
léXì







تار    پ

ت  ور ا ی آن  د ظام  ت ساز  ھم و  ور  از ارکان  صاد   ع . ا نا ه  ان  ز ی ا وری اسال

ی سا وزش دیده ا روی کار آ ی  و  ت  ی ، ز سا ر ی  ت  ی ،  یا ا ت  و ی ،  ع ط نا ندی از  ه   ،

ی و  دما ی ... ی و  ی  وا ت ، دارای  کا وع ا و   ه ، با  ی  ور ت و    وده و  ی  ت باال دارای 

ور دارای ی و   اغ  ی  ل  وه و با ت  با ی ا ضائات .   ی و ا ر ف  ت ل  دال ن  ی و 

ب ،  نا ر  ی  ا ھای ا یا ر و  دا ی و  وارد  ی  ی و  ود  زما ف  ت ی  د عدا ه  و ا و دا ت از  ه ا وا

ی را  ی آ ی  ضا  ر ماید و  فاده  ه ا و  ز ورت  ی  کالت اسا ت با  ده ا   . ا 

ود  ھای آن و د و  یان عمل ی  ندا ب  نا د  ی ر ف   ت ی  ول زمان و دو  ان   صاد ا د ا ی  عمل گا با 

رد  ند . دا ه  با ص ن  ری ا ل  ث  د با وا ی  ی  وام ود    ی  ش  وال و رپ ن  ب ا و ب  نا دم  ن    . ا

درگ پاس  ند با  ف  ود ،  ف  ی از وظا س جام  ت ا ان   شاورزی  عادن و  نا ،  ی ،  ق بازرگا ی ، ا    اه ا

عاالن  ن  ی و ھ رگان عل ان و  ور صا ندی از  ه  ی ، با  د ی ھم ا ورا ل  ه با  ذ ند سال    

صاد وت  وا قاط  کاس  ت ھدیدھا و ف و و با ا صاد ا ورت عام ا ان  صادی و ا ی ا پلما ژیو د صاد ا      و       ا

عدد  سات  ورت خاص  ج وارد  دن راه ،سا  ی  ای پیدا  ی  کار یا دی و عم ث    ،کار رپوژه       ورت  را   با

کاری دا  عات با ھ طا ی و  ر و صاھقا رهای  رم ،  و آگاه  ان  ن  و یار  ل کار را  ا     ف و حا

ی ،  ورای اسال س  ج ندگان  ما ران ،  م  ص م سازان و  ص ان ،  وا، وزراء ، صا  ظام ، دو ، روسای 

ندگان  ت ما ارداده ا صادی  عاالن ا ورو سا  ر  را ی  ق    . ا



تان  خ   ١٣٩٠سال ز ور و پا صاد  ی ا د ور   ساما وری و  ت  خابات ریا دن زمان ا دیک  و   با 

ت کا(وال  وان  ی  و  ه  شچ ورو ص صاد  ی ا ت وا دا   ب ا نا ر  د  ودعمل ه ) م  م  قد و 

ران و ص م  ص ب ،  ور  س  وع ق  ر و ور ،  ان  را ی حا عا طا ح ح  ی  د ورای ھم ا و   

ید   .  و ر

صادی  ن عات ا طا ده  شان  ژپو کاران ا ی و ھ ی ود  ر  ی د ناب آ ی و از  د ف و  ھم ا ر ی  و

وان  ت  ق   ن  ان، ا ق  رم ا کاران  ل (ھ وا ل  انح صاد ا دت ا یان  د  عمل ر ذا ید ) ر جام ر  ا

ت  ده ا جام  ون ا ت   ان ا صاد کالن ا ح ا ده  جام  ق ا ن  ع  ق جا ن  ود  ا وان ادعا  وبا . شاید 

ان  صادا عارف ا ه ال وان دا ی  ف زما ت ع  قا دن آمار و اطالعات آن  رد  وردوز  ار فاده    . واکاوی و ا

ور صاد  ه ا و د و  ت ر م  دا ن ا یدوارم ا ایا ی  و ده وال ع  یا  و وا ر و  دا ی  ی و ارزیا ی ( ھا سا سا

دم  ) سل   ه  ر و ر تدا ان و ا ی ا وری اسال قدس  ف  دا یدن  ا ت ر ی  ی ی تک ای کار قد ای  و 

د  شاءاهّلل . مان با   ا

ی آ                                                                                                                           ر  حاقد   ل ا

س                                                                                                                          ر
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   فهرست مطالب 

 عنوان 

 

 شماره صفحه

 

  ۲۳ شگفتاريپ
  ۳۱ مقدمه

   
  ۶۷ تلفيقبخش اول: 

   
  ۶۹ درآمد شيپ

  ۷۱  مت نفت در دهه هشتاديش قيران پس از افزاياقتصاد افصل اول: 

  ۷۳ مقدمه

 يرانيا يشت خانوارهايکالن بر وضع مع يرهاياثر متغ -١-١

 دولت يها استيس -٢-١

 يانرژ بازار -۱-۳

 بازار ارز -٤-١

 بازار محصول -٥-١

 بازار مالي -۱-۶

 بازار کار -٧-١

   

  ۱۳۳  يساز يخصوصفصل دوم: 

 مقدمه

 رانيدر ا يساز يروند خصوص -١-٢

 رانيدر ا يساز يموانع خصوص -٢-٢

 رانياقتصاد ا يبر بازارها يساز يآثار خصوص يبررس -٣-٢

 

١٤٣  ها ارانهي يهدفمندسازفصل سوم: 

١٤٥ مقدمه
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 دولت بودجهقيمت انرژي بر  افزايش اثر -١-٣

 اقتصادي هايبنگاه بر انرژي قيمت افزايش اثر -٢-٣

 خانوار بر انرژي قيمت افزايش اثر -٣-٣

 

١٦٣ )۱۳۹۲-۹۶ان مدت (ينده ميران در آياقتصاد افصل چهارم: 

 مقدمه 

 نگري تحوالت اقتصاد کالن ايرانآينده -١-٤

 گذاري اقتصاد کالن ايرانسناريوي اصالحي سياست -٢-٤

  فرض اصالحات پيش-١-٢-٤

  بازار کار -٢-٢-٤

  هاي پولي و اعتباري بازار پول و سياست -٣-٢-٤

  بازار محصول و بهبود شرايط محيط کسب و کار -٤-٢-٤

  هاي تجاري بازار ارز و سياست -٥-٢-٤

  بازار انرژي -٦-٢-٤

تی  -٧-٢-٤    حما

   مالی -٨-٢-٤

 گذاري اقتصاد کالن ايرانبندي سناريوي اصالحي سياست جمع -٣-٤

   

  ۱۹۵ هاي مديريتي خالصهبخش دوم: 

   

  ۱۹۷ يمجموعه مطالعات تحوالت داخل: اولفصل 

  ۱۹۹ هاي اقتصاد ايران خالصه مديريتي ظرفيت

  ۲۲۳  يکاري، تورم و بيرشد اقتصاد يتيريخالصه مد

  ۲۴۱  يفقر و نابرابر يتيريخالصه مد
  ۲۶۳  يو ارز ي، اعتباريپول يها استيس يتيريخالصه مد

  ۲۹۷  يمال يها استيس يتيريخالصه مد

 
     

هاي  سياست
هاي سياست 

ي
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  ۳۱۳  يتجار يها استيس يتيريخالصه مد

  ۳۴۵  بازار کار يتيريخالصه مد

  ۳۸۵  يبازار مال يتيريخالصه مد

  ۴۱۹  يات آزادسازيادب يتيريخالصه مد

  ۴۲۹  رانيدر ا ياصالح بازار انرژ يتيريخالصه مد
  ۴۶۷  يساز يات خصوصيادب يتيريخالصه مد

  ۴۸۹  رانيدر ا يساز يخصوص يتيريخالصه مد

  ۵۲۳  رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها ينقش تحوالت اقتصاد يتيريخالصه مد

    

  ۵۷۵  يفصل دوم: مجموعه مطالعات تحوالت جهان

  ۵۷۷  شدن بازار محصول يجهان يتيريخالصه مد
مرتبط با بازار  يکشورها -شدن  يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس يتيريخالصه مد

  رانيمحصول و ا
۶۰۷  

  ۶۴۵  يشدن بازار مال يجهان يتيريخالصه مد
مرتبط با بازار  يکشورها -شدن  يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس يتيريخالصه مد

  رانيو ا يمال
۶۷۹  

  ۷۱۹   يجهان يانرژ يحوالت بازارهات يتيريخالصه مد

  ۷۵۷  يکشور نيو ب يا منطقه يها يهمکار يتيريخالصه مد

   
  
  

 
  



   نمودارهافهرست  
 عنوان 

 
 شماره صفحه

 
  : تلفيقاولبخش 
  (درصد) در حال توسعه ينوظهور و اقتصادها يجهان و بازارهاتورم ايران،  :۱-۱نمودار 
  خاورميانه (هزار دالر)منطقه  ل ويبرزو  هيترکدرآمد سرانه ايران،  :۲-۱نمودار 

  : نسبت تعداد شاغلين به کل جمعيت در کشورهاي و مناطق مختلف ۳-۱نمودار 
  ران (دالر)ين ايمت نفت سنگيق :۴-۱نمودار 

  ۱۳۷۶مت ثابت سال يبه ق يو مخارج جار ينفت يدرآمدها يهمبستگ :۵-۱نمودار 
ارد يلي(م ۱۳۷۶مت ثابت سال يبه ق يو مخارج عمران ينفت ين درآمدهايب يهمبستگ :۶-۱نمودار 

  ال)ير


  ال)يارد ريلي(هزار م ۱۳۷۶مت ثابت سال يبه ق ياتي: تراز عمل۷-۱نمودار 

  ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۸هاي : ميانگين سهم اجزاي مختلف مخارج جاري دولت در طي سال۸-۱نمودار 
  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۱هاي : ميانگين سهم اجزاي مختلف منابع بودجه دولت در سال۹-۱نمودار 

   يه پولياز پا يه پوليپا ي: سهم اجزا۱۰-۱نمودار 
  ون بشکه)يليهاي کشور (م : ظرفيت عملي روزانه پااليشگاه۱۱-۱نمودار 

  : توليد و مصرف نفت ايران (هزار  بشكه در روز)۱۲-۱نمودار 
  (هزار مگاوارت ساعت) ي: مصرف برق خانگ۱۳-۱نمودار 

  ارد متر مکعب)يلي(م يو عموم ي، تجاريخانگ يها مصرف گاز در بخش :۱۴-۱ نمودار
  ) (ميليون کيلووات بر نفر يصنعت يها نسبت مصرف برق به نيروي کار بنگاه :١٥-١ نمودار

  (هزار متر مکعب بر نفر) يصنعت يها کار بنگاه يرويبه ن يعياز طبنسبت مصرف گ :۱۶-۱ نمودار
  بشكه در روز)(هزار  ۱۳۸۴-۸۹هاي  ايران در سال: صادرات نفت خام ۱۷-۱نمودار 

  )مکعب ون متريلي: صادرات و واردات گاز طبيعي (م۱۸-۱نمودار 
  تر در روز)يون ليلي: مصرف بنزين (م۱۹-۱نمودار 

  )الير( يرسم ريغ و يرسم بازار در ارز نرخ: ۲۰-۱ نمودار
   يقيحق ارز نرخ: ۲۱-۱ نمودار

  ها ترازپرداخت سرمايه حساب :۲۲-۱نمودار 

  ايران (ميليارد دالر) ير نفتي: ارزش صادرات و واردات غ۲۳-۱نمودار 

  يو واردات مصرف يقيرات نرخ ارز حقييروند تغ: ۲۴-۱ نمودار

  يا و واردات واسطه يقيرات نرخ ارز حقييروند تغ :۲۵-۱ نمودار
  ينگيتورم و رشد نقد :۲۶-۱نمودار 

  کشور (درصد) يصنعت يها از کل تعداد کارگاه يو خصوص يدولت يها سهم بنگاه: ۲۷-۱ نمودار
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کشور  يصنعت يها از کل ارزش افزوده کارگاه يو خصوص يدولت يها سهم بنگاه :۲۸-۱ نمودار
  (درصد)

١٠٥

١٠٧  ن تورميانگيبا مسه يدهک اول و دهم و مقا ي: روند تورم برا۲۹-۱نمودار 
١٠٨  ينانينااطم شاخص تحوالت:۳۰-۱ نمودار

١١٣  ها (درصد) الت و سپردهي: نرخ سود موزون تسه۳۱-۱نمودار 
١١٤  الير ارديليم هزار-)الوصول مشکوک و معوق گذشته، ديسررس( يرجاريغ مطالبات: ۳۲-۱ نمودار
١١٥  )الير ارديلي(م يدولت و يخصوص يها بخش کيتفک به يا تبصره التيتسه زانيم :۳۳-۱ نمودار

١١٩  : متوسط افزايش ساالنه شاغلين کل کشور در دوره هاي مختلف (هزار نفر)۳۴-۱نمودار 
١٢٠  (ميليون نفر)تعداد شاغلين کل کشور  :۳۵-۱ نمودار

١٢١  )درصد( : نرخ بيکاري کل و جوانان۳۶-۱نمودار 
١٢٢  هاي سرشماري در طي سالافزايش جمعيت ايران : ۳۷-۱نمودار 
١٢٢  : جمعيت فعال ايران به تفکيک مرد و زن (ميليون نفر)۳۸-۱نمودار 
١٢٣  ساله و بيشتر به تفکيک زنان و مردان ايران (درصد) ۱۵: نرخ مشارکت نيروي کار ۳۹-۱نمودار 
١٢٤  )درصد( ۱۳۹۰نرخ بيکاري بلندمدت در سال  :۴۰-۱ نمودار
١٢٥  )درصد( ۱۳۹۰کاران بلندمدت در سال يساله از کل ب ۲۹تا  ۱۵سهم جوانان  :۴۱-۱ نمودار

١٢٦  بگيري (ميليون ريال) درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد وحقوق: متوسط ۴۲-۱نمودار 
بگيري به تفکيک مناطق شهري  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوق: متوسط ۴۳-۱نمودار 

  خصوصي و دولتي (ميليون ريال)و روستايي و شاغل در بخش 
١٢٧

١٢٨  )درصد( هاي اقتصاد : سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي به تفکيک بخش۴۴-۱نمودار 
١٢٨  ميليون نفر -: تعداد دانشجويان کشور۴۵-۱نمودار 

  
(هزار ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۰هاي طي سال ۱۳۸۳: ارزش واگذاري به قيمت ثابت سال ۱-۲نمودار 

  ميليارد ريال)
١٣٧

 ۱۳۸۰ دوره طي ۱۳۸۳ر شده به قيمت ثابت سال واگذا ارزش کل از بخش هر سهم: ۲-۲نمودار 
  (درصد)۱۳۹۰الي 

١٣٨

ماهه  ۱۵ها در هاي مختلف در تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانهسهم بخش :۱-۳نمودار 
  ابتدايي از اجراي قانون

١٤٩

 ١٦٠  خانوارها معادل درآمد و حقيقي درآمد نسبي تغييرات: ۲-۳ نمودار
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   يتيريمد يها خالصه: دومبخش 

   فصل اول: مجموعه مطالعات تحوالت داخلي

 ۲۰۱۱ترين کشورهاي توليد کننده نفت خام در سال  : ذخاير اثبات شده نفت خام مهم۱-۱نمودار 
  (ميليارد بشکه)

۲۰۲  

کشورهاي توليد کننده گاز طبيعي در سال ترين  : ذخاير اثبات شده گاز طبيعي مهم۲-۱نمودار 
  (تريليون فوت مکعب) ۲۰۱۱

۲۰۳  

  ۲۰۴  ۲۰۱۱: نسبت توليد به ذخاير نفت خام (هزار بشکه در روز) در سال ۳-۱نمودار 
  ۲۰۵  ۲۰۱۰: توليد گاز طبيعي خشک (ميليارد فوت مکعب) در سال ۴-۱نمودار 
  ۲۰۸  ميليارد دالر -۲۰۰۰تجارت خارجي کشورهاي آسياي ميانه به قيمت ثابت سال  :۵-۱نمودار 
هاي ثابت سال  بيني تعداد گردشگران خارجي و درآمد حاصل از آن به قيمت : پيش۶-۱نمودار 
  ميليارد ريال) -(ميليون نفر ۲۰۱۱

۲۱۴  

) ۱۹۶۰-۱۹۸۵( يناخالص داخل ديبه تول يا کارخانه داتي: نسبت ارزش افزوده تول۷-۱ نمودار
  درصد

۲۱۷  

) ۲۰۱۰-۱۹۸۵اي به توليد ناخالص داخلي ( : نسبت ارزش افزوده توليدات کارخانه۸-۱نمودار 
  درصد

۲۱۹  

    
  ۲۲۷  : نرخ رشد نقدينگي و تورم۹-۱نمودار 
  ۲۲۹  : نرخ بيکاري (درصد)۱۰-۱نمودار 
  ۲۳۰  هاي مختلف (هزار نفر) کشور در دوره شاغلين کلتعداد متوسط افزايش ساليانه  :١١-١نمودار 
  ۲۳۱  ۱۳۷۶ سال ثابت متيق به: تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (هزار ميليارد ريال) ۱۲-۱نمودار 
  ۲۳۳  هاي کشوري منتخب (درصد) گذاري به توليد ناخالص داخلي گروه : نسبت سرمايه۱۳-۱نمودار 
  ۲۳۴  اقتصاد کل يبرا ديتول به هيسرما ندهيفزا نسبت: ۱۴-۱نمودار 
  ۲۳۶  : نرخ رشد اقتصادي ايران (درصد)۱۵-۱نمودار 
: متوسط توليد ناخالص داخلي سرانه ساالنه ايران و كشورهاي منتخب به قيمت ۱۶-۱نمودار 
  دالر –) ۲۰۰۰هاي ثابت ( قيمت

۲۳۷  

    

مت ثابت يبه ق ييو روستا ينه سرانه ماهانه شهريرات متوسط هزييسه روند تغي: مقا١٧-١نمودار 
  ال)يون ريلي(م ١٣٩٠سال 

۲۴۶  

  ۲۴۷  (درصد) مت ثابتي: نرخ رشد متوسط هزينه سرانه به ق١٨-١نمودار 
  ۲۴۷  (درصد) مت ثابتي: نسبت متوسط هزينه سرانه روستايي به شهري به ق١٩-١نمودار 
  ۲۴۹: مقايسه روند تغييرات نسبت هزينه متوسط سرانه دهک دهم به اول جمعيت ٢٠-١نمودار 
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  شهري و روستايي

  ۲۵۰  جمعيت شهري و روستايي : مقايسه روند تغييرات ضريب جيني٢١-١نمودار 
 : روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي٢٢-١نمودار 

  (ميليون ريال درماه)
۲۵۳  

: روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي ٢٣-١نمودار 
  (ريال در ماه) ١٣٩٠به قيمت ثابت سال 

۲۵۴  

  ۲۵۵  (درصد) هاي فقر جمعيت شهري : روند تغييرات شاخص٢٤-١نمودار 
  ۲۵۵  (درصد) هاي فقر جمعيت روستايي : روند تغييرات شاخص٢٥-١نمودار 
  ۲۵۶  نرخ رشد شاخص نرخ فقر به تفکيک جمعيت شهري و روستايي (درصد): ٢٦-١نمودار 
هاي توسعه به تفکيک جمعيت  متوسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در طول برنامه: ٢٧-١نمودار 

  شهري و روستايي (درصد)
۲۵۷  

  

٢٧٧  )الير ارديلي( هزار م يپول هيو پا ينگينقد :٢٨-١ نمودار
٢٧٧  )الير ارديلي(هزار م ١٣٨٣ثابت  متيبه ق يپول هيو پا ينگينقد :٢٩-١ نمودار
٢٧٨  (درصد) يپول هيو پا ينگي: رشد نقد٣٠-١ نمودار
٢٧٩  ينگيانبساط نقد بيرشد ضر: ٣١-١ نمودار
٢٧٩  ينگي: تورم و رشد نقد٣٢-١ نمودار
تا  ١٣٧٠ يها (سال وارداترشد  مقابل در تورم و ينگينقدرشد  نرخ: اختالف ٣٣-١ نمودار
١٣٩٠(  

٢٨٠

٢٨١   يپول هياز پا يپول هيپا يسهم اجزا :٣٤-١ نمودار
٢٨٨  (درصد) يا ها عقود مبادله : نرخ سود سپرده۳۵-۱ نمودار
٢٨٨  (درصد) يا عقود مبادله التي: نرخ سود تسه۳۶-۱ نمودار
٢٨٩  (درصد) يا عقود مبادله التيها و تسه : نرخ سود سپرده۳۷-۱ نمودار
٢٩١  دالر ارديليم -)ها پرداخت(تراز  يالملل نيب ريذخا در رييتغ :۳۸-۱ نمودار
٢٩٢  )الي(ر يرسم ريغ و يرسم ارز نرخ: ۳۹-۱ نمودار
٢٩٣  )الي(ر يرسم ريغ و يرسم بازار در ارز نرخ: ۴۰-۱ نمودار
٢٩٣  دالر ارديليم -ها) (تراز پرداخت يالملل نيب ريدر ذخا ريي: تغ۴۱-۱ نمودار

٢٩٤  ١٣٩٠و  ١٣٨٩هاي  : نرخ ارز در سال٤٢-١نمودار 
  

٣٠١  هاي جاري به توليد ناخالص داخلي (درصد) : نسبت هزينه۴۳-۱نمودار 
٣٠٢  هاي جاري در ساير امور به توليد ناخالص داخلي (درصد) : نسبت هزينه۴۴-۱نمودار 
٣٠٤  يقيحق يداخل ناخالص ديتول و ي دولتقيحق مخارج يهاچرخه: ۴۵-۱ نمودار
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٣٠٧  : نسبت بدهي به منابع بودجه عمومي۴۶-۱نمودار 
٣٠٨  : نسبت درآمدهاي نفتي به کل منابع بودجه عمومي۴۷-۱نمودار 
٣٠٩  اي از منابع بودجه عمومي (درصد) : سهم اوراق مشارکت بودجه۴۸-۱نمودار 

  
٣٢٠  دالر ميليارد -)المللي ينايران (موازنه کل ب هاي پرداخت تراز: ۴۹-۱نمودار 
٣٢١  )دالر يلياردها (م تراز پرداخت جاري حساب: ۵۰-۱نمودار 
٣٢١  )دالر يليارد(م يتراز حساب جار بيني پيش: ۵۱-۱نمودار 
٣٢٢  )دالر يليارد(م بازرگاني تراز :۵۲-۱نمودار 
٣٢٣  يرنفتيبه غ نفتي صادرات نسبت: ۵۳-۱ نمودار

٣٢٤  )دالر يلياردو واردات (م نفتي غير صادرات :۵۴-۱نمودار 
٣٢٥  )دالر(ميليارد  غيرنفتي بازرگاني تراز: ۵۵-۱نمودار 
٣٢٧  )دالر(ميليارد  خدمات تراز :۵۶-۱نمودار 
٣٢٨  ها ترازپرداخت سرمايه حساب :۵۷-۱نمودار 
٣٣٣  )۲۰۰۵=۱۰۰( يو خارج داخلي هاي قيمت شاخص :۵۸-۱نمودار 
٣٣٤  )يال(ر يرسم ياسم ارز نرخ :۵۹-۱نمودار 
٣٣٨  (درصد) كشورها ساير و ايران در تعرفه نرخ ساده ميانگين: ۶۰-۱نمودار 

  

٣٤٩  (ميليون نفر) ٢٠٢٠تا ١٩٥٥هاي : جمعيت کل و جوان ايران طي سال٦١-١نمودار 
٣٥٠  (ميليون نفر)  ٢٠٢٠تا  ١٩٩٠هاي : جمعيت جوان ايران طي سال٦٢-١نمودار 
 ٦٤تا  ٦٠( سال) به خروجي بازار کار ٢٤تا ٢٠: نسبت ورودي بالقوه به بازار کار (٦٣-١نمودار 

  سال)
٣٥١

٣٥٣  : جمعيت فعال ايران به تفکيک مرد و زن (ميليون نفر)٦٤-١نمودار 
٣٥٣  ساله و بيشتر به تفکيک زنان و مردان ايران (درصد) ١٥: نرخ مشارکت نيروي کار ٦٥-١نمودار 
٣٥٤  سال ساله) ٢٩تا ١٥: نرخ مشارکت نيروي کار جوان به تفکيک زنان و مردان ايران (٦٦-١نمودار 
٣٥٦  جمعيت در حال تحصيل به تفکيک مقطع (ميليون نفر) :٦٧-١نمودار 
بگيري به تفکيک مناطق شهري  حقوق درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد ومتوسط  :٦٨-١نمودار 

  ريال)و روستايي (ميليون 
٣٥٨

بگيري به تفکيک مناطق شهري  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوقمتوسط  :٦٩-١نمودار 
  و روستايي و شاغل در بخش خصوصي و دولتي (ميليون ريال)

٣٦٠

٣٦١  )درصد( هاي اقتصاد سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي به تفکيک بخش :٧٠-١نمودار 
٣٦٣  (ميليون نفر)تعداد شاغلين کل کشور  :٧١-١نمودار 
  ۳۶۴  هاي مختلف (هزار نفر) تعداد متوسط افزايش ساالنه شاغلين کل کشور در دوره :٧٢-١نمودار 
٣٦٥  (ميليون نفر) تعداد شاغلين کل کشور به تفکيک جنس :٧٣-١نمودار 
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٣٦٦  )ميليون نفربه تفکيک جنس ( هاي دولتي و خصوصي شاغلين بخش تعداد :٧٤-١نمودار 
٣٦٨  )درصد( نرخ بيکاري کل و جوانان :٧٥-١نمودار 
٣٦٩  درصد -نرخ بيکاري زنان (کل و جوان) :٧٦-١نمودار 
٣٧٠  )درصد( ۱۳۹۰نرخ بيکاري بلندمدت در سال  :٧٧-١نمودار 
٣٧١  )درصد( ۱۳۹۰ساله از کل بيکاران بلندمدت در سال  ۲۹تا  ۱۵سهم جوانان  :٧٨-١نمودار 
٣٧٣  : نسبت تعداد شاغلين به کل جمعيت در کشورهاي و مناطق مختلف ۷۹-۱نمودار 
٣٧٥  : برآورد جمعيت فعال در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)۸۰-۱نمودار 
٣٧٧  : برآورد تعداد شاغلين کل در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)۸۱-۱نمودار 
٣٧٩  سناريوهاي مختلف (ميليون نفر): برآورد تعداد بيکاران کل در ۸۲-۱نمودار 
٣٨٠  : برآورد نرخ بيکاري کل در سناريوهاي مختلف۸۳-۱نمودار 

  

٣٨٩  ها (درصد) : نرخ سود موزون تسهيالت و سپرده٨٤-١نمودار 
هزار ميليارد  -الوصول) : کل مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشکوک٨٥-١نمودار 

  ريال
٣٩١

٣٩٢  هاي خصوصي و دولتي (ميليارد ريال) اي به تفکيک بخش : ميزان تسهيالت تبصره٨٦-١نمودار 
٣٩٨  : ارزش جاري بازار (هزار ميليارد ريال)٨٧-١نمودار 
٣٩٩  هاي پذيرفته شده در بورس : تعداد شرکت٨٨-١نمودار 
٤٠٠  : ارزش معامالت (هزار ميليارد ريال)٨٩-١نمودار 
٤٠٢  و بازده نقدي : شاخص قيمت٩٠-١نمودار 
٤٠٣  : شاخص قيمت سهام (کل)٩١-١نمودار 
٤١٣  هاي کارايي، اندازه و فعاليت ساختاري : شاخص٩٢-١نمودار 

  
٤٣٢  هاي مختلف از يارانه انرژي: سهم حامل۹۳-۱نمودار 
٤٣٣  هاي مختلف اقتصاد از يارانه انرژي: سهم بخش۹۴-۱نمودار 
٤٣٣  انرژي به کسري بودجه دولت: نسبت يارانه ۹۵-۱نمودار 
ماهه  ۱۵ها در هاي مختلف در تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه: سهم بخش۹۶-۱نمودار 

  ابتدايي از اجراي قانون
٤٣٦

٤٣٨  ها در سناريوي اول: منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه۹۷-۱نمودار 
٤٣٨  ها در سناريوي دومهدفمندسازي يارانه: منابع و مصارف سازمان ۹۸-۱نمودار 
٤٣٩  ها در سناريوي سوم: منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه۹۹-۱نمودار 
٤٣٩  ها در سناريوي چهار: منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه۱۰۰-۱نمودار 
٤٤١  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۱اي ه: ميانگين سهم اجزاي مختلف منابع بودجه دولت در سال۱۰۱-۱نمودار 
٤٤٢تا  ۱۳۷۸هاي ميانگين سهم اجزاي مختلف مخارج جاري دولت در طي سال: ۱۰۲-۱نمودار 
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۱۳۸۷  
هاي گذاري دولت در طي سال: ميانگين سهم اجزاي مختلف در مخارج سرمايه۱۰۳-۱نمودار 
  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۷

٤٤٣

٤٤٧    و روستايي   به تفکيک جمعيت شهري   ۱۳۹۰درآمدي در سال    هاي : تورم پنجک۱۰۴-۱نمودار 
٤٤٨  و درآمد معادل خانوارها يقيدرآمد حق ينسب راتيي: تغ۱۰۵-۱ نمودار

٤٥٠  هاي مختلف انرژي از يارانه انرژي بخش صنعت: سهم حامل۱۰۶-۱نمودار 
هاي مختلف انرژي از ميزان هزينه انرژي در بخش صنعت در سال : سهم حامل۱۰۷-۱نمودار 
۱۳۸۹  

٤٥١

٤٥٣  : نسبت سرمايه به قيمت ثابت به نيروي کار١٠٨-١نمودار 
٤٥٤  : نسبت مصرف برق به نيروي کار١٠٩-١نمودار 
٤٥٤  : نسبت مصرف گاز طبيعي به نيروي کار١١٠-١نمودار 
بينانه و : ميزان مصرف در سناريوي مطلوب و ميزان توليد در سناريوهاي واقع۱۱۱-۱نمودار 
  هاي آتيبينانه در سالخوش 

٤٦٢

٤٦٣  : ميزان مصرف برق در سناريوهاي مختلف۱۱۲-۱نمودار 
٤٦٣  : ميزان مصرف و توليد در سناريوهاي مختلف۱۱۳-۱نمودار 
٤٦٤  : درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام۱۱۴-۱نمودار 

  

٤٩٣  دولت: رابطه بين ارزش صادرات نفت و گاز و حجم تصدي ۱۱۵-۱نمودار 
: نسبت تعديل شده و تعديل نشده فروش ناخالص شرکت هاي دولتي به ستانده ۱۱۶-۱نمودار 

  کل اقتصاد
٤٩٤

٤٩٦  : مسير حرکتي فعاليت بخش خصوصي در ايران۱۱۷-۱نمودار 
 ۱۳۷۹الي  ۱۳۶۹هاي طي سال ۱۳۸۳: ارزش واگذاري به قيمت ثابت سال ۱۱۸-۱نمودار 

  (ميليارد ريال)
٤٩٨

 ۱۳۶۹ دوره طي ۱۳۸۳ي به قيمت ثابت سال واگذار ارزش کل از روش هر سهم: ۱۱۹-۱نمودار 
  ۱۳۷۹ يال

٤٩٩

 ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۰هاي طي سال ۱۳۸۳: ارزش واگذاري به قيمت ثابت  سال ۱۲۰-۱نمودار 
  (ميليارد ريال)

٥٠٠

 دوره طي ۱۳۸۳ر شده به قيمت ثابت سال واگذا ارزش کل از بخش هر سهم: ۱۲۱-۱نمودار 
  (درصد)۱۳۹۰الي  ۱۳۸۰

٥٠١

٥١١  هاي انجام شده: مسير حرکت اقتصاد ايران قبل و بعد از واگذاري۱۲۲-۱نمودار 
  

٥٢٧  (هزار دالر)، چين، ترکيه و امارات درآمد سرانه ايران:۱۲۳-۱نمودار 
٥٢٨  صادرات و واردات امارات (ميليارد دالر) :۱۲۴-۱نمودار 
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٥٢٩   (درصد) ۱۳۸۹سهم کشورهاي اصلي طرف معامله با ايران براي واردات در سال : ۱۲۵-۱نمودار 
٥٣١  : روابط تجاري امارات با ايران١٢٦-١نمودار 
٥٣٢  : ارزش دالري هر کيلوگرم واردات و صادرات ايران١٢٧-١نمودار 
٥٣٣  ٨٩تا  ٨٠هاي گرم کاالي وارداتي از امارات در سال :رشد ارزش دالري هر کيلو١٢٨-١نمودار 
٥٣٥  (درصد) چين، ترکيه و اماراتتورم ايران،  :۱۲۹-۱نمودار 
٥٣٦  )ميليارد دالر( صادرات و واردات ترکيه :۱۳۰-۱ نمودار

٥٣٨  المللي ورودي (ميليون نفر) : تعداد گردشگر بين١٣١-١نمودار 
٥٣٨  : درآمد ورود گردشگر (ميليارد دالر)١٣٢-١نمودار 
٥٣٩  گردشگري (ميليارد دالر) : تراز١٣٣-١نمودار 
٥٤١  ): صادرات و واردات ترکيه به/از عراق (ميليارد دالر١٣٤-١ نمودار
٥٤١  (درصد):مقايسه سهم ايران و عراق از صادرات ترکيه ١٣٥-١ نمودار
٥٤٢  ٢٠١٠در سال  هاي کااليي مختلف از کل واردات ترکيه از عراق : سهم گروه١٣٦-١ نمودار
٥٤٢  ٢٠١٠در سال  هاي کااليي مختلف از کل صادرات ترکيه به عراق : سهم گروه١٣٧-١ نمودار

٥٤٣  : مقايسه صادرات ايران و ترکيه به عراق (ميليارد دالر)١٣٨-١نمودار 
٥٤٤  اي از کل صادرات کاال (درصد) : سهم توليدات کارخانه١٣٩-١نمودار 
٥٤٦  (درصد)آمريکا، چين، ژاپن و آلمان از توليد جهاني توليد ناخالص داخلي  سهم :۱۴۰-۱نمودار 
٥٤٧  )درصد(سهم صادرات به آمريکا، اتحاديه اروپا و بريتانيا از کل صادرات چين  :۱۴۱-۱نمودار 
٥٤٨  تراز تجاري چين (ميليون دالر) :۱۴۲-۱ نمودار

٥٤٨  يو) تي بي کوادريليون( : خالص توليد و مصرف انرژي چين۱۴۳-۱نمودار 
٥٤٩  : سهم واردات انرژي از کل واردات چين (درصد)۱۴۴-۱نمودار 
٥٥٠  سهم روابط تجاري چين با ايران از کل روابط تجاري چين (درصد) :۱۴۵-۱ نمودار
٥٥٠   سهم روابط تجاري با چين از کل روابط تجاري ايران (درصد) :۱۴۶-۱ نمودار
(ميليون بشکه در  ٢٠١١کنندگان نفت خام وارداتي چين در سال  تامين ترکيب :١٤٧-١ نمودار

  روز)
٥٥١

(تريليون فوت  ۲۰۱۱كشورهاي داري بيشترين ذخاير گاز اثبات شده در سال  :۱۴۸-۱نمودار 
  مکعب)

٥٥٣

٥٥٤  توليد و مصرف گاز قطر (ميليارد فوت مکعب) :۱۴۹-۱ نمودار
٥٥٥  توليد و مصرف گاز ايران (ميليون فوت مکعب) :۱۵۰-۱نمودار 
٥٥٦  )ميليارد فوت مکعب( توليد و مصرف گاز ايران :۱۵۱-۱ نمودار

٥٥٧  )ميليارد فوت مکعبايران ( گازصادرات  :۱۵۲-۱نمودار 
٥٥٨  (درصد) جهان گازاز كل عرضه  ، قطر، آمريکا، روسيه و کاناداسهم ايران :۱۵۳-۱نمودار 
٥٥٨  (درصد)جهان  گاز صادراتاز كل  سهم قطر، آمريکا، روسيه و کانادا :۱۵۴-۱نمودار 
٥٥٩  )ميليارد فوت مکعب( قطرايران و  گازتوليد : ۱۵۵-۱نمودار 
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٥٦٠  )ميليارد فوت مکعب( قطرايران و  گاز : صادرات۱۵۶-۱نمودار 
٥٦١  ۲۰۱۰جايگاه ايران در صادرات گاز طبيعي در سال :۱۵۷-۱  نمودار

٥٦٢  )تريليون فوت مکعبهاي مختلف كشورها ( گروه آتي گازمصرف بيني  پيش :۱۵۸-۱نمودار 
٥٦٤  توليد و مصرف نفت عراق (هزار بشكه در روز): ۱۵۹-۱نمودار 
٥٦٤  نفت عراق (هزار بشكه در روز) : صادرات۱۶۰-۱نمودار 
٥٦٦  (ميليارد بشكه) ۲۰۱۱اثبات شده، كشورهاي آفريقايي داري بيشترين ذخاير نفت : ۱۶۱-۱نمودار 
٥٦٦  (هزار بشكه در روز) ليبيتوليد و مصرف نفت :۱۶۲-۱نمودار 
٥٦٧  : توليد و مصرف نفت ايران (هزار بشكه در روز)۱۶۳-۱نمودار 
٥٦٨  بشكه در روز) (هزار ۱۳۸۴-۸۹هاي  ايران در سال : صادرات نفت خام۱۶۴-۱نمودار 
٥٦٩   ايران، ليبي و عراق از كل عرضه نفت (درصد): سهم ۱۶۵-۱نمودار 
٥٦٩  : سهم ايران، ليبي و عراق از كل صادرات نفت (درصد)۱۶۶-۱نمودار 
٥٧٠  (هزار بشکه در روز) ۲۰۱۷بيني صادرات نفت عراق تا سال  : پيش۱۶۷-۱نمودار 
٥٧١  روز) (ميليون بشکه در ۲۰۰۹: جايگاه ايران در صادرات نفت در سال ۱۶۸-۱نمودار 
٥٧٢  مصرف نفت گروه هاي مختلف كشورها (ميليون بشكه در روز)  :۱۶۹-۱نمودار 

  

 فصل دوم: مجموعه مطالعات تحوالت جهاني

٥٨٢  ١٩٥٠-٢٠١٠: تعداد معاهدات تجارت ترجيحي فعال به تفکيک گروه کشورها، ١-٢نمودار 
٥٨٥  : تجارت جهاني در کاال و خدمات٢-٢نمودار 
٥٨٦  ١٩٨٠-٢٠١٠: سهم کشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و کاال (درصد)، ٣-٢نمودار 
٥٨٩  : صادرات خدمات و حمل و نقل به تفکيک مناطق جغرافيايي (ميليارد دالر)٤-٢نمودار 
٥٩٠  : تجارت جهاني در خدمات مخابراتي به تفکيک نوع (ميليارد دالر)٥-٢نمودار 
٥٩٣  (درصد) ١٩٠٠هاي توليدي در تجارت کاال از سال  گروه: سهم ٦-٢نمودار 
٥٩٤  ٢٠٠٨: صادرات منابع طبيعي مناطق به تفکيک مقصد در سال ٧-٢نمودار 
-١٩٨١: آزادسازي تجاري و همگرايي درآمد در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ٨-٢نمودار 
١٩٤٧  

٦٠٤

 

هاي هيدروکربني و غيرهيدروکربني در  حقيقي و بخش: رشد توليد ناخالص داخلي ٩-٢نمودار 
 ٢٠١٠تا  ٢٠٠٥امارات متحده عربي، 

٦١٠

-٢٠١٠ها در درآمد کل،  : سهم صادراتي بخش هيدورکربني در مقايسه به سهم آن١٠-٢نمودار 
١٩٩٠ 

٦١٣

٦١٥ ١٩٨٠-٢٠١١: مجموع صادرات و واردات چين، ١١-٢نمودار 
٦١٧ ، درصد٢٠١١)، c.i.bچين (: ترکيب واردات ١٢-٢نمودار 
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٦١٧ ، درصد٢٠١١)، f.o.b: ترکيب صادرات چين (١٣-٢نمودار 
٦١٨ ، درصد٢٠٠٤و  ١٩٩٨: مقاصد صادراتي چين در ١٤-٢نمودار 
٦١٩ ، درصد٢٠١١ترين شرکاي صادراتي و وارداتي چين در سال  : مهم١٥-٢نمودار 
٦٢١ ۱۹۶۰-۲۰۱۰هاي مختلف در جهان،  منطقه/گروه: متوسط رشد درآمد در ۱۶-۲ نمودار
٦٢٢ موضوعي اقتصادها ويي ايجغراف مناطق کيتفک به جهان دري اقتصاد رشد: ۱۷-۲ نمودار
 سال ثابت متيق به ايآس شرقي کشورها ازي برخ در خدمات و کاال صادرات: ۱۸-۲ نمودار
 ۱=۱۹۶۰ سال به نسبت ۲۰۰۰

٦٢٦

٦٢٩ ۱=۱۹۶۰ سال به نسبت ۲۰۰۰سال  ثابت متيق بهي داخل ناخالص ديتول: ۱۹-۲ نمودار
٦٣١  (درصد) ۱۹۷۰-۲۰۱۱: متوسط تورم در برخي از کشورهاي آمريکاي التين، ۲۰-۲نمودار 
 نسبت ٢٠٠٠ سال ثابت متيق به نيالتي کايآمري ازکشورهاي برخ صادرات روند: ٢١-٢ نمودار

 ١=١٩٦٠ سال به
٦٣٣

٦٣٤ (درصد) منتخب کشور چند دري داخل ديدرتول مختلفي بخشها سهم: ٢٢-٢ نمودار
٦٣٥  ۱۹۷۱ سال به نسبت درجهان خدمات و کاال وصادراتي داخل ناخالص ديتول: ۲۳-۲نمودار 
٦٣٦  ۲۰۰۰، به قيمت ثابت سال ۲۰۰۹تا  ۱۹۶۵: درآمد سرانه ايران از ۲۴-۲نمودار 

  

٦٦٤  )دالر ارديلي(م ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۰در کل جهان  يورود FDI :۲۵-۲ نمودار
٦٦٥  )*دالر ارديلي(م جهان يخارج ميمستق يگذار هيسرما زبانيم برتر اقتصاد ستيب :۲۶-۲ نمودار

  
٦٨٣  (ميليارد دالر) انواع جريان سرمايه ورودي به چين: ۲۷-۲نمودار 

  
٧٢٢  : روند تقاضاي انرژي اوليه در جهان۲۸-۲نمودار 
٧٢٣  : روند مصرف جهاني نفت در روز۲۹-۲نمودار 
٧٢٤  ۲۰۱۰تا  ۱۹۷۰هاي  : قيمت نفت و نرخ رشد اقتصادي جهان طي سال۳۰-۲نمودار 
٧٢٥  ۲۰۰۹: شدت وابستگي به نفت و واردات نفت در سال ۳۱-۲نمودار 
درصدي از و  ۲۰۱۲(ميليارد دالر  : هزينه واردات انرژي و سهم آن در توليد ملي۳۲-۲نمودار 
GDP(  

٧٢٦

و غير آن و نوع  OECD: افزايش در تقاضاي انرژي به تفکيک کشورهاي عضو ۳۳-۲نمودار 
  )۲۰۳۵تا  ۲۰۱۰هاي (بين سال انرژي

٧٢٩

 ۲۰۳۵تا  ۲۰۰۸و غير آن  OECD: مصرف گاز طبيعي در جهان به تفکيک ۳۴-۲نمودار 
)TCF(  

٧٣٤

٧٣٥  آمريکا: روند مصرف انرژي اوليه در ۳۵-۲نمودار 
٧٣٦  : توازن تجاري، توازن انرژي و غير انرژي آمريکا۳۶-۲نمودار 



 ١٥                                                  ران                  يمدت اقتصاد ا انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل
 

٧٣٦  : روند مصرف انرژي اوليه در اروپا۳۷-۲نمودار 
٧٣٧  : روند تقاضاي انرژي اوليه در چين۳۸-۲نمودار 
٧٣٧  )TB/d( : روند تغييرات مصرف و توليد نفت در چين طي دو دهه اخير۳۹-۲نمودار 
٧٣٨  : روند روزانه توليد نفت در امريکا۴۰-۲نمودار 
٧٣٩  : روند مصرف گاز در آمريکا۴۱-۲نمودار 
٧٣٩  ۲۰۰۸: مصرف کل انرژي چين به تفکيک نوع انرژي در سال ۴۲-۲نمودار 
٧٤٠  ۲۰۰۹: مصرف انرژي در هند به تفکيک نوع انرژي ۴۳-۲نمودار 
٧٤١  ۲۰۱۰واردات : واردات نفت چين به تفکيک مبدا ۴۴-۲نمودار 
٧٤٣  ها: ذخاير نفتي جهان به تفکيک اعضاي اپک و غير آن۴۵-۲نمودار 
٧٤٤  و غير آن OECD: روند عرضه نفت به تفکيک ۴۶-۲نمودار 
٧٤٥  : روند تغييرات سهم اپک از کل صادرات نفت جهان۴۷-۲نمودار 
٧٤٦  : روند تغييرات قيمت اسمي سبد نفتي اپک۴۸-۲نمودار 
٧٤٧  : توليد نفت اپک و سهم کشورهاي عمده توليدکننده۴۹-۲نمودار 
٧٤٨  هاي توليدي اپکگذاري و تعداد طرح: ميزان سرمايه۵۰-۲نمودار 
٧٥١  ترين ذخاير گازي جهانبندي دارندگان بيش: رتبه۵۱-۲نمودار 
٧٥٢  : روند تغييرات توليد گاز طبيعي در جهان۵۲-۲نمودار 
٧٥٢  ترين کشورهاي توليدکننده گاز در جهان بزرگ: ۵۳-۲نمودار 
٧٥٣  : نقشه تجارت گاز طبيعي در جهان به تفکيک مناطق جغرافيايي۵۴-۲نمودار 

 



 فهرست جداول 
  

 عنوان 

 

 شماره صفحه

 

   : تلفيقاولبخش 
برنامه پنجم  ييبرنامه سوم، چهارم و سه سال ابتدا يط ين رشد اقتصاديانگيم: ۱-۱ جدول

  (درصد)
۷۶  

  ۷۹  ۲۰۰۸مقدار ضريب جيني کشورهاي مختلف در سال : ۲-۱جدول 

  ۱۰۶  منتخب يکشورها يبرخ و رانيا در کار و کسب سهولت يهاشاخص :۳-۱جدول 

هاي صنعتي پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيبسهم ارزش فروش بنگاه :١-٣جدول 
  (درصد)

۱۵۳  

هاي با اندازه پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيبسهم ارزش فروش بنگاه :۲-۳جدول 
  مشابه (درصد)

۱۵۵  

ها با نوع مالکيت پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيبسهم ارزش فروش بنگاه :۳-۳جدول 
  مشابه

۱۵۶  

  ۱۶۸  : مقايسه وضع مطلوب و موجود بازارها۱-۴جدول 
  ۱۶۹  ها مطلوب و موجود سياست: مقايسه وضع ۲-۴جدول 

    

   يتيريمد يها خالصه: دومبخش 

    يفصل اول: مجموعه مطالعات تحوالت داخل

 ۱۳۹رتبه از  -)۲۰۱۱هاي ايران و كشورهاي منطقه در جذب توريست ( : ظرفيت۱-۱جدول 
  كشور

۲۱۳  

  ۲۱۵  )۲۰۱۱(هاي اقتصاد توريسم  كشور دنيا در شاخص ۱۸۱: رتبه ايران به در بين ۲-۱جدول 

    

  ۲۴۸  ١٣٩٠سال  -ها از کل هزينه در جامعه شهري و روستايي درصد سهم دهک :٣-١ جدول
  ۲۵۰  (درصد) ٢٠٠٨ها از کل هزينه در کشورهاي مختلف در سال  : مقايسه سهم دهک٤-١جدول 

  ۲۵۱  ٢٠٠٨: مقدار ضريب جيني کشورهاي مختلف در سال ٥-١جدول 

  ۲۵۹  مختلف موثر بر نرخ فقر شهري و روستاييضرايب متغيرهاي  :٦-١جدول 
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  ۲۷۱  ينگيانبساط نقد بي: عوامل موثر در رشد ضر٧-١ جدول

  ۲۷۲  سومبرنامه  يو تورم ط ينگي: اهداف و عملکرد نقد٨-١ جدول

  ۲۷۴  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠١: سري زماني ضريب فزاينده نقدينگي در برخي کشورها ٩-١جدول 

  ۲۷۵   (درصد) ينگينقد رشد عملکرد و اهداف: ١٠-١ جدول

  ۲۷۷  ۲۰۰۶ سال(مجموع پول و شبه پول)  ينگيرشد حجم نقد نرخ سهيمقا: ۱۱-۱ جدول
  ۲۸۳  )٢٠٠٧-٢٠٠٢کشورها ( ريو سا رانيا يپول يرهايمتغ ي: برخ١٢-١ جدول

  ۲۸۶  (درصد) يپول هي: مانده اوراق قرضه به پا١٣-١ جدول

    
  ۳۰۴  هاي تجاريجاري دولت به توليد ناخالص داخلي و چرخه: ارتباط بين نسبت مخارج ۱۴-۱جدول 

    
  ۳۲۹  ها طي برنامه سوم و چهارم (ميليون دالر) : وضعيت تراز پرداخت۱۵-۱جدول 

    
  ۳۵۶  مقايسه تعداد دانشجويان در هر صد هزار نفر کل جمعيت در ايران با ساير کشورها: ١٦-١جدول 
  ۳۷۸  رو هاي پيش بازار کار ايران در سال: سناريوهاي تحليل تعادل ۱۷-۱جدول 
  ۳۸۱  ۱۳۹۵  : نتايج سناريوهاي تحليل تعادل بازار کار ايران در سال۱۸-۱جدول 

    
  ۴۰۱  : ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در بورس١٩-١جدول 
  ۴۰۱  : ارزش اوراق مشارکت معامله شده در بورس٢٠-١جدول 

  ۴۰۳  : سود نقدي و تحقق يافته٢١-١جدول 

  ۴۰۵  : ارزش معامالت داخلي در بورس کاال٢٢-١جدول 

  ۴۰۶  : ارزش معامالت خارجي در بورس کاال٢٣-١جدول 
  ۴۰۸  : متغيرهاي عمده در توسعه بخش بانکي٢٤-١جدول 
  ۴۱۰  : متغيرهاي عمده توسعه بخش مالي غير بانکي٢٥-١جدول 
  ۴۱۱  : متغيرهاي عمده توسعه پولي٢٦-١جدول 
  ۴۱۴  نظام مالي  توسعه  ايران از جنبه  رتبه :٢٧-١جدول 
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شونده از شرايط کنوني اقتصاد ايران از اشتغال و هاي منتفع: سهم رشته فعاليت۲۸-۱جدول 
  افزوده ارزش

٤٥٢

هاي صنعتي پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيب: سهم ارزش فروش بنگاه٢٩-١جدول 
  (درصد)

٤٥٧

هاي با اندازه پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيبفروش بنگاه: سهم ارزش ۳۰-۱جدول 
  مشابه (درصد)

٤٥٧

ها با نوع پذير از کل ارزش فروش بنگاههاي آسيب: سهم ارزش فروش بنگاه۳۱-۱جدول 
  مالکيت مشابه

٤٥٨

  

٥٢٩  ۸۹و  ۸۸هاي  : ميزان واردات به تفکيک پنج کشور عمده طرف معامله در سال۳۲-۱ جدول
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 شگفتاريپ

از طرف پژوهشکده  ۱۳۹۰" در زمستان سال رانياقتصاد ا مدت انيگذار بر عملکرد م ري"عوامل تاث يپروژه مطالعات
شد که پس از  شنهاديتهران پ يو معادن و کشاورز عيو صنا يبه اتاق بازرگان فيشر يو صنعت يمطالعات اقتصاد

 يمحورها، در قالب قرارداد يکردن برخ ضافهاتاق و انجام اصالحات و ا يمشاوران اقتصاد يدر شورا يبررس
  آغاز شد. فيشر ياتاق تهران و دانشگاه صنعت انيم

 ينيبشيک سال پيدر حدود  يمدت زمان يشد که انجام آن برا ين مطالعه در قالب سه محور سازماندهيا
توان  يرد ميگ يمندان و خوانندگان قرار م ار عالقهيج آن در اختيده و نتايان رسيق به پايد. اکنون که کار تحقيگرد

را  اين مطالعهکه  يذکرقابل  يهايژگين آن، در مورد دستاوردها و ويسه با نقطه آغازيدر مقا يشترينان بيبا اطم
  سازد اظهارنظر کرد.  يممتاز م
د بتوان يآن نسبت داد. مطالعه حاضر را شا يتوان به حوزه پوشش موضوع يق را مين تحقيا يژگين وياول
شامل  يگذاراستيمختلف س يهاران دانست. حوزهيق انجام شده در سطح "اقتصاد کالن" اين تحقيتر جامع

بازار کار،  يهانيران در زمياقتصاد ا ياصل يهايژگيدر کنار شناخت و يو تجار ي، ارزي، ماليپول يهااستيس
ران را يبا اقتصاد ا ييآشنا يع درآمد، بدنه اصليت فقر و توزيه و وضعيشامل بازار پول و بازار سرما يبازار مال

  دهند.   يل ميتشک
 يمهم و پر چالش مقطع زمان يها يگذار استيس يک مطالعه به مسائل اصليدوم، به کاربرد نزد يژگيو

ارانه ياس بزرگ، پرداخت يو در مق يبه صورت جهش يمت انرژيش قيشود. افزا يران مربوط ميموجود اقتصاد ا
ل يمهم اقتصاد از قب يها متير قيبه همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشتن سا يزان مساويو به م ينقد

کشور در سال  يرات اعمال شده در بازار انرژييتغ يها ن مشخصهيتر ياصلتوان  يرا م ينرخ ارز و نرخ سود بانک
در مورد آثار و  ياديها سواالت ز استين سيها دانست. پس از اعمال ا ارانهي يتحت عنوان هدفمندساز ۱۳۸۹

 ياه که چه گروه نين اقدام بود. ايا يرفاه يامدهاين سواالت معطوف به پياز ا يآن مطرح شد. بخش يامدهايپ
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است يقبل و پس از اعمال س ييجامعه روستا يت نسبياند. تفاوت وضع متضرر شده ييها منتفع و چه گروه يدرآمد
گر، از آنجا که يداد. از طرف د يل مين سواالت را تشکياز ا يبخش يدر مورد جامعه شهر يابين ارزيو مشابه هم

زان يبر شده بودند، م ياد انرژيار زي، با شدت بسيانرژ يها ل ارزان نگاه داشتن حامليبه دل يديتول يها تيفعال
شد.  يد به آن پرداخته ميبود که با يگريها سوال مهم د متيق يش جهشيد در واکنش به افزايتول يريپذ بيآس
  دهد.  يل مياست اعمال شده را تشکيگر سيآن مساله د ياست و آثار پولين سيا يزان عدم توازن ماليم

و نحوه  يدولت يها بنگاه يساز يخصوص يو فرصت فراهم شده برا يقانون اساس ۴۴اصل  يکل يها استيس
داد يک رويده گرفتن يناد يبود که عدم پرداختن به آن، به معن يگر از موضوعاتيد يکيها،  استين سيا ياجرا

 يها تيو قابل يحقوق، ساختار يوه واگذاريشد. ش يم يگر تلقياز طرف د ييطرف و اجرا کياز  يگذار استيمهم س
کوچک و  يجا  بزرگ به يها بنگاه يت در نظر گرفته شده در واگذاريواگذار شده، اولو يها د بنگاهين جديمالک

دادند که الزم  يل ميرا تشک يگر، موضوعاتيموارد د ياريو بس يبخش خصوص يساز توانمند يمتوسط در راستا
  رند. يمورد توجه قرار گ يساز يخصوصاز  يموجود جهان يتجربه غن يبود در کنار بررس

 يبه طور اعم و مناطق و کشورها يتوان در توجه آن به مسائل جهان يسوم مطالعه حاضر را م يژگيو
ک بعد مهم ي يکشور نيو ب يا منطقه يها يها و همکار مانيها، پ هيکرد. اتحاد ييمشخص به طور اخص شناسا

د يجد يگر تحوالت رخ داده و الگوهايکرد. بعد د يپوش آن چشمتوان از  ياست که نم يجهان يط جاريدر شرا
در عرصه  ياقتصاد يها تيفعال ين ماليوه تاميز شيو تجارت و ن يگذار هيد و سرمايشکل گرفته در رفتار تول

ن مطالعه در يگر ايداشته باشد. بعد متفاوت د يبار انيز يامدهايتواند پ يآن م ياست که عدم شناخت کاف يجهان
ران است که در مطالعه حاضر به آن يا ياسالم يه جمهوريبر عل يم اقتصاديده تحريل پدين چارچوب، تحليهم

  پرداخته شده است.
نگارانه آن است. مطالعه موجود  ندهيکرد آيبخشد، رو يم يگاه ممتازيق که به آن جاين تحقيچهارم ا يژگيو

ران را در ينده اقتصاد اير آيو در صدد آن برآمده تا تصووضع موجود نکرده  يکارها خود را محدود به شناخت سازو
در سطح  يسنج ک مدل اقتصادي يکار طراح نيم کند. الزمه ايمتفاوت ترس يطيط محيوها و شرايقالب سنار

ن ياست. ا يگذار استيل سيه و تحليت تجزياز قابل ين آن برخورداريتر بود که مهم يا ژهيو يها تيکالن با قابل
ا يو  يگذار استيهر مدل محتمل از س يامدهايم کند و پينده ترسيآ يرا برا ييوهايشده است سنار ق موفقيتحق
طرف  ک يت است که از يق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمين تحقيج ايرا ارائه کند. ارائه نتا يطيط محيشرا

 يگر، تحوالتياند و از طرف د م کردهيترس ۱۴۰۴افق  يرا برا ييانداز، اهداف واال مانند سند چشم ياسناد باالدست
مجدد امکان تحقق آن  ياتفاق افتاده که بررس يطيط محيو هم در عرصه شرا يگذار استيهم در عرصه س يجد

  سازد.   يم ياهداف را ضرور
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ن يج ايه نتاگردد ک يبر م يز مقطع زمانيمطالعه موجود به افق مطالعه و ن يژگين ويتر تياهم ن اما نه کميآخر

اند. از  ان مدت" را به عنوان مبنا قرار دادهينده مي"آ يه شده، همگيته يها شود. مجموعه گزارش يق ارائه ميتحق
ت موجود يل از وضعيتحل يرا برا يا گسترده يکشور به دنبال انتخابات برگزار شده تقاضا ياسيط سيآنجا که شرا

د. حاصل يآ ياز عهده آن بر م يق حاضر به خوبيآن مطرح ساخته که تحق يرو شيپ يها اقتصاد کشور و چالش
تواند به  ياست که م ۱۳۹۵-۱۳۹۲ يافق زمان يک برنامه اقتصاد کالن برايخود،  ييق موجود در شکل نهايتحق

  رد.يد مورد استفاده قرار گيدولت جد يک مبنا برايعنوان 
خود را از  يدانم مراتب تشکر و قدردان يق، الزم ميتحقن يا يها يژگيو و يريگ نحوه شکل يپس از معرف

اسحاق،  ان آلياند ابراز کنم. از آقا حاضر نقش داشته يقيکه در به وجود آمدن مجموعه تحق يهمه کسان
 يز از شورايآن و ن يمال يبانيپروژه و پشت يريگ ت از شکليبه خاطر حما يو بهادران ي، صابرينيحس دوست

ه مطالعه ارائه کردند تشکر يچارچوب اول يکه برا يا سازنده يها شنهاديتاق تهران به خاطر پا يمشاوران اقتصاد
اند نبود، مسلما  کرده ياريق متنوع ين تحقينجانب را در انجام ايکه ا ينيکنم. اما اگر تالش صادقانه محقق يم

روز، فرهاد يد فيان حميآقاشد.  يکه بر شمردم برخوردار نم ييها يژگيه شده از ويته يها مجموعه گزارش
شد. خانم  يينها يه کردند که پس از اعمال اصالحاتين مطالعه را تهيه اي، چارچوب اوليو محمد خان ييرزايم خان

ه شده را هم به لحاظ يته يها نجانب، همه گزارشيک با اينزد يا در همکاريمهران بهن ينه محمودزاده و آقايام
، با دقت مطالعه کرده و يموضوع يبند وه نگارش و طبقهيخدمات و هم از نظر شزان انطباق با چارچوب شرح يم
ه گزارش يته يرا برا يادين زحمات زيا همچنيبهن ياند. خانم محمودزاده و آقا داده ياصالح يشنهادهايپ

کنم.  يمر و تشکر يمانه تقديها صم ن زحمات از آنيخاطر همه ا اند که به متحمل شده ييق نهايو تلف يبند جمع
مختلف  يوهايآن در قالب سنار يو اجرا يسنج ه مدل کالنيق حاضر را تهياز نتايج كار تحق يبخش مهم

و  يسنج دانش اقتصاد يرياقتصاد، به کارگ يازمند در نظر گرفتن تئورين يسنج ه مدل کالنيدهد. ته يل ميتشک
 ينيحس ها مهرنوش شاه خانم يموجود با همکار يسنج ه مدل کالنيران است. نسخه اوليق با اقتصاد ايعم ييآشنا
ه شد. در مرحله ينجانب تهيو ا ي، دکتر داود سوريان دکتر حسن درگاهيت آقايد تحت هدايجاو يريمه منيو سل

ژه نه تنها يت ويت توسعه و بهبود مدل را به عهده گرفتند که با پشتکار و جديمسئول ينيبعد، خانم صفورا مع
ها و  استياثرات س يابيدر ارز يجاد کردند بلکه آن را به مرحله کاربرد عمليه اير مدل اولد يتوجه بهبود قابل

دن کار مدل و يجه رسانيهمچنان بنده را در به نت يدکتر درگاه يرساندند. جناب آقا يطيط مختلف محيشرا
  کنم.  يم يتشکر و قدردان يکردند که از همگ يهمراه ينيخانم مع ييراهنما
اند كه شامل مباحث جهاني شدن  ه کردهيبازار محصول را ته يزاده گزارش تجربه جهان يمحمد احمد يآقا

 يشود. آقا بازار محصول عملكرد بازار محصول در كشورهاي در حال توسعه و عملكرد ايران در بازار محصول مي
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سعه در بازار مالي و عملكرد هاي جهاني شدن بازار مالي عملكرد كشورهاي در حال تو نيا سرفصل صادق اسحاق
هاي آينده اين بازار را  بيني اند و آقاي قدير اسدي تحوالت بازار انرژي و پيش ايران در بازار مالي را پوشش داده

اي و  هاي منطقه اند. از مباحث مربوط به تحوالت بين المللي موضوعاتي از قبيل همكاري مورد بررسي قرار داده
، شوراي همكاري خليج فارس، شوراي همكاري اكو و نيز موضوع بحران G20يورو، بين كشوري شامل مناطق 

اند. آقاي كيوان اسالمي و خانم غزال  مالي جهاني و پيامدهاي آن را آقاي دكتر محمد حسين رحمتي مطالعه كرده
مهران بهنيا و آرش اند و آقايان  صابري وضعيت بازار مالي شامل سيستم بانكي و بازار سرمايه را بررسي كرده

اند.  علويان تحوالت بازار كار شامل عملكرد گذشته و چالش هاي آينده و نيز بازار پول را مورد بررسي قرار داده
دار  هاي منتخب بر وضعيت ايران را عهده آقاي بهنيا همچنين مسئوليت تهيه دو گزارش تحريم و تحوالت كشور

هاي پولي،  ها و عملكرد اقتصاد ايران و سه گزارش سياست هاي ظرفيت شاند. خانم زهرا كاوياني تهيه گزار بوده
اند كه خانم ها فاطمه نجفي و محبوبه  هاي تجاري را بر عهده داشته هاي مالي و سياست اعتباري و ارزي، سياست

 هاي تجاري با ايشان هاي پولي، اعتباري و ارزي و سياست هاي پاياني گزارش داوودي به ترتيب در بخش
اند و آقايان حميد فيروز و فرهاد  اند. خانم يداللهي گزارش وضعيت فقر و نابرابري را تهيه كرده همكاري داشته

اند. آقاي  ها را بر عهده داشته هاي اثرات اصالح نظام يارانه انرژي بر دولت و بنگاه ميرزايي مسئوليت گزارش خان
نه انرژي بر بازار انرژي را تهيه كرده و عالوه بر آن در ميرزايي همچنين گزارش اثرات اصالح نظام يارا خان

اند. آقاي محمد خاني گزارش اثرات اصالح نظام  هاي مالي به خانم كاوياني كمك كرده تكميل گزارش سياست
سازي  سازي و عملكرد خصوصي اند. آقاي عليرضا صابونيها ادبيات خصوصي يارانه انرژي بر خانوارها را تهيه كرده

اند و عالوه بر آن در تكميل گزارش بازار مالي به آقاي اسالمي و خانم صابري كمك  ران را بررسي كردهدر اي
اند. آقاي صابونيها همچنين گزارش مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه با مبنا قرار دادن سند چشم  كرده

اند و همچنين در تهيه  رد بررسي قرار دادهاند. آقاي مرتضي سحرخيز ادبيات آزادسازي را مو انداز را تهيه كرده
اند. آقاي دكتر درگاهي عالوه بر  گزارش اثرات اصالح نظام يارانه انرژي بر خانوارها به آقاي خاني كمك كرده

سنجي مطالعه بر عهده داشته و در تهيه گزارش تصوير اقتصاد كالن  اي كه در تهيه مدل اقتصاد كننده نقش تعيين
مند  هايشان در زمينه هاي مختلف گزارش بهره اند، اينجانب را از مشورت ال آينده مشاركت داشتهايران در پنج س

اند. بر خود  ها را بر عهده داشته بندي و تايپ مجموعه گزارش اند. خانم سعيده حدادي كار سخت صفحه ساخته
ها را مطالعه كرده و از طريق  گزارشدانم از همه تشكر و قدرداني كنم و پيشاپيش از همه آناني كه اين  الزم مي

  كنند سپاسگزاري نمايم. نقد و اظهار نظر هاي سازنده به توسعه و بهبود اثربخشي تحقيق در كشور كمك مي
 مسعود نيلي

  ۱۳۹۲مرداد 
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 مقدمه

توانند  يم مناسب يبردار ها در صورت بهره ک از آني که هر است ييبالقوه باال يها تيظرف يران داراياکشور 
ان يم مناسبات ميت تنظيفيک باشند.ر داشته يت فراگيمردم به رفاه متوازن و امن يابيقابل اعتنا در دست يسهم

و  يکننده داخل ديکننده، تول کننده و وارد کننده، صادر کننده و مصرف ديان توليل مناسبات مي، از قبيگران اصليباز
ت يفيک ي(به معن طرف  کيرنده و دولت و مردم از يگ گذار و وام ، کارگر و کارفرما، سپردهينده خارجکن ديتول

 يکردهايدر اتخاذ رو يو مال يپول ياستفاده از ابزارها ي(به معن ياقتصاد يها استيم سيو نحوه تنظ )ينهاد
  ح دهد.يها و عملکرد را توض تيان ظرفيتواند ابعاد شکاف م يم گر،يمدت) از طرف د کوتاه

 مالحظهقابل عدم تناسب توان به  يم يبه راحت ،رانيها و عملکرد اقتصاد ا تيبه ظرفچند گذرا  هر ينگاهبا 
منطقه  ياز کشورها يارياست که آن را نسبت به بس ياديز يها تيظرف يران داراي. اقتصاد ابرد ين دو پيان يب

 يها نهيتوان در زم يران را مياقتصاد ا يها تيا و ظرفه تين مزيتر يسازد. اصل يز ميا متمايدن يکشورها يو برخ
  خالصه کرد. کار  يرويو ن يصنعت يها رساختيز ،ييايجغراف يها تي، ظرفيعياز منابع طب يمند بهره

در  ۲۰۰۹ايران در سال  برخوردار است. يسرشار يعياست که از منابع طب ييران از جمله کشورهايکشور ا
درصد از توليدات كل  ۲,۳محصوالت معدني و با در اختيار داشتن بيش از  ون تنيليم ۳۶۲مجموع با توليد حدود 

 يدات محصوالت معدنياز تول يي. سهم باال١استداشته قرار محصوالت معدني دکنندگان يدر رتبه نهم تول ،جهان
ر ين کشور دارنده ذخايو چهارم يعير گاز طبين کشور دارنده ذخايدومران ي. ادنده يل ميران را نفت و گاز تشکيا

ران ياقتصاد ا يها تيمزاز ز ين ير منابع معدنير بالقوه سايذخااز  يبرخوردار . به عالوه،نفت خام در جهان است
در رتبه پانزدهم كشورهاي  ،نوع محصول معدني متفاوت در بين كشورهاي جهان ۶۰. ايران با شود يم محسوب

قرار گرفته  سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، نفت و روي كروم، زغالل ياز قب منابع معدني غني داراي

                                                                                                                                 
1 World Mining Data, International Organizing Committee for the World Mining Congresses, 
2011, p44.  
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از  يناش يارز يتوان انتظار داشت درآمدها يم ،شود يبردار بهره يبه درست ين منابع غنيکه از ا ي. در صورت١است
  ند. ک يانيشاکمک  ين منابع به رشد و توسعه اقتصاديصادرات ا
 ييايت جغرافيموقع ،سازد يز ميمنطقه متما ياقتصادهار يران را نسبت به ساياقتصاد ا که ييها تيگر مزياز د

که  يسازد. به طور يا را به اروپا متصل ميقرار گرفته که شرق آس شميجاده ابر يخير تاريران در مسياست. اآن 
ن وجود يبه اروپا است. همچن يشرق يايآس يکشورهااتصال  يرهاين مسيتر از کوتاهران، ياز ا ير عبوريمس

 يها ها به آب آن يکه تنها راه دسترس )مانند افغانستان(ران يا يگيدر همسا يمحصور در خشک يکشورها
 يق عبور کاالهايو کسب درآمد از طر يتيت ترانزيباعث شده تا ظرف ،استسر يمران يا قياز طر يالملل نيب

  جاد شود. يران ايا يبراه يهمسا يکشورها يو واردات يصادرات
ران ير اياز مسانتقال کاالها  يدور جنوبيکردر  ؛ر استيق امکان پذيا به اروپا از سه طرير اتصال شرق آسيمس
انه يم يايآس يکشورها يتجارت برا يرهاين مسيتر ن و ارزانيتر از کوتاه رين مسي. ارديگ يه صورت ميو ترک

 يها سال يها ط آن يهستند که تجارت خارج يرو به رشد يانه اقتصادهايم يايآس يکشورها ياست. از طرف
ت را ين ظرفيا يخارجدر تجارت باال رشد داشته است.  يا رشد قابل مالحظه ۱۹۹۰نسبت به دهه  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰

را به  يا بالقوه يارز يدرآمدها ،ن کشورهاياز ايمورد ن يت کاالهايق ترانزياز طربتواند تا  جاد کردهياران يا يبرا
 يها جاد فرودگاهيا تا بابوده ت ين ظرفيا يران دارايا ،زيت بار و مسافر نين به لحاظ ترانزيدست آورد. همچن

  کسب کند.  يارز يز درآمدهايق نين طريمنطقه شده و از ا يهاب پروازهال به يتبد ،مناسب يالملل نيب
ران قرار دارند. پنج يرو به رشد در اطراف ا ييانه با اقتصادهايم يايآس يکشورها ،طور که اشاره شد همان

 يرشدها ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰ يها سال يکستان طيترکمنستان و تاج ،ازبکستان ،زستانيقرق ،کشور قزاقستان
درصد  ۹تا  ۴ن ين کشورها بيا ين دهه متوسط رشد اقتصاديا يکه ط ياند به طور را تجربه کرده ييباال ياقتصاد

 ) داشتهدرصد ۱۷تا  ۵ (از يتوجه ن کشورها رشد قابلين دهه در ايهم يز طين يداخل يگذار هيسرمابوده است. 
ران به لحاظ صادرات ياقتصاد ا يرا برا يتيظرف يداخل يگذار هيو رشد سرما يزان از رشد اقتصادين مياست. ا

ش يبا پيشدن را تقر يد صنعتکه رون يران به عنوان کشورياکند. کشور  يجاد مين کشورها ايکاال و خدمات به ا
 يمانکاريروگاه و خدمات پين ،جاد سدينه ايدر زم يا تجربه انباشته يدارا ،٢منطقه آغاز کرده يکشورها ياز تمام

اج دارند. وجود دو يبه آن احت ،ند رشديانه به علت قرار گرفتن در فرايم يايآس ياست که در حال حاضر کشورها

                                                                                                                                 
1 http://www.infomine.com/countries/iran.asp  

همزمان با کره  باًيو تقر هيو ترک يدر حال توسعه مانند پاکستان، مالز يکشورها يمنطقه و برخ يشدن را زودتر از کشورها يروند صنعت رانيا ٢
که  ييکشورها رياز سا بايتقر ليبه جز برز ۱۹۸۵تا  ۱۹۶۰ يها سال يط رانيا يناخالص داخل ديآغاز کرده است. تول ليزاز بر رتريد يو اندک يجنوب

نسبت به  رانيا نيقرار داشته است. بنابرا يبزرگتر اسيدر کشور در مق يصنعت يها تيفعال زيبوده و به تناسب آن ن شتريها اشاره شد، ب به آن
  است. يصنعت يها ساخت رياز تجربه و ز يبرخوردار تيمز يمنطقه دارا يکشورها
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 يرا برا يمناسبط يشرا زين پس از جنگ يها به بازساز از آنيران و نيا يگيکشور افغانستان و عراق در همسا

  . شود يم محسوبران ياقتصاد ا يها تيظرفن کشورها فراهم کرده و از يبه ا يرانيصادرات کاال و خدمات ا
جاد يران ايا يبرا را يا ژهيو يسيو اکوتور ييط آب و هوايشرا کشورمان ييايجغرافت يموقعگر، ياز طرف د

. ١ايران به لحاظ تنوع اقليم آب و هوايي و اكوتوريستي در بين پنج كشور اول دنيا قرار گرفته استکرده است. 
رتبه  اند هاي ميراث جهاني كه توسط يونسكو شناسايي شده هاي تاريخي و تعداد سايت جاذبههمچنين به لحاظ 

هاي ميراث طبيعي گردشگري نيز ايران در رتبه هفتاد و  . به لحاظ تعداد سايت٢دداردهم در بين كشورهاي دنيا را 
. داردنيز رتبه بيست و سوم را فيت محيط زيست طبيعي يكشور دنيا قرار گرفته و همچنين به لحاظ ك ۱۳۹دوم از 

صنعت  ،۲۰۱۱در سال  .است توجه قابلا يدر اقتصاد دن يگردشگرن موضوع به خصوص با توجه به نقش صنعت يا
درصد از توليد ناخالص دنيا را به خود اختصاص داده که اين مقدار با مالحظه  ۲,۸به طور مستقيم  يگردشگر

از درصد  ۳,۳به طور مستقيم  يگردشگرصنعت  ،۲۰۱۱همچنين در سال . ٣رسد درصد مي ۹,۱اثرات القايي به 
درصد کل  ۸,۶اين مقدار به  ،کل مشاغل کل دنيا را به خود اختصاص داده که با در نظر گرفتن اثرات القايي

و  يبه رشد اقتصادتوان  يم ،يت گردشگريرفت ظياز مز يريگ با بهرهن ي. بنابرا٤رسد مشاغل ايجاد شده مي
  . کرداشتغال در کشور کمک 

کار  يرويدرصد ن ۲۴ران است. ياقتصاد ا يها تيها و ظرف تيگر مزيکرده از د ليکار جوان و تحص يروين
سه با يران در مقايکار بالقوه در ا يرويل نيتحص يها ن متوسط ساليدهند و همچن يل ميران را جوانان تشکيا

شتر بوده است. وجود يب ۲۰۱۰در سال  يافته توسعه يها به جز گروه کشورها از همه گروه ،يکشور يها ر گروهيسا
 يها تواند شرکت يم يرشد اقتصاد ياصل يها از مولفه يکيکرده به عنوان  ليکار جوان و تحص يروين نيا
گر با يد ياز سوکند. ق يتشو يگذار هيسرما يانه برايمخاور يان کشورهايران در ميتخاب ارا به ان يالملل نيب

ن يقرار دارد. ا ٦باال يبا توسعه انسان يمشابه با کشورها يتيران در وضعي، ا٥ياستناد به شاخص توسعه انسان
ران در دو بعد آموزش جوانان و يت ايدهد که وضع يرا پوشش م يار زندگيشاخص سه بعد آموزش، سالمت و مع

  . ٧قرار دارد يار مناسبيت بسيسالمت در وضع

                                                                                                                                 
1 http://www.ecotourism.org/news/ecotourism-iran-challenges-and-opportunities  
2 The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2011 
3 World Travel and Tourism Council, Data Search tools, www.wttc.org  

عربي نيز اطالعاتي در اين چين، ترکيه امارات متحده  -رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها ينقش تحوالت اقتصاددر مجلد پنجم، فصل اول،  ٤
  زمينه ارائه شده است.

5 Human Development Index 
6 High Human Development 
7 Human Development Report, 2013  
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منطقه  ير کشورهايرا نسبت به سا رانياکه  هستند ييها تين ظرفيتر ياز جمله اصل هاشاره شد يها تيزم
 يند رشد و توسعه اقتصاديتواند به فرا يم ها آنح از هرکدام از يصح يبردار که بهره يبه طور ،دنساز يز ميمتما

و  هاعملکرد انيم يتناسب چندانرسد  يبه نظر م ،رانيبه عملکرد اقتصاد ا ين حال با نگاهيکمک کند. با ا
و عملکرد  يرشد اقتصاد ،يکاريب ،ران مانند تورمياقتصاد ا عملکرد يکل يها وجود ندارد. شاخصآن  يها تيظرف

  د. نندار يو انسان يخي، تاريياي، جغرافيعيطب يزان از برخوردارين ميابا  يتناسب چندان دولت
تواند در حل مسئله  يها م از آن يبردار است که بهره ييباال يها تيظرف يران دارايکه اقتصاد ا يبا وجود

که در  يت جوانيجمع يجاد شغل براياو  يکاريمساله باما در حال حاضر  ،موثر باشد يکارياشتغال و کاهش ب
تا  ۱۳۸۵ يها سال يکه ط يدر حال. باشدران ين چالش اقتصاد ايتر ياصلد يشا ،خواهند شد واردنده به بازار کار يآ

سال به  ۱۵ت ين دوره جمعيدر هم ؛بوده نفر ۱۴۲۰۰جاد شده در هر سال در حدود يخالص تعداد شغل ا ۱۳۹۰
ن موضوع يه و ادا کرديش پينفر افزاون يليم ۳,۷ حدود ،دهند يل ميت در سن کار را تشکيکشور که جمع يباال

هاي اخير تعداد بيکاران و  طي سالدهد.  ياقتصاد را نشان م يها تياز ظرف يبردار ران در بهرهيف ايعملکرد ضع
اي که همواره  نرخ بيکاري افزايش يافته که اين افزايش بيشتر متاثر از بيکاري در بين جوانان بوده است. به گونه

 درصد بيش از نرخ بيکاري کل بوده است.واحد  ١٠نرخ بيکاري جوانان در حدود 

 يباال  نشان دهد، زيرا با توجه به نرخدر بازار کار ايران را ساختار بيکاري  تواند ينمخود  نرخ بيکاري به خودي
به  ها اين اثر در برخي سال اند. خارج شدهاز بازار کار وس شده و يافتن شغل ماياز ها  بيکاري جوانان، بخشي از آن
توجهي از افرادي  ه است. ميزان قابلرغم کاهش اشتغال، نرخ بيکاري نيز کاهش يافت قدري تاثيرگذار بوده که علي

با توجه  ن حاليبا ا. اند کردهافزايش تحصيالت اقدام به اند،  هايي بيکار مانده اند يا در دوره  که وارد بازار کار نشده
هاي بعدي نيز موفق  به عدم توانايي تقاضاي نيروي کار در جذب افراد داراي تحصيالت عالي، اين افراد در دوره

بر اثر اين  اي داشته است.مالحظه اند و درنتيجه سطح تحصيالت بيکاران کشور افزايش قابل  شغل نشدهبه کسب 
وضعيت، سهم افراد داراي تحصيالت عالي در بين بيکاران، حتي از سهم افراد داراي تحصيالت عالي در شاغلين 

   بيشتر نيز شده است.
هاي اخير منجر به افزايش نرخ بيکاري و  کار در سالبين عرضه و تقاضاي نيروي   ر مجموع عدم تعادلد

صورت شديدتري منجر به افزايش تعداد جمعيت غيرفعال داراي تحصيالت عالي شده است. البته اين پديده در  به
از جمله نرخ بيکاري و (ها  هاي بازار کار آن که مشخصه ي، افرادبين جوانان و زنان با شدت بيشتري رخ داده است

  در وضعيت بحراني قرار دارد. )اري بلندمدتنرخ بيک

برندارند، با افزايش سن  يموثرموجود گام   ان براي برطرف کردن عدم تعادلگذار که سياست در صورتي
مدت  اي ميان اند، در آينده انداخته جمعيت غيرفعالي که با انگيزه افزايش تحصيل ورود خود به بازار کار را به تعويق
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و  شود يمعرضه نيروي کار مواجه  شيافزابا شوک  ابد و بازار کاري يمافراد به بازار کار افزايش  احتمال ورود اين

به رشد  يآت يها ن مشکل در ساليز از ايگر يران برايلذا اقتصاد ا تري قرار خواهد گرفت. بسيار وخيمت يموقعدر 
  ازمند است.ين ير تورميغ يدرآمدزا
گذار بوده و  ريتأث يو سطح رفاه اقتصاد يد ناخالص داخليبر تول ،ها تيظرفح از يصح يبردار عدم بهرهاما 

که  ي. به طورف باشديضعدار يپا يرشد اقتصاد ايجاد نهيران در زمير اقتصاد ايسال اخ باعث شده عملکرد چند
توجه داشت اقتصاد  ديالبته باجاد نشده است. يد اينده بوده و شغل جديتورم فزاروند کاهنده،  يروند رشد اقتصاد

را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در  ييباال ياقتصاد يگذشته رشدها يها که در دهه آن ليبه دل رانيا
منجر  تواند يم رشد کاهندهتداوم  يول ،خود قرار ندارد گانيمنطقه و همسا ينسبت به کشورها ينامطلوب تيوضع

 يا دهيشود. پد يآت يها در سال هيهمچون ترک يينسبت به کشورها يرانيا يرفاه خانوارها شتريب رفتنبه فاصله گ
  مشاهده شده است. يو کره جنوب رانيا ياقتصاد تيوضع سهيدر مقا نياز ا شيکه پ

 مهارا، نرخ تورم و نوسانات آن يدن ياز کشورها ياريکه در بس يدهد در حال يشاخص تورم نشان م يبررس
 رانيتورم ا، ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۰ يها سال يطران است. ياقتصاد ا ياصل يها از چالش يکيشده، تورم مزمن همچنان 

واحد درصد  ۲۵) حدود ۱۳۹۱( ۲۰۱۲در سال  يعني تيوضع نيواحد درصد و در بدتر ۶حدود  تيوضع نيدر بهتر
 يتورم جهان نيانگيدرصد بوده که از م ۱۶,۳دوره ن يادر  رانيتورم ا نيانگيبوده است. م شتريب ياز تورم جهان

نوسانات تورم و  زانياز م يبه عنوان شاخص گريد ياست. از سو شتريب صدواحد در ۱۲,۳دوره،  نيهم يط
از  شيب ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۰ يها سال يط رانيتورم ا اريانحراف مع ،ياقتصاد نيفعال يها ميحاکم بر تصم ينانينااطم

 ينانياطمنا يرانيا يبه صورت متوسط خانوارها يعنيدرصد بوده،  ۰,۸حدود  يتورم جهان اريدرصد و انحراف مع ۶
  اند.  را تحمل کرده ياقتصاد طيدر مح يشتريب

ر هر دو بخش درآمد و جه گرفت بودجه دينتتوان  يران ميها در بودجه ا نهيروند درآمدها و هز يبا بررس
 يها چالش رو به رشد دارد. يها نهيدار و هزيناپا يکه درآمدها يمواجه است به طور يبا چالش جدمخارج 

توجه است. اقتصاد  نده درآمدها و مخارج دولت قابليانداز آ ران در کنار وضع موجود و چشميبودجه در اقتصاد ا
از آن با  يناش ين درآمدهايدر فروش نفت و تأم ،يالملل نيب يها ميش تحريران در حال حاضر به علت افزايا

هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز  ينفت يمواجه است که باعث کاهش درآمدها يجدمشکالت 
در منابع  يادير زيتأث ،د بودجه به نفتيشد ين موضوع با توجه به وابستگيدرآمدها شده است. ان يااز  يناش

ن رو يدارد و از ا ينفت يبه درآمدها يز وابستگين ياتيمال ين درآمدهايکشور خواهد داشت. همچن يبودجه عموم
ز ين ياتيمال يدرآمدهاروند رشد  ،ران به دوره رکوديو ورود اقتصاد ا ينفت يرود با کاهش درآمدها يانتظار م
ن ياانتظار کاهش  ،در بودجه دولت يجار يها نهياست که با توجه به روند گذشته هز ين در حاليابد. ايکاهش 
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 ١ها ارانهيو جبران خدمات کارکنان دولت را بودجه دولت  ينه هايهزدر  ياصلاقالم وجود ندارد. چرا که  ها نهيهز
که دولت نتواند يدر صورت ار محدود است.يبسجزء از مصارف بودجه دو ن ير در اييو امکان تغدهند  يم ليتشک
 يوربر بهره يعموم يعرضه کاال يل اثرگذاريبه دل ،ت مناسب عرضه کنديفيت و کيبا کم يعموم يکاال

خارج ، مياسيل اقتصاد سيک تحليدر . خواهد گذاشت ير منفيکشور تاث يرشد اقتصادبر ، ياقتصاد يها بنگاه
اند. هرگونه  ص منابع کسب کردهيرا در نظام تخص يگاه با ثباتيدر طول زمان جاکه دارد  يشوندگان منتفعدولت 

ه بکه قاعدتا خواهد بود برنده  يهامنافع گروهر در ييتغجاد يا يبه معنب مخارج دولت يزان و ترکير در مييتغ
  . خواهد بودبا اصطکاک همراه و  نيستر يپذ امکان يسادگ

 يها دخالتهمراه بوده است.  يارير با مشکالت بسياخ يها ز در ساليکشور ن کشور ينظام تامين مالعملکرد 
 يدستور نييتع نيهمچن) و يبانک(سمت مصارف  يبانک التيتسه صيتخص زانيمدولت در نوع و  يدستور

منابع و مصارف  نيبسبب بر هم خوردن تناسب ، ياقتصاد يها تيبدون توجه به واقع يبانکسود  يها نرخ
 يبازارهاو ورود به  يبانک ستميسمردم از  يها منجر به خروج سپرده يمنف يواقعنرخ سود  ها شده است. بانک
ها بانک يبدهسهم ش يافزامنجر به  يبانکدر نظام  يدستوردخالت و شده  رهيغارز، مسکن، طال و  رينظ يمواز

ده يرس يا دهنده هشدار يها به رقم ينگينقدرشد حجم  ،متعاقب آنشده است.  يه پوليدر پا يمرکزبه بانک 
، يت شرکتيفرهنگ حاکم فتنگرن محور بودن اقتصاد) و شکل ( بانک ل حجم کوچکيبه دل زين هيبازار سرما. است
ف بازار يوظاروشن ک يل عدم تفکيبه دلن يهمچن ست.ين ياقتصاد يها مدت بنگاه بلند ين ماليبه تامقادر 
ارائه خدمات  يگردش)، تقاضا برا در هيمدت و سرما کوتاه ين مالي(تام يمدت) و نظام بانک بلند ين مالي(تام هيسرما

جه يو در نت نييپا يند در کنار رشد اقتصادين فرآيجه اينتآن شکل گرفته است.  ييتوان اجراش از يب ينظام بانک
 مطالباتحجم بااليي از ها  بانک يرجاريغمطالبات تا مختلف باعث شده  يگذار هيسرما يها وژهرپ يعدم بازده

 مسائل بر عالوه کشور يبانک شبکه نيبنابرا د.نبه خود اختصاص ده) ١٣٩١ سال در درصد١٥ ش ازيب(را  ها بانک
 زين معوق يها يبده بحران با ،آن نامتوازن رشد و يمرکز بانک با نامناسب رابطه ،يمنف سود هيحاش ،ييکارا عدم

  کشور دارد. يتامين مالدر نظام  ياساس يت از وجود ضعف هايحکا کهشده  مواجه
. آن قرار ندارد يها تيبا ظرفوجه در تناسب  چيهه بران يعملکرد اقتصاد اجه گرفت ينتتوان  يدر مجموع م

ز و يدر نظام تجه ياديبن يانگر وجود مشکالتيثبات، ب يب يدر کنار رشد اقتصاد يمزمن دورقم يکاريو بتورم 
ها  ح از آنيصح يبردار که بهره دارد ييها تيران ظرفيکه ااست   يحالن در يص منابع در کشور است، ايتخص

ن سوال را يها و عملکرد ا تيظرفان يمعدم تناسب موجود . ران رقم بزندياقتصاد ا يرا برا يوتاط متفيشراتواند  يم

                                                                                                                                 
  درصد بوده است.  ۵۴، در حدود  ۸۷-۷۶ يهاسال يطهاي بودجه دولت  از هزينه دولت کارکنان خدمات جبران سهم نيانگيم ١
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توان در جهت  يم و چگونه دنشده باشفاصله ن يا يريگ شکلد موجب نتوان يم يعواملکند که چه  يجاد ميا

  ن فاصله حرکت کرد. يکاهش ا
از مناسب  يريگ هت باشد. اول: بهريتواند از سه جهت حائز اهم يم سوال ذکر شده يافتن پاسخ براي

ن يکه چرا ا نيا .رسد يم نظره ب يهيار بديکه ذکر شد بس يبه شرح يصنعتو  ي، انسانيخي، تاريعيطب يها تيمز
دار در يده نسبتا پايک پديصورت ه مناسب ب يريگ ن عدم بهرهيکه چرا ا ژه آنيوه شود و ب يمحقق نم يهيامر بد

را در  ياريبس يران است. دوم: کشورهاينده اقتصاد ايکرد سازنده به آيهر رو يعيمقدمه طب ،ران درآمدهياقتصاد ا
 يعملکرد يستند وليبرخوردار ن ييايو جغراف يعيطب يها در عرصه يتيچ مزيافت که از هيتوان  يم جهان

گر، يد يشوند. از سو يم ن نوع محسوبياز ا ييها وان مثاليتا و ، سنگاپورياند. ژاپن، کره جنوب کننده داشته رهيخ
 رانيا مشابه با ييها تيکوچک از مز يا ر مجموعهيا زيک و يتنها از  يبا برخوردارهستند که  ييکشورها
و  يت گردشگرياز ظرف يريگ ه در بهرهيترک چون ييبه عنوان مثال کشورها بالنده بسازند. ييها اقتصاداند  توانسته

ت ياز ظرف يريگ ه، قطر در بهرييايت جغرافينفت و موقع يعيت منبع طبياز ظرف يريگ ه، امارات در بهريصنعت
ن مشاهدات يمند سازند. مجموعه ا هاند مردم خود را بهر توانسته ياز منابع نفت يريگ عراق از بهره گاز و يعيطب

 ها همواره تيمناسب از ظرف يبردار هنه عدم بهريکند. سوم: هر چند هز يم تر يار جديسواالت مطرح شده را بس
ن يطور که در ا دهنده باشد، اما همان هشدارشه يهمتواند  يم تين وضعيالنفع ا و عدم تواند مورد توجه باشد يم

ده باشد. کنن نييار تعيران بسياقتصاد ا يتواند برا يم ندهيآ يها سالداده خواهد شد،  حيل توضيمطالعه به تفص
اد آموزش يتوسعه زر و ياخ يها سال ياقتصاد ط ييزا عدم اشتغال، يشمس يهجر ١٣٦٠دهه  يتيتحوالت جمع

کار  يروياز عرضه ن يبا موج بزرگ يآت يها سال يط را رانياتواند  يم ،ييزا ر عدم اشتغاليگ به عنوان ضربه يعال
رشد ت يت و کميفيکدر  ياساس ازمند بروز تحوالتي، نيانسان يروين موج از نيبه ا ييپاسخگو .سازدمواجه 
  است.ران يا اقتصاد

نده يرا از آ يريتصوجامع،  يکرديبا اتخاذ رو کهست ا شده، مطالعه حاضر در صدد آنبا توجه به موارد مطرح 
د. يم نماير مطلوب ممکن را ترسيتصو ،و در ادامه کندمختلف ارائه  يوهايران در قالب سناريمدت اقتصاد ا انيم

. عوامل ذکر شده را در شد دنخواه ييران شناسايگذار بر عملکرد اقتصاد ا ن عوامل اثريتر ابتدا مهمن منظور، يبد
  کرد.  يبند ميتقس يو خارج يدسته عوامل داخل توان به دو يم هياول يبند ک طبقهي

 يها استيرد و در ادامه، سيگ يم ران مورد مطالعه قراريها و عملکرد اقتصاد ا تيظرفابتدا ، يداخل در بخش
ران يدر اقتصاد ا يتجار يها استيو س يارز يها استي، سيمال يها استي، سيپول يها استيشامل س ياقتصاد

تحوالت  يامدهايت بازار کار و پيع درآمد و تحوالت آن، وضعيت فقر و توزيوضع يد. چگونگنشو يم يبررس
در هستند که  يگريد يها ه سرفصليو بازار سرما يشامل نظام بانک يساختار بازار مال ن بازار،يبر ا يتيجمع
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 دا کرده است.ياختصاص پ ياز مطالعه به اصالحات اقتصاد يگريشود. بخش د يم ها پرداخته به آنمطالعه حاضر 
اد يز يها ييز ناکارايو کار و ن ي، پول، بودجه عموميارز، انرژ يهاران در بازارياقتصاد ا يساختار يها عدم تعادل

حاکم بر  يزشيانگ يکارها در سازو يجاد تحوالت اساسي، ايت دولتيبا مالک يها ع بنگاهيموجود در گستره وس
ن تحوالت يمجموعه ا ر ساخته است.يناپذ را اجتناب ياقتصاد يها بنگاه يتياقتصاد و نظام مالک يگران اصليباز

ش از دو يب يگذار استيخ سيها را هم در تار تيها و موفق از شکست يا نهيشيپ ،يتحت عنوان اصالحات اقتصاد
و  يشرق ين، اروپايها شامل چاز کشور يعيف وسيط ياقتصادحوالت خ تيو هم در تار رانيار کشور يدهه اخ

 احتمالتواند مانع از تکرار خطاها شده و  يم ها از آن يريگ هداده است که بهر رار ما قراين را در اختيالت يکايرآم
شده و با توجه به  يران بررسيدر جهان و ا يساز ين مطالعه، تجربه خصوصيش دهد. در ايت را افزايموفق

، يقانون اساس ٤٤اصل  يکل يها استيبرآمده از س ياستيو س يچارچوب حقوقز يران و نياقتصاد ا يها يژگيو
ط حاکم بر آن و يو شرا يبازار انرژ شود. يم ران ارائهيا ياقتصاد يها بنگاه يتيبهبود نظام مالک يبرا ييهاشنهاديپ
ند يو برآ يصاداقت يها و نحوه مواجهه با بنگاه وه پرداخت به خانوارهايداده در کنار ش رخ يمتيز تحوالت قين

ن بخش از مطالعه مورد توجه يا رهستند که د يا دولت از موارد عمده يت بر تراز مالين فعاليا يتراز مال يچگونگ
هر کدام   يگذار استيس و ضعف در رانيبر اقتصاد ا يثرات اقتصاد جهانامانند  يمجموعه عوامل اند. قرار گرفته

  گذار باشند.  ريران تأثيبر عملکرد اقتصاد ا يتوانند به نوع يم
 يها ، رونديو بازار انرژ يدر بازار محصول، بازار مال يالملل نيموجود در عرصه ب يها تيها و محدود فرصت
 يدر بخش خارج يقابل بررس يها ک حوزه از حوزهيات شکست خورده، يات موفق و تجربيو تجرب ييقابل شناسا

ها  آن يند تکاملي) و فراG20(مانند  يکشور نيو ب يا منطقه يها يدهند. تجربه همکار يل ميمطالعه را تشکن يا
 يها هيل اتحايتا تشکيج فارس) و نهايخل يهمکار ي(مانند شورا يا منطقه يها مانيها و پ هياتحاد يريگ در شکل

شوند  يقلمداد م يران از مواردياقتصاد ا يبرا يجهاند يجد يها بات و نظميامد ترتيو پ ورو)ي(مانند منطقه  يپول
بروز  ي، به چگونگيبر مطالعه بخش خارج يرند. به عنوان مکمليگ يقرار م يمورد بررس يکه در حوزه خارج

خواهد  ين مطالعه سعيدر اطور خالصه،  هب شود. يمحتمل آن پرداخته م يامدهايکا و اروپا و پيدر آمر يبحران مال
عدم  ييران، به چراير گذار بر اقتصاد اين عوامل تأثيران و همچنيت و عملکرد اقتصاد ايظرف يبررسشد تا ضمن 

  ران پرداخته شود. يها و عملکرد اقتصاد ا تين ظرفيتناسب ب
ر به مطالعه يمجلد به شرح جدول ز ١٠حاضر در  يطرح مطالعاتمهم مطرح شده،  سوالبه  ييپاسخگو يبرا

  پردازد: يمدت م انينده ميران در آياثرگذار بر عملکرد اقتصاد ا يعوامل اصل
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عه
مو

مج
 

لد
مج

 

 نام جلد

ش
بخ

 

صل نام بخش
 ف

 نام فصل

خل
 دا

ت
وال

تح
ت 

لعا
طا

ه م
وع

جم
م

ي
 

 اول
ها، عملکرد تيظرف  

 يها استيو س
رانيا ياقتصاد  

رانياقتصاد ا يها تيظرف ١ رانياقتصاد ا يها تيظرف ١   

رانيعملکرد اقتصاد ا ٢  
يکاري، تورم و بيرشد اقتصاد ١  

يفقر و نابرابر ٢  

ياقتصاد يها استيس ٣  

يو ارز ي، اعتباريپول يها استيس ١  

يمال يها استيس ٢  

يتجار يها استيس ٣  

 دوم
 بازار کار و

يبازار مال  
- - 

 بازار کار ١

يبازار مال ٢  

 سوم
اصالحات 

؛ياقتصاد  
يآزادساز  

يات آزادسازيادب ١ يات آزادسازيادب ١   

رانيدر ا ياصالح بازار انرژ ٢  

١ 
ا ارانه هيقانون هدفمند کردن  يبررس

بر  يارانه انرژيو اثرات اصالح نظام 
 بودجه دولت

٢ 
بر  يارانه انرژياثرات اصالح نظام 
 خانوار

٣ 
بر  يارانه انرژياثرات اصالح نظام 
ها بنگاه  

٤ 
بر  يارانه انرژياثرات اصالح نظام 
يبازار انرژ  

 چهارم
اصالحات 

؛ ياقتصاد
يساز يخصوص  

- - 
يساز يات خصوصيادب ١  

رانيدر ا يساز يخصوص ٢  

 پنجم

نقش تحوالت 
 ياقتصاد

منتخب  يکشورها
رانيبر اقتصاد ا  

- 
 

يه و امارات متحده عربين، ترکيچ ١  

 قطر ٢

يبيعراق و ل ٣  

يپ
ت 

وس
١

 

    
ميتحر  

يپ
ت 

وس
٢

 

   
١ 

 ٥ران در افق ير اقتصاد کالن ايتصو
 ساله

٢ 
 يران با کشورهايت ايوضع سهيمقا

اندازمنطقه با مبنا قرار دادن سند چشم  



  مقدمه                                                                                                                                   40
 

 

هان
 ج

ت
وال

تح
ت 

لعا
طا

ه م
وع

جم
م

ي
 

 - - بازار محصول اول

شدن بازار محصول يجهان ١  

٢ 
ند يعملکرد کشورها در فرآ يبررس

مرتبط با بازار  يکشورها- شدن يجهان
 محصول

٣ 
ند يعملکرد کشورها در فرآ يبررس

رانيا- شدن يجهان  

يبازار مال دوم  - - 

يشدن بازار مال يجهان ١  

٢ 
ند يعملکرد کشورها در فرآ يبررس

مرتبط با بازار  يکشورها- شدن يجهان
يمال  

٣ 
ند يعملکرد کشورها در فرآ يبررس

رانيا- شدن يجهان  

 سوم
 يتحوالت بازارها

يجهان يانرژ  
- - 

ير بازار انرژيرات اخييروند تغ ١  

يانرژ يتحوالت تقاضا ٢  

يتحوالت عرضه انرژ ٣  

 چهارم
 يها يهمکار

و  يا منطقه
يکشور نيب  

- - 

ورويمنطقه  ١  

٢ G20 

ج فارسيخل يهمکار يشورا ٣  

 اکو ٤

رح
 ط

صه
خال

 

 

خالصه طرح 
ل يتحل يمطالعات

رگذار يعوامل تاث
بر عملکرد اقتصاد 

رانيا  

  

 تلفيق ١

 خالصه هاي مديريتي ٢

  
ن يا يقرار گرفته و توال يمورد بررس يموضوع مشخص ،بر اساس جدول باال، در هر فصل از مطالعه حاضر

 يها و چالش يت فعليوضعمناسب،  يقيا دقت و عمق تحقت بتوان بيشده که در نها يطراح يا فصول به گونه
فصول ارائه مجلدات و ک از يدر هر  ي. در ادامه به موضوعات مورد بررسکرد ييرا شناساران ياقتصاد ا يرو شيپ

  شده در جدول باال اشاره خواهد شد.
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 يمجموعه تحوالت داخل

کار و بازار  بازار -۲، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرف -۱ن يوامجلد با عن ۵ن مجموعه شامل يا
 يتحوالت اقتصاد نقش -۵و  يساز يخصوص ؛ياقتصاد اصالحات -۴، يآزادساز ؛ياقتصاد اصالحات -۳، يمال

غالب بر عملکرد  يط حاکم و سازوکاهايشرا ياست که با هدف بررس رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها
  د.وش يمن مجلدات و فصول به صورت خالصه شرح داده يا يه شده است. در ادامه محتوايران تهيا ياقتصاد

 رانيا ياقتصاد يها استيها، عملکرد و س تيظرفجلد اول؛ م

در  هاي اقتصاد ايران اشاره شده و عملکرد اقتصاد ايران ترين ظرفيت ن مجلد به برخي از مهميدر بخش اول ا
گيرد. در بخش بعدي, عملکرد اقتصاد ايران در چارچوب  ها مورد بررسي قرار مي برداري از اين ظرفيت بهره

شود. در بخش سوم اين مجلد،  يعملکرد متغيرهاي کالن اقتصادي همچنين وضعيت فقر و نابرابري شرح داده م
  د شد.نيل بررسي خواه) در اقتصاد ايران به تفصيو تجار ي، ماليهاي اقتصادي (پول سياست

 رانياقتصاد ا يها تيفصل اول؛ ظرفبخش اول، 

و  ي، انسانيياي، جغرافيعيطب يغن هاي بسيار کشور ايران داراي ظرفيتح داده شد، يگونه که قبال توض انمه
ه ب يبرا يضرور مقدماتهر کشور، از  يها تيشناخت از ظرف يکلبه طور  .است يو خدمات يصنعت يساخت ريز

کند تا  هاي اقتصاد کمک مي شناخت ظرفيتاست.  کشور نده آنيدر آ يابيرفاه قابل دست يابيآوردن ارزدست 
د. نبيشتري مورد بررسي قرار گير دقتهاي اقتصادي اجرا شده در محيط اقتصاد کالن نيز با  عملکرد و سياست

  اقتصاد به دست دهد.  ادارهنحوه تواند قضاوت درستي در خصوص  ها و عملکرد مي ظرفيت ميان سهيمقا
ها  ها برخوردار بوده و اين قابليت از آنک کشور ياي است كه  هاي بالقوه هاي اقتصاد، قابليت منظور از ظرفيت

هاي اصلي در رشد اقتصادي موثر باشند. كشورهاي مختلف به لحاظ موقعيت جغرافيايي،  توانند به عنوان مولفه مي
ها با  ان برخورداري از منابع طبيعي و شرايط اقتصادي همسايگان و ساير مؤلفهتركيب سني و جنسي جمعيت، ميز

شواهد و  ،ند. با اين حالموثرها  آنن يشت و رفاه ساکنيمع تيوضعن ييدر تعها  و اين تفاوت نديكديگر متفاوت
  كننده تعيين  تنها مولفهاما ،  داشتهها تأثير  اقتصادهاي مختلف، هرچند در عملكرد آن  كه ظرفيتنتايج نشان داده 

اند، عملكرد ضعيفي به نمايش  بوده ر. زيرا در موارد زيادي كشورهايي كه از ظرفيت نسبي مناسبي برخورداستين
و عملکرد  ستنديبرخوردار ن يميو اقل يعيت طبيمز چيهستند که از ه يمتعدد يشورهامقابل، ک رو د اند گذاشته
ت ي، موقعيعيمنابع طبران از جهات مختلف ياقتصاد ا يها تيظرف ن فصليدر ا .دارند يمناسب ياقتصاد
  د.نريگ يل قرار ميو تحل يمورد بررسکار  يرويو ن يصنعت يها رساختي، زييايجغراف



  مقدمه                                                                                                                                   42
 

 

  يکاري، تورم و بيفصل اول؛ رشد اقتصاد -رانيبخش دوم؛ عملکرد اقتصاد ا

ن امکان را يو ا کرده يبررسرا هاي اقتصاد ايران  ظرفيت ،ن مجلديفصل اول ا ،ح داده شديکه توضطور همان
لذا در  ذکر شده پرداخته شود. يت هايسه با ظرفيعملکرد در مقا يچگونگ يابيادامه، به ارزدر که فراهم آورده 

ه ي) مورد تجزيگذار هيو سرما يکاري، تورم، بي(رشد اقتصاداقتصاد کالن  ياصل ي، تحوالت شاخص هان فصليا
. رشد اقتصادي که به طور استرشد اقتصادي ن شاخص عملکرد يک اقتصاد يتر مهم. رنديگ يمل قرار يو تحل

بيانگر اين   ،دهد معمول تغييرات توليد ناخالص داخلي يک اقتصاد در يک سال نسبت به سال قبل را نشان مي
برداري  بهره يچگونگکرده است. برآيند  رييتغطي دوره مورد نظر به چه ميزان  جامعهحقيقت است که رفاه کلي 

شود. متغير نرخ  مي در متغير رشد اقتصادي نمايان ،هاي اقتصادي هاي يک اقتصاد و اجراي سياست از ظرفيت
از متغيرهاي عملکرد اقتصادي مورد گر يدبه عنوان يکي   ،اي قوي با سطح رفاه دارد تورم نيز از آنجا که رابطه

ز يهستند و ن يچسبندگ يد دستمزدها که معموال دارايقدرت خر شود يتورم باال باعث م .گرفته استبررسي قرار 
باال با نوسان   تورممعموال متضرر شوند.  ابدي ينم شيافزا شان متناسب با تورميها سود سپردهکه کنندگان  انداز پس

امد آن کاهش يپشود که  يمت در اقتصاد يش عدم قطعيزافتورم باعث ا ينوسان باالاست، همراه  زين باالتر
  د است.يو تول يگذار هيسرما

به خصوص در هاي عملکرد اقتصاد  به عنوان يکي از شاخص  ،بررسي شاخص بيکاري در کنار رشد اقتصادي
رشد اقتصادي به  ،بع طبيعيامنوابسته به اقتصادهاي ممکن است در اقتصادهاي نفتي حايز اهميت است. زيرا 

ان رشد و اشتغال باشد. يف ارتباط ميتواند تضع يجه آن ميکه نت افته باشديافزايش طه افزايش درآمدهاي نفتي واس
کند. بنابراين بررسي شاخص بيکاري  يمشاخص بيکاري متناسب با رشد اقتصادي تغيير پيدا ن يطين شرايدر چن

سي عملکرد يک بررهاي عملکرد اقتصاد داراي اهميت است.  به عنوان يکي از شاخص  ،در کنار رشد اقتصادي
ل يرا تشک يتحوالت رشد اقتصاد ياز عوامل شناخت چگونگ يگريبعد د ،گذاري اقتصاد در بخش سرمايه

گذاري  سرمايه گيرد. مورد بررسي قرار مي زينگذاري  در اين فصل رفتار شاخص سرمايهل ين دليبه همدهد.  يم
داراي اهميت بوده و   اما تأثير آن بر رشد اقتصادي  ،شود يمحسوب نمهرچند در حالت کلي يک شاخص عملکرد 

  قرار گيرد.  يبررسهاي عملکرد مورد  تواند به عنوان يکي از شاخص مي

 يفقر و نابرابر فصل دوم؛ -رانيبخش دوم؛ عملکرد اقتصاد ا

ستند. ين يابيارزقابل  يکاريکالن مانند رشد، تورم و ب يها در شاخصطور کامل ه باقتصاد  ياز دستاوردها يبخش
، که سطح رفاه جامعه را تحت شوند محسوب ميفقر و نابرابري از متغيرهاي مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

، کاهش فقر به عنوان وجود دارددر ايران با تاکيدي که بر بسط و تحقق عدالت اجتماعي دهند.  ير قرار ميتاث
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بايست حمايت  که کدام يک از اقشار جامعه و بر پايه چه اطالعاتي مي راهبرد توسعه اهميت کليدي داشته و اين

شناخت عوامل موثر در ايجاد است.   گذاران اقتصادي و اجتماعي بوده د همواره مورد توجه سياستنبيشتري شو
  .شوددايي اتخاذ مناسب فقرز يها سياستکند تا  يکمک مفقر، 

با توجه به اهميت مساله فقر و نابرابري، در اين فصل ابتدا به تبيين اهميت و ضرورت موضوع پرداخته 
تغييرات سطح هزينه شوند.  گيري مي گيري فقر و نابرابري معرفي و اندازه هاي اندازه شود. سپس شاخص مي

 ييروستا يک خانوارهايفکو مشخصات اقشار فقير به تو مطلق  ينسبتوزيع درآمد، خط فقر  يها يژگيوخانوارها، 
در د و نريگ يقرار م يمورد بررس ۱۳۸۹هاي خانوارهاي فقير در سال  ويژگيشوند.  يل ميلمحاسبه و تح يو شهر
  تحليلي از ارتباط فقر با متغيرهاي کالن اقتصادي ارايه خواهد شد.ز ينانتها 

 يو ارز ي، اعتباريپول يها استيسفصل سوم؛  -رانيبخش دوم؛ عملکرد اقتصاد ا

توسط  يپول استيس. ثبات اقتصاد کالن است امرتبط ب شده شناخته ياقتصاد يها استيس از يکي يپول استيس
 ها متيق يسطح عموم يثبات يب از يناش يامدهايپ شدن آشکار .شود يکنترل و به اجرا گذاشته م يبانک مرکز
داشته باشند.  يپول استيدر قالب س ها متيبه کنترل سطح ق يا ژهيتوجه و ياقتصاد گذاران استيتا س باعث شده

 يو ثبات در بازارها نييپا يکاريباال، ب يبه رشد اقتصاد يابيدست يثبات نرخ تورم، شرط الزم برا قتيحق در
  و نرخ بهره است.  يخارج ي، بازار ارزهايمال

ـ  پرداختـه  رانيدر اقتصاد ا يپول استيس يبخش از مطالعه، به بررس نيا در ـ . بـه ا شـود  يم منظـور، ابتـدا    ني
 يپـول  اسـت يس يابزارهـا شود  ينشان داده م. رنديگ يقرار م يمورد بررس رانيو ا جهان در يپول استيس يابزارها

 يابزارهـا  يبه دو دسته کل زين رانيدر ا يپول استيس يابزارها متعارف و نامتعارف و يبه دو دسته ابزارها يجهان
 . شوند يم ميتقس ميمستق ريغ يو ابزارها ميمستق

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۹، ۱۳۷۹تا  ۱۳۷۰، يزمان در سه دوره رانيدر ا يپول يگذار استيس ،در ادامه
 ياصل يروندها يمنظور بررس به. شوند يم يبررس يپول  استيس يابزارها يريکارگ هب يچگونگبا توجه به 

قرار  يتورم مورد بررسبا  ها ارتباط آن يچگونگو  ينگي، نقديپول هيپا ياصل ريمتغدو دوره،  نيدر ا يپول يرهايمتغ
سه يمقا يجهان يارهايو با معشده  يابيارزران يدر ا يو اعتبار يپول يها يگذار استيسد تحوالت رون. رنديگ يم
  . شود يم يبررس رانيا يپول يو مشکالت ابزارها يپول يگذار استيس يها چالش يرفصل بعديدر ز شود. يم

 يران طيادر ت بازار ارز يخچه و وضعيتار  ،رانيدر ا يارز يها استيس يبه منظور بررس ،ييانتهارفصل يز در
م يتقس يتوان به سه دوره اصل ين بازه را ميدر ا يارز يگذار استيبه بعد مرور خواهد شد. س ۱۳۷۰ يها سال

دن به نرخ ارز يرس يتوان آن را دوره آزمون و خطا برا ياست که م ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۰ يها کرد. دوره اول بازه سال
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شود و  يرا شامل م ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۱ يها دوره ثبات نرخ ارز است که فاصله سال  ،کرد. دوره دوم يگذار واحد نام
ن بخش مطرح يدر ا ن ادواريا يا ژهيات وينام دارد. خصوص يدوره تالطم ارز  ،۱۳۹۱تا  ۱۳۸۹دوره سوم از سال 

  شوند. يم

 يمال يها استيسفصل سوم؛  -رانيبخش دوم؛ عملکرد اقتصاد ا

ن ين تاميص مخارج دولت و همچنيتخص زان و نحوهيشود که ميگفته م ييهااستيسياست مالي به مجموعه س
اقتصاد  يرهايمتغ يآن بر رو يدر اثرگذار ياست ماليت سيکنند. اهمين مييمخارج را تع ياز برايمنابع مورد ن

رفتار سياست مالي ل يتحلل ين دليع درآمد است. به هميز توزيو ن يگذارهي، تورم، سرمايکالن مانند رشد اقتصاد
گيرد و ابزارهاي اجراي سياست مالي نيز توسط متغيرهاي  متغيرهاي بودجه صورت ميل يق تحلياز طردولت 

از طريق بودجه و ابزارهاي عمدتا د اثرگذاري دولت در اقتصاد شود. ادبيات اقتصادي تأكيد دار بودجه تعيين مي
توان به دو بخش کلي  مي را ياست ماليق اعمال سياز طرنقش دولت  رد.يگ يصورت مسياست مالي در بودجه 

 -۲و  کمک به رشد اقتصادي يبرانقش دولت به عنوان عرضه کننده کاالي عمومي و تالش  -۱تقسيم کرد: 
 از جلوگيري نيو همچن ثبات در ارائه خدمات عموميجاد ياکه خود اقتصاد، ساز  عنوان ثباتنقش دولت به 

  شود. يمشامل تجاري  هاي چرخه و اقتصادي نوسانات
پردازد.  هاي دولت مي گذاري مالي در اقتصاد ايران از طريق فعاليت اين بخش از مطالعه، به بررسي سياست

گذاري مالي در اقتصاد ايران پاسخ  خصوص رفتار دولت از طريق سياستشود به سه سوال اساسي در  يتالش م
دولت تا چه اندازه توانسته با عرضه کاالي عمومي به  -۱داده شود. اين سه سوال به طور مشخص عبارتند از: 

 دولت تا چه اندازه -۳ ساز خود عمل کرده است؟ دولت تا چه اندازه به نقش ثبات -۲رشد اقتصادي کمک کند؟ 
 را دارد؟ و حفظ آن يدر ارائه خدمات عمومي ثبات داشته و توانايي برقرار

شود، ابتدا در  با توجه به اين سه سوال اساسي كه در خصوص كاركرد دولت در اقتصاد ايران مطرح مي
گيرد.  خصوص سوال اول، نقش رابطه دولت و رشد اقتصادي از طريق عرضه كاالي عمومي مورد بررسي قرار مي

بخش دوم از مطالعه، پاسخ به سوال دوم مد نظر قرار خواهد گرفت و تالش خواهد شد ضمن بررسي ادبيات  در
يرد. در اين بخش به طور ويژه بر گساز مورد بررسي قرار  ثباتعنوان ه نقش دولت ب يفاياموضوع، چگونگي 

است مالي پايدار پرداخته و شود. بخش سوم مطالعه به بررسي سي هاي تجاري تأكيد مي رابطه دولت و چرخه
پردازد.  ضمن تبيين ادبيات موضوع در خصوص سياست مالي پايدار، به بررسي پايداري سياست مالي در ايران مي

هاي بودجه دولت در آينده اقتصاد ايران بخش آخر از اين مطالعه است كه تصويري كلي در خصوص  چالش
  دهد.  به دست ميرا نده ريزي در ايران به خصوص در آي هاي بودجه چالش
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 يتجار يها استيسفصل سوم؛  -رانيبخش دوم؛ عملکرد اقتصاد ا

 يها در مقايسه با سياستهاي پولي از اهميت بيشتري   هاي مالي و سياست  هرچند در ادبيات اقتصادي، سياست
هاي تجاري و تأثير آن بر رشد   اما سياست  ،ها شده و در علم اقتصاد توجه بيشتري به آن هستندبرخوردار  يتجار

گذاران قرار گرفته است. در اين  پردازان علم اقتصاد و سياست هاي اخير مورد توجه نظريه  اقتصادي نيز در سال
گيرد. در ادامه در  رابطه بين سياست تجاري و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار ميطور مختصر  هبفصل ابتدا 

و ارتباط  هاي سياست تجاري مانند تعرفه ابزار و شود هاي معمول سياست تجاري اشاره مي اردوم به ابز فصل زير
سوم به منظور  فصل زيرگيرند. در   هاي وارداتي يا صادراتي مورد بررسي قرار مي  محدوديتز يننرخ ارز و  آن با

چهارم نيز  فصل زيرگيرند. در  ار ميهاي تجارت خارجي ايران مورد بررسي قر متغير  ،اقتصاد ايران وضعيتورود به 
برخي  ،فصلجهان اشاره خواهد شد. در اين زيرهاي  به جايگاه ايران به لحاظ تجارت خارجي در ميان ساير کشور

گيرند. از  هاي صادراتي و وارداتي ايران مورد بررسي قرار مي ترين کاال ترين شرکاي تجاري ايران و مهم از مهم
 فصل زيرضوع هاي تجاري در ايران که مو  بندي در خصوص سياست توان به جمع هايت ميمجموع اين موارد در ن

هاي سياست تجاري در ايران مورد بررسي قرار گرفته و در  فصل پاياني مطالعه ابزارپاياني است رسيد. در زير
  انداز آينده ارائه خواهد شد. وضعيت حال و چشم  ،بندي در خصوص روند گذشته نهايت جمع

 يجلد دوم؛ بازار کار و بازار مالم

ت نامتعادل يپردازد. فصل اول عرضه، تقاضا و وضع يران ميتحوالت دو بازار مهم در اقتصاد ا ين مجلد به بررسيا
ه) يپول و سرما ي(شامل بازارها يبازار مال يکند. فصل دوم پس از شرح کارکردها يم يبازار کار را بررس يکنون
 دهد. ين شرح ميعملکرد و قوان يها ران را بر اساس شاخصيبازارها در ان يا يت کنونيوضع

 فصل اول؛ بازار کار

هاي مختلف اقتصاد کشور و ساير بازارهاي بررسي  بازار کار به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با بخش  اهميت مطالعه
رجي اقتصاد، عدم تعادل ، روابط خاي، مالي و تجاريهاي پول شده بسيار زياد است؛ عواملي همچون سياست

در نهايت اثر خود را بر ميزان  ،هاي بخش مالي ه)، تحوالت و بحرانيارز و سرما يبازارهاي مختلف (مانند بازارها
هاي اجتماعي، افزايش  اشتغال و بيکاري خواهند گذاشت. از سوي ديگر افزايش بيکاري بر تحوالت فقر، ناآرامي

گذاران  ن عدم درک صحيح مشکالت و تحوالت بازار کار از سوي سياستجرم و ناامني اثرگذار است. همچني
هاي موجود در بازار کار شود که نه تنها مشکالت هاي نامتناسب با عدم تعادل تواند منجر به اتخاذ سياست مي

  هاي ديگر اقتصاد نيز ايجاد خواهد نمود.  هايي در بخش بازار کار را مرتفع نخواهد کرد، بلکه عدم تعادل
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جامع تحوالت بازار کار کشور اختصاص  يبه بررس دوم، فصل اول از مجلد بازار کشورت مطالعه يبنابر اهم
؛ در زيرفصل اول پس از آشنايي با تعريف و مفاهيم اوليه ل در پنج زيرفصل تنظيم شدهن فصيداده شده است. ا

شود. بخش نظري به دليل ارائه چارچوب کلي بازار کار، به بررسي مباحث نظري مرتبط با بازار کار پرداخته مي
رت اجمالي به نظريات هاي موجود در بازار کار داراي اهميت است و در آن به صومورد نياز براي تحليل روند

شود. در زيرفصل دوم گزارش هاي عرضه نيروي کار و تقاضاي نيروي کار پرداخته ميبخش ااقتصادي مرتبط ب
دهد، مطالعه هايي که از جانب اين بخش در بازار کار ايران رخ ميتحوالت بخش عرضه نيروي کار و چالش

هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تصويري ساير کشور اي اين بخش بامقايسه خواهد شد و همچنين با بررسي
شود. در زيرفصل سوم نيز  يمرو نسبت به همسايگان ارائه هاي پيشاز وضعيت کشور ما در حال حاضر و در سال

گيرد. در  بر اساس ادبيات اقتصادي مطالعه شده در زيرفصل اول، تقاضاي نيروي کار مورد بررسي قرار مي
با استفاده از نتايج حاصل از دو زيرفصل گذشته، تعادل بازار کار (اشتغال و بيکاري) به  ،گزارشزيرفصل چهارم 

طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت و با مقايسه وضعيت بيکاري در بازار کار ايران با کشورهاي منطقه، 
شود با ارائه  گزارش سعي مي گيرد. در زيرفصل پنجم تري قرار مي پديده بيکاري در ايران مورد مطالعه دقيق

مدت ارائه شود و  اي ميان سناريوهايي مبتني بر مشاهدات بازار کار ايران، تصويري از وضعيت احتمالي آن در آينده
هاي بررسي شده و نتايج  نظريهدر نهايت تبعات تعادل کنوني بازار کار در ايران و وضعيت آتي آن با توجه به 

  شود.  گيري گزارش ارائه مي بندي و نتيجه حليل قرار خواهد گرفت و جمعهاي گذشته مورد ت  زيرفصل

 يفصل دوم؛ بازار مال

تحوالت  ي، به بررسيارتباط آن با رشد اقتصاد يو چگونگ يرابطه توسعه نظام مال يدگاه بررسين فصل با ديا
. در پردازد يکپارچه ميک کل ين دو بازار در قالب يتوسعه ا ين بازارها و چگونگيک از ايران در هر يا ينظام مال

ها بر عملکرد اقتصاد  آن يشوند و نحوه اثرگذار يم يمعرف ينظام مال يرفصل اول کارکردهايز يکرد کاربرديرو
ک بازار يران به تفکيا ي، نظام مالفصل زير يات صورت گرفته در ابتدايرد. پس از مرور ادبيگ يقرار م يمورد بررس

ل يو تحل يبازار بررس يها يژگيودهنده  نشان يرهايمتغ يروند کل ،در هر دو بازارشود.  يم يه بررسيسرماپول و 
اند. تالش شده تا با  شده يه معرفيپول و سرما ين حاکم بر بازارهايقوان، نهادها و مورد استفاده يابزارهااند.  شده
 ل شود.يه و تحليه تجزيبازار پول و سرما يط کنونيشرا ييبازار، چرا يگران اصليحاکم بر باز يسازوکارها يمعرف

 يبه اهداف و کارکردها يابين بازارها در دستيت ايران، موفقيه ايبازار پول و سرما يها يژگيو يبر مبنات يدر نها
ت ايپردازد، ادب يران ميدر ا يبه مبحث توسعه مال ،رفصل دوميرد. زيگ يقرار م يمورد بررس يبازار مال يساختار

مالي يک کشور است،  دهنده توسعه چه نشان طور کلي آن به رد.يگ يقرار م يو رشد مورد بررس يارتباط توسعه مال
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هاي مجزاي نظام مالي در کنار يکديگر و به عنوان يک کل واحد است. اين عملکرد  جمع عملکرد بخش

طور کلي  گيرند. به اند، اندازه مي مالي معرفي شده هاي متفاوتي که براي توسعه افزون را با استفاده از شاخص هم
بخش بانکي،  هاي توسعه بندي نمود؛ شاخص توان در شش گروه طبقه هاي معرفي شده در ادبيات را مي شاخص
بخش مالي غيربانکي، ابزارهاي سياست پولي، نظارت و مقررات بانکي، باز بودن بخش مالي و محيط  توسعه

بخش بانکي، بخش مالي غيربانکي و کيفيت  مالي در سه طبقه توسعهتعارف هاي م شاخصن فصل، ينهادي. در ا
ها با سطح عملکرد نظام مالي شرح داده شده و در نهايت، به  آن اند و رابطه بررسي شده گذاري پولي سياست
اي تنظيم ه هاي اعمال مقررات و نظارت بانکي، آزادسازي مالي و محيط نهادي، تحت عنوان شاخص شاخص

توان به بررسي محوريت نظام مالي  ها مي اي مختصر شده است. با در دست داشتن اين شاخص ، اشاره١ساختاري
چه رشد اقتصادي بلندمدت را  محور يا بازارمحور، پرداخت که اهميت آن به اين دليل است که آن ايران، بانک

صورت  هايي از آن به بخش ک کل يکپارچه و نه توسعهنظام مالي به عنوان ي تحت تأثير قرار خواهد داد، توسعه
ها، در حالي که بخش مقابل  منفرد و منفک از يکديگر است. به عبارت ديگر توسعه نامتوازن در يکي از اين بخش

هاي بسياري براي  تواند از جنبه دهد، که مي توجهي قرار گرفته ، نه تنها رشد اقتصادي را شتاب نمي مورد بي
که (براي کمک به توسعه مالي  ييهابار باشد. در نهايت با شناخت محوريت نظام مالي ايران پيشنهاد ياناقتصاد ز

ن فصل به آن يگيري ا که در بخش نتيجه ي، موضوعدشو يمارائه  )استنتيجه آن کمک به رشد اقتصادي 
هست، نقاط ضعف و قدرت آن را گونه که  ران آنيا ياز نظام مال يريت با ارائه تصويدر نها پرداخته شده است.

  کند. يم ميرا ترس ينظام مال يرو شير پيکرده و مس يمعرف

 ي؛ آزادسازياصالحات اقتصادجلد سوم؛ م

از  يات برخيو تجرب ينظر يپردازد. بخش اول، مبان يم ياز اصالحات اقتصاد يآزادسازمبحث  م بهومجلد س
پردازد و اثر  يم رانيدر ا يمت انرژيق يبه تجربه آزادسازدهد. بخش دوم  يرا شرح م يند آزادسازيکشورها در فرا

  کند. يم يمختلف اقتصاد بررس يها است را بر بخشين سيا

 يات آزادسازيفصل اول؛ ادب، يبخش اول، آزادساز

اقتصاد ک ي، به جاد کردهيدر آن ا يادياختالالت زکه دولت در آن مداخالت گسترده دارد و  يل اقتصاديتبد
اصول و  يخود را برمبنا يها توانند مدل يده است؛ اقتصاددانان، برخالف مهندسان، نميچيدشوار و پ يکار يرقابت

 ياستيس يها هيل انتظار توصين دليندارند. به هم يشگاه هم دسترسيق بسازند، عالوه برآن به آزمايقواعد دق

                                                                                                                                 
1 Structural Regulatory Indices 
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ن وجود درس ير دهد، نادرست است. با اييرا تغ ياقتصادن يچن يتقدم و تاخرها که به سادگ يق با حفظ تماميدق
ن امر دشوار يگذار در ا استيتواند چراغ راه س يها م آن يروزيا پيگران و علل شکست يد يها گرفتن از تجربه

  ر اشتباه شود.يباشد و الاقل مانع از گام برداشتن او در مس
گيرد. اصالحات اقتصادي  قرار مي ٢به لحاظ جايگاه در علم اقتصاد، در حوزه اصالحات اقتصادي ١آزادسازي

که خصوصاً از دهه هفتاد ميالدي به بعد در کشورهاي آمريکاي التين، اروپاي اروپاي شرقي، اعضاي سابق 
هاي  در دو دسته روشتوان  شوروي، جنوب شرق آسيا و کشورهاي جنوب صحرا در آفريقا انجام شده است را مي

، يآزادساز يها روش يپس از معرفن فصل يدر ا ،ن اساسيتقسيم کرد. بر ا ٤هاي غيرمرسوم و روش ٣مرسوم
 يرفصل درک اصالحات اقتصاديشوند در ز يفعال م يکه در صورت اقدام به آزادساز ييکارها شود سازو يتالش م

رفصل يشود. ز يمختلف پرداخته م يتجربه کشورها يشوند. سپس به سرعت آزادسازي اقتصادي و بررس يمعرف
ج ينتا سهيکند با مقا يکند و تالش م يم يمعرف يمتيو دو ق ييوه جزيمت را تحت دو شيق يآزادساز ،چهارم

گر مطرح سازد. يسه با روش ديهر روش را در مقا يها يها و کاست تيمزمختلف  يکشورهاتجربه حاصل از 
هايي که  شود بين سياست معموالً مشاهده مياصالحات اختصاص دارد.  يسياساقتصاد م به جپن فصل زير

مداران  اختالف زيادي وجود دارد. سياست کنند يجرا ممداران ا دهند با آنچه سياست اقتصاددانان پيشنهاد مي
انتقاد قرار   هاي اقتصادي مورد اقتصاددانان را به دليل در نظر نگرفتن قيدهاي سياسي در طراحي سياست

کنند. اما در  هاي خام نکوهش مي مداران را به دليل انتخاب سياست دهند؛ از طرف ديگر اقتصاددانان، سياست مي
توان در فرآيند اصالحات اقتصادي به قيدهاي  سياسي را ناديده گرفت، و قطعًآ نمي توان قيدهاي واقعيت نمي
بررسي اثر قيدهاي سياسي بر طراحي اصالحات در دو حالت قطعي و رفصل به ين زيد. ابو توجه سياسي بي
زمان آغاز که در  چين در کنار آنپردازد.  ين ميدر چ يرفصل ششم به تجربه آزادسازيپردازد. ز يغيرقطعي م

است که در طول  ييهااصالحات اقتصادي برنامه جامع و کاملي براي اجراي اصالحات نداشته، از معدود کشور
خواهد بود. در ده نيفانگاهي بر تجربه اين کشور خالي از  ،دوران گذار افت توليد را تجربه نکرده است. بنابراين

  شوند. يمعرف ياصالحات اقتصاد يکل يها شود چارچوب يانتها تالش م
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ها و  ارانهيقانون هدفمند کردن  يبررسفصل دوم؛  -رانيدر ا ياصالح بازار انرژبخش دوم؛ 

  بر بودجه دولت يانرژ ارانهياثرات اصالح نظام 

تحت  ۱۳۸۹يکي از اصالحات اقتصادي صورت گرفته در کشور اصالح قيمت در بازار انرژي است که در سال 
آن بر ات در اين بازار و اثرجاد شده يرات اييتغبررسي  ١ها صورت پذيرفت.يارانه يسازعنوان قانون هدفمند

ادامه مسير انجام اصالحات در اين بازار محتواي اين قسمت  يبراسو و ارائه راهکارهايي عاملين اقتصادي از يک
بررسي اهداف مختلف به  ،به همين منظور در اين فصل پس از ارائه آمار توصيفي دهد. يل ميرا تشکاز گزارش 

سپس نتايج کلي از بررسي اثر افزايش قيمت انرژي بر بودجه سازمان  شود و يماز افزايش قيمت انرژي پرداخته 
در انتها نيز تراز توليد و مصرف در بازار انرژي و ها، بودجه دولت، خانوار و بنگاه ارائه شده هدفمندسازي يارانه

  .رديگ يقرار م يمورد بررس
ن و به طور مشخص به ايمورد توجه قرار گرفته دولت  اثر افزايش قيمت انرژي بر بودجه اولرفصل يدر ز

که افزايش قيمت انرژي چه تاثيري بر منابع و مصارف بودجه و در نهايت کسري شود  يمسوال پاسخ داده 
. در سطح دپذير يمودجه دولت در دو سطح صورت بها بر بررسي آثار هدفمندي يارانه .داشته استبودجه دولت 

اجراي قانون هدفمندي گذشته است، از ي در مدت زماني که سازاول عملکرد بودجه دولت و سازمان هدفمند
بيني کسري بودجه سازي بودجه دولت و سازمان هدفمندي براي پيش در سطح دوم به مدله و بررسي شد

سازي کسري بودجه دولت نيازمند در نظر گرفتن اجزا مختلف  مدل د.وش يمرو پرداخته هاي پيش احتمالي در سال
ها و قانون هدفمندي يارانه ۱۲ها از اصالح قيمت انرژي است. طبق ماده بودجه دولت و ميزان اثرپذيري آن

جراي ها، همان منابع حاصل از ا، منابع سازمان هدفمندي يارانه۹۰قانون بودجه سال  ۴۶تصريح بند (ج) ماده 
رو براي هاي پيش هاست. بررسي ميزان منابع حاصل شده براي اين سازمان در سال قانون هدفمندي يارانه

احتمالي اين سازمان نيازمند در نظر گرفتن رفتار عاملين اقتصادي در تغيير ميزان مصرف  بيني کسري بودجه پيش
  براي اين سازمان است. هاي مختلف انرژي و به تبع آن درآمد ايجاد شده خود از حامل

                                                                                                                                 
گيرد. ذيل سرفصل آزادسازي قرار مي باشد هاي انرژي همراهها که با افزايش در قيمت حاملدر ادبيات اقتصادي اجراي قانون هدفمندي يارانه ١

هاي انرژي توسط که اگرچه تعيين قيمتها در ايران با تسامح همراه است. توضيح آنيارانهچند اطالق لفظ آزادسازي به اجراي قانون هدفمندي 
هاي دولت و نه بر مبناي سازوکار عرضه و تقاضا سبب حرکت به سمت تعيين قيمت بر مبناي عوامل عرضه و تقاضا شده است و تعيين قيمت

لت نقشي در تعيين قيمت در بازار انرژي نداشته باشد؛ اما ارتباط بازار انرژي با ساير هاي هدف منجر به اين شده که دوالملي به عنوان قيمت بين
که تواند سبب اثرگذاري دولت بر تعيين قيمت انرژي به صورت غيرمستقيم شود. به طور مشخص به دليل آنبازارها و نفش دولت در آن بازارها مي

المللي دارد. هاي بينشوند، تعيين قيمت ارز در بازار ارز نقشي کليدي در تعيين قيمت تعيين ميالمللي انرژي بر اساس ارزهاي رايج هاي بينقيمت
دهي قيمت ارز بر اساس مداخله دولت مخدوش شود، بازار انرژي نيز از اين مداخله  که دولت در بازار ارز دخالت کرده و نقش عالمتدر صورتي

  پذير نيست.هاي انرژي دارد امکاندر بازار انرژي بدون توجه به نقشي که بازار ارز در تعيين قيمت پذيرد. به همين دليل آزادسازيدولت اثر مي
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، سپس ميزان مورد توجه قرار گرفتهها سازمان هدفمندي يارانه يمالابتدا عملکرد  فصل زيربه همين دليل در اين 
اي . اين آمارها به عنوان مقدمهدوش يمهاي مختلف از آن بررسي هاي مختلف انرژي و سهم بخشمصرف حامل

. پس از آن، با نگاهي کلي به اجزاي بودجه عمومي دولت، شود يم يتلقسازي منابع سازمان هدفمندي  براي مدل
شامل منابع و مصارف و سهم هر يک از اجزا از منابع و مصارف کل، بودجه عمومي دولت معرفي و اهميت نسبي 

  گردد. يمها تبيين هر يک از آن

  خانوار بر يانرژ ارانهياثرات اصالح نظام ، فصل دوم؛ رانيدر ا ياصالح بازار انرژبخش دوم؛ 

دست آيد. سپس با بررسي  شود تصويري از وضعيت خانوار به ابتدا با استفاده از آمار توصيفي سعي مي ن فصليادر 
ادبيات موضوع، روشي مناسب براي محاسبه تغييرات رفاهي خانوار انتخاب شده و در نهايت با استفاده از اين 

گيرد. در اين پژوهش، به  هاي مختلف درآمدي مورد محاسبه قرار مي ها در گروه روش تغييرات رفاهي دهک
شوندگان و متضررشوندگان افزايش قيمت انرژي، براي اولين بار به بررسي رفتار جايگزيني  منظور شناسايي منتفع

ار بر رفاه ها پرداخته خواهد شد و تأثير اين رفت خانوارها بين اقالم مختلف سبد مصرفي آنان در اثر تغييرات قيمت
کننده سنجيده  هاي مختلف درآمدي و بين جوامع شهري و روستايي، بر اساس ترجيحات مصرف خانوارها در گروه

  شود.  مي
 قيمت در تغيير و داده قرار تاثير تحت را مختلف بازارهاي تعادل عدم يا تعادل تواند تغيير در قيمت انرژي مي

 خانوار بر انرژي قيمت افزايش رفاهي آثار دقيق بررسي لذا. شود ببس را ديگر بازارهاي در تعادل عدم شدت يا
يکديگر ميسر است. اما  به نسبت ها آن کنش برهم و بازارها تمامي گرفتن نظر در با و عمومي تعادل رويکرد تحت

 بر رفاهي آثار بررسي نيست، دسترس در مطالعه اين در رويکرد اين اتخاذ براي نياز مورد هاي که داده به دليل آن
  .است گرفته صورت جزيي تعادل چارچوب تحت مطالعه اين در خانوار روي
تأثير ميزان درآمد  است. اين سبد کاال تحت اووضعيت رفاهي هر خانوار تابعي از سبد کاالي در دسترس  

توان توصيف  اين صورت ميد که خانوار با آن مواجه است. رفتار مصرفي خانوار را به ردا خانوار و بردار قيمتي قرار
کاالهاي مختلف، سبد کااليي که مطلوبيتش را بيشينه  کرد که خانوار با در نظر گرفتن درآمد خود و قيمت نسبي

 قيمت غيرمستقيم طور به و خانوار انرژي سبد قيمت مستقيم طور به انرژي قيمت افزايش. کند مي انتخاب کند مي
 واقع در که خانوار، رفاهي تغييرات بررسي بنابراين. دهد ر را تحت تاثير قرار ميکاالها و نيز درآمد خانوا ساير سبد

 کاالهاي قيمت تغييرات از ناشي شده ايجاد تغييرات بررسي نيازمند است،آن  مصرفي کاالهاي سبد انعکاس
ز بررسي اثرات يشناسي ن روش فصل زيردر  است. خانوار درآمد مختلف اجزاي در شده ايجاد تغييرات نيز و مختلف

  تري مورد بحث قرار خواهد گرفت. رفاهي اين مسأله به صورت مبسوط
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 بر يانرژ ارانهياثرات اصالح نظام ، فصل دوم؛ رانيدر ا ياصالح بازار انرژبخش دوم؛ 

  ها بنگاه

صورت ابتدا به گيرد. ورد تجزيه و تحليل قرار ميم يصنعت يکارگاههادر اين فصل اثر افزايش قيمت انرژي بر 
 يکارگاهها انرژي هزينه سبد در مختلف هايتوصيفي به بررسي سهم صنعت از يارانه انرژي و نيز نقش حامل

 اعمال از ناشي ايران اقتصاد بر شده تحميل جديد شرايط گرفتن نظر در بدونالبته . شودمي پرداخته يصنعت
 در دليل همين به. آيدنمي دست به اقتصادي مختلف هايبنگاه وضعيت از روشني تصوير اقتصادي هايتحريم

بررسي شرايط ايجاد شده ناشي از تحريم و برهمکنش اين شرايط با افزايش در قيمت انرژي و  به فصل اين
 آمار قسمت در صنعت وضعيت از تصويري ارائه از پس. شودمي پرداخته آن از مختلف هاياثرپذيري رشته فعاليت

از تابع توليد و ارتباط آن با تابع  استفاده با. شودمي پرداخته اقتصادي هاي بنگاه توليد تابع تخمين به توصيفي،
 در تغيير ميزان داشتن اختيار در با. شودهاي اقتصادي محاسبه مي هاي اقتصادي تغيير در هزينه بنگاه هزينه بنگاه

 هايبنگاه پذيريآسيب توانمي ولمحص بازار شرايط براي فروضي گرفتن نظر در و اقتصادي هايبنگاه هزينه
  رد. ک محاسبه را اقتصادي

 ميزان ابتدا اند،بوده پذيرآسيب نيز انرژي قيمت افزايش از پيش اقتصادي هايبنگاه از برخي کهبه دليل آن
 قيمت افزايش از ناشي پذيري آسيب در تغيير سپس و شده محاسبه انرژي قيمت افزايش از پيش پذيريآسيب
 بر اقتصادي مختلف هايتفکيک رشته فعاليت به تحليل سطح هابررسي اين تمامي در. گرددمي برآورد انرژي
 تفکيک به – هاهاي اقتصادي و نيز وضعيت مالکيت اين بنگاه اندازه بنگاه ،ISIC کدهاي بنديطبقه مبناي
 که چرا. شود ايجاد اقتصادي مختلف هاي بنگاه رفتار از تريروشن درک تا بود خواهد - خصوصي و دولتي

 کههاي مورد مطالعه است و در صورتي به معني پيدا کردن رفتار ميانگين براي بنگاه هزينه و توليد توابع تخمين
 قابل صورت به تواندنمي آن بر مبتني هايتحليل و برآورد مورد معادله باشد داشته زيادي واريانس هابنگاه رفتار

هاي اقتصادي مانند  يي از بنگاههاويژگي دليل همين به کند منعکس را اقتصادي هاي بنگاه بر حاکم رفتار قبولي
 و شده انتخاب دهند؛مي قرار رفتار از مختلفي هايدسته در را هارشته فعاليت، اندازه و نيز نوع مالکيت که بنگاه

هاي اقتصادي به افزايش قيمت انرژي در طول زمان  واکنش بنگاه .است پذيرفته صورت هاآن اساس بر تحليل
  متفاوت است.

هر چه مدت زمان بيشتري از افزايش قيمت انرژي گذشته باشد امکان تطبيق با شرايط جديد و نيز  قاعدتاً
را تغيير که سطح مصرف خود از انرژي تعديل شوک ابتدايي افزايش قيمت انرژي بيشتر است. بنگاه ابتدا بدون آن

هاي نسبي براي بنگاه تغيير که قيمتشود، اما به دليل آن دهد با شوک آني در سمت هزينه خود مواجه مي
که انرژي و سرمايه جانشين گيرد. براي مثال در صورتيکار ميهاي توليد را بهترکيب جديدي از نهاده کند مي
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دهد. اين امر  ري بيشتر سرمايه در مقابل انرژي پاسخ ميکارگييکديگر باشند بنگاه به افزايش قيمت انرژي با به
دهد. در بلندمدت بنگاه در مورد نوع تکنولوژي به کار گرفته شده مدت يک بنگاه را شکل ميرفتار ميان

مدت ناشي از شوک آني و در  کند. در اين مطالعه در قسمت آمار توصيفي بر روي رفتار کوتاهگيري مي تصميم
  شود.هاي اقتصادي تمرکز مي مدت بنگاهفتار ميانربر  هاي مختلف انرژيهاي نهادهکششقسمت برآورد 

بازار  بر يانرژ ارانهياثرات اصالح نظام ، فصل دوم؛ رانيدر ا ياصالح بازار انرژبخش دوم؛ 

  يانرژ

بررسي اثرات  بررسي بازار انرژي نيازمند در نظر گرفتن رفتار سمت عرضه و تقاضاي اين بازار است. در قسمت
ها به بررسي سمت تقاضاي انرژي پرداخته شده و با اصالح نظام يارانه انرژي بر بودجه سازمان هدفمندي يارانه

هاي اقتصادسنجي ميزان تغييرات تقاضا به ازاي تغيير در درآمد و قيمت مورد ارزيابي قرارگرفته استفاده از مدل
انرژي  شود و تصويري از ميزان عرضهبازار انرژي پرداخته مي هاست. در اين قسمت به بررسي رفتار سمت عرض

توان تصوير رفتار سمت مدت است ميکه افق مطالعه حاضر ميانگردد. به دليل آن رو ارائه ميهاي پيشدر سال
ها گذاريهاي انجام شده در بازار انرژي و ميزان تحقق اين سرمايهگذاريانرژي را با بررسي ميزان سرمايه عرضه

بيني آينده سمت عرضه بازار برق و گاز، از مطالعات هاي آتي به دست آورد. در اين بخش براي پيشدر سال
المللي به کار گرفته شده هاي آتي مراجع بيننفت در سال بيني ميزان عرضه پيشين استفاده شده و براي پيش

رو با استفاده نتايج مدل کالن هاي پيشيعي در سالبرق و گاز طب است. پس از ارائه تصويري از ميزان عرضه
شود و بر اساس آن تراز مصرف و توليد انرژي مورد هاي آتي ارزيابي ميها در سالميزان تقاضاي اين حامل

کند گيرد. اهميت بررسي تراز انرژي در سيگنالي است که براي اجراي فاز دوم هدفمندي ايجاد ميبررسي قرار مي
که ميزان مصرف انرژي در در صورتيهاي اقتصاد کالن را تحت تاثير قرار دهد. تواند تعادلن ميو اجراي آ

اين  رو از ميزان توليد آن پيشي بگيرد، مازاد تقاضاي انرژي بايستي از طريق واردات تامين شود که هاي پيش سال
به دليل وجود تحريم درآمدهاي ارزي  روهاي پيشکه در سالارز است. در صورتيخود به معني افزايش تقاضاي ب

صورت افزايش قيمت انرژي شود. در اين ها تشديد مي کشور با محدوديت بيشتر مواجه باشد، فشار بر تراز پرداخت
تواند ميزان تقاضاي انرژي را کاهش دهد و مازاد ها به عنوان عاملي که ميو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه

رسد. از طرفي کاهش درآمدهاي دولت به ناپذير به نظر ميداخل را تعديل کند اجتناب تقاضاي انرژي در بازار
تواند سبب شود که رويکرد دولت در بازار انرژي از رويکرد اقتصاد سياسي به رويکرد دليل کاهش فروش نفت مي

به جاي تحقق عدالت  هااقتصاد کالن تغيير کند. بدين معني که هدف دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه
  ايجاد درآمد و کاهش کسري بودجه خود باشد.
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 يساز ي؛ خصوصياصالحات اقتصادجلد چهارم، م

افته است. يص ين مبحث تخصيران، مجلد چهارم به ايانجام شده در اقتصاد ا يها يساز يبا توجه به خصوص
در  يساز يو فصل دوم تجربه خصوص کند يم ير کشورها را بررسيسا يتجرب يها افتهيو  ينظر يفصل اول مبان

  کند. يم يشناس بيدهد و آس يران را شرح ميا

  يساز يات خصوصيفصل اول؛ ادب

در زمينه  ينسبت به بخش دولت يبخش خصوص شود يم مشاهده ،ينظر اتيبر تجربه کشورها و ادب يمرور با
 يهانهيهز ليتحم و ييناکارآ با يداربنگاه عرصه در دولت حضور و استبرخوردار  ياز عملکرد بهتر داريبنگاه

 يبرا کشورها از ياريبس در گذشته دهه سه يط ،يمشاهدات نيچن يمبنا برفراوان بر اقتصاد همراه بوده است. 
و توسعه بخش  يسازيخصوص قياز طر يبه بخش خصوص ياقتصاد يهاتيفعال يواگذار و دولت نقش کاهش
  شده است.  تالش يخصوص

هاي تحت مالکيت دولت به بخش خصوصي است. تاريخ اقتصادي مفهوم واگذاري بنگاهسازي به خصوصي
سازي در کشورهاي مختلف مشاهده کشورها طي چند دهه گذشته تجربيات موفق و ناموفق زيادي را از خصوصي

دولت گري ها نظام بازار فعال است تالش زيادي براي کاهش تصدي کرده است. بسياري از کشورهايي که در آن
سازي در اين گونه کشورها با موفقيت زيادي همراه بوده است. در مقابل کشورهاي با اند و خصوصيانجام داده

داري دولت رو اصالحات اقتصادي و از جمله گري باالي دولت نيز با مشاهده عدم کارآيي بنگاهسطح تصدي
عالوه بر واگذاري مالکيت، بسترهاي الزم  انداند. در اين بين کشورهايي که تالش کردهسازي آوردهخصوصي

اند و به رشد اقتصادي باال و براي اقتصاد بازار محور را نيز فراهم نمايند از نتايج مطلوب اصالحات بهره برده
، عمال شدهشورهايي که اصالحات اقتصادي به صورت محدود انجام در ک ،اند. در مقابلمستمر دست پيدا کرده

  ت مواجه شده است.سازي با شکسخصوصي
 و تيمالکموضوع به ابتدا  ،يبخش خصوص تيدر حوزه فعالگذشته تحوالت سه دهه  ريروشن شدن س يبرا

 و شود يف، اهداف و موانع مطرح مياز بعد تعر يسازيخصوص يرفصل بعديزدر  .شوديم پرداخته بنگاهعملکرد 
سرانجام اقتصاد  رد.يگ يقرار م يمورد بررس کسب و کار يو بهبود فضا يبخش خصوصتوسعه  يبعد رفصليزدر 
مورد آخر  رفصليزاصالحات در  جهيدر نت ياسيدر حال گذار و نقش نظام س ياصالحات در کشورها ياسيس

   قرار خواهد گرفت. يبررس
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 رانيدر ا يساز ي؛ خصوصدومفصل 

تجربه کرده است.  يداردبنگاهدر حوزه دولت را  ران همواره حضور پررنگياقتصاد ا ،رياخش از سه دهه يب يط
مت نفت، دولت نقش خود را به يش قيل افزاي، به دليشمس ۵۰و به خصوص در دهه  يقبل از انقالب اسالم

ر چارچوب ييو با تغ يانقالب اسالم يروزيپن روند پس از يش داد. ايدر اقتصاد افزا يگر اصليک بازيعنوان 
و  يقانون اساس ۴۴توان در اصل يرا مجه آن يکه نت تر شدپر رنگ کشور  يگذاران اقتصاداستيس يفکر

ن يمشاهده کرد. ا يو محدود شدن بخش خصوص يبه بخش دولت ياقتصاد يهاتياز فعال ياريبس يواگذار
بزرگ و  يدولت يهاهش برد و بنگايشدن پ يش به سمت دولتيش از پيران را بياقتصاد ا ،يرات فکرييتغ

   دا کردند.يران پيدر اقتصاد ا يوزن موثر يانحصار
- استيس ياز سو ييتالش هان برنامه اول، يو پس از تدو يانقالب اسالم يروزيپاز پس  يهاسال يط

در  ياصالح يهااستيدر اقتصاد انجام شد. س يش نقش بخش خصوصين روند و افزاياز ا يريجلوگ يگذاران برا
گذران قرار استيران و عراق مورد توجه سيا يليتحمجنگ ان ياز برنامه اول و پس از پا يسازيقالب خصوص

، نهن بودجه سااليتوسعه پنج ساله کشور، قوان يهان برنامهين مختلف از جمله قوانيقوان يگرفت و تا به امروز ط
شده به تبع آن، بيتصو ۴۴اصل  يقانون اجراو  ۴۴اصل  يدر خصوص يرهبرمقام  يابالغ يکل يهااستيس

  دولت در اقتصاد کاسته شود.  يبوده تا از تصدتالش بر آن 
 يال ۱۳۸۴ يهاسال يط يواقع يخصوصبه بخش  يواگذارزان يم ،يدر گزارشکل کشور يسازمان بازرس

ط نامطلوب ين شرايدن به ايرس ييچرا ين فصل به دنبال بررسيااست.  % درصد اعالم کرده۵را در حدود  ۱۳۸۹
 ييت الگوي، در نهارانياقتصاد ا يفعل يهايگژيط و وين شرايکشورها و همچنگر يدات يتجرب يو بر مبنا است

  م خواهد شد.يکشور ترس يسازينده خصوصيآ يبرا
به موضوع چرايي حضور دولت در  ،هاي اخيردر زيرفصل اول با بررسي روندهاي اتفاق افتاده طي سال

شود که چرا اين پرداخته و به اين موضوع پرداخته ميهايي جز موارد تعريف شده در اقتصاد بازار محور  عرصه
هاي دولت داري منجر شده است. در اين بخش با ارائه آمار، به بررسي اندازه حجم تصديافزايش فعاليت به بنگاه

شود م با بررسي قوانين تصويب شده، به اين موضوع پرداخته ميود فصل زيردر اقتصاد کشور اشاره خواهد شد. در 
ه قوانيني حضور دولت در اقتصاد را گسترش داده و همچنين چه قوانيني براي کاهش حضور دولت به که چ

شناسي قوانين تصويب شده پرداخته و بر اين دار انحصاري تصويب شده است. در اين بخش به آسيب عنوان بنگاه
سازي در کشور ي خصوصيهاشود که سهم اين قوانين در ناکارآيي و ضعف اجرايي سياستتمرکز ميمموضوع 

هاي بعد از برنامه اول هاي دولتي طي سالبا بررسي روند واگذاري بنگاه ۳در زيرفصل  به چه ميزان بوده است.
سازي به صورت جدي در اقتصاد ايران پيگري شده شود که از چه زماني خصوصيبه اين موضوع پرداخته مي
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در  در جهت رسيدن به اهداف اوليه حرکت کرده اند يا خير؟ ها در مسير مناسب خوداست و آيا اين واگذاري

- با توجه به دستاوردهاي سه بخش قبل و همچنين تجربيات و مباحث مطرح شده در مورد خصوصي ۴زيرفصل 

هاي انجام شده منجر به ايجاد چگونه تعادلي در اقتصاد ايران شود که واگذاريبه اين موضوع پرداخته مي ،سازي
هايي که در هاي واگذار شده و همچنين بنگاهبراي بهبود وضعيت بنگاه يبعدسرانجام در زيرفصل  و شده است

  شود.بينانه و بدبينانه الگويي معرفي ميخوش يآينده واگذار خواهند شد تحت دو سناريو

 رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها يجلد پنجم؛ نقش تحوالت اقتصادم

مدت  تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب و چگونگي تاثير آن بر آينده ميان ، بررسين بخشياهدف از مطالعه 
اقتصاد ايران است. براي اين منظور، کشورهاي عراق و ليبي به عنوان کشورهاي رقيب در زمينه توليد و صادرات 

اي تجاري نفت، کشور قطر به عنوان رقيب در زمينه توليد و صادرت گاز، کشورهاي امارت و ترکيه به عنوان شرک
هاي گردشگري و جذب سرمايه در منطقه و کشور چين به عنوان يکي از شرکاي  مهم ايران و رقيب در زمينه
   اند. هاي اخير که به سرعت در حال تبديل شدن به يک ابرقدرت است، انتخاب شده تجاري اصلي ايران در سال

تبديل شده و سهم آن از واردات ايران پيوسته در در دهه اخير امارات به شريک تجاري اول ايران در واردات 
تامين شده است. امارات يک سوم از واردات ايران از طريق  ١٣٩٠که در سال  طوري به است. حال افزايش بوده
 ٥کننده کاالهاي واردتي ايران بوده است. ترکيه در دو سال اخير در بين دومين تامين ١٣٨٨چين نيز از سال 

ي کاالهاي وارداتي ايران قرار گرفته است. بنابراين مطالعه نقش اين سه کشور در تحوالت روابط کننده اصل تامين
مدت  تواند تصويرگر نکات مهمي در خصوص عملکرد آينده ميان است و ميار يبستجاري ايران حائز اهميت 

نقش چين به  ،ه بر آنروي ايران براي پيوستن به اقتصاد جهاني باشد. عالو هاي پيش اقتصاد ايران و چالش
المللي که براي ادامه رشد اقتصادي  عنوان يک ابرقدرت اقصادي نوظهور و يک بازيگر مهم در صحنه سياسي بين

کننده  تواند اثري تعيين خصوص واردات نفت و گاز است، مي توجهي نيازمند واردات انرژي و بهخود به ميزان قابل
داشته باشد. ترکيه و امارات نيز از نظر گردشگري، صنعت، حضور در بر روابط و مناقشات بين ايران و غرب 

خصوص سرمايه ايرانيان)  گذري خارجي (به چون عراق، ترانزيت کاال و جذب سرمايهران يبا ابازارهاي مشترک 
  هاي گوناگوني مواجه سازند. توانند اقتصاد ايران را با چالش مي

المللي گاز مورد تحليل قرار  د تا جايگاه آتي ايران در بازار بينشو قطر با اين هدف انجام ميکشور مطالعه 
قطر در کنار رشد زياد گاز گيرد و به طور مشخص به اين سوال پاسخ داده شود که افزايش توليد و صادارت 

ن مدت چه جايگاهي را براي ايرا اي ميان در آيندهچند سال اخير اتفاق افتاده است،  طيمصرف گاز در ايران که 
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المللي نفت که به هيچ عنوان  ايران در تجارت بيندر صورتي که جايگاه فعلي  و در بازار جهاني گاز رقم خواهد زد
  بود.خواهد چه براي اقتصاد ايران  آن تبعاتهاي بخش گاز ايران همخواني ندارد حفظ شود،  با ظرفيت

و به  شودالمللي نفت تحليل  ن در بازار بينن بوده تا جايگاه آتي ايرايتحوالت عراق و ليبي ا يهدف از بررس
افزايش توليد و صادارت کشورهاي عراق و ليبي در کنار کاهش توليد نفت  اي: آپاسخ داده شود ين سواالتياين چن

جايگزين  -خصوص عراق به- شود که اين کشورها ايران که در چند سال اخير اتفاق افتاده است منجر به آن مي
ار يدر اختنفت  يجهاندر بازار ران را ياجايگاه فعلي عراق در صورتي که  ؟المللي نفت شوند بينايران در بازار 

نوع آنچه که ذکر سواالتي از به براي يافتن پاسخ  ؟اين تحول چه تبعاتي براي اقتصاد ايران خواهد داشترد، يبگ
هاي  زني تا مشخص شود گمانهالزم است تحوالت اقتصادي اخير در کشورهاي عراق و ليبي بررسي شود  شد،

ز يموجود در خصوص آينده توليد نفت در عراق و ليبي تا چه ميزان به واقعيت نزديک است و در سمت ايران ن
  کند. ميان مدت ضرورت پيدا مي  تداوم کاهش توليد نفت در آينده بررسي احتمال

ن، يه و چيامارات، ترک-١داگانه (اشاره شده، در سه فصل ج يتحوالت مجموعه کشورها ين مجلد بررسيدر ا
  ) ارائه شده است.يبيعراق و ل -٣قطر و  -٢

 يمجموعه تحوالت خارج

 ييهمگرا -۴ و يبازار انرژ -۳، يبازار مال -۲بازار محصول،  -۱ن يمجلد با عناوچهار ن مجموعه شامل يا
در تجارت کاال و  يجهان غالب بر عملکرد اقتصاد يط حاکم و سازوکاهايشرا .است يکشور نيو ب يا منطقه

امد ين پيو همچن يکشور نيو ب يا منطقه يها يتجربه همکارو  يد و صادرات انرژيه، توليخدمات، مبادله سرما
ن يا يدر ادامه محتوا اند. شده ين مجموعه بررسيران در اياقتصاد ا يبرا يد جهانيجد يها بات و نظميترت

  .شوند يممجلدات و فصول به صورت خالصه شرح داده 

 بازار محصولجلد اول؛ م

در سه فصل ارائه شده است. فصل اول به سير تحوالت توليد و تجارت  شدن در بازار محصول يجهانمجلد 
پردازد. فصل دوم عملکرد چند کشور/منطقه در حال توسعه در روند رشد اقتصادي را شرح و آخرين  جهاني مي

   دهد. اول، تجربه و عملکرد ايران در مسير توسعه را مورد بررسي قرار مي مجلدفصل از 

 شدن بازار محصول يفصل اول؛ جهان

تحوالت  يکشورهاي مختلف دنيا با اقتصاد جهاني، يکي از اجزابازار شدن" به معناي يکپارچگي  پديده "جهاني
جهاني بوده که در اين مطالعه بررسي شده است. اين فرآيند از دو بعد محصول و سرمايه مورد مالحظه قرار 
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بررسي اجمالي تاريخچه و سير  شود. ارائه مي يبعد مال ين مجلد بعد محصول و در مجلد بعديگرفته است. در ا

ي کلي بازارهاي محصول، عوامل موثر بر اين هاگيري جهاني شدن، معرفي معيارهاي جهاني شدن، ويژگيشکل
 شود.  اول شرح داده مي فصلبازارها در سطح جهاني از جمله عناويني است که در 

هاي اخير اقتصاد کشورها را به هم پيوند داده  در اولين مورد از بحث جهاني شدن به روندهاي کلي که در دهه
پيشرفت چون  يموارداز (رد. اين روندها يگ يبررسي قرار مود و مشترکات کشورها مورد ش ياست، پرداخته م

، تا اي افزايش داده سابقه تکنولوژي که به سهولت تجارت در جهان انجاميده و حجم تجارت را به شکل بي
مرزهاي تجاري کشورها منجر ت شدن يکم اهمهاي تجاري که به  همگرايي بين کشورها از طريق موافتنامه

 ۶۰هايي كه  از ويژگيالمللي و مسيرهاي تجارت در جهان انجاميده است.  عمده در تجارت بينبه تغييرات  )شده
گذاري  المللي، سرمايه كند، روند جهاني شدن است که به تجارت بين مي هاي پيشين جدا سال اخير را از دوره

زايش حجم تجارت زماني رشدهاي باالي اقتصادي با اف خارجي و نيز انتقال تجارب كمك كرده است. هم
شود. از طرفي انتقال  گذاري خارجي، عالمتي از اثر جهاني شدن بر رشد كشورها تلقي مي المللي و سرمايه بين

روند  ند توسعهيفرآاي تقسيم كرده كه در  ، جهان در حال توسعه را به مناطق جغرافياييياقتصاد تجارب رشد
  مشابهي دارند.

در  يالملل نيبر معاهدات ب يو شامل مرور پردازد و تجارت جهاني مي فصل اول به سير تحوالت توليدن يا
و اثر  يا منطقه ييو معاهدات همگرا يدر تجارت جهان يعيخدمات و منابع طب يها ب بخشي، ترکيتجارت جهان

  شود. يم ين تحوالت بر رشد اقتصاديا

 مرتبط با بازار محصول يکشورها-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس فصل دوم؛

سال اخير و پس از جنگ جهاني دوم، همزمان با رشد اقتصادي جهاني، تجارت  ۶۰در روند جهاني شدن در 
كشورهاي در  ،المللي گسترش زيادي يافته است. از موتورهاي اصلي اين روند رو به رشد در اقتصاد و تجارت بين

اند همانند روندي كه  توانسته ،ت زياد و منابع طبيعي فراوانحال توسعه هستند. اين كشورها با توجه به جمعي
اند، شروع مناسبي در توسعه داشته باشند و در گام بعد به سمت  يافته کنوني نيز طي كرده كشورهاي توسعه

هاي مهم كشورهاي در حال توسعه است، در  رشد پايدارکه يكي از ضرورت ،با اين حال .صنعتي شدن پيش روند
جنوب واقع در  همچنان كشورهاي ،هاي يكسان رخ نداده است. به عالوه زمان و با ويژگي كشورها، همهمه اين 

آسيا، خاورميانه، آفريقاي زير صحرا و آمريكاي التين وجود دارند كه حتي پس از مشاهده انبوه تجارب حاصل از 
  رشد ساير کشورها نيز نتوانسته اند به رشد درخوري دست يابند. 
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به موارد ذکر شده، در اين فصل به تجربه كشورهاي در حال توسعه در رشد اقتصادي دو كشور و دو  با توجه
رشدهاي باال را تجربه كرده و سياست  ،شود. امارات متحده عربي كه در دوره پس از استقالل مي منطقه پرداخته

د رنظر داراي منابع طبيعي (نفت و گاز)  موفقاي از كشورهاي  نمايندهبه عنوان باز بودن اقتصاد را در پيش گرفته 
ن ياسال اخير و تجربه متفاوت  ۳۰كننده چين در  ست. در كنار امارات متحده عربي، رشدهاي خيرهگرفته شده ا
کند. به عالوه دو منطقه مهم  ناپذير مي جهاني شدن، مطالعه آن كشور را اجتنابند يوستن به فرايکشور در پ

منطقه اند.  اند، براي اين گزارش انتخاب شده گرفته شدر نيم قرن گذشته در پيرا تفاوت جهاني كه دو استراتژي م
دهد و  يل ميتشکهستند عروف م يمدل آسيايي توسعه اقتصاد هكشورهاي شرق آسيا كه باول را مجموعه 

بازار  كه مشكالت متعددي در رشد و همچنين در پيوستن بهاست كشورهاي آمريكاي التين منطقه دوم شامل 
  جهاني داشته اند.

و ر يم قرن اخيدر نتوسعه تحوالت به درك چگونگي که ذکر شد،  يبه شرحتجربه كشورها/مناطق با  ييآشنا
ران در يدر ا يروند توسعه اقتصاد ين کشورها در کنار بررسيا يبررس كند. مي تاثير جهاني شدن بر آن كمك

  کند. يران را فراهم ميدر حال توسعه با ا يشده کشورها يسه روند طيبخش آخر، امکان مقا

 رانيا-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس فصل سوم؛

در فصل اول و مرور عملکرد کشورهاي درحال توسعه در فصل  شدن بازار محصول يجهانروند  يبررس پس از
ن فصل قصد دارد به عنوان يشود. ا يفصل به بررسي عملکرد ايران در بازار محصول پرداخته م نيادوم، در 

خارج جهان نگاه به  يل چگونگيتحلهاي توسعه با  استراتژي و به رشد اقتصادي ،اي در موضوع ايران مقدمه
هاي توسعه عمراني و اقتصادي،  عملکرد برنامهشده است.  يتجربه ايران در رشد در فصل سوم بررسبپردازد. 

اند.  هاي توسعه بيان شده عوامل موثر بر استراتژي اند و شده ين فصل بررسيز در اياجتماعي و فرهنگي کشور ن
ات خاص يدر ايران نيز مانند ديگر کشورهاي در حال توسعه، بنا به مقتضدهد که يمطالعات بعمل آمده نشان م 

بسياري ران و ين اير توسعه بيدر انتخاب مس ييها تفاوت ،ن حاليبا اشده است.  دنبالتوسعه  يکردهايرو ،کشور
ر توسعه يانتخاب مسشود که بقيه کشورها در  يدارد. اين تفاوت در جايي بارز م وجوداز کشورهاي در حال توسعه 

ها در نگاه به خارج و  ل آنيشود، تما ين کشورها مشاهده ميکه ب يا يياند. همگرا به نوعي همگرايي رسيده
  گرايي است.  برون
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 يبازار مال؛ دومجلد م

پردازد. فصل دوم  مي يمال يبازارهابه سير تحوالت ، يمجلد دوم از مجموعه مطالعات تحوالت داخلفصل اول 
تجربه و دهد. فصل سوم  ينشان مرا  يمال يت در بازارهايفعالعملکرد چند کشور/منطقه در حال توسعه در روند 

   .کند يل ميه و تحليتجزعملکرد ايران در مسير توسعه را 

 يشدن بازار مال يفصل اول؛ جهان

 يخيتارکه بشر با آن مواجه بوده است. در ادوار است  ياتيتجربترين از قديمي ياس جهانيدر مقروابط مالي 
المللي دچار تغيير و تحوالتي  هاي اين فرآيند به تناسب امکانات فني، شرايط اجتماعي و بينابزار و روشمختلف، 

بازارهاي مالي از )، اهميت بيشتري پيدا کرده است. ۲۰۰۸و به خصوص پس از بحران مالي جهاني اخير (شده 
، تاثير شگرفي بر که دارند يا هاي نهفتهه با توجه به ظرفيتابداعات در قرون اخير هستند کمراکز بروز جمله 

 يجهان يها يکپارچگيمرتبط با هاي گذاريها و سياستاي از تالشبخش عمده .اند فرآيند جهاني شدن داشته
  بوده است. گر يکديها با  وند آنيپها و چگونگي معطوف به اين بازار

مختلف اقتصادي، مالي و حتي سياسي است. عوامل شدن مالي در عصر حاضر، ناشي از  گسترش پديده جهاني
هاي اخير و شناسايي اثرات آن بر اقتصاد کشورهاي مختلف،  هاي محرکه جهاني شدن در دهه توجه به نيروي

پديده جهاني شدن و آمادگي از هاي ناشي  گيري از فرصت هاي اقتصادي اين کشورها، بهره براي تدوين سياست
  رسد. ي به نظر ميتهديدهاي حاصل از آن ضرور يبرا

گيري جهاني شدن و معرفي معيارهاي آن، به بررسي اين فصل پس از بررسي اجمالي تاريخچه و شکل
گذار حوزه مالي را به  قانون هايپردازد و پس از آن، ابداعات مالي و نظامهاي کلي بازارهاي مالي ميويژگي

اياني فصل نيز به معرفي استقراض خارجي و کند. بخش پ يل مين بازارها تحليعنوان عوامل موثر بر ا
روند، اختصاص ترين انواع انتقال سرمايه در سطوح جهاني به شمار ميگذاري خارجي که از جمله مهم سرمايه

  دارد.
هستند. آن ن مطالعه داللت بر آن دارد که منابع داخلي سرمايه بسيار پايدارتر از منابع خارجي يا يها افتهي

داخلي براي  يمالاند که به طور عمده متکي بر منابع بهترين نتيجه را در خصوص رشد پايدار گرفتهکشورهايي 
وزن دادن با ها کشورهايي که استراتژي آناند.  به عنوان مکمل بهره برده يه خارجياز سرماو  گذاري بودهسرمايه

  اند. دهارائه نکر يج قابل قبوليشکل گرفته نتا يخارج ين ماليتامبه  ياصل
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 يمرتبط با بازار مال يکشورها-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررسفصل دوم؛ 

 يهاامديپو  آنهاي اتخاذ شده در ارتباط با  ، سياستيمال در اين فصل سير تحوالت مربوط به جريان سرمايه
اول،  فصل زيرشود. در  به تفصيل بحث مي ن، عربستان، قطر و هنديچ يدر کشورها جريان سرمايهمترتب بر 

بررسي عملکرد کشور چين در قبال جهاني شدن از  شود. ميگذاشته بحث به عناوين ياد شده براي اقتصاد چين 
که اين کشور طي چهار دهه گذشته توانسته رشد درآمد سرانه بااليي داشته باشد.  چند جهت اهميت دارد. اول آن

به مراتب باالتر از ميانگين رشد درآمد سرانه جهاني و ميانگين رشد کشورهاي در حال  اين رشد در درآمد سرانه
 ياقتصاد يداراسه دهه قبل، هنگام آغاز اصالحات، در که اقتصاد چين  يافته بوده است. دوم آن توسعه و توسعه

 . سومد باشديمفاقتصاد ايران  يتواند برا يم ن کشوريامطالعه از اين جهت  جهي، در نتبسته و متمرکز بوده
روند جريان سرمايه به  يبررس ن اساس،يبر ااکنون، چين يکي از اقتصادهاي بزرگ و تاثيرگذار دنيا است.  هم

  .باشد يا تواند در بردارنده نکات آموزنده يمکشور چين 
بررسي  يخارجم يمستق يگذار هيسرماتجربه کشورهاي عربستان سعودي و قطر در جذب  ،رفصل دوميدر ز

اند  هاي اخير توانسته   چون ايران برخوردار از منابع غني نفت و گاز هستند و طي سال شود. اين کشورها، هم مي
از  تجربه دو کشور شيلي و برزيل سوم فصل زيرجذب کنند. در  يم خارجيمستق يه گذاريسرماي توجه قابلمقادير 

بررسي تجربه اين کشورها در اصالحات و  قرار گرفته است. يمورد بررس ين در بازار ماليالت يکايمنطقه آمر
است که  ين کشوريز آخريکشور هند ن باشد. ندهار آموزيران بسيتواند براي ا يکپارچگي با بخش مالي جهاني مي

  مورد توجه بوده است. يشدن بازار مال يند جهانيتجربه آن در فرآ

 رانيا-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررسفصل سوم؛ 

شدن  ياز جهان يورد بررسم يه و تجربه کشورهايان سرمايجر ين فصل با توجه به روند تحوالت جهانيدر ا
ان يجر ين راستا ابتدا روند و الگويشود. در ا يل ميران تحليبر اقتصاد کشور ا يشدن مال يجهاناثر ، يبخش مال

 يم بررسيمستق يگذار هيسرما يچارچوب قانون ،پس از آن رد.يگ يقرار م يرسران مورد بريدر ا يخارج   هيسرما
 يها تيها و مز تيز ظرفيدر کشور و ن يم خارجيمستق يگذار هيشود. در ادامه به موانع و مشکالت جذب سرما يم

 يه خارجيجذب سرما ياز برايشود و اصالحات مورد ن ياشاره م يم خارجيمستق يگذار هيسرماجذب  يکشور برا
  رد. يگ يقرار م يمورد بررس
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 يجهان يبازار انرژتحوالت جلد سوم؛ م

بـا جزئيـات رويـت    در سطح جهـان  هاي خبري بازار جهاني انرژي از معدود بازارهايي است که دائما توسط پايگاه
-اقتصـادي و پـيش  هـاي جـاري   سياسـت  ،هاي تجاري و حتي افراد عاديها، شرکتشود و کشورها، سازمانمي

تـرين   کنند. ايران از مهـم هاي خود از اين بازار و بازارها و متغيرهاي تابعه آن را با اطالعات جديد به روز مي بيني
ايـران   ،) EIA( ١کشورها در حوزه عرضه انرژي جهاني است. به گزارش سازمان مديريت اطالعات انرژي آمريکا

ران بر بازار انرژي جهاني و ي. تاثير ار گاز مقام دوم را در جهان داردو د ٢از لحاظ ذخاير انرژي در نفت مقام چهارم
کشور به درآمدهاي حاصل از انرژي و همچنـين شـتاب بـاالي مصـرف انـرژي در داخـل موجـب        ن ياوابستگي 

ژي و بازار جهاني انرران ياهاي خاص خود ميان مسايل داخلي اقتصاد يک رابطه همه جانبه با پيچيدگي يبرقرار
  شود. تر ميآينده اقتصاد ايران باشد پررنگ ،شود. اين اهميت به خصوص زماني که هدف بررسي يم

تحوالت آينده اين بازار به عنوان يـک بخـش مهـم از     يتا بررس هموجب شد يانرژ يبازار جهاناد يزاهميت 
بـازار  ن تحـوالت  يتـر  به مهمن مجلد ين اساس در ايبر ا مدت اقتصاد ايران مد نظر قرار گيرد. آينده ميان يبررس

و با ارائه شواهدي قرار گرفته  يمورد بررسبازار نفت  يکنون هايويژگي فصل اولجهاني انرژي پرداخته شود. در 
تاثير بسزايي بر وضعيت اقتصادي کشـورهاي واردکننـده نفـت    نفت  يجهانکه افزايش قيمت شود  يمنشان داده 

بيني و توضيح رونـدهاي  بيني اپک از بازار نفت، به بررسي فروض اين پيش با اشاره به پيش سپسخواهد داشت. 
، گزارش موسسه اطالعات انـرژي آمريکـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـا        فصلشود. در همين  پرداخته مي يآت

آمريکا از آينـده تقاضـاي   بيني سازمان مديريت انرژي پيش ،شود. در ادامهبيني اپک از بازار نفت مقايسه مي پيش
  شود. مي ارائهگاز جهان 

تقاضاي انرژي، وضعيت فعلي و آتي تقاضاي انرژي منطقه اروپـا و سـه کشـور بـزرگ در      فصل تحوالتدر 
کننده انرژي جهان است و چين در مقام دوم ترين مصرف . آمريکا بزرگرديگ يقرار مبررسي مورد تقاضاي انرژي 

با هـم ندارنـد، امـا     يا تفاوت عمدهاقتصاد آمريکا و چين در حال حاضر  ،ظ ميزان مصرفقرار دارد. اگرچه به لحا
تـرين عضـو    . هند نوظهور شايد مهمار متفاوت استيبس ،مصرف و ترکيب تقاضارشد در نرخ ن دو کشور يا رفتار
ها بخش  انرژي آنهاي امنيت هاي اين سه کشور و سياستهاي مصرف انرژي باشد. بررسي ويژگيوارد غول تازه

  اي از تحوالت آتي بازار جهاني انرژي را نشان خواهد داد.عمده

                                                                                                                                 
1 U.S. Energy Information Administration (Eia) 

مـت نفـت و   هاي اخير با بـاال رفـتن قي   آمدند. در سالهاي آغشته به شن به عنوان ذخاير نفتي به حساب نمي در گذشته ذخاير نفت شل و نفت ٢
کشور کانادا به عنوان دارنده سومين ذخـاير   ،هاي اخير در برخي گزارشگيرند.  استخراج اين نوع از نفت، در آمار ذخاير نيز به مورد محاسبه قرار مي

  شود که ناشي از داشتن ذخاير عظيم نفت هاي آغشته به شن و نفت شل است. بزرگ نفتي ذکر مي
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در فصل سوم، عرضه انرژي با تاكيد بر عرضه نفت و گاز به عنوان دو حامل مهم تامين انرژي در جهان، بـه  
عمـده   کننـدگان روند عرضـه نفـت توسـط عرضـه    ، رفصل اوليران مطالعه خواهند شد. در زيا يدليل اهميت برا

کننـده عمـده   رد و وضعيت کلي اپک به عنوان عرضهيگ يقرار م يشود. سپس تجارت نفت مورد بررس مي مطالعه
ز موضوع نفت شل مطرح و آينـده ايـن نـوع از    يشود. در نهايت ن يل ميترين ذخاير نفتي تحلنفت و دارنده عظيم

  شود. نفت بررسي مي
تـرين  عرضه گاز طبيعي و توليدکنندگان عمده آن به همراه مهـم رفصل دوم به بررسي روند تغييرات در يدر ز

هاي تجارت گاز طبيعي و مسائل مهـم پيرامـون آن و رونـد    مناطق توليد و مصرف گاز مطرح خواهد شد. ويژگي
شود. سپس در انتهاي اين بخش  مي يبررس فصل زيرن يدر اتجارت گاز و تراز مصرف گاز در مناطق عمده جهان 

  .شود يمعنوان يک پيشرفت در بخش عرضه مطرح و به ذخاير و شرايط اين نوع گاز نيز گاز شل به 

  يکشور نيو ب يا منطقه يها يهمکارجلد چهارم؛ م

کشوري با تمرکز بر علل موفقيت و شکست اين  اي و بين هاي منطقه در اين فصل به مطالعه موردي همکاري
شود برخي از اين کشورها،  کشورهاي پيشرفته با درآمد باال، مشاهده ميشود. با نگاهي به  ها پرداخته مي پيمان

اند. اين  زا آغاز کرده مانند کشورهاي غربي، فرايند رشد و توسعه را نزديک به دو قرن پيش و به صورت درون
ند. دسته هاي باال دست يافت به درآمد ،آوري داخلي و يادگيري فنون کشورها با اتکا به تقاضاي داخلي، رشد فن

درآمد  ،سال ٣٠نزديک به  يطکوتاه نسبتا  ياند در مدت يافته کشورهايي هستند که توانسته دوم کشورهاي توسعه
 کرهژاپن، توان از کشورهايي مانند  يافته برسانند. براي مثال از دسته دوم مي خود را به آستانه کشورهاي توسعه

قي ياد کرد. اين کشورها رشد اقتصادي سريع خود را مديون و کشورهاي اروپاي شرقي و آسياي جنوب شر يجنوب
و يادگيري  يافته توسعهبرداري از تقاضاي جهاني، همکاري با کشورهاي  پيوستن به زنجيره توليد جهاني، بهره

هستند. بديهي است سهم غيرقابل انکاري از فرايند رشد و جهاني شدن، نحوه پيوستن به  ن کشورهاياآوري از  فن
هاي تجاري جهاني،  هاي تجاري گوناگون و باز کردن اقتصاد داخلي است. مزيت پيوستن به پيمان اتحاديه

اگر فرايند هاي رقابتي داخلي است.  هاي داخلي و تمرکز بر مزيت افزايش تقاضا و گسترش بازار هدف شرکت
يابد.  و احتمال موفقيت در رقابت جهاني افزايش مي افتهيبهبود وري داخلي  بهره ،مذکور به درستي طي شود

هاي جهاني و انتخاب  بنابراين يکي از ضروريات رشد اقتصادي در دنياي مدرن اطالع از نحوه پيوستن به پيمان
  شرکاي تجاري بهينه است.

که در مراحل مختلفي از همگرايي و توسعه قرار   ،کشوري المللي و بين اري بينبراي اين منظور سه پيمان تج
کشوري که در  انتخاب شدند تا مورد مطالعه قرار گيرند. ابتدا اتحاديه اروپا به عنوان يک پيمان تجاري بين  ،دارند
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گيري و  روند شکل يونگچگگذرا به  يبا نگاهشود. سپس  بررسي مي  ،مراحل نهايي ادغام و همگرايي قرار دارد

تواند در رشد اقتصادي جهان نقش  شود که چگونه اين پيمان مي ين موضوع پرداخته مي، به ا٢٠Gروي  افق پيش
توجه شوراي همکاري خليج فارس به عنوان پيماني که در ميانه راه بلوغ است مورد  ،در ادامهبسزايي ايفا کند. 

به  ،شود ميآن محسوب يکي از اعضاي اصلي ز ينهاي اکو که ايران  پيمان همکاري ،. در نهايترديگ يمقرار 
مورد تحليل قرار خواهد گرفت و سعي خواهد شد بر اساس  ،اي منطقهف يار ضعيبس يهاپيمان از  يکيعنوان 

  افقي اقتصادي ترسيم گردد.  ،مطالعات موردي پيشين براي آينده اين پيمان
ها  گيري اين پيمان روند شکل شود: سواالت پاسخ داده مين يابه  يمنطقه ا يها در خالل مطالعه پيمان

سر  ها چه مراحلي را با موفقيت پشت چگونه بوده است؟ روند همگرايي به چه صورتي بوده است؟ اين پيمان
مضراتي براي کشورهاي عضو به همراه داشته انا ياحهاي مذکور تابه حال چه منافع و  اند؟ تشکيل پيمان گذاشته

؟ خواهد بودروي کشورهاي عضو  هاي مذکور پيش هايي در قالب پيمان ؟ در آينده چه تهديدات و فرصتاست
توانند به مبادالت  کشورهاي عضو چه تعهداتي در قبال يکديگر دارند؟ کشورهاي خارج از اتحاديه چگونه مي

توان پيشنهاد کرد؟ بر  ها مي نامه تآميز اين موافق هايي براي ادامه موفقيت اقتصادي سازنده بپردازند؟ چه سياست
  غلبه دارد؟ آن ي بر مضراتيها منافع عضويت در چه اتحاديه ،اساس خصوصيت هر کشور

هاي تجاري است. در هر  مطالعه روندهاي موجود در تجارت خارجي ايران با پيمان ن مجلد،ياهدف دوم 
به اين مهم پرداخته خواهد شد  شده و مطالعه موردي به دقت روند تجارت خارجي ايران با اين کشورها بررسي 

 اين يها يبررسج ينتاها بوده است.  ايران با اين اتحاديه تتجارحجم که چه عواملي باعث کاهش و يا افزايش 
 تجاري شرکاي اقتصادي شرايطن گزارش يرا در اي. زباشد آموزنده تواند مي نيز اقتصادي مندان عالقه براي بخش
 بر آن تاثير و يجهان يمال اخير  بحران از دقيقي چارچوب همچنين و شده توصيف ايران بالقوه و بالفعل
اين مطالعات موردي همچنين نگاهي به قوانين تجاري سپس بر مبناي  .دشو مي ترسيم مذکور هاي نامه توافق

هاي ايراني در کشورهاي عضو  هاي فعاليت شرکت شود و ظرفيت انداخته مي ج فارسيخل يهمکار يدرون شورا
پيشنهادهايي براي اقتصاد ايران و ضروريات مورد نياز براي   ،اين شورا بررسي خواهد شد. بر پايه مطالعات فوق

  پيوستن به اقتصاد جهاني ارائه خواهد شد.
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 رانيرگذار بر عملکرد اقتصاد ايل عوامل تاثيتحل يخالصه طرح مطالعات

بر  رگذاريعوامل تاث لي"تحل يحاصل از مطالعات مختلف طرح مطالعات ين مجلد با هدف ارائه دستاوردهايا
  ه شده است. ين طرح تهيج ايق نتايتلفن يهمچنو به صورت فشرده " رانيعملکرد اقتصاد ا

 اد مورديزبا عمق  يموضوعات متعدد" رانيبر عملکرد اقتصاد ا رگذاريعوامل تاث لي"تحل يدر طرح مطالعات
غالب  يو سازوکارها يکنونوضع  ،خچهياز تار يريتصو ،ها سر فصلک يهر  در و اند ل قرار گرفتهيه و تحليتجز

بر آن  يمجلد حاضر، سع اولاقتصاد کشور به صورت جداگانه ارائه شده است. در بخش  مختلف يها در بخش
از وضع موجود  ير جامعيمختلف اقتصاد کشور، تصو يها ساخته شده از بخشر يتصاو يق مفهوميتلفاست تا با 

تحوالت اقتصاد  ،ن منظوريبه ا شود. ميترسگر يکدين اجزا با يا دهنده ارتباط يها زميمکان با تمرکز بر رانياقتصاد ا
ش يرسد افزا يرند. به نظر ميگ يقرار م يمورد بازخوان ينفت يش درآمدهايو افزا يشمس ٨٠دهه  عران از شرويا
د کرده، يموجود در اقتصاد را تشد يها ت نامناسب و عدم تعادلي، وضع٨٠دهه  ينفت در ابتدا يمت جهانيق

ران (بازار يمختلف اقتصاد ا يح را فراهم آورده و بازارهايناصح يها استيشروع س يحتا يامکان استمرار 
ن در يمواجه ساخته است. بنابرا يجد يها عدم تعادل او بازار ارز) را ب ي، بازار کار، بازار انرژيمحصول، بازار مال

مختلف در طول زمان و  يت بازارهاي، وضعيشمس ٨٠دهه  ران دريتحوالت اقتصاد ا يان بررسين فصل در جريا
در  يگذار استيسن فصل به دو تحول مهم ين در اي. همچنقرار گرفته است يمورد بررسگر يکديدر ارتباط با 

 يطرح هدفمندسازطرح موسوم به  ياجراگسترده و  يها يانجام واگذار يعنيران ياقتصاد ا ٨٠مه دوم دهه ين
جه يمختلف و در نت يعدم تعادل بازارهابا تمرکز بر اثر تحوالت ذکر شده بر  ين بررسياشود.  يم ها پرداخته ارانهي

  . صورت گرفته است يرانيشت و رفاه خانوار ايوضع معرات ييتع
را رقم زده، الزم آن که وضع موجود  ييک اقتصاد و شناخت سازوکارهايدر کنار مطالعه تحوالت گذشته 

در سطح آن اقتصاد  يديکل يرهايتحوالت متغ يت آتياز وضع يريتصو ،نگارانه ندهيآ يکردياست با اتخاذ رو
با استفاده از  ،رانيرگذار بر عملکرد اقتصاد ايعولمل تاث يمطالعات  ن منظور در طرحيا يز ارائه شود. براينکالن 

 يطيط محيوها و شرايسنارران را در قالب ينده اقتصاد اير آيتصو ،در سطح کالن يک مدل اقتصاد سنجي يطراح
غالب و اثر  يران، سازوکارهايکه از مشکالت اقتصاد ا ين با توجه به شناختيم شده است. همچنيمتفاوت ترس

 يها استياز تداوم آثار مخرب س يريجلوگ يمختلف حاصل شده، برا يها نادرست بر بخش يها استيس
 يکرد اصالحيشنهاد شده است. رويز پين ياصالح يکرديرو ،مختلف يط بازارهايشرا يح و بهبود نسبيناصح

 يدر بازارها ياصالح يها استيس يبند و زمان يبند تيد باشد، بر اولويجد يها استيس يش از آنکه حاويب
 ييمختلف و سازکارها يها استيآثار س يل علمي، شناخت و تحليکردين رويد دارد. الزمه اعمال چنيمختلف تاک

حاضر به  يگانه طرح مطالعات ٩ن مهم در مجلدات ياندازد؛ که ا يدنبال خود به راه ماست به ياست که هر س
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 ندهيآ يمحتمل برا يوهايسنار حيفصل به توض نيدر ا يرو نيا از .قرار گرفته است يل مورد بررسيتفص

 يمختلف ط يها استياقدامات و س يبند  تيو اولو يبند و زمان ياصالح کرديرو حيو تشر رانياقتصاد ا مدت انيم
  .شود يپرداخته م ١٣٩٦تا  ١٣٩٢ يها سال

حاضر ارائه شده  يک از مجلدات و فصول طرح مطالعاتيهر  يتيرين مجلد، خالصه مدياز ا دومدر بخش 
شده، الزم بود تا در  ين تعدد مباحث بررسيحاضر و همچن ياست. با توجه به ابعاد بزرگ و گسترده طرح مطالعات

   رد.يگ ار خواننده قرار يها کنار هم قرار گرفته و در اخت افتهين مشاهدات و يتر هر موضوع، مهم
به منابع مختلف صورت گرفته است،  يجلد ارجاعات متعددمنکه در هر يح است با توجه به ايالزم به توض

که  اقتصاد ايرانخالصه طرح مطالعاتي تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد در مجلد امکان استفاده از آن ارجاعات 
  گانه ارجاع داده شده است.٩ممکن نبوده است و لذا در مجلد خالصه طرح به مجلدات د يآ يدر ادامه م
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 درآمد پيش

بر  رگذاريعوامل تاث لي"تحل يطرح مطالعاتبندي نتايج مجلدات و فصول مختلف  تلفيق و جمعن فصل يادر 
عملکرد اقتصاد ايران از جهات طرح مطالعاتي مذکور با هدف بررسي و تحليل شود.  مي " ارائهرانيعملکرد اقتصاد ا

مختلف مانند چگونگي ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، مسائل داخلي اقتصاد، آثار تحوالت اخير مانند 
هاي مختلف اقتصاد و در نهايت ارائه تصويري از وضعيت آينده  ها بر بخش سازي و هدفمندي يارانه خصوصي

ستور کار پژوهشکده مطالعات اقتصادي صنعتي دانشگاه صنعتي شريف در د روي آن هاي پيش مدت و چالش ميان
ق ين تحقيتر د بتوان جامعيرا شا "رانياقتصاد ا مدت انيگذار بر عملکرد مري"عوامل تاث يپروژه مطالعاتقرار گرفت. 

 ،يپول يهااستيشامل س يگذاراستيمختلف س يهاران دانست. حوزهيانجام شده در سطح "اقتصاد کالن" ا
شامل بازار  يبازار کار، بازار مال يهانهيران در زمياقتصاد ا ياصل يهايژگيدر کنار شناخت و يو تجار ي، ارزيمال

  دهند.  يل ميران را تشکيبا اقتصاد ا ييآشنا يع درآمد، بدنه اصليت فقر و توزيه و وضعيپول و بازار سرما
اد مورد يبا عمق ز ي" موضوعات متعددرانيبر عملکرد اقتصاد ا رگذاريعوامل تاث لي"تحل يدر طرح مطالعات

غالب در  يو سازوکارها يخچه، وضع کنونياز تار يريتصو  اند و در هر فصل ل قرار گرفتهيه و تحليتجز
با توجه به وسعت و عمق طرح مطالعاتي مختلف اقتصاد کشور به صورت جداگانه ارائه شده است.  يها بخش

مختلف اقتصاد کشور،  يها ر ارائه شده از بخشيتصاو يق مفهوميبر آن است تا با تلف يصل سعن فيدر امذکور، 
ن يم شود. به اين اجزا ترسيدهنده ا ارتباط يران با تمرکز بر سازوکارهاياز وضع موجود اقتصاد ا ير جامعيتصو

رند. به يگ يقرار م يمورد بازخوان ينفت يش درآمدهايو افزا يشمس ٨٠ران از شروع دهه يمنظور، تحوالت اقتصاد ا
ح را يناصح يها استيشروع س يا حتيامکان استمرار  ،٨٠دهه  ينفت در ابتدا يمت جهانيش قيرسد افزا ينظر م

و بازار ارز) را با عدم  ي، بازار کار، بازار انرژيران (بازار محصول، بازار ماليمختلف اقتصاد ا يفراهم آورده و بازارها
ران در يتحوالت اقتصاد ا يان بررسين بخش در جرين در فصل اول ايمواجه ساخته است. بنابرا يجد يها تعادل
ن در ياند. همچن قرار گرفته يگر مورد بررسيکديزمان و در ارتباط با  يمختلف در ط يت بازارهاي، وضع٨٠دهه 
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 يها يانجام واگذار يعني ٨٠مه دوم دهه يران در نياقتصاد ا يگذار استيفصول دوم و سوم به دو تحول مهم س
با تمرکز بر اثر  ين بررسيشود. ا يها پرداخته م ارانهي يطرح هدفمندساز ي) و اجرايساز يگسترده (خصوص

صورت  يرانيشت و رفاه خانوار ايرات وضع معييجه تغيمختلف و در نت يبازارها يتحوالت ذکر شده بر ناتراز
  گرفته است. 

که وضع موجود آن را رقم زده، الزم  ييک اقتصاد و شناخت سازوکارهايدر کنار مطالعه تحوالت گذشته 
آن اقتصاد در سطح  يديکل يرهايتحوالت متغ يت آتياز وضع يرينگارانه، تصو ندهيآ يکردياست با اتخاذ رو

حاضر از  يکه در مجموعه مطالعات ين بخش با توجه به شناختيا يانيجه در فصل پايز ارائه شود. در نتيکالن ن
 يکرد اصالحير شده است. رويتصو ياصالح يکرديران در روينده اقتصاد ايت آيران حاصل شده، وضعياقتصاد ا

  کند.  يد مياصالحات تاک يبند تيد باشد، بر اولويجد يها استيس يکه حاو ش از آنيب
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 مقدمه

کننده  شود. متغيرهاي توصيف هاي دهه هشتاد پرداخته مي در اين فصل به توضيح تحوالت اقتصاد ايران در سال
وضعيت اين متغيرها به تاريخچه  اند، به اين معني که در هر مقطع از زمان، داراي حافظه ها معموالً رفتار انسان

کننده دروني و  شود. در اين ميان، عوامل کنترل ها ديده مي ها مرتبط است و نوعي وابستگي به مسير در آن آن
هاي پيش  توانند مسير تغييرات هر متغير را تحت تاثير قرار دهند. وضعيت اقتصادي ايران در سال بيروني هم مي

کنند.  گذاران اخذ مي هايي خواهد بود که سياست هاي بيروني و تصميم کنوني، شوکرو منتج از شرايط گذشته و 
ها بر وضعيت رفاهي  روند کلي متغيرهاي اصلي اقتصاد کالن ايران با تمرکز بر اثر آناين فصل در بخش اول 

رسد  ه نظر ميها ب خانوار ايراني، با برخي از کشورها و متوسط جهاني مقايسه شده است. با بررسي اين شاخص
اي رقم خورده که رفاه خانوار ايراني در طول زمان و در مقايسه با ساير کشورها افزايش  شرايط به گونه

هاي بالقوه بااليي است که هريک از  کشور ايران داراي ظرفيتتوجهي نيافته است. اين در حالي است که  قابل
اعتنا در دستيابي مردم به رفاه متوازن و امنيت فراگير  توانند سهمي قابل  برداري مناسب مي ها در صورت بهره آن

کند که چه عواملي  ها و عملکرد اقتصاد ايران اين سوال را ايجاد مي عدم تناسب موجود ميان ظرفيت داشته باشند.
ل نامتناسب بودن گيري اين فاصله شده باشند. از اين رو در ادامه اين فصل به بررسي عل توانند موجب شکل مي

هاي اخير و چرايي وضعيت فعلي اقتصاد ايران و در نتيجه علت  در سال ١هاي اقتصاد ايران عملکرد و ظرفيت
شود. بدين منظور سازوکارهاي موثر بر عملکرد اقتصاد  سطح کنوني رفاه و معيشت خانوارهاي ايراني پرداخته مي

اين تجزيه و تحليل بر تحوالت بازارهاي محصول، ارز، شوند. اساس  شمسي شرح داده مي ٨٠ايران در دهه 
هاي اتخاذ شده در اين دوره  و سياست ٨٠انرژي، مالي و کار در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت در ابتداي دهه 

  بنا شده است.

                                                                                                                                 
 يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلها و عملکرد اقتصاد ايران به  براي اطالعات بيشتر در مورد ظرفيت ١

 ها و عملکرد مراجعه کنيد. ، بخش اول، ظرفيترانيا ياقتصاد
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 اثر متغيرهاي کالن بر وضع معيشت خانوارهاي ايراني -١-١

متغيرهاي نرخ تورم، درآمد سرانه و رشد اقتصادي، نسبت  در ادامه وضعيت فعلي اقتصاد ايران با استفاده از
  هايي از نابرابري در مقايسه با برخي کشورها بررسي شده است.  جمعيت به تعداد شاغلين و شاخص

واحد درصد و  ٦شده براي مردم ايران در بهترين وضعيت حدود  شود تورم محقق مشاهده مي ١-١در نمودار 
واحد درصد بيش از متوسط تورم جهاني بوده است.  ٢٥) حدود ١٣٩١( ٢٠١٢سال در بدترين وضعيت يعني در 

 ١٢,٣درصد بوده که از ميانگين تورم جهاني طي همين دوره،  ١٦,٣ميانگين تورم ايران در دوره مورد بررسي، 
 واحد درصد بيشتر است. از سوي ديگر به عنوان شاخصي از ميزان نوسانات تورم و نااطميناني حاکم بر

درصد و انحراف  ٦بيش از  ٢٠١٢تا  ٢٠٠٠هاي  هاي فعالين اقتصادي، انحراف معيار تورم ايران طي سال تصميم
ست که به طور متوسط، خانوارهاي ايراني ا درصد بوده است. اين به معني آن ٠,٨معيار تورم جهاني حدود 

م در ايران هزينه زندگي و عدم اطمينان اند. بنابراين تور نااطميناني بيشتري را در محيط اقتصادي تحمل کرده
  . ١خانوارها را باال برده است

 (درصد) جهان و بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعهتورم ايران،  :۱-۱نمودار 

  
 پول المللي بين صندوق ،)٢٠١٣ ژوئيه( جهاني اقتصاد انداز چشم: منبع

يابد (مانند کارگران و کارمندان،  تورم افزايش نميها با  شود افرادي که درآمد آن تورم باعث مي
هاي باال وجود دارد، کاهش قدرت خريد و در نتيجه  بگيران) متضرر شوند. بنابراين در جوامعي که تورم مستمري

                                                                                                                                 
، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلهاي پولي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ١

 ي مراجعه کنيد.و ارز ياعتبار ،يپول يها استيسي، فصل اقتصاد يها استيسبخش 
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افتد. از سوي ديگر، افزايش تورم در صورتي که با تغيير متناسب نرخ  جامعه اتفاق مي اقشاراز  کاهش رفاه برخي

تواند کاهش  کند. اين امر مي گيرندگان را منتفع مي اندازکنندگان را متضرر و وام سمي همراه نباشد، پسبهره ا
ترين اثر تورم باال و نوساني باشد،  انداز در شبکه بانکي را به دنبال داشته باشد. اما عاملي که شايد مهم پس  انگيزه

دهد براي  پايين با نوسانات کم به افراد اجازه ميمغشوش کردن فضاي اقتصادي براي کسب و کار است. تورم 
هاي باال با نوسان باالتري نيز همراه هستند. اين امر  ريزي کنند. اما معموال تورم فعاليت اقتصادي خود برنامه

ريزي  کند و مانعي بر سر راه برنامه امن مي دهد، فضاي اقتصادي را نا اقتصادي را افزايش مي هاي  مخاطره فعاليت
مشخص است تورم  ١-١طور که در نمودار  . بنابراين همانشود يمبراي فعالين اقتصادي به خصوص در بلندمدت 

هاي اخير نيز اين  ايران در مقايسه با تورم بسياري از کشورهاي دنيا در وضعيت نامناسبي قرار دارد و در سال
رهاي همسايه و منطقه، تورم مزمن اقتصاد وضعيت نامناسب تشديد شده است. در نتيجه در مقايسه با ساير کشو

  زننده به رفاه و وضعيت معيشت خانوار ايراني نقش پررنگي داشته است. ايران به عنوان يکي از عوامل آسيب
. اند شناخته شده هاي کاهش آن در علم اقتصاد تقريباً اين در حالي است که علل ايجادکننده تورم و روش

ها است که در بسياري از  دارد اجماع و اراده سياسي و اجتماعي براي اعمال اين سياستآنچه در اين ميان اهميت 
هاي  هاي بسيار باال مانند تورم شود. تورم نفوذ، حاصل نمي هاي ذي مدت و منافع گروه موارد به دليل منافع کوتاه
گذاران براي مقابله ايجاد  ياستدر ميان مردم و ساتفاق نظري را  ، معموالًها) (ابرتورم سه رقمي و چهار رقمي

توانند در درازمدت  هاي دو رقمي مي هاي مزمن مانند تورم اميد داشت. اما تورم ها توان به رفع آن کنند و لذا مي مي
ها در عين حال که  دهند. اين نوع تورم تدوام يابند. در اين صورت فعالين اقتصادي خود را با آن تطبيق مي

شوند و  ها، در اقتصاد ماندگار مي کنند، به دليل تطابق مردم با آن ي را به اقتصاد وارد مياغماض صدمات غير قابل
هاي مزمن بدترين نوع اثرات را بر اقتصاد بر جاي  کند. از اين رو تورم ها را دشوار مي اين امر مقابله با آن

   گذارند. مي
هاي اقتصادي  ران مانند عدم اتخاذ سياستهاي اخير در کنار ساير مسائل اقتصاد اي افزايش تورم در سال
تواند به  رشد اقتصادي ميالمللي رشد اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار داده است.  هاي بين صحيح و افزايش تحريم

ميانگين رشد  ١-١در جدول . ١دهد بررسي شود طور متوسط بهبود وضع معيشت را نشان مي هعنوان شاخصي که ب
و دو سال  ١٣٩١٢) و سال ٢٠٠٥-٢٠٠٩)، برنامه چهارم (٢٠٠٠-٢٠٠٤هاي برنامه سوم ( هاقتصادي ايران در دور
) در کنار ميانگين رشد اقتصادي کشورهاي عراق، ترکيه، منطقه خاورميانه و ٢٠١٠-٢٠١٢ابتدايي برنامه پنجم (

   بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه نشان داده شده است.
                                                                                                                                 

 يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد عه مطالعات تحوالت داخلمجموبراي اطالعات بيشتر در مورد رشد اقتصادي و درآمد سرانه به  ١
 ي مراجعه کنيد.کاريتورم و ب ،يرشد اقتصاد، فصل رانيعملکرد اقتصاد ا، بخش رانيا ياقتصاد

   آغاز شده است. ۱۳۹۲برنامه پنجم توسعه از سال  ٢
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ميانگين رشد اقتصادي ايران طي برنامه سوم توسعه از رشد اقتصادي تمامي کشورهاي شود  مشاهده مي
اي که  بررسي شده بيشتر بوده، در دوره برنامه چهارم رشد اقتصادي ايران قدري کندتر شده و در نهايت در دوره

ان با افت شديد رشد اند، اقتصاد اير  کشورهايي همچون عراق و ترکيه رشدهاي اقتصادي بااليي را تجربه کرده
  مواجه شده است.

 برنامه سوم، چهارم و سه سال ابتدايي برنامه پنجم (درصد)ميانگين رشد اقتصادي طي : ۱-۱ جدول

 

23233 ايران

53 عراق

031 ترکيه

5253 منطقه خاورميانه

53 نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعهبازارهاي 

 پول المللي بين صندوق ،)۲۰۱۳ ژوئيه( جهاني اقتصاد انداز چشم: منبع
 

هاي گذشته رشدهاي اقتصادي بسيار بااليي را  که در دهه البته بايد توجه داشت اقتصاد ايران به دليل آن
تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعيت نامطلوبي نسبت به کشورهاي منطقه و همسايگان خود قرار 

ه فاصله گرفتن بيشتر رفاه خانوارهاي ايراني تواند منجر ب )، با اين حال تداوم اين شرايط مي۲-۱ندارد (نمودار 
اي که پيش از اين در مقايسه وضعيت ايران و  هاي آتي شود. پديده نسبت به کشورهايي همچون ترکيه در سال

  کره جنوبي مشاهده شده است.
رشد به ترتيب ميانگين  ٢٠١٢تا  ٢٠١٠هاي  و در سال ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٥هاي  با وجودي که اقتصاد ايران در سال

)، اما در اين دوره مجموع تعداد شاغلين کشور افزايش ١-١درصد داشته (جدول  ٢درصد و باالي  ٤باالي 
هاي  . لذا طي سال١توان گفت که تعداد شاغلين در اقتصاد ايران ثابت بوده است توجهي نداشته و تقريبا مي قابل

زا مواجه بوده و رشد اقتصادي نتوانسته منجر به  اشتغال، اقتصاد ايران با پديده رشد اقتصادي غير ٢٠١٢تا  ٢٠٠٥
از کل جمعيت  ٢اقتصاد ايران سهم جمعيت جواندر ست که در همين دوره ا  افزايش اشتغال شود. اين در حالي

(در حدود يک سوم) بوده است. در خصوص آمار اشتغال و تحوالت بازار کار در ادامه گزارش بيشتر بسيار باال 
تواند در خصوص مقايسه وضعيت اقتصاد ايران با ساير کشورها  ، اما آنچه که در اين زيرفصل ميشود بحث مي

                                                                                                                                 
 بازار کاري، فصل بازار کار و بازار مال يتحوالت داخلي، مجلد تحوالت داخلمجموعه مطالعات براي اطالعات بيشتر در مورد تحوالت بازار کار به  ١

 مراجعه کنيد.
 سال. ٢٩تا  ١٥ ٢
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، تعداد شاغلين کشور در ١٣٩٠در خانوارهاي ايراني است. بنابر سرشماري سال  ١مورد توجه قرار گيرد، بار تکفل

نفر ايراني، تنها يک  ٣,٧اي هر ميليون نفر بوده؛ يعني به از ٧٤,٤ميليون و کل جمعيت کشور  ٢٠,٥اين سال  
  شاغل در کشور وجود داشته است. 

  

 خاورميانه (هزار دالر)منطقه  برزيل وو  ترکيهدرآمد سرانه ايران، : ۲-۱نمودار 

  
  پول المللي بين صندوق ،)۲۰۱۳ ژوئيه( جهاني اقتصاد انداز چشم: منبع

 : نسبت تعداد شاغلين به کل جمعيت در کشورهاي و مناطق مختلف ۳-۱نمودار 

  
 ١٣٩٠منبع: بانک اطالعات جهاني و سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 

                                                                                                                                 
دهد  در اين گزارش از نسبت کل جمعيت به تعداد شاغلين به عنوان جايگزيني از مفهوم بار تکفل استفاده شده است. نسبت استفاده شده نشان مي ١

 تکفل يک فرد شاغل قرار دارند. به صورت ميانگين چند نفر تحت
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 ٣-١تواند گوياي تصوير کلي بازار کار کشور باشد. در نمودار  مقايسه اين آمار با وضعيت ساير کشورها مي
شود اين نسبت  نسبت کل جمعيت به جميعت شاغل در کشورها و مناطق مختلف مقايسه شده است. مشاهده مي

بوده است.  ٢,٣در حدود  ٢٠١٠در کشورهاي مختلف متفاوت است؛ اين نسبت براي کل کشورهاي دنيا در سال 
نيز اين نسبت مشابه  OECDنفر است. در کشورهاي  ۲,۳کننده مخارج  يعني در کل دنيا هر فرد شاغل تامين

است؛ يعني در اين کشورها هر فرد  ۱,۹متوسط کشورهاي دنياست. در کشورهاي شرق آسيا اين نسبت معدل  
بوده است که  ۳,۷، در حدود ۲۰۱۰نفر است. اما در ايران اين نسبت در سال  ۲کننده مخارج کمتر از  شاغل تامين

نيا بسيار زياد است و حتي از کشورهاي ترکيه و مصر نيز مقدار در مقابل کشورهاي شرق آسيا و ميانگين کل د
  بزرگتري دارد. 

) تا ۱۳۷۴( ۱۹۹۵  شود، روند نزولي اين نسبت براي ايران از سال نکته ديگري که در اين نمودار ديده مي
پاياني، است. اين در حالي است که در دوره  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵) و سپس روند صعودي آن طي دوره ۱۳۸۴( ۲۰۰۵

اين نسبت براي کشور ترکيه و حتي مصر کاهش يافته است. علت افزايش در بار تکفل خانوارهاي ايراني به عدم 
که  گردد. لذا از اين مسير نيز رفاه خانوارهاي ايراني به دليل آن به بعد برمي ٢٠٠٥هاي  ايجاد شغل جديد در سال

هاي گذشته خود بر عهده  سه با کشورهاي ديگر و همچنين سالهر نفر شاغل بار مخارج افراد بيشتري را در مقاي
دارد، تحت تاثير قرار گرفته است. به عالوه با توجه به تعداد افراد تحت تکفل هر شاغل در اقتصاد ايران، اثر از 

نسبت هاي آتي  در سالدست رفتن هر شغل بر رفاه خانوار بيش از ساير کشورها خواهد بود. در نتيجه الزم است 
  به حفظ و افزايش سطح اشتغال کشور اهتمام جدي وجود داشته باشد.

توانـد   هاي عملکردي چون تورم و رشد و بار تکفل، وضـعيت نـابرابري  اقتصـادي نيـز مـي      عالوه بر شاخص
. بر اين اساس، مقايسه سـطح نـابرابري در   ١ها را تحت تاثير قرار دهد تساوي آحاد اقتصادي در استفاده از فرصت

دهنده تفاوت وضع معيشت و رفاه مورد بررسـي قـرار    تواند به عنوان يکي از عوامل توضيح کشورهاي مختلف مي
گذار در بهبود وضع معيشت فقيرترين فقرا تبلور  يابد که هدف سياست گيرد. اين مقايسه وقتي اهميت بيشتري مي

  يافته باشد. 
چگـونگي  در خصـوص   ۲۰۰۸و  ۲۰۰۵هـاي   ر سـال اي از کشـورها د  در مـورد مجموعـه   ٢مطالعه انجام شـده 

در برخـي از   کـه  دهـد. در حـالي   ، جايگاه ايران در توزيع درآمد جهاني را نشان ميگسترش نابرابري در طي زمان
وجـود   ازايران در نابرابري بخشي از درآمدي است،  هاي ترين دهک فقر شديد پايين ،نابرابريکشورها دليل عمده 
معيشتي  وضعيت يافراد بسيار فقير ايرانبه اين معني که . گيرد نشات ميفقير و بسيار ثروتمند همزمان افراد بسيار 

                                                                                                                                 
، بخش رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلبراي اطالعات بيشتر در مورد فقر و نابرابري به  ١

 ، فصل فقر و نابرابري مراجعه کنيد.رانيعملکرد اقتصاد ا
 دکتر جواد صالحي اصفهاني. ،ايران در توزيع جهاني درآمديگاه ، جا٢٤٩١شماره  ،روزنامه دنياي اقتصاد ٢
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دهند افراد  آمارها نشان مي از سوي ديگر، دارند.مصر و مالزي در کشورهايي همچون هند، افراد بسيار فقير  مشابه
کمتـر  تنها کمي ها  و درآمد آن دارندهاي توزيع جهاني درآمد قرار  در باالترين صدکباالي درآمدي ايران،   دهک

اين در حالي است کـه جـدول    است.آلمان و آمريکا  در کشورهاي ثروتمندي چون درآمدي باالي از درآمد دهک
نسبت به ساير کشورها چندان نامطلوب بـه نظـر    ١دهد جايگاه ايران از منظر شاخص ضريب جيني نشان مي ۱-۲

تفاوت درآمد ميـان فقيرتـرين   -، زيرا ضريب جيني شاخص مناسبي براي نشان دادن اين بعد از نابرابري رسد نمي
  نيست.  -فقرا و ثروتمندترين افراد جامعه

  

 ۲۰۰۸مقدار ضريب جيني کشورهاي مختلف در سال : ۲-۱جدول 

 برزيل نيجريه ايران ترکيه فرانسه مصر پاکستان کشور

  ٠,٥٥  ٠,٤٩  ٠,٤٢  ٠,٣٩  ٠,٣٣  ٠,٣١  ٠,٣٠ ضريب جيني
  

است که از سايت بانک جهاني اخـذ   ٢٠١٠و براي کشور نيجريه مربوط به سال  ٢٠٠٩مقدار ضريب جيني کشور برزيل مربوط به سال : توضيحات
  اند. شده

جيني ضريب و محاسبه شده ۱۳۸۷هاي بودجه خانوار مرکز آمار ايران در سال  ايران با استفاده از داده جيني ضريبمنبع: 
 ساير کشورها از سايت بانک جهاني استخراج شده است.

هاي نابرابري در اقتصاد ايران نشان  بررسي متغيرهاي تورم، رشد اقتصادي و درآمد سرانه، بار تکفل و شاخص
اند، اين  تري را تحمل کرده اي ايراني در مقايسه با کشورهاي مختلف تورم باالتر و پرنوساندهند خانواره مي

دهد،  خانوارها را نشان مي و رفاه شرايط در حالي اتفاق افتاده که رشد اقتصادي که درجه بزرگ شدن سبد مصرف
، در نتيجه بار نبودهشده با ايجاد شغل همراه  روندي نزولي داشته است. به عالوه، رشد حاصلهاي اخير  طي سال

اي را نشان  و نسبت به متوسط جهاني و کشورهاي مشابه فاصله عمدهاست تکفل در اقتصاد ايران افزايش يافته 
رسد مجموعه اين عوامل سبب شده فرصت برابر براي تغيير وضعيت فقيرترين فقراي ايراني  دهد. به نظر مي مي

اي رقم خورده که رفاه خانوار ايراني در طول زمان و در مقايسه با سايرکشورها  به گونه فراهم نشود و شرايط
ترين اهداف  اند که اوال عمده توجهي نيافته است. تمامي اين مشاهدات در شرايطي اتفاق افتاده افزايش قابل

الت و رفاه اجتماعي بوده گذار (بر اساس آن چه که از بيانات و قوانين قابل استخراج است) افزايش عد سياست
يک از  توجهي برخوردار بوده که با هيچ هاي اخير از درآمدهاي نفتي قابل است و ثانيا اقتصاد ايران طي سال

گذاران افزايش  اي که هدف سياست آيد که چگونه در دوره لذا اين سوال پيش مي هاي قابل مقايسه نيست. دوره

                                                                                                                                 
تر باشد  هاي سنجش توزيع درآمد بوده که عددي بين صفر و يک است. هر چه مقدار اين ضريب به صفر نزديک يکي از شاخص ضريب جيني ١

 درآمد در جامعه است.دهنده نابرابري بيشتر  دهنده توزيع برابرتر درآمد و هرچه مقدار آن بزرگتر باشد نشان نشان
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، رفاه خانوار ايراني نه تنها افزايش ١اند الي نيز در وضعيت مطلوبي قرار داشتهرفاه و عدالت اجتماعي بوده و منابع م
  ها دچار خسران نيز شده است.  برخي از شاخص نداشته، بلکه در توجهي قابل

بر اين اساس، در ادامه اين فصل با اتکا به ادبيات اقتصادي به توضيح پاسخ معماي توقف مسير توسعه 
شود که اهداف و ابزار الزم براي توسعه مهيا بوده است. به منظور توضيح  ي پرداخته مياقتصاد ايران در شرايط

سازي روابط آحاد اقتصادي، چگونگي  سازوکارهايي که موقعيت کنوني اقتصاد ايران را رقم زده، الزم است با ساده
ل سازوکارهاي اقتصادي بر هاي اقتصادي بررسي شود. بر اين مبنا، در اين فص ها و شوک ها به سياست پاسخ آن

هاي سه کارگزار اصلي اقتصاد ايران يعني خانوار، بنگاه و دولت و همچنين چگونگي  العمل مبناي اعمال و عکس
ها و دولت در بازارهاي کاال، کار،  رويارويي خانوارها، بنگاهشود.  ها در بازارهاي مختلف نمايش داده مي مواجهه آن

ها بر مبناي اهداف مطالعه  انتخاب کارگزاران و بازارهاي محل رويايي آنگيري است. مالي، ارز و انرژي قابل پي
اي بوده که بتوان با استفاده از متغيرهايي محدود، سازوکارهاي عمده حاکم بر اقتصاد ايران را  حاضر به گونه

جود در اقتصاد را هاي مو ها و عدم تعادل گذاري اثر سياست ين نگاهتوان بر مبناي چني تشريح کرد. در نهايت مي
  بررسي کرد.  بر رفاه خانوار

عامل موثر بر رفاه افراد نيستند، بلکه عواملي  هاي فردي تنها توجه داشت که تصميمبا اين حال بايد 
توانند بر تصميم فعالين اقتصادي اثر  هاي دولت و تعامالت خارجي نيز مي چون محيط کسب و کار، سياست

 رانيمد ييو کارا يزشيبر نظام انگ پردازند يم تيها در چارچوب آن به فعال که بنگاه يکار کسب و طيمحبگذارند. 
کسب و کار  طيمح فيتضع ايمنجر به بهبود  تواند يدولت م يها استيس ،حال ني. در عگذارد يکار اثر م يرويو ن

، را زياد کنند ديتول دنتوان يشدن قراردادها م يياجرا و تيحقوق مالک ميتحکقواعدي چون که  يشود. در حال
 دهد. ميرا کاهش  ديسطح تول ،کسب و کار طيمح تيفيک اثر بر قيطراز  حيناصح  يساز يو خصوص  يگر يتصد

وضعيت کلي  گريد گذارد. از طرف هاي دولت نيز مستقيما بر متغيرهاي کالن و تصميم افراد اثر مي سياست
اقتصاد جهاني و ارتباط ايران با ساير کشورها نيز بر مجموع روابط ذکر شده موثر است. به عنوان مثال، افزايش 

هاي اقتصادي نشان دهد و از اين طريق بر بازار ارز  هاي ارزي بنگاه تواند اولين آثار خود را در هزينه ها مي تحريم
کسب و  رو، شرايط محيط رو در تحليل پيش ها و بازارها اثرگذار باشد. از اين و بازار کار و در نتيجه بر ساير بخش

                                                                                                                                 
  اند. هاي مختلف زماني مشاهده نمود، ارقام بر حسب ميليارد دالر ذکر شده توان متوسط درآمدهاي ارزي اقتصاد ايران را در دروه در جدول زير مي ١

 يارز درآمد متوسط دوره کل يارز درآمد يزمان يها دوره
 ساالنه

٥٢,٦ ١٠٠٠ ١٣٣٨-٥٦ 
٤٧,٣ ٥٢٠ ١٣٥٧-٦٧ 
٣٤,٤ ٥٥١ ١٢٦٨-٨٣ 
١٠٧,١ ٧٥٠ ١٣٨٤-٩٠ 
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هاي اقتصادي را احاطه  صورت عواملي که کل تصميم هاي اقتصادي دولت و مسائل اقتصاد جهاني به کار، سياست

   اند. اند مورد توجه قرار گرفته کرده

 ايران در اقتصاد ياقتصاد نيارتباط فعال: ۱-۱شکل 

  

موقعيت کنوني، نتيجه تعامل کارگزاران اقتصادي (دولت، خانوار و بنگاه) در بستر شرايط محيطي را در 
که علت عدم بهبود وضع  در عدم تعادل بازارهاي مختلف اقتصاد ايران مشاهده کرد. بنابراين، براي آن توان مي

هاي اخير و  بر بازارهاي اقتصاد در سالمعيشت خانوار ايراني مورد بررسي قرار گيرد، الزم است به پويايي حاکم 
بر تحوالت بازارها پرداخته شود. ادامه اين فصل به تحوالت   ها گذار، خانوارها و بنگاه سياست هاي اثر تصميم

ها در وضعيت بازارهاي انرژي، ارز، محصول، مالي  گذاري با در نظر گرفتن نقش سياست ٨٠اقتصاد ايران در دهه 
  .١پردازد و کار مي

                                                                                                                                 
سنجي  مدت با استفاده از مدل کالن مياندر طرح مطالعاتي حاضر، پيوست دوم مجموعه تحوالت داخلي به ارائه تصوير اقتصاد ايران در آينده  ١

ي، مجموعه مطالعات تحوالت داخلشود. براي اطالعات بيشتر به  پردازد. در اين مدل تصويري کمي از آينده اقتصاد ايران ارائه مي اقتصاد ايران مي
 مراجعه کنيد. ساله ۵در افق  رانياقتصاد کالن ا ريتصوپيوست 
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 ٤-١قيمت جهاني نفت است. در نمودار  ١، افزايش مجدد٨٠ترين رخدادهاي اقتصادي در ابتداي دهه  از مهم
شمسي) با شيب بسيار زيادي افزايش پيدا کرده و طي  ١٣٨١( ٢٠٠٠شود قيمت نفت از سال  مشاهده مي

و  ٦٠هاي  د ايران طي دهه. اقتصا٢دالر رسيده است ١٠٠دالر به بيش از  ٣٠از حدود  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٠هاي  سال
هاي توسعه خود را تطبيق داده بود. لذا  دالر سازوکارها و برنامه ٣٠تا  ١٥هاي نفت بين  شمسي با قيمت ٧٠

بر عملکرد اقتصاد ايران بر جا  اي کننده توانست اثر تعيين قيمت نفت طي چند سال ميقابل مالحظه افزايش 
علم اقتصاد، نه تنها  هياول مباني به گذاران استيس توجهعدم  ليدل در ادامه مشاهده خواهد شد که بهگذارد. 

اقتصاد  ريگ بانيگرنيز  تغيير نيکشور برده نشد، بلکه آثار نامطلوب ا ينفت يدرآمدها شياز فرصت افزااي  بهره
گذاران با در دست داشتن درآمدهاي سرشار نفتي، تنها در جهت  رسد سياست است. به نظر ميشده  رانيا

اند. اقداماتي که براي  ها نداشته و توجهي به نتيجه بلندمدت سياست  مدت خود اقدام کرده سازي اهداف کوتاه پياده
اند که نه  کار انداختن سازوکارهايي سبب شده مدت با به اند، در بلند مدت صورت گرفته دستيابي به اهداف کوتاه

صادي از زماني که اين درآمدها در دسترس نبودند نيز مدت محقق نشوند، بلکه وضعيت اقت تنها اهداف کوتاه
  مطلوبيت کمتري داشته باشند. 

 قيمت نفت سنگين ايران (دالر) :۴-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع: 

                                                                                                                                 
 مالحظه قيمت نفت تجربه شده بود. ش قابلنيز افزاي )١٩٧٩و  ١٩٧٣هاي  ميالدي (سال ٧٠پيش از اين در دهه  ١
 یقیحق يها متیتوجه به ق .ذکر شده است يها سال ين کاال طيش قابل مالحظه ايدهنده افزا ز نشانيشده نفت ن يقيحق يها متيتوجه به ق ٢

  ذکر شده است. يها سال ین کاال طیش قابل مالحظه ایدهنده افزا ز نشانیشده نفت ن
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 هاي دولت سياست -٢-١

نگاهي به روند گذشته بودجه دولت در بودجه دولت قابل پيگيري است. اثر افزايش قيمت نفت، در ترين  مهم
ها عبارتند  ترين آن دهد که مهم ريزي در اقتصاد ايران نشان مي اقتصاد ايران، چند چالش جدي را در فرآيند بودجه

) ۳اي نفتي، ) وابستگي درآمدهاي مالياتي به درآمده۲به درآمدهاي نفتي،  دولت يها ) وابستگي شديد هزينه۱از 
هاي جاري در  )عدم کاهش هزينه۴سهم پايين اوراق مشارکت و ساير ابزارهاي مالي در تأمين درآمدهاي دولت و 

  .١پاسخ به کاهش درآمدهاي دولت
هاي جاري و عمراني خود را  با افزايش منابع درآمدي حاصل از فروش نفت، هزينه  دولت در نتيجه معموالً

هاي عمراني و   رابطه هزينه ٦-١هاي جاري و درآمدهاي نفتي و نمودار  رابطه هزينه ٥-١دهد. نمودار  افزايش مي
دهد. در هر دو مورد رابطه مثبتي ميان افزايش در مخارج و درآمد اضافه شده مشاهده  درآمدهاي نفتي را نشان مي

  شود. مي

 ۱۳۷۶همبستگي درآمدهاي نفتي و مخارج جاري به قيمت ثابت سال  :۵-۱نمودار 

  

                                                                                                                                 
، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلهاي مالي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ١

 مالي مراجعه کنيد. يها استيسي، فصل اقتصاد يها استيسبخش 
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 (ميليارد ريال) ۱۳۷۶همبستگي بين درآمدهاي نفتي و مخارج عمراني به قيمت ثابت سال  :۶-۱نمودار 

  
، رشد قابل  شده اي (نفت) تامين مالي هاي سرمايه هاي دولت که از طريق فروش دارايي افزايش مستمر هزينه

نشان  ۸۰را طي دهه  ١روند تراز عملياتي بودجه ۷-۱نمودار توجه کسري تراز عملياتي را بدنبال داشته است. 
هاي دولت، سبب شده تا تراز عملياتي در  دهد. افزايش سهم درآمدهاي نفتي و همزمان با آن افزايش هزينه مي

  هشتاد با کسري بزرگي مواجه باشد. هاي دههسال
 (هزار ميليارد ريال)۱۳۷۶: تراز عملياتي به قيمت ثابت سال ۷-۱ار نمود

  
, گزيده آمارهاي اقتصاد ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۴منبع: نرم افزار سداب, گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي 

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۶ايران بخش بازار سرمايه و مالي و بودجه, 
                                                                                                                                 

هاي جاري به آيد لذا ميزان اتکاي هزينهدست مي درآمدها بههاي جاري با مجموع درآمدهاي مالياتي و ساير تراز عملياتي بودجه از تفاضل هزينه ١
  دهد. درآمدهاي نفتي را نشان مي

R² = 0.8123
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که منابع  ييها در سال دهد ينشان م يو رشد منابع بودجه عموم يجار يها نهينرخ رشد هز سهيبه عالوه، مقا

 کاهش متناسب با کاهش منابع نبوده است. نيا اي افتهيکاهش ن اي يجار يها نهي، هزيافتهکاهش  يبودجه عموم
توان در چسبندگي زياد مخارج جاري دولت جست. از آنجا که سهم اصلي در مخارج جاري  دليل اين امر را مي

درصد از کل مخارج جاري دولت)، امکان کاهش ناگهاني در اين  ۵۴دولت، جبران خدمات کارکنان است (حدود 
مبنا قرار نق درآمدهاي نفتي و به دليل اي روه در نتيجه در دوره). ۸-۱جزء از مصارف بودجه وجود ندارد (نمودار 

هاي  که در دوره يابد، در حالي گذاري، مخارج جاري با سرعت زيادي افزايش مي مدت در سياست کوتاهدادن اهداف 
  رکود درآمدهاي نفتي، امکان کاهش سريع مخارج وجود ندارد.

  ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۸هاي : ميانگين سهم اجزاي مختلف مخارج جاري دولت طي سال۸-۱نمودار 

  
 IMF GFS Databaseمنبع: 

  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۱هاي : ميانگين سهم اجزاي مختلف منابع بودجه دولت در سال۹-۱نمودار 

  
 منبع: نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي

جبران خدمات کارکنان
54%

یارانه
13%

استفاده از کاالها و 
خدمات

15%

کمک هاي بالعوض
1%

رفاه اجتماعی
1%

سایر هزینه ها
16%

درآمد مالیاتی
26%

برداشت از حساب 
ذخیره ارزي

15%
واگذاري 

شرکتهاي دولتی
4%

درآمد نفتی
30%

سایر درآمدها
25%
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دهد و بيانگر اين واقعيت است که  نشان مي ۱۳۸۹-۱۳۸۱زماني  ر بازه، سهم منابع بودجه را د۹-۱نمودار 
تأمين درآمدهاي بودجه عمومي کشور وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي داشته است. زيرا نسبت ن دوره طي اي

دهنده سهم باالي درآمدهاي نفتي از منابع بودجه عمومي در  ي نشاناز کل منابع بودجه عموم ياتيمال يدرآمدها
ي اآمدهاي نفتي است. وابستگي درآمدهکنار سهم پايين درآمدهاي مالياتي و وابستگي درآمدهاي مالياتي به در

 هاي مختلف اقتصاد مالياتي و ساير درآمدها به درآمدهاي نفتي از اثرات غير مستقيم درآمدهاي نفتي بر بخش
دهد ساير ابزارهاي مالي مانند اوراق مشارکت سهم بسيار پاييني  نشان مي ۹-۱نمودار همچنين . رديگ ينشات م

اند که اين موضوع در روند گذشته بودجه دولت در اقتصاد ايران هم  در تأمين درآمدهاي بودجه عمومي داشته
  است. بوده قابل مالحظه 

که  اپايدار است. در واقع در حاليمبين وابستگي مخارج دولت به منبع مالي ن ينفت ياد به درآمدهايز يوابستگ
ها متناسب با اين ناپايداري و به صورت  ريزي هزينه اند، نه تنها برنامه منابع بودجه عمومي منابعي ناپايدار بوده

مدتي که بين نسبت  رابطه بلنداست.   ها به طور مرتب نيز رو به افزايش بوده محتاطانه صورت نگرفته، بلکه هزينه
دهد در  به توليد ناخالص داخلي و مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي برقرار است نشان مي درآمدهاي دولت

بلندمدت دولت تنها در صورتي قادر به استمرار رفتار کنوني در مورد شيوه خرج کردن خواهد بود که به استفاده 
  گسترده خود از منابع مالي حاصل از فروش نفت ادامه دهد.

با  ٨٠توان مشاهده کرد افزايش درآمدهاي نفتي در دهه  مي ٩-١تا  ٥-١مودارهاي ن بنابراين بر اساس
تواند سبب  هاي دولت همراه بوده است. تامين مخارج ريالي دولت از محل درآمدهاي نفتي مي افزايش هزينه

 يدالرها ،ينفت يدرآمدها از خود يها نهيهز يمال نيتام يبرا دولت که صورت نيبد افزايش پايه پولي شود،
 نيا اثر در. کرده است افتيدر الير  آن يازا در و داده قرار يمرکز بانک ارياخت در را خام نفت فروش از حاصل

در نمودار . ١يافته است شيافزاي، که خود جزيي از پايه پولي است، مرکز بانک يخارج يها ييداراخالص  اقدام
را مشاهده  ٨٠هاي خارجي بانک مرکزي پس از شوک نفتي ابتداي دهه  توان افزايش خالص دارايي مي ١٠-١

 سبب شتاب گرفتن اين فرآيند شده است. ز يننمود. رونق نفتي طي اين دوره 

بانک   نامه تراز  کننده متوازن نقش يبانک مرکز يخارج يها ييدارا  خالص شود يم مشاهده ١٠-١نمودار  در
بدهي بخش خالص ، ٧٠هاي اوليه دهه  در سال .کند يم يباز يبخش دولت يبده خالصرا در مقابل  يمرکز

ها دولت کسري بودجه خود را از  دولتي به بانک مرکزي بيشترين سهم از پايه پولي را داشته است. طي اين سال
کرده است. اما پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزي  محل استقراض از بانک مرکزي تأمين مالي

                                                                                                                                 
 دهد.  هاي خارجي بانک مرکزي را تحت تاثير قرار مي البته دخالت بانک مرکزي در بازار ارز از طريق عرضه (و تقاضا) نيز مانده خالص دارايي ١



 ٨٧                                                  ران                  يمدت اقتصاد ا انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
هاي خارجي بانک  ه و در مقابل خالص داراييدر برنامه سوم، بدهي دولت به بانک مرکزي رو به کاهش نهاد

  مرکزي افزايش پيدا کرده است. 
هاي خارجي بانک مرکزي و يا از مسير  سلطه مالي دولت بر بانک مرکزي که از طريق تغيير خالص دارايي

ترين چالش سياست پولي ايران باشد.  شود، شايد بزرگ بدهي دولت به بانک مرکزي موجب تغيير پايه پولي مي
هاي خارجي  هاي انتهايي مورد بررسي که خالص دارايي مشخص است، در سال ١٠-١طور که در نمودار  همان

بانک مرکزي کاهش يافته، مجددا بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش يافته است. همچنين برداشت براي 
 ١٣٨٩بدهي دولت به بانک مرکزي در سال خالص باعث افزايش هاي نقدي از محل منابع بانک مرکزي،  يارانه

به بعد  ١٣٨٥ها به بانک مرکزي از سال  افزايش سهم بدهي بانک ١٠-١شده است. نکته مشهود ديگر در نمودار 
هاي  هاي دولت در مواردي چون اعطاي تسهيالت تکليفي (به عنوان مثال طرح رسد تصميم است. به نظر مي

هاي تخصصي (تامين مالي مسکن مهر) بر افزايش  لف نمودن بانک مرکزي به تامين مالي بانکزودبازده) و مک
بيشتر به اين موضوع  ٨٠ها به بانک مرکزي موثر بوده است. در توضيح تحوالت بازار مالي در دهه  بدهي بانک
  شود.  پرداخته مي

 : سهم اجزاي پايه پولي از پايه پولي ۱۰-۱نمودار 

  
 هاي مختلف هاي زماني بانک مرکزي، گزيده آمارهاي اقتصادي، سال اطالعات سريمنبع: بانک 

، چگونگي اثرگذاري افزايش درآمدهاي نفتي بر مخارج  ٨٠تاکنون با بررسي روند تحوالت ايران از دهه 
نفتي و دولت و پايه پولي مورد بررسي قرار گرفت. افزايش پايه پولي منشا اصلي انتقال اثر افزايش درآمدهاي 
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خالص دارایی هاي خارجی    بدهی بخش دولتی خالص
بدهی بانک ها   خالص سایر 
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کند و انتظار مي رود نرخ تورم متناسب  مخارج دولت بر اقتصاد است. زيرا افزايش پايه پولي، نقدينگي را زياد مي
  با نرخ رشد نقدينگي افزايش يابد. 

شود و  اي نامطلوب است زيرا به سرعت توسط آحاد اقتصادي درک مي گذار پديده افزايش تورم از ديد سياست
نسبت به اين پديده  ٨٠گذار در دهه  العمل سياست دهد. عکس را افزايش مي ها انوارها و بنگاههاي متغير خ هزينه
) ٢هاي انرژي،  ) پايين نگه داشتن قيمت کاالهاي اساسي از جمله حامل١توان در سه تصميم مشاهده کرد:  را مي

هاي مالي از طريق پايين  ) کاهش هزينه٣و  از طريق افزايش واردات ها هاي ارزي خانوارها و بنگاه کاهش هزينه
  نگه داشتن دستوري نرخ بهره. 

هاي مختلف در هر يک از  الزم به ذکر است تنها انگيزه دولت از اقدامات ذکر شده، مهار تورم نبوده و در دوره
ست دادن کليت اند. با اين حال بدون از د هاي غير اقتصادي ديگري نيز دخيل بوده رفتارهاي اشاره شده، انگيزه

توان بر اساس نوع نگاهي که اشاره شد و سه اقدام ذکر شده، به اثرپذيري بازارهاي انرژي، محصول و  بحث، مي
رسد وفور منابع  مالي از تحوالت درآمدهاي نفتي و سلطه مالي دولت بر بانک مرکزي پرداخت. چرا که به نظر مي

  لذکر را بازتر کرده است. ا هاي فوق گذار در اجراي سياست نفتي دست سياست

 يانرژ بازار -۱-۳

گذار براي پايين نگه داشتن  پيش از بررسي تحوالت بازار انرژي الزم است به اين نکته اشاره شود که سياست
ها،  قيمت براي خانوارها و بنگاه قيمت انرژي، عالوه بر انگيزه مهار تورم و فراهم کردن منابع نفتي ارزان

، اند هاي اخير وجود داشته همواره طي دهه ها نيز داشته است. با وجودي که اين انگيزه هاي غير اقتصادي انگيزه
که منابع مالي کافي براي اعمال اين سياست در دسترس  دارند ييو اجراپيگيري  تيتنها در زماني قابل

هاي گذشته  ر دههگذار قرار داشته باشد. در نتيجه، شدت پيگيري سياست پايين نگه داشتن قيمت انرژي د سياست
هايي  با توجه به تغييرات درآمدهاي دولت (اثر غالب درآمدهاي نفتي) در نوسان بوده است؛ بدين معني که در دوره

هاي انرژي را داشته، ثبات قيمت در بازار انرژي را پيگيري کرده و در  که دولت توان مالي حمايت از ثبات قيمت
ست با مشکل همراه بوده، قيمت انرژي با افزايش محدودي مواجه شده هايي که تداوم اين سيا مقابل در دوره

) ادامه يافت. يکي از بندهاي اصلي لوايح برنامه هاي ١٣٨٣-١٣٧٩است. اين روند تا ابتداي برنامه سوم توسعه (
 هاي جهاني بود که به قيمت ها تمت انرژي و حرکت در مسير رساندن اين قيميسوم و چهارم توسعه، اصالح ق

 هردو مورد در مرحله تصويب در مجلس به تصويب نرسيد. 

و افزايش منابع مالي دولت، اين تفکر تقويت شد که  ٨٠با شروع افزايش درآمدهاي نفت در ابتداي دهه 
ها حمايت کند. از  پذير در مقابل افزايش قيمت هاي آسيب دولت بايد بتواند با افزايش درآمدهاي خود از گروه
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در نظر   ١کاالهاي اساسي و انرژي  ي اين حمايت، اهتمام بر کاهش يا ثابت نگه داشتن قيمتهاي اصل مولفه

ها به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و بر اساس  قانون تثبيت قيمت ١٣٨٣گرفته شد. لذا در اسفند سال 
ادامه خواهد آمد اين . بنابر آنچه در از افزايش قيمت مواد سوختي و کاالهاي عمومي منع شداين قانون دولت 

که در نتيجه آن ساير بازارها و متغيرهاي اقتصاد کالن کشور نيز  کردتصميم سازوکارهايي را در اقتصاد فعال 
  ند.فتگرر قرار تحت تاثي

هاي  بنگاه هاي عرضه کننده انرژي که عموماً )بنگاه١بازار انرژي با سه گروه از فعالين اقتصادي مرتبط است: 
کننده انرژي در  که مصرف ) خانوارها٢ها در ساختار نهاد دولت قابل بررسي است،  دولتي هستند و رفتار آن

هاي  بنگاه )٣هاي مختلف از جمله حمل و نقل، گرمايش، سرمايش، روشنايي و پخت و پز هستند و  بخش
گيرند و با استفاده از آن در فرآيند توليد  کار مي هاي توليد به اقتصادي که انرژي را به عنوان يکي از نهاده

انرژي و البته با   کنند. رفتار اين سه بخش پس از تثبيت قيمت محصوالتي را توليد و در بازار محصول عرضه مي
  است:بوده ه شرح زير توجه به وجود تورم دو رقمي در اقتصاد کشور ب

 کننده انرژي و سوخت:  هاي توليد بنگاه

ها که تحت مالکيت  دهند. اين بنگاه کننده انرژي و سوخت، سمت عرضه بازار انرژي را تشکيل مي هاي توليد بنگاه
سطح ها در تعيين  گيرند و بعضا تصميم آن کنند، لزوما بر مبناي معيارهاي اقتصادي تصميم نمي دولت فعاليت مي

هاي توليد (نيروي کار، مواد اوليه مانند نفت و گاز و ...) در فرآيندي غير از بيشينه  توليد و ميزان و ترکيب نهاده
که در تخصيص منابع، سود محور و تجاري باشند،  ها بيش از آن شود. لذا اين بنگاه کردن سود اقتصادي تعيين مي

بر است و در نتيجه،  هانرژي شامل نفت، گاز و برق، صنعتي سرماياند. از طرف ديگر، صنعت  محور و اداري فهوظي
کنار  توجه است. تثبيت قيمت در سطحي نازل در ن صنعت قابلمنابع مالي مورد نياز براي توسعه ظرفيت در اي

لذا بازار  گذارد. دهد، امکاني را براي توسعه ظرفيت باقي نمي ها را مستمرا افزايش مي نهتورم دورقمي که هزي
باال مواجه است، در سمت عرضه با  راهاي پايين در سمت تقاضا با رشدي بسي متدهي قي که با عالمت انرژي

ها نه  سازد. در مجموع اين بنگاه ناچار بازار را با کمبود مواجه مي هشود که ب ضعف افزايش ظرفيت مواجه مي
ارتقاي تکنولوژي دارند و نه از نظر ساختار سازماني و منظور رشد و  هگذاري ب حاشيه سود مناسبي براي سرمايه

ها در   دهي برخوردارند. لذا ميزان توليد در اين بنگاهه کافي براي ارتقاي سازمان و سودانگيزحاکميت شرکتي از 
وانايي اصالح هاي توليد کننده انرژي از نظر مالي ت سطح معيني ثابت خواهد ماند. در شرايطي که بنگاه

                                                                                                                                 
اند نيز  ها شده ها مشمول قانون تثبيت قيمت ين بخش قابل تعميم به ساير کاالهايي که قيمت آنبايد توجه داشت توضيحات بيان شده در ا ١

 شود؛ مانند قيمت گندم، نان و آب. ولي در اين بخش با توجه به اهميت موضوع انرژي و سوخت و البته با نظر به تحوالت بعدي اقتصاد ايران مي
ها مطرح شد، به بررسي بازار اين کاال و رفتار بازيگران اصلي آن پرداخته  طرح هدفمندي يارانه که اصالح قيمت انرژي به عنوان نقطه کانوني

 شود. مي
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ها کاهش نيز  توليد در اين بنگاههاي  شده خود را نداشته باشند، حتي ممکن است ظرفيت هاي مستهلک زيرساخت
دهد. به نظر  ميزان توليد نفت را نشان مي ۱۲- ۱هاي کشور و نمودار  ظرفيت عملي پااليشگاه ۱۱- ۱يابد. نمودار 

به  ۱۳۸۴نداده و توليد نفت نيز از سال ها رخ  اي در ظرفيت پااليشگاه مالحظه ش قابلافزاي ۸۰رسد طي دهه  مي
ها باعث  گذاري محصوالت آن ها و همچنين قيمت بعد روند نزولي را طي کرده است. لذا ساختار دولتي اين بنگاه

 هايي از جهت رشد توليد مواجه شود. شود سمت عرضه انرژي با محدوديت مي

 ليون بشکه)هاي کشور (مي : ظرفيت عملي روزانه پااليشگاه۱۱-۱نمودار 

  
 ريزي کالن برق و انرژي وزارت نيرو سال آمار انرژي کشور، دفتر برنامه ۲۳منبع: مروري بر  

 : توليد و مصرف نفت ايران (هزار  بشكه در روز)۱۲-۱نمودار 

  
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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  ها بنگاهر يساخانوارها و 

دهند. در طول ساليان مختلف  سمت تقاضاي بازار انرژي را تشکيل ميهاي اقتصادي  خانوارها به همراه بنگاه
ها سبب شده تا قيمت نسبي اين کاال کاهش پيدا کرده و قيمت پايين انرژي به همراه رشد سطح عمومي قيمت
را در سبد  و به مرور وزن مصرف انرژي دهي شکل دهندخانوار و بنگاه سبد کاالي خود را بر اساس اين عالمت

  افزايش دهند. رفي خودمص

 : مصرف برق خانگي (هزار مگاوارت ساعت)۱۳-۱نمودار 

  
 سال آمار انرژي کشور، وزارت نيرو ۲۴منبع: مروري بر 

فاصله زيادي بين قيمت انرژي در ايران با قيمت جهاني آن ايجاد شده و  کهاي بوده به گونهنتيجه اين رفتار 
و  ١٣-١در نمودارهاي ميزان مصرف خانوارهاي ايراني نيز از استاندارد جهاني آن فاصله زيادي پيدا کرده است. 

اند. مشاهده  هاي خانگي، تجاري و عمومي نشان داده شده مصرف برق خانگي و مصرف برق در بخش ١٤-١
خانگي، تجاري و  يها بخشدرصد و مصرف گاز در  ٧٠بيش از  ٨٠شود مصرف برق خانوارها طي دهه  مي

 درصد افزايش يافته است. ١١٧عمومي در همين دوره در حدود 
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 هاي خانگي، تجاري و عمومي (ميليارد متر مکعب) مصرف گاز در بخش :۱۴-۱ نمودار

  
 وزارت نيروسال آمار انرژي کشور،  ۲۴منبع: مروري بر 

هاي  انرژي سبب شده که نه تنها سهم آن در نهاده کنندههاي مصرفپايين بودن قيمت انرژي براي بنگاه
سازي خود بين سرمايه و انرژي جانشيني صورت دهد، بلکه توليد بنگاه افزايش پيدا کند و بنگاه در بهينه

رژي حرکت کرده و صنايعي که موجود در بازار انتخصيص منابع اقتصادي نيز به سمت استفاده بيشتر از رانت 
نسبت مصرف برق  ۱۶-۱و  ۱۵-۱. در نمودارهاي ١کنندبري بيشتري دارند انگيزه بيشتري براي توسعه پيدا  انرژي

شود روند مصرف برق و گاز سرانه  مشاهده مينشان داده شده است.  ٢هاي صنعتي کشور و گاز به نيروي کار بنگاه
  ست. هاي بررسي شده به سرعت در حال افزايش بوده ا صنعتي کشور طي سالهاي  بنگاه

                                                                                                                                 
عملکرد ي، بخش آزادساز ؛ياصالحات اقتصادي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلبراي اطالعات بيشتر در مورد شرايط بازار انرژي به  ١

 مراجعه کنيد. رانير اد ياصالح بازار انرژ، بخش رانياقتصاد ا
اطالعات آن از  از آنجا که از بخش توليد شرکتي اطالعات زيادي در دسترس نيست، تمرکز اين مطالعه بر بخش صنعت است که بخشي از ٢

کل توليد ناخالص  درصد ٢٠در اختيار بوده است. بنابراين با وجودي که ارزش افزوده بخش صنعت کمتر از  ١٣٨٦هاي صنعتي تا سال  آمار کارگاه
تغييرات اين بخش به عنوان  شدهو اثر آن بر رشد تکنولوژي سبب ها  در فعال کردن ساير بخش دهد، اهميت اين بخش داخلي ايران را تشکيل مي

  بخش مهمي از رفتار بخش شرکتي مد نظر باشد.
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 هاي صنعتي (ميليون کيلووات بر نفر) نسبت مصرف برق به نيروي کار بنگاه :١٥-١ نمودار

  
 منبع: مرکز آمار ايران و محاسبات صورت گرفته در پژوهش

 صنعتي (هزار متر مکعب بر نفر)هاي  از طبيعي به نيروي کار بنگاهنسبت مصرف گ :۱۶-۱ نمودار

  
 منبع: مرکز آمار ايران و محاسبات صورت گرفته در پژوهش

برآيند تحوالت سمت عرضه و تقاضاي توضيح داده شده در بازار انرژي اين بوده که تقاضا به مرور زمان 
توليد، به دليل عدم هاي قبلي  رفتن ظرفيتنافزايش يافته و عرضه داخلي در بهترين شرايط و با فرض از دست 

در سطح مشخصي ثابت مانده است. نتيجه اين فرآيند کمبود  گذاري و بهبود فرآيند توليد، تقريباً امکان سرمايه
اثر سازوکارهاي ذکر شده در عرضه و  ۱۲- ۱نمودار سوخت در کشور و تامين آن از بازارهاي جهاني بوده است. 

درصد  ۱,۲که مصرف داخلي نفت خام به صورت متوسط ساالنه  اليدهد. در ح تقاضاي نفت را به خوبي نشان مي
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درصد کاهش يافته که در  ۲,۹به طور ميانگين سالي  ۱۳۸۹تا سال  ۱۳۸۴رشد داشته، توليد نفت خام از سال 
  ).١٧- ١درصد مواجه بوده است (نمودار  ٤,٩صادرات نفت خام طي همين دوره با کاهش ساالنه  نتيجه اين دو،

 بشكه در روز)(هزار  ۱۳۸۴-۸۹هاي  ايران در سال: صادرات نفت خام ۱۷-۱نمودار 

  
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

که ايران از منظر مالکيت  وجود آن اي بوده که در نهايت با شدت افزايش مصرف در مورد گاز طبيعي به گونه
از نظر  را در اختيار دارد و درصد از کل ذخاير گاز دنيا  ١٦در حدود ذخاير گاز جهان در جايگاه دوم قرار داشته و 

، از نظر صادرات گاز جايگاه خاصي در درتوليد گاز نيز ايران پس از آمريکا، روسيه و کانادا در رتبه چهارم قرار دا
با توجه به وسعت و جمعيت ايران نسبت به سه کشور آمريکا، روسيه و کانادا که  جهان نداشته باشد. در حالي

ايران از نظر مصرف . اما توليد، جز صادرکنندگان اصلي گاز در دنيا باشدذخاير با اين حجم ايران رود که  انتظار مي
عالوه، اين  به ان دارند.رتبه سوم قرار دارد و تنها کشورهاي آمريکا و روسيه مصرفي بيش از ايردر گاز در دنيا 

). نمودار ١٨- ١ميزان مصرف باعث شده توليد داخلي کفاف مصرف را نداده و ايران واردکننده خالص باشد (نمودار 
است. به عالوه اين نمودار گوياي آن است که  ١٣٨٥دهنده روند فزاينده مصرف بنزين تا سال  نيز نشان ١٩- ١

توجهي از مصرف  کننده خالص بنزين بوده و بنزين وارداتي سهم قابلهاي گذشته همواره وارد ايران طي سال
  داده است.  داخل را تشکيل 
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 )مکعب : صادرات و واردات گاز طبيعي (ميليون متر۱۸-۱نمودار 

  
 ريزي کالن برق و انرژيسال آمار انرژي کشور، دفتر برنامه ۲۳منبع:مروري بر 

 ليتر در روز): مصرف بنزين (ميليون ۱۹-۱نمودار 

  
 ريزي کالن برق و انرژي وزارت نيروسال آمار انرژي کشور، دفتر برنامه ۲۳منبع: مروري بر 

مسير توضيح داده شده مبني بر افزايش تقاضا و کاهش (يا عدم افزايش) توليد و در نتيجه افزايش واردات 
به تحوالتي در سطح کالن تبديل شود تحوالت بازار انرژي در سطح خرد  سوخت و انرژي، در نهايت باعث مي

بود عرضه در بازار انرژي از دو طريق بر . زيرا کمدنريگو از اين مسير کل بازارها و اقتصاد تحت تاثير قرار  شود
  گذارد: بودجه دولت اثر مي
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اند  هاي انرژي که صرف مصرف داخل شده درآمدهاي بالقوه ناشي از صادرات آن بخش از حامل .١
شود.  اين امر خصوصا در  تحقق کمتر مي شود و درآمد حاصل شده، از درآمد قابل محقق نمي

مقام مقايسه در حالي که توليد ايران از توليد قطر بيشتر است، گير است. در  مورد گاز بسيار چشم
  .١قطر سومين و ايران بيست و چهارمين صادرکننده گاز است

هاي تعيين شده، موجب  هاي جهاني و عرضه آن در داخل با قيمت واردات سوخت با قيمت .٢
) ٧-١افزايش بار مالي دولت خواهد شد و در اثر اين اتفاق کسري بودجه عملياتي دولت (نمودار 

 نيز افزايش يافته است. 

 يانرژ يها حامل متيفعال شده بر اثر ثابت نگه داشتن ق يسازوکارها: ۲-۱شکل 

  
در نتيجه بر اساس سازوکارهايي که پيش از اين توضيح داده شد، کسري بودجه دولت منجر به افزايش پايه 

شود و فشار بر افزايش تورم وارد  ها به بانک مرکزي) مي پولي (دارايي خارجي بانک مرکزي يا بدهي بانک
و قيمت واقعي سوخت نسبت به ساير کاالها  شتر شوديبهاي داخلي  کند. حال هر چه قدر افزايش قيمت مي

شکاف بين عرضه و تقاضاي سوخت افزوده شده و بار مالي دولت از جهت افزايش واردات سوخت بر کاهش يابد، 
شود. حاصل اين فرآيند، افزايش کسري بودجه  هاي داخلي بيشتر مي هاي جهاني و عرضه آن با قيمت با قيمت

 ٢-١ها است که در نتيجه آن سازوکار و چرخه نشان داده شده در شکل  تدولت و افزايش سطح عمومي قمي
                                                                                                                                 

 ينقش تحوالت اقتصادي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلاي عرضه نفت و گاز در ايران به  براي اطالعات بيشتر در مورد وضعيت مقايسه ١
 ، فصل دوم؛ قطر و فصل سوم عراق و ليبي مراجعه کنيد.رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها
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گذار عالوه بر قيمت انرژي از قيمت ارز نيز براي مهار افزايش  هاي گذشته سياست سال درطي خواهد شد.  مجدداً

ها استفاده کرده است. افزايش پايه پولي و تصميم بانک مرکزي در خصوص سطح مناسب  سطح عمومي قيمت
  هاي خارجي، در تحوالت بازار ارز قابل پيگيري خواهد بود.  رخ ارز و مانده خالص دارايين

 بازار ارز -٤-١

حاصل از صادرات نفت  ي، درآمدهايارز يدرآمدها يصادرکننده نفت که منشأ اصلکشور  کيبه عنوان  رانيا در
دولت به  چرا که کشورهاست. ريسا از تر پررنگ نرخ ارز، نييدولت است، نقش دولت در تع اريخام بوده و در اخت

 کي ي)خصوص بخش صادرکنندگان يعني کنندگان عرضه ريسا مقابل درکننده ارز (عرضه نيتر يعنوان اصل
دولت و  يها تيفعال ريرو بازار ارز به شدت تحت تأث ني. از اشوديم محسوب يخارج ارز يانحصار کننده عرضه

ناشي از ، ارز يامور داخل در  آنکردن  نهيو هز يخارج يقرار دارد. دولت به منظور استفاده از ارزها يبانک مرکز
 الي، ريارز خارج افتيدر مقابل در يبانک مرکزلذا  فروشد. مي يرا به بانک مرکزصادرات نفتي و غيرنفتي خود 

قرار گرفته و  يبانک مرکز يخارج يها ييدر خالص دارا بخشي از درآمد ارزي بيترت نيبه او  دهد يبه دولت م
  .١شود بخش ديگر به متقاضيان ارز فروخته مي

. اشاره کرد يپول استيو س يارز يها استيسبه ارتباط  توان يم رانيدر ا يپول يگذار استيس يها از چالش
کرده و در مقابل  يداريارز حاصل از صادرات نفت خام را از دولت خر رانيا يکه اشاره شد، بانک مرکز طور همان

شده از دولت را در بازار  يداريخر يارزها توجهي از ي مقدار قابلبانک مرکز که يصورتدر  .کند يعرضه م الير
کاهش قدرت  سبب است که کاهش نرخ ارز يدر حال نيکند. ا مي دايعرضه کند، نرخ ارز به شدت کاهش پ

طرف  ازدارد.  يواردات را در پ شيافزا وشود  يمي کننده خارجديبا تولسه يدر مقا يکننده داخلديتول پذيري رقابت
و در  يبانک مرکز يخارج يها ييخالص دارا شيشده از دولت، موجب افزا يداريخر يارزها نکردن عرضه ريگد
کند که همچنان که خالص  يگذار استيس يا به گونه ديبا يبانک مرکز ني. بنابراشود يم يپول هيرشد پا جهينت

 يها تيفعال ريبا سا يدر بازار داخل زي، نرخ ارز نکند ينم دايپ ديشد شيافزا يبانک مرکز يخارج يها ييدارا
 رانيدر ا ياستقالل بانک مرکز نييدرجه پا )۱ موضوع با توجه به نيو تناسب داشته باشد. ا يهماهنگ ياقتصاد

مداخله  يبرا گذاران استيس ليتما) ۲دولت و سوي حاصل از صادرات نفت از  يارزها ديخر يبرا نهاد نيو الزام ا
 ياصل يها از چالش يکيبه  ليتبد يارز يگذار استي، باعث شده تا سمتيواردات ارزان قتامين ارز و  در بازار

  شود.  رانيدر ا يپول يگذار استيس

                                                                                                                                 
 ،رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلهاي پولي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ١

 ي مراجعه کنيد.و ارز ياعتبار ،يپول يها استيسي، فصل اقتصاد يها استيسبخش 
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تا  ۱۳۶۹ترين توجيه مداخالت دولت در بازار ارز، کنترل تورم بوده است. در طي بازه زماني  در حقيقت مهم
تورم همواره به دليل افزايش حجم نقدينگي از مسير افزايش پايه پولي (به دليل تامين  ۱۳۹۰نيمه دوم سال

بوده است. بنابراين ها) باال  کسري بودجه دولت، خريد ارز حاصل از درآمد نفتي و يا افزايش بدهي بانک
گذار را  ها از لنگر نرخ ارز استفاده کرده است. اين امر سياست گذار براي مهار رشد سطح عمومي قيمت سياست

 شيند که افزاا هباور بود نيبر ا گذاران استيدر واقع سملزم به کنترل نرخ ارز اسمي در مقادير ثابت نموده است. 
 يحفظ ارزش پول مل زهيکنار انگ و در رهيانگ نيشود و لذا با ا يتورم طياشر ديمنجر به تشد تواند ينرخ ارز م

 متيق شيافزا ۸۰دهه  يها . در سالاند نموده يطوالن نسبتاً يها ه اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول دور
ثبات نرخ ارز و  يرا برا طيعرضه فراوان ارز در بازار، شرا از طريق داد تا گذار استيس بهرا  اين امکان خامنفت 
تر بودن تورم  با توجه به پايين .)۲۰-۱(نمودار  فراهم آورد يرسم ريو غ ينرخ ارز در بازار رسم يبرابر نيهمچن

از محل واردات  )دولت ها و خانوارها، بنگاه( فعالين اقتصادي ) تامين بخشي از سبد مصرفي۱-۱جهاني (نمودار 
  ها شود. تعديل افزايش سطح عمومي قيمتتواند باعث  کاالهاي خارجي، مي

 ، مرحله اولكنترل منابع ارزي هاي ستبه عنوان سال آغازين برنامه سوم و اجراي سيا ۱۳۷۹ سالدر 
مورد  مقدماتساير و فراهم آوردن  ارزي ذخيره صندوق ايجاد. شداجرا  با حذف ارز ترجيحي سازي نرخ ارز يكسان

سازي نرخ  افزايش درآمدهاي ارزي، يكسان همزمان با ۱۳۸۱سال  در موجب شد نرخ ارز سازي ي يکسانبرا نياز
   د.يآ درا موفقيت به مرحله اجرا ارز ب

 )الير( يرسم ريغ و يرسم بازار در ارز نرخ: ۲۰-۱ نمودار

  
 مختلفهاي  ها، سال هاي زماني بانک مرکزي و گزيده آمارهاي اقتصادي بخش تراز پرداخت منبع: بانک اطالعات سري
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المللي کشور  ، به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت خام، ذخاير بين۱۳۸۹تا پايان سال  ۱۳۸۲هاي  طي سال

سازي نرخ ارز در  ، مقادير آن براي حمايت از سياست يکسانپس اي پيدا کرد و از آن افزايش قابل مالحظه
شده  نظام ارزي کشور، نظام شناور مديريتوضعيت مناسبي قرار داشت.  هرچند در اين دوره مقرر شده بود تا 

گذاران براي کنترل تورم از طريق واردات ارزان قيمت، موجب  باشد، اما وجود ذخاير ارزي کافي و تمايل سياست
). بنابراين طي اين دوره ۲۰-۱شد تا طي اين دوره نرخ ارز ثابت بماند و تنها افزايش جزئي را تجربه کند (نمودار 

در شرايطي که نرخ ارز ضه فراوان ارز، نرخ ارز در بازار رسمي و غير رسمي يکسان بوده است. با توجه به عر
نمودار  درشود نرخ ارز حقيقي کاهش يابد.  اسمي در مقدار مشخصي ثابت نگه داشته شده باشد، تورم باعث مي

 يها متيق  شاخص يحساب نيانگيو با استفاده از م ديتول يکه بر اساس شاخص ضمن يقينرخ ارز حق ٢١-١
  محاسبه شده، نشان داده شده است. يو خارج يداخل

  يقيحق ارز نرخ: ۲۱-۱ نمودار

  
 ١٣٩٠ روزيف: منبع

تر  باعث شده کاالهاي خارجي نسبت به کاالهاي داخلي ارزاندوره  نيا يط يقيارز حق نرخکاهش مستمر 
ها قدرت رقابت خود را با کاالهاي خارجي  شوند و در نتيجه کاالهاي داخلي به مرور زمان و با تداوم اين سياست

هادر بازار محصول در بخش بعد ارائه شده است).  از دست بدهند (توضيح بيشتر در خصوص رفتار خانوارها و بنگاه
تر شود و  در خارج از کشور به مرور زمان ارزان گذاري سرمايه از سوي ديگر کاهش نرخ ارز حقيقي سبب شد

گذاري  نتيجه اين تحول و در کنار شرايط نامساعد محيط کسب و کار داخلي، انگيزه فعالين اقتصادي براي سرمايه
حساب سرمايه كه اختالف بين خروج و ورود سرمايه را نشان  در ساير کشورها (مانند امارات) افزايش يابد.
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- ۱گذاري در يك كشور دارد. نمودار  ر معمول ارتباط مستقيمي با ميزان امنيت اقتصادي و سرمايهدهد، به طو  مي
منفي  ۱۳۹۰منفي شده و تا آخرين سال مورد بررسي يعني سال  ۱۳۸۴از سال  ١دهد تراز سرمايه نشان مي ۲۲

 تراز منفي رقماست.  بودهبوده كه حساب سرمايه در ارقام منفي  اي ترين دوره مانده است. اين دوره طوالني باقي
 غيرنفتي صادرات از بيش دالر ميليارد ۳ حدود در كه رسيده دالر ميليارد ۲۵ از بيش به ۱۳۸۹ سال در سرمايه
   .٢است سال اين در كشور

  ها ترازپرداخت سرمايه حساب :۲۲-۱نمودار 

  
 مركزي بانك زماني هاي سري اطالعاتمنبع:         

  نتيجه سياست ثابت نگه نرخ ارز با توجه به رفتار عاملين اقتصادي چنين بوده است:
اند، زيرا بر اثر افزايش تورم  خانوارها در سبد مصرفي خود بيشتر از کاالهاي خارجي بهره برده .١

هاي خارجي به که قيمت کاال ها و دولت افزايش يافته، در حالي هاي ريالي خانوارها، بنگاه هزينه
دليل ثبات نرخ ارز تنها به ميزان تورم کشورهاي صادرکننده به ايران تغيير کرده است. در نتيجه 

اي نکرده است. لذا انگيزه واردات بيشتر شده و از اين طريق  هاي ارزي خانوارها تغيير عمده هزينه
دهد طي  نشان مي ٢٣-١تقاضا براي دالر در داخل جهت انجام واردات زياد شده است. نمودار 

فاصله صادرات و واردات دائما در حال افزايش بوده است. به عنوان مثالي از افزايش  ٨٠دهه 

                                                                                                                                 
هاي مالي  ها و بدهي هاست. در اين حساب کليه معامالتي که منجر به تغيير مالکيت در دارايي ها، جزء دوم ترازپرداخت حساب سرمايه ترازپرداخت ١

 شود.  گردند ثبت مي  خارجي يک اقتصاد مي
، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلهاي پولي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ٢

 تجاري مراجعه کنيد. يها استيسي، فصل اقتصاد يها استيسبخش 
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- ١نمودار  ١سابقه خروج گردشگر از کشور طي دهه اخير اشاره کرد. توان به افزايش بي واردات مي

دارد. يعني با کاهش نرخ  يدهد واردات مصرفي روندي بر خالف نرخ ارز حقيق نيز نشان مي ٢٤
تر شدن کاالهاي خارجي نسبت به کاالهاي داخلي، واردات مصرفي افزايش  ارز حقيقي و ارزان

 يافته است.

  : ارزش صادرات و واردات غير نفتي ايران (ميليارد دالر)۲۳-۱نمودار 

  
 گمرک جمهوري اسالمي ايرانمنبع: 

 واردات مصرفي روند تغييرات نرخ ارز حقيقي و: ۲۴-۱ نمودار

  
 

                                                                                                                                 
جلد نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر ي، ممجموعه مطالعات تحوالت داخلبراي اطالعات بيشتر در مورد تحوالت گردشگري به  ١

  اقتصاد ايران، فصل چين، ترکيه و امارات مراجعه کنيد.
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هاي وارداتي از نرخ ارز تاثير  هاي اقتصادي از طريق درآمد صادراتي و هزينه بنگاه ها: بنگاه .٢
درصد و  ١٠ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمي در اين دوران به همراه تورم داخلي باالي پذيرند.  مي

هاي کشور  پذيري بنگاه رقمي، منجر به کاهش نرخ ارز حقيقي و کاهش رقابت تورم خارجي تک
ها  ها براي صادرات و درآمدهاي صادراتي آن ان شده است. در نتيجه توانايي بنگاهدور نيا يط

 کاهش يافته است. 

هاي  در شرايطي که نرخ ارز حقيقي روندي نزولي را طي کرده، آن بخش از نهادهاز طرف ديگر 
اند و استفاده  تر شده اند، به صورت نسبي ارزان از طريق واردات داشته نبنگاه که امکان تامي

ها براي مواد  بنابراين تقاضاي بنگاهها در فرآيند توليد افزايش يافته است.  ها از آن نهاده بنگاه
  ).۲۵-۱اي وارداتي بيشتر شده است (نمودار اي و سرمايهکاالهاي واسطه ،اوليه

 

 اي روند تغييرات نرخ ارز حقيقي و واردات واسطه: ۲۵-۱ نمودار

  
هاي اقتصادي به اين صورت بوده که تقاضا براي ارز و خروج ارزهاي نفتي که از  نتيجه رفتار خانوارها و بنگاه

استخراج نفت تامين شده، روندي فزاينده داشته است. در واقع در چنين شرايطي ارزهاي حاصل از فروش 
هاي خارجي يا خرج در صنعت  گذاري در کشورهاي منطقه، خريد کاال از بنگاه هاي کشور صرف سرمايه سرمايه

طور خالصه رشد درآمدهاي ارزي کشور در جهت آباداني کشورهاي  گردشگري کشورهاي اطراف شده و به
 کار گرفته شده است.ه منطقه و ضربه به توليد و صنايع داخلي ب

هاي باالي نفت زياد باشد، امکان تداوم حمايت دولت از  اي ارزي دولت به دليل قيمتمادامي که درآمده
هاي پايين ارز ميسر خواهد بود. زيرا  بانک مرکزي قادر است با عرضه مقدار بيشتر ارز در بازار، پاسخگوي  قيمت
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بنابراين دولت توانسته بخشي از تورم بالقوه ناشي از افزون باشد.  افزايش تقاضاي ايجاد شده براي واردات روز

به جز سال  ۸۰دهد طي دهه  نشان مي ۲۶-۱افزايش نقدينگي را از طريق افزايش واردات خنثي کند. نمودار 
هزينه آسيب  بارشد نقدينگي همواره باالتر از تورم بوده است. با اين حال بايد توجه داشت کاهش تورم  ۱۳۸۷

هاي بازار محصول و بازار کار قابل پيگيري  دست آمده است. پيامدهاي اين تصميم در عدم تعادل ديدن توليد به
  خواهد بود.

  ينگي: تورم و رشد نقد۲۶-۱نمودار 

  
 هاي زماني بانک مرکزي منبع: بانک اطالعات سري

نفتي، نقدينگي به در مجموع تا بدين جا مشاهده شد که با افزايش مخارج دولت به دليل افزايش درآمدهاي 
ها، ثبات  ها در کشور بوده است. در کنار رشد قيمت دليل رشد پايه پولي افزايش يافت که نتيجه آن رشد قيمت

ميزاني بيش از عرضه ه نرخ ارز و ثبات قيمت کاالهاي اساسي از جمله انرژي، به رشد تقاضاي اين محصوالت ب
تعادل روز افزون مواجه شدند. بدين معني که تقاضاي ارز و  ما عدها منجر شده و لذا بازارهاي ارز و انرژي ب آن

و شتر به بازار انرژي روز به روز در حال افزايش بوده و دولت براي تامين تقاضاي مورد نياز ناچار به عرضه ارز بي
و کار  شد. در ادامه توضيح داده خواهد شد که در اين شرايط بازارهاي مالي، محصول واردات بيشتر سوخت مي

  دچار چه تحوالتي خواهند شد.
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 بازار محصول -٥-١

در ابتداي اين فصل برخي آمارهاي کالن اقتصاد کشور مانند رشد اقتصادي، تورم و اشتغال به صورت اجمالي 
داراي نوسان زياد بوده و در  ٨٠هاي دهه  مورد بررسي قرار گرفتند. مشاهده شد رشد اقتصادي ايران در سال

اين دهه نيز مقدار آن کاهش يافته است. همچنين بررسي تحوالت اشتغال کشور نيز که در هاي پاياني  سال
منجر به افزايش اشتغال  ٨٠مه دوم دهه دهد رشدهاي ني قسمت بعد بيشتر به آن پرداخته خواهد شد، نشان مي

ان با روند فزاينده و ،  اقتصاد اير٨٠طور که توضيح داده شد، طي نيمه دوم دهه  . از سوي ديگر، هماننشده است
به بعد اقتصاد ايران پديده رشد بدون اشتغال  ١٣٨٥هاي  نوساني تورم نيز مواجه بوده است. در نتيجه در سال

و در تداوم روند گذشته، نقش  ٨٠هاي اقتصاد ايران در دهه  همراه با تورم را تجربه کرده است. از ديگر شاخصه
مراه با حضوري جدي دولت در بنگاهداري بوده است. به عنوان کمرنگ بخش خصوصي در توليد و اقتصاد ه

 ٤٠بيش از  )،٢٧- ١هاي صنعتي (نمودار  درصد از کل تعداد کارگاه ٣,٦دولت با مالکيت تنها  ١٣٨٦مثال، در سال 
 ). البته بايد توجه داشت که در ابتداي٢٨- ١درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت را در اختيار داشته است (نمودار 

درصد و سهم ارزش افزوده آن نزديک به  ٧اند در حدود  هايي که مالکيت دولتي داشته سهم تعداد بنگاه ٨٠دهه 
ها به  ، مالکيت برخي از اين بنگاه٨٠هاي دهه  که در فرآيند واگذاري درصد بوده است. بااين حال، با وجود آن ٦٠

 توجه است.  افزوده صنعت کشور قابلبخش غيردولتي واگذار شد، اما همچنان سهم دولت در ارزش 
  

 هاي صنعتي کشور (درصد) هاي دولتي و خصوصي از کل تعداد کارگاه سهم بنگاه: ۲۷-۱ نمودار
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هاي صنعتي کشور  هاي دولتي و خصوصي از کل ارزش افزوده کارگاه سهم بنگاه: ۲۸-۱ نمودار

 (درصد)

  
منابع از  امکان تخصيص بهترو و نظام انگيزشي آن  - ي رقابتيفضا کارآيي دليل اين در حالي است که به

 از و ناکارآيي با اصوال دولت داريبنگاه است. در اقتصاد بخش خصوصيبيشتر نظام بازار، اولويت با حضور طريق 
ر بخش دولتي، وابستگي به بودجه دولت و وجود د متفاوت انگيزشي ساختار دليل به. است همراه منابع رفتن بين

و هدف بنگاه دولتي برخالف بنگاه خصوصي لزوما حداکثر کردن سود  ،ياسي براي مديران بنگاهاهداف س
 ها،نهيهز نيتام نحوه و متفاوت يهازهيانگ خاص، ساختار ليدل به يدولتبنگاه  تخصيص بهينه منابع نيست.

افزايش  ييناکارآ احتمال وقوعدر نتيجه آن  که  را نداشته باشد باالتر يوربهره و سود کسب دغدغه دارد امکان
براي حفظ موقعيت خود دست به  دولتي اين امکان وجود دارد که مديران بنگاهزيرا به عنوان مثال . يابد مي

 نيعامل توسط يخصوص هاي بنگاه ،مقابل در نباشد. بنگاه وري اقداماتي بزنند که لزوما در جهت افزايش بهره
 مشاهده صورت در و ندکنيم تيفعال سود کسب جهت در ند،شويم اداره ندارند دولت به يوابستگ که ياقتصاد

 عملکرد که است آن از حاکي نيز تجربي شواهد .شونديم خارج بازار از ستين سودآور يتيفعال که قتيحق نيا
   .١ت دولت استيکمال و مديريت تحت بنگاه عملکرد از بهتر خصوصي مالکيت با بنگاه

بر تغيير اين عوامل  يکنترلهر بنگاه هنگام فعاليت با مجموعه عواملي مواجه است که در بسياري از مواقع 
 به ورود يها نهيهز شيافزا باعث توانديم کار و کسب طيمح در ضعفو  عوامل دسته نيا برکنترل  عدمندارد. 

 هيکل شامل موارد نيا. شود يبخش خصوص يجذاب برا ريو غ پرمخاطره ياقتصاد طيمح کي جاديا و بازار

                                                                                                                                 
مجموعه مطالعات تحوالت هاي دولتي و خصوصي و همچنين شرايط محيط کسب و کار به  براي اطالعات بيشتر در مورد تفاوت عملکرد بنگاه ١

 ي مراجعه کنيد.ساز يخصوص اتيادبي، فصل  ساز يخصوص ؛ياصالحات اقتصادي، مجلد داخل
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 هيکل عملکرد يرو بر و اند شده جاديا بنگاه يرقبا جز ياملوع توسط که شونديم ينيقوان و نهادها ها،استيس
شوند و نقش مهمي در تعيين بندي مياي دولت در اين دسته طبقههاي غيربودجهدخالت. گذارنديم اثر هابنگاه

  ها دارند. بنگاهشرايط فعاليت 
گرايي به پشتوانه درآمدهاي نفتي در ايران، پس از انقالب اسالمي وجود دغدغه عدالت اجتماعي و حمايت

نيز نقش  ٨٠طي دهه گري داشته باشند. تمايل شديدي به حضور در اقتصاد و حوزه تصدي ها سبب شد دولت
ست. نحوه اثرگذاري دولت بر تحوالت بازار محصول از کننده بوده ا دولت در بازار محصول بسيار اثرگذار و تعيين

  ) مداخالت قيمتي قابل بررسي است. ٣) شرايط اقتصاد کالن و ٢) محيط کسب و کار، ١سه مسير 
هاي اقتصادي  مسير اول اثرگذاري دولت در بازار محصول، نقش دولت در تحوالت محيط کسب و کار بنگاه

 ياقتصاد نيعامل زهيانگ شيافزا و يخصوص بخش توسعه در يمهم يژاسترات کار و کسب يفضا بهبوداست. 
 رشد بر طريق سه از کار و کسب فضاي بهبود. است سودآور ياقتصاد يهاتيفعال انجام و اقتصاد به ورود يبرا

 افزايش) ٣و  مخاطره کاهش) ٢، سود افزايش نتيجه در و تجارت هاي هزينه کاهش) ۱ :است اثرگذار اقتصادي
 بخش توسعه باعث کار و کسب يفضا بهبود موارد، نيا به توجه با بازار. به خروجو  ورود سهولت و رقابت

بهبود وضعيت معيشت و رفاه  اقتصاد، رشد موتور تيتقو باعث زين يخصوص بخش توسعه و شده يخصوص
(خصوصا نيمه دوم  ۸۰دهه  رسد طي با اين حال به نظر مي .شد خواهد يکاريب و فقر کاهش خانوارها و همچنين

که بر فضاي کسب و کار  ۲۰۱۲در گزارش سال  .است نشده کار و کسب طيمح بهبود به موفق دولتاين دهه) 
کشور مورد  ۱۸۳در ميان  ۱۴۴در رتبه  کشورها منتشر شده، کشور ايران ۲۰۱۱مبناي عملکرد شرايط سال 

 ۳ ولاجد دراست.  داشتهقرار  ۱۴۰در رتبه ، ۲۰۱۱سال گزارش بررسي جاي گرفته و اين در حالي است که در 
  .است ذکر شده منتخببا کشورهاي در مقايسه  مختلف سهولت کسب وکار هايدر شاخص رانيرتبه ا

 منتخب يکشورها يبرخ و رانيا در کار و کسب سهولت يهاشاخص :۳-۱جدول 
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 ۲۰۱۲ سال کار و کسب فضاي گزارشمنبع:        
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دهد نتيجه مداخالت دولت در محيط  مقايسه وضعيت محيط کسب و کار ايران با ساير کشورها نشان مي

  کسب و کار ايجاد شرايط نامناسب براي توسعه و محيط نامطلوب براي ايجاد بخش خصوصي توانمند بوده است.
گيرد. ثبات در  تاثير دولت بر بازار محصول از اثرگذاري دولت بر شرايط اقتصاد کالن نشات مي ر دوممسي

شود و بر تورم، رشد، بيکاري،  هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري دولت منتج مي اقتصاد کالن از سياست
ه داشت با وجودي که ثبات گذارد. بايد توج گذاري، ثبات اقتصادي و ساير متغيرهاي کالن اقتصادي اثر مي سرمايه

روي فضاي کسب  نامطلوبيثباتي اثرات  شود، اما بينمي ها وري بنگاهاقتصاد کالن به تنهايي سبب افزايش بهره
گذاري کاهش دهد. نوسانات باالي ثبات کردن محيط سرمايهتواند رشد اقتصادي را به دليل بيو کار دارد و مي

  ثبات هستند. اقتصاد کالن بي دهنده شرايط تورم و نرخ ارز نشان
و افزايش همزمان  ٨٠در ابتداي اين فصل اشاره شد که پس از افزايش درآمدهاي نفتي دولت در ابتداي دهه 

مخارج دولت، تعهدات مالي فراواني براي دولت ايجاد شد و افزايش مخارج دولت، افزايش پايه پولي، نقدينگي و 
  گذارد: د. تورم از مسيرهاي زير بر بازار محصول اثر ميدر نتيجه تورم بالقوه را افزايش دا

درآمد از خانوارهاي پردرآمد بيشتر است (نمودار  که تورم سبد مصرفي خانوارهاي کم با توجه به آن .١
پذير را بيشتر تحت تاثير قرار  ها درآمد حقيقي خانوارهاي آسيب)، افزايش سطح قيمت٢٩-١

خانوار براي حضور در بازار محصول و در نتيجه کاهش  دهد، که اين به معني کاهش توان مي
 تقاضا براي کاالها و خدمات است.

 : روند تورم براي دهک اول و دهم و مقايسه با ميانگين تورم۲۹-۱نمودار 
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 مخاطره يناني. نااطمشوديم بازار در ينانيناطم جاديا سبب پرنوسان فضاي و تورم ايجاد .٢
، شود يم مدت کوتاه يگذارهيافق سرما ،باال مخاطرهبا  ي.در فضادهديم شيافزا را يگذار هيسرما
 ندهيآ مدت بلند يهايگذارهيسرما انجام عدم. دگيريم رونق يگر واسطه و نامولد يهاتيفعال
شاخص نااطميناني را در اقتصاد ايران نشان  ٣٠-١نمودار  .اندازديم خطر به را ياقتصاد رشد
دهد  دهد. اين شاخص که به صورت انحراف از روند بلند مدت تورم محاسبه شده، نشان مي مي

 به شدت افزايش يافته است.  نااطميناني در اقتصاد ايران ٨٠طي نيمه دوم دهه 

اثرگذار باشد، نرخ ارز است. پيش از اين در تواند بر شرايط بازار محصول  متغير مهم ديگر اقتصاد کالن که مي
سبب کاهش نرخ ارز  ٨٠قسمت بازار ارز توضيح داده شد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز به همراه تورم در دهه 

هاي خارجي شده است. فرآيندي که در افزايش شديد  هاي ايراني در مقابل بنگاه پذيري بنگاه حقيقي و توان رقابت
ها امکان  کننده محصوالتي که مشابه خارجي آن هاي داخلي توليد ه است. در نتيجه، بنگاهواردات قابل مشاهد

هاي ذکر شده در بازارهاي ارز  شوند و در صورت تداوم سياست گذاري تجارت و ورود به کشور را دارد، تضعيف مي
  )٢٥-١تا  ٢٣-١(نمودارهاي  دهند. و محصول امکان استمرار فعاليت را از دست مي

  ينانينااطم شاخص تحوالت:۳۰-۱ ودارنم

  
  منبع: نتايج تحقيق

گذاري انواع محصوالت و  زايي دولت در به تعادل رسيدن بازارهاي مختلف، از طريق قيمت مسير سوم اختالل
گذاري بازار انرژي به بازار ساير محصوالت نيز  است. منطق توضيح داده شده درباره سازوکار ناشي از قيمت کاالها

تواند تعادل بازار را  گذاري محصوالت توسط دولت مي قابل تعميم است. به اين معني که اختالل در فرايند قيمت
، حمايت از  گذاري  انگيزه دولت براي قيمتکند. معموال از طريق افزايش تقاضا و کاهش عرضه با مشکل مواجه 
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شود. اين سقف براي مدت زماني   رو، براي محصوالت سقف قيمت تعيين مي پذير است. از اين هاي آسيب گروه

شده به صورت نسبي ارزان  گذاري يابد. در نتيجه کاالهاي قيمت  ماند و يا کمتر از تورم افزايش مي  ثابت مي
افتد که توليدکنندگان نيز با  يابد. اين افزايش تقاضا در حالي اتفاق مي کاالها افزايش مي شوند و تقاضاي اين مي

دهند. انگيزه نداشتن توليدکنندگان براي  نسبي انگيزه براي افزايش توليد را از دست مي هاي کاهش قيمت
شود. عالوه بر  ول ميافزايش توليد در پاسخ به تقاضا، سبب کاهش سهم کاالهاي توليد داخل در بازار محص

کنندگان  تواند تخصيص بهينه منابع جامعه را دچار اختالل کند. زيرا توليد گذاري مي کاهش توليد داخل، قيمت
گذاري  شده به توليد محصوالتي که مشمول قيمت گذاري پس از مشاهده کاهش قيمت نسبي محصول قيمت

گذاري (که رساندن  شود هدف دولت از قيمت بب ميشوند. اين تغيير در سبد محصول س اند متمايل مي نشده
گذاري سبب اختالل در  کاالهاي با اهميت بيشتر به مصرف کننده بوده) تامين نشود. در نتيجه در حالي که قيمت

بازار محصول شده و تخصيص بهينه منابع جامعه را با مشکل مواجه کرده، قادر به تامين اهداف اصلي خود نيز 
داري دولت، امکان تنظيم و  سوي ديگر توجه به اين نکته حائز اهميت است که نقش پررنگ بنگاهنبوده است. از 

هاي  کاراييناداري دولتي به همراه  دخالت قيمتي در بازار را براي دولت تسهيل کرده است. انحصار ناشي از بنگاه
 داده است.  ها، محيط کسب و کار بازار محصول را تحت تاثير قرار موجود در اين بنگاه

هاي اقتصادي داخلي در شرايط نامناسب  نتيجه سه مسير اثرگذاري دولت بر بازار محصول اين بوده که بنگاه
ها با نوسانات زيادي همراه باشد. چنين شرايطي خروج  اقتصادي به فعاليت خود ادامه دهند و روند سودآوري آن

  عرضه کاالي داخلي را در پي داشته است. ها از بازار محصول و در نتيجه کاهش  بخشي از بنگاه
ها از طريق رجوع به آمار اشتغال در نيمه دوم  هاي اقتصادي يا کاهش سطح فعاليت آن خروج بخشي از بنگاه

رسد  اي نکرده باشد (که به نظر نمي قابل بررسي است. زيرا در صورتي که تکنولوژي توليد تغيير عمده ٨٠دهه 
سال ذکر شده اتفاق افتاده باشد) افزايش توليد بايد با  ٥هاي کشور طي  نولوژي بنگاهاي در سطح تک تغيير عمده

شغل ايجاد شده  ١٤٢٠٠افزايش تقاضا براي نيروي کار همراه باشد. در اين دوره به طور متوسط در هر سال تنها 
ه بود. از سوي ديگر هزار شغل ايجاد شد ٦٩٥به طور متوسط ساالنه ١٣٨٠-٨٥و اين در حالي است که در دوره 

درصد بوده است. بدين  ٨٩  ای از نرخ بيکاری) (نماينده به بازار کار در اين دوره نرخ بيکاري افراد جديدالورود
نفر  ٩اند، نزديک  به بازار کار وارد شده ١٣٩٠تا  ١٣٨٥هاي  نفر که در سال ١٠معني که به صورت متوسط از هر 

هاي اقتصادي يعني طرف  مشاهده شده در بازار کار به خوبي بيانگر وضعيت بنگاه اند. بنابراين تحوالت بيکار مانده
با فشارهاي  ٨٠هاي نيمه دوم دهه  عرضه بازار محصول است. در واقع طرف عرضه بازار محصول داخلي در سال

و در  زيادي در کسب و کار چه از جانب مداخالت دولت در بازار محصول (شرايط نامناسب محيط کسب و کار)
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ساير بازارها مانند بازار ارز (افزايش واردات و عدم توانايي رقابت با محصوالت خارجي) و چه از جانب فشارهاي 
  ها) مواجه بوده است.  خارجي (تحريم

هاي مختلف از  کسب حمايت به دنبالها  نتيجه اين وضعيت براي بنگاهاي اقتصادي باعث شده اين بنگاه
اند  زني باالتري داشته هايي که قدرت چانه هاي ذينفع و بنگاه دهد گروه ات نشان ميجانب دولت باشند. مشاهد
) کاهش يا ثابت ماندن نرخ ٢) استمرار يا تحکيم شرايط انحصاري، ١اند:  هاي زير شده متقاضي حمايت به صورت

ل ممانعت از ورود رقباي ) تامين مالي ارزان. حمايت از نوع اول که به شک٣هاي وارد کننده و  ارز از طرف گروه
خارجي و داخلي قابل مشاهده است، شرايط نامناسب و غيررقابتي محيط کسب و کار را تداوم بخشيده و شروع 

هاي ذينفع  قيمت به گروه هاي جديد را با مشکل مواجه کرده است. اثرات ناشي از تخصيص ارز ارزان بنگاه  فعاليت
بازار مالي و افزايش   سي شده است. حمايت از نوع سوم نيز به عدم تعادلو واردکنندگان در قسمت بازار ارز برر

  شود. ها منجر خواهد شد. با بررسي تحوالت بازار مالي اين موضوع بيشتر بررسي مي مطالبات معوق بانک

 بازار مالي -٦-١

قيمت نفـت و اثـر   با توجه به افزايش  ۸۰بر اساس سازوکارهايي که تا اينجا توضيح داده شد، روند تحوالت دهه 
هاي موجود در اين  هاي دولت بر بازارهاي انرژي، ارز و محصول و عدم تعادل ها و دخالت آن بر پايه پولي، سياست

هاي دولـت در بازارهـاي مختلـف بـا      بازارها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين توضيح داده شد بخشي از دخالت
تـوان بـا    . وضعيت کنوني بازار مالي را نيز مياند ورت گرفتهاقتصادي ص هدف کاهش تورم و بخشي با اهداف غير

  توجه به روندهاي ذکر شده و رويکردي مشابه پيگيري کرد. 
آوري منابع مالي، امکـان ارتبـاط بـين دارنـدگان      اي از نظام اقتصادي است که با جمع نظام مالي زيرمجموعه

که مکمل بخش واقعي اقتصاد است، سرمايه الزم براي کند. اين بخش  وجوه و متقاضيان دريافت آن را فراهم مي
کنـد.   گـذاري تـأمين مـي    اندازهاي خرد و فراهم کـردن فرصـت سـرمايه    آوري پس رشد و توسعه کشور را با جمع

شـوند.   بنـدي مـي   بازارهاي مالي براساس معيار سررسيد تعهدات مالي به دو دسته بازار پول و بازار سرمايه تقسيم
سـال   هاي مالي جانشين پول است که سررسـيد کمتـر از يـک    ري براي دادوستد پول و ديگر داراييبازار پول بازا

به طـور   .شود در نظر گرفته نمي آنمحل جغرافيايي خاصي براي  و يافته نيست دارند. بازار پول يک بازار سازمان
انجـام   ها اي مالي بازار پول در آنهايي که دادوستد ابزاره ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير مکان کلي بانک

ها دارد و در  جا که نظام مالي ايران، گرايش بسيار شديدي به بانک از آندهندة بازار پول هستند.  شود، تشکيل مي
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 بازارها و نظام بانکي، هم به لحاظ کارايي و هم بـه جهـت ميـزان فعاليـت در زمـره      حقيقت، هم به لحاظ اندازه

  .١ گيرد، تمرکز اين گزارش بر بازار پول خواهد بود نک محور قرار ميهاي عميقاً با نظام
گـذار اسـت. بـه     به سبب تعيين دستوري نرخ سود، بازار پول در ايران تا حدود زيادي متاثر از تصميمات قانون

رسد مواردي چون رعايت قانون بانکداري بدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محيط کسـب   نظر مي
بانک مرکزي) داده کـه  -گذار (دولت هاد قانونهاي توليد، همواره اين انگيزه را به ن و کار و همچنين کاهش هزينه

  از طريق پايين نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. 
هاي مهـم قيمتـي در بـازار     شود. شاخص عرضه، تقاضا و تخصيص هر منبعي با توجه به قيمت آن تعيين مي

هـا بـه عنـوان     سـهيالت، بانـک  هاي سود سپرده و نرخ تسهيالت هستند. در صورت افزايش نرخ سود ت پول، نرخ
کنند. اما از طرف ديگـر،   کنندگان تسهيالت تمايل بيشتري به ارائه تسهيالت و دريافت سود بيشتر پيدا مي عرضه

کند. زيـرا متقاضـياني کـه قصـد      تقاضاي دريافت تسهيالت به دليل باالرفتن نرخ سود تسهيالت کاهش پيدا مي
ها کمتـر از نـرخ سـود     آن ٢هايي که نرخ بازدهي داخلي بازده (پروژه هاي کم ه داشتند تسهيالت دريافتي را در پروژ

يالت خارج شده و تنها متقاضياني کـه قصـد   هگذاري نمايند، از صف دريافت تس تسهيالت دريافتي است) سرمايه
تـرين   تيجـه مهـم  هاي سود باالتر را دريافت کنند. در ن هاي پربازده را دارند، حاضرند تسهيالت با نرخ انجام پروژه

  شاخص تخصيص منابع در بازار پول، نرخ سود تسهيالت است. 
شـود. در   نرخ سود تسهيالت در شرايط رقابتي بازار پول، از تعادل عرضـه و تقاضـاي تسـهيالت تعيـين مـي     
بازار پول صورتي که اين شاخص در بازار آزادانه و تعادلي تعيين نشود و فرآيند تعيين دستوري بر آن حاکم باشد، 

شود. بدين معني که تخصيص منابع بر اسـاس قيمـت انجـام     نظمي مي از نظر چگونگي تخصيص منابع دچار بي
يابد. به عنوان مثال، اگر نـرخ سـود دسـتوري     هايي مانند عدم بازپرداخت تسهيالت افزايش مي نشده و نااطميناني

هايي کـه نـرخ    شود. پروژه رو مي ت با مازاد تقاضا روبهکمتر از نرخ سود تعادلي تسهيالت تعيين شود، بازار تسهيال
ها کمتر از نرخ سود تعادلي بوده و در نتيجه امکـان اجرايـي شـدن نداشـتند، بـا کـاهش نـرخ سـود          بازگشت آن

شـود تخصـيص منـابع     ها، اين فرآيند باعـث مـي   شوند. با توجه به منابع محدود بانک تسهيالت، سودده تلقي مي
هاي متقاضي دريافت تسهيالت به صورت بهينـه انجـام نشـود. بـدين معنـي کـه ممکـن اسـت          موجود به پروژه

هـايي بـا بـازدهي کمتـر      هايي با بازدهي باالتر به دليل کمبود منابع بانک نتوانند تامين مالي شده و پـروژه  پروژه
ه باعـث کـاهش رشـد    دهد بلکها شوند. اين پديده نه تنها ريسک بازگشت تسهيالت را افزايش مي جايگزين آن

  شود.هاي پر بازده نيز مياقتصادي به جهت عدم تخصيص منابع به پروژه
                                                                                                                                 

ي، مجموعه مطالعات تحوالت داخلمحور بودن نظام مالي ايران به -براي اطالعات بيشتر در مورد عملکرد بازار مالي در ايران و همچنين بانک ١
 مجلد بازار کار و بازار مالي، فصل بازار مالي مراجعه کنيد.

2 Internal Rate of Return  
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بنابراين در شرايطي که دولت اعتقاد داشته باشد الزم است با ارائه منابع مالي ارزان قيمت به حمايت از توليـد  
تصادي نيز به دليل وجود تـورم و  هاي اق داخلي براي رقابت با محصوالت مشابه خارجي و وارداتي بپردازد و بنگاه

هاي موجود در بازارهاي ارز و محصول خواهان حمايت دولت از طريـق ارائـه تسـهيالت ارزان قيمـت      عدم تعادل
نـرخ سـود تسـهيالت و نـرخ سـود       ٣١-١باشند، دولت اقدام به کاهش نرخ سود تسهيالت خواهد نمـود. نمـودار   

نـرخ سـود تسـهيالت و     ١فاصلهدهد.  نشان مي ١٣٨٧تا  ١٣٨٠هاي  ها در کشور را طي سال هاي نزد بانک سپرده
به بعد با کاهش دستوري نـرخ سـود    ١٣٨٥. از سال بوده است تقريبا ثابت ١٣٨٥تا  ١٣٨٠هاي  ها طي سال سپرده

منفي شده است. کاهش دسـتوري نـرخ سـود     ٨٧و ٨٦هاي  تسهيالت، حاشيه سود بانکي کاهش يافته و در سال
از طرف ديگر، کاهش و منفـي   وفي باعث ايجاد مازاد تقاضا براي دريافت تسهيالت بانکي شده تسهيالت از طر

تمايـل   کم شدنها را با مشکل مواجه کرده است. اين فرآيند باعث  شدن حاشيه سود بانکي، بازگشت منابع بانک
تا پيش از تعيين نرخ دستوري هايي که  ها براي ارائه تسهيالت بلندمدت شده است. در نتيجه برخي از پروژه بانک

توانند سرمايه مورد نياز خود را تامين نمايند. به عنـوان   شدند، از اين پس نمي سود، تامين مالي شده و اجرايي مي
هاي توليدي، به سبب طوالني شدن فرآيند توليد و عـدم امکـان بازپرداخـت وام بـه دليـل       مثال برخي از فعاليت

انـد. در نتيجـه منفـي     هاي اخير دچار مشکل تامين مالي شده بررسي شد، در سالمشکالتي که در بازار محصول 
ها نتوانند در  گذاري، رشد اقتصادي و اشتغال اثرگذار خواهد بود. اگر بنگاه شدن نرخ سود در سطح کالن بر سرمايه

ر کشور تحـت تـاثير   هاي خود توليد نمايند و مجبور به تعطيلي يا کاهش توليد خود شوند، اشتغال د سطح ظرفيت
شود که حمايت از طريق تسهيالت با نرخ بهره پايين نيز کمکي به حل مشکل  گيرد. در اينجا مشاهده مي قرار مي

  بازار کار نخواهد کرد.
با تغييرات دستوري نرخ سود تسهيالت و همچنين رشد و نوسانات بيشتر شاخص ١٣٨٥هاي بعد از  در سال

نابساماني دچار شد. در اين دوره کاهش دستوري نرخ سود تسهيالت و همچنين تورم، سيستم بانکي به وضعيت 
درصد) نرخ سود حقيقي تسهيالت شده  -١٣,٤درصد، منجر به منفي شدن ( ٢٥افزايش نرخ تورم تا بيش از 

ز که سود حاصل ا جاي آن ها با ارائه تسهيالت به است. منفي شدن نرخ سود تسهيالت به اين معني است که بانک
هاي سپرده نيز  اند، از آنجا که نرخ اي نيز براي پرداخت تسهيالت پرداخت کرده آن را دريافت نمايند، گويا يارانه

گذاران به  اند. گويا از سپرده گذاران انجام داده تامين مالي اين يارانه را سپرده ، هاي تعادلي تعيين شده زير نرخ
شود تا از طريق آن بتوان يارانه  يستم بانکي کشور مالياتي دريافت مياندازها و منابع خود به س واسطه ارائه پس

گذاري  کنندگان سپرده براي سپرده شود عرضه کنندگان تسهيالت را تامين مالي نمود. اين پديده سبب مي دريافت
ابد. در نتيجه ها براي ارائه تسهيالت بلندمدت کاهش ي مدت انگيزه کمتري داشته باشند و توان و انگيزه بانک بلند

                                                                                                                                 
 شود. فاصله اصطالحا حاشيه سود بانکي ناميده مي اين ١
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گذاري از طريق  ها امکان تامين مالي سرمايه و بنگاه کنند مدت ميل مي هاي کوتاه  هاي بانکي به سمت وام وام

هاي جديد و  دهند. در شرايطي که بازار سرمايه نيز عمق بسيار کمي دارد، ايجاد بنگاه نظام بانکي را از دست مي
  شود.  واجه ميهاي کوچک و متوسط با مشکل م گسترش بنگاه

 ها (درصد) : نرخ سود موزون تسهيالت و سپرده۳۱-۱نمودار 

  
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

هاي بانکي، دو اثر بر طرف تقاضاي بازار پـول خواهـد    وجود تورم باال و نوساني به همراه تعيين دستوري نرخ
بيني نشـده   کنندگان تسهيالت، به دليل رشد پيش دريافتشود برخي از  داشت: اول، تورم باال و نوساني باعث مي

هاي خود، نتوانند به نرخ بازدهي دروني مورد انتظار دسـت يابنـد. ايـن موضـوع باعـث افـزايش مطالبـات         هزينه
شود (در ادامه به آمار آن اشاره خواهـد شـد). دوم،    ها به دليل عدم امکان بازپرداخت تسهيالت مي غيرجاري بانک

منفي شدن نرخ حقيقي سود تسهيالت و به تبع آن افزايش تعداد متقاضيان دريافـت تسـهيالت، امکـان    به دليل 
هايي که نياز به تامين مالي دارند براي بانک با دشـواري همـراه خواهـد شـد. لـذا بخشـي از        ارزيابي دقيق پروژه

شـود.   گرفـت داده مـي   ا تعلق نميه بازده که در شرايط عادي تسهيالت به آن هاي کم تسهيالت اعطايي به پروژه
بنابراين احتمال عدم بازپرداخت منابع دريافت شده از سيستم بانکي افزايش خواهد يافت. نتيجـه ايـن فرآينـد را    

توان در روند فزاينده مطالبات غير جاري مشاهده کرد. در نتيجه ايجاد مطالبات غير جاري، بخشي از منابع در  مي
تواند ريسک سيستماتيک شبکه بـانکي را زيـاد کنـد.     فاده نخواهد بود. چنين وضعيتي ميها قابل است اختيار بانک

دهنده وضعيت نامطلوب بازار پول کشور و بيانگر اين موضوع است که نظام مالي قادر نيسـت   نشان ٣٢-١نمودار 
  برخي از کارکردهاي خود را به درستي انجام دهد. 
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 الير ارديليم هزار-)الوصول مشکوک و معوق گذشته، ديسررس( يرجاريغ مطالبات :۳۲-۱ نمودار

  
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

هاي زود بازده) نيـز بـر رونـد فزاينـده      در قالب طرح ها به اعطاي تسهيالت تکليفي (مثالً مکلف کردن بانک
ها نباشـد و   ). زماني که تخصيص منابع بر اساس سازوکار قيمت٣٣-١مطالبات غير جاري موثر بوده است (نمودار 

هاي دستوري يا رانتـي نقـش تخصـيص منـابع را ايفـا کننـد، احتمـال عـدم          هاي ديگري مانند سازوکار سازوکار
بازپرداخت منابع دريافت شده از سيستم بانکي نيز بيشتر خواهد شد کـه نتيجـه آن افـزايش مطالبـات غيرجـاري      

  هد بود. ها خوا بانک
هـاي مـالي و     الشـعاع سياسـت   هاي پولي بانک مرکزي در اقتصاد ايران کامال تحت که سياست با توجه به اين

هـا بـه ارائـه     که کاهش دستوري نرخ سود و همچنين مکلـف نمـودن بانـک    و از آنجا  ١اي دولت قرار دارد بودجه
هـاي زود بـازده،    ي مانند مسکن مهر يا بنگاههاي هاي دولتي و غيردولتي توسط دولت در طرح تسهيالت به بخش

ها را از طريق اسـتقراض از بانـک مرکـزي تـامين      ها منابع اين سياست رسد بانک انجام شده است، لذا به نظر مي
هاي  ها براي تامين مالي طرح باشند. در واقع بانک مرکزي نيز خود از طرف دولت مکلف به حمايت از بانک   کرده

ها به بانک  پولي يعني بدهي بانک  هاي اصلي پايه ده است. اين امر موجب افزايش يکي از مولفهاقتصادي دولت ش
هاي  ها و موسسات مالي با بانک مرکزي در سال هاي اخير شده است. بر اين اساس، ارتباط بانک مرکزي در سال

هاي عمده اثرگـذار   مولفه ١٣٨٦هاي پيش از  دچار تحول اساسي شده است. بدين معني که در سال ١٣٨٦پس از 
هـاي خـارجي بانـک     شمسـي) و دارايـي   ٦٠بر نقدينگي از طرف پايه پولي، بدهي دولت به بانک مرکـزي (دهـه   

                                                                                                                                 
ي، اقتصاد يها استيس، بخش رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلبراي اطالعات بيشتر به  ١

 مالي مراجعه شود. يها استيسفصل 
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ها به بانک مرکزي سـهم کمـي در پايـه پـولي کشـور داشـته        هاي بانک تا کنون) بوده و بدهي ٧٠مرکزي (دهه 

  . ١است
 )الير ارديلي(م يدولت و يخصوص يها بخش کيتفک به يا تبصره التيتسه زانيم :۳۳-۱ نمودار

  
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

به بعد، دولت که هدف خود را ارائه تسهيالت ارزان قيمت براي تحرک بخشـيدن بـه توليـد و     ١٣٨٦  از سال
صورت دستوري نرخ سود تسهيالت را کـاهش داد.   هاي زود بازده قرار داده بود، به  ايجاد اشتغال مانند طرح بنگاه

ي ارزي منجر به افزايش نـرخ تـورم شـد. در    ها، رشد پايه پولي کشور به دليل درآمدهاي باال اما طي همين سال
نهايت کاهش دستوري نرخ سود تسهيالت و افزايش تورم، منفي شدن نـرخ سـود حقيقـي تسـهيالت را در پـي      

ها قادر به تامين مالي مازاد تقاضاي شکل گرفته براي دريافـت تسـهالت نبودنـد،     داشت. در اين شرايط که بانک
هاي مذکور شد. لذا از اين دوره بـه بعـد    رار دادن منابع جهت تامين مالي طرحبانک مرکزي مکلف به در اختيار ق

، منجر به افزايش پايه پـولي  ٣-١هاي اصلي ساختار نشان داده شده در شکل  ها خود به عنوان يکي از حلقه بانک
ها  هاي آن از سپردهها  در همين دوره ميزان تسهيالت ارائه شده توسط بانک شدند. دقيقاً و در نتيجه نقدينگي مي

فزوني يافت که دليل آن نيز تامين مالي اين تسهيالت توسط بانک مرکزي بوده اسـت. در ادامـه نيـز بـا وجـود      
اصالح نشد، بلکه بـه دليـل    ٣-١نه تنها چرخه معيوب نشان داده شده در شکل  ١٣٩٠  افزايش نرخ سود در سال

از طريق افـزايش بـدهي بـه     کزي، تسهيالت داده شده مجدداًها از پشتيباني مالي توسط بانک مر اطمينان بانک

                                                                                                                                 
، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مطالعات تحوالت داخلمجموعه هاي پولي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ١

  ي مراجعه شود.و ارز ياعتبار ،يپول يها استيسي، فصل اقتصاد يها استيسبخش 
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ها به بانـک   به بعد هر افزايشي در تسهيالت که از طريق بدهکار شدن بانک ٨٦بانک مرکزي تامين شد. از سال 
  زا بوده است.  مرکزي تامين شده خود تورم

 : ساختار بازار پول ايران۳-۱شکل 

  

طور که در  پذيرند. زيرا همان پايه پولي مستقيما از تصميم دولت اثر ميبر اين اساس، به نظر مي رسد اجزاي 
متن توضيح داده شد، تصميم دولت مبني بر تحريک توليد از طريق ارائه تسـهيالت ارزان قيمـت توسـط شـبکه     

ان داده ها و بانک مرکزي را تحت تاثير قرار داده است. از سوي ديگر، در تحليل بـازار ارز نشـ   بانکي، رابطه بانک
هاي مـالي   هاي خارجي بانک مرکزي (به عنوان يکي از اجزاي مهم پايه پولي) نيز از سياست شد که حجم دارايي

دولت متاثر شده است. بنابراين با وجودي که قانون امکان استقراض مستقيم دولت از بانـک مرکـزي را محـدود    
. اين وضعيت حاصل عـدم اسـتقالل   ١يگيري استکرده، همچنان بحث سلطه مالي دولت در اقتصاد ايران قابل پ

هـا، حفـظ ارزش پـول     سه هدف ثبات قيمت 2بانک مرکزي در استفاده از ابزارهاي پولي است. بانک مرکزي بايد
ملي و حمايت از توليد داخل را دنبال کند. اين در حالي است که ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي، مواردي ماننـد  

رسـد بانـک مرکـزي در     . بر اين اساس به نظر مـي ٣در اختيار اين نهاد نيستند بانکي، کامالً پايه پولي و نرخ سود
  هاي پولي، اعتباري و ارزي و کنترل وضعيت بازار پول استقالل ندارد. اعمال سياست

                                                                                                                                 
 کنند. هاي دولت تغيير مي زيرا دو جز اصلي پايه پولي با تصميم ١
 يپيشرفت اقتصادبراي  شرايط مساعد يو اعتبار يپول يسياستها يايران بر آن است که با اجرا ياسالم يجمهور يبانک مرکزرسالت اصلي  ٢

پشتيبان دولت باشد. در اين راه حفظ ثبات ارزش اقتصادي  تثبيت و توسعه يها مختلف اعم از برنامه يها برنامه يکشور را فراهم سازد و در اجرا
نقل قول از  ( رود ياز اهداف مهم آن به شمار م يپول يها سياست ياز طريق اجرا يد مدوام اقتصادها به همراه رش پول و تعادل موازنه پرداخت

  ).يدرگاه بانک مرکز
، رانيا ياقتصاد يها استيعملکرد و س ها، تيظرفي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلهاي پولي به  براي اطالعات بيشتر در مورد سياست ٣

 ي مراجعه کنيد.و ارز ياعتبار ،يپول يها استيسفصل ي، اقتصاد يها استيسبخش 
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مـه  تحوالت اشاره شده در ساختار بازار پول ايران از جهات مختلف تبعاتي براي اقتصاد ايران داشته که در ادا

  شود: ها اشاره مي به برخي از آن
هـاي اطالعـاتي، قـراردادي و     هـاي ناشـي از هزينـه    کارکردهاي نظام مالي در کاهش ناکـارايي  -

گذاري و  هاي سرمايه به پنج گروه توليد اطالعات پيشيني در خصوص فرصتتوان  را ميمبادالتي 
شرکتي پـس از تـأمين سـرمايه،    ها و اعمال حاکميت  گذاري تخصيص سرمايه، نظارت بر سرمايه

انـدازها و در   بخشي به ريسک، تحـرک بخشـيدن و تجميـع پـس     تسهيل مبادله، مديريت و تنوع
ساختن اين کارکردها در عمـل نيـز بـه     يتسهيل مبادله کاال و خدمات تقسيم نمود. اجراي تينها

اسـت کـه    يمـال  يادهـا و نه يمال يابزارها ،يمال يمناسب از بازارها ينوبه خود، نيازمند ساختار
کاهش دسـتوري نـرخ سـود و افـزايش تـورم، برخـي از       .دهند يشکل م را ييک نظام مال ياجزا

انـدازها و   کارکردهاي نظام مالي کشور از جمله توليد اطالعات و تخصيص سرمايه، تجميـع پـس  
 بهبود ريسک را دچار اختالل نموده است. 

ها بايد  گذاران به بانك به محض مراجعه سپرده ها عندالمطالبه هستند، يعني هاي بانك سپرده -
ها در قالب تسهيالت   منابعي كه بانكبازپرداخت د. در حالي كه نها بازپرداخت شو توسط بانك

  توجهي از دريافت کنندگان تسهيالت افتد. اگر سهم قابل اند، با فاصله زماني اتفاق مي اعطا كرده
شوند. در سال  ها با ريسک زيادي مواجه مي ي كنند، بانکبه داليلي از بازپرداخت آن خوددار بنا

ها به صورت غيرجاري بوده است. بنابراين شبکه بانکي با  درصد مطالبات بانک ١٥حدود  ١٣٩١
تواند  هاي معوق مواجه است که در صورت تداوم شرايط رکودي در کشور مي بحران بدهي

دهنده کاهش  ها نشان اري به سپردهآفرين شود. زيرا نسبت باالي تسهيالت غير ج مشکل
ها و افزايش ريسک سيستماتيک شبکه بانکي است. در صورتي که  نقدشوندگي منابع بانک

ها را در اختيار  ها منبع کافي براي بازپرداخت سپرده گذاران به اين نتيجه برسند که بانک سپرده
ها هجوم  دريافت سپرده به بانکندارند و از حمايت دولت نيز برخوردار نيستند، ممکن است براي 

 ترين سرمايه خود که اعتماد مردم است را از دست بدهد. بياورند و کل شبکه بانکي مهم

اثر ساختار توضيح داده شده بر توليد کشور در اين دوره از سه مسير قابل پيگيـري اسـت: اول، از    -
شده، ارائه تسهيالت باعـث  آنجا که بخشي از منابع تسهيالت از طريق بانک مرکزي تامين مالي 

توانسـتند   هاي توليدي که مي ه ها شده است. دوم، گروهي از پروژ هاي بنگاه افزايش تورم و هزينه
با تامين مالي از طريق دريافت تسهيالت بازدهي قابل قبولي داشته باشند، به علت مازاد تقاضاي 

افـزايش تـورم کـه از افـزايش بـدهي      اند. سوم،  شکل گرفته، از دسترسي به منابع بانکي بازمانده
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ها به بانک مرکزي هم نشات گرفته بود، در اين دوره با نوسانات زيادي همراه بـوده اسـت.    بانک
هاي مشاهده شده در اقتصاد سبب کاهش انگيـزه بـراي سـرمايه گـذاري در      مجموعه نااطميناني

بر اسـت) شـده اسـت. در     دي زمانهاي بازرگاني و سوداگرانه فراين توليد (که در مقايسه با فعاليت
متناسب با حجم تسـهيالت ارائـه    ٨٠گذاري و افزايش توان توليد در نيمه دوم دهه  نتيجه سرمايه

مدار از دخالـت در بـازار پـول     توان مشاهده کرد که نه تنها هدف سياست شده نبوده است. لذا مي
شده که با ايجاد تورم، عـالوه بـر   ، بلکه سازوکاري فعال ، تحقق نيافته)هاي توليد (کاهش هزينه

 هاي ساير بازارها نيز شدت بخشيده است. تعميق عدم تعادل در بازار مالي، به عدم تعادل

 بازار کار -٧-١

نرخ -بر اساس آنچه تا اينجا توضيح داده شد،  تثبيت قيمت انرژي، ارز (نرخ ارز) و تسهيالت (نرخ سود تسهيالت
ها  بانک  هاي دولت و رشد بدهي که ناشي از افزايش هزينه اثر رشد پايه پوليها در  بهره) در کنار رشد سطح قيمت

تعادل در بازارهاي انرژي، ارز، محصول و مـالي   ، منجر به عدمبوده هاي مختلف اقتصاد به بانک مرکزي در بخش
بازارهاي ذکر و اثر برآيند عدم تعادل  ٨٠شده است. هدف اصلي اين زيرفصل، بررسي تحوالت بازار کار طي دهه 

هاي اقتصاد  بازار کار به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با ساير بخش  اهميت مطالعهشده بر عدم تعادل بازار کار است.  
هاي مالي، روابـط خـارجي اقتصـاد،     کشور و ساير بازارهاي بررسي شده بسيار زياد است؛ عواملي همچون سياست

هاي بخش مالي و ... در نهايت اثر خـود را بـر ميـزان اشـتغال و      عدم تعادل بازارهاي مختلف، تحوالت و بحران
هـاي اجتمـاعي، افـزايش جـرم و      بيکاري خواهند گذاشت. از سوي ديگر افزايش بيکاري بر تحوالت فقر، ناآرامي

  .  ١ناامني اثرگذار است
آمار مرتبط با تعـداد   هايي که هاي اخير با وضعيتي مواجه شده که در هيچ يک از دوره بازار کار ايران در سال

شـاهده  م ۳۴-۱بـه بعـد) مشـابهت نـدارد. در نمـودار       ۱۳۳۵شاغلين کشور در دسترس است (از سرشماري سـال  
شـغل  به صورت ساالنه خـالص تعـداد    ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵ساله  ۵هاي گذشته، در دوره  تمامي دوره شود بر خالف مي

کـه   ۱۳۴۵تـا   ۱۳۳۵هـاي   ت که به عنوان مثال در سالکشور بسيار محدود بوده است. بايد توجه داشايجاد شده 
ميليون نفـر بـوده اسـت. لـذا تعـداد       ۲۶و  ۱۹هزار شغل ايجاد شده، جمعيت کشور نيز به ترتيب حدود  ۹۵ساالنه 
ميليـون نفـري در    ۷۵و  ۷۰شغل ايجاد شده (خالص شغل ايجاد شده) در اين دوره با توجـه بـه جمعيـت     ۱۴۲۰۰

ها قبـل، وضـعيت    البته با توجه به بررسي ساير بازارها در بخش ، بسيار ناچيز است.۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  سرشماري
شده در بازارهاي محصول، مـالي و ارز   هاي مشاهده چندان عجيب نيست. زيرا ناترازي ٣٤توصيف شده در نمودار 

                                                                                                                                 
 بازار کاري، فصل بازار کار و بازار مال يتحوالت داخلي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلبراي اطالعات بيشتر در مورد تحوالت بازار کار به  ١

 مراجعه کنيد.
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هـاي   است. از اين رو بنگاه بودههاي اخير دچار وضعيت رکود همراه با تورم  داد اقتصاد ايران در سال نيز نشان مي

اند و اگر از يک طرف بنگاه جديـدي   اقتصادي قادر به جذب نيروي کار جديد براي توسعه کسب و کار خود نبوده
  اند کسب و کار خود را کوچک کرده يا تعطيل نمايند. هايي ناچار شده نيز به اقتصاد وارد شده، از طرف ديگر بنگاه

هاي آخر به تفکيک سال رسم شود مشاهده خواهد شد تحوالت بازار کـار   در سال اگر تحوالت تعداد شاغلين
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۰هاي  به بعد ايجاد شده و در سال ۱۳۸۴ايران در خصوص ثابت ماندن تعداد شاغلين کشور از سال 

در  ۱۳۸۴تـا   ۱۳۸۰هـاي   دهد طـي سـال   نشان مي ۳۵- ۱تعداد شاغلين کشور در حال افزايش بوده است. نمودار 
تعـداد خـالص    ۱۳۹۰تا سال ۱۳۸۴در حالي که از سال  ،ميليون نفر به تعداد شاغلين کشور افزوده شده ۳,۶حدود 

شغل ايجاد شده در کشور تقريبا صفر بوده است. اين موضوع وقتي به عنوان يک پديده خاص و يک عدم تعادل 
همين دوره مصادف  قرار گيرد. چرا که دقيقاًشود که عرضه نيروي کار در اين دوره مورد بررسي  بزرگ مطرح مي

  با بيشترين تعداد جمعيت در سن کار در طول تاريخ کشور بوده است. 
 

 : متوسط افزايش ساالنه شاغلين کل کشور در دوره هاي مختلف (هزار نفر)۳۴-۱نمودار 

  
  سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکنمنبع: 
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 (ميليون نفر)تعداد شاغلين کل کشور  :۳۵-۱ نمودار

  
  

 ۳۶- ۱توجهي نداشته اسـت. در نمـودار    نکته جالب توجه در دوره اخير اين است که نرخ بيکاري افزايش قابل
نشـان داده شـده اسـت. طـي      ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰هاي  ساله طي سال ۱۵- ۲۹نرخ بيکاري کل و نرخ بيکاري جوانان 

درصـد بـوده اسـت.     ۲۰درصد و نرخ بيکاري جوانان باالي  ۱۰دوره مورد بررسي، نرخ بيکاري کل همواره باالي 
بـه بعـد از    ۱۳۸۴ه ولـي از سـال   روندي نزولي داشـت  ۱۳۸۳تا سال  ۱۳۸۰روند نرخ بيکاري کل و جوانان از سال 

 ۱۳۸۴به بعد روند صعودي پيدا کرده است. ثبات نرخ بيکاري در دوره  ۱۳۸۷شتاب اين روند کاسته شده و از سال 
ممکن است اين برداشت را ايجاد کند کـه در   ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸هاي  و افزايش نه چندان زياد آن طي سال ۱۳۸۷تا 

آيـد   دست مي به ١اغلين نرخ بيکاري که از تقسيم تعداد بيکاران بر جمعيت فعالاين دوره به دليل افزايش تعداد ش
جميعت شاغلين کشور چنـدان   ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴هاي  ثابت مانده است. اما در نمودار قبل مشاهده شده که طي سال

در نظر داشتن  شود که با وجود عدم افزايش اشتغال طي اين دوره و با . لذا اين سوال مطرح مي٢تغيير نکرده است
  هاي اخير، چرا نرخ بيکاري افزايش نيافته است.  رشد جمعيت جوان و در سن کار در سال

                                                                                                                                 
 تهآمارگيري (هفته مرجع) طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشي تقويمي قبل از هفته  ساله و بيشتر كه در هفته ١٠تمام افراد  ١

 شوند. محسوب مي اند ( بيكار) جمعيت فعال اقتصاديو يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده (شاغل)
هزار نفر  ۸۵نزديک به  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۴، متوسط افزايش ساالنه تعداد شاغلين طي دوره ۹۱فه کردن آمار تعداد شاغلين کل کشور در سال با اضا ٢

هاي ارائه شده تفاوتي  نگارش شده است، ولي با اضافه کردن اين آمار نيز تحليل ۱۳۹۱آيد. گزارش حاضر پيش از ارائه آمارهاي سال  به دست مي
 غل در هر سال نيز بسيار پايين است.هزار نفر افزايش ش ۸۵هاي اخير، آمار  کند زيرا با توجه به جميعت جوان و در سن کار کشور طي سال نمي
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 )درصد( : نرخ بيکاري کل و جوانان۳۶-۱نمودار 

  

. زيرا اين نرخ خود بيانگر ساختار بيکاري در بازار کار ايران نيست متغير نرخ بيکاري به خوديبايد توجه داشت 
که  ١دهد از تعدا افراد در سن کاري کند. بدين معني که نشان مي تعداد جمعيت فعال را نمايندگي ميتنها تحوالت 

اند. بنابراين نـرخ بيکـاري، از     جوياي کار هستند (جمعيت فعال) چه سهمي شاغل هستند و چه سهمي بيکار مانده
انـد (جمعيـت غيرفعـال)     ازار کار نگرفتـه تحوالت جمعيتي افرادي که در سن کار قرار دارند و تصميم به ورود به ب

تـوجهي داشـته    هاي اخير جمعيت غيرفعال رشد قابل گذارد. اين در حالي است که در سال اطالعاتي در اختيار نمي
است. بنابراين براي پاسخ به سوال مطرح شده الزم است سمت عرضه نيـروي کـار (تحـوالت جمعيـت فعـال و      

  گيرد.  غيرفعال) مورد توجه بيشتري قرار
شـود   هاي سرشماري نشان داده شده است. مشـاهده مـي   افزايش جمعيت ايران در طي سال ۳۷-۱در نمودار 

ميليون نفر به جمعيت کشور افـزوده شـده کـه غالـب ايـن افـزايش        ۱۵,۷بيش از  ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵هاي  طي سال
تـا   ۱۳۶۰هـاي   الي که در سـال س ۴تا  ۰بوده است. جمعيت  ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۰هاي  جمعيت مربوط به متولدين سال

اند. لذا رشد جمعيت  داده ساله کشور را تشکيل  ۲۹تا  ۲۵ت جمعي ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵هاي  اند درسال به دنيا آمده ۱۳۶۵
شده است. بـه   ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵هاي  هاي اوليه دهه شصت منجر به رشد باالي جمعيت جوان در طي سال در سال
 ايـن  .هاي سرشماري داشته است را در کل سال ترين سهم جمعيت جوانها کشور باال که در طي اين سال طوري

  . بگيريد شکل کشور در کار سن در جمعيت تعداد بيشترين دوره همين در شده باعث موضوع
  

                                                                                                                                 
 سال و بيشتر ۱۰جمعيت  ١
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 هاي سرشماري افزايش جمعيت ايران در طي سال: ۳۷-۱نمودار 

  
اي  شود آن است که دقيقا در همان دوره مي مطرح رانياعنوان وضعيت ويژه در بازار کار تحت  که آنچه اما

)، جمعيت ١٣٩٠تا  ١٣٨٥هاي گذشته خود مواجه بوده است ( که کشور با بيشترين جمعيت در سن کار در کل دوره
هايي با کاهش نيز مواجه شده است. در اثر اين پديده، نرخ  فعال ايران نه تنها افزايش نيافته، بلکه در سال

  ). ٣٩- ١و  ٣٨- ١(نمودارهاي  زنان و هم براي مردان کاهش يافته استمشارکت نيز هم براي 
 : جمعيت فعال ايران به تفکيک مرد و زن (ميليون نفر)۳۸-۱نمودار 

  
 ١ ILOهاي جمعيت فعال منبع: داده

                                                                                                                                 
1 Economically Active Population, Estimates and Projections 1990-2020 (EAPEP), update of 
October 2011 
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تا چه اند و  شود که جمعيت در سن کار و غيرفعال به چه دليل به بازار کار وارد نشده بنابراين اين سوال مطرح مي

 زماني ممکن است اين افراد ورود خود به بازار کار را به تعويق بيندازند.

 ١ساله و بيشتر به تفکيک زنان و مردان ايران (درصد) ۱۵: نرخ مشارکت نيروي کار ۳۹-۱نمودار 

  
 ILOهاي جمعيت فعال منبع: داده   

عدم ورود بـه بـازار    يدر سن کار برا تياز جمع يبخش ميدر تصم توانند يکه معواملي چهار عامل به عنوان 
ترين آن مربوط وجود شرايط رکودي در کشور و درنتيجه  اولين دليل و مهم. هستندکار نقش داشته باشند، مطرح 

مشاهده شد ايجـاد شـغل    ٣٦- ١و  ٣٥- ١، ٣٤- ١طور که در نمودارهاي  عدم ايجاد شغل در دوره اخير است. همان
ده و از سوي ديگر نرخ بيکاري در بين جوانان تقريبا دو برابر نرخ بيکـاري کـل بـوده    در دوره اخير بسيار ناچيز بو

-تواند منجر به کاهش انگيزه افراد براي مشارکت در بازار کار شـود اثـر مـأيوس   هايي که مييکي از پديدهاست. 

که افراد براي مدت طوالني بيکار باشند و يا بـه علـت وجـود شـرايط      است. به اين معني که در صورتي ٢کنندگي
گيرنـد. در واقـع اثـر    رکودي موفق به يافتن شغلي نشوند و بيکـار بماننـد، تصـميم بـه خـروج از بـازار کـار مـي        

ياري از افرادي که در پي يـافتن  اي دارد به اين معني که در شرايط رکود بس کنندگي رفتاري موافق چرخه مأيوس
دهند خارج از دارند و ترجيح ميشغل بودند، به دليل غير ممکن شدن يافتن شغل، دست از جستجوي شغل بر مي

  شود. کنندگي باعث کاهش عرضه نيروي کار در شرايط رکودي مي جمعيت فعال قرار گيرند. در نتيجه اثر مأيوس
  

                                                                                                                                 
سال  ١٠باالي    سال به باال بر کل جمعيت مردان (يا زنان) ١٠محاسبه نرخ مشارکت مردان (يا زنان) نسبت جمعيت فعال مردان (يا زنان)  براي ١

 محاسبه شده است.
2 Discorage Effect 
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 )درصد( ۱۳۹۰ت در سال نرخ بيکاري بلندمد :۴۰-۱ نمودار

  
  

 ١توان به آمار بيکاري بلندمدت به عنوان شاهدي بر طوالني شدن مدت بيکاري برخي از افراد جوياي کار، مي
اند از کـل بيکـاران    سهم بيکاراني که بيش از يک سال بيکار بوده ۴۰- ۱در اقتصاد ايران مراجعه نمود. در نمودار 

، ۱۳۹۰نشان شده است. نرخ بيکاري بلندمـدت در اقتصـاد ايـران در سـال      ۱۳۹۰(نرخ بيکاري بلندمدت) در سال 
انـد. ايـن    بيش از يک سال بيکار بـوده  ۱۳۹۰درصد از بيکاران کشور در سال  ۳۸,۶درصد بوده است. يعني  ۳۸,۶

، يک نفر بيش از يک ۱۳۹۰د. يعني از هر دو زن بيکار در سال درصد را دار ۵۰,۷نرخ براي زنان رقم بسيار باالي 
دهد از کل  نيز نشان مي ۴۱- ۱سال در جستجوي کار بوده و نتوانسته است شغل مورد نياز خود را پيدا کند. نمودار 

 سـاله تشـکيل   ۲۹تـا   ۱۵هـا را جوانـان    درصـد آن  ۶۶اند، بيش از  بيکاراني که دچار پديده بيکاري بلندمدت شده
دهند. آمار و ارقام ارائه شده در خصوص نرخ بيکاري بلندمدت ايران، در مقايسه با کشورهاي منطقـه و سـاير    مي

  مناطق جهان بسيار باالست. 

                                                                                                                                 
1 Long-term Unemployment 

  شود.  ل بيانجامد، به اين پديده بيکاري بلندمدت اطالق ميطو ماه يا بيشتر به ۱۲بنابر تعريف درصورتي که دوره بيکاري پيوسته بيکاران 
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 )درصد( ۱۳۹۰ساله از کل بيکاران بلندمدت در سال  ۲۹تا  ۱۵سهم جوانان : ۴۱-۱ نمودار

  

هزار نفر به جمعيت در سـن کـار افـزوده شـده      ۷۴۴به طور متوسط در هر سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵هاي  در سال
هزار نفر به جمعيت غيرفعال اضافه شـده   ۶۰۰هزار نفر به جمعيت فعال و بيش از  ۱۳۷است و از اين تعداد حدود 

هزار نفر به تعداد شاغلين و در حدود ۱۴هزار نفري که به جمعيت فعال اضافه شده است حدود  ۱۳۷شده است. از 
نفري که به جمعـي   ۱۰االنه به تعداد بيکاران افزوده شده است. بنابراين در اين دوره به ازاي هر هزار نفر س ۱۱۳

نفر به جمعيت شاغلين اضافه شده اسـت. لـذا يکـي از     ۱نفر به جمعيت بيکاران و تنها  ۹فعال اضافه شده است، 
انـد، مربـوط بـه شـرايط      دريافـت کـرده  هايي که جمعيت غيرفعال براي خارج ماندن از بازار کار  ترين عالمت مهم

  ها و عدم ايجاد شغل جديد در بازار کار بوده است. رکودي اين سال
دومين دليل خارج ماندن بخشي از جمعيت در سن کار از بازار کار، به شرايط افراد شاغل در دوره رکودي اخير 

گيـري بـه تفکيـک منـاطق شـهري و      ب درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مـزد و حقـوق   ۴۲- ۱گردد. در نمودار  بر مي
هاي هزينه و  روستايي نشان داده شده است. الزم به توضيح است که متغير دستمزد اسمي در اقتصاد ايران از داده

حقيقي شده تـا امکـان    ۱۳۸۳کننده، به سال پايه  درآمد خانوار استخراج شده و با استفاده از شاخص قيمت مصرف
شود دستمزد حقيقـي هـم در منـاطق شـهري و هـم در منـاطق        . مشاهده مي١مقايسه در طول زمان فراهم شود

طي کرده است. بنابراين از سمت شاغلين نيز اين عالمت بـه  را به بعد روندي نزولي  ۱۳۸۶هاي  روستايي از سال
  جمعيت در سن کار داده شده که شرايط فعلي براي يافتن شغل با درآمد مناسب چندان مطلوب نيست.

                                                                                                                                 
قابل قياس  ۱۳۸۳ها تنها با سال  اند، مقادير مطلق آن حقيقي شده۱۳۸۳که دستمزدها با شاخص قيمت سال  الزم به توضيح است به دليل اين ١

نمودارهاي دستمزد حقيقي اهميت دارد، روند تغييرات در طول چه که در  است و لذا نبايد مقادير حقيقي با مقادير دستمزد اسمي مقايسه شوند. آن
 زمان است و نه اعداد مطلق براي هر سال.
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 بگيري (ميليون ريال) حقوق درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و: متوسط ۴۲-۱نمودار

  
 هاي هزينه و درآمد خانوار منبع: محاسبات نگارنده از داده

از سوي ديگر، ساختار دستمزد پرداخت شده در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي متفاوت اسـت. علـت   
خصوصي به ماهيت غير انتفاعي بخـش دولتـي و قـوانين    هاي دولتي و  تفاوت ساختار پرداخت دستمزد در بخش

وري  شود لزوما برابري دستمزد و بهره گردد. ماهيت غيرانتفاعي بخش دولتي باعث مي برمي حاکم بر بخش دولتي
وري  نيروي کار (بر اساس شرط حداکثرسازي سود) برقرار نباشد و استخدام نيروي کار بنا بر مواردي غير از بهـره 

شود در بخش دولتـي، هـم در منـاطق شـهري و هـم در منـاطق        مشاهده مي ۴۳-۱يرد. در نمودار آن صورت گ
 ۴۴-۱اي بيش از دستمزد بخش خصوصـي اسـت. نمـودار     مالحظه صورت قابل روستايي، سطح دستمزد حقيقي به

درصد شاغلين شهري در بخش دولتـي داراي تحصـيالت عـالي     ۵۶بيش از  ۱۳۹۰دهد که در سال  نيز نشان مي
ند. در حالي که هست درصد از تحصيالت عالي برخوردار ۴۰هستند. در بين شاغلين دولتي روستايي نيز نزديک به 

هـم در  –ن بخش خصوصي را درصد کل شاغلي ۱۰کرده شاغل در بخش خصوصي همواره کمتر از  افراد تحصيل
شود که بخش دولتـي   اصل ميحاين دو نمودار اين نتيجه  يبررس  دهند. لذا از تشکيل مي -شهر و هم در روستا

 يکند. اين نتيجه خود عامل سوم دستمزد باالتري نيز پرداخت مي و کرده است متقاضي اصلي نيروي کار تحصيل
کار تصميم بگيرند در دروه رکودي فعلي که تقاضاي نيروي کار است که باعث شده است بخشي از افراد در سن 

هاي موجود نيز از کيفيت درآمدي مناسبي برخوردار نيسـتند، خـارج از    (شغل جديد ايجاد شده) پايين است و شغل
 خود براي شانسهاي بعدي با تحصيالت باالتر  بازار کار بمانند و با افزايش سطح تحصيالت خود بتوانند در دوره

  يافتن شغلي با درآمد مناسب را (به خصوص در بخش دولتي) افزايش دهند. 
  

0

5

10

15

20

25
13


13


13


13
0

13
1

13
2

13
3

13


13
5

13


13


13


13


13
0

13
1

روستایی شهري



 ١٢٧                                                  ران                  يمدت اقتصاد ا انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
بگيري به تفکيک مناطق شهري و  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوق: متوسط ۴۳-۱نمودار 

 روستايي و شاغل در بخش خصوصي و دولتي (ميليون ريال)

  

گذاري  تواند منجر به تشديد اين تصميم در بين جميعت در سن کار و جوان شود، سرمايه عامل چهارم که مي
هـاي   به خصـوص آمـوزش عـالي رايگـان يـا کـاهش هزينـه       –دولت براي گسترش آموزش عالي در دروه اخير 

و پرداخت دستمزد باالتر بوده است. بنابراين تقاضاي بخش دولتي براي نيروي کار با تحصيالت باالتر  -تحصيل
تواند بخشي از نيروي پيشران جهت افزايش تمايـل افـراد در    گذاري در گسترش آموزش عالي مي در کنار سرمايه

  سن کار به سمت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر را توضيح دهد.  
روي کار اما آنچه که بايد در اين رابطه مورد بررسي قرار گيرد ظرفيت بخش دولتي براي جذب ني

هاي  کرده است. طي چند دهه گذشته همواره تقاضاي نيروي کار از جانب دولت متمرکز در بخش تحصيل
کرده کشور نيز در اين مشاغل  آموزش، خدمات عمومي و حوزه سالمت بوده و در نتيجه بيشترين شاغلين تحصيل
مات عمومي و بهداشت بخش مشغول به کار هستند. ولي از سمت تقاضا، ظرفيت گروه مشاغل آموزش، خد

هاي  نمود، در آستانه اشباع قرار گرفته و در طي سال کرده را جذب مي دولتي که بخش اصلي نيروي کار تحصيل
هاي اخير تنها  . از سوي ديگر بخش دولتي در سال١شود اخير رشدي در تعداد شاغلين اين قسمت مشاهده نمي

ميليون نفر) و در نتيجه اساسا  ۴اختصاص داده است (نزديک به  درصد از کل اشتغال کشور را به خود ۲۰حدود 
هاي  اي توضيح داده شده در بخش بخش دولتي ظرفيت پذيرش بسيار محدودي دارد که با مشکالت بودجه

پيشين، اين ظرفيت محدودتر نيز خواهد شد. در نتيجه اين وضعيت، نيروي کار با تحصيالت باال که در آستانه 

                                                                                                                                 
 اين موضوع در فصل بازار کار مورد مطالعه قرار گرفته و شواهد آن ارائه شده است. ١
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کرده ندارد. به نظر  ها را جذب مي قرار دارد، امکان پيدا کردن شغل در مشاغلي که به طور سنتي آنورود به کار 
اي نياز  کرده خصوص بخش صنعت) به چنين نيروي کار تحصيل رسد در شرايط کنوني نيز بخش خصوصي (به مي

  )٤٤- ١(نمودار  ندارد.
 )درصد( هاي اقتصاد بخش: سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي به تفکيک ۴۴-۱نمودار 

  
 هاي هزينه و درآمد خانوار منبع: داده

 ميليون نفر-: تعداد دانشجويان کشور۴۵-۱نمودار 

  
هاي حاضر بيشترين  فشار از نظر جمعيت بر روي آموزش عـالي قـرار دارد.    در نتيجه تحوالت ذکر شده سال

ميليـون نفـر رسـيده     ۴به بيش از  ۱۳۹۰ميليون نفر بوده، در سال  ۱,۵حدود  ۱۳۸۰تعداد دانشجويان که در سال 
 ۱۳۸۸تـا   ۱۳۸۴هـاي   در فاصـله سـال  افزايش چشمگير تعداد دانشجويان  ۴۵- ۱توجه نمودار  است. از نکات قابل
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هـاي اشـاره شـده مصـادف بـا همـان        ميليون نفر را تجربه کرده است. سـال  ۱,۴است که تقريبا افزايشي معادل 

دهـد بخشـي از    هايي است که جمعيت فعال جوان ايران کاهش يافته است. در نتيجه اين نمودار نشـان مـي   سال
اند که از جمعيت فعال خارج شوند و به بـازار تحصـيل وارد    د، ترجيح دادهان جواناني که در جمعيت فعال قرار داشته

  شوند.

  

 (هزار نفر)  ۱۳۹۰: هرم جمعيت بر حسب وضعيت فعاليت و تحصيل در سال ۴-۱شکل 

 

کل جمعيت کشور  ١٣٩٠نشان داده شده است. در سال  ١٣٩٠، وضعيت بازار کار ايران در سال ٤- ١در شکل 
سال به بـاال) قـرار داشـته انـد. از      ١٠ميليون نفر در سن کار ( ٦٣,٤نفر بوده که از اين تعداد، ميليون  ٧٤,٤حدود 
 ٤٠ميليون نفر، فعـال و   ٢٣,٤درصد معادل  ٣٨داده اند،  ميليون نفري که جمعيت در سن کار را تشکيل مي ٦٣,٤

به دليل اشتغال به تحصـيل در مقـاطع   ميليون نفر يا  ٤٠اند. بدين معني که  درصد) غيرفعال بوده ٦٢ميليون نفر (
ميليـون   ٢٣,٤از  ١٣٩٠داري يا ساير داليل، متقاضي ورود به بازار کـار نيسـتند. در سـال     مختلف يا به دليل خانه

اند.  ميليون نفر بيکار بوده ٢,٩درصد معادل  ١٢,٣درصد شاغل و  ٨٧,٧اند،  نفري که متقاضي ورود به بازار کار بوده
درصد است. لذا با توجه به عدم تناسـب   ٣١درصد و در بيکاران  ١٨ي تحصيالت عالي در شاغلين سهم افراد دارا

طرف تقاضاي بازار کار ايران با سطح تحصيالت متقاضيان کار (سمت عرضه)، سهم افراد داراي تحصيالت عالي 
ميليون  ٥,٤حدود  ١٣٩٠ال در بيکاران بسيار بيش از سهم اين افراد در شاغلين است. اين در حالي است که در س

ميليون نفر  ٣ميليون نفر از اين افراد را مردان و  ٢,٤نفر از جمعيت غير فعال کشور داراي تحصيالت عالي بوده و 
خصوص مردان) به بازار کار زيـاد  اسـت.    هاي آتي احتمال ورود اين افراد (به دهند. لذا در سال را زنان تشکيل مي
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ثابت بماند، با ورود اين افراد به بازار کـار تعـداد    ١٣٩٥تا  ١٣٩١هاي  دا شاغلين در سالبنابراين در صورتي که تع
اي خواهد يافت. البته بايد توجه داشت اگر اين افراد به بازار کار وارد نشوند، با  مالحظه بيکاران کشور افزايش قابل

توجه به نتايج بخش تحوالت جمعيتـي)،   توجه به ثبات تعداد شاغلين کشور و همچنين افزايش سن اين افراد (با
  تواند منجر به گسترش فقر و کاهش رفاه خانوارها شود.  شود که مي بر بار تکفل خانوارها افزوده مي

 تعـداد جايي بين جمعيت فعال و غيرفعـال و رابطـه آن بـا بـازار تحصـيل، باعـث شـده تـا          هدر مجموع، جاب
اند، بـه افـزايش تحصـيالت مبـادرت      هايي بيکار مانده اند يا در دوره  توجهي از افرادي که وارد بازار کار نشده قابل
جذب افراد داراي تحصيالت عالي، ايـن افـراد در    يبراتقاضاي بازار کار  اد نشدنيزبا توجه به  ن حالي. با اورزند
سـطح تحصـيالت بيکـاران کشـور افـزايش       جـه يو در نتانـد    ي نيز موفق بـه کسـب شـغل نشـده    هاي بعد دوره
   اي يافته است.مالحظه قابل

بر اثر اين وضعيت، سهم افراد داراي تحصيالت عالي در بين بيکاران، حتي از سهم افـراد داراي تحصـيالت   
 مستهلک شدن سرمايه انسـاني افـراد پـس از گذرانـدن يـک دوره نسـبتا       عالي در شاغلين بيشتر نيز شده است.

ترين  هاي آتي نيز يکي از مهم طوالني بيکاري و در نتيجه کاهش احتمال يافتن شغل مناسب براي آنان در دوره
   تبعات منفي چرخه معيوب توضيح داده شده است. 

هاي اخير منجر به افزايش محدود  هاي توضيح داده شده بين عرضه و تقاضاي نيروي کار در سال عدم تعادل
رت شديدي منجر به افزايش تعداد جمعيت غيرفعال داراي تحصيالت عالي شده است. البتـه  صو نرخ بيکاري و به

ها از جمله نرخ بيکاري و  هاي بازار کار آن اين پديده در بين جوانان و زنان با شدت بيشتري رخ داده که مشخصه
 يکـار يب نرخ و درصد ٢٠,٩ زنان کل يکاريب نرخ ٩٠ سال(در  نرخ بيکاري بلندمدت در وضعيت بحراني قرار دارد

گـذاران بـراي برطـرف کـردن عـدم       کـه سياسـت   در صورتيلذا  .)است بوده درصد ٤٠ از شيب ساله ٢٩-١٥ زنان
هاي موجود گام مثبتي برندارند، با افزايش سن جمعيت غيرفعالي که با انگيزه افزايش تحصيل ورود خود به  تعادل

يابـد. لـذا    مدت احتمال ورود اين افراد به بـازار کـار افـزايش مـي     اي ميان يندهاند، در آ انداخته بازار کار را به تعويق
خصوص براي  (به دنر شرايط مساعدي قرار ندارمتغيرهاي نرخ بيکاري و نرخ بيکاري بلندمدت که در حال حاضر د

در وضـعيت  )، با شوک افزايشي عرضه نيروي کـار مواجـه شـده و    هستندبحراني ر يدر مقادجمعيت جوان و زنان 
هاي آتي بـه رشـد درآمـدزاي     اقتصاد ايران براي گريز از اين مشکل در سال د گرفت.نتري قرار خواه بسيار وخيم

  .دارد بدون تورم نياز
مدت، اقتصاد ايران نتواند وضعيت رو به رشدي را تجربـه کنـد، دو حالـت بـراي      در صورتي که در آينده ميان

ميليون نفري داراي تحصيالت عالي به بـازار   ۵,۴ول ورود بخشي از جمعيت وضعيت بازار کار قابل تصور است؛ ا
کار که منجر به افزايش جمعيت بيکاران کشور خواهد شد و دوم عدم ورود اين افراد به بازار کار که افزايش تعداد 
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تـا   ۱۳۸۵اي ه جمعيت غيرفعال کشور و نامساعدتر شدن بار تکفل را به همراه خواهد داشت (وضعيتي مشابه سال

که تعداد شاغلين کشور ثابت و  ثابت مانده بود). در هر دو حالت با توجه به آن که جمعيت فعال کشور تقريباً ۱۳۸۹
هاي اجتماعي، اقتصاد و جامعه ايران را با تهديد جـدي مواجـه    يا رو به کاهش است، گسترش فقر و بروز ناآرامي

   کند. ساخته و وضعيت معيشت و رفاه خانوار ايراني را بدتر مي 



 
 

          
 

        





 
 

          
 

        



 ١٣٥                                                  ران                  يمدت اقتصاد ا انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمه

و  ينفت يش درآمدهايران به افزاير اقتصاد ايح داده شد که شروع تحوالت خاص دهه اخيدر فصل قبل توض
ن درآمدها در يکردن انه ين درآمدها در جهت اهداف خود در اقتصاد بوده و هزينه کردن ايبه هز  ل دولتيتما

 يدر بازارها يديشد يها يد ناترازيد، بلکه منجر به تشديت رفاه خانوارها را بهبود نبخشياقتصاد نه تنها وضع
  ز شد. يمختلف ن

 يها بنگاه ي) واگذار۱مهم اقدام کرد:  ياست اصالحيدو س ي، دولت نسبت به اجرا۸۰مه دوم دهه ين يط
ن يح ايصح يرفت اجرا ي. انتظار م۱۳۸۹ها در سال  ارانهي ي) هدفمندساز۲به بعد و  ۱۳۸۶از سال  يدولت

طور  ن حال همانيشود. با ا يمحصول و انرژ يدر بازارها ييش کارايها منجر به کاهش عدم تعادل و افزا استيس
ن بازارها را يا يا نتوانست ناترازها نه تنه استين سيا يح شد، اجراين بازارها تشريت اين وضعيشيکه در فصل پ

ز يگر (مانند بازار ارز، پول و کار)  را نيد يکننده عدم تعادل، بازارها جاديا يت سازوکارهايمرتفع سازد، بلکه با تقو
فعال شده توسط  ياست و سازکارهاين دو سيا يدورتر کرد. لذا بررس يت تعادلير قرار داد و از وضعيتحت تاث

ن فصل ين اساس، در ايبرخوردار است. بر ا يا ژهيت ويران از اهميت اقتصاد ايها بر وضع استين سيو آثار ا ها آن
ها  ارانهي ياست هدفمندسازيز سيشود، در فصل بعد ن يپرداخته م ۸۰دهه  يط يواگذار ياست هايبه مطالعه س

  شود. يم يبررس
، از يمرتبط با اصالحات اقتصاددر چارچوب مباحث  يساز ياست که خصوص ين موضوع ضروريتوجه به ا

ح آن وجود دارد و مطالعات يانجام صح يرامون چگونگيپ يا گسترده يشود که مبان يمحسوب م ييها سرفصل
ن هدف را يا ين مطالعات همگيآثار آن انجام شده است. مجموعه ا ياجرا و بررس وهي، شيمورد طراحدر  ياريبس

ر ييتغ يا ط به گونهياقتصاد به همراه داشته باشد و شرا يبرا ييايمزااست ين سيا يکنند که که اجرا يدنبال م
در مورد  يارزشمند يجهان يها ت نامتعادل بازارها شود. تجربهيد وضعيت منجر به تشدينکند که در نها

گذشته  يها ن در ساليالت يکايآمر ياز بلوک شرق تا کشورها ياريبس يوجود دارد و کشورها يساز يخصوص
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در  يساز يخصوص ين کشورها، اجرايات اياند. با استفاده از تجرب نموده يساز ياست خصوصيس يبه اجرااقدام 
داشته باشد.  يرا در پ ياقتصاد يها بنگاه ييش کارايت افزايرقم بخورد که در نها يا توانست به گونه يز ميران نيا

به  يجهان اتيتجربو  يساز يشده خصوصآزمون  يمبانبه  يتوجه يشود ب ين حال، در ادامه مشاهده ميبا ا
ط و يکه مح يا واگذارشده قابل مشاهده است، به گونه يها در بنگاه ييو کارا يور ش بهرهيصورت عدم افزا

  مواجه نشده است. يتوجه گسترده با بهبود قابل يها يپس از واگذار يو کار حت کسب

 رانيدر ا يساز يروند خصوص -١-٢

دولت تجربه کرده است.  يداردرا در حوزه بنگاه يار پررنگيران همواره حضور بسير، اقتصاد اياخ يهاسال يط
مت نفت، دولت نقش خود را به يش قيل افزاي، به دليشمس ۵۰و به خصوص در دهه  يقبل از انقالب اسالم

 يکرر چارچوب فييو با تغ ين روند پس از انقالب اسالميش داد. ايدر اقتصاد افزا يگر اصليک بازيعنوان 
و  يقانون اساس ۴۴ن اصل يتوان در تدويکه نمود آن را م ييز ادامه داشت تا جايکشور ن يگذاران اقتصاداستيس

مشاهده  يو محدود شدن بخش خصوص يتوسط بخش دولت ياقتصاد يهاتياز فعال ياريار گرفتن بسيدر اخت
ش نقش دولت در ياتفاق افتاد که منجر به افزا  ي، تحوالتيانقالب اسالم يروزيپس از پ يهاسال يکرد. ط

به  ينيک، بدبيدئولوژيو ا ير ساختار فکريين تحوالت عبارتند از: تغيشد. ا يدولت يهاياقتصاد و گسترش تصد
 ياريشدن بس يتوان در مليرا م يراتيين تغيجه چني. نتيليو اقتصاد بازار محور و آغاز جنگ تحم يبخش خصوص

  دولت افزود.  يهايد که به حجم تصديفراوان د يها مصادرهع و ياز صنا
ن ياز ا يريجلوگ ياست گذاران برايس ياز سو ييهان برنامه اول، تالشيو پس از تدو يبعد از انقالب اسالم

از  يسازيدر قالب خصوص ياصالح يهااستيدر اقتصاد انجام شد. س يش نقش بخش خصوصيروند و افزا
ن مختلف از جمله يقوان يگذاران قرار گرفت و تا به امروز طاستيان جنگ مورد توجه سيپا برنامه اول و پس از

معظم مقام  يابالغ يکل يهااستيمختلف، س يهان بودجه ساليتوسعه پنج ساله کشور، قوان يهان برنامهيقوان
دولت در  ياز تصدشده به تبع آن، تالش بر آن بوده تا بيتصو ۴۴و قانون اصل  ۴۴در خصوص اصل  يرهبر

 يريگيپ يترشيت بيبا جد يساز يبعد از برنامه سوم، روند خصوص يها و سال ۸۰اقتصاد کاسته شود. در دهه 
  مت ثابت ارائه شده است. يانجام شده به ق يهايروند واگذار ۱-۲شده است. در نمودار 
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ارد يلي(هزار م ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰ يهاسال يط ۱۳۸۳سال يمت ثابت به ق ي: ارزش واگذار۱-۲نمودار 

 ال)ير

  
 يسازيمنبع: سازمان خصوص

 

 يياجرا يدر پ يشتريت بيبه بعد دولت با جد ۱۳۸۶شود از سال  يمشاهده م ۱-۲طور که در نمودار  همان
 يصورت گرفته ط يگام برداشته است. بر اساس تحوالت قانون يقانون اساس ۴۴اصل  يکل يها استينمودن س

  رفته است.ير انجام پذيون، سهام عدالت و سايبه سه روش رد د يدولت يهابنگاه يها، واگذارن ساليا
 يواگذار يشده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جاانجام يهايون مرتبط با واگذاريرد د

بنگاه به  يواگذارم اقدام به يون، به صورت مستقيو کسب درآمد و پرداخت د يسازيند خصوصيها در فرآبنگاه
د در سطح يشد ييو بروز ناکارآ ينده بنگاه دولتينان از آيجاد عدم اطميا يندين فرآيجه چنيکند. نتيطلبکاران م

  شود. يبنگاه انجام نم يواگذار ياز براياقتصاد خواهد بود، چرا که مالحظات مورد ن
سهام به  يده اعطاير بر اساس اياخ يهادر سال يواگذار يمورد استفاده برا يها وهياز ش يکيسهام عدالت 

اند، کرده يسهام به صورت کوپن يکه اقدام به واگذار ييات کشورهايبوده است. بر اساس تجرب يصورت کوپن
ت به صورت يت و مالکيريرا انتقال مديشود، زينم يو اصالحات اقتصاد ييش کارايمنجر به افزا يکردين رويچن

آنان  يشتيت معيدرآمد و بهبود وضع ن اقشار کميشتر با هدف تامين سهام بيتد و انتقال ااف يهمزمان اتفاق نم
وه يد بر شيشود نظارت مالکان جد ين روش سبب ميت در ايت و مالکيريرد. عدم انتقال همزمان مديگ يصورت م

د که عمدتا اقشار يمالکان جدن شده در سهام عدالت، ييرا بر اساس سازوکار تعير نباشد، زيپذ ت بنگاه امکانيريمد
  ران بنگاه واگذار شده را ندارند. ينظارت بر عملکرد مد يدهند امکانات و اطالعات الزم برا يل ميدرآمد را تشک کم
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 يال ۱۳۸۰ دوره يط ۱۳۸۳مت ثابت سال ير شده به قواگذا ارزش کل از بخش هر سهم: ۲-۲نمودار

 (درصد) ۱۳۹۰

  
 يسازيمنبع: سازمان خصوص

 

اند.  ون انجام نشدهياست که به صورت سهام عدالت و رد د ييهايز شامل آن دسته از واگذارير نيبخش سا
، ياصالحات اقتصاد يرد، چرا که طبق مبانين بخش قرار گيد در دل ايخود با يبه مفهوم واقع يساز يخصوص
شوند. در ينم يتلق يسازيوصعمده به صورت سهام عدالت خص ين واگذاريون و همچنيبه منظور رد د يواگذار

  انجام شده ارائه شده است.   يهايها از کل واگذارن روشيک از اي، سهم هر ۲-۲نمودار 
شتر بخش يو توجه به حضور ب ٤٤اصل  يکل يهااستين بازه و با وجود ابالغ سيا يبا توجه به نمودار فوق ط

ن يبه ا يکه واگذار ييون بوده تا جايعدالت و رد دها به صورت سهام يدر اقتصاد، بخش اعظم واگذار يخصوص
 يسازيون، خصوصيدر قالب سهام عدالت و رد د يده است. از آنجا که واگذاريدرصد رس ٦٥دو صورت به حدود 

ن يا يهدف دولت از اجرا و يشناس بيدولت مورد آس يشده از سو ذاست اتخايشود، الزم است سيمحسوب نم
  رد. يقرار گ ياست مورد واکاويس

انجام شده است. پاسخ  يران با چه اهدافيدر ا يسازين پرسش پاسخ داد که خصوصيد به ايدر مرحله اول با
  نانه عبارتند از:يبنانه و بديبن پرسش در دو نگاه خوشيا

 يورو بهره ييش کارآيافزانانه: يبدگاه خوشيد.  
 با حفظ کنترل اقتصاد توسط دولت. يعيبه اهداف توز يابيدستنانه: يدگاه بدبيد 

دن به آن يالزم است هدف و ابزار رس ياقتصاد يگذاراستيد گفت در بحث سينانه بايبل نگاه خوشيدر تحل
استفاده شده (رد  ي، ابزارهايسازير کشورها در حوزه خصوصيسا ق مشخص باشد. با توجه به تجربهيبه طور دق
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اند. در  ) نبودهيگر يق کاهش تصدياز طر يورش بهرهيهدف دولت (افزا نيون و سهام عدالت) قادر به تاميد

ذکر شده  يابزارها يي، عدم کارايساز يرامون خصوصيگرفته پ  شکل ير کشورها و مبانيصورت مرور تجربه سا
شده است. چرا  يز مشخص مين يساز يخصوص ياجرا ييدر مراحل ابتدا يحت ييش کارايبه افزا يابيدست يبرا

  وجود دارد: يسازيموفق خصوص ير کشورها، چهار عامل اجرايدر سا يسازيبا توجه به تجربه خصوصکه 

 يک بسته اصالحات اقتصادياز  يبه عنوان بخش يسازيخصوص  

 ت با هميت و مالکيريمد يموفق در واگذار يسازيخصوص  

 کوچک و متوسط يهابنگاه يو با واگذار يجيبه صورت تد يسازيخصوص  

 ياصالحات اقتصاد مرحلهين آخر به عنوان يسازيخصوص  

 ير، برخالف عوامل ذکر شده، رفتارياخ يها سال يران طيانجام شده در ا يساز ياست خصوصيکه س يدر حال
ن، بازارها و ياصالحات الزم در قوانشود:  يمشاهده م يسازيخصوص يموفق در اجرا يمتناقض با تجربه کشورها

تنها مربوط به  يها، واگذارياز واگذار يا در بخش عمدهاند،  ج رقابت و رفع انحصارات انجام نشدهيو ترو رهيغ
انجام شده و  يبزرگ دولت يهابنگاه يبا تمرکز بر رو يسازيت واگذار نشده است، خصوصيريت بوده و مديمالک

است ين سيبنابرا ت.صورت نگرفته اس يتوجه يبخش خصوص يو توانمندساز يبه بحث توسعه بخش خصوص
شکل  يگر و مبانيد يدر کشورها يساز ياست خصوصيس يران با تجربه حاصل از اجراياجرا شده در اقتصاد ا

  شده باشد. يياجرا ييش کارايتواند با هدف افزا يندارد و نم ين موضوع همخوانيرامون ايگرفته پ
با حفظ کنترل اقتصاد توسط  يعيبه اهداف توز يابيدست را يساز يخصوص نانه که هدفيل نگاه بدبيدر تحل

 يکامل يکه به کارگرفته شده، سازگار ييها به روش يساز يت منتج شده از خصوصيد گفت وضعيداند با يدولت م
، يساز ينانه دارد. چرا که تحت تعادل حاصل از خصوصيدگاه بدبيبه اهداف متناظر با د يابيبا اقدام در جهت دست

ن امکان به وجود يها ايمانده و با توجه به نوع واگذار يدر اقتصاد باق يت دولتيريمد يهايناکارآمدها و زهيانگ
  آمده تا دولت بتواند همچنان کنترل خود را بر اقتصاد حفظ کند. 

نواقص بازار حضور  کننده و رفع يعموم يکننده کاال نينانه، دولت به عنوان تاميبنگاه خوش ييدر تعادل نها
 يبخش خصوص ييش کارايزه افزايغالب خواهد بود. انگ ياقتصاد يهاتيدر فعال يهد داشت و بخش خصوصخوا

شود. در  ين هدف، بنگاه مجبور به خروج از بازار ميبه ا يابيز کسب سود خواهد بود، چرا که در صورت عدم دستين
ش يدر سطح کل اقتصاد افزا يور، بهرهيخصوص يها در سطح مجموعه بنگاه ين رفتاريع چنيجه تجمينت
ت يريواگذار شده با وجود اعمال مد يهااز بنگاه يارينانه، بسيبابد. اما بر خالف هدف مورد انتظار نگاه خوشي يم

ن تحت يشوند بنابرايمحسوب م ي، خصوصيف قانون از بنگاه دولتيها و تعريل نوع واگذاريم دولت، به دليمستق
دولت از  ير کاهش تصديران در مسيقت اقتصاد ايرند. در حقيگيربط قرار نميذ يابه نهاده ييگونظارت و پاسخ
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ن روند منجر يحرکت کرده است. ا يو نظارت حداقل يگارشيال يهايژگيبا و يبه سمت تعادل يتعادل اقتصاد دولت
ه بنگاه تحت يت اوليرا در وضعيشود، زيم يساز يت قبل از خصوصينسبت به وضع يشتريب يجاد ناکارآمديبه ا

زه کسب سود بر بنگاه حاکم يد، نه تنها انگيت جديدر وضع يکرده، ول يت ميناظر بر دولت فعال ينظارت نهادها
  رد. يگ يز صورت نمين يدولت ين بر بنگاه هايشينشده، بلکه نظارت پ

 رانيدر ا يساز يموانع خصوص -٢-٢
ج يشود نتايوجود دارد که سبب م ياست موانعين سيا ير اجرايدهد در مس ينشان م يساز يخصوص يمبان يبررس

اصالحات  ياجرا يبرا يز موانعيران نيمواجه باشد. در اقتصاد ا ينانياست با نااطمين سيا يحاصل از اجرا
و موانع  ين موانع در دو دسته موانع اقتصاديوجود داشته است. ا يسازيو به طور خاص خصوص ياقتصاد

  رند.يگ يقرار م ياسيس
است. اول آن که  ير قابل بررسير از دو مسياخ يها سال يط يساز ياست خصوصيس ياجرا يقتصادموانع ا

ن بخش ي). بنابرا۲۸-۱و  ۲۷-۱ يندارد (نمودارها يران حضور عمده و پررنگيدر اقتصاد ا يبخش خصوص
 يطور که در بررس همانواگذار شده را نداشته است. دوم،  يها بنگاه يتيريد سهم مديخر ييموجود توانا يخصوص

ت بخش يق فعاليتعم يرا برا يط مساعديط کسب و کار شرايح داده شد، محيتوض ۸۰دهه  يبازار محصول ط
 يزه کافيها، انگ ن بنگاهيتصاحب ا ييعالوه بر عدم توانا يجه بخش خصوصياورده بود. در نتيفراهم ن يخصوص

د يدر صورت خر يرا نداشت. در واقع بخش خصوص يط کسب و کارين محيت خود در چنيگسترش فعال يبرا
مواجه  يدياس، با مشکالت جدينسبت به مق يچون بازده ييها تياستفاده از مز يواگذار شده به جا يها بنگاه

کند.  يرا آشکار م يساز ياست خصوصيس ينسبت به اجرا يت تقدم توسعه بخش خصوصين بحث اهميشد. ا يم
جاد شده باشد. در يواگذار شده ا يدولت يها ت بنگاهيريمد يبرا يتوانمند يصبخش خصو الزم استمنطقا را يز

  رود.يز باال ميها نيت واگذارياحتمال موفق يقت با توسعه بخش خصوصيحق
ز ضربه خورده و فعال شدن ين ياسياز موانع س ۸۰مه دوم دهه ين يط يساز يند خصوصيرسد فرآ يبه نظر م

جاد يبه ا يفتد، و توجه کافيت اتفاق نيريت و مديتوام مالک يباعث شده تا واگذار ياسياقتصاد س يها کار و ساز
  رد. يت افراد صورت نگين حقوق مالکيرقابت، رفع انحصار و تام يفضا

با  يساز يج حاصل از خصوصيدهند نتا ينشان م يداخل ينظارت يها صورت گرفته در سازمان يها يبررس
نشده است. به استناد  ييش کاراياست منجر به افزاين سيهماهنگ نبوده و ا رامون آنيگرفته پ انتظارات شکل

ج چندان يها نتان ساليا يکل کشور، ط ين سازمان بازرسيو همچن ياسالم يمجلس شورا يرسم يهاگزارش
بخش  يايو حضور پو ياقتصاد رقابت يبه فضا يران نشده و اقتصاد را از انحصار دولتيب اقتصاد اينص يمناسب

با  يو توسعه بخش شبه دولت يآنارش يجاد فضايها اين واگذاريجه ايرهنمون نساخته است. نت يخصوص
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کل کشور  يبوده است. سازمان بازرس ينسبت به اقتصاد دولت يورار فراوان به همراه کاهش بهرهيبس يناکارآمد

جه آن ي% درصد اعالم کرده است.  نت۵را در حدود  ۱۳۸۹ يال ۱۳۸۴ يهاسال يط يقيحق يسازيزان خصوصيم
و  يگذارل ضعف در قانونيم دولت، به دليت مستقيريواگذار شده با وجود مد يهااز بنگاه يشد که بخش بزرگ

 يرسم يهاشوند. بر اساس گزارشيمحسوب م ي، خصوصيواقع يمشخص از بخش خصوص يفينبود تعر
فساد بلند مدت در جهت استفاده از امکانات و منابع  يهاو شبکه يش شبه دولتجاد بخيمنجر به ا يسازيخصوص

دولت، بهبود  يب شده که ناظر بر کاهش تصدين تصويو اهداف مورد نظر در متن قواناست شده  يبنگاه دولت
  اند.  ن نشدهيتام ،بوده يش رفاه اجتماعيو افزا ييکارآ

 رانياقتصاد ا يبر بازارها يساز  يآثار خصوص يبررس -٣-٢

 يمشاهده شده در بازارها يها تعادل از عدم يح برخيصح يساز يرفت در صورت خصوص ين که انتظار ميبا ا
د يتشد يبرا يخود به عامل يدولت يها بنگاه يکرد نامناسب اتخاذ شده در واگذاريابد، اما رويف يتخف ياقتصاد
  ل شد. يو کار تبد يمحصول، مال يبازارها يها يناتراز

ط کسب و کار و ي، محيمتير مداخالت قيتواند از سه مس يح داده شد که دولت ميدر بازار محصول توض
بر بازار محصول از  يساز ياست خصوصيس يدر بازار محصول شود. اثر اجرا يراتييط اقتصاد کالن موجب تغيشرا
  است.  يريگيط کسب و کار قابل پيق اثر آن بر محيطر

 بخشران بوده است. يدر اقتصاد ا يل بخش شبه دولتيبه شکل اجرا شده تشک يساز ياست خصوصيجه سينت
 يدولت بخش به هيشبها  ت آنيفعال يهازهيانگ که شوديم گفته ييهابخش و هابنگاه از دسته آن به يدولت شبه
از آنجا  به عالوه، .کنندينم تيرعا مختلف يهارانتبه  يدسترس ليدل به را يرقابت بازار بر حاکم قواعد و است

از بنگاه منتقل شده،  يت بخشيواگذار شده همچنان در دست دولت مانده و تنها مالک يها ت بنگاهيريکه مد
 يناظر دولت يها قرار ندارند، بلکه نظارت سازمان يجاد شده که نه تنها تحت نظارت مالکان خصوصيا يينهادها

درصد  ۵۰را بر اساس قانون کمتر از يدارند (ز يت دولتيادها نه ماهن نهيجه ايشود. در نت يها اعمال نم ز بر آنين
ت بخش يريها مد ت آنيريرا مدي(ز يت خصوصيار دولت قرار دارد) و نه ماهيم در اختيها به صورت مستق سهام آن
است. اول آن که انتظار  يکسب و کار از دو منظر قابل بررس يها بر فضا ن بنگاهيجاد ايست). اثر اين يخصوص

که به  يابد، موضوعيش يکنندگان بازار محصول افزا ن بخش از عرضهيا يي، کارايت دولتيرير مدييرفت با تغ يم
ط کسب و کار يت محيها شفاف ن بنگاهيگر آن که کاهش نظارت بر ايمحقق نشد. د يت دولتيريل استمرار مديدل

  اده است.قرار د يت بدتريت را در وضعيو حقوق مالک
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شود، کاهش انحصارات  يور ش بهرهيط کسب وکار و افزايتوانست منجر به بهبود مح يکه م يگريموضوع د
از  يا ن حال، از آن جا که بخش عمدهيها بود. با ا بنگاه يريپذ ش رقابتيو افزا يدولت يها ت بنگاهياز فعال يناش

قرار  يار بخش خصوصيها در اخت ن بنگاهيبزرگ صورت گرفته و ا يها انجام شده در مورد بنگاه يها يواگذار
دولت در بازار  يمتيگر مداخالت قيد ينشده است. از سو يريم گيها تصم نه آنياند، در خصوص اندازه به نگرفته

را فراهم  يط گسترش بخش خصوصيط نامناسب کسب و کار شرايثبات اقتصاد کالن و مح يط بيمحصول، شرا
ت رقابت بازار محصول بهبود يماندند و وضع يباق يواگذار شده، بزرگ و انحصار يها جه، بنگاهينت اورد. درين

  افت. ين يچندان
م و دخالت يدولت امکان تنظ يدار ح داده شد که نقش بنگاهيحات بازار محصول در فصل قبل توضيدر توض

ار دولت يدر اختواگذار شده  يها ت بنگاهيريکه مد يطيکند. لذا در شرا يل ميدولت تسه يدر بازار را برا يمتيق
  محصوالت از دولت سلب نشده است. يمت گذاريدر خصوص ق يريگ مياست، همچنان قدرت تصم

ط و يط محيمورد انتظار در بهبود شرا يها تيانجام شده منجر به آشکار شدن مز يساز يدر مجموع، خصوص
دولت نشد. در  يمتيکاهش انحصارات و کاهش مداخالت ق، يت دولتيريمد ييچون کاهش ناکارا يکار از ابعاد

ح يصح يکه اجرا يشود. در صورت يور ش بهرهيش عرضه محصول به خاطر افزايجه نتوانست باعث افزاينت
ل يکار به دل يروين يش تقاضايتوانست افزا يج مطلوب آن مياز نتا يکيافتاد،  ياتفاق م يساز ياست خصوصيس

 يها زه نداشتن بنگاهيبه همراه انگ ين حال، عدم توسعه بخش خصوصيد باشد. با ايتول يزه برايش انگيافزا
ن يجه ايش اشتغال به کار اندازد. در نتياست را در جهت افزاين سيد نتوانست ايش توليافزا يشده برا واگذار

  ط نامتعادل بازار محصول و کار نداشت.يدر بهبود شرا ياست اثر مثبت چندانيس
را در يرفته است. زير پذياست تاثين سياز ا ير جاريش مطالبات غير افزايز از مسين يبازار مالگر يد ياز سو

 يها تيرا با محدود ياقتصاد يها بنگاه يالملل نيب يها ميد تحريکه تورم باال، نرخ ارز پرنوسان و تشد يطيشرا
ها را بهبود ببخشد.  بنگاه ييدرآمدزاط کسب و کار و توان يز نتوانست محين يساز يمواجه ساخت، خصوص ياديز

  اند. نکرده يرا عمل يها تعهدات خود به شبکه بانک ن بنگاهياز ا يرسد بخش يجه به نظر ميدر نت
قرار دارد و انتظار  يار نامطلوبيت بسيو کار در وضع يمال يتعادل بازارها ش مشاهده شد عدميدر فصل پ

گذار  استيکه س يرند. لذا در صورتيقرار بگ يت بحرانيبازارها در وضعن ي، ايفعل يرود در صورت تداوم روندها يم
 يساز يدر نحوه خصوص ينيادير بنييد تغيبا ياز اقدامات اصالح يکيموجود را کاهش دهد،  يها يبخواهد ناتراز

است يح سيصح ينه اجرايدر زم يدر خصوص اقدامات اصالح چهارمباشد. در فصل  يدولت يها بنگاه
  شود. يح داده ميشتر توضيب يساز يخصوص
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 مقدمه
که بر مخارج دولت و  ي، با اثر۸۰دهه  يدر ابتدا ينفت يدرآمدها شيافزا چگونه که شد داده حيتوض نيا از شيپ
مختلف  يبازارها در تعادل عدم قيسبب تعم ينامناسب اقتصاد يها استيگذاشت، در کنار اتخاذ س يپول هيپا

 با توانست يکه م يبا وجود يساز يخصوص ياجرا که شدداده  حيتوض نيهمچن نيشياقتصاد شد. در فصل پ
 يراقتصاديغ اهداف گرفتن شيمختلف بکاهد، بر اثر در پ يبازارها تعادل عدم از کار و کسب طيمح طيشرا بهبود

و محصول بدل شد.  يکار، مال يبازارها در يناتراز دياز عوامل تشد يکينامناسب، خود به  يها وهيو اعمال ش
 تحت ۱۳۸۹ سال در که است انرژي بازار در قيمت اصالح ر،ياخ يها سال در گرفته صورت اقتصادي اصالح گريد

 شيدر پ يسازيصورت پذيرفت. مشابه مباحث مطرح شده در موضوع خصوص هايارانه هدفمندسازي قانون عنوان
اقدام  نياز ا يناش يور بهره شيسبب شد جامعه نتواند از افزا زين طهيح نيدر ا ياقتصاد ريگرفتن اهداف غ

  منتفع شود. ياصالح
 شکاف شيافزادر مورد  اول فصل در شده ارائه حاتيتوض به رانيا يانرژ بازار در اصالحات انجام ضرورت

 يپول هيو پا ينگيبودجه، نقد يمانند کسر يکالن اقتصاد يرهايو آثار آن بر متغ يانرژ يتقاضا و عرضه
 ازآن  جينتامحسوب شود،  هايارانه هدفمندي قانون رکن ترين مهم عنوان به انرژي قيمت اصالح اگر. گردد يم بر

و اقتصاد سياسي قابل بررسي خواهد بود. اگر چه همه اين  زيست محيط کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد جنبه چهار
 در گذار سياست که است اي عمده هدف مختلف، هايبا يکديگر در ارتباط هستند، اما منظور از جنبه ها هجنب

  . کندمي دنبال انرژي قيمت اصالح
 کاهش جهينت در و انرژي توليدکننده و کنندهمصرف به دهياصالح عالمت انرژي، قيمت افزايش از هدف اگر
 مختلف ساليان طول در. است بررسي قابل خرد اقتصاد سطح در انرژي قيمت اصالح باشد، تقاضا و عرضه شکاف
 و کردهسبب شده تا قيمت نسبي اين کاال کاهش پيدا  هاقيمت عمومي سطح رشد همراه به انرژي پايين قيمت
 بين زيادي فاصله تنها نه که ايگونه به دهند، شکل دهيعالمت اين اساس بر را خود کاالي سبد بنگاه و خانوار
 آن جهاني ميزان از نيز ايراني خانوارهاي مصرف ميزان بلکه شده ايجاد آن جهاني قيمت با ايران در انرژي قيمت
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انرژي نيز سبب شده نه تنها  کنندهمصرف هايبنگاه براي انرژي قيمت بودن پايين. است کرده پيدا زيادي فاصله
 انرژي و سرمايه بين خود سازيبهينه در بنگاه و کند پيدا افزايش بنگاه توليد هايسهم اين کاال در نهاده

 انرژي بازار در موجود رانت از بيشتر استفاده سمت به نيز اقتصادي منابع تخصيص بلکه دهد، صورت جانشيني
 در). ۱۶-۱و  ۱۵-۱ ي(نمودارها نندک پيدا يشتريب توسعه دارند بيشتري بري انرژي که صنايعي و کرده حرکت
 توليدکننده هايبنگاه است شده سبب آن گذاريبازار انرژي نيز پايين بودن قيمت انرژي و قيمت عرضه سمت
 شده سبب انرژي بازار در گرفته صورت گذاريقيمت. باشند نداشته توسعه براي منابعي و انگيزه انرژي هايحامل

 رسدمي نظر به دليل همين به. باشند نداشته بدهند، توسعه را خود که آن براي مازادي و انگيزه انرژي توليدکننده
 قيمت افزايش از حاصل منابع است الزم باشد، مدار سياست مدنظر خرد اقتصاد جنبه از انرژي قيمت اصالح اگر

 در را خود توسعه براي کافي منابع و انگيزه هابنگاه اين تا رنديگ قرار انرژي توليدکننده هايبنگاه اختيار در انرژي
  .باشند داشته اختيار
 دارد ها پرداخت تراز و دولت بودجه تراز بر انرژي قيمت اصالح که آثاري به توانمي کالن اقتصاد منظر از
 داخلي تقاضاي شودمي سبب انرژي قيمت بودن پايين. است نفتي منابع مالک دولت ايران اقتصاد در. کرد اشاره
 ديگر طرف از. کند کسب کمتري ارزي درآمد دولت و کرده پيدا کاهش صادرات خالص شده، بيشتر انرژي براي

 ناچار دولت گاه آن نباشد، اقتصادي کشور در انرژي توليد که شود سبب انرژي بازار در دولت گذاريقيمت اگر
 معني به امر اين. دهد اختصاص انرژي توليدکننده هايبنگاه به را خود ايبودجه منابع از بخشي بود خواهد
. شودمي آن کسري و بودجه در توازن عدم به منجر که است آن هايهزينه افزايش و دولت درآمدهاي کاهش
 و انرژي نسبي قيمت کاهش جهت در عاملي عنوان به خود تورم اين و شده تورم بروز سبب دولت بودجه کسري
دولت در اصالح قيمت انرژي، مسائل اقتصاد کالن  گيريجهت اگر. کندمي عمل باال در شده ذکر چرخه تشديد

باشد، بايد منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي وارد بودجه شده تا بدين طريق کسري بودجه و به تبع آن تورم 
  کاهش پيدا کند. 

منفي دارد، که اين اثرات خارجي باعث تاثير  ١خارجي اثرات آلودگي دليل به که است کاالهايي از يکي انرژي
. هر چه ميزان مصرف انرژي بيشتر باشد، ميزان اين آثار شودمنفي بر روي محيط زيست و نيز سالمت افراد مي

بيشتر است. پايين بودن قيمت انرژي در جهت مصرف بيشتر و در نتيجه ايجاد آلودگي بيشتر به  نيز يخارج
 کاهش و دهيعالمت اين اصالح جهت در گامي تواند مي انرژي قيمت افزايش. ددهمي عالمت کنندهمصرف

  .باشد خارجي اثرات

                                                                                                                                 
1 Externality 
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 هايگروه باشد، دولت توسط شده اتخاذ رويکرد غالب وجه انرژي قيمت اصالح سياسي اقتصاد که صورتي در
 در. هستند دولت توسط اجرايي سياست نوع کنندهتعيين دولت هدف تابع و سياست اجراي بازنده و برنده

 کند، نمايندگي را جامعه از ديگري هايگروه ترجيحات بخواهد دولت و کند تغيير دولت هدف تابع که صورتي
 هايگروه منديبهره مالک اگر. شود جاديا يرييتغ دولت توسط شده اتخاذ سياست در داشت انتظار توانمي

 انرژي مصرف ميزان شود، دانسته انرژي پنهان هاييارانه از هاگروه اين سهم انرژي قيمت بودن پايين از مختلف
شوندگان اصلي اين سياست  منتفع مالک، اين با قاعدتا. است انرژي هاييارانه از منديميزان بهره کنندهتعيين
. هستند روستايي خانوارهاي و درآمدي پايين هايدهک نسبت به شهري خانوارهاي و درآمدي باالي هايدهک

 هايبازتوزيع منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي به نفع دهک انرژي، قيمت اصالح سياسي اقتصاد وجه در
  به صورت پرداخت مستقيم و يا غيرمستقيم مشاهده شود.  تواندمي خود اين که داشته جذابيت پايين
 غالب وجه را سياسي اقتصاد وجه توانمي گرفته، کار به طرح اجراي در دولت که منطقي و توضيحات اين با
 انرژي قيمت اصالح قانون گذاري نام در را خود که وجهي دانست، انرژي قيمت اصالح اجراي در دولت رفتار
به بعد توانست از  ۱۳۸۴ يها سال در دولت واقع در. است داده نشان نيز ها يارانه هدفمندسازي قانون عنوان تحت

 در متيق اصالح استيس يکم درآمد را در اجرا يها از گروه يطرح اجرا شده، بخش ياسيس اقتصاد اثرات قيطر
 اصالح بحث شد، داده حيتوض يانرژ بازار بخش در اول فصل در که طور همان. دينما همراهخود  با يانرژ بازار

از اثرات  يها با توجه به نگران دولت يول بوده مطرح زين ۱۳۸۴ سال از شيپ يها از سال يانرژ بازار در متيق
 ياز بابت اثر اجرا ينگران جهيدرآمد و در نت کم يها و بروز فشار مضاعف بر گروه يانرژ متيق شيافزا يتورم
. نمودند ياجتناب م يدر بازار انرژ ياصالح يها استيس ياجرا از گذار استيس تيبر سطح محبوب ياستيس نيچن
 و نفت متيق کاهش کنار در ارانه،يارائه  يدولت برا يمال بار شيو افزا يبازار انرژ يعدم امکان تداوم ناتراز يول

باشد. لذا  يدر بازار انرژ ياصالحات ياجرا از ريناگز گذار استيسباعث شد  ۱۳۸۸  در سال ينفت يدرآمدها
 و شيرا افزا يانرژ يها از فروش حامل يناش يدرآمدها تواند يم يانرژ متيق شيافزا که افتيدر گذار استيس

 يها گروه که تيواقع نيا داشتن نظر در با جهينت در و دهد کاهش را دولت توسط ارانهيپرداخت  يها نهيهز
 متيق شياند، افزا مند شده بهره يانرژ ارانهياز  شتريب جهيو در نت  داشته ياز مصرف انرژ يشتريپردرآمد سهم ب

  درآمد شود.  کم يها گروه از تيحما و عيبازتوز صرف تواند يم که داد خواهد قرار دولت ارياخت در را يمنابع يانرژ
 گذار استيس تيدرآمد و کاهش محبوب کم يها العمل گروه دولت از عکس ينگران سازوکار نيا تحت نيبنابرا

 حيتوض ندياقدام نمود. فرآ يانرژ بازار در متيق اصالح به نسبت تيجد با جهينت در و افتي فيتخف مردم عامه نزد
آن  ياصل مندان بهره(که  مردم عموم نيب آن عيپردرآمد و توز يها از گروه يمنابع افتيبر در يمبن شده داده
 از بخش نيا به معطوف شتريدولت داشت، لذا توجه دولت ب يبرا ياديز تيکم درآمد هستند)، جذاب يها گروه
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 به جهينمود. در نت يبه ابعاد خرد و کالن اصالح اقتصاد بازار انرژ يو توجه کمتر  شد يانرژ بازار اصالح نديفرآ
حاصل از  يدرآمدها از استفاده با عيبازتوز ها، ارانهي يطرح هدفمندساز يدولت در اجرا ياصل تياولو رسد يم نظر
  بوده است.  يانرژ متيق شيافزا

 متوازن بودجه کيرا در  ها  ارانهي يهدفمندساز استيکه دولت س يدر صورت ١شده انجام محاسبات حسب بر
 اشاره حاتيشد. اما با توجه به توض يم نييتع تومان هزار ۲۰ حدود در ديبه هر فرد با يپرداخت کرد، يم يياجرا
 ۲۰ مبلغ رسد يم نظر به بود، شده ليمتما ياسيس اقتصاد مسائل سمت به شتريب طرح نيا هدف که نيا و شده
 را ها ارانهيدولت مبلغ پرداخت  يرو نيدولت به اهداف خود شود. از ا يابيدست به منجر توانست ينم تومان هزار

. کرد ها  ارانهي يطرح هدفمندساز ياجرا به اقدام نامتوازن بودجه وجود با و گرفت نظر در تومان هزار ۴۰ حدود
در  يقانون الزامات به توجه بدون ها  ارانهي يبوده که طرح هدفمندساز يدولت به حد يبرا عيبازتوز تيجذاب

 مجاز دولت هايارانه هدفمندي قانون متن اساس بر. است شده اجرا شده جاديا منابع صيخصوص نحوه تخص
 تامين يا و خانوار به غيرنقدي يا و نقدي کمک صورت به را قانون اجراي از حاصل منابع از درصد ۵۰ است

 بخش به را قانون اجراي از حاصل منابع از درصد ۳۰ شده مکلف دولت ديگر طرف از. دهد اختصاص اجتماعي
 ۱۰ سقف تا و بودجه قالب در مختلف هايجايي وجوه بين بخش جابه قانون، ۱۴ ماده طبق. دهد اختصاص توليد

 قانون اجراي سال نخستين که، ۹۰ سال بودجه قانون ۴۶ ماده(الف)  بند در. است شده شمرده مجاز درصد
 در نيز را -هدفمندي قانون ۱۱ ماده -دولت بخش به مربوط منابع که يافته را امکان اين دولت است، هدفمندي

 ۲۰سهم بخش توليد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي نيز به  آن، بر عالوه. کند صرف خانوار بخش
  درصد کاهش يافته است. 

ليد مکلف شده و اين بدين معني است دولت براي تخصيص منابع بخش تو ها،يارانه هدفمندي قانون متن در
دولت  ،که در مورد بخش خانوار که عدم تخصيص منابع بخش توليد به معني رعايت نکردن قانون است. در حالي

مجاز به تخصيص منابع است، عدم تخصيص منابع به بخش توليد و تخصيص تمامي منابع به بخش خانوار مبين 
اصلي دولت از اجراي اصالح  فزايش قيمت انرژي به نفع خانوارها انگيزهآن است که بازتوزيع منابع حاصل از ا

 پرداخت در دولت هدف انرژي قيمت افزايش از حاصل منابع که آن دليل به طرفي از. است بوده انرژي قيمت
 سازمان منابع از غير به منابعي خود هدف کردن برآورده براي دولت لذا کردهنمي برآورده را خانوارها به نقدي

 مجلس اقتصادي تحول طرح کميسيون گزارش بنابر که ايبه گونه ٢.است کرده استفاده هم را هايارانه هدفمندي

                                                                                                                                 
پگاهان تهران، )، و اقتصاد کالن يبر صنعت، خانوار، بودجه عموم يدبا تأکي (انرژ  يارانهاصالح نظام  يامدهايپ يابيارز)، ۱۳۸۹نيلي، مسعود ( ١

  .و معادن تهران يعو صنا يبازرگانانتشارات اتاق ، انديشه
  .است قانون اين اجراي از حاصل منابع صرفاً هايارانه هدفمندي سازمان منابع، ۹۰ سال بودجه قانون ۴۶ ماده(ج)  بند طبق ٢
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درصدي اين سازمان در  ۵۲کسري بودجه  دهندهنشان ١هايارانه هدفمندسازي سازمان ابتدايي ماهه ۱۵ عملکرد از

. دهدمي نشان را سازمان اين منابع تامين در مختلف هايسهم بخش ۱-۳تامين منابع خود است. نمودار 
 يها حامل متيق شياز محل افزا ينقد يها ارانهيدرصد از منابع پرداخت  ۴۸تنها  شود، يم مشاهده که طور همان

 و خام نفت ،يمرکز بانک منابع ،يعموم بودجه قيآن از طر يمابق. است شده نيو کاالها و خدمات تام يانرژ
 منابع از درصد ۸۰ حداکثر توانست يکه دولت م يوجود با جهينت در. است شده نيتام منابع ريو سا يگاز عاناتيم
 .است داده قرار خانوارها ارياخت در را شده جاديا عبمنا درصد ۲۰۰ از شيب واقع در دهد، صيتخص خانوار به را

 ماهه ۱۵ در هايارانه هدفمندسازي سازمان منابع تامين در مختلف هايبخش سهم: ۱-۳ نمودار
  قانون اجراي از ابتدايي

  
 مجلس اقتصادي تحول طرح کميسيون گزارش: منبع     

در بعد  يعلم اقتصاد منجر به اصالحات يبر مبان يمبتن حيصح کرديرو اتخاذ با توانست يکه م يطرح ن،يبنابرا
در بعد خرد شامل اصالح رفتار خانوارها و بنگاها در مصرف  يبودجه، تورم و اصالحات يکالن مانند کاهش کسر

 يبرا يعامل به خود طرح، نيا ياهداف اصل يبه جا يفرع اهداف به دادن تياولو ليشود، به دل يانرژ ديو تول
  شد.  ليتبد گريد يبازارها يناتراز در بهبود عدم اي شيبودجه و تورم، افزا يکسر شيافزا

کسري  باتعهدات خود  يفايا در هايارانه سازيسازمان هدفمند شد، داده نشان ۱-۳ نمودار در که طور همان
 ،يو بودجه عموم پولي پايه طريق از بودجه کسري اين مالي تامين با و بوده مواجه ينگينقد يکسر وبودجه 

ماهانه  ينگينقد نيتام در شده جاديا اديز ينظم يب گر،يد طرف از ونقدينگي و به تبع آن تورم افزايش يافته 
 دولت کرديرو ياصل آثار. در واقع استدامن زده  يمال يانضباط يب به ،يدولت يها از منابع بودجه شرکت ها ارانهي

                                                                                                                                 
 اجراي از حاصل منابع سازمان اين منابع و داشته دولتي شرکت ماهيت ها¬يارانه هدفمندي سازمان ها،¬قانون هدفمندي يارانه ١٥طبق ماده  ١

 .يابد¬مي تخصيص ها¬يارانه هدفمندي قانون ١١ و ٨ ،٧ ماده طبق که بوده هدفمندي قانون

فزایش قیمت ا
حامل هاي انرژي و 

,  کاالها و خدمات
47,90%

,  عمومیبودجه 
22,70%

خام و میعانات نفت
%11, گازي

,  بانک مرکزيمنابع 
17,60%

%0,80, منابعسایر 
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مبالغ  يمال نيماز تا يناش يمال يباطضان يو ب شده جاديا تورم توان يم هارا ارانهي يقانون هدفمندساز ياجرا در
 شيافزا تورم، شيافزا ياصل ليدل داشت توجه ديبا حال نيا بادانست.  رمتعارفيبه خانوارها از منابع غ يپرداخت

 از حاصل منابع از شيب يمنابع صيتخص و ها ارانهي ينبوده، بلکه عدم توازن بودجه سازمان هدفمند يانرژ متيق
  تورم شده است.  شيسبب افزا يانرژ متيق شيافزا

 دولت بودجهقيمت انرژي بر  افزايش اثر -١-٣

 نظر به درآمدها، منظر ازقرار داده است.  ريدولت را تحت تاث يدرآمدها و ها نهيهز ها ارانهي يهدفمندساز طرح
 در چه آن بر بنا رايز. است دريافتي ماليات ميزان شودمي متاثر انرژي قيمت تغيير از که جزئي بيشترين رسدمي

 يکمتر اتيمال ومواجه شده  يسودآور کاهش با ها نهيهز شيافزا خاطر به اقتصاد عرضه بخش د،يآيم ادامه
دولت از نرخ  ياتيمال يدرآمدها رشد نرخ دهد ينشان م ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰ يها بودجه سال يبررس. کند يپرداخت م

 شده دولت مالياتي يواقعدر قيمت انرژي سبب کاهش درآمدهاي  تغيير جهينت دررشد تورم کمتر بوده است. 
 جهينت در. شود يم ياتيتراز عمل يکسر شيدر بودجه و افزا ينفت يدرآمدها سهم شيافزا سبب امر اين. است

 يها سال در که نيا به توجه باوابسته شده است.  ينفت يدرآمدها به شتريب ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰ يها سال در بودجه
محتمل  يامر ينفت يدرآمدهاثبات  ايمواجه بوده، کاهش  يو نفت يتجار ،يمال يها ميتحر مشکل با رانيا رياخ
 ياجرا از قبل به نسبت طرح نيا يبودجه دولت در اثر اجرا يدرآمدها سمت مشکالت جهينت. در رسد يم نظر به

  .است شده ديآن تشد
 از ابتدا تواندمي انرژي قيمت شيافزاانرژي است که  کنندگانمصرف از يکي خود دولت ها، نهيهز منظر از

سبب  تواندمي انرژي قيمت در افزايش عالوه، بهشود.   آن هايهزينه شيافزابه  منجر يانرژ نهيهز رييتغ ريمس
. شود يساختمان هاينهاده قيمت افزايش قيطر ازعمراني (ساختمان و ساير مستحدثات) دولت  بودجه کاهش

 چه هر قاعدتا. دارد دولت گذاريسرمايه مخارج در راو ساير مستحدثات بيشترين سهم  ساختمان يها نهيهز
عمراني دولت نيز با شدت بيشتري افزايش  هايهزينه واحد شود، شتريب يساختمان هاينهاده قيمت افزايش شدت

خود بکاهد. در  يعمران اتيعمل حجم ازمخارج عمراني خود را افزايش دهد يا  بايد ايدولت  صورتاين در. يابدمي
يابد  کاهش اتيعمل حجمکه  يکسري بودجه دولت تشديد خواهد شد و در صورت ،صورت افزايش مخارج عمراني

دو جزء از مخارج  ميبه طور مستق ،يانرژ متيق شيافزا نيبنابرا شود يم کاستهدولت  گذاريسرمايه ميزان از
  . دهد يم قرار ريدولت را تحت تاث يو مخارج عمران يمخارج انرژ يعنيدولت 
نشان داده شده جبران خدمات کارکنان بيشترين سهم از مخارج  ۸-۱که در نمودار  طورهمان گر،يد يسو از

بودجه دولت را دارد. اگر ميزان پرداختي به کارکنان دولت با تورم تغيير کند، اين امر به افزايش مخارج دولت 
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 تحت) يانرژ از ريغ( زين يعمران يها يگذار هيمورد استفاده در سرما يها نهاده مخارج نيهمچن. شودميمنجر 

 ياجرااز  يناش تورم شيافزا ريمس از ميمستق ريغ طور به نيبنابرا. شوند يم مواجه متيق شيافزا با تورم ريتاث
 يها نهيهز شيافزا قيطر از دولت بودجه ،)يبودجه سازمان هدفمند يکسربا بودجه نامتوازن ( يطرح هدفمند

 يطرح هدفمند يپس از اجرا يها سال در بودجه عملکرد مشاهدات. رديگ يم قرار ريتحت تاث يو عمران يجار
 با. ١اند کرده دايپ شيدولت کمتر از تورم افزا يو عمران يجار يها نهيهز دهد يم نشان) ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰( ها ارانهي
 شتريدولت ب يدرآمدها رشد از ها نهيهز رشد همچنان رايز. است کرده دايپ شيبودجه دولت افزا يکسر حال نيا

  بوده است. 
 کهآن از شيآن ب ياجرا نحوه به توجه با ها، ارانهي يهدفمندساز طرح شده، ارائه حاتيتوض اساس بر

 نيا يکه بنابر مطالب ابتدا يحال در. است بوده موثر ها نهيهز شيافزا بر دهد قرار ريدولت را تحت تاث يدرآمدها
مثبت اصالح قيمت انرژي بر  آثار يعنيبعد اقتصاد کالن آن  ،يانرژ بازار در متيق اصالح از هدف اگر فصل
) با متوازن اي( از شيب درآمدها شيافزا در ديبا آن نشانه نياول بود، يم ها پرداخت تراز و دولت بودجه يکسر
از آن و  يناش يها ينانينااطم وطرح  نيا ياجرا نحوهشد. تورم منتج از  يمدولت مشاهده  يها نهيهز شيافزا

بر  يا کننده نييتع اثر ،ياز منابع بودجه عموم ياز کسر يبخش نياز تام يناش نيتام يباطضان يب نيهمچن
 يشتريب سرعت با تورم شيافزا. است موارد نياز ا يکيبازار ارز  ،مختلف داشته است. به عنوان مثال يبازارها

 کشور از ها هيسرما خروج ايواردات  يارز برا يتقاضا فشار جهيو در نت شود يم يقيمنجر به کاهش نرخ ارز حق
 قيطر از رانيا يارز يمحدود کردن درآمدها يطيشرا نيچن در لذا. آورديم فشار ارز نرخ شيافزا بر شتريب

 منابع صيتخص عدم ايبازار اثرگذار باشد.  نيتوانست بر بازار ارز و بروز تالطمات در ا يکمتر موانع با ها، ميتحر
به  يپرداخت ارانهي نيتام يبرا ها آن کردن نهيو هز يانرژ کننده ديتول يها به بنگاه يانرژ متيق شيافزا از حاصل

 موانع با آن شيافزا اي ديحفظ سطح تول يالزم برا يگذار هياز نظر انجام سرما يانرژ ديتول يها خانوارها، بنگاه
 ريتاث تحت را ها بنگاه نيا ديتول توان شيپ از شيب رانيا يانرژ بخش ميتحر جهيمواجه ساخت و در نت يشتريب

 فايا را ها ميتحر زوريکاتال اينقش مکمل  رياخ يها اتخاذ شده در سال يها استياز س يبخش واقع درقرار داد. 
 احتمال و دقت با بتوانند کنندگان ميتحرشده  باعثنادرست  يها استياز س يکه برخ يمعن نيبد اند؛ کرده
طرح  ياجرا ها استيس نياز ا يکيکنند.  يريگ مورد هدف خود را نشانه ياقتصاد يرهايمتغ يشتريب تيموفق

  است. بوده يمال يباطضان يب با همراه وبودجه نامتوازن  طيشرا در ها ارانهي يهدفمندساز

                                                                                                                                 
تواند بر رشد اقتصادي اثر منفي بگذارد. براي اطالعات بيشتر به مجموعه مطالعات تحوالت  هاي عمراني مي بايد توجه داشت که کاهش در هزينه ١

 هاي مالي مراجعه شود. فصل دوم، سياستداخلي، مجلد اول، بخش سوم، 
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  اقتصادي هايبنگاه بر انرژي قيمت افزايش اثر -٢-٣

 نامناسب، کار و کسب طيمح ليقب از يبا مشکالت ياقتصاد يها بنگاه ها، ارانهي يهدفمندساز طرح آغاز از شيپ
 ديتول بر که بودند مواجهمحدود کننده بازار کار  نيو قوان يمال نيتام نامساعد طيثبات اقتصاد کالن، شرا يب طيشرا

 و کاهنده رشد نرخ و پرنوسان و باال تورم شامل کالن اقتصاد يثبات يبها موثر بود.  کار آن يروين يتقاضا و
با  يداخل يها بنگاه رقابت طيشرا زين يقيحق ارز نرخ کاهش. گذاشتيم يمنف اثر ها بنگاه ديبر توان تول ر،يمتغ

تيفعال يمال نيتام يبرا ياقتصاد يها بنگاهبر آن،  عالوه. ساختيم مواجه مشکل بارا  يخارج يواردات يکاالها
از  يبخش دهد ينشان م يبانک ستميس يجار ريغ يها يرو بودند. رشد بده روبه ياديز يها چالش باخود  يها

 نيچن در حال. اندبودهخود دچار مشکل  يها يبده بازپرداخت در اند،  شده يمال نيتام به موفق که هم ييها بنگاه
اقتصاد کالن، طرح  يها يثبات يب و ها ينانياطمو بازار ارز و کاهش نا يو بدون اصالح در بازار مال يطيشرا

 سهاز  الاقل ها ارانهي يهدفمندساز طرح قالب در يانرژ يها حامل متيق شيافزا. شد اجرا ها ارانهي يهدفمندساز
 کاهش) ۳و  ينانينااطم و تورم مانند کالن اقتصاد طيشرا رييتغ) ۲ ها،بنگاه يانرژ يها نهيهز شيافزا) ۱ ريمس

 شيافزا از شده آزاد منابع صيتخص عدم ايها  از منابع آن رمتعارفيغ برداشت ليبه دل يدولت يها بنگاه يسودآور
 سه نيها از ا بنگاه يريسازوکار اثرپذ ،. در ادامهگذارد ياثر م ياقتصاد يها بنگاه تيفعال برها،  به آن يانرژ متيق

  . رديگ يقرار م يبررس مورد ريمس
درصد از کل يارانه انرژي را به خود اختصاص داده  ۱۸بخش صنعت  ،۱۳۸۸ سال يانرژمبناي ترازنامه  بر
 بهنفت سياه و نفت کوره  ،گاز طبيعي برق، ۱۳۸۹در سال  صنعتي، هايکارگاه آمار مبناي بر نيهمچناست. 

 حامل، چهار نيا. از اند شدهمي محسوب صنعتي هاي بنگاهشده توسط  مصرفهاي انرژي  حامل ترين مهم بيترت
 افزايش ميزان. انددرصد از يارانه بخش صنعت را به خود اختصاص داده ۸۱حدود   ،نفت کوره و گاز طبيعي ،برق

 جانشيني تيقابلنيز ميزان  و يبر يانرژتابعي از شدت  انرژي، قيمت افزايش اثر در صنعتي هايبنگاه هزينه
 افزايش آني شوکباشد،  شتريب يتيفعال يبرهر چه انرژي  جهينت درمختلف انرژي با يکديگر است.  هاينهاده
  .شودمي هاانرژي بنگاه هزينه شديدتر افزايش سبب  انرژي قيمت
 در تغيير سببتواند  يمتوليد  هاينهاده نسبي قيمت تغيير قيطر ازقيمت انرژي  شيافزا گر،يد طرف از

 در شده گرفته کار هبتوليد  هاينهاده ميزاندر  رييتغ بروز آن، جهيکه نت شودصنعتي  هايبنگاه توليد تکنولوژي
 پذيريميزان آسيب باشد، بيشتر بنگاهچه شدت تغيير تکنولوژي مورد نياز  هر ،يعيطب طوره ب. بود خواهد ديتول

 از انعکاسي تواندمي توليد هايهزينه کشش. است بيشتر قديمي تکنولوژي حفظ صورتاقتصادي در  هايبنگاه
 هزينه تابع در انرژي هاينهاده قيمتي کشش چه هر که ايگونه به باشد، اقتصادي هايبنگاه مدتميان رفتار
 بازار شرايط کنار در امر اين. است بيشتر نيز انرژي قيمت افزايش دليل به هزينه افزايش شدت باشد، بيشتر
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مختلف  هايفعاليت رشته در پذيريآسيب از انعکاسي تواندمي مختلف هايبنگاه در دهيسود ميزان و محصول

 باشد. 

 رشته پذيريآسيب توانمي محصول، بازار مورد در فروضي نيز و انرژي هاينهاده قيمتي کشش از استفاده با
انرژي  هايحامل قيمت افزايش زانيم گرفتن نظر دررا به تفکيک اندازه و مالکيت با  يصنعت مختلف هايفعاليت
آسيببسيار کمتر از  برق، قيمت افزايش با مواجهه در هابنگاه پذيريآسيب آمده، دست به نتايج بنابر. کرد برآورد
همزمان قيمت  افزايشاساس،  نيهم برانرژي است.  هايحامل همهدر مواجهه با افزايش قيمت  هابنگاه پذيري

 نظر به  مثال، عنوان به. کندمي وارد هافعاليت رشته اکثر هايبنگاه به يتوجه قابلآسيب  انرژي، هايحامل همه
 از بيش ١)درصد ٢٧٠ به نزديک( صنعتي هايبنگاه براي طبيعي گاز قيمت شديد افزايش ر،يرسد در تجربه اخ يم

 رسيدن براي. نيست گونهاين برق قيمت با رابطه در که حالي در باشد؛ تحمل قابل ها آنبوده که براي  اياندازه
 اهميت از نسبي هايقيمت به توجه ها،بنگاه انرژي هايحامل قيمت افزايش ميزان تعيين جهت دستورالعملي به

 از پس انرژي، قيمت افزايش از قبل هابنگاه پذيريآسيب نتايج خالصه زير جدول در. است برخوردار زيادي
  . ٢است آمده انرژي هايحامل همه قيمت افزايش از پس و برق قيمت افزايش

  

  )درصد( صنعتي هايبنگاه فروش ارزش کل از پذيرآسيب هايبنگاه فروش ارزش سهم:۱-۳ جدول

 
 قيمت افزايش از پيش

 انرژي

 قيمت افزايش واسطه به

 برق

 قيمت افزايش واسطه به

 انرژي هايحامل همه

  ۲۴,۲۳  ۱۱,۸  ۹,۳ اقتصادي هايبنگاه کل

  

پيش از افزايش قيمت انرژي، فقط  پذيرآسيب هايبنگاه سهم ،شود يم اهدهمش ١-٣که در جدول  گونههمان
نامساعد  رسدمي نظر به بنابراين. است برق قيمت افزايش واسطه به پذيرآسيب هاياندکي کمتر از سهم بنگاه

پيش از افزايش قيمت انرژي شده)  هابنگاه پذيريآسيبصنعتي (که موجب  هايبنگاه کار و کسب فضاي بودن
بوده است. به همين دليل  ها بنگاه تيدر فعال مهمي بسيار عامل ها ارانهي يطرح هدفمندساز ياجرا از شيپ

 سهم دهد يم نشان باال جدول. رديگ صورتجهت بهبود فضاي کسب و کار  در يجد ياست اقدامات يضرور
 نيا. است افتهي شيافزا يا طور قابل مالحظه به يانرژ يها حامل همه متيق شيافزا اثر در ريپذبيآس يها بنگاه

                                                                                                                                 
با دولت  يشتريب يزن بزرگ که از قدرت چانه يها ها و به خصوص بنگاه همه بنگاه يبرا يانرژ يها حامل متيق شيافزا زانيم داشت توجه  ديبا  ١

 توسط دولت است. يياجرا استيس اتيکل اساس بر شود يم ذکر نجايا در آنچه و نبوده کسانيبرخوردار هستند، 
ي، مجلد مجموعه مطالعات تحوالت داخلها به  ي بنگاهريپذ بيآس مفهوم قيدق فيتعر و محاسبات اتيجزئ مورد دربراي اطالعات بيشتر  ٢

 کنيد. ها مراجعه ها بر بنگاه اصالحات اقتصادي؛ آزادسازي، بخش دوم، فصل اثر هدفمندي يارانه
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 يبازارها ريدر سا اصالحات اعمالبدون  يصنعت يها بنگاه بر ها ارانهي يطرح هدفمند يمنف اثر انگريب موضوع
 يمال نيقادر به تام يکه به سادگ ييها بنگاه شد داده حيتوض که طورهمان. است کار و کسب طيمح زيناقتصاد و 

 يخارج يرقابت با کاالها يبرا ،)ي(مسائل بازار مال ستنديخود ن يگذار هيسرما شيو افزا يتکنولوژ رييتغ يبرا
مختلف از جهت ورود و خروج  يها پرنوسان و با اصطکاک يطيمح در) و ارز بازار مسائلتحت فشار قرار دارند (

چند  شيقادر نخواهند بود افزا يسادگ به) کار و کسب طيمحيهستند (مسائل اقتصاد کالن و  تيمشغول به فعال
 نيا ياجرا وهيش يتورم اثرات با گريد يسو از. کنند تحمل را خود يانرژ يها نهيهز  يدرصد صد چند ايده 

 ها نهينه تنها هز يدولت يها از بنگاه يبرخ يکه برا يحال در. افتيخواهد  شيافزا زين هاآن يها نهيهز ريسا طرح،
 از آنچه از شيب ،را يمشخص در هر ماه مبلغ يخيتارکه دولت مجبور بوده در  آن ليدل به بلکه افتهي شيافزا
 است کاسته ها شرکت نيا بودجه منابع ازپرداخت به خانوارها فراهم کند،  يبرا شده،حاصل  يانرژ متيق شيافزا
 زانيخود را به م ياند درآمدها که نتوانسته ياقتصاد يها از بنگاه يبخش بر فشار با يهدفمند طرح اساس نيا بر

اثرات  يبررس در گريد يسو از. کند يدچار مشکل م را محصول بازار عرضه سمت دهند، شيخود افزا يها نهيهز
کاال و  يتقاضا طرح، نيا يتورم اثرات بروز از شيپ تا و مدت کوتاه در شد خواهد مشاهده خانوار بر طرح نيا

بازار محصول با شوک مثبت  يتقاضا سمت جهينت در و افتهي شيافزا ينقد پرداخت ليخدمات خانوارها به دل
 ارز بازار بر شتريب فشار زين امر نيا. است کاال شتريحرکت به سمت واردات ب يتيوضع نيچن جهينت. شود يم رو هروب

 زيبازار کار ن اساس، نيا بر. کند يم ديرا تشد يخارج يبا کاالها يداخل يها بنگاه يرقابت طيشرا بر نيهمچن و
يم شيمشاغل افزا يبرخ رفتن دست از امکان و افتهيکاهش  ديجد شغل جاديا امکان و گرفته قرار ريتاث تحت

  آن است.  ديمو ١٣٩٠ سال در کار بازار آمار جينتاکه  يتحول. ابدي
 در اگر رايبرخوردار است. ز ياديز تياهم از زيبر اساس اندازه ن ياقتصاد يها بنگاه يريپذ بيآس يبررس

 کاهش براي شرايط ديبا بينند،مي بيشتري آسيبکوچکتر،  يبنگاهها با سهيمقا دربزرگ  هايبنگاه فعاليتي، رشته
بزرگ (که اکثرا  يها بنگاه از يبرخ يبرا که يصورت درفراهم شود.  يانرژ متيق شيپس از افزا هااين بنگاه اندازه

 يا اندازه به دنيرس و اندازه رييتغمانع از  کار بازار قوانين از ناشي هاياصطکاک ،هستند) يدولت تيمالک يدارا
 در. داد خواهند ادامه خود کار به مناسبهمچنان با ساختار نا ها بنگاه وشود  می، است نهيها به آن يکه برااست 

مالي  بازارهاي نامساعدشرايط  ،که کوچکتر از اندازه بهينه هستند يمتوسط و کوچک هايبنگاه براينقطه مقابل، 
 بازار در دولت هايدخالت وتوسعه)  يها  و تحقق برنامه يگذار هيسرما شيافزا يبرا يمال نيتام امکان(عدم 

 عنوان به تواندمي) ها تيها و رشته فعال بنگاه يبرخ يبرا يانحصار طيشرا جاديبزرگتر (ا هايبنگاه محصول
 ميان ايمقايسه ،٢-٣جدول  در يرو نيا ازباشد.  تر بهينه و بزرگتربه اندازه  هاآن رسيدن جهت در موانعي
  .است شدهبه تفکيک اندازه انجام  هابنگاه پذيريآسيب
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 مشابه اندازه با هايبنگاه فروش ارزش کل از پذيرآسيب هايبنگاه فروش ارزش سهم :۲-۳ جدول

  )درصد(

 در افزايش واسطه به انرژي قيمت افزايش از پيش بنگاه اندازه نوع

 برق قيمت

 قيمت در افزايش واسطه به

 انرژي هايحامل همه

  ۲۵,۳۶  ۹,۳۲  ۴,۶۲ کوچک هايبنگاه

  ۲۷,۴۵  ۹,۳۷  ۴,۸۲ متوسط هايبنگاه

  ۲۲,۳۱  ۱۳,۳۶  ۱۱,۸۱ بزرگ هايبنگاه

  

 هايبنگاه سهم از بيش پذيرآسيب بزرگ هايبنگاه سهم انرژي، قيمت افزايش از پيش شودمي مشاهده
 به کهآن اول باشد؛ دليل دو اين از يکي از ناشي است ممکن امر اين. است بوده پذيرآسيب متوسط يا و کوچک

 به نسبت ها ينانينااطم نيبزرگ از ا يها بنگاه شتريب يرياقتصاد در سطح کالن و اثرپذ يها يثبات يب ليدل
داشته  يتر نامطلوب تيوضع هابنگاه ساير به نسبت بزرگ هايبنگاه کار و کسب فضاي ،١کوچک يها بنگاه

کوچک و متوسط، بدون داشتن صرفه  هايبنگاه با مقايسه در بزرگ هايسهم بيشتري از بنگاه کهآن دوماست. 
 قيمت افزايش نيز و برق قيمت افزايش شودمي مشاهده. همچنين پردازندمي فعاليت به و اندشده ايجاد اقتصادي

  .٢کندمي وارد کوچک هايبنگاه با مقايسه در متوسط هايبنگاه به بيشتري آسيب انرژي، هايحامل همه
 بودن بيشتر. است آمده زير جدول در ها،بنگاه مالکيت نوع تفکيک به پذيرآسيب هايبنگاه سهم مقايسه

 ناکارايي هابنگاه اين شود سبب تواندمي بانکي منابع به هاآن بيشتر دسترسي نيز و دولتي هايبنگاه در آسيب
 که اثري از جدا امر اين وقوع، صورت در. دهند پوشش بانکي منابع با بلکه تکنولوژي در تغيير طريق از نه را خود
 هايبنگاه که شود آن سبب تواندمي باشد داشته پولي پايه در مرکزي بانک به هابانک بدهي جزء بر تواندمي

-بنگاه با مقايسه دردارند)  يدر مقابل شبکه بانک يکمتر يزن که قدرت چانه ييها بنگاه تر عام حالتخصوصي (در 

 تواندمي محصول بازار در کهآن از جدا امر همين وکنند  دايپ يبه منابع بانک يمحدودتر يدسترسدولتي  هاي
 يپ در را وريبهره کاهش نيز اقتصاد کل سطح در شود هاقيمت عمومي سطح در افزايش و عرضه کاهش سبب

  داشته باشد. 

                                                                                                                                 
  براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به کتاب زير مراجعه شود: ١

 بازرگاني، اتاق ،)ايران صنعت وري بهره تحوالت به جامع رويکرد( ايران صنعتي پذيري )، افزايش توان رقابت۱۳۹۱نيلي، مسعود و همکاران، (
 .تهران کشاورزي و معادن صنايع،

 نبوده معنادار يآمار لحاظ از ها،تيفعال رشته از ياريبس يهابنگاه ديتول کل نهيهز در يانرژ يهاحامل يمتيق کشش شد، گفته که گونههمان ٢
  .ستين يدرست سهيمقا متوسط و کوچک يهابنگاه با بزرگ يهابنگاه يريپذبيسهم آس سهيمقا ن،ياست و بنابرا
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 مالکيت نوع با هابنگاه فروش ارزش کل از پذيرآسيب هايبنگاه فروش ارزش سهم: ۳-۳ جدول
 مشابه

 در افزايش از پيش بنگاه ماليکت نوع

 انرژي قيمت

 در افزايش واسطه به

 برق قيمت

 در افزايش واسطه به

 انرژي قيمت

  ۷,۹۹  ۳,۹۵  ۲,۸۶ دولتي

  ۱۹,۱۰  ۲,۱۲  ۱۲,۳۸ خصوصي

  

طور قابل ه ب يخصوص بخش با سهيدر مقا يدولت ريپذ بيآس يها بنگاه درصد شود،مي ديده که گونههمان
دولتي پيش از  هايبنگاهکسب و کار  يتر بودن فضااز مساعد يتواند ناش يم مشاهده نيکمتر است. ا يتوجه

همچنين ميزان  .برخوردارند انحصار يا و خاصاز امتيازات  ها،بنگاه اين نشان دهديا  و باشدافزايش قيمت انرژي 
 خصوصي هايبنگاه پذيريآسيب ميزان از بيشتر برق قيمت افزايش واسطه به دولتي هاي بنگاه پذيريآسيب
  انرژي، عکس اين مطلب صادق است.  هايحامل همه قيمت افزايش با مواجهه در که حالي در است؛

خصوص  و ارز و به يمال يبازارها جمله از بازارها ريسا در اصالح شد مشاهده بخش نيدر ا مجموع، در
 متيق شيافزا از شيپ يحت دهد ينشان م ٣-٣تا  ١-٣جداول  راياست. ز يمحصول مقدم بر اصالح بازار انرژ

 جاديا ليدل به زين کار بازار يعموم طيشراقابل توجه است. اصالح در  ريپذ بيآس يها بنگاه درصد زين يانرژ
که  يطيشرا در نياست. همچن يضرور متيق شيها پس از افزا در خصوص اندازه بنگاه يريگ ميتصم امکان
 نهيهز ياقتصاد يها ميمانند تحر يقرار دارد و مسائل ييموجود در اقتصاد کالن در درجه باال يها ينانينااطم
 يريپذ بيموجب آس يانرژ متيق شيافزا دهد، يم شيافزا يتکنولوژ اصالح يرا برا ياقتصاد يها بنگاه
 کار بازار ،يجار ريغ يها يبده شيافزا بواسطه يمال يبازارها ريمس نيا از که شود يم ياقتصاد يها بنگاه

 کاهش قيو بازار محصول از طر موجود يها شغل از يبرخ رفتن دست از اي ديجد شغل جاديا امکان عدم بواسطه
  . رنديگ يم قرار ريتحت تاث يخارج يکاال يبرا تقاضا شيو افزا يداخل يکاال عرضه

 ينقد ارانهي يمال نيدر تام يمال يباطضان يب وبودجه و تورم  يکسر شيافزا با که زين طرح نيا ياجرا نوع
در سطح اقتصاد  ينانينااطم شياز نظر افزا هم ها، نهيهز شيهم از نظر افزا است بوده همراهبه خانوارها  يپرداخت
 جهينت در. است داده قرار ريتاث تحت را ها بنگاه عملکرد يدولت يها بنگاه يبرخ منابع در کاهش نظر از هم وکالن 

الزم  يازهاينشيپ به توجه بدون شود، يم يبند طبقه يو آزادساز ياقتصاد اصالحات عنوان ليکه در ذ يطرح
 ،يو فرع يراقتصاديغ ياهداف اتخاذ لينامتوازن به دل يا بودجهاجرا بر اساس   آن، از تر مهم و آن تيموفق يبرا
 يها بر سر راه توسعه بنگاه ينداشت، بلکه خود به مانع يپ در را بازارها گريو د يانرژ بازار در بهبود تنها نه
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و روز  بود گرفتن شدت مرحلهدر  ياقتصاد يها ميرخ داد که تحر يزمان در زين تيوضع نيا. شد ليتبد ياقتصاد

 عامل دو نيا جهينت در. شد يمواجه م يشتريب يارجخ يها تيبا محدود ياقتصاد يها بنگاه عملکرد روز  به
  قابل توجه روبه رو کردند.  شيرا با افزا ياقتصاد يها بنگاه يريپذ بيآس هم کنار در) ميو تحر ي(هدفمند

 بسته کيتنها در قالب  يانرژ بازار در اصالح کالن، سطح در که شود يم سبب عوامل نيا مجموعه لذا
 يفراتر از مفاد قانون هدفمندساز يانرژ بازار در اصالح برنامه ليتفص حد رايجامع قابل طرح باشد. ز ياستيس
 ازاقتصاد کالن بدان پرداخته شود تا هم موجب کاستن  ياستيس بسته کياست تا در  يضرور و هاست ارانهي

ارکان اقتصاد،  ريبا بودجه دولت و سا يمختلف شود و هم به واسطه رابطه انرژ يبازارها در تعادل عدم طيشرا
 يانرژ يها حامل ارانهيو مجزا به موضوع  يا رهيجز پرداختن مانع و کالن اقتصاد در ثبات و نانياطم جاديا موجب
  شود. 

  خانوار بر انرژي قيمت افزايش اثر -٣-٣

 چارچوب در توانر قيمت انرژي در ايران را ميير اخييشده در تغ کرد اتخاذيح داده شد رويطور که توض همان
 ،اجراي اصالحات در بازار انرژي بوده ةشيو ةکنند ن چارچوب، آنچه تعيينيا ه اقتصاد سياسي توضيح داد. درينظر

تعامل اين برندگان و بازندگان در نظام سياسي  ةر انجام شده و نحوييتغو بازندگان  برندگان يت نسبياهم درجه
هاي هدف   هاي انرژي بر خانوارها به عنوان گروه  بررسي اثرات رفاهي اصالح يارانه ،است. از اين منظر

دهه  ياقتصاد ن گزارش که اثر تحوالتياهداف ا يراستا در واقع درگذار از اهميت بااليي برخوردار است.  سياست
ز الزم است اثر طرح ينجا نيا در قرار گرفته، يل و بررسيمورد تحل يرانيت خانوار اشيت معيبر وضع ۸۰

تحت  تواند ير ميرد. رفاه خانوارها از چند مسيشت خانوار مورد مطالعه قرار گيت معيها بر وضع ارانهي يهدفمندساز
گذارد پرداخت  يرفاه خانوار اثر مم بر يطور مستق ر که بهين مسيرد. اوليها قرار گ ارانهي ير طرح هدفمند سازيتاث
بودجه  يبا کسر ين رقم بوده که طرح هدفمنديزان اين مييبه هر نفر از افراد خانوار است که اساسا بنابر تع ينقد

 درآمد نيز خانوار (درآمد حاصل از اشتغال و يبر مجموعه درآمدها ين نظر، درآمديمواجه شده است. لذا از ا
دهد  يم قرار ريتاث تحتخانوار را  شتيمع ميمستق ريغ طور به که دوم ريمس. است شده اضافه) هيسرما از حاصل
در  رييتغ خاطر به ياقتصاد يها بنگاه تيوضع به ريمس نيسوم. است طرح نيا ياجرااز  يناش يتورم اثرات

 جاديا با تواند يم ميمستق ريغ طور به زين ريمس نيا عتاي. طبگردد يبر م ها آن درموجود  يها شغل تيکم و تيفيک
 در. دهد قرار ريتاث تحت را خانوار رفاه) ها شغل تيفي(ک دستمزد سطح ايها)  شغل تي(کم شغل رفتن دست از اي
 در سپس و شود يم يبررس يرانيا يخانوارها رفاه راتييتغ اول، ريمس دو نديبرآ ازبخش ابتدا با استفاده  نيا

  ارائه خواهد شد.   يحاتيتوض سوم ريمس خصوص
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کند به مجموعه  يافت ميدر يانرژ يها ارانهيکه از محل  ير اول، خانوار با اضافه کردن درآمديدر دو مس
که در  يکاال و خدمات يها متيش قيگر با افزايد يکند و از سو يد کاال و خدمات اقدام ميبه خر خود، يدرآمدها

رفاهي  شود. در واقع وضعيت يم رو جاد شده است، روبهيها ا ارانهي يمندسازبودجه طرح هدف يکسر ياثر تورم ناش
 مجموعهاين سبد را بسته به درآمد خود و  خانوار شود و يمهاي مصرفي آن تعيين  هر خانوار بر اساس سبد کاال

رين کند که بيشت اي انتخاب مي رو است، به گونه ها روبه مصرفي خود با آن هاي ه کااليته براي که هايي قيمت
رخ داده در  تحوالت تغييرات يابيارزتغييرات رفاهي خانوار نيازمند  بررسيدر پي داشته باشد.  اومطلوبيت را براي 

 در. است رو روبه آن با کاالها ه انواعيتههايي است که براي  سبد مصرفي خانوار در اثر تغييرات درآمد و نيز قيمت
 پرداخت مجموعه که نيا به خانوار خواهد بود. با توجه يت رفاهيوضع کننده نيير اول تعيند دو مسيجه، برآينت

 به مدت توان استدالل کرد در کوتاه يبوده است، م يمت انرژيش قيش از درآمد حاصل از افزايب به خانوارها ينقد
ش از يب که اند برخوردار شده يبودجه، مجموعه خانوارها از درآمد يکسر يجاد اثرات تورمير در ايل تاخيدل

ش يکاال و خدمات افزا يخانوارها برا يتقاضا مدت ن در کوتاهيبنابرا. است بوده ها آن ينه انرژيش در هزيافزا
 ۸۹مشاهده شد که در سال  ۲۳-۱افته است. در نمودار يش يافزا) هاآن(رفاه  ها ت آنير مطلوبين مسيافته و از اي
ه ياول يها ماه در که کرد استنباط گونه نيتوان ا ين مياست. بنابراران رقم خورده ين رقم واردات در اقتصاد ايشتريب

ن تقاضا به يا مدت، در کوتاه يد داخليل عدم امکان رشد توليافته و به دليش يخانوارها افزا يتقاضا طرح، ياجرا
بودجه سازمان  يکسر ين طرح و پس از بروز آثار تورميمدت ا انيآثار م يبررس ياست. اما برا سمت واردات رفته

ن مهم در مجموعه مطالعات تحوالت يانجام شود که ا يتر قيها الزم است محاسبات دق ارانهي يهدفمندساز
ج مطالعه مذکور ارائه ياز نتا يابخش دوم، فصل دوم انجام شده است. در ادامه خالصه ، مجلد سوم،يداخل

  شود. يم
 يطرف و پرداخت نقد کياز  يانرژ يها مت حامليش قيزاجه افيخانوارها در نت يرفاه يامدهايل پيتحل يبرا
" خانوارها مورد يقيوه اول، درآمد "حقيتوان مبنا قرار داد. در ش يرا م يوه بررسيگر، دو شيها از طرف د به آن

خانوار با در نظر  يدرآمد اسم مورد توجه است که صورت آن، يرات کسرييتغ وه،ين شيرد. در ايگ يسنجش قرار م
را در بر  يانرژ يمت انواع حامل هايها از جمله ق متيق يسطح عموم کسر،مخرج  ها و به آن يها گرفتن پرداخت

جه ين نتيدا کند، ايپ کاهش ميمت و پرداخت مستقير قييکه مقدار کسر مورد نظر پس از تغ يرد. در صورتيگ يم
مت با کاهش مواجه شده و لذا در يش قيب قبل از افزايبا همان ترک يسبد د خانوار ازيشود که قدرت خر يد ميعا

  خود را کاهش خواهد داد. يکاال و خدمات مصرف يمجموع خانوار مقدار واقع
 مت هم مد نظر قرار دادهير قييخانوار به تغ يش داده و واکنش منطقيرا افزا يوه دوم، دقت بررسيش در

 تر ارزان يکاال با تر گران يکاال ينيگزيجا ، امکانيافت نقديکنار در ک کاال دري يمت نسبيش قيشود. افزا يم
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ن مقدار ممکن را داشته باشد. در يشتريها ب متيد قيب جديت خانوار در ترکيکه مطلوب ياگونه هکند ب يمرا فراهم 

محور به -هاي مطلوبيت  مختلف براي سنجش تغييرات رفاه خانوارها از شاخص هاي  ان شاخصيوه دوم، در ميش
ها سعي دارند تغييرات رفاهي خانوارها را  اين منظور استفاده شده است. اين شاخص بهترين شاخص برايعنوان 

ن يهم برکنند.  در اثر تغيير سبد مصرفي خود احساس مي  ها آنبر اساس تغييرات در ميزان مطلوبيتي بسنجند که 
از انواع  شود که يکي يبنام "درآمد معادل" استفاده م يا، از واژهيقيدرآمد حق يجا هوه دوم، بياساس، در ش

 خانوار که صورتي در که است درآمد از ميزاني معادل درآمدخانوارهاست.  رات سطح رفاهييتغ سنجشهاي   شاخص
آن ميزان درآمد را در اختيار داشته باشد، عمالً ميزان رفاهي معادل رفاه  اصالحات، اجراي از پيش هاي  قيمت در

از اجراي طرح را تجربه خواهند کرد. بنابراين تغييرات درآمد معادل از نظر رفاهي براي خانوار معادل اثرات  پس
توان مطمئن  . به همين دليل ميشود يمهاي انرژي   ها و درآمد وي در اثر اصالح يارانه مجموع تغييرات در قيمت

(در  خود مصرفي سبد در خانوار جايگزيني رفتار ن،پيشي هاي  شاخصبود که با استفاده از اين شاخص، بر خالف 
 برآورد با مطالعه اين در. شد خواهد گرفته نظر در نيز خانوار رفاه بر آن اثر و) نسبي هاي  قيمت تغييرات با مواجهه
 و خانوارها مطلوبيت تعيين در شده برآورد ضرايب از استفاده و مختلف هاي کاال از خانوارها تقاضاي سيستم
  هاي انرژي بر خانوارها مورد تحليل قرار گرفته است.  ها، اثرات رفاهي طرح اصالح يارانه درآمد معادل آن محاسبه
 وجود دارد اين يسه با شهريدر مقا ييروستا يسه تحوالت سطح رفاه خانوارهايمقاقابل توجهي که در  نکته

 مقايسه در روستايي هاي خانوار، ۱۳۹۰ سال يعني انرژي، هاي  يارانه اصالح طرح سازي پياده اول سال در که است
مندي  اصلي اين مسأله در الگوي بهره ريشه. اند کرده تجربه را بيشتري مراتب به تورم شهري هاي خانوار با

هاي  ها پيش از اجراي اين طرح است. به طور مشخص خانوار هاي شهري و روستايي از يارانه متفاوت خانوار
 عرضه پايين بسيار قيمتي با که ه آرد روستايي،يها از طريق سهم روستايي پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه

ها و حذف يارانه  اند. با اجراي طرح هدفمندي يارانه کرده ر آرد و غالت دريافت ميتوجهي د قابل يارانه شده، مي
برابر افزايش پيدا کرده است. اين جهش قيمت که مخصوص  ۴۰در حدود  کاالها اين ن اقالم، قيمتيا

ل اول هاي روستايي در سا هاي روستايي بوده، به همراه برخي تغييرات قيمتي ديگر، سبب شده خانوار خانوار
 کهاند تجربه کنند. البته به دليل اين هايي که با آن مواجه بوده اجراي طرح هدفمندي رشد باالتري را در قيمت

اين اختالف در تورم  بعد، هاي  سال در رود مي انتظار است، بوده ها قيمت سطح جهش حقيقت در ها قيمت افزايش
هاي شهري و روستايي از  مندي خانوار الگوي متفاوت بهرهشهري و روستايي مشاهده نشود. با اين حال به دليل 

ها براي اين دو گروه، پرداخت  ها پيش از اجراي طرح هدفمندي و بنابراين افزايش متفاوت سطح قيمت يارانه
رود  ها منتهي شود. بنابراين انتظار مي توانسته به جبران متناسب آن نقدي يکسان به اين دو گروه طبيعتاً نمي

  .باشندمتحمل شده  راپذيري بيشتري  هاي روستايي در اثر اجراي اين طرح آسيب رخانوا
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هاي پر درآمد شهري  هاي روستايي و خانوار دهد درآمد حقيقي خانوار نشان مي ۲-۳تحليل طبق نمودار  نتايج
خانوارها شدت  يدرآمد گروهبا افزايش  کاهش، زان اينيمها کاهش يافته و  در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانه

 تغييرات با مواجهه در خود مصرفي سبد در کاالها جايگزيني با خانوارها حال اين با. است داشته بيشتري
 آنکههاي کم درآمد اغلب به دليل   را جبران کنند. گروه ن کاهش رفاهيااند بخشي از  نسبي، موفق شده هاي  قيمت

 افته از طريقي کاهشبراي جبران رفاه  هستند، توان کمتريه ياول يازهاين مسلط سهم با سبد مصرفي يدارا
ها عموماً توان چنداني  اين گروه مصرف، پايين سطح دليل به که است آن مسأله اين علت. دارند جايگزيني رفتار

ها براي رسيدن به  هاي مصرفي پر هزينه و جايگزين کردن آن با ساير گروه  براي کاهش مصرف خود از گروه
با افزايش سطح درآمد به تدريج کشش قيمتي  ،هاي شهري در مورد خانوار ،ه باالتر ندارند. عالوه بر اينسطح رفا

. کند ير مييتغقيمت کاالها  ر افزايشيزان مصرف آنها کمتر تحت تاثيمکند و  مي خانوارها کاهش پيدا يتقاضا
 جانشين براي بيشتر توان و ها آن درآمد افزايش با ابتدا خانوارها از دسته اين در جايگزيني رفتار اهميت بنابراين

 ها آن حساسيت کاهش و خانوارها رفاه افزايش با تدريج به اما. شود مي بيشتر خود مصرفي سبد در کاالها کردن
تنها  ۲-۳د توجه داشت تحوالت اشاره شده در نمودار ي. البته باشود مي کمتر اهميت اين محصوالت قيمت به

، يارانه نقديها و ثبات مبلغ  متيش سطح قيدر اثر افزا ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱ يها است. لذا در سال ۱۳۹۰مختص سال 
از خانوارها با کاهش رفاه مواجه  يشتريب يها متفاوت خواهد شد و احتماال گروه ۲-۳ر ارائه شده در نمودار يتصو

ن گزارش، يه ايدر زمان ته ۱۳۹۱دجه خانوار در سال بو يها به داده يل عدم دسترسيخواهند شد. منتها به دل
  وجود ندارد. ۱۳۹۱خانوارها در سال  يرات رفاهييامکان مشاهده تغ

 خانوارها معادل درآمد و حقيقي درآمد نسبي تغييرات: ۲-۳نمودار
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خصوص ن مطالب ارائه شده در يبازار کار در فصل اول و همچن ير سوم به نکات و نمودارهايح مسيدر توض
 ياقتصاد يها شود. در قسمت قبل مشاهده شد که بنگاه يها در قسمت قبل ارجاع داده م بر بنگاه ياثر هدفمند
ر يپذ بيآس يها قرار گرفتند و درصد بنگاه يمضاعف ير فشارهايتحت تاث يانرژ يها مت حامليش قيپس از افزا

مشاهده کرد. نمودار  ۴۲-۱و  ۳۵-۱ ينمودارها توان در يت را مين وضعيجه ايشد. نت يريگ رات چشمييدرچار تغ
افته يهزار نفر کاهش  ۱۱۰در حدود  ۱۳۸۹نسبت به سال  ۱۳۹۰ن کشور در سال يدهد تعداد شاغل ينشان م ۳۵

روند  يريبگ قيدر مشاغل مزد و حق يشهر يخانوارها يقيدهد دستمزد حق يز نشان مين ۳۵-۱است و نمودار 
که در اثر  ياقتصاد يها بنگاه ۱۳۹۰دهد. لذا در سال  يز ادامه مين ۱۳۹۰ر سال ر خود را دياخ يها سال يکاهش

 يها ينانيش نااطميو افزا يو اقتصاد يمال يها مين گسترش تحريو همچن يانرژ يها مت حامليش قيافزا
کردند،  يت ميفعال يط کسب و کار نامساعديدر مح يش نرخ تورم و بروز تالطمات ارزياقتصاد کالن مانند افزا

رو يل نيها مجبور به تعد بنگاه يبرخ يو حت قبل نگه دارند يها ت مشاغل خود را در سطح ساليفياند ک نتوانسته
 يها ت نامناسب بنگاهير وضعيتحت تاث يرانيرفاه خانوار ا يطور مشهود ث بهين حيجه از اياند. در نت ز شدهين

  قرار گرفته است.  ياقتصاد
کم درآمد، در  يها ت از گروهيو حما ياسيها که با اهداف اقتصاد س ارانهي يزن طرح هدفمند سايبنابرا

مختلف و  يشتر در بازارهايب ياجرا شد، نه تنها موجب بروز ناتراز يرکارشناسيغ يکردينامناسب و با رو يطيشرا
دولت و تحت فشار قراردادن  يمال يباطضان يش تورم، بيدر سطح اقتصاد کالن شد، بلکه با افزا يثبات يش بيافزا

ابد و اگر يش رفاه خانوارها دست يافزا يعنيخود  يبه هدف اصل ينتوانست به طور واضح ياقتصاد يها  بنگاه
هدف طرح) دچار خسران  يها (به خصوص گروه يگريد يت خانوارهايافت، وضعيبهبود  يت گروهيوضع

  شد.  يشتريب
 جزئي تعادل نه و عمومي تعادل رويکرد اقتصادي اصالحات اجراي در مهم هايمولفه از ن اساس يکييبر ا

است که در آن تقدم و  ايبرنامه داشتن نيازمند اقتصادي اصالحات اعتبار اين به که است اقتصادي اصالحات به
ن موضوع يران ايدر اقتصاد ا يانرژ بازار اصالح خصوص درتاخر اصالحات در بازارهاي مختلف ديده شود. 

با تمام  يديشد يوابستگ ين گزارش نشان داده شد که بخش انرژيا يرا از ابتدايکند. ز يدا ميپ يشتريبت ياهم
ر يرا تحت تاث ياقتصاد يرهاياز بازارها و متغ يا تواند مجموعه يدر آن م يران دارد و هر تحوليارکان اقتصاد ا

 يمت نفت در ابتدايش قيد بر اثرات افزايا تاکران بي، تحوالت اقتصاد اين وابستگيهم يقرار دهد و اساسا برمبنا
 انرژي قيمت افزايش کهصورتي در شد ديده که طورقرار گرفت. به طور مشخص همان يمورد بازخوان ٨٠دهه 
 به جامعه پايين هاي دهک از بخشي با گذر زمان صورتاين در پذيرد صورت کار بازار بر آن آثار به توجه بدون
 همين به. بود خواهند مواجه قبل به نسبت بدتري رفاهي وضعيت با خود شغل از ناشي درآمد دادن دست از دليل
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 الزم شرط. باشد داشته جديد شغل ايجاد توان اقتصاد که باشد شرايطي در بايستي انرژي قيمت افزايش منظور
اقتصادي است. از طرفي هر چه  هايتيقطع عدم کاهش و گذاريسرمايه امنيت جديد شغل ايجاد براي

 براي بيشتر انگيزه باشد بيشتر مالي منابع به دسترسي نيز و باشد کمتر هابنگاه خروج و ورود هاي هزينه
 وضعيت بهبود هدف با انرژي بازار در اصالحات رسدمي نظر به لذا. دارد وجود جديد شغل ايجاد و گذاري سرمايه
طور که اشاره شد الزم است اصالح در بازار  و همان ستين پذيرامکان بازارها ساير به توجه بدون پايين هايدهک

تعادل در  يبرا يهدفگذار يجاه ب اقتصاد کالن مورد توجه باشد و ياستيک بسته سياز  يبه عنوان جزئ يانرژ
در نظر گرفته شود (تعادل  ياستين بسته سياقتصاد هدف ا ي) تعادل در سطح کل بازارهاي(تعادل جزئ يبازار انرژ

ن در قسمت ين فصل و همچنيا يکه شرح آن در ابتدا يجه بنابر ضرورت اصالح در بازار انرژينت ). دريعموم
 - همراه است يانرژ يها مت حامليش قيعتا با افزايکه طب-ن اصالحاتياگر اي در فصل اول ارائه شد يبازار انرژ

 تقاضا مازاد و عرضه کمبود مشکالت تنها نه شود، جامع انجام ياستيک بسته سيح و در يصح يکرديبا اتخاذ رو
 را ها آن يش سودآوريموجبات افزا ياقتصاد يها بنگاه يور ش بهرهيبلکه با افزا د،ينما يرا مرتفع م يانرژ بازار در
  رد. يگ ير قرار ميز تحت تاثين يرانيا يد و اشتغال رفاه خانوارهايش تولير افزايکند و لذا از مس يز فراهم مين
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 مقدمه

و سازوکارهاي غالب در عملکـرد آن پرداختـه شـد و     ٨٠در فصول قبل به تشريح تحوالت اقتصاد ايران در دهه 
بررسي و تحليل قـرار  مورد  ١٣٩٠سازي و هدفمندسازي تا سال  هاي خصوصي وضعيت اقتصاد ايران پس از طرح

اي از متغيرهاي اقتصادي شامل متغيرهاي مرتبط با اقتصاد کالن، بودجه دولـت و   گرفت. همچنين روند مجموعه
ها و خانوارهـا و همچنـين اثـر     بانک مرکزي، بخش انرژي، بازار کار و بازار پول، تجارت خارجي و وضعيت بنگاه

هـاي اخيـر از    و در مجموع نشان داده شد اقتصاد ايران در سـال ها تحليل شد  ها و شرايط محيطي بر آن سياست
  قبولي برخوردار نبوده و برخي از بازارها و متغيرهاي اصلي اقتصاد در وضعيت بحراني قرار دارند.  عملکرد قابل

در کنار مطالعه تحوالت گذشته يک اقتصاد و شناخت سازوکارهايي که وضع موجود را رقم زده، الزم است با 
هاي مختلف و متغيرهاي کليدي آن اقتصاد  نگارانه تصويري از وضعيت آتي تحوالت بخش خاذ رويکردي آيندهات

مطالعاتي عوامل تاثيرگذار بر عملکرد اقتصاد ايران بـا اسـتفاده از طراحـي      نيز ارائه شود. براي اين منظور در طرح
در قالب سناريوها و شـرايط محيطـي متفـاوت    سنجي در سطح کالن تصوير آينده اقتصاد ايران  يک مدل اقتصاد

گذاري و شرايط محيطي مختلف ارائه شده است. نتايج ايـن  هاي محتمل سياست ترسيم شده و پيامدهاي ترکيب
کـه تحـول اساسـي در روابـط خـارجي، سـازوکارهاي غالـب فعلـي و همچنـين           دهد در صـورتي  مدل نشان مي

هاي خود را مـد نظـر قـرار ندهـد،      ذار آثار بلندمدت ناشي از تصميمگ هاي اقتصادي اتفاق نيفتد و سياست سياست
اي خواهد شد که سـطح   شرايط عدم تعادل در بازارهاي مالي، ارز، انرژي، محصول و به خصوص بازار کار به گونه

ار کار حتي ها مثال در باز تعادل بينند. تعميق اين عدم ها بيش از پيش لطمه مي معيشت و رفاه خانوار و توليد بنگاه
رفـت از   نتيجـه، بـراي بـرون    اجتمـاعي بکشـاند. در  هاي  تواند مشکل را از حيطه اقتصاد خارج کند و به حيطه مي

نمايد. بر اين اساس، با توجه به شناختي کـه از مشـکالت اقتصـاد     ناپذير مي شرايط کنوني اجراي اصالحات گريز
هاي اقتصاد در طرح مطالعاتي حاضر حاصل شده، بـراي   خشها بر ب گذاري ايران، سازوکارهاي غالب و اثر سياست
هاي ناصحيح و بهبود نسبي شرايط بازارهاي مختلف رويکردي اصالحي در  جلوگيري از تداوم آثار مخرب سياست

بنـدي و   هاي جديد باشد، بـر اولويـت   که حاوي سياست اين فصل پيشنهاد شده است. رويکرد اصالحي بيش از آن
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هاي اصالحي در بازارهاي مختلف تاکيد دارد. الزمه اعمال چنين رويکردي، شناخت و تحليـل   بندي سياست زمان
گانه  ٩کند؛ اين مهم در مجلدات  ها و سازوکارهايي است که هر سياست به دنبال خود فعال مي علمي آثار سياست

کند بـا ديـدي    حي تالش ميطرح مطالعاتي حاضر به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين رويکرد اصال
  هاي مختلف اقتصاد، توالي مناسب اجراي اصالحات را پيشنهاد دهد. جانبه به بخش همه

دهد اتخاذ  سنجي طراحي شده در اين پژوهش نشان مي البته بايد توجه داشت با وجودي که نتايج مدل کالن
تري نسبت بـه سـاير سـناريوهاي     قبول ابلرويکرد اصالحي پيشنهاد شده، اقتصاد ايران را به مراتب در وضعيت ق

اي  هاي مدل اقتصادسنجي کـالن حکايـت از آن دارنـد کـه در آينـده      بيني دهد، با اين حال پيش رو قرار مي پيش
هاي علم اقتصاد نيز، همچنان بـا   مدت اقتصاد ايران حتي با در پيش گرفتن رويکرد صحيح و مبتني بر پايه ميان

بر است و  هايش فاصله زيادي خواهد داشت. زيرا اصالحات ماهيتا فرآيندي زمان رفيتوضعيت بهينه متناسب با ظ
 مشـاهده هسـتند.   هاي اقتصادي قابـل  ها در شاخص گذار تا مدت اثر تاريخچه متغيرها و رفتارهاي پيشين سياست

چه در بعـد خـارجي    هاي اصالحي صحيح، چه در بعد داخلي و بنابراين نبايد انتظار داشت که در اثر اتخاذ سياست
  هاي اقتصادي ايجاد شود.  اي در وضعيت بازارها و شاخص مالحظه به يکباره بهبود قابل

با توجه به توضيحات فوق و نتايج گزينه اصالحي در مدل اقتصادسنجي کالن اين مطالعه، در اين فصـل بـا   
بندي و  ريح رويکرد اصالحي و زمانمدت اقتصاد ايران، به تش توضيح مختصر سناريوهاي محتمل براي آينده ميان

  شود. هاي مختلف پرداخته مي بندي اقدامات و سياست   اولويت

 نگري تحوالت اقتصاد کالن ايرانآينده -١-٤

توان با در بازارهاي مختلف نمي هاي موجود تعادل و نااطميناني در شرايط فعلي اقتصاد کشور و با وجود عدم
هاي آينده اظهار نظر کرد. از سوي ديگر، تصوير روشني از واکنش قطعيت در مورد ساختار و سياست

هاي آتي در دست نيست و با توجه به تجربه ديگر کشورهايي که مورد تحريم قرار  کنندگان ايران در سال تحريم
اند، در صورت توافق طرفين کاهش اثرات تحريم به يکباره قابل تصور نيست. بر اين اساس، در خصوص  گرفته

خطوط پرداخت. ممکن حاالت توان به بررسي  هاي آينده، تنها مي هاي اتخاذي سال ايط آتي تحريم و سياستشر
ها (اجرا يا توقف)  اصلي در انتخاب اين سناريوها، بحث تحريم (تشديد يا تثبيت) و فاز دوم هدفمندي يارانه

  شود:ار سناريو انجام ميهستند. بنابراين ارائه تصوير از روندهاي اقتصاد کالن در چارچوب چه
 ها) گزينه تداوم وضعيت موجود (تثبيت تحريم، توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه -

 ها) ها (تشديد تحريم، توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهگزينه تشديد تحريم -

 )ها ها (تثبيت تحريم، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهگزينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه -
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ها (تشديد تحريم، اجراي فاز دوم هدفمندي ها و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهگزينه تشديد تحريم -

  ها) يارانه
ها و برخي از متغيرهاي برونزاي مدل در نظر هاي باال، فروضي در مورد ساختار، سياستدر هر يک از گزينه

) فروضي که ۱اند:  بندي شده در دو دسته طبقهمدت مورد مطالعه  گرفته شده است. اين فروض براي دوره ميان
شده  ) فروضي که متناسب با سناريوي تعريف۲شوند و  براي همه سناريوها به صورت يکسان در نظر گرفته مي

 کنند.  تغيير مي

  شود: گذاري است که موارد زير را شامل مي بيني، فروض مرتبط با سياست دسته اول از فروض پيش
  اي دولت سياست بودجه -الف

 هاي جاري و عمراني. مقدار اسمي هزينه 

 .سهم ساير درآمدها به توليد ناخالص داخلي 

  فروض درآمد نفتي دولت: درآمد قابل حصول از صادرات نفت، سهم شرکت نفت از درآمد نفتي
 کشور، سهم صندوق توسعه توسعه ملي از درآمد ملي.

  سياست پولي-ب
 .نرخ سود موزون 

  تراز تجاري  -ج

 .سطح تراز تجاري 

ميـزان صـادرات   هاي انـرژي،  شاخص قيمت حاملفروض خاص هر سناريو نيز شامل ميزان توليد نفت خام، 
  شود. مي يارانه پرداختي به کل جمعيتو  نفت خام

با توجه به سناريوهاي توضيح داده شده و فروض مطرح در هر سناريو، روند متغيرهاي اقتصادي براي آينده 
هاي دهند اقتصاد کشور در مسير آينده خود با چالش اند. اين نتايج نشان مي صاد ايران استخراج شدهمدت اقت ميان

رو خواهد بود. به اين معني که رشد اقتصادي پائين و نرخ بيکاري فزاينده به عنوان دو چالش اصلي  متعددي روبه
گذاري  متوسط رشد اقتصادي و نرخ رشد سرمايهکنند. اي پيدا ميرو ابعاد گستردههاي پيشاقتصاد ايران در سال

ثباتي فزاينده در وضعيت مالي دولت، بسيار پايين همراه با تورم، نرخ رشد نقدينگي و نرخ بيکاري باال به همراه بي
فاصله اقتصاد ايران را با ساير کشورهاي رو به رشد در فضاي اقتصاد جهاني بيشتر خواهد کرد. عالوه بر اين، 

ها از سوي ديگر حل ل در بازار ارز ، بازار پول، بازار انرژي و بازار محصول از يک طرف و اثر تحريمعدم تعاد
اي در دهند الزم است تحوالت عمدههاي فوق نشان ميبينينمايد. پيشمشکالت اقتصادي کشور را دشوار مي

کاهش عدم تعادل در بازار ارز، هاي اصالحي پيشنهادي در راستاي روند متغيرهاي اقتصادي رخ دهد. سياست
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هاي اصالحي، رشد رود با اعمال سياست ها هستند. انتظار ميبازار پول، بازار انرژي و بازار محصول و نيز تحريم
هاي آتي رو به يابد. بدين ترتيب دو چالش اصلي اقتصاد ايران در سالاقتصادي افزايش و نرخ بيکاري کاهش 

 شود. ن روي در قسمت بعد سياست اصالحي و سازوکارهاي ناشي از آن توصيف ميبهبود خواهند گذاشت. از اي

 گذاري اقتصاد کالن ايرانسناريوي اصالحي سياست -٢-٤

ها و  اندازي از وضعيت مطلوب بازارها، بخش گذار چشم هاي اصالحي الزم است سياست پيش از تعيين سياست
رو را ترسيم کند. در  واند مسير مناسب براي دستيابي به اهداف پيشمتغيرهاي اقتصادي را در نظر داشته باشد تا بت

اي از وضع موجود و مطلوب بازارهاي مالي، ارز، انرژي،  نتيجه قبل از تشريح ساختار رويکرد اصالحي خالصه
  ارائه شده است.  ۱-۴محصول و کار در جدول 

 : مقايسه وضع مطلوب و موجود بازارها۱-۴جدول 
 وضع موجود وضع مطلوب  

  کاهش نرخ تکفل، نرخ بيکاري بازار کار
  ايجاد شغل درآمدزا

ايجاد شغل متناسب با ساختار تحصيلي و جنسيتي بازار 
 کار

  بيکاري گسترده
  عدم افزايش اشتغال با وجود افزايش جمعيت در سن کار

  جمعيت غير فعال زياد (نرخ تکفل باال)
و جنسيتي  عدم تناسب ساختار اشتغال و ساختار تحصيلي

 نيروي کار

  تک نرخي شدن نرخ ارز بازار ارز
  کاهش نوسانات ارزي

 نبودن مداخالت غير اقتصادي در بازار

  ارز سه نرخي
  نوسانات قابل توجه نرخ ارز

 مداخالت شديد دولت در بازار

بازار 
 انرژي

تعادل عرضه و تقاضاي داخلي (افزايش توليد و کاهش 
  فارسهاي فوب خليج  مصرف) در قيمت

هاي  گيري بر مبناي اقتصادي در بنگاه استقرار تصميم
 کننده انرژي توليد

عدم تعادل عرضه و تقاضاي داخلي (روند کاهنده توليد و 
  روند فزاينده تقاضا)
 کننده انرژي هاي توليد دولتي بودن بنگاه

بازار 
 محصول

بهبود محيط کسب و کار (با هدف افزايش توليد داخلي و 
  ي بخش خصوصي)ساز توانمند

  گذاري  حذف مداخالت دولت در قيمت
 سازي گري دولت و خصوصي کاهش تصدي

  روند کاهنده توليد داخلي
  سهم قابل توجه کاالهاي وارداتي در بازار محصول

  رقابتي نبودن محيط کسب وکار
  گذاري محصوالت مداخالت دولت در قيمت

 دولتي ايجاد شدن بنگاه هاي شبه
  بانکي رقابتينظام  بازار پول

  کاهش سهم بانک هاي دولتي
  تعيين نرخ سود در رابطه بانک و مشتري

  کاهش مداخالت دولت در تخصيص منابع بانکي
 گسترش عمق بازار اوراق مشارکت دولتي و خصوصي

  تعيين دستوري نرخ سود سپرده ها و تسهيالت بانکي
  مداخله در تخصيص منابع بانکي (تسهيالت تکليفي)

  ده مطالبات غير جاري نظام بانکيروند فزاين
 عمق ناچيز بازار اوراق مشارکت و بازار سرمايه
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نيز وضع موجود و  ۲-۴ها قابل تصور نخواهد بود، لذا در جدول  دسترسي به اهداف بدون اصالح سياست

نتايج مثبت اين رسد تداوم  هاي پولي، مالي، تجاري و حمايتي ارائه شده اند. به عالوه به نظر مي مطلوب سياست
ها تنها در بلندمدت  ناصالحات نيازمند تغييرات نهادي و تحول در روابط خارجي باشد که دسترسي به آ

  . پذير است امکان
 ها : مقايسه وضع مطلوب و موجود سياست۲-۴جدول 

 موجود وضع مطلوب وضع  

هاي  سياست
 مالي

  بودجه متوازن
مالي  فعال کردن صندوق توسعه ملي (کاهش تامين

  دولت از طريق رشد پايه پولي)
  افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي

  تعديل سهم هزينه هاي عمراني تا حد بهينه
 افزايش نقش سنتي دولت در ارائه کاالهاي عمومي

  کسري بودجه مستمر و فزاينده
  غالب بودن سهم درآمدهاي نفتي در منابع بودجه

  ناکارايي صندوق توسعه ملي
  هاي عمرانيکاهش سهم هزينه 

  

هاي  سياست
 پولي

کنترل رشد پايه پولي (کاهش نرخ رشد بدهي بانک ها 
به بانک مرکزي، عدم افزايش بدهي دولت بانک 

  مرکزي)
  هدف گذاري تورم

  اصالح رابطه بانک مرکزي و سيستم بانکي
 اصالح رابطه بانک مرکزي و دولت

رشد باالي نقدينگي (افزايش بدهي بانک ها به بانک 
  زي)مرک

  افزايش تورم
  تعيين قيمت هاي بازار بانکي به صورت دستوري

 سلطه مالي دولت

هاي  سياست
 تجاري

  کاهش تعرفه ها
 هاحذف مداخالت دولت در تجارت بنگاه

  بي ثباتي سياست هاي تجاري
 هاي ذينفعتعيين تعرفه با توجه به قدرت گروه

هاي تجارت، مالي و روند فزاينده تحريم ها در حوزه  حذف تحريم تحريم
 انرژي

هاي  سياست
 حمايتي

کسب درآمد افراد توانا از محل شغل، کسب درآمد 
کساني که نمي توانند کار کنند از محل سياست هاي 
حمايتي، برخورداري کساني که نوسان وضع اشتغال 

 دارند از بيمه بيکاري 

رکود در وضع کنوني باعث شده گروه دوم تقاضاي 
حمايت هاي مستقيم دولت ايجاد کنند و اجتماعي براي 

 گروه سوم از حمايت هاي الزم برخوردار نيستند.

اصالحات 
 نهادي

  تعامل با دنيا (همکاري هاي منطقه اي و بين کشوري)
  جذب سرمايه گذاري خارجي

  بهبود ساختار شرکت نفت
 بهبود کارکرد صندوق توسعه ملي
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  هاي اصالحي قابل تصور است:متفاوت براي اجراي سياست براي رسيدن به وضع مطلوب، چهار رويکرد
تنها حل مسائل معيشتي جامعه هاي اصالحي  رويکرد توزيع محور: در چنين رويکردي هدف سياست -۱

هاي اصلي مشکالت، دستيابي به هدف از طريق  است، بنابراين ممکن است بدون توجه به ريشه
غييري در شرايط موجود داخلي و خارجي در نظر اي صورت گيرد و ت هاي يارانه افزايش پرداخت

 گرفته نشود.

ها  المللي و کاهش تحريمرويکرد واردات محور: در اين رويکرد با وجودي که بر حل مسائل بين -۲
 شود اصالحات داخلي اقتصادي در مرکز توجه نيستند. تاکيد مي

ادن در دام مارپيچ تورمي و : در چنين رويکردي با وجودي که براي اجتناب از افترويکرد رياضتي -۳
سازي واقعي) سازي نرخ ارز و خصوصيانجام اصالحات اقتصادي (اصالحات صحيح قيمتي، يکسان

 گيرد. شود، نسبت به تعامل با دنياي بيرون تاکيدي صورت نمي تالش مي

ر : در اين رويکرد براي انجام اصالحات داخلي اقتصادي (بآفرين گراي اشتغالرويکرد رشد برون -۴
المللي، به  هاي بين) در کنار حل چالشهاي داخلي و خارجي اساس مباني علم اقتصاد و تجربه

شود. هدف اصلي اين رويکرد بهبود  طلبانه ملت ايران، تالش مي اي متضمن حقوق استقالل  شيوه
 وضعيت معيشتي فقيرترين فقراي ايراني است.

 اقتصاد عمده هاي ن ايران سناريويي براي بهبود شاخصدر اين بخش با استفاده از الگوي اقتصادسنجي کال
ترسيم  سناريو اين چارچوب در کالن اقتصاد روندهاي تصوير و شود مي پيشنهاد کالن بر مبناي رويکرد چهارم

روي اقتصاد ايران  ترين اهداف و مسايل پيشهاي اصالحي الزم است مهم به منظور طراحي سياست .شود مي
-ترين مشکل آينده مياناطالع از اين موارد در آن است که حصول به وفاق در مورد بزرگ تعيين شود. اهميت

  ها شود.گذاري و اولويتتواند منجر به همگرايي در رويکردهاي سياست مدت اقتصاد کشور مي
دانست. توان وضعيت بازار کار  ميروي اقتصاد ايران را  پيش  ترين چالش با توجه به نتايج مطالعه حاضر، مهم

هاي اخير به شدت کاسته شده، با توجه به انفجار  که از خالص ساالنة تعداد شغل ايجاد شده طي سالدر حالي
هاي  اند. نامساعد بودن فضاي فعاليت اي يافته مالحظه ساله افزايش قابل ۲۹تا  ۱۵، تعداد جوانان ۶۰جمعيت دهه 

وزش عالي، باعث شده تا جواناني که به طور متعارف وارد بازار زايي، در کنار توسعة زياد آم اقتصادي و عدم اشتغال
شدند مسير تحصيالت در آموزش عالي را با اميد دستيابي به شرايط بهتر شغلي انتخاب کرده و ورود خود  کار مي

جوان سهم کرده (که زنان هاي آينده انبوهي از جوانان تحصيل را به بازار کار به تعويق بيندازند. بنابراين طي سال
دهند) جوياي کار خواهند بود. از سوي ديگر، درآمد حقيقي سرپرستان خانوار مزد و  ها را تشکيل مي بااليي از آن

حقوق بگير، بر خالف گذشته، طي ساليان اخير روندي نزولي پيدا کرده است. اين امر بدان معني است که نه تنها 
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بگيران نيز کاهش پيدا کرده است. حل مشکل عميق بيکاري رفاه بيکاران بلکه رفاه متوسط حقوق و دستمزد 

هاي شغلي بيشتر نيازمند افزايش رشد اقتصادي و کاهش تورم است، چرا که رشد اقتصادي منجر به ايجاد فرصت
گذاري را به دنبال دارد. براي دستيابي به رشد  ثباتي و افزايش سرمايهشود و کاهش تورم کاهش بي مي

در موارد هايي مواجه خواهد بود که  ي، اقتصاد ايران با چالشرکود تورم طيعبور از شرا تورمي وزاي غير  اشتغال
  : هستندبندي  طبقهقابل زير 

 هاي آينده هاي مالي دولت در سال چالش .۱

 ها و اصالحات قيمت انرژي و کاالهاي اساسي يارانه .۲

 هاي اقتصادي روي نظام تامين مالي بنگاه مشکالت پيش .۳

 ارزي و نظام چندگانة نرخ برابريتالطمات  .۴

 هاي بخش خصوصي هاي توسعة فعاليت محدوديت .۵

 المللي هاي بين هاي مربوط به محدوديت چالش .۶

  افق وضعيت فقر و معيشت خانوار .۷
ها طراحي شود و راهکارهايي براي حل  در نتيجه الزم است برنامه اصالحات با در نظر داشتن اين چالش

   ها در نظر داشته باشد. آن

 فرض اصالحات پيش-١-٢-٤

ترين هدف رويکرد اصالحي بهبود پايدار شرايط رفاهي خانوارهاست. اما نيل به اين هدف در گرو بهبود  مهم
وضعيت متغيرهاي رشد اقتصادي، بيکاري، تورم و نااطميناني است. به عالوه بايد توجه داشت همواره خانوارهايي 

هاي  هاي جسمي و ذهني و فقر شديد نيازمند حمايت چون ناتوانيوجود خواهند داشت که به خاطر مواردي 
مستقيم دولت هستند. بنابراين بهبود وضع معيشت در اين گزارش به معني آن است که افرادي که توانايي کار 

هاي دولت بتوانند حداقلي از زندگي استاندارد را براي خود فراهم  کردن و کسب درآمد ندارند، به واسطه کمک
يند و افرادي که توانايي کار کردن دارند بتوانند در اقتصادي با ثبات و رو به رشد در شغلي با درآمد مکفي نما

ها در طي زمان بهبود يابد. براي  مشغول به فعاليت شوند و به دليل کاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي، رفاه آن
ار ارز، بازار پول، بازار محصول، بازار انرژي و ...) به تعادل در بازارهاي مختلف (باز تحقق چنين وضعيتي، رفع عدم

شود.  صورت شرطي الزم مطرح است و عدم تحقق اين شرط مانعي براي تحقق اهداف فوق محسوب مي
هاي پولي، مالي، تجاري و حمايتي و  ابزارهاي الزم براي تحقق رفع ناترازي در بازارهاي مختلف نيز سياست
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اي انتخاب  گذاري براي رسيدن به اين اهداف، بايد به گونهنابراين ابزارهاي سياستاصالحات نهادي هستند. ب
  ).۱-۴شوند که حاصل ايجاد تعادل در اين بازارها باشد (شکل 

 : اهداف اصالحات۱-۴شکل 

  
  

 مياعمال شده در اثر تحر يها تيمحدود يجيگزارش، حذف تدر نيمطلوب ارائه شده در ا ريفرض مس شيپ
ها ميسر نخواهد شد. به عنوان مثال ايجاد تعادل  زيرا رفع عدم تعادل در برخي بازارها بدون کاهش تحريم، است

هاي مالي و تحريم صادرات نفت با دشواري بسياري همراه  در بازار ارز در شرايط تحريم بانک مرکزي، تحريم
ي تحريم مبادالت مالي، تحريم مبادالت در حال حاضر تحريم هاي عليه ايران در قالب سه عنوان کل .خواهد بود

از –بندي است. تحريم مبادالت مالي تقريبا بر تمامي ارکان اقتصادي  تجاري و تحريم مبادالت نفتي قابل طبقه
هاي شديدي در نقل  دهد و محدوديت را تحت تاثير قرار مي -هاي فعال در بخش خصوصي دولت گرفته تا بنگاه

هاي تجاري بيشتر صنعت کشور را  ه افزايش هزينه اين اقدامات به همراه دارد. تحريمو انتقاالت مالي و در نتيج
هاي موجود و تامين  اندازي واحدهاي صنعتي جديد يا اصالح در تکنولوژي نمايد و امکان راه دچار خسران مي

دولت، ذخاير بانک مرکزي هاي نفتي نيز بيشتر بر بودجه  سازد. تحريم ها را با مشکل مواجه مي هاي توليد آن نهاده
هاي  که تحريم ها ضلع چهارمي نيز دارند که فارغ از اين و بازار ارز اثرگذار است. اما بايد توجه داشت که تحريم

کند. اين  جديد در قالب کدام يکي از سه طبقه قرار گرفته باشد، کل ارکان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي
هاي جديد يا حتي اخباري است که تصوير مثبتي از آينده روابط اقتصادي  يب تحريمضلع، نااطميناني ناشي از تصو

بازار محصول

بازار پول

بازار انرژيبازار ارز

بازار کار
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هاي مالي، داراي ابعاد  ). نااطميناني حادث شده فراتر از تحريم۲-۴کند (شکل  و سياسي غرب ارائه نمي

پول و از بخش خصوصي ها، از بازار سرمايه تا بازار  گذاري بنگاه انداز خانوارها تا سرمايه اي است و از پس گسترده
تواند در موارد غير اقتصادي نيز  دهد. اين نااطميناني حتي مي هاي دولتي را تحت تاثير و تالطم قرار مي تا بخش

ها و اخبارهاي مرتبط  اثرگذار باشد. اما فارغ از اثرات نااطميناني ناشي از تحريم -مانند مسائل سياسي و اجتماعي–
اهميت ديگري که جداسازي نااطميناني از اثرات سه طبقه ديگر دارد، به امکان  هاي مختلف، با تحريم بر بخش

هاي مالي، تجاري و نفتي نهادهاي  گردد. در يک سوي تحريم مدت توسط دولت برمي کنترل اين پديده در کوتاه
هاي اياالت  خصوص تحريم ها (به که بخشي از اين تحريم  کننده قرار دارند و از آنجا مختلف کشورهاي تحريم

اند و در نتيجه نهادهاي مختلفي خارج از بدنه دولت در  متحده آمريکا) به شکل يک فرآيند قانوني تصويب شده
رو است. تجربه کاهش تحريم در  مدت با ترديد جدي روبه ها در کوتاه اند، کاهش آن  ها نقش داشته گيري آن شکل

تواند بر  مدت تنها مي ين موضوع است. لذا دولت در کوتاهساير کشورها (از جمله کشور ميانمار) نيز مويد ا
  ها کنترل و مديريت داشته باشد.   نااطميناني ناشي از تحريم

 : عوامل متاثر از تحريم۲-۴شکل 

  
  

مدت، انتظارات آحاد  کوتاه دربر اين اساس، در خصوص رويکرد اصالحي به شرايط فعلي تحريم الزم است 
اين کار  کاسته شود. اقتصادموجود در  نانيکه از عدم اطم رديشکل گ يا گونه به اتمذاکر جينتا مورددر  ياقتصاد

پذير خواهد  با استمرار در ارسال عالمات معناداري که جديت طرفين رادر حل مساله ايجاد شده نشان دهد امکان
در  -هاي آتي در افق سالحتي -ها  گيري توافقات اوليه براي يافتن راهکارهايي براي کاهش تحريم بود. شکل

به  رود  نيز اميد مي مدت انيم درکننده خواهد بود.  کنترل نااطميناني و ايجاد ثبات در فضاي اقتصادي بسيار تعيين
به اعمال هنوز که  ييصادرات نفت به کشورها شيشوند و امکان افزا ليتسه يو تجار يمبادالت مال جيتدر

تحریم

مبادالت  
مالی

مبادالت  
تجاري

مبادالت  
نفتی

نااطمینانی
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سازي روابط  عادي بايد ها اولويت ايران در مراحل برداشتن تحريم هم شود.اند، فرا وارد نشده ينفت يها ميتحر
هاي خصوصي را تسهيل کند،  تواند مبادالت تجاري بنگاه باشد. زيرا اين امر ميمبادالت مالي بانک مرکزي و 

امکان  مدت  هاي داخلي در ميان پذيري بنگاه موضوعي که با توجه به افزايش نرخ ارز و افزايش قدرت رقابت
  .سازد ) و فضا را براي اصالح بازارها آماده مي۳- ۴(شکل  کند فراهم ميصادارت غير نفتي را افزايش 

  

 تحريم-بندي اصالحات : زمان۳-۴شکل 

  

 بازار کار -٢-٢-٤

در بازار کار صورت گيرد، با اين  اولين اصالحاتممکن است انتظار رود با توجه به اهميت عدم تعادل بازار کار، 
زيرا اساسا در نظر . حال بدون اصالح ساير بازارها ايجاد تغيير در شرايط تقريبا بحراني بازار کار ناممکن است

هاي  استگرفتن سياست مستقلي براي بهبود شرايط اين بازار دشوار است و ايجاد شغل تنها منوط به اتخاذ سي
و بهبود فضاي کسب و کار و ثبات اقتصاد کالن است. البته مجموعه اقداماتي که  مالي، پولي و تجاري صحيح

کار را کاهش دهند (مانند اصالح قوانين بازار کار) براي بهبود وضعيت بازار  بازار در دولت زايي اثر اختاللبتوانند 
زارها نشات گرفته، حل اساسي هاي ساير با کار مفيد خواهند بود. از آنجا که مشکالت اين بازار خود از ناترازي

ترين بازار با بازار  هاي ساير بازارها ممکن شود. مرتبط تواند با حل ناترازي عدم تعادل گسترده در بازار کار تنها مي
توان منتظر کاهش  ). تنها در صورت افزايش تقاضاي نيروي کار است که مي۴- ۴کار، بازار محصول است (شکل 

ها براي افزايش عرضه کاال و خدمات  ر افزايش تقاضاي نيروي کار الزم است بنگاهنرخ بيکاري بود. به منظو
هاي جديد براي شروع توليد وقتي انگيزه  هاي اقتصاد موجود براي افزايش توليد و بنگاه انگيزه داشته باشند. بنگاه

به شرايط باثبات اقتصاد کالن براي  خواهند داشت که اوال با موانع کمتري بتوانند به بازار وارد شوند، ثانيا با توجه
روي،  ريزي نمايند و ثالثا بتوانند سرمايه مالي الزم براي شروع فعاليت خود را تامين کنند. از اين آينده خود برنامه

ها الزمه افزايش عرضه در بازار محصول و در  بهبود شرايط محيط کسب و کار و گشايش در تامين مالي بنگاه
ها صورت گيرد  ضا براي نيروي کار است. بر اين اساس الزم است اولين اصالحات در اين حيطهنتيجه افزايش تقا

  شود.  بندي پيشنهادي پرداخته مي که در ادامه به جزئيات اقدامات اصالحي و زمان
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 : بازار محصول و بازار کار۴-۴شکل 

  
  

 هاي پولي و اعتباري بازار پول و سياست -٣-٢-٤

 ها، بنگاه ماليمنابع  نيبانک محور است و تام ياقتصاد رانياقتصاد اذکر شد،  ١مالي طور که در فصل بازار همان
نقش مسلط دولت در گردش امور  ،ينرخ سود بانک نييسازوکار تع ياست. مشکل جد بانکي نظام عهده به عمدتا
 نيدر تام ار ها بانک رياخ هاي در سال ژهيبه و ،يطيمح هاي تينامساعد کسب و کار و عدم قطع طمحي ها، بانک

 دتولي امور در اختالل با همراه زا تورم يخود به عامل يبانک ستميوابسته کرده و کارکرد س يمنابع به بانک مرکز
) و ي(سمت مصارف بانک يبانک التيتسه صيتخص زانيدولت در نوع و م يدستور هاي دخالت شده است. ليتبد

(سمت  التي) و سود تسهي(سمت منابع بانک ها در سمت سپرده يسود بانک يها نرخ يدستور نييتع نيهمچن
منجر به  يمنف ينرخ سود واقعو  ها شده منابع و مصارف بانک ني)، سبب بر هم خوردن تناسب بيمصارف بانک
در  شده است. رهيارز، مسکن، طال و غ رينظ يمواز يو ورود به بازارها يبانک ستميمردم از س يها خروج سپرده

  هاي پولي، اعتباري و ارزي تاثير بپذيرد.  ن عوامل سبب شده بازار پول به شدت از سياستمجموع اي
به  يپول هيپاتوان در تغييرات پايه پولي شناسايي کرد.  گذار پولي را مي منشا بسياري از رفتارهاي سياست

افزايش و نده که درآمد نفت کاه دورانيدر  ياستقراض از بانک مرکز-بودجه دولت يکسر يمال نيتام) ۱ داليل
 يدر نظام بانک يدخالت دستور )۲و  -است فزايندهمد نفت آکه در دورانيدر  يبانک مرکز يخارج ييداراخالص 

عدم  را تجربه کرده است. يديرشد شد، شده مرکزي بانک به ها بانک يرنگ شدن نقش بده رکه منجر به پ
 يمال نيتامي را نيز با مشکالتي در نظام بانک ،مدت) بلند يمال ني(تامخود  فيوظاتوانايي بازار سرمايه در ايفاي 

                                                                                                                                 
ي، مجموعه مطالعات تحوالت داخلمحور بودن نظام مالي ايران به -براي اطالعات بيشتر در مورد عملکرد بازار مالي در ايران و همچنين بانک ١

 مجلد بازار کار و بازار مالي، فصل بازار مالي مراجعه کنيد.
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از  آن شکل گرفته است. متعارفاز حالت  شيب يبه نوع يارائه خدمات از نظام بانک يتقاضا برا مواجه کرده و
ندگان طرفي با توجه به شرايط نامساعد محيط کسب و کار، بخشي از اعتبارات تخصيص داده شده به تقاضاکن

روي نظام بانکي افزون  هاي پيش تسهيالت، بازپرداخت نشده و در نتيجه با افزايش مطالبات غير جاري، چالش
  شده است.

 : بازار محصول و بازار پول۵-۴شکل 

  

هاي پولي سبب تخفيف عدم تعادل  رود اجراي اصالحات زير در بازار مالي و سياست بر اين اساس انتظار مي
 هاي استيراستا س نيمعطوف به کنترل تورم است. در ا يپول ياصالح هاي استيس ياجرا. زار مالي شوداب

بازار  کردن يرقابت )۲) تعيين چارچوب اصلي براي سياست پولي، ۱ :شود يم شنهاديپاصالحي پولي در سه محور 
موارد به نکات زير ي. الزم است در اجراي اين بانک مرکز يو نظارت يمينقش تنظ تيتقو) ۳ي و اعتبارات بانک

  توجه شود:
 يپول هيهدف پا يرو ي: استقالل ابزاريپول استيس يچارچوب اصل .۱

 ٢هاي صالحديدي اجرا شوند و از اعمال سياست ١مند ها به صورت قاعده الزم است سياست -
ها پرهيز شود. در نتيجه بايد رفتار سياستگذار پولي  با هدف مهار تورم و نيل به ثبات قيمت

گذار پولي بايد قاعده پولي مورد  پذير باشد. سياست بيني ارگزاران اقتصادي پيشاز ديد ک

                                                                                                                                 
1 Rule 
2  Discretionary 

بازار 
محصول

عرضه محصول تقاضاي محصول
عرضه داخلی

محیط کسب و کار

تامین مالی
درآمد خانوار

تورم

بازار کار

بازار پول

مطالبات  
غیر جاري

سیاست هاي پولی
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شود دليل را براي  نظر خود را اعالم کند و در مواردي که مجبور به عدول از قاعده مي

 عموم توضيح دهد.

گذاري پولي بايد اقدامات الزم براي مديريت انتظارات را پيگيري کند. در اين  سياست -
  م است عالئم قابل اعتماد و سازگار به فعاالن اقتصادي ارسال شود. راستا الز

 .يک لنگر اسمي (مانند حجم پايه پولي) انتخاب و اعالم شود 

  ترين تعهد بانک مرکزي مطرح شود.  عنوان مهم به١پايدارسازي 

 مستمر و شفاف در اختيار جامعه قرار گيرد.  آمارهاي اقتصادي به صورت بهنگام ،
ماهه تورم منتشر شوند تا کارگزاران اقتصادي بتوانند با توجه به  هاي سه گزارش

  اطالعات دقيق و معتبر تصميم بگيرند.
  شود، در نتيجه بايد: ي ممکن ميانضباط پولتنها با  ها مهار تورم و ثبات قيمت -

  کند تا مانده بدهي  يگذار هدفها  بانک اضافه برداشت يروبانک مرکزي بايد
 کاهش يابد.  يجيتدر ها به بانک مرکزي به صورت بانک

  سقف هدف به  يپول هيمسکن مهر از محل پا يمال نيتأمالزم است در خصوص
 توجه شود. سال يپول

 و مستمر  يبه صورت هفتگبايد  يبانک مرکز يداخل يها ييدر خالص دارا رييتغ
تصحيح آن  نسبت به از تعادلپايش شود و در صورت مشاهده هرگونه عدول 

 اقدام شود. 

 ي بايد متوقف شود.دولت به بانک مرکز يبده شيافزا 

 شود. شيپا و به صورت مستمر يگذار هدفها  دولت به بانک يبده 

 يو کاهش نرخ سود واقع يا قدرت جذب منابع سپرده شيبا هدف افزا يبازار اعتبارات بانک .۲
 تر شوند. بر اين اساس الزم است اقدامات زير صورت گيرد: بايد رقابتي التيتسه

 تعديل نرخ سود بانکي با تورم -

 بانکي تأسيس بازار بين -

گيري تا زمان تمکين به نظارت بانک  ها و مؤسسات اعتباري از سپرده منع بانک -
 مرکزي 

                                                                                                                                 
1 Stabilization 
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تسهيالت) گيري و نرخ  فروشي اعتباري (اعم از سپرده هاي خرده منع اعالم نرخ -
 از سوي بانک مرکزي

فروشي از طريق برگزاري مزايده  کشف مستمر قيمت پول در بازار خرده -
 هاي تجاري صورت هفتگي در سطح پايلوت توسط يکي از بانک به

 هاي تجاري در تأمين سرمايه در گردش بر تشکيل سرمايه ثابت اولويت بانک -

ها بر تسهيالت توليدي  طراحي سازوکارهاي الزم براي افزايش نظارت بانک -
 بزرگ

 ريزي براي بهبود مستمر شاخص دسترسي خانوار و بنگاه به اعتبار برنامه -

 تشکيل بازار اوراق رهني -

هاي  استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي ارزي طرح -
 گذاري  سرمايه

 هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شرکت -

انداز خانوارها به سمت توليد از طريق بازار پول  گذاري براي هدايت پس سياست -
 و سرمايه 

 کنند: ي بايد تقويت شود. اقدامات زير به اين امر کمک ميبانک مرکز يو نظارت يمينقش تنظ .۳

ها و مؤسسات اعتباري  گيري و اعطاي تسهيالت توسط بانک ممانعت از سپرده -
 آفرين  مخاطره

 ها ها و اصالح ساختار مالي بانک براي مطالبات معوق بانکارائه بسته نجات  -

 شده و خصوصي هاي دولتي، خصوصي نگري در برخورد بانک مرکزي با بانک يکسان -

 زدايي بانکي متناسب با شرايط تحريم مقررات -

 پايبندي به مقررات کميته نظارتي بال  -

 شده هاي تجاري دولتي و خصوصي تجهيز سرمايه بانک -

 استقرار مديريت ريسک و اعتبار سنجي مشتريان  -

  ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز -
  مطرح شده است. ۶-۴بندي اين اقدامات در شکل  نماي کلي و زمان
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 هاي پولي بندي اصالحات بازار پول و سياست : زمان۶-۴شکل

  

 بازار محصول و بهبود شرايط محيط کسب و کار -٤-٢-٤

موثر ديگر بر افزايش عرضه محصول و افزايش اشتغال، بهبود شرايط محيط کسب و  طور که ذکر شد مسير همان
هاي بزرگ، متوسط و کوچک و نيز مالکيت دولتي و داري اقتصادي در محدودة بنگاه کار است. نظام بنگاه

که  هاي بزرگ اقتصادي دولتي استخصوصي، توزيعي نامتوازن دارد. بخش اصلي توليد در کشور در دست بنگاه
هاي کوچک و متوسط عمدتا در مالکيت بخش خصوصي کنند و بخش باقيمانده بنگاه وري کم فعاليت مي با بهره

که به دنبال فراهم آوردن محيط مساعد کسب و کار انجام هستند. انتقال مالکيت به بخش خصوصي در صورتي
هاي ک کند. نحوه اجراي سياستتوانست به افزايش درآمدزايي اقتصاد و توسعه بخش خصوصي کمشد ميمي

دولتي فعاليت کنند.  هاي بزرگ در قالب مالکيتي شبههاي اخير منجر به آن شد که بنگاه طي سال ۴۴کلي اصل 
ترين  پذيري، مهمدر نتيجه به دليل پيامدهاي منفي ناشي از حاکميت شرکتي در قالب جديد و تضعيف نظارت

وري قرار گرفته است. از سوي ديگر با شتاب گرفتن تورم،  بهره بخش توليدي کشور در معرض کاهش دوباره
ها افزايش پيدا کرده و محيط کسب و کار شرايط نامساعدتري را تجربه انگيزه دخالت دولت با هدف مهار قيمت

ترين  وري کل عوامل توليد، يکي از مهمکند. در چنين شرايطي بهبود فضاي کسب کار با هدف افزايش بهره مي
هاي بازار محصول است. بر اين اساس با توجه به خصوصيات مشاهده شده در مورد  کارهاي رفع ناترازيراه

  شوند: هاي زير پيشنهاد مي ، سياست١هاي صنعتي بنگاه

 شود به منظور  وري بنگاه بزرگ بيشتر متاثر از عوامل اقتصاد کالن است. در نتيجه پيشنهاد مي بهره
  زاي سطح کالن رفع شوند.امل اختاللبهبود عملکرد بنگاه بزرگ عو

                                                                                                                                 
  براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به کتاب زير مراجعه شود: ١

 بازرگاني، اتاق ،)ايران صنعت وري بهره تحوالت به جامع رويکرد( ايران صنعتي پذيري )، افزايش توان رقابت۱۳۹۱نيلي، مسعود و همکاران، (
  .تهران کشاورزي و معادن صنايع،
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 هاي کوچک و متوسط بيشتر متاثر از عوامل سطح خرد است، بر اين اساس به منظور وري بنگاه بهره
  زاي سطح خرد رفع شوند.بهبود عملکرد بنگاه کوچک و متوسط بايد عوامل اختالل

 ندارند، لذا لزوما  داري با يکديگر هاي بزرگ دولتي و خصوصي تفاوت معني وري بنگاه بهره
هاي توسعه بخش  شود و بايد سياستها نمي هاي بزرگ سبب بهبود عملکرد آنسازي بنگاه خصوصي

  خصوصي پيگيري شود.
توان در دو گام و با توجه به اهداف افزايش رقابت در سطح خرد و افزايش  اجراي اصالحات مرحله اول را مي

اول (دوران گذار اقتصادي) الزم است بخش خصوصي توسعه يابد. در ثبات در سطح کالن پيگيري کرد. در گام 
ي در مقايسه با توسعه بخش خصوصنگرفتن بخش خصوصي آشنا با قواعد رقابت،  اين مرحله به دليل شکل

شود تا سهم بخش خصوصي از طريق امکان ورود بيشتر اين  سازي از اولويت بيشتري برخوردار مي خصوصي
 يها استيسهاي بهبود فضاي کسب و کار و  زايش يابد. همچنين در اين گام بايد سياستبخش به اقتصاد، اف

هاي بهبود فضاي کسب و کار، نقش دولت در اقتصاد بايد  پيگيري شوند. در بحث سياست ساز سطح کالن ثبات
  ه) کاهش يابد. اي، تعزيراتي و غيرگذاري، يارانهبازتعريف شود و مداخالت دولت در بازارها (مداخالت قيمت

) تعيين هدف ٢) عدم انجام واگذاري جديد، ١سازي تنها در گام دوم و در سه اولويت  خصوصي
) اجراي واگذاري جديد قابل انجام است. پس از اجراي ٣هاي انجام شده و  سازي و اصالح واگذاري خصوصي

توان  واعد رقابت ميگيري بخش خصوصي توانمند و آشنا به ق هاي توسعه بخش خصوصي و شکلسياست
  هاي دولتي را پيگيري کرد.واگذاري باقي شرکت

  در خصوص فاز دوم (خصوصي سازي) بايد به موارد ذيل توجه داشت:
 سازي ابزاري براي پيگيري سياست هاي بازتوزيعي نيست (رد روش سهام عدالت).خصوصي  

 دف کسب درآمد (رد روش رد هاي دولتي است و نبايد ه وري بنگاه سازي افزايش بهره هدف خصوصي
ديون) در اولويت واگذاري قرار گيرد. کسري بودجه زياد و ايجاد تعهدات مالي فراوان نبايد عاملي براي 

  سازي شود. واگذاري بنگاه دولتي به صورت رد ديون و عدم  توجه به مالحظات خصوصي
سازي بايد در دو مرحله انجام شود: بهتر است به دليل بيشتر بودن احتمال موفقيت واگذاري خصوصي

سازي، ابتدا  سازي کارگزاران اقتصادي با سياست خصوصي و پيگيري سياست همراهکوچک و متوسط  هاي بنگاه
هاي بزرگي که در  هاي با عملکرد بهتر واگذار شوند. سپس بنگاه هاي کوچک و متوسط با اولويت شرکتبنگاه

نماي کلي انجام اصالحات  ٧-٤اند، واگذار شوند. شکل دوران گذار (توسعه بخش خصوصي) اصالح ساختار شده
  دهد. در بازار محصول را نشان مي
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 : اقدامات اصالحي در بازار محصول۷-۴شکل 

  

 هاي تجاري بازار ارز و سياست -٥-٢-٤

کنند و مبناي  هايي است که کارگزاران اقتصادي دريافت مي ترين عالمت ترين و بهنگام نرخ ارز از مهم
تواند از مسيرهاي متفاوت بر اقتصاد اثر  سه ويژگي نرخ ارز مي دهند.  گيري و تعيين انتظارات قرار مي تصميم

ث شد، طور که در فصل اول بح . همانشتاب افزايش نرخ ارز) ۳، نوسانات ارزي) ۲، نرخ ارز ) سطح۱بگذارد: 
 ۸۰تواند خالص صادرات را تحت تاثير قرار دهد. طي دهه  تعيين نرخ ارز اسمي در مقداري غير از مقدار تعادلي مي

نرخ ارز اسمي تقريبا ثابت نگه داشته شد که اثرات منفي اين سياست بر بازار محصول پيش از اين مورد بررسي 
اي مالي، تجاري و نفتي کاهش عرضه ارز و همچنين ه ). تشديد تحريم۲۵-۱و  ۲۴- ۱قرار گرفت (نمودارهاي 

کاهش دسترسي بانک مرکزي به ذخاير ارزي را سبب شد. در نتيجه از آنجا که سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز 
با اتکا به درآمدهاي نفتي اجرا شده بود، با محدود شدن عرضه، بازار ارز با تالطم زيادي مواجه شد. در نتيجه اين 

ظام نرخ ارز واحد از بين رفت و نظام چندگانه نرخ ارز دوباره احيا شد. افزايش ناگهاني نرخ ارز، اثر اتفاق، ن
ها گذاشت. به عالوه بايد توجه داشت تحت تالطمات ارزي، محيط کسب  اي بر سطح عمومي قيمت مالحظه قابل

هاي ها فعاليتشديد عدم قطعيتشود و به دليل ت ثباتي اقتصاد کالن با مشکل مواجه مي و کار به دليل بي
  اقتصادي محدود خواهد شد. 

اي در بازار ارز صورت گيرد تا مانع گسترش اثرات  در چنين شرايطي، الزم است اصالحات گسترده طبيعتاً
اصالحات در بازار ارز با دو هدف کاهش نوسانات  شود مي منفي ذکر شده بر اقتصاد  شود. با وجودي که پيشنهاد

نشان  ۸۰و ابتداي دهه  ۷۰سازي نرخ ارز در انتهاي دهه  ارز اجرا شود، تجربه يکسان نرخ سازي و يکساننرخ ارز 
هاي اين سياست  شرط سازي نرخ ارز اقدام کرد و ابتدا بايد پيش توان نسبت به يکسان دهد در هر شرايطي نمي مي

  را فراهم آورد. 
ن دسترسي بانک مرکزي به ذخاير، احتمال موفقيت اجراي رسد اثرات تحريم بر سطح ذخاير و امکا به نظر مي

سازي نرخ ارز را کاهش داده است. به عالوه با توجه به اصالحات مطرح شده در بخش  سياست يکسان
گذار پولي قرار  سازي نرخ ارز در اولويت اقدامات سياست رسد بهتر است يکسان هاي پولي به نظر مي سياست
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نرخ ارز اسمي و ثبات نرخ ارز حقيقي، نيازمند  بايد توجه داشت افزايش درجه انعطاف نداشته باشد. با اين حال
تواند سبب کاهش تقاضاي سوداگرانه  تعهدات قوي بانک مرکزي براي مهار تورم است. کاهش و ثبات تورم مي

ي، تجاري و هاي مالي، پولسازي بستگي به اجراي هماهنگ سياست يکسانارز شود. در نتيجه سرعت حرکت در 
سازي  بهبود فضاي کسب و کار دارد. با اين حال با وجودي که ممکن است شرايط کنوني براي اجراي يکسان

رزي کاهش نوسانات ا سازي نرخ ارز برداشت و در جهت هايي به سوي يکسان توان گام نرخ ارز مهيا نباشد، مي
  اقدام کرد. 

ه جامعه در خصوص وضعيت مذاکرات خواهد بود، که در بخشي از اين اقدامات مربوط به اطمينان دادن ب
ها ميزان توليد نفت خام و صادرات افزايش رود با کاهش تحريم قسمت ابتدايي مورد بحث قرار گرفت. انتظار مي

المللي  ها و بهبود امکان دسترسي به نظام بانکي بينبه علت کاهش تحريم درآمد حاصل از صادرات نفتيابد و 
کاهد و به  د. از سوي ديگر کاهش فضاي نااطميناني نيز از خروج سرمايه و تقاضاي سوداگرانه ارز ميافزايش ياب

 شيافزا رسد يبه نظر م ،نيعالوه بر ا). ۸-۴شود (شکل  سازي آماده مي تدريج فضا براي اجراي سياست يکسان
  کمک کند.  يبتواند به کاهش تالطم انتظارات آحاد اقتصاد زين ياقتصاد يرهايدر اعالم متغ گذار استيس تيشفاف

 : عوامل موثر بر بازار ارز۸-۴شکل 

  

نيل به هدف در جهت  ييها در چارچوب گام توان يرا م يا نرخ ارز مرجع و مبادله يساز کسانياقدام به 
يکسان سازي نرخ ارز مبنا در بودجه عمومي مد  ۱۳۹۲در قانون بودجه سال  کرد. يبند طبقهارز نرخ  يساز کساني

عرضه ارز

درآمد ارزي نفتی درآمد ارزي غیر 
نفتی ورورد سرمایه

تقاضاي ارز

تقاضاي واردات تقاضاي 
سوداگرانه

تقاضاي ارز براي 
کاالهاي اساسی و 

دارو
خروج سرمایه

نرخ ارز

بانک مرکزي

تحریمنقدینگی
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التفاوتي نيز براي کاالهاي اساسي منظور شده است. اجراي درست و دقيق اين سياست در  نظر قرار گرفته و مابه

التفاوت  سازي نرخ ارز در سطح کل اقتصاد باشد. رقم مابه تواند به منزله شروعي براي يکسان ، مي۱۳۹۲سال 
هاي  جا به سازمان تواند از يکي از دو طريق پرداخت مستقيم به خانوار يا پرداخت يک منظور شده در بودجه مي

با کاهش نرخ تورم و بهبود اوليه شرايط  ۱۳۹۳رود که در سال  متولي انجام شود. در ادامه اين مسير، انتظار مي
سازي نرخ ارز، الزم  عنوان استمرار حرکت در جهت يکسانتحريم، از شتاب افزايشي نرخ ارز کاسته شود. به 

 ۱۳۹۴سازي کامل در نيمه اول سال  يک گام به نرخ ارز بازار نزديک شود تا يکسان ۹۳خواهد بود نرخ ارز بودجه 
  به اجرا درآيد.    

در بازار  رانياصالح عملکرد ا ،ي در اولويت هستندکه انجام اصالحات داخل هياول يها در سالرسد  به نظر مي
هيچ باشد. در اين زمينه بايد توجه داشت  يجهان هايبه بازار وستنيپ يها مولفه ريمحصول و بازار ارز مقدم بر سا

هاي اقتصادي درستي را که  که سياست الملل پيدا کند مگر آن تواند جايگاه مناسبي در روابط بين اقتصادي نمي
در ايران و نرخ ارز پر نوسان توان تورم باال  بگيرد. نمي  شور پيشمتضمن رشد و ثبات بلندمدت است در داخل ک

هاي  توان با مشوق ريزي کند. حتي نمي براي صادرات برنامه توليدکنندهداشت و در عين حال انتظار داشت 
کند غلبه کرد و ايشان را ترغيب به صادرات کرد. بدون  به توليدکنندگان وارد مي نااطمينانيمختلف بر ضرري که 

   .معني خواهد بود تجارت خارجي بي نيز صادرات
المللي نياز بنيادي  بر اساس تجربه ساير کشورها، تجارت بين با اين حال توجه به اين نکته ضروري است که

ين راه توسعه تجارت کاهش موانع تجاري و جذب سرمايه هاي و شرايط الزم براي توسعه اقتصادي است. بهتر
اي متناظر با  اي و غير تعرفه شود محدوديت هاي تعرفه هاي تجاري پيشنهاد مي در مورد سياستخارجي است. 

مايل است به  يصنعت يها که سياستگذار به منظور تشويق سياست در صورتيسازي نرخ ارز تعديل شود.  يکسان
مشخص باشد. براي پيوستن به تجارت جهاني  يبند مانبدهد، اين امتياز بايد محدود و با ز يا تعرفه امتياز يصنعت

المللي در يک برنامه مشخص بايد بر  اصالح اساسي نظام تعرفه ضروري است. حتي خارج از هرگونه توافق بين
يگر اعم از مجوز واردات، گمرکات و ها تمرکز شود. با نظام تعرفه حاضر و موانع غيراقتصادي د روي اصالح تعرفه

  .غيره، تجارت سازنده ايران با هيچ کشوري مقدور نيست
با توجه به تجربيات جهاني بررسي شده در مجموعه مطالعات خارجي اين تحقيق، که بيانگر وجود نوعي 

مسير توسعه  رسد گيري تعامل جهاني است و نيز با توجه به شرايط موجود تحريم، به نظر مي توالي در شکل
طرف و کشورهاي  از يک ١گيري روابط با ثبات دوکشوري در سطح منطقه برونگرايي، در مرحله اول شامل شکل

                                                                                                                                 
ها در صورت  گذاري هاي دو کشوري مقدور است. اين سياست نامه گسترش روابط اقتصادي با کشورهاي عربي حوزه خليج فارس در قالب توافق ١

  فارس، عربستان) ممکن خواهد بود. جيخل يهمکار يعضو شورا نيتر هاي خارجي دوستانه  (مخصوصا با مهم پيگيري سياست
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يافته جهان از طرف ديگر است. لذا در شرايط فعلي، مسير افزايش تعامل با ساير کشورها بهتر است به  توسعه
تواند تجارت خارجي خود را  اين فرايند نه تنها ايران مي درگسترش يابد.  ١اي باشد که ابتدا روابط دو کشوري گونه

هاي دوکشوري به يادگيري تجارت جهاني و قوانين آن  به مرحله پيمان هافزايش دهد، بلکه نفس اجراي مرحل
رسد در خصوص ايران و با توجه به موقعيت جغرافيايي  شود. به نظر مي گذاران ايران منجر مي توسط سياست
مدت و  پس از آن در ميان هاي تجاري جديد برتري دارد. هاي دوکشوري بر تشکيل اتحاديه ، پيمانمنحصر به فرد
توان انتظار داشت که با بهبود محيط کسب و کار و ثبات شرايط اقتصاد کالن، بتوان از  بلندمدت مي

) بهتر ۱دهند:  مي نشان ٢هاي صورت گرفته در اين مطالعه بررسيگذاري مستقيم خارجي استفاده کرد.  سرمايه
يافته بر  ) موافقتنامه با کشورهاي توسعه۲براي افزايش رقابت استفاده شود.  ٣هاي همگرايي است از موافقتنامه

دست آوردن جهت منافع اقتصادي جهاني نيازمند  ) اعتبار به۳معاهدات با کشورهاي در حال توسعه برتري دارند. 
) اين نکته مد نظر باشد ۵ها توجه شود.  معامالتي در کارکرد موافقتنامه هاي ) الزم است به هزينه۴شفافيت است. 
در اثرات مثبت يا منفي بر بودجه دولت داشته باشند.  مدت  هاي همگرايي ممکن است در کوتاه که موافقتنامه

جي در سبد گذاري خار توان به سمت سرمايه مراحل نهايي، پس از تعميق بازار سرمايه و تدوين قوانين الزم، مي
هاي ارزي و تجاري نشان  زمان بندي پيشنهادي اطالحات در بازار ارز و سياست ۹- ۴سهام حرکت کرد. در شکل 

  داده شده است.
 هاي ارزي و تجاري بندي اصالحات بازار ارز و سياست : زمان۹-۴شکل 

  

  

                                                                                                                                 
هاي  خارجي، مجلد سوم؛ همکاريمجموعه مطالعات تحوالت براي اطالعات بيشتر در مورد روابط دو کشوري خصوصا در منطقه خاورميانه به  ١

 کشوري مراجعه کنيد. اي و بين منطقه
خارجي، مجلد اول؛ جهاني شدن در بازار محصول و مجلد ت تحوالت مجموعه مطالعاالمللي به  براي اطالعات بيشتر در مورد اثرات تجارت بين ٢

 دوم؛ جهاني شدن در بازار مالي مراجعه کنيد.
ها با هدف گسترش تجارت ميان طرفين معاهده، براي تجارت کشورهاي طرف موافقتنامه ترجيحاتي چون تخفيف يا حذف تعرفه  اين موافقتنامه ٣

  گيرند. را در نظر مي
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 بازار انرژي -٦-٢-٤

 داده شد، انجام اصالحات در اين بازار کامالًبر اساس سازوکارهايي که در بخش بازار انرژي در فصل يک توضيح 
، ثابت نگه داشتن قيمت هاي اسمي ۱۳۸۹هاي انرژي در سال  ضروري است. زيرا با وجود افزايش قيمت حامل

کند که نتيجه آن کاهش  در شرايط تورمي به معناي آن است که قيمت نسبي اين اقالم به تدريج کاهش پيدا مي
هاي  ايش انگيزه براي مصرف بيشتر است. عالوه بر آن، افزايش مکرر نرخ ارز طي سالانگيزه براي توليد و افز

هاي فوب خليج فارس و  پس از افزايش قيمت انرژي،  منجر به کاهش نسبي قيمت در داخل در مقايسه با  قيمت
سوخت از کشور از طريق قاچاق به شده که نتيجه آن شدت گرفتن خروج مقايسه   هاي قابل ساير قيمت

ها در بازار انرژي بدون فراهم آوردن پيش  اين حال اجراي آزادسازي قيمتبا کشورهاي همسايه بوده است. 
اي  مشابه با وضعيت فعلي را در پي خواهد داشت. از آنجا که آزادسازي قيمت در بازار انرژي  هاي آن نتيجه شرط
ها بتوانند در  اي فراهم باشد که بنگاه دهد، الزم است شرايط به گونه ير قرار ميها را تحت تاث هاي بنگاه هزينه

هاي پيشين خود بازنگري کرده و با تغيير تکنولوژي توليد، ساير  پاسخ به افزايش قيمت نهاده انرژي، در تصميم
، انجام اصالحات در بازارهاي هاي توليد (مانند سرمايه و نيروي کار) را جايگزين انرژي نمايند. بر اين اساس نهاده

  مالي، محصول و ارز بر اصالحات بازار انرژي مقدم است.
ها  ها و کاهش سودآوري بنگاه در صورتي که بازار مالي پيش از بازار انرژي اصالح نشده باشد، افزايش هزينه

نظام بانکي باز هم افزايش  شود، بنابراين مطالبات غير جاري ها مي ها براي بازپرداخت وام سبب کاهش توانايي آن
است که در حال حاضر هم نسبت مطالبات غير جاري سيستم بانکي به مجموع تسهيالت   يابد. اين در حالي مي

تواند نظام بانکي را با ريسک  اي مي درصد است که فاصله زيادي با متوسط جهاني دارد. چنين پديده ۱۵در حدود  
ها،  عالوه کاهش سودآوري بنگاه بهيار نامطلوبي براي اقتصاد دارد. سيستماتيک مواجه سازد، که تبعات بس

سازد. در صورتي که نظام بانکي نسبت به ارائه تسهيالت  ها براي دريافت وام را با مشکل مواجه مي شايستگي آن
ايش سطح شود و امکان حفظ و افز تر مي ها عميق ه ها اقدام نکند، مشکل تامين سرمايه در گردش بنگا به بنگاه

گيرد. در نتيجه الزم است اصالح بازار انرژي پس از اصالح بازار مالي اتفاق بيفتد، تا در هنگام  ها مي توليد را از آن
ها،  ها بتوانند بر اساس تصوير سودآوري آتي بنگاه تغيير قيمت انرژي عمق بازار مالي بيشتر شده باشد و بانک

  ها بگذارند. تسهيالت در اختيار آن
م است اصالحات بازار محصول نيز پيش از اصالح بازار انرژي آغاز شود. در مواجهه با افزايش قيمت الز

پذيري که هاي آسيبگذاري دولت دارند، قابل شناسايي هستند: بنگاه انرژي سه دسته بنگاه که نياز به سياست
هاي جديدي که در اقتصاد و نيز بنگاه اي که بايستي از اقتصاد خارج شوندهاي ورشکستهامکان بقا دارند، بنگاه

  ها رعايت شود:  گيرند. الزم است موارد زير در مورد اين بنگاهشکل مي
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هاي مختلف قبل از افزايش قيمت انرژي نيز قابل  پذيري بنگاهبا توجه به اينکه ميزان آسيب .۱
خاطر نامناسب هاي صنعتي به  درصد بنگاه ۹حدود  ۱۳۸۶مالحظه بوده (به عنوان مثال در سال 

))، در شرايط فعلي ممکن است اين ۴-۱اند (جدول  پذير بوده بودن فضاي کسب و کار آسيب
توجه مرحله بعد قيمت انرژي را تحمل کنند. در حالي که با بهبود  ها نتوانند افزايش قابل بنگاه

و پذيري خارج شده  ها مي توانند از وضعيت آسيب فضاي کسب و کار بخشي از اين بنگاه
پذيري بر پذير نيز ميزان آسيبهاي آسيبوري و کارايي خود را افزايش دهند. در بنگاه بهره

هاي ها بنگاههاي مختلف متفاوت است. در برخي رشته فعاليت مبناي اندازه در رشته فعاليت
هاي کوچک (يا متوسط) کمترين آسيب را از بزرگ بيشترين آسيب و در برخي ديگر بنگاه

اند. بهبود شرايط محيط کسب و کار هاي انرژي در فاز اول هدفمندي ديده قيمت حاملافزايش 
ها در شود اندازه بهينه براي بنگاه ها در کنار تغيير قيمت انرژي سبب ميو محيط بيروني بنگاه

هاي رشته هاي مختلف تغيير کند. به همين دليل دولت با در نظر گرفتن ويژگيرشته فعاليت
هاي کوچک و متوسط و نيز ايجاد هاي افقي براي بنگاهي مختلف بايد امکان ادغامهافعاليت

به  يازبزرگ ممکن است ن هايبنگاه طرفي از. کند را فراهم هافعاليت رشته از خوشه براي برخي
به کوچک  يازکه ن يبزرگ دولت هايبنگاه با شناسايي بايد دولتکوچک شدن داشته باشند. 

 کند.  فراهم هاآن بازسازي ساختار يرا برا يطشدن دارند شرا

هاي ورشکسته، تسهيل حذف موانع خروج در اولويت اصلي است. تدوين قوانين براي بنگاه .۲
تواند شرايط را براي آزاد شدن منابع اين ورشکستگي و نيز اصالح متناسب در  قانون کار مي

  م کند. هاي ديگر اقتصاد فراهها و به کارگيري آن در بخشبنگاه
بيني پذير بودن متغيرهاي هاي اقتصادي و پيشهاي جديد کاهش عدم قطعيتبراي بنگاه .۳

 هاي ورود در اولويت است.اقتصاد کالن نيز مانند کاهش هزينه

ها براي تغيير  عالوه بر بازار محصول، اصالح بازار ارز نيز مقدم بر اصالح بازار انرژي است، زيرا بنگاه
هاي انرژي آنان  المللي هستند، به عالوه در صورتي که افزايش هزينه دسترسي به بازارهاي بين تکنولوژي نيازمند

ها نيز همراه شود، عالوه بر افزايش هزينه،  بنگاه  پذيري با کاهش نرخ ارز حقيقي و در نتيجه کاهش قدرت رقابت
   يابد. از آزادسازي قيمت انرژي افزايش ميها  پذيري آن شوند و ميزان آسيب ها با کاهش درآمد نيز مواجه مي بنگاه

شود تا پيش از انجام اصالحات در بازارهاي مالي، محصول و ارز، آزادسازي قيمت انرژي  بنابراين پيشنهاد مي
انرژي به اندازه تورم افزايش يابد، تحت اين هاي  اجرايي نشود. با اين همه الزم است در اين فاصله قيمت حامل
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شود  ماند و از تشديد عدم تعادل در بازار انرژي جلوگيري مي هاي انرژي ثابت مي قي حاملشرايط، قيمت حقي

  ).۱۰- ۴(شکل 

 هاي حمايتي بندي اصالحات بازار انرژي و سياست : زمان۱۰-۴شکل 

  

هاي مختلف انرژي بايد  بندي الزم است به اين نکته توجه شود که افزايش قيمت حامل غير از بحث زمان
کنند: دسته هاي نسبي توجه ميها در تعيين تکنولوژي توليد خود به دو دسته از قيمتشد. زيرا بنگاهمتناسب با

هاي انرژي هاي انرژي، به نيروي کار و سرمايه است و دسته دوم، قيمت هريک از حامل اول، نسبت قيمت حامل
هاي انرژي بگيرند، بايد قيمت هر املها عالمت درستي از قيمت حکه بنگاهنسبت به ديگري. بنابراين براي اين

اي که  هاي انرژي در طول زمان نسبت به ديگري ثابت بماند. در غير اين صورت، تکنولوژي بهينهيک از حامل
کند. هايي را به بنگاه تحميل ميتواند انتخاب کند، در طول زمان تغيير خواهد کرد و اين امر هزينهبنگاه مي

هاي  به آن در مورد اصالح قيمت حامل هاي انرژي ضروري است نسبت قيمت حاملاي که توجه  آخرين نکت
است. اگر دولت قصد اجراي قانون هدفمندسازي در چندين فاز و به فاصله چند سال را دارد، بايد مسير حرکت را 

اند تا هاي انرژي نسبت به يکديگر در طول اين مسير ثابت باقي بماي تعيين کند که قيمت حاملبه گونه
  هاي اقتصادي عالمت درستي در جهت تعيين تکنولوژي خود دريافت کنند. بنگاه

 هاي حمايتي سياست -٧-٢-٤

هاي هدف به دقت شناسايي شوند. بررسي  هاي حمايتي، الزم است گروه پيش از تصميم درباره سياست
ارهاي فقير با سرپرست جوان توان در دو دسته خانو دهد اين خانوارها را مي هاي خانوارهاي فقير نشان مي ويژگي

، داراي سواد و فاقد مسکن و در سرپرستان جوانبندي کرد. معموال  و خانوارهاي فقير با سرپرست مسن طبقه
در هزينه هاي خود هستند. سرپرستان جوان خانوارهاي فقير، معموال يا درآمد مسکن نتيجه با سهم باالي اجاره 

گذاري الزم در آموزش و بهداشت فرزندان خود را ندارند.  در نتيجه امکان سرمايهکافي و پايدار ندارند يا بيکارند و 
اين گروه فاقد دارايي مالي بوده و نيازمند دريافت وام هاي خرد مصرفي هستند. پيامد خطرناک  فقير ماندن اين 
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اهد بود. راهکار خروج خو -مندي فرزندان از آموزش به ويژه از مسير عدم بهره–خانوارها تسري فقر به نسل بعد 
افزايش  و اصالح قانون کار، بهبود فضاي کسب و کار ،رشد اقتصادي از فقر براي اين دسته از خانوارها در گرو

) خواهد بود. در خانوارهاي فقيري که سرپرست مسن دارند معموال هاي خرد وام اخصوص(دسترسي به اعتبار 
رسد اين گروه امکان  گذار در بانک هستند. به نظر مي سپردهسرپرستان بي سواد يا کم سواد، مالک مسکن و 

اند. راهکار  هاي درمان خود را ندارند و تحت پوشش بيمه و تامين اجتماعي مناسب نيز قرار نگرفته پوشش هزينه
پرداخت  ،افزايش پوشش تامين اجتماعيمانند  خروج از فقر براي خانوارهايي که سرپرست مسن دارند، اقداماتي

 است. دولتمستقيم  هاي کمک و خ سود مناسب بانکينر

ها تنها به  هاي حمايتي الزم است شکل اجراي برنامه به نحوي تغيير کند که يارانه در نتيجه در مورد سياست
ها جزء گروه هدف شناخته هاي هدف تعلق گيرد. دو گروه افراد تحت پوشش تامين اجتماعي و بازنشستهگروه
شود شاغلين بيکار شده تحت عنوان بيمه بيکاري نيز از يارانه برخوردار شوند.  اين پيشنهاد مي شوند. عالوه برمي

شناسي خانوارهاي فقير توجه شود. مابقي درآمد  هاي حمايتي الزم است به گونه در مجموع در اجراي سياست
شود (شکل اري دولت ديده هاي جسازمان هدفمندي صرف بيمه سالمت يا مواردي از اين قبيل گردد و در هزينه

۴-۱۰.(  

 هاي مالي سياست -٨-٢-٤

طور که تا اينجا بحث  هاي اقتصادي در ايران دانست. همان ترين جز سياست هاي مالي را شايد بتوان مهم سياست
هاي قيمتي دولت در  هاي مالي از طريق افزايش پايه پولي سبب افزايش تورم شده و در کنار دخالت شد، سياست

در جهت هاي مالي  اصالح سياست ين. بنابرارا در اين بازارها تشديد کرده است ها تعادل مختلف، عدمبازارهاي 
ها  طرف و افزايش کارايي هزينه برقراري توازن در بودجه با در نظر گرفتن ميزان کاالي عمومي مورد نياز از يک

بودجه در حال حاضر رقم بزرگي را به خود از طرف ديگر الزامي است.  از آنجا که ميزان کسري تراز عملياتي 
هاي  پذير نباشد. تحريم مدت امکان رسد که حذف کسري بودجه دولت در کوتاه دهد، به نظر مي اختصاص مي

المللي و کاهش توليد نفت درکنار رشد باالي مصرف انرژي در داخل، خالص درآمدهاي ارزي حاصل از  بين
اخته و رکود اقتصادي نيز از درآمدهاي واقعي مالياتي کاسته است.  در صادرات نفت خام را با کاهش مواجه س

اي دولت طي  نتيجه دولت با مشکالت جدي از سمت درآمدهاي بودجه مواجه است. از طرف ديگر تعهدات بودجه
هاي  هاي اخير با اتکا به درآمدهاي سرشار نفتي گسترش زيادي يافته است. بر اين اساس طي سال سال
ت آينده، در چارچوب وضع موجود، دولت با تنگناي شديد مالي مواجه خواهد بود و مجبور است ضمن مد ميان

ها، براي تامين  تر، بازنگري در وظايف و تعهدات دولت در سمت هزينه هاي زياد و از آن مهم اعمال سختگيري
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) ۴) افزايش ماليات، ۳راق مشارکت، ) انتشار او۲) استقراض از بانک مرکزي، ۱مالي يک يا ترکيبي از پنج گزينه: 

کارگيري بخشي از منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را پي بگيرد. در غير اين صورت،  ) به۵افزايش نرخ ارز و 
اي باشد که اختالل در عرضه خدمات  ها به اندازه ممکن است ميزان کاهش کمي و کيفي سطح خدمات و فعاليت

انتخاب هر يک از رويکردهاي ذکر شده، مسير آينده کشور را با شرايط کامال عمومي را در پي داشته باشد. 
رو خواهد کرد و ضروري است پيامدهاي هر انتخاب در بازه زماني دو الي سه ساله مورد بررسي  متفاوتي روبه

  دقيق قرار گيرد.
ها  آندهندگان فعلي انگيزه  تو در شرايط رکودي موجود، افزايش ماليات از ماليامدت   رسد در کوتاه به نظر مي

مدت با گسترش نظام مالياتي بتوان از کساني  توان اميدوار بود در ميان دهد. با اين حال مي د را کاهش براي تولي
کنند ماليات گرفت و درآمدهاي مالياتي کشور را زياد کرد. به عالوه در  که اکنون از پرداخت ماليات فرار مي

تعيين نرخ سود بانکي و بانکي و  اندازي بازار بين  هاي مالي، راه با اتکا به تعميق بازارتواند  مدت دولت مي ميان
ها اوراق مشارکت منتشر کند. در اين صورت، کنترل حجم اوراق  اوراق با نگاه اقتصادي، براي تامين مالي هزينه

از بانک مرکزي به تشديد تحمل طي زمان، ضروري خواهد بود. استقراض  هاي قابل با توجه به ميزان بدهي
انجامد که با توجه به نرخ بسيار باالي کنوني تورم، اقدام مناسبي نخواهد بود. حرکت به سمت  شرايط تورمي مي

سازي نرخ  راستا با مسير مورد نياز براي يکسان که هم کاهش شکاف بازار ارز از نظر نرخ رسمي و آزاد، ضمن اين
افزايد. در بخش مربوط به قيمت انرژي نيز از  مايتي، به درآمد هاي دولت ميهاي ح ارز است، با مالحظه سياست

اي اين تغيير چشم دوخت.  توان به کمک بودجه بيني شده است، نمي پيش ۱۳۹۴آنجا که اجراي فاز دوم در سال 
درآمدها اي در شرايط حاضر آزادي عمل بسيار کمي را در سمت  هاي بودجه در مجموع از آنجا که محدوديت

، دشوارترين شرايط مالي براي دولت خواهند بود. کمترين آزادي عمل در ۱۳۹۳و  ۱۳۹۲ کند، سال هاي فراهم مي
توجهي را در هزينه ها اعمال کند که نتيجه آن  وجود دارد که دولت ناچار خواهد بود تعديالت قابل ۱۳۹۲سال 

گذاري در سال جاري است. در سال  در سرمايه تر شدن نقش دولت تداوم کاهش خدمات واقعي دولت و ناچيز
  رسند.  هاي ممکن به نظر مي ها و استفاده از منابع قابل دسترس صندوق توسعه ملي تنها راه ، تعديل هزينه۱۳۹۲

هاي  ريزي مالي در سطح وزارتخانه هاي برنامه اکنون با تشکيل کميته الزم است دولت از هم ۱۳۹۳براي سال 
مدهاي هريک از گزينه ها را در دستور کار قرار دهد. در چارچوب شرايط موجود، منابع بودجه مختلف، بررسي پيا

پذير سازد.  گذاري را امکان ها و مقدار ناچيزي سرمايه تواند پرداخت حقوق کارکنان دولت و يارانه عمومي تنها مي
ارد آوردن فشار به بخشي از الزمه حرکت از وضعيت موجود به سمت شرايط متناظر با خدمات بهتر دولت، و

کننده  جمعيت کشور است.  لذا انتخاب گروه هدف در برخورداري از خدمات و گروه هدف در تامين منابع تعيين
هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان و نيروهاي نظامي و انتظامي  خواهد بود. وزارتخانه
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ها  ترين دستگاه و وزارتخانه هاي راه و مسکن، نيرو و نفت مهمهاي جاري  دهنده هزينه هاي اصلي تشکيل بخش
هاي عمراني، دو ضابطه کلي را  شوند. در ارتباط با هزينه هاي دولتي محسوب مي گذاري از نظر ميزان سرمايه

هاي عمراني است و ضابطه دوم،  توان در نظر گرفت. ضابطه اول رقم کالن قابل تخصيص به هزينه مي
شود. اما  هاي مشخص است. ضابطه اول بر اساس ارقام کالن بودجه تعيين مي رقم کالن به طرحتخصيص اين 

  توان با در نظر گرفتن چهار معيار زير انجام داد: هاي عمراني را مي تخصيص ارقام کالن به طرح
 قانون اساسي است. بديهي است   ۴۴هاي کلي اصل  معيار اول انطباق يا عدم انطباق با سياست

توانند در زمره  مشمول واگذاري هستند نمي ۴۴هاي کلي اصل  اردي که در سياستمو
  هاي عمراني قرار گيرند. طرح

  معيار دوم ميزان امکان تجاري شدن يک طرح عمراني و در نتيجه واگذاري آن به بخش
  خصوصي است.

 يطي است. فني و زيست مح-مالي-معيار سوم برخورداري يا عدم برخورداري از توجيه اقتصادي
هاي  هاي ذکر شده نيازمند انجام بررسي ها بر اساس معيار بندي طرح تشخيص و دسته

  کارشناسي توسط سازمان برنامه و بودجه است. 

  معيار چهارم درجه اهميت نسبي طرح بر اساس اهميت آن در تامين رشد اقتصادي و اشتغال
  است.

کند. ميزان منابع قابل تخصيص  بندي مي ها را اولويت م آنها را تصفيه کرده و معيار چهار سه معيار اول طرح
  قابل اجراست.  ۱۳۹۲هاي عمراني در سال  سازد که چه حجمي از طرح هاي عمراني مشخص مي به طرح

ترين اقدام است. مصاديق اين اقدامات را  ها مهم هاي جاري، بازنگري در شيوه تامين هزينه در زمينه هزينه
  مختلف بر اساس ماهيت فعاليت و درجه اهميت در زندگي مردم پيشنهاد خواهند داد.وزارتخانه هاي 

هاي اقتصاد  ها و اولويت در سمت درآمدها، برآورد ميزان ماليات قابل وصول در سال آينده در چارچوب سياست
ده، با توجه به کالن از نظر رشد اقتصادي و اشتغال، در کنار حداکثر توليد نفت خام  قابل حصول در سال آين

هاي قابل انجام، و نيز ميزان مصرف داخلي بر مبناي  گذاري تحوالت مورد انتظار در شرايط تحريم و سرمايه
ها را مشخص  گذاري شده براي سال بعد، بخش اصلي درآمد قيمت داخلي انرژي و همچنين نرخ ارز سياست

  سازد.  مي
نواختي در مخارج خود اتخاذ کند، در غير اين صورت مدت الزم است دولت روشي براي ايجاد يک در ميان

هاي نفتي به اقتصاد  توان به حل مشکالت ساختاري تامين مالي دولت و همچنين کاهش انتقال اثر شوک نمي
اميدوار بود. بنابراين بايد در جهت احياي صندوق توسعه ملي اقداماتي انجام داد و سازوکاري تعبيه کرد که 
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بل مصرف توسط دولت مقدار مشخص و باثباتي داشته باشند. به عالوه الزم است صندوق درآمدهاي نفتي قا

اي  هاي توسعه هاي بانک هايي نظير فعاليت توسعه ملي تنها در جهت اهداف خود فعاليت کند و از انجام فعاليت
  دهد.تواند پايه پولي را تحت تاثير قرار  خودداري کند. در غير اين صورت اين فعاليت هم مي

اي باشد که کسري بودجه دولت صفر  هاي جاري و عمراني به گونه هاي آينده بايد تعديل در هزينه در سال
هاي عمراني کاهش يابد، رشد اقتصادي نيز  هزينه شود. با اين حال بايد توجه داشت در صورتي که مقدار حقيقي

مدت قابل مشاهده نباشد،  ممکن است در کوتاه هاي عمراني يابد، بنابراين با اين که اثر کاهش هزينه کاهش مي
ها درآمدهاي  رود با کاهش تحريم از سوي ديگر اميد مي هاي دولت نيست. شيوه مناسبي براي تعديل هزينه

حاصل از صادرات نفت نيز افزايش يابد و با خروج از وضعيت رکودي بر درآمدهاي مالياتي نيز افزوده شود (شکل 
۴ -۱۱.(   

 هاي مالي بندي سياست زمان: ۱۱-۴شکل 

 
  

 گذاري اقتصاد کالن ايرانبندي سناريوي اصالحي سياست جمع -٣-٤

کند. با اين حال بايد توجه  ها را ناگزير مي هاي گسترده در بازارهاي اقتصاد ايران، انجام اصالحات در آن ناترازي
داشت در صورتي که اقدامات اصالحي بدون در نظر داشتن مباني علمي، تجربيات داخلي و جهاني و همچنين 

آميز نخواهند بود و ممکن است  ي شوند، موفقيتشرايط حاکم بر جامعه و ارتباط متقابل بازارهاي مختلف اجراي
بندي  وضعيت را از آنچه که هست نيز بدتر کنند. در نتيجه توجه به توالي درست اصالحات بسيار مهم است. زمان

نشان داده شده است. عالوه بر توالي صحيح اصالحات  ۱۲- ۴کلي اصالحات مختلف در کنار يکديگر در شکل 
  تايج مثبت حاصل از اصالحات نيز به اقداماتي احتياج دارد. بايد توجه داشت، حفظ ن
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 بندي کلي رويکرد اصالحي : زمان۱۲-۴شکل 

  
  

هاي بالقوه آن قابل  هاي اخير به هيچ عنوان با ظرفيت شود عملکرد اقتصاد ايران در سال در انتها يادآور مي
هاي بازارهاي مختلف  تعادل تواند از عدم که مي ن روي اتخاذ سياست اصالحي با وجود آ مقايسه نيست. از اين

گذارد،  رو صحه مي سنجي نيز به نتايج مثبت آن نسبت به ساير سناريوهاي پيش بکاهد و نتايج مدل کالن
هايي مانند رشد اقتصادي، نرخ بيکاري، فقر ونابرابري و حتي تورم با  خص همچنان عملکرد اقتصاد ايران در شا

هاي اقتصاد  شورهاي مشابه فاصله خواهد داشت. الزمه نزديک شدن عملکرد به ظرفيتها و عملکرد ک ظرفيت
هايي مبتني بر نگاه علمي و مطالعه همه جانبه شرايط بهنگام اقتصاد ايران در افقي  ايران اوال تداوم اتخاذ سياست



 ١٩٣                                                  ران                  يمدت اقتصاد ا انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
ايران مورد بررسي بيشتري مدت) است و ثانيا الزم است برخي اصالحات ساختاري در اقتصاد  بلندمدت (و نه ميان

  قرار گيرند. 
هاي پايدار تخصيص  ايجاد و استقرار برخي رويکردها و قواعد با ثبات در کارکرد اقتصاد و نيز تعيين چارچوب

منابع، ضرورت قطعي شکوفايي اقتصاد ايران است. پذيرش قواعد ناظر بر حقوق مالکيت به مفهوم امروزي آن که 
سازد و در واقع تعيين مناسبات قطعي ميان  ها مشخص مي زمينه دخالت در امور بنگاه هاي دولت را در محدوديت

هاي اصلي توسعه بخش خصوصي است.   گذار و بخش خصوصي، يکي از پيش شرط دولت به معني نهاد سياست
ه فراتر هاي حقوقي قابل پيگيري توسط محاکم قضايي نشود از حد توصي اين مناسبات مادامي که تبديل به معيار

گذار مالي و بانک مرکزي به عنوان نهاد  نخواهد رفت. تعيين مناسبات نهادي ميان دولت به معني نهاد سياست
  گذاري مورد نياز براي برقراري ثبات و کاهش تورم در اقتصاد ايران است.  متولي سياست پولي وجه ديگر قاعده

ي نفت سرفصل ديگري است که از نظر برقراري تعيين "رژيم مالي" ناظر بر رابطه بين دولت و شرکت مل
  ثبات مالي و پولي براي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادرکننده نفت داراي اهميت بسيار است. 

ها و سازو کار تامين مالي امور شهري يکي از ضروريات مهم ديگر  تعيين رابطه مالي ميان دولت و شهرداري
ه آن نقش نهادي بنام دولت مرکزي و نهادهاي دولتي محلي تعريف و مشخص اداره امور کشور است که در نتيج

  خواهد شد. 
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 مقدمه

اقتصاد  يها تينسبت به ظرف يدگاه کليالزم است تا در ابتدا د يت عملکرد هر اقتصاديوضع يبه منظور بررس
 يها استيو سکند تا عملکرد اقتصاد  يمک اقتصاد کمک ي يها تيمورد نظر به دست آورد. شناخت ظرف

هاي  منظور از ظرفيترد. يقرار گ يمورد بررس يشتريز با شناخت بيط اقتصاد کالن نياجرا شده در مح ياقتصاد
توانند به عنوان  ها مي برخوردار بوده و اين قابليتها  آن از يکشوراي است كه هر  هاي بالقوه اقتصاد، قابليت

كشور موثر باشند. كشور ايران، از جمله كشورهايي است كه در برخي از  يهاي اصلي در رشد اقتصاد مولفه
  هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است.  هاي اقتصادي داراي ظرفيت مناسبي به عنوان مولفه بخش

ران يعملکرد اقتصاد ا و سپس شود معرفی میران ياقتصاد ا يها تيظرف يبرخن بخش از مطالعه, ابتدا يدر ا
چارچوب عملکرد ران در يرد. در ادامه عملکرد اقتصاد ايگ يقرار م يها مورد بررس تين ظرفياز ا يبردار بهرهدر 
  . شود يم تحليل يفقر و نابرابر تين وضعيهمچن يکالن اقتصاد يرهايمتغ

 يعيمنابع طب

منبع  نفت و گاز است. يعيمنابع طبيعي و به خصوص منابع طبوفور ران، هاي بالقوه اقتصاد اي يكي از ظرفيت
به اين معنا كه كشور مذكور به علت  ،كشور در نظر گرفت کيتوان به عنوان رانت اقتصادي براي  طبيعي را مي

برخورداري از منبع طبيعي نسبت به ساير كشورها از مزيتي برخوردار است كه هزينه دسترسي به منابع مورد نياز 
  دهد.   را كاهش مي

 منابع نفت و گاز

ميـدان   ۷۸, ايـران داراي  ۱۳۸۸سـال   ياساس آمار و اطالعات منتشر شده توسط وزارت نيرو در ترازنامه انـرژ  بر
ميدان آن در مناطق دريايي واقع شده است. مجموع ذخـاير   ۱۶ميدان آن در مناطق خشکي و  ۶۲نفتي است که 
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 ۱۵۱,۱۷اب کشـف منـابع جديـد,    بـا احتسـ   ۱۳۸۸قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي کشور در پايان سال 
دهـد. در مجمـوع؛ عمـر ذخـاير      درصـد افـزايش نشـان مـي     ۱۰,۳ميليارد بشکه بوده که نسـبت بـه سـال قبـل     

سال برآورد گرديده است. به لحاظ رتبه, ايران بـا ايـن ميـزان ذخـاير نفـت خـام و        ۹۴هيدورکربوري مايع کشور 
وئال در رتبه سوم جهان قرار دارد. الزم به ذکر است که اين ميعانات گازي متعارف, پس از عربستان سعودي و ونز

که در صورت  ،هاي قيري در کشور کانادا (به عنوان ذخاير غير متعارف) است رتبه بدون لحاظ نمودن ذخاير ماسه
  . ١کند محاسبه اين منابع, رتبه ايران به چهارم تنزل پيدا مي

 نفت خام

درصـد آن   ۸۶ميليارد بشکه بوده است که بـيش از   ۱۳۴۱,۵۷۲کل ذخاير نفتي اثبات شده جهان  ۲۰۰۹٢در سال 
  است. ميليارد بشکه نفت خام در رتبه سوم قرار داشته  ۱۳۶در اين سال با . ايران در يازده کشور قرار دارد

  

 ۲۰۱۱در سال ترين کشورهاي توليد کننده نفت خام  ذخاير اثبات شده نفت خام مهم: ۱-۱نمودار 
 ٣ (ميليارد بشکه)

  
 )EIA( , بخش بين الملل١: اداره کل اطالعات انرژي اياالت متحدهمنبع

                                                                                                                                 
توانيد به مجلد اول، بخش سوم، بازارهاي انرژي جهاني،  . به عالوه براي اطالعات بيشتر مي۵۱؛ وزارت نيرو, ص ۱۳۸۸ترازنامه انرژي سال  ١

  مراجعه کنيد. 
که اين  در دسترس نيست و با توجه به اين ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰اطالعات مربوط به ذخاير اثبات شده نفت خام کشور اياالت متحده آمريکا در سال  ٢

) بدون ۲-۱درج شده اما در نمودار ( ۲۰۰۹ترين کشورهاي داراي ذخاير نفت خام جهان است, مجموع ذخاير نفت خام براي سال  کشور يکي از مهم
  اند.  در نظر گرفتن کشور اياالت متحده, کشورها مرتب شده

عراق -نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر اقتصاد ايرانتوانيد به مجلد پنجم، بخش اول، فصل سوم،  به عالوه براي اطالعات بيشتر مي ٣
  و ليبي مراجعه کنيد.
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 يعيگاز طب

, با اختصاص بيش داشتهرا  ۲۰۱۱عي جهان در سال درصد از ذخاير اثبات شده گاز طبي ۲۶ايران پس از روسيه که 
درصد از کل ذخاير گاز طبيعي اثبات شده در دنيا, دومين کشور دارنده گاز طبيعي است. پس از ايران قطر با  ۱۶از 
  . ٢داردرا رتبه چهارم  ,درصد ۴ار گرفته و عربستان با در رتبه سوم قرجهان  يعير گاز طبيدرصد کل ذخا ۱۴

  

ترين کشورهاي توليد کننده گاز طبيعي در سال  مهم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي: ۲-۱نمودار 
 (تريليون فوت مکعب) ۲۰۱۱٣

  
 )EIA( , بخش بين الملل٤منبع: اداره کل اطالعات انرژي اياالت متحده 

 
. کشور کمک کند يند به رشد اقتصادتوا يران مياقتصاد ا يها تياز ظرف يکيبه عنوان  يعياز منبع طب ييدارا

مند بودن از اين  هاي نفت خام همراه است, بهره هاي اقتصادي جهان عموما با افزايش در قيمت بحراناز آنجا که 
  افته در دوران رکود را جبران کند.يکاهش  يد ناخالص داخليتواند تول از آن  مي يناش يمنبع طبيعي و درآمدها

مـورد   ياقتصاد يها ر بخشيدر سا يگذار هيسرما يتواند برا ين منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ميهمچن
ار دولت است, از منابع حاصل از صادرات نفـت و  ين درآمد در اختيرد و از آنجا که به طور معمول اياستفاده قرار گ

                                                                                                                                 
1 US Energy Information Administration  

است. بنابراين در  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰ور اياالت متحده در سال يکي از نکات جالب توجه عدم اعالم ذخاير اثبات شده نفت خام و گاز طبيعي کش ٢
باالتر  ۲۰۰۹که اين کشور در سال  اعالم شده, کشور اياالت متحده لحاظ نشده است. در صورتي ۲۰۱۱آماري که در اين فصل از مطالعه براي سال 

  از عربستان و در رتبه چهارم قرار گرفته است. 
  قطر.-نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر اقتصاد ايراناول، فصل سوم، مراجعه کنيد به مجلد پنجم، بخش  ٣

4 US Energy Information Administration  
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ـ از ا يمانند حمل و نقـل و مـوارد   يعموم يت کااليبا ماه ييها پروژه يگذار هيسرما يتوان برا يگاز م ر يـ ن نظي
  استفاده کرد. 

 منابع نفت و گازعملکرد 

ران يد نفت و گاز و سهم ايق توليتوان از طر ياز منابع نفت و گاز را م يبردار ران در بهرهيعملکرد اقتصاد ا يبررس
ـ با يو بـازار جهـان   يران به بازار داخليدر خصوص عرضه نفت اقرار داد.  يمورد بررس يدات جهانيزان تولياز م د ي

ـ بشـکه در روز بـوده کـه ا   هزار  ۴۲۳۴ران يانواع نفت توسط اعرضه  ۲۰۱۱عنوان داشت در سال  در رتبـه   را راني
  د. ده يکنندگان نفت قرار م نجم عرضهپ

 ۲۰۱۱بشکه در روز) در سال هزار ر نفت خام (يد به ذخاي: نسبت تول۳-۱نمودار 

 
 )EIA( , بخش بين الملل١منبع: اداره کل اطالعات انرژي اياالت متحده

 
رسـد بـا توجـه بـه      ين رو به نظر مـ يزدهم قرار گرفته و از ايران در رتبه سي, اريد به ذخايتول نسبت بر اساس

  . ٢داشته باشد يار دارد, نتوانسته عملکرد متناسبيکه در اخت يير بااليذخا
  

                                                                                                                                 
1 US Energy Information Administration  

و ليبي مراجعه عراق  -نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر اقتصاد ايرانبراي اطالعات بيشتر به مجلد پنجم، بخش اول، فصل سوم،  ٢
   کنيد.
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 ۲۰۱۰ارد فوت مکعب) در سال يليخشک (م يعيد گاز طبي: تول۴-۱نمودار 

  
 )EIA( , بخش بين الملل١اياالت متحدهمنبع: اداره کل اطالعات انرژي 

 
نسبت به نفت خام داشـته   يتر فيعملکرد ضع يعياز منابع گاز طب يبردار ران در بخش بهرهيا رسد يبه نظر م

ـ بوده و به لحـاظ موقع  يعين دارنده منابع گاز طبيران دوميکه ااست   يدر حالاين  و در چهـار راه   ييايـ ت جغرافي
 يهـا  گاز در جهان است. عبور خط لولـه  يها در انتقال خط لوله يا ژهيت ويموقع يجهان قرار دارد و دارا يتيترانز

منطقـه ماننـد    ياز کشـورها  ياريبس ين گاز براينه تأميتواند هز يکشورمان, م ييايت جغرافيگاز با توجه به موقع
  را کاهش دهد.  يياروپا يکشورها ين برخيه و همچنيانه, ترکيم يايآس يکشورها

 يمنابع معدن

نوع محصول معدني متفاوت در بين كشورهاي جهان در رتبه پانزدهم كشورهاي داراي منابع معـدني   ۶۰ايران با 
  . ٢شوند میغني قرار گرفته است. اين منابع شامل كروم، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، نفت و روي 

 سـت. يدر دسـترس ن  يقـ يت دقاطالعا يمعدن يها به جز سوخت يمعدنر انواع منابع يزان ذخايدر خصوص م
کـه در   اسـت  ٣يصنعت يگزارش خالصه کاالها ير منابع معدنيزان ذخاياز منابع معتبر در خصوص برآورد م يکي

 صورت گرفته يرا به عمل آورده است. بر اساس برآوردها ييبرآوردها ياز محصوالت معدن ير برخيخصوص ذخا

                                                                                                                                 
1 US Energy Information Administration  
2 http://www.infomine.com/countries/iran.asp  
3 Mineral Commodity Sumeries, U.S Department Of Interior, U.S Department Of Survey 
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ازدهم جهان ير آهن در رتبه ير قلع در رتبه دوم و ذخايزان ذخايران در خصوص ميا ۲۰۱۲در سال  شن گزاريدر ا
  . ١قرار گرفته است

 يعملکرد منابع معدن

 ۳۶۲ حـدود  در مجموع با توليد ۲۰۰۹هاي معدني در سال  كنندگان محصوالت و سوخت كشور ايران در بين توليد
درصد از توليدات كل جهـان در رتبـه نهـم قـرار      ۲,۳محصوالت معدني و با در اختيار داشتن بيش از  تن ونيليم

را در درصـد از كـل توليـد جهـان رتبـه هشـتم        ۳,۲۴، با در اختيار داشتن ن به لحاظ ارزشيهمچن. ٢گرفته است
  . دارد اختیار

با اين حال  ،اند رتبه نخست قرار گرفته درصد از كل ارزش توليدات معدني ايران، در ۹۴هاي معدني با  سوخت
با وجود تحت تأثير قرار گرفتن توليدات معدني ايران از نفـت خـام و گـاز طبيعـي، ايـران در زمينـه توليـد سـاير         

  كشور اول دنيا قرار دارد.  ۲۰محصوالت معدني نيز به طور معمول در بين 
قـرار   ۲۰۰۹در سال ها  آن کننده ديکشور اول تولن ده يران در بيکه ا يبه طور خالصه در خصوص محصوالت

. ایران در سـال  اشاره کرد يفوالد ياژهايبدنوم از گروه محصوالت آهن و آليتوان به آهن و مول يگرفته است م
کـل  درصـد از   ۱,۳۸و  ۱,۵۵ب يـ ن دو نوع محصول قرار داشته و بـه ترت يکنندگان ا دين توليبرتبه نهم در  ۲۰۰۹

ـ ران در توليز اين يصنعت يها ين محصوالت کانيدر بد اختصاص داده است. دات را به خويتول م يد سـولفات بـار  ي
ـ د گچ و انيدر تول ۲۰۰۹در سال ست. اد بورون رتبه نهم را داريو در تول مت رتبه هشتيرتبه هفتم, بنتون ت بـا  يدري

ن يمحصول در جهان به خود, بهترن يدات ايدرصد از تول ۱۲,۹۶کنندگان و اختصاص  دين توليکسب رتبه دوم در ب
  .دارد يصنعت يها يد محصوالت کانين توليرتبه را در ب

 ييايت جغرافيموقع

خيز  ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي در منطقه خاصي از جهان واقع شده است. قرار گرفتن ايران در منطقه نفت
گيري در چهار راه ترانزيتي جهان, موقعيت جغرافيايي  ميانه, وضعيت اقتصادي کشورهاي همسايه ايران و قرار خاور

  سازد.  ايران را از بسياري از کشورها متمايز مي

                                                                                                                                 
 در نظر اظهار است ذکر به الزم. است بوده انهيم خاور مصرف از شيب رانيا آهن ريذخا و قلع ديتول زانيم کرده اشاره گزارش نيا نيهمچن ١

 در رانيا سهم و يداخل مصرف زانيم وقابل انجام نيست  ديتول زانيمبررسی  قيطر از تنها يمعدن منابع از يبردار بهره در رانيا عملکرد خصوص
 نيا در, است يشتريب ليتفص با مطالعه به ازين منظر نيا از يبررس که آنجا از حال نيا با. رديگ قرار توجه مورد همزمان ديبا, زين يجهان يبازارها
  .شود يم نظر اظهار يمعدن منابع از يبردار بهره در رانيا عملکرد خصوص در, ديتول زانيم شاخص از استفاده با تنها قسمت

2 World Mining Data, International Organizing Committee for the World Mining Congresses, 
2011, p44  
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ا را بـه اروپـا متصـل    يران است که شـرق آسـ  يشم از ايجاده ابر يخير تاريران عبور مسيا ياصل يها تياز مز

ـ اسـت و از ا  يتين مزيچن ياست که دارا يتنها کشور منطقه ين کشورهايران در بياسازد.  يم ـ ي توانـد   ين رو م
  . باشدمنطقه  يکشورها يو واردات يصادرات ير عبور کاالهايمس

گان و كشـورهاي اطـراف   يبه شرايط اقتصادي همسـا  توان مي ران،يا ييايت جغرافيهاي موقع از ديگر ويژگي
   ا کرده است. ين کشورها مهيران به ايصادرات کاال و خدمات ا يط را برايکه شرا ايران اشاره كرد

قرار دارد.  يگردشگرهاي تاريخي  به لحاظ جاذبه ١ران با تاريخي كهن، در ميان ده كشور برتر دنياين ايهمچن
کشور کمـک   يتواند به رشد و توسعه اقتصاد يم يگردشگر يها و جاذبه يستيتور يها تياستفاده مناسب از ظرف

  کند.

 تيترانز

مرزهاي گسترده زميني و دريايي، به عنوان يکي از عوامل برتري در جـذب  در جغرافيايي حمل و نقل، وجود 
ا و يمزا ينه داراين زميران در ايکشور ا تر، در نظر گرفته مي شود.رانزيتي و کسب درآمدهاي ارزي بيشکاالهاي ت

  نه عبارتند از: ين زميران در ايا يها تياست. از جمله ظرف ييباال يها تيظرف

 بندر تجاري کوچک و بـزرگ  ١١مرز ريلي و بيش از  ٥المللي،  اي بينمرز جاده ٢٤ از يبرخوردار -
 .استنقل کاالهاي ترانزيتي  و از عوامل قطعي موفقيت در عرصه حمل که

  .٢المللي قرار گرفتن در مسير کريدورهاي ترانزيتي بين -

  . از ايران) سازد ميکه شرق آسيا را به اروپا متصل  يريمس( تاريخي جاده ابريشم ريعبور مس -
 کندشرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل  دتوان مي کهترانزيتي قرار  شاهراهدر  گرفتن قرار -

  تر از مسيرهاي جايگزين است.  مسير عبوري از ايران بسيار کوتاه کهبه طوري

   .هاي دريايي در شمال و جنوب کشور راه وجود -

و وجود کشورهاي محصور در خشکي  کشورهاي آسياي ميانهمصرف به بازارهاي پر بودن  نزديک -
   .هستند رانيا ريمس از گذر ازمندين خود يکاالها عبور يبرامانند افغانستان) در اطراف ايران که (

را افزايش دهد  المللي بين ترانزيت محل از کشور ارزي درآمدهاي دتوان مي جغرافيايي ها استفاده از اين ظرفيت
  .باشد موثر اقتصادي رشد در دتوان ميافزايش درآمدهاي کشور  از مسيربه نوبه خود  که

                                                                                                                                 
1 Travel and Tourism Competetivness Report, 2011, World Economic Forum  

   www.iranmarine.irhttp//:پايگاه جامع آموزش دريايي ايران به آدرس  ٢
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هـای   سـال  يها طـ  آن يهستند که تجارت خارج يرو به رشد يانه اقتصادهايم يايآس ياز آنجا که کشورها
 ایـن کشـورها   يبرخـوردار بـوده, رشـد تجـارت خـارج      ياز رشد قابل توجه ۱۹۹۰نسبت به دهه  ۲۰۰۰ ابتدايي

  رد. ين کشورها مورد توجه قرار گيامبادالت ر عبور يبه عنوان مس کهکند  يجاد ميران ايا يرا برا يتيظرف
  

 ١ارد دالريليم -۲۰۰۰مت ثابت سال يانه به قيم يايآس يکشورها يتجارت خارج :۵-۱نمودار 

  
 )WDI( يجهان بانک ياقتصاد يها شاخص: منبع

 

 تيعملکرد ترانز

 يران را مورد بررسـ يت ايمبدا و مقصد ترانز يکشورها توان يت ميران در بخش ترانزيعملکرد ا يبه منظور بررس
  قرار داد. 

 ياصل يکشورها يها وهک از گريج يدر ه يياروپا يکشورهاران, يا ياسالم يبر اساس اعالم گمرک جمهور
درصد  ۹۵ش از يو ب يت خارجيمبدا ترانز يدرصد کشورها ۹۹ش از يران قرار ندارند. بيا يتيمقصد ترانزمبدا و 
 يت خارجياز ترانز يها از جمله اروپا سهم اندک ر قارهيا هستند و سايدر قاره آس يت خارجيمقصد ترانز يکشورها

 رانيا يت خارجيو مقصد ترانز مبدا يان کشورهايدر م يياروپا يکشورهاقرار نگرفتن . دهند يل ميران را تشکيا
  انه به اروپا استفاده کند.يم ياياتصال آس يتير ترانزيمست يظرفاز  ينتوانسته به خوبران يدهد ا ينشان م

                                                                                                                                 
 ۱۹۹۴, ازبکستان ۱۹۹۲ زستانيقرق يبرا مثال عنوان به, است شده محاسبه موجود يها داده اساس بر ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ يها دهه در ها داده متوسط ١

  موجود بوده است.  يها سال آغاز داده ۱۹۹۱و ترکمنستان 
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 ه يهمسا يت کشورهايموقع

ـ  مـي  اي هستند كه  برخي كشورهاي همسايه ايران به لحاظ اقتصادي و سياسي داراي شرايط ويژه د شـرايط  توان
  مناسبي را به لحاظ صادرات ايران به اين كشورها فراهم سازد. 

ند رشد و توسعه خـود  يهستند که در فرا يا در حال توسعه يانه, کشورهايم يايآس يبه عنوان مثال کشورها
کـه   يتواند بـه عنـوان کشـور    يران ميدارند. ا ي, گاز, برق و خدمات مهندسيصنعت يها ياز به واردات تکنولوژين

ن کشورها را يا يواردات يازهاياز ن يمنطقه آغاز کرده, بخش مهم ير کشورهايشدن را زودتر از سا يند صنعتيفرا
کـرده و متخصـص و    ليتحصـ سـالمت،  کار  يرويمت, نيران مانند سوخت ارزان قيط ايشرا يبرخرد. يبر عهده گ
در  يمعتبر جهان يها از بنگاه يجاد شعبيا يبرا يت مناسبيهدف باعث شده تا موقع يبه بازارها يکينزدهمچنين 

  ران وجود داشته باشد. يا
بـه   ،انـد  را تجربه کـرده  يا رشد قابل مالحظه ۱۹۹۰نسبت به دهه  ۲۰۰۰انه, در دهه يم يايهر پنج کشور آس

کـه  است. موضوعی درصد در نوسان بوده  ۹تا  ۴ن ين کشورها بيا ين دهه متوسط رشد اقتصاديا يکه ط يطور
جـاد  ينـه ا يران در زميآورد تا از تجربه ا يران فراهم ميا يرا برا يفرصت ن کشورهايا يدهد رشد اقتصاد يم نشان

  شـده  تتجربه انباشبرداري کامل از  هاي مالي امکان بهره به دليل محدوديت. کننداستفاده  يصنعت يها ساختريز
نـه مـازاد   ين زميـ جـه در ا يدر نتاست. وجود نداشته  يصنعت يها ساخت رير زيروگاه و ساياحداث سد, ن يران برايا

ـ گـر ظرف ياز دانـه صـادر شـود.    يم يايه و آسيهمسا يتواند به کشورها يم که ايجاد شده یتيظرف کـه   ييهـا  تي
   ت دو کشور عراق و افغانستان است.يآورند, موقع يران فراهم مياقتصاد ا يه برايهمسا يکشورها

 افغانستان

واردات  ۲۰۱۰كـه تنهـا در سـال     اي برخوردار بوده به طوري از روند فزاينده ۲۰۰۱پس از جنگ  واردات افغانستان
هاي پس از جنگ رشد اقتصـادي   % افزايش داشته است. افغانستان طي سال۳۲، ۲۰۰۹اين كشور نسبت به سال 

ز رسـيده اسـت. رشـد    درصد ني ۲۰باالتر از نرخ رشد این کشور به  ۲۰۰۹كه براي سال  به طوريداشته ، بااليي 
آورد تـا در بـازار در    توليد ناخالص داخلي باال به همراه افزايش ميزان واردات، اين امكان را براي ايران فراهم مي

  ود.دگان اصلي به اين كشور ظاهر شحال رشد افغانستان به عنوان يكي از صادركنن

 عراق

ا كشور افغانستان است. ميزان واردات اين كشور از هايي ب كشور عراق در همسايگي ايران به جهاتي داراي شباهت
المللي پول نيز  درصد رشد داشته و همچنين صندوق بين ۱۳به طور متوسط ساالنه در حدود  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵سال 
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هـاي   است. توليد ناخالص داخلي عراق طـي سـال   بينی کرده پيشرو به رشدي را براي عراق  روند ۲۰۱۷تا سال 
بيني صندوق بين المللي پول،  طبق پيشن يهمچن .درصد رشد داشته است ۴ط ساالنه، پس از جنگ به طور متوس

يابد. ايران در همسايگي كشوري قرار  هاي آينده در اقتصاد جهاني، هرچند اندك، افزايش مي سهم عراق طي سال
. هاي آينده رشدي باالتر از متوسط رشد جهاني خواهـد داشـت   هاي صورت گرفته در سال بيني دارد كه طبق پيش

  . در اختيار بگيردواردات عراق را از  ای مالحظه قابلد با استفاده از مزيت همسايگي، سهم توان ميبنابراين ايران 

 هيهمسا يت کشورهايران در استفاده از موقعيعملکرد ا

ـ انه را در موضـوع ترانز يم يايآس يت کشورهاياز ظرف يبردار در بهره رانيبه طور خالصه عملکرد ا ت جسـتجو  ي
 ير اتصال کشـورها يران در مسياکه  آن طور که اشاره شد, با وجود کرد که در قسمت قبل به آن اشاره شد. همان

ران نتوانسـته بـه   يدهد ا يران نشان ميا يت خارجيانه و اروپا قرار دارد, اما آمار و اطالعات عملکرد ترانزيم يايآس
  . داردران يت ايمبدأ و مقصد ترانز يکشورها در يت استفاده کند و قاره اروپا سهم اندکين ظرفياز ا يطور مناسب

 يهـا  نه بـه آب يکم هز ير, دسترسين مسيقرار دارند که در ا ير رشد اقتصاديانه, در مسيم يايآس يکشورها
 يکاالهـا  يمانند بازرسـ  يرسد موانع ي, اما به نظر مخواهد بود يا ژهيت وياهم ين کشورها دارايا يبرا يالملل نيب

ـ ا يهـا  جـاده  يبرخـ پايين ت يامنهمچنين و  )ران به اروپايت مواد مخدر از ايبه علت ترانز(ران ياز ا يعبور ران, ي
  انتخاب کنند.  يالملل نيب يها به آب يدسترس يبرا ی رانيگزيجا يرهايانه مسيم يايآس يباعث شده تا کشورها

 افغانستان

ـ ا ١يران در خصوص صادرات گمرکـ يا ياسالم يآمار گمرک جمهور يبررس شـد  ران بـه افغانسـتان نشـان از ر   ي
بر اساس آمار ارائه شـده از سـوي گمـرك جمهـوري     دارد.  ۱۳۸۰دهه  يکشور ط نيران به ايتوجه صادرات ا قابل

% رشـد داشـته   ۴۲۳۸در مجموع  ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۸۰از سال ايران به افغانستان ي ، صادرات گمرك٢اسالمي ايران
درصـد رشـد داشـته اسـت. سـهم       ۷۰۰كه طي همين دوران صادرات گمركـي ايـران در مجمـوع     است، در حالي

افغانسـتان، پنجمـين شـريك     ۱۳۸۹كه در سـال   افغانستان از صادرات ايران مرتبأ در حال افزايش بوده به طوري
 ود. ش صادراتي ايران محسوب مي

                                                                                                                                 
که صادرات ميعانات گازي و ساير فراوردهاي نفتي که از طريق  شود, در حالي نميدر صادرات گمرکي, صادرات نفت خام و گاز طبيعي محاسبه  ١

  .گيرد قرار میمحاسبه مورد شوند,  گمرک صادر مي
هايي كه در اين گزارش به گمرك جمهوري اسالمي ايران ارجاع داده شده، از پرتال گمرك جمعهوري اسالمي ايران به آدرس  كليه داده ٢

http://www.irica.gov.ir/ ،كه در گزارش مأخذ ديگر ذكر شود.  مگر آن بخش آمار و اطالعات استخراج شده  
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ـ توان آمار صـادرات ا  يران در خصوص صادرات به افغانستان ميعملکرد ا ين به منظور بررسيهمچن ران بـه  ي

ـ سه کرد. بر اساس آمار گزارش شده از افغانستان در خصوص صادرات اير کشورها مقايسا باافغانستان را  ران بـه  ي
ششـم صـادرکنندگان بـه افغانسـتان پـس از       در رتبـه  درصد از کل واردات افغانسـتان  ۷,۵۰با  رانين کشور, ايا

ـ ا ياساس آمار گـزارش شـده از سـو    ن برين, پاکستان, ژاپن و آلمان قرار گرفته است. همچنيازبکستان, چ ران, ي
کننـدگان   کا و پاکستان در رتبه سوم صادريدرصد از واردات افغانستان پس از آمر ۱۴,۴۲ار داشتن يران با در اختيا

درصد از واردات افغانسـتان   ۱,۸۸ران با يز ايبرآورد شده آنکتاد ن يها رفته است. بر اساس دادهبه افغانستان قرار گ
متر مرز مشترك ايران بـا   ۹۰۰با وجود بيش از که  ن الزم به ذکر استيهمچن .در رتبه هجدهم قرار گرفته است

هاي تجاري دوجانبه فـراهم   همكاري د زمينه مساعدي را برايتوان مي افغانستان و بازار رو به رشد اين كشور که 
  .١نرسانيده است افغانستان به امضاهيچ قرارداد تجارت ترجيحي و يا تجارت آزادي را با كشور ران يا، سازد

دهد هرچند آمـار   يبا افغانستان نشان م يگيت همساياز ظرف يبردار ران در بهرهيعملکرد ا يدر مجموع بررس
ر يرسـد سـا   ي, امـا بـه نظـر مـ    داشـته  يا ن کشور رشد قابل مالحظـه ياز جنگ اران به افغانستان پس يصادرات ا

  . اند کردهت استفاده ين ظرفيران از ايبهتر از اه افغانستان مانند پاکستان, هند و ازبکستان يهمسا يکشورها

 عراق

آمار صادرات ايران به عراق نيز مانند مورد افغانستان، داراي اختالف زيادي بسته به مراجع آماري مختلـف اسـت.   
 تقريباًكه ( ۱۳۸۹درصد از صادرات غير نفتي ايران در سال  ۱۷,۰۹بر اساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، 

به عراق صورت گرفته و عراق دومين شريك صادراتي ايران پس  )شدهميالدي در نظر گرفته  ۲۰۱۰معادل سال 
كه آمار ارائه شده از سوي گمرك ايران را در كنار آمـار ارائـه شـده از سـوي      شود. در صورتي از چين محسوب مي

 ۱۷,۵بـه عـراق بـوده و    کننـده   دومين صادر ۲۰۱۰، ايران در سال رديگساير كشورها براي صادرات به عراق قرار 
  .  ٢از واردات اين كشور را در اختيار دارد درصد

به طور مرتـب  االت متحده ين کشور با اياهاي پس از جنگ  صادرات ايران به عراق به خصوص پس از سال
بـر اسـاس    زمان سهم عراق از كل صادرات ايران نيز افزايش يافته است. با اين حـال  در حال افزايش بوده و هم

ار يـ صادر کننده به عـراق بـا در اخت   يکشورها نيتر مهمن يران در بيا ۲۰۱۰برآورد شده آنکتاد در سال  يها داده
ه يو سور ۲۲,۲۴ه با ين آمار ترکيزدهم قرار دارد. بر اساس همين کشور در رتبه سيدرصد از واردات ا ۱,۶۱داشتن 

                                                                                                                                 
  براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به مجلد اول، بخش اول، فصل اول، جهاني شدن بازار محصول مراجعه کنيد. ١
از پرتال گمرك جمهوري اسالمي ايران و آمار مربوط به سهم ايران در بين صادركنندگان  ۱۳۸۹در سال آمار مربوط به صادرات ايران به عراق  ٢

 /http://www.trademap.orgسايت مركز تجارت بين المللي به آدرس  هاي گزارش شده توسط كشورها از وب به عراق براساس داده
  است. استخراج شده 
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كه صحت گزارشات جهـاني در   در صورتيدارند.  اول و دوم قرار يها درصد از بازار واردات عراق در رتبه ۱۵,۲۵با 
كه ايران نسـبت بـه دو همسـايه ديگـر      کرد عنوان توان مي رفته شوديپذخصوص ميزان صادرات ايران به عراق 

سهم ايران نسبت بـه  دهد  يآمارها نشان متري داشته است.  عراق يعني تركيه و سوريه، عملكرد به مراتب ضعيف
ـ  ميسوريه و تركيه در بازار وارداتي عراق بسيار كمتر است. اين موضوع با توجه به شرايط اقتصادي سوريه،  د توان

نامـه   گونـه قـرارداد موافقـت    ايران هـيچ ن يهمچندليل ديگري بر ضعف نسبي عملكرد ايران در بازار عراق باشد. 
 رسيده است. ن يطرفهاي تجاري به امضا  نامه ه و تنها تفاهمترجيحي يا آزاد با عراق به امضا نرساند

 يگردشگر

هـاي بـالقوه محسـوب     ها و ظرفيـت  د به عنوان يکي از مزيتنتوان ميهاي گردشگري و توريستي هر کشور  جاذبه
که  به طوري شود، ايجاد میاين مزيت به جهت نقش موثر صنعت توريسم در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي  .دنشو

درصد از توليد ناخالص دنيا را به خود اختصاص داده که ايـن   ۲,۸, صنعت توريسم به طور مستقيم ۲۰۱۱در سال 
, صنعت توريسم بـه طـور مسـتقيم    ۲۰۱۱. همچنين در سال ١رسد درصد مي ۹,۱مقدار با مالحظه اثرات القايي به 

درصـد    ۸,۶گرفتن اثرات القايي اين مقدار به  از کل مشاغل کل دنيا را به خود اختصاص داده که با در نظر. ۳,۳
  . ٢رسد کل مشاغل ايجاد شده مي

هاي گردشگري فراواني اسـت. ايـران بـه     کشور ايران از جمله کشورهايي است که به طور بالقوه داراي جاذبه
هاي تاريخي  به لحاظ جاذبه و ٣لحاظ تنوع اقليم آب و هوايي و اكوتوريستي در بين پنج كشور اول دنيا قرار گرفته

  . ٤قرار داردرتبه دهم  درهاي ميراث جهاني طبيعي  و تعداد سايت
، ايران در ميان برخي كشـورهاي مـورد بررسـي كـه در منطقـه      نشان داده شده ۱-۱طور كه در جدول  همان

هـاي   بـه ظرفيـت   هـاي مربـوط   خاورميانه قرار دارند و كشور تركيه و پاكستان، تقريباً به لحـاظ بيشـتر شـاخص   
گردشگري در رتبه باالتري قرار گرفته است. با اين حال عملكرد ايران در بخش گردشگري باعث شده تا شاخص 

  تر از كل كشورهاي مورد بررسي باشد.پذيري گردشگري ايران پايين كلي رقابت
  
  
  

                                                                                                                                 
1 World Travel and Tourism Council, Data Search Tools, www.wttc.org  

چين، ترکيه  امارات متحده عربي نيز  -رانيمنتخب بر اقتصاد ا يکشورها ينقش تحوالت اقتصاددر مجلد پنجم، بخش اول، فصل اول،  ٢
  شده است.زمينه ارائه  اناطالعاتي در 

3 http://www.ecotourism.org/news/ecotourism-iran-challenges-and-opportunities  
4 The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2011 
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 كشور ۱۳۹رتبه از  -)۲۰۱۱هاي ايران و كشورهاي منطقه در جذب توريست ( ظرفيت :۱-۱جدول 

 پاكستان قطر بحرين تركيه امارات متحده عربي مالزي ايران عنوان
 ميراث سايت هايتعداد 
 جهاني طبيعي

۷۵  
۲۴  

۷۵  ۲۴  ۷۵  ۷۵  ۷۵  

  ۶۳  ۱۳۴  ۱۲۹  ۱۱۸  ۱۰۲  ۴۱  ۸۲ مناطق محافظت شده
كيفيت محيط زيست 

 طبيعي
۲۳  

۴۲  
۵۸  ۹۰  ۷۸  ۳۵  ۱۱۴  

  ۴۳  ۱۳۵  ۱۳۴  ۶۵  ۱۱۷  ۲۳  ۵۵ هاي شناخته شده كل گونه
هاي ميراث  تعداد سايت

 فرهنگي جهاني
۱۰  

۸۹  
۱۰۴  ۱۳  ۱۰۴  ۱۳۴  ۲۹  

پذيري  شاخص رقابت
 سفر و گردشگري

۱۱۴  
)۴/۳(١  

۳۵  
)۶/۴(  

۳۰  
)۸/۴(  

۵۰  
)۴/۴(  

۴۰  
)۵/۴(  

۴۲  
)۴/۴(  

۱۲۵  
)۳/۲(  

 ، مجمع جهاني اقتصاد۲۰۱۲و توريسم، پذيري مسافرت  : گزارش رقابتنبعم
 

 يعملکرد گردشگر

جذب المللي   ميليون گردشگر بين ۲، ايران تنها ۲۰۰۸در حالي كه در سال  ،المللي  ميزان گردشگران بينبه لحاظ 
در مجموع  گردشگران نيدرآمد حاصل از ا. دان ميليون گردشگر خارجي از تركيه بازديد كرده ۲۵، بيش از كرده
ميليون و پانصد  ۲۴در همين سال در حدود  .تشکيل می دهده را يترکكشور درصد از توليد ناخالص داخلي  ۱۰,۳

  اند.  كردهردشگر خارجي نيز از مالزي بازديد هزار گ
المللي قرار  اختالف زيادي باالتر از ايران در جذب گردشگر بين زينكشورهاي امارات متحده عربي و بحرين 

برابر ايران  ۳,۷با  هفت ميليون و صد و بيست و شش هزار گردشگر، بيش از  ۲۰۰۵سال امارات در دارند. 
برابر كشور امارات بوده و به لحاظ  ۲۰,۸۷گردشگر جذب كرده است. اين در حالي است كه مساحت كشور ايران 

تري نسبت به امارات قرار دارد. اين موضوع در خصوص  هاي ظرفيت توريست در موقعيت بسيار مناسب شاخص
كه  برابر ايران بوده در حالي ۲,۲۲تعداد گردشگران بحرين بيش از  ۲۰۰۷كشور بحرين نيز صادق است. در سال 

  ن است. برابر كشور بحري ۲۴۹۳مساحت ايران 
  
  
 

                                                                                                                                 
  . ۷نمره شاخص از  ١
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سال  ثابت يها متيبه ق بيني تعداد گردشگران خارجي و درآمد حاصل از آن پيش :۶-۱نمودار 
 ال)يارد ريليم -ون نفريلي(م ۲۰۱۱١

  
 ۲۰۱۲، ٢: گزارش تأثير اقتصادي توريسم در ايران، شوراي جهاني سفر و گردشگرينبعم
 

با افزايش اندكي مواجه باشد، اما درآمد حاصل از  ۲۰۱۲بيني شده تعداد گردشگر خارجي در سال  هر چند پيش
  . ٣دهد آن كاهش اندكي را نشان مي

مخارجي كه گردشگران ايراني در خارج از مرزها که  ران آنکهيدر ا ينکته قابل توجه در خصوص گردشگر
برابر با  تقريباً ۲۰۰۹از كشورهاي تركيه، پاكستان، بحرين، مالزي و قطر بوده و در سال  دهند، بيشتر انجام مي

المللي در ايران بسيار پايين تر از تركيه،  كشور امارات است. اين در حالي است كه دريافتي از گردشگران بين
  مالزي و امارات قرار دارد. 

بـه خصـوص از    اختالف بين دريافتي از گردشگران خارجي و پرداختي گردشگران ايراني را در خارج از كشور
گردشگران ايراني در  ج) شدت گرفته است. رشد افزايش مخار۲۰۰۶( ۱۳۸۵د از آن از سال ) بع۲۰۰۲( ۱۳۸۱سال 

ها و در مقابـل ثبـات    د به علت افزايش درآمدهاي نفتي در اين سالتوان مي ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۵خارج از كشور از سال 
تـر   اخلـي ارزان داخلي باشد كه مسافرت خـارجي را نسـبت بـه مسـافرت د     يها متيش قيافزانسبي قيمت ارز و 

  كند.  مي

                                                                                                                                 
 بيني است.  پيش ٢٠٢٢برآورد و ارقام مربوط به سال  ٢٠١٢ارقام مربوط به سال  ١

2 Travel and Tourism, Economic Impact, 2012, Iran 
ها عليه اقتصاد ايران و همچنين پيش از افزايش قيمت دالر صورت  و پيش از افزايش تحريم ۲۰۱۱ها در سال  بيني يشاين پبايد توجه داشت  ٣

  منفي داشته باشند.  اثرها نيز  رود افزايش نرخ ارز رابطه مثبتي با تعداد گردشگران خارجي داشته باشد و از طرف ديگر تحريم گرفته است. انتظار مي
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بيني  بوده كه پيش GDPدرصد  ۲,۴در ايران به اندازه  ۲۰۱۱اثر مستقيم توريست و گردشگري در سال 

درصد از توليد ناخالص  ۲,۵% افزايش يافته و تا حدود ۴به اندازه  ۲۰۱۲-۲۰۲۰هاي  طي سالشود اين مقدار  مي
  افزايش يابد. نيز داخلي 

 )۲۰۱۱( گردشگری ١هاي اقتصاد كشور دنيا در شاخص ۱۸۱رتبه ايران به در بين  :۲-۱جدول 
 رتبه عنوان

  ۳۳  اندازه مطلق
  GDP(  ۱۲۸اندازه نسبي (سهم از 

  ۹۲  ۲۰۱۲رشد در سال 
  ۹۲  )۲۰۲۰-۲۰۱۲رشد بلند مدت (

 : شوراي جهاني سفر و گردشگري، بخش گزارشات كشوري، ايراننبعم
 

المللي  و گردشگري بين داخلیبا اين حال بايد توجه داشت اين آمار با در نظر گرفتن مجموع گردشگري 
المللي عالوه بر مزاياي ايجاد شغل و افزايش توليد ناخالص  كه رشد گردشگري بين محاسبه شده است. در حالي

تأسفانه ايران در جذب گردشگر خارجي شود. م آوري براي كشور مي داخلي، همانند نوعي صادرات بوده و باعث ارز
د يدرصد از تول ۲,۴م يبه طور مستق يکه در مجموع سفر و گردشگر يبه طور عملكرد چندان مناسبي نداشته

درصد متعلق به  ۱۳,۷و  يدرصد متعلق به گردشگران خارج ۸۶,۳دهد که  يل ميکشورمان را تشک يناخالص داخل
بدون لحاظ کردن دهد  المللي به گردشگر داخلي در ايران نشان مي بيننسبت گردشگر  است. يگردشگران داخل
بررسي  يبه طور کلد. ابي يادي كاهش مينقش اقتصاد توريسم از كل اقتصاد تا حد بسيار ز, يگردشگران داخل
هاي موجود  ها و عملكرد ايران در بخش گردشگري، بيانگر اين نكته است كه با توجه به ظرفيت اجمالي ظرفيت

به لحاظ موقعيت  همكشور برتر دنيا  ۱۰به خصوص قرار گرفتن ايران در بين  ،در ايران در بخش گردشگري
د در رشد و توان مي گذاري در بخش گردشگري گي، سرمايههاي فرهن به لحاظ تعداد سايت همتوريست و  اكو

  توسعه اقتصادي موثر باشد. 
ابه مانند تركيـه، امـارات،   مقايسه با برخي كشورهاي مشبررسي عملكرد ايران در بخش سفر و گردشگري در 

كشـورها برخـوردار    ايـن تري نسبت بـه   هاي بالقوه مناسب دهد هرچند ايران از ظرفيت بحرين نشان ميمالزي و 
 ۲۰۰۸كه در سال  به طوري .تر عمل كرده است المللي بسيار ضعيف اما در بازار رقابتي جذب گردشگران بين ،است

  اند.  گردشگر خارجي جذب كرده رانيا برابر ۱۰و  ۱۲لزي به ترتيب بيش از تركيه و ما

                                                                                                                                 
ريسم، تأثير مستقيم اين صنعت در ايجاد اشتغال و توليد ناخالص داخلي است و اقتصاد توريسم نيز به مجموع تأثير مستقيم و منظور از صنعت تو ١

  تأثير القايي اشاره دارد. 
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 رانيا ياسالم يجمهور يصنعت يها ر ساختيز

د به عنوان موتور محركه رشد و توسعه اقتصـادي  توان ميهاي اقتصادي است كه  بخش صنعت يكي از زير بخش
هاي بعـد بـه رشـد و     اند، در سال تر آغاز كرده سريعمنظور شود. به طور كلي كشورهايي كه روند صنعتي شدن را 

ند. كشور ايران از جمله كشورهايي است كه نسبت بـه سـاير كشـورهاي    ا هتوسعه اقتصادي باالتري نيز دست يافت
  ميانه، روند صنعتي شدن را زودتر آغاز كرده است.  منطقه خاور

ـ به ترک تقريباً ۱۹۷۶تا  ۱۹۶۵ يها سال يان طريثابت, ا يها متيبه ق يد ناخالص داخليزان توليبه لحاظ م ه ي
قرار  يباالتر از پاکستان و مالز يتوجه کشورمان با اختالف قابل يد ناخالص داخليک بوده و تولينزد يو کره جنوب

ايران پس  ۱۹۸۴تا  ۱۹۶۵هاي  طي سال زين يجار يها متيد ناخالص به قين در خصوص توليهمچن .است گرفته
هاي صنعتي و  که ارتباط بين زيرساخت در صورتي. قرار گرفته است ١رتبه دوم کشورهاي مورد بررسي از برزيل در

توان عنوان داشت که ايران نسبت به ساير کشورهاي مورد بررسـي,   رفته شود، مييميزان توليد ناخالص داخلي پذ
  قرار داشته است.  يبه لحاظ تاريخي در وضعيت مناسب

 هـاي توسـعه صـنعتي كشـورها     يكي از شاخصنيز سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي 
هـاي بخـش نفـت قـرار      بخش صنعت در اقتصاد ايران تحت تأثير فعاليتکه ست. با اين حال بايد توجه داشت ا

بـه   ٢اي ه توليدات كارخانـه تنها نسبت ارزش افزود ن کشورهايسه بهتر بين به منظور امکان مقايبنابرا گرفته است
   شود.  ين بخش در نظر گرفته ميدر اتوليد ناخالص داخلي 

  

                                                                                                                                 
 را شدن صنعتي روند كه هستند يافتهتوسعه تازه يا و توسعه حال در كشورهاي از تركيبي گيرند مي قرار بررسي مورد بخش اين در كه كشورهايي ١
  برزيل و جنوبي كره مالزي، پاكستان، تركيه،: از عبارتند كشورها اين. اند كرده آغاز ديرتر يا و ايران با همزمان يا
  گيرد.  هاي نفتي و استخراج هاي معدني را در بر نمي است كه فراورده ISIC، ۳۷تا  ۱۵اي، كدهاي  منظور از محصوالت كارخانه ٢
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) ۱۹۶۰-۱۹۸۵( ١يناخالص داخل ديبه تول يا کارخانه داتي: نسبت ارزش افزوده تول۷-۱ نمودار

 درصد

  
 ۲۰۱۲منبع: گزارش تأثير اقتصادي توريسم در ايران، شوراي جهاني سفر و گردشگري، 

 

درصد بوده   ۹,۴۷به طور متوسط  ۱۹۷۰تا  ۱۹۶۰اي در ايران در دهه  نسبت ارزش افزوده محصوالت كارخانه
برابر بودن نسبت ارزش افزوده برابر با همين نسبت در كشورهاي كره جنوبي و مالزي است.  تقريباًكه 

ر به ياخ يها هران در دهيا يصنعت يها رساختيدهد ز ينشان مر کشورها يران با سايا يا محصوالت کارخانه
  ا قابل رقابت است. يحال حاضر دن يصنعت يکه با کشورها جاد شدهيا يا گونه

هاي توسعه صنعتي، نسبت صادرات صنعتي به كل صادرات است. در اين بخـش از   ترين شاخص يكي از مهم
اي بـه جـاي صـنعتي     نسبت صادرات صنعتي، از صادارت كارخانـه  کردن مطالعه به منظور اجتناب از زياده برآورد

سـه   يبـرا  ۱۹۷۰تـا   ۱۹۶۰در دهـه   اين نسبت دهد استفاده شده است. مقايسه ايران و ساير كشورهاي نشان مي
رسد  ين به نظر ميدرصد بوده است, بنابرا ۷,۴۷ل يبرز يدرصد و برا ۵,۵تا  ۳در بازه  يه و مالزيران, ترکيکشور ا

انـد. در قسـمت    قرار داشـته  يکساني تقريباًت يدر وضع ۱۹۶۰در دهه  يه و مالزيران, ترکين شاخص ايحاظ ابه ل
بـه کـل    يا , اشاره خواهد شد که نسبت صـادرات کارخانـه  يصنعت يها رساختياز ز يبردار ران در بهرهيعملکرد ا

  گرفته است.  يشيران پيا ازهمه کشورها  يبرا يبعد يها صادرات در دهه

                                                                                                                                 
  موجود است.  ۲۰۰۸محاسبه شده و در دهه آخر نيز آمار تنها تا سال  ۱۹۶۵آمار از سال  ۷۰-۶۰در اين نمودار براي ايران در دهه  ١
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 يصنعت يها رساختيز از يبردار بهره عملکرد

عملکـرد   يهـا  موجود در کشور, شـاخص  يصنعت يها رساختياز ز يبردار ران در بهرهيعملکرد ا يبه منظور بررس
  سه خواهد شد. ي, مقاشدند يت بررسيکه در بخش ظرف يير با کشورهاياخ يها ران در دههيبخش صنعت ا

ـ ؛ تول۲۰۱۰تا  ۱۹۸۵ يها سال يط ۲۰۰۰ثابت سال  يها متيبه ق يد ناخالص داخليزان توليدر خصوص م د ي
  ک شده است.يو پاکستان نزد يه فاصله گرفته و به مالزيو ترک يران از دو کشورکره جنوبيا يناخالص داخل

برزيل همچنان در رتبـه   ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۵از سال  زين يجار يها متيبه ق يد ناخالص داخليزان توليبه لحاظ م
کره جنـوبي از برزيـل پيشـي گرفتـه اسـت. توليـد        ۲۰۰۰هاي دهه اول  دارد, با اين حال در برخي سال اول قرار

هـا بـاالتر از ايـران قـرار دارد. بـه       هاي اوليه دوره, در بيشتر سال ناخالص داخلي کره جنوبي و ترکيه به جز سال
 ۲,۵۳و  ۱,۷۶اخلـي ايـران بـه ترتيـب     توليد ناخالص د ۱۹۸۵که در ابتداي دوره مورد بررسي يعني در سال  طوري

و  ۰,۳۹بـه ترتيـب بـه     ۲۰۰۹که اين نسبت در سال  برابر توليد ناخالص داخلي کره جنوبي و ترکيه بوده, در حالي
   اند. ران کاهش دادهيز فاصله خود را با ايه نيو ترک يمالزرسيده است.  ۰,۵۳

 يبرخـ هاي اوليه دوره مورد بررسي توليد ناخالص داخلي باالتري را نسبت به  ايران هر چند در سال جهيدر نت
اقتصادي در ايران نسبت   هاي مناسب دهنده زيرساخت تواند نشان کشورهاي مورد بررسي داشته و اين موضوع مي

هاي پاياني دوره مورد بررسي نسـبت   سالبه اين کشورها باشد, اما عملکرد نسبتأ مناسبي را به اجرا نگذاشته و در 
  . پيدا کرده استبه کشورهاي کره جنوبي و ترکيه عقب مانده و فاصله اندکي با کشورهاي مالزي و پاکستان 

نشـان   ۶-۱است. در نمـودار   يد ناخالص داخليبه تول يا دات کارخانهي, نسبت تولين شاخص مورد بررسيدوم
 يبـا کشـورها   تقريباً ۱۹۷۰تا  ۱۹۶۰در دهه ران يا يد ناخالص داخليبه تول يا دات کارخانهيداده شد که نسبت تول

با ن نسبت يز مشخص است, اين ۷-۱طور که در نمودار  ن حال همانيکسان بوده است. با اي يو مالز يکره جنوب
  دا کرده است. يش پيران افزايگذشت زمان در خصوص همه کشورها به جز ا
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 ) درصد۲۰۱۰-۱۹۸۵( يد ناخالص داخليبه تول يا دات کارخانهيافزوده تول: نسبت ارزش ۸-۱نمودار 

 
 ۲۰۱۲، ١منبع: گزارش تأثير اقتصادي توريسم در ايران، شوراي جهاني سفر و گردشگري

 

اي از توليد ناخالص داخلي كشورمان با كشورهاي مورد بررسي نشان  مقايسه سهم محصوالت كارخانه
يه و پاكستان وضعيت نسبت به كشورهاي كره جنوبي، مالزي، ترك ۱۹۷۰- ۱۹۶۰دهه هر چند ايران در دهد  می

همسو با تحوالت صنعتي جهان شكل نگرفته و توسعه تحوالت صنعتي ايران رسد  ، اما به نظر ميمناسبي داشته
  صنعتي در ايران در يك فرايند طوالني و واگرا از تحوالت جهاني صورت گرفته است. 

هاي مناسبي در اين زمينه بوده كه ايران را نسبت به ساير كشورهاي  د ايران داراي ظرفيتدر حقيقت هر چن
هاي  مورد بررسي در ابتداي دوره مورد بررسي در موقعيت يكساني قرار داده است، اما نتوانسته به خوبي از ظرفيت

انبي نفت مانند محصوالت هاي ج كه حتي با منظور كردن فعاليت موجود در اين بخش استفاده كند، به طوري
اي مشابه  هاي آغازين در رتبه اي در ايران كمتر از كشورهايي است كه در دهه پتروشيمي، سهم توليدات كارخانه

  اند.  ايران قرار داشته

 کار يروين

ل هاي اوليه رشد اقتصادي, متغير نيروي کار به عنوان يک متغير کمي به عنوان يکي از متغيرهاي مستق نظريهدر 
  گرفت.  در تعيين رشد اقتصادي مورد استفاده قرار مي

                                                                                                                                 
1 Travel and Tourism, Economic Impact, 2012, Iran 
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هاي آن محسـوب شـود.    ها و مزيت تواند يکي از ظرفيت کرده مي در اقتصاد ايران نيروي کار جوان و تحصيل
دهـد.   درصد از جمعيت ايـران را جمعيـت جـوان تشـکيل مـي      ۳۴دهد که  مطالعات روي جمعيت ايران نشان مي

جوانان ايران با کشورهايي که به لحاظ ساختار جمعيتي با ايران مشـابهت دارنـد, ماننـد    همچنين مقايسه جمعيت 
بيش از هـر دو کشـور ترکيـه و     ۲۰۱۰ساله ايران در سال  ۲۹تا  ۱۵دهد جمعيت جوانان  مصر و ترکيه, نشان مي

  مصر بوده است. 
ز بسياري از کشـورهاي منطقـه   تري ا کرده وضعيت مناسب همچنين ايران به لحاظ نيروي کار بالقوه تحصيل

سال بوده در  ۸,۵در حدود  ۲۰۱۰ساله و بيشتر در ايران در سال  ۱۵هاي تحصيل جمعيت  دارد. متوسط تعداد سال
 ۱۵بوده است. همچنين سطح تحصيالت جمعيـت   ۷,۰۲و براي ترکيه  ۷,۰۷که اين مقدار براي کشور مصر  حالي

هاي کشـوري و   يافته کمتر بوده و از ساير گروه حصيالت کشورهاي توسعهساله به باال در ايران, تنها از متوسط ت
  ميانه باالتر است.  همچنين کشورهاي خاور

دهد ايـران بـه    هاي تحصيل نيروي کار ايران نسبت به کشورهاي خاورميانه نشان مي باالتر بودن تعداد سال
تـوان از   در نتيجـه ايـن ويژگـي را مـي     رد.دابالقوه نيروي کار بيشتري نسبت به ساير کشورهاي منطقـه   صورت
  هاي بالقوه اقتصاد ايران دانست.  ظرفيت

 کار يروين تيظرفعملکرد 

بـرداري کنـد.    مناسـبي بهـره   صورتبه  کرده ليکار جوان و تحص يروين ظرفيتاز رسد ايران نتوانسته  به نظر مي
ايران در بـين   ۲۰۱۰ساله ايران بيش از دو کشور ترکيه و مصر بوده اما در سال  ۲۹تا  ۱۵هرچند جمعيت جوانان 
که نرخ مشارکت جوانـان بـين    ترين نرخ مشارکت جمعيت جوانان را داشته است. به طوري سه کشور مذکور پايين

ـ رکتدرصـد و بـراي    ۴۲درصد, براي مصر در حـدود   ۳۹براي ايران در حدود  ۲۰۱۰ساله در سال  ۲۹تا  ۱۵ در  هي
برداري از نيروي کار جوان نسبت به دو کشـور   رسد ايران در بهره . بنابراين به نظر مي١درصد بوده است ۴۸حدود 

در اين خصوص در فصل اول از مجلد چهارم به تفصيل بحث شده  تري داشته است. مصر و ترکيه عملکرد ضعيف
  است.

 گيري بندي و نتيجهجمع

توان  ها مي برداري از اين ظرفيت دهد در صورت بهره هاي اقتصاد ايران نشان مي در مجموع بررسي ظرفيت
به روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه رفاه اجتماعي کمک کند. هر چند ايران در  کهشرايطي را فراهم کرد 

                                                                                                                                 
   ت.که در مجلد چهارم, فصل اول به تفصيل به آن پرداخته شده اس ILOهاي جمعيت فعال  بر اساس داده ١
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هاي باالي اقتصادي ايران,  ا توجه به ظرفيترسد ب ها موفق عمل کرده اما به نظر مي برداري از برخي ظرفيت بهره

ها و عملکرد تناسب بيشتري برقرار باشد. اين  به منظور دستيابي به رشد اقتصادي باالتر, بايد ميان ظرفيت
موضوع به خصوص با توجه به رقباي ايران در بازار جهاني مانند قطر در بازار گاز, عراق, عربستان و ساير 

ازار نفت خام, ترکيه و کشورهاي حاشيه خليج فارس در جذب گردشگر خارجي و خيز در ب کشورهاي نفت
است. بنابراين به نظر دارای اهميت بسيار زيادی کشورهاي همسايه در بازار واردات کشورهاي همسايه ايران 

با توجه برداري مناسبي صورت گيرد, اما  ها بهره ها تالش شده تا از ظرفيت رسد هرچند در بسياري از بخش مي
  وجود رقباي ايران در بازارهاي جهاني, الزم است تا تالش بيشتري صورت گيرد.
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 مقدمه

رد که با استفاده از آمار و ارقام يگ يصورت م ييها ق شاخصيک اقتصاد به طور معمول از طريعملکرد  يبررس
, يکاري, کاهش بياقتصاد رشدافزايش اقتصاد کالن,  علم يف اصلاهداگونه که  هماند. نيآ يبه دست م ياقتصاد

به رشد  يابيدر دست يتوان در چگونگ يز ميک اقتصاد را نياست, عملکرد  يجاد ثبات اقتصاديا کنترل تورم و
شت شهروندان و يت معيبهبود وضعت منجر به ين که در نهاييپا يکاريباال, نرخ تورم با ثبات و ب ياقتصاد

  کرد. يشود, بررس يرفاه مافزايش 
جه يآن نبوده و در نت يها تيران متناسب با ظرفين مطالعه اشاره شد که عملکرد اقتصاد اياز ا در بخش قبل

  رگذار خواهد بود.يتأث يرانيشهروندان ا ين موضوع بر رفاه اقتصاديا
و  يگذار هي, نرخ سرمايکارينرخ تورم, نرخ ب يها ن بخش از مطالعه, با استفاده از شاخصيدر فصل اول از ا

ت موضوع يل اهميقرار گرفته و در فصل دوم به دل يران مورد بررسياقتصاد اکلي , عملکرد ينرخ رشد اقتصاد
  . ل پرداخته خواهد شديصبه طور جداگانه و به تفنه ين زميران در ايبه عملکرد اقتصاد ا يبرابرنافقر و 

   



  يکاري، تورم و بيرشد اقتصاد                                                                                                       226
 

 

 تورم

اقتصاد کـالن   يها . نرخ تورم از جمله شاخصعملکرد اقتصاد کالن است مسائل مرتبط بان يتراز مهم يکيتورم 
م قابـل لمـس اسـت و    يافراد جامعه به طور مستق ي, برايمانند نرخ رشد اقتصاد ييها است که بر خالف شاخص

از  یبه عنوان شاخصـ (نوسانات نرخ تورم دارد.  يفعالن اقتصاد يها تيو فعال با سطح رفاه مردم يميارتباط مستق
 ينيبشينوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پافزايش ر دارد. يتأث ياقتصاد يها ت بنگاهيبر فعال )تيعدم قطع

  شود.  ينده مينسبت به آ ينانينااطمافزايش و  ينده توسط فعاالن اقتصادينرخ تورم آ
  ر اشاره کرد:يبه موارد ز توان يط اقتصاد کالن است که از جمله ميدر مح ياريبس يامدهايپ يداراتورم باال 
 يل به نگهـدار يو تما شود يمپول نقد  ينه نگهداريش هزيد پول منجر به افزايکاهش قدرت خر -

 . اختالل ايجاد کند يستم بانکيتواند در س ين موضوع ميادهد.  يپول نقد را کاهش م

  گيرد. صورت می دهنگان رندگان و به ضرر واميگ ع درآمد به نفع وامير در توزييتغ -
ران ياقتصاد ا .است ياجتماع رفاه انيز به درآمد عيتوز زين و ياقتصاد رشد لحاظ به تورم نرخافزايش  نيبنابرا

  . ١نوسان رنج برده است، همواره از نرخ تورم باال و پر۴۰شش دهه گذشته، به جز دهه  يط
افـزايش  اما در دهه پنجاه نـرخ تـورم    درصد حفظ شد، ۵رم در سطح کمتر از نرخ تو ،دهه چهل يها در سال

. در مجموع نرخ تورم در اتفاق افتاددرصد  ۲۴,۷با ثبت نرخ تورم  ۵۶ن عملکرد در سال يافت و بدتري يتوجه قابل
ـ به طـور م  ۱۳۵۷تا  ۱۳۳۹سال از سال  ۱۹ يش از انقالب طيدوره پ , در دوره پـس از  درصـد  ۶,۵۴ن برابـر  يانگي

فراوانـي   يخيزها و و افت اتدر دوره پس از جنگ نيز تورم نوسانبوده است.  درصد ۱۹ انقالب تا پايان جنگ برابر
   .استرا تجربه کرده 

بـه مـرز    ۱۳۷۴سال و در  اد شديز يياما پس از آن با شتاب باال افتينرخ تورم کاهش  ،افتن جنگيان يا پاب
 يرا طـ  يمهار شده و دوره نسبتا با ثبات و هموار يتا حدود ۸۴تا سال  يادر دوره سپسد. يز رسيدرصد ن ۴۹,۳

نرخ د. يرس ۸۷سال ور يشهردرصد در  ۳۰پرشتاب به مرز  يک روند صعودي يبه بعد مجددا ط ۸۴کرد. اما از سال 
 ۱۳۷۴ن نرخ پس از انقالب بعد از سـال  يت به باالتريهمراه بوده و نها ياديز با نوسانات زين ۱۳۹۱تورم در سال 

  درصد را ثبت کرد.  ۳۰,۵ورد رکه و ديرس

                                                                                                                                 
 موجود يمرکز بانک در که ها متيق شاخص به مربوط يها داده و کرفته قرار نظر مد ۱۳۳۹ سال از تورم نرخ, مطالعه از فصل نيا در که نجاآ از ١

  مت مجددا محاسبه شده است. يه, شاخص قير سال پاييبا تغ فصل نيا در, دهد يم نشان صفر را هياول يها سال به مربوط تورم, است
حال الزم به ذکر است که  نيمطالعه استخراج شده است. با ا نياز هم زين يدوره مورد بررس ييانتها يها نرخ تورم سال هيبه منظور حفظ وحدت رو
و در  اسـت  ياختالف با نرخ اعالم شده توسط بانک مرکـز  يدارا يدوره مورد بررس هياول يها تنها در سال ن مطالعهيدر انرخ تورم محاسبه شده 

  وجود دارد.  يتفاوت جزئ ايو  وجود نداشته يتفاوت ايها  سال ريسا
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اد آن نسبت به تورم باثبات و همـوار  يار زيو نوسانات بس يثبات يببه بعد  ۱۳۸۴از سال مهم نرخ تورم  يژگيو

ـ برنامه دوم، سوم و چهـارم بـه ترت   يهان ساالنه نرخ تورم در دوران ساليانگيم .بوده است يدوره قبل ، ۲۵,۶ب ي
  است. ۱۶و  ۱۴,۱

در  ينگيمـدت و رشـد نقـد    و سرعت گردش پول در کوتـاه  ينرخ رشد اقتصادپول,  يمقداره يبر اساس نظر
ـ ز تايران نيا يخيتجربه تار ليتحل .هستندرگذار بر نرخ تورم يمدت, عامل تأث بلند  يکنـد کـه عامـل اصـل     يد مـ يي

  است. بوده رات نرخ رشد حجم پول ييران، تغيرات نرخ تورم در اقتصاد اييتغ
  

 و تورم ينگينرخ رشد نقد: ۹-۱نمودار 

 
 يبانک مرکز و گزارشات يزمان يها يمنبع: بانک اطالعات سر    

گـر  يو از طـرف د  يار فراتر از نرخ رشد اقتصـاد يبس ک طرف عموماًيران نرخ رشد حجم پول از يدر اقتصاد ا
تورم اثـر  بر نرخ  يزمان ک وقفهيبا به طور معمول ر نرخ رشد حجم پول يينوسان بوده است. تغثبات و پر يار بيبس
رشـد   هـا  سـال  ير قابل مشاهده است, هر چند که در برخـ ين دو متغين ايب يمدت ن حال رابطه بلنديبا اگذارد.  می
  اند.  گر فاصله گرفتهيکديو نرخ تورم از  ينگينقد

ـ ا د.يرسـ  ۱۳۷۴در  ۴۹,۳به درصد  ۳۵نرخ تورم از محدوده  ۱۳۷۳سال  يدر انتهابه عنوان مثال  افـزايش  ن ي
تـا   ۲۵در محدوده  ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۱رخ داده که نرخ رشد حجم پول از سال  يدر نرخ تورم در حال يو موقت يناگهان

سرعت گردش پول کـه احتمـاال    يناگهانافزايش ن دوره چند ماهه ين در ايدرصد در نوسان بوده است. بنابرا ۳۷
ـ تورم شده اسـت.   يو موقت يناگهانافزايش نرخ ارز بوده، موجب  يل ناگهانياز تعد يناش  يهـا  ن در سـال يهمچن
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از کنترل تورم  يرسد ناش يبه نظر ماست که  ينگيز نرخ تورم کمتر از نرخ رشد نقدين ۱۳۸۰دهه  ييو انتها يانيم
  مت است.  يارز ارزان ق توسطش واردات يبه واسطه افزا

ت نرخ تورم بـاال و  يدو خاصدهد  يتورم نشان مران با استفاده از شاخص يعملکرد اقتصاد ا يدر مجموع بررس
 ييامدهايتورم باال پران وجود داشته است. ي, همواره در اقتصاد ااين شاخص يثبات يبو  يها دو رقم شتر ساليدر ب

 ييامـدها يدر نـرخ تـورم پ   يثبـات  يدارد و ب يرا در پ يجه رشد اقتصاديو در نت يگذار هيبه سرما زدنب يمانند آس
ـ نيـز  را  يفعـاالن اقتصـاد   يح از سـو يصح يزير نده و عدم امکان برنامهينان به آيمانند عدم اطم خواهـد   يدر پ

ن چـالش  ينرخ تورم را بزرگتر مهارد بتوان عدم يران, شايعملکرد اقتصاد ا يها ن شاخصيداشت. در مجموع در ب
  ران دانست. ياقتصاد ا

 و اشتغال يکاريب

به طور شود.  يها به کار گرفته م عملکرد اقتصاد ياست که در بررس ياقتصاد يرهايمتغگر از يد يکي يکارينرخ ب
ن يتراز مهمقرار داد.  يکار  مورد بررسنيروي  يدر دو بعد عرضه و تقاضا توان مي تحوالت بازار کار راکلي 

الت و بعد يتحصکار، نيروي نه فرصت يت، سطح دستمزدها، هزيکار رشد جمعنيروي عوامل موثر بر عرضه 
، ۶۷-۵۷دهه  طیت ينرخ رشد جمعافزايش رفت که با يانتظار مران يدر سمت عرضه بازار کار در ا .خانوار است

  . ابديافزايش ج يتدر به )به بازار کارها  متولدين آن سالسن ورود (مقا بارن  ۷۰کار از اواسط دهه نيروي نرخ رشد 
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 (درصد) ١يکاري: نرخ ب۱۰-۱نمودار 

 
 كارنيروي  يريج طرح آمارگيران، نتايمركز آمار امنبع: 

 يکارينرخ بکار بالقوه موجود,  يرويجاد اشتغال متناسب با نيابه علت عدم رفت  ير انتظار ميدر دهه اخ
ل ين موضوع به دليا .دهد يرا نشان نم يشيافزا نيچن يکارينرخ ب يها داده يابد, اما بررسي يديش شديافزا

ل يتواند به دو دل يمکاهش نرخ مشارکت بوده است.  ت فعاليو کاهش جمع ٢يمشارکت اقتصادنرخ کاهش 
جه خروج از بازار کار باشد. نرخ يدا کردن کار و در نتيوس شدن از پين مأيو همچن يگسترش آموزش عال

ن يمترکدا کرده که يکاهش پ ۱۳۹۰درصد در سال  ۳۲,۹به  ۱۳۸۵درصد در سال  ۴۰,۴از  يمشارکت اقتصاد
بر  يشاهد ۱۳۸۰مه دهه ياز ن يکاهش نرخ مشارکت اقتصاد .ر استياخ يهادر سال يزان مشارکت اقتصاديم
اشتغال افزايش از کاهش نرخ مشارکت و نه  ين دهه ناشيدر ا يکارينرخ بد يش شديعدم افزادعاست که ن ميا

  بوده است. 
  

  

                                                                                                                                 
  ساله و بيشتر است.  ۱۰ساله و بيشتر به کل جمعيت (بيکار و فعال)  ۱۰ور از نرخ بيکاري نسبت جمعيت بيکار (جوياي کار) منظ ١
٢ 

جمعيت	فعال

جمعيت	در	سن	کار ×   =نرخ مشارکت100
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 مختلف (هزار نفر) يها کشور در دوره ن کليشاغلتعداد نه ايمتوسط افزايش سال :١١-١نمودار 

 
 نفوس و مسکن يها يمنبع: سرشمار

 
 ي, ط۱۳۳۵جاد شده از سال يزان خالص شغل اين مي, کمترنشان داده شده ۱۱- ۱طور که در نمودار  همان

ن موضوع با کاهش نرخ مشارکت, موجب شده تا نرخ يا يهمزمان ه است. با اين حال،رخ داد ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵دوره 
  ن دوره کمتر از واقع برآورد شود. يدر ا يکاريب

رد و يگ يصورت م ياقتصاد يها کار از طرف بنگاهنيروي  يتقاضا برا .گر بازار کار, طرف تقاضا استيطرف د
ها نشان  يبررس. خواهد بود يگذار هيسرماافزايش و  يکار معلول رشد اقتصادنيروي  يتقاضا براافزايش جه يدر نت

ن کل يتعداد شاغل که يبه طور ،صورت نگرفته عيتيمتناسب با تحوالت جمان يراکار نيروي  يبراتقاضا دهد  يم
ت شاغل يجمع ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴ يها سال يافته است. در مجموع طيکاهش  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹ يها کشور, در سال

 يسال به باال ۱۵ت ين دوره جمعياست که در هم ين در حاليافته است. ايهزار نفر کاهش  ۱۳۰کشور, در حدود 
است.  هدا کرديپافزايش هزار نفر  ۱۴۰ون و يليم ۶دهند,  يل ميت در سن کار کشور را تشکيکشور که جمع

م ير فعال کشور تقسيعت غيکار و جميت بين جمعيهزار نفر ب ۲۷۰ون و يليم ۶ن دوره در حدود ين در ايبنابرا
  اند.  شده

کار نيروي  ين عرضه و تقاضايد بيعدم تعادل شددهد  ينشان م در بازار کارران يعملکرد اقتصاد ا يبررس
کار, ورود به نيروي عرضه در طرف نده خواهد بود. يآ يها ران در سالياقتصاد ا يها ن چالشيتر ياز اصل يکي

 موقتبه طور  يکاريشود نرخ ب يم سبب است. اين امر افتهيل کاهش يتحص يها سالافزايش ق يبازار کار از طر
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ت جوان به ين بخش از جمعيل, ايتحص يها افتن ساليان يد توجه داشت که با پايبانشان داده شود, اما  نييپا

 کارنيروي  يد بخش تقاضا برايبابه منظور حفظ سطح رفاه خانوارهای ايرانی جه يدر نت .خواهند شد واردبازار کار 
  ت را داشته باشد. ين جمعيجذب ا ييتوانا

کالن  يرهاين متغيب تناسبتوان عدم  يکار, م يروين ین عرضه و تقاضايشده ب مشاهدهدر کنار عدم تعادل 
ت شاغل کشور يجمعر, ياخ يها سال يمشاهده کرد. طران يدر از يرا ن يو رشد اقتصاد يکاريبشامل  ياقتصاد

ران, همواره ياقتصاد ا ۱۳۸۰انه دهه يم يها سال يها و به خصوص ط ن ساليهم يکه ط يافته در حاليکاهش 
ز تجربه کرده است. يرا ن یدرصد ۷و  ۶ رشد اقتصادی ها از سال يدر برخ که طوری ، بهمثبت داشته يرشد اقتصاد

کار  و و فارغ از ساز ياقتصاد يها ر بخشيران بدون ارتباط با سايدر ا يرسد, رشد اقتصاد ين به نظر ميبنابرا
  بوده است.  ينفت يش درآمدهايدر ارتباط با افزا يادياقتصاد صورت گرفته و تا حد ز يدرون

 يگذارهياسرم

ـ از اجزا مهم تـابع تول  يکي يگذار هيسرما  هادر اقتصـاد کشـور  از ضـروريات اساسـي در پيشـرفت اقتصـادي     و د ي
   .شود محسوب می

 

 ۱۳۷۶ سال ثابت متيق به ال)يارد ريليه ثابت ناخالص (هزار ميل سرماي: تشک۱۲-۱نمودار 

  
 يبانک مرکز يزمان يها ي: بانک اطالعات سرمنبع         

 يشيافزا  وستهيبه طور پ ۱۳۵۵تا  ۱۳۳۸ر از سال ين متغيا  دهدينشان م کل يگذار هير سرمايروند متغي بررس
شـده اسـت. رونـد     ۱۳۵۵و  ۱۳۵۴ يهـا  در سـال  يگـذار  هيد سـرما يموجب رشد شد يوقوع شوک اول نفت و بوده
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ن دهه يا يتا اواسط آن دچار نوسان بوده و در انتها ۱۳۶۰دهه  يجنگ از ابتدا يها در فاصله سال يگذار هيسرما
ر بـا  ين متغيا برنامه اول توسعه،  يان جنگ و اجرايبا پا .خود را آغاز کرده است يشيروند افزا ۱۳۶۸از سال  يعني

 يکه با کاهش انـدک  ۱۳۸۷سال  يه استثناب ۱۳۸۹تا سال  ۱۳۷۴از سال که  يبه طور مواجه بوده،  يشيروند افزا
ه ثابـت ناخـالص   يل سـرما ين رشد تشـک يانگيم .خود را حفظ کرده است ير صعوديهمچنان س همراه بوده است،

ـ بـوده اسـت.   درصـد   ۷حـدود   ۱۳۸۹ تا ۱۳۳۸ يها ، در سال۱۳۷۶ثابت سال  يها متيه قيپا بر يداخل  نيهمچن
   درصد است. ۳۲,۸ يدرصد و سهم بخش دولت ۶۷,۲ه يل سرمايدر تشک ين سهم بخش خصوصيانگيم

 يگـذار  هيو سرما ينفت يدرآمدها انيم يديشد يبستگدهد هم يران نشان ميدر ا يگذار هيروند سرما يبررس
ـ از فروش نفت خام به اقتصاد تزر يناش يمت نفت, درآمدهايقافزايش که با  يوجود دارد. به طور ق شـده و بـه   ي

اسـت تـا   شـده  باعث  ين وابستگيشود. ا يم يگذار هيل به سرماير تبديبا چند دوره تأخا يطور معمول بالفاصله و 
  داشته باشد.  ياديران نوسانات زيدر ا يگذار هير سرمايمتغ

 يگـذار هيرونـد سـرما   ۱۳۵۵و  ۱۳۵۴ يهـا در سالدهد  ينشان م يبخش خصوص يگذار هيروند سرما يبررس
ـ و تزر ۱۳۵۲مت نفت در سال يقافزايش ل يتواند به دليبوده که م يصعود يبخش خصوص ـ  ي بـه   يق درآمـد نفت

ـ   ۱۳۶۱تـا   ۱۳۵۶از سـال   يبخـش خصوصـ   يگذارهياقتصاد باشد. اما نرخ رشد سرما داشـته اسـت.    يرونـد نزول
ط بعـد از جنـگ رشـد    يتـورم و شـرا  افـزايش  ن بودن درآمد نفـت،  ييل پايبه دل ۱۳۷۳تا  ۱۳۶۸ن از سال يهمچن
  آالت مشهود است. نيدر بخش ساختمان و ماش به خصوصبوده که  يلب منفاغ يخصوص يگذارهيسرما

 ير با نوسان درآمد نفتين متغينوسانات ا يحرکت دهنده همز نشانين يبخش دولت يگذارهيروند سرما يبررس
افزايش اند, اما به طور معمول با  ر خالف جهت هم حرکت کردهين دو متغيمواقع ا ياست. هرچند در برخ

ا يدر همان دوره و  معموالافزايش ن يدا کرده است, ايپافزايش ز ين يبخش دولت يگذار هي, سرماينفت يدرآمدها
به  يتو دول يدر دو بخش خصوص يگذار هيسرما يزان وابستگيسه ميمقار رخ داده است. يبا چند دوره تأخ

 ينفت يبا نوسانات درآمدها يشتريارتباط ب يبخش خصوص يگذار هينوسانات سرمادهد  ينشان م ينفت يدرآمدها
ب يو ضر ۰,۰۹ برابر يدولت يگذار هيو نوسانات سرما ينفت ين نوسانات درآمدهايب يب همبستگيضر است. داشته

به دست آمده  ۰,۲۰مقدار  ينفت يو نوسانات درآمدها يبخش خصوص يگذار هين نوسانات سرمايب يهمبستگ
دهد, اما بر  ير را نشان مين دو متغيب مستقيمبوده و ارتباط  يمقدار مثبت همبستگیضريب ن هرچند ياست. بنابرا

  شتر است. يب ينفت يو درآمدها يبخش خصوص يگذار هين سرماياساس آن ارتباط ب
سـات  يها و تاسساختمان يبه علت بازساز ۱۳۷۲تا  ۱۳۶۹ يهاسال طی يبخش دولت يگذارهينرخ رشد سرما

ب يفراز و نشـ  يبخش دولت يگذار هيبه بعد رشد سرما ۱۳۷۳ده در زمان جنگ، مثبت شده است. از سال يب ديآس
  است.  بودهگر مثبت يد يها سال يو در بعض يها منفسال يداشته و در بعض ياديز
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در  يگـذار  هيت سـرما يوضـع  ياست که در بررسـ  يگرير دي, متغيد ناخالص داخليبه تول يگذار هينسبت سرما

زان مطلـق  يـ گر متفـاوت اسـت, م  يکـد يهـا بـا    کـه حجـم اقتصـاد    رد. از آنجا يگ يقرار م توجهرد قتصاد موک اي
د ناخالص يبه تول يگذار هيسه کرد, اما نسبت سرمايگر مقايکديتوان با  ينممختلف را  يدر کشورها يگذار هيسرما
تا  ۱۳۳۸ يها کشور در سال يناخالص داخل ديبه تول يگذار هينسبت سرماد. آور يم فراهمسه را ي, امکان مقايداخل

کشور به  يد ناخالص داخليدرصد از تول ۳۱,۵ده و به طور متوسط شن کمتردرصد  ۲۰گذشته از  يها در دهه ۱۳۸۹
ـ  يسه بـا متوسـط جهـان   يدر مقا يگذار هين مقدار سرمايا .افته استياختصاص  يگذار هيسرما  يکشـورها  يو حت

  است. ييرقم باال ١ياقتصاد يهايسازمان توسعه و همکار عضو يکشورهاافته و ي توسعه
  

 منتخب (درصد) يکشور يها گروه يد ناخالص داخليبه تول يگذار هي: نسبت سرما۱۳-۱نمودار 

  
 )WDI( يبانک جهان يها منبع: شاخص

 
و  يکشور يها ران نسبت به همه گروهيا يد ناخالص داخليبه تول يگذار هيبه بعد نسبت سرما ۱۹۹۰از دهه 
ر کشورها نرخ رشد ينسبت به سا يگذار هيزان سرماين مياست که ا ين در حاليا  شتر بوده است.يب يمتوسط جهان

در  يگذارهين سرماييپا ييو کارآ يور عدم بهره دهندهنشانکشور به ارمغان آورده که  يرا برا ياندک ياقتصاد
   است.کشور 

                                                                                                                                 
1 OECD 
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 اقتصاد کل يبرا ديتول به هيسرما ندهيفزا نسبت: ۱۴-۱نمودار 

  

 يبانک مرکز يها ق بر اساس دادهيمنبع: محاسبات تحق      
  

مورد استفاده قرار  يذارگ هيعملکرد سرما ياست که در بررس يگريشاخص د ١ديه به تولينده سرمايسبت فزان
در  يگذار هينسبت سرماه بوده و از يسرما يور از بهره ياسين نسبت مقي, ايف بانک مرکزيرد. بر اساس تعريگ يم

دهنده سطح  ن شاخص نشانير باالتر اي. مقاد٢ديآ يدست مه بعد ب يها د در دورهيتولافزايش گذشته به  يها دوره
در  يد کمتريدر دوره قبل باعث تول يگذار هيکه سرما ين معني. به ااستک اقتصاد يه در يسرما يور تر بهره نييپا

ن شاخص يمقدار امتوسط . ٣قرار دارد ۳عدد  يگين نسبت در همسايکشورها اشتر يدر بشده است.  يدوره بعد
ن يپائ يوردهنده بهرهنشانن يبوده است و بنابرا ۳باالتر از  يمورد بررس يها در همه دورهران ياقتصاد ا يبرا

  .٤ران استيه در اقتصاد ايسرما
 نيتناسب ب يرد, بررسيگ يمورد استفاده قرار م يگذار هيعملکرد سرما يکه بررس ييها گر از شاخصيد يکي

 است.  يگذار هيانداز و سرما پس 

                                                                                                                                 
1 Incremental Capital Output Ratio- ICOR 

  محاسبه شده است ۱۳۸۶تا  ۱۳۳۹هاي هاي ثابت براي سالو بر اساس مقادير به قيمت  اين شاخص با يک وقفه ٢
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_capital-output_ratio 

ـ ا يکه رشد اقتصاد ييها , در سالشود يم ديبه تول هيشدن نسبت سرما يموجب منف يمنف يرشد اقتصاد که آنجا از ٤ ـ  راني بـوده, نسـبت    يمنف
که  يدر حال .شود يماول و دوم  يها در دوره ديبه تول هيسرما نسبتباعث کاهش متوسط  يريگ بوده است که در متوسط يمنف زين ديبه تول هيسرما

 اند. حذف شده ۱۳۶۷تا  ۱۳۳۹ يها سال, ۱۴-۱در محاسبه اعداد نمودار  ني. بنابرابوده است يمقدار مثبت يگذار هيرات سرمايها تغ ن ساليا يدر تمام
    .بود خواهد -۵,۶ ۱۳۶۷تا  ۱۳۵۸ يها سال و۱۳۵۷۱,۱تا  ۱۳۳۹ يها سال متوسط ,يعدم حذف ارقام منفدر صورت 
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ـ  پس همواره يدهد در دوره مورد بررسيران نشان ميدر ا يگذارهيانداز و سرما ت پسيوضع يبررس  يانـداز مل

ـ  يبر اساس روابط اقتصاد بوده است. يگذارهياز سرماش يب و مخـارج   يگـذار  هيمجمـوع سـرما   ياتحاد درآمد مل
 يکسر ي, به معنيگذار هيانداز از سرما شتر بودن پسين بيات خواهد بود, بنابرايانداز و مال برابر مجموع پس يدولت

   .١شتر استيها ب اتيمجموع مخارج دولت از مجموع مال يعنيبودجه دولت است. 
ـ و تول يگـذار  هيجـذب سـرما   يمنابع مل دهد ينشان م يگذار هيانداز از سرما شتر بودن پسيگر بياز طرف د د ي

  د. نشو تيتقو يگذار هيانداز به سمت سرما پس هدايت يبرا يمال ين الزم است تا بازارهاي. بنابرااند هدنش
ـ دهد اقتصاد ا ينشان م يگذار  هيران با استفاده از شاخص سرمايعملکرد ا يدر مجموع بررس ران نتوانسـته از  ي

صـورت   يهـا  يگـذار  هيهرچند سطح سرماداشته باشد.  يمناسب يور انجام شده در اقتصاد بهره يها يگذار  هيسرما
جه اقتصاد يدهند و در نت يل ميرا تشک ييام باال, ارقيد ناخالص داخليبه تول يگذار هيران و نسبت سرمايا گرفته در

ـ اقتصـاد ا رسـد عملکـرد    ياما بـه نظـر مـ    داشته يقبول نه عملکرد قابلين زميران در ايا از  يبـردار  ران در بهـره ي
ن لـزوم توجـه   ينبوده بنابرا يگذار هيو سطح سرما يصورت گرفته, چندان متناسب با روند جهان يها يگذار هيسرما

  گذار وجود دارد.  استيس ياز سو يو رشد اقتصاد يگذار هين سرمايجاد شده بيبه شکاف ا

 يرشد اقتصاد

ـ  يها از شاخص يكي يد ناخالص داخليت توليوضع ـ عملكـرد   يمهم بررس ـ زان توليـ ك اقتصـاد اسـت. م  ي د ي
ـ  شـاخص ن يزان سرانه ايدهد و م ي، حجم هر اقتصاد را نشان ميناخالص داخل از  يتوانـد بـه عنـوان شاخصـ    يم

 ت رفاه به كار گرفته شود. يوضع

  

                                                                                                                                 
ـ , کنند يم) C( مصرفا يصورت که مردم درآمد خود را  نياست به ا C+I+G=C+S+Tبه صورت  يدرآمد مل اتحاددر يک اقتصاد بسته،  ١  اي

 بخش اي), C( است يخصوص بخش مصارف اي اقتصاد در تقاضا مجموع گريد طرف از, دهند يم دولت به) T( اتيمال صورت به اي و) S( انداز پس
نام  يهم برابر است که از آن تحت عنوان اتحاد درآمد مل رابطه همواره با ني) است. دو طرف اI( يگذار هيسرما يتقاضا صورت به اي و) G( يدولت

بـودن پـس انـداز از     شتريب دهد يم نشان, جهيبودجه دولت است و در نت يکه سمت راست آن کسر S-I=G-Tنشان داد  توان يم. شود يبرده م
  است.  يدر بودجه دولت يوجود کسر يبه معنا يگذار هيسرما
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 ران (درصد)يا ينرخ رشد اقتصاد :۱۵-۱نمودار 

  
 )WDI( يبانک جهان ياقتصاد يها منبع: شاخص

 

 ۱۹۷۶ن مـورد در سـال   يشـتر ين نـرخ در ب يا ،همراه بوده است ياديران با نوسانات زيدر ا ينرخ رشد اقتصاد
  ده است. يدرصد رس -۱۳) به ۱۳۵۹( ۱۹۸۰ن مورد در سال يدرصد و در كمتر ۱۷ش از ي) به ب۱۳۵۵(  يالديم

 هـای  سـال  يط ١يمختلف درآمد يها گروه يهمراه برخران به يدر ا ينرخ رشد اقتصاد سهيمقا نمودار بعدی
بـا  درصـد   ۱۱,۲۵ يبا نـرخ رشـد اقتصـاد    ۱۹۷۰-۱۹۶۰دهه  يط . ايراندهد يرا نشان م يالديم ۲۰۱۰تا  ۱۹۶۰

 ين حـال رونـد كاهشـ   ي. با ا٢داشته استانه قرار يم ، جهان و خاوريدرآمد يها باالتر از همه گروه يادياختالف ز
ـ ران با ميا يالديم ۱۹۸۰تا  ۱۹۷۰ران باعث شده تا در دهه يدر ا ينرخ رشد اقتصاد  ين نـرخ رشـد اقتصـاد   يانگي

ـ انـه قـرار گ  ين جهـان و خاورم يانگيو م يدرآمد يها تر از همه گروه نييپا يدرصد ۳,۸۵ رد. هرچنـد نـرخ رشـد    ي
ـ در احـال   نيبا ا ،افتهيافزايش نفت  يمت جهانيقافزايش ر يتحت تأث ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰ران در دهه يا ياقتصاد ن ي
  ن قرار دارد. ييبا درآمد متوسط و پا ينرخ رشد كشورهااز تر  نييران پايا يرخ رشد اقتصادنز، يبازه ن

  

                                                                                                                                 
   .يقا و متوسط جهانيانه و شمال آفرين, خاورمييبا درآمدباال, درآمد متوسط و پا يگروه کشورها ١
  ) است. WDIبندي بانك جهاني ( هاي درآمدي بر اساس طبقه دسته بندي گروه ٢
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مت يمنتخب به ق يران و كشورهايسرانه ساالنه ا يد ناخالص داخليتولمتوسط  :۱۶-۱نمودار 

 دالر –) ۲۰۰۰( ١ثابت يها متيق

  
 )WDI( يبانک جهان ياقتصاد يها منبع: شاخص 
 

مختلـف بـه نسـبت     يسـه عملکـرد اقتصـادها   يمقا يسرانه به طور معمول برا يد ناخالص داخليشاخص تول
كه بـاالتر   بودهدالر در سال  ۱۱۸۷ران ين درآمد سرانه ايانگيم ۱۹۶۰در دهه رد. يگ يت مورد استفاده قرار ميجمع

قـا  يانه و شمال آفريو منطقه خاورم يجنوب كره يدالر در سال قرار دارد و با كشورها ۹۸۷با  ياز درآمد سرانه مالز
ـ يفاصله متوسط تول ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ن حال در دهه يدارد. با ا يفاصله اندك ـ سـرانه ا  يد ناخالص داخل ر يران بـا سـا  ي

ان ذكر است كه با توجه به يست. شاقرار گرفته ا يدالر تنها باالتر از مالز ۱۸۹۳افته و با مقدار يافزايش كشورها 
ز يران نيسرانه ا يد ناخالص داخلين دوره، توليا يمت نفت خام طيقافزايش و  ينفت يران به درآمدهايا يوابستگ

ـ  يران به درآمـدها يا يافته است. وابستگي يا مالحظه قابلافزايش  افـزايش  اسـت كـه پـس از     يبـه حـد   ينفت
مجددا به آن سطح از  يالديم ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰ران تنها در دهه ي، ايالديم ۱۹۸۰تا  ۱۹۷۰نفت در دهه  يها متيق

  افته است. يسرانه دست  يد ناخالص داخليتول

                                                                                                                                 
براي ايران در  ۲۰۱۰ هاي سال موجود است. همچنين داده ۱۹۶۵و براي ايران از سال  ۱۹۶۸هاي مربوط به خاورميانه و شمال آفريقا از سال  داده ١

است. به  يا کننده نييسرانه به دالر, نرخ ارز عامل تع يد ناخالص داخلير توليالزم به ذکر است که در محاسبه مقاد عالوه، به دسترس نيست.
 يد ناخالص داخليشده و تولال و دالر ين ريب يقبل يها اد در نرخ ارز, موجب برهم خوردن نسبتيش زيبه عنوان مثال افزا ير ناگهانييکه تغ يطور

, ير واقعيران به دالر را به صورت غيسرانه ا يد ناخالص داخليز, تولين نگه داشتن نرخ ارز نييگر پايدهد. از طرف د يسرانه به دالر را کاهش م
  دهد.  يشتر از واقع نشان ميب
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سـه  يمقا يبـرا  يکه بـه عنـوان شاخصـ   ( ديخر يسرانه بر اساس قدرت برابر يد ناخالص داخليكه تول يزمان
. کند يمدا يپ يتر ت مناسبيران وضعي، اشودمحاسبه  )رديگ يمختلف مورد استفاده قرار م يزان رفاه در کشورهايم

 قـا يانه و شـمال آفر يم  خاور ين كشورهايانگيبا برابر ميتقربه بعد  ۱۹۸۰از سال ران يسرانه ا يد ناخالص داخليتول
ـ بـاالتر از ا  يو كره جنوب يه، مالزيترك يسرانه كشورها يد ناخالص داخليهم تول ن حال بازيست. با اا ران قـرار  ي

ـ رسد كـه ا  يز، به نظر مين ين رو به جهت رفاه اقتصاديو از ا ندا گرفته منطقـه و   يسـه بـا كشـورها   يران در مقاي
عملکـرد  انـد،   ران قرار داشتهيتر از ا نييا پايت برابر و يدر وضع يالديم ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ يها كه در دهه ييكشورها

  نداشته است.  يقبول قابل
 يد و صادرات نفت موجب شده تا رشد اقتصـاد ينه توليران به خصوص در زمياقتصاد ا يش رويپ يها چالش

 ١يپول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان ين الملليصندوق بنشود.  ينيب شيران پيده انيآ يها سال يبرا يمناسب
 ينيب شيدرصد پ ۱,۳و  ۰,۴ب يرا به ترت ۲۰۱۳، ۲۰۱۲ يها سال يران را برايا يد ناخالص داخليخود، نرخ رشد تول

ـ را بـه ترت  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰، ۲۰۰۹ يهـا  سال يبرا يو نرخ رشد اقتصاد ٢كرده درصـد بـرآورد    ۲,۰و  ۵,۹،  ۳,۹ب ي
درصد  ۳,۷و  ۴,۲قا يانه و شمال آفريم يمنطقه خاور ين گزارش نرخ رشد اقتصادين حال در اي. در ع٣كرده است

ـ ا يبـرا  ينرخ رشد اقتصـاد  ينيب شيشده است. پ ينيش بيپ ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲ يها سال يبرا  ۲۰۱۷ران تـا سـال   ي
ران از اقتصـاد  يكرده كه سهم ا ينيب شين گزارش پيان يچن هم. قرار داردانه يخاور م يکشورها يتماماز تر  نييپا

رونـد   انـه يخـاور م  يكشورهاان ياست كه در م يران تنها كشوريابد. اي يكاهش م يآت يها سال يز طين يجهان
  د را دارد. يخر يبرحسب قدرت برابر يد ناخالص داخليدر سهم از كل تول ينزول

 يبردار رسد عدم بهره يز به آن اشاره شد, به نظر مين بخش از مطالعه نيا يطور که در ابتدا در مجموع همان
هـا موجـب شـده تـا رفـاه       يگـذار  استياشکالت موجود در س يران در کنار برخياقتصاد ا يها تيمتناسب از ظرف

ـ يطور که نشان داده شد, تول که همان يرد. به طورير قرار گيتحت تأث يرانيا يخانوارها ياقتصاد  يد ناخالص داخل
انـد, رشـد    ک رتبه قرار داشتهيران در يبا ا ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ يها که در دهه يير کشورهايران متناسب با سايسرانه ا

ن سـهم  يران و همچنينرخ رشد اقتصاد از ين يجهان مطالعاتن مشکالت موجود باعث شده تا ينکرده است. همچن
  برآورد کنند.  يا را کاهشيران از کل دنياقتصاد ا

                                                                                                                                 
1 World Economic Outlook, Apr, 2012, IMF 

  اعالم نشده بود.  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲نوز آمار رسمي رشد اقتصادي ايران در سال در تاريخ انتشار اين گزارش, ه ٢
كه در  محاسبه شده در صورتي ۲۰۰۵هاي ثابت سال  نرخ رشد در گزارش بانك جهاني، بر اساس توليد ناخالص داخلي بر حسب دالر به قيمت ٣

  هاي ثابت محاسبه شده است.  المللي پول نرخ رشد اقتصادي بر اساس واحد پول ملي هر كشور و به قيمت گزارش صندوق بين
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 يريگ جهيو نت يبندجمع

چهار  يعني يعملکرد اقتصاد ياصل يها ران با استفاده از شاخصين بخش از مطالعه, عملکرد اقتصاد ايدر ا
  قرار گرفت.  يمورد بررس يو نرخ رشد اقتصاد يگذار هيو اشتغال, سرما يکاريبشاخص, نرخ تورم, نرخ 

تواند  يران, نميعملکرد اقتصاد ا يکه ادامه روند فعل توان عنوان داشت يران ميبا توجه به عملکرد اقتصاد ا
ران يدر اقتصاد ا يگذار هيو رشد سرما يتصادن کند. رشد اقيرا تضم يرانيرفاه شهروندان اشت و يبهبود وضع مع

ت ينرخ تورم و وضع يعني يگر عملکرد اقتصاديدو شاخص د و دنقرار دار ينفت ير درآمدهايبه شدت تحت تأث
را  يرشد اقتصاد يها در حال سال يران در برخيد. اقتصاد انده يرا نشان نم يروند مناسب زين و اشتغال يکاريب

تا  ۱۳۸۴ يها سال ياست. به عنوان مثال ط زان افراد شاغل کاسته شدهيتجربه کرده که به طور همزمان, از م
هزار نفر از  ۱۳۰ن بازه, در حدود يکه در هم يدرصد بوده در حال ۴,۲۳کشور  ين نرخ رشد اقصاديانگيم ۱۳۹۰

در  يديتول يها تيتورم باال و نوسانات آن, فعال يها نرخ ها ن ساليدر هم ت شاغل کشور کاسته شده است.يجمع
ش تعداد افراد شاغل يهمراه با افزا ين موضوع باعث شده تا رشد اقتصاديو هم ر قرار دادهيکشور را تحت تأث

ثبات  يتواند دارا ياقتصاد ندارد, نم يدرون يبا سازوکارها يکه ارتباط چندان ين رشد اقتصادين چنيبنابرا نباشد.
د ي, بايش رفاه اقتصاديکه به منظور افزا يجاد رفاه اقتصاد فراهم آورد. در حاليا ينان را براياز اطم يسطحبوده و 

  جاد شود. يجاد اشتغال ايهمراه با ا ير تورميغ يدرآمدزا يتالش کرد تا رشد اقتصاد
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 مقدمه

آورده  رانيبر اقتصاد ا و اثر آن يتحوالت داخل ،سوماز مجلد  يفصل فقر و نابرابر از يا خالصه بخشن يدر ا
ت در فرايند توسعه تاثيرگذار بوده و در کمشاري زه افراد برايدر انگ ،فقر و ميزان نابرابري در اقتصادشده است. 

ثباتي  هاي اجتماعي و بي تواند منجر به آشوب هاي موجود در اقتصاد مي هاي حدي نيز افزايش نابرابري حالت
  گذاري و در نتيجه رشد اقتصادي است. مهم و تاثيرگذار بر جريان سرمايه يريه خود مسکسياسي گردد 

ان گذار استيسمورد توجه مهمِ همواره از مقوالت  يکالن اقتصاد يرهايبا متغها  آن و ارتباط يفقر و نابرابر
هاي مناسب فقرزدايي را اتخاذ کرده و از  ها و برنامه سياستجاد فقر، يتا با شناخت عوامل موثر در ا ،بوده است

  نند.کثر کاتخاذشده را حدا يها برنامهارايي کها  استين سيا يو نظارت بر اثربخش يابيق ارزيطر
 ه شده و سپسياراهاي فقر و نابرابري  شاخصروند  فصلبا توجه به اهميت مساله فقر و نابرابري، در اين 

  .شده استل يتحلبه اختصار الن اقتصادي کيرهاي رتباط فقر با متغر و اياقشار فق يها يژگيو

 يف فقرو نابرابريتعار

زندگي آبرومندانه فقر ک خود جهت رسيدن به ي ياساسيازهاي ها در فراهم آوردن حداقل ن به ناتواني انسان«
هاي علوم  ري حوزهکاتب فکبسياري از م کو تحقق عدالت اجتماعي شعار مشتر ييفقرزدا »شود. يگفته م

  اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. 
نابرابري از عواملي شود. ميزان  نابرابري به صورت تفاوت افراد جامعه در دستيابي به منابع اقتصادي تعريف مي

هاي دولت در توزيع منابع، خصوصيات شخصي مانند جنس و سن افراد، سطح آموزش و سطح  مانند سياست
انداز افراد جامعه  تواند در توزيع درآمد، ثروت، مصرف، دستمزد و پس پذيرد. نابرابري مي بهداشت جامعه تاثير مي

  ظاهر شود.
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از يمورد ن ياساس يازهايا ني ياقتصاد يازهاين نياز جامعه در تام يخاص يها بخش ييعدم توانات و يمحروم
 يت انسانياز ظرف يتواند به محروم کردن اقتصاد از بخش يم تيتواند مهم باشد که در نها ياز آن جهت م يزندگ

کاهش  ، اقتصاد را دچار چرخه فقر،يانجامد و در حالت حديد و رشد بيند تولين بخش از فرايخود و خارج کردن ا
  شتر کند. يفقر ب و رشد

ت يموفق که ي. به طوراستز مرتبط يانسان ن يبا مساله حقوق اساس، ياساس يازهايت از نيفقر و محروم
 ييکاراو ها  دولت يکارآمددرجه  شان با ياساس يازهاين نيت مردم از تاميو رفع محروم ييها در فقرزدا دولت

  . شت مردم ارتباط دارديت معيبهبود وضع يشان برا ياقتصاد يها و برنامهها  استيس
ک اقتصاد را مشخص کند. از ي يافتگي تواند سطح توسعه يم و شدت آن، يا گستردگيگر، فقر و يد ياز سو

 ي، طرز تلقياجتماع اردر ساخت يرات اساسييمستلزم تغ«د که ندان يم يچندبعد يانيست که توسعه را جرا ن رويا
چون  .»کن کردن فقر مطلق است شهيو ر ي، کاهش نابرابريع رشد اقتصاديز تسريو ن يمل يعامه مردم و نهادها

ن شود بلکه در يتأم مردم عموم يبراحداقلي شت يشد تا سطح مع ع درآمد حاصل از آن موجب خواهدينه تنها توز
  ابد. يتواند پرورش  يت انسان نميفقدان آن شخص

ت شناخت يکشورها و اهم يافتگي تنگانگ آن با کارنامه توسعه ل ارتباطيب، مطالعه فقر، به دلين ترتيبه ا
 شود. يم ک ضرورت محسوبين عارضه، يمناسب کاهش ا يها ر روشيت آن و تدبيوضع

ف مختلف فقر به يو تعار يفقر و نابرابرمطالعه در زمينه ت يحائز اهم اتترين نک مهم يدر فصل فقر و نابرابر
پرداخته فقر  يماد بعد ين مطالعه به بررسيه شده از فقر، در ايف ارايتعار . با توجه بهه استان شديل بيتفص

محاسبه  ،نيا هدفست. يمدنظر ن ،کنند يشناسان مطرح م که جامعه فقر يفرهنگ بعدو  ياجتماع بعدو  شود يم
قرار  ي، مورد بررست ندارديشه در احساسات فرد داشته و جنبه واقعيکه فقط ر ياست و فقر ذهن ينيفقر ع

  . رديگ ينم
 وشده بعد معادل خانوار محاسبه ابتدا که  يبه طور ،واحد محاسبه فقر فرد است و نه خانواردر اين مطالعه، 

مالک محاسبه خط اين مطالعه  يدر فصل فقر و نابرابربنابراين خط فقر سرانه مطلق محاسبه شده است.  سپس
  ست.يمالک محاسبه خط فقر نثروت فرد  اينه فرد بوده و درآمد و يفقر، هز

موضوع هنجاري بوده و سليقه در انتخاب آن  کخط فقر يح شد، يتشر يطور که در فصل فقر و نابرابر همان
، ف و محاسبه کرديعرتوان ت يموثر است بنابراين با توجه به مفاهيم مختلف فقر انواع مختلف خط فقر را م اريبس

  بسنده شده است: يخط فقر مطلق و خط فقر نسب ين قسمت به معرفيدر ا
 هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در  ميزان درآمدي است که با توجه به زمينه: خط فقر مطلق

جامعه مورد مطالعه براي تامين حداقل نيازهاي ضروري افراد الزم است و عدم تامين آن باعث 
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کرد محاسبه خط فقر مطلق، اصطالحاً شود فرد مورد بررسي فقير در نظر گرفته شود. روي مي

  شود.  ناميده مي» 1حداقل نيازهاي اساسي«رويکرد 

 از ميانه (يا ميانگين) توزيع درآمد درصد ۵۰ معموالًبه صورت درصد معيني ( :يخط فقر نسب (
تر از اين آستانه  پايين ها آن شود و افرادي که درآمد (هزينه) (هزينه) در جامعه در نظر گرفته مي

شوند. به عنوان مثال، فقر نسبي در کشورهاي عضو اتحاديه  گيرند فقير محسوب مي قرار مي
درصد ميانگين درآمدي  ۵۰از  ها آن اروپا بنا بر تعريف عبارت است از (نسبت) جمعيتي که درآمد

 افراد آن کشور کمتر باشد.
نظر از درجه پيشرفت و رفاه جامعه،  است که اين تعريف صرف آنکند  مشکلي که مفهوم فقر نسبي ايجاد مي

ناپذير جوامع  کند و بدين ترتيب فقر را به صورت يک مساله دايمي و اجتناب اي را فقير برآورد مي در هر حال عده
يي هاي فقرزدا گذاري در اقتصاد، مفهوم فقر نسبي مبناي محاسبات و سياست معموالًکند. از همين رو  معرفي مي

  .هستندمتکي بر مفهوم فقر مطلق  ،شده در خصوص فقر هاي انجام قرار نداشته و عمده بررسي
 ييها ن شاخصيتر مهم شود. نابرابري به صورت تفاوت افراد جامعه در دستيابي به منابع اقتصادي تعريف مي

  روند، عبارتند از:  يبه کار م يزان نابرابريم يبررس يبرا يکه در مطالعات اقتصاد
 ک است. ين صفر و يب يع درآمد بوده که عدديسنجش توز يها از شاخص يکي :٢ينيب جيضر

ع برابرتر درآمد و هرچه مقدار آن يدهنده توز تر باشد نشان کيب به صفر نزدين ضريهر چه مقدار ا
 شتر درآمد در جامعه است. يب يدهنده نابرابر بزرگتر باشد نشان

  دهم به اول کدهنسبت هزينه. 

 بررسي تغييرات سطح هزينه خانوارها، توزيع درآمد، خط فقر

نه يرات سطح هزييروند تغ،۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰از سال  ٣بودجه خانوار مرکز آمار يها ا استفاده از دادهب اين قسمتدر 
رات ييتغ ، روندخانوار يها نهيبه کل هز يخوراک يها نهيات نسبت هزريي، تغييو روستا يشهر يخانوارها
و  يمورد بررسر يفق يخانوارها يها يژگيو خط فقر مطلق و و يرات خط فقر نسبيي، روند تغينابرابر يها شاخص

 . ه استل قرار گرفتيتحل

                                                                                                                                 
1 Basic Needs Approach 
2 Gini Coefficient 

شود. به  يم يآور جمع يريگ ران به صورت نمونهيتوسط مرکز آمار ا ييو روستا يک مناطق شهريساله و به تفک هر آمار بودجه خانوار معموالً ٣
 بودجه خانوار معموالً يآمارها يکنند، در بررس يگزارش م يسطح درآمدشان را کمتر از مقدار واقع يآمار يها يدر بررس که خانوارها عموماً نيل ايدل

  شود.  ينه خانوار استفاده مياز ارقام هز
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 ۱۳۹۰مت ثابت سال يبه ق ييو روستا يشهرماهانه  ١نه سرانهيرات متوسط هزييروند تغ ۱۷-۱نمودار  در
نه به يهزشود.   يم افراد يرخوراکيو غ يخوراک   يمصرف يها نهيه هزيکل سرانه شاملنه ينشان داده شده است. هز

 يها مت ثابت در طول سالينه فرد به قيدهد. اگر هز يو رفاه افراد را نشان م يسطح زندگ معموالًمت ثابت يق
  است.افته يش يافزا ياستفاده کرده و رفاه و يشتريفرد از کاالها و خدمات ب يعني ،ابديش يمختلف افزا
شتر از يب يت شهرينه متوسط سرانه ماهانه جمعيمقدار هز ،نشان داده شده ۱۷-۱ نمودار که در طور همان

 ۱۳۸۶تا سال  ۱۳۷۰از سال مت ثابت، يبه ق يت شهرينه متوسط سرانه ماهانه جمعيهز است. ييت روستايجمع
و در داشته ش يافزاش نرخ تورم، يبا افزا ۱۳۸۹در  و مجدداً يروند کاهش ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۶داشته و از  يشيروند افزا

از سال  ييت روستاينه متوسط سرانه ماهانه جمعيهز ده است.يال رسيرهزار  ۳۰۷۵کاهش به با کمی  ۱۳۹۰سال 
و در سال  برخوردار بوده يداريپا يول اندکاز رشد  تقريباً) ۸۷و  ۷۹، ۷۵ يها (به جز سال ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۷۰
  ده است.يرس اليرهزار  ۱۹۳۳به  ۱۳۹۰

مت يبه ق ييو روستا ينه سرانه ماهانه شهريرات متوسط هزييسه روند تغي: مقا١٧-١نمودار 

 ال)يون ريلي(م ١٣٩٠ثابت سال 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه         
م شده است. يک ترسيبه تفک ،ييو روستا يت شهرينه سرانه جمعينرخ رشد متوسط هز ۱۸-۱نمودار  در
و  ييروستا يها نهينرخ رشد هز ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰ يها در طول سال، شدهن نمودار نشان داده يکه در ا طور همان

                                                                                                                                 
  .نه خانوار به بعد خانوار محاسبه شده استيم هزينه سرانه، از تقسيهز ١
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. به خورد يبه چشم م يروند کاهش ليکبه طور  ن حالياست.با اداشته  يبوده و روند مشابه ينوسان يشهر

  داشته است. يروند کاهش تقريباًگر بهبود سطح رفاه افراد يعبارت د
 

 (درصد) مت ثابتي: نرخ رشد متوسط هزينه سرانه به ق١٨-١نمودار 

 
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه

  

روند  ۱۹-۱نمودار د در يبه دست آ يبه شهر ييروستا يها نهياز نسبت هز يشناخت بهتر که نيا يبرا
  م شده است.يمت ثابت ترسيمتوسط هزينه سرانه روستايي به شهري به ق

  

 (درصد)مت ثابتي: نسبت متوسط هزينه سرانه روستايي به شهري به ق١٩-١نمودار 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه

 ۵۷معادل ) ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۱ يها سالر (يده سال اخدر طول  يبه شهر يينه سرانه روستايمتوسط نسبت هز
ت يجمع يدرآمددهنده اختالف سطح  نشان يبه نوع يو شهر ييروستا يها نهيزن هيباختالف  درصد بوده است.
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به طور  يبه شهر يينه سرانه روستاير نسبت هزي، مقاد۱۳۹۰تا ۱۳۷۵ يها در طول سالاست.  يو شهر ييروستا
  .روند افزايشي داشته استلي ک

، رود ار ميکبه  جامعه يمختلف درآمد يها ن گروهيب يع امکانات زندگيتوز يبررس يکه برا يياز ابزارها يکي
ها  سهم دهک ۳-۱جدول در . ١ها است نهيجامعه از کل هز يمختلف درآمد يها گروهسهم  يو بررس يريگ اندازه

  نشان داده شده است.  ۹۰ها در سال  نهياز کل هز
، ي، نسبت سهم دهک دهم به دهک اول شهر۹۰به طور متوسط در سال  ۳-۱جدول با توجه به اطالعات 

نه يبرابر هز ۱۰ن دهک يدر باالتر يک فرد شهرينه متوسط سرانه يبه طور متوسط هز يعنيبرابر است.  ۱۰
 ۹، ييبوده است. نسبت سهم دهک دهم به دهک اول روستا ن دهکيتر نييدر پا يک فرد شهريمتوسط سرانه 

  است. ييشتر از جامعه روستايب يدر جامعه شهر ينابرابربر اساس اين شاخص دهد  يکه نشان مبرابر است 
  

 ١٣٩٠سال  -ها از کل هزينه در جامعه شهري و روستايي درصد سهم دهک :٣-١ جدول

 روستايي شهري کده
٢,٩٩ %٢,٧٧ ١% 
٤,٤١ %٤,١٤ ٢% 
٥,٤٣ %٥,١٥ ٣% 
٦,٣٧ %٦,١٥ ٤% 
٧,٤٤ %٧,٢٢ ٥% 
٨,٦٦ %٨,٤٦ ٦% 
١٠,١٠ %٩,٩٨ ٧% 
١٢,١١ %١٢,١٢ ٨% 
١٥,٤١ %١٥,٦٤ ٩% 
٢٧,٠٦ %٢٨,٣٨ ١٠%   

  بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه
  

تا  ١٣٧٠از سال  ييو روستا يت شهريبه اول جمعنه دهک دهم يرات نسبت هزييروند تغ ۲۰-۱نمودار در 
تا  ١٣٧٠از سال داشته است.  يروند کاهش يو شهر ييت روستاين شاخص در جمعيام شده است. يترس ١٣٩٠
 يعنيبوده است.  يت شهريشتر از جمعيب عموماً ييت روستاينه دهک دهم به اول در جمعينسبت هز ١٣٧٨
نه يمقدار نسبت هز ١٣٩٠تا  ١٣٧٩از سال  يبوده است. ول يت شهريزجمعشتر ايب ييت روستايدر جمع ينابرابر

                                                                                                                                 
 يمختلف درآمد يها م و دهکين مقدار مرتب و به ده گروه تقسيشتريمقدار به بن ينه هر فرد محاسبه و از کمترين منظور ابتدا سرانه هزيبه هم ١

  ها محاسبه شده است. نهيهر دهک از کل هز يها نهي. سپس سهم کل هزندا محاسبه شده
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 ينابرابر از ييت روستايدر جمع ينابرابر و بوده يت شهريکمتر از جمع ييت روستايدهک دهم به اول در جمع

  است.  کمتر شده يت شهريجمع
جه گرفت يتوان نت ياست م يينمودار روند روستاب يشکمتر از قدرمطلق  يب نمودار روند شهريقدر مطلق ش

ن يل اياز دال يکيافته است. يکاهش  يت شهرينسبت به جمع يشتريبا شدت ب ييت روستايدر جمع يکه نابرابر
  . ١ها است ن ساليدر ا انييت روستايدست شدن جمع کيان به شهرها و ييش مهاجرت روستايموضوع افزا

  

متوسط سرانه دهک دهم به اول جمعيت شهري و : مقايسه روند تغييرات نسبت هزينه ٢٠-١نمودار 
 روستايي

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه

  

از  يمختلف درآمد يها ر کشورها، سهم گروهيران با سايدر ا يمختلف درآمد يها ت گروهيسه وضعيمقا يبرا
ه شده است. نسبت يارا ٤-١جدول استخراج و در  يجهان ت بانکيمختلف از سا يها در کشورها نهيکل هز

 ييران نسبت به کشورهايدر ا يدهد نابرابر ياست که نشان م ١٥ رانيا ين براييدهک باال به پانه يمتوسط هز
سه نسبت دو دهک يمقااست. بوده ل کمتر يه و برزيجريقطر، ن ياز کشورها يشتر وليه و پاکستان بيترک چون

  دهد. يجه را نشان مين نتيز همين نييپا باال به دو دهک
  

                                                                                                                                 
  )۱۳۷۹ان (يبيطب ١
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 (درصد) ٢٠٠٨ها از کل هزينه در کشورهاي مختلف در سال  : مقايسه سهم دهک٤-١جدول 

 کده
سهم 

باالترين 
 کده

ترين  سهم پايين
 کده

 کنسبت ده
 باال به پايين

سهم بيست 
 درصد باال

سهم بيست 
 درصد پايين

نسبت بيست 
درصد باال به 

 پايين

 ٤,٢ ٩,٦ ٤٠,٠ ٥,٩ ٤,٤ ٢٦,١ پاکستان

 ٨,٠ ٥,٧ ٤٥,٤ ١٣,٤ ٢,٢ ٢٩,٤ ترکيه 

 ٨,٨ ٥,٥ ٤٨,٥ ١٥,٢ ٢,١ ٣٢,٤ ران يا

 ١٢,٣ ٤,٤ ٥٤,٠ ٢١,٢ ١,٨ ٣٨,٢ هيجرين

 ١٣,٣ ٣,٩ ٥٢,٠ ٢٧,٦ ١,٣ ٣٥,٩ قطر

 ٢١,١ ٢,٨ ٥٩,٠ ٥٤,١ ٠,٨ ٤٣,٣ برزيل
  

 استخراج شده است. يت بانک جهانير کشورها از ساي: اطالعات سا۱منبع
 محاسبه شده است. ۱۳۸۷بودجه خانوار مرکز آمار ايران در سال  يها ران با استفاده از دادهيا يها : مقدار شاخص۲منبع
  اخذ شده است. يت بانک جهانياست که از سا ٢٠١٠ه مربوط به سال يجريکشور ن يها مقدار شاخص :حاتيتوض

  

 يدرجه نابرابر يبررس يمورد استفاده برا يگر از ابزارهايد يکي( ينيب جيضررات ييروند تغ ۲۱- ۱نمودار در 
ت يجمع انيمن شاخص يسه ايمقاشده است.  هيارا ١٣٩٠تا  ١٣٧٠از سال  ييو روستا يت شهريجمع) جوامع
 ينيب جيها مقدار ضر ر ساليدر سا ،١٣٧٧و  ١٣٧٢، ١٣٧٠ يها جز ساله ب دهد يم  نشان يو شهر ييروستا
ر يساتحليل  .است ييت روستايشتر از جمعيب يشهرت يجمع ينابرابر يعنيبوده است.  يياز روستاشتر يب يشهر

بيشترين فاصله ضريب جيني . کند را تاييد مین مطلب يز اين مطالعه نيمحاسبه شده در ا ينابرابر يها شاخص
  است. مشاهدهقابل  ١٣٨٢تا  ١٣٨٠ يها سال طیو نيز  ١٣٧٦و  ١٣٧٥هاي  روستايي و شهري در سال

 

 جمعيت شهري و روستايي : مقايسه روند تغييرات ضريب جيني٢١-١نمودار 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه   
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کشورها در  يبرخ ينيب جيرد ضريصورت گر کشورها يران با سايا ينيب جياز ضر يا سهيمقا که نيا يبرا
  نشان داده شده است.  ٥-١جدول در  ٢٠٠٨سال 
  

 ٢٠٠٨: مقدار ضريب جيني کشورهاي مختلف در سال ٥-١جدول 
 ليبرز هيجرين رانيا هيترک فرانسه مصر پاکستان کشور

   ٠,٥٥  ٠,٤٩  ٠,٤٢  ٠,٣٩  ٠,٣٣  ٠,٣١  ٠,٣٠ ينيب جيضر
 محاسبه شده است. ۱۳۸۷بودجه خانوار مرکز آمار ايران در سال  يها ران با استفاده از دادهيا ينيب جيضر: ۱منبع
 استخراج شده است. يت بانک جهانير کشورها از سايسا ينيب جيضر: ۲منبع
ت بانـک  ياست کـه از سـا   ٢٠١٠ه مربوط به سال يجريکشور ن يو برا ٢٠٠٩ل مربوط به سال يکشور برز ينيب جيمقدار ضر: حاتيتوض
  .نداخذ شده ا يجهان

  

با  ٤-١در جدول  نسبت بيست درصد باال به پايينو  نسبت دهک باال به پايين يها ر شاخصيسه مقاديمقا
 يج مشابهينتا يمختلف نابرابر يها ر شاخصيدهد مقاد ينشان م ٥-١ در جدول ينيب جيج حاصله از ضرينتا
نشان  ٥-١ج جدول يو هم نتا ٤-١ج جدول يکه هم نتا يدهد. به طور يمختلف را نشان م يکشورها يبرا
 ين نابرابريشتريب ون يکمتر يداراب يل به ترتيه و برزيجريران، نيه، ايپاکستان، ترک يدهد که کشورها يم

 .هستند
تا سال  ١٣٧٠از سال ،يو شهر ييت روستايدر جمع يو نابرابر ينيب جيضر يقابل ذکر است روند کاهش

از  يش نرخ تورم در برخيافزارسد،  يبه نظر مها همراه بوده است.  ن ساليبا نرخ رشد مثبت اقتصاد در ا ١٣٨٢
اول تا  يها برنامه ياجرا يها سال يع درآمد طيبر توزرشد اقتصاد  نتوانسته اثر مثبت يدوره زمانن يا يها سال

  ن ببرد.يرا از بسوم توسعه 
تا  زين ع درآمد،يمذکور بر توز يها توسعه دوره يها برنامه يها استير سيتاث شده در مورد انجام يها يبررس

طول در  يل اقتصاديتعد يها استيساز  يموارد ناش يبرخ که بيترت نيگزاره است. به ا نيا ديمو يحدود
و به بر اصالح ساختار داشته  يمثبت ريتاث ها اتيمال شيو افزا يمانند رشد اقتصاد اول تا سوم توسعه يها برنامه

بر  يها اثر منف متيق رشدو  يکاريمانند رشد موقت ب يمقطع جينتا ي، اما برخاستده يع درآمد انجاميبهبود توز
ند اثرات فوق به بهبود يت، برآيدر نها. است منجر شدهع درآمد يو به بدتر شدن توزدرآمد داشته  عيساختار توز

  .١ع درآمد منجر شده استيتوز
ه انجام شد يز مطالعات مختلفيدر دوره فوق نع درآمد يبر توزها  ارانهي يزان اثربخشيمز ينر و يدر مورد تاث

 ،اند ع درآمد نداشتهيبر توز يندانر چيها تاث ارانهيدر برنامه اول توسعه،  که، نيج به دست آمده اياست. از جمله نتا

                                                                                                                                 
  )١٣٨٤( يمهرگان و احمد ١
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  .١وجود داشته است ينيج بيها و ضر ارانهي انيم يمنف يا رابطه توسعه و سوم در برنامه دوم يول

 ،دولت يع درآمديتوز يها استيز با سين ١٣٩٠به  ير منتهياخ يها در سال ينيج بيضرتوجه  کاهش قابل
  همراه بوده است. ن دستياز ا ييها استيسو  ٣ع سهام عدالتيتوز ٢ارانه هايش درآمد نفت، هدفمندکردن يافزا

ان به شهرها دانست. ييل مهاجرت روستايتوان به دل يدر روستاها را م يل کاهش نابرابرياز دال يکين يهمچن
در روستاها کاهش  ياند و نابرابر ماندهيرتر که امکان مهاجرت نداشتند در روستاها باقيان فقييکه روستا يبه طور

  .٤افته استي

 مطلق خط فقرمحاسبه 

محاسبه خط فقر مطلق مورد  يبرا يمختلف يها روش، ح داده شديتوض يفقر و نابرابر فصلکه در  طور همان
 ييغذا يازهاين سبد مطلوب نييروش تع يبر مبنامطلق ن مطالعه، محاسبه خط فقر يرد. در ايگ ياستفاده قرار م

مصوب وزارت بهداشت،  ييغذا يازهاي، سبد نييغذا يازهايمحاسبه ارزش سبد مطلوب ن ياست. برا انجام شده
روزانه مورد  يکالر ٢١٠٠ر گرفته و خط فقر غذايي سرانه بر اساس ، مورد استفاده قرا٥يدرمان و آموزش پزشک

محاسبه خط فقر مطلق  ياز کودکان محاسبه شده است. سپس برايروزانه مورد ن يکالر ١٨٠٠از بزرگساالن و ين
ن منظور، خط فقر غذايي سرانه يبد .سرانه، ساير نيازهاي اساسي فرد به خط فقر غذايي سرانه اضافه شده است

بر اين اساس و  ب انگل) ضرب شدهيل مخارج فرد به مخارج غذايي (معکوس ضرکدر نسبت و شده   محاسبه
سرانه و  يي، نحوه محاسبه خط فقر غذايصل فقر و نابرابرف ١وست ياست. در پ خط فقر مطلق سرانه محاسبه شده

  ل شرح داده شده است.يبه تفص ٦خط فقر مطلق سرانه
از سال  ييو روستا يت شهريک جمعيرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکييروند تغ ۲۲-۱نمودار در 
شتر از مقدار يب ١٣٩٠تا  ١٣٧٠ يها در تمام سال يشده است. خط فقر سرانه مطلق شهر ميترس ١٣٩٠تا  ١٣٧٠

 هزار ٢٨٨٩برابر  ١٣٩٠در سال  يشهرمطلق بوده است. مقدار خط فقر سرانه  ييخط فقر سرانه مطلق روستا
برابر  ١٣٩٠در سال  ييروستا خط فقر سرانه مطلقبرابر شده است. مقدار  ٧٨، ١٣٧٠ال در ماه و نسبت به سال ير

  برابر شده است. ١٠٢، ١٣٧٠ال در ماه و نسبت به سال ير هزار ١٩٦٩
                                                                                                                                 

  )١٣٩٠( يانيعر ١
  )١٣٩٠)، زنوز و همکاران (٢٠١٢و همکاران ( ياصفهان يصالح ٢
  )٢٠١١بار ( آتش ٣
  )۱۳۷۹ان (يبيطب ٤
 . ١٣٨٤، سال يه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيدفتر تغذ ٥
خط فقر به عنوان مثال  .خانوار محاسبه شده است معادل نه خانوار به بعديم هزياز تقس نه سرانهيهزش دقت محاسبه خط فقر مطلق، يافزا يبرا ٦

 محاسبه شده است: ريرابطه ز با استفاده ازخانوار چهار نفره، 
  نفره)٤) * (بعد غيرخوراکي خانوار ١-نفره)+(ضريب انگل٤نفره= خط فقر سرانه *(ضريب انگل* متوسط بعد خوراکي خانوار ٤خط فقر خانوار 
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 : روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي٢٢-١نمودار 
 درماه) (ميليون ريال

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه

  

ت سال بمت ثايبه ق ييو روستا يت شهريک جمعيرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکييروند تغ ۲۳-۱نمودار در 

  .١م شده استيترس ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰از سال  ۱۳۹۰
شتر از مقدار خط فقر سرانه مطلق يب ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰ يها ثابت در تمام سالمت يبه ق يخط فقر سرانه مطلق شهر

  بوده است.  ييروستا
  

  

                                                                                                                                 
خط فقر سرانه مطلق به قيمت ثابت جمعيت شهري و روستايي محاسبه  ج.ا.ا. يبانک مرکز يکاال و خدمات مصرف يشاخص بهابا استفاده از  ١

شود و شاخص قيمت روستايي نيز که توسط مرکز آمار  که، شاخص قيمت بانک مرکزي فقط براي مناطق شهري توليد مي شده است. توضيح اين
  ست.هاي اخير توليد شده ا ندارد و تنها در سال ۱۳۷۰شود، سري کاملي از سال  محاسبه مي
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: روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي به ٢٣-١نمودار 
 (ريال در ماه) ١٣٩٠قيمت ثابت سال 

  
و شاخص بهاي کاال و خدمات بودجه خانوار مرکز آمار ايران  يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه

 مصرفي بانک مرکزي ج.ا.ا.

  

م شده يترس ۱۳۷۰از سال  يت شهريدر جمع ١شکاف فقر و شدت فقر يها رات شاخصييروند تغ ۲۴-۱نمودار در 

ن يهرچه مقدار ا ،و نمايانگر عمق فقر استدهد  يرا نشان مفاصله فقرا نسبت به خط فقر شاخص شکاف فقر است. 
تا سال  ۱۳۷۲از سال  ن شاخصيا قرار دارد. يت بدترير جامعه در وضعيافراد فق يشتيت معيوضع يعنيشتر باشد يشاخص ب

و  ، کاهش فاصله فقرا از خط فقردهنده کاهش عمق فقر کاهش شاخص شکاف فقر نشان است. اشتهد يروند کاهش ۱۳۸۵
ز به طور مشابه ين شاخص نيدهد، ا يرا نشان م نابرابري در ميان فقرات فقر فقرا است. شاخص شد يشتيت معيبهبود وضع
رسد با کاهش  يبه نظر م ان فقرا است.يم يدهنده کاهش نابرابر داشته، کاهش شاخص شدت فقر نشان يروند کاهش

فقرا کاهش  يافته و هم اختالف سطح زندگيفقرا بهبود  يشتيت معيهمزمان دو شاخص شکاف فقر و شدت فقر، هم وضع
  ت فقرا استفاده کنند.يبهبود وضع يبرا يمشابه يها توانند از برنامه يگذاران م استيکه س يافته است. به طوري

 يکه عمق فقر و نابرابر ياين معن، به بوده يشيافزا شکاف فقر و شدت فقر يها روند شاخص ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۶از سال 
 يها فقرا که در دهک يشتيمعت يها، وضع ارانهي يطرح هدفمندساز يبا اجرا ۱۳۹۰است. در سال  ش داشتهيان فقرا افزايم
  افته است.يکاهش  مجدداً ر جامعهياقشار فق ي، فاصله فقرا با خط فقر و نابرابرن جامعه قرار دارند بهتر شدهييپا

                                                                                                                                 
  شاخص شکاف فقر، بر فاصله کلي فقرا نسبت به خط فقر مبتني است و نمايانگر عمق فقر است.  ١

گيرد، بلکه نابرابري در ميان  تنها فاصله فقرا تا خط فقر (شکاف فقر) را در نظر مي نهن شاخص، ي، اتوان دوم شکاف فقر استشاخص شدت فقر،     
  .دهد ضريب باالتري به خانوارهاي دورتر از خط فقر اختصاص مي صورت کهبه اين کند.  فقرا را نيز محاسبه مي
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 (درصد) هاي فقر جمعيت شهري : روند تغييرات شاخص٢٤-١نمودار 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه           

  

م شده يترس ۱۳۷۰از سال  ييت روستايشکاف فقر و شدت فقر در جمع يها رات شاخصييروند تغ ۲۵-۱نمودار در 

شاخص شکاف فقر، فاصله فقرا که با کاهش  يبه طوربوده  يها کاهش ن شاخصيروند ا ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۷۲است. از سال 
 يان فقرايم ين با کاهش شاخص شدت فقر، نابرابريفقرا بهبود داشته است. همچن يشتيت معياز خط فقر کاهش و وضع

 روند۱۳۸۸تا  ۱۳۸۵از سال اند.  دهش يتر دست کيت ير جامعه، جمعيت فقيکه جمع ياین معنافته به يجامعه کاهش 
 يتوجه ها کاهش قابل ارانهيبا پرداخت  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹و در سال  بوده يشيافزا شکاف فقر و شدت فقر يها شاخص

  .است داشته
 (درصد) هاي فقر جمعيت روستايي : روند تغييرات شاخص٢٥-١نمودار 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه           
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  م شده است. يترس ۱۳۷۲از سال  ييو روستا يت شهريدر جمع ١نرخ رشد شاخص نرخ فقر ۲۶-۱در نمودار 
روند نرخ رشد شاخص  .م شده استيز ترسين ييو روستا يرات نرخ رشد شاخص نرخ فقر شهريين نمودار، روند تغيدر ا

بوده است. به  يشي، افزاييرات نرخ رشد شاخص نرخ فقر روستاييروند تغ يبوده ول يکاهش ۱۳۷۲، از سال ينرخ فقر شهر
  است.  افتهيش يافزا يميب ماليبا ش ييداشته و نرخ فقر روستا يروند کاهش ي، نرخ فقر شهر۱۳۷۲رسد از سال  ينظر م
  

 (درصد) ييو روستا يت شهريک جمعينرخ رشد شاخص نرخ فقر به تفک: ۲۶-۱نمودار 

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه           

  
طور که در  . همان٢توسعه نشان داده شده است يها ، متوسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در طول برنامه۲۷-۱در نمودار 

بوده و نرخ  يدوم و سوم توسعه کاهش يها متوسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در طول برنامه شود ديده مين نمودار نشان يا
ش يبوده و نرخ فقر افزا يشيافزامتوسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در برنامه چهارم توسعه  يول ،ستفقر کاهش داشته ا

کاهش  ييو روستا يت شهريها نرخ فقر در جمع ارانهي يطرح هدفمندساز يز با اجراين برنامه پنجم توسعهاست. در  يافته
  داشته است.

  
  

                                                                                                                                 
براي رفـع ايـن   . دهد که زير خط فقر قراردارند. اين شاخص، فاصله افراد فقير با خط فقر را نشان نمي است يشاخص نرخ فقر نسبت تعداد افراد ١

  شود.  اشکال، از شاخص شکاف فقر استفاده مي
  شده است.  يبند ن سال با برنامه اول توسعه طبقهي، ا۲۷-۱ توسعه وجود نداشته، در نموداربرنامه  ۱۳۷۳در سال  ٢
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ت يک جمعيتوسعه به تفک يها برنامهمتوسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در طول : ۲۷-۱نمودار 

 (درصد) ييو روستا يشهر

  
 بودجه خانوار مرکز آمار ايران يها شده با استفاده از داده منبع: محاسبه           

 ريافراد فق ياصل يها يژگيو

خانوار، الت سرپرست خانوار، بعد يسرپرست خانوار، سطح تحص يع سنير از نظر توزيفق يخانوارها يها يگ ژيو
ت اشتغال يت سرپرست خانوار و وضعيت ازدواج سرپرست خانوار، جنسيدرآمد در خانوار، وضع يتعداد افراد دارا

  .اند هقرار گرفت يمورد بررس ۱۳۸۹١ران در سال يبودجه خانوار مرکز آمار ا يها با استفاده از دادهسرپرست خانوار 
دهد  ي، نشان م۱۳۸۹ در سال ييو روستا يسرپرست خانوار شهر يمختلف سن يها فقر در رده يچگال يبررس

  .سال قرار دارند ۴۰ يسن محدودهدر ، ييو روستا ير شهريفق ين تعداد سرپرست خانوارهايشتريب
ک زنان و مردان سرپرست خانوار يبه تفک ييو روستا يسرپرست خانوار شهر يهرم سن بررسی  ن،يا بر  عالوه

 ۴۰تا  ۳۵ ين تعداد مردان سرپرست خانوار در محدوده سنيشتري، بييو روستا يشهرت يدر جمع دهد مینشان 
در  ين تعداد زنان سرپرست خانوار شهريشتريب يز هستند. ولين نرخ فقر نيباالتر يسال قرار دارند که دارا

سال  ۶۰تا  ۵۵ يدر محدوده سن يين تعداد زنان سرپرست خانوار روستايشتريسال و ب ۷۰تا  ۶۵ يمحدوده سن
   .ز هستندين نرخ فقر نيباالتر يقرار دارند که دارا

                                                                                                                                 
هاي اقتصاد از جمله در الگوي مصرف  در بيشتر بخشاز آن  يناش يساختار اترييو تغ ۹۰ها در سال  ارانهي يطرح هدفمندساز يبا توجه به اجرا ١

 يبررسـ  يبـرا  ۱۳۸۹سـال  هاي انرژي تـا نـان،    کاالهاي مورد استفاده خانوارها و نيز تغييرات قيمتي در کاالهاي مورد استفاده خانوارها از حامل
  ر انتخاب شده است.يفق يخانوارها يها يژگيو
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ت سرپرست خانوار، سن يات مختلف خانوار و سرپرست خانوار شامل جنسير خصوصيتاثدر اين مطالعه، 
ر يبر فقدرآمد در خانوار  يدارا يسواد بودن سرپرست خانوار، بعد خانوار و تعداد اعضا يا بيسرپرست خانوار، باسواد 

نشان  ين بررسيج اي. نتاه استشد يبررس ١تيپروب يبر الگو يمبتن یليبا استفاده از تحل ۸۹بودن در سال 
خانوار و در درآمد  يدارا يش تعداد اعضاي، افزاسرپرست خانوار ، مرد بودنسرپرست خانوار باسواد بودن، دهد يم
  انجامد.  يش فقر ميش بعد خانوار به افزايافزاشود و  يمشتر بودن سن سرپرست خانوار به کاهش فقر منجر يب

ش بعد خانوار ير را در کاهش فقر دارد. پس از آن افزاين تاثيشتريباسواد بودن سرپرست خانوار بن، يهمچن
خانوار، مرد بودن سرپرست خانوار در درآمد  يدارا يت، تعداد اعضايش فقر دارد و در نهاير را در افزاين تاثيشتريب

  رات در کاهش فقر را دارند.يتاث يبعد يها سرپرست خانوار ردهو سن 

 ياقتصادالن کمتغيرهاي  فقر و

ر وارد يچهار متغقرار گرفت.  يمورد بررسنيز در اين مطالعه  دستمزدو  يکاريارتباط نرخ فقر با نرخ تورم، نرخ ب
، نرخ تورم و سرانه يکاريوابسته و نرخ بر يبه عنوان متغ ييو روستا ينرخ فقر شهر :د ازبودن عبارت ،شده در مدل

ند رشد بر رفاه خانوارها وارد مدل يموثر فرا ي(سرانه دستمزد به عنوان خروج يحير توضيدستمزد به عنوان متغ
 . ٢شده است)

 يدرصد برا ۸۵و  يبرآورد شهر يدرصد برا ۹۳( ياديدهد، نوسانات فقر تا حد ز يج برآورد نشان مينتا
آنچه  مشابه بادهد،  يج نشان مي. نتاهستندح يتوضقابل نظر گرفته شده،  در يحيتوض يرهايتغ) توسط مييروستا
هر دو  يبرااين متغير ب يبا نرخ فقر رابطه مثبت دارد و ضر يکاري، نرخ بقابل پيگيری استات موضوع يدر ادب

شد با نرخ  يات بررسيدر ادبچه  نآهمانند نيز دار است. دستمزد (جبران خدمات)  يمعن ييو روستا يرابطه شهر
ت تورم يدر نها .دار است يمعن ييو روستا يهر دو رابطه شهر يبرادستمزد نيز ب يدارد. ضرا يفقر رابطه منف

ب مثبت است يب که عالمت ضرين ترتيدارد. به ابا نرخ فقر  يرابطه مبهم ٣شود ديده میات يهمانند آنچه در ادب
آن  يمعنادارشود اگرچه  يدرصد رد م ۹۵منان يدر سطح اط ياما با فاصله اندکو با نرخ فقر رابطه مثبت دارد، 

                                                                                                                                 
. يعني متغير وابسته برداري از صـفر و يـک   استاي با مقادير يک و صفر  و جملهشامل يک متغير د) Probitمتغير وابسته در الگوي پروبيت ( ١

 ت است.ينجا فقر) و صفر به مفهوم عدم وقوع آن وضعيت (در ايک وضعياست که در آن عدد يک به منزله وقوع 
) در دو حالت شهري و روسـتايي در  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰ررسي (سري متغيرهاي توضيحي به صورت کامل در دوره مورد ب ۳که هيچ کدام از از آنجا ٢

بيکاري کل (مرکز آمار ايران) و جبران خدمات سرانه (مرکز آمار ايران) استفاده  نرخدسترس نبود، به ترتيب از تورم کشوري (بانک مرکزي ج.ا.ا.)، 
  شد.
از  يو تعـداد هاي تورم و فقـر بـوده    ضعيف مثبت بين نرخ  وجود رابطهحاکي از رابطه نرخ تورم و نرخ فقر، باره درگرفته  برخي مطالعات صورت ٣

ـ مطالعات نبرخي . يابد اند که با افزايش تورم، نرخ فقر کاهش مي مطالعات نيز نتايجي مبني بر تاثير منفي تورم بر نرخ فقر را ارايه و بيان کرده ز، ي
  .هاي تورم و فقر هستند به نبود رابطه بين نرخ لقاي
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و  ير را بر نرخ فقر شهرين تاثيتر يقو يکاريب ، نرخشود. در مجموع يد مييتر تا نيينان پايسطوح اطم يبرا

 دهند. يح ميدارد و پس از آن تورم و دستمزد، نوسانات فقر را توض ييروستا
  است: ٦-١جدول به شرح  ييو روستا يمذکور در دو رابطه شهر يرهايب برآورد بر متغيضرا

  

 ييو روستا يمختلف موثر بر نرخ فقر شهر يرهايب متغيضرا :٦-١جدول 

 يحير توضيمتغ        
 برآورد

 يکاريب تورم
 دستمزد 

 (جبران خدمات)

  - ۰,۱۴  ۰,۵۲  ۰,۱۵ يشهر

  - ۰,۱۱  ۰,۵۰  ۰,۱۳ ييروستا
  هاي بودجه خانوار مرکز آمار ايران استفاده از دادهشده با  منبع: محاسبه

 و نتيجه گيری يبند جمع

اهش فقر به عنوان راهبرد کاست،  شدهايران هاي توسعه  ه بر بسط و تحقق عدالت اجتماعي در برنامهکيدي کبا تا
ت بيشتري يبايست حما از اقشار جامعه و بر پايه چه اطالعاتي مي کدام يکه ک ليدي داشته و اينکتوسعه اهميت 

  است.   گذاران اقتصادي و اجتماعي بوده د همواره مورد توجه سياستنشو
ن يان بوده تا از اگذار استيسجاد فقر همواره مورد توجه ير و عوامل موثر بر ايافراد فق ييشناسان يبنابرا

و  يين کارايد و همچننشو اتخاذجاد فقر يرفع عوامل موثر بر ا يبرا ياقتصاد مناسب يها استيق سيطر
به کاراتر  ياقتصاد يها استيشده و س يفقر بررس يها بر روند شاخص فوق ياقتصاد يها استيس ياثربخش

  د.نشو کارگرفته
روند  يبررسل به يتفصبه  رانيبر اقتصاد ا و اثر آن يتحوالت داخل ،سوممجلد از دوم فصل در ن رو ياز ا

  ر است:يبه شرح ز ين بررسيج اين نتايتر . مهمپرداخته شد يربفقر و نابرا يها رات شاخصييتغ
 ١٣٩٠تا  ١٣٧٠ يها سال طی ييو روستا يت شهريجمع يبرا يو نابرابر فقر يها روند شاخص .۱

 .دهد يرا نشان م يروند رو به بهبود يبه طور کل
 ١٣٨٢تا سال  ١٣٧٠، از ساليو شهر ييروستات يدر جمع يو نابرابر ينيب جيضر يروند کاهش .۲

 ياجرا يها سال يط رسد يها همراه بوده است. به نظر م ن ساليبا نرخ رشد مثبت اقتصاد در ا
اثر مثبت  ين دوره زمانيا يها سال از يش نرخ تورم در برخيافزا اول تا سوم توسعه يبرنامه ها

 . نبرده استن يع درآمد را از بيرشد اقتصاد بر توز
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 يع درآمديتوز يها استيز با سين ۱۳۹۰به  يمنته يها در سال ينيب جيضرتوجه  کاهش قابل .۳
ن دست ياز ا ييها استيع سهام عدالت و سيها، توز ارانهيش درآمد نفت، هدفمندکردن يافزا دولت،

 همراه بوده است.
بعد از جنگ،  يا توسعه يها برنامه ياما اجراه بود يشيافزا ۱۳۷۲تا  ۱۳۷۰نرخ فقر از سال روند  .۴

 د. يانجام ۱۳۸۵، به کاهش نرخ فقر تا سال يو نرخ رشد مثبت اقتصاد يسازندگ
ش تورم، بدتر شدن ي، افزاياستيس يها ينظم يش گذاشت. بيرو به افزا ۱۳۸۵نرخ فقر از سال  .۵

 ن روند برشمرد. يل ايد بتوان از داليرا شا يو کاهش نرخ رشد اقتصاد يالملل نيط بيشرا
دهد متوسط نرخ رشد  يتوسعه نشان م يها توسط نرخ رشد شاخص نرخ فقر در طول برنامهم .۶

بوده و نرخ فقر کاهش داشته  يدوم و سوم توسعه کاهش يها شاخص نرخ فقر در طول برنامه
  بوده است.  يشيدر برنامه چهارم توسعه افزا ياست ول

را  ۱۳۹۰کاهش نرخ فقر در سال  افت.يش، کاهش ينرخ فقر پس از چند سال افزا ۱۳۹۰در سال  .۷
ر يکه تاث نين حال، نظر به ايبا ا .ارانه ها مرتبط دانستيطرح هدفمندکردن  يد بتوان با اجرايشا
مانند تورم  يگر اقتصاديد يرهايمدت و بلندمدت توسط متغ انيدر م يع درآمديتوز يها استيس

کاهش فقر و  يعنوان روش مطمئن براها به  استين سين، اتکا به ايکند، بنابرا يدا ميکاهش پ
 رسد.  يبه نظر نم يمنطق ينابرابر

داشته، کاهش  يروند کاهش ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۷۲شکاف فقر و شدت فقر از سال  يها شاخص .۸
ت يدهنده کاهش عمق فقر، کاهش فاصله فقرا از خط فقر و بهبود وضع شاخص شکاف فقر نشان

ز به ين شاخص نيدهد، ا يرا نشان م در ميان فقرا نابرابريفقرا است. شاخص شدت فقر  يشتيمع
ان فقرا يم يدهنده کاهش نابرابر داشته، کاهش شاخص شدت فقر نشان يطور مشابه روند کاهش

 يشتيت معيرسد با کاهش همزمان دو شاخص شکاف فقر و شدت فقر، هم وضع ياست. به نظر م
گذاران  استيکه س يفته است. به طورايفقرا کاهش  يافته و هم اختالف سطح زندگيفقرا بهبود 

 ت فقرا استفاده کنند.يبهبود وضع يبرا يمشابه يها توانند از برنامه يم
که عمق  ي، به طوربوده يشيافزا شکاف فقر و شدت فقر يها روند شاخص۱۳۸۸تا  ۱۳۸۶از سال  .۹

 يطرح هدفمندساز يبا اجرا ۱۳۹۰است. در سال  ش داشتهيان فقرا افزايم يفقر و نابرابر
ن جامعه قرار دارند بهتر شده، فاصله فقرا با ييپا يها فقرا که در دهک يشتيت معيها، وضع ارانهي

 افته است.يکاهش  مجدداًر جامعه ياقشار فق يخط فقر و نابرابر
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سه با يز همچنان در مقاين يفعلر يمقاد ،يفقر و نابرابر يها رغم کاهش شاخص يگر،عليد ياز سو
لزوم توجه به  ن رو،يرسد، از ا يه نامناسب به نظر ميه مانند ترکيهمسا يکشورهات يوضع

  شود.  ياحساس مدار همچنان يپا ييبه منظور فقرزدا ياقتصاد يکارا يها استيس
  دهد که: ينشان م ۱۳۸۹ر در سال يفق يخانوارها يها يژگيو يبررس .۱۰

  ،يدارا يش تعداد اعضايافزاباسواد بودن سرپرست خانوار، مرد بودن سرپرست خانوار 
شود و  يشتر بودن سن سرپرست خانوار به کاهش فقر منجر ميدرآمد در خانوار و ب

 انجامد.  يش فقر ميش بعد خانوار به افزايافزا
 ش بعد ير را در کاهش فقر دارد. پس از آن افزاين تاثيشتريباسواد بودن سرپرست خانوار ب

در درآمد  يدارا يت، تعداد اعضايفقر دارد و در نهاش ير را در افزاين تاثيشتريخانوار ب
رات در يتاث يبعد يها خانوار، مرد بودن سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار رده

 کاهش فقر را دارند.
 در سال ييو روستا يسرپرست خانوار شهر يمختلف سن يها فقر در رده يچگال يبررس 

در ، ييو روستا ير شهريفقبيشترين تعداد سرپرست خانوارهاي دهد  ي، نشان م۱۳۸۹
 .سال قرار دارند ۴۰سني  محدوده

 ۷۰تا  ۴۵( يانساليسال)، دوره م ۴۵تا  ۲۰(از  ياگر طول عمر افراد به سه دوره جوان 
رسد نرخ فقر در  يبه نظر مم شود، يسال) تقس ۷۰(باالتر از  يسال) و دوره کهنسال

 يل خانواده هستند) و سرپرست خانوارهايوان (که در دوره تشکج يسرپرست خانوارها
  .انسال استيم يشتر از نرخ فقر سرپرست خانوارهايکهنسال ب

 سرپرست مردان و زنان کيتفک به ييروستا و يشهر يسرپرست خانوارها يهرم سن 
 خانوار سرپرست مردان تعداد نيشتريب ،ييروستا و يشهر تيجمع در دهد يم نشان خانوار

 يول. هستند زين فقر نرخ نيباالتر يدارا که دارند قرار سال ۴۰ تا ۳۵ يسن محدوده در
 نيشتريب و سال ۷۰ تا ۶۵ يسن محدوده در يشهر خانوار سرپرست زنان تعداد نيشتريب

 يدارا که دارند قرار سال ۶۰ تا ۵۵ يسن محدوده در ييروستا خانوار سرپرست زنان تعداد
 .هستند زين فقر نرخ نيباالتر

 مانند يژگيک ويدهد بهبود صرفا  يفقرا نشان م يشناخت تيجمع يها يژگيو يبررس ،
ن نگاه يست، بنابرايت فقر نيخروج خانوار از وضع يبه معنا اشتغال سرپرست خانوار، الزاماً
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بدون توجه  ييزا مانند اشتغال ييها استياتکا به س بدونبه مقوله کاهش فقر  يبعد کي
 رسد. يز ناکارآمد به نظر ميدرآمد نش يبه افزا

 ن مطلب است که:يد اين مطالعه مويدر ابر نرخ فقر  يکالن اقتصاد يرهايمتغ يبررس .۱۱
  ييو روستا يهر دو رابطه شهر يب برايبا نرخ فقر رابطه مثبت دارد و ضرا يکارينرخ ب 

  دارد.  يشد با نرخ فقر رابطه منف يات بررسيچه در ادب نآدستمزد همانند  دار است. يمعن
 دارد.با نرخ فقر  يات ذکر شد رابطه مبهميتورم همانند آنچه در ادب 

 دارد و پس از آن تورم و  ييو روستا ير را بر نرخ فقر شهرين تاثيتر يقو يکاريب نرخ
  دهند. يح ميدستمزد، نوسانات فقر را توض
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 ياست پوليس

و  ياقتصاد اتي. در ادبثبات اقتصاد کالن است امرتبط ب شده شناخته ياقتصاد يها استيس از يکي يپول استيس
 ياقتصاد يها يگذار استي، نقش دولت در س۱۹۳۰در دهه  ينزيک کرديرو بابه خصوص پس از ظهور اقتصاد 

  قرار گرفت.  ديمورد تأک ياقتصاد اتيدر ادب گذار استيتوسط نهاد س يگذار استيشد و توجه به س شتريب
 يمرکز بانک واسطه به و ٢ ميمستق ريغ و ١ميمستق يابزارها توسط حاضر حال در ايدن در جيرا يپول استيس

مدت و  رشد بلند ريبا هدف قرار دادن اقتصاد در مس يمال استيس کنار رد يپول استي. سديآ يدر م اجرا به
 يمدت رشد اقتصاد بلند ريدارد تا در دوران رونق و رکود، اقتصاد را در مس ي، سعياز نوسانات اقتصاد يريجلوگ

، يلپو استيس ياصل يها از رسالت يکياقتصاد کالن،  طيمنظور و با هدف حفظ ثبات در مح نيقرار دهد. به ا
 يعدم انضباط پول ايو انضباط  يمرکز يها اجرا شده توسط بانک يپول يها استيس نديبرآ .است تورم نرخ کنترل

  . شود يم انيدر نرخ تورم نما ياديتا حدود ز يپول گذار استيس
گسـترده   يمال يبازارها يکه دارا ييکشورهادر ا يمعتبر دن يمرکز يها بانک ،يپول استيس يابزارها از ميان

نرخ بهره  ،بازار باز اتيعمل قياز طر يمرکز بانکبازار باز دارند.  اتيبه استفاده از ابزار عمل يشتريب ليتما ،هستند
 اسـت يس. گـذارد  يرا به اجرا م يانقباض ايو  يانبساط يپول استيس قيطر نيو از ا دهد يهدف قرار م ريرا در مقاد

متعـارف و   يپول استيس توان ياقتصاد کالن را م طيبه مح نرخ بهره با توجه راتييتمرکز بر نرخ بهره و تغم يپول
 يهـا  اسـت يسدانسـت.   ٣متعـارف  ريغ يپول استيس توان يرا م يبانک مرکز يها ييبر دارا متمرکز يپول استيس
  . دنريگ يممورد استفاده قرار  يمال يها موارد خاص مانند بحران يدر برخرمتعارف يغ

 رانيا در يپول استيس يابزارها

  .شوند يم ميتقس ميمستق ريغ يو ابزارها ميمستق يابزارها يبه دو دسته کل زين رانيدر ا يپول استيس يابزارها
   

                                                                                                                                 
هاي مالي (مثل نرخ بهره) و يا مقادير مالي  هاي مستقيم بر قيمت کنترلشوند و بيانگر  اين ابزارها بر پايه قدرت قانوني بانک مرکزي اعمال مي ١

  ها) و يا موسسات مالي هستند. (مثل اعتبارات يا سپرده
روند و بر رفتار موسسات مالي از طريق اثرگذاري اوليه بر ترازنامه بانک مرکزي  ديد بانک مرکزي به کار مي ابزارهايي هستند که با توجه به صالح ٢

هاي مالي  کنند. هدف اين ابزارها اثرگذاري بر شرايط عرضه و تقاضاي پول توسط بانک مرکزي است و عمدتا در سيستم ا نرخ بهره عمل ميو ي
  .روند آزاد يا در حال آزادسازي به کار مي

هاي مرکزي  در شرايط بحران برخي بانککند و  در شرايط عادي بانک مرکزي از سياست پولي متعارف با استفاده از ابزارهاي موجود استفاده مي ٣
  .کنند استفاده مي هاي مقداري) سياستمعتبر به منظور خروج بحران از سياست پولي غير متعارف (از جمله تزريق نقدينگي به بازار و خريد و 
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 ميمستق يابزارها

. شـود  يم ابالغها  بانک به يمرکز بانک قيطر از ميمستق طور به رانيا در يپول يگذار استيس ميمستق يابزارها
  .ياعتبار سقف و يبانک سود نرخ از ندعبارت رانيا در ابزارها نيا

ضـوابط تعيـين    ،يثابت و مشـارکت  يعقود با بازده يبدون ربا و معرف يقانون عمليات بانک يبا اجرا رانيدر ا
ها و حداقل سود و يا بازده مورد انتظار طبق ماده  بانک ياز تسهيالت اعطاي يسود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناش

. همچنين طبـق مـاده   استپول و اعتبار  يبدون ربا بر عهده شورا يعمليات بانک نامه فصل سوم قانون ) آيين۲(
 يبـرا  يسود (بـازده) احتمـال   نرخ حداقل تعيين در تواند يم يبانک مرکز ،نامه فصل چهارم قانون مذکور ) آيين۳(

سود مورد انتظار و يا و يا عنداللزوم حداکثر نرخ  و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يگذار سرمايه يهاانتخاب طرح
 يهـا  نرخ سود سپرده رانيدر ا نيابنابر .دخالت نمايد يبانک يتسهيالت اعطاي ساير انواع يبرا ينرخ بازده احتمال

 نيا به ايدن مرسوم وهيش که يحال در. رديگ يم قرار استفاده مورد يپول يگذار استيس ميمستق ابزار عنوان به يبانک
در بازار پول  يتعادل دهيپد کيالب قدر  راهدف  بهره نرخ باز، بازار اتيعمل انجام با يمرکز بانک که است بيترت

  . بخشد يقق محت ييو دارا
 در ايران مركزي بانك« کشور يبانک و يپول قانون ۱۴ ماده اساس برگر سقف اعتبارات است. يم ديابزار مستق

 و ۱۲، ۱۱ يبنـدها  اسـاس  بر »كند نظارت و دخالت بانكي و پولي امور در تواند مي كشور پولي نظام اجراي حسن
 بـه  ها : محدود كردن بانكاز ندعبارتها  بانک يبانک و يپول امور در يمرکز بانک دخالت يها نهيزم ،ماده نيا ۱۳

پس انـداز   هايسپردهموقت يا دائم، تعيين نحوه مصرف وجوه  طور به مربوط هايفعاليت از نوع چند يا يك انجام
يـك از   كلي يـا در هـر   طور به هابانك اعتبارات و هاوام مجموع حداكثر تعيين و هابانك نزد مشابه هايسپردهو 

 ياعطا و ياعتبار يها تيمحدود جاديا با ،يپول يابزارها نيا لهيوس به تواند يم يمرکز بانکرشته هاي مختلف. 
ايـن امـر    کـه  کنـد،  تيلووا جاديا ياقتصاد يها بخش از يبرخ يبرا التيتسه ياعطا هنگام م،يمستق اعتبارات

ـ ن ياعتبار سقف نييتع ارياخت از استفاده .شود يم مزبور يها بخش سمت به اعتبارات گرفتن جهت به منجر  بـه  زي
  . شود يم گرفته نظر در رانيا در يپول استيس ميمستق ابزار عنوان

 ميمستق ريغ یابزارها

  :شوند يم ميتقس يکل دسته سه به رانيا در يپول استيس ميمستق ريغ يابزارها يمرکز بانک فيتعر اساس بر
 يقانون سپرده نسبت -۱

 يمرکز بانک مشارکت اوراق انتشار -۲

 يمرکز بانک نزدها  بانک ژهيو سپرده -۳
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 در يپول يگذار استيس ميمستق ريغ يابزارها زمره در توان يم زين را گريد ابزار دو رسد يم نظر به حال نيا با
  :از عبارتند ابزار دو نيا که داد قرار رانيا

 ارز و سکه فروش -۱

 يبانک نيب بازار -۲

مـاده    ۳بند  در که ياراتياخت مطابق. است يبانک مرکز يسياست پول ياز جمله ابزارها ينسبت سپرده قانون
 بانـك  نـزد  هـا نرخ بهره سپرده قانوني بانـك  تعيين نسبت و شده، داده يمرکز بانک به يبانک و يپول قانون ۱۴

ـ باشـد از جملـه اخت   متفـاوت  هـا بانـك  فعاليت نوع و تركيب حسب بر است ممكن كه ايران مركزي بانـک   اراتي
هـا  بانك ياعطاي حجم تسهيالت ياز طريق افزايش نسبت سپرده قانون يانک مرکزب .استشناخته شده  يمرکز

 امروزه يشبکه بانک ييکاهش کارا ليبه دل .نمايد يها را منبسط مرا منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك
  .ستين جيرا چندان يپول استيس يبرا ابزار نيا از استفاده

 يگذار استيس يفضا وارد توسعه سوم برنامه قانون) ۹۱( ماده موجب به يمرکز بانک مشارکت اوراق
، باز بازار اتيعمل ياجرا منظور به اوراق نيا يبرا هيثانو بازار نبود و يدولت مشارکت اوراق ابيغ در. شد ياقتصاد

بتواند به کنترل  قيطر نياز ا يشد تا بانک مرکز ينيب شيپ ياوراق مشارکت بانک مرکز انتشار سوم، برنامه در
با تصويب مجلس  يبرنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركز بر اساس بپردازد. ينگيحجم نقد

از جمله  ياساس انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركز نيا بر .است شده شناختهمجاز  ياسالم يشورا
را تجربه  ييباال ينرخ رشدها يپول  هيکه پا يطيدر شرا. استعمليات بازار باز  يو اجرا پوليسياست  يابزارها

 است، بازار به اوراق نيا يباال حجم ورود مستلزم مشارکت، اوراق  عرضه قياز طر مساله نيا يساز يخنث کند، يم
  .شود يم يبانک مرکز  ترازنامه يثبات يب به منجر کهای  پديده

 نيا. است يمرکز بانک يپول استيس ميمستق ريغ يابزارها گريد از، يمرکز بانک نزدها  بانک ژهيو سپرده
 ۱۳۷۷ سال از اعتبار و پول يشورا مصوبه بر بناشده است.  يطراحها  بانک مازاد منابع جذب منظور به ابزار

از  يبانک مرکز فياساس تعر بر .اقدام کنند يمرکز بانک نزد سپرده حساب افتتاح به نسبت توانند يم ها بانک
مناسب جهت كنترل و مهار  يپول يهااعمال سياست اين طرح ياز اجرا يهدف اصل ،يپول استيابزار س نيا

  ها بوده است. طريق جذب منابع مازاد بانك از ينقدينگ
است.  دهيرس بيتصو به ۱۳۸۳ سال در زين آن يياجرا دستورالعمل و ۱۳۸۲ سال در يبانک نيب بازار در تيفعال

 وها  بانک آن در که است يبازار يبانک نيب بازار از منظور. کرد آغاز را خود تيفعال ۱۳۸۷ سال ازاين بازار 
) ۱۱( ماده) ۱( بند طبقپردازند.  يم يمال منابع نيتأم بهبر اساس مبادالت فيمابين  ياعتبار و يمال موسسات
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 روز در معامالت نرخ موزون نيانگيم روز هر يابتدا در يمرکز بانک يالير يبانک نيب بازار يياجرا العمل دستور
 .رساند يم اعضا اطالع به مرجع نرخ عنوان به مختلف يدهايرس سر حسب بر را قبل يکار

به اجرا گذاشته شد. بانک  يتوسط بانک مرکز ۱۳۹۰بار در سال  نياول يبوده که برا يسکه ابزار فروش شيپ
 قيطر نيسکه کرد که از ا فروش شيپاقدام به  ۱۳۹۰موجود در بازار در سال  ينگيبه منظور جذب نقد يمرکز
  . دانست يانقباض يپول استيس  راآن  توان يم ، در نتيجهبازار را جذب کرد ينگياز نقد يمقدار

 رانيا در يپول استيس

 منظور نيا به. داد قرار يبررس مورد يپول استيس يابزارها روند از استفاده با توان يم را رانيا در يپول استيس
قرار گرفته و نشان داده خواهد  يمختلف مورد بررس يزمان يها بازه درها  آن از استفاده نحوه و يپول يابزارها روند

  بوده است.  يانقباض ايو  يانبساط يپول استيس يدر جهت اجرا يپول يدر ابزارها رييتغ يشد که در هر دوره زمان
 تا ۱۳۷۰ دوره سه به يزمان بازه نيا، ۱۳۹۰-۱۳۷۰ يها سال يط رانيا در يپول استيس يبررس منظور به
 تا ۱۳۷۰ يزمان بازه درکه  آن به توجه با. است شده ميتقس ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۴ بازه و ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹ يها سال، ۱۳۷۹
بررسی آمارها کمتر منتشر شده،  ريسا ايو  يدر قالب ترازنامه بانک مرکز يپول استيمرتبط با س يآمارها ۱۳۷۹

 يها مربوط به سال ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۹ يزمان بازهخواهد.  يتنها به صورت مختصر و کلسياست پولی در اين بازه 
برنامه چهارم و سال اول برنامه پنجم را  يها سال زين ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۴ يها سال يزمان بازه و بوده سومبرنامه 
 ينگي، نقديپول هيپا ياصل ريدوره، سه متغ نيدر ا يپول يرهايمتغ ياصل يروندها يمنظور بررس به. شود يشامل م

 يپول يرهايمتغ تيوضع نيو همچن يپول  استيس يبه ذکر است در بررس الزم. رنديگ يمقرار  يو تورم مورد بررس
  . شوند يمحسوب م ياصل يرهاي، متغينگيو نقد يپول هيپا يرهايکشور، متغ کي

 تحت توان يپول را بر حسب منبع خلق آن م شود، يپول تا به امروز مطرح م تکامل ريس در آنچه به توجه با
. ديآ يبه صورت خالص ثروت جامعه به حساب م يرونيشناخت. پول ب باز يدرون پول و يرونيب پول عنوان دو

 يدرون پول بسطحاصل از  ينگيبه نقد يدرون پول. شود يم دهينام يرونيب پول ،يپول  هيپا اي پرقدرت پولامروزه 
انبساط  بياز رشد ضر يناش ينگيرشد نقد که يصورت در پول ييزا تورم. شود يم اطالق يبانک ستميس توسط

 اتينظر در. بود خواهد رتشيب ،باشد يپول هياز رشد پا يناش ينگيکه رشد نقد يو در صورتباشد، کمتر  ينگينقد
منجر به  ينگيکه رشد نقد يبه طور ،و تورم مشاهده شده است ينگينقد نيب يو مثبت مي، رابطه مستقياقتصاد

تا  ۱۳۷۰ يبازه زمان يط يبخش پول ياصل يرهايروند متغ يبه بررس توان يم حاتيتوض ني. با اشود يرشد تورم م
  .پرداخت ۱۳۷۹
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 ١٣٧٩ تا ١٣٧٠ يها سال در يپول استيس

 يجنگ يانيپا يها سال در اول و دوم توسعه است. يها برنامه با مصادف يها سال ۱۳۷۹تا  ۱۳۷۰ يها سال
از جنگ، نسبت  يرکود ناش تيحاصل از صادرات نفت و وضع يدرآمد ارز يجيبا توجه به کاهش تدر ،يليتحم
جنگ  يدر ابتدا درصد ٣٢ از يسهم اعتبارات عمران و دهيرس درصد پنجاه حدودبودجه از کل بودجه به  يکسر
 شيافزا جهينت در و يتورم طيشرا وجودبه عالوه، بود.  افتهيکاهش  ١٣٦٧درصد در سال  ١٩به  يليتحم
. بود شده ها نهيزم از ياريبس در يگذار هيسرما عدم اي کاهش به منجر منابع ديشد کمبود زين و ديتول يها نهيهز

  . بود آورده وجود به يسطح کالن اقتصاد درجنگ  يانيپا يها را در سال يبزرگ اريبس تعادل عدم انين جريا
 ١٣٦٨) در بهمن مـاه  ١٣٧٢-١٣٦٨( رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ياول توسعه اقتصاد  برنامه

بـود،  کاالها و خـدمات   يگذار نرخ استيس ريياول، تغ  برنامه يکل يها استيس نيتر از مهم يکي .ديرس بيبه تصو
 سـال  از اسـت، يس نيهم يراستا. در دنيبه وجود آ يمنابع اقتصاد يبرا يدلاتع يها متيق جيکه به تدر يبه نحو
 از يا پـاره  محـور  و شد گذاشته اجرا مورد به شد، موسوم" ليتعد يها استي"س به که ييها استيس مجموعه ١٣٦٩
  )١٣٨٩ همکاران، و يلي(ن .گرفت قرار بعد يها سال در ياقتصاد مهم يها يريگ ميتصم

ـ از پا شيبود که تا پ شده دهيشياند ديتمه نيا اول  برنامه در که آن رغم يعل فوق موارد به توجه با ـ  اني  افتني
ـ  هر يسقف استقراض برا نييبه صفر برسد (با تع ياول استقراض دولت از بانک مرکز  برنامه  يهـا  سـال از  کي
 يمرکـز  بانـک  بـه  ازين مورد پول نيتام يبرا فشارها ممکن، و طلوبم حل راه سر بر اجماع عدم ليدل به ،)برنامه
عوامل  نيمجموع ا در .کرد نموددهه هفتاد  اول  مهين در يپول  هيپا ديشد رشد صورت به آن  جهينت که شد، منتقل

 ٢٤و تـورم   ٢٧,٨ ينگينقـد ، ٢٤ انهيسـال  متوسـط  طـور  به يپول هيپا، ١٣٧٩تا  ١٣٧٠ يبازه زمان يباعث شد تا ط
  .است بودهدرصد  ٢,٣به طور متوسط در طول دوره  زين ينگيانبساط نقد بيدرصد رشد داشته باشد. ضر

دولت به بانک  ياز محل بده يپول هيپا يبازه زمان نيدر ا شود يم  مشاهده ۳۴-۱همان طور که در نمودار 
 اعمالها  بانک بر را ياديز يها تيمحدود يمرکز بانک مقابل در و هبه طور مرتب در حال رشد بود يمرکز
پول و  يشورا ميها، بر اساس تصم بخش نيب يکل اعتبارات بانک عيتوز ۱۳۷۹که تا سال  ي. به طوراست کرده

  . ديگرد يم بيو تصو نييشورا تع نيتوسط ا يها از اعتبارات بانک و سهم بخش گرفت ياعتبار صورت م
دولت در قالب  يعمران يها اعتبار طرح نيبه تأم مکلفها  بانک ،يبررس مورد دوره ييابتدا يها سالدر 

اعتبار  يرا در اعطا ييها تيمحدو ينگيمهار رشد نقد يدولت برا نيبودند. همچن يا و تبصره يفيتکل التيتسه
 بازه کي يط تيمحدود نيا اعمال جهينت. نمود اعمال يتخصص و يتجار يها بانک يبرا يبه بخش خصوص

 پرداخت به ناچارها  بانک و افتي يم شيافزاها  بانک در ها سپرده حجم، سو کي از که بود آن يطوالن اًنسبت يزمان
همه  توانستند ينمها  ، بانکوام ياعطا تيمحدود اعمال ليدل به گريد يسو از و بودند ها سپرده نيا به سود
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 به منجر تينها در نديفرا نيا. کنند نيتأم اعتبار ياعطا قيطر از را سپردهاز پرداخت سود  يناش يها نهيهز
 .١شدها  بانک يده انيز

به دو  ينگيو نقد يپول  هيدوره از منظر رشد پا نيا دهند، يم نشان ۳۱-۱و  ۳۰-۱ يهانمودار که گونه همان
 شيافزا حال در اديز سرعت با يپول  هيپا اول  دورهاست. در  کيقابل تفک ۱۳۷۹تا  ۱۳۷۵و  ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۰دوره 
 رغم يعل يپول  هيپا رشد دوم  دوره در. است افتهي کاهش متوسط طور به ينگينقد انبساط بيضر که، يحال در بوده
 يط. است  گرفته قرار کنترل تحت دولت، يالير درآمد کاهش آن متعاقب و ۱۳۷۷ سال در نفت متيق ديشد افت

 در ها بانک شتريب عمل يآزاد از تيحکا که بوده ينگينقد انبساط بيضر از يناش عمدتا ينگينقد رشد دوره نيا
  .دارد اعتبارات ياعطا

 به رانيا در تورم نرخ ١٣٧٤ سال در مورد نيشتريب در و شده تجربه ييباال تورم يها نرخ، يزمان بازه نيا يط
 توجـه  قابـل ). نکته ٣٢-١(نمودار  است  رياخ يها دهه در شده تجربه تورم نرخ نيشتريب که ،دهيرس درصد ٤٩,١١

 يهـا  بـه خصـوص سـال   ١٣٧٩تـا   ١٣٧٠ يهـا  سال يبازه زمان يو تورم ط ينگيرشد نقد نيدر خصوص رابطه ب
، واردات نتوانسته تـا  يبازه زمان نيکشور در ا يارز يبودن درآمدها يدوره آن است که به علت ناکاف نيا ييابتدا

بـه واسـطه    که واردات ١٣٨٠است که در دهه بعد  يدر حال ني، اکندرا پر  ينگيتورم و نقد نيشکاف ب ياديحد ز
   .کندو تورم را پر  ينگيرشد نقد نيفاصله ب يادي، توانسته تا حدود زافتهي شيکشور، افزا يارز يباال يدرآمدها

 ١٣٨٤ تا ١٣٧٩ يها سال در يپول استيس

 در ياعتبـار  سـقف  و يقـانون  سـپرده  نسبت، يبانک سود يها نرخ مانند يپول استيس يابزارها از يبرخ از استفاده
ـ و سپرده و يمرکز بانک مشارکت اوراق مانند ابزارها از گريد يبرخ از استفاده و يانبساط يپول استيس جهت  ژهي
 امااست. برنامه سوم  ياست پوليس يمشخصات ابزارها يانقباض يپول استيدر جهت س يبانک مرکز نزدها  بانک

 نـد يکمتـر بـوده، برآ   يانبسـاط  ياز ابزارهـا  يانقباضـ  يدوره مورد مطالعه حجم استفاده از ابزارها ياز آنجا که ط
ـ در ا. اسـت  افتـه يدر کل دوره نمود  يانبساط استيبه صورت س يعملکرد بانک مرکز کـالن   کـرد يرو ن دوراني

 گـر يد ياز سـو  ٢هـا  ه بانکب شتريعمل ب يآزاد يسو و اعطا کياز  يپول  هياعمال کنترل بر پا يپول گذار استيس
هم به لحاظ مقدار مطلق و هـم بـه لحـاظ     زين يبانک مرکز بهها  بانک يبده يزمان بازه نيا يط دربوده است. 
  ت.اس افتهيکاهش  يپول هيسهم از پا

                                                                                                                                 
  .۳۷۹اقتصاد ايران, مسعود نيلي, ص  ١
 ريها و موسسات غ بانک و اجازه تاسيس ها بانک يکاهش نسبت سپرده قانوني، فيتکل ايو  يا تبصره التيکاهش حجم تسهاقداماتي از قبيل  ٢

   ي.خصوص يبانک
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ـ ا ي، طـ يبانـک مرکـز   يپـول  استيس يابزارها شتريکه اشاره شد، روند ب طور همان  يپـول  اسـت يدوره، س ني
، يبانـک مرکـز   يپـول  استيس يابزارها نيتوجه داشت که از ب ديحال با نيداشته است، با ا شيرا در پ يانبساط

انبسـاط   بيبـر ضـر   يپول يابزارها ريقرار داده و سا ريرا تحت تأث يپول هيپا ميابزار اوراق مشارکت به طور مستق
   .هستند رگذاريتأث ينگينقد

بـه   ينگيانبسـاط نقـد   بيضر چند هر، اند شده داده نشان يپول هيپا و ينگينقد، ٣١-١و  ٢٨-١ ينمودارها در
 ازها  بانک منابع يساز آزاد قيطر ازها  بانک يده وام قابل منابع يساز و آزاد يانبساط يپول استيواسطه اعمال س

ـ الکترون يبانکـدار  يابزارهـا  رش، گسـت يکاهش نسبت سپرده قانون ،يفيو تکل يا تبصره التيتسه و انتشـار   کي
 ١٣٨٣درصد در سـال   ٤,٥٤به  ١٣٧٩درصد در سال  ٢,٩٥و از  افتهي شيبرنامه سوم، افزا يها سال يطپول  چک

  بوده است.  يپول هيها، عمدتأ متأثر از رشد پا سال نيا يط ينگي، اما رشد نقددهيرس
 

 ينگيانبساط نقد بي: عوامل موثر در رشد ضر٧-١ جدول
 ينگينقد ندهيفزا بيضر موثربر عوامل

 (درصد)
١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ 

 راتييتغ در اجزا از کي هر سهم
 ١٣٨٣ سال در بيضر

 ٠,٠٩٣ ٠,٠٧٠ ٠,٠٧٩ ٠,٠٩١  اشخاص دست در مسکوک و اسکناس نسبت

 ٠,١١٦ ٠,١٤٨ ٠,١٥٧ ٠,١٦٣  ها سپرده کل به يقانون يها سپرده نسبت

 ٠,٢٣٥ ٠,٠١٨ ٠,٠٣٨ ٠,٠٥٨  ها سپرده کل به ياضاف ريذخا نسبت

 ٠,٤٤٤ ٤,٥٣٥ ٤,٠٩١ ٣,٤٩١ ينگينقد  ندهيافز بيضر

 ١٣٨٣، يمرکز بانک ترازنامه و ياقتصاد گزارش: منبع

 

کاهش  استيها به واسطه س به کل سپرده ينشان داده شده، نسبت سپرده قانون ٧-١که در جدول  طور همان
کـاهش   استيها به واسطه س به کل سپرده ياضاف ريذخا نسبتهمچنين  کاهش يافته است. ينسبت سپرده قانون

 نهايـت در است. در نتيجه اين دو عامـل   افتهيبرنامه کاهش  يها سال يط يا تبصره التيمانده تسه شيدر افزا
هـا   به کـل سـپرده   ياضاف رينسبت ذخا ١٣٨٣در سال  که يطوربه  ،شد ينگيانبساط نقد بيضر شيمنجر به افزا

   .را داشته است ينگيانبساط نقد بيضر راتييسهم در تغ نيشتريب
انـد و   داشـته  يرشد متناسـب  يپول هيو پا ينگيمشخص است، نقد ٣١-١و  ٣٠-١ يهاکه در نمودار طور همان

در خـالف جهـت    هـا کـامالً   سـال  يدر برخـ  ينگيو رشد نقد ينگيانبساط نقد بياست که رشد ضر يدر حال نيا
ـ از طر يپـول  استيس يها ابزار شتريکه ب آن رغم يآن است که عل انگريمشاهده ب نياند. ا حرکت کرده گريکدي  قي

ـ ا د،نگذار ياثر م ينگيبر حجم نقد ينگيانبساط نقد بيضر ـ در اقتصـاد ا  ريمسـ  ني بـه صـورت کـارا عمـل      راني
  است.   نکرده
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ـ شده در برنامـه سـوم فراتـر رو    ينيب شيپو تورم از اهداف  ينگيعوامل فوق باعث شد تا رشد نقد مجموع د. ن
ـ تا حد ز ينگياز رشد نقد ي، تورم ناشينفت يدرآمدها شيها به واسطه افزا سال نيا يهرچند ط بـه واسـطه    يادي

  است.  بوده ينگيکمتر از رشد نقد تورم نرخواردات کنترل شده و  شيافزا
  

 (درصد) سومبرنامه  يو تورم ط ينگي: اهداف و عملکرد نقد٨-١ جدول


۱۳۷۹۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳دوره متوسط 

  ۱۲,۶۱۱,۴۱۵,۷۱۵,۶۱۵,۲تورم نرخ
  ۱۳,۰  ۱۴,۰  ۱۵,۳  ۱۷,۴  ۱۹,۹ هدف تورم نرخ

  ۲۹,۳۲۸,۸۳۰,۱۲۶,۱۳۰,۲۴نقدينگي رشد نرخ
  ۱۳,۱  ۱۴,۲  ۱۵,۷  ۱۸  ۲۰,۸ هدف ينگينقد رشد نرخ

  ۴,۹۶۳,۲۷۸,۲۷,۸۶,۴اقتصادي رشد نرخ
 يمرکز بانک يمل يها حساب و١٣٨٣، يمرکز بانک ترازنامه و ياقتصاد گزارش: منبع

 

 ينگيندارد، اما نرخ رشد نقـد  ينرخ تورم عملکرد فاصله چندان با، هرچند نرخ تورم هدف ٨-١اساس جدول  بر
ـ برنامـه فاصـله ز   يانيپا يها برنامه نسبت به نرخ رشد هدف به خصوص در سال يها سال يمحقق شده ط  يادي

ـ اهـداف   از ينگي، رشد نقد١٣٨٠و  ١٣٧٩برنامه به خصوص دو سال  ييابتدا يها گرفته است. در سال ـ يب شيپ  ين
ـ به بعد و رشد پا ١٣٨٠نفت از سال  متيق شيداشته است، اما با افزا فاصله کمتریشده در برنامه سوم،   يپـول  هي

  داشته است.   يا مالحظه شد قابلر زين ينگي، نقديبانک مرکز يخارج يها ييبه واسطه رشد خالص دارا
دولـت،   يمـال  استي، همچنان سکشور يستم پوليدن به سيتوجه در جهت سامان بخش رغم اقدامات قابل يعل

ـ  ينگي، رشد نقديپول هيرشد پا جهيدر نت .)يسلطه مال(است قرار داده  ريرا تحت تأث يپول استيس  يو تورم را در پ
 رهيذخ حساب مورد درقانون برنامه سوم  ٦٠  توان عدم التزام به ماده يرا م يسلطه مال ليدال از يکيداشته است. 

 نفت فروشارز حاصل از  ديخر قياز طر يبانک مرکز يخارج يها ييخالص دارا شيکه موجب افزا دانست، يارز
  اشاره کرد:  ريبه موارد ز توان يدوره م نيا يط ينگيرشد نقد ليطور خالصه از دال به .شد دولت از

 يمرکز بانک يخارج يها ييدارا خالص شيافزا -

 ٨١ سال در ارز نرخ يساز کساني واسطه به دولت از يمرکز بانک مطالبات شيافزا -

 يمرکز بانک بهها  بانک مطالبات مانده در شيافزا وها  بانک به برداشت اضافه اجازه -

 هاپولو استفاده از چک  يقانون رهيبه واسطه کاهش نرخ ذخ ينگيانبساط نقد بيدر ضر شيافزا -
 اشخاص دست در مسکوک و اسکناس نسبت کاهش جهينت در و
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 ١٣٩٠ تا ١٣٨٤ يها سال يط يپول استيس

 دوره نيا يط دهد يم نشان ١٣٩٠تا  ١٣٨٤ يها سال يط رانيا در يپول يگذار استيس يابزارها روند يبررس
. اند به کار گرفته شده يانبساط يپول استيس جهت در يقانون سپرده نسبت و يبانک سود نرخ يابزارها يزمان

 بعد به ١٣٨٧ سال از يانقباض يپول استيس يبرا يابزار  عنوان به يمرکز بانک مشارکت اوراق انتشار نيهمچن
در  زين ياست. استفاده از ابزار سقف اعتبار افتهيکاهش  زين يبانک مرکز نزدها  بانک ژهيو سپرده و شده متوقف

  شده است.  هيبه توص ليکشور، از حالت الزام خارج شده و تبد يگسترش شبکه بانک يراستا
کشور را با تحوالت و  ياست که بخش پول يا ژهيو اتيخصوص يدارا ١٣٩٠تا  ١٣٨٤ يها سال دوره

 يبانک مرکز يخارج يها ييدارا شياز محل افزا يپول هيپادوره  نيا يمواجه کرده است. ط ياساس يها چالش
آن  ليارز و تبد ديبه خر يبانک مرکز فيو تکل يارز يدرآمدها شيافزا که يطوربه  ،کرد دايپ شيشدت افزابه 

  و تورم است.  ينگينقد شيافزا جهينت در و يپول هيپا شيافزا ياصل ليدل، اليبه ر
 به راها  بانک يها تيفعال خصوص به و پول بازار و شد گذاشته اجرا به دوره نيا يط که ييها استيس از يکي
 و التيتسه يقيحق سود نرخ شدن يمنف موجب که بود يبانک سود نرخ کاهش، داد قرار ريتأث تحت شدت
 در را يبانک ستميسها  سپردهنرخ سود از  التيکمتر بودن نرخ سود تسه نيبر ا عالوه. شد يبانک يها سپرده
 نيتأم بهها  بانک الزام، سود يدستور يها نرخ تيرعا به يدولت ريغ يها بانک الزام. داد قرار يسرکوب مال معرض

 ريکوچک و زود بازده و سا يها نامه گسترش بنگاه نيمرتبط با آئ يها طرح نيمانند تأم يدولت يها اعتبار طرح
دوره  يکه ط ينگيانبساط نقد بياز رشد ضر که يطور بهشد.  يشبکه بانک تيبه محدود شدن فعال منجرموارد، 

  . د)ييمراجعه نما ٣١-١(به نمودار  بود، کاسته شد شيرو به افزا ندهيبرنامه سوم به طور فزا
، اما رشد شود يم ينگيموجب رشد نقد ينگينقد انبساط بيضر شيچند افزا ذکر است که هر بهالزم 

برای مهار تورم عامل  قتيدر حق .است يشبکه بانک ييايدهنده پو نشان ينگينقد ندهيفزا بياز محل ضر ينگينقد
 ندهيفزا بيضر سهيمقا است. در این زمينه می توان به يپول هياز محل رشد پا ينگيرشد نقداصلی کنترل 

پرداخت.  هستند نييتورم پا يها و نرخ شرفتهيپ يمال يبازارها يکه دارا ييکشورها ريبا سا رانيدر ا ينگينقد
  . )٩-١(جدول  دارد ييکشورها اختالف باال نيبا ا رانيدر ا ينگينقد ندهيفزا بيضر دهد ينشان م این مقايسه
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 ٢٠٠٧تا  ٢٠٠١کشورها  يدر برخ ينگينده نقديب فزايضر يزمان يسر: ٩-١جدول 

        

             ليبرز
             کانادا
             مصر
             قطر

             هيترک
             متحده االتيا

             ايتانيبر
             يجنوب کره

             ژاپن
 رانيا

  
ارقام رشد تجربه شده  که يطوراست. به  داشته يتوجه قابل يها رشد ١٣٩٠تا  ١٣٨٤ يها سال يط يپول هيپا

 تا ١٣٧٩ و ١٣٧٩ تا ١٣٧٠ دو دوره يط يپول هيرشد پا يها از نرخ شتريب اريبس ١٣٩٠تا  ١٣٨٤ يها سال يط
درصد را  ٤٧ سابقه يب رشد ١٣٨٧درصد و در سال  ٤٥رشد قابل مالحظه  ١٣٨٤در سال  يپول هي. پاستا ١٣٨٣

 نييرشد به نسبت پا رشد داشته است.درصد  ١٦و  ٣٤ بيبه ترت ينگيها نقد سال نيتجربه کرده است. در هم
هش از علل کا يکيسال بوده است.  نيدر ا ينگيانبساط نقد بياز کاهش ضر يناش ١٣٨٧در سال  ينگينقد
علت به نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که  شيافزاسال،  نيا در ينگينقد انبساط بيضر

اسکناس و مسکوک  فيها در رد چک رانيا نيا يو طبقه بند ١٣٨٧در سال  يبانک مرکز يها چک رانيانتشار ا
  . داد رخ

 متوسط، درصد رشد داشته ٢٨,٨ انهيبرنامه چهارم به طور متوسط سال يها سال يط ينگينقد که يدر حال
  هياز رشد پا يها ناش سال نيدر ا ينگيرشد نقد  عمده. است درصد بوده ٢٦,٥٥دوره  نيدر ا ينگيساالنه رشد نقد

در  ني. عالوه بر ااست  افتهي فيتخف ينگيرشد نقد ينگيانبساط نقد بيکاهش ضر ليبه دل .بوده است يپول
 خالص ناحيه از يپول  هيپا رشد نفت، فروش از حاصل يارز درآمد کاهش ليدل بهدوره  نيا يانيها پا سال
  .است افتهي کاهش يمرکز بانک يخارج يها ييدارا

 باعث و بوده گذار ريتأث يپول هيپا بر مستمر طور به دولت ماتيتصم دهد يم نشان يپول هيپا ياجزا يبررس
 رشد باعث يمرکز بانک يخارج يها ييدارا خالص رشد دوره هياول يها سال در. است شده يپول هيپا ديشد رشد
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 هيپا رشد، يمرکز بانک بهها  بانک يبده ديجد دهيپد، يارز درآمدها کاهش با آخر سال دو در و شده يپول هيپا
 شيافزا درصد ٩٥,٥ با يمرکز بانک بهها  بانک يبده ١٣٨٩در سال  که ي. به طوراست داشته يپ در را يپول

مشخص است،  ٣٤-١که در نمودار  طور هماناست.  داشته يپول هيپا رشد در درصد واحد ٢٦,٦ معادل يسهم
ارز دولت است، سهم  ديبه خر يبانک مرکز فيتکل ريکه تحت تأث يبانک مرکز يخارج يها ييخالص دارا

دولت به بانک  ي، بدهيبانک مرکز يخارج يها ييدارد. با کاهش خالص دارا يپول هيدر پا يا مالحظه قابل
 .است افتهي شيافزا زين يمرکز بانک بهها  بانک يبدهشود  است. همچنين مشاهده می افتهي شيافزا يمرکز

 يمرکز بانک بهها  بانک يبدهافزايش  و دولت با ارتباط در ميمستق طور به يدولت به بانک مرکز يبدهافزايش 
 . است مرتبط دولت يمال يها تيفعال با، يدولت يها فيتکل يبرخ علت به زين

  

 (درصد) ينگينقد رشد عملکرد و اهداف: ١٠-١ جدول
  ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 

نقدينگي هدف  رشد
 چهارم برنامه

۲۴ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶,۲ -- -- 

 ۱۹,۵۳ ۲۵,۷ ۲۳,۹ ۱۵,۱ ۲۷,۷ ۳۹,۴ ۳۴,۳ نقدينگي رشد عملکرد

برنامه  هدف تورم
 چهارم

۱۴,۶ ۱۱,۵ ۹,۱ ۷,۹ ۶,۸ -- -- 

 ۲۱,۵ ۱۲,۴ ۱۰,۸ ۲۵,۴ ۱۸,۴ ۱۱,۹ ۱۰,۴ تورم عملکرد

 مختلف يها سال، ياقتصاد يآمارها دهيگز، ١٣٨٨، يمرکز بانک ترازنامه و ياقتصاد گزارش: منبع
 

و پس از  است مشخص ١٣٨٥و  ١٣٨٤ يها در سال ينگينرخ تورم و رشد نقد اديفاصله ز ٣٢-١نمودار  در
که اشاره شد،  طور همان، راني. در اقتصاد اشود يفاصله مالحظه م نيا مجدداً زين ١٣٨٩و  ١٣٨٨ يها آن در سال

به  افتهي شيافزا زي، واردات نينفت يدرآمدها شيبه بعد با افزا ١٣٨٤و به خصوص از سال  ١٣٨٠در دهه 
که با ثبات نرخ ارز همراه بوده است. اين پديده از سه برابر شده  شيمقدار واردات ب ٨٠در طول دهه  که يطور

 توان يم ني. بنابرا١اتفاق نيفتد ينگيتورم متناسب با رشد نقد شي، افزامتيارزان ق واردات جهينت تا در شده سبب
شده  جادي، شکاف اابدي شيافزا يآن به طور ناگهان متيق ايو  افتهيکه واردات کاهش  يليانتظار داشت به هر دل

  . ابدي شيتورم افزا جهيپر شده و در نت زيها ن سال نيو تورم در ا ينگينقد نيب

                                                                                                                                 
ضرب نرخ ارز اسمي در قميمت آن به دالر است، بنابرين در صورتي که نرخ ارز ثابت باشد و  قيمت کاالي خارچي در داخل کشور برابر حاصل ١

کاالهاي وارداتي بخشي از افزايش شديد شاخص قيمت توليدات داخلي ناشي  ،) رشد کندددرص ۵متوسط قيمت کاالهاي وارداتي با تورم دنيا (زير 
  د کرد.ناز رشد فزاينده نقدينگي را خنثي خواه
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 تا کرده تالش يمرکز بانک، داشته قرار دولت يا بودجه يها استيس ريتأث تحت يپول هيپاکه  آن به توجه با
 انيم نيا در .کند کنترل را ينگينقد رشد ينگينقد ندهيفزا بيضر بر يرگذاريتأث قيطر از ها سال يبرخ در
 يط ينگيالزم به ذکر است که نقد ني. همچن١کرد اشارهها  بانک توسط پول چک انتشار منع به توان يم

 رشد درصد ١٥,١٨ ها متيق يعموم سطحدرصد و  ٢٦,٥٥ انهيبه طور متوسط سال ١٣٩٠ تا ١٣٨٤ يها سال
  . اند داشته

 رانيا در يپول يگذار استيس يها چالش

 ريبه تأث توان يمها  آن نيتر مهممواجه است که از جمله  يمتعدد يها با چالش رانيدر ا يپول يگذار استيس
ها  چالش نياشاره کرد. ا يپول استيس يرهايتسلط بودجه دولت بر متغ يبه معنا يپول استيبر س يمال استيس

ل تورم و به منظور کنتر ينگيخود که همان کنترل حجم نقد ياصل رسالتنتواند  يپول استيتا س شود يباعث م
  . کنداجرا  يمناسب صورتنرخ بهره است را به 

 ني. همچندهد ينشان مرا  يپول استيبر س يمال استيتسلط س رانيا يبخش پول يرهايروند متغ يبررس
 يامکان بررس يتا حدود تواند يم زيکشورها ن ريبا سا رانيدر ا يپول استيس يرهايمتغ يبرخ نيب يا سهيمقا

با آنچه در  زانيتا چه م رانيدر ا يپول استيرا فراهم کند و نشان دهد س رانيدر ا يپول يگذار استيس يها چالش
  است، فاصله گرفته است.  جيرا ايدن

 نيتر مهماز  ي، ابتدا روند برخرانيدر ا يپول يگذار استيس يها چالش يقسمت به منظور بررس نيا در
و  رانيدر ا يپول يرهايمتغ نيتر مهم نيب يا سهيادامه مقا. در رديگ يقرار م يکشور، مورد بررس يپول يرهايمتغ

  .رديگ يمجهان صورت 

 يپول يرهايمتغ روند يبررس

 يپول هيمرتبط با بودجه دولت از پا يها تيفعال يسهم باال دهندهنشانکشور،  يبخش پول يرهايروند متغ يبررس
 ياست. بررس يمانند رشد اقتصاد ياقتصاد يها شاخص ريکشور با سا يبخش پول يرهايفاصله متغ نيو همچن

 منشا ايثان و باالست اريبس کشور در يگنينقد رشد کشورها ريسا با سهيمقا در اوال ،دهد ينشان م يپول يرهايمتغ
 يه پوليمتوسط رشد پا ۱۳۹۰تا  ۱۳۶۹ يها سال طیبه عنوان مثال  .است  بوده يپول  هيپا ندهيفزا رشد ،رشد نيا

درصد بوده است. ۵,۲بدون نفت  يد ناخالص داخليدرصد و رشد تول ۲۷ ينگيحجم نقد درصد، رشد ۲۲,۲

                                                                                                                                 
 يتوسط بانک مرکز ١٣٨٧سال  يها از ابتدا چک به بانک رانيا ليخصوص تحو نامه در بيتصو«با عنوان  رانيوز اتيبه موجب مصوبه ه ١

  .منع شد ١٣٨٧ها از بهار  , انتشار چک پول توسط بانک٨/١٢/١٣٨٦مورخ  »رانيا ياسالم يجمهور
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 ۲۰۰۶ سال(مجموع پول و شبه پول)  ينگيرشد حجم نقد نرخ سهيمقا: ۱۱-۱ جدول
 ليبرز کانادا مصر ژاپن يجنوب کره قطر هيترک ايتانيبر متحده االتيا رانيا

          

 يت بانک جهانيها سا بخش آمار و داده :منبع
 

 )الير ارديلي( هزار م يپول هيو پا ينگينقد :٢٨-١ نمودار

  
 مختلف يها سال، ياقتصاد يآمارها دهيگز، يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک: منبع

 

 )الير ارديلي(هزار م ١٣٨٣ثابت  متيبه ق يپول هيو پا ينگي: نقد٢٩-١ نمودار

 
 يها سال، ياقتصاد يآمارها دهيگز، يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک اساس بر قيتحق محاسبات: منبع

 مختلف

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

13
70

13
71

13
72

13
73

13
74

13
75

13
76

13
77

13
78

13
79

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

نقدینگی   پایه پولی 
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ر کشورها يمتوسط سا نسبت به رانيدر ا يپول هيو پا ينگينشان داده شده، نقد ٢٨- ١که در نمودار  طور همان
وجود داشته  زيثابت ن يها متيبه ق يحت شيافزا نيمشخص است که ا زين ٢٩- ١و در نمودار   افتهي شيافزاشتر يب

 ينگيتورم و نقد نيب شتريدهنده شکاف ب ، نشانابدي شيافزا شتريثابت ب يها متيبه ق ينگيچه نقد است. هر
 ينگي، نقد١٣٩٠تا  ١٣٧٠ يها . در فاصله سالندا نشان داده شده يپول هيو پا ينگيرشد نقد ٣٠- ١نمودار  دراست. 

  درصد رشد داشته است. ٢٣,٠١به طور متوسط  يپول هيو پا ٢٧,٢٥به طور متوسط، 
  

 (درصد) يپول هيو پا ينگي: رشد نقد٣٠-١ نمودار

  
 يها سال، ياقتصاد يآمارها دهيگز، يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک اساس بر قيتحق محاسبات: منبع
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رشد پایه پولی رشد نقدینگی

 دوره اول
 ٢٤پايه  پولی:

 ٢٦,٨٨نقدينگی:

 دومدوره 
 ۱۶,۱۶پايه پولی:
 ۲۸,۹۱نقدينگی:

 دوره سوم
 ٢٦,٦٥پايه پولی: 
 ٢٦,٥٥نقدينگی: 
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 ينگيانبساط نقد بيرشد ضر: ٣١-١ نمودار

  
، ياقتصاد يآمارها دهيگز و يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک اساس بر قيتحق محاسبات: منبع
 مختلف يها سال

 

 ينگيانبساط نقد بيدوره دوم، ضر ينشان داده شده است، ط ينگيانبساط نقد بيرشد ضر ٣١-١نمودار  در
 نيتر نييپا يدارا يپول هيپادوره  نيدر ا ٣٠-١با توجه به نمودار  که به رغم آن نيرشد را داشته و بنابرا نيشتريب

نرخ رشد  نيدر دوره سوم، کمتر نيهمچن است. خود را داشته زانيم نيباالتر ينگي، نرخ رشد نقدبودهنرخ رشد 
، يپول هينرخ رشد پا نيباالتر رغم يدوره، عل نيا يط دهد يوجود داشته که نشان م ينگيانبساط نقد بيضر

  وجود داشته است.  ينگينرخ رشد نقد نيتر نييپا
 ينگي: تورم و رشد نقد٣٢-١ نمودار

  
، ياقتصاد يآمارها دهيگز و يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک اساس بر قيتحق محاسبات: منبع

 مختلف يها سال
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 ارزی و اعتباری ،پولی های سياست                                                                                             ٢٨٠
 

 

ممکن  مدت در کوتاه هرچند، شود يم منعکستورم  در بلندمدت در ينگيرشد نقد ياقتصاد اتياساس نظر بر
 درمشخص است،  ٣٢که در تمودار  طور هماند. نبه تورم شو ينگيمانع از تبدل رشد نقد يگريامل دواست ع

 ينگينرخ تورم کمتر از رشد نقد که يطور، از تورم فاصله گرفته به رانيدر اقتصاد ا ينگينقدها رشد  سال يبرخ
 يرونق درآمدها يها که سال ١٣٨٠دهه  يها سال يبه خصوص برا ٣٢-١موضوع در نمودار  نيشده است. ا

  مشخص است.  يواردات است، به خوب شينرخ ارز و افزا تيو تثب ينفت
  

 )١٣٩٠تا  ١٣٧٠ يها (سال وارداترشد  مقابل در تورم و ينگينقدرشد  نرخ: اختالف ٣٣-١ نمودار

  
 رانيا ياسالم يجمهور گمرک و يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک اساس بر قيتحق محاسبات: منبع

 

 مثبت رابطه، است شده رسم واردات رشد مقابل در تورم و ينگينقدرشد  نرخاختالف  ٣٣-١نمودار  در
 پر شده است.توسط واردات و رشد نقدينگی  تورم شکافدهد بخشی از  ن مینشا نمودار نيا در شده مشاهده
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  يپول هياز پا يپول هيپا يسهم اجزا :٣٤-١ نمودار

  
 مختلف يها سال، ياقتصاد يآمارها دهيگز، يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک: منبع

 

بانک   نامهتراز  کننده متوازن نقش يبانک مرکز يخارج يها ييدارا  خالص شود يم مشاهده ٣٤-١نمودار  در
به بانک  يبخش دولت ي، بدههياول يها . در سالکند يم يباز يبخش دولت يبده خالصرا در مقابل  يمرکز
بودجه خود را از محل استقراض  يها دولت کسر سال نيا يرا داشته است. ط يپول هيسهم از پا نيشتريب يمرکز

توسط دولت در برنامه سوم،  ياست. اما پس از ممنوع شدن استقراض از بانک مرکز کرده نيتأم ياز بانک مرکز
 دايپ شيافزا يبانک مرکز يخارج يها ييرو به کاهش نهاده و در مقابل خالص دارا يدولت به بانک مرکز يبده

چالش  نيتر ، بزرگيدولت به بانک مرکز يو بده يبانک مرکز يخارج يها ييخالص دارا کرده است. عملکرد
  است.  ينگينقد حجمبر  دولت يها ميتصم ريتأث يعني رانيدر ا يپول استيس

  کرد: انيب ديقسمت با نياز مطالب عنوان شده در ا يکل يبند  جمع کيدر  نيبنابرا
 خارجي هاي دارايي خالص مركزي، بانك به دولت بدهي خالص واسطه به پولي پايه نوسانات -

 .دارد پولي گذار سياست استقالل عدم از نشان مركزي بانك به ها بانك بدهي و مركزي بانك

 دهندهنشان نقدينگي كنترل ابزار ترينمهم عنوان به، پولي پايه از مشاركت اوراق پايين سهم -
 انفعال سياست پولي است. 
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و  )شودمي تعيين مركزي بانك ابزارهاي واسطه به كه( نقدينگي انبساط ضريب پايين مقدار -
 ينگيهاي مالي بر نقد پولي نشان از تأثير بيشتر سياست هيهماهنگي رشد نقدينگي با رشد پا

 هاي پولي دارد.  نسبت به سياست

 پولي گذاري سياست از نظر مورد نتيجه ،مركزي بانك از هابانك برداشت اضافه ممکن بودن -
 در قانوني ذخيره نرخ افزايشزيرا . سازد نمي ميسر را )قانوني ذخيره نرخ ابزار واسطه به(مثال 
 خواهد بود.  تأثيربياز بانك مركزي وجود دارد،  هابانك برداشت اضافه امكان كهحالي

به  ايو  يمال استيتسلط س توان يرا م رانيدر ا يپول استيس ياصل يها از چالش يکي نيبنابرا -
  دانست.  يپول هيو پا يعبارت بهتر تسلط دولت در بخش پول

 کشورها ريسا با رانيا ياعتبار و يپول يرهايمتغ سهيمقا

 يها چالش يکه در قسمت قبل صورت گرفت، تا حدود رانيا يو اعتبار يپول يرهايغمت تيوضع يبررس
کشورها به لحاظ نرخ تورم از آن جهت صورت  يبند ميتقس. دهد يرا نشان م رانيدر ا يپول يگذار استيس
گذار  استيس يانضباط پول جهيکه نت ي. به طورشود ي، در نرخ تورم نشان داده ميپول استيس نديآکه بر رديگ يم

 ياديتا حدود ز توان يرا م يمال گذار استياز س يو درجه استقالل بانک مرکز يگذار مال استيس نيو همچن يپول
کننده را  مصرف متيتورم شاخص ق ٢٤٢مقام  رانيکشور ا ٢٤٦ انيدر م ٢٠١١در سال در نرخ تورم مشاهده کرد. 

و بالروس قرار  نهيونزوئال، گ ،يوپيات يکشورها رانيدرصد به خود اختصاص داده است. بعد از ا ٢٠,٦٢با مقدار 
  ١.دارند

  

                                                                                                                                 
  ها. بانک جهاني، آمار و داده ١
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 ١)٢٠٠٧-٢٠٠٢کشورها ( ريو سا رانيا يپول يرهايمتغ ي: برخ١٢-١ جدول

 
 هيپا رشد متوسط

 (درصد) يپول

 رشد متوسط

 )M2( ٢ينگينقد
 (درصد)

 رشد متوسط

 ياقتصاد
 (درصد)

 رشد اختالف
 رشد و ياقتصاد

 ٣ينگينقد
 (درصد)

 انبساط بيضر

 ينگينقد
 

 ثبات با يکشورها

  ٩,٨٧  -٤,٤٧  ٦,٨٢  ٠,٣٢  ١,٨٤ ژاپن
  ٤٢,٤٧  -١,٦٩  ٢,٦٦  ٠,٩٦  ٤,١ کانادا

  ١٢,٧٤  -٨,٤٧  ٤,٨٠  ٤,١٣  ٩,٧٢ يجنوب کره
  ١٢,٣٠  ٠,٤٢  ٣,٠٢  ١١,٣٩  ٤,٣٨ متحده االتيا

  ٣٤,٥٦  ٨,٨١  ٢,٥٨  ٧,٢٥  ١٤,٨٦ انگلستان
 يرقم دو تورم يکشورها

  ٤,٢٣  ٢٤,٩٧  ٦,٣٤  ٣١,٣٢  ٢٥,٥ رانيا
  ٢,٦٩  ١١,١٢  ٤,٦٧  ١٥,٨٦  ٢٣,٢٢ مصر
  ٩,٢٣  ١٩,٤٠  ١٢,٦١  ٢٦,١٩  ٥٤,١٥ قطر

 دادند کاهش را باال تورم که ييکشورها

  ٥,٧٨  ١٩,٦٨  ٣,٠٢  ٢٢,٧١  ٥٠,٥٦ هيترک
  ٥,٧٥  ١٣,٣٩  ٣,٧٨  ١٧,١٨  ٤,٦٥ ليبرز

 )WDI( يجهان بانک ياقتصاد يها شاخص، يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک، (IFS)٤: منبع
 

طور  نشان داده شده است. همان ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٢ های سال طی يبخش پول يرهايمتغمتوسط  ١٢-١جدول  در
مورد  يکشورها نيدر برا  يپول هيرشد پا ني، باالترهيپس از قطر و ترک رانيجدول مشخص است، ا نيکه در ا

در قطر در سال  يپول هيالزم به ذکر است که رشد پا زين هيدر خصوص قطر و ترک نيداشته است. همچن يبررس
 به عالوه،  .شده است يدر کل دوره مورد بررس يپول هيمتوسط رشد پا شيباعث افزادرصد بوده که  ٢٠٠، ٢٠٠٧
است، به  افتهيکاهش  يمورد بررس يها در سال يپول هيبا توجه به برنامه کاهش تورم، رشد پا زين هيدر ترک

                                                                                                                                 
است. به دليل وقوع بحران مالي جهاني در  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۲، متوسط متغيرهاي اقتصادي نام برده شده از سال ۱۲-۱منظور از متوسط در جدول  ١

 ۲۰۰۸هاي  اي شد, طي سال ها مرکزي دنيا که منجر به اجراي سياست پولي غير متعارف و ترازنامه لي بانکهاي پو و تغيير در سياست ۲۰۰۸سال 
گيري لحاظ  به بعد در متوسط ۲۰۰۸اند و از اين رو ارقام مربوط به سال  اي داشته ي نسبت به قبل رشد قابل مالحظهگبه بعد, پايه پولي و نقدين

  . ندنشده ا
  جمع پول و شبه پول است.منظور از نقدينگي  ٢
  ميزان رشد اقتصادي از رشد نقدينگي کسر شده است.  ٣

4 Internationatl Financial Statistics 
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 يرهايمتغ سهيدرصد بوده است. با مقا ٩، ٢٠٠٧درصد و در سال  ١٧٥ يپول هي، رشد پا٢٠٠٢که در سال  يطور
مورد  يهر سه گروه کشورها نيدر ب رانيعنوان داشت ا توان يکشورها، م ريبا سا رانيا يو اعتبار يعمده پول

در  رانيدر ا ينگيو رشد نقد يرشد اقتصاد اديبرخوردار بوده است. اختالف ز يکمتر ي، از انضباط پوليبررس
تناسب  يشده دارا ينگيبه رشد نقد منجرکه  يانبساط يپول يها استيس دهد يکشورها نشان م ريبا سا سهيمقا
 استيس ياصل يها از چالش يکي رسد يبه نظر م نيبوده است. بنابرا ياقتصاد يرهايو متغ ها تيبا واقع يکم
و  ياقتصاد يرهايمتغ ريبا سا يو اعتبار يعمده پول يرهايو متغ يپول يها استيعدم تناسب س رانيدر ا يپول

  کشورهاست.  ريبا سا سهيدر مقا رانيدر ا يعدم انضباط پول

 رانيا در يپول استيس يابزارها

 يپول استيمهم س يبازار باز، از ابزارها اتيو عمل يپول استيس ياجرا ياز ابزارها يکيمشارکت به عنوان  اوراق
  :کرد ميتقس يکل دسته چند به توان يم راران يدر ا مشارکت اوراق با مرتبط يها چالش. شود يمحسوب م

 اوراق انتشار در يمرکز بانک نقش -١

 در تورم و نقدينگي رشد كه آن خصوص به پولي، پايه به نسبت اوراق پايين حجم -١-١
 نشان را پولي سياستابزار  اين اندك تأثير است، پولي پايه رشد ناحيه از عمدتأ ايران

 .دهد مي

شده ها باعث  جايگزيني اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي در برخي سال عدم -٢-١
 . صورت بگيردافزايش نقدينگي هاي بعد  در سالتا 

به بعد با وجود انبساط زياد پايه پولي و نقدينگي، مانده اوراق  ۱۳۸۷سال  از -٣-١
 مشاركت صفر بوده است. 

ها، همه اوراق منتشر شده به فروش  پايين اوراق باعث شده تا در برخي سال سود -٤-١
 درصد از اوراق منتشر شده به فروش رفته است.  ۴۰تنها  ۸۶نرود. به عنوان مثال در سال 

 ١مشاركت اوراق اختصاصي ايرادات -٢

هاي ريز و ورود بانک مرکزي به بازار خرده فروشي اوراق،  اوراق در قطع انتشار -١-٢
 تناسبي با وظايف و کارکرد بانک مرکزي ندارد. 

                                                                                                                                 
هاي  ها و سياست ، اداره بررسيي اقتصاديالگوها طراحي هاي کنترل آن از ديدگاه بانک مرکزي"، دايره برگرفته از گزارش" تحليل تورم و سياست ١

  .١٣٨٨از نيلي و قريشي اقتصادي به نقل 
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 به سال يک از را نقدينگي تنها خود فعلي شکل در مرکزي بانک مشارکت اوراق -٢-٢
 .ندارد پول حجم کنترل در ماندگاري تاثير و کند مي منتقل ديگر سال

 بانک قرضه، اوراق از دولت استفاده گستردگي هواسط به عمال کشورها ديگر در -٣-٢
 اصطالحا که( کل داري خزانه قرضه اوراق فروش و خريد با که دارد را امکان اين مرکزي
 حجم واسطه به ايران در اما. نمايد متاثر را نقدينگي ،)شود  مي خوانده باز بازار عمليات
 به اوراق اين مستقيم انتشار از ناگزير مرکزي بانک عمال دولتي مشارکت اوراق محدود
 .است پولي پايه انبساط سازي خنثي منظور

 مشارکت اوراق يعموم راداتيا -٣

 سـود  احتسـاب  بـا  و اسـمي  قيمـت  بـه  سررسـيد  از پيش بازخريد ويژگي دليل به -١-٣
 .اند نشده طراحي ١بازار بر مبتني اوراق اين روزشمار،

سود اوراق نسبت به تغييرات محيط اقتصاد کالن حساسيت ندارد و عموما نرخ  نرخ -٢-٣
در  يمختلف و نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکز يها طرح يسود اوراق مشارکت دولت

نشان  يچندان تينرخ تورم و نرخ سود بازار حساس راتييشده و به تغ نييسطح تع کي
 . دهد ينم

 که است يا گونه به مشارکت اوراق ديبازخر و فروش وهيش حاضر حال در -٣-٣
 يدارا امر نيا، کنند مي تعهد را زماني مقطع هر در اوراق بازخريد عامل هاي بانک

 :کرد اشاره ريز موارد به توان يم جمله از که است ييها چالش

  بانک عامليت هاي هزينه افزايش -١-٣-٣

 بانک منابع شدن درگير احتمال افزايش -٢-٣-٣

 ها   هاي بانک رسوب اوراق در سبد دارايي  -٣-٣-٣

 ها بانک منابع مديريت محدوديت -٤-٣-٣

 يا اوراق مشارکت به گونه يبرا رانيدر ا ديرساز سر شياوراق پ ديبازخر وهيش -٤-٣
در  ،ستين نهيهز يدارا توسط مالکين اوراق قبل از سررسيدکه رجحان نقدينگي  است

 يکه اوراق مشارکت دارا به علت آن رانيطور باشد. در واقع در ا نيا ديکه با يحال
صورت  تر نييبا نرخ پا زين ديرساز سر شيپ ديبازخر که ي، در صورتستندين ييباال تيجذاب

 . کاهد يم يگذار هيسرما ياوراق برا تي، از جذابرديگ

                                                                                                                                 
1 Marketable 
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 تيعامل نهيهز نياست و  همچن نهيهز يدارا يهر برگ اوراق مشارکت پول چاپ -٥-٣
  د.يافزا يانتشار اوراق مشارکت م نهيبه هز زين غاتيبانک و تبل

 بر عهده مقرر سررسيدهاي در اوراق الحساب علي سود و اصل بازپرداخت تضمين -٦-٣
  شده مکلف عامل بانک)، ٥(ماده  مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون طبق ولي. است ناشر

 که تضاميني محل از مقرر، سررسيدهاي در ناشر توسط تعهدات ايفاي عدم صورت در
 از اوراق دارندگان مطالبات که جا آن از. نمايد ناشر تعهدات ايفاي به اقدام نموده دريافت

 است، بر هزينه و بر زمان فرآيندي وثايق، نمودن احسن به تبديل و حال در عامل بانک
 و الحساب علي سود پرداخت درگير عامل بانک منابع عموماً قانوني، مجوز وجود رغم علي

 )٢٠٧-٢٠٥ صص، ١٣٨٨، يشيو قر يلي. (نگردد مي مشارکت اوراق بازخريد

 (درصد) ١يپول هي: مانده اوراق قرضه به پا١٣-١ جدول
2007 2006 2005 2004   
10  4 134  رانيا
4025 3681 331 3183  ايتاليا
2 2 84 1206  هيترک
025 023 026 036  پاکستان
0014 0031 004 0055  هند
256 254 244 255  سيسوئ
463 4 42 42  کايآمر
504 43 446 43  سيانگل

، مرکز ٢٠٠٤-٢٠٠٤ يها سال يو چند کشور منتخب ط رانيدر ا يعمق مال يها شاخص يقيتطب ي: بررسمنبع
 ١٣٨٩، ياسالم يمجلس شورا يها پژوهش

 

 شرفتهيپ يمال يبازارها يکه دارا ييبه نسبت کشورها رانيمشخص است، ا ١٣-١که در جدول  طور همان
در  يپول هيمانده اوراق مشارکت به پا البته .،دارد ينييپا اريبس يپول هيهستند، نسبت مانده اوراق مشارکت به پا

 زين هيترک يبراشده  با رقم محاسبهاست و  شتريکشورها مانند هند، امارات و پاکستان ب ينسبت به برخ رانيا
 يافته استفاده از ابزار اوراق قرضه به منظور اجراي توسعه يدر کشورها هک يدر حالندارد.  يا مالحظه تفاوت قابل

                                                                                                                                 
هاي مجلس استخراج شده است. در اين گزارش مانده اوراق  هاي عمق مالي در مرکز پژوهش اي در خصوص شاخص از مطالعه ۱۳-۱جدول  ١

اوراق مشارکت بانک که محاسبه مانده  درنظر گرفته شده است, در حالي ۱۰,۹شمسي) رقم  ۱۳۸۶(سال  ۲۰۰۷قرضه به پايه پولي براي سال 
 ۴,۵دهد مانده اوراق مشارکت در اين سال به پايه پولي مقدار  نشان مي ۱۳۸۶براي سال  ۱۳۸۸نامه سال رازمرکزي بر اساس آمار ارائه شده در ت

صفر برابر پايه پولي  به بعد اوراق مشارکت بانک مرکزي منتشر نشده, مانده اوراق مشارکت به ۱۳۸۶درصد بوده است. همچنين از آنجا که از سال 
  بوده است. 
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 ينيياوراق مشارکت سهم پا راني، در اشود يمورد هدف به کار گرفته م رينرخ بهره در مقاد نييو تع يپول استيس
عدم  ني. همچنداشته باشد يپول استيس در ينقش مهمتواند  يمن جهيو در نت دهد تشکيل میرا  يپول هياز پا
 ديخر قيبازار باز از طر اتيعمل ياندک اوراق مشارکت موجود در بازار باعث شده تا اجرا يبرا هيبازار ثانو ليتشک

  . رديصورت نگ زين ياوراق توسط بانک مرکز نيو فروش ا

  يبانک سود نرخ

افته ي توسعه يدانست. در کشورها رانيدر ا يپول استيس يها از چالش يکي توان يم زيرا ن ينرخ سود بانک نييتع
بازار باز  اتيعمل قيو از طر يافته هستند، نرخ بهره توسط بانک مرکزي گسترده و توسعه يپول يبازارها يکه دارا

مورد نظر قرار  ياني، بلکه به عنوان هدف مستين يپول استيس يابزار اجرا قتي. نرخ بهره در حقشود يم نييتع
کاهش نرخ بهره صورت گرفته و کاهش  قيبه طور معمول از طر يانبساط يپول استيکه س يبه طور .رديگ يم

  . رديگ يبازار باز انجام م اتيعمل قياز طر زينرخ بهره ن
 ۱۳۸۵شد. در سال  تعيين مي هاي دولتي به صورت دستوري نرخ سود تنها براي بانك ۱۳۸۴تا سال  رانيا در

 قانون بر ديتأک با( يمختلف اقتصاد يها در بخش ينرخ بازده با متناسب يکردن نرخ سود بانک يقانون منطق
 زيهاي پولي هر سال ن قانون در بسته نيا ديو پس از آن بر اساس تأک ديرس بي) به تصوربا بدون يبانک اتيعمل

نرخ سود  نييتعها تعيين خواهد شد.  تأكيد شد كه نرخ سود عقود مشاركتي به صورت واقعي و در اختيار بانك
اي از نرخ  محدوده ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵هاي  و در سال افتي يتسر زين يخصوص يها به بانک يدولت يها بانک يبرا

 يخصوص يها بانک يه نرخ سود برابه بعد، محدود ۱۳۸۷هاي خصوصي نيز تعيين شد و از سال  سود براي بانك
بار  نياول يبرا ۱۳۹۰هاي دولتي و خصوصي يكسان در نظر گرفته شد. در سال  حذف شده و نرخ سود براي بانك

که در  رانينرخ سود در ا نييروند تع نيشد. ا نييدرصد تع ۱۷تا  ۱۴ نيب يبه صورت دستور ينرخ عقود مشارکت
 شتريب شدن ينرخ سود با گذشت زمان در جهت دستور نييتع دهد ي، نشان مباال به طور خالصه به آن اشاره شد

، در شد يم نييتع يدولت يها و بانک يا عقود مبادله يکه در ابتدا تنها نرخ سود برا يطور حرکت کرده است. به
مشمول  زين يخصوص يها بانک تيشده و در نها نييتع زين يخصوص يها بانک يادامه بازه نرخ سود برا

رخ داده در  تحوالتشدند.  يگذار مشمول نرخ زين يعقود مشارکت ۱۳۹۰از سال  نيند. همچنشد يگذار نرخ
نرخ  نييها در تع بانک ۱۳۹۰ماه  يرخ داده در بازار ارز باعث شد تا در د تالطمو به خصوص  رانيا يمال يبازارها

درصد  ۱۵تا  ۱۴ نيو ب يهمچنان به صورت دستور التيحال نرخ سود تسه نيها آزاد شوند، با ا سود سپرده
 شد.  نييتع
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 (درصد) ١ها : نرخ سود سپرده۳۵-۱ نمودار

 
 يمرکز بانک: منبع

 (درصد) يا عقود مبادله التي: نرخ سود تسه۳۶-۱ نمودار

 
 يمرکز بانک: منبع

                                                                                                                                 
هاي مربوط  در دسترس بوده و در نتيجه داده ۱۳۸۸اي تا شهريور  ها در قالب عقود مبادله هاي مربوط به نرخ سود موزون تسهيالت و سپرده داده ١

, يک ۱۳۸۸توسط نسبت به سال به طور م ۱۳۸۹هاي بانکي در سال  است. نرخ سود انواع سپرده ۱۳۸۸مربوط به شش ماهه سال  ۱۳۸۸به سال 
رسد نرخ سود موزون تسهيالت و  نيز يک درصد کاهش داشته است. بنابراين به نظر مي ۱۳۸۹نسبت به سال  ۱۳۹۰درصد کاهش و در سال 

  کمتر بوده است.  ۱۳۸۸نسبت به سال  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹هاي  ها در سال سپرده
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 (درصد) يا عقود مبادله التيها و تسه : نرخ سود سپرده۳۷-۱ نمودار

 
 يمرکز بانک: منبع

 

. دهد يرا نشان م يبانک يها و سپرده التينرخ سود تسه تيوضع ۳۷-۱و  ۳۶-۱، ۳۵-۱ ينمودارها
 يمورد بررس يها از سال ياريها در بس و سپرده التينمودارها مشخص است، نرخ سود تسه نيطور که در ا همان

مشاهده  ۳۷-۱ راکه در نمودها  از سپرده التيبودن نرخ سود تسه کمتربوده است.  يمنف١يقيحق ريدر مقاد
موجود در  يها ها چالش از سال ياريها در بس و سپرده التيتسه يقيبودن نرخ سود حق يمنف نيو همچنشود،  يم

   .دهد يرا نشان م ينرخ سود بانک يدستور نييارتباط با تع
  طور كلي سيستم بانكي ايران در تعيين نرخ سود با چهار چالش اصلي مواجه است:  به

كه اين قانون نياز  در راستاي بانكداري اسالمي و قانون عمليات بانكي بدون ربا در حالي حركت -۱
 دارد.  ديو عقود جد يمال يابزارها فيبه بازبيني جدي در تعر

 مانند بانكي سيستم بر موثر متغيرهاي خصوص در گيري تصميم و بانكي سيستم در دولت دخالت -۲
 .رهيغ و بانكي سود نرخ ها، بانك اعطايي تسهيالت ميزان

 خارجي و داخلي هاي بانك بين رقابت وجود عدم و جهاني بانكداري سيستم با ارتباط وجود عدم -۳
 .ايران در خارجي هاي بانك وجود عدم و

 باز بازار عمليات سياست انفعال نتيجه در و مالي بازار در پولي يا مالي مشاركت اوراق رواج عدم -۴
 .يبانک سود نرخ نييتع در

                                                                                                                                 
  است. محاسبه شده ۱۳۸۳ال س يها متيشاخص ق يبا استفاده از نرخ تورم بر مبنا ١
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 يبه دو نکته اساس ديبا يبانک مرکز ياز سو ينرخ سود بانک نييتع يبرا نيگزيجا يکار راه جاديبه منظور ا
پول  يعال يمصوبات شورا قياز طر يبه صورت دستور ي، نرخ سود بانکرانيدر اقتصاد اکه  نآ. اول توجه داشت
بانک  نياقتصاد کالن ندارد. بنابرا طيمح راتييبه تغ يچندان تيحساس رسد يو به نظر م شود يم نييو اعتبار تع

در  يساختار ياساس راتييبه تغ ازيبر حجم پول، ن يرگذاريکارا و تأث يپول استيحرکت در جهت س يبرا يمرکز
، يمال يابزارها يبرا هيبازار ثانو لي، تشکيمال ديجد يابزارها جادي، ارانيا يمال ي، بازارهاياستقالل بانک مرکز

ها تحت عقود  الت و سپردهيحذف سقف سود تسها يثان .دولت دارد يانضباط مال و ينگيکنترل حجم نقد
ن يسود ا ييتواند منجر به همگرا يمهای بعدی   در گام يبانک نيو گسترش بازار ب ها گام ترين ابتداييدر  يمشارکت

ها برقرار  كه فضاي رقابتي بين بانك در صورتيگردد.  يبانک نيبازار ب حاصل ازسود  و مصارف بابخش از منابع 
 جه يو در نت بازار باز اتياوراق مشارکت و انجام عمل يبرا هيبازار ثانو لي، تشکديجد يمال يگسترش ابزارها ،شود

  . دنباش يتوانند مراحل بعد يمرونق و رکود  طيدر شرا نرخ بهرهکنترل 

 ياست ارزيس

 قتيحق در يارز استيس. دانست ياقتصاد يها استيس از يمستقل نوع توان ينم خاص طور به را يارز  استيس
روابط کشور  ياديکه تا حد ز است يپول استيس و يتجار استيس خصوص در گذار استيس ماتيتصم از يبيترک

به  ژهينداشته و به طور و استياعمال س يبرا يا ابزار جداگانه حال، اين سياست با ايند. ينما يم ميرا با جهان تنظ
 ١ک اقتصاد باز کوچکيدر  .شود يم يريگيپ يتجار يها استيو س يپول يها استيس ياز اجرا يامديعنوان پ

دارد.  يبستگ آن کشورارز  اقتصاد به نظام نرخ يقير بر درآمد کل و بخش حقيدر تاث يو مال يت پولاسيس ييتوانا
ور مقابل در نظام طاثر بگذارد و به  يقيتواند بر بخش حق يم ياست پوليکه نرخ ارز شناور باشد، تنها س يدر حالت

  د.  يآ يگذار به حساب م استيتنها ابزار س ياست ماليبرابر نرخ ارز ثابت، س
حاصل از  يدرآمدها ،يارز يدرآمدها ياقتصاد صادرکننده نفت که منشأ اصل کيبه عنوان  رانياقتصاد ا در

. ٢کشورهاست ريسا از تر پررنگ ،نرخ ارز نيينقش دولت در تع ،دولت است اريصادرات نفت خام بوده و در اخت
 يارز مذکور را به بانک مرکز ،کشور يامور داخل درها  آن نهيو هز يخارج يدولت به منظور استفاده از ارزها

 ياز درآمد ارز يبخش بيترت ني. به ادهد يبه دولت م الير ،يارز خارج افتيدر مقابل در يفروخته و بانک مرکز

                                                                                                                                 
1 Small Open Economy 

تورم همواره به دليل  ۱۳۹۰تا نميه دوم سال ۱۳۶۹ترين توجيه مداخالت دولت در بازار ارز، کنترل تورم است. طي بازه زماني  در حقيقت مهم ٢
ها؛  حاصل از درآمد نفتي و يا افزايش بدهي بانک افزايش حجم نقدينگي از مسير افزايش پايه پولي به دليل تامين کسري بودجه دولت، خريد ارز

ها از لنگر کنترل قيمت کاالهاي وارداتي استفاده کرده است. اين امر  گذار براي مهار نرخ رشد سطح عمومي قيمت باال بوده است. بنابرين سياست
   نمايد. گذار را ملزم به کنترل نرخ ارز اسمي در مقادير ثابت مي سياست
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 نيبنابرا شود. يته مخان ارز فرويگر به متقاضيبخش دقرار گرفته و  يبانک مرکز يخارج يها ييدر خالص دارا
 يبانک مرکز يخارج يها ييکه خالص دارا با وجودیکند که  يگذار استيس يا به گونه ديبا يبانک مرکز

و تناسب داشته  يهماهنگ ياقتصاد يها تيفعال ريبا سا يدر بازار داخل زينرخ ارز ن ،کند ينم دايپ ديشد شيافزا
 يارزها ديخر يبانک برا نيو الزام ا رانيدر ا ياستقالل بانک مرکز نييموضوع با توجه به درجه پا نيباشد. ا

واردات  نيتامنرخ ارز و  ن نگه داشتن ييپا يبرا گذاران استيس ليتما نيحاصل از صادرات نفت از دولت و همچن
 رانيدر ا يپول يگذار استيس ياصل يها از چالش يکيبه  ليتبد ،يارز يگذار استيباعث شده تا س ،متيارزان ق
  شود. 

. دهد يم نشان را يگذار استيس دوره سه ۱۳۹۱ سال تا ۱۳۷۰ سال از رانيا اقتصاد يارز يها استيس يبررس
 تجربه کسب و خطا و آزمون حال در گذار استيس ،شود يم شامل را ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۰ يها سال که اول دوره در
و به طور مشخص در  ۱۳۷۰دهه  ييابتدا يها در سال کهيحال در. است بوده کساني ارز نرخ به يابيدست يبرا

موجب شد تا  استيس نيشده از ا تجربه کسب ،نرخ ارز با شکست مواجه شد يساز کساني استيس ۱۳۷۲سال 
نرخ  کيارز را در  يو رسم يرسم ريصورت گرفته و بازار غ تيبا موفق ۱۳۸۱نرخ ارز در سال  يساز کساني

  مشترک سازد. 
 دالر ارديليم -)ها پرداخت(تراز  يالملل نيب ريذخا در رييتغ :۳۸-۱ نمودار

  
 يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک: منبع

تا  ۱۳۷۰ يها در سال رانيا يالملل نيب ري. ذخادهد يرا نشان م رانيا يالملل نيب ريدر ذخا رييتغ ۳۸-۱ نمودار
نرخ ارز در سال  يساز کساني استياز س تيحما يبرا يکاف ريقرار داشته و کشور از ذخا ينييدر سطح پا ۱۳۷۲
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 يالملل نيب ريو رشد ذخا ۱۳۷۷در نمودار مشخص است که پس از سال  نيبرخوردار نبوده است. همچن ۱۳۷۲
 يبرا طيشرا جهيو در نت باشد يدر سطح قابل قبول کشور يارز ريذخا زانيم ۱۳۸۱باعث شده تا در سال  رانيا

  فراهم شود.  استياز آن س تينرخ ارز و حما يساز کساني استيس ياجرا
  

 )الي(ر يرسم ريغ و يرسم ارز نرخ: ۳۹-۱ نمودار

  
 يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک: منبع

  

اين سياست  جهيدر نت .است يقيو کاهش نرخ ارز حق يدوره ثبات نرخ ارز اسم ،يارز يگذار استيدوم س دوره
 تا ۱۳۸۲ يها سال که يزمان بازه نيا در. صورت گرفته استواردات  شيافزا قيارز از طر يتقاضا برا شيافزا

اختالف تورم  يبه موجب قانون برنامه چهارم مقرر شده بود نرخ ارز بر مبنا کهيحال در ،شود يم شامل را ۱۳۸۹
تنها  يو نرخ ارز اسم برنامه چهارم اجرا نشد يها سال يبند از قانون ط نياما ا ،شود ليداخل و خارج تعد نيب

  تجربه کرد.  را يجزئ يها شيافزا
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 )الي(ر يرسم ريغ و يرسم بازار در ارز نرخ: ۴۰-۱ نمودار

  
 مختلف يها سال ،ها پرداخت ترازبخش  ياقتصاد يآمارها دهيگزو  يبانک مرکز يزمان يها ي: بانک اطالعات سرمنبع

 

نشان  ۱۳۹۰سال  نيدوره ثبات نرخ ارز و همچن يط يرسم ريو غ يارز در بازار رسم نرخ ۴۰-۱نمودار  در
 ۱۳۸۹تا سال  يرسم ريو غ ينرخ ارز در بازار رسم ،مشخص است ۴۰-۱ نمودارطور که در  شده است. همان داده

  .ستا بوده کساني بايداشته و تقر يسال از دوره ثبات نرخ ارز رشد اندک نيآخر يعني
  

 دالر ارديليم -ها) (تراز پرداخت يالملل نيب ريدر ذخا ريي: تغ۴۱-۱ نمودار

  
 مختلف يها سال ،ها پرداخت تراز بخش ،ياقتصاد يآمارها دهيگز يمرکز بانک يزمان يها يسر اطالعات بانک: منبع
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نشان داده  ۱۳۹۰و سال  يدوره ثبات ارز يها سال يط رانياقتصاد ا يالملل نيب ريذخا زانيم ۴۱-۱نمودار  در
و  ۱۳۸۸ يها به جز سالدوره ( نيا يط يارز يباال ريذخا ،نمودار مشخص است نيکه در ا طور همانشده است. 

  است.  را فراهم کردهثبات نرخ ارز  استياز س تيحما امکان) ۱۳۸۹
 يها سال يعني سوم دوره در يارز ديشد نوسانات مقدمات ،۱۳۸۰دهه  يها سال يط واردات ديشد شيافزا
دالر به  کيهر  يتومان به ازا ۱۱۰۰دوره از حدود  نينرخ ارز در ا که يطور به آورد فراهم را ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰
از  ١٣٩٠ن جهش عمده در خردادماه ياول. افتيش يافزا يرسم ريهر دالر در بازار غ يتومان به ازا ۳۹۰۰حدود 

ش نرخ ارز در بازار آزاد را در ياتفاق افتاد.که افزا يدر نرخ ارز رسم درصد) ٤٠ال (حدود ير ١١٧٠٠ال به ير ١٠٦٠٠
ان يتا پا ١٣٩٠ماه  يکه از د يي. تا جاش نموديج شروع به افزايتدراد به داشت، پس از آن نرخ ارز در بازار آز يپ

گر فاصله يکدياز  کامالً ير رسميو غ يال نرخ ارز در بازار رسمير ١٢٢٦٠در مقدار  يسال با حفظ نرخ ارز رسم
  گرفته است.  

 ١٣٩٠و  ١٣٨٩ يها نرخ ارز در سال: ٤٢-١ نمودار

 
  

 يخارج استيس  عرصه در مشکالت يبرخ بروز به عمدتا ،١٣٩٠ سال در ارز بازار در آمده وجود به تالطم
 مربوط يارز يمدهاآدر کاهش از ترس جهينت در و فشارها شيافزا و يمال يها ميتحر وضع از يناش کشور،

 يباز سفته يتقاضا آزاد، بازار در ارز نرخ شيافزا و يرسم ريغ و يرسم ارز نرخ گرفتن فاصله با همزمان. شود يم
  . افتي شيافزا ثبات با ييدارا کي عنوان به دالر
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که  رانيبا توجه به روند موجود عرضه ارز و با توجه به کاهش صادرات نفت خام ا رسد يمجموع به نظر م در
با مشکل  گذار استيس يبرا يارز مرجع و مبادالت يها از نرخ تيحما ،کشور است يارز يدرآمدها يمنبع اصل

 ريبه علت درگ زيامر ن نيو ا ستا يو اعتبار يپول استياز س يبخش يارز استيس توجه داشتد يبامواجه باشد. 
 بازار درها  آن عرضه و يمرکز بانک يخارج يها ييداراخالص  قياز طر بازار ارزبا  يشدن منابع بانک مرکز

 و يالملل نيب يها ميتحر تداوم صورت در رسد يم رنظ به ،کشور يارز يدرآمدها کاهش به توجه با نيبنابرا. است
 به توجه با و افتهي کاهش يپول هيپا در يمرکز بانک يخارج يها ييدارا خالص جز ،موجود وضع حفظ نيهمچن

 و يپول يها استيس بخش در که يمرکز بانک به دولت يبده و يخارج يها ييدارا خالصن يب وجود مصالحه
تحت چنين شرايطی که  ابدي شيافزا يپول هيدر پا يدولت به بانک مرکز يجز بده ،شد اشارهها  آن به ياعتبار
   .دهد روی می رانيدر اقتصاد ا يپول يگذار استيس يبرا ديجد يچالش
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 مقدمه

ن ين تاميص مخارج دولت و همچنيتخص زان و نحوهيشود که ميگفته م ييهااستيبه مجموعه س ياست ماليس
اقتصاد کالن  يرهايآن بر متغ يدر اثرگذار ياست ماليت سيکنند. اهمين مييمخارج را تع ياز برايمنابع مورد ن

، نقش دولت در اقتصاد را يهمه مكاتب اقتصاد .ع درآمد استيز توزيو ن يگذارهي، تورم، سرمايمانند رشد اقتصاد
دولت در اقتصاد  يد دارد كه اثرگذاريتأك يات اقتصادين رو ادبي. از ارنديپذ يم ياست ماليق اعمال سيتنها از طر

را  يا ن بودجهين قوانيشود. نقش دولت با تدو يريگيدر بودجه پ ياست ماليس يبزارهاق بودجه و ايد از طريبا
 م کرد:يتقس يتوان به دو بخش کل يم

 يو تالش در جهت کمک به رشد اقتصاد يعموم يکننده کاالنقش دولت به عنوان عرضه .۱

  :نقش دولت به عنوان ثبات ساز .۲

 يثبات در ارائه خدمات عموم -

 يتجار يها چرخه و ياقتصاد نوسانات از يريجلوگ جهت در ثبات جاديا -

و  پردازد يدولت م يها تيق فعاليران از طريدر اقتصاد ا يمال يگذار استيس ين بخش از مطالعه، به بررسيا
در اقتصاد  يمال يگذار استيق سيدر خصوص رفتار دولت از طر يبه طور عمده قرار است به سه سوال اساس

  ن سه سوال به طور مشخص عبارتند از: يران پاسخ داده شود. ايا
 کمک کند؟ يبه رشد اقتصاد يعموم يدولت تا چه اندازه توانسته با عرضه کاال .۱

  ساز خود عمل کرده است؟ دولت تا چه اندازه به نقش ثبات .۲

 را دارد؟ و حفظ آن يبرقرار ييثبات داشته و توانا يدولت تا چه اندازه در ارائه خدمات عموم .۳

 يهاان چالشيان شده و در پايباال به اختصار ب يهاپرسش يدست آمده از بررس  هج بيان نتايبه بدر ادامه 
 رد.يگيقرار م يران مورد بررسيدر ا ياست ماليس
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 يو رشد اقتصاد ياست ماليس
برقرار  ياست ماليها و ست دولت بر بنگاهيق مالکياز دو طر يدولت با رشد اقتصاد يهاتين فعاليارتباط ب

 يش رشد اقتصاديو به تبع آن افزا يورش بهرهيتواند سبب افزايها مت دولت بر بنگاهي. کاهش مالکشود يم
به آن  يعموم يگردد. کااليفا ميا ياست ماليس به وسيله يعموم ينقش دولت در ارائه کاال ياز طرف ١شود.

 قابل ارائه توسط دولت ٣يريناپذ صيز تخصيو ن ٢يريناپذ منع يژگيل ويبه دلشود که يگفته م ييدسته از کاالها
آموزش و  ،يعموم يهستند. عالوه بر کاال يعموم يق کاالياز مصاد يا نظام حقوقيت نيجاد اميستند. اين

ز يها نهستند توسط دولت ييباال ياثرات جانب يکه در رفاه جامعه داشته و دارا يل نقش مهميز به دليبهداشت ن
در شود. يفا ميا ياست ماليق سيز از طريمنابع ن کنندهعيبه عالوه نقش دولت به عنوان بازتوز شوند.يارائه م

با رشد  يدارند رابطه مثبت يه انسانيز بهبود سرمايزه و نيجاد انگيکه در ا يل نقشيبه دل ی عمومیکاالهامجموع 
برای نان يگذاران و کارآفرهيسرماانگيزه  افزايشسبب  يط حقوقيدارند. به طور مثال بهبود در مح ياقتصاد

 يجار يهاق بودجهين نقش خود را از طريدولت ا د.گرديم يرشد اقتصادافزايش که خود سبب  شود فعاليت می
ا يمارستان يمانند ب ياقتصاد يهارساختيجاد زيدولت در ا يهايگذارهيمثال سرما يدهد. برايانجام م يو عمران

 يهاصورت گرفته به کارمندان دولت که در بخش يهاپرداخت و شود، میلحاظ  يعمراندانشگاه در بودجه 
دگاه علم يدکه  يبا وجودگر يداز طرف  . شود بندی می طبقه يا بهداشت هستند در بودجه جاريآموزش  ييقضا

 ،شده يراتيين علم, دستخوش تغيدر طول تکامل ا يو رشد اقتصاد ياست مالين سياقتصاد در خصوص رابطه ب
نه در يل هزياز قب ييها تيالع(فبا توجه به نوع آن  يا بودجه يها تيت دولت در قالب فعالين فعاليمثبت ب اما رابطه
غالب در اقتصاد  يان اصليمورد توافق جر يو رشد اقتصاد )ر اموريا سايو  ي, امور عمراني, امور انسانيامور جار

  است. 
ن دولت و رشد يرابطه ب ي) به منظور بررس۱۳۹۱و همکاران ( يليپژوهش ن جيکرد و نتايرون مطالعه از يدر ا
را نشان  يد ناخالص داخليدولت به تول يجار يهانهير روند نسبت هزيه است. نمودار زاستفاده شد ياقتصاد

  دهد: يم
  

                                                                                                                                 
  .ديکن مراجعه پردازديم يسازيخصوص يبررس به که دوم فصل اول بخش پنجم مجلد به شتريب حاتيتوض يبرا ١

2 Non Excludable 
3 Non Rival 
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 (درصد) يد ناخالص داخليبه تول يجار يها نهي: نسبت هز۴۳-۱نمودار 

 
و گزارش  ۱۳۸۹كشور  ي، خالصه تحوالت اقتصاد١، نرم افزار سدابيبانك مركز يزمان يها يسرمنبع: بانك اطالعات 

 يبانك مركز يمل يها و حساب ۱۳۸۸ يو ترازنامه بانك مركز ياقتصاد

  
درصد بوده که با  ۱۶,۲کنون تا ۱۳۷۰ يها سال يط يد ناخالص داخليدولت به تول يجار يها نهينسبت هز

 يتواند به رشد اقتصاد ين نسبت ميش اين رو افزايدارد و از ا ياديدرصد فاصله ز ۲۴ يعنيآن  ٢نهيمقدار به
به توليد  )ير از امور انسانيامور غ يعنير امور (يسا دردولت  يجار يها نهينسبت هزر ينمودار زکمک کند. 

  دهد.  يرا نشان مناخالص داخلي 
  

                                                                                                                                 
  ۱۳۸۴هاي مجلس شوراي اسالمي،  بودجه ايران، مركز پژوهشكاوي اطالعات  سيستم داده ١
با فرض ثابت  است که يداخل ناخالص ديتولبه  يجار يهانهيهز از ينسبتهاي جاري دولت به توليد ناخالص داخلي  نسبت هزينه نهيبه مقدار ٢

  . شوديم نهيشيرشد ب زانيآن م يبه ازا بودن ساير متغيرها
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 (درصد) يد ناخالص داخليتول ر امور بهيدر سا يجار يها نهي: نسبت هز۴۴-۱نمودار 

  
 ين بودجه سنواتيمنبع: قوان

  
درصد  ۱۵,۳ يدر طول بازه مورد بررسهاي جاري در ساير امور به توليد ناخالص داخلي  نسبت هزينهن يانگيم

است که با فرض ثابت بودن  ين معنين بدياشتر بوده است. يدرصد است, ب ۱۵نه آن که عدد ياز مقدار به بوده که
  ابد.ييش ميابد رشد افزاين نسبت کاهش يکه ايرها در صورتيمتغ ريسا

د يبه تولهای جاری  نهيو هز يعمران يها نهيش نسبت هزيافزادست آمده ه ج بيبنابر نتابه صورت خالصه، 
ر امور به يها در سا نهيد از نسبت هزيکه دولت با يکمک کند, در حال يتواند به رشد اقتصاد ي, ميناخالص داخل

  موثر باشد.  يند رشد اقتصاديبکاهد تا بتواند در فرا يد ناخالص داخليتول

 يتجار يها و چرخه ياست ماليس

است که  يياز ابزارها يکي ياست ماليرونق و رکود همراه است. س يها با چرخه يعيبه طور طب يهر اقتصاد
 يمثال اگر وقوع رکود اقتصاد يعمل کند. برا ياقتصاد يهاچرخهنوسانات حاصل از تواند در جهت کاهش  يم

ک تقاضا يدر جهت تحر يتواند به عنوان ابزاريم ياست ماليصورت سنيموثر باشد در ا يل کمبود تقاضايبه دل
 يکند رويفا ميا يع اقتصاديکه در بازتوز يعالوه بر نقش ياست مالياست که س ين معنين بديعمل کند. ا

  . دارد ييت بااليز اثرگذار است و لذا اهمياقتصاد کالن ن يرهايمتغ
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نشان  يتجار يها در چرخه ياست ماليدر خصوص رفتار س ياقتصاد يو نظر يات تجربياز ادب يبند جمع

 يعنيداشته باشد.  يا چرخه ضد يد رفتاريقتصاد کالن باط ايساز نوسانات مح دهد که دولت به عنوان ثبات يم
د ناخالص يها به تول اتيو نسبت مال يد ناخالص داخلينسبت مخارج دولت به تول (مانند ياست ماليس يها شاخص

و در  يانقباض ياست ماليدر در زمان رونق سکه ر کنند ييتغ يا د به گونهيبا يتجار يها در زمان چرخه )يداخل
تر قياند سبب عمتويم ياست ماليصورت سنير اي. در غه شوددرا به اجرا گذار يانبساط ياست ماليزمان رکود س

  . بر آن نگذارد ياثر اصالا ي ا رکود) شوديت عدم تعادل (رونق يوضعشدن 
برخوردار  يت باالترياز اهم ينفت يدر کشورها يتجار يهادر قبال چرخه ياست ماليساز س مساله نقش ثبات

ن امر نقش يو هم هستندنفت  يبرونزا يهامتيرونق و رکود متاثر از ق يهادوره ينفت ياست. در کشورها
 ينفت يکه در کشورهال آنيکه به دلح آنيکند. توضيم زين کشورها متمايدر اها را در قبال چرخه ياست ماليس

دولت همراه  يرکود با کاهش منابع برا يهاد دورهنريپذير ميتاث ينفت ياز درآمدها ياست ماليمخارج دولت و س
 ،گر جهت بسط مخارج دولتيد يابزارها صورت در دسترس نبودنشود که در ين امر سبب ميو هم شود يم

نقش  ينفت يدر کشورها يره ارزيجاد صندوق ذخيا ياز کارکردها يکير نباشد. يپذامکان ياست مالياعمال س
ن صندوق شده و در يوارد ا يمازاد منابع ارز يرونق نفت يهابودجه دولت است. چرا که در دوره يساز آن براثبات
ن ين صندوق مخارج خود را تاميمت نفت همراه است دولت با استفاده از منابع ايرکود که با کاهش ق يهادوره

توان در کارکرد يرا م يتجار يهابا چرخه ياست ماليدر خصوص ارتباط س ينفت يکند. لذا عملکرد کشورهايم
  جو کرد.   وجست يره ارزيح صندوق ذخيصح

 ياست ماليساعمال  يبرا ابزاریتوان به عنوان  يرا م يد ناخالص داخليتولر نسبت مخارج دولت به يمتغ
با کاهش نسبت مخارج  يانقباض ياست ماليرونق س يهاا مخالف چرخه در نظر گرفت؛ چرا که در دورهيموافق 
ناخالص د يش نسبت مخارج به توليبا افزا يانبساط ياست ماليرکود س يهاو در دوره يد ناخالص داخليبه تول

  همراه است. يداخل
طور که از نمودار دهد. همانيرا نشان م يد ناخالص داخليدولت و تول يقيمخارج حق يهاچرخه ۴۵-۱نمودار 

 ين معنيرفتار کرده است. بد يتجار يهابه صورت موافق چرخه ياست مالين سيانگيروشن است به صورت م
  افته است و بالعکس.يش ياز افزيمخارج دولت ن يت اقتصاديکه با بهبود وضع
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 يقيحق يداخل ناخالص ديتول و دولت يقيحق مخارج يهاچرخه: ۴۵-۱ نمودار

  
  

مت يرات قييکشور از تغ يد ناخالص داخليز توليهمزمان بودجه دولت و ن يريپذ ريتواند تاثين امر ميعلت ا
از طرف  می شود وش مخارج دولت يو افزا يسبب رونق اقتصاداز يک طرف  ينفت يش درآمدهاينفت باشد. افزا

رسد رفتار يل به نظر مين دلي. به همرا در پی داردز کاهش مخارج دولت يمت نفت رکود و نيگر کاهش قيد
  نفت باشد.  يمت برونزاير قيدر کشور تحت تاث ياست ماليموافق چرخه س
مرتبه اول  ٣و وقفه ٢شرويپ يرهاين متغيب يز همبستگير و نين دو متغين ايب ١يب همبستگير ضرايدر جدول ز

  نشان داده شده است: يد ناخالص داخليمخارج دولت با تول
 

 يتجار يهاو چرخه يد ناخالص داخليدولت به تول ين نسبت مخارج جاريارتباط ب :۱۴-۱جدول 
 اریتج ایهچرخه 

ناخالص توليد 

 ليداخ

ب ريض

 گيهمبست

  ۰,۲۲  مثبت يهمبستگ داخلیناخالص توليد دولت به جاری  های نسبت پرداخت

  ۰,۴۷  مثبت يهمبستگ داخلیناخالص توليد دولت به جاری  های وقفه مرتبه اول نسبت پرداخت

  ۰,۱۵  مثبت يهمبستگ داخلیناخالص توليد دولت به جاری  ایه شرو مرتبه اول نسبت پرداختپي

                                                                                                                                 
رفتار هم جهت و  يمثبت به معنا ي. همبستگدهديم نشان زمان طول در را گريکدي به نسبت ريمتغ دو راتييتغ نحوه ريمتغ دو نيب يهمبستگ ١

  است.  ريرفتار خالف جهت دو متغ يبه معن يمنف يبستگ هم
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د در يش توليناظر بر افزا يشود. ثبات اقتصاد يتواند باعث ثبات اقتصاديم ياست ماليس يارفتار ضدچرخه

دا کرده و در يش پيد، مخارج دولت افزايزمان رکود و کاهش آن در زمان رونق است. در زمان رکود با کاهش تول
در اقتصاد  ياست ماليده شد رفتار سيطور که دابد. اما همانييش آن مخارج دولت کاهش ميزمان رونق با افزا

  فا کند. يساز خود را انتوانسته نقش ثبات ياست ماليآن است که س ين به معنياست و ا ياچرخهران به صورت يا

  ياست ماليس يداريپا

نده داشته يدولت روند فزا يهاياست. اگر بده ياست ماليس يداري، پاياست ماليس يابيارز يهااز مالک يکي
 يحفظ و برقرار ييدار توانايپا ياست ماليت سياهم شود.يار خوانده مديناپا ياست ماليصورت سنيباشد، در ا

 . به عالوه از آنجا کهاست ينده و کمک به روند بلندمدت رشد اقتصاديخدمات ارائه شده توسط دولت در زمان آ
از يک  يگذارهيش نرخ بهره باعث کاهش سرمايافز از طريقتواند يدولت نسبت به اندازه اقتصاد م يش بدهيافزا

 يو انتظار آحاد اقتصاد ياست ماليس يداري. به عالوه ناپااز طرف ديگر بشود يد مشکل در نظام مالجايو ا طرف
ل ين دليبه همش خواهد داد. يز افزايد را نيجد يجاد بدهيا نهينده هزيدولت در آ يبازپرداخت بده ييدر عدم توانا

  را اتخاذ کنند.  يداريپا ياست ماليکنند تا س يم يها سع دولت
کند نحوه رفتار يرا با مخاطره مواجه م ينفت يدر کشورها ياست ماليس يداريکه پا ييهاسازوکاراز  يکي
ها  دولت يشود درآمدهايمت نفت سبب ميش قياست. افزا ينفت يا کاهش درآمدهايش يها در قبال افزا دولت

نشان خواهد داد. به  يو عمران يش در مخارج جاريش در درآمد خود را به صورت افزاين افزايدا کند. ايش پيافزا
ها عموما بر آن  که دولت(عاملی مت نفت بوده يش در قيافزا ياز شوک برونزا يش در درآمد ناشيکه افزال آنيدل

مت نفت ينباشد. لذا با کاهش ق يش در درآمد به صورت دائمين افزايلذا محتمل است که ا ،)ندارند يکنترل
ش مخارج يبا افزا ينفت يکه دولت در دوران وفور درآمدهال آنيابد اما به دلييز کاهش ميها ن دولت يدرآمدها

د. در دا کنيمتناسبا کاهش پد توانيداشته و نم يلذا مخارج دولت چسبندگ ،جاد کرده استيخود تعهد ا يبرا
کند يمواجه مد يدرا با ته ياست ماليس يداريدر دوران رونق نه تنها پا ينفت ينه درآمدهايهز يچگونگ ،جهينت

گردد. ز ينن مخارج خود يتام يبرام) يرمستقيا غيم ي(مستق يتواند سبب استقراض دولت از بانک مرکزيبلکه م
ن يسازد. با وجود چنيکاهش نوسانات در بودجه را مطرح م يبرا يره ارزين امر ضرورت وجود صندوق ذخيهم

مت نفت از آن يره شده و در دوران کاهش قيصندوق ذخن يدر ا يمازاد منابع ارز يدر دوران رونق نفت يصندوق
ن صندوق ي. اگرچه وجود اباشدبرخوردار  يشتريشود مخارج دولت از ثبات بين امر سبب ميشود. ايبرداشت م

 يش درآمدهايکه با افزاح آنيکند. توض يريز جلوگين ينفت يدرآمدها یشيافزا های آثار شوکساير تواند از يم
 ينگيو به تبع آن نقد يه پوليش پايل به افزاين درآمدها تبديا يها به بانک مرکزروش آندولت و ف يارز
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 رابطهشود ين امر سبب ميابد. اييش ميافزا ی ارزیش در درآمدهايل افزايز به دليواردات ن يشود. از طرف يم
واردات کاال سبب  ،ينگيدر نقدش يچرا که با وجود افزا ؛مدت با گسست همراه شود و تورم در کوتاه ينگين نقديب

وجود نداشته امکان تداوم واردات  يارز يل کاهش در درآمدهايکه به دليگردد. اما در صورتيکنترل تورم م
شود مخارج يطور که مشاهده ملذا همان ١رد.يگيم شده و تورم شتاب ميو تورم ترم ينگين نقديب فاصله ،باشد

  مت نفت به همراه دارد.يش قياست که افزا يدولت در کانون اتفاقات
ن يتر سادهاست.  ف شدهيتعر يات اقتصاديدر ادب ييها دولت، شاخص ياست ماليس يداريپا يبه منظور بررس

 ای بودجه يها نظر كرد، شاخص اظهار ياست ماليس يداريها در خصوص پا توان بر اساس آن يكه م ييها شاخص
و نسبت كسر بودجه  يبه كل منابع بودجه عموم ي، نسبت بدهيناخالص داخل ديدولت به تول يمانند نسبت بده

درآمد ناشی از مجموع  ياست ماليس يداريپا يدر بررس هستند. يو منابع بودجه عموم يد ناخالص داخليبه تول
 های يجزو  بده يستيرا با يا و اوراق مشارکت بودجهد) دهکه بخش مهمي از درآمد دولت را تشکيل مي(نفت 

 يو واگذار ياهيسرما يهاييدارا يآمدها واگذاررد يشامل اجزا يمنابع بودجه عموم دولت محسوب کرد.
 يدولت است. واگذار ير درآمدهايات و سايمال يهابخش رياست. جز درآمدها شامل ز يمال يها ييدارا
شامل استفاده از حساب  يمال يهاييدارا يو واگذار ينفت يهاشامل فروش نفت و فرآورده ياهيسرما يها ييدارا
به منابع بودجه  ين نسبت بدهيبنابرااست.  يدولت يهاشرکت يگذارا) و وي(صندوق توسعه مل يره ارزيذخ

طور شود. همانيمحاسبه م يو اوراق مشارکت بر کل منابع بودجه عموم ينفت يبر اساس نسبت درآمدها يعموم
 يهاييدارا يواگذار در جز ياهيسرما يهاييدارا يعالوه بر قسمت واگذار ينفت يشود درآمدهايم مشاهدهکه 
  .وجود داردز ين يمال

  

                                                                                                                                 
  .ديمجلد سوم فصل دوم و چهارم مراجعه کن يارز و يپول يهااستيس فصل به شتريب حاتيتوض يبرا ١
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 ١يبه منابع بودجه عموم ي: نسبت بده۴۶-۱نمودار 

  
؛ ۱۳۸۸ يو ترازنامه بانك مركز ي، گزارش اقتصاد٢، نرم افزار سدابيبانك مركز يزمان يها يمنبع: بانك اطالعات سر

، شماره مسلسل يكل كشور، نفت و صندوق توسعه مل ۱۳۹۱حه بودجه سال يال يو گزارش بررس ۱۳۸۵و  ۱۳۸۷،۱۳۸۶
۱۲۲۴۶ 

 

از بودجه دولت وابسته به نفت  ييدهد سهم باال يران نشان ميدر ا ياست ماليس يداريپا يها محاسبه شاخص
ز صفر است. با يها ن سال يار محدود و در برخيبس سه با سهم نفت از بودجهياست. سهم اوراق مشارکت در مقا

 ۶۱,۱به طور متوسط  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰ يها سال يران طيا يبرا يبه کل منابع بودجه عموم ين حال نسبت بدهيا
بودجه  ين محاسبه کسريده است. همچنيدرصد رس ۷۵ش از يها به ب از سال يدرصد به دست آمده و در برخ

در حدود  يارقامهاي مورد بررسي  در برخي از سال, يمشارکت در منابع بودجه عمومبدون احتساب نفت و اوراق 
توان عنوان  يمحاسبه شده م يها ن در مجموع با توجه به شاخصيبنابرادهد.  يدرصد کل بودجه را نشان م ۷۰

ن يتأم يبرا يداري(که منابع پادر قالب نفت  يدولت يها ياز بودجه دولت را بده ييجا که درصد باال کرد از آن
که  يست. به طوريبرخوردار ن يمناسب يداريران از پايدر ا ياست مالين, سيدهد بنابرا يل ميتشک) ٣ستين يمال

ن رو الزم است تا يفراهم کند و از ا يداريپا صورتتواند به  يرا نم يو عمران يجار يها نهين سطح از هزيدولت ا
  رد.يصورت گ يمال يها استيدر س ينيبازب

                                                                                                                                 
  هاي مجلس شوراي اسالمي وارد شده است.  در اين نمودار بر اساس پيش بيني مركز پژوهش ۱۳۹۰ارقام مربوط به سال  ١
  ۱۳۸۴هاي مجلس شوراي اسالمي،  كاوي اطالعات بودجه ايران، مركز پژوهش سيستم داده ٢
  .است درصد ۱,۱ حدود يعموم بودجه منابع از مشارکت اوراق سهم نيانگيم ٣
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 رانيدر ا يمال يهااستيس يها چالش

ران يدر اقتصاد ا يزير ند بودجهيآرا در فر يران, چند چالش جديبه روند گذشته بودجه دولت در اقتصاد ا ينگاه
  ها عبارتند از:  ن آنيتر دهد که مهم ينشان م

١ينفت يد بودجه به درآمدهايشد يوابستگ -۱

ينفت يبه درآمدها ياتيمال يدرآمدها يوابستگ -۲

دولت ين درآمدهايدر تأم يمال ير ابزارهاين اوراق مشارکت و ساييسهم پا -۳

يجار يها نهيعدم کاهش هز -۴
و دولت  يدهد بودجه به عنوان سند رفتار مال يران نشان ميبودجه در اقتصاد ا ياصل يها شاخص يبررس
مواجه است. در بخش منابع  متنان شده در يب يها شود, با چالش میق آن اعمال ياز طر ياست ماليکه سابزاری 

درصد منابع بودجه  ۶۰ش از ياست و نفت ب ينفت يدولت به شدت وابسته به درآمدها ي, درآمدهايبودجه عموم
  را به خود اختصاص داده است.  يعموم

 ٢يبه کل منابع بودجه عموم ينفت ي: نسبت درآمدها۴۷-۱نمودار 

  
اقتصاد  يده آمارهاي؛ گز۱۳۸۸-۱۳۸۶ يها سال يو ترازنامه بانک مرکز يمنبع: نرم افزار سداب, گزارش اقتصاد

 ياسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش ۱۲۲۴۶, گزارش شماره ۱۳۸۹ران, اسفند يا
                                                                                                                                 

. قابل پيگيری است ينفت يدرآمدها انسيوار زانيم از بعد و هم ينفت يهم از جهت سطح درآمدها ينفت يدرآمدها به دولت بودجه يوابستگ ١
شد.  جاديبا بودجه دولت ا ينفت يدرآمدها نوسانات نيبا هدف جداکردن ارتباط ب هاي نفتي(حساب ذخيره ارزي)يکي از کارکردهاي صندوق

در عرضه  يشتريسبب ثبات ب امر نيهم و شده برخودار يشتريب ثبات از دولت مخارج که باشد ياگونه به توانديم ينفت يهاصندوقسازوکار 
  .شودتوسط دولت  يعموم يکاال

است. منظور از  ۱۲۲۴۶هاي مجلس شوراي اسالمي به شماره مسلسل  بيني عملکرد گزارش مرکز پژوهش بر اساس پيش ۱۳۹۰ارقام سال  ٢
  درآمدهاي نفتي مجموع منابع حاصل از فروش نفت در بودجه است.
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 يرود کاهش درآمدها يداشته و انتظار م ينفت يبه درآمدها ييباال ز وابستگیين ياتيمال ين درآمدهايهمچن

ن درآمد مانند ابزار يتأم ير ابزارهايگر ساياز طرف د داشته باشد. يز در پيرا ن ياتيمال ي, کاهش درآمدهاينفت
انتشار اوراق  ينيب شيرغم پ ينداشته و عل يا مالحظه و قابل يران کارکرد جديز در اقتصاد اياوراق مشارکت ن
  منتشر نشده است. يا به بعد, اوراق مشارکت بودجه ۱۳۸۷, از سال ين بودجه سنواتيدر قوان يا مشارکت بودجه

 

 (درصد) ياز منابع بودجه عموم يا : سهم اوراق مشارکت بودجه۴۸-۱نمودار 

  
ران بخش ياقتصاد ا يده آمارهاي, گز۱۳۸۸تا  ۱۳۸۴ يو ترازنامه بانک مرکز يمنبع: نرم افزار سداب, گزارش اقتصاد

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۶و بودجه,  يه و ماليبازار سرما
 

 ينفت يبه درآمدها ييباال يران وابستگيدولت در اقتصاد ا ين درآمد برايدهد تأم ين موارد نشان ميمجموع ا
  ست. يبرخوردار ن يمناسب يداريجه از پايداشته و در نت

با همواره ي, تقريبودجه عموم يجار يها دهد پرداخت يدولت نشان م يها نهيهز يگر بررسياز طرف د
در  يا مالحظه دولت, نتوانسته کاهش قابل يه در درآمدهامالحظ قابل يها ن کاهشيش داشته و همچنيافزا

به کارکنان دولت  يدولت پرداخت يجار يهانهيدر هز يکه جزء اصلل آنيجاد کند. به دليا يجار يها پرداخت
برخوردار است. عالوه بر بااليي  يدولت از چسبندگ يجار يهانهيشود هزيل ميبا تورم تعد ها پرداختاين است و 

 ياقتصاد برخی از فعاالن يبرا يکند، منافعيدا ميمخارج بودجه بسط پ يل رونق نفتيکه به دل ييهادر دورهن يا
  سازد. يشود، مشکل ميکه دولت با کاهش درآمد مواجه م ييهارد که کاهش مخارج را در دورهيگ يشکل م
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ن يران, موجب شده تا تأميبر اقتصاد ا يالملل نيب يها ميران به خصوص اعمال تحريوضع موجود اقتصاد ا
شود  يم ينيب شيجه پيجاد شده و در نتيدولت با مشکل ا ين منابع بودجه عمومير منابع تأميو سا ينفت يدرآمدها
  بودجه مواجه باشد.  يکسر د دريتشد به بعد با ۱۳۹۱ران از سال ياقتصاد ا

 يريگ جهيو نت يبند جمع

دهد دولت نتوانسته نقش خود در عرضه يکند نشان ميفا ميا يمال استيکه دولت توسط س ينقش يبررس
ران که با کاهش ياقتصاد ا يط کنونيشرا فا کند.يدر ارائه خدمات ا يداريو پا ياقتصاد يسازثبات ،يعموم يکاال

به  بودجه دولت يباال يل وابستگينقش خود را به دل يفايدولت در ا يهاهمراه بوده چالش ينفت يدر درآمدها
  کند.يد ميتشد ينفت يدرآمدها

مت نفت منابع دولت را يا کاهش قيزان فروش نفت يل کاهش در ميبه دل ينفت ير در درآمدهاييهر گونه تغ
 يطين شرايتواند تداوم ارائه خدمات توسط دولت را با چالش مواجه کند. در چنين امر ميدر تنگنا قرار داده و هم

ا يو کند  ين ماليتام -يا استقراض از بانک مرکزيات، اوراق مشارکت يمال -يرنفتياز منابع غيا  يستيدولت با
 يگذارهيزه سرمايتواند سبب کاهش انگيکه مجدا از آن ياتيمال يش در درآمدهايمخارج خود را کاهش دهد. افزا

 ١اوراق مشارکت يستيبان مخارج را فراهم کند؛ لذا دولت ياز دولت جهت تاميمنابع مورد ن يتواند تماميشود، نم
 يو نرخ بهره بانک يط اقتصاديازمند در نظر گرفتن نرخ سود مناسب متناسب با شراين اوراق نيمنتشر کند. انتشار ا

جاد مشکل يها و اتواند سبب خروج منابع از بانکيم يها بانکن سپردهياست. اواراق مشارکت به عنوان جانش
ن امر جدا از يرا داشته باشند که ا يش نرخ بهره بانکيامکان افزا يستيز باين يهاشود. لذا بانک ينظام بانک يبرا
نيز هست، منابع  يازمند در نظر گرفتن عوامل موثر بر سمت تقاضايازمند اصالحات در بازار پول است نيکه نآن

ازمند تعامل يکسب و کار خود نط يبهبود در شرا د.يبرآ ين مالينه باالتر تاميبتواند از عهده هزبانک که  ای به گونه
گر است. لذا اصالح در يد يکشورها يبازارها يز دسترسيو ن يبه تکنولوژ يرون جهت دسترسيب يايمناسب با دن

   بر است.زمان ينديگر بوده که فرآيد يازمند اصالحات در بازارهاين ياست ماليس
 ،کند يابيرا باال ارزنه انجام آنيدولت هز ايوجود نداشته باشد  ين اصالحاتيجاد چنيکه امکان ايدر صورت

جه آن ياست که نت م)ير مستقيا غيم ي(به صورت مستق ين منابع استقراض از بانک مرکزيقاعدتا تنها راه تام
دولت، با  يمخارج جار يل چسبندگيرسد به دلي. در سمت مخارج به نظر مخواهد بودو تورم  يه پوليش پايافزا

ن يز اشتغال ايو ن يگذارهيشود سرماين امر سبب ميدا کرده و ايد پيکاهش شد يکاهش درآمدها مخارج عمران

                                                                                                                                 
  .باشد داريپا درآمد منبع تواندينم کنديم منتقل ندهيآ سال به را دولت يبده کهآن ليدل به مشارکت اوراق ١
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ازمند در نظر گرفتن ارتباط آن با يکشور ن ين ماليرسد اصالح نظام تاميرد. لذا به نظر مير قرار گيبخش تحت تاث

  .ستا ها جاد اصالحات در آنيز اير بازارها و نيسا
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 مقدمه

هاي  هاي اخير يکي از داليل اصلي رشد اقتصادي شناخته شده و کشور گسترش تجارت در بين کشورها در سال
مندي از مزاياي تجارت  بهرهاند به واسطه  يافته که وارد چرخه تجارت جهاني شده توسعه و يا کمتر توسعه درحال

. اين ١هاي اقتصادي بااليي را تجربه کنند يافته قرار گيرند و يا رشد هاي توسعه اند در زمره کشور جهاني توانسته
هاي تجاري يک کشور در کنار   شود بررسي و تحليل سياست مزاياي غير قابل انکار تجارت است که باعث مي

هاي تجاري كشور با توجه به متغيرهاي  در اين فصل سياستهميت باشد. هاي پولي و مالي داراي ا  سياست
يرهاي مربوطه، مورد غران در تجارت جهاني و ساير متيگاه ايتجارت خارجي ايران، ابزارهاي سياست تجاري، جا

  گيرد.  بررسي قرار مي
  

                                                                                                                                 
 شدن يدوم، جهانن مجلد يبازار محصول و همچنشدن  ي، جهاند به مجلد اول مجموعه مطالعات تحوالت جهانیيشتر رجوع کنيات بييجز يبرا ١

  .يبازار مال
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 سياست تجاري و رشد اقتصادي

هاي تجاري صورت گرفته  اي در خصوص رابطه بين رشد اقتصاد و سياست در ادبيات اقتصادي مطالعات گسترده
  كه بيشتر اين مطالعات با تأكيد بر رابطه بين رشد اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد بوده است. 

بين رشد اقتصادي و  توان عنوان داشت که هرچند در برخي از مطالعات به رابطه مثبت مي به طور خالصه
درجه باز بودن اقتصاد ابهاماتي وارد شده, با اين حال هيچ کدام از مطالعات اقتصادي تأکيدي بر رابطه منفي بين 

ها و رشد اقتصادي ندارند. همچنين  رشد اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد و يا رابطه مثبت بين ميزان حمايت
کنند. با اين   ه مثبت رشد اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد را تأييد مياکثر مطالعات تجربي صورت گرفته رابط

هاي  توان به صرف وجود اين رابطه مثبت به کشور کند, نمي  ) استدالل مي۲۰۰۳( ١طور که بالدوين حال همان
ه بايد توجه د يافت. بلکبه رشد اقتصادي باالتر دست خواهن ها, توسعه توصيه کرد که با کاهش ميزان تعرفه درحال

هاي محتاطانه پولي و مالي و   تبعيضي, سياست همراه با يک نظام ارزي با ثبات و غير تجاري بودن بازداشت که 
  تواند منجر به رشد اقتصادي شود.  هاي اقتصادي مي  مديريت سالم و بدون تخلف سياست

 هاي سياست تجاري ابزار

هاي  در ادبيات اقتصادي ابزار که هايي است مالي داراي ابزارهاي پولي و   سياست تجاري نيز به مانند سياست
  کنند:  کلي و عمده تقسيم مي  تجاري را به سه دسته  سياست

 نرخ ارز  -١

 :هاي وارداتي  محدوديت -٢

 اي هاي تعرفه  محدوديت 

 اي تعرفه هاي غير  محدوديت 

 هاي صادراتي  ها يا مشوق محدوديت -٣

 نرخ ارز

وص رابطه بين نرخ ارز و رشد اقتصادي صورت گرفته است. نتايج اين مطالعات مطالعات تجربي زيادي در خص
دهد که اين رابطه يک رابطه نامتقارن است.  و رشد اقتصادي را نشان مي ٢اي منفي بين ناترازي نرخ ارز رابطه

                                                                                                                                 
1 Baldwin  

  فاصله گرفتن نرخ ارز از مقدار تعادلي ٢
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, تأثير منفي بر ١داخلي پول گذاري ارزش کمشده كه توسعه نشان داده  هاي درحال که در خصوص کشور طوري به
، يا رابطه معناداري با رشد اقتصادي ندارد و يا  ٢داخلي پول يگذار ارزش بيش رشد اقتصادي دارد و از طرف ديگر 

پول داخلي  يگذار ارزش با رشد اقتصادي رابطه مثبت نشان داده است. در اين مطالعات نشان داده شده كه بيش
   دهد.  يجه رشد اقتصادي را كاهش ميدر نت موجب آسيب به تراز تجاري و صادرات شده و

داشـتن ارزش پـول ملـي ممکـن اسـت       مدت به واسطه پايين نگه هرچند برخي کشورها در کوتاهبا اين حال 
جا کـه کـه نـرخ ارز يـک متغيـر کـالن اقتصـادي اسـت و از          هاي اقتصادي بااليي را تجربه کنند, اما از آن  رشد

وري استفاده کرد, بلکـه  توان از آن به عنوان يک ابزار سياست دست آيد, نمي  هاي اقتصاد کالن به دست مي  تعادل
هاي مالي و پولي مناسب که نرخ ارز را در مقـادير مـورد نظـر      توانند از طريق سياست گذاران اقتصادي مي سياست
  دهد, براي تعيين نرخ ارز استفاده کنند.   قرار مي

 هاي وارداتي  محدوديت

اي هستند که کشورها به منظور حمايـت از   تعرفه يا غير  اي هاي تعرفه  هاي وارداتي, محدوديت  منظور از محدوديت
هاي وارداتـي بـه دو     کنند. محدوديت هايي خاص و ايجاد موانعي براي ورود اين نوع کاالها وضع مي کاال يا کاال

  شوند.   اي تقسيم مي عرفههاي غيرت  اي و محدوديت هاي تعرفه  دسته کلي محدوديت

 اي هاي تعرفه  محدوديت

  عبارتند از : اي هاي تعرفه محدوديتترين  برخي از مهم
 به ازاي هر واحد کاال وضع تعرفه : ٣تعرفه ويژه -١

 ٤تعرفه بر حسب ارزش -٢

  ٥تعرفه ضد دامپينگ -٣

دهد  ميخود   هاي صاداراتي در مقابل سوبسيدي که کشور صادرکننده به کاال :٦تعرفه تالفي -٤
 شود.  اعمال مي

                                                                                                                                 
1 Devaluation 
2 Revaluation 
3 Specific Tariff 
4 Ad-Valorem Tariff 
5 Anti-Dumping Tariff 
6 Contervailin Tariff  
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به طور کلي وضع تعرفه و ايجاد محدوديت براي تجارت از سوي کشور کوچک که سهم بـااليي در تجـارت   
در  )رفته دست از افزايش رفاه( هاي داخلي و کاهش رفاه  يش قيمتجهاني ندارد موجب کاهش حجم تجارت, افزا

  شود.  اقتصاد مي

 اي هاي غيرتعرفه  محدوديت

 ريـزي  برنامـه  يسـتم س دارايشـود کـه     هايي اعمال مي اي به طور معمول از سوي کشور هاي غيرتعرفه  محدوديت
هاي وارداتي, سهميه مشخصي بـراي واردات هـر کـاال در نظـر گرفتـه        . در اين نوع از محدوديتمتمرکز هستند

  .شود مي

جا کـه باعـث محـدوديت     براي واردات از آن اي اي و غيرتعرفه تعرفه  به طور کلي وضع هر دو نوع محدوديت
دهند که رفـاه از دسـت    هاي نظري اقتصاد نشان مي  دارد, با اين حال مدل يشود, کاهش رفاه را در پ تجارت مي

هـاي    اي است. همچنين محـدوديت  هاي تعرفه  اي بيش از محدوديت تعرفه هاي غير  رفته در زمان وضع محدوديت
  . هستندجويي نيز همراه  مول با فساد و رانتاي به طور مع تعرفه غير

 هاي صادراتي  ها يا مشوق محدوديت

شوند. کشورها به منظور جلوگيري  هاي با ارزش افزوده پايين وضع مي روي کاال هاي صادراتي معموالً  محدوديت
هاي با ارزش افزوده پايين کرده و يا در  هاي خام, مبادرت به وضع عوارض صادراتي روي کاال از صادرات کاال

   .کنند  ها را ممنوع مي مواردي صادرات آن
گذاران به منظور تشويق توليدکنندگان داخلي براي  ستهاي صادراتي نيز به طور معمول از سوي سيا  مشوق

  گيرد.   هاي خارجي صورت مي شرکت فعال در بازار
هاي   مانند محدوديتهد, نشو هاي صادراتي, موجب محدوديت تجارت مي  جا که محدوديت در مجموع از آن

هاي صادراتي نيز   مشوقد. همچنين اعطاي نشو  وارداتي باعث کاهش حجم تجارت و کاهش رفاه اجتماعي مي
  جويانه باشد.  رانتهاي ساز فعاليت ممکن است زمينه

 هاي سياست تجاري بندي از ابزار جمع

اشاره شد كه با توجه به آشكار شدن مزاياي تجارت، كشورها به سمت گسترش تجارت خارجي حركت كرده و در 
هاي   هاي داخلي و قيمت  اط بين قيمتارتب نتيجه قيمت كاالها در جهان به سمت همگرايي در حركت است.

  توان با استفاده از رابطه زير بيان کرد.  خارجي در شکلي ساده را مي
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)١-١(  풑풅 = 풑풙.풆	(ퟏ + 흉) 
  

 휏نرخ ارز و  푒قيمت کاالي قابل مبادله در خارج,  푝قيمت کاالي قابل مبادله در داخل,  푝در رابطه باال 
اي  تعرفه هاي غير  اي محدوديت نرخ تعرفه است که بر حسب درصدي از ارزش کاال وضع شده و يا معادل تعرفه

طور که اشاره شد  پذيرد. همان  هاي داخلي نيز تأثير مي  عالوه بر رابطه باال, از شاخص قيمت 푝است. همچنين 
تمايل  ازمان تجارت جهاني موجب شده تا کشورهاآشکار شدن نتايج مثبت باز بودن تجارت و همچنين الزامات س

اي داشته باشند. همچنين در رابطه باال, قيمت  تعرفه يا غير اي هاي تعرفه  استفاده از محدوديت يکمتري برا
گيرد, نرخ ارز است که   شود و آنچه که در اختيار کشورها قرار مي زا تعيين مي هاي خارجي به صورت برون کاال

ه به طور جيدر نتپذيرد.   هاي پولي و مالي تأثير مي  هاي اقتصاد کالن بوده و از سياست  متأثر از متغيرها و تعادل
باز بودن اقتصاد و  ياي) به علت آشکار شدن مزا휏تعرفه ( يها خالصه بايد عنوان داشت که در حال حاضر نرخ

کشورها دارد, رو به کاهش است.  يتجارت برا يکه سازمان جهان ين الزاماتيو همچن ير آن بر رشد اقتصاديتأث
هاي   کنند تا از طريق سياست يتالش م يارجو خ يداخل يها متين قيتعادل ب ين کشورها به منظور برقراريبنابرا

  ر دلخواه قرار دهند. يدر مقادرا  )eنرخ ارز (مالي, پولي و تجاري هماهنگ, 
푒 هاي داخلي و   هاي نرخ ارز شناور ميزان واردات و صادارت را کنترل کرده و قيمت  يا همان نرخ ارز در رژيم

هاي داخلي و خارجي به سمت همگرايي حرکت  سازد. در چنين شرايطي که قيمت کاال  خارجي را متعادل مي
ها را کاهش  از طريق نوآوري بتوانند قيمت هاي جهاني قدرت رقابت دارند که هايي در بازار  کنند, تنها بنگاه  مي

 داده و يا به واسطه نوآوري ايجاد شده قدرت رقابت خود را افزايش دهند. 

توان عنوان داشت که آنچه در مناسبات امروز تجارت جهاني بيش از هر چيز مورد  بنابراين در مجموع مي
هاي  هت تعيين سياست تجاري است و ابزارهاي هماهنگ پولي و مالي در ج  توجه است, استفاده از سياست

  گيرد.   دستوري سياست تجاري کمتر مورد توجه قرار مي

 هاي تجارت خارجي ايران بررسي متغير

هاي تجارت خارجي در  هاي تجاري ايران, در ابتدا الزم است تصويري کلي از متغير  به منظور بررسي سياست
  ايران ايجاد شود. 
ها از دو بخش  گيرد. تراز پرداخت  ها صورت مي پرداخت خارجي از طريق بررسي تراز هاي تجارت بررسي متغير

, ٢ها خود به سه حساب بازرگاني تشکيل شده که حساب جاري تراز پرداخت ١حساب جاري و حساب سرمايه
                                                                                                                                 

  .شود گردند در قسمت حساب سرمايه ثبت مي هاي مالي خارجي يک اقتصاد مي ها و بدهي کليه معامالتي که منجر به تغيير مالکيت در دارايي ١
  دهد. خالص صادرات و واردات كشور را نشان ميشود،  كاال كه از آن تحت عنوان تراز بازرگاني نيز نام برده مي حساب ٢
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 . ٣شود  تقسيم مي ٢و حساب انتقاالت ١حساب خدمات

 دالر ميليارد -)المللي ينايران (موازنه کل ب هاي پرداخت تراز: ۴۹-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ،ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع:    

 

هاي صادرکننده منابع طبيعي و به خصوص صادرکننده نفت خام داراي مازاد در  ايران نيز مانند اکثر کشور
ها نيز کاهش پيدا  تراز پرداخت ۱۳۸۸و  ۱۳۷۷د ماننهاي کاهش قيمت نفت خام   ست. در سالا ها پرداخت تراز

   است. کرده

 ها حساب جاري تراز پرداخت

 اي ويژهها دارد, داراي اهميت  پرداخت جا که تأثير بااليي در موازنه کل و يا تراز ها از آن پرداخت حساب جاري تراز
 است.  يبه لحاظ بررس

  

                                                                                                                                 
مقيم آن در خصوص اقالم خدمات شامل مسافرت و حمل و نقل،  حساب خدمات در برگيرنده معامالت بين افراد مقيم يک کشور با افراد غير ١

–، فرهنگي خدمات تجاري، خدمات شخصيساير  اي، خدمات مالي، اطالعات، بهره مالکانه و هزينه اخذ مجوز، ساختمان، خدمات بيمه ارتباطات،
  تفريحي و خدمات دولتي است.

ها  ازاي آن حساب انتقاالت نيز در بردارنده آن قسمت از تغيير در مالکيت منابع حقيقي يا اقالم مالي بين اشخاص مقيم و غير مقيم است که مابه ٢
  هاي بالعوض که مبادالتي يک سويه هستند. لي يا هدايا و کمککارگران غير فصمبادله ديگري صورت نگرفته است. مانند انتقال درآمد 

    www.tsd.cbi.irف آماري بانك اطالعات سري زماني بانك مركزي است. يمبناي تعاربر  يف متن و پاورقيتعار ٣
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 )دالر يلياردها (م تراز پرداخت جاري حساب: ۵۰-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ،ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع:   

 

هاي ناشي از صادرات نفت خام و همچنين واردات کاال و خدمات در ذيل حساب بازرگاني يا  جا که درآمد از آن
پذيري بااليي از حساب بازرگاني  ها, تأثير پرداخت شود, حساب جاري تراز  ها محاسبه مي پرداخت حساب کاالي تراز

کاهش  در اثرها  شود مازاد حساب جاري ترازپرداخت  بيني مي پيش يبر اساس گزارشات جهانيا حساب کاال دارد. 
  کاهش يابد.  ,يجه کاهش مازاد حساب بازرگانيران و در نتيا ينفت يدرآمدها

  

 )دالر يليارد(م يتراز حساب جار ١بيني پيش: ۵۱-۱نمودار 

  
 پول المللي ين, صندوق ب۲۰۱۲ جهاني اقتصاد انداز چشم گزارشمنبع:  

                                                                                                                                 
  صورت گرفته است.  ۲۰۱۰در سال  ينيب شيپ ١
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تراز بازرگاني که موازنه بين صادرات و واردات کاال را برقرار ها,  تراز پرداخت يحساب جار ياجزا يدر بررس
ها رقمي  سازد, سهم بااليي از تراز حساب جاري را به خود اختصاص داده است, تراز خدمات در بيشتر سال  مي

ي بوده است. به دليل اهميت تراز ها رقم مثبت و در برخي ديگر منف منفي داشته و تراز انتقاالت در برخي از سال
  شود. تر اجراي حساب جاري و به خصوص تراز بازرگاني پرداخته مي بازرگاني, در ادامه به بررسي جزئي

 تراز بازرگاني

دهنده بيشتر بودن صادرات  مثبت بودن تراز بازرگاني نشان بوده وتراز بازرگاني موازنه بين صدور کاال و ورود کاال 
  است.از واردات 

 )دالر يليارد(م بازرگاني تراز :۵۲-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع:    

  

که کاهش ( ينفت يکاهش درآمدها به طور معمول در زمان دهد  يروند صادرات و واردات نشان م يبررس
 ۱۳۷۷ يها (مانند سال کاهش کمتري داشته است به نسبت صادرات, وارداتمقدار , )به همراه داردنيز صادرات را 

تواند   هاي ارزي به سختي مي هاي کاهش درآمد حجم واردات در سالشود  مشاهده میقت يدر حق .)۱۳۸۸و 
   .کاهش يابد
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 سال هاي قيمتميليارد دالر و به  ۱۴۵در حدود  ۱۳۹۰هاي اسمي در سال   ميزان صادرات ايران به قيمت
ميليارد دالر بوده است. با اين حال بايد توجه داشت که اين حجم از صادرات, عمدتأ متعلق به  ۱۲۵, ۲۰۰۵

  ايران سهم کمي از کل صادرات ايران را داراست.  ١صادرات نفت و گاز بوده و صادرات غيرنفتي
  

 يرنفتيبه غ نفتي صادرات نسبت: ۵۳-۱ نمودار

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع: 

 

صادرات نفتي سهم بااليي از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است, صادرات نفتي در بيشترين 
سه , اندکي بيش از ۱۳۷۲برابر صادرات غيرنفتي و در کمترين حالت در سال  ۶,۴, بيش از ۱۳۷۵مقدار در سال 

توجه در صادرات غيرنفتي  برابر صادرات غيرنفتي بوده است. اين نوسان البته نه به خاطر افزايش و يا کاهش قابل
هاي مورد نظر بوده است. همچنين از   هاي مورد بررسي, بلکه عمدتأ به دليل تغييرات قيمت نفت در سال  در سال

دهد, تا حدود زيادي وابسته به   تروشيمي تشکيل ميجا که سهم بااليي از صادرات غيرنفتي را صادرات پ آن
درصد از  ۸۶درصد و در بيشترين حالت  ۷۵در کمترين حالت  يمورد بررس يها سال يطهاي نفتي است.  درآمد

و  ينفت ين موضوع با توجه به برونزا بودن درآمدهايکه اصادرات ايران به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است 
  توجه است.  ن واردات, قابلييرو به پا يگن چسبنديهمچن

هاي مياني دهه هفتاد که پس از رشد   به جز يک افت اندک طي سال يمورد بررس هدور يطواردات مقدار 
هاي اوليه پس از جنگ رخ داده, همواره روندي رو به رشد داشته است. رشد واردات طي   شديد واردات در سال

                                                                                                                                 
که است  ۲۷۱۱، ۲۷۱۰، ۲۷۰۹هاي تعرفه  از صادرات نفتي, صادرات نفت و گاز و منظور از صادرات غير نفتي صادرات گمرکي به جز رديفمنظور  ١

  از نماگرهاي اقتصاد ايران استخراج شده است.ارقام آن شود که  مي گازي مايعات و ميعانات طبيعي، گاز نفتي، هاي فرآورده خام، نفتشامل 
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 رشد استمرارهاي بزرگ واردات در اين دهه نسبت به دهه قبل و   توجه به رقممالحظه بوده و با  قابل ۱۳۸۰دهه 
  بوده است.  ۱۳۷۰به مراتب بيش از واردات از دهه  ۱۳۸۰, ميزان واردات در دهه واردات

هاي  هاي خارجي در کنار صادرات به عنوان منشأ ورود درآمد ارقام ميزان واردات به عنوان منشأ خروج ارز
که  ن حال از آنجا يبا ااست.  تحليل  ين توليد به عنوان توان و ظرفيت توليدي اقتصادي قابلارزي و همچن

تري را به دست  مقايسه صادرات غيرنفتي و واردات تحليل مناسباست,  ير صادرات نفتيران تحت تأثيصادرات ا
مند نبود, تا چه ميزان  بهرهدهد در صورتي که کشور از منبع خدادادي نفت   دهد. اين مقايسه نشان مي  مي
تا زماني که صادرات  جا که اصوالً هاي وارداتي خود را از طريق صادرات بر طرف سازد و از آن توانست نياز  مي

تواند برآوردي از   تواند صورت گيرد, مقايسه ميزان صادرات غيرنفتي و واردات مي انجام نشود, واردات نيز نمي
  تواند داشته باشد را نشان دهد. ياش م لحاظ توان توليدي و صادراتيميزان وارداتي که کشور به 

  

 )دالر يلياردو واردات (م نفتي غير صادرات :۵۴-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع: 
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 واردات  صادرات غیرنفتی 
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 )دالر(ميليارد  غيرنفتي بازرگاني تراز: ۵۵-۱نمودار 

  
 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ايران اقتصاد هايو نماگر يبانک مرکز زماني هاي سري اطالعات بانکمنبع: 

  

دهند که بر اساس آن  يم  را نشان ير نفتين واردات و صادرات غيب ي, اختالف باال۵۵- ۱و  ۵۴-۱ ينمودارها
تر از  نييار پايد, بسيآ يبه دست م ير نفتيکشور که با استفاده از صادرات غ يتوان عنوان داشت که توان واردات يم
كه از سال  طوري شدت گرفته به ۱۳۸۰تراز بازرگاني غيرنفتي كشور در دهه  افته است.ي زان واردات تحققيم

به بعد همواره باالتر از رقم منفي پنجاه ميليارد دالر بوده است. كمترين ميزان تراز بازرگاني غيرنفتي  ۱۳۸۷
در كنار  ۱۳۸۰ميليارد دالر بوده است. ثبات نرخ ارز طي دهه  ۷,۷رقم منفي  است كه ۱۳۷۳متعلق به سال 

به شدت افزايش  ۱۳۸۰هاي ارزي به كشور، باعث شده تا واردات در دهه  هاي نفتي و ورود درآمد افزايش درآمد
دهد در   شان مي. رقم باالي تراز بازرگاني غيرنفتي نشودو در نتيجه باعث افزايش تراز بازرگاني غيرنفتي  ابدي

صورتي كه صادرات نفت خام به هر دليلي دچار اشكال شود، صادرات غيرنفتي توان تأمين واردات مورد نياز كشور 
المللي  هاي بين  را نخواهد داشت. اين موضوع به خصوص با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور و وضعيت تحريم

  توجه است.  و تحريم نفت ايران قابل
هاي  ات، تركيب كاالتوجه ديگر در خصوص فاصله گرفتن مقدار صادرات غيرنفتي از وارد نكته قابلهمچنين 
اتي است. هرچند اظهار نظر در خصوص تركيب كاالهاي وارداتي و صادراتي نياز به بررسي دقيق درصادراتي و وا
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و  ١يگمرک هر تن كاالي وارداتي قيمت دهد  يها نشان م يبررس و جزئيات كاالهاي وارداتي و صادراتي دارد، اما
 ۱۳۷۹در سال  در حالی که .گرفته است ياديگر فاصله زيکدير با ياخ يها در سال يگمرک هر تن كاالي صادراتي

به نظر  ده است.يرسبرابر   ۳,۲ن نسبت به يا ۱۳۸۹بوده در سال  يبرابر صادرات ۱,۹ يواردات يارزش هر تن کاال
تواند تا حدي دليلي بر اين ادعا باشد كه واردات  ميران يا يگمرک يواردات يکاالمت هر تن يش قيرسد افزا يم

ها در بازارهاي  كاالهاي با ارزش افزوده باالتر كه قيمت آن به سمتبيشتر  ۱۳۸۰دهه  يها سال يطايران 
 ۱۳۸۹ در سال يط يگمرک يواردات يمت هر تن کااليکه ق ي, به طورحركت كردهبوده جهاني رو به افزايش 

از  قيمت هر تن كاالي صادراتين دوره يمقابل در همدر  درصد رشد داشته است. ۱۸۰, ۱۳۷۹نسبت به سال 
ن يدهنده ا نشانتواند تا حدي  مي درصد رشد داشته که ۶۷سال,  ۱۱ يبرخوردار بوده و در مجموع ط يثبات نسب

صادرات كاالهايي با ارزش  به صورت شتري, بيران به نسبت واردات گمرکيا يموضوع باشد که صادرات گمرک
   . بوده استتر و به خصوص صادرات مواد اوليه و خام  افزوده پايين
در  است.قابل استخراج  يزان رشد واردات در مقابل رشد اقتصاديسه ميمقا از گر در خصوص وارداتينکته د
در حالي كه توليد  است. رشد واردات بيش از رشد اقتصادي بوده ۱۳۸۸به جز سال  ۱۳۸۰هاي دهه   تمامي سال

برابر شده، واردات به ارقام حقيقي طي  ۱,۷،  ۱۳۸۰نسبت به سال  ۱۳۹۰ناخالص داخلي به ارقام حقيقي در سال 
 ۱۳۸۰هاي دهه   هد واردات فزاينده طي سالد  برابر شده است. اين اختالف شديد نشان مي ۳,۲۸مدت مشابه  

كند  اي به فرايند توليد كمك مي نتوانسته به درستي جذب توليد شود. هرچند بخشي از واردات مواد اوليه و واسطه
رسد كه  دهد واردات ايران متناسب با توليد نبوده و به نظر مي اما اختالف شديد رشد واردات و رشد توليد نشان مي

  شود.  يبا ابهام مواجه م واند موجب رشد و رونق توليد شود،ت ل كه واردات با ارز ارزان قيمت مياين استدال

 تراز خدمات

ها، حساب خدمات است. تراز خدمات اختالف بين ميزان صادرات خدمات  ديگر حساب جاري ترازپرداخت جز
  هاي دوره مورد بررسي، رقمي منفي بوده است.   دهد و در تمامي سال  و واردات آن را نشان مي

  

                                                                                                                                 
كه متعلق به مايعات و ميعانات گازي است از آن حذف  ۲۷۱۱و  ۲۷۱۰، ۲۷۰۹هاي تعرفه  واردات گمركي به اين معناست كه رديفصادرات و  ١

  نشده است.
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 )دالر(ميليارد  خدمات تراز :۵۶-۱نمودار 

  
 مركزي بانك) و WDI( جهاني بانك اقتصادي هاي شاخصمنبع: 

  

خدمات  توجه در خصوص واردات خدمات آن است كه سهم بااليي از واردات خدمات به سفر و نكته قابل
درصد از واردات خدمات به واردات  ۴۵بيش از  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶به طوري كه در سال مسافرتي اختصاص داشته 

به حدود منفي ده  ۱۳۸۹خدمات مسافرت و خدمات مسافري اختصاص داشته است. تراز منفي خدمات در سال 
  است.  ۱۳۸۹ميليارد دالر رسيده است. اين رقم در حدود نيمي از صادرات غيرنفتي كشور در سال 

 انتقاالتتراز 

با  ۱۳۷۴ست. تراز انتقاالت به جز يك مورد در سال ا ها از حساب جاري ترازپرداخت حساب انتقاالت آخرين جز
هاي مورد بررسي رقمي مثبت بوده است. با اين حال ارقام كوچك اين   ميليارد دالر، در ساير سال ۴رقم منفي 

، باعث شده تا تأثير چنداني در كل حساب جاري ها حساب نسبت به تراز بازرگاني حساب جاري ترازپرداخت
  ها نداشته باشد.  ترازپرداخت

 ها حساب سرمايه تراز پرداخت

کليه معامالتي که منجر به تغيير ست. در اين حساب ا ها دوم ترازپرداخت ها، جز حساب سرمايه ترازپرداخت
  شود.  د ثبت ميگردن  هاي مالي خارجي يک اقتصاد مي   ها و بدهي مالکيت در دارايي
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 ها ترازپرداخت سرمايه حساب :۵۷-۱نمودار 

  
 مركزي بانك زماني هاي سري اطالعاتمنبع: 

  

دهد، به طور معمول ارتباط مستقيمي با   حساب سرمايه كه اختالف بين خروج و ورود سرمايه را نشان مي
منفي شده و تا آخرين سال  ۱۳۸۴از سال گذاري در يك كشور دارد. تراز سرمايه  ميزان امنيت اقتصادي و سرمايه

ترين دوره بوده كه حساب سرمايه در ارقام  مانده است. اين دوره طوالني منفي باقي ۱۳۹۰مورد بررسي يعني سال 
 ۳ حدود در كه رسيده دالر ميليارد ۲۵ از بيش به ۱۳۸۹ سال در سرمايه تراز منفي رقممانده است.   منفي باقي

   .است سال اين در كشور غيرنفتي صادرات از بيش دالر ميليارد

 هاي خارجي اقتصاد ايران بندي از متغير جمع

و به  ۱۳۸۰هاي خارجي در دهه  توان نشان داد افزايش درآمد  با توجه به موارد بررسي شده در اين بخش، مي
 به ،ر پديد آوردهاي خارجي كشو  اي را براي دارايي شرايط استثنايي و ويژه ۱۳۸۰خصوص نيمه پاياني دهه 

توجهي را تجربه كرده است. با اين حال رشد شديد واردات  ها طي اين دوره ارقام مثبت قابل که ترازپرداخت طوري  
رغم افزايش شديد تراز  طي اين دوره و همچنين كسري باالي دو حساب سرمايه و خدمات باعث شد علي

ارقامي منفي را  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸و در دو سال  ابديهاي اين دوره كاهش   سالاز ها در برخي  بازرگاني، ترازپرداخت
  ثبت كند. همچنين رشد واردات در اين دوره موجب كسري شديد تراز بازرگاني غيرنفتي شده است. 
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 (ميليون دالر)توسعهسوم و چهارم  های ها طي برنامه : وضعيت تراز پرداخت۱۵-۱جدول 
متوسط عملكرد  

 برنامه سوم
متوسط عملكرد  سال

 ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ برنامه چهارم
 ٢٠١٧٧ ٩٤٧٧ ٢٢٨٣٧ ٣٢٥٩٤ ٢٠٥٨٥ ١٥٣٩٢ ٢٤١٧ تراز حساب جاري

 ٢٧٣٩٤ ١٩٠٨٠ ٣١١١٤ ٣٩٤٢٧ ٢٦٢٠٤ ٢١١٤٣ ٦٤١٨ تراز بازرگاني
-٤٥٥٢ خدمات  ٦٢٤٨-  ٦١٠٠-  ٧٤٧٥-  ٨٦٣٩-  ٩٧٠٤-  ٧٦٣٣-  

 ٤١٧ ١٠١ ٣٦٢ ٦٤٢ ٤٨٢ ٤٩٦ ٥٥٠ انتقاالت
-١٦٤ ١٧٩٢ تراز حساب سرمايه  ٦٣٠٦-  ١٣٥٩٧-  ١٠٩٠٧-  ١٣٧٢٨-  ٨٩٤٠-  

-٢٣١٥ ٢ ١٨٧٥ ١٨١٠ بلندمدت (خالص)  ٣٦١٦-  ١٥٠٧-  ١١١٢-  
مدت  كوتاه  ١٨-  ٢٠٣٩-  ٦٣٠٨-  ١١٢٨٢-  ٧٢٩١-  ١٢٢٢٢-  ٧٨٢٨-  

موازنه كل (تغيير در 
المللي) ذخاير بين  

٧٢٦٨ ٨٢٢٩ ١٥٢٥٤ ١١٣٨٩ ١٤٥٦٧ ٤٦٠١-  ٨٤٣٤ 

 ها ، بخش ترازپرداخت۱۳۸۸گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران منبع: 

  
تراز بازرگاني در  باعث شده ۱۳۸۰هاي مياني دهه  سالهاي ناشي از صادرات نفت خام طي  افزايش درآمد

خدمات و  ١تراز منفيبا اين حال رشد  .برابر تراز بازرگاني در دوره برنامه سوم باشد ۴,۲۶دوره برنامه چهارم 
برابر رقم متوسط  ۱,۸۳ها به طور متوسط در طول برنامه چهارم  سرمايه باعث شده که در مجموع، تراز پرداخت

نشان داده شده، تراز حساب سرمايه به طور متوسط در طول  ۱۵-۱طور كه در جدول  برنامه سوم باشد. همان
 ۸۹۴۰که در طول برنامه چهارم به طور متوسط رقم منفي  يالميليون دالر بوده درح ۱۷۹۲برنامه سوم رقم مثبت 

دست آمده در طول  هاي ارزي به توجهي از درآمد دهد بخش قابل  ميليون دالر بوده است، اين موضوع نشان مي
  هاي نفتي بوده، به صورت سرمايه از كشور خارج شده است.  هاي رونق درآمد  دوره برنامه چهارم كه سال

پاياني دهه و  ميانيهاي  هاي خارجي اقتصاد ايران و به خصوص سال وجه ديگر در خصوص متغيرت نكته قابل
هاي خارجي نيز افزايش پيدا كرده   هاي ارزي، بدهي رغم افزايش شديد درآمد آن است كه در اين دوره علي ۱۳۸۰

بوده در حالي كه اين رقم در ميليارد دالر  ۲۳,۸هاي خارجي در طول برنامه چهارم به طور متوسط   است. بدهي
ميليارد دالر بوده است. در حالي كه تراز بازرگاني طي دوره برنامه چهارم  ۱۴,۱طول برنامه سوم به طور متوسط 

هاي خارجي نيز در اين دوره در   ميليارد دالر بيش از تراز بازرگاني در طول برنامه سوم بوده، بدهي ۲۱در حدود 
  . ٢از دوره برنامه سوم بوده است ميليارد دالر بيش ۹حدود 

                                                                                                                                 
ـ  نيا که است. از آنجا هيتراز دو حساب خدمات و سرما يتر شدن ارقام منف , بزرگياز رشد تراز منف منظور ١  يبـرا  نيهسـتند, بنـابرا   يارقام منف

 تر يمنف هيسرما و خدمات حساب دو تراز که معناست نيا به يمنف تراز رشد نيبنابرا. کرد استفاده مطلق قدر ارقام از ديبا ها آن انهيسال رشد محاسبه
   .است شده

دالر داراي تورم اندك  اند و كه ارقام بر اساس ميليون دالر ارائه شده هاي جاري هستند، اما با توجه به آن به قيمت هاي خارجي بدهيارقام  هرچند ٢
  كند. ها ايجاد نمي هاي حقيقي نيز، تغيير زيادي در روند تحليل درصد بوده است، بنابراين تبديل ارقام به قيمت ۴تا  ۲در بازه 
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ها به نفت و ارقام منفي باالي آن در غياب  وابستگي شديد ترازپرداختد عنوان داشت يدر مجموع با
هاي پولي، مالي و   هاي نفتي، لزوم توجه به صادرات غيرنفتي و كنترل واردات از طريق تركيبي از سياست درآمد

اي باشد که  هاي پولي و مالي بايد به گونه  جاري كشور در كنار سياسترساند. سياست ت  تجاري هماهنگ را مي
هاي اقتصادي براي افزايش صادرات غيرنفتي و برقراري تعادل بين صادرات غيرنفتي و  زمينه را براي توازن متغير

  واردات فراهم كند. 

 ايران در تجارت جهاني

آشنايي بيشتر با وضعيت تجارت خارجي ايران، به طور هاي تجارت خارجي ايران به منظور  پس از بررسي متغير
گيرد.  هاي جهان در تجارت جهاني صورت مي خالصه مروري بر وضعيت ايران در مقايسه با برخي ديگر از كشور

هاي  درآمد يداريو درجه ثبات و پابه لحاظ تركيب را ايران  تيوضعهاي تجارت خارجي ايران  بررسي متغير
   .دهد ينشان مخارجي 

، ايران در سال ١سازمان جهاني تجارت ۲۰۱۲المللي سال  هاي جهاني و گزارش آمار تجارت بين بر اساس آمار
ميليارد دالر صادرات کاال  ۱۳۲هجري شمسي است, در مجموع  ۱۳۹۱معادل با سال  ميالدي که تقريباً ۲۰۱۱

درصد رشد داشته است. اين مقدار از صادرات ايران را در رتبه سي  ۳۰داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل, 
ان بوده است. در درصد از کل صادرات جه ۰,۷دهد و برابر   ترين صادرکنندگان جهان قرار مي و سوم در بين عمده

ايران در بين چهل کشور اول صادرکننده خدمات قرار نگرفته است. بر اساس اين گزارش, در سال  ۲۰۱۱سال 
درصد, سوخت و محصوالت معدني  ۰,۵هاي کشاورزي  هجري شمسي, کاال ۱۳۸۸يعني معادل با سال  ۲۰۱۰
 ۵۱,۸اند. در اين سال  ا به خود اختصاص دادهدرصد از صادرات ايران ر ۱۲,۶اي,  درصد و توليدات کارخانه ۸۲,۴

درصد به ساير موارد  ۲۱,۲درصد به صادرات سفر و  ۲۶,۹نقل,  و درصد از صادرات خدمات ايران به صادرات حمل
  صادرات خدمات اختصاص داشته است. 

, ايران با ميالدي نيز ۲۰۱۱همچنين بر اساس اين گزارش در بين عمده واردکنندگان کاال در جهان در سال 
درصد از کل واردات  ۰,۳ميليارد دالر واردات در رتبه چهل و هفتم قرار گرفت است و با اين مقدار واردات,  ۶۲

 ۱۱,۹هاي کشاورزي,  درصد به کاال ۱۴,۵هاي وارداتي ايران  دنيا را به خود اختصاص داده است. در بين کاال
ت صنعتي اختصاص داشته است. همچنين ايران در درصد به محصوال ۵۸,۸درصد به مواد معدني و سوخت و 

هاي وارد کننده خدمات  ميليارد دالر واردات خدمات در رتبه سي و پنجم در بين کشور ۲۵ميالدي با  ۲۰۱۱سال 
هاي   درصد از واردات کل خدمات جهان است. آمار واردات خدمات به تفکيک گروه ۰,۶قرار داشته, که اين ميزان 

                                                                                                                                 
1 International Trade Statistics 2012, World Trade Organisation (WTO) 
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 ۲۹,۸درصد به سفر,  ۵۲,۴هاي خدماتي,   , در بين گروه۲۰۱۰ارائه نشده, اما در سال  ۲۰۱۱خدماتي در سال 
  هاي خدماتي اختصاص داشته است.   درصد به ساير گروه ۱۷,۸درصد به حمل و نقل و و 

توجهي در اين بخش صورت  هاي گذشته تغييرات قابل  دهد طي سال  بررسي شرکاي صادراتي ايران نشان مي
عمدتأ  ۱۹۹۰گرفته است. به عنوان مثال در خصوص شرکاي صادراتي ايران, در حالي که صادرات ايران در دهه 

سعه شرکاي اصلي صادراتي ايران تو هاي درحال کشور ۲۰۰۰يافته بوده است, در دهه  هاي توسعه به مقصد کشور
 ۲۷,۶به  ۱۹۹۵درصد در سال  ۶۲,۷يافته از صادرات ايران از  هاي توسعه اند. اين تغيير کاهش سهم کشور بوده

توسعه ارتباط داشته باشد که  هاي درحال تواند به رشد کشور دهد. اين تغيير سهم تا حدودي مي  درصد را نشان مي
تواند ناشي از تأثير  اند و تا حدودي نيز مي به خود اختصاص داده ۲۰۱۰را در سال  سهم بيشتري از تجارت جهاني

يافته باشد. در مجموع در خصوص شرکاي صادراتي  هاي توسعه ها در محدود کردن ارتباط ايران با کشور تحريم
اند منافع ايران در تجارت تو  يافته و صادرات به اين کشورها مي هاي توسعه رسد ارتباط با کشور  ايران, به نظر مي

هاي  هاي وارداتي کشور توجهي از نياز جهاني را بهتر تأمين کند, زيرا در صورتي که ايران بتواند سهم قابل
  زني بيشتري خواهد داشت.  يافته را تأمين کند, در مناسبات جهاني و تجاري نيز, قدرت چانه توسعه

هاي  يافته از بازار هاي توسعه ات نيز رخ داده و سهم کشورشرکاي تجاري ايران, در بخش وارد ترکيبتغيير 
 کاهش يافته است.  هرچند تغيير در ۲۰۱۰درصد در سال  ۲۹,۹به  ۱۹۹۵درصد در سال  ۶۵,۳وارداتي ايران از 

توسعه، پيش از شدت گرفتن  يافته به كشورهاي درحال شركاي تجاري ايران از كشورهاي توسعه ترکيب
ها، ميزان مبادالت ايران  رسد با شدت گرفتن تحريم ر عليه ايران آغاز شده بود، اما به نظر ميهاي تجاري ب تحريم

يافته و به طور عمده به سمت واردات از چين و امارات رفته است. بيشتری يافته كاهش  با كشورهاي توسعه
هاي اخير با  ربي طي سالدهد كشور امارات متحده ع بررسي آمارهاي صادرات و واردات گمركي ايران نشان مي

 اي تجاري ايران قرار گرفته است. درصد از حجم تجارت ايران به خود، در رتبه اول شرك ۴۰اختصاص بيش از 
هاي  دهد عالوه بر کاهش سهم کشور  نشان مينيز بررسي سهم مناطق جغرافيايي مختلف از واردات ايران 

درصد واردات  ۴۰که بيش از  طوري است. به يافتهنيز افزايش يافته, ميزان تمرکز شرکاي وارداتي ايران  توسعه
  از حوزه غرب آسيا صورت گرفته است.  ۲۰۱۰ايران در سال 

در بخش ادبيات اقتصادي سياست تجاري اشاره شد که يکي از مزاياي تجارت, انتقال تکنولوژي از طريق 
رسد تجارت با   باشد, بر اين اساس به نظر ميتواند رشد اقتصادي را در ادامه در پي داشته  تجارت است که مي

و بنابراين از اين حيث  باشدتر  يافته به اين هدف نزديک هاي توسعه يافته و واردات کاال از کشور هاي توسعه کشور
از اين هدف دور شده است. همچنين تمرکز واردات در يک حوزه جغرافيايي  يسال گذشته تا حدود ۱۵ان طي اير

پذيري تجارت را  تواند آسيب  المللي قرار دارد, مي هاي بين  ه عنوان کشوري که در معرض تحريمبراي ايران ب
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هاي اخير   هاي تجاري ايران نيز اشاره شد, ايران طي سال طور که در بخش بررسي متغير افزايش دهد, زيرا همان
زم است تا تنوع در شرکاي وارداتي ايران به واردات وابسته بوده, بنابراين با توجه به اين ميزان از وابستگي, ال

  ها در اين زمينه را کاهش دهد.  هاي ناشي از تحريم وجود داشته باشد تا پيامد
دهد ايران تا حد زيادي از ساختار صادرات جهاني   هاي تمرکز در صادرات ايران نشان مي  بررسي شاخص

است که تمرکز بر روي يک يا چند قلم صادراتي بسيار  اي هاي صادراتي ايران به گونه فاصله داشته و ترکيب کاال
باالست، که با توجه به نفتي بودن ايران, اين قلم بايد نفت خام و گاز باشد. همچنين ايران در مقايسه با ساير 

هاي صادراتي نيز عملکرد مناسبي نداشته است. به طور کلي زماني  هاي نفتي به لحاظ ترکيب و تمرکز کاال کشور
هاي متنوع وارداتي تنها از طريق  دهد نياز  مرکز بر روي چند کاال در صادرات يک کشور باال باشد, نشان ميکه ت

هاي صادراتي کشور  تواند پايداري تأمين درآمد  شود اين موضوع مي درآمد صادراتي يک يا چند قلم کاال تهيه مي
هاي صادراتي نيز دچار   ادراتي غالب, درآمدرا با مشکل مواجه کند, زيرا در صورت کاهش در قيمت کاالي ص

  شوند.   مشکل جدي مي
هاي تجاري ايران در تنوع   دهد سياست  در مجموع بررسي وضعيت ايران در تجارت جهاني, نشان مي

بخشيدن به تجارت, کسب شرکاي صادراتي و وارداتي متعدد و متنوع, انتقال تکنولوژي از طريق تجارت با 
هاي  هاي صادراتي و وارداتي, نسبت به ساير کشور هاي برتر و ايجاد تنوع در کاال  تکنولوژيهاي داراي  کشور

اي  هاي تجاري کشور بايد به گونه  رسد سياست  منطقه خاورميانه از موفقيت چنداني برخوردار نبوده و به نظر مي
  . هاي تجارت جهاني ايفا کند تري را در بازار  تغيير کندکه ايران نقش فعال

 سياست تجاري در ايران

فصل هايي که در قسمت اول اين   هاي تجاري جمهوري اسالمي ايران با توجه به مولفه  سياستدر اين بخش 
هاي سياست تجاري  هرکدام از ابزار شود و بررسی میهاي تجارت خارجي ايران  عنوان شد و با توجه به متغير

هاي   د. همچنين با توجه به تحوالت اخير در سياستنگير  ها مورد بررسي قرار مي هاي آن  ايران, کارکرد و چالش
  اي بررسي خواهد شد.  هاي تجاري ايران در زير بخش جداگانه  تجاري, شرايط جديد ايجاد شده در سياست

 در ايران گذاري تجاري هاي سياست ابزار

اي مورد بررسي قرار  اي و غيرتعرفه هاي وارداتي از نوع تعرفه  هاي نرخ ارز و محدوديت در اين قسمت ابزار
  گيرند.   مي

 نرخ ارز
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풑풅هاي پولي و مالي مناسب براي برقراري تعادل در رابطه   سياست يدر خصوص لزوم اجرا =

풑풙. 풆 (ퟏ + 흉) که با توجه به محدود بودن تأثير  طوري اشاره شد به흉 هاي تعرفه, کشورها تالش   يعني نرخ
 ،هاي پولي و مالي هماهنگ  هاي خارجي را با اتخاذ سياست  هاي داخلي و سطح قيمت  کنند تا سطح قيمت مي
 نرخ ارز نيز در سطح دلخواه تعيين شود. کهاي در تعادل نگه دارند  گونه به

هاي داخلي, خارجي و نرخ ارز در ايران,   در رابطه بين قيمت یمنظور مشخص ساختن ميزان تعادلبه 
  شود.  هاي اخير بررسي مي  هاي رابطه باال در اقتصاد ايران طي سال  مولفه
  

 )۲۰۰۵=۱۰۰( ١يو خارج داخلي هاي قيمت شاخص :۵۸-۱نمودار 

  
 )WDI( جهاني بانک هاي و شاخص مرکزي بانکمنبع: 

 

طور که در نمودار مشخص است, طي  دهد. همان  را نشان مي 풑풙و  풑풅روند حرکتي  ۵۸-۱در نمودار 
هاي داخلي با شيب نسبتأ زيادي رو به   , شاخص قيمت۱۳۸۹تا  ۱۳۶۹هاي   يعني سال ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۰هاي   سال

هاي خارجي نوسان اندکي داشته و تقريبا روند ثابتي داشته است. بنابراين   افزايش بوده, در حالي که شاخص قيمت
دهد تناسب چنداني بين اين دو شاخص قيمت وجود   هاي داخلي و خارجي نشان مي  روند حرکتي قيمت بررسي

هاي داخلي و خارجي براي ايران وجود دارد. بنابراين به نظر   نداشته و فاصله زيادي بين همگرايي در قيمت
هاي تجاري   ي ايجاد تعادل در سياستهاي پولي کشور در اين زمينه نتوانسته زمينه مناسبي را برا  رسد سياست  مي

  کشور فراهم کند. 

                                                                                                                                 
  شوند.  در نظر گرفته مي OECDهاي خارجي کشورهاي  در نظر گرفته شده و شاخص قيمت CPIشاخص قيمت  ١
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 )يال(ر يرسم ياسم ارز نرخ :۵۹-۱نمودار 

  
 مرکزي بانکمنبع: 
  

ثابتي را  هاي خارجي روند تقريباً  هاي داخلي به طور مرتب رو به افزايش بوده و قيمت  که قيمت درحالي
هاي خارجي به واسطه   اي اتخاذ شوند تا قيمت هاي پولي, مالي و ارزي به گونه  رود سياست  اند, انتظار مي داشته

هاي داخلي داشته باشند, در چنين شرايطي بايد نرخ ارز يعني قيمت   تبديل با نرخ ارز, روندي متناسب با قيمت
هاي خارجي که روند   تب رو به افزايش باشد تا با ضرب در قيمتيک واحد پول خارجي به پول داخلي به طور مر

هاي   که به جز دو مورد افزايش در سال يحال درهاي خارجي و داخلي برقرار شود.   ثابتي دارد, تناسب بين قيمت
ابراين ثابتي داشته است. بنتقريبا اند, نرخ ارز رسمي روند  سازي نرخ ارز بوده هاي يکسان که سال ۱۳۸۱و  ۱۳۷۲

هاي خارجي   شود تا اختالف بين قيمت هاي خارجي باعث مي  اين ثبات تقريبي در کنار ثبات نسبي شاخص قيمت
  نشان داده شد, محفوظ بماند.  ۵۸-۱و داخلي که در نمودار 

گذاري تجاري در کشورمان معموال  هاي خارجي, سياست  هاي داخلي و قيمت  با توجه به اختالف بين قيمت
اي, تعادل را  هاي غيرتعرفه  و يا ايجاد محدوديت  هاي تعرفه  اي بوده که تالش شده تا از طريق افزايش نرخ گونه به

ر بخش دوم از اين فصل از مطالعه اشاره شد که برقرار سازد. اين در حالي است که د )۱-۱(در دو طرف رابطه 
هاي  تجاري در بيشتر کشور  آشکار شدن مزاياي تجارت آزاد و تأثير آن بر رشد اقتصادي باعث شده که سياست

  اي حرکت کند.  اي و غيرتعرفه هاي تعرفه  دنيا به سمت حذف موانع و محدوديت
تجاري در ايران بايد عنوان   ارز به عنوان ابزار سياست بندي کلي در خصوص ابزار نرخ بنابراين در يک جمع
نقدينگي از طرف ديگر, نرخ ارز به عنوان  مهارطرف و عدم   هاي تثبيت نرخ ارز از يک  داشت با توجه به سياست
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ين رو ساز در مبادله ميان ايران و دنياي خارج نتوانسته تعادل در اين رابطه را برقرار ساخته و از ا يک متغير ثبات
شوند مورد استفاده قرار  ها بررسي مي گذاري که در ادامه به تفصيل به آن هاي سياست باعث شده تا ساير ابزار

  گيرند. 

 اي واردات هاي غيرتعرفه  محدوديت

  شوند:   م ميين بخش به سه دسته کلي زير تقسياي در ا هاي غير تعرفه  محدوديت
 موانع فني (غيرتجاري) -۱

 جاري)موانع غيرفني (ت -۲

 يا تعرفه موانع شبه -۳

ورود کاال وضع  يبرا يو صنعت يبهداشت ياز جمله استانداردها يمختلف يران به بسته به نوع کاال موانع فنيا
بر حجم تجارت نخواهند گذاشت.  يادير زيندارند, تأث يچندان يگستردگها  تيمحدودن يااز آنجا که کرده است. 
هاي ورود کاال تا پيش از برنامه  در ايران مجوزد. نت تجارت شويموجب محدود دنتوان يم يتجار يفن رياما موانع غ

براي رونق تجارت  شد تادولت موظف قانون برنامه سوم،  ۱۱۵سوم توسعه رايج بوده است. اما به موجب ماده 
بندي  زمانهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه  اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيت خارجي موانع غيرتعرفه

. پس از هاي گمركي اقدام كند  آگهي و تعيين تعرفه و اعالم آن به صورت پيش ههاي معادل تعرف اصالح نرخ
تصويب اين ماده در قانون برنامه سوم, رويه صدور مجوز حذف شده و واردات کاال تنها منوط به ثبت سفارش 

گونه واردات  نامه اجرايي آن, هر يينآ) ۵و ماده ( ) قانون مقررات صادرات و واردات۸کاال شد. بر اساس ماده (
کاال اعم از دولتي يا غيردولتي نياز به ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت بازرگاني و رعايت شرايط مقرر است. 

 طور که اشاره شد بعد از برنامه سوم اين ضوابط کاهش پيدا کرده و تنها در حد ثبت سفارش است. با همان
هاي وارداتي جديد اتخاذ شد   ضوابطي براي واردات کاالها وضع شده و محدوديت مجدداً ۱۳۹۱سال حال در  اين 

  گيرد.  که در سرفصل شرايط جديد مورد بررسي قرار مي
هاي  تعريف هرگونه حقوق و عوارض ديگري که منحصرا از کاال به بناز ين يا در خصوص موانع شبه تعرفه

ها قرار  تعرفه هاي آن کشور لحاظ نشده، در زمره شبه ر فهرست و جدول تعرفهشود, و قبال د وارداتي اخذ مي
  سازد.  گيرد و تفاوتي با تعرفه نداشته و دسترسي به کاالي جهاني را مشکل مي  مي
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نوع تعرفه و ماليات از کاالها  ۲۳ ١و تا پيش از تصويب قانون تجميع عوارض ۱۳۸۲در ايران تا قبل از سال 
کنندگان و  به بعد اين عوارض تجميع شده و تنها سازمان حمايت از مصرف ۱۳۸۲شد. از سال  اخذ مي

  . ٢هاي محدود, مستثني شد توليدکنندگان براي برخي کاال
نيز ماليات  ۱۳۸۹شود و از سال   در حال حاضردر هنگام ورود كاال به داخل كشور تنها حقوق ورودي اخذ مي

درصد از ابتداي قانون برنامه پنجم  ۳كه از  ٣شود  بر ارزش افزوده در هنگام ورود كاال به داخل كشور اخذ مي
  . ٤شود  شروع شده و هر سال يك درصد به آن افزوده مي

 اي واردات هاي تعرفه  محدوديت

هاي سياست تجاري هستند كه با  ي و ابزارهاي واردات  اي واردات نوع ديگري از محدويت هاي تعرفه  محدوديت
هاي وارداتي دارند. اين  شوند، سعي در افزايش قيمت كاال  هاي كه به كشور وارد مي وضع حقوق ورودي براي كاال

كه در خصوص همه واردكنندگان  اي بوده و به علت آن هاي غيرتعرفه  هاي محدوديت تر از ابزار ها رايج محدوديت
هايي مانند ايجاد رانت و فساد را در پي ندارند و همچنين رفاه از دست رفته وضع  نند، پيامدك  يكسان عمل مي

اي كمتر است. با اين حال آشكار شدن فوايد تجارت آزاد  هاي غيرتعرفه  ها نسبت به محدوديت گونه محدوديت اين
هاي   موانع و محدوديتبين كشورها و تأثير آن بر رشد اقتصادي، موجب شده تا كشورها در جهت كاهش 

ها را  هاي تجاري تشكيل شده بين كشورها نيز آن  اي حركت كنند. سازمان تجارت جهاني و ساير اتحاديه تعرفه
  كنند.   مي ٥هاي حقوق ورودي  ها براي كاهش نرخ ملزم به رعايت قواعد و قوانين اين سازمان

تواند براي مدت كوتاه و به طور موردي براي حمايت از برخي   د توجه داشت که ابزار تعرفه، تنها مييبا
هاي داخلي، ثبات نسبي   هاي خاص مورد استفاده قرار گيرد. در ايران، با توجه به افزايش مداوم سطح قيمت كاال

هاي   الش بوده تا از طريق ابزار نرخگذار تجاري در ت هاي خارجي و ثبات نسبي نرخ ارز، سياست  سطح قيمت

                                                                                                                                 
, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون اصالح موادي از ١

 ٢٥/١٠/١٣٨٢مجلس شوراي اسالمي و تأييد  ٢٢/١٠/١٣٨١مصوب  الهاي وارداتيدهندگان خدمات و كا ساير وجوه از توليدكنندگان كاال, ارائه
  شوراي نگهبان.

, ماليات, حق ثبت سفارش كاال, انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي حقوق گمركي) قانون تجميع عوارض: ٢بر اساس ماده ( ٢
شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه  كاالها تعيين مي%) ارزش گمركي ٤( درصد تجميع گرديده و معادل چهار
  گردد. شود حقوق ورودي اطالق مي توسط هيأت وزيران تعيين مي

   .است بوده صورت نيا به هيرو) ١٣٩١ زمستان( گزارش نيا نگارش زمان تا ٣
  ) مراجعه شود.١٣٨٤ثاقب و زاهدطلبان (مطالعه اي ايران به  براي اطالعات بيشتر در خصوص موانع غيرتعرفه ٤
مربوطه  نينکه طبق قوا يو سود بازرگان يافتيدر نيشود. به مجموع ا يم نييکاالها تع ي) ارزش گمرک٪۴( معادل چهار درصد يحقوق گمرک ٥

  ات بر ارزش افزوده)يقانون مال ۴۱. (ماده گردد ياطالق م يورودحقوق  شود، يم نييتع رانيوز أتيتوسط ه
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هاي داخلي و خارجي را به تعادل برساند. بنابراين در ايران ابزار نرخ تعرفه همواره   حقوق ورودي، سطح قيمت
  گذاران اقتصادي قرار داشته است.  مورد توجه سياست

در سازمان تجارت جهاني، كشور عضو و ناظر  ۱۷۰از بين  ١االختيار تجاري ايران بر اساس گزارش مركز تام
 ۲۷,۸و  ۲۹,۹هاي تعرفه به ترتيب   با نرخ(باهاما و جيبوتي  يکشورهادرصد بعد از  ۲۶ايران با نرخ متوسط تعرفه 

هاي   گذاران تجاري ايران براي وضع تعرفه با نرخ در رتبه سوم قرار دارد. اين مقايسه انگيزه باالي سياست )درصد
  توان به موارد زير اشاره كرد:  از جمله داليل آن ميدهد كه   باال را نشان مي

درصد كل  ۲۵كسب درآمد براي دولت از محل ماليات بر واردات: به طور معمول در حدود  -۱
هاي مستقيم در قوانين بودجه سنواتي كشور   درصد ماليات ۵۰هاي مالياتي دولت و بيش از  درآمد

 به ماليات بر واردات اختصاص دارد؛ 

 هاي حقوق ورودي؛  داشتن نرخ برخي صنايع بزرگ براي باال نگه زني چانه -۲

 سياست جايگزيني واردات.تفکر بقاياي  -۳

اند,  درصد داشته ۳۰درصد از خطوط تعرفه، نرخ تعرفه يا حقوق ورودي باالتر از  ۲۶در حدود  ۱۳۹۱در سال 
حقوق ورودي مربوط به  که كمترين متوسط نرخ حقوق ورودي مربوط به فصل نفت و بيشترين متوسط نرخ

هايي است كه باالترين ميزان قاچاق در كشور در  توجه آن است كه پوشاك يكي از كاال پوشاك است. نكته قابل
  هاي گذشته را نيز داشته است.   سال

در رتبه سوم در جهان قرار  ۲۰۰۹طور كه اشاره شد، ايران به لحاظ ميانگين نرخ حقوق ورودي در سال  همان
اي از كشاورزي  اين نكته الزم است كه در همين سال، ايران به لحاظ حمايت تعرفهذکر حال  اين است، باداشته 

درصد در رتبه چهاردهم قرار داشته و  ۲۸,۹هاي كشاورزي، با نرخ  يعني به لحاظ متوسط نرخ حقوق ورودي كاال
ارتباط  امر اند. اين ر از ايران قرار گرفتههاي باالت  هايي مانند نروژ، جمهوري كره، سوئيس و مصر در رتبه كشور

گذار  كه سياست طوري اي دارد. به هاي حمايتي تعرفه  گذار در اقتصاد ايران از اعمال سياست بااليي با انگيزه سياست
هاي كشاورزي در اين سياست در  از تورم داخلي را كنترل كند كه كاال يبخشانگيزه دارد تا با افزايش واردات، 

  گيرند.   بندي اول قرار مي رتبه
  

                                                                                                                                 
  .۱۳۸۸ند فاي ايران با ساير كشورها،  اس هاي دسترسي به بازار در رژيم تعرفه اي شاخص گزارش تحليلي از وضعيت مقايسه ١
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 (درصد) كشورها ساير و ايران در تعرفه نرخ ساده ميانگين: ۶۰-۱نمودار 

  
 )WDI( جهاني بانكمنبع: 

 

هاي مورد بررسي   بيشتر از تمام گروه ۲۰۰۸و  ۲۰۰۴، ۲۰۰۰ميانگين نرخ حقوق ورودي در ايران در سه سال 
در مورد تمامي  ۲۰۰۸تا سال  ۲۰۰۰توجه ديگر آن است كه نرخ حقوق ورودي از سال  بوده است. نكته قابل

كند كه آشكار شدن فوايد ناشي از  يهاي مورد بررسي روند نزولي داشته است. در واقع اين شواهد تأييد م  گروه
هاي حقوق ورودي   تجارت كشورها و همچنين الزامات سازمان جهاني تجارت، كشورها را مجاب به كاهش نرخ

اند.  هاي حقوق ورودي را كاهش داده  هاي با درآمد پايين و متوسط نيز نرخ هاي مختلف حتي كشور كرده و كشور
  شود.   شي مشاهده نمياما در خصوص ايران اين روند كاه

توان عنوان داشت ابزار اصلي   بندي كلي در خصوص ابزار نرخ تعرفه در اقتصاد ايران مي بنابراين در يك جمع
گذار تجاري در اقتصاد   هاي حقوق ورودي بوده و سياست  گذاري تجاري در اقتصاد ايران تأكيد بر نرخ سياست

هاي داخلي و تعادلي   سطح قيمت مهارورودي، به جاي حقوق هاي   رخايران تالش كرده تا از طريق باال بردن ن
توان   كه نمي طوري هاي اساسي است. به  است داراي چالشين سيحال ا اين  كردن نرخ ارز، واردات را كنترل كند. با

قيمت  هاي حقوق ورودي به هدف مورد نظر براي كنترل حجم و  گذار از طريق افزايش نرخ انتظار داشت سياست
به  يابيگذار را در دست استيکه س هاي تعرفه  گذاري بر اساس نرخ سياستل يدالترين  واردات دست يابند. از عمده

  توان به موارد زير اشاره كرد:   مي کند, ياهداف مورد نظر دچار چالش م
به طور كلي نرخ حقوق ورودي رقمي است كه داراي مرز بوده و به  محدود بودن نرخ حقوق ورودي: - ۱

هاي داخلي به طور   تواند از مقداري فراتر رود. بنابراين در شرايطي كه سطح قيمت  لحاظ عددي نمي
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هاي تعرفه باال   كند، واردات با نرخ  مداوم در حال افزايش بوده و نرخ ارز نيز در بازه اندكي نوسان مي
تواند ميزان واردات را كنترل كند. اين   درصد نيز به صرفه خواهد بود و بنابراين نمي ۲۰۰ا ي ۱۰۰حتي 

هاي داخلي و خارجي به واسطه ارز ارزان  موضوع به اين معناست كه در برخي شرايط، اختالف قيمت
توجيه است و هاي تعرفه بسيار باال نيز داراي  نگه داشته شده، به قدري باالست، كه واردات حتي با نرخ

تعرفه، به هاي حقوق ورودي يا همان نرخ  توان حجم واردات را تنها از طريق افزايش نرخ بنابراين نمي
  طور مناسبي كنترل كرد.

به منظور  نفع ذیهاي مختلف   توان انتظار داشت كه گروه  مي زني: خواري و چانه گسترش فساد، رانت -۲
هاي حقوق   هاي مورد نظر، سعي خواهند کرد به منظور تغيير نرخ هاي حقوق ورودي كاال  تغيير در نرخ

هاي   گذاري بر اساس نرخ تاثير بگذارند. ساير مفاسدي كه در شرايط سياستگذار  بر سياستورودي 
 رود عبارتند از:   تعرفه انتظار مي

 اي هاي تعرفه  واردات کاالها در قالب ساير رديف -۲-۱

  کاالها در گمرک اظهاري کم -۲-۲

 هاي مختلف  هاي موردي سازمان  معافيت -۲-۳

هايي كه امكان تفكيك قطعي  هاي موردي براي مواد اوليه و ساير كاال  معافيت -۲-۴
 ها وجود ندارد.  آن

مدت و  به طور كلي تعرفه به جهت محدود کردن تجارت, يک ابزار کوتاه مدت ابزار تعرفه: ماهيت كوتاه -۳
هاي حقوق  مدت استفاده کرد. باال بودن دائمي نرخ توان از آن به عنوان ابزار بلند موردي بوده و نمي

 کند.  هاي حقوق ورودي را فراهم مي هاي فرار قانوني و غيرقانوني از نرخ ورودي در يک کشور, راه

تواند منجر به افزايش واردات  هاي حقوق ورودي, مي باال بودن نرخ اردات غيررسمي:افزايش و -۴
غيررسمي يعني قاچاق شود. اين موضوع به خصوص در مورد کشوري مانند ايران با مرزهاي گسترده 

 اي است.  داراي اهميت ويژه

 هاي نسبي  آميز بودن تعرفه و برهم خوردن قيمت تبعيض -۵

گذاري با  هاي سياست از محدوديت توان ر ساير عوامل و داليل را ميدر باال در کنا مجموع موارد ذکر شده
هاي حقوق ورودي, راه را براي افزايش و  طور که اشاره شد, باال بودن نرخ ها دانست. همان استفاده از ابزار تعرفه

که داراي مرزهاي گسترده است, از اهميت  رانياکند و اين موضوع به خصوص در مورد  گسترش قاچاق باز مي
هاي حقوق  توان به قاچاق گسترده برخي کاالها که در ايران از نرخ اي برخوردار است. به عنوان مثال, مي ويژه

که از طرف  هاکه افزايش نرخ حقوق ورودي براي اين کاال طوري ورودي بااليي نيز برخوردارند اشاره کرد. به
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حمايت از صنعت مرتبط با آن صورت گرفته, منجر به افزايش قاچاق کاال شده و در نهايت  گذار به منظور سياست
نه تنها واردات را کاهش نداده, بلکه درآمدهاي دولت از اين محل را نيز کاهش داده است. در اين خصوص 

  توان به قاچاق گسترده پوشاک در کشور اشاره کرد.  مي

 شرايط جديد

رسد  دانست, به نظر مي ۱۳۹۰توان پاييز سال  ايجاد شده در بازار ارز که آغاز آن را ميپس از نوسانات اخير 
 ١اي حرکت کرده و در يک سال اخير ها و موانع غيرتعرفه به سوي محدوديت اهاي تجاري در ايران مجدد سياست

  . ه استهايي براي واردات و صادرات برخي کاالها وضع شد محدوديت ۱۳۹۱به خصوص از پاييز سال 
ها در خصوص واردات و صادرات دستخوش تغييراتي  گذاري ثباتي در بازار ارز, سياست با افزايش نرخ ارز و بي

که اين تغييرات در برخي موارد مخالف قوانين توسعه کشور و برنامه پنجم توسعه و همچنين خالف  طوري به ،شد
ز, قاچاق اعالم کردن مبادالت ارز در بازار آزاد, هاي مرسوم تجاري کشور بوده است. چند نرخي شدن ار رويه

هاي کااليي براي اختصاص ارز, کاهش سهميه ارز مسافرتي و دانشجويي, ايجاد مرکز  بندي کاالها و گروه اولويت
مبادالت ارزي, محدود و ممنوع اعالم کردن واردات برخي کاالها تحت عنوان کاالهاي لوکس و همچنين 

و يا کاالهايي   ادرات برخي اقالم کاال تحت عنوان کاالهايي که ارز مرجع دريافت کردهممنوعيت و محدوديت ص
ها ممنوع است, از جمله اقداماتي بوده که در اين مدت صورت گرفته  که به منظور تأمين نياز داخلي صادرات آن

  است. 
يد, گسترش تجارت غيررسمي و ثباتي در بازار, توقف تول موجب بي اين گونه اقدامات طور که عنوان شد همان

در نتيجه کاهش درآمدهاي دولت از محل واردات و حقوق ورودي و همچنين محدوديت صادرات و عدم رشد 
م يستوان به تق خير در بخش واردات ميد. از جمله اقدامات صورت گرفته در بازه زماني انشو کاالهاي صادراتي مي

شود. با  هاي متفاوت تخصيص داده مي نرخها با  که ارز به اين گروه طوري به ؛گروه کااليي اشاره کرد ۱۰کاالها در 
اين كاالها وجود دارد و ساير مواردي كه در  بهتوجه به اختالف شديد قيمتي كه بين ارزهاي تخصيص داده شده 

ي را در پي نامناسب تواند پيامدهاي هاي دستوري، مي ها اشاره خواهد شد، اعمال اين قبيل سياست ادامه به آن
  داشته باشد. 

   

                                                                                                                                 
  .است ۱۳۹۱ زمستان گزارش نيا نگارش زمان ١
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  توان به صورت زير نام برد: ها را مي به طور خالصه پيامدهاي اين سياست
هاي فشار  شود گروه اختالف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مرجع موجب مي جويي و فساد: گسترش رانت -۱

دوم قرار  گري کاالهاي مورد نظر خود را در اولويت اول و زني و البي تالش کنند از طريق چانه
 داده و يا ارز مرجع دريافت کنند. 

 ابد ي يش مياند افزا افت کردهيکه ارز ارزان در ييکاالها ياحتمال قاچاق خروج گسترش قاچاق: -۲

هاي کااليي براي اختصاص ارز ممکن است  در تعيين گروه احتمال عدم مطالعات کارشناسي: -۳
هاي کااليي  برخي کاالهايي که در گروهمطالعات کارشناسي کافي صورت نگيرد. به عنوان مثال 

هاي برتر بوده و امکان  اند, ممکن است کاالهايي باشند که داراي تکنولوژي نه و ده قرار گرفته
هاي اول و  ها در داخل وجود نداشته باشد, اين در حالي است که کاالهايي که در گروه توليد آن

 ،ها در داخل وجود دارد ند که امکان توليد آناند, عمدتأ محصوالت کشاورزي هست دوم قرار گرفته
ها در داخل  تواند از افزايش قيمت آن جا که واردات اين نوع اقالم با ارز مرجع مي با اين حال از آن

 گذار به طور معمول تمايل به واردات ارزان قيمت اين کاالها دارد.  جلوگيري کند, سياست

ي واردات برخي اقالم و کاالهاي لوکس که عمدتأ ايجاد ممنوعيت برا کاهش درآمدهاي دولت: -۴
شود که در  هاي حقوق ورودي بااليي نيز دارند, منجر به واردات غيررسمي اين کاالها مي نرخ

که  حالي نتيجه کاهش درآمدهاي دولت از محل ماليات بر درآمد اين کاالها را در پي دارد. در
توجهي را از اين محل  کند, دولت نيز درآمد قابل عمال واردات اين کاالها کاهش چنداني پيدا نمي

 دهد.  از دست مي

هاي کااليي اختصاص  هاي متفاوت به گروه زماني که ارز با نرخ ايجاد محدوديت براي صادرات: -۵
تر براي  هاي پايين گذار به منظور جلوگيري از صادرات کاالهايي که ارز با نرخ يابد, سياست

هايي را براي صادرات اين نوع  اند, محدوديت مواد اوليه استفاده کردهواردات کاال و يا واردات 
هايي موجب کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات  کند که چنين محدوديت کاالها وضع مي

هاي ارزي صادرات  که بسياري از اين کاالها احتماال پيش از بروز  نابساماني  حالي  در .شود مي
 اند.  داشته

اي وضع شده است. اين  هاي ممنوع و محدودکننده ات, پس از افزايش قيمت ارز, سياستدر حوزه صادر
که  طوري . بهندا ها همچنين داراي ثبات کافي نبوده و پيامدهايي را براي توليدکنندگان در پي داشته سياست
  ضع شد. مدت در خصوص ممنوعيت يا محدوديت صادرات و هاي زماني کوتاه هاي متفاوتي در بازه مصوبه
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اي به تصويب رسيد که بر اساس آن صادرات برخي  بخشنامه ۱۳۹۱در اين خصوص در ابتدا در آبان ماه 
درصد  ۲۰, بيش از ۱۳۹۰که صادرات مجموع کاالهاي محدود و ممنوع شده در سال  ي.به طور١کاالها ممنوع شد

 . ٢صادرات گمرکي کشور بوده است

کننده  هاي محدود در بازار ارز موجب شد تا نوعي بازگشت به سياستهاي ايجاد شده  قت نابسامانييدر حق
هاي حقوق ورودي  گذاري تجاري کشور صورت گيرد. همچنين الزم به ذکر است نرخ تجارت در فضاي سياست

اي از سوي سازمان توسعه تجارت به نصف کاهش يافت که اين اقدام داراي تناسب و  نيز به موجب مصوبه
باال بودن  يرا از علل اصليز .ايش نرخ ارز محاسباتي گمرک براي تعيين حقوق ورودي بوده استهماهنگي با افز

بر اساس نرخ ارز  ين در صورت محاسبه حقوق ورودين بودن نرخ ارز است. بنابراييران, پايتعرفه در ا يها نرخ
  ابد. يهش د کايبا يحقوق ورود يها با دو برابر نرخ ارز مرجع است, نرخير مرجع که تقريغ

 هاي تجاري ايران بندي سياست جمع

تجاري در ايران با آنچه که امروز در جهان به عنوان رويه مرسوم و پذيرفته  رسد سياست به نظر ميدر مجموع 
که بيشتر کشورهاي دنيا با توجه به  حالي گذاري تجاري شناخته شده است, فاصله زيادي دارد. در سياست  شده

و در مقابل تالش  اند اي تجارت رفته اي و غيرتعرفه تجارت آزاد به سمت حذف موانع تعرفهآشکار شدن مزاياي 
هاي پولي و ارزي مناسب در جهت متعادل ساختن  کنند تا حجم صادرات و واردات را از طريق اعمال سياست مي

ش تجارت همچنان هاي دستوري در بخ هاي داخلي کنترل کنند, در ايران سياست نرخ ارز و کنترل سطح قيمت
هاي  هاي باال و دخالت داشتن نرخ ارز, وضع تعرفه که پايين نگه طوري گذار قرار دارد. به مورد توجه سياست

گذار قرار داشته  هايي براي صادرات و واردات در دستور کار سياست دستوري در خصوص وضع موانع و محدوديت
اقتصاد ايران, به گسترش بيش از حد واردات و فاصله  هاي گذشته در تجاري طي سال  است. اين رويه سياست

گري و گسترش تجارت غيررسمي کمک کرده  هاي واسطه گرفتن حجم واردات از توليد و همچنين رشد فعاليت
  است. 

                                                                                                                                 
 ۱۳۹۱ مـاه  آبـان  در ابتـدا  درشـرح اسـت کـه    ايـن  گزارش است به  نيکه زمان نگارش ا ۱۳۹۱ زمستان تاحوزه صادرات  دررخ داده  اتفاقات ١

 از هايي مخالفت با نامه بخش اين, شد ممنوع پتروشيمي محصوالت جمله از کاالها برخي صادرات آن اساس بر که رسيد تصويب به اي نامه بخش
 گمرکات به را جديدي مصوبه, قبلي مصوبه از پس روز ۱۰ تنها, تجارت توسعه سازمان آن از پس که شد مواجه کنندگان توليد و کارشناسان سوي
 مـاه  يک حدود در يعني ۱۳۹۱ ماه آذر ۲۳ تاريخ در, نيز مصوبه اين. شد محدود و ممنوع کاال قلم ۷۲ صادرات, آن اساس بر که کند ابالغ کشور
 ها آن صادرات که گرفتند قرار کاالهايي زمره در, بود شده ممنوع ها آن صادرات که کاالهايي برخي و شد تغييراتي دستخوش, قبلي مصوبه از پس

  .شد عوارض پرداخت يا و داخلي بازار تأمين به منوط
  .١٣٩١هاي مجلس,  بر اساس گزارش مرکز پژوهش ٢
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 گيري بندي و نتيجه جمع

ل اوکشور  ۴۰خام, در بين  دهد ايران به واسطه صادرات نفت هاي تجاري ايران نشان مي بررسي سياست
 يرشد باالهاي اخير به شدت رشد کرده است.  طي سال اين کشور واردات صادرکننده در جهان قرار دارد و

 ياز وابستگي باال دهنده در مقابل رشد اندک توليد, نشان ۱۳۸۰واردات در اقتصاد ايران به خصوص در دهه 
  . استاقتصاد ايران به واردات 

گذاري تجاري در ايران, رشد ثبات نرخ ارز  و روند گذشته سياست مروري بر متغيرهاي تجاري اقتصاد ايران
که در اين بازه زماني رشد  طوري دهد, به طي يک دهه و افزايش واردات ايران طي دهه گذشته را نشان مي

  تر شدن تراز غيرنفتي شده است.  واردات و فاصله گرفتن آن از صادرات غيرنفتي, موجب منفي
توان به فرايند الحاق ايران به سازمان  گذاري تجاري در اقتصاد ايران, مي ينده سياستدر بررسي چشم انداز آ

پس از نه سال به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته  ۱۳۸۴تجارت جهاني اشاره کرد. ايران در سال 
ارت جهاني مستلزم کند. الحاق به سازمان تج شده و در حال حاضر فرايند الحاق به اين سازمان را طي مي

که اين تغييرات به هيچ وجه تناسبي با  طوري  هاي تجاري, پولي و مالي است به تغييرات اساسي در سياست
گذاري تجاري ايران رخ داده, ندارد. بنابراين ايران به منظور عضويت در  شرايط جديدي که در فضاي سياست

اي کنترل کند که به سمت کنترل سطح  هاي پولي, مالي و تجاري را به گونه سازمان تجارت جهاني بايد سياست
  اي تجارت حرکت کند.  اي و غيرتعرفه موانع تعرفههاي داخلي و حذف  قيمت

گذار تجاري  رود با توجه به پيامدهاي محدوديت تجارت که در اين مطالعه به آن اشاره شد, سياست انتظار مي
هاي تجاري گام بردارد. اين اصالح بايد در جهت متعادل کردن نرخ ارز از طريق  در جهت اصالح سياست

که کنترل حجم تجارت با استفاده از ابزار نرخ ارز داراي تأثير  حالي  مناسب باشد. در هاي پولي و مالي سياست
گيرد,  حقوق ورودي که در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار مي  يکساني روي همه کاالهاست, استفاده از ابزار نرخ

رود تا دولت با اجراي  ر ميکلي انتظا طور شود. بنابراين به هاي نسبي مي موجب تبعيض و برهم خوردن قيمت
هاي صحيح مالي و مالياتي و افزايش پايه مالياتي که همان توليد ناخالص داخلي است اتکا به درآمدهاي  سياست

مالياتي حاصل از واردات را کاهش داده و بانک مرکزي با اعمال سياست پولي منظم, رشد شاخص سطح عمومي 
توان با منطقي کردن نرخ ارز و نرخ هاي تعرفه, تجارت خارجي را کنترل  ها را کنترل کند. از اين طريق مي قيمت
  کرد.
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كه  حالي  توجه است. در ها قابل هاي تجاري ايران به خصوص با توجه به شرايط جديد تحريم اصالح سياست
ح ، اصاليافتهتوجهي  خام كاهش قابل هاي اقتصادي، درآمدهاي ايران از محل صادرات نفت در شرايط تحريم

تواند تا حدي از  هاي تجاري در جهت تالش براي افزايش صادرات غيرنفتي و كنترل حجم واردات مي سياست
هاي  ش يافته طي سالبراي تأمين واردات افزاي(پيامدهاي كاهش درآمدهاي نفتي و تأثير آن بر بازار داخلي 

  .بكاهد )گذشته
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 مقدمه

 يبررسـ  ير بازارهـا ياقتصاد کشور و سامختلف هاي  بازار کار به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با بخش  اهميت مطالعه
اقتصـاد، عـدم تعـادل     يخـارج ، روابـط  يو تجـار  مالي، يپولهاي  اد است؛ عواملي همچون سياستيار زيشده بس
هاي بخش مالي و ... در نهايت اثر خـود را بـر    ، تحوالت و بحرانه)يارز و سرما ي(مانند بازارها مختلف يبازارها

هـاي اجتمـاعي،    ميزان اشتغال و بيکاري خواهند گذاشت. از سوي ديگر افزايش بيکاري بر تحوالت فقر، نـاآرامي 
. همچنـين عـدم درک صـحيح مشـکالت و تحـوالت بـازار کـار از سـوي         افزايش جرم و ناامني اثرگـذار اسـت  

موجود در بازار کار شـود کـه نـه     يهاهاي نامتناسب با عدم تعادل تواند منجر به اتخاذ سياست گذاران مي سياست
د ز ايجـاد خواهـ  يهاي ديگر اقتصاد ن هايي در بخش تنها مشکالت بازار کار را مرتفع نخواهد کرد، بلکه عدم تعادل

  نمود. 
ـ  يمرتبط با بازار کار کشور را ضـرور  يآمارها يبررس مذکور، ش از مواردياما آنچه که ب سـازد، تحـوالت    يم

ـ     يتيبـا وضـع   رياخ يها ران در سالياست. بازار کار ا ر آنياخ يها خاص سال ـ چ يمواجـه شـده کـه در ه ک از ي
تـا   ۱۳۸۵سـاله   ۵دوره  حالی کـه طـی  را در يز به بعد) مشابهت ندارد. ۱۳۳۵سال  ي(از سرشماري گذشته ها دوره

ن مقـدار خـود   يشتريت جوان و در سن کار به بين دوره جمعي، در همثابت بوده باًين کشور تقريشاغل دتعدا ۱۳۹۰
ها به عنوان سـمت عرضـه    نامتناسب آن يگذار هيت جوان مذکور، سرمايمنحصر به فرد جمع يژگيده است. ويرس

ـ ن ير از طـرف تقاضـا  ياخ يها دوره يرا طيالت بوده است. زيکار در کسب سطوح باالتر تحص يروين کـار   يروي
 يروين ياصل يجاد نشده است و متقاضيا يالت عاليتحص يکار متخصص و دارا يرويجذب ن يت الزم برايظرف

جـذب   يبـرا  يمحـدود ت يظرفاست، اشباع شده و بوده  يبخش دولتگذشته  يها دوره يکه طکرده ليکار تحص
در  ،بـازار کـار   يسمت عرضـه و تقاضـا   درجاد شده يجه، عدم تعادل اي. در نتکار دارد يروين بخش از عرضه نيا

کرده به بـازار   ليت جوان تحصيتواند با ورود جمع يشود که م يک مينزد يبحران يتيبه وضعکشور ر ياخ يها سال
  ازد. مواجه س يديکار، اقتصاد کشور را با مخاطرات شد
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 عوامـل  "يت مطالعه بازار کشور ذکر شد، فصل اول از مجلد چهارم طرح مطالعـات يبنابر آنچه در خصوص اهم
اختصاص داده شده است. لـذا  جامع تحوالت بازار کار کشور  يبررسبه " ايران اقتصاد مدت ميان عملکرد بر اثرگذار

ج فصـل مـذکور ارائـه شـود.     ين نتايتر از مهم يا فشرده  شود خالصه يم يحاضر، سع يتيريدر گزارش خالصه مد
 الزم اسـت  بـازار کـار کشـور اسـت و     يبررسـ  ين خالصه تنها شامل مشاهدات اصـل يح است که ايالزم به توض

مدت بازار کار به  انينده ميت آيو وضع ي، مشاهدات آمارياطالع از مشروح موارد نظر ين گزارش براين ايمخاطب
در بخـش اول   م شـده اسـت؛  يبخـش تنظـ   ۵ن گـزارش در  يند. ايطرح رجوع نمان يفصل اول از مجلد چهارم ا

دهـد، مطالعـه   هايي که از جانب اين بخش در بازار کار ايـران رخ مـي  تحوالت بخش عرضه نيروي کار و چالش
با استفاده از نتايج حاصل  بخش سومگيرد. در  خواهد شد. در بخش دوم تقاضاي نيروي کار مورد بررسي قرار مي

شود  گزارش سعي مي بخش چهارمدر  شود. يارائه متعادل بازار کار (اشتغال و بيکاري) ج ينتاگذشته،  بخشز دو ا
مـدت ارائـه    ميان  با ارائه سناريوهايي مبتني بر مشاهدات بازار کار ايران، تصويري از وضعيت احتمالي آن در آينده

کار در ايران و وضعيت آتي آن مورد تحليل قرار خواهد  تبعات تعادل کنوني بازاردر بخش پنجم شود و در نهايت 
 شود.گيري گزارش ارائه مي بندي و نتيجه گرفت و جمع

 عرضه نيروي کار

از مجموع انتخاب افراد حاضر در جمعيت يک کشور براي کار کردن بنا به تعريف، عرضه نيروي کار در هر کشور 
گـذارد بـه لحـاظ    هاي آينده ميمدتي که در دورهتوجه به اثر بلندآيد. تحوالت جمعيتي يک کشور با به دست مي

ها بر عرضه نيروي کار اثر گذار است. بنابراين در ادامه وضـعيت   ترکيب سني افراد متقاضي کار کردن و تعداد آن
کار در گيرد. سپس براي تحليل وضعيت عرضه نيروي جمعيتي ايران و اثرات آن بر بازار کار مورد بررسي قرار مي

ـ شـود. در نها ايران، نرخ مشارکت نيروي کار و جمعيت فعال با توجه به جمعيت جوان ايران بررسي مـي  ت بـازار  ي
  شود. تحصيل و ارتباط آن با عرضه نيروي کار مطالعه مي

 يتيتحوالت جمع

قرار گيـرد. بـا   هاي پيشين بر وضعيت حال و آينده بازار کار مورد بررسي در اين بخش اثر تحوالت جمعيتي نسل
تر اين پديـده   ميالدي در ايران سه دوره زماني براي بررسي دقيق ٨٠توجه به رشد ناگهاني جمعيت در اوايل دهه 

اي است که روند جمعيت ايران را تا قبل از سال  و اثرات آن در نظر گرفته شده است. منظور از دوره گذشته، دوره
مـيالدي   ٢٠١٠تـا   ١٩٩٠هـاي   دوره حال و گـذار شـامل سـال    دهد.شمسي) نشان مي ١٣٦٩ميالدي (سال  ٩٠

تا  ١٥جمعيت جوان  يباالشود و از آن جهت که رشد ناگهاني جمعيت در گذشته باعث رشد ) مي١٣٨٩تا  ١٣٦٩(
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هاي مذکور شده، اين دوره به عنوان دوره گـذار در نظـر گرفتـه شـده و دوره آينـده نيـز       ساله در فاصله سال ٢٩
روند رشد کـل   ٦١- ١. در نمودار ١شود) را شامل مي١٣٩٩تا  ١٣٨٩( ٢٠٢٠تا  ٢٠١٠هاي  در سال وضعيت جمعيتي

 ۱۹۸۵تـا   ۱۹۸۰هـاي  بـين سـال  ساله ترسيم شده است. جمعيت ايـران   ٢٩تا  ١٥جمعيت کشور و جمعيت جوان 
ـ در انرخ رشد متوسط ساالنه ايران داشته است ( ييار باالينرخ رشد بسشمسي)  ۱۳۶۴تا  ۱۳۵۹ميالدي ( ن دوره ي

. در دوره حال و گذار اثر رشد جمعيت دوره گذشته بـه جمعيـت جـوان منتقـل شـده و رشـد       )رسددرصد مي ۴به 
درصد رسيده کـه   ۴شمسي) به باالي  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۴ميالدي ( ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۵هاي  جمعيت جوان در فاصله سال

ميليـون در   ۱۴به وضوح نمايان است (جمعيت جـوان از   ۶۱- ۱ئه شده در نمودار آثار آن در تعداد جمعيت جوان ارا
جا که روند افزيش جمعيت بـه صـورت مقطعـي در دوره     رسد). از آن مي ۲۰۰۵ميليون در سال  ۲۵به  ۱۹۹۰سال 

ـ    ۹۰گذشته افزايش يافته است و روند رشد جمعيت از اوايل دهد  ده ميالدي به شدت کاهشـي بـوده، در دوره آين
  .خواهد شدجمعيت جوان ايران کاهش زيادي را تجربه کرده و نرخ رشد آن منفي 

 (ميليون نفر) ٢٠٢٠تا ١٩٥٥هاي : جمعيت کل و جوان ايران طي سال٦١-١نمودار 

  
 ۲۰۱۰٢بانک اطالعات جمعيت سازمان ملل، نسخه  منبع:

 

مدت اقتصـاد ايـران اسـت     ميان  در آيندهجا که هدف اين بخش بررسي اثر تحوالت بر ورودي بازار کار  از آن
هـاي سـني آن را    تري نياز دارد و بايد زيرگـروه به تحليل دقيق ٣٤تا  ١٥هاي سني تعداد جمعيت جوانان در گروه

 ١٥هـاي  ساله به بازار کار نسبت به گروه ٣٤تا  ٣٠و  ٢٩تا  ٢٥گروه سني احتمال ورود جداگانه تحليل نمود. زيرا 

                                                                                                                        
 تهيه شده است. ۲۰۱۰اين بخش بر اساس بانک اطالعات جمعيت سازمان ملل نسخه  ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۰ هايسالهاي جمعيتي  بيني ها و پيشداده ١

2 UN Population Prospects, 2010 edition 
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جمعيـت جـوان ايـران بـه تفکيـک       ٦٢- ١ اسـت. در نمـودار  شتر يبساله در آينده نزديک  ٢٤تا  ٢٠ساله و  ١٩تا 
هـاي حـال و گـذار و آينـده     سـاله در دوره  ٣٤تـا   ٣٠و  ٢٩تا  ٢٥ ،ساله ٢٤تا  ٢٠ساله،  ١٩تا  ١٥هاي سني  گروه

مـيالدي ابتـدا    ٢٠٠٤در سـال   ،ايش جمعيـت دوره گذشـته  در دوره حال و گذار تحت تأثير افزترسيم شده است. 
با انتقال اين جمعيت به گروه سـني بـاالتر در سـال    . ميليون نفر رسيده است ٩ساله به  ١٩تا  ١٥جمعيت جوانان 

مـيالدي قلـه    ٢٠١٤تـا   ٢٠١٢هـاي  . در سـال رسـد  بيشترين ميزان خود مـي  به ٢٤تا  ٢٠، جمعيت جوانان ٢٠٠٩
ديگر جمعيـت جـوان    تفاوت اين گروه سني با دو گروه. رسيده استسال  ٢٩تا  ٢٥افزايش جمعيت به گروه سني 

شـوند. در  ساله با احتمال کمتري با انگيزه تحصيالت از جمعيت فعـال خـارج مـي    ٢٩تا  ٢٥اين است که جوانان 
بيشترين فشار ممکن از جهت افزايش جمعيت به عرضه نيروي کار  ميالدي احتماالً ٢٠١٤تا  ٢٠١٢نتيجه در بازه 

دهد؛  تحت تاثير قرار مي را سال اين پديده با شدت بيشتري بازار کار ٣٤تا  ٣٠در گروه سني  شود. طبيعتاًرد ميوا
بدين معني که در اين گروه سني احتمال مشارکت در بازار تحصيل کاهش و احتمال ورود بـه بـازار کـار بيشـتر     

 ٢٠١٧هـا   در سالهاي اخير،  ه جمعيت جوان سالشود، بيشين مشاهده مي ٦٢- ١طور که در نمودار  شود و همان مي
  شود.  سال منتقل مي ٣٤تا  ٣٠به جمعيت  ٢٠١٩تا 

 (ميليون نفر)  ٢٠٢٠تا  ١٩٩٠هاي : جمعيت جوان ايران طي سال٦٢-١نمودار 

  
 ۲۰۱۰بانک اطالعات جمعيت سازمان ملل، نسخه  منبع:

 

در مجموع تحوالت جمعيتي دوره گذشته ايران منجر به تفاوت بسيار زياد به لحاظ ترکيب سني جمعيت و در 
حال و آينـده شـده اسـت. در مقايسـه بـا سـاير         نتيجه فشار بر روي بازار کار از منظر عرضه نيروي کار در دوره
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ردي است. اين سهم باالي جوانان ف درصدي جوانان از کل جمعيت رقم منحصر به ۳۵کشورهاي جهان نيز سهم 
است. در نمودار هاي اخير متمايز کردهاز ساير کشورهاي جهان در سال را ايران، از جهت فشار بر ورودي بازار کار

سال (خروجي  ۶۴تا  ۶۰سال (ورودي بالقوه به بازار کار) به گروه سني  ۲۴تا  ۲۰نسبت جمعيت گروه سني  ۶۳- ۱
شود. افزايش ناموزون يافته و در حال توسعه مشاهده مي توسعهاي برخي از کشورهاي منطقه، بالقوه از بازار کار) بر

هـاي اخيـر افـزايش    جمعيت ايران در دوره گذشته باعث شده نسبت ورودي به خروجي بالقوه بازار کـار در سـال  
نفر در  ۷از بازار کار ايران به ازاي هر يک نفر خروجي  تقريباً ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵هاي  . در فاصله سالزيادی پيدا کند

اند. همچنين در ساير کشورها باالخص کره و آمريکا نسبت ورودي به خروجي  داشتهآستانه ورود به بازار کار قرار 
که در بخش  تر بوده است. اين فشار بالقوه جمعيتي بر عرضه نيروي کار در صورتيبالقوه به بازار کار بسيار متوازن

ها را در  تواند تبعاتي مانند بيکاري جوانان و افزايش دوره بيکاري آناشتغال جبران نشود، ميتقاضاي نيروي کار و 
منطقـه بـه فصـل اول از مجلـد      ير کشـورها يران با سايا يتيت جمعيسه وضعيمطالعه مقا ي(برا پي داشته باشد.

  چهارم رجوع شود.)
 سال) ٦٤تا  ٦٠به خروجي بازار کار( سال) ٢٤تا ٢٠: نسبت ورودي بالقوه به بازار کار (٦٣-١نمودار 

  ۲۰۱۰بانک اطالعات جمعيت سازمان ملل، نسخه  منبع:
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 کار يرويمشارکت ن

نسـبت   .شـود  گيرند جمعيت فعال گفته مي به تعداد افرادي که در يک مقطع زمان تصميم به ورود به بازار کار مي
نامنـد. در   سال به باال که توانـايي کـار کـردن دارنـد را نيـز نـرخ مشـارکت مـي         ۱۵اين جمعيت به کل جمعيت 

تـا   ۱۳۷۹( ۲۰۲۰تـا   ۱۹۹۰هاي  جمعيت فعال و نرخ مشارکت در اقتصاد ايران در سال ۶۵-۱و  ۶۴-۱نمودارهاي 
از وضعيت عرضـه   ILOام گرفته توسط بيني انج پيش ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۰هاي  مقادير سال .) ترسيم شده است۱۳۹۹

تحـوالت   ۶۵-۱و  ۶۴-۱. يکي از نکـات قابـل تامـل در نمودارهـاي     دهد را نشان مینيروي کار در اقتصاد ايران 
) اسـت. در بخـش تحـوالت جمعيتـي     ۱۳۸۹تـا   ۱۳۸۴( ۲۰۱۰تـا   ۲۰۰۵هاي  صورت گرفته در فاصله زماني سال

و لذا احتمال ورود ايـن افـراد   ده يرسدرصد  ۳۵به  ۲۰۰۵در سال توضيح داده شد که سهم جوانان از کل جمعيت 
 يابد. ولي آنچه که در نمودارهاي افزايش مي ۲۰۰۵هاي پس از  به بازار کار و در نتيجه رشد جمعيت فعال در سال

بدين معني که بـا وجـود رسـيدن جمعيـت      ؛استشود بر خالف روند توضيح داده شدهمشاهده مي ۶۵-۱و  ۱-۶۴
سـال بـه بيشـترين     ۲۴تا  ۲۰و رسيدن جمعيت جوان  ۲۰۰۵  ساله به بيشترين مقدار خود در سال ۲۹تا  ۱۵جوان 

بـراي هـر دو    ۲۰۰۸تـا   ۲۰۰۵هـاي   سال طي، روند جمعيت فعال و به تبع آن نرخ مشارکت ۲۰۰۹مقدار در سال 
جمعيت فعال در اين دوره، با وجود رشد جمعيت جواني کـه در آسـتانه   کاهش گروه مردان و زنان کاهشي است. 

ورود به بازار کار قرار دارند، بيانگر اين مطلب است که فشار ناشي از ورود اين افراد به بازار کار هنـوز بـر عرضـه    
خود را بـه تعويـق    نيروي کار در اقتصاد ايران وارد نشده است. بنابراين اين احتمال وجود دارد که اين افراد ورود

  هاي آتي بازار کار ايران با شوک طرف عرضه مواجه شود.  انداخته و لذا در سال
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  : جمعيت فعال ايران به تفکيک مرد و زن (ميليون نفر)٦٤-١نمودار 

  
 ١ ILOهاي جمعيت فعال منبع: داده

 

  ٢مردان ايران (درصد)ساله و بيشتر به تفکيک زنان و  ١٥: نرخ مشارکت نيروي کار ٦٥-١نمودار 

  
 ILOهاي جمعيت فعال منبع: داده

 

                                                                                                                        
1 Economically Active Population, Estimates and Projections 1990-2020 (EAPEP), Update of 
October 2011 

سال  ۱۵باالي   مردان (يا زنان) سال به باال بر کل جمعيت ١٥فعال مردان (يا زنان) براي محاسبه نرخ مشارکت مردان (يا زنان) نسبت جمعيت  ٢
 محاسبه شده است.
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) جمعيت فعال و نـرخ  ۱۳۸۴- ۸۷( ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵مشاهده شد که در بازه زماني  ۶۵- ۱و  ۶۴- ۱در نمودارهاي 
مشارکت زنان و مردان در بازار کار کاهشي بوده است و به عدم تناسب اين پديده با تعداد باالي جمعيـت جـوان   

و مشارکت در  تر وضعيت جوانان از جهت فعاليت براي بررسي دقيق ۶۶- ۱ايران نيز اشاره شد. در ادامه در نمودار 
به بعد با وجود مثبـت بـودن نـرخ رشـد      ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵نرخ مشارکت جوانان ترسيم شده است. از سال  ،بازار کار

و در نتيجـه نـرخ مشـارکت     هاي رشد منفي را تجربه کرده  )، جمعيت فعال جوان نرخ۶۱- ۱جمعيت جوان (نمودار 
ايشي بودن جمعيت جوانان به معني خروج بخشي از نيروي ها نيز کاهش يافته است. اين پديده با توجه به افز آن

کار جوان از جمعيت فعال است. در توضيح علت اين پديده در ادامه که بازار تحصيل و اشتغال و بيکاري در بـازار  
  گيرد بحث بيشتري خواهد شد.  کار مورد بررسي قرار مي

سال  ٢٩تا ١٥مردان ايران ( : نرخ مشارکت نيروي کار جوان به تفکيک زنان و٦٦-١نمودار 

 ١ساله)

  
 ILOهاي جمعيت فعال منبع: داده

 التيتحص

نيروي موثر و کارآمدي براي بهبود بخشيدن رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقـر   ،از منظر علم اقتصاد تحصيالت
هـاي فـردي و بهبـود شـرايط زنـدگي      است. همچنين از منظر اجتماعي نيز افزايش تحصيالت باعث رشد آگاهي

                                                                                                                        
ساله محاسبه شده  ٢٩تا  ١٥جوانان  ساله بر کل جمعيت ٢٩تا  ١٥ساله نسبت جمعيت فعال جوانان  ٢٩تا  ١٥براي محاسبه نرخ مشارکت جوانان  ١

  است.
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شـود.  شهروندان از طريق کاهش نرخ مرگ و مير کودکان، نرخ باروري و افزايش طول عمر انتظـاري افـراد مـي   
گـذاري در تحصـيالت شـرط الزم    است که گرچه سـرمايه  آننکته مهمي که در اين مورد بايد به آن توجه شود 

ـ را تبعات مثبت ي. زل به تنهايي شرط کافي نيستبراي توسعه و رشد يک کشور است اما اين عام ايش سـطح  زاف
در  .شـود  وري نيروي کار منجر به افزايش بهره کند که يدا مينمود پ يوقت تحصيالت و به تبع آن سرمايه انساني

رغـم   هاي اخير علي ايران مورد بررسي قرار گرفت اشاره شد که در سالجوان بخش قبل که مشارکت نيروي کار 
اسـت. اولـين    نشـده  ۲۰۰۸تـا   ۲۰۰۵فعال در بازه زمـاني  ت يش جمعيجوان منجر به افزاافزايش جمعيت  ،انتظار

بازاري که احتماال جوانان خارج شده از بازار کار به آن وارد خواهند شد بـازار تحصـيل اسـت. در نتيجـه در ايـن      
  خير مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هاي ا بخش بازار تحصيل در ايران و به ويژه تحصيالت عالي در سال

دهد. در ابتدا ميالدي را به خوبي نشان مي ۸۰اثر موج افرايش جمعيت ايجاد شده در اوايل دهه  ۶۷-۱نمودار 
آمـوز   ميليـون دانـش   ۵توجهي را تجربه کرده و از مقدار نزديک به  آموزان مقطع ابتدايي افزايش قابل تعداد دانش
  ساله دو برابر شده است.  ۱۰رسيده و در يک بازه زماني  ۱۹۹۱آموز در سال  انشميليون د ۱۰ابتدايي به 

آموز را تجربه کرده که  ميالدي بيشترين تعداد دانش  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۰هاي  در موج دوم مقطع متوسطه در سال
س از گذشتن موج است. پ ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۰آموزان سال  ميليون نفر بوده و تقريبا دو برابر تعداد دانش ۱۰نزديک به 

آمـوران مقطـع ابتـدايي در سـال      جمعيت، فشار بر روي مقاطع ابتدايي و متوسطه کاهش پيدا کرده و تعداد دانش
  ميليون نفر رسيده است.  ۸آموزان مقطع متوسطه به نزديک  ميليون نفر و دانش ۶به نزديک  ۲۰۱۰

جمعيت بر روي آموزش عالي قـرار دارد.  هاي حاضر بيشترين فشار از جهت  در نتيجه تحوالت ذکر شده سال
به بـيش   ۲۰۱۰ميليون نفر بوده در سال ۱,۵ميالدي نزديک به  ۲۰۰۰تعداد دانشجويان آموزش عالي که در سال 

افـزايش چشـمگير تعـداد     ۶۷-۱توجـه نمـودار    سه برابر شده است. از نکات قابـل  ميليون نفر رسيده و تقريباً ۴از 
ميليون نفر را تجربـه   ۱,۵ ی معادلميالدي است که تقريبا افزايش ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵ي ها دانشجويان در فاصله سال

هايي است که جمعيت فعـال جـوان ايـران کـاهش يافتـه       هاي اشاره شده مصادف با همان سال کرده است. سال
اند که از جمعيـت   اند، ترجيح داده است. در نتيجه اين فرضيه که بخشي از جواناني که در جمعيت فعال قرار داشته

  شود.  فعال خارج شوند به بازار تحصيل وارد شوند بيش از پيش تقويت مي
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 جمعيت در حال تحصيل به تفکيک مقطع (ميليون نفر) :٦٧-١نمودار 

 منبع: بانک اطالعاتي يونسکو
 

 يا سابقه هاي اخير افزايش بي سالبا افزايش پوشش تحصيلي در مقطع تحصيالت عالي، تعداد دانشجويان در 
اي  مالحظه که تعداد دانشجويان در هر صد هزار نفر در بين زنان و مردان ايران افزايش قابل يطور داشته است. به

است. اين ميزان دانشجو حتـي در بـين    رسيده  ۲۰۱۰هزار نفر جمعيت در سال  نفر به ازاي صد ۵۲۰۰ داشته و به
تعداد دانشجويان در هر صد هزار نفر با برخي  ۱۶- ۱بسيار رقم بااليي است. در جدول ساير کشورهاي جهان نيز 

شود ايـن تعـداد دانشـجو     طور که مشاهده مي يافته مقايسه شده است. همان از کشورهاي در حال توسعه و توسعه
عالي ايران بدون توجه  حتي در مقايسه با کشور انگلستان نيز رقم بسيار بااليي است. در واقع اين روند در آموزش

به بخش تقاضاي نيروي کار شکل گرفته و انباشت سرمايه انساني بيشتر به دليل به تعويق انداختن ورود به بازار 
 کار توسط جوانان بوده است. 

  

 مقايسه تعداد دانشجويان در هر صد هزار نفر کل جمعيت در ايران با ساير کشورها: ١٦-١جدول 


4283981557219131035217رانيا

6908702043254831474147هيترک

10531711-377933093337مصر

1039--162925033158ليبرز

473951585442473559056673کايآمر

126718073167347838443969انگلستان

 منبع: بانک اطالعاتي يونسکو

0

2

4

6

8

10

12

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

دانشجویان آموزش عالی دانش آموزان ابتدایی دانش آموزان متوسطه



  ٣٥٧                                                                   رانيمدت اقتصاد ا انيمرگذار بر عملکرد يل عوامل تاثيتحل
 

 کار يتقاضا

اصلي نيـروي    شود. تابع توليد نيز خود از دو نهاده هاي اقتصادي حاصل مي تقاضاي نيروي کار از تابع توليد بنگاه
دهد، ميزان نيروي کار و سرمايه  کار و سرمايه تشکيل شده است. در واقع براساس توليدي که هر بنگاه انجام مي

اکثرسازي سـود خـود، بـا دو مسـئله تعيـين ميـزان بهينـه        شود. هر بنگاه براي حد مورد نياز براي توليد معين مي
کارگيري سرمايه فيزيکي مواجه است. تغيير سطح سرمايه فيزيکي و رساندن آن به مقدار  استخدام نيروي کار و به

اي که  اي امکان تغيير آن وجود ندارد. در نتيجه در دوره صورت لحظه بر است و به بهينه براي بنگاه فرآيندي زمان
مسـئله  ) شـود  مـدت اطـالق مـي    کـه بـه آن دوره کوتـاه   (گاه توانايي تغيير سطح سرمايه فيزيکي خود را ندارد بن

حداکثرسازي سود، تنها با توجه به ميزان استخدام بهينه نيروي کار ميسر خواهد شد. نيروي کار بـراي بنگـاه بـه    
بنگاه براي بيشينه کردن سود خـود همـواره تـا     اي براي توليد داراي هزينه (دستمزد) است و بنابراين عنوان نهاده

ـ وري ن (بهرهکارگيري نيروي کار  پردازد که سود حاصل از به جايي به استخدام نيروي کار مي بـيش از  کـار)   يروي
مدت، در برابري دستمزد و  اش (دستمزد) باشد. با اين فرض، سطح بهينه استخدام نيروي کار در دوره کوتاه هزينه
وري نيروي  وي کار رخ خواهد داد. در اينجا بايد توجه داشت که اگر عاملي باعث افزايش سطح بهرهوري نير بهره

کـارگيري   يابد، بنگاه انگيـزه بيشـتري بـراي بـه     که سوددهي هر واحد نيروي کار افزايش مي جايي کار شود، از آن
شـود و از ايـن مسـير     نيـروي کـار مـي   نيروي کار در توليد دارد. همين امر منجر به افزايش تقاضاي بنگاه براي 

در واقع نکته کليدي نظريه تقاضاي نيروي کار که از آن براي تحليـل بـازار کـار ايـران     يابد.  دستمزد افزايش مي
 ينظر يشتر مبانيمطالعه ب ي(براوري و افزايش دستمزد است.  استفاده خواهد شد، ارتباط مثبت بين افزايش بهره

  ران به فصل اول از مجلد چهارم رجوع شود.)يل بازار کار ايتحل يوب نظرکار و چارچ يروين يتقاضا
وري نيروي کار منجر به افـزايش دسـتمزد    نظريه تقاضاي نيروي کار و اين نکته که افزايش بهرهبا توجه به 

 آيد آن است که چرا افزايش تحصـيالت نيـروي کـار در ايـران     خواهد شد، سوال مهمي که در اينجا به وجود مي
وري نيروي کار منجر به افزايش دستمزد اعطـايي از   نتوانسته با رشد سرمايه انساني هر فرد و در نتيجه رشد بهره

اي بـه بـازار    ، مانع از خروج يا عدم ورود عـده ١طرف بنگاه شود تا با بيشتر شدن دستمزد نسبت به دستمزد آستانه
وري نيـروي   د تحصيالت نتوانسته منجر به رشد بهرهرش است که آنشود  ينجا مطرح ميکه در ا يفرض. کار شود

                                                                                                                        
جا که تصميم فرد بين استراحت کردن  شود و از آنفرد حاضر است وارد بازار کار شود دستمزد آستانه ناميده ميحداقل دستمزدي که بر اساس آن  ١

شود، دستمزد آستانه دقيقا ميزان دستمزدي است که در آن فرد بـين کـار کـردن و    و کار کردن براي کسب درآمد بر اساس دستمزد مشخص مي
شود. بر اساس اگر دستمزد پيشنهادي به فرد در بازار از دستمزد آستانه کمتر باشد فرد وارد بازار کار نمي تفاوت است. در نتيجهاستراحت کردن بي

های بـازار کـار، بـه مـتن      (براي آشنايي بيشتر با نظريه شودهرچه دستمزد آستانه فرد باالتر باشد احتمال ورود او به بازار کار کمتر مي مظريهاين 
 گزارش مراجعه شود).
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ـ در اشود. با ايـن توضـيحات،    ) و رشد دستمزدهايکاريکار (کاهش ب يروين يش تقاضايجه افزايو در نتکار  ن ي
  مورد مطالعه قرار گيرد.  يقيحق دستمزدروند بخش 

بگيري به تفکيک مناطق شهري و روستايي نشان  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوق ۶۸-۱در نمودار 
هاي هزينه و درآمد خانوار استخراج  الزم به توضيح است که متغير دستمزد در اقتصاد ايران از داده داده شده است.

قيقي شده تا امکان مقايسـه  ) ح۱۳۸۳کننده مقادير اسمي (به سال پايه  با استفاده از شاخص قيمت مصرف وشده 
شود متوسط درآمد در مناطق شهري نسبت به منـاطق روسـتايي    . مشاهده مي١در طول زمان فراهم شوددستمزد 

رسد.  به بيشترين مقدار خود در طول دوره بررسي شده مي ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴هاي  بيشتر است که اين فاصله در سال
روندي صعودي دارد  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۸هاي  طق روستايي در سالدستمزد حقيقي هم در مناطق شهري و هم در منا

 شود.  ولي از اين سال به بعد روند دستمزد حقيقي نزولي مي

  
بگيري به تفکيک مناطق شهري و  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد وحقوقمتوسط  :٦٨-١نمودار 

 روستايي (ميليون ريال)

 
 درآمد خانوارهاي هزينه و  منبع: محاسبات نگارنده از داده

                                                                                                                        
قابـل قيـاس    ۱۳۸۳ها تنها با سال  اند، مقادير مطلق آن حقيقي شده۱۳۸۳که دستمزدها با شاخص قيمت سال  الزم به توضيح است به دليل اين ١

چه که در نمودارهاي دستمزد حقيقي اهميت دارد، روند تغييرات در طـول   است و لذا نبايد مقادير حقيقي با مقادير دستمزد اسمي مقايسه شوند. آن
 ان است و نه اعداد مطلق براي هر سال.زم
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هاي دولتي  تر ساختار دستمزد در اقتصاد ايران الزم است دستمزد حقيقي به تفکيک بخش براي بررسي دقيق
صنعت و به خصوص خـدمات متمرکـز    و خصوصي نيز مورد مطالعه قرار گيرند. زيرا حضور دولت بيشتر در بخش

خصوصي متفاوت است. علت تفاوت سـاختار  است و همچنين ساختار دستمزد پرداختي در بخش دولتي نسبت به 
پرداخت دستمزد در بخش دولتي و خصوصي به ماهيت غير انتفاعي بخش دولتي از يک سو و قوانين حـاکم بـر   

وري  شود کـه لزومـا برابـري دسـتمزد و بهـره      گردد. ماهيت غيرانتفاعي بخش دولتي باعث مي برمي بخش دولتي
وري  بر مواردي غيـر از بهـره  اود) برقرار نباشد و استخدام نيروي کار بننيروي کار (بر اساس شرط حداکثرسازي س

آن صورت گيرد. قوانين حاکم بر بخش دولتي مانند قانون افزايش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ميزان تورم 
سـطح   شـود  گيرانه تعديل نيروي کار رسمي بخش دولتي نيز به نوبه خود باعث مي در هر سال و يا قوانين سخت

سـاختار  رود  انتظار ميهاي دولتي تعيين نشود و درنتيجه  متوسط دستمزدها در بخش دولتي با توجه به سود بنگاه
  پرداخت دستمزد در بخش دولتي متفاوت از ساختار پرداخت دستمزد در بخش خصوصي خواهد شد. 

بگيـري بـه تفکيـک منـاطق      متوسط درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مـزد و حقـوق   ۶۹-۱روي در نمودار  از اين
 ۶۹-۱ترسيم شده اسـت. در نمـودار    ۱۳۷۸-۹۰هاي  سال طيهاي دولتي و خصوصي  شهري و روستايي و بخش

صـورت   شود هم در مناطق شهري و هـم در منـاطق روسـتايي، سـطح دسـتمزد حقيقـي دولتـي بـه         مشاهده مي
اي بيش از دستمزد در بخش خصوصي است. نکته ديگري که در نمودار زير قابل مشاهده است سير  مالحظه قابل
که دستمزد است   حاليدر  اين است. ۹۰تا  ۸۶هاي  سال طینزولي دستمزد حقيقي شاغلين بخش خصوصي  اکيداً

 مجـدداً  ۸۸، در سـال  ۸۷و  ۸۶هاي  ها نوساني بوده و بعد از نزول در سال همين سال طيحقيقي در بخش دولتي 
. بايد توجه داشت که تورم در يافته استمجددا دستمزد حقيقي کاهش نيز  ۹۰و  ۸۹هاي  در سال و ،افزايش يافته

افـزايش يافتـه و متـاثر از آن     ۸۷و  ۸۶هـاي   در سـال  ۴. ۲۵و  ۴. ۱۸ به ۸۵در سال  ۱۱,۹اقتصاد ايران از ميزان 
، دستمزدهاي حقيقي در درصد کاهش يافته ۱۰,۸ که تورم به ۸۸دستمزد حقيقي کاهش داشته است. اما در سال 

که در بخش خصوصي کماکان دستمزد حقيقي نزولي بـوده اسـت.    بخش دولتي با افزايش مواجه شده در صورتي
معناست که بخش خصوصي از رشد الزم براي جبران اثرات منفي تورم بر دستمزد برخوردار نبوده و در اين بدين 

ـ ن در ادامه مشاهده خواهد شـد کـه اشـتغال در ا   يهمچن .نتيجه دستمزد حقيقي کاهش يافته است ن بخـش بـا   ي
زد حقيقـي و در هـر دو   دسـتم  ،با افزايش تورم ۹۰و  ۸۹هاي  . در سالافته استيش نيافزا يقيکاهش دستمزد حق

  يابد.  بخش دولتي و خصوصي کاهش مي
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بگيري به تفکيک مناطق شهري و  درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوقمتوسط  :٦٩-١نمودار 

  روستايي و شاغل در بخش خصوصي و دولتي (ميليون ريال)

  

  
هايي از جمعيت فعال و با چه سطحي از تحصيالت و سرمايه انساني جـذب   بررسي شود که چه گروه در ادامه

 ۵۶بـيش از   ۱۳۹۰شـود در سـال    مشاهده مي ۷۰-۱در نمودار  شوند. هاي خصوصي و دولتي مي هر يک از بخش
درصد شاغلين شهري در بخش دولتي داراي تحصيالت عالي هستند. در بين شاغلين دولتي روستايي نيز نزديک 

کرده شاغل در بخـش خصوصـي همـواره     درصد از تحصيالت عالي برخوردارند. در حالي که افراد تحصيل ۴۰به 
دهنـد. لـذا بخـش     تشکيل مـي  -هم در شهر و هم در روستا–ي را درصد کل شاغلين بخش خصوص ۱۰کمتر از 

کـرده جـذب بخـش دولتـي      کرده است. بنابراين بيشتر شاغلين تحصيل دولتي متقاضي اصلي نيروي کار تحصيل
  اند. شده
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 )درصد( هاي اقتصاد سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي به تفکيک بخش :٧٠-١نمودار 

  
 درآمد خانوارهاي هزينه و  منبع: داده

 

) دولت متقاضي اصلي افراد داراي تحصـيالت بـاالتر   ۱عبارت است از  ۷۰-۱بنابراين دو نتيجه اصلي نمودار 
در بخش دولتي و بخش خصوصي در حال افزايش اسـت.   يالت عاليتحص يداراشاغلين  سهم) تفاوت ۲بوده و 

در آن و تکنولـوژي   ١گيري شـرايط رقـابتي   بخش خصوصي در ايران به دليل عدم رشد مناسب، عدم شکل اساساً
پايين توليد، چندان متقاضي نيروي کار با تحصيالت باال نيست. زيرا با استفاده بيشتر از نيروي کار با تحصيالت 

هاي بـاال بـراي توليـد محصـوالت،      هاي بنگاه افزايش يافته در حالي که به دليل عدم وجود تکنولوژي باال هزينه
توانـد   کـرده مـي   کرده ندارد و لذا با افزايش سهم نيروي کار غيرتحصيل زي به نيروي کار تحصيلبنگاه نيا اساساً
  هاي خود را کاهش دهد.  هزينه

بدان معنا نيست که اين بخش براي توليد  کرده از سوي بخش دولتي لزوماً تقاضاي بيشتر نيروي کار تحصيل
وري کـل عوامـل توليـد     اي کـه بـر روي بهـره    به نيروي کار با تحصيالت باال نياز بيشتري دارد. زيرا در مطالعـه 

اين نتيجه حاصل شده که در بيشتر صنايع کشور سهم نيروي کـار غيرمـاهر و    ٢هاي صنعتي صورت گرفته بنگاه
اي مسـتقيم دارنـد. بـدين معنـي کـه در       در هر دو بخش دولتي و خصوصـي رابطـه  هاي صنعتي  وري بنگاه بهره
 ۶۰هـا بـيش از    وري باالتر سهم نيروي کار غير ماهر بيشتر است و اين سـهم در بيشـتر بنگـاه    هاي با بهره بنگاه

                                                                                                                        
 سازي در ايران به تفصيل به اين موضوع پرداخته شده است.در بخش بررسي خصوصي ١
 .۱۳۹۰هاي صنعتي کشور، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف،  پذيري بنگاه طرح مطالعاتي رقابت ٢
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دن، ساختار دهد فارغ از خصوصي يا دولتي بو رسد. لذا اين مطالعه نشان مي درصد نيز مي ۸۰درصد و در برخي تا 
هـا بـه    است که نياز آن براي نيروي کار ماهر با تحصيالت باال بسـيار کمتـر از نيـاز آن    اي  صنعت کشور به گونه

هاي خود، متقاضي اصلي نيـروي   وري بنگاه نيروي کار غير ماهر است. بنابراين بخش دولتي با وجود کاهش بهره
علت اين پديده،  د.کن التري را به اين نيروي کار پرداخت ميکار با تحصيالت باالتر در کشور است که دستمزد با

هاي دولتي با وجـود عـدم نيـاز بـه      کرده و پرداخت دستمزد باالتر توسط بنگاه يعني استخدام نيروي کار تحصيل
الت دولت، رفتار غير اقتصادي در تواند ناشي از مداخ ها، مي وري بنگاه ها در توليد و حتي کاهش بهره تخصص آن

  هاي دولتي و قوانين اين بخش براي استخدام نيروي کار باشد.  بنگاه
بنابراين تقاضاي بخش دولتي براي نيـروي کـار بـا تحصـيالت بـاالتر و پرداخـت دسـتمزد بـاالتر در کنـار          

تواند بخشي از نيروي پيشران جهت افزايش تمايل افراد در سن کـار   گذاري در گسترش آموزش عالي مي سرمايه
  ادامه تحصيل در مقاطع باالتر را توضيح دهد.  به سمت 

اما آنچه که بايد در اين رابطه مورد بررسي قرار گيرد ظرفيت بخش دولتي براي جذب نيروي کار 
هاي  کرده است. همواره طي چند دهه گذشته تقاضاي نيروي کار از جانب دولت متمرکز در بخش تحصيل

نتيجه بيشترين شاغلين تحصيل کرده کشور نيز در اين مشاغل آموزش، خدمات عمومي و بهداشت بوده و در 
مشغول به کار هستند. با توجه به تحوالت بخش عرضه اقتصاد که در بخش قبل اشاره شد، جمعيت نيروي در 

هاي اخير افزايش يافته است. ولي از سمت تقاضا،  سال طياي  سن کار تحصيل کرده کشور به صورت فزاينده
کرده  ل آموزش، خدمات عمومي و بهداشت بخش دولتي که بخش اصلي نيروي کار تحصيلظرفيت گروه مشاغ

مشاهده  ها هاي اخير رشدي در تعداد شاغلين اين قسمت سال طينمود، در آستانه اشباع قرار گرفته و  را جذب مي
رار دارد، امکان پيدا . در نتيجه اين وضعيت، نيروي کار با تحصيالت باال که در آستانه ورود به کار ق١شود نمي

خصوص بخش  د و بخش خصوصي (بهکرده ندار ميها را جذب  کردن شغل در مشاغلي که به طور سنتي آن
دارد. در نهايت بايد نتايج اين عدم تعادل شکل گرفته در ناي نياز  کرده صنعت) نيز به چنين نيروي کار تحصيل

ها که در  بيکاري باالي جوانان و مدت باالي بيکاري آن وضعيت بازار کار ايران را در متغيرهاي ديگري مانند
  بخش بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت دنبال کرد. 

   

                                                                                                                        
 شواهد آن ارائه شده است.اين موضوع در گزارش اصلي مورد مطالعه قرار گرفته و  ١
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 يکارياشتغال و ب

طور مجزا مشکالت عمده موجود در دو بخش عرضه و تقاضاي نيروي کـار مـورد بررسـي قـرار      تا اين قسمت به
صورت همزمان، الزم است نتيجـه تعـادل عرضـه و     گرفت. اما براي مشاهده دقيق بر هم کنش اين دو بخش به

يـن منظـور ايـن بخـش در دو     تقاضاي نيروي کار يعني وضعيت اشتغال و بيکاري مورد بررسي قرار گيرد. براي ا
قسمت ارائه خواهد شد. در قسمت اول بررسي آماري اشتغال و در قسمت دوم بررسي آماري بيکاري انجام خواهد 

  شد. 

 اشتغال

تـا   ۱۳۳۵شود از سـال   مشاهده مي دهد. هاي مختلف نشان مي تعداد کل شاغلين کشور را طي سال ۷۱- ۱نمودار 
 تعداد شـاغلين کشـور تقريبـاً    ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴روندي صعودي داشته ولي از سال جمعيت شاغل کشور  ۱۳۸۴سال 

هاي زماني مختلـف ترسـيم شـده اسـت.      تعداد خالص شغل ايجاد شده در دوره ۷۲- ۱ثابت بوده است. در نمودار 
ل تعداد خـالص شـغ   ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵، در دوره زماني ۱۳۸۵هاي زماني قبل از سال  شود بر خالف دوره مشاهده مي

  ايجاد شده در کشور بسيار ناچيز بوده است. 
 

  نفر) هزار(تعداد شاغلين کل کشور  :٧١-١نمودار 

  
 هاي زماني بانک مرکزي و طرح نيروي کار هاي عمومي نفوس و مسکن، بانک اطالعات سري سرشماري  منبع:
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 (هزار نفر)هاي مختلف  تعداد متوسط افزايش ساالنه شاغلين کل کشور در دوره :٧٢-١نمودار 

  
 هاي نفوس و مسکن منبع: سرشماري

 
تعداد شاغلين کل کشور به تفکيک جنسيت ترسيم شده است. تعداد شاغلين مرد در کل  ۷۳- ۱در نمودار 

هزار نفر افزايش داشته است.  ۳۷۰ميليون و  ۱۷هزار نفر به  ۶۵۰ميليون و  ۱۶از  ۱۳۸۴- ۹۰دوره  طيکشور 
هزار نفر افزايش داشته که معادل افزايش ساليانه حدود  ۷۲۰ين مرد کشور سال جمعيت شاغل ۷يعني در طول 

هزار نفر  ۱۳۰ميليون و  ۳هزار نفر به  ۹۵۰ميليون و  ۳هزار نفر است. اما تعداد شاغلين زن در همين دوره از  ۱۰۰
هزار نفر  ۸۳۰ن سال نه تنها افزايش نيافته بلکه به ميزا ۷اين  طيکاهش يافته است. بنابراين اشتغال زنان 

هزار نفر  ۱۰۰کاهش نيز داشته است. اين موضوع سبب شده کل جمعيت شاغل در کشور در همين دوره در حدود 
سال به باال، که جمعيت در سن کار  ۱۵کاهش داشته باشد. الزم به توضيح است که در همين دوره کل جمعيت 

در اين دوره حدود  دهد نشان ميشده است. اين موضوع هزار نفر زياد  ۱۴۰ميليون و  ۶دهند،  کشور را تشکيل مي
ميليون نفر در ادامه  ۶اند. سهم اين دو گروه از اين  ميليون نفر بين جمعيت بيکار و جمعيت غيرفعال توزيع شده ۶

 ۳ هزار نفري شاغلين زن و افزايش محدود شاغلين مرد با توجه به رشد تقريباً ۸۰۰بررسي خواهد شد. کاهش 
رسد. سهم مردان از  اي بغرنجي براي اقتصاد ايران به نظر مي نفري جمعيت در سن کار هر کدام، مسالهميليون 

هاي  سال طيرسيده و در نتيجه سهم زنان  ۱۳۹۰درصد در سال  ۸۵به  ۱۳۸۴درصد در سال  ۸۱کل شاغلين از 
 درصد کاهش يافته است. ۱۵درصد به  ۱۹مذکور از 
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  (ميليون نفر) تعداد شاغلين کل کشور به تفکيک جنس :٧٣-١ نمودار

  
 هاي طرح  نيروي کار (مرکز آمار ايران) منبع: داده

 

هـاي خصوصـي و دولتـي مشـغول      ک از بخش ي که مشخص شود شاغلين بيشتر در کدام در ادامه براي آن
شـود. ايـن    يبررسـ هاي خصوصي و دولتي از کل اشتغال کشـور   کار هستند، الزم است سهم هر يک از بخش به

موضوع از اين جهت داراي اهميت است که در قسمت قبل (تقاضاي نيروي کـار) توضـيح داده شـد کـه بخـش      
ستمزد باالتر، انگيزه ادامه تحصـيل را در افـراد در سـن کـار     کرده و پرداخت د دولتي با جذب نيروي کار تحصيل

با محدوديت ظرفيت جذب نيرو مواجـه اسـت. حـال بـراي      نيو همچن کند براي دريافت دستمزد باالتر ايجاد مي
هـاي دولتـي و    شـتغال بخـش  که اين محدوديت در اعداد و ارقام نيز مورد توجه قرار گيـرد، بررسـي ميـزان ا    اين

  . خواهد بودهاي اخير از اهميت زيادي برخوردار  لساخصوصي در 
ک زنان و مردان در يهاي خصوصي و دولتي به تفک تعداد شاغلين در بخش ۷۴- ۱براي اين منظور در نمودار 

هزار نفر در بخش خصوصـي و   ۶۰۰ميليون و  ۱۶در حدود  ۱۳۸۴در سال  شود مشاهده مينشان داده شده است. 
درصد شاغلين در بخش  ۸۰ در حدود ،۸۴اند. يعني در سال  در بخش دولتي شاغل بوده هزار نفر ۹۰۰ميليون و  ۳

اي نشـده   مالحظـه  ها دچار تغيير قابل اين سهم ۸۸اند و در سال  درصد در بخش دولتي فعال بوده ۲۰خصوصي و 
  است. 

دهـد. زيـرا    مـي  به خوبي محدوديت بخش دولتي را در جذب نيروي کار در اقتصاد ايران نشـان  ۷۴- ۱نمودار 
درصد اشـتغال کشـور را بـه     ۲۰ميليون نفر معادل  ۳,۹تنها  ۸۴شود اين بخش در سال  طور که مشاهده مي همان

سـال در   ۵است که تعداد اشتغال در بخش دولتي پس از گذشت  آنخود اختصاص داده است و نکته جالب توجه 
اده که در بخش عرضه نيروي کار مشاهده شـده  حتي کاهش نيز داشته است. اين موضوع در حالي رخ د ۸۸سال 
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هزار نفر افزايش داشته است. اين بدين صد ميليون و يک  ۲کرده به ميزان  سال جمعيت تحصيل ۵همين  طيکه 
کرده باعث شـده افـراد بـه سـمت      دهي غلط بخش دولتي مبني بر نياز به نيروي تحصيل معني است که سيگنال

کـرده   ند در حالي که در بخش دولتي شغل متناسب با اين تعداد از افراد تحصـيل تحصيالت باالتر گرايش پيدا کن
. لذا اين افراد ناگزير به ورود به بخش خصوصي هستند. ولي در بخش خصوصي کـه انتظـار افـزايش    وجود ندارد

ون تغيير بد هاي اين دو بخش تقريباً ، اين امر محقق نشده و در نتيجه سهمبيشتر وجود داشته يشغل يها فرصت
باقي مانده است. بنابراين وضعيت بغرنج بازار کار در بخش عرضه آن، حتي در بخش خصوصي تقاضـاي نيـروي   

  کار مرتفع نشده است. 
 

  )ميليون نفربه تفکيک جنس ( هاي دولتي و خصوصي تعدادشاغلين بخش :٧٤-١نمودار 

  
 هاي طرح نيروي کار (مرکز آمار ايران) منبع: داده

  

 يکاريب

عنـوان    هاي اخير بـازار کـار بـه هـيچ     شتغال در کشور مشخص شد که در سالبخش قبل با بررسي وضعيت ا در
متناسب با تحوالت بخش عرضه تغيير نکرده است. لذا بخشي از جمعيت داراي تحصيالت عالي ورود خود را بـه  

رود به بازار کار و عدم وجود شـغل  بازار کار به تعويق انداخته و موجب رشد جمعيت غيرفعال شده و برخي نيز با و
اند. هر دو پديده فوق يعني کاهش نرخ مشارکت و به تبع آن افزايش جمعيت غيرفعال و وقوع  مناسب بيکار مانده

شود با بررسي وضعيت  ران خواهد بود. در اين بخش سعي ميياد اپديده بيکاري داراي پيامدهاي منفي براي اقتص
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خصوص در ميان جوانان و زنان کشور که بيشترين فشار از جهت عرضه نيروي  ده بهاز اين پدي يتصويربيکاري، 
  ها بر بازار کار به وجود آمده است، ارائه شود.  کار از سمت آن
نشان داده  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۶هاي  سال طيساله  ۱۵-۲۹نرخ بيکاري کل و نرخ بيکاري جوانان  ۷۵-۱در نمودار 

 ۲۰درصـد و نـرخ بيکـاري جوانـان بـاالي       ۱۰خ بيکاري کل همواره بـاالي  دوره مورد بررسي نر طيشده است. 
بـه   ۸۴روندي نزولي داشته ولـي از سـال    ۸۳تا سال  ۸۰درصد بوده است. روند نرخ بيکاري کل و جوانان از سال 

  به بعد روند صعودي پيدا کرده است.  ۸۷بعد از شتاب اين روند کاسته شده و از سال 
ممکن است اين برداشت را ايجاد کند که در اين دوره به دليـل افـزايش    ۸۷تا  ۸۴دوره ثبات نرخ بيکاري در 

و لذا نرخ بيکاري کـه از تقسـيم تعـداد بيکـاران بـر جمعيـت فعـال        شده تعداد شاغلين اثر افزايش جمعيت خنثي 
ر بخـش عرضـه   طـور کـه د   آيد ثابت مانده است. اما اين وضعيت در شرايطي به وجود آمده که همان دست مي به

ثابت بـوده   تقريباً ۸۷تا  ۸۴هاي  نيروي کار اشاره شد، نرخ مشارکت نيروي کار و جمعيت فعال کل در فاصله سال
ساله حتي در همين دوره کاهش نيز يافته اسـت. از سـوي    ۲۹تا  ۱۵است و نرخ مشارکت و جمعيت فعال جوانان 

ر کاهش يافته است. در نتيجه به دليل اين تغييـرات نـرخ   هزار نف ۲۰۰ديگر کل شاغلين در دوره مذکور به تعداد 
  بيکاري کل و جوانان تغيير چنداني نکرده و اين موضوع ارتباطي با افزايش اشتغال در اين دوره ندارد. 

به بعد و حاکم شدن وضعيت رکـودي، نـرخ    ۸۷اما به مرور با افزايش مشارکت و جمعيت فعال جوان از سال 
درصد  ۱۳,۵درصد و نرخ بيکاري کل کشور به  ۲۵نرخ بيکاري جوانان به  ۸۹يافته و در سال بيکاري نيز افزايش 

نرخ بيکاري کاهش يافته اما اين کاهش به دليل افزايش اشتغال رخ نـداده   ۹۰افزايش يافته است. اگرچه در سال 
هـزار   ۳۴۰هزار نفر و تعـداد بيکـاران    ۱۵۰تعداد شاغلين  ۸۹است. بايد توجه شود که در اين سال نسبت به سال 

توان بـه وقـوع    . لذا اين کاهش در نرخ بيکاري را نمينفر کم شده و در نتيجه نرخ بيکاري نيز کاهش يافته است
(خارج شدن افراد بيکار از  ١رونق و افزايش اشتغال نسبت داد بلکه اين وضعيت بيشتر به علت اثر مأيوس کنندگي

جمعيت فعال به دليل عدم يافتن شغل) رخ داده باشد. زيرا در شرايطي که شاغلين کشور کـاهش يافتـه کـاهش    
يعني جمعيت  .دهد را نشان میها از جمعيت فعال  بلکه خروج آن ،ها نيست ن به معني شاغل شدن آنتعداد بيکارا

بيکار پس از نااميد شدن از يافتن شغل، ديگر در پي جستجو براي کار نخواهند بود و لذا با خروج از جمعيت فعال 
ـ     مشخصشوند. در ادامه براي  به جمعيت غير فعال وارد مي ه وجـود آمـده بـه خصـوص در     تـر شـدن وضـعيت ب

  گيرد.  هاي اخير نرخ بيکاري به تفکيک مردان و زنان مورد بررسي قرار مي سال
  

                                                                                                                        
1 Discorage Effect  
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  )درصد( نرخ بيکاري کل و جوانان :٧٥-١نمودار 

  
 منبع: مرکز آمار ايران

  
نرخ بيکاري کل و جوانان زن در ايران آورده شده است. اولين مسئله که از نمودار زير  ۷۶-۱در نمودار 

است. نرخ بيکاري کل زنان همواره باالي  ۹۰تا  ۸۴شود مقدار باالي نرخ بيکاري زنان در کل دوره  برداشت مي
گونه که در  ه بعد همانب ۸۷هاي  درصد بوده است. در سال ۳۰درصد و نرخ بيکاري زنان جوان همواره باالي  ۱۶

نمودارهاي باال نيز اشاره شد به وجود آمدن رکود در اقتصاد ايران باعث افزايش نرخ بيکاري شده و زنان نيز از 
 ۴۰ها به خصوص در بين جوانان افزايش چشمگيري داشته و به  اند و نرخ بيکاري آن اين قاعده مستثني نبوده

سابقه بوده است. براي تشريح بيشتر اين وضعيت بايد اشاره  يکاري بيرسيده، که اين رقم ب ۹۰درصد در سال 
درصد).  ۱۰کاهش يافته است (نزديک به ۸۹هزار نفر نسبت به سال  ۳۲۰، ۹۰شود که تعداد شاغلين زن در سال 

هايي که زنان در بخش خصوصي  شغلها نشان داده  يج بررسينتا (فصل اول مجلد چهارم)گزارش متن کامل در 
گونه  هاي با کيفيت پايين و ناپايدار هستند و در نتيجه هنگام بروز رکود اين شغل ها فعال هستند عموماً آندر 

هزار نفر  ۶۰گيرند. طي اين دوره تعداد زنان بيکار نيز  ها بيشتر در معرض آسيب و از بين رفتن قرار مي شغل
اي از جمعيت فعال باشد. اما  در نتيجه خروج عده کنندگي و تواند اثر مأيوس کاهش يافته که باز هم دليل آن مي

نرخ بيکاري که اي نبوده  ، اين کاهش در تعداد بيکاران به اندازه۹۰در نتيجه کاهش اشتغال شديد زنان در سال 
تواند به رقم بسيار باالي نرخ بيکاري در بين زنان باشد؛ بدين  کاهش يابد. علت اين امر مي ۹۰در سال  ها آن

، در شرايط رکودي و کاهش اشتغال، زنان براي خروج از جمعيت طح باالي نرخ بيکاري زنانبه دليل سمعني که 
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شود. در واقع سطح بسيار باالي نرخ  ه رونق انگيزه کمتري ايجاد ميرفعال در دوره رکود و ورود مجدد در دو
احتمال کاهش چشمگير نرخ بيکاري در بين زنان، اين تصوير را ايجاد کرده که حتي در صورت بروز رونق 

  . ١بيکاري وجود نخواهد داشت و در نتيجه هزينه فرصت خروج از بازار کار در بين زنان بيش از مردان است
 

  درصد -نرخ بيکاري زنان (کل و جوان) :٧٦-١نمودار 

  
 هاي طرح نيروي کار (مرکز آمار ايران)منبع: داده

 

کـرده بـه بـازار کـار و کسـب       ناشي از عدم ورود افـراد تحصـيل  بايد توجه شود پديده رشد جمعيت غيرفعال 
نهايت متوقف خواهد شد. زيرا با افزايش سـن ايـن افـراد و ادامـه تحصـيل در       ها، در تحصيالت بيشتر توسط آن

مقاطع باالي تحصيالت عالي (کارشناسي ارشد و دکترا) ديگر امکان خروج اين افراد به انگيزه کسب تحصـيالت  
 اي نسـبتاً  هـا در دوره  ندارد و در صورت نيافتن شغل مناسب توسط اين افراد، احتمال بيکار ماندن آن بيشتر وجود

شود. اهميت بررسي اين پديده  ناميده مي ٢يابد. اين پديده در ادبيات بازار کار بيکاري بلندمدت طوالني افزايش مي
انسـاني   ان زياد از دوره تحصـيالت، سـرمايه  در بازار کار از اين جهت است که در صورت وقوع آن، با گذشت زم

و اين امر موجب از دست رفتن قابليـت فـرد حتـي در صـورت وجـود شـغل        ٣شود کسب شده دچار استهالک مي
ديگر توجه به اين نکته ضروري است که عدم ورود افراد به بازار کار بـا   متناسب با تحصيالت فرد است. از سوي

                                                                                                                        
در بحث نرخ بيکاري است. در واقع نرخ بيکاري زنان دو برابر مردان است و اثر اين تفاوت در انگيزه افراد براي خروج از جمعيت فعال نمايان شده ١

 هود است.بلندمدت که در ادامه خواهد آمد اثر اين تفاوت بين بيکاري مردان و زنان کامالً مش
2 Long-Term Unemployment 
3 Human Capital Depreciation 
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د. ولـي بـا   نهاي بعدي به شغلي متناسب با سطح تحصيالت خود وارد شـو  گيرد که در دوره اين انگيزه صورت مي
انـد،   التحصـيل شـده   هـاي آموزشـي جديـدتري فـارغ     طوالني مدت شدن ايـن دوره انتظـار، افـرادي کـه از دوره    

صيالتشان تناسب بيشتري با شغل جديد ايجاد شده دارد و لذا نسبت به فردي که دچار پديده بيکاري بلندمدت تح
  شده است داراي مزيت بيشتري هستند. 

بلندمـدت) در   يکـار يکاران (نرخ بياند از کل ب کار بودهيک سال بيش از يکه ب يکارانيسهم ب ۷۷- ۱در نمودار 
درصد بـوده اسـت.    ۳۸,۶ برابر ۱۳۹۰ران در سال يبلندمدت در اقتصاد ا يکاريبنشان شده است. نرخ  ۱۳۹۰سال 

ار يزنان رقم بسـ  ين نرخ براياند. ا کار بودهيک سال بيش از يب ۱۳۹۰کاران کشور در سال يدرصد از ب ۳۸,۶ يعني
کـار   يجسـتجو ک سال در يش از يک نفر بي، ۱۳۹۰کار در سال ياز هر دو زن ب يعنيدرصد را دارد.  ۵۰,۷ يباال

ـ کـه دچـار پد   يکارانيبدهد از کل  يز نشان مين ۷۸- ۱دا کند. نمودار ياز خود را پيبوده و نتوانسته شغل مورد ن ده ي
آمـار و ارقـام ارائـه     دهنـد.  يل ميساله تشک ۲۹تا  ۱۵ها را جوانان  درصد آن ۶۶ش از ياند، ب بلندمدت شده يکاريب

ار باالست. ير مناطق جهان بسيمنطقه و سا يسه با کشورهايدر مقاران، يبلندمدت ا يکاريشده در خصوص نرخ ب
  سه فوق به متن کامل گزارش (فصل اول، مجلد چهارم) رجوع شود.يمشاهده مقا يبرا

  

  )درصد( ۱۳۹۰نرخ بيکاري بلندمدت در سال  :٧٧-١نمودار 
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  )درصد( ۱۳۹۰کاران بلندمدت در سال يساله از کل ب ۲۹تا  ۱۵سهم جوانان  :٧٨-١نمودار 

  
 

 وضعيت کنوني بازار کار ايرانر يتصو

کـل   ١٣٩٠صورت شماتيک نشان داده شده است. در سـال   به ١٣٩٠در شکل زير وضعيت بازار کار ايران در سال 
سال به بـاال) قـرار    ١٠ميليون نفر در سن کار ( ٦٣,٤ميليون نفر بوده که از اين تعداد،  ٧٤,٤جمعيت کشور حدود 

ميليون نفر، فعـال   ٢٣,٤درصد معادل  ٣٧دهند،  ميليون نفري که جمعيت در سن کار را تشکيل مي ٦٣,٤دارند. از 
ميليون نفر يا به دليل اشـتغال بـه تحصـيل در     ٤٠درصد) غيرفعال هستند. بدين معني که  ٦٢ميليون نفر ( ٤٠و 

 ٢٣,٤از  ١٣٩٠کـار نيسـتند. در سـال     داري يا ساير داليل، متقاضي ورود به بـازار  مقاطع مختلف يا به دليل خانه
ميليون نفر بيکار  ٢,٩درصد معادل  ١٢,٣درصد شاغل و  ٨٧,٧اند،  ميليون نفري که متقاضي ورود به بازار کار بوده

طور که در  درصد است. لذا همان ٣١درصد و در بيکاران  ١٨اند. سهم افراد داراي تحصيالت عالي در شاغلين  بوده
يح داده شد، با توجه به عدم تناسب طرف تقاضاي بازار کـار ايـران بـا سـطح تحصـيالت      هاي پيشين توض بخش

متقاضيان کار (سمت عرضه)، سهم افراد داراي تحصيالت عالي در بيکاران بسـيار بـيش از سـهم ايـن افـراد در      
داراي ميليـون نفـر از جمعيـت غيـر فعـال کشـور        ٥,٤حدود  ١٣٩٠شاغلين است. اين در حالي است که در سال 

دهنـد. لـذا در    ميليون نفر را زنان تشکيل مي ٣ميليون نفر از اين افراد را مردان و  ٢,٤تحصيالت عالي هستند و 
 دخصوص مردان) به بازار کار زياد اسـت. بنـابراين در صـورتي کـه تعـدا      هاي آتي احتمال ورود اين افراد (به سال

ثابت بماند، با ورود اين افراد به بازار کار تعداد بيکاران گذشته  يها مانند سال ١٣٩٥تا  ١٣٩١هاي  شاغلين در سال
اي خواهد يافت. البته بايد توجه داشت اگر اين افراد به بازار کار وارد نشوند، بـا توجـه    مالحظه  کشور افزايش قابل
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جمعيتـي)، بـار   به ثبات تعداد شاغلين کشور و همچنين افزايش سن اين افراد (با توجه به نتايج بخش تحـوالت  
تواند منجر بـه گسـترش فقـر در کشـور شـود. در بخـش بعـد بـا بررسـي           شود که مي تکفل خانوارها افزوده مي

  شود.  سناريوهاي مختلف بيشتر به اين موضوع پرداخته مي
  

  (هزار نفر)  ۱۳۹۰: هرم جمعيت بر حسب وضعيت فعاليت و تحصيل در سال ۱-۱شکل 

 
 ١٣٩٠ح نيروي کار منبع: مرکز آمار ايران، طر

 

الزم است به آن توجه شود، تعداد شاغلين کشور در مقايسه با کل جمعيت  االنکته ديگري که در شکل ب
که کل  ميليون شاغل در کشور وجود دارد، در حالي ٢٠,٥در اين سال  شود مشاهده مياست.  ١٣٩٠کشور در سال 
درصد از کل جمعيت کشور شاغل هستند. اين بدين معني است  ٢٧ميليون نفر است؛ يعني  ٧٤,٤جمعيت کشور 

تواند گوياي وضعيت بازار کار کشور  نفر، يک شاغل در کشور وجود دارد. اين آمار وقتي مي ٣,٧که به ازاي هر 
نسبت جمعيت  ٧٩- ١ باشد که در مقايسه با ساير کشورها مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور در نمودار

اين نسبت براي کل  شود مشاهده ميشاغل به کل جمعيت در کشورها و مناطق مختلف مقايسه شده است. 
نفر  ۲,۳کننده مخارج  يعني در کل دنيا به هر نفر شاغل تامينبوده است.  درصد ٤٣، ٢٠١٠ل اکشورهاي دنيا در س
دنياست. در کشورهاي شرق آسيا اين نسبت  نيز اين نسبت مشابه کل کشورهاي OECDاست. در کشورهاي 
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نفر است. در کشور ترکيه  ۲کننده مخارج کمتر از  ين کشورها هر نفر شاغل تامينااست؛ يعني در  درصد ۵۳حدود 
رسيده است. درصد  ۳۰به  ۲۰۱۰متغير بوده است. در مصر نيز اين نسبت در سال  درصد ۳۲تا  ۳۰اين نسبت بين 

در ايران هر نفر شاغل  دهد نشان مي ليتحلبوده است. اين  درصد ۲۷، ۲۰۱۰در سال  اما در ايران اين نسبت
نفر است که در مقابل کشورهاي شرق آسيا و ميانگين کل دنيا بسيار زياد است و حتي از  ۳,۷تامين کننده مخارج 

 است. باالترکشورهاي ترکيه و مصر نيز 
 

 و مناطق مختلف  يدر کشورهات ين به کل جمعي: نسبت تعداد شاغل۷۹-۱نمودار 

  
 يمنبع: بانک اطالعات جهان

  

کـه ايـن نسـبت بخواهـد      بنابراين در وضعيت فعلي نيز بازار کار ايران با کمبود شغل مواجه است و بـراي آن 
 ميليون ۳,۵حدود ميليون نفر باشد، يعني  ۲۴مشابه ترکيه شود، الزم است تعداد شاغلين کشور در جمعيت کنوني، 

ثابت  تعداد شاغلين کشور تقريباً ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴هاي  بيش از تعداد شاغلين فعلي. ولي بايد توجه داشت که در سال
انداز رو به رشدي براي اقتصاد  توان چشم نمي ١هاي طرح مطالعاتي حاضر بوده است و با توجه به نتايج ساير بخش

تواند آينده اقتصاد ايران را بـا چـالش مواجـه     عاملي که ميترين  مدت در نظر گرفت. لذا مهم ايران در آينده ميان
گيـرد.   نمايد وضعيت آتي بازار کار کشور است که در بخش بعدي با ارائه سناريوهاي مختلف مورد بحث قرار مـي 

در واقع در صورتي که در آينده ميان مدت، اقتصاد ايران نتواند وضعيت رو به رشدي را تجربـه نمايـد، دو حالـت    

                                                                                                                        
 براي مطالعه بيشتر در اين خصوص به مجلد پنجم، تصوير اقتصاد کالن کشور مراجعه شود. ١
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ميليون نفري داراي تحصيالت عالي بـه   ۵,۴وضعيت بازار کار قابل تصور است؛ اول ورود بخشي از جمعيت  براي
بازار کار که منجر به افزايش جمعيت بيکاران کشور خواهد شد و دوم عدم ورود اين افراد به بازار کار که افـزايش  

که جمعيت فعال  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۵هاي  به سالتعداد جمعيت غيرفعال کشور را به همراه خواهد داشت (وضعيتي مشا
که تعداد شاغلين کشور ثابت است، گسـترش فقـر و    در هر دو حالت با توجه به اين .)ثابت مانده بود کشور تقريباً
  سازد.  اقتصاد و جامعه ايران را با تهديد جدي مواجه مي ،هاي اجتماعي بروز ناآرامي

 کار ايران مدت بازار ميان  تصويري از وضعيت آينده

 ٥دوره  در هاي عرضه و تقاضاي بازار کار کشور براي تحليل تحوالت آتي بخش ديآ يمسناريوهايي که در ادامه 
ها تداوم روند  الزم به توضيح است که در سناريوهايي که فرض اصلي آنطراحي شده است.  ١٣٩٥تا  ١٣٩١ساله 
سال منتهي به  ٥اي جمعيت فعال و اشتغال در دوره ه هاي اخير جمعيت فعال و اشتغال کشور است، داده سال

با   قيدق ييآشنا ي(برا است.  کار مبنا قرار گرفته يرويطرح ن يها با استناد به داده) ١٣٨٥-١٣٩٠( ١٣٩١سال 
  آنها، به متن کامل گزارش رجوع شود.) يليج تفصيبرآوردها و نتا ي، فروض قرار داده شده برايوهايسنار

 فعال سناريوهاي جمعيت

شود با ارائه سناريوهايي منطبق بر نتايج بخش عرضه نيروي کار گزارش حاضر، برآوردي  در اين بخش سعي مي
  ) ارائه شود. ۱۳۹۱-۱۳۹۵مدت ( از جمعيت فعال در بازار کار ايران در آينده ميان

  سناريويILOاز نرخ مشارکت و جمعيت  ١المللي کار : اين سناريو بر اساس تخمين سازمان بين
 فعال کشورهاي مختلف تعريف شده است. 

 :يکي از سناريوهاي  )۹۰تا  ۸۵کار ( يرويج طرح نيبا توجه به نتا سناريوي ادامه روند موجود
تواند ادامه روند موجود و در نتيجه عدم افزايش  هاي آتي، مي محتمل براي بازار کار ايران در سال

رو نيز همچنان جمعيت در سن  هاي پيش اين بدين معناست که در سالجمعيت فعال کشور باشد. 
کار ترجيح دهند که به بازار کار وارد نشده و لذا جمعيت فعال تغيير زيادي نکند. بنابراين اين 

با متوسط جمعيت فعال ايران  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱هاي  سناريو بر اساس برابري جمعيت فعال در سال
 راحي شده است. ط ۱۳۹۰تا ۱۳۸۵هاي  سال طي

 ميليون نفر از  ۵,۴قبل مشاهده شد : در بخش بازار کار کرده به ناريوي ورود جمعيت تحصيلس
 ۳دهند که در حدود  میرا افراد داراي تحصيالت عالي تشکيل  ۱۳۹۰جمعيت غيرفعال در سال 

                                                                                                                        
1 International Labor Organization (ILO) 
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هاي قبلي  دهند. در بخش ميليون نفر را مردان تشکيل مي ۲,۴ميليون نفر از اين افراد را زنان و 
ها به مقاطع  گزارش توضيح داده شد که به دليل عدم ورود جوانان به جمعيت فعال و ورود آن

تحصيلي باالتر، بازار کار ايران هنوز با شوک افزايش جمعيت فعال ناشي از رشد جمعيت جوان 
رو براي عرضه نيروي کار ايران در آينده  پيشمواجه نشده است. لذا يکي از سناريوهاي 

ميليون نفري داراي تحصيالت عالي به بازار  ۵,۴مدت، ورود تدريجي بخشي از اين جمعيت  ميان
کرده  نيمي از مردان تحصيل ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱هاي  سال شود در کار باشد. در اين سناريو فرض مي
تدريج وارد بازار کار شوند و جمعيت فعال کرده غيرفعال به  غير فعال و نيمي از زنان تحصيل

، ورود تدريجي بخشي ILOکشور افزايش يابد. بنابراين اين سناريو عالوه بر فروض سناريوي 
  سال آتي در نظر گرفته است.  ۵(نيمي) از اين جمعيت غيرفعال انباشته را در 

گزارش  ۸۰-۱ اريوي فوق در نمودارس سه سنرو بر اسا هاي پيش نتايج برآورد کل جمعيت فعال ايران در سال
  شود.  مي

  

  : برآورد جمعيت فعال در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)۸۰-۱نمودار 

  
  شود: گانه در بندهاي زير ارائه مي نتايج برآوردهاي جمعيت فعال در سناريوهاي سه

. ۲۵به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲۳,۴: رسيدن جمعيت فعال از ILOنتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال  ۸
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ميليون نفر در سال  ۲۳,۴نتيجه برآورد در سناريوي ادامه روند موجود: رسيدن جمعيت فعال از  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال  ۲۳,۵به  ۱۳۹۰

 ۲۳,۴ل از کرده به بازار کار: رسيدن جمعيت فعا نتيجه برآورد در سناريوي ورود جمعيت تحصيل -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال  ۲۸,۵به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال 

 سناريوهاي اشتغال

هاي تقاضاي نيروي کار و اشتغال گزارش حاضر،  در اين بخش با ارائه سناريوهايي منطبق بر نتايج بخش
  د. ) ارائه شو۱۳۹۱-۱۳۹۷مدت ( برآوردي از ميزان اشتغال در بازار کار ايران در آينده ميان

  :هاي  در سالبنا بر آمار طرح نيروي کار ميزان اشتغال کل کشور سناريوي ادامه روند موجود
تواند يکي از  لذا تداوم روند موجود مي افته است.ير کاهش هزار نف ٦٥، ساالنه ١٣٩٠تا  ١٣٨٥

 مدت اشتغال کشور باشد.  سناريوهاي محتمل براي وضعيت آينده ميان

 هاي گذشته اين واقعيت آشکار شد  در بررسي ميزان اشتغال کشور در دورهبينانه:  سناريوي خوش
بيشترين رشد اشتغال در بازار  ١٣٨٥سال منتهي به سال  ٥و  ١٣٨٠سال منتهي به سال  ٥که در 

بينانه از وضعيت آتي ميزان  کار ايران صورت گرفته است. لذا براي طراحي سناريويي خوش
 ١٣٩١-٩٥ا قرار گرفته است. بدين معني که فرض شده دوره ، مبن١٣٧٥-١٣٨٠اشتغال، دوره 

 هزار نفر برخوردار باشد.  ٤٨٥از افزايش متوسط اشتغال ساالنه  ١٣٧٥-٨٠مشابه دوره 

 به لحاظ افزايش تعداد " بينانه : فاصله سناريوهاي "ادامه روند موجود" و "خوشسناريوي ميانه
با توجه به روند کاهشي اشتغال در سال هاي اخير و  هزار نفر است که ٥٥٠اشتغال ساليانه، حدود 

نظر  ها بر بخش صنعت، به ها و اثرات طرح هدفمندي يارانه همچنين افزايش شدت تحريم
بينانه با احتمال کمتري در آينده محقق شود. لذا سعي شده با ارائه  رسد سناريوي خوش مي

بينانه براي بهبود وضعيت اشتغال  وي خوشتري نسبت به سناري بينانه سناريوي ميانه، روند واقع
را برابر ميانگين دو سناريوي قبلي در نظر گرفته   مطرح شود. اين سناريو افزايش اشتغال ساليانه

  است. 
گزارش  ۸۱-۱ س سه سناريوي فوق در نموداررو بر اسا هاي پيش ايران در سالايج برآورد اشتغال کل نت

  شود.  مي
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 تعداد شاغلين کل در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر): برآورد ۸۱-۱نمودار 

  
  

  شود: گانه در بندهاي زير ارائه مي نتايج برآوردهاي تعداد شاغلين کل در سناريوهاي سه
ميليون نفر در سال  ۲۰,۵رسيدن تعداد شاغلين از  نتيجه برآورد در سناريوي ادامه روند موجود: -

 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال  ۲۰,۲به  ۱۳۹۰

به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲۰,۵رسيدن تعداد شاغلين از  بينانه: نتيجه برآورد در سناريوي خوش -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال  ۲۳

 ۲۱,۶به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲۰,۵رسيدن تعداد شاغلين از  نتيجه برآورد در سناريوي ميانه: -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 
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 جمعيت فعال و اشتغال نتايج همزمان سناريوهاي

در اين قسمت با توجه به سناريوهاي مطرح شده (سه سناريو براي جمعيت فعال و سه سناريو براي اشتغال)، از 
ها با توجه به مشاهدات و مطالعات  ترين ترکيب سناريو که محتمل ٥ترکيب ممکن تعادل بازار کار،  ٩بين 
شوند. سپس با توجه به نتايج هر سناريو، تبعات  رآورد ميهاي گذشته گزارش حاضر هستند، انتخاب و ب بخش

  وضعيت تصوير شده ارائه خواهد شد. 
  ترکيب سناريوي "ادامه روند موجود" در اشتغال و سناريوي "ورود جمعيت ١سناريوي :

 کرده به بازار کار" در جمعيت فعال.  تحصيل

  سناريوي " ادامه روند موجود" در و  : ترکيب سناريوي "ادامه روند موجود" در اشتغال٢سناريوي
 جمعيت فعال. 

  ترکيب سناريوي "ميانه" در اشتغال و سناريوي "٣سناريوي :ILO .در جمعيت فعال " 

  کرده به بازار  : ترکيب سناريوي "ميانه" در اشتغال و سناريوي "ورود جمعيت تحصيل٤سناريوي
 کار" در جمعيت فعال. 

  کرده به  بينانه" در اشتغال و سناريوي "ورود جمعيت تحصيل : ترکيب سناريوي "خوش٥سناريوي
 بازار کار" در جمعيت فعال. 

مدت آورده شده  سناريوهاي مطرح شده براي وضعيت آتي تعادل بازار کار ايران در آينده ميان ١٧-١در جدول 
  است. 

 

 رو هاي پيش کار ايران در سال: سناريوهاي تحليل تعادل بازار ۱۷-۱جدول 

سناريوهاي 

 تعادل بازار کار

سناريوهاي 

 اشتغال

 سناريوهاي جمعيت فعال

  کرده به بازار کار ورود جمعيت تحصيل  ادامه روند موجود ۱سناريوي 

  ادامه روند موجود  ادامه روند موجود ۲سناريوي 

 ILO  ميانه ۳سناريوي 

  کرده به بازار کار تحصيلورود جمعيت   ميانه ۴سناريوي 

  کرده به بازار کار ورود جمعيت تحصيل  بينانه خوش ۵سناريوي 
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- ۱ ساس پنج سناريوي فوق در نموداررو بر ا هاي پيش ايران در سال يکاريو نرخ بنتايج برآورد تعداد بيکاران 
  شود.  گزارش مي ۸۲

  (ميليون نفر) : برآورد تعداد بيکاران کل در سناريوهاي مختلف۸۲-۱نمودار 

  
  شود: گانه در بندهاي زير ارائه مي نتايج برآوردهاي تعداد بيکاران کل در سناريوهاي پنج

 ۸,۳به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲,۸۸از  رسيدن تعداد بيکاران :۱نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 

 ۳,۳به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲,۸۸از  رسيدن تعداد بيکاران: ۲نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 

 ۴,۲ به ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲,۸۸از  رسيدن تعداد بيکاران :۳نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 

 ۶,۹به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲,۸۸از  رسيدن تعداد بيکاران :۴نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 

 ۵,۵به  ۱۳۹۰ميليون نفر در سال  ۲,۸۸از  رسيدن تعداد بيکاران :۵ نتيجه برآورد در سناريوي -
 . ۱۳۹۵ميليون نفر در سال 
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رو بر اساس پنج سناريوي مطرح شده  هاي پيش نتايج برآورد نرخ بيکاري کل، زنان و مردان ايران در سال
  شود.  گزارش مي ۸۳-۱ ران در نموداربازار کار اي براي تعادل

 

  : برآورد نرخ بيکاري کل در سناريوهاي مختلف۸۳-۱نمودار 

  
  شود: گانه در بندهاي زير ارائه مي نتايج برآوردهاي نرخ بيکاري کل در سناريوهاي پنج

 ۲۹,۲به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۱۲,۳از نرخ بيکاري کل رسيدن  :۱نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵درصد در سال 

 ۱۴,۲به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۱۲,۳از نرخ بيکاري کل رسيدن  :۲نتيجه برآورد در سناريوي  -

 . ۱۳۹۵درصد در سال 

به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۱۲,۳از نرخ بيکاري کل رسيدن  :۳نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵درصد در سال ۱۶,۴

 ۲۴,۳به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۱۲,۳از نرخ بيکاري کل رسيدن  :۴نتيجه برآورد در سناريوي  -
 . ۱۳۹۵درصد در سال 

 ۱۹,۴به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۱۲,۳از نرخ بيکاري کل رسيدن  :۵ نتيجه برآورد در سناريوي -
 . ۱۳۹۵درصد در سال 
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 تبعات وضعيت آتي بازار کار ايران

ه سناريو براي جمعيت فعال و سه سناريو هاي گذشته گزارش حاضر، س در اين بخش با استناد بر مشاهدات بخش
  ترکيب ٩مدت در نظر گرفته شد. سپس از  اي ميان براي اشتغال جهت برآوردي از ميزان اين دو متغير در آينده

سناريو که با توجه به روندهاي مشاهده شده در بازار کار،  ٥ممکن براي برآورد تعداد بيکاران و نرخ بيکاري، 
از نظر تعداد بيکاران، نرخ  ١٣٩٥سناريو در سال  ٥داشتند، ارائه شد. نتايج حاصل از اين  احتمال وقوع بيشتري

  نشان داده شده است.  ١٨-١عيت غيرفعال به شاغلين در جدول بيکاري، تعداد شاغلين و نسبت جم
  

 ۱۳۹۵  : نتايج سناريوهاي تحليل تعادل بازار کار ايران در سال۱۸-۱جدول 
سناريوهاي 

بازار تعادل 
  کار

سناريوهاي 
  اشتغال

سناريوهاي 
  جمعيت فعال

نرخ بيکاري 
  (درصد)

تعداد بيکاران 
  (ميليون نفر)

تعداد 
شاغلين 

  (ميليون نفر)

نسبت 
جمعيت به 

  شاغلين

تعداد شغل 
ايجاد شده در 
هر سال (هزار 

  نفر)
ادامه روند  ۱سناريوي 

  موجود
ورود جمعيت 

کرده  تحصيل
  به بازار کار

٣,٩  ٢٠,٢  ٨,٣  ٢٩,٢  ۶۵-  

ورود جمعيت   ميانه ۴سناريوي 
کرده  تحصيل

  به بازار کار

٢١١  ٣,٦  ٢١,٥٦  ٦,٩  ٢٤,٣  

ورود جمعيت   بينانه خوش ۵سناريوي 
کرده  تحصيل

  به بازار کار

٤٨٥  ٣,٣  ٢٢,٩٦  ٥,٥٣  ١٩,٤  

  ٢١١  ٣,٦  ٢١,٥٦  ٤,٢٤  ١٦,٤ ILO  ميانه ۳سناريوي 
ادامه روند  ۲سناريوي 

  موجود
 ادامه روند
  موجود

٣,٩  ٢٠,٢  ٣,٣٣  ١٤,٢  ۶۵-  

  

بيشتر از ساير  ١شود، نرخ بيکاري و تعداد بيکاران در سناريوي  مشاهده مي ١٨-١طور که در جدول  همان
سناريوها است. در اين سناريو افزايش نرخ بيکاري و تعداد بيکاران به علت فرض ادامه روند موجود براي 

ي از سناريوي اشتغال، در کنار افزايش شديد جمعيت فعال ايجاد شده است. دليل افزايش جمعيت فعال اول ناش
آموخته  ميليون دانش ٢,٧رشد اين جمعيت متناسب با رشد جمعيت در سن کار و دوم به دليل ورود تدريجي حدود 

آموزش عالي به بازار کار بوده است. لذا با رشد زياد جمعيت فعال و عدم افزايش اشتغال، نرخ بيکاري روندي 
 ٢٩,٢سابقه  ، نرخ بيکاري به عدد بي١٣٩٥کشور در سال ميليون نفر بيکار در  ٨,٣فزاينده را طي کرده و با تعداد 

  درصد خواهد رسيد. 
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افزايش نرخ بيکاري تبعاتي عمومي از جمله گسترش فقر، افزايش جرم و اعتياد را به همراه دارد. از سوي 
توجه به با آموخته دانشگاهي به جمعيت فعال در کنار کاهش اشتغال و همچنين  ميليون دانش ٢,٧ديگر با ورود 

کرده در بيکاران  جذب افراد داراي تحصيالت عالي، سهم افراد تحصيل يبرانبود ظرفيت مناسب در اقتصاد کشور 
  بسيار بيشتر خواهد شد. 

با مبنا قرار دادن ادامه روند موجود در تغييرات جمعيت فعال مبني بر عدم افزايش آن  ٢در مقابل در سناريوي 
 کمترين عالي به جمعيت فعال)، بازار کار با کمترين تعداد بيکاران و در نتيجه  يالت(عدم ورود افراد داراي تحص

متغيرها  ريساتوجه به ارقام بيکاري بدون در نظر گرفتن اما سناريوي ديگر مواجه است.  ٤نرخ بيکاري نسبت به 
ش نرخ بيکاري و تعداد بيکاران با ثابت بودن تعداد شاغلين در اين سناريو، کاهزيرا کننده باشد.  تواند گمراه مي

است که هر نفر  يتعداد افرادشود. اين کاهش بيکاران بدون تغيير اشتغال به معني افزايش  اتفاق مثبتي تلقي نمي
   د فقر خواهد شد.يده منجر به تشدين پديها باشد و ا کننده مخارج آن نيتامد يشاغل با

خواهد رسيد و اين بدان  درصد ۲۵به  ۱۳۹۵در اين سناريو نسبت تعداد شاغلين به جمعيت کشور در سال 
طور  نفر خواهد بود. همان ۴هاي  کننده هزينه تامينشاغل  هر نفر ۱۳۹۵ر چنين وضعيتي در سال معناست که د

و در کشوري مانند ترکيه که از است  درصد ۴۳که در بخش قبل توضيح داده شد، اين متوسط اين نسبت در دنيا 
قرار باشد اين نسبت در ايران مشابه  ۱۳۹۵است. لذا اگر در سال  درصد ۳۲دارد،   ران شباهتلحاظ جمعيتي به اي

که در اين سناريو  ميليون نفر برسد. در حالي ۲۵به  ۱۳۹۵کشور ترکيه باشد، الزم است تعداد شاغلين در سال 
 يطيبه شرا يدسترس يو براين سناريدر ا يعنيميليون نفر خواهد بود.  ۲۰,۲، ۱۳۹۵جمعيت شاغل کشور در سال 

تواند منجر  اين امر مي شتر از مقدار برآورد شده باشد.يون نفر بيليم ۵حدود د ين کشور بايه، تعداد شاغليمشابه ترک
  مدت اقتصاد ايران شود.  به گسترش فقر در آينده ميان

ساز، مسئله عدم تغيير اشتغال است. زيرا با عدم  مسئله بحران ۲و  ۱سناريوي البته در مجموع در هر دو 
تحوالت مناسب در اين بخش، ظرفيت جذب گسترده افراد داراي تحصيالت عالي در آن ايجاد نشده است. 

ي کمترين نرخ بيکاري اتفاق افتاده، ول ۲بيشترين نرخ بيکاري و در سناريوي  ۱بنابراين اگرچه در سناريوي 
گذاري در آموزش عالي و افزايش پوشش  همچنان تبعات ناشي از اين دو يکسان است. در نتيجه اگر سرمايه

تواند از بروز تبعات  اي مقطعي مي تحصيلي با هدف پايين نگه داشتن نرخ بيکاري انجام شده باشد، تنها در دوره
  از افزايش بيکاري جلوگيري نمايد. ناشي

و از نظر  ١دليل افزايش اشتغال در سناريوي ميانه، از نظر نرخ بيکاري از سناريوي به  ٤و  ٣در سناريوهاي 
با توجه به  ٤تري قرار دارند. اما در سناريوي  در وضعيت مناسب ٢نسبت جمعيت به تعداد شاغلين از سناريوهاي 
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هم در زنان) نسبت به بيکاري (هم در مردان و   کرده انباشته به بازار کار، نرخ ورود تدريجي جمعيت تحصيل
 باالتر است.  ٣سناريوي 

تري نسبت به ساير سناريوها، به  از وضعيت متعادل ٥سناريوي  دهد نشان مي ١٨-١در مجموع نتايج جدول 
برخوردار است. زيرا به دليل افزايش تعداد جمعيت به تعداد شاغلين، لحاظ هر دو متغير نرخ بيکاري و نسبت 

هاي ايجاد شده با سطح سرمايه  و همچنين فرض تناسب شغل ٤اريو نسبت به سناريوي بيشتر اشتغال در اين سن
، با ورود ٤و  ١انساني جمعيت انباشته داراي تحصيالت عالي، عالوه بر کمتر بودن نرخ بيکاري از سناريوي 

ريوها دارد. زيرا تري را از ساير سنا نسبت جمعيت به تعداد شاغلين وضعيت مناسب ،جمعيت غيرفعال به بازار کار
به  کرده در اين سناريو با افزايش اشتغال، بخشي از هر دو گروه جمعيت بيکار و جمعيت انبوه غيرفعال تحصيل

 يطور نسب  ز بهيت فقر نين وضعيت به تعداد شاغلين با کاهش نسبت جمعيشاغلين کشور افزوده شده و همچن
  کند. يدا ميبهبود پ

بينانه در نظر گرفته  براي اشتغال در آينده وضعيتي خوش ٥کرد که در سناريوي  البته بايد به اين نکته توجه
شده که تحقق اين امر نيازمند تحوالتي اساسي در بازار کار از دو منظر است؛ اول الزم است با بهبود شرايط 

ور در المللي، رکود ايجاد شده در بخش اشتغال کش هاي بين کالن اقتصادي و همچنين کاهش سطح تحريم
دوم الزم  هاي جديد حرکت کند. هاي اخير مرتفع شده و بازار کار به سمت افزايش اشتغال و ايجاد شغل سال

تر نمودن فضاي کسب و  هاي مرتبط با بازار کار از جمله رقابتي گذاري اساسي در سياست است با تغيير و تحوالت
خصوص در بخش صنعت)، ظرفيت جذب نيروي کار  ها (به کار کشور و به تبع آن افزايش سطح تکنولوژي بنگاه

بهبود وضعيت  يبراانجام اصالحات  ،داراي تحصيالت عالي توسط بخش تقاضاي بازار کار فراهم شود. سوم
... با در نظر داشتن شرايط بازار کار طراحي و اجرا شوند.  متغيرهاي کالن مانند تورم، نرخ ارز، کسري بودجه و

هاي انقباضي مالي و  الحات در متغيرهاي کالن کشور نيازمند در پيش گرفتن سياستبدين معني که انجام اص
تر نمودن وضعيت رکودي کشور و  تواند با وخيم پولي است که اين امر با توجه به وضعيت بحراني بازار کار مي

حات در ساير بازارها هايي را در پي داشته باشد که نتيجه چنين وضعيتي کنار گذاشتن اصال کاهش اشتغال، ناآرامي
در بازار کار، تمامي اصالحات  ٥. لذا الزم است براي دست يافتن به وضعيتي مشابه سناريوي و متغيرها خواهد بود

بندي هر اصالحي پس از  بندي و زمان در بازارها و متغيرهاي ديگر معطوف به شرايط بازار کار باشد و اولويت
   کار در نظر گرفته شود. بهبود شرايط بازاربررسی آثار آن بر 
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 مقدمه

است که با  يجوعه تحوالت داخلماز مجلد چهارم  رانيا يساختار نظام مال فصلجامع از  يا ن بخش خالصهيا
رو، که  شيپ يها سال ران دريانداز اقتصاد ا چشم يارائه شده است. بررس فصلن ين نکات ايتر هدف پوشش مهم

و  يبازار انرژ، بازار کاال، بازار کارشامل  ران،ياقتصاد ا ياصل يبازارها يازمند بررسين پروژه است، نيا يهدف اصل
 يگر نظام ماليکديه که در کنار يپول و سرما يل بازارهاين فصل به منظور تحليه است و ايبازار پول و بازار سرما

رابطه توسعه نظام  يدگاه بررسين فصل با دين هدف، اين ايتأم يشده است. در راستا يسازند، طراح يران را ميا
ن بازارها و يک از ايران در هر يا يتحوالت نظام مال ي، به بررسيارتباط آن با رشد اقتصاد يو چگونگ يمال

ران يا ياز نظام مال يريت با ارائه تصويپردازد و در نها يکپارچه ميک کل ين دو بازار در قالب يتوسعه ا يچگونگ
ن يکند. در ا يم ميرا ترس ينظام مال يرو شير پيکرده و مس يآنگونه که هست، نقاط ضعف و قدرت آن را معرف

  رد.يگار خواننده قرار يک بخش کوتاه در اختين موارد در قالب ياز ا يا دهيخالصه تالش شده تا چک

  پول بازار تحوالت

ن دارندگان وجوه و ي، امکان ارتباط بيمنابع مال يآور است که با جمع ياز نظام اقتصاد يا رمجموعهيز ينظام مال
ه ياقتصاد است، سرما ين بخش که مکمل بخش واقعيتر ا قيکند. به عبارت دق يافت آن را فراهم ميان دريمتقاض

ن يرا تأم يگذار هيخرد و فراهم کردن فرصت سرما ياندازها پس يآور رشد و توسعه کشور را با جمع يالزم برا
 يبند ميه تقسيبه دو دسته بازار پول و بازار سرما يد تعهدات ماليار سررسيرا براساس مع يمال يکند. بازارها يم
د يپول است که سررس به کين نزديجانش يمال يها ييگر دارايدادوستد پول و د يبرا يبازار پول بازارکنند.  يم

در نظر گرفته  آن يبرا يخاص ييايمحل جغراف و ستيافته ني ک بازار سازمانيسال دارند. بازار پول  کي کمتر از
بازار  يمال يکه دادوستد ابزارها ييها ر مکانيو سا يربانکيغ يها، مؤسسات اعتبار بانک يشود و به طور کل ينم

 است ييابزارها از استفاده در زين بازار نيا تيفعال تمرکزدهندة بازار پول هستند.  ليشود، تشک يپول در آن انجام م
 در مطلوب زانيم به را خود ينگينقد سرعت به که دهند يم را امکان نيا يتجار يها بنگاه و اشخاص به که
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به صورت فشرده  هستند ها بانک آن نهاد نيتر عمده که رانيا يمال نظام از بخش نيا در ادامه تحوالت. آورند
  ود.ش يارائه م

گذار است. به  مات قانونيمتاثر از تصم ياديران تا حدود زينرخ سود، بازار پول در ا ين دستورييبه سبب تع
ط کسب يبدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در مح يت قانون بانکداريچون رعا يرسد موارد ينظر م

داده که  )يبانک مرکز-گذار (دولت نهاد قانونزه را به ين انگيد همواره ايتول يها نهين کاهش هزيو کار و همچن
با توجه به  يص هر منبعين نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. عرضه، تقاضا و تخصييق پاياز طر

الت هستند. يسود سپرده و نرخ تسه يها در بازار پول نرخ يمتيمهم ق يها شود. شاخص ين مييعمت آن منبع تيق
به ارائه  يشتريل بيالت تمايکنندگان تسه ها به عنوان عرضه الت، بانکيود تسهش نرخ سيدر صورت افزا

ل باالرفتن نرخ يالت به دليافت تسهيدر يگر، تقاضايکنند. اما از طرف د يدا ميشتر پيافت سود بيالت و دريتسه
بازده  کم يها ه را در پروژ يافتيالت دريکه قصد داشتند تسه يانيرا متقاضيکند. ز يدا ميالت کاهش پيسود تسه

ند، از صف ينما يگذار هياست) سرما يافتيالت دريها کمتر از نرخ سود تسه آن ١يداخل يکه نرخ بازده ييها (پروژه
سود  يها الت با نرخيپربازده دارند، تسه يها که قصد انجام پروژه يانيهالت خارج شده و تنها متقاضيافت تسيدر

  الت است. يص منابع در بازار پول، نرخ سود تسهين شاخص تخصيتر جه مهميکرد. در نتافت خواهند يباالتر را در
شود. در  ين مييالت تعيتسه يبازار پول، از تعادل عرضه و تقاضا يط رقابتيالت در شراينرخ سود تسه

بر آن حاکم باشد، بازار پول  ين دستورييند تعين نشود و فرآييتع ين شاخص در بازار آزادانه و تعادليکه ا يصورت
مت انجام يص منابع بر اساس قيکه تخص ين معنيشود. بد يم ينظم يص منابع دچار بيتخص ياز نظر چگونگ
 يابد. به عنوان مثال اگر نرخ سود دستوري يش ميالت افزايمانند عدم بازپرداخت تسه ييها ينانينشده و نااطم

 ييها پروژهانجام را يشود. ز يرو م الت با مازاد تقاضا روبهيشود، بازار تسهن ييالت تعيتسه يکمتر از نرخ سود تعادل
شدن  ييش از کاهش نرخ سود امکان اجرايجه تا پيبوده و در نت يها کمتر از نرخ سود تعادل که نرخ بازگشت آن

ها باعث  محدود بانکند با توجه به منابع ين فرآيشود. ا ير ميپذ الت امکانيند، با کاهش نرخ سود تسها هنداشت
 ين معنينه انجام نشود. بديالت به صورت بهيافت تسهيدر يمتقاض يها ص منابع موجود به پروژهيشود تخص يم

با  ييها کنند و پروژه ين ماليل کمبود منابع بانک نتوانند تاميباالتر به دل يبا بازده ييها که ممکن است پروژه
دهد بلکه باعث يش ميالت را افزايسک بازگشت تسهيده نه تنها ريپدن يها شوند. ا ن آنيگزيکمتر جا يبازده

  شود.يز ميبازده ن پر يهاص منابع به پروژهيبه جهت عدم تخص يکاهش رشد اقتصاد
هاي موجود در بازارهاي ارز و  هاي اقتصادي به دليل وجود تورم و عدم تعادل که بنگاه يطيبنابراين در شرا

قيمت باشند و همچنين دولت نيز اعتقاد داشته باشد  محصول خواهان حمايت دولت از طريق ارائه تسهيالت ارزان

                                                                                                                                           
1 Internal Rate of Return  
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با محصوالت مشابه خارجي و  ارزان قيمت به حمايت از توليد داخلي براي رقابت يکه الزم است با ارائه منابع مال
  )۸۴-۱(نمودار وارداتي بپردازد، اقدام به کاهش نرخ سود تسهيالت خواهد نمود. 

  

 ها (درصد) الت و سپردهينرخ سود موزون تسه :۸۴-۱نمودار 

  
 رانيا ياسالم يجمهور يمنبع: بانک مرکز

 

 ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۰ يها سال يها در کشور ط نزد بانک يها الت و نرخ سود سپردهينرخ سود تسه ۸۴-۱نمودار 
درصد)  ۵(درحدود  يبا ثبات باًيتقر ١مذکور فاصله يها سال يها ط الت و سپردهيدهد. نرخ سود تسه يرا نشان م

افته و در يکاهش  يه سود بانکيالت، حاشينرخ سود تسه يبه بعد با کاهش دستور ۱۳۸۵ يها  اند. در سال داشته
افت يدر يجاد مازاد تقاضا برايالت باعث اينرخ سود تسه يشده است. کاهش دستور يمنف ۸۷و ۸۶ يها سال
ن يتام يها برا شود بانک يم سبب يه سود بانکيشدن حاش يکاهش و منف يشود. از طرف يم يالت بانکيتسه

الت بلندمدت خواهد يتسه ارائه يها برا ل بانکيند باعث کاهش تماين فرآيرو شوند. ا با کمبود روبه يمنابع مال
ن پس يشدند، از ا يم ييشده و اجرا ين ماليسود، تام ين نرخ دستورييش از تعيکه تا پ ييها جه پروژهيشد. در نت

 ي، به سبب طوالنيديتول يها تياز فعال يند. به عنوان مثال برخين نماياز خود را تاميه مورد نيتوانند سرما ينم
 يها شد، در سال يکه در بازار محصول بررس يل مشکالتيامکان بازپرداخت وام به دلد و عدم يند توليشدن فرا

                                                                                                                                           
 شود. يده مينام يه سود بانکيحاش ن فاصله اصطالحاًيا ١
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، رشد يگذار هيشدن نرخ سود، در سطح کالن بر سرما يحه منفياند. در نت شده ين مالير دچار مشکل تامياخ
و مجبور به تعطيلي يا  هاي خود توليد نمايند ها نتوانند در ظرفيت و اشتغال اثرگذار خواهد بود. اگر بنگاه ياقتصاد

شود حمايت از طريق  گيرد. در اينجا مشاهده مي کاهش توليد خود شوند، اشتغال در کشور تحت تاثير قرار مي
  تسهيالت با نرخ بهره پايين نيز کمکي به حل شدن مشکل بازار کار نخواهد کرد.

شتر شاخص يرشد و نوسانات بن يالت و همچنينرخ سود تسه يرات دستورييبا تغ۱۳۸۵بعد از  يها در سال
ن يالت و همچنينرخ سود تسه ين دوره کاهش دستوريدچار شد. در ا يت نابسامانيبه وضع يستم بانکيتورم، س

الت شده يتسه يقيدرصد) نرخ سود حق -۱۳,۴شدن ( يدرصد، منجر به منف ۲۵ش از يش نرخ تورم تا بيافزا
که بهره آن را  آن يجا  الت بهيها با ارائه تسه است که بانک ين معنيالت به ايشدن نرخ سود تسه ياست. منف

ز يارانه نين يکنندگان ا کنند و پرداخت يز پرداخت ميالت نيافت تسهيدر يبرا يا ارانهيا يند، گويافت نمايدر
 ياتير مالکشو يستم بانکياندازها و منابع خود به س گذاران به واسطه ارائه پس ا از سپردهيگذاران هستند؛ گو سپرده

ده سبب ين پدينمود. ا ين ماليالت را تاميکنندگان تسه افتيارانه دريق آن بتوان يشود تا از طر يافت ميدر
زه و منابع بلندمدت يداشته باشند و انگ يزه کمتريمدت انگ بلند يگذار سپرده يکنندگان سپرده برا شود عرضه يم

ن يها امکان تام و بنگاه کنند يل ميمدت م کوتاه يها  به سمت وام يبانک يها جه واميابد. در نتيها کاهش  بانک
 دهند.را از دست ب يق نظام بانکياز طر يگذار هيسرما يمال

، دو يبانک يها نرخ ين دستورييجاد شده به همراه تعيا ينگيل رشد نقديکه به دل يوجود تورم باال و نوسان
که موفق  يانياز متقاض يشود برخ يباعث م يتورم باال و نوسان ،لبازار پول خواهند داشت؛ او ياثر بر طرف تقاضا

مورد  يدرون يخود، نتوانند به نرخ بازده يها نهينشده هز ينيب شيل رشد پياند، به دل الت شدهيافت تسهيبه در
الت يل عدم امکان بازپرداخت تسهيها به دل بانک يرجاريغش مطالبات ين موضوع باعث افزايابند. ايانتظار دست 

الت و به تبع آن يسود تسه يقيشدن نرخ حق يل منفيشود که در ادامه به آمار آن اشاره خواهد شد. دوم، به دل يم
 يدارند برا ين مالياز به تاميکه ن ييها ق پروژهيدق يابيالت، امکان ارزيافت تسهيان دريش تعداد متقاضيافزا

 يط عاديبازده که در شرا کم يها به پروژه ييالت اعطاياز تسه يهمراه خواهد شد. لذا بخش يبانک با دشوار
ستم يافت شده از سين احتمال عدم بازپرداخت منابع دريشود. بنابرا يگرفت داده م يها تعلق نم الت به آنيتسه
(نمودار  مشاهده کرد ير جارينده مطالبات غيتوان در روند فزا يند را مين فرآيجه ايافت. نتيش خواهد يافزا يبانک

۱-۸۵( .  
ن يها قابل استفاده نخواهد بود. چن ار بانکياز منابع در اخت ي، بخشير جاريجاد مطالبات غيدر نتيجه ا

ت نامطلوب بازار پول يدهنده وضع ر نشانياد کند. نمودار زيرا ز يک شبکه بانکيستماتيسک سيتواند ر يم يتيوضع
  انجام دهد.  يخود را به درست ياز کارکردها يبرخست يقادر ن ين موضوع است که نظام ماليانگر ايکشور و ب



  391                                                                     اقتصادايران مدت انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل
 

 

  

 اليارد ريليهزار م -الوصول) د گذشته، معوق و مشکوکي(سررس يرجاريکل مطالبات غ :۸۵-۱نمودار 

 
 رانيا ياسالم يجمهور يمنبع: بانک مرکز

  

نده يروند فزا ز بريزود بازده) ن يها در قالب طرح (مثالً يفيالت تکليتسه يها به اعطا مکلف کردن بانک
ها نباشد، و  متيص منابع بر اساس سازوکار قيکه تخص ي. زمان)۸۶-۱(نمودار  موثر بوده است ير جاريمطالبات غ

فا کنند، احتمال عدم يص منابع را اينقش تخص يا رانتي يدستور يها مانند سازوکار يگريد يها سازوکار
 يرجاريش مطالبات غيجه آن افزايتر خواهد شد که نتشيز بين يستم بانکيافت شده از سيبازپرداخت منابع در

  ها خواهد بود.  بانک
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 ال)يارد ريلي(م يو دولت يخصوص يها ک بخشيبه تفک يا الت تبصرهيزان تسهيم :۸۶-۱نمودار 

  
 رانيا ياسالم يجمهور يمنبع: بانک مرکز

 

هاي مالي و   الشعاع سياست تحت هاي پولي بانک مرکزي در اقتصاد ايران کامال که سياست با توجه به اين
ها به ارائه  که کاهش دستوري نرخ سود و همچنين مکلف نمودن بانک و از آنجا  ١دناي دولت قرار دار بودجه

هاي زود بازده،  هايي مانند مسکن مهر يا بنگاه هاي دولتي و غيردولتي توسط دولت در طرح تسهيالت به بخش
ها را از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين  ها منابع اين سياست بانک رسد انجام شده است، لذا به نظر مي

هاي  ها براي تامين مالي طرح باشند. در واقع بانک مرکزي نيز خود از طرف دولت مکلف به حمايت از بانک   کرده
ها به بانک  نکپولي يعني بدهي با  هاي اصلي پايه اقتصادي دولت شده است. اين امر موجب افزايش يکي از مولفه

 يبا بانک مرکز يها و موسسات مال ن اساس ارتباط بانکي. بر ا)۲-۱(شکل  هاي اخير شده است مرکزي در سال
 يها مولفه ۱۳۸۶ش از يپ يها که در سال ين معنيشده است. بد يدچار تحول اساس ۱۳۸۶پس از  يها در سال

 يخارج يها يي) و دارايشمس ۶۰(دهه  يه بانک مرکزدولت ب ي، بدهيه پولياز طرف پا ينگيعمده اثرگذار بر نقد
کشور داشته  يه پوليدر پا يسهم کم يها به بانک مرکز بانک يها يتا کنون) بوده و بده ۷۰(دهه  يبانک مرکز

  . ٢است

                                                                                                                                           
 هاي اقتصادي (پولي، مالي و تجاري) رجوع شود. با عنوان سياست اولبه فصل اول، بخش سوم از مجلد  ١
  دولت مراجعه شود. ياقتصاد يها استيبا عنوان س اول، بخش سوم از مجلد اولشتر به فصل يمطالعه ب يبرا ٢
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 رانيساختار بازار پول ا: ۲-۱شکل 

  
  

د يدن به توليتحرک بخش يبرامت يالت ارزان قيبه بعد، دولت که هدف خود را ارائه تسه ۱۳۸۶ يها در سال
الت را کاهش ينرخ سود تسه يصورت دستور زود بازده قرار داده بود، به  يها جاد اشتغال مانند طرح بنگاهيو ا

ش نرخ تورم شد. يمنجر به افزا يارز يباال يل درآمدهايکشور به دل ينگيها رشد نقد ن ساليهم يداد. اما در ط
 يالت را در پيتسه يقيشدن نرخ سود حق يش تورم، منفيالت و افزاينرخ سود تسه يت کاهش دستوريدر نها

افت تسهالت نبودند، يدر يشکل گرفته برا يمازاد تقاضا ين ماليها قادر به تام ط که بانکين شرايداشت. در ا
ن دوره به بعد يامذکور شد. لذا از  يها طرح ين ماليار قرار دادن منابع جهت تاميمکلف به در اخت يبانک مرکز

و  يه پوليش پاي، منجر به افزا۲ساختار نشان داده شده در شکل  ياصل يها از حلقه يکيها خود به عنوان  بانک
ها  آن يها ها از سپرده الت ارائه شده توسط بانکيزان تسهين دوره ميدر هم قاًيشدند. دق يم ينگيجه نقديدر نت
ز با وجود يبوده است. در ادامه ن يالت توسط بانک مرکزين تسهيا ين ماليز تاميل آن نيافت که دلي يفزون
ل ياصالح نشد، بلکه به دل ۲وب نشان داده شده در شکل ينه تنها چرخه مع ۱۳۹۰  ش نرخ سود در ساليافزا
 يش بدهيق افزايالت داده شده مجددا از طري، تسهيها توسط بانک مرکز آن يمال يبانيها از پشت نان بانکياطم

ز يها ن الت بانکيزان تسهيم ينگيش نقديبا افزا ۸۶قبل از  يها ن شد. در واقع در ساليتام ينک مرکزبه با
ها به بانک  ق بدهکار شدن بانکيالت که از طريدر تسه يشيبه بعد هر افزا ۸۶از سال  يافت ولي يش ميافزا

  زا بوده است.  ن شده است خود تورميتام يمرکز
طور که در  را همانيرند. زيپذ يم دولت اثر ميما از تصميمستق يه پوليپا يرسد اجزا ين اساس به نظر ميبر ا

د از يک توليبر تحر يم دولت مبنين نشان داده شد، تصميبه صورت نماد ۲ح داده شده در شکل يند توضيفرا
دهد. از  ير قرار ميرا تحت تاث يها و بانک مرکز ، رابطه بانکيمت توسط شبکه بانکيق الت ارزانيق ارائه تسهيطر

نظام بانکی

تسهیالت

سپرده ها

نرخ حقیقی 
سود تسهیالت

نرخ حقیقی 
سود سپرده ها

تورم

پایه پولینقدینگی
بانک ها به بانک مرکزيبدهی  -1
بدهی دولت به بانک مرکزي-2
دارایی هاي خارجی بانک مرکزي-3

بانک مرکزي

اثر بر رقابتحاشیه سود بانکی
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 ياز اجزا يکي(به عنوان  يبانک مرکز يخارج يها ييل بازار ارز نشان داده شد که سطح دارايگر، در تحليد يسو
که قانون امکان استقراض  ين با وجوديدولت متاثر شود. بنابرا يمال يها استيتواند از س يز مي) نيه پوليمهم پا

 .است يريگيران قابل پيدولت در اقتصاد ا ي، همچنان سلطه مالکرده را محدود يم دولت از بانک مرکزيمستق
 يت حاصل استقالل اندک بانک مرکزين وضعيکنند. ا ير مييدولت تغ يها ميبا تصم يه پوليپا يرا دو جز اصليز

 ها، حفظ ارزش پول متيد سه هدف ثبات قيبا ياست. بر اساس قانون بانک مرکز يپول يدر استفاده از ابزارها
مانند  ي، موارديار بانک مرکزيدر اخت ياست که ابزارها ين در حاليال کند. ايد داخل را دنيت از توليو حما يمل
در  يرسد بانک مرکز ين اساس به نظر ميستند. بر اين نهاد نيار اي، کامال در اختيو نرخ سود بانک يه پوليپا

  ندارد. يازار پول استقالل کافت بيو کنترل وضع يو ارز ي، اعتباريپول يها استياعمال س
تحوالت اشاره شده در ساختار بازار پول ايران از جهات مختلف تبعاتي براي اقتصاد ايران داشته که در ادامه 

  شود: به برخي از آنها اشاره مي
 هـاي اطالعـاتي،    هـاي ناشـي از هزينـه    توان کارکردهاي نظام مـالي را در کـاهش ناکـارايي    مي

گذاري  هاي سرمايه مبادالتي به پنج گروه توليد اطالعات پيشيني در خصوص فرصتقراردادي و 
ها و اعمال حاکميت شرکتي پس از تأمين سـرمايه،   گذاري و تخصيص سرمايه، نظارت بر سرمايه

انـدازها و در   بخشي به ريسک، تحـرک بخشـيدن و تجميـع پـس     تسهيل مبادله، مديريت و تنوع
ساختن اين کارکردها در عمـل نيـز بـه     يو خدمات تقسيم نمود. اجرايتسهيل مبادله کاال  تينها

اسـت کـه    يمـال  يو نهادهـا  يمال يابزارها ،يمال يمناسب از بازارها ينوبه خود، نيازمند ساختار
کـاهش دسـتوري نـرخ سـود و افـزايش تـورم برخـي از        .دهند يشکل م را ييک نظام مال ياجزا

انـدازها و   کارکردهاي نظام مالي کشور از جمله توليد اطالعات و تخصيص سرمايه، تجميـع پـس  
 بهبود ريسک را دچار اختالل نموده است. 

 ها بايد  گذاران به بانك ها عندالمطالبه هستند يعني به محض مراجعه سپرده هاي بانك سپرده
ها در قالب تسهيالت اعطا   ها پرداخت شود. در حالي كه بازپرداخت منابعي كه بانك توسط بانك

گيرندگان بنابر  توجهي از تسهيالت افتد. حال اگر سهم قابل ياتفاق م ياند، با فاصله زمان كرده
شوند. در  مواجه مي ياديها با ريسک ز داليلي از بازپرداخت آن تسهيالت خودداري كنند، بانک

هزار ميليارد ريال) به صورت غيرجاري  ۶۵۰ها (حدود  درصد مطالبات بانک ۱۵حدود  ۱۳۹۱سال 
هاي  الوصول) بوده است. بنابراين شبکه بانکي با بحران بدهي د گذشته، معوق و مشکوکي(سررس

را يساز شود. ز تواند مساله معوق مواجه است که در صورت تداوم شرايط رکودي در کشور مي
ها و  منابع بانک يدهنده کاهش نقدشوندگ ها نشان به سپرده ير جاريالت غيتسه ينسبت باال
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جه برسند ين نتيگذاران به ا که سپرده ياست. در صورت يک شبکه بانکيستماتيسک سيش ريافزا
ز يت دولت نيار ندارند و از حمايها را در اخت بازپرداخت سپرده يبرا يها منبع کاف که بانک
 ياورند و کل شبکه بانکيها هجوم ب افت سپرده به بانکيدر ياست برا ستند، ممکنيبرخوردار ن

 ه خود که اعتماد مردم است را از دست بدهد.ين سرمايتر مهم

 ري اسـت: اول، از  يـ ن دوره از سه مسير قابل پيگياثر ساختار توضيح داده شده بر توليد کشور در ا
شده، ارائه تسهيالت باعـث   ين ماليامق بانک مرکزي تيآنجا که بخشي از منابع تسهيالت از طر

توانسـتند   هاي توليدي که مي ه ها شده است. دوم، گروهي از پروژ بنگاه يها نهيافزايش تورم و هز
قبولي داشته باشند، به علت مازاد تقاضـاي   با تامين مالي از طريق دريافت تسهيالت بازدهي قابل

 يش بـده يش تـورم کـه از افـزا   ياند. سوم، افـزا  مانده شکل گرفته از دسترسي به منابع بانکي باز
همراه بـوده اسـت.    يادين دوره با نوسانات زيهم نشات گرفته بود، در ا يها به بانک مرکز بانک

ـ در تول يگذار هيسرما يزه برايشده در اقتصاد سبب کاهش انگ مشاهده يها ينانيمجموعه نااطم د ي
جـه  يشـود. در نت  ياست) م تربر زمان ينديآو سوداگرانه فر يبازرگان يها تيسه با فعالي(که در مقا

الت ارائـه شـده   يمتناسب با حجم تسـه  ۸۰مه دوم دهه يد در نيش توان توليو افزا يگذار هيسرما
مدار از دخالت در بازار پول (کاهش  استيتوان مشاهده کرد که نه تنها هدف س ينبوده است. لذا م

جاد تورم، عالوه بر عدم تعادل يفعال شده که با ا يبلکه سازوکار، افتهي، تحقق ن)ديتول يها نهيهز
 ده است.يز شدت بخشير بازارها نيسا يها ، به عدم تعادليدر بازار مال

 هيبازار سرماتحوالت 

با  يمال يستد ابزارها و ه به بازار داديها، بازار سرما ييد دارايسررس ربا نگرش ب يمال يهابازار يبند طبقه  هيبرپا
ن بخش از بازار يااز کشورها  يدر بسيارشود.  يد اطالق ميبدون سررس يها ييک سال و دارايشتر از يد بيسررس

در  دارد. يديتول يواحدها يگذار هيسرما يازهاين نيو تأم يانداز منابع پس يدر گردآور يتر نقش مهم يمال
به  برخوردار است. زين يشتريب يو از تنوع ابزار تر است ار گستردهيه نسبت به بازار پول بسيبازار سرما قتيحق

ل يکه به تفصهستند شتر يبازار پول ب يز به مراتب از نهادهاين ين بخش از نظام ماليفعال در ا يعالوه نهادها
که شامل  هيگر بازار سرما ميخودتنظ يهادهان نيتر ن خالصه تنها به مهمياند. اما در ا ح داده شدهيدر گزارش تشر

  .شود يمها اشاره  ن ساليها در ا فرابورس است و تحوالت آن اوراق بهادار، بورس کاال وبورس 
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 بورس اوراق بهادار

يك بازار  ،ديآ يبه شمار م هيسرماگر فعال در بازار  ميخودتنظ ين نهادهايتر از جمله مهم که بورس اوراق بهادار
سسات معتبر ؤدولتي يا م مشارکتاوراق  ،ها متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت

، حمايت قانون از صاحبان مهم آن  مشخصهشده و قوانين و مقررات خاصي انجام  ،خصوصي، تحت ضوابط
ف يتر بنا بر تعر قيبه عبارت دق يه است.هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرما اندازها و سرمايه پس

 و متشكل شود، بازاري مي اداره و تأسيس عام سهامي شركت قالب بورس اوراق بهادار، که در ،قانون بازار
داد و  مورد قانون، اين مقررات طبق گران معامله يا و كارگزاران توسط آن در بهادار اوراق كه است گر ميتنظ خود
رفته يستد اوراق بهادار پذ و داد يشفاف و منصفانه برا ي، فراهم آوردن بازارآن ياصل هفيوظو  گيرد مي قرار ستد

  آن است. يت اعضايات بازار و فعاليستد، عمل و ان دادينظارت بر جر يمناسب برا يکار و سازن يشده و همچن
ها و اوراق مشارکت  شوند شامل سهام شرکت يکه در بورس تهران معامله م يب اوراق بهادارين ترتيبد

ن يا .است يسهام عاد ست،ز هين ن ابزار قابل معامله در بورس تهرانيتر يکه اصل ن نوع سهاميتر متداولهستند. 
 يک شرکت سهاميآن در   زان مشارکت و تعهدات و منافع دارندهين ميکه مب است يا ابزار، سند قابل معامله

ک شرکت يآن در   هت دارندياست که نشانگر مالک يگذار هيابزار سرما ينوع يهام عادس گريبه عبارت د .است
هم دارند که آن را  يگريدادن، حق د يافت سود سهام و حق رأيعالوه بر در يصاحبان سهام عاد. است يسهام
د سهام يدر خر يسهام عاد ياست که به موجب آن دارندگان فعل يتقدم حق نامند. حق يد سهام ميتقدم خر حق
ت معامله در بورس اوراق بهادار يقابل يخود دارا  تقدم به نوبه ن حقي، که ات خواهند داشتيداالنتشار اولويجد

در زمان  يافت هرگونه وجهيافت سود سهام و دريگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دريد  گونه تهران است.
اوراق بهادار  يسهام ممتاز نوع قتيدر حق .دارد يبرتر يم عادها نسبت به سها ييع دارايا توزيانحالل شرکت 
منتشر  يزمان و دارد ينيمحدود و مع يا ادعايشرکت، حق  يها ييآن نسبت به درآمدها و دارا  است که دارنده

 يها به صورت عاد ت سهام شرکتياکثرتوان گفت  يم يطور کل هب باالتر باشد. ينه سهام عاديشود که هز يم
  ند.ينما يا سهام ممتاز ميتقدم و  ها در موارد خاص اقدام به انتشار حق ، و شرکتشود يمنتشر م

در بورس اوراق بهادار  زين ها حاضر در بورس و مبادله آن يها شرکت يامکان انتشار اوراق مشارکت برا
 يها ار شرکتيرا در اختن اوراق يق اياز طر ين ماليقت فرصت تأميفراهم شد که در حق ۱۳۸۴تهران از سال 

 انتشار اوراق مشارکت  اساس قانون نحوه بر ن اوراق شد.يز قرار داد و موجب گسترش استفاده از ايعام ن يسهام
، يا مجوز بانک مرکزيخاص  ياست که با مجوز قانون ي، اوراق مشارکت، اوراق بهادار۱۳۷۶صوب مهرماه م

دولت  يانتفاع - يعمران يها طرح  ل و توسعهيجاد، تکميه منظور ااز بيمورد ن ياز منابع مال ين بخشيتأم يبرا
سودآور  يها ل و توسعه طرحيجاد، تکميجهت ا ين منابع ماليتأم يا برايکشور  ساالنه  ن بودجهيمندرج در قوان
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دولت، ، توسط يدياز واحد توليمورد ن هيه مواد اوليته يالزم برا يشامل منابع مال يو خدمات ي، ساختمانيديتول
 يها المنفعه و شرکت مؤسسات عام ،يردولتيغ يعموم يمؤسسات و نهادها ،ها ي، شهرداريدولت يها شرکت

شود و به  يد منتشر ميتول يتعاون يها خاص و شرکت ،عام يسهام يها مذکور، شرکت يها وابسته به دستگاه
 .گردد يواگذار م يعموم  ق عرضهيطر اد شده را دارند ازي يها طرح يکه قصد مشارکت در اجرا يگذاران هيسرما

، از سويي مركز استگران اقتصادي  بورس اوراق بهادار كه به عنوان نبض اقتصاد كشور مورد توجه تحليل
 ندتوان اندازهاي راكد، مي اندازها و از سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني است كه دارندگان پس آوري پس جمع

ها و  دولت مشارکت  كار انداخته و يا با خريد اوراق ها به ذاري در شركتگ وجوه مازاد خود را براي سرمايه
ک بازار يبورس اوراق بهادار به عنوان عالوه  به اي برخوردار شوند. هاي معتبر، از سود معين و تضمين شده شركت

 يآور سرگردان است و با جمع يح منابع ماليجذب و سامان دادن صح ين متوليتر افته، مهمي منسجم و سازمان
ن يق تأمياقتصاد جامعه از طر يها ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ جامعه و فروش سهام شرکت ينگينقد

 ي، منافع اقتصادياتيمال يش درآمدهايز افزايها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ن از پروژهيموردن يها هيسرما
 برد. ين ميز از بيدر جامعه را ن ينگياز وجود نقد يناش يآن، اثرات تورمآورد و در کنار  يم به ارمغان  يريچشمگ
. استهاي خصوصي و دولتي  مكمل بخش بانكي در تأمين نيازهاي مالي بنگاه ،بازار اوراق بهادارقت يدر حق

ها  آندن به ياندازها و تحرک بخش ع پسيبورس، تجم يها ن نقشيتر ياز اساس يکيتوان گفت  يطور خالصه م به
 تواند مي ،بازار عمل كند سازوکاروجود يك بازار اوراق بهادار كه در چارچوب  است و يديتول يها تيبه سمت فعال

اوراق بهادار  سازوکارسيستم بانكي نيز با استفاده از  عالوه به .ش دهديرا افزا منابع مالي  تخصيص بهينه ييکارا
  .دآوردست  تواند نقدينگي مورد نياز خود را به مي

و در  هآغاز کرد ۱۳۴۶در سال  يا بورس اوراق بهادار در کشور ما کار خود را به طور رسمين مزايبا توجه به ا
ازده سال فعاليت بورس قبل از انقالب يطي تجربه کرده است.  را يرکود و رونق متعدد يها دورهها  ن ساليا

پذيرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه   هاي بيمهها و شركتها، بانكاسالمي، تعداد شركت
افزايش يافت. همچنين  ۱۳۵۷سال  ميليارد ريال در ۲۳۰بيش از  يا هيبنگاه با سرما ۱۰۵ميليارد ريال به  ۶و۲

اما پس از  افزايش يافت. ۱۳۵۷ميليارد ريال در سال  ۱۵۰ميليون ريال به بيش از  ۱۵ارزش مبادالت در بورس از 
رفته شده در يپذ ياقتصاد يها از بنگاه ياديع کشور تعداد زيمه و صنايها، ب شدن بانک يبر اثر ملانقالب،  يروزيپ

ص يتشخ يل داشتن بهره مشخص، ربويز به دليبورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه ن
دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار  ،يليل عوامل فوق و وقوع جنگ تحميدل ن بهيداده شد. بنابرا
شركت در  ۱۰۵هاي پذيرفته شده در بورس از تعداد شركتب ين ترتيو بد باً متوقف شديتقر ۱۳۶۱تهران تا سال 

ران در يسازمان ملل متحد از جانب ا ۵۹۸  رش قطعنامهيپذ گريد ياز سو شركت تقليل يافت. ۵۶، به ۱۳۵۷سال 
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در  يبازساز يبرا يات تعاون مليم و قانون ماليمستق يها اتيد ماليب قانون جدين تصويو همچن ۱۳۶۷تابستان 
ران يا يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد  اول توسعه پنج ساله  ب قانون برنامهيتصو مهتر از ه و مهم ۱۳۶۷اواخر سال 

سازي، جذب و  اجراي خصوصي  زمينه به عنوان پيش ،ن سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهرانيدر هم
هاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، سال طي .شد گذاري اندازها و هدايت آن در جهت سرمايهگردآوري پس

و افت و  ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۵و  ۱۳۷۳تا  ۱۳۷۱هاي هاي متعددي از جمله ركود سالفعاليت بورس فراز و نشيب
بورس  .ه جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده استهاي سياسي مربوط ب ناخيزهاي مقطعي ناشي از بحر

از  ياريبس يها نهيکه زم يبه طور ،تجربه کرده را ت خودياز فعال يا ، دوره تازه۱۳۷۶اوراق بهادار تهران از سال 
جاد يشده است. ا يزير هين سال پاياز ا ياصالح يها ه با اعمال برنامهيبازار سرما ياصالحات و تحوالت بعد

م و نظارت از سال يمؤثر تنظ يها وهيش يريکارگ ها و به تيو اعتبار فعال يمند ش عالقهيسالم، افزا يرقابت يفضا
گام بلند اصالح  .بر بازگشت رونق را تجربه کرد يمبن يمثبت يها جاد شد و بورس نشانهيا يبه طور نسب ۱۳۷۷

د بازار اوراق بهادار يب قانون جديبا تصو ۱۳۸۴در آذر ماه سال  يعنيقانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال 
نقاط قوت  يدارا يد بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلي، برداشته شد. قانون جدياسالم يتوسط مجلس شورا

ه، يبازار اول يات از نظارت، ساماندهيک مقام عمليتفک ن موارد اشاره کرد:يتوان به ا يم که از جمله  است ياديز
ر روند يز يها شکل. هيفعال در بازار سرما يو نظارت قانونمند بر ارکان و نهادها يمال يتنوع در ابزارهاجاد يا

  دهند. يبه بعد نشان م ۱۳۷۰ر را از سال ين دو متغيرات اييتغ
  

 ال)يارد ريلي(هزار م بازار يارزش جار :۸۷-۱نمودار 

  
 انه بورسيو گزارش عملکرد سال رانيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز يزمان يها يسر يمنبع: بانک اطالعات
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ام منتشر شده هام در قيمت جاري سهبرابر با حاصل ضرب تعداد س کهبازار سهام منتشر شده  يزش جارار
را  رشد آن و حجم بازار سهام است  دهنده قت نشانيدر حق ت،اي پذيرفته شده در بورس اسه شرکت توسط

به  ين امر آن است که رشد ارزش جاريل اير کرد. دليص منابع بازار سهام تعبيتخصش نقش يتوان به افزا يم
افته باشد، يش يکه سهام منتشرشده افزا يا هر دو است. در صورتيسهام منتشرشده و تعداد مت، يرشد ق يمعنا

ق يص منابع از طريتخص ياند که به معنا د انجام دادهيق انتشار سهام جديخود را از طر  هين سرمايها تأم شرکت
 يرقابت يتوان بازار يکه بازار سهام را م ييجا ش داشته باشد، از آنيمت افزايکه ق يطيبازار سهام است. اما در شرا

سودده بودن   دهنده از شرکت بوده است که نشان يافت اطالعات مثبتيل دريمت به دليش قيدر نظر گرفت، افزا
  منابع است.مناسب ص يآن و تخص

 رفته شده در بورسيپذ يها تعداد شرکت: ۸۸-۱نمودار 

  
 انه بورسيو گزارش عملکرد سال رانيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز يزمان يها يسر يمنبع: بانک اطالعات

 

 ص،مشخ يزمان  يک دوره يران طتهادار بهپذيرفته شده در بورس اوراق  ياه تمجموع شرک، گريد ياز سو
ن نکته است که چه تعداد از يا يابيارز يبرا ياريمع که دهد يفعال در بازار سهام را نشان م يها تعداد شرکت

گذاران انجام  هيخرد سرما ياندازها ع پسيه و با تجميق بازار سرمايخود را از طر ين ماليموجود تأم يها شرکت
سهم تر باشد،  وجود کوچکم يها سه با شرکتيها در مقا ن شرکتيب هر چه تعداد اين ترتيدهند. به ا يم

کنند. به عالوه  ين ميه تأميسهام در بازار سرمااز خود را با انتشار و عرضه يد نموره يها سرما از شرکت يتر کوچک
ق بازار سهام يه  از طرين سرمايبه تأم يشتريب يها آن است که شرکت يها به معنا ن شرکتيش تعداد ايافزا
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زه يجاد انگيه و ايرونق بازار سرما يرفته شده به معنايپذ يها رشد تعداد شرکتگر ياند. به عبارت د آورده يرو
  ها به منظور حضور در بازار سهام است. بنگاه يبرا

تحوالت بورس اوراق بهادار در   دهنده توانند نشان يز هستند که مين يگريد يرهاير، متغين دو متغيعالوه بر ا
 يا ن بخش به خالصهيها پرداخته شده و در ا ح در گزارش بدانيبه تشر ن نهاد باشند کهيت ايفعال يها سال يط

 خواهد شد.  ها اشاره ن آنيتر از مهم
ام معامله هارزش کل س يارزش معامالت است که به معنا، شود يم يبررسن بخش يدر ا که يريمتغن ياول
ا هر دو يمت، سهام معامله شده يرشد ق ير که به معناين متغيرشد ا ، اما است مشخص يزمان  ک دورهي يشده ط

سهام  شياز افزا يناش که يطيدر شراب رشد مثبت ين ترتيدهد. بد يار قرار ميدر اخت يشتريب يليتوان تحل است
در  يبرخوردار بوده و اطالعات مختلف يه از رونق مناسبيآن است که بازار سرما يبه معنا مله شده باشدمعا

که بخش  يقت در صورتيل به مبادله  سهام دارند. در حقيرسد که تما يداران م خصوص سهام به دست سهام
و  تيجه گرفت که بازار سهام از فعاليتوان نت ياز سهام منتشر شده در بازار سهام مبادله شود، م يتوجه قابل

 کند. يداران فراهم م سهام يمعامله را برا ع اطالعات امکانيان سريبرخوردار است و جر يقابل توجه ينقدشوندگ
افت اطالعات در ينشان از در يحات قبليمت باشد، با توجه به توضيش قياز افزا ين رشد ناشيکه ا يو در صورت

  ص منابع درست است.يمورد سودده بودن و تخص
  

 ارزش معامالت (هزار ميليارد ريال) :۸۹-۱نمودار 
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به بعد در بورس اوراق  ۱۳۸۴ن شکل ذکر کرد آن است که از سال يدر خصوص ا يستيکه با يا تنها نکته
ن ارزش مبادالت از يشود. بنابرا يز مبادله ميها ن تقدم سهام، اوراق مشارکت شرکت بهادار عالوه بر سهام و حق

 يک ابزار ماليفکها به ت ن ساليا يکه برا  تقدم و اوراق مشارکت است، ن سال به بعد شامل مبادالت سهام، حقيا
  اند. داده شده  ر نشانيتقدم و اوراق مشارکت در جداول ز سهام و حق

 تقدم معامله شده در بورس ارزش سهام و حق :۱۹-۱جدول 

 ال)يارد ريليتقدم معامله شده (م ارزش سهام و حق سال

۱۳۸۴ ۵۶۵۲۸ 
۱۳۸۵ ۵۵۶۴۴ 
۱۳۸۶ ۷۳۰۷۴ 
۱۳۸۷ ۱۳۷۳۸۵ 
۱۳۸۸  ۱۲۳۱۰  
۱۳۸۹  ۱۷۷۵۸  
۱۳۹۰  ۲۲۶۴۴۷  
۱۳۹۱  ۲۵۷۰۷۲  

  منبع: سازمان بورس اوراق بهادار
 

 ارزش اوراق مشارکت معامله شده در بورس :۲۰-۱جدول 

 سال
تعداد اوراق داد و ستد شده 

 (ميليون سهم)
ارزش اوراق داد و ستد شده 

 (ميليارد ريال)
۱۳۸۴ ۲۳۴  ۲۳۳۷ 
۱۳۸۵ ۰،۵  ۴۸۹ 
۱۳۸۶ ۰،۱  ۱۲۶ 
۱۳۸۷ ۰،۰۷۱  ۶۹/۸ 
۱۳۸۸  ۰,۰۰۰۴  ۳/۶۷  
۱۳۸۹      
۱۳۹۰  ۰  ۰  
۱۳۹۱ ۷,۲۶  ۷,۲۶۲  

 منبع: بورس اوراق بهادار تهران
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دولت  يبرا ين ماليهمچنان ابزار تأم د که اوراق مشارکتيجه رسين نتيتوان به ا ين دو جدول ميا سهياز مقا
 يگذار هياندازها و سرما پس يآور جمع يعام از آن برا يسهام يها رود و شرکت يبه شمار م يدولت يها و شرکت
سهام و  ن عمده معامالت بورس اوراق بهادار به معاملهيکنند و بنابرا ينم يخود استفاده چندان ياه در پروژه

  ن سهم را از بازار اوراق بهادار دارد.يشترين ابزار همچنان بيتقدم اختصاص دارد و ا حق
ن بازار يبازده ا  دهنده شوند که نشان يف ميبازار سهام تعر يز براين ييها ذکر شده شاخص يارهايعالوه بر مع

مت و بازده يشاخص ق، شود يمن خالصه به آن اشاره يکه در ا ين شاخصيمختلف هستند. اول يها در بخش
ام در بورس سه يو بازده نقد يقيمت ياه تحرک برآيندقت يدر حق ١يشاخص قيمت و بازده نقد است. ينقد

معين نشان   ک دورهي يام را در طسهاوراق  يبر رو يگذار هيتواند بازده کل سرما يکه ماست ران تهادار بهاوراق 
داران به منظور  سهام يبرازه يجاد انگيخرد و ا ياندازها پس بازار سهام در جذب يينشانگر توانا و دده

  ن بازار است.يدر ا يگذار هيسرما

  يمت و بازده نقديشاخص ق :۹۰-۱نمودار 

  
 يقيمت ياه تنسب يميانگين وزن ده شده وينام ٢امسهشاخص قيمت  است که شاخص کلگر، يشاخص د

ن نکته اشاره کرد که مقدار يتوان به ا يم آندر خصوص است و  ام در زمان پايهسهبرابر ارزش  يام با وزنسه
جاد کرده و به يا يگذار هيسرمات يگذاران جذاب هيسرما يدر حال رشد است، برا ييها متيق يباالتر آن که به معنا

  کند. ياندازها کمک م بورس در انجام کارکرد جذب پس

                                                                                                                                           
1 TEDPIX 
2 TEPIX 
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  مت سهام (کل)يشاخص ق: ۹۱-۱نمودار 

  
  

سهام    افتهي و تحقق ينقد يکند، سودها يل بورس اوراق بهادار کمک ميکه به تحل يگرير ديمتغت يدر نها
 ياندازها گذاران و پس هيجذب سرما ييه و توانايت بازار سرمايجذاب دهنده ک سو نشانين بازار است که از يدر ا

   .ها به منظور کسب سود است منابع بنگاه  نهيص بهيتخص ييگر نشانگر توانايد يخرد و از سو
 

 سود نقدي و تحقق يافته :۲۱-۱جدول 
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 بورس اوراق بهادار تهران -هاي عملکرد بازار اوراق بهادار  منبع: گزارش
   

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
13
70

13
72

13
74

13
76

13
78

13
80

13
82

13
84

13
86

13
88

13
90



  بازار مالی                                                                                                                             404
 

 

 بورس کاال

 ل است کهين دلين نهاد بديت اي. اهماست بورس کاالشود  يمن خالصه به آن اشاره يکه در ا ين نهاديدوم
هاي مختلف اقتصادي  بازار سرمايه و بخش توسعه ،يافته جهت دادوستد قانونمند هاي کاال نهادهايي سازمان بورس

د، توزيع، مصرف و در نتيجه تواند تأثيرات بسيار مثبتي در مناسبات تولي ها مي نتايج عملکرد آن روند وبه شمار مي 
هاي توليدکنندگان و  گاه خواسته کاال تجلي يها بورس رايزافزايش رفاه اقتصادي جوامع به دنبال داشته باشد. 

فعاالن بازار، نيازهاي خود را در يک فضاي رقابتي،  گر در اين بازارها همهيکنندگان هستند و به عبارت د مصرف
توان ايجاد بازاري  ترين اهداف و اثرات بورس کاال را مي ن اساس مهميد. بر اکنن شفاف و قانونمند مطرح مي

اجرايي ناظر بر سازوکار يافته جهت تسهيل دادوستد کاالها، ساماندهي بازار کاالها از طريق  قانونمند و سازمان
ه و تقاضا و نياز تعهدات و تضمين منافع طرفين معامله، کشف شفاف قيمت کاالها بر اساس تعامل و تقابل عرض

سازي  گذاري و فراهم سرمايه هاي نوين مالي، توسعه با استفاده از ابزاربازار بازار، امکان اعمال مديريت ريسک در 
رساني درباره وضعيت بازار داخلي و خارجي کاالهاي  ت اطالعيتسهيالت مالي براي خريد و فروش و در نها

  پذيرش شده به منظور افزايش سطح دانش فعاالن بازار دانست.  
يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم  نياز به ايجاد بازاري متشکل و سازمان

اندازي  آن داشت تا بستر قانوني الزم جهت تأسيس و راه در اقتصاد، دولت و مجلس شوراي اسالمي را بر
هاي کاال را در ايران فراهم سازند. در اين راستا شوراي عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش  بورس
به عنوان اولين بورس  ۱۳۸۲، بورس فلزات در شهريور ماه سال آن يپدر و  هاي کااليي در ايران گرديد بورس

شروع  ۱۳۸۳خود را آغاز کرد و پس از آن نيز بورس کاالي کشاورزي در شهريور ماه سال  کاالي کشور فعاليت
شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال  به فعاليت نمود. سپس بر اساس مصوبه

و پس از موجبات تشکيل شرکت بورس کاالي ايران با ادغام بورس فلزات و کشاورزي فراهم شد  ۱۳۸۵
فعاليت خود را  ۱۳۸۶نويسي و برگزاري مجمع عمومي، شرکت بورس کاالي ايران از ابتداي مهرماه سال  پذيره

سال، به داد و ستد انواع محصوالت  ۴اي بيش از  آغاز کرد. بدين ترتيب، هم اکنون بورس کاالي ايران با تجربه
کشاورزي در قالب معامالت نقد، نسيه و  يو کاالها يميو محصوالت پتروش ينفت يها ، فرآوردهيصنعتي و معدن

 شروع کرده و استفاده از يرا به تازگ يقرارداد آت اندازي معامالت ابزارهاي مشتقه سلف مشغول است و راه
   دستور کار دارد.در  گر ابزار مشتقه،يز، به عنوان دين را ارياخت قراردادهاي
ن بار در بورس کاال ياول يسک برايت ريريمد از ابزار يبه عنوان نوع  که استفاده از آن ،يل آتيتحو قرارداد
 ز برخوردار استيامکان دادوستد دست دوم ن که از ن دو طرف دادوستد استيب  موافقتنامه ينوع رفت،يصورت پذ

ه انجام يق نهاد تسويطور معمول از طر آن به  هيبر انواع کاال، اوراق بهادار و شاخص قابل اجرا است و تسو و
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ن با يخ معيک کاال را در تارياز  يشود که مقدار مشخص يدار متعهد مي، خرکاال يآت قرارداد ساسا بر .شود يم
اساس مفاد قرارداد در  مورد نظر را بر يشود که کاال يرد و فروشنده متعهد ميل بگياز فروشنده تحو ينيمت معيق

مت، يافت قي، فروشنده با دريل آتيد قرارداد تحويل دهد. در سررسيدار تحويمت به خريبا همان ق خ ويهمان تار
 يقراردادها  هيگر، تسويشود. به عبارت د يه انجام ميدهد و تسو يل ميدار تحويموضوع قرارداد را به خر يکاال

در بورس کاال مورد استفاده قرار  ۱۳۸۸نخست در سال  يمعامالت آت. کاال است يکيزيل فيبه صورت تحو يآت
ان يدر م ال در بورس کاال انجام شد.يون ريليم ۲۸۳۸۳۶قرارداد به ارزش  ۱۰۶۶۸ن سال يگرفت و در ا

دو  يسهام، قرارداد يقرارداد آت برخوردار است؛ يا ژهيگاه وياز جا زين سهام يمعامله، قرارداد آت يآت يقراردادها
مت مشخص و در يکنند سهام موضوع قرارداد را به ق يدار و فروشنده تعهد ميطرفه است كه بر اساس آن، خر

بهادار  در بورس اوراق يآت معامالت ۱۳۸۹در مرداد ماه سال  لين دلي. به همنده دادوستد کننديدر آ ينيخ معيتار
 ۱۹۵قرارداد به ارزش  ۶۲۷۲ن سال برابر با يدر ا يآتتعداد کل معامالت  ن اساسيا شد و بر يانداز ز راهيتهران ن

ال يارد ريليم ۳۸۱ها  آن و ارزش ۹۵۴۰که تعداد قراردادها  ۱۳۹۰سه با سال يال بوده است که در مقايارد ريليم
  دهد. يرا نشان م ي، رشد خوببوده

  دهنده د نشانتوان يکه م ييرهاياز متغ يکيز ذکر شد، يتر در خصوص بورس اوراق بهادار ن شيطور که پ همان
  ضرب حجم قت حاصليارزش معامالت که در حقن اساس يارزش معامالت است. بر ا تحوالت بورس باشد

معامالت  يشود و برا ياست که در بازار انجام م يمعامالت ياليدهنده ارزش ر نشان است، متيمعامالت در ق
   .داده شده استر نشان يل زاودر جد بورس کاال ينگ صادراتيو ر يداخل

  

  ارزش معامالت داخلي در بورس کاال :۲۲-۱جدول 
 حجم معامالت داخلي (تن) سال

۱۳۸۶ ۳۴۹۳۳۴۹ 

۱۳۸۷ ۱۰۶۵۴۴۸۰۹ 

۱۳۸۸ ۱۲۹۶۸۷۸۰ 

۱۳۸۹ ۱۳۵۰۰۳۰۸ 

۱۳۹۰ ۱۵۸۰۵۲۷۱ 

۱۳۹۱ ۱۸۰۱۷۳۷۹ 

 منبع: بورس کاالي ايران
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 در بورس کاال يارزش معامالت خارج :۲۳-۱جدول 

 ال)يون ريلي(م ينگ صادراتيمعامالت رارزش  سال

۱۳۸۶ - 

۱۳۸۷ ۲۱۱۸۷۱۲ 

۱۳۸۸ ۷۰۵۱۶۸۰ 

۱۳۸۹ ۱۲۷۶۳۱۶۵ 

۱۳۹۰  ۲۰۹۹۱۱۱۰  
۱۳۹۱ ۲۶۱۹۲۰۸۲ 

 رانيا يمنبع: بورس کاال

 فرابورس

 معامالت که الکترونيک غير يا الکترونيک ارتباط شبکه قالب در است بازاري بورس (فرابورس)، از خارج زاربا
 مکان فيزيکي نظر از و اند يافته سازمان که ها بورس خالف بر گيرد. صورت مي مذاکره بر پايه آن در بهادار اوراق

 که هستند اي نه رايا و تلفني ارتباطات بر مبتني هاي به صورت شبکه بورس از خارج بازارهاي دارند، معيني
بخش  يبورس را برا يايامکان استفاده از مزان بازارها يجاد ايا .سازند مي مرتبط يکديگر با را گران معامله

 فعاليت دستورالعمل ١٣٨٦ سال درن اساس يد و بر همينما يها فراهم م گذاران و شرکت هياز سرما يتر گسترده
 بازار اندازي راه با شورا اين موافقت و بهادار رسيد اوراق و بورس عالي شوراي تصويب به بورس از خارج بازارهاي

ت خود را يفعال ۱۳۸۸سال ران از يا فرابورس ايب بازار خارج از بورس ين ترتيبه ا .شد اعالم نيز بورس از خارج
از عدم  يناش يو پوشش خالءها يمال يابزارها فرابورس به منظور توسعه صدور و مبادله بازار .شروع کرد

از  يعيف وسيت طيل شده است. محروميه، تشکيع به بازار سرماياز صاحبان صنا يا بخش عمده يدسترس
از  ين ماليبه تأم يا خصوصي يدولت يها شرکت يه و وابستگيدر بازار سرما ين مالياز تأم ياقتصاد يها بنگاه

د به حساب ين بازار اوراق بهادار جديجاد ايا پ، منشاءيبانکت از شبکه اليا اخذ تسهيداران عمده  ق سهاميطر
   د.يآ يم

هدف  يها، در راستا ن بخشيتحوالت ا يران و بررسيا يلف نظام مالمخت يها کوتاه بر بخش يا با اشاره
از آنچه در گزارش در مورد  يا است، در ادامه خالصه يآت يها ران در ساليانداز اقتصاد ا چشم گزارش که ياصل

  .شود يمان يل آمده است، بينده به تفصيآ يها انداز آن در سال ران و چشميدر ا يتوسعه مال
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 يتوسعه مال

از موضوعات مورد مناقشه در اقتصاد  يکي، همچنان به عنوان يو رشد اقتصاد يمال ان توسعهيم هرچند رابطه
 در گزارش بدانن حوزه (که يصورت گرفته در ا يشواهد موجود و مطالعات تجرب است، مجموعه يکالن باق
به عنوان  يمال ، توسعهياقتصاد توسعه ندياز فرا يکم در مراحل دست سازند که يرا قانع م محقق) ه استاشاره شد

رشد درآمد  يبه معنا يکه رشد اقتصاد قت فارغ از آنيد. در حقينما ينقش م يفايا ياصل برنده شيپ يرويک ني
، به يمال ک در نظر گرفته شود، توسعهيتکنولوژ يها شرفتيا رشد پيه در اقتصاد يجامعه، رشد انباشت سرما سرانه
ب، ين ترتيدر رشد بلندمدت اقتصاد خواهد داشت. بد ي، نقش مهميمال نظام يها بهبود در عملکرد بخش يمعنا

ت يرش اهميد پذيکه مؤ يدر نظر گرفت، شواهد يرشد اقتصاد يبرا يرا شرط کاف يمال توان توسعه يهرچند نم
 ياقتصاد ک شرط الزم توسعهيرا به عنوان  يمال ند رشد هستند، توسعهيدر فرا يمال توسعه ينقش راهبرد

ران يدر اقتصاد ا يمال  توسعه يب بررسين ترتيبد ست.ين يز از آن مستثنيران نيکنند که اقتصاد ا يم يمعرف
  ار قرار دهد.يدر اخت يتحقق توسعه اقتصاد يران براينده اقتصاد ايآ يازهاياز ن يانداز چشم دتوان يم

در  ينظام مال يمجزا يها بخش ک کشور است، جمع عملکردي يمال دهنده توسعه چه نشان آن يطور کله ب
 يکه برا يمتفاوت يها افزون را با استفاده از شاخص ن عملکرد هميا .ک کل واحد استيگر و به عنوان يکديکنار 

شش توان در  يات را ميشده در ادب يمعرف يها شاخص يطور کل به رند.يگ ياند، اندازه م شده يمعرف يمال توسعه
، ياست پوليس ي، ابزارهايربانکيغ يبخش مال ، توسعهيبخش بانک توسعه يها نمود؛ شاخص يبند گروه طبقه

در سه  يمال مألوف توسعه يها گزارش، شاخص در .يط نهاديو مح ي، باز بودن بخش مالينظارت و مقررات بانک
ها با سطح  آن و رابطه اند  شده يبررس يپول يگذار استيت سيفيو ک يربانکيغ ي، بخش ماليبخش بانک طبقه

 ي، آزادسازياعمال مقررات و نظارت بانک يها ت، به شاخصيو در نها شرح داده شده است ينظام مال عملکرد
ن خالصه يشده است. در امختصر  يا اشاره ،١يم ساختاريتنظ يها تحت عنوان شاخص ،يط نهاديو مح يمال

  م کرد.ين موارد اشاره خواهيتنها به اهم ا
  دهنده حيتوض هاي وسيله مؤلفه به توان است، مي توسعه مالي مهم ابعاد از يکي که را بانکي توسعه بخش

  است.  ها اشاره شده از آن ير به بخشينمود، که در جدول ز ، بيانيگوناگون
  

                                                                                                                                           
1 Structural Regulatory Indices 
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 يعمده در توسعه بخش بانک يرهايمتغ :۲۴-۱جدول 

 ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ريمتغ

 يها بانک يها سپردهسهم 
 يها از کل سپرده يردولتيغ

 يبانک شبکه
۳٫۴  ۷ ۱۲ ۱۵٫۷ ۱۹ 

بخش  يبده  سهم مانده
 يردولتيغ يها به بانک يردولتيغ

بخش  ياز کل مانده بده
 يردولتيغ

۳٫۸ ۷٫۹ ۱۲٫۲ ۱۳٫۸ ۱۵٫۴ 

بخش  يسهم مانده بده
ها از مانده  به بانک يردولتيغ

 کل يبده
۸۴٫۱ ۸۵٫۸ ۸۸٫۵ ۹۰٫۸ ۹۱٫۸ 

 مجموع به بانکي ذخاير نسبت
  ۱۸٫۳  ۱۷٫۹  ۱۹٫۵  ۱۶٫۶  ۱۸٫۴  غيردولتي بخش هاي سپرده

  ۴۶٫۱  ۴۵  ۴۹  ۵۲٫۵  ۵۶٫۸  يدرجه تمرکز بانک
  ٫۳  ۳  ۴٫۱  ۴٫۲  ۵٫۲  يه سود بانکيحاش

 خدمات افزوده ارزش سهم
 در مالي و پولي موسسات

  خدمات بخش افزوده ارزش
۵٫۷  ۶٫۱  ۵٫۵  ۵٫۴  ۵٫۹  

 رانيا يمرکزمنبع: گزارش بانک 
  

 يقت شاخصيدر حقر اول جدول يدو متغ. کشور است بانکداري صنعت در غيردولتي بخش ن مؤلفه سهمياول
دهنده موفقيت  نشان ها ش آنيدهند، که افزا يکشور ارائه م بانکي صنعت در هاي غيردولتي بانک حضور ميزان از

ن مؤلفه آن يت ايل اهمياست. دل غيردولتي بخش هاي سپرده جذب و عمومي اعتماد جلب در مزبور هاي بانک
عمل کرده، در  يشتريص منابع خود با وسواس و دقت بيدر تخص يخصوص يها بانکرود  يانتظار ماست که 

ر چتر يکه کمتر در ز ل  آنيو به دلنند بزدست  يتر قات گستردهيبه تحق يگذار هيسرما يها خصوص فرصت
ت يشان و چه در اعمال حاکميها يها، چه در بازپرداخت بده بر بنگاه يشتريها قرار دارند، فشار ب دولت يتيحما

عملکرد بهتر  دهنده تر باشد، نشان بزرگ ين بخش از نظام بانکيب هر اندازه سهم اين ترتيبد ، وارد سازند.يشرکت
  د.ان ف شدهيآن تعر ياست که برا ييکارکردها در مورد ينظام بانک
 اين از استفاده مبناي .بانکي است تسهيالت از غيردولتي بخش سهم  دهنده ر در جدول نشانين متغيسوم
 سهم نظام مالي هرچه تقاضا، و عرضه ساز و کار بر مبتني تسهيالت شرايط اعطاي در که است آن شاخص
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انتخاب  مديران، ارزيابي قبيل از خود کارکردهاي در کند، غيردولتي هدايت بخش سمت به را اعتبارات از بيشتري
 اين صعودي کند. روند مي عمل تر موفق مالي خدمات ارائه و ريسک مديريت به پرداختن گذاري، سرمايه هاي طرح

   .است اخير هاي سال طي بانکي تسهيالت از بخش غيردولتي سهم افزايش دهنده نشان نسبت
در جدول  ير بعديغيردولتي، که متغ بخش هاي سپرده به مجموع اعتباري مؤسسات و ها بانک ذخاير نسبت

 بانکي تسهيالت اعطاي درها  آن توانايي و اعتبار خلق براي ها بانک منابع ميزان کننده قت منعکسيدر حق است،
ن شاخص، در واقع يدهد. با کاهش ا يها در بسط پول را نشان م بانک يين شاخص توانايگر، ايان ديبه ب .است
 ين ماليدر عمل به کارکرد تأم يشتر نظام بانکيب ييافته است و نشان از توانايها توسعه  بسط پول بانک ييتوانا

  ها دارد. يگذار هيسرما
 بودن آن است که باال يتمرکز بانک  رود، درجه يبه کار م يبانکل توسعه بخش يکه در تحل يگرير ديمتغ

ها  بانک يي، کارايش رقابت در نظام بانکيبا افزا .باشد بانکي بکهش در ناکارآيي و رقابت دهنده عدم نشان تواند مي
د. يافزا يم ين امر بر نرخ رشد تکنولوژيافته و ايش يافزا يگذار هين سرماينو يها ق در خصوص فرصتيدر تحق

 کشور طي بانکداري صحنه در رقابتي فضاي تقويت دهنده نشان ک سويها از  ن سالير در اين متغيکاهشي ا روند
 .است اتفاق افتاده بانکي هاي به صحنه فعاليت غيردولتي هاي بانک ورود دليل به عمدتاًاست که  اخير هاي سال

ها در ارائه خدمات متفاوت،  ها و عدم امکان آن بانک يرقابت يفضا يساز ل عدم آمادهيگر به دليد ياما از سو
  ها داشته باشد. در بهبود عملکرد آن يريتواند تأث يها نم ش رقابت بانکيافزا

 شود و ياطالق م بانکي هاي سپرده و تسهيالت سود نرخ تفاوتبانکي است که به  حاشيه سود ير بعديمتغ
ل يتواند به دل ين شاخص ميا نزولي است. روند بانکي شبکه در سودآوري و کارآيي ارزيابي هاي معيار از يکي

  .بانکي باشد تسهيالت سود نرخ کاهش دستوري
 و مؤسسات ها بانک افزوده ارزش از ترکيبي کهمالي است  و پولي مؤسسات افزوده خدمات ارزش تيدر نها

 بهادار) اوراق مالي (بورس گري افزوده واسطه ارزش همچنين و اي بيمه افزوده خدمات ارزش غيربانکي، اعتباري
 شده افزوده ايجاد ارزش شامل مالي و پولي مؤسسات افزوده خدمات ارزش درصد از ٨٥ حدود کهجا  آن از .است

 بخش افزوده ارزش به مالي و پولي مؤسسات افزوده خدمات نسبت ارزش از توان مي است، بانکي بخش توسط
 نمود. استفاده اقتصاد در بانکي بخش خدمات گسترش از شاخصي عنوان به خدمات

وجود  عدم نيز و مؤسسات اين از برخي محدود فعاليت به دليل غيربانکي، مالي بخشدر خصوص توسعه 
اکتفا شده است که در جدول  تهران بهادار اوراق بورس هاي توسعه وضعيت شاخص بررسي به مناسب، هاي داده

 اند. ر نشان داده شدهيز
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 ير بانکيغ يعمده توسعه بخش مال يرهايمتغ :۲۵-۱جدول 

 ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ريمتغ

 توليد به بازار جاري ارزش نسبت
 داخلي ناخالص

۲۷٫۶  ۲۶٫۶ ۱۷٫۶ ۱۷٫۵ ۱۶ 

 توليد به معامالت ارزش نسبت
 داخلي ناخالص

۵٫۹  ۷٫۱ ۳ ۲٫۵ ۲٫۵ 

 ۱۷ ۱۵٫۴ ۱۵٫۶ ۲۷٫۷  ۲۹٫۳ فعاليت نسبت
 خدمات افزوده ارزش سهم

افزوده  ارزش در مالي مؤسسات
مالي  و پولي مؤسسات خدمات
  جاري) هاي قيمت (به

۱۵٫۶  ۱۳٫۴  ۱۰٫۳  ۱۲٫۶  ۱۰٫۴  

 رانيا يمنبع: گزارش بانک مرکز
  

ر يدهنده توسعه بورس اوراق بهادار باشد اندازه بازار سهام است که متغ تواند نشان يکه م ييها  از مؤلفه يکي
نقش  ينظام مال يبازار تا چه حد در عمل به کارکردهان يا کهدهند  ياز آن است و نشان م ياول جدول شاخص
  ده است.يها در اقتصاد بر دوش کش يگذار هيسرما ين ماليرا از تأم يداشته و چه سهم

ت بازار ياليس دهنده قت نشانيدر حق و است بهادار اوراق آسان فروش و خريد توانايي کننده انير بين متغيدوم
تر  آسان بهادار مبادله اوراق نسبت همان به باشد، تر بزرگ  قدر هراست که  ياقتصاد يها تيسهام نسبت به فعال

   .گيرد مي انجام
مبادله  سطحاست،  بازار جاري متوسط ارزش به شده مبادله سهام ارزش نسبتقت يت که در حقينسبت فعال

 بورس درجه فعاليتگر  انيگر بيبه عبارت د و کند مي گيري اندازه بهادار اوراق بازار اندازه به نسبت را بهادار اوراق
   است. بورس عضو هاي شرکت بالقوه سهام جاري ارزش با مقايسه در شده مبادله سهام حجم با ارتباط در

است  مالي و پولي مؤسسات افزوده خدمات در ارزش مالي مؤسسات افزوده خدمات ارزش سهمر ين متغيآخر
 ارزش و بيمه هاي شرکت توسط شده افزوده ايجاد ارزش شامل مالي مؤسسات افزوده خدمات ارزش جا که و از آن
 مؤسسات سهم دهنده نشان ن نسبتيا ،است بهادار) اوراق (بورس مالي گري واسطه شده خدمات ايجاد افزوده

به سمت بازار  يل نظام ماليتما درجه دهنده و نشان يد شده در نظام ماليتول افزوده کل ارزش در غيربانکي مالي
 ها است.  ا بانکي

 بررسي توسعه مالي در پولي هاي سياست نقش به مربوط هاي شاخص توسعه مالي، ابعاد از سوم بعد در
  ر است.يکه شامل جدول ز شوند مي
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 يعمده توسعه پول يرهايمتغ :۲۶-۱جدول 

  ۱۳۸۶  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ريمتغ

 ۵۶٫۸ ۵۶٫۸ ۴۹٫۷ ۴۷٫۱  ۴۶٫۸ مالي عمق
 ۹٫۲ ۱۰٫۱ ۱۰٫۴ ۱۲  ۱۴٫۸  کنترل اعتبارات

 ۶٫۴- ۲ ۵٫۵ ٫۹  ۱٫۳ تسهيالت سود نرخ آزادي
 ۶٫۷- ۱- ۱٫۴ ۳٫۳-  ۳٫۹- ها سپرده سود نرخ آزادي

  دولتي مشارکت اوراق سهم
  ٫۷  ٫۹  ۱٫۵  ۳٫۷  ۲٫۸ دولت مالي تامين در اي بودجه

 رانيا يمنبع: گزارش بانک مرکز
 

است و  جاري داخلي ناخالص توليد به نقدينگي نسبتشود،  يده مينام مالي عمقن جدول که ير اين متغياول
 اعتبارات کنترل .رود يبه شمار م مالي گري واسطه اندازه بخش و مالي سيستم عمق سنجش براي رايجي معيار

 گذاري سياست .است اقتصاد واقعي بخش بر تأثيرگذاري جهت در پولي سياست اجراي ديگر ابزارهاي از يکي زين
که جا  آن . ازاستها  آن رشد نرخ بر تأثيراتي اعمال به قادر خاص هاي بخش سمت به اعتبارات هدايت با اعتباري
 توسعه دهنده نشان نسبت اين کاهش است، مالي توسعه و بهينه منابع تخصيص موانع از يکي اعتبارات کنترل

 حقيقي سود نرخ تحوالت مؤلفه، نيا تبيين براي نرخ سود قرار دارد. يت آزاديو در نها بيشتر است. مالي
 دهنده نشان مثبت حقيقي سود نرخ و شود مي نظر گرفته در دولتي هاي بانک در بانکي هاي سپرده و تسهيالت

 .است سود بيشتر نرخ آزادي

ها ما را در  شاخص نيا هرچندآن است که شود  يمبدان  اشاره  يستين بخش بايکه در ا يا ن نکتهيآخر
نظام  ير کليارائه تصو کنند، همچنان در يم ياريمتعدد  يها در بخش يعملکرد ساختار مال يشناخت چگونگ

ن منابع يتأم يدهد، چگونگ يک کشور را نشان مي يت نظام ماليچه  ماه قت آنيندارند. در حق ييباال ييتوانا يمال
 ين ماليتأم وهيار شين معين منابع است. با توجه به ايمتعدد و استفاده از ا يها در پروژه يگذار هيسرما يالزم برا

 يبيا و معايمزا يک دارايکرد که هر  يبند ميمحور تقس را به دو دسته بازارمحور و بانک يمال يها توان نظام يم
 يت نظام ماليها ماه بدان يا ن خالصه با اشارهياست، اما در ادامه ا  شده يل بررسيکه در گزارش به تفص هستند

  .خواهد شد يرا بررسران يا

 رانيا يت نظام ماليماه

م يمستق هيص سرمايم نمود؛ نخست تخصيتوان به سه دسته تقس يرا م يمنابع مالص يتخص وهيش يطور کله ب
 يليرا که تما يگذاران هيسرماماً يا مستقيکند  يم ين ماليتأم مد نظرش را يت اقتصاديکه در آن، فرد خود فعال
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 ي، براييراگ ان تخصصيقت در جريص منابع، در حقيتخص يبعد ابد. دو دستهي يدارند، م ين ماليتأم يبرا
ص از يق بازار و تخصيص از طرياند و شامل تخص نخست شده وهين شين ايگزيجا ياقتصاد ييش کارايافزا
  هستند. يمال يها ق واسطهيطر

ا بانک محور يتواند بازار محور  يباشد، م ين منابع متکيتأم يوه برايکه به کدام ش آنبسته به  يک نظام مالي
 ين ماليتأم يبرا يک اقتصاد آن است که نظام مالي يگيپا ا بازاري يگيپا از بانکگر منظور يباشد. به عبارت د

در اقتصاد  ين ماليتأم که عمده يل دارد. در صورتيوه تماين دو شيک از ايشتر به کدام يب ياقتصاد يها تيفعال
بر  ين ماليتأم چنانچه عمدهنامند. برعکس،  يمحور م بازار يرد، آن را نظام ماليکار بازار صورت پذ  و  توسط ساز
  شود. ياطالق ممحور  نظام بانک  ،يآن نظام مال ها باشد، به دوش بانک

که در  يل است که از مطالعاتين دليران، به ايا يا بازارمحور بودن نظام ماليمحور و  بانک يت بررسياهم
ر قرار خواهد داد، يبلندمدت را تحت تأث يچه رشد اقتصاد که آن جه گرفتيتوان  نت يها اشاره شده م گزارش به آن

گر يکديصورت منفرد و منفک از  از آن به ييها بخش کپارچه و نه توسعهيک کل يبه عنوان  ينظام مال توسعه
رگذار باشد. يتواند بر عملکرد اقتصاد در بلندمدت تأث يم که باشد ياستيهر س جهيمتوازن، نت يمال ن توسعهياست. ا

 يا بازارها و رشد اقتصاديها  معطوف به بانک يمال يان ساختارهايم يدار يمعن توان رابطه يچه نمدر مقابل، اگر
دنبال دارند.  د و مضرات خود را بهي، فواينظام مال يها ن مؤلفهيک از ايرفته شده است که هر ين نکته پذيافت، اي

ها،  ن بخشياز ا يکينامتوازن در  که توسعهتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود آن است  يت ميچه با قطع لذا آن
تواند از  يدهد، که م يرا شتاب نم ي، نه تنها رشد اقتصاداند قرار گرفته يتوجه يکه بخش مقابل مورد ب يدر حال
 يبر بازارها يمبتن يها نقد نظام که در گزارش به عنوان يبار باشد. موارد انيزاقتصاد  يبرا ياريبس يها جنبه

ار يتوانند اثرات بس يم ينامتوازن نظام مال ، بدون شک در خالل توسعهه استها سخن رفت ها از آن بانکا ي يمال
ن يا يمناسب برا يراهکارها  ران ما را در ارائهيا يت نظام ماليماه يسن برريبنابرا گذارند. يبه جا ينامطلوب

  خواهد کرد.  ياري، يرشد اقتصاد يراستا رو در شيپ يها سال بخش در
 يبراک شاخص واحد ياما متأسفانه  ،انتخاب شود يمناسب ياريمع بايد رانيا يت نظام ماليمحور يبررس يبرا

ف يخاص را در ط يک نظام ماليکه بتوان بر اساس آن  يا گونه وجود ندارد، به يمال يها ساختار نظام يبند ميتقس
ت ين محوريياز هدف از تع يجا که بخش از آنب، ين ترتيبد نمود. يبند ا بازار محور طبقهيبانک محور  يها نظام

شود که  ياستفاده م ييها شاخص مجموعه ن گزارش ازيتصادها است، در ار اقيآن با سا سهيران، مقايا ينظام مال
ستفاده از با ا ها . اين شاخصها بهره برده است خود از آن مورد مطالعه يکشورها يبند طبقه ي) برا۲۰۰۰( ١نيوايل

 ين سه دسته شاخص معرفيوايل ،ن اساسيشوند. بر ا ياند، محاسبه م ان شدهيتر ب شيکه پ يمألوف يرهايمتغ
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ها با  ن شاخصيک از اياست. هر  يو اندازه ساختار يساختار يي، کارايت ساختاريکند که شامل شاخص فعال يم
ن ياند و به هم ح داده شدهيح در گزارش توضيبه تشرشوند و  يه ميها ته و بانک يمال يتوجه به دو بخش بازارها

ر يده سال گذشته در قالب شکل ز يطران يا يها در نظام مال ن شاخصيرات اييتنها به تغ خالصهن يل در ايدل
  .د شدبسنده خواه

 هاي کارايي، اندازه و فعاليت ساختاري شاخص :۹۲-۱نمودار 

 
  

ران به يا يد نظام ماليار شديش بسيدست آمده نشان از گرا اعداد به يداست، تماميطور که از شکل پ همان
و هم به  يي، هم به لحاظ کارايبازارها و نظام بانک ران هم به لحاظ اندازهيا ي، نظام مالقتيدر حقها دارد.  بانک

توان به متن يتر مشيح بيتوض ي. برارديگ يقاً بانک محور قرار ميعم يها نظام ها در زمره ت آنيزان فعاليجهت م
 .گزارش مراجعه کرد  ياصل

ت و ياندازه، فعال يها ن شاخصيانگيست ما  يد، کافيدست آ رها بهين متغينسبت به ا يکه نگرش آن يبرا
مورد  يگر اقتصادهايرها در دين متغين هميانگيران، با ميرا در ده سال گذشته در اقتصاد ا يساختار ييکارا

و  ينظام بانک ييت و کارايران به لحاظ اندازه، سطح فعاليا به رتبه ينگاهسه شود. يمقا) ۲۰۰۰ن (يوايل مطالعه
) از نظر ۲۰۰۰ن (يوايل مورد مطالعه يگر کشورهايدر کنار د رانيا رتبهجهان و  يمال يها نظامان يبازارها در م

لحاظ شاخص کل ارزش مبادله شده در ران، به يا دهد يها نشان م بازارها و بانک تيزان فعالي، اندازه و مييکارا
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 انهيدرست در مبازار،  يساز هياز جهت شاخص سرماب، ين ترتيرد. به هميگ ينمونه قرار م انهيتر از م نييبازار، پا
ان يبه ب ست.ينمونه ن انهيران باالتر از ميا ز، رتبهين ينظام بانک يباالسر يها نهيهز يرد و برايگ ينمونه قرار م

رد، بلکه يگ يافته قرار مين توسعه يمال يها در مرز نظام يافتگي ران به لحاظ سطح توسعهيا ينه تنها نظام مال ،گريد
  ز نامتوازن بوده است.يآن ن روند توسعه

از  ي) حاک۲۰۰۰ن (يوايج ليدهد؛ نتا يها هشدار م ن در خصوص آنيواياست که ل ييها يژگين موارد، ويا همه
ک ي يافتگي ست. بلکه سطح توسعهيبلندمدت ن يرشد اقتصاد کننده نيي، تعينظام مال يآن است که ساختارها

را به همراه خواهد داشت.  ياقتصاد است که توسعه يخدمات مال کپارچه در ارائهيک کل يبه عنوان  ينظام مال
 يتواند به عنوان سد يرد، که مبر رشد ندا يدار ير معني، نه تنها تأثيمال يها نامتوازن نظام ن، توسعهيعالوه بر ا

  بر سر راه آن عمل کند.
ف شده يتعر يو عمل به کارکردها يخدمات مال ن نظام را در ارائهيران، ضعف ايا ينظام مال يافتگين توسعه

 کند يد مييالً آن را تأز کامين ينظام مال ييران به لحاظ کارايا چه رتبه خواهد داشت. آن يدر پ يمال يها نظام
  .ا استياقتصاد بدتر دن ۱۰جزو  يبه منابع مال يدسترس يرهايمتغ يران در تماميا ر)،ي(جدول ز

 نظام مالي  توسعه  ايران از جنبه  رتبه :٢٧-١جدول 

 متغير
 ۱۹ايران بين  رتبه

 کشور منطقه

 کشور جهان ۱۴۸رتبه بين 

 ايران
بهترين کشور 

 منطقه

 ۱۴ ۱۳۷ ۱۷ در دسترس بودن خدمات مالي

 ۳ ۱۳۵ ۱۷ استفاده از خدمات مالي هزينه

 ۶ ۸۶ ۱۶ تأمين مالي از طريق بازار سهام

 ۱ ۱۴۸ ۱۹ ها سهولت دسترسي به وام

در دسترس بودن خدمات مالي براي 
 آميز کارآفرينان گذاري مخاطره سرمايه

۱۹ ۱۳۹ ۲ 

 ۱۳ ۱۲۱ ۱۶ ها استحکام مالي بانک

 ۶ ۸۲ ۱۵ تنظيم و نظارت بر بازار بورس

 ۱۲ ۱۰۱ ۱۲ هاي قانوني شاخص حمايت

 ۲۰۱۳-۱۴ يجهان يريپذ گزارش رقابتمنبع: 
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 يريگ جهينت

 ين نظام ماليت ايت ماهيتوسعه آن و در نها يها ران، شاخصيا يبه تحوالت نظام مال يقبل يها در بخش
نامتوازن   است که از توسعهافته ين توسعه يران نظاميا يجه حاصل شد که نظام مالين نتين ايپرداخته شد. همچن

ن توسعه نامتوازن و اثرات يج اينتا گزارش يتحقق هدف اصل ين بخش در راستايبرد. در ا يرنج م يبخش بانک
  .شود يم يران بررسيآن را بر اقتصاد ا

 يشود تمام ين نظام سبب مينامتوازن ا کپارچه، توسعهيک کل يبه عنوان  ينظام مال يافتگين از توسعه يجدا
ران به حساب ياقتصاد ا يبرا يدي، تهدل آمدهي، که در گزارش به تفصبر بانک يمبتن يک نظام مالي مخاطرات

ها در  ، سبب خواهد شد بانکين ماليتأم يبرا يها بر نظام بانک بنگاه ش از اندازهيب ي، اتکاوان نمونهند. به عنيآ
اثرات  يديتول يها زهيسود بنگاه شده و بر انگ هين امر موجب کاهش حاشيند. ايها برآ صدد کسب رانت از آن

   خواهد گذارد. يبه جا ينامطلوب
ها  جه بنگاهيسازد. در نت يتر م ه آسانيها را به سرما آن يدسترس يها بر نظام بانک بنگاه ين، اتکايعالوه بر ا

باال در حال  يکاريخ باست که نر ين در حاليکنند. ا يبر حرکت م هيسرما يديتول يها تيشتر به سمت فعاليب
استفاده از  يها نهيکه هز آنرود. لذا، با وجود  يشمار م ن بهراياقتصاد ا ياصل يها از چالش يکيحاضر به عنوان 

 يها تيکار در فعال يرويشتر از نيب به حرکت در جهت استفاده يل چندانيها تما ابند، بنگاهي يکار کاهش م يروين
  خواهد کرد. يريجلوگ يکاريخود، از کاهش نرخ ب ن به نوبهيخود نخواهند داشت و ا يديتول

است. ع و نوآورانه يبد يديتول يها نديمناسب در فرآ يگذار هينامتوازن، عدم سرما ن توسعهيا جهين نتيسوم
  کارانه دارند.  به سمت رفتار محافظه يک کشش ذاتيها  بانک را،يز

که به سبب  ياست، مشکل يت شرکتي، ضعف در اعمال حاکميبانکش از اندازه به نظام يب ياتکا جهيگر نتيد
ها از اعالم  ن ضعف آن است که بانکيجه ايشود. نت يجاد ميها ا ران بانکيها و مد ان بنگاهيک ميروابط نزد
 يها ها و اختالس در سطح بنگاه ييجز کاهش کارا يا جهيز نتين نيکنند، که ا يم يها خوددار بنگاه يورشکستگ

نه يبه ر از نقطهيز يا که در نقطه ييها ک اقتصاد سالم، بنگاهيها نخواهد داشت؛ در  ع در سطح بانکيوس يمال
ر ييا با تغي( يشوند تا به نحو يرقابت خارج م شده و از گردونه ييشناسا يکنند، به سرعت در نظام مال يت ميفعال
ک ياست که در  ين در حاليش دهند. ايخود را افزا ييد) کارايتول ير استراتژييا تغيت و يرير مدييا تغيت يمالک

که از رانت  ييل سودهايتوانند به دل يوابسته است، بانکداران م يش از حد به نظام بانکيکه ب ينظام مال
  ند.ينما يريها جلوگ گونه بنگاه نيا ييگردد، خود از شناسا يشان م بينص

ل ياز قب يران وجود دارد (مشکالتيا يکه در درون نظام بانک يگرين مشکالت، در کنار مشکالت ديا همه
ن در نظام ييپا يريپذ ها و رقابت دولت در کارکرد بانک ش از اندازهياعتبار و دخالت ب يبند رتبه ينبود ساز و کارها
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بخشد، که بلندمدت را شتاب ن يران، نه تنها رشد اقتصاديدر ا ينامتوازن بخش بانک شود توسعه ي) سبب ميبانک
  محسوب شود. ياقتصاد بر سر راه توسعه يد جديک تهديبتواند به عنوان خود 

د تا هم از اثرات يشتر به سمت بازارها حرکت نمايران بيا يرود نظام مال ي، انتظار من مشکالتيبه ابا توجه 
را بهبود بخشد و هم  يمال يها و کارکرد بخش يخدمات مال نامتوازن بکاهد، ارائه ک توسعهي يمخرب ذات

ران قابل يا ين بهبود در نظام مالياز ا يا چ نشانهين وجود هيش دهد. با ايافزا يرا در خود نظام بانک ييکارا
ن رشد يل چنيدل در حال رشد است. يا مالحظه همچنان با سرعت قابل يدر مقابل، نظام بانک ست ويشاهده نم

   ر جستجو کرد.ياخ يها ژه در ساليو ، بهينگينقد هيرو يش بياتوان در افز يم را يدر نظام بانک يشتابان
ها آن  بانک ين واکنش برايتر ييهمراه است، عقال ييار بااليبس با مخاطره يگذار هيکه سرما يدر اقتصاد

در  ينگيت که آنقدر نقدين واقعياز ا يدتر به رقابت با هم بپردازند، با آگاهيجد يها جذب سپرده ياست که برا
) را بدهد. يط اقتصادين شرايدر دشوارتر ي(حت يقبل يها شود که کفاف بازپرداخت سود سپرده يجاد مياقتصاد ا

ن يآورتر ن نباشد؛ سوديجز ا يزيز، چيد نيجد يها س شعبهيتأس يها برا بانک ل تالش گستردهيد دليشا
که در  ييها آن است که با استفاده از سپرده ير بانکيغ يز مؤسسات اعتباريها و ن بانک يبرا يگذار هيسرما
 يها در جذب سپرده يغات گسترده، سعيند و با تبليافزايش بيخو يها اند، بر تعداد شعبه ش جذب کردهيپ يها دوره
ن يبنابراخواهد بود.  يهرم يها ، مانند شرکتيمال يها ن واسطهيت ايب، فعالين ترتيند. به اياندازکنندگان نما پس

دهند،  يمحور نشان م بانک يران را نظامينظام ا يتوسعه مال يها که شاخص آنمشاهده کرد که با وجود  توان يم
ل يگر به دليد يفا کنند، و از سويا يدرست را به يمال يگر توانند نقش واسطه يها نم که بانک ل آنيک سو به دلياز 

  افته است.ين توسعه ينظامران يا ينظام مال يبه اندازه کاف يمال يعدم توسعه بازارها
جاد يک سو و اياز  يمال يران قرار دارد، توسعه بازارهايا ينظام مال يرو شيکه پ يحل ط راهين شرايدر ا

بپردازند. در  يمال يگر ها به نقش واسطه سپرده يآور نقش جمع يها است که بتوانند به جا بانک يبرا ييفضا
بورس کاال و فرابورس صورت  يانداز راه يبرا ييها ر تالشياخ يها در سال يمال يخصوص توسعه بازارها

کند. از  يفراهم م يشتريب يها بنگاه يق بازار را براياز طر ين ماليتأم ياياز مزا يمند ه رفته که امکان بهريپذ
است. اما ران آغاز شده يا هيز در بازار سرماين يآت يد مانند قراردادهايجد يمال يگر استفاده از ابزارهايد يسو

ها  از آن  يبرخ يتوانند به توسعه بازارها کمک کنند که برا يوجود دارند که م يمتعدد يهمچنان نهادها و ابزارها
گر مانند مؤسسات يد يبرخ يار، و براينشده است مانند قرارداد اخت ييدر نظر گرفته شده اما اجرا ينيقوان
در حال تالش  ايراندر   هيب هرچند بازار سرماين ترتيرد. به از وجود ندايمناسب ن يهنوز بستر قانون يبند رتبه

 يراهنوپاست که  يگوناگون است، همچنان بازار يس نهادهايشتر با استفاده از ابزارها و تأسيب توسعه يبرا
  ش رو دارد.يتوسعه پ يبرا يطوالن
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 ييکه فضا يکرد که در صورتن نکته اشاره يتوان به ا يز ميها ن بانک يگر ش نقش واسطهيافزا يدر راستا
ها  بانک يرقابت يها فراهم شود، فضا بانک يگوناگون باالتر از نرخ تورم برا يها نرخ سود سپرده ارائه يبرا
ب ين ترتيبدخواهند بود.  يمال يگر خود ناچار به انجام واسطه ياز ورشکستگ يريجلوگ يها برا افته و آنيش يافزا

سود  ياعطا يرا برايالت ارائه دهند، زيرسودده تسهيغ ييها نست به بنگاهگر نخواهند توايها د که بانک
ز موجب بهبود عملکرد نظام ين نکته نيکنند. که ا يگذار هيسودده سرما يها در پروژه يستيخود با يها سپرده

 ران خواهد شد.يدر ا يشتر نظام ماليب گانه و توسعه پنج يدر عمل به کارکردها يبانک
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 يتيريخالصه مد

ک اقتصاد ي، به جاد کردهيدر آن ا ياديکه دولت در آن مداخالت گسترده دارد و اختالالت ز يل اقتصاديتبد
اصول و  يرا برمبنا خود يها مدلتوانند  يده است؛ اقتصاددانان، برخالف مهندسان، نميچيدشوار و پ يکار يرقابت

 ياستيس يها هيل انتظار توصين دليندارند. به هم يشگاه هم دسترسيق بسازند، عالوه برآن به آزمايقواعد دق
ن وجود درس ير دهد، نادرست است. با اييرا تغ ين اقتصاديچن يتقدم و تاخرها که به سادگ يق با حفظ تماميدق

ن امر دشوار يگذار در ا استيتواند چراغ راه س يها م آن يروزيا پيلل شکست گران و عيد يها گرفتن از تجربه
  ر اشتباه شود.يباشد و الاقل مانع از گام برداشتن او در مس

اجماع «شه در يمرسوم ر يها رمرسوم انجام شده است. روشيدر جهان به دو روش مرسوم و غ يآزادساز
د توسط ين اميدر حال گذار بود و با ا ياستفاده شده در اقتصادها يدارند. اجماع واشنگتن تفکر اصل» واشنگتن

در  يرات ساختارييبتوانند تغ يساز يو خصوص ي، آزادسازيساز ن کشورها به کار گرفته شد تا به کمک ثباتيا
 يپول يها استيکوشد تا با مهار س يل شده است و مين توافق از ده فرمان تشکيجاد کنند. ايشان اياقتصادها

را کاهش داده، ثبات را در سطح اقتصادکالن  دولت يگر از اقتصاد، تورم و بده دولت مداخله يو قطع پا ينبساطا
در اقتصاد به  يرات ساختارييتغ يساز يها و خصوص متيق يدارد تا با استفاده از آزادساز يجاد کند. سپس سعيا

  وجود آورد.
 ياست، عمل يدرون ينظم و سازگار يآن دارا ياجزاکردند که چون  يمرسوم تصور م يها طرفداران روش

ا ير رشد و احيه در مسياول يبيکردن سراش يشود که اقتصاد پس از ط يآن موجب م يها کردن همزمان مولفه
سال  سابق، در يشورو يکردند، خصوصاً اعضا يروين روش پيکه از ا يدر حال گذار يرد. اما اقتصادهايقرار بگ

توانستند مجدداً به سطح  ۲۰۰۰تنها در سال  يشرق ياروپا يافتادند. کشورها يتند يبيسراش ه اجرا درياول يها
  برسند.  ۱۹۹۰خود در سال  يدرآمد سرانه قبل از شروع اصالحات اقتصاد

عدم توجه به در ست، بلکه اشتباه آن ين يراد اجماع واشنگتن در هدف قراردادن بازار آزاد رقابتياد که يدقت کن
ت يل حرکت در خالف جهت مزيدر حال گذار، که به دل يمار است. در کشورهايب ياختالالت اقتصادهاعت يطب

حذف  يدولت يها ارانهيده وجود دارد. اگر مداخالت و  انيبنگاه ز ياديازمند اصالحات هستند، تعداد زيخود ن ينسب
سر پا بمانند. اگر تعداد  ياقتصاد آزاد و رقابت کيتوانند در  يها نم ن بنگاهيااز  يا مالحظه تعداد قابلگاه  شود، آن

، يد و اشتغال مليها در تول اد آنيگاه باتوجه به سهم ز ن است، آنياد باشد، که معموالً چنيده ز انيز يها بنگاه
ش قابل ياد، افزايز يها يتنها منجر به ورشکستگ يدرمان ط، شوکين شرايست؛ در اير نيامکان پذ يدرمان شوک
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ماند جز  يدولت نم يبرا يا ، چارهين هرج و مرجياز چن يريجلوگ ين برايشود. بنابرا يم ينظم يو ب يکاريتوجه ب
  ارانه به آن ها ادامه دهد. يو پرداخت  يدولت يها ت از بنگاهيبه حما ،که حالت بد را با بدتر عوض کرده نيا

بنگاه بزرگ  ياديو حضور تعداد ز يياقتصادهان ياختالالت به وجود آمده در چن يت درونزايباتوجه به ماه
ن ابتدا به يرسد. دولت چ يبه نظر م يدرمان تر از شوک ن استفاده شد، موفقيکه توسط چرمرسوم يروش غده،  انيز

ش دهد. يافزا يدولت يها کشاورزان و کارگران بنگاه يت را برايزه فعاليط اقتصاد خرد توجه کرد تا انگيشرا
ده يها ناد آن يت نسبيکه قبالً مز يها تيار خود را در فعالياجازه داد تا منابع در اخت يوصن به بخش خصيهمچن

ازشان ياز اقتصاد و کاهش ن يده دولت انيز يها ن پس از کاهش سهم بنگاهيتاً چيرند. نهايگرفته شده بود به کار گ
  را حذف کرد.  يص منابع مرکزين تخصيو همچن يمتيارانه، اختالالت قيبه 

اب است. از يص منابع کميکار بازار و بهبود تخص و کارکرد ساز  مت الزمهيق يآزادسازطور که ذکر شد،  همان
ز ين يعيبازتوز يها گر جنبهيکند، از طرف د يم ياقتصاد باز ييدر بهبود کارآ يمت نقش مهميق يآزادساز يطرف

 يمدت برندگان و بازندگان به همراه داشته باشد، چراکه در کوتاه ياسيهات اقتصاد سيدارد که ممکن است توج
  کند.  يجاد ميا

افراد  يک کاال بتواند برايمت يکه ق ين معنيانجام شود، به ا يتواند به صورت جزئ يمت ميق يآزادساز
ت ميق يت کنترل مرکزينسبت به وضع يتواند موجب کاهش رفاه کل حت ين روش ميمختلف متفاوت باشد. ا

مت متفاوت مبادله يتواند در دو ق يک کاال مياست که در آن  يمت، روش دو نرخيق يگر آزادسازيشود. روش د
زان يجاد بازندگان بر ميش شده آن است که ضمن ممانعت از اين آزماين بار در چين روش که اوليت ايشود. مز

  د.يافزا ياقتصاد م ييکارآ
ن يل به پرداخت را دارند. اين تمايشتريدهد که ب يم يت را به افرادياولو، يمتيکار ق و ع کاال براساس سازيتوز

ن يشتريها هستند که ب دهد چراکه آن يح مي، افراد پردرآمدتر را ترجيمتيکار ق و است که ساز يموضوع به آن معن
، يبند هيگذار، مانند سهمدر حال يع کاال در کشورهايج توزيرا يها کارو از ساز يپرداخت را دارند. در برخ ييتوانا

تواند موجب شود  ين نکته ميآورند. ا يبه دست م يدرآمد رفاه قابل توجه در کل اقتصاد، افراد کم ييباوجود ناکارآ
ن موضوع يدقت در ابا ح دهند. يترج يمتيکار ق و ع توسط سازيرا بر توز يبند هيکار سهم و ت جامعه سازيتا اکثر

کنندگان  مصرف يکامالً منعطف برا يها متيبا ق يکه تضاد يمرکز يزير نظام برنامهچرا در افت يتوان در يم
 يعيت بعد بازتوزيدهد که اهم يم  ن نکته نشانيا. ن نشدنديگزيجا يمتيکار ق و با ساز يمتيرقيغ يها ندارد، روش

 ياسيس يدهايدا کند، قيپ ياديت زيع اهميکه مسئله بازتوز يست. زمانيآن ن ييمت کمتر از بعد کارآيق يآزادساز
 يها متيدر نظر گرفته شوند. درکنار آن، وجود ق يان آزادسازيها در جر ظاهر شده و الزم است که اثرات آن
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 يدهايتواند موجب وخامت ق يآورد که خود م يبه وجود م يتوسط مقامات دولت ييجو رانت يبرا ي، فرصتيدستور

  شود.  ياسيس
که  جاد شوند؛ چرايه ايثانو ي، از همان ابتدا، بازارهايتر است که در روش دو نرخ، بهياسيدگاه اقتصاد سياز د

دا خواهند کرد، يکامل فاصله پ يمت آزادسازيرند با قيگ يکه در بازار شکل م ييها متين صورت قير ايدر غ
ارشان قرار يدر اخت ييها ن رانتيکه چن يجاد شوند. اگر افراديا ييجو رانت يبرا ييها ن ممکن است فرصتيبنابرا

جاد يشرفت اصالحات ايدر برابر پ يگاه سد ز داشته باشند، آنيحفظ آن را ن يالزم برا ياسيرد، قدرت سيگ يم
  خواهد شد. 
 يزمان يعني، يط قطعيشراکرد.  يتوان بررس يم يرقطعيو غ يط قطعياصالحات را در دو شرا ياسياقتصادس

با  يب باشد که بازندگان اصالحات اقتصاديد عجينبا .بازندگان آن معلوم باشندج اصالحات و برندگان و يکه نتا
ها با اصالحات گشت.  سو کردن آن جبران و هم يبرا يد به دنبال راهين بايآن مخالفت خواهند کرد بنابرا ياجرا

ش يموجب افزا ن است که اگر اصالحات قطعاًيکنند ا يکه اقتصاددانان مطرح م ين سوالي، اوليطين شرايدر چن
گاه  ن باشد، آنيجبران ضرر بازندگان استفاده نشود؟ اگر چن يشود، چرا از منابع حاصل برا يدر اقتصاد م ييکارآ

شتر يآورند ب يخواهد بود؛ چراکه آنچه برندگان اصالحات به دست م ياسيس يدهاياصالحات مستقل از ق يطراح
توان کامالً از  ياصالحات را م يعيو بازتوز يين دو جنبه کارآيبنابرادهند،  ياست که بازندگان از دست م يزياز چ

زودتر حاصل  ييعتر اصالحات انجام شود تا کارآين است که هرچه سرينه ايم بهيز کرد. پس تصميگر متمايکدي
  جبران ضرر بازندگان استفاده کرد. يشود تا بتوان از منابع حاصل برا

، همه بازندگان ييش کارآيشود که بتواند ضمن افزا يمشاهده م ياصالحاتست و به ندرت ين نيت چنياما واقع
شود، افراد در برابر اصالحات  يم ييش کارآيناً منجر به افزايقيکه اصالحات  يزمان يز جبران کند. بلکه حتين را

ها  از آن يبعضن مشاهده وجود داشته باشد که در ادامه به يا يتواند برا يم يمختلف يليکنند. دال يمقاومت م
  شود. ياشاره م

 يها اد باشد. معموالً دولتيار زيجبران بازندگان بس يمنابع الزم برا يآور نه جمعيکه ممکن است هز نياول ا
شود تا  ين مورد موجب ميات ندارند. اياخذ مال يبرا يدر حال توسعه و در حال گذار، قدرت چندان ياقتصادها

که ممکن است مجموع  ين معنيرممکن شود، به ايو جبران ضرر بازندگان غ افتهيش ين منابع افزاينه تاميهز
  شتر باشد.يحاصل شده ب ييش کارآيمنابع از افزا يآور نه جمعيان بازندگان و هزيز

ان يزان زيست که مين دولت و بازندگان مختلف است. دور از ذهن نين مورد، وجود اطالعات نامتقارن بيدوم
ک از ين ممکن است دولت از مقدار ضرر هر يانجام اصالحات متفاوت باشد. همچن بازندگان مختلف در اثر

ن يز دهد. در اياد تميز يها انياندک را از بازندگان با ز يها انيبازندگان اطالع نداشته باشد و نتواند بازندگان با ز
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جلوه دهند تا بتوانند از رانت  زه دارند تا ضرر خود را بزرگياند همواره انگ ان اندک دادهيکه ز يط، افراديشرا
ش دهد که از يافزا يينه جبران بازندگان را تا جايتواند هز يخود استفاده کنند. پس اطالعات نامتقارن م ياطالعات

  شتر شده و جبران بازندگان ناممکن شود.يب ييش کارآيزان افزايم
دولت است. اگر دولت نتواند اعتماد بازندگان را  يبازندگان اصالحات به برنامه جبران ياعتماد ين مورد، بيسوم

دولت پس از  يها ياز قطع پرداخت يل نگرانيگاه ممکن است بازندگان به دل ها جلب کند، آن ان آنيبه پرداخت ز
ان را در زمان شروع اصالحات طلب کنند. گرچه ممکن است دولت بتواند يز يکجاياصالحات، پرداخت  ياجرا

  ان بازندگان ممکن نباشد.يز يجاکيبه صورت اقساط بپردازد، اما احتمال دارد که پرداخت ان بازندگان را يز
حل  ياسيس يدهاين کند که مشکل قييتع يرا طور يتواند قاعده باز يا دولت مين است که آيحال سوال ا

که اصالحات  نيانجام اصالحات به دست آورد؟ به عنوان مثال، باتوجه به ا يت را برايت اکثريشده و حما
ا يجاد کنند، آيا يها برندگان و بازندگان متفاوت ک از آنيدارد که ممکن است هر يمتفاوت ياجزا ياقتصاد

انجام اصالحات را به وجود آورد؟  يالزم برا ياسيت سيتواند حما يا کنار هم گذاشتن اصالحات ميجداکردن 
 يها گروهاگر  و مشخص باشد يمنفعت اصالحات قطعان و يکه ز يطيدر شران سوال مثبت است. يپاسخ به ا

اصالحات تواند با جدا کردن  يگذار م استيسآنگاه  مختلف نسبت به اصالحات متفاوت تضاد منافع داشته باشند
ت آرا را نداشته باشد، ياکثر ييبه تنها ياگر اصالح اما انجام اصالحات را به دست آورد، يالزم برا ياسيت سيحما

ان خود را با منافع ين آن بتوانند زيقرار دهد تا متضرر يگريگذار آن را در کنار اصالحات د استيتا سالزم است 
  گر جبران کنند.ياصالحات د

تواند  يم ينانينااطم گذارند. ياثر م ياسيس يدهايعتاً بر قيم که طبيمواجه هست ينانيبا نااطم يواقع يايدر دن
 ييجه نهاياز نت يک از آحاد اقتصادياست که گرچه هر  ين معنيبه ا يفرد ينانينااطم باشد. يجمعا ي يفرد

ا در گروه يدانند که جز برندگان خواهند بود  ياصالحات نم يمطلع هستند اما قبل از اجرا يياصالحات بر کارا
ات از قبل از انجام اصالح ياست که آحاد اقتصاد ين معنيز به اين يجمع ينانيرند. نااطميگ يبازندگان قرار م

ا يشوند  يم ييش کارآيتاً اصالحات منجر به افزايدانند که نها يخبر هستند و به طور خاص نم يجه اصالحات بينت
به دنبال  يج جالبينتا ينانين دو نوع نااطميکنند. هر کدام از ا يتر م ت را از آنچه موجود است هم خرابيوضع
ت يحما زينرساند  يت جامعه منفعت ميکه به اکثر ياصالحاتاز ممکن است  يفرد ينانينااطم طيشرادر  :دارند

ش از انجام يپبرندگان و بازندگان اصالحات  است که آن ن موضوعي. علت ارديصورت نگاجرا  يالزم برا ياسيس
ح دهند که يرند، ممکن است ترجيگ يدانند در کدام گروه قرار م يکه افراد نم ني. باتوجه به استنديآن مشخص ن

گاه چيه يجياصالحات تدر ،طين شرايت منفعت دارد، انجام نشود. در اياز جمع يميش از نيب يکه برا ياصالحات
 باشد، يجمع ياننيگر چنانچه نااطميغلبه کند. از طرف د يبر اصالحات آن ياسيس يدهايتواند به لحاظ ق ينم
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نه به حالت قبل در يهز امکان بازگشت کمط آزمون و خطا، و يجاد شرايل ايتواند به دل يم يجياصالحات تدر

  . فراهم کندانجام اصالحات را  يالزم برا ياسيت سي، حماوجود دارد ج اصالحاتيصورت نامساعد بودن نتا
 ر دري، اصول زياصالحات اقتصاد ي رسد الزم است در هر برنامه ي، به نظر ميباتوجه به سطح دانش کنون

  نظر گرفته شود:
 يزيد چين هدف باين ايد واضح و مشخص باشد، همچنيبا ياصالحات اقتصادالف) هدف: هدف 

ک ي يد رويقرار داده شود. تمرکز اصالحات با يد ناخالص داخلياز تول يش شاخصيفراتر از افزا
 رد.يقرار گ يو دموکراس يش برابريدار، همراه با افزايتوسعه پا

 يبا اهداف اشتباه گرفت. در اجماع واشنگتن به جاد ابزار را يگاه نبا چيص ابزار از اهداف: هيب) تشخ
 يبه هدف باالتر يابيدست يبرا يساز و ثبات ي، آزادسازيساز يمانند خصوص يکه از موارد آن

ثبات اقتصادکالن به عنوان مثال، ها هدف قرار داده شده بودند.  مانند توسعه استفاده شود، خود آن
است که  آن شودکند تا به نرخ تورم توجه  يجاب ميه اآنچه ک .ن استييفراتر از تورم پا يزيچ

ن يتورم باال چن يها وجود دارد که نرخ يباشد و شواهد يرشد اقتصاد يبرا يتواند مانع يتورم م
 يتوانند منجر به کاهش رشد اقتصاد يدهند خود م يکه تورم را کاهش م يهستند. اما عوامل

  شود.  يها بررس آن بستان  جه الزم است تا بدهينت شوند، در

از  يحيصحشناخت  يد برمبناياست که اصالحات با يهيبد :بازار و دولت ييپ) درک حدود توانا
گاه دولت است. در يح از اقتصاد، شناخت جاياز درک صح يبخش .اقتصاد شکل گرفته باشند

برخالف قاً ين مورد دقيشد. ا ياز مشکالت شناخته م ياجماع واشنگتن، دولت به عنوان بخش
به عنوان مثال در  .ها هستند قرار دارد نيتر که امروزه در گروه موفق ييکشورها يخيتجارب تار

ار يا، دولت نقش بسيو جنوب شرق آس يشمال يکاياروپا، آمر يصنعت يند توسعه کشورهايفرآ
ت يموفق يبرا يدينقش کل يو عموم ين بخش خصوصيت توازن بيکرده است. رعا يباز يمهم

جاد ثبات در سطح يرسد که الزم است ا يان به نظر مين ميخواهد بود. در ا يحاتهر اصال
  رد.يدر جامعه بر دوش دولت قرار بگ يش برابريع منابع به منظور افزاياقتصادکالن و بازتوز

 يها خاص ممکن است روش يدن به هدفيرس يطور که عنوان شد برا : همانياسيث) اقتصاد س
مختلف داشته باشند،  يها بر گروه يها اثرات متفاوت استين سيوجود داشته باشد. اگر ا يمتفاوت

ن يب يبستان شوند. به عنوان مثال اگر بده يها چگونه انتخاب م استيار مهم است که سيگاه بس آن
 يمال يکه بازارها يت دهند، در حالياهم يکاريشتر به بيوجود دارد، و کارگران ب يکاريتورم و ب

گاه واضح است  اثر تورم، باشند، آن خود، بر ياسم يها ييشتر نگران از دست رفتن ارزش دارايب
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ا ياست که خواسته  يگر مورديد ينند. فقر و نابرابريب يبستان را متفاوت م ن دو گروه بدهيکه ا
به  گذارد که توجه ياست بر اقتصاد اثر ميق سيم از طريرمستقيا غيم يناخواسته، به صورت مستق

 باشد. يد در برنامه اصالحاتيآن با

 يبرا يوبچچارن اصول، يا يمبنا باشند. بر ياصالحات اقتصاد يتوانند راهنما يکه مطرح شد م ياصول
ط يطور که عنوان شد ممکن است الزم باشد تا براساس شرا شود، البته همان يشنهاد ميپ ياصالحات اقتصاد

توان در مورد مواد الزم صحبت کرد تا  يشتر ميب يهم به آن اضافه شود. متاسفانه در مقطع کنون يگريموارد د
ن ينتواند همه ا يچ دولتيهرچند که ممکن است ه ها استفاده شوند. به آن يابي دست يکه الزم است برا ييابزارها

  ها شود.  نبه آ يتوجه يب يبرا يا ن موضوع بهانهيد ايموارد را انجام دهد اما نبا
ن يتر رسد مهم يمردم است. به نظر م يج عموميازمند بسين ياصالحات اقتصاد ج جامعه:يالف) بس

دهد و  يبعد را شکل م يها ج جامعه آموزش باشد. آموزش است که ذهن نسليبس يابزار الزم برا
اموزد و يشان بيف افراد را به ايتواند وظا ير کند. آموزش مييها را آماده تغ تواند تفکر آن يم

مختلف  يها از گروهيد دقت کرد که الزم است آموزش براساس نيکند. با يحقوقشان را معرف
را شامل  يشهر ياز کارهايمورد ن يها د مهارتيکه آموزش تنها نبا ين معنيشود، به ا يطراح

د که يکنرد. دقت يبر گ ش دهد دريز افزايدر روستاها را ن يور که بهره يد موارديشود، بلکه با
 يت زندگيفيبر ک يرير چشمگيتواند تاث يست ميط زيدر رابطه با بهداشت و مح يش آگاهيافزا

گر يتواند در کنار د ينده، ميت در آيد موفقي، به عنوان کلينين کارآفريروزمره بگذارد. همچن
 ياه وکار موفق، به افراد آموزش داده شود. در کنار آموزش، رسانه کسب ياطالعات الزم برا

   .مردم دارند يج عموميبس يبرا ينقش مهم يجمع
ن يرد. اوليد در دستور کار اصالحات قرار گيبا ي: مبارزه با فقر و نابرابريب) مبارزه با فقر و نابرابر

افراد جامعه  يمناسب برا و درآمد جاد شغليد تعهد دولت به ايبا يهر برنامه مبارزه با فقر يژگيو
کرد، بلکه  يک طرفه به تورم خودداريرسد که از توجه  يبه نظر م ن راستا الزميباشد. در ا

 ييزا از موانع اشتغال يجاد اشتغال را مورد توجه قرار داد. اکنون برخيو ا يش رشد اقتصاديافزا
دو مورد از  يررقابتي، به عنوان مثال در دسترس نبودن اعتبار و نرخ ارز غندا مشخص شده

شود، چراکه اگر منجر به  يار مهم ميت اقتصادکالن بسيريکه مدل است ين دليهاست. به هم آن
گر، يجاد خواهد کرد. از طرف دياشتغال ا يبرا يشود، مانع ير رقابتيا نرخ ارز غينرخ بهره باال 

 ها آن ين بهداشت و سالمتير و تضميازمند آموزش کودکان فقيو مبارزه با فقر ن يش برابريافزا
ات بر ارزش يرا دنبال کند. مال يشود که برابر يطراح يد طوريز باين ياتين نظام ماليست. همچنا
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ک از دو هدف يچ يست و هين نيج است، چنيدر حال توسعه را يافزوده، که معموالً در کشورها

که الزم  ياقتصاد است؛ بخش يبر بخش رسم ياتيکند، چراکه مال يرا دنبال نم يو برابر ييکارآ
 يها اتيرسد مال يل به نظر مين دليتوسعه بزرگ شود. به همدر حال  ياست تا در کشورها

 يدولت باشد، تا بار تنها بر دوش بخش رسم ين ماليتام يبرا يتر م روش مناسبيرمستقيغ
 افتد. ياقتصاد ن

دکنندگان داخل مناسب باشد، يتول يد برايوکار نه تنها با کسب يوکار: فضاکسب يپ) بهبود فضا
، يين فضايط الزم چنياز شرا يکيز جذب کند. يرا ن يگذاران خارج هيد بتواند سرمايبلکه با
که  کرد چرا يمتمرکز خوددار يدار د از بانکيل باين دليبه اعتبار است، به هم يدسترس
فه دولت يگر درک ما از وظياست. از طرف د يازمند اطالعات محليص مناسب اعتبارات نيتخص

کرده است؛ اکنون مشخص است که توسعه  يادير زييوکار مناسب تغ کسب يجاد فضايا يبرا
ف دولت يکارکرد بازار از وظا يالزم برا يجاد نهادهاي، و ايو آموزش يکيزيف يها رساختيز

کند، البته  يريگيد پياست که دولت با يگر هدفيز ديجاد ثبات در سطح اقتصادکالن نياست. ا
شده است. در  ياست، نه آنچه در اجماع واشنگتن به عنوان ثبات معرف يقيمنظور ثبات بخش حق

ن نامناسب نظام يه و قوانيکامل بازار سرما يمانند آزادساز ييها استين راستا الزم است از سيا
ن و مقررات ين واضح است که قوانيکرد. همچن يشوند خوددار يم يثبات يکه منجر به ب يبانک

 ين موضوع به معنيد اصالح شوند، ايبا ينين قوانيوکار است. چن سبک يبرا ير مانعيوپاگ دست
آن،  يها يژگين ويتر از مهم يکين مناسب است که يست، بلکه منظور وضع قوانين نيحذف قوان

ن واضح و ين الزم است که قوانين حد ممکن است. همچنيشتريک تا بيکاهش بار بروکرات
 ياست، مانع يديمات صالحدين، و فساد که همراه تنظينسبت به قوان ينانيمشخص باشند، نااطم

  .رود يوکار به شمار م کسب يبزرگ برا
تواند  يم يتنها دولت ند بهبود سطح رفاه مردم دارد، امايدر فرآ يار مهميدولت نقش بس اشاره شدطور که  همان

ج يز در آن رايباشد، و فساد ننفعان خاص قرار نگرفته يانجام دهد که در خدمت ذ يرا به درست يفين وظايچن
  نباشد. 

ت نهادها مانند يفيمختلف نشان داده است که ک يعلم اقتصاد و تجربه کشورهاشود که  يادآور ميان يدر پا
ع درآمد در کانون يگاه مناسبش و توجه به توزيت، نظام بازار آزاد همراه با دولت در جايحکومت قانون، حقوق مالک

شکل  ييکنند تا نهادها ياديد تالش زيدر حال توسعه با يتوسعه موفق هستند. کشورهاند اصالحات و يفرآ
خ، يبه شدت به تار اکار يجاد نهادهايد دقت کرد که ايل کند. بايت تبديرا به واقع ين اصول کليبدهند که چن
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 يکشورها ياز نهادها يکيمکان يبردار ين کپيط خاص هر کشور وابسته است، بنابرايگر شرايفرهنگ و د
چ مجموعه يه نيهمچن ان هم شود.ينداشته باشد، بلکه منجر به ز يجه مناسبيافته، نه تنها ممکن است نتي توسعه

را  يرين امر خطيکه توانستند چن يين کند. کشورهايدار را تضميک رشد باثبات و پايوجود ندارد که  ياصالحات
د دست به يبا ياند. هر کشور را انتخاب کرده يمختلف يها استيمواجه بوده و س يتجربه کنند، با مشکالت متفاوت

دا و آن را با استفاده از يرشد را پ يرو شيد پين قيتر کند تا محدودکننده يکه سع ين معنيآزمون و خطا بزند، به ا
   مختلف در سطح اقتصادخرد و اقتصادکالن برطرف کند. يها استيس
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 مقدمه

تحت عنوان  ۱۳۸۹است که در سال  يدر بازار انرژ متيق صورت گرفته در کشور اصالح ياز اصالحات اقتصاد
ن يآن بر عامل ياثرگذارن بازار و ياصالحات صورت گرفته در ا يبررس ١رفت.يصورت پذ هاارانهي يقانون هدفمند

ن قسمت از يا يمحتوان بازار ير انجام اصالحات در ايجهت ادامه مس ييسو و ارائه راهکارهاکياز  ياقتصاد
ش در ياهداف مختلف از افزا يبه بررس يفين گزارش پس از ارائه آمار توصين منظور در ايبه هم .گزارش است

بر بودجه سازمان  يمت انرژيش قياثر افزا ياز بررس يج کليپرداخته شده است سپس نتا يمت انرژيق
د و مصرف در يتراز تول يز به بررسيخانوار و بنگاه ارائه شده است. در انتها ن ،بودجه دولت ،هاارانهي يهدفمندساز

  پرداخته شده است. يبازار انرژ
  

                                                                                                                                 
هاي انرژي همراه بوده است ذيل سرفصل آزادسازي قرار قيمت حاملها که با افزايش در در ادبيات اقتصادي اجراي قانون هدفمندي يارانه ١

هاي که اگرچه تعيين قيمتها در ايران با تسامح همراه است. توضيح آنگيرد. هر چند اطالق لفظ آزادسازي به اجراي قانون هدفمندي يارانه مي
ت تعيين قيمت بر مبناي عوامل عرضه و تقاضا شده است و تعيين عرضه و تقاضا سبب حرکت به سم کار و سازانرژي توسط دولت و نه بر مبناي 

هاي هدف منجر به اين شده که دولت نقشي در تعيين قيمت در بازار انرژي نداشته باشد؛ اما ارتباط بازار انرژي الملي به عنوان قيمتهاي بينقيمت
ولت بر تعيين قيمت انرژي به صورت غيرمستقيم شود. به طور مشخص به تواند سبب اثرگذاري دبا ساير بازارها و نفش دولت در آن بازارها مي

هاي شوند، تعيين قيمت ارز در بازار ارز نقشي کليدي در تعيين قيمت المللي انرژي بر اساس ارزهاي رايج تعيين ميهاي بينکه قيمتدليل آن
دهي قيمت ارز بر اساس مداخله دولت مخدوش شود، بازار انرژي نيز از  المتعکه دولت در بازار ارز دخالت کرده و نقش المللي دارد. در صورتي نبي

پذير هاي انرژي دارد امکانپذيرد. به همين دليل آزادسازي در بازار انرژي بدون توجه به نقشي که بازار ارز در تعيين قيمتاين مداخله دولت اثر مي
  نيست.
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 يارانه انرژيزان و مصرف ياز م يفيآمار توص

آن مصداق پرداخت  يمت جهانيمت فروش آن در داخل و قيل تفاوت قياست که به دل يياز کاالها يکي يانرژ
 يزان مصرف حامل انرژيشتر بوده و ميمت داخل و خارج بيهر چه تفاوت ق . طبعاًشوند يمحسوب مارانه پنهان ي
و با در  ۱۳۸۸سال  يبا استفاده از ترازنامه انرژ شتر است.يز بيشده ن ارانه پنهان پرداختيزان يم ،شتر باشديبز ين

مختلف  يهاسهم حامل يارانه پنهان انرژيمحاسبه  ين ترازنامه برايگرفته شده در ا به کار نظر گرفتن فروض
 ر رسم شده است:يدر نمودار ز ارانه پنهانيزان ياز م يانرژ

  

 ارانه انرژييمختلف از  يهاسهم حامل :۹۳-۱نمودار 
 

  
 ۱۳۸۸سال  يمنبع: ترازنامه انرژ

 

ارانه يسهم از ن يترشيب يارانه انرژيدرصد از کل  ۷۲حدود  با اختصاص نيبرق و بنز گازنفت بنابر نمودار باال
و  يمت انرژيش در قيزان مصرف در صورت افزايلذا با فرض ثابت بودن م .اندپنهان را به خود اختصاص داده

  د.يآيمدست  بهها ن حامليق ايزان درآمد از طريمن يترشيب يالمللنيب يهامتيبه ق يداخل يهامتيدن قيرس
را  يارانه انرژياز کل  يسهم متفاوت يمصرف يزان و نوع انرژيمختلف اقتصاد بر اساس م يهابخش ياز طرف

هد. ديمختلف اقتصاد را نشان م يهاتوسط بخش يارانه انرژير سهم مصرف ياند. نمودار زبه خود اختصاص داده
ارانه پرداخت ياز کل  يشترين سهم بيگاز و بنزارانه نفتيکه ل آنيشود به دليده مير ديطور که در نمودار زهمان

مصرف را در بخش حمل و نقل دارد لذا ن يترشين حامل بيبخش ا ياند و از طرفشده را به خود اختصاص داده

18,2 ;بنزین

6,2 ;نفت سفید

27,3 ;نفت گاز

9,3 ;نفت کوره
3 ;گاز مایع

26,2 ;برق 

9,8 ;گاز طبیعی
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که از خدمات بخش  ياقتصاد يهار بخشياست. طبعا سا اتفاق افتاده ن بخشيا درارانه مصرف شده ين يترشيب

 شوند.يمند مارانه بهرهين يم از اير مستقيکنند به صورت غيحمل و نقل استفاده م
  

 يارانه انرژيمختلف اقتصاد از  يهاسهم بخش :۹۴-۱نمودار 

  
 ۱۳۸۸سال  يترازنامه انرژ  منبع:

 

در  يارانه انرژينسبت به ابعاد  يکه درک بهتربودجه دولت عالوه بر آن يبا کسر يانرژ ارانهيزان يسه ميمقا
بودجه دولت در صورت استفاده از منابع آزاد شده در بودجه دولت را  ير در کسرييزان تغيم ،دگذاريار قرار مياخت

   دهد.يز نشان مين
 بودجه دولت يبه کسر يارانه انرژينسبت  :۹۵-۱نمودار 

  
 و بانک اطالعاتي سري زماني بانک مرکزي ۸۸تا  ۸۱هاي منبع: ترازنامه انرژي سال

5.4, عمومی
3.6, تجاری 

40.2, حمل و نقل

7.7, کشاورزی

17.8, صنعت

25.2, خانگی
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دهنده ابعاد بزرگ منابع است که نشان ۲,۹ ن بازه حدوديا طیبودجه دولت  يبه کسر يارانه انرژيمتوسط نسبت 
  است. يمت انرژيش قيدولت در صورت افزا يحاصل شده برا

 يانرژمت يممکن در اصالح ق يکردهايرو

دولت از  يکرد هدف اصلين چهار رويک از ايقابل تصور است. هر  يکرد اصليبا چهار رو يمت انرژيش در قيافزا
ند کردها عبارتين رويرد. ايگيل آن قرار ميکردها ذير روين سايارا مشخص کرده و بنابر يمت انرژيش در قيافزا

  ست.يط زيکرد محيو رو ياسياقتصاد سکرد يرو ،کرد اقتصاد کالنيرو ،کرد اقتصاد خردياز رو
در اين  ،کننده و توليدکننده انرژي باشددهي به مصرفاگر هدف از افزايش قيمت انرژي اصالح عالمت

اصالح قيمت انرژي در سطح اقتصاد خرد قابل بررسي است. در طول ساليان مختلف قيمت پايين انرژي  صورت
قيمت نسبي اين کاال کاهش پيدا کرده و خانوار و بنگاه سبد ها سبب شده به همراه رشد سطح عمومي قيمت

اي که نه تنها فاصله زيادي بين قيمت انرژي در دهي شکل دهند، به گونهکاالي خود را بر اساس اين عالمت
جهاني آن فاصله  متوسط سطحبلکه ميزان مصرف خانوارهاي ايراني نيز از  ،ايران با قيمت جهاني آن ايجاد شده

 يگذارهيسرما يبرارا  يدکننده انرژيتول يهابنگاهزه يانگنه تنها  يمت انرژين بودن قييپا زيادي پيدا کرده است.
 يبرا ياقتصاد يهابه بنگاه يده گناليو س يمت نسبير در قييدهد باعث تغيت کاهش ميش ظرفيو افزا
گردد. اگر اصالح قيمت انرژي از جنبه اقتصاد خرد يکار م يرويه ند از جمليتول يهار نهادهيبا سا يانرژ ينيجانش

هاي بايستي منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي در اختيار بنگاه در اين صورت ،مدار باشد مدنظر سياست
  داشته باشند. دسترسها انگيزه و منابع کافي براي توسعه خود را در که اين بنگاه رديگتوليدکننده انرژي قرار 

ها  توان به آثاري که اصالح قيمت انرژي بر روي تراز بودجه دولت و تراز پرداختاز منظر اقتصاد کالن مي
شود تقاضاي دارد اشاره کرد. در اقتصاد ايران دولت مالک منابع نفتي است. پايين بودن قيمت انرژي سبب مي

دا کرده و دولت درآمد ارزي کمتري کسب کند. از طرف داخلي براي انرژي بيشتر شده، خالص صادرات کاهش پي
دولت ناچار  گاه گذاري دولت در بازار انرژي سبب شود توليد انرژي در کشور اقتصادي نباشد، آنديگر اگر قيمت

هاي توليدکننده انرژي اختصاص دهد. اين امر به معني اي خود را به بنگاهخواهد بود بخشي از منابع بودجه
شود. هاي آن است که منجر به عدم توازن در بودجه و کسري آن ميدهاي دولت و افزايش هزينهکاهش درآم

کسري بودجه دولت سبب بروز تورم شده و اين تورم خود به عنوان عاملي در جهت کاهش قيمت نسبي انرژي و 
مسائل اقتصاد کالن گيري دولت در اصالح قيمت انرژي، کند. اگر جهتتشديد چرخه ذکر شده در باال عمل مي

باشد، بايد منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي وارد بودجه شده تا بدين طريق کسري بودجه و به تبع آن تورم 
  کاهش پيدا کند.
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منفي دارد، که اين اثرات خارجي باعث تاثير  ١انرژي يکي از کاالهايي است که به دليل آلودگي اثرات خارجي

ميزان اين آثار  د. هر چه ميزان مصرف انرژي بيشتر باشد،نشوز سالمت افراد ميمنفي بر روي محيط زيست و ني
کننده نيز بيشتر است. پايين بودن قيمت انرژي عالمت مصرف بيشتر و در نتيجه ايجاد آلودگي بيشتر را به مصرف

  رجي باشد.دهي و کاهش اثرات خاتواند گامي در جهت اصالح اين عالمتدهد. افزايش قيمت انرژي ميمي
هاي که اقتصاد سياسي اصالح قيمت انرژي وجه غالب رويکرد اتخاذ شده توسط دولت باشد، گروه در صورتي

کننده نوع سياست اجرايي توسط دولت هستند. در برنده و بازنده اجراي سياست و تابع هدف دولت تعيين
اي ديگري از جامعه را نمايندگي کند، هتابع هدف دولت تغيير کند و دولت بخواهد ترجيحات گروه که صورتي

هاي مختلف از پايين مندي گروهتوان انتظار تغيير در سياست اتخاذ شده توسط دولت را داشت. اگر مالک بهرهمي
 کننده، ميزان مصرف انرژي تعيينهاي پنهان انرژي دانسته شودها از يارانهبودن قيمت انرژي سهم اين گروه

هاي شوندگان اصلي اين سياست دهکهاي انرژي است. قاعدتا با اين مالک منتفعيارانهمندي از ميزان بهره
  هاي پايين درآمدي و خانوارهاي روستايي هستند. باالي درآمدي و خانوارهاي شهري به نسبت دهک

غالب توان وجه اقتصاد سياسي را وجه ، ميکار گرفته دولت در اجراي طرح به با اين توضيحات و منطقي که
ز تحت ين قانون نيا يوه اجرايکه سبب شده است ش يرفتار دولت در اجراي اصالح قيمت انرژي دانست امر

ن قانون مواجه يا يمنابع در اجرا يها با کسرارانهي يشود که سازمان هدفمندساز باعثر آن قرار گرفته و يتاث
  باشد.

 بر بودجه دولت يمت انرژيش در قيافزا ياثرگذار يبررس

 روشيپ يهاقانون و سال يها در مدت زمان اجراارانهي يلکرد سازمان هدفمندعم

قانون است  يها منابع حاصل از اجراارانهي يمنابع سازمان هدفمندساز ،هاارانهي يقانون هدفمند ۱۵طبق ماده 
صورت  يهاپرداختها ارانهي يمخارج سازمان هدفمند ياز طرف حاصل شده است. يمت انرژيش در قيکه با افزا

و عدم انطباق آن با  يص منابع سازمان هدفمنديوه تخصيگرفته به بخش دولت خانوار و بنگاه است. مستقل از ش
سازمان  ييماهه ابتدا ۱۵مجلس از عملکرد  يون طرح تحول اقتصاديسيگزارش کم ،يمتن قانون هدفمند

ر ين منابع خود است. نمودار زين سازمان در تاميا يدرصد ۵۲بودجه  يکسر ها نشان دهندهارانهي يدفمندسازه
 دهد:ين سازمان را نشان مين منابع ايمختلف در تام يهاسهم بخش

 
 

                                                                                                                                 
1 Externality 
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ماهه  ۱۵ها در ارانهي ين منابع سازمان هدفمندسازيمختلف در تام يهاسهم بخش :۹۶-۱نمودار 

 قانون يارجاز ا ييابتدا

  
 مجلس يون طرح تحول اقتصاديسيمنبع: گزارش کم

 

پذير نباشد، سهم هاي تابعه وزارت نفت و نيرو در بلندمدت امکانکه تامين منابع از طريق شرکت در صورتي
تواند سبب  يابد که اين خود مي درآمدهاي نفتي و استقراض از بانک مرکزي در تامين اين منابع افزايش مي

ها از دو م حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهدر واقع تورتشديد تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي گردد. 
توليد و به  توليد است سبب افزايش هزينه انرژي نهاده که شود. افزايش قيمت انرژي به دليل آنطريق ايجاد مي

اجراي دولت در قانون  از طرف ديگر شيوه شود.ايش قيمت محصوالت ميتبع آن فشار آوردن در جهت افز
بخشي از منابع اجراي اين قانون از طريق پايه پولي نيز مسير ديگر ايجاد تورم است. ميزان هدفمندي و تامين 

هاي پايين درآمدي بيشتر است و هرچه تورم بيشتر باشد فاصله بين تورم دهک پايين با باال نيز تورم براي دهک
گرفته اگرچه دفمندي در پيشاجرايي که دولت در اجراي قانون ه رسد شيوهکند. به نظر مييدا ميافزايش پ

ممکن است در ابتدا منجر به بهبود در توزيع درآمد شود اما در بلندمدت و با فعال شدن آثار افزايش حجم 
هاي پايين وضع دهک و در نهايت دهرا نقض کرهدف دولت اين نقدينگي و تورم حاصل شده از آن ممکن است 

  نه تنها بهبود نيابد بلکه بدتر نيز بشود.
ن يرفتار عامل يساز ازمند مدليرو نشيپ يهاها در سالارانهي يمنابع سازمان هدفمند يزان کسريم يبررس

 يت اقتصاديزان فعالير در مييز تغيو ن يمختلف انرژ يهامت حامليرات قييها به تغزان واکنش آنيو م ياقتصاد

فزایش قیمت ا
حامل هاي انرژي و 

,  کاالها و خدمات
47,90%

,  عمومیبودجه 
22,70%

خام و میعانات نفت
%11, گازي

,  بانک مرکزيمنابع 
17,60%

%0,80, منابعسایر 
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و  يانرژ يهاحامل يمت واقعيرات قيينسبت به تغ يريو داشتن تصو ين اقتصاديرفتار عامل يساز است. با مدل

مختلف  يهاها از فروش حاملارانهي يتوان درآمد سازمان هدفمنديم يمختلف اقتصاد يهات بخشيزان فعاليم
را  بودجه آن يزان کسريبه خانوار م ينسبت به پرداخت نقد يوسازيسنار را محاسبه کرد و بر اساس يانرژ

ن يبر ا ران در نظر گرفته شده است.ياقتصاد ا يط آتيز شراين يبه منابع سازمان هدفمنددر محاس محاسبه کرد.
   نده کشور در نظر گرفته شده است:يآ يو برايمبنا چهار سنار
ماند و يثابت م ۱۳۹۱در مقدار سال  يانرژ يهامتياول: ادامه وضع موجود که در آن ق يويسنار -

 ابد.ييشدت نم ياقتصاد يهاميتحر

در  يانرژ يهامتيشود، قيخوانده م يفاز دوم هدفمند يدوم که اجرا يويدر سنارو دوم: يسنار -
 يفاز دوم هدفمند يو اجراين سناريابد. در اييش ميافزا يفاز دوم هدفمند يبا اجرا ۱۳۹۴سال 
پرداخت شده به  يارانه نقديزان يخانوارها همراه است. م چيبه همه يش در پرداخت نقديبا افزا

 و صدهزار تومان در نظر گرفته شده است.ين سناريخانوارها در ا

ل کاهش يرد اما به دليپذيها صورت مارانهي يسوم فاز دوم هدفمند يويو سوم: در سناريسنار -
دولت به عنوان درآمد دولت در  يجاد شده برايمنابع ا ،ميد تحريل تشديمنابع بودجه دولت به دل

 شود.يبودجه در نظر گرفته م

هر سال  يانرژ يهامتيشود قيمطلوب خوانده م يويچهارم که سنار يويدر سنار و چهارم:يسنار -
فاز دوم  ۱۳۹۴ثابت بماند و در سال  يانرژ يمت واقعيکه ق يابه گونه د،نابي يمش يافزا

زان صدهزار تومان تنها به يبه م يش پرداخت نقديافزاو ين سناريشود. در اياجرا م يهدفمند
 يم اقتصاديتحر يآت يهاو در سالين سناريضمنا در ا ١.رديگ يمتعلق  ييدهک ابتدا ۴حدود 

 افت.يکاهش خواهد 

به خانوارها در نظر گرفته شده  ينقد يها صرفا پرداخت يوها مخارج سازمان هدفمندين سناريا يدر تمام
  است.

  دهد:يو مختلف نشان مين سازمان را تحت چهار سناريبودجه ا ير روند کسريز ينمودارها
  

                                                                                                                                 
   .اندبوده ينقد پرداخت شيافزا مشمول کشور تيجمع از ونيليم ٣٠ ويسنار نيا در ١
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 اول يويها در سنارارانهي يمنابع و مصارف سازمان هدفمندساز :۹۷-۱نمودار 

  
  ارد تومان است.يليهزار م ۲۰به صورت متوسط اول  يويبودجه دولت در سنار ين کسريانگيم
  

 دوم يويها در سنارارانهي يسازمان هدفمندسازمنابع و مصارف  :۹۸-۱نمودار 

  
  
  ارد تومان است.يليهزار م ۳۰,۶دوم  يويدر سنار يساز يبودجه سازمان هدفمند ين کسريانگيم
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 سوم يويها در سنارارانهي يمنابع و مصارف سازمان هدفمندساز :۹۹-۱نمودار 

  
  

شتر از مخارج سازمان يب ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴سال ن سازمان در يزان منابع ايسوم م يويسنار يدر صورت اجرا
 ين کسريانگيارد تومان است. ميليهزار م ۶ن دو سال حدود ين مازاد منابع در ايانگيشود. ميها مارانهي يهدفمند
  ارد تومان است.يليهزار م ۱۷حدود  ۱۳۹۰-۱۳۹۳ يهاسال يط بودجه
  

 چهار يويها در سنارارانهي يمنابع و مصارف سازمان هدفمندساز :۱۰۰-۱ نمودار
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وه ير در شييو تغ يفاز دوم قانون هدفمند يبا اجرا ۱۳۹۴طور که از نمودار مشخص است در سال همان
ن سازمان در يشود اير کرده و سبب مييتغ يبه خانوارها روند منابع و مصارف سازمان هدفمند يپرداخت نقد

 يسازمان هدفمند ۱۳۹۰-۱۳۹۴ يهاسال ياشته باشد. طارد تومان مازاد منابع ديليهزار م ۱۱حدود  ۱۳۹۵سال 
ن يا يط يبودجه سازمان هدفمند ين کسريانگيبودجه داشته است. م يدرصد کسر ۴۲انه ين ساليانگيبه طور م

  ارد تومان است.يليهزار م ۱۷,۶بازه حدود 
ر يپذنده امکانيدر آت موجود يادامه وضع شوديها سبب مارانهي يان هدفمندبودجه سازم يابعاد بزرگ کسر

بودجه  يها با کسرارانهي ي. چرا که سازمان هدفمندشودر يها اجتناب ناپذارانهي يفاز دوم هدفمند يو اجرا نباشد
و به تبع آن تورم  ينگينقد ،يه پوليق پايبودجه از طر ين کسريا ين ماليمواجه بوده و در صورت تام يبزرگ
ن قانون و يا يارانه توجه به جنبه اقتصاد کالن اجراي يفاز دوم هدفمند ياجراافت. نکته مهم در يش خواهد يافزا

مخارج سازمان  ده شد،يطور که دهمان ست.ا هاارنهي ين منابع و مصارف سازمان هدفمنديجاد تعادل بيا
به بعد  ۱۳۹۴و از سال خانوارها  يپرداخت نقد وهير در شييم با تغسوم و چهار يويها در سنارارانهي يهدفمند

خانوارها همراه بوده و در  يش در پرداخت نقديبدون افزا يمت انرژيش قيسوم افزا يويابد. در سنارييکاهش م
ر در مخارج سازمان ييتعلق گرفته است. بدون تغ ينييتنها به چهار دهک پا يارانه نقديش يچهارم افزا يويسنار

  د تورم را به همراه خواهد داشت. يتنها تشد يه پوليق پاياز طر ن سازمانيبودجه ا ين کسري، تاميهدفمند

 بودجه دولت يبر رو يمت انرژير در قييتغ ياثرگذار يبررس

 يهانهير در هزييتواند منجر به تغيم يمت انرژير در قيياست که تغ يکنندگان انرژاز مصرف يکيدولت خود 
ر ييبودجه دولت متاثر از تغ ،رديمت انرژي قرار گيش قير افزايدولت تحت تاث يشود. عالوه بر آن اگر درآمدها يو

مخارج و درآمد دولت به صورت توامان اثرگذار  يبر رو يمت انرژير در قييلذا تغ خواهد بود. يمت انرژيدر ق
   است.

  دهد:ينشان م ۱۳۸۹-۱۳۸۱ يزمان بازهر سهم منابع بودجه را در ينمودار ز
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 ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۱ يهاسال طیمختلف منابع بودجه دولت  يسهم اجزان يانگيم :۱۰۱-۱نمودار 

  
 يبانک مرکز ياقتصاد يمنبع: نماگرها

 

است و  يافتيات دريزان ماليشود ميمتاثر م يانرژ يهامتير در قييکه از تغ يجزئن يرتشيرسد بيبه نظر م
تواند سبب شود که سهم ين امر ميا دولت شود. ياتيمال يتواند سبب کاهش در درآمدهايمت انرژي مير در قييتغ
 ،دندولت با کاهش مواجه باش يارز يکه درآمدهايدا کند و در صورتيش پير اجزا در منابع بودجه دولت افزايسا

  شود. ينگيو به تبع آن نقد يه پوليش پايافزاافزايش می یابد، در نتيجه سبب  يدولت به بانک مرکز يبده
  دهد:ينشان م ۱۳۸۷-۱۳۷۶ زماني بازه يدولت را ط يجارر مخارج بودجه ينمودار ز

  

درآمد مالیاتی
26%

برداشت از حساب ذخیره 
ارزي

15%

واگذاري 
شرکتهاي دولتی

4%

درآمد نفتی
30%

سایر درآمدها
25%
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 ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۸ يهاسال طیدولت  يمختلف مخارج جار ين سهم اجزايانگيم :۱۰۲-۱نمودار 

  
 IMF GFS Databaseمنبع: 

 

ار يدر اختسهم را از مخارج بودجه دولت ن يترشيدهد جبران خدمات کارکنان بيطور که نمودار نشان مهمان
از تورم  يکه بخشل آنيبه دل ،کندر ييتغزان تورم يدر م رييه کارکنان دولت بخواهد با تغب يزان پرداختي. اگر مدارد

مت با يق يش در سطح عمومياز افزا ن جزيو کارکنان دولت بابت ا است يمت انرژير در قيياز تغ يجاد شده ناشيا
شود. لذا دولت يش مخارج دولت منجر ميد در افزايامر منجر به تشدن يا ،اندجبران شده يارانه نقديافت يدر
اقتصاد  يش در سمت تقاضاياز افزا يجاد شده ناشيو تورم ا يمت انرژيش قياز افزا ين تورم ناشيب يستيبا

بودجه دولت از  يريکننده اثرپذ نييتع يانرژ ينيز شدت جانشيو ن يزان مصرف انرژيبه عالوه م تفاوت قائل شود.
به صورت  يمت انرژيش در قيل افزايها به دلمتيق يش در سطح عموميافزا است. يمت انرژيش در قيافزا

 يبودجه و فشار سمت تقاضا يل کسريها به دلمتيق يش در سطح عموميکه افزاکند حال آنيشوک بروز م
  ان دارد.يک داشته و در طول زمان جريناميد یاقتصاد رفتار

  نشان داده شده است: ۱۳۹۰-۱۳۸۷ يهاسال طیبودجه دولت  يگذارهير سهم مخارج سرماينمودار زدر 
  

جبران خدمات کارکنان
54%

یارانه
13%

استفاده از کاالها و خدمات
15%

کمک هاي بالعوض
1%

رفاه اجتماعی
1%

سایر هزینه ها
16%
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تا  ۱۳۸۷ يهاسال طیدولت  يگذارهيمختلف در مخارج سرما ين سهم اجزايانگيم :۱۰۳-۱نمودار 

۱۳۹۰ 

  
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۷هاي  منبع: قوانين و لوايح بودجه سال

 

سهم در مخارج ن يترشيدولت ب ر مستحدثاتيساختمان و سا شوديده ميطور که در نمودار باال دهمان
ر ي(ساختمان و سا يش در بودجه عمرانيتواند سبب افزايم يمت انرژيش در قيافزادولت را دارند.  يگذارهيسرما

ش يزان شدت افزايد ساختمان گردد. قاعدتا هر چه ميتول يهامت نهادهيش در قيل افزايدولت به دل مستحدثات)
 يشتريز با شدت بيدولت ن يعمران يهانهيزان هزيصورت منيشتر باشد در ايد ساختمان بيتول يهامت نهادهيدر ق
  ابد.ييش ميافزا

ر مستحدثات را يد ساختمان و سايزان توليا ميش دهد يخود را افزا يمخارج عمران يستيصورت دولت بانيدر ا
که د خواهد شد و در صورت آنيبودجه دولت تشد يکسر يش در مخارج عمرانيکاهش دهد. در صورت افزا

ابد. تابع هدف دولت ييدولت کاهش م يگذارهيزان سرمايابد مير مستحدثات کاهش يد ساختمان و سايسطح تول
  .است يمت انرژيش در قينوع انتخاب دولت در مواجهه با افزا کنندهنييتع ياز انجام مخارج عمران

 خانوارهابر  يمت انرژيق شيافزا يگذاراثر يبررس

توان تحت چارچوب اقتصاد سياسي توضيح داد.  مي يبه صورت کلصالحات قيمت انرژي در ايران را ا يساز ادهيپ
اصالحات و  نيا اجراي اصالحات در بازار انرژي است برندگان و بازندگان انجام وهشي دهکنن آنچه تعيين يعني

اصالح  طرح ياثرات رفاه يمنظر بررس نيتعامل اين برندگان و بازندگان در نظام سياسي است. از ا وهنح

ساختمان و سایر 
مستحدثات

72%

ماشین آالت و تجهیزات
17%

سایر دارایی هاي 
تولیدنشده

10%

سایر مخارج
1%
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ن بخش يدر ا برخوردار است. ييباال تياز اهم ارذگاستيهدف س يها بر خانوارها به عنوان گروه يانرژ يها ارانهي
هاي مختلف درآمدي  رح بر گروهبا تحليل اقتصادي بر اساس آمارهاي موجود، اثر اجراي اين ط تالش شده

  شود.بررسي 
اصالح  ،يانرژ متيق شيچه افزا اگرشود.  ين بازار نميتنها منحصر به ا ياصالحات در بازار انرژ ياثرات اجرا

در  گرانيرفتار باز استيس نيا گر،يکديمختلف با  يارتباط بازارها لياما به دل شود يمحسوب م يدر بازار انرژ
 ياثرات رفاه ليتحل يبرا ني. بنابرادهد يقرار م ريتحت تأث زياقتصاد کالن را ن طيمح زيمختلف و ن يبازارها

طرح به صورت  نيا ياثرات رفاه ياکتفا کرد. بررس يبازار انرژ يتنها به بررس توان ينم يژانر يها ارانهياصالح 
خواهد بود. با  سريم يتعادل عموم کرديها و با استفاده از رو کنش آن بازارها و برهم يتمام ليبا تحل تر قيدق
آن  يساز ادهيروش از پ نيا يساز ادهيپ يبرا ازيمورد ن يها در دسترس نبودن داده ليمطالعه به دل نيدر ا حال نيا

قرار  و تحليل يمورد بررس ١يتعادل جزئ کرديدر چارچوب رو هاخانوار اين طرح بر ينظر شده و آثار رفاه صرف
  گرفته است.

 يمصرف خانوار سبدهر . گردد يم نييتع خانوار آن يمصرف يخانوار بر اساس سبد کاالهاهر  يرفاه تيوضع
رو  هها روب خود با آن يمصرف يکاالها هيته يکه برا ييها متيق عهدرآمد خود و مجمو با درنظرگرفتنرا  خود

 يخانوار در حالت کل دداشته باشد. درآم يدر پ يو يرا برا تيمطلوب نيشتريکه ب کند يانتخاب م يا است، به گونه
 يو هيسرمات يمالکدرآمد حاصل از  زيدرآمد حاصل از اشتغال و ن ها، ارانهي ياز محل پرداخت نقد آنشامل درآمد 

در اثر  هاخانوار يرخ داده در سبد مصرف راتييتغ يبررس ازمندين هاخانوار يرفاه راتييتغ يخواهد بود. بررس
  .هستندرو  هروب ها انواع کاالها با آن هيته ياست که برا ييها متيق زيو ن ها آندرآمد  راتييتغ

 يتالش شده براابتدا  ،ه شدهيته و درآمد خانوارها نهيهز يريطرح آمارگ يها بر اساس داده که مطالعه نيدر ا
 يبرخ ئهبا ارا يانرژ يها ارانهيها از اصالح  آن يرياثرپذ نحوهت خانوارها و يفراهم آوردن شهود بهتر از وضع

مربوط به  ن آمارهاياز ا يکي .ودارائه شطرح  نيا ياجراو پس از  شيپ يرانيا ياز خانوارها يکل يريتصو آمارها
دوام، گروه  کم يکاالها، گروه يخوراک يگره کاالها يعني( ييکاال ياصل يها ک از گروهي نه خانوارها در هريهز

نه گروه يسهم هز يبه طور کلتوان گفت  يممربوطه  يها است. بر اساس داده) يبادوام، و گروه انرژ يکاالها
را تشکيل خانوار  يمصرف يها نهيهز ين سهم اصلييپا يها ، که در دهکخانوار ينه مصرفيدر سبد هز يخوراک

 يگروه کاالها يها نهيهز يها کند و در عوض سهم يدا ميکاهش پش درآمد خانوارها يج با افزاي، به تدرمی دهد
و  ۱۳۸۹ يها خانوارها در سال يسبد مصرف سهيبا مقا ،نيعالوه بر ا ابند.ي يش ميافزا يدوام و بادوام تا حدود کم

                                                                                                                                 
هاي مشخصي  تنها به تحليل بازارها يا بخش براي ارزيابي اثرات سياستي خاص، رويکرد تعادل جزئي، بر خالف رويکرد تعادل عمومي،در  ١

گيرند. در واقع در اين رويکرد با فرض عدم تغيير در شرايط ساير بازارها، از اثر  شود که به صورت غالب تحت تأثير اين سياست قرار مي پرداخته مي
 شود. پوشي مي ناچيز سياست مورد نظر در بازارهاي ديگر چشم
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 يطرح هدفمند يخانوارها همزمان با اجرا يمخارج اسم زانيکه اگرچه م ديرس جهينت نيبه ا توان يم ۱۳۹۰

در  يريچشمگخانوارها تفاوت  نهيدر سبد هز يسهم انرژ شياز افزا ريغ به امااست،  دا کردهيپ شيافزا ها ارانهي
  است. امدهيبه وجود ن ها آن يها نهيسبد هز بيترک

از  يريداشتن تصو رد،يپذ يصورت م يخانگ ليوسا قياز طر وماًدر خانوارها عم ياز آنجا که مصرف انرژ
 يانرژ متيق شيافزا ريتأث وهدر مورد نح يشهود بهتر تواند يخانوارها م توسط وسائل گونه نيا تيمالک يچگونگ

خانوارها از انواع مختلف  يمند بهره يالگواز  يريبه همراه تصو ريتصو نيمختلف را فراهم کند. ا يبر خانوارها
ن يابه طور مفصل در  ،يانرژ يها ارانهيطرح اصالح  يمهم در نحوه اثرگذار ي، به عنوان عامليانرژ يها حامل
خانوارها در مواجهه با  تياز وضع يدرست ريتصو تواند يآمارها م نيبا استفاده از ا خواننده شده است. ارائه بخش

با کاهش  يانرژ يها ارانهيطرح اصالح  يبه صورت خالصه در اثر اجرا به دست آورد. يانرژ متيق شيافزا
د و تا يع و نفت سفيگاز ما ينظر يانرژ يها از حامل يمصرف برخ يالگو ،خانوارها يکمتر ضرور مصارف يبرخ

ر ييمختلف تغ يها ن دهکيب يانرژ يها ر حامليمصرف سا يالگو اما ،ر شدهيين دستخوش تغيبنز يحدود
  است. دا نکردهيپ يچندان

سال  يعنيها،  ارانهي يطرح هدفمند يساز ادهيها در سال اول پس از پ ارانهي يمربوط به پرداخت نقد يآمارها
 ياز درآمد خود را از محل پرداخت نقد ييدرآمد سهم باال کم ين سال خانوارهايدهد در ا ي، نشان م۱۳۹۰

با  يعين سهم به طور طبياند. ا داشته ين پرداخت نقديبه ا ياديز ين وابستگياند و بنابرا ن کردهيها تأم ارانهي
(از نظر سهم  يپرداخت يها ارانهيپردرآمد به  يخانوارها ين وابستگيابد و بنابراي يش مش درآمد خانوارها کاهيافزا

با درآمد متوسط،  يها گروهسه با يدر مقادرآمد  کم يها در گروهن وجود يآن در درآمد خانوار) کمتر بوده است. با ا
شود در  يم ينيب شياند. البته پ در سال اول محروم مانده ينقد ۀارانيافت ياز خانوارها از در يشتريتعداد ب

کاهش  اند افت نکردهيدر يارانه نقديکه  ييخانوارها تعدادن دسته از خانوارها ير پوشش رفتن ايبعد با ز يها سال
ر ددرآمد عمل کرده است.  کم يبه ضرر خانوارها ين مسأله در سال اول از نظر رفاهين حال ايبا ا افته باشد.ي

درصد  ۳,۲درصد خانوارهاي روستايي و  ۲,۶مجموع بنابر آمارهاي طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارها، 
  اند. دريافت نکرده ينقديارانه  ۱۳۹۰خانوارهاي شهري کشور در سال 

 يابيارز يمختلف برا يها روش يبررس پس ازتالش شده  يکل يآمارها يبعد از ارائه برخن مطالعه يدر ا
در مورد  يقبول ل قابلين منظور، تحليا يمناسب برا يانتخاب روش با يانرژ يها ارانهيطرح اصالح  ياثرات رفاه

 )۱۳۸۹مله مطالعه نيلي و همکاران (از ج نيشيپدر مطالعات ن طرح ارائه شود. يا يت خانوارها پس از اجرايوضع
رفتار جايگزيني اثر کننده صورت نگرفته و  سنجش اثرات رفاهي طرح هدفمندي بر اساس ترجيحات مصرف

کننده بين اقالم مختلف موجود در سبد مصرفي وي مورد توجه قرار نگرفته است. اهميت بررسي اين  مصرف
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، عالوه بر ها يير قيمتي اصالحي، به دليل تغها کنندگان پس از اجراي طرح جهت است که مصرف آنمسأله از 
کنندگان با تغيير درآمد حقيقي خود  شوند. مصرف هاي نسبي نيز مواجه مي تغيير درآمد حقيقي، با تغيير در قيمت

شود.  ميزان تقاضاي از هريک از اقالم کااليي را تغيير خواهند داد. اين اثر تحت عنوان اثر درآمدي شناخته مي
ميزان مصرف هر  زين هاي نسبي خواهند کرد در واکنش به تغييرات قيمت کنندگان سعي مصرف ،عالوه بر اين

به بيشترين د يجد ينسب يها متيدر قاي تغيير دهند که  يک از اقالم مصرفي در سبد کاالي خود را به گونه
تحت عنوان اثر نه يدر سبد هز ين کردن اقالم مصرفيگزيخانوارها و جا سطح مطلوبيت دست يابند. اين رفتار
کننده و اکتفا به سنجش  عدم تحليل اين رفتار مصرف در صورتشود.  جايگزيني يا اثر جانشيني شناخته مي

کننده، از ميزان اعتبار نتايج تحقيق در  تغييرات درآمد حقيقي، به دليل ناديده گرفته شدن بخشي از رفتار مصرف
و ارزيابي  رفع نقيصهن يشده ا در اين مطالعه سعي تأثيرات رفاهي طرح اصالحي کاسته خواهد شد. سنجش

هاي درآمدي مختلف در اثر اجراي طرح اصالح  از ميزان تغييرات رفاهي خانوارهاي ايراني در گروه يبهتر
  .ارائه شودهاي قيمتي انرژي  يارانه

(اقالم مصرف کاالهاي اساسي  مثل، خانوارها يرفاه راتييسنجش تغ يمختلف برا يها شاخص انيماز 
-تيمطلوب يها مطالعه از شاخص نيدر ا ،شاخص درآمد حقيقي و کننده ژي)، شاخص مازاد مصرفخوراکي و انر

 يرفاه راتييدارند تغ يها سع شاخص نيمنظور استفاده شده است. ا نيا يشاخص برانوع  نيمحور به عنوان بهتر
خود احساس  يسبد مصرف رييغبسنجند که خانوارها در اثر ت يتيمطلوب زانيدر م راتييخانوارها را بر اساس تغ

از  يزانياست. درآمد معادل م محور-تيمطلوب يها شاخص انواعاز  يکيدرآمد معادل خانوارها  زاني. مکنند يم
داشته  اريدرآمد را در اخت زانياصالحات آن م ياز اجرا شيپ يها متيکه خانوار در ق يدرآمد است که در صورت

درآمد معادل از  راتييتغ نيطرح را تجربه خواهند کرد. بنابرا يمعادل رفاه پس از اجرا يرفاه زانيباشد، عمالً م
 يانرژ يها ارانهيدر اثر اصالح  يو درآمد و ها متيدر ق راتييخانوار معادل اثرات مجموع تغ يبرا ينظر رفاه

رفتار  ن،يشيپ يها شاخص، بر خالف شاخص نيبا استفاده از امطمئن بود که  توان يم ليدل نيخواهد بود. به هم
در نظر  زي) و اثر آن بر رفاه خانوار نينسب يها متيق راتييخود (در مواجهه با تغ يخانوار در سبد مصرف ينيگزيجا

  .شود يمگرفته 
است که  يياست که شامل همه کاالها ييستم تقاضايس يازمند برآورد پارامترهايمحاسبه درآمد معادل ن

چهار از آل  دهيباً ايتقر يتقاضا ستميمطالعه با برآورد س نيدر اکنند.  يخود انتخاب م يسبد مصرف يخانوارها برا
 تيمطلوب نييبرآورد شده در تع بيو استفاده از ضرا ها اشاره شد) ن به آنيش از اي(که پ مختلف ييکاالگروه 

پرداخته بر خانوارها  يانرژ يها ارانهيطرح اصالح  ياثرات رفاه يو بررس ها درآمد معادل آن بهمحاس بهخانوارها 
  است. شده
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 يها ارانهيطرح اصالح  يساز ادهياست که در سال اول پ آنوجود دارد  نيب نيکه در ا يتوجه قابل تهنک

در سطح را  يشتريبه مراتب ب رشد يشهر يبا خانوارها سهيدر مقا ييروستا ي، خانوارها۱۳۹۰سال  يعني ،يانرژ
  دهد. اين پديده را به خوبي نمايش مي ۱۰۴-۱نمودار  اند. تجربه کردهاند  هايي که با آن مواجه بوده قيمت

  

   و روستايي   به تفکيک جمعيت شهري   ۱۳۹۰درآمدي در سال    هاي : تورم پنجک۱۰۴-۱نمودار 

  
  

 ياز اجرا شيپ ها ارانهياز  ييو روستا يشهر يمتفاوت خانوارها يمند بهره يدر الگو پديده نيا ياصل يشهر
دريافت  قياز طر ها ارانهي يطرح هدفمند ياز اجرا شيپ ييروستا يطرح است. به طور مشخص خانوارها نيا

برخوردار در مورد آرد و غالت  يقابل توجه نهارااز ي شده، يعرضه م نييپا اريبس يمتيکه با ق ،ييآرد روستا يهسهم
 دايپ شيبرابر افزا ۴۰کاال در حدود  نيا متيق ،ارانهي نيو حذف ا ها ارانهي يدفمندطرح ه ي. با اجرااند شده مي

سبب  گر،يد يمتيق راتييتغ يبوده، به همراه برخ ييروستا يکه مخصوص خانوارها متيجهش ق نيکرده است. ا
مواجه  آنکه با  ييها متيرا در ق بيشتريرشد  يطرح هدفمند يدر سال اول اجرا ييروستا يشده خانوارها

 رود ي، انتظار مبوده ها متيجهش سطح ق قتيدر حق ها متيق شيافزا نيا که آن لياند تجربه کنند. البته به دل بوده
متفاوت  يالگو ليحال به دل نيمشاهده نشود. با ا ييو روستا ياختالف در تورم شهر نيبعد ا يها در سال

متفاوت  شيافزا نيو بنابرا يطرح هدفمند ياز اجرا شيپ ها ارانهياز  ييو روستا يشهر يخانوارها يمند بهره
به جبران متناسب  توانسته ينم عتاًيدو گروه طب نيبه ا کساني يدو گروه، پرداخت نقد نيا يبرا ها متيسطح ق

داشته  يشتريب يريپذ بيطرح آس نيا يدر اثر اجرا ييروستا يخانوارها رود يانتظار م نيشود. بنابرا يها منته آن
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پر درآمد  يو خانوارها ييروستا يخانوارها يقيدرآمد حق دهد ينشان م ۱۰۵-۱طبق نمودار  ليتحل جينتا
درآمد خانوارها  شيبا افزا يقيکاهش درآمد حق نيو ا افتهيکاهش  ها ارانهي يطرح هدفمند يدر اثر اجرا يشهر

 نيگزيبا جااند  موفق شدهي نسب يها متيق راتييتغ هب واکنشدر حال خانوارها  نيداشته است. با ا يشتريشدت ب
طور که پيش از اين نيز اشاره شد،  همان از رفاه خود را جبران کنند. يخود بخش يکاالها در سبد مصرف کردن

هاي قبلي و در صورت  درآمد معادل خانوار در حقيقت ميزاني از درآمد است که خانوار در صورت مواجهه با قيمت
اختيار داشتن اين ميزان درآمد، رفاهي دقيقاً معادل رفاه خود پس از اجراي طرح اصالح يارانه انرژي به دست در 

هاي انرژي حاصل برآيندي از رفتار خانوارها در تعيين  خواهد آورد. رفاه خانوارها پس از اجراي طرح اصالح يارانه
هاي نسبي و در حقيقت پاسخ  ناشي از تغيير در قيمتسبد جديد مصرفي خود است. بخشي از اين رفتار خانوارها 

ها در جايگزين کردن برخي اقالم مصرفي در سبد هزينه خود براي افزايش سطح رفاه است. بر اساس اين  آن
توان با سنجش ميزان تغييرات درآمد معادل براي خانوارهاي مختلف، ميزان تغييرات در سطح رفاه  ويژگي مي

حال در محاسبه درآمد حقيقي خانوارها اين رفتار  ها سنجيد. با اين ظر گرفتن رفتار جايگزيني آنخانوارها را با در ن
شود. بنابراين مقايسه تغييرات درآمد حقيقي و درآمد معادل در اين نمودار در  جايگزيني خانوارها ناديده گرفته مي

خود با استفاده از رفتار جايگزيني و تغيير در هاي مختلف درآمدي را در جبران رفاه  واقع توان خانوارها در گروه
   دهد. سبد مصرفي خود نشان مي

 و درآمد معادل خانوارها يقيدرآمد حق ينسب راتيي: تغ۱۰۵-۱ نمودار

  
خانوارهاي پردرآمد روستايي و اکثر خانوارهاي شهري شود،  يمشاهده م ۱۰۵-۱گونه که در نمودار  همان

اند از طريق بروز رفتار جايگزيني در سبد مصرفي خود رفاه از دست رفته خود را تا حدودي جبران کنند و  توانسته
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ها از نظر رفاهي به وضعيت بهتري برسند.  بعضاً حتي در مقايسه با دوران پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه

هاي کم درآمد اغلب به دليل کيفيت پايين سبد مصرفي خود  است که گروه آني که بايد به آن دقت داشت ا نکته
است که به دليل سطح پايين  آنتوان کمتري براي جبران رفاه از طريق رفتار جايگزيني دارند. علت اين مسأله 

براي کاهش بيشتر مصرف خود از ها عموماً توان چنداني  مصرف اين خانوارها از اقالم مختلف، اين گروه
توانند براي رسيدن به سطح رفاه باالتر اين  اند را ندارند و نمي کاالهايي که با افزايش قيمت نسبي مواجه بوده

در خانوارهاي شهري با افزايش سطح درآمد به  حال نيبا ا .هاي کاال جايگزين کنند ساير گروهدسته از کاالها را با 
ها کاهش پيدا  ي اين دسته از خانوارها، به تدريج کشش قيمتي کاالهاي مختلف براي آندليل سطح رفاه باال

دهند. بنابراين اهميت رفتار  کند و بنابراين اين خانوارها به افزايش قيمت کاالها واکنش کمتري نشان مي مي
ها براي جانشين کردن  توان آن ها و در نتيجه افزايش جايگزيني در اين دسته از خانوارها ابتدا با افزايش درآمد آن

ها  شود. اما به تدريج با افزايش سطح رفاه خانوارها و کاهش حساسيت آن کاالها در سبد مصرفي خود بيشتر مي
   شود. تر مي رنگ به قيمت کاالها نقش رفتار جايگزيني در جبران رفاه خانوارها کم

 يتنها مربوط به سال اول پس از اجرا ن بخشيدر ا ارائه شده يها ليتحل جينتاطور که مشخص است  همان
 يسطح عموم راتييتغ ندهيآ يها در سالتوان گفت که  يم يبه صورت مفهوماست.  ۱۳۹۰سال  يعنيطرح 

 زيآم تيموفق ياجرا .بودرفاه خانوارها خواهند  رييکننده نحوه تغ نييتعخانوارها  يدرآمد اسم راتييتغ زيو ن ها متيق
 يياشتغال و بهبود درآمدزا جاديا زيکنترل حجم پول و مهار تورم و ن يدولت برا ندر گرو توا ندهيطرح در آ نيا

تواند  عدم بهبود کافي درآمد اسمي خانوارها ميها و  متيباال رفتن سطح قهاي بعد،  در سالخانوارها خواهد بود. 
طرح به ميزان  نيا يرفاه جينتا دهد يانجام گرفته نشان م يها تحليل ب قرار دهد.خانوارها را در معرض آسي

 اي اشتغالدرآمد خانوارها از محل  راتييچنانچه تغ نيزيادي به تغييرات درآمد اسمي خانوارها حساس است. بنابرا
از  ياريبس .را خنثي کندشده در اثر عدم کنترل رشد حجم پول  جاديتورم ا نتواند اثرها  آن يهسرمامالکيت 

  .طرح از دست خواهند داد نيا ياجرا مهاز رفاه خود را در اثر ادا يبخش ندهيآ يها خانوارها در سال
 يبستگ يکارينرخ ب راتييغت زيو ن ياسم يدستمزدها راتييدرآمد حاصل از اشتغال خانوارها به تغ راتييتغ

 نيخواهد داشت. بنابرا يبستگ ندهيکار در آو کسب يفضا تيفيبه ک زيخود ن يهدارد. درآمد خانوارها از محل سرما
 يبهبود فضانيز کنترل و بهبود نرخ بيکاري و  يدولت برا يها استيمهار تورم، س يعالوه بر تالش دولت برا

خانوارها خواهد  يبهبود اوضاع رفاه جهيخانوارها و در نت ياسم درآمد شيدر جهت افزا ياديز تيکار اهمو کسب
 يبه عنوان عاملتنها را  ها ارانهي يپرداخت نقد ديدولت بااست که  آنپيام کلي اين بخش داشت. در واقع 

تکيه بر  کند. يوکار و بهبود اشتغال تلق کسب يبهبود فضا يآوردن فرصت برا مدت و در جهت به دست کوتاه
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نهايي تواند راهکار  بودجه دولت) نمي يکسر ياهاي نقدي به خانوارها در بلندمدت (به دليل تبعات آن بر پرداخت
  دولت براي بهبود وضعيت رفاهي خانوارها باشد.

 ياقتصاد يهابنگاهبر  يمت انرژيش قيافزا ياثر گذار يبررس

. نمودار را به خود اختصاص داده است يارانه انرژيدرصد از کل  ۱۸بخش صنعت  ۱۳۸۸ترازنامه سال  يبر مبنا
  دهد:يصنعت را نشان مارانه بخش ياز کل  يمختلف انرژ يهاارانه حاملير سهم يز
  

 بخش صنعت يارانه انرژياز  يمختلف انرژ يهاسهم حامل :۱۰۶-۱نمودار 

  
 ۱۳۸۸سال  يمنبع: ترازنامه انرژ

 

ارانه بخش صنعت را به خود يدرصد از  ۸۱ يعيبرق نفت کوره و گاز طب يمختلف انرژ يهان حامليکه از ب
  اند.اختصاص داده

  دهد:يرا نشان م ۱۳۸۹در سال  يصنعت يهاانرژي در بنگاه يهانه حاملير سهم هزينمودار ز
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 ۱۳۸۹در بخش صنعت در سال  ينه انرژيزان هزيمختلف انرژي از م يهاسهم حامل :۱۰۷-۱نمودار 

  
 رانيمنبع: مرکز آمار ا

 

هاي ترين حامل نفت سياه و نفت کوره مهم ،گاز طبيعي ،برق ۱۳۸۹در سال  يصنعت يهاآمار کارگاه يبر مبنا
هاي صنعتي مربوط به  درصد از هزينه انرژي بنگاه ۸۵شوند و در مجموع هاي صنعتي محسوب مي انرژي بنگاه

بيشترين نقش را در  ينه انرژيدرصد از کل هز ۴۴اين سه حامل است. از بين اين سه حامل برق با اختصاص 
   صنعتي داشته است.هاي  ي انرژي بنگاهسبد هزينه

زان يش ميزان شدت افزاياز م يتابع يمت انرژيش در قيدر اثر افزا يصنعت يهانه بنگاهيش در هزيزان افزايم
 يهاارانه حامليزان يگر است. لذا با توجه به ميکديبا  يمختلف انرژ يهانهاده ينيزان جانشيز ميمصرف و ن

 يبر مبنا در بخش صنعت هستند. يانرژ يهاحاملن يتر مهم يعيزان مصرف برق نفت کوره و گاز طبيو م يانرژ
درصد از کل هزينه انرژي صنعت را به خود  ۸۲رشته فعاليت حدود  ISIC، ۱۴ يکد چهار رقم يبند دسته

 درصد است. اين ۷۰که سهم هفت رشته فعاليت نخست از کل هزينه انرژي صنعت حدود  ،انداختصاص داده
توليد محصوالت اوليه آهن و  ،)۲۳۲۰( هاي نفتي تصفيه شدهند از توليد فرآوردهيب عبارتها به ترترشته فعاليت

توليد مواد پالستيکي به شکل اوليه و ساخت الستيک  ،)۲۶۹۴( توليد سيمان آهک و گچ ،)۲۷۱۰( فوالد
توليد محصوالت اساسي  ،)۲۴۱۱( توليد محصوالت شيميايي اساسي به جز کود و ترکيبات ازت ،)۲۴۱۳مصنوعي(

). هر چه سهم از هزينه انرژي بيشتر باشد شوک آني افزايش در قيمت ۲۶۹۷( و توليد آجر ،)۲۷۲۲( آلومينيومي
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تر بوده و هر چرا که ميزان مصرف انرژي باال ،شودها ميانرژي بنگاه سبب افزايش شديدتر در ميزان هزينه انرژي 
  .شود يمها نيز بيشتر بنگاه ميزان افزايش در هزينهي باالتر باشد چه ميزان مصرف انرژ

 يبرا ييها. شاخصکند يرا تحمل ممت ارز يو ق يمت انرژيش توامان قيران افزاياقتصاد ا يط کنونيشرا
ها  اند که بر اساس آن ف شدهيمت ارز تعريو ق يمت انرژيقمختلف از  يهاتيرشته فعال يريزان اثرپذيم يبررس

ها هايي که در آند. رشته فعاليتين دو شاخص سنجيمختلف را نسبت به ا يهاتيرشته فعالت يتوان حساسيم
و از طرفي  باشدنسبت هزينه انرژي به ارزش افزوده و نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده پايين 

ي اقتصادي ايران هستند. اگر شوندگان شرايط کنونمنتفع ،ها باال باشدنسبت درآمد صادراتي به ارزش افزوده آن
ن شود و ييها از ارزش افزوده صنعت تعسهم آن يبر مبنا يمختلف اقتصاد يهاتيرشته فعال يت نسبيزان اهميم

هاي فعاليت تنها رشته روند،مهم صنعت به شمار  يهاتيدرصد رشته فعال ۵شتر از يبا سهم ب يهاتيرشته فعال
و نيز توليد مواد شيميايي اساسي به جز  )۲۴۱۳(و ساخت الستيک مصنوعي توليد مواد پالستيکي به شکل اوليه

ران هستند. سهم ياقتصاد ا يط کنونيشونده در شرامهم منتفع يهاتيرشته فعال )۲۴۱۱(کود و ترکيبات ازت
  دهد.درصد است که سهم پاييني از اشتغال کل صنعت را تشکيل مي ۵,۶ها حدود اشتغال اين دو رشته فعاليت

اقتصاد  يط کنونيشونده از شرامنتفع يهاتيرشته فعال ير سهم از ارزش افزوده و اشتغال برايدر جدول ز
  ران نشان داده شده است:يا

ران از اشتغال و ياقتصاد ا يط کنونيشونده از شراعمنتف يهاتيسهم رشته فعال :۲۸-۱جدول 

 افزوده ارزش
 از ارزش افزوده(درصد)سهم  سهم از اشتغال(درصد) نام رشته فعاليت

  ٠,٠٤  ٠,١٩ )۱۵۱۷بندي خرما( بندي و بسته پاك كردن و درجه
  ٠,٠٨  ٠,١٠ )۱۵۱۸بندي پسته( بندي و بسته پاك كردن و درجه

  ٠,٠٢  ٠,٠٧ )۱۷۳۱كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي(
  ٠,١٣  ٠,٢٠ )۱۹۱۱دباغي و تكميل چرم(

  ٥,٤  ١,٤٧ )۲۴۱۱تركيبات ازت(توليد مواد شيميايي اساسي به جز كود و 
  ٢,٤٨  ١,٩٠ )۲۴۱۲توليد كود شيميايي و تركيبات ازت(

  ٧,١٣  ۲,۱۶ ) ۲۴۱۳مصنوعي( توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك
  ٢,٠٩  ٠,٤٧ )۲۷۲۱( توليد محصوالت اساسي مسي

  ١٧,٤  ٥,٦ مجموع

  
هزينه انرژي به ارزش افزوده و نسبت هزينه مواد اوليه هايي که ميزان شاخص نسبت در مقابل، رشته فعاليت

ها  آنو ميزان شاخص نسبت درآمد صادراتي به ارزش افزوده باشد تر از ميزان آستانه پايين ها آن به ارزش افزوده
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هايي رشته فعاليت .بينندهاي اقتصادي کمترين آسيب را مينسبت به ساير رشته فعاليت باشد،باالتر از حد آستانه 

باالتر از حد آستانه و شاخص مربوط به درآمد ها  آنکه ميزان شاخص مربوط به انرژي و مواد اوليه وارداتي 
با بيشترين آسيب از شرايط کنوني اقتصادي ايران  هايتر از حد آستانه باشد، رشته فعاليتشان پايين صادراتي

کند. صدق مي )۲۶۹۲(سراميکي نسوز(عايق حرارت) رشته فعاليت توليد محصوالت هستند. اين شرايط تنها براي
 را به خود اختصاص داده است. ۱۳۸۹درصد از ارزش افزوده سال  ۱۴,۰درصد از اشتغال و  ٢,٠٢اين رشته فعاليت 

يا قيمت ارز محدوديت محسوب و قيمت انرژي ا يها آن است که در اکثر رشته فعاليت دهندهاين امر نشان
  بينند.از افزايش يکي از اين دو عامل آسيب مي معموال هاي مختلففعاليتشود و رشته  مي

 ير در تکنولوژييل سبب تغين دليد و به هميتول يهانهاده يمت نسبير در قييسبب تغ يمت انرژيش قيافزا
ن نشارا  ۱۳۸۶-۱۳۷۳د در بازه يتول يهاروند نسبت نهادهر يز ينمودارها شود.يم يصنعت يهاد بنگاهيتول
  .دهد يم

 کار يرويمت ثابت به نيه به قينسبت سرما :١٠٨-١نمودار 

  
 ران و محاسبات صورت گرفته در پژوهشيمنبع: مرکز آمار ا
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 کار يروينسبت مصرف برق به ن :١٠٩-١نمودار 

  
 ران و محاسبات صورت گرفته در پژوهشيمنبع: مرکز آمار ا

 

 کار يرويبه ن يعينسبت مصرف گاز طب :١١٠-١نمودار 

  
 ران و محاسبات صورت گرفته در پژوهشيمنبع: مرکز آمار ا

 

 يروين نيجانش يه و انرژيرسد سرمايباال مشخص است در طول زمان به نظر م يطور که در نمودارهاهمان
از  يديخود سطح جد ير در تکنولوژييبا تغ ياقتصاد يهاشود بنگاهيسبب م يمت انرژير در قيياند. تغکار شده
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شتر ياز بيمورد ن ير تکنولوژييد را انتخاب کنند. قاعدتا هر چه شدت تغيتول يهانهاده يريگکار به نهيزان بهيم

 يهانهيشتر است. کشش هزيب يميقد يط حفظ تکنولوژيدر شرا ياقتصاد يهابنگاه يريپذبيزان آسيباشد م
 يمتيکه هر چه کشش ق يابه گونه ،باشد ياقتصاد يهامدت بنگاهانياز رفتار م يتواند انعکاسيد ميتول

شتر است. يبز ين يمت انرژيش در قيل افزاينه به دليش هزيشدت افزا ،شتر باشدينه بيدر تابع هز يانرژ يها نهاده
در  يريپذبياز آس يتواند انعکاسيمختلف م يهادر بنگاه يدهزان سوديط بازار محصول و مين امر در کنار شرايا

 يبر مبنا ياقتصاد يهابنگاه يريپذبيزان آسيتوان ميت ميمختلف باشد. عالوه بر رشته فعال ياهتيرشته فعال
د به ينه توليهز يمتيق يهان کششيآمده از تخمدست  بهج ين کرد. خالصه نتاييز تعيت را نياندازه و نوع مالک

  ر است: يشرح ز
 گاز بيشتر از نفت کوره است.به طور کلي، کشش قيمتي برق هزينه توليد بيشتر از گاز و  .١

هاي متوسط توليد ساير محصوالت کاني  بيشترين کشش قيمتي برق هزينه توليد مربوط به بنگاه .٢
 غير فلزي است.

 )۱۹(هاي متوسط دباغي و عمل آوردن چرم کمترين کشش قيمتي برق هزينه توليد در بنگاه .٣
 وجود دارد.

 است. )۱۷(هاي متوسط توليد منسوجات بنگاهبيشترين کشش قيمتي گاز هزينه توليد مربوط به  .٤

هاي کوچک توليد ساير محصوالت کاني غير  کمترين کشش قيمتي گاز هزينه توليد در بنگاه .٥
 تاده است.اتفاق اف )۲۶(فلزي

هاي دولتي بيشتر  ت انتشار و چاپ کشش قيمتي برق هزينه توليد در تمام بنگاهيبه جز رشته فعال .٦
 هاي خصوصي است. از بنگاه

کشش قيمتي گاز هزينه  ،گاز معنا دار بوده يمتيها کشش قکه در آن ييهاتيرشته فعال يدر تمام .٧
  هاي خصوصي است. هاي دولتي بيشتر از بنگاه توليد در بنگاه

تواند درکي نسبت به رفتار هاي انرژي در هزينه توليد بر حسب اندازه ميهاي قيمتي نهادهمقايسه کشش
ي به دست دهد. اگر در ر مواجهه با افزايش در قيمت انرژها دتصادي بر حسب اندازه آنهاي اقمتفاوت بنگاه

اين  بينند شرايط براي کاهش اندازههاي کوچکتر ميهاي بزرگ آسيب بيشتري نسبت به بنگاهرشته فعاليتي بنگاه
ها نتوانند شود بنگاه هاي ناشي از قوانين بازار کار ممکن است سببها بايستي فراهم شود. اصطکاکبنگاه

هاي کوچک و متوسط که . از طرفي براي بنگاهرا انتخاب کنندها بهينه است سطحي از اندازه که براي آن
هاي بزرگتر هاي دولت در بازار محصول بنگاهکوچکتر از اندازه بهينه هستند شرايط در بازارهاي مالي و دخالت

ها به اندازه بهينه باشد. بدون در نظر گرفتن اين تغييرات در  نتواند به عنوان موانعي در جهت رسيدن آمي
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هاي اقتصادي در اثر افزايش قيمت انرژي با مشکالت بازارهاي ديگر و مقدم بر افزايش در قيمت انرژي بنگاه
   شوند.بيشتري مواجه مي

تواند سبب شود منابع بانکي ميها به هاي دولتي و نيز دسترسي بيشتر آناز طرفي بيشتر بودن آسيب در بنگاه
 ،ها ناکارايي خود را نه از طريق تغيير در تکنولوژي بلکه با منابع بانکي پوشش دهند. در صورت وقوعاين بنگاه

تواند سبب آن ها به بانک مرکزي در پايه پولي داشته باشد مي بدهي بانک تواند بر جزر جدا از اثري که مياين ام
خود را از دست دهند و همين  تيامکان استمرار فعالهاي دولتي وصي در مقايسه با بنگاههاي خصشود که بنگاه
ها شود در سطح تواند سبب کاهش عرضه و افزايش در سطح عمومي قيمتکه در بازار محصول مي امر جدا از آن

   شود. يموري کل اقتصاد منجر کل اقتصاد نيز به کاهش بهره
در  يريپذبيتوان آسيدر مورد بازار محصول م يز فروضيو ن يانرژ يهاهادهن يمتيبا استفاده از کشش ق

مورد  يانرژ يهامت حامليش در قيت با توجه به افزايک اندازه و مالکيمختلف را به تفک يهاتيرشته فعال
ار کمتر از يمت برق بسيش قيها در مواجهه با افزابنگاه يريپذبيآمده آسدست  بهج يقرار داد. بنابر نتا يبررس

مت يش همزمان قياست. در واقع افزا يانرژ يهامت همه حامليش قيها در مواجهه با افزابنگاه يريپذبيآس
د يش شدين امر به افزايا ييکند. چرايها وارد متياکثر رشته فعال يهابه بنگاه يديب شديآس يانرژ يهاحامل

ش يزان افزايرسد ميگردد. به نظر ميدرصد) بر م ٢٧٠ک به ي(نزد يصنعت يهابنگاه يبرا يعيمت گاز طبيق
که در رابطه با  يقابل تحمل باشد؛ در حال ياقتصاد يها بنگاه يبوده که برا ياش از اندازهيب يعيمت گاز طبيق
مورد  يانرژ يهامت حامليش قيزان افزاين مييجهت تع يدن به دستورالعمليرس يست. برايگونه ننيمت برق ايق
د گفت که ين مطلب بايح ايبرخوردار است. در توض ياديت زياز اهم ينسب يهامتيها، توجه به قبنگاهاز ين

مت يکنند: دسته اول، نسبت قيتوجه م ينسب يهامتيد خود به دو دسته از قيتول ين تکنولوژييها در تع بنگاه
. يگرينسبت به د يانرژ يهاحاملک از يمت هريه است و دسته دوم، قيکار و سرما يروي، نيانرژ يها حامل
 يهاک از حاملي مت هريد قيرند، بايبگ يانرژ يهامت حاملياز ق يدرست عالمتها که بنگاهنيا ين برايبنابرا
تواند يکه بنگاه م يانهيبه ين صورت، تکنولوژير ايثابت بماند. در غ يگريدر طول زمان نسبت به د يانرژ

  کند. يل ميرا به بنگاه تحم ييهانهين امر هزير خواهد کرد و اييانتخاب کند، در طول زمان تغ
 ينه برايمختلف، اندازه به يهاتيده شد که در رشته فعاليها دک اندازه بنگاهيبه تفک يريپذبيآس يدر بررس

زان يمن يتر که کم يدهد در صورتين امر نشان ميا مختلف متفاوت است. يهاتيه فعالرشت يب برايآسن يتر کم
ها از بنگاه يها، اندازه متفاوتتيک از رشته فعالي در نظر گرفته شود، در هر ينگيبه عنوان مالک به يريپذبيآس

با اندازه  يهاها، بنگاهتيها نشان داد که در اکثر رشته فعالين بررسيکند. همچنيرا ارضا م ينگيمالک به
  مت برق بودند. يش قيدر مواجهه با افزا يريپذبيآسن يتر باال يمتوسط دارا
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مت برق و يش قي، پس از افزايمت انرژيش قيها قبل از افزابنگاه يريپذبيج آسير خالصه نتايدر جدول ز

  آمده است.  يانرژ يهامت همه حامليش قيپس از افزا
  

 يصنعت يهار از کل ارزش فروش بنگاهيپذبيآس يهاسهم ارزش فروش بنگاه :٢٩-١جدول 

 (درصد)
 متيق شيافزا از شيپ 

 يانرژ

 متيق شيواسطه افزا به

 برق

 متيق شيافزا واسطه به

 يانرژ يهاحامل همه

  ۲۴,۲۳  ۱۱,۸  ۹,۳ ياقتصاد يهابنگاه کل
  

، فقط يمت انرژيش قيش از افزايپ ريپذبيآس يهاگونه که در جدول باال مشخص است، سهم بنگاههمان
رسد نامساعد ين به نظر ميمت برق است. بنابرايش قير به واسطه افزايپذبيآس يهاکمتر از سهم بنگاه ياندک

شده  يمت انرژيش قيش از افزايها پبنگاه يريپذبيآس(که موجب  يصنعت يهاکسب و کار بنگاه يبودن فضا
را  ياقتصاد يهابنگاه يريپذبيمت برق، آسيش در قيبا به اندازه افزاياست؛ چرا که تقر يار مهمياست) عامل بس

ر، ين جدول زيکسب و کار تالش کرد. همچن يفضا  در جهت بهبود يستيل باين دليبه همراه داشته است. به هم
  دهد.يک اندازه انجام ميها به تفکبنگاه يريپذبيان آسيم ياسهيمقا

  

با اندازه مشابه  يهار از کل ارزش فروش بنگاهيپذبيآس يهاسهم ارزش فروش بنگاه :۳۰-۱جدول 

 (درصد)
 متيق شيافزا از شيپ بنگاه اندازه نوع

 يانرژ

 در شيافزا واسطه به

 برق متيق

در  شيافزا واسطه به

 يهاهمه حامل متيق

 يانرژ

  ۲۵,۳۶  ۹,۳۲  ۴,۶۲ کوچک يهابنگاه

  ۲۷,۴۵  ۹,۳۷  ۴,۸۲ متوسط يهابنگاه

  ۲۲,۳۱  ۱۳,۳۶  ۱۱,۸۱ بزرگ يهابنگاه
  

 يهاش از سهم بنگاهير بيپذبيبزرگ آس يها، سهم بنگاهيمت انرژيش قياز افزا شيشود که پيده ميد
که اول آن ل باشد؛ين دو دلياز ا يکياز  ين امر ممکن است ناشير بوده است. ايپذبيا متوسط آسيکوچک و 

ه سهم گر آن است کيها نامساعدتر باشد. امکان در بنگاهيبزرگ نسبت به سا يهاکسب و کار بنگاه يفضا
اند جاد شدهيا يکوچک و متوسط، بدون داشتن صرفه اقتصاد يهاسه با بنگاهيبزرگ در مقا يهااز بنگاه يشتريب
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، يانرژ يهامت همه حامليش قيز افزايمت برق و نيش قيشود که افزايده مين ديپردازند. همچنيت ميو به فعال
  .١کنديکوچک وارد م يهاسه با بنگاهيمتوسط در مقا يهابه بنگاه يشتريب بيآس

  ر آمده است.يها، در جدول زت بنگاهيک نوع مالکير به تفکيپذبيآس يهاسه سهم بنگاهيمقا
  

ت يها با نوع مالکر از کل ارزش فروش بنگاهيپذبيآس يهاسهم ارزش فروش بنگاه :۳۱-۱جدول 

 مشابه
 در شيافزا از شيپ بنگاه کتيمال نوع

 يانرژ متيق

 در شيافزا واسطه به

 برق متيق

 در شيافزا واسطه به

 يانرژ متيق

  ۷,۹۹  ۳,۹۵  ۲,۸۶ يدولت

  ۱۹,۱۰  ۲,۱۲  ۱۲,۳۸ يخصوص
  

 يبرا يمت انرژيش قيش از افزايپ يدولت يهاکسب و کار بنگاه يشود، فضايده ميگونه که دهمان
ن امر يانحصار برخوردارند که ا ايو  يازات دولتيها، از امتن بنگاهيکه انيا ايتر است و مناسب يدولت يها بنگاه

مت يش قيش از افزايپ يخصوص يهانسبت به بنگاه ير دولتيپذبيآس يهاتر بودن سهم بنگاهنييمنجر به پا
زان يشتر از ميمت برق بيش قيبه واسطه افزا يدولت يهابنگاه يريپذبيزان آسين ميشده است. همچن يانرژ
، عکس يانرژ يهامت همه حامليش قيکه در مواجهه با افزا يالاست؛ در ح يخصوص يهابنگاه يريپذبيآس

  ن مطلب صادق است. يا
  ارائه کرد: يمت انرژير را جهت اصالح قيز ياستيس يهاهيتوان توصيآمده مدست  بهج يبا توجه به نتا

بدون  يازمند اصالحات است. اصالحات در بازار انرژياست که ن يي" از بازارهايکي" يبازار انرژ -۱
ن بازار را يو اصالحات در ا يمت انرژيق ش درينه افزايگر هزيد يتوجه به اصالحات در بازارها

کاهش  يرو برايل نياز به تعدير نيپذبيآس يهااز بنگاه يمثال برخ يدهد. برايش ميافزا
ها بنگاهنه يتواند سبب آن شود که هزيناظر بر قانون کار م يهاتيخود دارند. محدود يها نهيهز

رسد بدون انجام يل به نظر مين دليشود. به هم يها طوالنآن يند بازسازيد شده و فرآيتشد
سبب  يمت انرژيش در قيشود. به عالوه افزايتر ميند گذار طوالنياصالحات در بازار کار فرآ

کار خود  يرويل نياقدام به تعد يا ورشکستگي يريذپبيل آسيبه دل يهااز بنگاه يشود برخيم
کار آزاد شده  يرويکه ن د باال باشد، امکان آنيجد يهاجاد بنگاهيا يهانهيکه هزيکنند. در صورت

                                                                                                                                 
 سهيمقا ن،ياست و بنابرا نبوده معنادار يآمار لحاظ از ها،تيفعال رشته از ياريبس يهابنگاه ديتول کل نهيهز در يانرژ يهاحامل يمتيق کشش ١

  .ستين يدرست سهيمقا متوسط و کوچک يهابنگاه با بزرگ يهابنگاه يريپذبيسهم آس
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د. به يآ  ين مييد به کار گرفته شود پايجد يهار و ورشکسته در بخشيپذبيآس يهادر بنگاه

به  يدسترس مت ارز و تورم،ياقتصاد کالن مانند ق يرهاير بودن متغيپذ ينيبشيل پين دليهم
 يريگع شکليد به تسرنتوانيکه م هستند يگر از جمله عوامليد يکشورها يو بازارها يتکنولوژ

شده در  ليکار تعد يرويعدم اشتغال ن د که دورهنو سبب شو ندنکد کمک يجد يهابنگاه
اصالحات طور که اشاره شد، عدم ت همانيابد. در نهاير و ورشکسته کاهش يپذبيآس يها بنگاه

ص ناکاراتر يبه تخص يمت انرژيش در قيتواند سبب آن شود که افزايه ميو سرما يدر بازار مال
ص منابع در بازارکار و بازار يدر تخص ييل کاهش ناکاراين دليمنجر شود. به هم يمنابع اقتصاد

  ش دهد.ياقتصاد را افزا يوربر بهره يمت انرژيش قيافزا يتواند اثربخشيم يمال
دولت دارند، قابل  يگذار استياز به سيسه دسته بنگاه که ن يمت انرژيش قيمواجهه با افزادر  -۲

 يهاخارج شوند، بنگاهاز اقتصاد  يستيکه با ياورشکسته يها: بنگاههستند ييشناسا
 يرند. برايگيکه در اقتصاد شکل م يديجد يهاز بنگاهيکه امکان بقا دارند و ن يريپذ بيآس

ز يو ن ين ورشکستگين قوانياست. تدو يت اصليل موانع خروج اولويورشکسته تسه يهابنگاه
آن در  يريگبه کار ها ون بنگاهيآزاد شدن منابع ا يط را برايتواند شراياصالح در قانون کار م

ده شد، يطور که در مطالعه در همانيپذبيآس يهاگر اقتصاد فراهم کند. در بنگاهيد يهابخش
ن يمختلف متفاوت است. عالوه بر ا يهاتياندازه در رشته فعال يبر مبنا يريپذبيزان آسيم
ز قابل مالحظه ين يمت انرژيش در قيمختلف قبل از افزا يهاتيرشته فعال يريپذبيزان آسيم

 يهاگر بنگاهيد يب و در برخيآسن يترشيبزرگ ب يهاها بنگاهتيرشته فعال يدر برخاست. 
  اند. دهيب را ديآسن يترا متوسط) کميکوچک (

با اندازه مختلف  يهابنگاه يبرا يوردهد عوامل اثرگذار بر بهرهينشان م يورمطالعات بهره -۳
 يکسب و کار، چالش بزرگتر يمتفاوت است. به طور مثال، مداخالت دولت و نامساعد بودن فضا

مسائل  يستيدولت باجه يکوچک و متوسط است. در نت يها بزرگ نسبت به بنگاه يهابنگاه يبرا
ها در نظر گرفته و در ت آنيت و مالکيک اندازه، رشته فعاليمختلف را به تفک يهاتيرشته فعال

و  ي، منابع ماليبه تکنولوژ يها اقدام کند. دسترسآن ١يط جهت بازسازيجاد شرايا يراستا
ت يمختلف اهم يهاتيرشته فعال ياست که برا ييهااستيکاهش مداخالت دولت از جمله س

ر بودن يپذ ينيبشيو پ ياقتصاد يهاتيد کاهش عدم قطعيجد يهابنگاه يبرا دارد. يمتفاوت
کسب و  يط فضايبهبود شرا ت است.يورود در اولو يهانهيز کاهش هزياقتصاد کالن ن يرهايمتغ

                                                                                                                                 
1 Restructuring  
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 ينه برايبه تواند سبب شود اندازهيم يمت انرژير در قييها در کنار تغبنگاه يرونيط بيکار و مح
ل دولت با در نظر گرفتن ين دليمختلف متفاوت گردد. به هم يهاتيها در رشته فعالبنگاه

کوچک و متوسط و  يهابنگاه يبرا يافق يهامختلف امکان ادغام يهاتيرشته فعال ياهيژگيو
بزرگ ممکن است  يهابنگاه يطرف از. کند فراهم هاتيفعال رشته از يبرخ يجاد خوشه برايز اين
به  ازيکه ن يبزرگ دولت يهابنگاه ييبا شناسا يستيبا دولتبه کوچک شدن داشته باشند.  ازين

 .١کند فراهم هاآن يبازساز يرا برا طيکوچک شدن دارند شرا

 يها دارد. اگر دولت قصد اجرابنگاه ين تکنولوژييدر تع ينقش مهم يانرژ ينسب يهامتيق -۴
 يار حرکت را به گونهيد مسين فاز و به فاصله چند سال را دارد، بايدر چند يقانون هدفمند

بماند تا  ير ثابت باقين مسيگر در طول ايکدينسبت به  يانرژ يهامت حاملين کند که قييتع
 رند. يخود بگ ين تکنولوژييدر جهت تع يعالمت درست ياقتصاد يها بنگاه

 هابخش ريسا به نسبت ريتاخ با را ياقتصاد يهابنگاه يبرا يانرژ متيق شيافزا توانديم دولت -۵
 مشاغل جاديا و هابنگاه تيوضع بهبود يرا برا طيشده شرا جاديانجام دهد و در مدت زمان ا

  .کند فراهم ديجد

 د و مصرف يو تراز تول يبازار انرژ يبررس

ت ياهمپرداخته شد.  يآت يهادر سال يعيد و مصرف برق و گاز طبيتراز تول يبه بررس يدر قسمت بازار انرژ
تواند يآن م يکند و اجرايجاد ميا يفاز دوم هدفمند ياجرا ياست که برا عالمتیدر  يتراز انرژ يبررس

زان يرو از م شيپ يهادر سال يزان مصرف انرژيکه مير قرار دهد. در صورتياقتصاد کالن را تحت تاث يها تعادل
ش يافزا ين خود به معنين شود که ايق واردات تامياز طر يستيبا يانرژ يرد، مازاد تقاضايبگ يشيد آن پيتول

ت يکشور با محدود يارز يم درآمدهايل وجود تحريرو به دلشيپ يهاکه در ساليارز است. در صورت يتقاضا
فاز دوم  يو اجرا يمت انرژيش قيصورت افزانيشود. در ا يد ميها تشد شتر مواجه باشد، فشار بر تراز پرداختيب

در  يانرژ يرا کاهش دهد و مازاد تقاضا يانرژ يزان تقاضايتواند ميکه م يها به عنوان عاملارانهي يهدفمند
ل کاهش فروش يدولت به دل يکاهش درآمدها ياز طرف رسد.ير به نظر ميناپذل کند اجتنابيبازار داخل را تعد

ر کند. ييکرد اقتصاد کالن تغيبه رو ياسياقتصاد سکرد ياز رو يکرد دولت در بازار انرژيتواند سبب شود روينفت م

                                                                                                                                 
شود. براي اطالعات بيشتر به مجلد ششم، بخش دوم، فصل  محسوب ميسازي صحيح نيز  هاي خصوصي هاي بزرگ از راه کوچک کردن بنگاه ١

  اول مراجعه شود.
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جاد درآمد و کاهش يتحقق عدالت ا يها به جاارانهي يفاز دوم هدفمند يکه هدف دولت از اجرا ين معنيبد

  بودجه خود باشد. يکسر
 اول ادامه يويو استفاده شده است. سناريران از سه سنارياقتصاد ا در يبازار انرژ يط آتيشرا ينيبشيپ يبرا

د يدوم تشد يويشود. سناريحفظ م ۱۳۹۱زان سال يدر م يانرژ ياسم يهامتيوضع موجود است که در آن ق
 يويسوم که سنار يوياست و در سنار ۱۳۹۳مه دوم سال يدر ن ١هاارانهي يفاز دوم هدفمند يها و اجراميتحر

اجرا  يفاز دوم هدفمند ۱۳۹۴ه و در سال افتيش يدر هر سال افزا يانرژ يهامتيشود قيمطلوب خوانده م
است  يدر نقش يفاز دوم هدفمند يم و اجرايد تحريتشد يويمطلوب و سنار يوين سناريب تفاوت مهم ٢شود. يم

 يت واحدهايزان فعاليق ميگذارد و از طريم يمختلف اقتصاد يهابخش يبر رو ياقتصاد يهاميکه تحر
ب ياز ترک ينده بازار انرژير آيدهد. قاعدتا تصوير قرار ميرا تحت تاث يانرژ يزان تقاضا برايم ياقتصاد

مختلف  يهاتيوضع يشود که در ادامه به بررسيسمت عرضه حاصل م يوهايسمت تقاضا و سنار يوهايسنار
  سمت عرضه و تقاضا پرداخته شده است.  يوهايب سنارياز ترک يناش

طور که اما همان ،نانه استيبعواق ديزان تولياول کمتر از م يويزان مصرف در دو سناريم يعيدر مورد گاز طب 
طور که همان ،رديگيم يشينانه پيد واقع بيزان تولياز م ۱۳۹۵زان مصرف در سال ير مشخص است مياز نمودار ز

رسد يست. در واقع به نظر ما وين سناريم در ايتحر و کاهش ياقتصاد يهاتيل رونق فعاليکه اشاره شد به دل
گاز زان مصرف يها ماست و با رونق گرفتن آن ياقتصاد يت واحدهايفعال شدتر يتحت تاث يعيمصرف گاز طب

 يويرا تحت دو سنار يعيد گاز طبيزان توليمطلوب و م يويزان مصرف در سنارير مينمودار ز رد.يگيشتاب م هم
  دهد:ينانه نشان ميبنانه و خوشيبواقع

  

                                                                                                                                 
  در نمودارها اين سناريو به اختصار سناريوي اجراي فاز دوم ناميده شده است. ١
دوم هدفمندي اجراي فاز  ۱۳۹۴درصد، در سال  ۲۶، ۱۳۹۳درصد در سال  ۳۰، ۱۳۹۲درسناريوي مطلوب ميزان افزايش قيمت انرژي در سال  ٢

ها ميزان افزايش قيمت انرژي به ميزان افزايش در درصد در نظر گرفته شده است. در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ۱۵، ۱۳۹۵ها و در سال يارانه
  بوده است. ۱۳۹۴هاي جهاني و نرخ ارز در سال فاز اول با در نظر گرفتن قيمت
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نانه و يبواقع يوهايد در سناريزان توليمطلوب و م يويمصرف در سنارزان يم :۱۱۱-۱نمودار 

 يآت يهانانه در ساليب خوش

 
  

ن نمودار يطور که از امختلف نشان داده شده است. همان يوهايزان مصرف برق تحت سنارير ميدر نمودار ز
تقاضا و مصرف بوده، در ش يبرق عامل افزا يمت واقعيوضع موجود کاهش ق ادامه يويمشخص است در سنار

 يهات بخشيل بهبود فعاليابد اما به دلييش ميدر هر سال افزا يمت انرژيوضع مطلوب اگرچه ق يويسنار
طور که از نمودار فاز دوم همان يم و اجرايد تحريتشد يويابد اما در سنارييش ميبرق افزا يتقاضا برا ياقتصاد

برق عامل  يمت واقعيوضع موجود کاهش ق ادامه يويبد. در سناراييزان مصرف برق کاهش ميز روشن است مين
ابد اما به ييش ميدر هر سال افزا يمت انرژيوضع مطلوب اگرچه ق يويش تقاضا و مصرف بوده، در سناريافزا
 يم و اجرايد تحريتشد يويابد اما در سنارييش ميبرق افزا يتقاضا برا ياقتصاد يهات بخشيل بهبود فعاليدل

  ابد.ييزان مصرف برق کاهش ميز روشن است ميطور که از نمودار نفاز دوم همان
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 مختلف يوهايزان مصرف برق در سناريم :۱۱۲-۱نمودار 

  
 ،وندديبه تحقق بپ يروگاهيد نيجد يجاد واحدهايجهت ا يگذارهيسرما يرو برايکه برنامه وزات نيدر صورت

  شتر خواهد بود و بازار برق با مازاد مصرف مواجه خواهد بود.يد بيزان تولياز م يآت يهازان عرضه برق در ساليم
  

 مختلف يوهايد در سناريزان مصرف و توليم :۱۱۳-۱نمودار 
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صندوق  يانداز اقتصاد جهانارائه شده در گزارش چشم ينيبشيران از پيا يزان صادرات نفتيم ينيبشيپ يبرا
محاسبه  ۲۰۱۸ران از صادرات نفت خام تا سال يا ين گزارش درآمد ارزيپول استفاده شده است. در ا يالمللنيب

  شده است. 
 حاصل از صادرات نفت خام يارز يدرآمدها :۱۱۴-۱نمودار 

  
 پول يالمللني، صندوق ب۲۰۱۳ يانداز اقتصاد جهانمنبع: چشم

 

 ۲۰۱۲ارد دالر خواهد بود که نسبت به سال يليم ۲۸حدود  ۲۰۱۸ران در سال يا يدرآمد ارز ينيبشين پيابنابر
خواهد  ۲۰۱۲در سال  يارز يدرصد درآمدها ۴۰افت و حدود يدرصد کاهش خواهد  ۱۴ن ساالنه يانگيبه طور م

معادل  يزان درآمد صادراتين ميا ۲۰۱۸هر بشکه نفت خام در سال  يدالر برا ۱۱۰مت يبا فرض قشد. 
با  ۲۰۱۸زان از صادرات نفت خام در سال ين ميرسد ايروز است. به نظرمهزار بشکه صادرات در  ۷۶۷

   ١.باشدنانه يبم خوشيد تحريفرض تشد

 و نتيجه گيری يبندجمع

فاز اول قانون  يآن است که اجرا يمت در بازار انرژياصالح ق يمده از بررسآدست  به يج کلين نتايتر مهم
 يدرست اصالحات در بازارها يز بدون در نظر گرفتن توالياقتصاد کالن و نها بدون توجه به آثار ارانهي يهدفمند

و در نظر گرفتن  يکرد تعادل عموميک رويکه با استفاده از آن يرفته است. در واقع به جايمختلف صورت پذ

                                                                                                                                 
  دالر است. ۱۱۵حدود  EIUبيني دالر و پيش ۱۰۰حدود  ۲۰۱۸ ني بانک جهاني از قيمت نفت در ساليبپيش ١
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در اصالح  يکرد تعادل جزئيانجام شود رو يمت در بازار انرژياصالح ق يمختلف و اثر آن بر بازار انرژ يبازارها

در انجام اصالح  ياسيکرد اقتصاد سيتوان در غلبه رويآن را م ييبه کار گرفته شده است که چرا يمت انرژيق
  دانست. يمت انرژيق
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 مقدمه

ن يده است. اشو نقش آن در دوران اصالحات" ارائه  يبخش "بخش خصوص يجاز نتا يادهين بخش چکيدر ا
به و رد يگيم يران جايصورت گرفته در اقتصاد ا يگزارش در قسمت اصالحات اقتصاد يبخش در چارچوب کل

در اقتصاد  يگاه بخش خصوصيجا يران" بوده و به معرفيدر اقتصاد ا يسازيبخش "خصوص يبرا يامقدمه ينوع
  پردازد.يدر اقتصاد م ين دولت و بخش خصوصيو تجربه کشورها در حوزه رابطه ب

در  ينسبت به بخش دولت يبخش خصوص شود يم مشاهده ،ينظر اتيبر تجربه کشورها و ادب يمرور با
 ليتحم و ييناکارآ به يداربنگاه عرصه در دولت حضورو  بوده برخوردار ياز عملکرد بهتر داريزمينه بنگاه

 کشورها از ياريبس در گذشته دهه سه يط يمشاهدات نيچن يمبنا بر. شوديم يمنتهفراوان بر اقتصاد  يهانهيهز
 يسازيخصوص قياز طر يبه بخش خصوص يدولت يهابنگاه يواگذار و دولت يتصد کاهش يبراهایی  فعاليت

  انجام شده است.  يو توسعه بخش خصوص
 و يبه بخش خصوص يدولت يهابنگاه يبه عنوان واگذار زيساخصوصی ممفهو انيم دقتصاا تايباد در
 نعامو شتندابر مفهوم با خصوصی نعامال سکير و نهيهز کاستن راه از خصوصی بخش زينمندسااتو ممفهو

 ومملز و زمال کرديرو دو نيا کارشناسان و پژوهشگران، از ياريبس نظر از چند هر. دارد دجوو وتتفا قابتر
  .ددگرمی خصوصی بخش شدر موجب توام آن کارگيريبه و بوده گريکدي

  :ستا پذير نمکاا روش دو به خصوصی بخش شدر
 زيساخصوصی( خصوصی بخش به لتیدو يهاتشرک و هاييدارا اريگذوا(  

 خصوصی بخش توسعه( رکاو کسب طيمح دبهبو اي خصوصی بخش تيفعال نعامو فعر(  
ميالدي و  ٨٠سازي به عنوان بخشي از از اصالحات اقتصادي نخستين بار در اوايل دهه اصطالح خصوصي

در انگلستان، طي چند دهه گذشته  يسازيز خصوصيت آميموفق يدر انگلستان شکل گرفت. پس از اجرا
ن تجربيات موفق و ناموفق ين بياند. اما در ادولت در اقتصاد کرده ياقدام به کاهش تصد ياديز يکشورها
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در  يسازيها خصوصن ساليا ين کشورهاي مشاهده شده است. طيسازي در اخصوصي يزيادي از اجرا
که  ييان کشورهايت دولت به اجرا گذاشته شده است. در مين با محوريت بازار و همچنيبا محور يکشورها
 ياديار زيدولت تا حد بس يسازي با موفقيت زيادي همراه بوده و تصدت بازار دارند، خصوصييبا محور ياقتصاد

داري دولت به اصالحات ل عدم کارآيي بنگاهيباالي دولت به دل افته است. کشورهاي با سطح تصدييکاهش 
اند عالوه بر رها، آن دسته که تالش کردهان اين کشوياند. در مآورده يسازي رواقتصادي و از جمله خصوصي

که شامل واگذاري مالکيت، بسترهاي الزم براي اقتصاد بازار محور را نيز فراهم نمايند از نتايج مطلوب اصالحات 
. در مقابل کشورهايي که مند شوندبهرهرشد اقتصادي باال و مستمري به  يابيدر اقتصاد و دست يش بهره وريافاز

کسب  يار نامطلوبيج بسياند، نتاجامع به اجرا گذاشته يدي را به صورت محدود و به دور از نگاهاصالحات اقتصا
  .اند کرده

وجود توان  ضرورتسازي و در فرآيند خصوصي ياسيس اقتصاد وکار ساز ياحتمال يمنف تبعات ليدل به
 نيا. ندينما استفاده يگريد کرديرو از يخصوص بخش به دادن تياولو يبراامکان دارد کشورها  ،يقو يکارشناس

 يواگذار بدون هادولت يخصوص بخش توسعه در. شوديم شناخته يخصوص بخش توسعه ات،يادب طبق کرديرو
کسب و کار،  طيموجود در مح يهانقص و موانع رفع قيطر از تا ندنکيم تالش خود، تيمالک تحت يهابنگاه

را در اقتصاد  يسهم بخش خصوص قيطر نيداده و از ا شيرا افزارها احضور در باز يبرا ياقتصاد نيعامل زهيانگ
  د.نده شيافزا

سازي و توسعه بخش خصوصي در نهايت منجر به افزايش سهم بخش خصوصي در در حقيقت خصوصي
هاي خود سهم دولت را کاهش و سازي، دولت از طريق واگذاري بنگاهشود. در خصوصيهاي اقتصادي ميفعاليت
هاي اصالحي ديگر يت بايد بستهکدهد. در کناري اين واگذاري مالل سهم بخش خصوصي را افزايش ميدر مقاب

در  هاي اقتصاد بازار آزاد نظير انگيزه براي کسب حداکثر سود بتواند رشد يابد.د تا مولفهنبه عنوان مکمل اجرا شو
گذاري را کاهش و فضاي سرمايه ها از طريق اقداماتي ريسک محيط اقتصادي راتوسعه بخش خصوصي دولت

کنند تا با نمايند. از طريق بهبود فضاي کسب و کار، عاملين اقتصادي و کارآفرينان تمايل و انگيزه پيدا ميامن مي
 مدت اقتصاد که همان هاي اقتصاد را به حرکت در آورند و از اين طريق به مساله بلندمشارکت خود در بازار، چرخ

  است جامه عمل بپوشانند. رشد اقتصادي مستمر
به مساله  کي بخشابتدا در  يبخش خصوص تيسه دهه در حوزه فعال نيتحوالت ا ريروشن شدن س يبرا
 يبخش خصوص ٣ بخشدر  ،يسازيمساله خصوص دو بخش. در شوديم پرداخته بنگاه تيريمد و تيمالکرابطه 

 جهيدر نت ياسيدر حال گذار و نقش نظام س ياصالحات در کشورها ياسيو توسعه آن و سرانجام اقتصاد س
 قرار خواهد گرفت. يمورد بررس ٤ بخشاصالحات در 
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 تيبنگاه و مالک

و  يداربنگاه، يابودجه يهاتيفعال :١هاي دولت متصور بودسه مسير براي فعاليتتوان مياز منظر اقتصادي 
 و اقتصاد عملکرد بهبود سبب که است دولت يابودجه يهاتيفعال با مرتبط اول ريمس. ياربودجهيغ يهاتيفعال
مورد  دو بخشاست که در  يسازيخصوص مبحث با مرتبط دوم ريمس. شوديم بازار در موجود يهايناکامل رفع

آزادسازي مورد اشاره قرار است که در بخش  يسوم مرتبط با آزادساز ريکامل قرار خواهد گرفت. مس يبررس
  گرفته است. 

  ياقتصادبنگاه 

 نيمع يمقصود اي هدف به يابيدست براي که دانستافراد  نيب يتوافق ايقرارداد  توانيم را شرکت ،يکل حالت در
 به توجه با ياقتصاد يهابنگاه. شونديم ايجاد مشخص ياهداف اي هدف يبرا ارههمو ها شرکت. شوديم منعقد

 زهيانگ با اصوال يخصوص بخش. ٣بنگاه دولتيو  ٢يخصوص بنگاه :شونديم ميتقس عمده دسته دو به تيمالک نوع
 يگذارهدف يدولت ينهادها توسط يدولت بنگاهندارد.  ينقش چيو دولت در اداره آن ه کنديم عمل سود کسب
 فلسفه .ستيبا هدف کسب سود همراه نلزوما دولت  يداربنگاه اصوال. شوديم کنترل و تيريمد ،يزيربرنامه

 افته،يتوسعه  يمتفاوت است. در کشورها ياديو درحال توسعه تا حد ز شرفتهيپ يدر کشورها يشرکت دولت جاديا
 يهاصرفه تيرعا ليدل به دولت و رديگيم انجام يخصوص يهاهبنگا توسط ياقتصاد يهاتياز فعال يسهم بزرگ

 به تنها دولت ن کشورهاي. در اباشد بازار در موجود اختالالت کننده رفع که شوديم ييهاحوزه وارد صرفا ياقتصاد
 و يتصد اعمال دولت جهي. در نتپردازديم مختلف امور در يراهبرد يهاياستراتژ و مدت بلند يهااستيس نيتدو
 فعال عناصر رهيغ و يمال ،يپول مختلف يهارابزا با صرفا و دارد عهده بر را يکمتر مراتب به يياجرا يها تيفعال
 و ستين صورت نيا به توسعه حال در يکشورها در مساله نيا اما. کنديم تيهدا را يردولتيغ يهابخش در

  . اندشده زين يتصد بحث وارد يابودجه يهاتيفعال بر عالوه هادولت
هر بنگاه هنگام فعاليت با مجموعه عواملي مواجه است که در بسياري از مواقع بر تغيير اين عوامل کنترلي 

 بنگاه داخل که ياقدامات ريتاث تحت بنگاه کي عملکرد گويند.را محيط کسب و کار مي ندارد. مجموعه اين عوامل
و  مخاطره. رديگيم قرار ،دارد حضور آن در بنگاه که يحقوق و ياقتصاد يفضا نيهمچن و شوديم يريگميتصم
 ياقتصاد نيعامل يريگميتصم بر ميمستق طور به که هستند يمهم اقتصاد اريبس ياز جمله پارامترها ينانينااطم

                                                                                                                                 
  )١٣٨٧( نيلي و همکاران ١

2 Private Firm 
3 Public Firm 
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 هاييدر ارزش دارا رييکه معموال به صورت تغ رمنتظرهيغ داديبه صورت رو مخاطره ،يمال اتيادب در. گذارند يم اثر
  . گردديم فيتعر شود،يم انينما

. دنشو يم ميتقس يرتجاريغ و يتجار سطح دو به است مواجه آن با يخصوص بنگاه کي که ييهامخاطره
 از يناش مخاطرات  ،يبنگاه درون عواملاز  ي: مخاطرات ناشکرد ميتقس دسته دو به توانيرا م يتجار مخاطره
 بنگاه کنترل و ارياخت محدوده در لزوما که شوديم يموارد شامل مخاطرات،دوم  دستهي. بنگاه برون عوامل

 و شده جاديا بنگاه يرقبا جز يعامل توسط که شونديم ينيقوان و نهادها ها،استيس هيکل شامل موارد نيا. ستين
  .گذارنديم اثر هابنگاه هيکل عملکرد يرو بر

 بنگاه عملکرد بر تيمالک ياثرگذار سهيمقا

  :کرد يبندطبقه دسته دو در توانيم را بنگاه عملکرد بر تيمالک ياثرگذار نييتع حوزه در يتجرب يهاپژوهش
 ١يدولت بنگاه و يخصوص بنگاه عملکرد بر تيمالک اثر يبررس يبرا گرفته صورت مطالعات .١

 ٢يسازيخصوصاثر  ليانجام شده به منظور تحل مطالعات .٢

 تيمالک نوعدو -متفاوتند هم با تيمالک نوع نظر از که صنعت کي در موجود يهابنگاه ييکارآ اول، دسته در
 به توجهعدم يکرديرو نيچن راديا .شونديم سهيمقا گريکدي با مشخص يزمان دوره کي در -يدولت و يخصوص

 در ،يمقطع مطالعات روش از. است يمقطع يهال استفاده از دادهيبه دل تيمالک نوع توسط شده جاديا ييايپو
 يخصوص يهابنگاه بهتر عملکرد هاپژوهش نيا اکثر جهينت که شده استفاده کشورها و عيصنا از يعيوس فيط

  است.  يدولت يهابنگاه به نسبت
 اطالعات از استفاده با يساز يخصوصقبل و بعد از  ها بنگاه از يا مجموعه اي کي عملکرد ،دسته دوم در
 زمان يط در يسازيخصوص سازوکار ييايپو يبررس تيقابل کرديرو نيا يژگي. ورديگيم قرار آزمون مورد موجود
ند. ينمايد ميرا تائ يسازيپس از خصوص يدولت يهابهبود عملکرد بنگاه يفراوان يمطالعات تجرب .است
 بنگاه عملکرد بر تيمالک ياثرگذار سهيمقادر بخش  ين دو روش در گزارش اصليشتر در خصوص ايحات بيتوض

  ارائه شده است.
   

                                                                                                                                 
1 Cross-sectional Studies of Public-Private Ownership Effects  
2 Longitudinal Studies of Privatization Effects  
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 يسازيخصوص

 مقدمه

 وقوع دولت، شتريب يهانهيهز انجام به ازين و هارساختيز رفتن نيب از و دوم و اول يجهان يهاجنگ وقوع
 در دولت توسط شدهانجام يهانهيهز يثمربخش تينها در و متمرکز يزيربرنامه تفکرات جاديا و يکارگر انقالب
با شد.  کا و کشورهاي اروپايييآمر در اقتصاد هادولت حضور ريگچشم رشد موجب هاسال نيا يط اقتصاد

توفيق کشورهاي سوسياليستي در داري دولت در کشورهاي با نظام بازار آزاد و عدم مشخص شدن ناکارآيي بنگاه
داري دولت و افزايش رفته اين انگيزه ايجاد شد که اقداماتي جهت کاهش بنگاهريزي متمرکز رفتهامر برنامه

، يات اصالحات اقصاديدر ادب ين سازوکاريبه چن ،کارآيي و کاهش نقش دولت در اقتصاد انجام شود
ميالدي  ٨٠سازي در انگلستان و در دهه هاي خصوصيتجربهشود. از جمله اولين گفته مي» ١يساز يخصوص«

سازي انگلستان در يک فضاي خالي از که خصوصيصورت پذيرفت. به عقيده بسياري از کارشناسان با وجود آن
 انجام به شيگرا رياخ يهارا به همراه داشت. در سال يقابل توجه يدستاوردها ،تجربيات گذشته صورت پذيرفت

 هترين عناصر اصلي برنام سازي از مهم که خصوصي ي. به طوراست داشته يريگچشم رشد يسازيخصوص
توان كشوري  يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع، امروزه به دشواري مي اصالح ساختاري كشورهاي توسعه

و يا سهيم كردن  هاي دولتي به بخش خصوصي اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت را يافت كه برنامه
  .باشد نگرفته پيش درها  بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت

 يسازيخصوص فيتعر

 فين تعاريا وجوه اشتراک که شدهارائه  يمتعدد و گوناگون فيتعار يساز يخصوص يبرا ياقتصاد اتيادب در
 و دست و زائد نيقوان و موانع رفع، عملکرد آزادانه بازاراتکا به ، ايجاد شرايط رقابتي و رفع انحصارات :٢عبارتند از

  .يخصوص بخش به تيريمد يواگذارو  يخصوص بخش به تيمالک يواگذار، ريپاگ

 سازياهداف خصوصي

هاي اقتصادي آن کشور تعيين ها، مالحظات و برنامهسازي در هر کشور با توجه به سياستاهداف خصوصي
سازي در هدف يکساني را براي تمام کشورها تعريف کرد. هدف از خصوصيتوان د. در نتيجه نمينشو مي

يافته، به دليل يافته و کشورهاي درحال توسعه تا حد زيادي متفاوت است. در کشورهاي توسعهکشورهاي توسعه

                                                                                                                                 
1 Privatization 
2 World Bank (2005) 
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دف تواند باعث ايجاد ناکارآيي شود. هسازي رفع مواردي است که ميعملکرد غالب نظام بازار، هدف از خصوصي
سازي در اين گروه از کشورها، افزايش کارآيي، افزايش ثروت و کاهش بار مالي دولت است. محدود از خصوصي

 شود.کردن نقش دولت باعث کاهش کسري بودجه دولت و اثرات منفي ناشي از آن بر محيط اقتصاد کالن مي
. است مسائل از يترعيوس محدوده هب ييگوپاسخ دنبال به يسازيخصوص توسعه، حال در يکشورها در مقابل در

افزايش رقابت و  :١بندي کردسازي را به صورت زير فهرستاهداف خصوصي توان بندي کلي میدر يک دسته
و  يانتقال يهاپرداخت از يناش دولت يهانهيهز ليتقل، هاي اقتصاديکاهش نقش دولت در فعاليت، بهبود کارآيي

ن دو روش در يشتر در خصوص ايحات بيتوض .يخارج منابع ورود و يداخل يمال و هيسرما يبازارها توسعه
  ارائه شده است. يسازياهداف خصوص در بخش يگزارش اصل

  يسازيخصوص يهاچالش وموانع 

 سرسختانه دولتي هاي شركت معموالهاي متنوع و هماهنگ براي ايجاد اصالحات و رقابت،  تالش رغم يعل
 دولتي هاي شركت مشكالت  حل راه بودن ناشناخته امر اين علت. دهند مي نشان مقاومت تغيير هرگونه به نسبت
 هاي شركت كردن وارد جمله(از  اصالحات هزينة كامل تأمين براي دولت تمايل عدم يا ناتواني بلكه نيست،
به دسترسي به بازارهاي سرماية خصوصي)، يا به جاي گذاشتن اين  هاآن اجبار و همچنين رقابت صحنة به دولتي

ست. حتي در موارد بهبود عملكرد نيز به طور معمول به ا ها و رفتارها وجوه براي زمان مقتضي براي تغيير انگيزه
کار  در سازو .شود ميآورد يا به شكل نادرستي اجرا  مقامات، برنامة اصالحات دوام نميعلت مداخالت سياسي 

شتر در خصوص يحات بيتوض .مشکالت اجرايي اساسي قابل طرح است: قيود سياسي و سازي دو چالشخصوصي
  ارائه شده است. يسازيخصوص يهادر بخش موانع و چالش ين دو روش در گزارش اصليا

 يسازيخصوص يهاروش

 صورت کشورها عملکرد نيهمچن و ينظر اتيادب به توجه با يمتعد يهاروش به توانديم يدولت بنگاه يواگذار
 بر حاكم سياسي و اجتماعياقتصاد و مالحظات  کيخاص  طيمتناسب با شرا هاروش نياز ا کيکه هر  رد،يگ

 با يسازيخصوص دسته دو به توان يم را يسازيخصوص يهاروش يکل طور به. شوديم اجرا و نييتع كشور يك
  :٢کرد ميتقس تيمالک يواگذار بدون يسازيخصوصو  تيمالک يواگذار
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 يدولت بنگاه يسازيخصوص اول، دسته يهادر روش است، مشخص يبنددسته نيا عنوان از که طورهمان

. رديگينم صورت تيمالک انتقال دوم دسته در و است همراه يخصو بخش به بنگاه تيمالک انتقال همراه به
  :انجام داد ميتقس روش چند به توان را می تيمالک يواگذار با يسازيخصوص

 ١مردم عموم به سازيخصوصي مشمول بنگاه سهام عرضه 
 ٢خاص هايگروه به سازيخصوصي مشمول بنگاه سهام عرضه  

 ٣خصوصي بخش هايبنگاه و افراد به دولتي بنگاه هايدارايي فروش 
 ٤يکوپن و انبوه صورت به سهام عرضه 
 ٥تركوچك واحدهاي به سازيخصوصي مشمول واحدهاي هيتجز 
 ٦دولتي بنگاه نياز مورد جديد گذاريسرمايه در خصوصي بخش مشاركت جلب 
 ٧بنگاه كاركنان و مديران به دولتي بنگاه فروش 

 اجاره يا بنگاه مديريت واگذاري قراردادهاي عقدبه  توانيم تيمالک يواگذار بدون يسازيخصوص يهاروش از
 يها در بخش روش يدو روش در گزارش اصل نيشتر در خصوص ايحات بيتوض اشاره کرد. ٨هادارايي

  ارائه شده است. يساز يخصوص

 يسازيخصوصسرعت 

 و کردنديم تيحما انبوه و عيسر صورت به يسازيخصوص انجام از کارشناسان از ياريبس، ۹۰ دهه لياوا در
 ستا بنگاه يواگذار با ياصل تياولو روش نيا در. شود انجام انبوه صورت به ديبا يسازيخصوص که بودند معتقد

 گونه نيا ياستيس نيچن هي. در توجشوديم سپرده بنگاه ديجد صاحبان به ساختار ديتجد يبرا يساز نهيزمو 
دخالت در  سازنهيزم دولت حضور. داردقرار  تياولو در اقتصاد از دولت ترعيسر هرچه خروج که شديم استدالل
 ٩ديترپونت و رولند .بود خواهددولت در اقتصاد  يهادخالت کاهش نهيزم دولت عيسر خروج و است بازار سازو کار

در شرايطي که  يجيحرکت تدر دانند که) داليل ارجحيت روش تدريجي بر روش سريع را به اين مي۱۹۹۲(

                                                                                                                                 
1 Public Offering of Shares 
2 Private Sale of  Shares 
3 Sale of Government State Owned Enterprise Assets 
4 Coupon Privatization 
5  Reorganization(or Break up) into Component Parts 
6 New Private Investment in a State Owned Enterprise 
7 Manager/employee Buy Out 
8 Lease and Management Contract 
9 Dewatripont and Roland 
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کند تا اهداف دولت اين امکان را فراهم مي برایهاي يک سياست پر هزينه است، هاي بازنده جبران خسارت
به صورت زير بيان  ١رولندسازي تدريجي را بر اساس توان سياست خصوصيخود را پيگيري نمايد. ميمورد نظر 

  کرد:
 ايجاد سازو کار گزينشي براي تفکيک بنگاه خوب از بد 

 رشد صحيح سيستم مالي 

 يبودجه بخش دولت وديکردن ق ريانعطاف ناپذ توجيه يک سياست تجديد ساختار تدريجي و 

اما اين خطر وجود برخوردار است،  يبهتر عملکرداز  يجيتدر يسازيخصوص شد، گفتهچه  آنتوجه به  با
سازي به کندي انجام گيرد. براي جلوگيري از وقوع چنين کار خصوصي دارد که به دليل سرعت کم، سازو

هاي سازي در روش تدريجي انجام گيرد. يکي از روشسرعت خصوصيتعيين کاري، بايد اقداماتي در جهت  سازو
تجديد ساختار در  هاي تجديد ساختار در بنگاه دولتي است.سازي، انجام سياستافزايش سرعت خصوصي

هاي دولتي از دو بعد برخوردار است: يکي تجديد ساختار مستقل از اندازه بنگاه و ديگري تجديد ساختار با  بنگاه
   توجه به اندازه بنگاه.

داري : انتقال حق اداره بنگاه بر اساس اصول بنگاه٢داراي دو مرحله استتجديد ساختار مستقل از اندازه بنگاه 
و  انتقال اداره بنگاه تحت دو سرفصل قابل بررسي است: تغيير اهداف بنگاهسازي بنگاه.  و مرحله دو تجاري

امري  سازي بنگاه به مفهوم ايجاد عملکرد مطلوب براي بنگاه است. منظور از چنينتجاري .کاهش حمايت دولت
آن است که بنگاه از نظر کارآيي و سودآوري در وضعيتي در حد استانداردهاي بخش خصوصي قرار گيرد. 

   .گذاريقانون ساختارهاي ايجاد و بنگاه کردن يرقابتگيرد: سازي در دو سطح انجام مي تجاري
 اقدامات نيا. شونديم ارائه و شنهاديپ بنگاه اندازه به توجه با تنها که دارد وجود ساختار ديتجد اقدامات يبرخ
ن دو روش در يشتر در خصوص ايحات بيتوض .کوچک يواحدها به بنگاه هيتجزه و بنگا اندازه کاهش :٣از عبارتند

 ارائه شده است. يسازيدر بخش سرعت خصوص يگزارش اصل

 چند کشور منتخب يسازيتجربه خصوص

ـ  يهااستيانجام شده پس از ابالغ س يهاياز واگذار يران سهم بزرگياز آنجا که در اقتصاد ا بـه   ۴۴اصـل   يکل
سهام با شـکل و  ع يتوزات کشورها در حوزه يتجرب ين بخش با تمرکز بر روي. در اصورت سهام عدالت بوده است

در بخـش   ين دو روش در گـزارش اصـل  يـ شتر در خصوص ايحات بيتوض شود.يل سهام عدالت پرداخته ميشما
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  )۱۳۸۶( نيلي ٢
  )۱۳۸۶( نيلي ٣
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ـ موجـود در ادب  فيبا توجـه بـه تعـار    در چند کشور منتخب ارائه شده است. يسازيتجربه خصوص ات اصـالحات  ي

ل به طـور  يذ يشهرت دارد. کشورها يع کوپنيبه روش توز ران،يع سهام عدالت صورت گرفته در اي، توزياقتصاد
  .يرومانو  چک يجمهور، هيروس اند:خود استفاده کرده يدولت يهابنگاه يواگذار ين روش برايمثال از ا

اند ع سهام عدالت را داشتهيکه تجربه توز يچک و رومان يه، جمهوريسه کشور روس يبا توجه به بررس
 مورد نظر قرار داد: يگذاراستيس يهار را به عنوان داللتيز يهاتوان درس يم

 قرار  ت مورد نظريگسترش مالک يع برايسر ين سه کشور به عنوان عامليدر ا يع سهام کوپنيتوز
  گرفته است.

 نگاه  يسبب شد تا در واگذار يستياليد سوسين طرح وجود ديا يباال يدر کنار سرعت واگذار
  طرح توجه نشود. ييغالب باشد و به مساله کارا يعدالت اجتماع

 ن کشورها تالش شده يدارد، در ا يع سهام کوپنيکه طرح توز يو عموم يکرد مردميل رويبه دل
ن يچن يدست به اجرا يجاد طرح طرفدارسازيا يو در موارد يتيجاد نارضاياز ا يريجلوگ يبرا
  بزنند. ياستيس
 طرح متوقف شده  يت ادامه اجراين طرح در هر سه کشور ناموفق بوده و در نهايا يجه اجراينت

  است.

 ع شده است.يوس يت در سطحيمالک يجاد پراکندگيع سهام عدالت باعث ايطرح توز ياجرا  

  و ورود افراد  يدارجاد فرهنگ سهاميدر عدم ا يجد يت افراد بر بنگاه، مانعيمالکنامعلوم بودن
  ت خود است.يبنگاه تحت مالک يريگميتصمدر 

 يبه پراکندگ يماندن و عمق بخش يدر باق يد و فروش برگه سهام خود عامليعدم امکان خر 
  کند.يسر نميت را ميمالک يدار عمده و کاهش پراکندگجاد سهايت خواهد شد و امکان ايمالک

 سازيهشت درس از خصوصي

با توجه به تجربه کشورها در  ١گيري اوليه هشت درس کليدي که بانک جهانيدر اين بخش به عنوان نتيجه
  شود.سازي مطرح کرده است، ارائه ميحوزه خصوصي

 برنامه اصالحات سازي زماني با موفقيت همراه است که بخشي از يک درس اول: نتايج خصوصي
  .اشدکلي و بزرگتر به منظور بهبود و افزايش کارآيي ب

 است يضرور اريبس ماتيتنظ جاديا انحصارات، موفق يسازصيخصو يبرا: دوم درس.  
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 يسازيخصوص از تواننديم ،ييدارا در تيمالک يسازيخصوص بدون يکشورها: سوم درس 
  .شوند منتفع تيريمد

 دارد يسازآماده به ازين بزرگ بنگاه يواگذارچهارم:  درس.  

 اصالحات تيموفق يبرا مهم اريبس يامر تيشفاف ،يسازيخصوص سازو کار درپنجم:  درس 
  .است

 يهاتيحما چتر توسعه به يخاص توجه ديبا هادولت ،يسازيخصوص سازو کارششم: در  درس 
  .باشند داشته ياجتماع

 کند توجهرقابت  تيبه مساله تقو ديبا گذار حال در ياقتصادها در يسازيخصوص: هفتم درس .
  .رديمورد استفاده قرار گ يجيتدر يسازيخصوص يهاوهيش ديبا راستا نيا در

 کار اصالح نظام اقتصادي از دولتي به بازار محور، در برخي موارد  درس هشتم: در سازو
کمتري هاي خصوصي جديد داراي اهميت سازي در مقايسه با تقويت و توسعه بنگاه خصوصي

  است.
سازي، مساله توسعه بخش خصوصي و امکان با توجه به درس هشتم بايد گفت که عالوه بر مساله خصوصي

  ز از اهميت بسزايي برخوردار است.حضور افراد کارآفرين در بازار ني

 يخصوص بخشتوسعه 

 مقدمه

انگيز بوده و توسط کارشناسان و منتقدان مورد  بر ، از همان آغاز بسيار بحثزياد مقبوليتسازي با وجود  خصوصي
سازي منافع مالي و عملياتي ايجاد نكرده يا  كنند خصوصي واقع شده است. نخست، كساني هستند كه ادعا مي نقد

. دوم، هراسي شديد و فراگير نسبت به كند نميجبران را  هاي اجتماعي ناشي از آن كم نابساماني منافع آن دست
هاي واگذار شده و سپس به  مدت در شركت ابتدا به صورت كوتاه -سازي به بيكاري د خصوصيمنتهي شدن رون

وجود دارد. سوم، باور عمومي بر اين است كه حتي اگر  -صورت بلندمدت و به طور كلي در اقتصاد
 سازي باعث افزايش كارايي شود، حجم زيادي از منافع آن عايد تعدادي از سهامداران، مديران، خصوصي

ها بر  شود، در حالي كه بار هزينه اندركاران تجارت داخلي و خارجي و افراد مرتبط با مقامات سياسي مي دست
هستند كه فساد موضوع كنندگان است. به عالوه، بسياري نگران اين  ويژه كارگران و مصرف دوش افراد جامعه، به
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داف مورد نظر را به حداقل رسانده و مشكالت يابي به اه سازي امكان دست و فقدان شفافيت در فرايند خصوصي

  . )١يجهانبانک ( کند يا مشكالت موجود را تشديدداشته باشد و در پي  بيشتري براي دولت
 يسازيخصوص يجا به يخصوص بخش توسعه کرديرو از کشورهااز  ياريگفته شد در بس آنچه به توجه با

 انجام با دولت دولتي، هايبنگاه واگذاري بدوناست که در آن  يروش ي. توسعه بخش خصوصشودياستفاده م
 براي اقتصادي عاملين انگيزه کار، و کسب محيط در موجود هاينقص و موانع رفع جهت در اقداماتي
 شياز اقتصاد افزا يسهم بخش خصوص ،يامر نيچن جهيدر نت .دهدمي افزايش را بازارها به ورود و گذاري سرمايه

 موارد رفع و بازار نظام يسازو کارها تيتقو جنبه از و کاهش يداربنگاه جنبه از دولت نقش آن تبع به و ابدي يم
  .ابدييم شيافزا آن شکست

 يخصوص بخش توسعه اثرات واهداف 

 وجود با يرقابت يبازارها. است جامعه کي در ياقتصاد رشد و يگذارهيسرما ،ينوآور موتور يخصوص بخش
. شونديم جامعه اقشار هيکل يبرا يسعادتمند و کار ثروت، ديتول و ييکارآ جاديا باعث يخصوص يهابنگاه ييايپو

هدف  توانيم آن قيطر از که شوديم اقتصاد يبرا يمواهب و هافرصت جاديا باعث يخصوص بخش توسعه
  کرد.  نيرفاه افراد جامعه را تام نيتام

 يخصوص بخش توسعه کرديرو

  :شوديم خالصه ياصل بخش سه در يکل نگاه کي در يخصوص بخش توسعه مورد در يجهان بانک کرديرو

 ٢يدسترس  

 ٣رقابت  

 ٤تعامل  
شناخته  ACEبه صورت  يتوسعه بخش خصوص يسه کلمه، استراتژ نيا ياول امال رفبا توجه به سه ح

به خصوص افراد  ،ورود افراد يبرا ياقتصاد يهافرصت شيافزا جهت در هاتالش تمام ديبا اول قدم در. شوديم
رقابت در بازارها  تيتقو يشده تالش برا جاديا يهااستفاده از فرصت يبرا يبه بازار باشد. اقدام بعد ن،يکارآفر
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رفاه به  شيکاهش فقر و افزا سوم، هزاره اهداف به يابيدست يبرا يخصوص يهاتعامل با بنگاه سرانجاماست و 
  خواهد بود.  ييعنوان گام نها

بسيار مهم وجود دارد که باعث افزايش  حوزه سه اهداف نيا به يابيدست و کرديرو نيا در تيموفق يبرا
  :١شود. اين سه حوزه عبارتند ازکارآيي سه مرحله فوق مي

 (رجوع به بخش جهاني شدن بازار مالي) و داخلي  الملليهاي خصوصي بينهمکاري با بنگاه
  ها گيري تجاري آنتصميم کار موجود در موفق به منظور آشنايي با سازو

 کالمللي براي ايجاد يتوسعه و همچنين نهادهاي بين هاي کشورهاي درحالهمکاري با دولت 
 هايبانيپشت خاص، طور به. کند تيحما را يخصوص بخش در ياقتصاد رشد که مناسب طيمح

 .باشد رقابت و ييکارآ شيافزا منظور به محور بازار نظام تيتقو يدر راستا ديبا

 به قاتيتحق نيا از حاصل جينتا ارائهو  تيريو کسب دانش مد قاتيدر تحق يگذارهيسرما 
 .شوديم يهمکار هاآن با که يا يالمللنيب ينهادها و هادولت ها، بنگاه

 کسب آن به يابيدست يهاراه و ياقتصاد رشد بر اثرگذار و مهم يپارامترها مورد در توانيم باال قيطر سه از
 کشور، کي يتجار بودن باز چون يموارد شامل توانديم ياقتصاد رشد بر اثرگذار مهم يپارامترها. کرد اطالع

  . باشد رهيغ و نييپا مخاطره با مناسب يگذارهيسرما يفضا

 بهبود فضاي کسب و کار

 يهانهيهز شيافزا باعث توانديم کار و کسب طيمح در ضعف عوامل، دسته نيا بربنگاه کنترل  عدم ليبه دل
 کسب يفضا بهبودشود.  يبخش خصوص يجذاب برا ريو غ پرمخاطره ياقتصاد طيمح کي جاديا و بازار به ورود

 اقتصاد به ورود يبرا ياقتصاد نيعامل زهيانگ شيافزا و يخصوص بخش توسعه در مهم اريبس ياستراتز کي کار و
 اثرگذار اقتصادي رشد بر طريق سه از کار و کسب فضاي بهبود. است سودآور ياقتصاد يهاتيفعال انجام و

 :٢است

 سود افزايش نتيجه در و تجارت هاي هزينه کاهش  

 مخاطره کاهش  

 بازار به خروج ورود سهولت و رقابت افزايش   

                                                                                                                                 
1 World Bank(2008) 
2 World Bank(2008) 
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 موتور تيتقو باعث زين يخصوص بخش توسعه و شده يخصوص بخش توسعه باعث کار و کسب يفضا بهبود

 کسب يفضا بهبود شتريب ياثرگذار منظور به. شد خواهد يکاريب و فقر کاهش ثروت، و رفاه شيافزا اقتصاد، رشد
  :داشت يکاف توجه مورد دو به ديبا کار و

 شود ميتقس جامعه افراد همه نيب کار و کسب يفضا بهبود از حاصل منافع که نيا از نانياطم. 

 خصوص به افراد همه مشارکت و حضور کار و کسب يفضا بهبود جهينت در که نيا از نانياطم 
  .ابدي شيافزا گذارانهيسرما و نانيکارافر

 ريز مرحله چهار در را کار و کسب يفضا ياصالح يهااستيس از تيحما برنامه توانيم يکل حالت کي در
  :١کرد ارائه

 کار و کسب محيط ارزيابي 

 اصالحات از حمايت هايبرنامه طراحي  

 اصالحات از حمايت هايبرنامه اجراي  

 اصالحات از حمايت هايبرنامه ارزيابي و نظارت  

 اصول بهبود بهبود فضاي کسب و کار

 نيا در يجهان معتبر يهاگزارش به توجه با. کرد عمل مختلف سطوح در توانيم کار و کسب يفضا بهبود يبرا
 را اقتصاد کي تيوضع و ييشناسا را اقتصاد کي يرقابت قدرت و کار و کسب يفضا بر موثر عوامل توانيم حوزه

 عملکرد يبرا يجهان بانک يهاهيتوص به توجه با. کرد يشياندچاره نواقص رفع يبرا و سهيمقا اقتصادها ريسا با
  :٢داشت ژهيو توجه ريز نکات به ديبا کار و کسب يفضا بهبود مساله در بهتر

 اصالحات يبرا کيستماتيس دگاهيد کي جاديا: اول اصل  

 ها سياسي و انجام واکنش مثبت نسبت به آن کارهاي اقتصاد اصل دوم: توجه به سازو  

 ٣گويي به عوامل پيشران اصالحاتاصل سوم: پاسخ  

 اصالحات يبرا شدهانجام يهاتالش بر نظارت از نانياطم: چهارم اصل  

 ياصل گرانيباز ياثرگذار و نقش تيتقو: پنجم اصل  

 دولت با يگفتگو در يخصوص بخش يازهاين بر تمرکز: ششم اصل  

                                                                                                                                 
1 World Bank(2008) 
2 World Bank(2008) 
3  Respond to and stimulate the Demand for Reform and Drivers of Change 
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 جهت نيهم در اصالحات انجام به توجه و رشد محدودکننده وديق بر تمرکز: هفتم اصل  

 زمان گذشت به ازين لزوم و اصالحات انجام يامدهايپ: هشتم اصل  

 اصالحات يسازادهيپ شکاف به توجه: نهم اصل  

 يارسانه يهاياستراتژ به توجه: دهم اصل  

 رهبر کي عنوان به دولت به نگاه: ازدهمي اصل  

 اي هاي توسعههاي اصالحي محيط کسب و کار با طرحاصل دوزادهم: ايجاد ارتباط بين سياست
  ملي

 المللي و ملياصل سيزدهم: ايجاد تعادل بين تخصص بين  

 گذارحال در يکشورها در اقتصادي اصالحات و ياسيسنظام 

 مقدمه

هاي اصالحي ها اين توان را دارند که سياستشود که چرا برخي دولتدر اين بخش به اين موضوع پرداخته مي
هاي ديگر از انجام اين گونه اصالحات عاجز هستند. خود را به صورت کامل و موفق اجرا کنند و در مقابل دولت

شود که به اين نکته توجه شود که وضعيت موجود در اين کشورها همراه با ناکارآيي اين امر زماني جالب مي
گذار هاي اجتماعي باال بوده است. اين مساله به صورت جدي در کشورهاي درحالنهفراوان و تحميل هزي

کارهاي اقتصاد سياسي مانعي جدي براي رشد در اين کشورها هستند را مشاهده شده و اين فرضيه را که سازو
ادها و کند. مسله اصلي اينجا است که چرا کشورها با وجود علم بر ناکارايي يک تعادل، نهتر ميجذاب

  آورند؟وري پايين ميکنند که رشد اقتصاد را کاهش و بهرهساختارهايي را فراهم مي

 اصالحات بازندگان وبرندگان 

 در اصالحات وقوع يبندزمان مساله به ديبا گذاردرحال يکشورها در ياسياقتصادس يسازو کارها به توجه يبرا
. شوديم ييهانهيهز جاديا باعث مدت کوتاه در حداقل اصالحات انجام. داشت توجه مدت بلند و مدت کوتاه بازه دو

 شيافزا ليدل به يبازندگان جاديا باعث يساختار اصالحات انجام به ازين و يدولت يهابنگاه در يمال انضباط جاديا
 اندبوده حکمران يدولت بنگاه بر فراوان يهاسال يبرا که يرانيمد نيهمچن و يدولت يهابنگاه کارکنان يکاريب
 بازار به ورود يهانهيهز کاهش و بازار به ورود قيتشو يبرا ياقدامات انجام و اصالحات انجام با مقابل در. شوديم
 بهبود و ييکارآ شيافزا ليدل به مدت بلند در که کنديم فراهم را فرصت نيا اقتصاد در رقابت شيافزا قيطر از

 قانع را يعموم افکار که است آن هادولت يبرا ياصل مساله جهينت در. ابدي شيافزا اشتغال و يسودآور ،يوربهره
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. است زيناچ شوديم اقتصاد و مردم بينص ندهيآ در که چه آن مقابل در مدت کوتاه در هانهيهز جاديا که ندينما

 در و شفاف و قطع طور به آن يهانهيهز که است يزيچ مورد در مردم کردن قانع دولت يرو شيپ ياصل چالش
 قابل مدت بلند در تنها و ينانينااطم با همراه نامشخص، آن ديفوا مقابل در يول است لمس قابل مدت کوتاه بازه

 کارکنان :از عبارتند که دارد وجود ياصل رگيباز گروه سه يکل طور به گذارحال در اقتصاد کي در .است کسب
  .٣هاگارشيال و هايخود و ٢بالقوه واردانتازه، ١يدولت يهابنگاه

 از يناش يرقابت بازار در حضور مهارت و توان که هستند يدولت يهابنگا کارکنان از يبخش شامل اول گروه
 همراه يکاريب شيافزا ليدل به اول مرحله در اصالحات انجام گروه نيا يبرا. ندارند را ياقتصاد اصالحات انجام

 است ينانيکارآفر و يتلود يهابنگاه کارکنان از دسته آن شامل دوم گروه. بود خواهد همراه فراوان يهانهيهز با
 در گروه نيا. دارند را يرقابت يهاتيفعال در مشارکت و بازار در حضور توان باال يهامهارت داشتن ليدل به که

 ييهانهيهز دچار محور، بازار اصالحات ليدل به اقتصاد در شده جاديا انضباط و ينانينااطم ليدل به و اول مرحله
 داشتن ليدل به گروه نيا شود،يم هاگارشيال و هايخود شامل سوم گروه. شوديم رفع رفتهرفتهکه  شونديم

 منافع و گرفته دست بر را اصالحات کنترل که دارند را امکان نيا ،ياسيس نخبگان و مداران سياست با رابطه
 همراه اصالحات که يصورت در. دهند جهت رييتغ خود نظر مورد گروه و خود سمت به را اصالحات انجام از يناش
 داشتن ليدل به را ييباال منافع هياول مراحل در افراد نيا نشود، انجام منسجم يقانون و ينهاد چارچوب کي با

  .شود برداشته دولت توسط هياول مراحل در بازار به ورود موانع ديبا ديعوا نيچن رفع يبرا. کننديم کسب رانت

 اصالحات انجام و ياسيس نظام

گذار را از نظر سياسي براي بررسي اثرگذاري ساختار سياسي بر نتايج اصالحات اقتصادي، بايد کشورهاي درحال
 و بلوک شرق را خود، کشورهاي جداشده از شوروري سابق ٢٠٠٢٤ در گزارش سال يجهان بانکبندي کرد. دسته

به دنبال رابطه بين نظام سياسي و اصالحات اقتصادي بوده است. بندي کرده و بر اساس نوع نظام سياسي طبقه
، ٦رژيم متمرکز سياسي، ٥دموکراسي رقابتي شوند:مي اش اين کشورها به چهار دسته تقسيمربر اساس اين گز

  ٨يررقابتيغ يدموکراسو  ٧زدهرژيم جنگ
                                                                                                                                 
1 State Sector Workers 
2 Potential New Entrants 
3 Insiders and Oligarchs 
4World Bank (2002) Transition: The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and 
the Former Soviet Union 
5 Competitive Democracies 
6 Concentrated Political Regimes 
7 War-torn Regimes 
8 Noncompetitive Political Regimes 
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 يفرد يهايآزاد و يمدن حقوق همراه به ياسيس حقوق اصالحات، ييابتدا مراحل از اول، گروه يکشورها در
 و ياسيس تمرکز ليدل به يول شود برگزار انتخابات است ممکن دوم، گروه يدرکشورها. دارد قرار ييباال سطح در

 سوم، گروه يکشورها در. ستين يحزب چند اي دو انتخابات کي جز جيانت انتخابات، در مشارکت بودن محدود
 يبرا تالش تمام ييکشورها نيچن در. است محدود ياسيس عرصه در ياسيس يهاجناح و هاگروه حضور فرصت
چند دوره به عنوان رهبر استفاده  يفرد برا کياز  شوديم تالش و شده انجام دولت عملکرد بر نظارت کاهش

 يداخل منازعات و جنگ ريدرگ يطوالن يزمان بازه يبرا که شوديم کشورها از دسته آن شامل آخر دسته. شود
  .اندبوده

 ياقتصاد اصالحات بر ياسينظام س ياثرگذار

دهد که ين پرسش پاسخ ميبه اهم است که ممساله رابطه بين نظام سياسي و انتخاب اصالحات از اين جهت 
بوده است يا خير؟ براي بررسي اين مساله بايد به کشورها همراه با تغيير نظام سياسي  اصالحات اقتصادي انجام

د در دو دسته نتوانکه اصالحات اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و گذار مي اين نکته توجه داشت
نين اند. مثال چسياسي خود آغاز کرده د. بخشي از اين کشورها اصالحات را با تغيير در نظامنبندي شو طبقه

ت اقتصادي توان در فروپاشي نظام شوروي و اصالحات روسيه ديد. دسته ديگر نظير چين، اصالحاموردي را مي
بدون تغيير در نظام سياسي اتفاق افتاده است، اما بايد توجه داشت که اين عدم تغيير نظام سياسي به مفهوم عدم 

هاي بازار محور تغيير در تفکرات حاکمان کمونيست چين نيست، چرا که در چين، اصالحات با گرايش به سياست
  .انجام شده است

وان به طور دقيق ادعا کرد که علت انجام اصالحات تنظام سياسي و انجام اصالحات شايد براي يافتن عليت ن
توان گفت که نظام سياسي بوده است ولي با توجه به ادبيات اقتصادي در رابطه با آزادي اقتصادي و اصالحات مي

تاثيرگذار باشد. چرا که انجام اصالحات و همچنين نتيجه اصالحات  يچگونگتواند در انتخاب نظام سياسي مي
ها شود. به طور مثال انجام اصالحات بايد ها و منافع آنتواند باعث تغيير آرايش قدرت در بين گروهاصالحات مي

هايي که از اين امر هاي جديد وارد عرصه اقتصاد شوند. ولي در نظامبتواند سبب ايجاد فضايي شود تا گروه
 جهينت در و اصالحات انجام نوع ديجد يچالش عنوان به مساله نيا ندارد ودوج يرقابت يفضا و شودجلوگيري مي

 قرار مدنظر را موضوع نيا ديبا مساله نيا به توجه يبرا. دهديم قرار خود ريتاث تحت را اصالحات از حاصل جينتا
به  يخود يروهايبه عنوان ن يکند، بخش جاديرا ا يرانت فراوان يهافرصت توانديم ياسيس نظام که داد

وجود رانت سبب  .ابندي دست ييباال منافع به تواننديآن م قيدارند که از طر يدسترس ياطالعات ارزشمند
  . نشود انجام يخوب به اصالحات نديآفر شود يم
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بر اصالحات  يساينظام س يدر بخش اثرگذار ين دو روش در گزارش اصليشتر در خصوص ايحات بيتوض
  ارائه شده است. ياقتصاد

 يريگجهينتو  يبندجمع

ه است. بود اقتصاد در يخصوص بخش گاهيجا يبرا يپاسخ دنبال به فصل نيا شد، اشاره مقدمه در که طورهمان
کشور و ارائه  يسازيند خصوصيفرآ يبررس يبرا يخوب يتواند راهنماين بخش ميمطالب ارائه شده در ا

  .نده باشديآ يهاسال يبرا ۴۴اصل  يکل يهااستيس يبهبود عملکرد اجرا يبرا يشنهاديپ يراهکارها
  نکات اشاره کرد: نيبه ا کي بخشاز  توانيطور خالصه م به

 ياربودجهيغ يهاتيفعال و يداربنگاه ،يابودجه يهاتيفعال جنبه سه از اقتصاد در دولت حضور 
  .است يبررس قابل

 اهداف وجود و دولت بودجه به يوابستگ ،يدولت بخش در متفاوت يزشيانگ ساختار ليدل به 
 سود کردن حداکثر يخصوص بنگاه برخالف يدولت بنگاه هدف لزوما بنگاه رانيمد يبرا ياسيس

  رفتن منابع همراه است. نيو از ب ييعرصه اصوال با ناکارآ نياو  ستين منابع نهيبه صيتخص
 بنگاه عملکرد از بهتر يخصوص تيمالک با بنگاه عملکرد که است آن از يحاک يتجرب شواهد 

  .است دولت کتيمال و تيريمد تحت
نکات اشاره  نيبه ا دو بخشاز  توانيم خالصه طور بهپرداخته است.  يسازيبه مساله خصوص دوم بخش

  کرد:

 اقتصاد ييکارآ شيافزا شوديم گرفته نظر در يسازيخصوص يبرا که ياهداف نيترياصل از يکي 
  .است اقتصاد در دولت نقش کاهش و

 شوديم بنگاه عملکرد در ييکارآ شيافزا موجب يسازيخصوص يتجرب شواهد اساس بر.  

 و ايمزا هاروش نيا از کي هر. رديگ صورت توانديم يمتفاوت يهاروش به يسازيخصوص 
 هر طيشرا و يسازيخصوص يبرا شده نييتع اهداف به يبستگ روش انتخاب که دارند يبيمعا

 .دارد بنگاه هر اي و کشور

 يهااستيس بسته از يبخش کي صورت به که شوديم انجام تيموفق با يزمان يسازيخصوص 
 کي در يرقابت قدرت توانديم که يعوامل به ديبا موفق يسازيخصوص يبرا .باشد ياصالح
 .شود توجه دهد کاهش را اقتصاد
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 يسازيخصوص از يناش ينانينااطم شيافزا و ياسيس اقتصاد يسازو کارها شدن فعال ليدل به 
 استفاده يخصوص بخش توسعه يعني ،يسازيخصوص نيگزيجا کرديرو از کشورها از اريبس
 .ندينما يم

 خالصه طور بهرشد اشاره شد.  سازو کارو نقش آن در  يبه مساله توسعه بخش خصوص سه بخش در
  نکات اشاره کرد: نيبه ا سه بخشاز  توان يم

 انجام با دولت دولتي، هايبنگاه واگذاري بدوناست که در آن  يروش يبخش خصوص توسعه 
 اقتصادي عاملين انگيزه کار، و کسب محيط در موجود هاينقص و موانع رفع جهت در اقداماتي

 .دهدمي افزايش را بازرها به ورود و گذاريسرمايه براي

 آن قيطر از که شوديم اقتصاد يبرا يمواهب و هافرصت جاديا باعث يخصوص بخش توسعه 
 .کرد نيتام را جامعه افراد رفاه نيتام هدف توانيم

 خالصه طور بهپرداخته است.  گذارسياسي و نظام اقتصادي کشورهاي درحال اقتصادبه مساله  چهارم بخش
  نکات اشاره کرد: نيبه ا چهار بخشاز  توانيم

 يبندزمان مساله به ديبا گذاردرحال يکشورها در ياسياقتصادس يسازو کارها به توجه يبرا 
 .داشت توجه مدت بلند و مدت کوتاه بازه دو در اصالحات وقوع

 کارکنان: از عبارتند که دارد وجود ياصل رگيباز گروه سه يکل طور به گذارحال در اقتصاد کي در 
 .هاگارشيال و هايخود و بالقوه واردانتازه دولت، يهابنگاه

 طور به آن يهانهيهز که است يزيچ مورد در مردم کردن قانع دولت يرو شيپ ياصل چالش 
 با همراه نامشخص، آن ديفوا مقابل در يول است لمس قابل مدت کوتاه بازه در و شفاف و قطع
 .است کسب قابل مدت بلند در و ينانينااطم

 اصالحات  جيانت نيو همچن ياصالحات اقتصاد يهاروش انتخاب بر توانديم ياسيس نظام
ها ها و منافع آنتواند باعث تغيير آرايش قدرت در بين گروهاصالحات مياثرگذار باشد، چرا که 

 شود.

 به يخود يروهاين عنوان به يبخش. کند جاديا را يفراوان رانت يهافرصت توانديم ياسيس نظام 
وجود  .ابندي دست ييباال منافع به تواننديم آن قيطر از که دارند يدسترس يارزشمند اطالعات

 .نشود انجام يخوب به اصالحات نديفرا که شوديرانت سبب م
 جنبه از چه و بودن جامع جنبه از چه ياقتصاد اصالحات بهتر عملکرد از نشان يتجرب شواهد 

 کشورها، گونه نيا در. است شتريب ها آن در يرقابت يفضا که است ييکشورها در آن جينتا
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فساد در بخش  جهياطالعات باال و در نت تيخوب و شفاف يو مدن ياسيس يآزاد يهاشاخص

 است.  نييبه شدت پا يدولت
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 مقدمه

ن بخش در چارچوب يران" ارائه شده است. ايدر اقتصاد ا يسازيبخش "خصوص يجاز نتا يادهين بخش چکيدر ا
روند  يبه نوع و رديگيم يران جايصورت گرفته در اقتصاد ا يگزارش در قسمت اصالحات اقتصاد يکل

  د.کنيم يرا بررسکشور در  يسازيخصوص
دولت تجربه کرده است.  يداردرا در حوزه بنگاه يار پررنگيران همواره حضور بسير اقتصاد اياخ يهاسال يط

مت نفت، دولت نقش خود را به يش قيل افزاي، به دليشمس ۵۰و به خصوص در دهه  يقبل از انقالب اسالم
 ير چارچوب فکرييو با تغ ين روند پس از انقالب اسالميش داد. ايدر اقتصاد افزا ياصلگر يک بازيعنوان 

و  يقانون اساس ۴۴ن اصل يتوان در تدويکه نمود آن را م ييز ادامه داشت تا جايکشور ن يگذاران اقتصاداستيس
ن يمشاهده کرد. ا يو محدود شدن بخش خصوص يبه بخش دولت ياقتصاد يهاتياز فعال ياريبس يواگذار

با رشد  يبزرگ و انحصار يدولت يهاهبنگا .شدن برد يش به سمت دولتيش از پيران را بياقتصاد ا يرات فکرييتغ
شکل را ران يبخش اعظم اقتصاد ادر عملکرد بازار  ييزان و اختاللييپا ييرا با وجود کاراجاد شدند و يا ياندهيفزا

  دادند.
 يبرا ييهاگذاران تالشاستيس ين برنامه اول، از سويو پس از تدو يبعد از انقالب اسالم يهاسال يط
در قالب  ياصالح يهااستيدر اقتصاد انجام شد. س يش نقش بخش خصوصين روند و افزاياز ا يريجلوگ

ن يقوان يامروز طو تا به  ندگذران قرار گرفتاستيان جنگ مورد توجه سياز برنامه اول و پس از پا يسازيخصوص
 يکل يهااستيمختلف، س يهان بودجه ساليتوسعه پنج ساله کشور، قوان يهان برنامهيمختلف از جمله قوان

 يشده به تبع آن، تالش بر آن بوده تا از تصدبيتصو ۴۴و قانون اصل  ۴۴اصل  يدر خصوص يرهبر يابالغ
 ين سازمان بازرسيو همچن ياسالم يمجلس شورا يرسم يهادولت در اقتصاد کاسته شود. به استناد گزارش

گردد، يباز م يشمس ۶۰که به اواخر دهه  ياصالح يهااستيها و با وجود قدمت انجام سن ساليا يکشور، ط
و  ياقتصاد رقابت يبه فضا يران را از انحصار دولتيران نشده و اقتصاد ايب اقتصاد اينص يج چندان مناسبينتا
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و توسعه بخش  يآنارش يجاد فضايها اين واگذاريجه ايرهنمون نساخته است. نت يبخش خصوص يايحضور پو
  بوده است. ينسبت به اقتصاد دولت يورار فراوان به همراه کاهش بهرهيبس يبا ناکارآمد يشبه دولت

% ۵را در حدود  ۱۳۸۹ يال ۱۳۸۴ يهاسال يط يقيحق يسازيزان خصوصيکل کشور م يسازمان بازرس
 هدف آنط نامطلوب بوده و ين شرايدن به ايرس ييچرا يبه دنبال بررسحاضر درصد اعالم کرده است. گزارش 

که موجب انحراف  يموارد يابيشهيبا ردر اين بخش . نيستانجام شده  يسازيق خصوصيزان دقيمحاسبه م
اقتصاد  يفعل يهايگژيط و وين شرايکشورها و همچنگر يدات يکشور شده و با استفاده از تجرب يساز يخصوص

  م خواهد شد.يکشور ترس يسازينده خصوصيآ يبرا ييت الگويران در نهايا

 رانيدولت در اقتصاد ا يتصد يخيروند تار

ن و يدر عامل ييهايژگيجاد ويرا تجربه کرده که باعث ا ين قرن گذشته اتفاقاتيچند يران طياقتصاد ا
جاد اقتصاد يتوانند بر ايکه به نوبه خود م ييها يژگيشده است، و يو عمل ياز جنبه فکر ياقتصادگذاران  استيس

 ييل چراين نوشتار تحليد. از آنجا که هدف انداشته باش ييباال نقش بسزا يدولت يبا حجم تصد يدولت
نقش  با تمرکز بر رياخ يهاسال يران طيشدن اقتصاد ا يست، لذا دولتين يخياز بعد تار ياقتصاد دولت يريگ شکل

ل ير به دلياخ يهاسال يخواهد شد. ط بررسیدولت  يبرا نهيهزافزايش امکان  باال بردن در ينفت يدرآمدها
ش گذاشت و به تبع آن امکان يمت آن رو به افزاي، قياسيدر منازعات س ش نقش نفتيو افزا يالمللنيتحوالت ب

دولت را  يهانهيهز ياز منابع الزم برا يشتريز توانست سهم بيحاصل از آن ن يصادرات نفت خام و درآمدها
شود و رونق کسب و کار ين ميات تاميق ماليدولت از طر يک اقتصاد سالم بخش عمده درآمدهاين کند. در يتام

(درآمد زا ت برونبه صور کار و سازن يران ايشود. اما در اقتصاد ايدولت م يشتر برايب ياتيجاد درآمد ماليسبب ا
 يهاتيران بتواند مستقل از سطح فعاليزا سبب شد تا دولت در اقتصاد اش درآمد برونين افزايوجود دارد. ا) ينفت

ن يل دهه چهل به صورت تاميدر اوا ين حضوريچن يهااز جلوه يکينه کند. يکرده و هزدرآمد کسب  ياقتصاد
ن درآمد حاصل از يرابطه ب ۱۱۵-۱در نمودار  ان شد.ينما ياقتصادتوسعه  ياز کشور برايمورد ن يهارساختيز

ای ش درآمدهيد دارد که با افزاين امر تاکيکه بر ا . اين نموداردولت ارائه شده است يفروش نفت و گاز و تصد
  .شود يمتر شيب يبه تصددولت ل ي، تمانفتی

  



 ٤٩٣                                                                    ايران اقتصاد مدت انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
 دولت ين ارزش صادرات نفت و گاز و حجم تصدي: رابطه ب۱۱۵-۱نمودار 

  
و شاخص  OECDمت ياطالعات صادرات کشور ، شاخص ق يزمان يق از بخش سريمنبع: محاسبات تحق

  )۱۳۹۱)۳و همکاران(( يليدولت ن يتصد
  

شد. يدولت به شدت دنبال م يکشور از سو يتوسعه بخش صنعت يهااستيس يشمس ۴۰دهه  يهاسال يط
در جهت رفع  يدولت يهاس بنگاهيدولت با تاس ،هاتيفعالن يحضور در ا يبرا يل نبود توان بخش خصوصيبه دل

مستقل از روند زا و اقتصاد کشور به صورت برون شدن در يصنعت ن رفتار به صورتيا صه برآمد. حاصلين نقيا
ل يدر اقتصاد شد، چرا که تبد ينيش روند شهرنشيجاد افزايباعث ا يندين فرآي. چنبود هقابل مشاهداقتصاد 

  بود.  ينيش شهرنشيازمند افزاين يصنعت يبه اقتصاد يو کشاورز ياز حالت سنت اقتصاد کشور
 ين دهه، درآمدهايه اياول يهامت نفت در ساليد قيار شديو بس يش ناگهانيو افزا يشمس ۵۰با ورود به دهه 

 يهانهيزانجام ه يمت دولت را برايش قين افزايافت. ايش يد افزايار شديباره و بس کيدولت به صورت  ينفت
از  يتابع يکه به نوعشده دولت (کسب يهااتيو مستقل از مال يهنگفت نفت يب کرد. وجود درآمدهايفراوان ترغ
توسعه و  يربناهاين زين شده در خصوص تاميير تعيدولت را از مس هستند)کشور  ياقتصاد يهاتيسطح فعال

  ن بخش منحرف کرد.يها به اتيلفعا يو واگذار يو توانمند کردن بخش خصوص يرشد اقتصاد
کان به ينزد ياستفاده برخ يرا برا ياديز يها، فرصتيجاد انحصارات دولتياو دولت در اقتصاد  يداربنگاه

افته و از يدست  زيادی يهاجاد ارتباط با دربار، به رانتيق ايکان توانستند از طرين نزديجاد کرد. ايدولت و دربار ا
به صورت عام  يو عدم توان بخش خصوص يجاد انحصارات دولتيرا کسب کنند. ا يفراوان يهاق ثروتين طريا
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توانمند و آشنا  يار، سبب شد بخش خصوصيل وجود موانع بسيبه دل يمختلف اقتصاد يهاحضور در عرصه يبرا

  :شود يبندر طبقهيجاد شده در دو حالت زيا يد و بخش خصوصيايبه وجود ن يرقابت يبازارها يبه سازوکارها

 ين رابطه از انحصار خصوصيل وجود ايآن دسته از فعاالن که به دربار وابسته بوده و به دل 
  اند.برخوردار بوده

 يزال اقدامات اختاللين به دلين روابط و همچنيل نداشتن ايکه به دل يفعاالن خصوص يباق 
  در بازار را نداشتند. يت حضور قويدولت، قابل

ن دو دسته يک از ايهر  ياست که به نوعاين کند يم ييآنچه که به شدت خودنما يبندن دستهيبا توجه به ا
در  .ه بودجاد نشديتوانمند ا يازمند بودند و بخش خصوصيت خود نيش عمر فعاليافزا يبرا يدولت يهاتيبه حما
 يحجم تصدم شده است. روند ارائه شده بر بزرگ بودن يدولت در اقتصاد ترس يروند حجم تصد ۱۱۶-۱نمودار 

  د دارد.يدولت تاک
  

به ستانده کل  يدولت يل نشده فروش ناخالص شرکت هايل شده و تعدي: نسبت تعد۱۱۶-۱ نمودار

 اقتصاد

  
  )۱۳۹۱)۳و همکاران(( يليمنبع: ن

 

ش نقش دولت در اقتصاد ياتفاق افتاد که منجر به افزا يتحوالت اساس يپس از انقالب اسالم يهاسال يط
  ن تحوالت عبارتند از:يشد. ا يدولت يهايو گسترش تصد

 کيدئولوژيو ا ير ساختار فکرييتغ  
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 و اقتصاد بازار محور يبه بخش خصوص ينيبدب 

  به اقتصاد يليتحمآغاز جنگ 

ها همراه بوده است. ه عرصهين در کلياديو بن يرات اساسييجاد تحوالت و تغيها با اهمواره وقوع انقالب
 ي، اجتماعيفرهنگ يهادر عرصه يرات اساسييجاد تغينبود و به تبع ا يمستثن ياقاعدهن يز از چنيران نيانقالب ا

مواجه شد.  يا درجه ۱۸۰ يهاو چرخش يرات اساسييز با تغي، اقتصاد کشور و چارچوب حاکم بر آن نياسيو س
که به حجم د يفراوان د يهاع و مصادرهياز صنا ياريشدن بس يتوان در مليرا م يراتيين تغيجه چنينت

  د:ير ديتوان در موارد زيرات را ميين تغيل چنيدولت افزود. دل يها يتصد

 يوجود داشته و در نظام انقالب يچه که در نظام قبل به آن يشدن اقتصاد به عنوان واکنش يدولت 
  د حضور داشته باشد.ينبا يفعل

 انستن امکان نفع شخص و محتمل د يريگيل پيبه دل يت بخش خصوصيبه بخش فعال ينيبدب
 جامعه  يازهاين نيتام يبرا يتيامن ينانيجاد نااطميا

 ن بخش و دربار يل وجود تصور رابطه داشتن ايبه دل يبه بخش خصوص يد منفيوجود د
 يشاهنشاه

  ن ارائه شده است.يران به صورت نماديدولت در اقتصاد ا ياثرگذار کار و سازند نوع ي، فرآ۱۱۷-۱در نمودار 
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 رانيدر ا يت بخش خصوصيفعال ير حرکتي: مس۱۱۷-۱نمودار 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 رانيدر حوزه حضور دولت در اقتصاد ا يگذارمقررات

 همراه بوده يفراوان نوساناتبا  يريگميدر اقتصاد تصم يت بخش دولتيفعال يگذارحوزه قانوندر ها ن ساليا يط
  است که:  اينن نگارش مطرح است يه ايبه عنوان فرض يبررس يآنچه در ابتدااست. 
 ات مطرحيو ادب يسازيخصوص ين براين شده قوانييتعن اهداف يب يادين اهداف تا حدود زيياز منظر تع«

ها و ابزارها، اقدامات انجام گرفته از جنبه استفاده از روش يوجود دارد ول يهمخوان يسازيشده در مورد خصوص
  »است. يل وجود دغدغه عدالت اجتماعين شده به دلييدر تضاد با اهداف تع ياديتا حد ز

قبل از برنامه سوم و بعد از  يهان ساليتوان به قوانيپس از انقالب را م يهاسال يط يگذارحوزه قانون

 ييگراتيحما و اقتصاد به کمک
 

  بخش خصوصي
 

ط کسب و يمح
 کار نامناسب

ي حضور انحصار
 دولت

 يزاختاللحضور 
 دولت

 ياجتماع عدالت و عيبازتوز
 

 يبخش خصوص يريگعدم شکل
 توانمند
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. هستندبرخوردار  يشتريت بين قبل از برنامه سوم، چهار مورد از اهميان قوانيکرد. در م يبندبرنامه سوم طبقه

  ن چهار قانون عبارتند از:يا
  قانون برنامه اول ۳۲تبصره  

 و كارگران ثارگرانيو متعلق به دولت به ا يسهام دولت يقانون نحوه واگذار 

  دومقانون برنامه  ۴۱تبصره 

  ركل كشو ۱۳۷۷قانون بودجه سال  ۳۵تبصره  
 يهااستيتوسعه کشور ابالغ س يهاکشور پس از برنامه سوم به جز برنامه يسازين قانون خصوصيترمهم

ل يب شده نکات ذين تصويقوان است. در خصوص ۴۴ن قانون اصل يو تدو يتوسط مقام رهبر ۴۴اصل  يکل
  توجه و استخراج است: قابل

 يهازمان رو به تکامل بوده و از ضعف يدر ط يسازيشده در حوزه خصوص بين تصويقوان 
  صورت گرفته است. يريادگي ياديگذشته تا حد ز يهايو کاست يو اجرا يقانون

 گذاران کشور گذاران و قانوناستين، سين مسئوليب ياديتا حد ز يسازين اهداف خصوصييدر تع
اهداف  يبرا يات اقتصاديبا آنچه که در ادب يادين وحدت نظر تا حد زيوحدت نظر وجود دارد و ا

  دارد. ين شده، همخوانييتع يسازيخصوص

 بودن بعد عدالت  يکار اثرگذار است، قو ييجه نهايآنچه که در بخش اهداف وجود دارد و بر نت
در  يخود را به صورت جد ين بخش است که به نوعيبا آن در ا و مالحظات مرتبط ياجتماع

 سازد.يان ميجه حاصل از آن نمايو نت يسازيانتخاب روش خصوص

 ات يها با ادبن روشين، ايدر قوان يسازيبالقوه انجام خصوص يهان روشيياز جنبه تع
 دارد. يهماهنگ يساز يخصوص

 يواقع در حد بالقوه باقماز  ياريها در بسروشن يها آن است که ادر بخش روش يمشکل اساس 
د يشود (مانند تجديخاص، از آن ابزار استفاده نم يند و در صورت لزوم استفاده از ابزارنمايم

 بزرگ) يهاشرکت يساختار برا

 شود، يت استفاده ميکه در نها يبالقوه به روش يهااز حوزه روش يسازيل روش خصوصيدر تبد
 ين بعد عدالت اجتماعيو همچن ينان به عملکرد بخش خصوصيعدم اطممالحظات خاص و 

و  شودرا دارد انتخاب  يين کارآيترکه کم ي، روشيسازيخصوص يهان روشيشود از بيسبب م
 ينان به بخش خصوصيبر عدم اطم يدين خود تائيرد، که ايصورت نگ يسازيخصوص يبه نوع

 و عملکرد آن است (سهام عدالت).
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 يدولت يهابنگاه يواگذارآمار 

 يهاشرکت يواگذار يدر راستا يياجرا يهاتي، روند فعاليسازيسازمان خصوص يدر بخش با ارائه آمارها
ر به دو بازه ياخ يهاسال ين کاريانجام چن يقرار خواهد گرفت. برا يدولت مورد بررس يوکاهش تصد يدولت

روند  ۸۰آن است که در دهه  يبندمين تقسيعلت انجام ا .اند م شدهيتقس ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰و  ۱۳۷۹ يال ۱۳۶۹
  شده است. يريگيپ يترشيت بيبا جد يسازيخصوص
 يادين زياديرات بنيين، تغيصورت گرفته و همچن يدر کشور با کند يسازيند خصوصيها فرآن ساليا يط

حاکم بر تفکرات  يدئولوژير ايياز تغ يناش يفضا به عالوه،جاد شده است. يگذاران وقت ادر تفکرات قانون
از جنگ اقتصاد را در کنترل  يجاد شده ناشيا يهابيتخر ين لزوم بازسازيو همچن يگذاران اقتصاداستيس

 .دولت حفظ کرد

  ها ارائه شده است.ن ساليا يمت ثابت طيها به قيروند واگذار ۱۱۸-۱در نمودار 
 

ارد يلي(م ۱۳۷۹ يال ۱۳۶۹ يهاسال يط ۱۳۸۳مت ثابت سال يبه ق ي: ارزش واگذار۱۱۸-۱ نمودار

 ١ال)ير

 
 يسازيمنبع: سازمان خصوص

 

 يمنته يهاسال يهمراه بوده است. ط يادين بازه با نوسانات زيها در ايبا توجه به نموار فوق ارزش واگذار
د يجد يفکرجاد چارچوب ين سال و اير در دولت در اييها کاهش داشته و با تغيرفته واگذار رفته ۱۳۷۶به سال 

 دهد. ياز خود نشان م يشيافزا يروند يسازيند خصوصي، فرآيگذاران اقتصاداستين سيدر ب

                                                                                                                                 
  به منظور حقيقي کردن مقادير واگذاري در اين بخش از شاخص قيمت توليدکننده استفاده شده است. ١
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ل انجام شده يها به سه روش ذين بازه واگذاريمرتبط با ا يهاسال يه شده، طيته يهانامهبيبر اساس تصو
  .ده و بورسياست: مذاکره، مزا

ه افراد يط کلين شرايشود. تحت ايانجام م يبه صورت عموم يدولت يهاشرکت يدر روش بورس، واگذار
به افراد  يدولت يهابنگاه يده واگذاريوارد شوند. اما در روش مذاکره و مزا يد بنگاه دولتيتوانند در خريجامعه م
، ۱۱۹- ۱. در نمودار خواهد بودداران مورد توجه ين خريط خاص بنگاه و همچنيو شرا گيرد ی صورت ميمحدود

 نيا م شده است. بر اساسيترس ۱۳۷۹ يال ۱۳۶۹بازه  يانجام شده ط يهاين سه روش از کل واگذاريهم اس
ها به روش بورس بوده است و دو روش ن ساليا يانجام شده ط يهايدرصد از کل واگذار ۷۰، در حدود نمودار

 دو در تيشفاف عدم ليدل به که گفت ديبا بورس روش به اتکا خصوص در. اندتهداش يدرصد ۳۰ يگر سهميد
 از هايواگذار هاسال نيا يط بورس روش تيشفاف به اتکا با ها،درآن تخلف و فساد بروز امکان و گريد روش

کشور  يسازيخصوص که ۸۰ دهه يهاسال يبرا که است ذکر به الزم. است شده انجام بورس قيطر از ترشيب
 به دهه نيا يط بورس يباال سهم از يبخشوجود داشته است.  يطيشرا نيچن زينشده  يريگيپ يبه صورت جد

. دانست مرتبط »باشد بورس قيطر از ديبا ها عرضه تياولو« که موضوع نيا بر ۴۴ اصل قانون صراحت ليدل
 بازار نيا قيطر از ديبا يدولت يها عرضه بورس، يرقابت يفضا بودن شفاف ليدل به که دارد ديتاک ۴۴ اصل قانون

ان يشوند، جريمحسوب م ييبا ارزش باال يهاکه اغلب بنگاه يدولت يهابا عرضه بنگاه .شود انجام انيمتقاض به
  ه شده است.يوارد بازار سرما يار بزرگيبس يمال

  

 يال ۱۳۶۹ دوره يط ۱۳۸۳مت ثابت سال يبه ق يواگذار ارزش کل از روش هر سهم :۱۱۹-۱نمودار 

 (درصد) ۱۳۷۹

  
 يسازيمنبع: سازمان خصوص
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ه بر سازوکار بورس و يبا تک يدولت يهايواگذارعمده د گفت يبا توجه به آمار و ارقام موجود در نمودار فوق، با
ها به روش بورس، يدرصد از واگذار ٧٠در حدود  يقير حقيچرا که بر اساس مقاد ه انجام شده است.يبازار سرما

  ده انجام شده است. يدرصد به روش مزا ٩درصد به روش مذاکره و  ٢١
 يهايروند واگذار ۱۲۰-۱. در نمودار اند واگذار شده يشرکت دولت ۶۳۶ش از يب ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰بازه  يط

  مت ثابت ارائه شده است.يانجام شده به ق
ارد يلي(م ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰ يهاسال يط ۱۳۸۳مت ثابت  سال يبه ق ي: ارزش واگذار۱۲۰-۱نمودار 

 ال)ير

  
 يسازيخصوصمنبع: سازمان 

 

را  يتوسط رهبر ۴۴اصل  يکل يهااستيانجام شده پس از ابالغ س يهايواگذار يشينمودار فوق روند افزا
 روشبه سه  يدولت يهابنگاه يها، واگذارن ساليا يصورت گرفته ط يبر اساس تحوالت قانون دهد.يش مينما
  .١ريساو  سهام عدالت، ونيرد د ل بوه است:يذ

 يواگذار يشده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جاانجام يهايبا واگذار ون مرتبطيرد د
بنگاه  يم اقدام به واگذاريون خود به صورت مستقيو کسب درآمد و پرداخت د يسازيند خصوصيها در فرآبنگاه

مبادله در سطح کل  يهانهيمبادله خود، هز يهانهيقت دولت به منظور کاهش هزيکند. در حقيبه طلبکاران م

                                                                                                                                 
به اين چرايي اين ادعا پرداخته گزارش  ۳-۴در بخش  سازي به اين بخش وجود ندارد.يالق خصوصطها و نواقص، امکان ابه دليل عدم کارايي ١

  .شده است
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د يشد ييو بروز ناکارآ ينده بنگاه دولتينان از آيجاد عدم اطميا يندين فرآيجه چني. نت١دهديش مياقتصاد را افزا

 يشود. سهام عدالت بخشيبنگاه انجام نم يواگذار ياز برايدر سطح اقتصاد خواهد بود، چرا که مالحظات مورد ن
 ييکشورها ،است. بر اساس شواهد يسهام به صورت کوپن يده واگذارياساس ار بر ياخ يهاسال يهاياز واگذار

 يو اصالحات اقتصاد ييکارا شيافزا ت به هدفيدر نهااند، کرده يسهام به صورت کوپن يکه اقدام به واگذار
نشده  ون انجاميها است که به صورت سهام عدالت و رد دياز واگذار يز شامل آن بخشير ني. بخش ساانددهينرس

 يات موجود در اجرايرد، چرا که طبق ادبين بخش قرار گيد در دل ايخود با يبه مفهوم واقع يسازياست. خصوص
عمده به صورت سهام عدالت به  ين واگذاريون و همچنيبه منظور رد د يدر کشورها، واگذار ياصالحات اقتصاد

 يهايها از کل واگذارن بخشيک از اير ، سهم ه۱۲۱- ۱در نمودار  شوند.ينم يتلق يسازيچ وجه خصوصيه
  انجام شده ارائه شده است.  

 ۱۳۸۰ دوره يط ۱۳۸۳مت ثابت سال ير شده به قواگذا ارزش کل از بخش هر سهم: ۱۲۱-۱نمودار 
 (درصد)۱۳۹۰ يال

  
 يسازيمنبع: سازمان خصوص

 

شتر بخش يو توجه به حضور ب ٤٤اصل  يکل يهااستين بازه و با وجود ابالغ سيا يبا توجه به نمودار فوق ط
ن يبه ا يکه واگذار ييون بوده تا جايها به بخش سهام عدالت و رد ديدر اقتصاد، بخش اعظم واگذار يخصوص

                                                                                                                                 
شود ها سبب ميگيرد. شرايط نامناسب اين بنگاهوري در در اختيار بخش خصوصي قرار ميبه اين دليل که بنگاهي با شرايط نامناسب مالي و بهره ١

فرصت  تا هزينه وقوع اصالح ساختار افزايش و احتمال موفقيت اقدامات اصالحي براي بنگاه توسط بخش خصوصي کاهش يابد. تحت اين شرايط
رود. از بين رفتن چنين فرصتي به طور قطع به دليل انتخاب ابزار تغيير وضعيت يک بنگاه با شرايط نامناسب به شرايط مناسب و کارآ از بين مي

  سازي بوده است.گذاران اقتصادي براي اجراي خصوصينامناسب از سوي سياست
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ات يون با ادبيبه سهام عدالت و رد د يواگذارطور که ادعا شد، همانده است. يدرصد رس ٦٥دو بخش به حدود 
  شود.يمحسوب نم يسازيندارد و خصوص يگر هماهنگيد يو تجربه کشورها ياصالحات اقتصاد

 رانيدر ا يسازيخصوص يشناس بيآس

آن با  يج حاصل از اجرايشود نتايوجود دارد که سبب م ييهاموانع و چالش يسازيخصوص ير اجرايدر مس
انجام  از يگاه يگذاران اقتصاداستيشود سيسبب م ييهاينانين نااطميمواجه شود. وجود چن ينانينااطم

اصالحات  ياجرا يبرا يز موانعيران نيند. در اقتصاد ايز نمايج آن پرهيل نامعلوم بودن نتايبه دل يسازيخصوص
و  يرند: موانع اقتصاديگيل قرار مين موانع در دو دسته ذيوجود دارد. ا يسازيو به طور خاص خصوص ياقتصاد

  .ياسيموانع س
، کسب و کار نامناسب يع و وجود فضايتوانمند در سطح وس يخصوصبخش به خاطر نبودن  يموانع اقتصاد

کسب و کار  يبه عالوه وجود فضا. کنديممواجه  يبا مشکل و دشوار آنقبل از انجام را  يسازيخصوص ياجرا
 يهابنگاه يداريخر يبرا يواقع يحضور همان تعداد محدود فعاالن بخش خصوص يبرا ينامناسب خود مانع

ران است. يدر اقتصاد ا يسازيبر خصوص ي، تقدم توسعه بخش خصوصيمنظور از اقدامات مقدمات. شود يم يدولت
  رود.يها باال ميت واگذارياحتمال موفق يقت با توسعه بخش خصوصيدر حق

باعث عدم توجه به سه پارامتر  ياسياقتصاد س يهاکار و سازد گفت فعال شدن يبا ياسيدر خصوص موانع س
ت افراد در ين حقوق مالکيتام -۳رقابت و رفع انحصار و  يجاد فضايا -۲ت، يريت و مديتوام مالک يواگذار -۱

جاد شده به يا يناکارآمد يهانهيش هزيگذشت زمان باعث افزابه عالوه، کشور شده است.  يسازيند خصوصيفرآ
 يواقع يحاصل از انجام اصالحات اقتصاد ينانيرفته نااطم ط رفتهين شرايو تحت ا ١شوديم ندهيصورت فزا

به  يهايو رفع اشکاالت واگذار يواقع يسازيخصوص ياجرا يبرا يجد ين مساله خود مانعيابد و اييش ميافزا
  شود.ياجرا گذاشته شده م

موفق  ياجرا ير را برايعامل ز ۴توان يکشورها، م يسازيشده از خصوصگرفته يهابا توجه به درس
  بر شمرد: يسازيخصوص

 يک بسته اصالحات اقتصادياز  يبه عنوان بخش يسازيخصوص  

 به صورت همزمانت يت و مالکيريمد يموفق در واگذار يسازيخصوص  

 کوچک و متوسط يهابنگاه يو با واگذار يجيبه صورت تد يسازيخصوص  

 يمرحله آخر اصالحات اقتصادبه عنوان  يسازيخصوص  

                                                                                                                                 
  وريبه دليل ورود به چرخه کاهنده بهره ١
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ر انجام شده يز يهايژگيران با ويدر اقتصاد ا يسازيخصوص ييهايازمندين نيبه چندر پاسخ با اين حال، 

  است:
 ج رقابت و رفع انحصاراتيو ترو رهين، بازارها و غيعدم انجام اصالحات الزم در قوان 

 هايت در بخش عمده واگذاريريمد يعدم واگذار  

 يبزرگ دولت يهابا تمرکز بر بنگاه يسازيانجام خصوص  

 يبخش خصوص يو توانمندساز يتوجه به بحث توسعه بخش خصوص عدم  

که باعث  ين چهار ضرورت اساسيک از ايران در پاسخ به هر ياقتصاد ا ،شوديطور که مشاهده مهمان
موفق در  يمتناقض با تجربه کشورها يشود، رفتاريم يسازيانجام خصوص يمورد نظر برا ييبه کارآ يابيدست
  داشته است. يسازيخصوص يعلم يو مبان يسازيخصوص ياجرا

 يسازيخصوص يشده برا ينقد مدل طراح

برخوردار  يهان بخشييت و تعيدر حوزه شفاف ي، ضعف اساسيسازيخصوص ياجرا يشده برانيدر مدل تدو
  شود. چرا که:يمشاهده م

 و  يدولت يها بر اساس بخش يبندميدر متن قانون تقس يو خصوص ين سهم بخش دولتييدر تع
ق به ين موضوع باشد که به طور دقيانگر ايتواند بيم يکردين رويانجام شده است. چن ير دولتيغ

  و سهم آن در اقتصاد پرداخته نشده است. يبخش خصوص

 يقيحق يبه بخش خصوص يدولت يهابنگاه يبه مساله عدم واگذار يسازمان بازرس در گزارش 
از  ير روشنين کشور تصويگر قوانين قانون و در ديه در اکاست  يدر حالن يا. ١اشاره شده است
ص بخش يجه امکان تشخيان نشده است. در نتيآن ب يهايژگيو و يواقع يبخش خصوص

ج يشود نتوان به نتايوجود ندارد که خود سبب م يقانون يارهايق معيبه طر يواقع يخصوص
  دوار بود.يام يحاصل از واگذار

 يها پس از واگذاربه طور خاص ساختار حاکم بر بنگاه ير دولتيو غ ين سهم بخش دولتييدر تع 
ن يي) تعيردولتيو غ يک دولتيها (به تفکنشده و تنها در سطح کالن سهم بخش ياشاره خاص

درصد  ۵۰ش از يواگذار شده سهم دولت ب يهااز بنگاه يجه امکان دارد در بخشيشده است. در نت
ن يز اين يشود و در موارد يتلق يز بنگاه همچنان دولتيبر اساس قانون ن يحت يبوده و به نوع

 يتلق يت آن دولتيل ماهيسهام عدالت را به دل يدرصد باشد. البته اگر واگذار ۵۰تر از سهم کم
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درصد  ۴۰ ييدر تعادل نها ،مورد نظر يهابنگاه يپس از واگذار يرو شيگاه در مدل پ، آنشود
خود،  يدرصد ۲۰سهم د بود و در صورت استفاده دولت از عدالت خواه ت به صورت سهاميمالک

خواهند ماند، در  يم دولت باقيت مستقيت و مالکيريها تحت مددرصد بنگاه ۶۰ک يدر گروه 
ها در ن بنگاهي، ايدولت يهابنگاه يارائه شده برا ١يف قانونيکه بر اساس تعر يجه در حالينت

 شوند. يم يتلق يعمال دولت رند،يگيقرار نم يطبقه بنگاه دولت

  دولت در خصوص گروه سه بايد گفت که طبق قانون ماليکت در اين بخش منحصراً در اختيار
هاي نظير  هاي گروه سه، فعاليت بيني شده است که در بنگاه پيش قرار گرفته و به صورت تبصره

درصد  ۱۰۰با مالکيت غيردولتي و   خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي توسط بخش
  پذير باشد.   دولت امکان

 برخودار يهابه بخش ينقد واگذار

 سهام عدالت: -الف
ل يرا تشک ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰ يهاسال يط يدولت يهابنگاه يدرصد از ارزش واگذار ۴۰سهام عدالت در حدود 

و عمده  يسهام به صورت کوپن يبه واگذار يات اصالحات اقتصاديسهام عدالت، که در ادب يواگذار داده است.
شود. ينم يتلق يسازيچ وجه خصوصيبه ه يات تجربين ادبيو همچن يات نظريمشهور است با توجه به ادب

جاد يو ا يسهام کوپن ييل ناکارآيقت بوده که به دلين حقيانگر ايب يه و رومانير روسينظ ييتجربه کشورها
د ين ادعا در خصوص سهام عدالت بايا ييچرا يبررس ي. بران طرح متوقف شده استيا ياجرا يعموم يتينارضا

  .ت و مصالح اقشار کم درآمديريمد يت، عدم واگذاريمالک يواگذار :د واژه توجه داشتيبه سه کل
سهام آغاز  يهابه صورت برگه يدولت يهات بنگاهيمالک يارائه چارچوب مناسب، مساله با واگذار يبرا

ده سال مشخص خواهد شد. در حال حاضر به طور  يت افراد طيت مالکيطرح، وضع ينيبشيشود. بر اساس پ يم
جه امکان يرا دارا هستند، در نت يت چه بنگاهيکست که افراد ماليبوده و معلوم ن ت افراد نامشخصيق مالکيدق

ت افراد بر يمالکست. عالوه بر نامعلوم بودن يها فراهم ن ت آنيسرنوشت بنگاه تحت مالک يم مردم براياتخاذ تصم
جه يخود نت ين مورديود ندارد، که چنجافراد و يسهام برا يهاد و فروش برگهيها، در حال حاضر امکان خربنگاه

ت افراد ينه مالکيافت هزين طرح در دريت ايرش موفقيها است. با فرض پذت افراد بر بنگاهينامشخص بودن مالک
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  صالح، ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه
  درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. ۵۰شناخته شده باشد و بيش از 

 هاي دولتي باشددرصد سهام آن متعلق به شركت ۵۰هاي دولتي ايجاد شده و بيش از  گذاري ديگر شركت از طريق سرمايه.  
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رو  هار پراکنده مردم روبيت بسينده بنگاه با مالکيمراه است، در ده سال آه ييباال ينيبها، که خود با خوشبر بنگاه

ها ن بنگاهيا يتوان به کارآمديبنگاه نم يريگميند تصميدر فرآ يل عدم ورود بخش خصوصيخواهد شد و به دل
  دوار بود. ينده اميدر ده سال آ

 يبا حضور تعداد يک بنگاه خصوصيمرتبط است. در  يت شرکتيبه مبحث حاکم يطين شرايجاد چنيل ايدل
شود. اما در سهام عدالت، يمجمع انجام م يدار، اداره بنگاه بر اساس تعداد سهام هر فرد و به صورت برگزارسهام

ن يجه چنيج و مرسوم آن وجود نخواهد داشت. نتيبا توجه به شکل را يت شرکتيحاکم يريگامکان شکل
ت يمالک يبه واگذار يدوارينانه و اميبت مردم است (با نگاه خوشيمالکبا  يجاد بنگاهيدر حال حاضر ا يطيشرا

  ق پس از ده سال مورد نظر در قانون).يبه صورت دق
شود تا يها به طور قطع سبب مت افراد بر بنگاهيط مالکيت بنگاه و نامشخص بودن شرايمالک يعدم واگذار

ت دولت بر يريشده است، مد ينيبشيکه به صورت دوران گذار در قانون پ ،حداقل در ده سال مورد نظر قانون
ط ين موضوع قابل توجه است که در شراي. البته انانه است)يبناظر بر نگاه خوشده سال (حداقل  بماند يبنگاه باق

ها ن بنگاهيربط از عملکرد ا يذ يدولت ي، نظارت نهادهايردولتياز غ يک شرکت دولتيل قانون تفکيبه دل يفعل
 يهايژگيه ويت دولت به همراه کليريبه صورت سهام عدالت مد يجه با انجام واگذاري. در نتستير نيپذامکان

وارد نخواهند شد. با توجه  يريگميند تصميداران) در فراخواهد ماند و مردم (سهام يباقبنگاه  در يدولت يتيريمد
  ل قابل طرح است:يگزاره ذت يريت و مديمالک يواگذار ات مرتبطبه مشاهد
  جاد شده است.يت دولت ايريت مردم و مديبا مالک يطرح سهام عدالت، بنگاه يبا اجرا

 ريروش سا -ب
ل داده يرا تشک ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰ يهاسال يط يدولت يهابنگاه يدرصد از ارزش واگذار ۳۵ر در حدود يروش سا

 يون و نحوه واگذاريت سهام عدالت و رد ديل ماهيقبل گفته شد، به دل يهابا توجه به آنچه در بخش است.
ف يجه بر اساس تعاريالق کرد. در نتطن دو روش ايا را به يسازيتوان عنوان خصوصينم يدولت يهابنگاه

ه شده يته يهاجو کرد. در گزارش و ر جستير بخش سايآن را در ز يواقع يبه معن يسازيد خصوصيموجود با
ان يتا پا ۱۳۸۵از سال  يواقع يسازيزان خصوصيم ١مجلس ۴۴ون اصل يسير کمي، نظيرسم ينهادها توسط

مه يتا ن ۱۳۸۴يهاسال يدرصد ط ۵ ٢کشور يدرصد و گزارش سازمان بازرس ۱۳,۵را  ۱۳۸۹مه نخست سال ين
 يبندهن بخش آن است که بر اساس دستير به ايعلت اطالق کلمه سا اعالم شده است. ۱۳۸۹نخست سال 

خش ن بيرد، در ايگيون و سهام عدالت قرار نميکه در بخش رد د يهر گونه واگذار يسازيسازمان خصوص
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ل عدم يبه دل ين بخش مشاهده شود، وليتواند در ايبالقوه اقتصاد م يسازيجه خصوصيشود. در نتيم يگذار نام
در  يدولت يهابنگاه يواگذار وجود ندارد.ز ين بخش نيبه ا يسازيالق خصوصطها و نواقص، امکان اييکارا

  .يسهام بلوکو  يحيسهام ترج، يجيسهام تدرر به صورت سه نوع سهام بوده است: يبخش سا
  :١ر آن است کهيدر بخش سا يدولت يهابنگاه يواگذار ياصل يژگيو

 است. بوده عمده و يبلوک صورت به سهام يواگذار .۱

  است. بوده شده واگذار بزرگ شرکت چند به محدود هاسهام نيا عمده ارزش .۲
 .اندبوده يدولتريغ يعموم و يدولتشبه بزرگ سازمان و شرکت چند دارانيخر عمده بخش .۳

 دگاه کامالًير، دو نوع ديانجام شده به بخش سا يهايمشاهده شده در مورد واگذار يژگيبا توجه به سه و
  .نانهينگاه بدبنانه و يبتواند وجود مطرح شود: نگاه خوشيمتفاوت م

 يالزم برا تيل و جذابيتما يخصوصقت و مشاهده است که از سمت بخش ين حقينانه ناظر به ايبنگاه خوش
ت يريو ورود به عرصه مد يدولت يهاد بنگاهيخر يبرا يل بخش خصوصيورود به اقتصاد وجود ندارد. عدم تما

تر عدم قيدق يبررس يران باشد. برايموجود در اقتصاد ا يهانانياز وجود عدم اطم يتواند ناشيها م آن
  کرد: يبندميل تقسيها را در دو دسته ذ د آنيران بايموجود در اقتصاد ا يها نانياطم

 ياقتصاد يگذاراستيدر س يينارسا   

 يسازيند خصوصيدر فرآ يينارسا  

قبل  يهاسال ياقدامات دولت طها و تي، ناظر به آن بخش از فعالياقتصاد يگذاراستيدر س يينارسا
 ييها نتوانند در فضا رد و بنگاهيار باال در اقتصاد شکل بگينه ورود و خروج بسيبا هز يشود که سبب شده بازار يم

  ل اشاره کرد:يبه صورت ذ يگذاراستين سياز ا يتوان به بخشيند. به طور مثال ميت نماياقدام به فعال يرقابت

 دولت يگذارضعف در مقرراتن و يعدم ثابت در قوان 

 مت کاالها و خدماتين قييدر تع يدستور يهادخالت 

 ياقتصاد يهاتياز فعال ياريدر بس يحضور بخش خصوص يبرا ياعمال يهاتيمحدود 

 در بازار کار يدستور يهادخالت 

 ه و پوليدر بازار سرما يدستور يهادخالت  
ن يجاد چنيدر صورت احتی جاد نخواهد شد و يتوانمند ا يان شد که بخش خصوصيب يطين شرايتحت چن

ل دولت يجه در صورت تمايدولت بود. در نت يهاتيازمند به حماين يهابا حضور بنگاه يد منتظر تعادليبا يبخش
عرضه شده را  يهاوجود ندارد تا بنگاه يت خود، بخش توانمنديت و مالکيريتحت مد يهابنگاه يبه واگذار
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 يهار در گزارشياخ يهااست که سال يادهيعرضه شده پد يدولت يهابنگاه يداري. عدم خرکند يداريخر
ها با عنوان بنگاه يدارياز عدم خر يمقامات رسم يها اشاره شده و از سو به آن يسازيانه سازمان خصوصيسال

  باال استدالل شده است.  يدار با توان ماليعدم وجود خر
د به عنوان مالحظات ياست که با ييهاتيناظر به آن دسته از فعال يسازيند خصوصيدر فرآ يينارسا

اصالحات  يهان دسته از اقدامات به عنوان مکمليشود. اانجام  يسازيند خصوصيموفق در فرآ يسازيخصوص
ن يعامل يين فضايند. تحت چنين نمايرا تام يسازيت خصوصيتوانند موفقيکه مشوند يبر شمرده م ياقتصاد
ند يآحضور در فر يبرا يليسک فراوان برآورد کرده و تمايرا همراه با ر يدولت يهاد بنگاهيخر يخصوص
رد يگيبه خود م يتريجد يرنگ و بو يزمان ينانيش در نااطمين افزايدهند. اياز خود نشان نم يسازيخصوص

ن امکان وجود دارد که دولت با يشود که همواره ايدر نظر گرفته م يفعاالن خصوص يش فرض از سوين پيکه ا
 د. يجاد نمايها ابنگاه يند سودآوريزا در فرآاختالل يتوجه به مصالح مورد نظر خود اقدامات

  متصور بود: يحضور بخش خصوص يتوان براير را ميط دو مسين شرايتحت ا

 ها و سازمان بزرگ بنگاهجه حضور پررنگ يو در نت يساز يت خصوصيعدم حضور در فعال
قدرت  يدولت يهال وجود رانتير به دلياخ يهاسال يکه ط ير دولتيغ يو عموم يدولت بهش

  ١اند.کسب کرده ييباال ياقتصاد

 زه استفاده از منابع و يمدت و به انگ کوتاه يديبا د يدر حال واگذار يهاد بنگاهيحضور در خر
 .٢هان بنگاهيزات ايتجه

ن يبنگاه و همچن يداخل يورد به مساله بهرهيبا يو شبه دولت يردولتيغ يک بخش عموميدر خصوص تفک
ن يا يط يدارفرهنگ بنگاه يريگل شکليبه دل يردولتيغ يکل اقتصاد توجه داشت. در بخش عموم يوربهره
بنگاه لزوما با  يداخل يور، از جنبه بهرهياقتصاد يهاتيدر انجام فعال يريادگيجاد تجربه و ين ايها و همچنسال

ن نکته توجه شود که بر يد به ايبا ير دولتيغ يبه  بخش عموم يمواجه نخواهد شد. در واگذار يوراهش بهرهک
حضور و ادامه  يبا مانع مواجه شده و فضا برا يسازيو خصوص ٣يتوسعه بخش خصوص ين نوع واگذارياثر ا

در سطح اقتصاد وجود  يوربهره شود و امکان کاهش سطحيموجود در اقتصاد محدودتر م يهار بنگاهيات سايح
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  » هاي فساد در بلند مدتگيري شبکهشکل« به استناد سازمان بازرسي کل کشور تحت عبارت ٢
صورت هاي اخير پي گرفته به که اقتصاد با حمايت از آن طي سالهايي که از آن شده و مسيري  بخش عمومي غيردولتي به دليل حمايت ٣

ها از توان بااليي برخوردار بوده ها به اين بخش آن است که اين بنگاهداري شده است. مشکل اساسي در واگذاري بنگاهوارد بحث بنگاه ای گسترده
. واگذاري به بخش عمومي يابد نمیها را داشته باشد عمال امکان وقوع  آن و در حقيقت ورود بنگاه خصوصي جديد به بازار که بتواند توان رقابت با

) ولي به دليل کاهش رقابت در بازارها، داريبه دليل تجربه اين بخش در بنگاهوري بنگاه دولتي شود (غيردولتي شايد بتواند باعث افزايش بهره
  شود. ا به بخش خصوصي و و وجود شرايط رقابتي در بازار ميهوري کل اقتصاد در مقايسه با واگذاري بنگاهباعث کاهش بهره
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ان منافع يل امکان بروز تضاد ميبه دل ياحرفه يدارد بنگاهيعالوه بر نبود د ي. در خصوص بخش شبه دولت١دارد
در  يور، امکان کاهش بهرهياقتصاد، عالوه بر محدود شدن توسعه بخش خصوص يير کارآين بخش و مسيا

  وجود دارد.ز ين يدارگاهل نبود فرهنگ بنيبنگاه به دل يسطح داخل
و به پشتوانه وجود  يعدالت اجتماع يهال وجود دغدغهيبه دل توان استدالل کرد کهينانه ميدر نگاه بدب

ع يداشتن کنترل وس يخود برا يل جديتماهمچنان دولت وجود دارد تا  ين فرصت برايا ،يفراوان نفت يدرآمدها
ران يدر ا يسازيبا بحث انجام شده در بخش موانع خصوص يفرض شين پيد. چنيرا اعمال نما يبر امور اقتصاد

ت و يبنگاه مساله اهل يشود تا در واگذاريها سبب مل به اداره امور بنگاهيجه تمايکامل دارد. نت يسازگار
  ها به دو صورت خواهد بود: بنگاه يواگذار يلين تحليجه چنيرد و نتيقرار گ يداران مورد بررسيت خريصالح

  ت)ينانه عدم مالکين در نگاه بدبيت و همچنيريمد يعدالت (عدم واگذارسهام  

 خاص يها به نهادهابنگاه يواگذار  
 يواگذار يين وجود ناکارايسهام عدالت و همچن يواگذار يهابا توجه به موارد مطرح شده در خصوص چالش

جه ينت )باشد يو بخش شبه دولت يردولتيغ يتواند شامل بخش عموميکه م(خاص  يبه نهادها يدولت يهابنگاه
  تر خواهد بود.نييپا يورتر و بهرهشيب يانحصار يبا فضا يجاد اقتصادينانه به صورت اينگاه بدب

به  يدولت يهابنگاه يل واگذاريران به دلياقتصاد ا ،نانهيبن نگاه خوشينانه و همچنير نگاه بدبيجه از مسيدر نت
  .٢مواجه شده است يورزان بهرهيبا کاهش در م يو شبه دولت ير دولتيغ يبخش عموم

 ون:يرد د -ج
ل يتشک ۱۳۹۰ يال ۱۳۸۰ يهاسال يرا ط يدولت يهابنگاه يدرصد از ارزش واگذار ۲۵ون در حدود يرد د

خود به  يهااز بنگاه يبخش يها، دولت مجبور به واگذاريش بدهيل افزاير به دلياخ يهاسال يطداده است. 
 ير دولتيغ يبخش عموم يدارزان بنگاهيش ميافزا يبرا يند خود عاملين فرآيشده که ا يدولتر يغ يبخش عموم

 يورتوان از کاهش بهره يجه نميشده است. در نت يدارو تجربه در حوزه بنگاه يريادگيبوده است که منجر به 
جه شود که حضور پررنگ ن موضوع تويد به اينان صحبت کرد. اما باين بخش با اطميت ايريتحت مد يها بنگاه

  شود. يجاد ناکارآمديتواند باعث ايل محدود کردن رقابت مين بخش به دليا
و  يجاد بار ماليدر اقتصاد است که سبب ادولت از حضور پررنگ  يون ناشيبه عنوان رد د يانهيجاد گزيا

ن يتراز راحت يکي به يکاهش بده يط دولت براين شراي. تحت اشده استدولت  ينده برايفزا يتيريمد

                                                                                                                                 
  به دليل محدود شدن فضاي رقابتي و افزايش هزينه ورود و خروج به بازار. ١
رود پس از مدتي از بين برود. در حقيقت هيچ هزينه يکي کمتر از ديگري است و يا حداقل  اميد مي مسيرها داراي هزينه هستند، اما ناي هر دو ٢

  ي نيست، اما در شرايط اجبار بايد به انتخاب بهينه دوم روي آورد.ارگذسياست از اين دو مسير انتخاب بهينه اول يک
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را  يدولت يهاد ابتدا بنگاهيخود با يدولت به منظور پرداخت بدهرود  انتظار میآورده است.  يممکن رو يها روش

ر يد و از مسيخود به طلبکاران خود را پرداخت نما يها بدهم درآمد حاصل از فروش بنگاهير مستقيواگذار و از مس
ل يبودجه خود را کاهش دهد. اما دولت به دل يبنگاه واگذار شده، کسر يخود برا يهانهيم کاهش هزير مستقيغ

 يم اقدام به واگذارينه مبادله به طور مستقيجاد کرده به منظور کاهش هزيخود ا يکه برا ياديز يتيريبار مد
  کرده است. يسازياز خصوصيبدون توجه به مالحظات مورد ن يبنگاه دولت

نانه و يبدو نوع نگاه خوش يردولتيغ يبخش عموم بهون و سهم يد دبه صورت ر يدر خصوص نوع واگذار
بنگاه با  ين روش و واگذاريت ايل ماهيقت است که به دلين حقينانه ناظر به ايبنانه وجود دارد. نگاه خوشيبد

ست. چرا که تحت يمناسب ن يبخش خصوص يط براين شرايدولت، ا يآن از سو يهايتمام مشکالت و ناکارامد
شنهاد يرش پيرش بنگاه وجود ندارد و در صورت پذيپذ يبرا ياز سمت بخش خصوص يليا تمايتوان  يط فعليشرا

واگذار شده  ين بنگاه دولتيزات و زميمدت و در جهت استفاده از منابع، تجه کوتاه ينگاه يعيدولت به طور طب
ل به حفظ کنترل اقتصاد وجود دارد و به يمادولت ت يگاه استوار است که از سوين دينانه بر ايوجود دارد. نگاه بدب

 يريگميدر مذاکره و تصم يزن ن نهادها از قدرت چانهي، اير دولتيغ يبخش عموم يدارل بزرگ شدن و بنگاهيدل
 يعموم ين نهادهايون ايبه صورت رد د يواگذار يبرا يجه در صورت وجود بنگاهيدر نت دولت برخوردار هستند.

  .١رنديگيافت قرار ميت دريهستند که در اولو ير دولتيغ
مانکاران و مشاوران يبه بخش پ ير، واگذارياخ يهاسال يط ير دولتيغ يبه بخش عموم يدر کنار واگذار

 يها الزم براتين بخش توان و ظرفيا ياديد گفت که تا حد زيز باين بخش نيز انجام شده است. در خصوص اين
ن بخش ين امکان وجود دارد که ايها ابنگاه يل نوع واگذاريبه دل يرا دارد ول يحضور به عنوان بخش خصوص

  د.يواگذار شده بنما يبنگاه دولت ييبه بهبود کارآ ي، کمکيرون بنگاهيل مشکالت درون و بيز نتواند به دلين
همراه است.  يرامدون با ناکايبه صورت رد د ينانه روند واگذاريبنانه و خوشيبا توجه به هر دو نوع نگاه بدب

ط بنگاه واگذار شده با ين شرايشود. تحت اياجرا نم يسازيدر خصوص يون مالحظات واگذاريچرا که در رد د
  . ٢رديگيار طلبکار قرار ميخود در اخت يهايتمام مشکالت و ناکارآمد

ها در سطح ينانيل وجود نااطميبه دل يقيحق يبه بخش خصوص يط، در صورت واگذارين شرايبا وجود ا
به  يخواهد داشت. در صورت واگذار يها در سطح بنگاه امکان اصالح ساختار بنگاه روند کندياقتصاد و ناکارآمد

ابد. در صورت ييکل اقتصاد کاهش م يورجه بهرهيو در نت يز توسعه بخش خصوصين ير دولتيغ يبخش عموم
در سطح اقتصاد که  يانحصار يجاد فضاياصل از اح ي، عالوه بر ناکارآمديبنگاه به بخش شبه دولت يواگذار

                                                                                                                                 
 به اين دليل که در تفکر حاکميت اين تمايل وجود دارد که تنها از مشارکت بخشي از افراد جامعه استفاده شود. ١
  رت نگرفته است.واگذاري بنگاه هاي بزرگ لزوما در بخش رد ديون صو ٢
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جاد خواهد يا يجد يهايز ناکارآمدياست، در سطح بنگاه ن يو شبه دولت يردولتيغ يمشترک بخش عموم يژگيو

  شد.

 انجام شده يهايج حاصل از واگذارينتا

جاد شده پس يانجام شده است؟ تعادل ا يران با چه اهدافيدر ا يسازيشود که خصوصين موضوع پرداخته ميبه ا
ه مورد نظر ين تعادل همسو و سازگار با اهداف اوليا اياست؟ آ ييهايژگيچه و يانجام شده دارا يهاياز واگذار

  طرح بوده است؟
خواهد شد. در مرحله  ينانه بررسينانه و بدبيبدر دو نگاه خوش ، موضوعهان پرسشيدن به پاسخ ايرس يبرا
ن پرسش در دو يانجام شده است. پاسخ ا يران با چه اهدافيدر ا يسازيبه پرسش پاسخ داد که خصوصد ياول با

  نانه عبارتند از:ينانه و بديبنگاه خوش

 يورو بهره ييش کارآيافزانانه: يبخوش  

 ها به منظور و سازمان نهادها يتر برخحفظ کنترل اقتصاد توسط دولت و حضور پر رنگنانه: يبدب
 ين عدالت اجتماعيبه هدف تام يابيدست

دن به آن به يد هدف و ابزار رسيبا ياقتصاد يگذاراستيد گفت که در بحث سينانه بايبدر پاسخ به نگاه خوش
دولت  يهايجه کاهش تصدياقتصاد در نت يورش بهرهيل به افزايق مشخص باشد. در صورت تمايطور دق

ن موضوع مشخص بوده يا ييکند و در مرحله ابتداين نميرا تام ين هدفيچن حتماموجود  ياستفاده از ابزارها
به طور قطع  يسازير کشورها در حوزه خصوصيسا گرفته شده با توجه به تجربهشير پيمس ياست که انتها

 يسازيخصوص يران، چهار مالحظه مطرح شده برايه خواهد بود. چرا که در اقتصاد ايبه هدف اول يابيدستعدم
با  يکامل يجاد شده سازگاريجه ايد گفت نتينانه بايبت نشده است. در پاسخ به نگاه بديچ وجه رعايموفق به ه

 يدر اقتصاد باق يت دولتيريمد يهايها و ناکارآمدزهيد انگياقدامات انجام شده دارد. چرا که تحت تعادل جد
بتواند همچنان کنترل خود بر اقتصاد را ن امکان وجود دارد تا دولت يها ايمانده است و با توجه به نوع واگذار

  د. يحفظ نما
د يابتدا با يسازيخصوص يران پس از اجرايآن در اقتصاد ا يهايژگيجاد شده و ويق تعادل ايان دقيب يبرا

ه بعد يد. در تعادل اولنريقرار گ ينانه مورد بررسيبمورد نظر نگاه خوش ييران و تعادل نهايه اقتصاد ايتعادل اول
و  يت بنگاه دولتيرياشاره شده بر مد ييناکارآده، با وجود ينه و فايبوده است. از منظر هز يران قوياقتصاد ا يدولت

 يامکان بررس يو قانون ربط يذ يل به وجود نظارت نهادهايبه دل يعدم وجود هدف کسب سود در بنگاه دولت
  وجود داشته است. يدولت يهاعملکرد بنگاه
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و رفع نواقص  يعموم يکننده کاال نيبه صورت حضور دولت به عنوان تام ييتعادل نهانانه يبدر نگاه خوش

موجود  يخواهد داشت. سازوکار کنترل ياقتصاد يهاتيرا در فعال ينقش اصل يبازار خواهد بود و بخش خصوص
 مجبور ن هدف،يبنگاه به ا يابيز هدف کسب سود خواهد بود که در صورت عدم دستين يبخش خصوص ييبر کارا

در سطح اقتصاد خواهد شد. اما بر خالف هدف مورد  يورش بهرهيجه منجر به افزاياز خروج بازار شده و در نت به
ها و يل نوع واگذاريانجام شده، به دل يهايران بعد از واگذاريد اقتصاد اينانه، در تعادل جديبانتظار نگاه خوش

ف يم دولت، طبق تعريت مستقيريبا وجود اعمال مد يدولت يهااهاز بنگ ياريبس يدولت از بنگاه يف قانونيتعر
قت يرند. در حقيگيربط قرار نميذ يبه نهادها ييگون تحت نظارت و پاسخيشوند بنابرايمحسوب نم يدولت

و  يگارشيال يهايژگيبا و يبه سمت تعادل يدولت از تعادل اقتصاد دولت ير کاهش تصديران در مسياقتصاد ا
شود، حرکت کرده است. يه مينسبت به تعادل اول يترشيب يجاد ناکارآمديکه منجر به ا يامکان نظارت حداقل

  ارائه شده است. ۱۲۲-۱در نمودار  يسازيران قبل و بعد از خصوصياقتصاد ا يروند حرکت
 

 انجام شده يهايران قبل و بعد از واگذارير حرکت اقتصاد اي: مس۱۲۲-۱نمودار 

  
  

 رانيدر اقتصاد ا يسازينده خصوصيآ يبرا يارائه چارچوب

  شود. يده مينانه دينانه و بدبيبران در دو قالب نگاه خوشير تحوالت اقتصاد ايانه، مسيگراارائه چارچوب واقع يبرا

 نانهيبدب يويسنار -الف
م بر يبه طور مستق ياسيو س يخارج در بعد اقتصاد ياينسبت به تعامل با دن يگذاران اقصاداستينوع نگاه س

رش تداوم يگذار است. با فرض پذ زان رقابت در بازارها اثريجه ميو در نت يعملکرد اقتصاد در سطح داخل
تر حرکت خواهد کرد که به شيب ييگرااقتصاد کشور به سمت درون يفضا يعيموجود، به طور طب يها ميتحر
ک ي يازهايتر دولت در اقتصاد به منظور رفع نشيموجود و لزوم دخالت و حضور ب يررقابتيغ يد فضايتشد ينوع
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جه به طور خالصه يبر کشور خواهد بود. در نت ياعمال يهاتيدور زدن محدود يبرا ياقتصاد و انجام اقدامات
  شود:يار برجسته ميبس يژگيبا دو و ياقتصاد يريگم منجر به شکليتحر

 ير رسميبخش غسهم ش يافزا  

 شتر دولت در اقتصاديرود بلزوم و  

شود و  يکاسته م يبنگاه دولت ياز توجه به واگذار يتر دولت در اقتصاد به طور منطقشيافتن حضور بيه يبا توج
  جه :يشود و در نتيم يتلق يمعنيانجام اصالحات بازار محور ب

 يورش بهرهيهدف افزاو با  يات تجربيادب با اهداف ذکر شده در  يسازيخصوص يعيبه طور طب 
 د انجام شود و در صورت انجام محکوم به شکست خواهد بود.ينبا

 ينانه) به طور منطقينانه و بدبيب(خوش يبنگاه با هر نگاه يواگذار يبرا يليدر صورت وجود تما 
  ران حاصل شود.ياقتصاد ا يجاد شده فعليمتفاوت از تعادل ا يجيد نتاينبا
در سطح کل اقتصاد،  يورت بهرهيدر جهت بدتر شدن وضع يريمس يريگيها در پميتحر يدر کنار اثرگذار

اعمال شده بر  يالملل نيب يهاميزان تحريم بر نوع و ميتواند به طور مستقيگذاران ماستيس يريگمينوع تصم
عمل  ييدن به ناکارآياثرگذار باشد و در جهت عمق بخش يو دولت ين حدود بخش خصوصيين تعيکشور و همچن

ر يگذاران و گسترش بخش غاستيم، تفکرات سين تحريا بيپو يل وجود سازوکاريط و به دلين شرايکند. تحت ا
 ياقتصاد يهاتيم خواهد بود، امکان نظارت دولت بر عملکرد فعاليش تحريافزا يعيج طبي، که از نتايرسم

جه يدر نت ير رسميبخش غشود. در خصوص گسترش يفراهم م يگارشيافته و امکان گسترش اليکاهش 
کشور با وجود مشاهده گسترش بخش  يازهايرفع ن يک نگاه امکان دارد دولت برايد گفت که در يها باميتحر

امکان  يررسمين حال گسترش حجم بخش غيکنترل و نظارت آن نداشته باشد. با ا يبرا يمي، تصمير رسميغ
دهد. يش ميبه شدت افزارا وقوع قاچاق و فساد  تمالکاهش و اح ياقتصاد يهاتينظارت بر صحت عملکرد فعال

حاصل از نفت  ين کاهش درآمدهايها و همچنتيات از فعاليل عدم اخذ ماليبه دل يين فسادهايدر کنار وقوع چن
موجود  يهاينانيتواند بر نااطميم ين کسرين ايتام يمواجه خواهد شد که چگونگ ياديبودجه ز يدولت با کسر

و به تبع آن  يه پولي، پايق استقراض از بانک مرکزياز طر ين کسريد. در صورت تاميفزايدر اقتصاد کالن ب
  ران به ارمغان خواهد آمد. ياقتصاد ا يبرا ييار بااليبس يهاجه تورميرشد خواهد داشت و در نت ينگيحجم نقد

رفته ناتوان خواهد کرد  را رفته يواقع يبخش خصوصا  يبه طور قطع به صورت پو ييهاينانين نااطميوقوع چن
ار باال خواهد يگذاران بساستير در نگاه سييها و تغميرفع تحر را حتی دزمان ينه انجام اصالحات اقتصاديو هز

انجام  ،ير رسميو غ يع شبه دولتيانحصارات وس يريگناتوان و شکل يجاد بخش خصوصيبود. چرا که با ا
ل عدم يدل ،نانهيبهمراه خواهد بود. در نگاه خوش ار کميت بسيو احتمال موفق ينانيا نااطمب ياصالحات اقتصاد
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ر يغ يها توسط بخش عموماز شرکت ياريبس يداريو خر يسازيند خصوصيبه فرآ يورود بخش خصوص واقع

نانه، در يبدب يوي. تحت فروض سنارشودير مين بخش تفسيل ايعدم توان و تما به صورت يدولت و شبه يدولت
ه به حالت يشب ييهايگژيبا و ي، تعادليبه بخش خصوص يدولت يهابنگاه يل دولت به واگذاريصورت تما

 يو وجود نهادها يجد يگارشين فروض اقتصاد با اليجه ايجاد خواهد شد. چرا که در نتيدتر ايشد يول يگارشيال
د به بازارها را به شدت يجد يهاورود و خروج بنگاه يهانهيکه هز شود میمواجه  يبزرگ انحصار يهاو شرکت

و کاهش صادرات نفت و گاز کشور امکان حضور  ياتيمال يل کاهش درآمدهايبه دل اند. به عالوه،ش دادهيافزا
وجود خواهد داشت. چرا که  يربا احتمال کمتبازار  يهاو رفع شکست يعموم ين کااليتام دولت در عرصه

با  ضعيف شدن دولتل يبه دل ير رسميو غ يانحصار يهادولت در بخش يگذاررراتکنترل، نظارت و مق
  انجام خواهد شد. يدشوار

 نانهيبخوش يويسنار -ب
  ن فروض عبارتند از:يانه است. ايبار خوشيبس ينانه همراه با فروضيبدب يويو شماره دو بر خالف سناريسنار

 يالمللنيب يهاميتوقف و رفع تحر  

 يواقع يسازيخصوص يگذاران در اجرااستيتفکرات سر در ييتغ  
ها و نوع نگاه ميتحر يل اجراين نکته توجه شود که به دليد به ايبا يرين مسيکردن چن يط يبرا

را  يسازينده خصوصيتوان آيجاد شده و نميران اينده اقتصاد ايآ يبرا يراثيم ،يسازيگذاران به خصوص استيس
  نانه وارد شوند عبارتند از:يبخوش يويد در سناريبا که راثين ميکرد. ا يبررسن فروض يبدون توجه به ا

 حاصل از صادرات نفت و گاز دولت توان سابق خود  يها و کاهش درآمدهاميش تحريبر اثر افزا
و چه در عرصه رفع موارد شکست بازار و کاهش  يدارحضور در اقتصاد چه در عرصه بنگاه يبرا
 خرورج به بازار را ندارد. ورورد و يهانهيهز

 ر يو حضور گسترده بخش غ يگارشيال يهايژگيبا و ي، اقتصاديسازيخصوص يان فعليبر اثر جر
ن يق ايم باعث تعميط تحريجاد شده و شرايا يالت انحصاريبا تما يو شبه دولت يعموم يدولت
 ت شده است.يموقع

 ،ميران پس از دوران تحريخاص اقتصاد ا های يژگيوهمچنين در نظر داشتنفرض و  شين دو پيبا توجه به ا
د يشود. در مرحله اول بايم بررسیگذاران استير در تفکرات سييو تغ يالملل نيب يهاميمساله توقف و کاهش تحر

جاد شود. در نگاه يا يرات اساسييتغ يسازياست خصوصيس يدر خصوص اجرا يگذاران اقتصاداستيدر تفکر س
 ی درريين تغيدولت، چن يگذاراستين ضعف در توان سيو همچن يانحصارات قو يريگل شکلياول، به دل

قت ين حقيانگر ايها بميرش فرض توقف و کاهش تحريپذ يرسد وليبه دور از ذهن به نظر م  يگذار استيس
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ر امکان يجاد شده و اقتصاد در مسيا يراتييکشور تغ ياسيو س يگذاران اقتصاداستيدر تفکر س ياست که به نوع
تواند يخارج م يايدن ياقتصاد به رو يش درهايخارج قرار گرفته است. گشا يايش مبادالت و تعامالت با دنيافزا

به اقتصاد کشور قلمداد شود و به خاطر  يو ورود دانش و تکنولوژ يرقابت يگسترش فضا يبرا يبه عنوان عامل
ها به صورت  ن نشانهيکسب و کار کاسته شود. ا يموجود در فضا ينانيزان نااطمياز م يالملل نيب يهاکاهش تنش

  عمل خواهند کرد. يورش بهرهيو افزا يش حضور بخش خصوصيموتور محرکه حرکت اقتصاد به سمت افزا
ها عنوان شد در دو يدر واگذار يحضور بخش خصوص يبرا يبه عنوان مانعکه رات با توجه به آنچه يين تغيا

  شوند:يم يبنددسته طبقه

 ياقتصاد يگذاراستيدر س يينارسا  

 يسازيند خصوصيدر فرآ يينارسا  

باشد که به  يريد در جهت حرکت در مسيتالش دولت با يگذاراستياز س يناش يهاييدر بخش نارسا
را نه ورود و خروج به بازار يو در جهت گسترش رقابت، هز کندعنوان مکمل سازوکار بازار بر عملکرد بازار نظارت 

است. چرا که به  ياديمدت انتظار ز و در کوتاه يياز دولت در مراحل ابتدا ين فرض و توقعيکاهش دهد. وجود چن
فعال نگر و جاد اقتصاد برونيه بر اي. اما تکخواهد داشتمدت قرار  انيدر م يفيط ضعيها دولت در شراميل تحريدل

دولت را  يعمل کرده و ضعف نظارت به عنوان محرک مدت تواند در کوتاهياز آن م يناش شیزيانگ های شدن نظام
 ين اقتصادين عامليدر ب يدوارين اميل ضعف حضور دولت در اقتصاد، اين موضوع به دليد. در کنار ايجبران نما

که ( ١دولت يزااختالل يهاتيها و فعالکه بتوانند به دور از دخالت شوديجاد ميا ييک فرصت طاليبه صورت 
  ند. ينما يت اقتصادياقدام به فعال )کرديها استفاده م ط داشتن قدرت و توان از آنيو در شرا يخيتاربه صورت 

 يانجام شده از سو يهايواگذار يد به طور جديبا يند خصوصيدر خصوص نواقص موجود در فرآ
 نيشيپد اشتباهات ينبا يسازيادامه خصوص يل برايرند و در صورت تمايقرار گ يکارشناسان مورد نقد و بررس

 ين موضوعاتيتربه عنوان مهم يسازيخصوص ياجرا ن انتظاراتيابزار و اهداف و همچن يتکرار شوند. سازگار
  د به آن توجه داشت.يامر با يکه در ابتدا هستند

  ل برشمرد:يتوان در موارد ذيرا م يسازيورود به بحث خصوص يالزم برا يهاشرط شيپبه طور خالصه 
 يسازيخصوص ياجرادر اهداف و ابزارها  يسازگار  

 به اهداف يدهتيوو اول يبندف در خصوص طبقهيتکل نييتع  

 دن به آنيرس يف در خصوص اهداف و ابزارهايتکل نييتع  

 يو نظر يات تجربيلزوم توجه به موارد مطرح شده در ادب 
                                                                                                                                 

  .در اين بخش نگاه خوش بينانه وجود دارد و فرض بر ان است که دولت به اجراي اصالحات اقتصادي تمايل واقعي دارد ١
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 لزوم انجام اصالحات به صورت همه جانبه و مستمر 

 يسازيبر خصوص يتقدم توسعه بخش خصوص  

 به اقتصاد يو دولت يتياز نگاه امن زيپرهبه اقتصاد و  يلزوم داشتن نگاه علم  

 بر اقتصاد ياسيمات سيم تصميمستق يلزوم توجه به اثرگذار 

  نگرو داشتن نگاه برونباز شدن اقتصاد ت ياهملزوم توجه به  

 يخارج يگذار هيلزوم توجه به ورود سرما 

 يدر امر اصالحات اقتصاد متخصص يالمللنيب يها نهادها و سازمانات ياستفاده از تجرب  

 واگذار شده يدولت يهابنگاه

 يهااز بنگاه يبخش يعيبه اجرا گذاشته و به طور طب يسازياست خصوصيران سين که در اقتصاد ايبا توجه به ا
ران نشده يدر اقتصاد ا ييش کارآيافزا ها منتج بهين واگذاريا يرسم يهااند و به استناد گزارش واگذار شده يدولت

  شود:يشنهاد ميل پيدر دو قدم جداگانه به صورت ذ يسازيخصوص ييبهبود کارآ يالگو ياست، اجرا
 يسازآماده يبرا يانجام شده و انجام اصالحات مقدمات يهاياز واگذار يرفع مشکالت ناش .۱

 يدولت يهامانده شرکتيباق ياقتصاد به جهت واگذار

  هايواگذار يباق يبر رو تمرکز .۲

افته: سهام عدالت، رد يانتقال  روشقبل گفته شد به سه  يهاواگذار شده با توجه به آنچه در بخش يهابنگاه
انجام شده در  يهايانجام شده، واگذار يهايواگذار ييش کارآيافزا يبرا ير. به منظور ارائه چارچوبيون و سايد

  .ر سهام عدالتيشود: سهام عدالت و غيم مير تقسيباال به دو بخش ز روشسه 
نبوده و در جهت کاهش  يسازيچ وجه خصوصيع سهام عدالت به هيآن است که توز يبندمين تقسيعلت ا

ها را توان بنگاهير سهام عدالت مينشده است. در بخش غ يطراح يبنگاه دولت يورش بهرهيدولت و افزا يتصد
  م کرد:ير تقسيبه دو بخش ز

 ير دولتيو عموم غ يواگذار شده به بخش شبه دولت  

 يواقع يواگذار شده به بخش خصوص  

 يردولتيغ يو عموم يواگذار شده به بخش شبه دولت يدولت يهابنگاه -الف
وجود دارد.  ير قانونيشدن مس يل طيها به دلن بنگاهيا يريگن فرض وجود دارد که امکان بازپسياول ا نگاهدر 

ها با توجه به يمجدد واگذار يتوان امکان بررسيمدون م يک چارچوب قانونياما در صورت امکان و تحت 
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ن يد به اصل تضميها بايمجدد واگذار يد توجه شود که در بررسيضوابط بازار محور را در نظر گرفت. البته با
ز کرد. يپره يبه صورت جد يتضاد اصالحات اقتصادو  ياقهيسل يهات توجه داشت و از ورود نگاهيحقوق مالک

ل تصور ين اقتصاد به دلين عامليدر ب ينانيجاد نااطميش شرط امکان اين دو پيچون در صورت عدم توجه به ا
ر يو با وجود اقدامات مغا يطين شرايابد. تحت چنييش ميت افزايوجود عدم احترام دولت به حقوق مالک

  دوار بود.ينده اصالحات اميتوان به آيه، نميدر قدم اول ياصالحات اقتصاد
ن يگردانندگان ا يهازهيانگ يد بر روين بخش بايواگذار شده در ا يهابنگاه يورر در بهرهييبه منظور تغ

ر کسب سود يها را در مسباشد که بتواند بنگاه ياد به گونهين حوزه بايها تمرکز داشت. اقدامات دولت در ابنگاه
انجام شود محکوم  ين اقصاديعامل يهازهيکه بدون توجه به انگ يد. هر گونه اقداميق نمايتشو يط رقابتيدر شرا

  توان متصور بود:ير را ميدو مس ين کاريانجام چن يت خواهد بود. برايبه شکست و عدم موفق

  دولت به عنوان مکمل بازار  يهااستياول: اتکا به سقدم 

  که واگذار نشده يبخش يرودوم: تمرکز بر قدم  

تواند باعث يموجود در اقتصاد م يهاينانياقدامات دولت در حوزه رفع نواقص موجود در بازار و کاهش نااطم
ر ييکسب سود تغ يگذارر هدفييواگذار شده را به سمت تغ يهابنگاه يهازهيکسب و کار شده و انگ يبهبود فضا

  ل اشاره کرد:يبه موارد ذتوان ين اقدامات ميدهد. از جمله ا

 انهينه اقدامات انحصارگرايش هزيافزا  

 ورود و خروج به بازار يهانهيکاهش هزش رقابت و يافزا 

 کسب و کار يبهبود فضا يهااستيس يريگيپ 

ت بخش شبه يدر بازار در حال فعال يحضور بخش خصوص يقت بستر را براين دسته از اقدامات در حقيا
ن دو يران ايزه نزد مدين انگيب ايق ورود بنگاه رقيد و از طرنکنيفراهم م ير دولتيغ يو بخش عموم يدولت

مت يت بهتر و قيفياز دست ندادن سهم بازار خود، اقدام به ارائه کاال و خدمات با ک يشود که برايجاد ميبخش ا
ن دو يا يهان بنگاهيب يتبان کننده عدمنيت تضمين فعاليناظر بر ا يند. وجود دولت به عنوان نهاديتر نمانييپا

توان يم که واگذار نشده، يبخش يتمرکز بر رود وارد شده به بازار است. در روش يجد يبخش و بخش خصوص
به بخش  يقبل از واگذار يدولت يهاه به مدل مورد استفاده در روش اصالح ساختار مستقل از اندازه بنگاهيشب

  عمل کرد. يخصوص

 يواقع يواگذار شده به بخش خصوص يدولت يهابنگاه -ب
دسته کرد:  يبنددو دسته طبقهدر ها را ن بنگاهيد ايبا يواقع يواگذار شده به بخش خصوص يهادر خصوص بنگاه

  .بزرگدسته متوسط و  و کوچک
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 يد بر رويها بان بنگاهيوجود دارد و به منظور بهبود عملکرد ا يزان ناکارامدين ميترن گروه کميدر ا

کسب و  يت را در بهبود فضايد اولويمتوسط با و با اندازه کوچک يهان بخش کار کرد. در مورد بنگاهيا يها زهيانگ
د عوامل سطح کالن و کاهش يز بايبا اندازه بزرگ ن يهاکار و عوامل سطح خرد قرار داد. در خصوص بنگاه

انجام شده رفع  يسازيخصوص يصلط دو معضل اين شرايکرد. تحت ا يريگيمداخالت دولت در بازارها را پ
  شود: يم

 يدولت يهازه استفاده از منابع بنگاهيبه انگمدت  نگاه کوتاه 

 توانمند يبخش خصوص يريگعدم شکلو  موجود در اقتصاد يها ينانينااطم 

 واگذار شده به صورت سهام عدالت يدولت يهابنگاه -ج
ت دولت بدون يريت مردم و مديبا مالک يکشور با روش سهام عدالت به صورت بنگاه يسازيجه خصوصينت

د يشد ييل وجود ناکارآيواگذار شده بوده است. در خصوص سهام عدالت به دل يهاامکان نظارت بر عملکرد بنگاه
  نه را مد نظر قرار داد:يتوان در قدم اول دو گزيو امکان کم اصالح روش م

 داردوجود  يريگ امکان باز پس  

 وجود ندارد يريگ امکان باز پس  

 يهان طرح، بنگاهياعالم کردن ا يتواند با ملغين عزم و امکان وجود داشته باشد، دولت ميکه ا يدر صورت
 يهابنگاه يه به الگويشب يبازپس گرفته شده، رفتار يهاو با بنگاه رديگار يواگذار شده خود را مجددا در اخت

 يکرد و فضا يريجلوگ يش ناکارآمديتوان از افزايم ين طرحيچن ياشته باشد. در صورت اجراواگذار نشده د
سوق  يرقابت يت و بهبود فضايت، مالکيريمد يکر واگذاريبا رو يواقع يسازيخصوص ياقتصاد را به سمت اجرا
در حال حاضر  ن نکته شود کهيد به ايبا ين طرحيچن يت در صورت اجراين حقوق مالکيداد. در خصوص تضم

ها وجود  ت به  آنيلکاز به انتقال مين يديشده ام ياند و با توجه به روند طنکرده يداريرا خر يتيعمال افراد مالک
  ت دانست.يبه مساله سهام عدالت را نقض حقوق مالک يکردين رويتوان چنينم يين فضايجه در چنيندارد. در نت

ر حرکت را از يد مسيرفته شود، بايع شده توسط سهام پذيتوز يهابنگاه يريگاگر فرض عدم امکان باز پس
ن يبه ا ۷-۲ت آغاز کرد. در بخش يها و نام بنگاه تحت مالکت بنگاهيدر خصوص مالک يف قطعين تکلييتع

چک نامشخص بودن  يو جمهور يدر رومان يکوپن يسازيل شکست طرح خصوصيموضوع اشاره شد که از دال
ن خصوص يف در اين تکلييسهام بود. در صورت تع يهاد و فروش برگهيو عدم امکان خر ت افراد بر بنگاهيمالک

  شود:يم يدو اتفاق مهم عمل

 تيمالک يامکان کاهش پراکندگ  

 دين محدود جدين مالکيدر ب يدارجاد فرهنگ سهاميامکان ا  
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د بتوانند در جهت يداران جددوار بود که سهاميتوان اميت ميسهام عدالت از جنبه مالک يصه اصليبا رفع نق
نان همراه خواهد بود. يو عدم اطم با چالش ين سازوکاريرش چنيقدم بگذارند. پذ يزه کسب سود بنگاه دولتيانگ

  چرا که:
 داشته باشند و در  يران دولتيه به مديشب يازهيد انگيداران جدن امکان وجود دارد که سهاميا

  جهت محدود کردن رقابت عمل کنند.

 داران امکان دارد سهام يواگذار يندهايو فرآ يگذاراستيحاصل از س ينانيل وجود نااطميلبه د
  شده باشند. يمدت وارد بنگاه دولت د با نگاه کوتاهيجد

 واگذار نشده يدولت يهابنگاه

ارائه شد که در   يدولت يهابه منظور بهبود عملکرد بنگاه ين جهت چارچوبيواگذار شده از ا يهادر بخش بنگاه
داشته  يتواند وجوه مختلفيل مين دليت انجام نشده است. ايکشور با موفق يسازيخصوص يليقت به داليدر حق

به صورت ناکارآمد  يبنگاه دولت ين موضوع توجه کرد که تعداديد به اين امر، بايا ييچرااز مستقل  يباشد ول
د يواگذار نشده، دولت نبا يها. در حوزه بنگاهشوند يمواگذار شده و در حال حاضر به صورت ناکارامد اداره 

ن يو آخر يک بسته اصالحات اقتصادياز  ييجز يساز يع و به دور از تامل انجام دهد. خصوصياقدامات سر
  ت کرد:ير را راعايد اصل زيواگذار نشده با يهاجه در خصوص بنگاهين بسته است. در نتيمرحله ا

در جهت حرکت  يو آزادساز يکسب و کار در جهت توسعه بخش خصوص يبهبود فضا يهااستيد سيابتدا با
  اجرا شود. يسازيت خصوصيانجام شده و در نها محور به اقتصاد بازار

رفته در  رفته يتوانمند و واقع ي، بخش خصوصيسازيبر خصوص يدر صورت تقدم توسعه بخش خصوص
ت دولت کرد. يو مالکت يريتحت مد يهاشرکت يباق يگذارد اقدام به واين مرحله بايرد. در ايگياقتصاد شکل م

ن يد بر اساس اندازه به دو دسته کوچک و متوسط و همچنيبا يها دولتبنگاه ،ماندهيباق يهابنگاه يواگذار يبرا
  :ل انجام شوديدر دو مرحله ذ يسازيد خصوصيها بر اساس اندازه باک بنگاهيتفکم شوند. پس از يبزرگ تقس

 بنگاه کوچک و متوسط و انجام اصالح ساختار در بنگاه بزرگ يمرحله اول: واگذار  

 يها بنگاه بزرگ به صورت بخش يو واگذار بنگاه کوچک و متوسط يمرحله دوم: ادامه واگذار 
  کوچک و متوسط

و نقش آن در دوران گذار  يبخش خصوص«در  يسازيمباحث مطرح شده در مورد سرعت خصوصبا توجه به 
به ثمر نشستن  ياز برايو انجام مالحظات مورد ن يسازيخصوص مرحله به مرحله ياجرا» ياقتصاد
ا بدوار بود. يمانده اميباق يدولت يهابنگاه يواگذار يت مدل مطرح شده برايتوان به موفقيم يساز يخصوص
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اقتصاد  يگارشيال يم و فضايتحر يهاراثيجاد ميل ايطور که گفته شد، به دلنانه، همانيبر خوشيمس يريگيپ
ف محوله يو انجام وظا يت حضور قويه قابلي، دولت در مراحل اولبوده يياجرا يسازياز خصوص يناش ران کهيا

ورود در بازارها  يها براو تالش بنگاه خارج يايدن ياقتصاد به سو يدرها رفته و با باز شدن خود را ندارد. لذا رفته
د توجه شود ينجا بايبازگردد. در ا ير رشد اقتصاديتواند به مسيمدت اقتصاد م انيا ميمدت و  ک بازه کوتاهيدر 

ه يط اوليکه باعث نامناسب شدن شرا يسازيناموفق خصوص يران در اجرايشده در اقتصاد ا يمستقل از روند ط
ر قرار دهد، بر اساس يرا تحت تاث يسازيطرح خصوص يحاصل از اجرا يتواند دستاوردهايو م شدهاقتصاد 

و رشد  يوربهره يو سپس صعود ينزولابتدائا ز رفتار ين ياصالحات اقتصاد تجربيات ساير کشورها در مقوله
ن نزول يتواند عمق ايه مياولط يران نامطلوب بودن شرايو مشاهده شده است، اما در اقتصاد ا ينيبشيپ ياقتصاد
مدت و  ن دوران کوتاهيد. در ادامه گذر از ايتر نمايه را طوالنيبازگشت به حالت اول ياز برايمورد ن يهاو سال

د يجد يهاجاد بهبود در عملکرد بنگاهيدولت و ا يبر توسعه رقابت از سو يل انجام اقدامات مبتنيمدت به دل انيم
  ان شده واگذار شوند.يز با توجه به مالحظات بين يدولت يهامانده بنگاهيتا باق شودين فرصت فراهم ميا

 يريگجهيو نت يبندجمع

جه يها نتن ساليا ينکرده است و ط يرا ط ير مناسبيران مسيدر ا يسازيخصوص يرسم يهابه استناد گزارش
ل روش انتخاب يشود. به دل ياقتصاد يهاتيوارد فعال يواقع ينبوده که بخش خصوص ياها به گونهيواگذار

به  يات اقتصاديف شده آن در ادبيتعر يهايبا ناکارآمد ير اقتصاد دولتيران از مسيها اقتصاد ايواگذار يشده برا
ت يريواگذار شده با وجود مد يهااز بنگاه يحرکت کرده است. بخش بزرگ يگارشيال يهايژگيسمت اقتصاد با و

 ي، خصوصيواقع يمشخص از بخش خصوص يفيو نبود تعر يگذارضعف در قانونل يم دولت، به دليمستق
 يهاو شبکه يجاد بخش شبه دولتيمنجر به ا يسازيخصوص يرسم يهاشوند. بر اساس گزارشيمحسوب م
ن يشده است و اهداف مورد نظر در متن قوان يمدت در جهت استفاده از امکانات و منابع بنگاه دولت فساد بلند

ن نشده است. يبوده تام يش رفاه اجتماعيافزا يو حت ييدولت، بهبود کارآ يشده که ناظر بر کاهش تصد بيتصو
  ل قابل طرح و توجه است:يران نکات ذيدر اقتصاد ا يسازيدر خصوص موارد مرتبط با خصوص

 ييزان اختالليو همچن ينفت يبه پشتوانه درآمدها ييگراتيو حما يه عدالت اجتماعغوجود دغد 
ت يرا تقو يو بعد عدالت اجتماع ييگراتين حمايا ايافزا و پون تفکرات که خود به صورت هميا
  دارد. يداربنگاهبه حضور در اقتصاد و حوزه  يديل شديکند، دولت تمايم

 ع يو امکان بازتوز يعدالت اجتماع يل نگرانيران به دليها در اقتصاد ادولت يخياز جنبه تار
  کنند.يرا محدود م يت بخش خصوصي، فعالياجتماع يتيو بروز نارضا بخش خاص يثروت برا
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 گذاران کشور گذاران و قانوناستين، سين مسئوليب ياديتا حد ز يسازين اهداف خصوصييدر تع
 يبرا يات اقتصاديبا آنچه که در ادب يادين وحدت نظر تا حد زيوحدت نظر وجود دارد و ا

آنچه که در بخش اهداف وجود دارد و بر  دارد. يهمخوانن شده، ييتع يسازياهداف خصوص
ن يو مالحظات مرتبط با آن در ا يبودن بعد عدالت اجتماع يکار اثرگذار است، قو ييجه نهاينت

جه يو نت يسازيدر انتخاب روش خصوص يخود را به صورت جد يبخش است که به نوع
  سازد.يان ميحاصل از آن نما

  يهااستيبه س ينيبدب يقبل از برنامه سوم و فضا يهامرتبط با سال ۱۳۷۹ يال ۱۳۶۹دوره 
و  يريگيپ يبه صورت جد يسازياست خصوصين دوره سيا يط بوده است. ياصالحات اقتصاد
ز ير جامعه و پرهيت از بخش فقيپس از انقالب و حما يذهن ين بازه فضايدر ا اجرا نشده است.

 يات اصالحات اقتصاديموجود در ادب يرا از مبان يسازيخصوصش ثروت طبقه خاص، ياز افزا
  .ه استدور کرد

  انجام  يساز يو متعلق به دولت توسط سازمان خصوص يسهام دولت يواگذار ۱۳۸۰از سال
 يتوسط رهبر واگذار ۴۴اصل  يکل يهااستيها با توجه به ابالغ سن ساليا يط شود. يم

 ۴۴ر نگاه به اصل يين بازه با توجه به تغيدر ا شد. يريگيتر پيبه صورت جد يدولت يهابنگاه
سر شد. با وجود يم ۴۴در موارد اشاره شده در صدر اصل  ي، حضور بخش خصوصيقانون اساس

ها منتج ين بازه عمال واگذاريدر عرصه اقتصاد، در ا يحضور بخش خصوص يجاد امکان برايا
ن بازه به صورت رد يها در ايواگذارعمده  در اقتصاد نشد. يواقع يبه حضور بخش خصوص

 ون و سهام عدالت بوده است.يد

 ت بخش ياست گسترش فعاليباعث انحراف س يبه صورت جد يوجود نگاه عدالت اجتماع
 شده است.  يريگيع سهام عدالت پيت توزيبا محور يدولت يهابنگاه يشد و واگذار يخصوص

 انجام شود و به وجود رابطه  يبندتينظر اولون رئوس اهداف مورد يد بين اهداف باييدر بخش تع
توان همه اهداف يابزارها نم ين اهداف توجه شود. چرا که مستقل از نوع کارامديبستان ب-بده

 ن کرد.يرا تام

 ًدر  ست.ين يالحظات عدالت اجتماعش رفاه و وجود ميافزا يبرا يهدف يسازيخصوص اصوال
و کسب سود در بنگاه بنا شده  ييش کارآيبر اساس افزا يريگجهت يسازياست خصوصيس

د يرد و بايگين سرفصل قرار نميدر ا يعدالت اجتماع يت از طبقات اجتماعياست و مساله حما
 ن موضوع نگاه کرد.يخاص خود به ا يهااستيو س ين اجتماعير تامياز مس
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 گر يات ديکشور شده و با استفاده از تجرب يسازيکه موجب انحراف خصوص يموارد يابيشهيبا ر

نده يآ يبرا ييت الگويران در نهاياقتصاد ا يفعل يهايژگيط و وين شرايکشورها و همچن
 م خواهد شد.يکشور ترس يسازيخصوص

 و رفع هرگونه انحصار و داشتن  يرقابت ياز به فضايموفق ن يسازياست خصوصيس ياجرا يبرا
با  يخارج ارتباط تنگاتنگ يايو رابطه با دن يج است. وجود بازار رقابتخار يايرابطه کارآمد با دن

 .گر دارنديکدي

 ينانه مورد بررسينانه و بدبيبخوش يويتوان در دو سناريکشور را م يسازياست خصوصينده سيآ 
گذاران استيخارج محدودتر و تفکرات س ياينانه، تعامالت کشور با دنيبدب يويقرار داد. در سنار

خارج  ياير اقتصاد به سمت تعامل با دنينانه مسيبخوش يويخواهد ماند. در سنار ير باقييبدون تغ
 گذاران خواهد بود.استيت سيو بهبود ذهن

 نانه دارد:يبخوش يويسنار يراث برايدو م يسازيدر مورد خصوص يگذاراستيها و نوع سميتحر 

o حاصل از صادرات نفت و گاز دولت توان  يمدهاآها و کاهش درميش تحريبر اثر افزا
و چه در عرصه رفع موارد  يدارحضور در اقتصاد چه در عرصه بنگاه يسابق خود برا

  ورورد و خرورج به بازار را ندارد. يهانهيشکست بازار و کاهش هز
o و حضور گسترده بخش  يگارشيال يهايژگيبا و يکشور، اقتصاد يسازيبر اثر خصوص

 يميط تحريجاد شده است و شرايا يالت انحصاريبا تما يو شبه دولت يعموم ير دولتيغ
 ط خواهد شد.ين شرايق ايباعث تعم

 توان در سه دسته قرار داد:يتاکنون واگذار شده را م يهابنگاه 

o  سهام عدالتواگذار شده بر اساس  
o ير دولتيو عموم غ يواگذار شده به بخش شبه دولت  

o يواقع يواگذار شده به بخش خصوص  

 يعيبه اجرا گذاشته است و به طور طب يسازياست خصوصيران سين که در اقتصاد ايبا توجه به ا 
ها منتج به ين واگذاريا يرسم يهااند و به استناد گزارش واگذار شده يدولت يهااز بنگاه يبخش
در دو قدم  يسازيخصوص ييبهبود کارآ يالگو يران نشده ، اجرايدر اقتصاد ا ييش کارآيافزا

 شود:يشنهاد ميل پيجداگانه به صورت ذ

o يانجام شده و انجام اصالحات مقدمات يهاياز واگذار يقدم اول: رفع مشکالت ناش 
 يدولت يهامانده شرکتيباق ياقتصاد به جهت واگذار يسازآماده يبرا
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o هايواگذار يباق يقدم دوم: تمرکز بر رو  

 ه کرد:يل تکيد بر دو اصل ذين سه بخش بايا يش رويرفع موانع و مشکالت پ يبرا 

o دولت به عنوان مکمل بازار  ينظارت يهااستياتکا به س 

o از بنگاه که واگذار نشده يبخش يتمرکز بر رو  

 يسازيخصوصابد. يبنگاه کاهش  يورن امکان وجود دارد که بهرهيا يمراحل واگذار يدر ابتدا 
 زمان گذشت به اجياحت نديفرآ کي از گرفتن جهينت يبرا. است نديفرآ کي ر،ييتغ جاديا ليدل به

 يبرا .رديگ صورت يزمان بازه کي در ديبا زين آن از حاصل جينتا يبررس آن تبع به و دارد وجود
 د صبور بود.يبا ييجه نهايبه نت يابيدست

 به بخش  يدولت يهاتيمالک يآن يدر واگذار يخصوص يهااستيع سيسر يبه اجرا يلزوم
است يو س يشامل توسعه بخش خصوص يد الزامات واگذاريوجود ندارد. بلکه ابتدا با يخصوص
 دولت کرد. يت اقدام به کاهش تصديدر اقتصاد اجرا شده و در نها يآزادساز

 از کارکنان بنگاه اخراج  يرو بخشيل نيتعد يهااستيل انجام سيبه دل يسازيند خصوصيدر فرآ
ن يق سازوکار تامياز طر يدر کنار انجام اصالحات اقتصادد يجه دولت بايخواهند شد. در نت

ها را جبران  آن يکرده و کاهش رفاه احتمال يير را شناسايپذبيها و طبقات آسگروه ياجتماع
 د.ينما
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 مقدمه

مدت  هدف از مطالعه حاضر، بررسي تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب و چگونگي تاثير آن بر آينده ميان
اقتصاد ايران است. براي اين منظور، کشورهاي عراق و ليبي به عنوان کشورهاي رقيب در زمينه توليد و صادرات 

مارت و ترکيه به عنوان شرکاي تجاري نفت، کشور قطر به عنوان رقيب در زمينه توليد و صادرت گاز، کشورهاي ا
هاي گردشگري و جذب سرمايه در منطقه و کشور چين به عنوان يکي از شرکاي  مهم ايران و رقيب در زمينه
   اند. انتخاب شده )يک ابرقدرت استکه به سرعت در حال تبديل شدن به (هاي اخير  تجاري اصلي ايران در سال

از واردات ايران  اين کشوردر دهه اخير امارات به شريک تجاري اول ايران در واردات تبديل شده و سهم 
تامين شده  اماراتيک سوم از واردات ايران از طريق  ١٣٩٠که در سال  طوري پيوسته در حال افزايش بوده، به

بوده است. ترکيه نيز در دو سال اخير در کننده کاالهاي واردتي ايران دومين تامين ١٣٨٨است. چين نيز از سال 
کننده اصلي کاالهاي وارداتي ايران قرار گرفته است. بنابراين مطالعه نقش اين سه کشور در تحوالت  تامين ٥بين 

تواند تصويرگر نکات بسيار مهمي در خصوص عملکرد آينده  روابط تجاري ايران بسيار حائز اهميت است و مي
روي ايران براي پيوستن به اقتصاد جهاني باشد. عالوه بر آن نقش  هاي پيش ن و چالشمدت اقتصاد ايرا ميان

المللي که براي ادامه رشد  چين به عنوان يک ابرقدرت اقصادي نوظهور و يک بازيگر مهم در صحنه سياسي بين
تواند اثري  ت، ميخصوص واردات نفت و گاز اس توجهي نيازمند واردات انرژي و بهاقتصادي خود به ميزان قابل

کننده بر روابط و مناقشات بين ايران و غرب داشته باشد. ترکيه و امارات نيز از نظر گردشگري، صنعت،  تعيين
خصوص سرمايه ايرانيان)  گذري خارجي (به حضور در بازارهاي مشترک چون عراق، ترانزيت کاال و جذب سرمايه

  وني مواجه سازند.هاي گوناگ توانند اقتصاد ايران را با چالش مي
المللي گاز مورد تحليل قرار  شود تا جايگاه آتي ايران در بازار بين قطر با اين هدف انجام ميکشور مطالعه 

قطر در کنار رشد زياد گاز گيرد و به طور مشخص به اين سوال پاسخ داده شود که افزايش توليد و صادارت 
مدت چه جايگاهي را براي ايران  اي ميان در آيندهفتاده است، چند سال اخير اتفاق ا طيمصرف گاز در ايران که 
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که به هيچ عنوان  گازالمللي  ايران در تجارت بيندر صورتي که جايگاه فعلي  و در بازار جهاني گاز رقم خواهد زد
  بود.خواهد چه براي اقتصاد ايران  آن تبعاتهاي بخش گاز ايران همخواني ندارد حفظ شود،  با ظرفيت
المللي نفت مورد تحليل  تا جايگاه آتي ايران در بازار بين ن بوده استياتحوالت عراق و ليبي  ياز بررسهدف 

افزايش توليد و صادارت کشورهاي عراق و ليبي در کنار  ؛پاسخ داده شود يتسواالن يچنقرار گيرد و به اين 
-شود که اين کشورها نجر به آن ميکاهش توليد نفت ايران که در چند سال اخير اتفاق افتاده است، آيا م

و در صورتي که ايران جايگاه فعلي خود در بازار  ؛المللي نفت شوند جايگزين ايران در بازار بين -خصوص عراق به
لذا براي يافتن پاسخ سواالتي از  ؛نفت را به عراق بدهد، اين تحول چه تبعاتي براي اقتصاد ايران خواهد داشت

 شوداين دست، الزم است تحوالت اقتصادي اخير در کشورهاي عراق و ليبي بررسي شود تا مشخص 
در و  هاي موجود در خصوص آينده توليد نفت در عراق و ليبي تا چه ميزان به واقعيت نزديک است زني گمانه

  کند. مدت ضرورت پيدا مي ميان  فت در آيندهتداوم کاهش توليد ن بررسي احتمالز ينسمت ايران 
قطر و  -٢ن، يچ وه يامارات، ترک-١اشاره شده، در سه فصل جداگانه ( يتحوالت مجموعه کشورها يبررس

عوامل تاثيرگذار بر عملکرد  ياتعطرح مطال يتحوالت داخل مطالعات) در مجلد پنجم از مجموعه يبيعراق و ل -٣
منطقه و  ياز کشورها يشود نقش برخ ينشان داده م مجلدن يدر ائه شده است. مدت اقتصاد ايران، ارا ميان
ها بر عملکرد  ر آنيبوده است و تاث چه يت کنونيران به وضعيدن اقتصاد ايران در رسيا يتجار ياصل يشرکا

 ياندازها چشمدن به يرس يران براياقتصاد ا يط فعلين اقتصاد چگونه خواهد بود و در صورت تداوم شراينده ايآ
 يها يج بررسياز نتا يا بخش جداگانه، به صورت فشرده خالصه ٥روست. در ادامه در  هروب يخود با چه مسائل

ن تحوالت بر ير ايه، قطر و امارات و تاثين، ترکي، چيکشور امارات متحده عرب ٥ يانجام شده بر تحوالت اقتصاد
  شود. يران ارائه مياقتصاد ا
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 عربيامارات متحده 

اکنون  شد. هم نيافته تلقي مي چند دهه قبل، کشور امارات متحده عربي از لحاظ اقتصادي کشوري کامال توسعه
اين کشور به عنوان هشتمين توليد کننده نفت در جهان که داراي اقتصادي مبنتي بر بازار آزاد و با حداقل 

شود و با  جايي سرمايه است، شناخته مي هالمللي و جاب هاي بخش خصوصي و تجارت بين محدوديت در فعاليت
گذاري تبديل شده و در نتيجه اين  ثبات سياسي و اجتماعي، به پايگاه امني در منطقه براي گردشگري و سرمايه

 ١).١٢٣-١(نمودار اين کشور به سطحي از درآمد دست يافته که با کشورهاي صنعتي قابل مقايسه است  شرايط
  

  (هزار دالر)، چين، ترکيه و امارات سرانه ايراندرآمد :۱۲۳-۱نمودار 

  
  المللي پول )، صندوق بين۲۰۱۲ اکتبرمنبع: چشم انداز اقتصاد جهاني (

  

مدت  ترين بخش تجارت اين کشور، صادرات مجدد کاالها است که امارات را به قطبي براي ذخيره کوتاه مهم
و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج  ٢است. هند، ايرانو انتقال بسياري از کاالها و مواد اوليه تبديل کرده 

ترين مقاصد صادرات مجدد کاالها از امارات هستند. لذا امارات متحده عربي جايگاه خود را به عنوان  فارس، مهم
مرکز فعاليت تجاري منطقه خاورميانه و حوزه خليج فارس تثبيت کرده است. در نتيجه اين تحوالت، اقتصاد 

                                                                                                                                                        
رشد اقتصادي و تورم نيز اشاره در گزارش اصلي (مجلد پنجم، بخش اول، فصل اول) به تحوالت ساير متغيرهاي کليدي اقتصاد امارات از جمله  ١

  شده است.
  ايران دومين مقصد صادرات مجدد امارات پس از هند است. ٢
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درصد  ٦,٥، ٢٠٠٩تا  ١٩٩٩درصد و در فاصله  ٥,٩به طور متوسط  ١٩٩٩تا  ١٩٨٩امارات متحده عربي از سال 
  رشد کرده است. 

  صادرات و واردات امارات (ميليارد دالر) :۱۲۴-۱نمودار 

  
  هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد پايگاه دادهمنبع: 

  
هاي اخير امارات به شريک اول تجاري ايران  طي سال در سمت ايران مجموعه اين تحوالت باعث شده در

واردات ايران به تفکيک  ۳۲- ۱در جدول  درصد واردات کشور را تامين نمايد. ٣٠در واردات تبديل شود و بيش از 
نسبت به سال  ۸۹آورده شده است. در سال  ۸۹و  ۸۸هاي  کشور عمده طرف معامله و ساير کشورها در سال ۵

اند. در سال  کشور ديگر تغييري نکرده ۴در واردات ايران رسيده است و  ۴به رتبه  ۶ترکيه از رتبه تنها کشور  ۸۸
اند. در نمودار  ن و ترکيه بودهکشور اصلي در واردات ايران به ترتيب امارات، چين، کره جنوبي، آلما ۵نيز  ۱۳۹۰

ه است. سهم واردات ايران از سه نشان داده شد ۱۳۸۹نيز سهم کشورهاي اصلي در واردات در سال  ۱۲۵- ۱
نزديک به نيمي از  ۱۳۸۹درصد بوده است. يعني در سال  ۶و  ۹و  ۳۳کشور امارات، چين و ترکيه به ترتيب 

سهم واردات ايران از اين سه کشور  ۱۳۹۰درصد) از اين سه کشور تامين شده است. در سال  ۴۸واردات ايران (
  رسد. درصد مي ۴۹,۳ هاي قبل افزايشي بوده و به همچون سال
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  ۸۹و  ۸۸هاي  : ميزان واردات به تفکيک پنج کشور عمده طرف معامله در سال۳۲-۱ جدول

  
  گمرک جمهوري اسالمي ايرانمنبع:  

  
   (درصد) ۱۳۸۹: سهم کشورهاي اصلي طرف معامله با ايران براي واردات در سال ۱۲۵-۱نمودار 

  
  گمرک جمهوري اسالمي ايرانمنبع: 

  

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۱سير تغييرات کشورهاي اصلي طرف تجاري ايران در واردات کاال از سال  ۳۳- ۱در جدول 
اند که  کشورهاي آلمان، ژاپن، ايتاليا، انگلستان امارات و فرانسه کشورهايي بوده ۱۳۷۱  آورده شده است. در سال

قرار  ۱۲و  ۱۹هاي  چين و ترکيه در ردهها داشته است. در اين سال کشورهاي  ايران بيشترين واردات را از آن
چين با گسترش صادرات  ادامه داشت ولي تدريجاً ۱۳۷۱نيز کماکان وضعيت سال  ۱۳۷۶- ۷۷هاي  دارند. تا سال

به بعد اولين شريک  ۱۳۸۲شود و امارات نيز از سال  خود به عنوان يکي از واردکنندگان اصلي به ايران تبديل مي

امارات متحده عربی
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سهم واردات ايران از امارات و چين افزايش و سهم واردات ايران از  شود. تدريجاً ميتجاري ايران در واردات 
کشور آلمان  ۱۳۹۰يابد. تا در نهايت در سال  کشورهاي صنعتي مانند آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه کاهش مي

ن نيز به ترتيب به رسد و کشورهاي ژاپن و انگلستا مي ۴که چند دهه شريک اول تجاري ايران بوده به رتبه 
کشور اصلي طرف تجاري ايران در  ۵هاي اخير به يکي از  کنند. ترکيه نيز در سال نزول مي ۳۱و  ۱۰هاي  رتبه

  واردات تبديل شده است. 
  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۱رتبه کشورهاي اصلي طرف تجاري ايران در واردات از سال : ۳۳-۱ جدول

 فرانسه ترکيه چين عربيامارات متحده  انگلستان ايتاليا ژاپن آلمان 

٧ ١٢ ١٩ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ١٣٧١ 
٧ ١٣ ١٩ ٤ ٥ ٣ ٢ ١ ١٣٧٢ 

٧ ١٣ ٢١ ٤ ٦ ٢ ٣ ١ ١٣٧٣ 
٨ ١٦ ١٧ ١١ ٧ ٥ ٢ ١ ١٣٧٤ 

١٣ ١٦ ٢٠ ١٠ ٧ ٨ ٣ ١ ١٣٧٥ 

٧ ١٧ ١٤ ٩ ٦ ٤ ٢ ١ ١٣٧٦ 

١٠ ١٨ ٧ ٥ ٩ ٢ ٣ ١ ١٣٧٧ 

٥ ١٧ ٧ ٣ ١٢ ٢ ٩ ١ ١٣٧٨ 
٧ ٢٣ ٨ ٢ ١٠ ٤ ٦ ١ ١٣٧٩ 

٤ ٢٠ ٩ ٢ ١٠ ٥ ٣ ١ ١٣٨٠ 

٥ ١٤ ٦ ٢ ١٠ ٤ ١٢ ١ ١٣٨١ 

٣ ١٤ ٥ ١ ٩ ٤ ٨ ٢ ١٣٨٢ 

٣ ١٥ ٥ ١ ١١ ٤ ١٠ ٢ ١٣٨٣ 

٣ ١٤ ٥ ١ ١٢ ٤ ٧ ٢ ١٣٨٤ 

٥ ١٢ ٣ ١ ٩ ٧ ١٠ ٢ ١٣٨٥ 
٨ ١١ ٣ ١ ٦ ٧ ١٠ ٢ ١٣٨٦ 

٨ ١٠ ٣ ١ ٦ ٧ ١٢ ٢ ١٣٨٧ 
٩ ٦ ٢ ١ ١٠ ٧ ١١ ٣ ١٣٨٨ 
٧ ٤ ٢ ١ ١٥ ٨ ٩ ٣ ١٣٨٩ 

٧ ٥ ٢ ١ ٣١ ٩ ١٠ ٤  ١٣٩٠ 
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و واردات امارات از ايران نشان داده شده است.  ١صادرات امارات به ايران به تفکيک صادرات و صادرات مجدد

ميليارد دالر بوده که در مقابل  ۹,۳و  ۸,۶به ترتيب  ۲۰۱۰صادرات و صادرات مجدد امارات به ايران در سال 
رسد. البته الزم به توضيح است که  زني به نظر ميميليارد دالري امارات از ايران، ارقام بسيار نامتوا ۱,۱واردات 
بندي شده، شامل  در کاالهاي صادراتي امارات به ايران طبقه ۱۲۶- ۱ مهمي از کاالهايي که در نموداربخش 

بندي و کدگذاري جديد به عنوان صادرات امارات محسوب شده است. لذا ميزان  مواردي است که با تغيير بسته
ران از ارقام ارائه شده در آمار به مراتب کمتر است و بخش اصلي آن کاالهايي است که از صادرات امارات به اي

  شود.  جا به ايران صادر مي خصوص کشورهاي غربي به امارات رفته و از آن کشورهاي مختلف و به
 

 : روابط تجاري امارات با ايران١٢٦-۱ نمودار

  
 ملل متحدهاي آماري تجارت سازمان  منبع: پايگاه داده

  

امارات توانسته با استفاده بهينه از موقعيت جغرافيايي خود و ايجاد امکان صادرات مجدد کاالهاي کشورهاي 
توجهي  درصد از واردات ايران را در اختيار داشته باشد و هزينه واردات ايران را به ميزان قابل ۳۳مختلف بيش از 

هاي عليه ايران و مناقشات ايران با غرب که منجر به کاهش روابط تجاري  افزايش دهد. در واقع گسترش تحريم
با اين بخش از اقتصاد جهاني شده است، مزاياي فراواني براي امارات داشته است. تبديل شدن به قطب ترانزيت 

ه شرح آن در گزارش "تجربه کشورهاي در حال کاال در منطقه و اثرات خارجي آن بر بخش مالي اين کشور ک
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ترين اقتصادها با  مانده سال از عقب ۴۰رفته، توانسته است اقتصاد امارات را در کمتر از  ١توسعه در بازار محصول"
  رو به رشد تبديل نمايد.  سطح درآمد سرانه بسيار ناچيز به يکي از کشورهاي پردرآمد با اقتصادي پويا و روبه

نيز عالوه بر افزايش هزينه واردات به دليل دور زدن کاالهاي وارداتي از امارات و همچنين وابستگي در ايران 
هاي  شديد واردات به کشوري که از لحاظ سياسي منافع همسويي با يکديگر ندارند، عدم استفاده از مزيت

يل کرده است. بدين معني که گذاري، هزينه فرصت بااليي را به اين کشور تحم هاي سرمايه جغرافيايي و فرصت
هايي را به اقتصاد ايران تحميل نموده و از جهتي منجر به عدم توسعه  تحوالت اقتصاد امارات از جهتي هزينه

  هاي مهمي از اقتصاد کشور شده است.  بخش
تا  ۱۳۸۰هاي  در نمودار زير تغييرات ارزش دالري هر کيلوگرم کاالي صادراتي و وارداتي ايران در بين سال

سال مورد بررسي ارزش دالري هر کيلوگرم کاالي  ۱۰شود که در طول  ترسيم شده است. مشاهده مي ۱۳۹۰
که ارزش دالري هر کيلوگرم کاالي صادراتي ايران از چنين رشدي  حالي وارداتي تقريبا سه برابر شده است. در

  برخوردار نبوده است. 
 

 ت و صادرات ايرانارزش دالري هر کيلوگرم واردا :١٢٧-١نمودار 

  
  هاي پژوهش منبع: گمرک جمهوري اسالمي ايران و يافته
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و در  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۰هاي  رشد ارزش دالري هر کيلوگرم کاالي وارداتي از امارت طي سال ۱۲۸- ۱ در نمودار

شود که ارزش دالري هر کيلوگرم کاالي وارداتي ايران از  هاي کااليي مختلف آورده شده است. مشاهده مي گروه
توان نتيجه گرفت که  هاي کااليي با رشدهاي مثبت و زيادي مواجه شده است. بنابراين مي امارات در بيشتر گروه

هاي مستقيم زيادي براي واردات  ه، هزينهتامين کاالهاي وارداتي از طريق امارت و نه از کشورهاي توليدکنند
هاي غيرمستقيم اين تحوالت که در ابتداي اين بخش توضيح داده شد از  ايران داشته است. از آن جايي که هزينه

جنس هزينه فرصت هستند، در آمار و ارقام قابل مشاهده نيستند. ولي از ميزان رشد و توسعه اقتصاد امارات 
  ها پي برد.  هزينهتوان به بزرگي اين  مي

  

  ١ ٨٩تا  ٨٠:رشد ارزش دالري هر کيلو گرم کاالي وارداتي از امارات در سال هاي ١٢٨-١نمودار 

 
  هاي پژوهش منبع: گمرک جمهوري اسالمي ايران و يافته

  

گذاري ايرانيان تبديل شده و هر ساله تعداد زيادي  از سوي ديگر اين کشور به مکان مناسبي براي سرمايه
نمايد. مجموعه اين تحوالت از چند جهت اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار  گردشگر ايراني را به خود جلب مي

خصوص آمريکا  شورهاي غربي و بهکه متحد ک- دهد؛ اول، وابستگي زياد واردات ايران به کشور امارات  مي
                                                                                                                                                        

درصد بوده، بخشي از رشد ارزش دالري کاالهاي وارداتي  ۳,۹که طي دوره مورد بررسي در اين نمودار ميانگين تورم جهاني حدود با توجه به اين ١
ر ايران از امارات به دليل اثر تورم کشورهاي طرف تجاري امارات ايجاد شده است. ولي بايد توجه داشت که رشدهاي مشاهده شده در اين نمودا

 هاي کااليي از ساير کشورهاي است. در گزارش اصلي اين نمودار براي کاالهاي باالتر از رشد ارزش دالري کاالهاي وارداتي ايران در همين گروه
به صورت معناداري رشد ارزش دالري کاالهاي  که توان دريافت وارداتي ايران از چين و ترکيه نيز ترسيم شده است. بر اساس اين نمودارها مي

  وارداتي از امارات باالتر از رشد ارزش دالري کاالهاي وارداتي ايران از چين و ترکيه است.
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هاي تجاري در آينده داشته  تواند نقش موثري در اعمال موفق گسترش احتمالي تحريم مي -شود محسوب مي
هاي خارجي بيش از ايران شده است،  که جذابيت اقتصاد اين کشور براي ورود سرمايه باشد. دوم، عالوه بر اين

شود. سوم، بخش مهمي از خدمات تجاري  بيشتري به سمت امارات سرازير ميهاي ايرانيان نيز با سرعت  سرمايه
هاي طبيعي موقعيت جغرافيايي ايران است. زيرا از  کند در واقع جزء مزيت اکنون کشور امارات ارائه مي که هم

ايران هاي هوايي و زميني  که مسير يکسان است، در حالي لحاظ مسير دريايي موقعيت ايران و امارات کامالً
تواند از مسيرهاي دريايي  هاي بيشتري مي متصل کننده غرب به شرق و شمال به جنوب است و لذا با مزيت

ها به  تر شود، بازگرداندن مجدد اين مزيت مند شود. حال هرچقدر توسعه اين مسيرها از سمت امارات گسترده بهره
تر  نفت و گاز ايران با وجود ذخاير بسيار غني سمت ايران با دشواري بيشتري همراه خواهد بود. چهارم، صنعت

گذاران خارجي برخوردار است. ولي  هاي بيشتري براي سرمايه نسبت به امارات، در شرايط يکسان، از جذابيت
هاي مربوطه، به مراتب صنعت نفت  ها و تکنولوژي کشور امارات با بسترسازي مناسب در جهت جذب اين سرمايه

تر شدن نقش اين کشور در ترانزيت کاال و خدمات و  بت به ايران دارد. و پنجم، با گستردهتري نس و گاز پيشرفته
المللي بيشتر  افزايش مراودات تجاري با کشورهاي غربي، اثرگذاري سياسي اين کشور در منطقه و در سطح بين

رفتن سياسي و نظامي خواهد شد و در نتيجه مسائل ديرينه بين ايران و امارات و همچنين نگراني از قدرت گ
 چه ايران، موجب خواهد شد که اين کشور غرب را براي اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران ترغيب نمايد زيرا هر

مند شود، راه براي توسعه اقتصادي کشور امارات  هاي طبيعي خود بهره تر شود و نتواند از مزيت اقتصاد ايران بسته
  بازتر خواهد شد.

 ترکيه

صورت کامل برطرف نموده و توانسته است در  دهه اخير بسياري از مشکالت اقتصاد خود را بهترکيه در 
اي داشته باشد. يکي از  هاي قابل مالحظه هاي مختلف صنعت، خدمات، گردشگري، تجارت و ... پيشرفت بخش
درصد بوده که  ٥ درصد به حدود ٤٠هاي اين کشور در دهه اخير کاهش تورم از مقادير باالي ترين موفقيت مهم

  ١).١٢٩-۱ (نموداربه موازات رشد اقتصادي مناسبي را نيز تجربه کرده است 
  

                                                                                                                                                        
الت ساير متغيرهاي کليدي اقتصاد ترکيه از جمله رشد اقتصادي و درآمد سرانه نيز اشاره شده فصل اول) به تحو گزارش اصلي (مجلد پنجم، در ١

  است.
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  (درصد) چين، ترکيه و اماراتتورم ايران،  :۱۲۹-۱ نمودار

  
 المللي پول )، صندوق بين۲۰۱۲ اکتبرمنبع: چشم انداز اقتصاد جهاني (

  
از کاهش موانع تجارت برابر شده است. بخش اصلي اين رشد ناشي  ٤صادرات ترکيه در دهه گذشته بيش از 

در بين  ٢٠١٠ترکيه در سال  گذاري خارجي در اين کشور است. و ايجاد فضاي اقتصادي آزاد و جذب سرمايه
  قرار داشته است. ١٤گذاري خارجي در رتبه  ميليارد دالر از نظر جذب سرمايه ٩کشورهاي در حال توسعه با مبلغ 

بوده  ٢٠٠٩شدت تحت تاثير بحران مالي سال  شود روابط تجاري ترکيه نيز به مشاهده مي ١٣٠-۱ در نمودار
ميليارد دالر بوده  ٢٠٢و  ١٣٢حران، صادرات و واردات ترکيه به ترتيب يعني پيش از وقوع ب ٢٠٠٨است. در سال 

ميليارد  ١١٤و  ١٨٥به  ٢٠١٠، مقادير صادرات و واردات در سال ٢٠٠٩است که پس از گذار از بحران در سال 
  رسد. دالر مي
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 )ميليارد دالر( صادرات و واردات ترکيه :۱۳۰-۱ نمودار

 
 تجارت سازمان ملل متحد هاي آماري پايگاه دادهمنبع: 

  
در . هاي پر رونق اقتصاد ترکيه بوده که به سرعت نيز در حال رشد است يکي ديگر از فعاليت گردشگري

شود  اند آورده شده است. مشاهده مي  المللي را جذب کرده کشورهايي که بيشترين تعداد گردشگر بين ۳۴- ۱جدول 
در زمينه جذب ا) يتاني(باالتر از بربه عنوان ششمين کشور  ۲۰۱۱ميليون گردشگر در سال  ۳۳,۳که ترکيه با جذب 

ميليون گردشگر در  ۲۷و  ۲۵ذب به ترتيب با ج ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰هاي  شود. ترکيه در سال گردشگر شناخته مي
دو سال رتبه خود را  طیقرار داشت. ولي با رشد باالي تعداد گردشگر ورودي، اين کشور توانسته  ۸و  ۷هاي  رتبه
  ارد دالر در هر سال داشته باشد.يليم ۲۵ش از يب يق درآمدين طريو از ا کاهش دهد ۶به  ۸از 
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  المللي در ده کشور پيشرو در صنعت گردشگري (ميليون نفر) تعداد گردشگر بين :۳۴-۱جدول 

رتبه در 

سال 

۲۰۱۱ 

تعداد گردشگر  کشور

المللي در سال  بين

۲۰۱۱ 

تعداد گردشگر 

المللي در سال  بين

۲۰۱۰ 

رتبه در 

سال 

۲۰۱۰ 

تعداد گردشگر 

المللي در  بين

 ۲۰۰۹سال  

رتبه در 

سال  

۲۰۰۹ 
  ۱  ۷۹,۲  ۱  ۷۷,۱  ۷۹,۵  فرانسه  ۱
  ۲  ۵۷,۹  ۲  ۵۹,۸  ۶۲,۳  آمريکا  ۲
  ۳  ۵۷,۲  ۳  ۵۵,۷  ۵۷,۶  چين  ۳
  ۴  ۵۳  ۴  ۵۲,۷  ۵۶,۷  اسپانيا  ۴
  ۵  ۴۲,۷  ۵  ۴۳,۶  ۴۶,۱  ايتاليا  ۵

  ۸  ۲۵  ۷  ۲۷  ۳۳,۳  ترکيه ۶

  ۶  ۳۰,۱  ۶  ۲۸,۳  ۲۹,۲  انگليس  ۷
  ۹  ۲۴,۹  ۸  ۲۶,۹  ۲۸,۴  آلمان  ۸
  ۱۱  ۲۲,۱  ۹  ۲۴,۶  ۲۴,۷  مالزي  ۹
  ۱۰  ۲۲,۶۴  ۱۰  ۲۳,۳  ۲۳,۴  مکزيک  ۱۰
  UNWTO World Tourism Barometerمنبع: 

 

توانسته است در  ٢٠٠٠ميليون گردشگر در سال  ١٠شود که ترکيه از حدود  مشاهده مي ١٣١-۱ در نمودار
برابر افزايش دهد. تعداد گردشگر جذب شده به کشور امارات نيز در سال  ٣سال اين رقم را به بيش از  ١٢طي 

هنگام امکان بررسي رشد  هاي به البته به دليل محدوديت دسترسي به داده .نفر بوده است ميليون ٧بيش از  ٢٠٠٥
هاي جذب گردشگر  ها و ظرفيت هاي اخير وجود ندارد. بر خالف مزيت گردشگر جذب شده به اين کشور در سال

اند که اين رقم در  ردهلي از ايران ديدن کلالم ميليون نفر گردشگر بين ٢تنها در حدود  ٢٠٠٨در ايران، در سال 
هاي تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي ايران بسيار ناچيز  مقايسه با کشورهاي منطقه و با در نظر گرفتن ظرفيت

برابر ايران بوده است. اين در حالي است  ۳,۷بيش از  ۲۰۰۵المللي در امارات در سال   تعداد گردشگران بيناست. 
در  ١تري نسبت به امارات قرار دارد. ريست در موقعيت بسيار مناسبهاي ظرفيت تو به لحاظ شاخصران ياكه 

دريافتي از گردشگران درآمد ورود گردشگر براي کشورهاي ايران، ترکيه و امارات مقايسه شده اند.  ۱۳۱-۱ نمودار
 تر از تركيه و امارات قرار دارد.  بين المللي در ايران بسيار پايين

  
  

                                                                                                                                                        
  هاي ظرفيت توريست ايران و امارات به گزارش اصلي رجوع شود. براي اطالع از وضعيت شاخص ١
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 المللي ورودي (ميليون نفر) بين : تعداد گردشگر١٣١-١ نمودار

  
 هاي بانک جهاني منبع: پايگاه داده

 

 : درآمد ورود گردشگر (ميليارد دالر)١٣٢-١نمودار 

  
 هاي بانک جهاني منبع: پايگاه داده

  

منظور از تراز گردشگري خالص درآمد از گردشگران خارجي است كه از تفاضل دريافتي از گردشگران 
تراز  ۱۳۳- ۱ آيد. نمودار مبالغ خرج شده توسط گردشگران يك كشور در خارج از كشور به دست ميالمللي و  بين
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هاي اوليه مورد بررسي که رقم  جز سال دهد. تراز گردشگري ايران به گردشگري در ايران و ترکيه را  نشان مي

ي ناشي از خروج گردشگر ها به بعد منفي است. بدين معني که هزينه ۲۰۰۲هاي  بسيار ناچيزي است، در سال
تراز گردشگري  ۲۰۰۸المللي به کشور است. در سال  ايراني بسيار بيش از درآمدهاي ناشي از ورود گردشگر بين

ميليون دالر قرار  ۲۱ميليارد دالر بوده در حالي که در همين سال تراز گردشگري ترکيه در مرز  ۷,۸ايران منفي 
 تر صورت بهينه اي گردشگري خود بهه کيه تا چه حد توانسته از ظرفيتدهد که تر دارد. اين نمودار نشان مي

هاي بيشتري براي جذب گردشگر  مند شود و در نقطه مقابل ايران که از نظر آمارهاي رسمي ظرفيت بهره
تري از کشور ترکيه دارد. اهميت اين موضوع بدين دليل است که عالوه  المللي دارد، عملکرد به مراتب ضعيف بين

ر اثرات مثبت توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي و اشتغال، با معرفي ترکيه و امارات به عنوان مقصدهاي اصلي ب
المللي، بازگرداندن نظر گردشگران از ترکيه و امارات به سمت ايران با دشوراي بيشتري  جذب گردشگران بين

کشور ترکيه، امکانات اين کشور براي  ميليون گردشگر در ۳۳. زيرا با وجود حضور ساالنه خواهد بودهمراه 
هاي مورد نياز براي جذب گردشگران بيشتر، مهياتر  هاي خود و بهبود زيرساخت تبليغات بيشتر، معرفي ساير جاذبه

اي  شد قابل مالحظههاي اخير از ر خواهد بود. لذا تحوالت اقتصادي ترکيه در صنعت گردشگري که در سال
هايي براي حرکت ايران در جهت گسترش  مدت و حتي بلندمدت دشواري اي ميان آينده تواند در ، ميبرخوردار بوده

  صنعت گردشگري خود ايجاد نمايد.

 گردشگري (ميليارد دالر) : تراز١٣٣-١نمودار 
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مداران، ترکيه را به عنوان  هاي اخير اغلب اقتصاددانان و سياست مجموعه اين تحوالت باعث شده در سال
زيرا ارزش افزوده صنعت  کشور صنعتي جهان بدانند. ۲۰بندي کنند و آن را جزو  شده طبقه صنعتيکشور تازه 

صد از در ٨٠دهد و همواره بيش از  درصد ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي ٢٥بيش از 
اي است. به موازات تحوالت اشاره شده در اقتصاد، ترکيه در صحنه   صادرات ترکيه صادرات صنعتي و کارخانه

هاي  سياسي نيز به يک بازيگر مهم در منطقه تبديل شده و با پشتيباني کشورهاي غربي و نزديکي بيشتر با دولت
  يفاي نقش رهبري در منطقه است. مند به ا عربي، در حال تبديل شدن به کشوري است که عالقه

هاي اخير به سرعت در حال تبديل شدن به يک شريک تجاري مهم در  در رابطه با ايران نيز ترکيه در سال
در سال  ٤به رتبه  ٧٩در سال  ٢٣واردات است؛ به طوري که ترکيه در بين صادرکنندگان کاال به ايران از رتبه 

سترده شدن صادرات صنعتي ترکيه، اين کشور توانسته بخش مهمي از رسيده است. همچنين با توجه به گ ٨٩
کننده اصلي کاالهاي صنعتي مورد نياز اين کشور تبديل  بازار نوظهور عراق را در اختيار داشته باشد و به تامين

  دهد.  خام و معدني تشکيل مي شود. اين درحالي است که بخش اصلي صادرات ايران به عراق را صادرات مواد
ايران و عراق از  بهترکيه  صادراتسهم  ۱۳۵-۱ جاري ترکيه و عراق و در نمودارروابط ت ۱۳۴-۱ در نمودار

شود پس از جنگ عراق، صادرات ترکيه  مشاهده مي ۱۳۴-۱ ترکيه نشان داده شده است. در نمودار صادراتکل 
به دليل مشکالت اقتصاد عراق  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۵هاي  ولي در سال کرده،به اين کشور رشد بسيار زيادي را تجربه 

شود. در ادامه با افزايش توليد نفت در عراق و رونق نسبي اقتصاد اين کشور نسبت به  اين رشد متوقف مي
دهد که  ينشان م ۱۳۵-۱ نموداريابد.  هاي اوليه پس از جنگ، مجددا صادرات ترکيه به عراق افزايش مي سال

انگر يشود. اين نمودار ب سهم صادرات ترکيه به عراق بيش از سهم صادرات ترکيه به ايران مي ۲۰۰۳ پس از سال
  در اقتصاد عراق داشته باشد. يا است که ترکيه به خوبي توانسته حضور گسترده آن
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 ): صادرات و واردات ترکيه به/از عراق (ميليارد دالر١٣٤-١ نمودار

 آماري تجارت سازمان ملل متحدهاي  منبع: پايگاه داده

  
 (درصد):مقايسه سهم ايران و عراق از صادرات ترکيه ١٣٥-١ نمودار

  
  هاي پژوهش هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد، گمرک جمهوري اسالمي ايران و يافته منبع: پايگاه داده 

  
به/ از عراق ترسيم شده است. هاي کااليي مختلف از صادرات و واردات ترکيه  سهم گروه ۱۳۶- ۱ در نمودار

که صادرات ترکيه به عراق را طيف وسيعي  در حالي ؛تمامي واردات ترکيه از عراق نفت و مشتقات آن است تقريباً
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دهند.  تشکيل مي منسوجات و آالت، موادغذايي جمله فلزات، ماشيني ازخصوص کاالهاي صنعت و به هااز کاال
  )۱۳۷- ۱ (نمودار

 ٢٠١٠در سال  هاي کااليي مختلف از کل واردات ترکيه از عراق گروه: سهم ١٣٦-١ نمودار

  
 هاي پژوهش هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد و يافته منبع: پايگاه داده  

  
 ٢٠١٠در سال  هاي کااليي مختلف از کل صادرات ترکيه به عراق : سهم گروه١٣٧-١ نمودار

  
  هاي پژوهش هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد و يافته منبع: پايگاه داده  
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صادرات ايران و ترکيه به عراق مقايسه شده است. مبلغ صادرات ايران و ترکيه به عراق با  ۱۳۸-۱ در نمودار

 یو خام کشور که عراق نيز مانند ايران از نظر مواد اوليه نزديکي زيادي در حال رشد است. اما با توجه به اين
تواند منجر به حضور پايدار يک کشور در بازار کشور ديگري  آيد، آنچه که در بلندمدت مي حساب مي نسبتا غني به

خصوص در مورد عراق اين موضوع از اهميت بيشتري  شود، سهم صادرات صنعتي از کل صادرات است. به
مدت، توسعه اقتصادي عراق بيشتر بر افزايش  اي ميان هاي اخير و احتماال در آينده برخوردار است. زيرا در سال

توليد و صادرات انرژي و محصوالت معدني خواهد بود و لذا نياز بيشتري براي واردات کاالهاي مصرفي و صنعتي 
اي در پي نخواهد داشت. براي  صادرات مواد معدني و اوليه به اين کشور امتياز ويژه در نتيجه،خواهد داشت. 

اي از کل صادرات ترکيه  سهم توليدات کارخانه ۱۳۹-۱ ان و ترکيه به عراق، در نموداروت صادرات ايرمشاهده تفا
درصد صادرات ترکيه را  ۷۰هاي مورد بررسي همواره بيش از  شود در سال و ايران مقايسه شده است. مشاهده مي

درصد  ۱۵باالترين مقدار خود به که اين رقم براي ايران در  در حالي ،دنده اي تشکيل مي محصوالت کارخانه
رسد. لذا صادرات ايران به عراق بيشتر معطوف به صادرات مواد معدني، اوليه و خام است که با توسعه  مي

هاي مشابه، اهميت اين نوع صادرات کمتر خواهد شد و  هاي اقتصاد عراق و افزايش توليد خود در بخش زيرساخت
هاي اخير، حضور اين کشور در بازار عراق و کشورهاي  نعت ترکيه در سالدر مقابل با توجه به بهبود وضعيت ص

  صورت پايدارتري تداوم خواهد يافت. همسايه ايران به
 

 : مقايسه صادرات ايران و ترکيه به عراق (ميليارد دالر)١٣٨-١ نمودار

  
  ايرانهاي آماري تجارت سازمان ملل متحد و گمرک جمهوري اسالمي  منبع: پايگاه داده  
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  سهم توليدات کارخانه اي از کل صادرات کاال (درصد) :١٣٩-١ نمودار

  
 هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد و گمرک جمهوري اسالمي ايران منبع: پايگاه داده

  
است و هر اندازه  هاي عليه ايران توانسته حضور ترکيه در بازار عراق و ايران را گسترش دهد افزايش تحريم

رشد توليد نفت عراق نيز ايران تحت فشار بيشتري قرار گيرد، سهم ترکيه در بازار عراق گسترش خواهد يافت. 
مخاطرات ناشي از عدم توانايي واردات نفت ترکيه از ايران را کاهش داده است. روابط تجاري ايران نيز بسيار 

ر عدم وابستگي شديد به اقتصاد و بخش انرژي ايران، منافع محدود و وابسته به کشورهايي شده که عالوه ب
لذا هزينه تحريم تجاري ايران براي کشورهايي مانند  ؛بزرگتري در ارتباط با آمريکا و کشورهاي اروپايي دارند

ترکيه از منظر واردات انرژي و صادرات کاال کاهش يافته است. چه بسا ترکيه امتيازي مانند حضور بي رقيب در 
. بنابراين فرض همراهي کشورهايي مانند ترکيه و چين با ايران در جهت باشدازار عراق را نيز به دست آورده ب

هاي  هاي آتي جاي ترديد بسيار دارد و در صورت گسترش تحريم هاي تحريم يا جلوگيري از تحريم کاهش هزينه
تواند در جهت  ي کمتري همراه است، مياردشوکه با  تجاري عليه ايران، بلوکه نمودن تجارت ايران عالوه بر اين

گسترش منافع اقتصادي ترکيه نيز باشد. لذا آثار تحوالت اقتصادي ترکيه از بعد تجارت منجر به وابسته شدن 
اقتصاد ايران به اقتصاد اين کشور، تضعيف بخش صنعت ايران در رقابت با کاالهاي ترکي، از دست دادن 

هاي تجاري و  در گسترش تحريمغرب نند عراق، افزايش احتمال موفقيت بازارهاي کشورهاي همسايه ما
  ها با منافع اقتصادي ترکيه شده است. جهتي افزايش تحريم هم
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خصوص انرژي نيز نقش مهمي ايفا کند.  هاي اخير توانسته در ترانزيت کاال و به از سوي ديگر ترکيه در سال

هاي طبيعي و کليدي  ارات اشاره شد، اين نقش يکي از مزيتطور که در توضيحات کشور ام که همان در حالي
هاي اخير امارات و ترکيه هر کدام به نحوي بخش مهمي از اين خدمات پر سود را  کشور ايران است که در سال

که موجب شده  عالوه بر اين -همچون کشور امارات-اند. تحوالت کشور ترکيه نيز  به سمت خود سوق داده
جهت افزايش قيمت و کاهش کيفيت واردات کاال و خدمات بر ايران تحميل شود و برخي از هايي از  هزينه
هت گسترش احتمالي جتواند مخاطراتي نيز از  برداي برسد، مي هاي اقتصادي ايران توسط اين کشور به بهره مزيت
درصد واردات  ٥٠ حدوددر اکنون  هاي تجاري در آينده و بلوکه شدن تجاري ايران داشته باشد. زيرا هم تحريم

درصد از واردات ايران را  ٣٠ايران وابسته به سه کشور امارت، چين و ترکيه است و اتحاديه اروپا نيز در حدود 
  درصد از وارات ايران قابل کنترل خواهد بود. ٨٠کند. لذا در صورت تحريم تجاري ايران به سادگي  تامين مي

 چين

پيشرفته از اقتصاد دنيا روندي نزولي داشته و بالعکس سهم کشورهاي نوظهور هاي اخير سهم کشورهاي  در دهه
 که سهم اين دو گروه در سال طوري خصوص چين از اقتصاد دنيا افزايشي بوده است. به و در حال توسعه و به

ن از سال سهم توليد ناخالص داخلي چين، آمريکا و ژاپن و آلما ۱۴۰-۱ در نموداراست.   با هم برابر شده ٢٠١٢
 ۷و  ۹، ۲۵هاي گذشته آمريکا، ژاپن و آلمان به ترتيب با  شود در دهه اند. مشاهده مي مقايسه شده ۲۰۱۷تا  ۱۹۸۰

به بعد به  ۲۰۰۰اند. ولي چين با رشد شتابان خود از سال  ترين اقتصادها بوده درصد از کل اقتصاد دنيا بزرگ
ها نشان  بيني کم کردن فاصله خود با اقتصاد آمريکا است. پيشدومين اقتصاد جهان تبديل شده و پيوسته در حال 

چين به بزرگترين اقتصاد دنيا يا قدرت اول  ۲۰۱۷در سال ن، ياقتصاد چ يفعل يها در صورت تداوم رشددهد  مي
اقتصادي جهان تبديل خواهد شد. رسيدن به اين نقطه از نظر ملي و سياسي يکي از اهداف مهم کشور چين 

اي  ست. بنابراين هر پديدها رو هاي پيش هاي اصلي چين تداوم رشد اقتصادي باال در سال يکي از اولويتاست. لذا 
تواند از نظر چين مشکلي کليدي تلقي شود. يکي از اين موارد امنيت انرژي  که سد راه تحقق اين هدف شود مي

رود، تحوالت  مي رچين به شماکنندگان اصلي نفت  و از طرفي چون ايران يکي از تامين ١کشور چين است
 اقتصادي ايران براي چين بسيار حائز اهميت است. -اقتصادي چين براي ايران و مسائل سياسي

  

                                                                                                                                                        
  رهاي انرژي جهاني" مراجعه شود.براي مطالعه بيشتر در مورد تحوالت بخش انرژي چين به مجلد اول، بخش سوم، "تحوالت بازا ١
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  (درصد)آمريکا، چين، ژاپن و آلمان از توليد جهاني توليد ناخالص داخلي  سهم :۱۴۰-۱نمودار 

  
 المللي پول )، صندوق بين۲۰۱۲ اکتبرمنبع: چشم انداز اقتصاد جهاني (

 

سهم صادرات به آمريکا، اتحاديه اروپا و بريتانيا از کل صادرات چين ترسيم شده است. اين  ۱۴۱-۱ در نمودار
 ۴۰هاي اخير، همچنان بيش از  دهد با وجود کاهش سهم صادرات چين به اين کشورها در سال نمودار نشان مي

در حال حاضر رابطه تجاري چين و آمريکا رسد.  شورها به فروش ميدرصد کاالهاي چيني در بازار اين ک
اي است که منافع  بزرگترين رابطه تجاري دوجانبه است. لذا روابط دوجانبه اين دو کشور در حوزه اقتصاد به گونه

کننده  ها را به هم گره زده است. بنابراين براي تحقق هدف تداوم رشد اقتصادي چين، يکي از موارد تعيين آن
منافع اقتصاد چين کامال به منافع اقتصادي غرب گره خورده و در  رو نيز اارونق اقتصادي آمريکا و اروپا است. 

ن يشوند. بر ا بينند و در صورت رونق اقتصادي، هر دو منطقه منتفع مي صورت بروز بحران هر دو منطقه لطمه مي
به افزايش  تبع آن نزديکي سياسي چين با غرب روهاي اقتصادي و به  اساس با گذشت زمان نزديکي سياست

هاي سياسي و اقتصادي خود منافع گروه (کشور) ديگر را نيز در نظر  بوده و الزم است هر دو گروه در تصميم
  داشته باشند. 
زيرا تا سال  تراز تجاري چين رسم شده است. روند تراز تجاري چين جالب توجه است ۱۴۲-۱ در نمودار

به  ۲۰۰۹تراز تجاري چين صعودي و صادرات اين کشور بيش از واردات بوده است. ولي از سال  همواره ۲۰۰۸
و عدم امکان  ١بحران مالي ۲۰۰۹يابد. علت کاهش تراز تجاري در سال  بعد تراز تجاري چين هر سال کاهش مي

                                                                                                                                                        
  مجلد دوم، فصل اول، پيوست "بحران مالي جهاني"مجموعه تحوالت خارجی، رجوع شود به  ١
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هاي  ناشي از تغيير سياست ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰هاي  صادرات به اين مناطق بوده است. ولي کاهش تراز تجاري در سال

، همواره با دخالت ۲۰۰۹اقتصادي چين پس از مواجهه با بحران مالي بوده است. چين تا پيش از بحران مالي سال 
داشت تا بتواند امکان صادرات بيشتر را براي  نگه ميتوانست باشد،  تر از آنچه مي در بازار، ارزش پول خود را پايين

هاي اخير با  خود فراهم نمايد. اين سياست همواره از سوي طرفين تجاري چين مورد اعتراض بود. ولي در سال
بيشتر شدن روابط تجاري و مالي چين با آمريکا و اتحاديه اروپا، اقتصاد اين مناطق وابستگي زيادي نسبت به هم 

هاي  با چالشرا ه است و لذا بروز بحران در غرب و کشورهاي طرف تجاري چين، اقتصاد اين کشور پيدا کرد
به بعد رسما اعالم کرد که به تدريج واردات خود از اروپا و  ۲۰۱۰شود. بنابراين چين از سال  رو مي جدي روبه

) ۲۰۱۳در اجالس اخير (فوريه  گيري جريان يک طرفه تجارت شود و آمريکا را افزايش خواهد داد تا مانع شکل
  اي در مورد به رسميت شناختن سازوکار بازار در تعيين نرخ ارز حاصل شد.  توافقات ويژه ۲۰١گروه 

 

  )درصد(سهم صادرات به آمريکا، اتحاديه اروپا و بريتانيا از کل صادرات چين  :۱۴۱-۱نمودار 

  
  هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد پايگاه دادهمنبع: 

  

                                                                                                                                                        
  "G20مجلد دوم، فصل "مجموعه تحوالت خارجی، رجوع شود به  ١
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 تراز تجاري چين (ميليون دالر) :۱۴۲-۱ نمودار

 
  المللي پول )، صندوق بين۲۰۱۲ اکتبرچشم انداز اقتصاد جهاني (منبع: 

  

کننده براي تداوم رشد اقتصادي چين، مصرف و تامين انرژي مورد نياز اين کشور است.  ديگر مولفه تعيين
رشد مصرف انرژي در آينده جهان، بيشتر وابسته به رشد مصرف دو کشور چين و هند است و مصرف کشورهاي 

ين از اهميت بااليي برخوردار است کند. لذا بحث تامين انرژي براي چ پيشرفته وضعيت تقريبا با ثباتي را طي مي
زيرا تداوم رشد اقتصادي و تبديل شدن اين کشور به قدرت اول اقتصادي در گرو دسترسي اين کشور به انرژي 

  مورد نياز براي توليد و رشد است. 
  يو) تي بي کوادريليون( : خالص توليد و مصرف انرژي چين۱۴۳-۱نمودار 

  
 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (
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هاي اخير روندي افزايشي  شود سهم واردات انرژي از کل واردات چين در سال در نمودار زير نيز مشاهده مي

درصد رسيده است. اين نمودار افزايش وابستگي اقتصاد چين به واردات انرژي  ۱۶به رقم  ۲۰۱۱داشته و در سال 
د که در اين زمينه نيازي به واردات ندارد ولي با دهد. مصرف انرژي چين بر پايه زغال سنگ قرار دار را نشان مي

هاي کمتر از مصرف آن رشد کرده  افزايش مصرف نفت و گاز در اقتصاد چين، توليد انرژي چين در اين بخش
ميليون  ۵يش از (ب است و لذا اين امر موجب وابستگي اين کشور به واردات انرژي در حجم بسيار باال شده است

  ميليارد فوت مکعب گاز در سال). ۴۰۰وبشکه نفت در روز 
 

 : سهم واردات انرژي از کل واردات چين (درصد)۱۴۴-۱نمودار 

  
 هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد  پايگاه دادهو  )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

  

امنيت تامين رو، بحث  هاي پيش وقفه مصرف انرژي چين در گذشته و سال با توجه به افزايش بين يبنابرا
ترين مسائل کشور چين خواهد بود و در تداوم رشد اقتصادي چين بسيار حائز  هاي آتي يکي از مهم انرژي در سال
کننده نفت و گاز در دنيا مطرح بوده که در  از طرفي ايران به عنوان يکي از کشورهاي اصلي توليد اهميت است.

بسياري داشته است. لذا روابط اقتصادي و سياسي ايران و چين از طول چند دهه گذشته همواره با غرب مناقشات 
  ابعاد مختلف داراي اهميت زيادي براي هر دو کشور است.

درصد از کاالهاي صادارتي  ٠,٨دهد در بهترين وضعيت، تنها  بررسي روابط تجاري ايران و چين نشان مي
ها بر  ار ايران نسبت به بازارهاي کشورهايي که ايران با آن. لذا باز)١٤٥-۱ (نمودار شوند چيني روانه بازار ايران مي

هاي  سر مسائل مختلف درگير است، براي چين اهميت بسيار کمتري دارد. اما در مقابل و در سمت ايران، در سال
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 که ايران در لذا بر خالف اين ).١٤٦-۱ ت (نموداراخير وزن چين در اقتصاد ايران روز به روز در حال افزايش اس
خصوص در زمينه صادرات سهم چنداني ندارد و بازار پر اهميتي براي عرضه کاالهاي  روابط تجاري چين و به

ولي همين ميزان صادرات کاالهاي چيني سهم مهمي از واردات ايران را تشکيل  ،آيد چيني به حساب نمي
  . کند دهد و چين را به عنوان دومين شريک تجاري ايران در واردات مطرح مي مي

  

 سهم روابط تجاري چين با ايران از کل روابط تجاري چين (درصد) :۱۴۵-۱ نمودار

  
  هاي آماري تجارت سازمان ملل متحد پايگاه دادهمنبع: 

  

  سهم روابط تجاري با چين از کل روابط تجاري ايران (درصد) :۱۴۶-۱ نمودار

  
  گمرک جمهوري اسالمي ايرانمنبع: 
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ميليون بشکه نفت وارد کرده که نسبت به سال  ٥,١متوسط روزانه نزديک به طور  به ٢٠١١چين در سال 

ميليون بشکه در روز). در  ٤,٨: ٢٠١٠واردات نفت چين در سال متوسط شش درصد رشد داشته است ( ٢٠١٠
). هم ١٤٧- ۱ يران تامين شده است (نمودارهزار بشکه نفت در روز از ا ٥٥٥درصد اين واردات يعني  ١١حدود 

اين مقدار  ٢٠٣٥رود تا سال  شود و انتظار مي ون بيش از نيمي از مصرف نفت چين از طريق واردات تامين مياکن
عربستان با صادرات بيش از يک ميليون بشکه در روز بيشترين  ٢٠١١. در سال ١درصد افزايش يابد ٧٥به حدود 

درصد نفت خود را از منطقه  ٥٠از سهم را در صادرکنندگان نفت به چين دارا بوده و در مجموع چين بيش 
هاي امنيت تامين انرژي خود، واردات نفت از  البته چين به عنوان بخشي از سياستکند.  خاورميانه تامين مي

واردات خود از ايران  ۲۰۱۲خصوص آنگوال را افزايش داده است. از طرفي چين در سال  کشورهاي آفريقايي و به
 ۳۴۵ ،سال به دليل اختالف قرارداد بين شرکت سينوپک و شرکت ملي نفت ايرانماهه اول  ۳را کاهش داده و در 

واردات نفت در ماه  ۲۰۱۲هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد کرده است. اما با حل اين اختالف در اوايل سال 
 به بخشيدن تنوع براي چين که دارند انتظار گران تحليل از بسياري، حال اين مه به سطوح قبل خود بازگشت. با

 اياالت هاي تحريم ايران که از صنعت نفت اطراف موجود در قطعيت عدم و خطر در معرض واردات از منابع
  .دهدناشي شده ، واردات خود از ايران را کاهش  اروپا اتحاديه و متحده

 
 روز) (ميليون بشکه در ٢٠١١کنندگان نفت خام وارداتي چين در سال  ترکيب تامين :١٤٧-١ نمودار

 
 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

  

                                                                                                                                                        
1 EIA (Energy Informatiom Administration) 
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که ايران از نظر تجارت کااليي داراي اهميت چنداني براي چين نيست، ولي از  بر خالف اين ن اساسيبر ا
نظر تامين انرژي، ايران و در کل منطقه خاورميانه براي تداوم رشد اقتصادي چين بسيار حياتي هستند. لذا بروز 

تواند منافع چين را دچار مخاطره نمايد. از سوي  منطقه که منجر به افزايش قيمت نفت شود، ميهر تنشي در اين 
هاي غربي در بخش نفت و گاز ايران، فرصت مناسبي  گذاري شرکت ها از سرمايه ديگر با توجه به ممانعت تحريم

اصلي در روابط اقتصادي و به هاي چيني فعال در زمينه نفت و گاز حاصل شده است. بنابراين مولفه  براي شرکت
 ، بحث انرژي است. در صورت تداوم مناقشات ايران و غرب، ايران تنها دررانين با ايچ تبع آن روابط سياسي

هاي نوظهور برخوردار باشد که نقش پررنگ  تواند از حمايت و همراهي چين به عنوان يکي از ابرقدرت صورتي مي
 يکشورها يتحوالت اقتصادبودن بر بازار انرژي را ادامه دهد. لذا با توجه خود در تامين انرژي چين و اثرگذار 

، به رانيسه با ايها در مقاکشورن ياهاي اخير توليد و مصرف نفت و گاز در  و بررسي وضعيت سال قطر و عراق
ادامه رسد به سرعت اثرگذاري ايران بر بازار انرژي در حال کاهش است و از اين منظر و در صورت  نظر مي

  هاي گذشته تدوام نخواهد داشت. مناقشات ايران و غرب، روابط چين با ايران به روال سال

 قطر

به  اما قطر يکي ار اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و يکي از توليدکنندگان نفت استهرچند 
اخير توجه خود را معطوف به توسعه هاي  ذخاير سرشار گاز در اين کشور، دولت قطر در سالبرخورداري از دليل 

 ۱۹۹۷در قطر از سال  LNGکرده است. توليد  ١)LNGخصوص توسعه گاز طبيعي مايع شده ( بخش گاز و به
در جهان است. قطر همچنين عضو و  LNGبا اين وجود هم اکنون قطر بزرگترين توليدکننده  وليآغاز شده 

و با هدف افزايش منافع  ۲۰۰۱؛ سازماني که در سال ٢کشور ميزبان انجمن کشورهاي صادرکننده گاز است
هاي نفت و گاز بيش از نيمي از توليد ناخالي داخلي قطر  بخش ل شده است.توليدکنندگان بزرگ گاز جهان تشکي

از نظر  و دهند. قطر در بخش نفت، از نظر ذخاير ششمين و از نظر توليد يازدهمين کشور دنياست را تشکيل مي
درصد کل ذخاير گاز دنيا)، پس از روسيه و ايران در ۱۴ميليارد فوت مکعب ( ۸۹۶دارا بودن تقريبا  ذخاير گاز با

  ). ۲۰۱۱، ٣رتبه سوم قرار دارد (مجله نفت و گاز
  

                                                                                                                                                        
1 Liquefied Natural Gas (LNG) 
2 Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
3 Oil and Gas Journal, 2011 
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(تريليون فوت  ۲۰۱۱داري بيشترين ذخاير گاز اثبات شده در سال كشورهاي  :۱۴۸-۱نمودار 

  مکعب)

 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

  

المللي روندي فزاينده و پرشتاب  هاي بين توليد گاز قطر با تکيه بر منابع عظيم ميدان شمالي و نيز مشارکت
در  اين کشور برابر توليد ۴ميليارد فوت مکعب بوده که بيش از  ۴۱۲۰ ،۲۰۱۰داشته است. توليد گاز قطر در سال 

هاي در  . با ادامه تکميل طرحيابد مياختصاص  LNGصادرات  است. بيشتر افزايش توليد قطر به ۲۰۰۰سال 
بالغ   ۲۰۱۵مکعب در سال فوت ميليارد  ۶۰۰حدود به  ن کشوريا شود توليد بيني مي دست اجراي کنوني پيش

  شود. 
% از سبد مصرف انرژي قطر در سال ۸۰شود. حدود  تامين انرژي اوليه در قطر محسوب مي گاز منبع اصلي

افزايش در قطر دليل رشد اقتصادي باال، مصرف گاز  هاي اخير به . طي سالداده استل را گاز طبيعي تشکي ۲۰۰۹
 ۳۵۰برابر شده و از  دو از مصرف گاز بيش ۲۰۰۰- ۲۰۱۰هاي  سال كه طي طوري توجهي را تجربه كرده به قابل

دليل  كن بهبالغ شده است. لي ۲۰۱۰در سال  ميليارد فوت مكعب ۷۷۰به از  ۲۰۰۰در سال  ميليارد فوت مكعب
شود و امكان صادرات گاز در  % از گاز توليدي قطر را شامل مي۲۵حجم زياد توليد، اين ميزان مصرف فقط حدود 

به بعد، فاصله آن از  ۲۰۰۲هاي  درصدي مصرف گاز در سال ۸با وجود رشد  حجم باال براي قطر فراهم است.
برابر رشد مصرف در همين دوره بوده است. در  ۲ز توليد پيوسته در حال افزايش است، زيرا رشد توليد بيش ا

  توان تحوالت توضيح داده شده را مشاهده نمود. مي ۱۴۹- ۱ نمودار
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 توليد و مصرف گاز قطر (ميليارد فوت مکعب) :۱۴۹-۱ ودارنم

 
 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

  

، ٢٠١١ايران پس از روسيه بيشترين ذخاير گاز را در اختيار دارد. بر اساس اطالعات مجله نفت و گاز در سال 
درصد از کل ذخاير گاز دنيا  ١٦تريليون فوت مکعب است. بدين معني که در حدود  ١٠٤٦ميزان ذخاير گاز ايران 

سوم ذخاير گاز ايران در مياديني غير مشترک  در ايران واقع شده است. نکته جالب توجه اين است که بيش از دو
نسبت ذخيره به توليد نفت و گاز را در بين کشورهاي  ٣٥- ١جدول ها توسعه نيافته است.  قرار دارد که اکثر آن

شود با روند کنوني، ايران و قطر دو کشوري هستند که  گونه که مشاهده مي دهد. همان منتخب دنيا نشان مي
کننده عمده گاز دنيا  صورت بالقوه تأمين توجهي به اي است که تا مدت قابل گونه ها به د گاز آننسبت ذخيره به تولي

 ۲۲۶سال ديگر نفت و تا  ۸۹روال فعلي ادامه يابد و ذخاير ثابت باشد، ايران تا  خواهند بود. همچنين اگر توليد به 
دهنده افزايش  سال است که اين امر نشان ۶۳و  ۴۶سال ديگر گاز خواهد داشت. در کل دنيا اين ارقام به ترتيب 

  اهميت گاز نسبت به نفت در آينده و نقش بسيار مهم ايران در اين ميان است.
ز نظر توليد گاز نيز ايران پس از آمريکا، روسيه و کانادا در رتبه چهارم قرار داد. با توجه به وسعت و جمعيت ا

رود با اين حجم توليد، ايران جز صادرکنندگان اصلي  دا انتظار ميايران نسبت به سه کشور آمريکا، روسيه و کانا
گاز در دنيا باشد ولي ميزان مصرف بسيار باالي گاز در ايران مانعي بزرگ براي تحقق اين موضوع است. ايران از 

  ارند.رتبه سوم قرار دارد و تنها کشورهاي آمريکا و روسيه مصرفي بيش از ايران ددر نظر مصرف گاز در دنيا 
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 ذخيره به توليد نفت و گاز در کشورهاي منتخب دنيا (بر مبناي روال کنوني) :۳۵-۱جدول 

 نسبت ذخيره به توليد گاز نسبت ذخيره به توليد نفت کشور
 ۲۸۵ ۵۵ قطر
 ۲۲۶ ۸۹  ايران

 ۱۰۲ ۷۵ عربستان
 ۸۴ ۲۰ روسيه
 ۶۳ ۴۶ دنيا

 2010	BPمنبع:   
  

هاي نفتي  المللي و شرايط قراردادهاي ايران با شرکت سياسي بين گذاري ضعيف، فشارهاي فضاي سرمايه
گذاري در بخش گاز  المللي همچون شل، توتال و رپسول از سرمايه هاي نفتي بين شرکت هالمللي باعث شد بين

تحريم ايران در معامالت مالي  يول. شوندها  هاي اخير جايگزين آن هاي شرقي در سال شرکت وايران خارج شوند 
هاي شرقي در ايران را باالبرده  هاي شرکت و فناوري و مخاطرات ناشي از تهديدهاي خارجي، ريسک فعاليت

که ايران در  ههاي شرقي داشت است و همچنين رشد باالي مصرف داخلي گاز ايران اين پيام را براي شرکت
به  ٢٠٠٩ها نيز از سال  اين شرکت مدت به يکي از صادرکنندگان بزرگ گاز تبديل نخواهد شد. لذا اي ميان آينده

ميزان توليد و مصرف داخلي گاز و همچنين گاز  ١٥٠- ۱ هاي خود را در ايران کاهش دادند. در نمودار بعد فعاليت
درصد  ٥٥٠هاي نفت نشان داده شده است. در دو دهه گذشته توليد گاز در ايران بيش از  تزريق شده در چاه

شود، مصرف گاز نيز رشدي متناسب با رشد توليد را  نه که در نمودار مشاهده ميگو افزايش داشته و البته همان
  تجربه کرده است.

 توليد و مصرف گاز ايران (ميليون فوت مکعب) :۱۵۰-۱نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

تولید گاز مصرف داخلی گاز تزریق شده



  نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر وضعيت اقتصادي ايران                                                   ٥٥٦
 

خواهد شد. مشاهده  ١٥١- ۱ با مصرف داخلي جمع شود، نتيجه همانند نمودار ١اگر ميزان گاز تزريق شده
 ٢٠٠٩تا  ٢٠٠١هاي  و حتي در تمامي سال هستندبا يکديگر برابر  شود توليد و مصرف گاز در ايران تقريباً مي

ها واردات گاز ايران بيش از صادرات  مصرف گاز بيش از توليد گاز بوده است. اين بدان معناست که در اين سال
نشان داده شده است.  ١٥٢- ۱ در نمودار ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠براي دوره آن بوده است. صادرات و واردات گاز ايران 

ها جز  طور که اشاره شد در اين دوره خالص صادرات و واردات گاز منفي است و در واقع ايران در اين سال همان
  کشورهاي وارد کننده گاز بوده است.

  
 )ميليارد فوت مکعب( توليد و مصرف گاز ايران :۱۵۱-۱ نمودار

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانمنبع: 

  

                                                                                                                                                        
 شود. هايي که فشار اوليه خود را از دست داده اند با فشار تزريق مي منظور از گاز تزريق شده گازي است که براي استخراج نقت در چاه ١
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 )ميليارد فوت مکعبايران ( گازصادرات  :۱۵۲-۱نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

در دنيا نشان داده  گازسهم بزرگترين توليدکنندگان گاز از کل توليد و صادرات  ١٥٤- ١و  ١٥٣- ١در نمودار 
از جهان را درصد از کل توليد گ ٢٠شود دو کشور آمريکا و روسيه هر يک سهمي در حدود  شده است. مشاهده مي

هاي اخير رشد توليد گاز در اين کشورها کمتر از رشد کل توليد گاز در  که در طول سال  آنجا در اختيار دارند و از
 ٢٠٠٠درصد در سال  ٧,٥از روندي نزولي را طي کرده است. سهم کانادا نيزاز ها از کل توليد گ دنيا بوده، سهم آن

از کل توليد گاز  ايرانو  قطررسيده است. ولي برخالف سه کشور اشاره شده، سهم  ٢٠١٠درصد در سال  ٤,٨به 
 ٤,٨و  ٣,٨ه ب ٢٠٠٠در سال  ٢,٤و  ١,٨ها به ترتيب از  روندي افزايشي داشته است و با رشد باالي توليد سهم آن

کند،  کشور را در بازار جهاني يک کاال تعيين مي چه که جايگاه يک رسيده است. اما آن ٢٠١٠درصد در سال 
شود که سهم روسيه و کانادا از کل  مشاهده مي ١٥٤- ١ميزان صادرات و سهم آن از کل صادرات است. در نمودار 

اين تفاوت که با توجه به مصرف پائين گاز در کشور کانادا،  ها دارد، با مشابه سهم توليد آن تقريبا صادرات روندي
سهم اين کشور در صادرات بيش از سهم آن در توليد گاز است. قطر نيز چنين وضعيتي در صنعت گاز دارد و با 

درصد توليد گاز در جهان را به خود اختصاص داده است، سهم  ٤نزديک به  ٢٠١٠که توليد آن در سال  وجود اين
حالي است که سهم ايران از  رسيده است. اين در ٢٠١٠درصد در سال  ٩شور در صادرات گاز به بيش از اين ک

درصد) و البته همين سهم ناچيز بدون در نظر گرفتن صادرات  ٠,٥کل تجارت گاز بسيار ناچيز است (کمتر از 
 ه دنيا محسوب نخواهد شد.دست آمده است. زيرا در آن صورت ايران اساسا جز صادرکنندگان گاز به خالص ب
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 (درصد)جهان گازاز كل عرضه  ، قطر، آمريکا، روسيه و کاناداسهم ايران :۱۵۳-۱نمودار 

 
 ، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانEIAمنبع:  

 

 (درصد)جهان  گاز صادراتاز كل  سهم قطر، آمريکا، روسيه و کانادا :۱۵۴-۱نمودار 

 
 جمهوري اسالمي ايران، بانک مرکزي EIAمنبع:   
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در خصوص  BMI١بيني  که پيش توليد آتي گاز ايران و قطر مقايسه شده است. در صورتي ۱۵۵-۱در نمودار 

توليد گاز قطر به توليد گاز ايران  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۱هاي  در طول سال ،ايران به واقعيت بينجامد گازآينده توليد 
بينانه  بيني واقع تقريبا با يکديگر برابر خواهند بود. منتها در صورت تحقق پيش توليد ايران و قطرخواهد رسيد و 
تمامي  د توجه داشتيبا .هاي آتي بيش از توليد قطر خواهد بود ، همچنان توليد ايران در سال٢طرح جامع گاز

ه در حال کاهش هاي آتي فاصله توليد ايران و قطر پيوست ها بيانگر اين موضوع هستند که در سال بيني پيش
  خواهد بود.

شود با توجه  است. مشاهده مي شدهنمايش داده هاي آتي  ايران و قطر در سالگاز صادرات  ۱۵۶-۱در نمودار 
 ۲۰۱۷، در سال ٣در خصوص صادرات گازمختلف نتايج مطالعه تدوين طرح جامع گاز و با توجه به سناريوهاي به 

تا  ۴۳۰۰که قطر در همين سال بين  فوت مکعب خواهد بود، در حاليميليارد  ۱۸۰۰تا  ۶۰۰صادرات ايران بين 
 ۴۰حالت صادرات گاز ايران در حدود  ترين خوشبينانهميليارد فوت مکعب گاز صادر خواهد کرد. يعني در  ۴۶۰۰

  . خواهد بوددرصد  ۱۳بينانه اين رقم کمتر از  درصد صادرات گاز قطر خواهد بود و در حالتي واقع
  

  )ميليارد فوت مکعب( قطرايران و  گازتوليد : ۱۵۵-۱نمودار 

  
  

                                                                                                                                                        
1 Business Monitoring International (BMI) 

  .۱۳۹۰صنعتي شريف،  -"تدوين طرح جامع شرکت ملي گاز ايران"، پژوهشکده مطالعات اقتصادي ٢
  براي اطالع از سناريوهاي مختلف توليد و صادرات گاز و فروض اين سناريوها به گزارش اصلي رجوع شود. ٣
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  )ميليارد فوت مکعب( قطرايران و  گاز : صادرات۱۵۶-۱نمودار 

  
  

ايران با  ٢٠١٠نشان داده شده است. در سال  ٢٠١٠جايگاه ايران در صادرات گاز در سال  ١٥٧-١در نمودار 
که از نظر ذخاير گاز در جهان رتبه دوم را دارد و از نظر توليد نيز در جايگاه چهارم قرار دارد، در بين  وجود اين

داد که با وجود رشد  ان مي. از سوي ديگر نمودارهاي پيشين نشرا خواهد داشت ٢٤ رتبه صادرکنندگان گاز
درصد صادرات گاز قطر خواهد بود. اگر در سال  ١٣بينانه، صادرات گاز ايران کمتر از  سناريوهاي واقعدر صادرات 

شد که  رتبه هجدهم صادرات گاز نصيب ايران مي ،(که نبود) بود ميصادرات قطر  ١٣نيز صادرات ايران  ٢٠١٠
اين از مطالب ارائه شده هايي در بخش گاز نيست. در مجموع  جايگاه چندان مناسبي براي ايران با چنين قابليت

شود که جايگاه کنوني ايران در بازار جهاني صادرات گاز بسيار ضعيف است و از اين حيث  نتيجه حاصل مي
هاي آتي نيز با وجود رشد تعداد  ي همچون برمه، برنئي، بوليوي و ... قرار دارد و در سالتر از کشورهاي پايين

، ١خانوارها و در نتيجه رشد تقاضاي خانگي و صنعتي گاز و همچنين رشد مصرف گاز در بخش حمل و نقل
تناسب با مده گاز تبديل نخواهد شد و لذا نخواهد توانست جايگاهي معهمچنان ايران به يک صادرکننده 

در بخش گاز داشته باشد. کشور قطر از نظر ميزان ذخاير و حجم توليد به عنوان يک رقيب  خود هاي ظرفيت
با ايران دارد که نزديک  يشود ولي از نظر ميزان سهم در تجارت گاز در دنيا فاصله بسيار براي ايران محسوب مي

  نيست.  ترسمدت به هيچ عنوان قابل دس ياناي م به آن در آينده نشد

                                                                                                                                                        
آتي، امکان جايگزين شدن مصرف نفت با رشد بيشتر  هاي هاي کنوني و ادامه آن در سال بايد توجه داشت با کاهش توليد نفت ايران در سال ١

 مصرف گاز نيز وجود دارد که اين امر بيشتر به کاهش ميزان صادرات ايران لطمه خواهد زد.
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 ۲۰۱۰جايگاه ايران در صادرات گاز طبيعي در سال :۱۵۷-۱  نمودار

 

آثار تحوالت بخش گاز و نقش رقبايي همچون قطر بر اقتصاد ايران، از حيث درآمدهاي از دست رفته اهميت 
سمت هاي گذشته نيز تمامي ظرفيت توليد به  کمتري نسبت به آثار سياسي اين تحوالت دارد. زيرا در سال

تقاضاي داخل هدايت شده و از پتانسيل درآمدهاي صادرات گاز استفاده نشده است. لذا اگر وضعيت به همين 
منوال ادامه يابد بخش مالي اقتصاد ايران را دچار تغيير جدي نخواهد کرد. ولي آثار اين تحوالت بر مناقشات 

  .ميت استالمللي و آثار آن بر اقتصاد ايران بسيار داراي اه سياسي بين
از در دنيا ناشي از افزايش گافزايش تقاضاي آتي  يها بيانگر اين موضوع هستند که بخش اصل بيني پيش

چين با چنين رشد شتابان مصرفي همخواني ندارد. توليد گاز منابع داخلي  اماتقاضاي دو کشور چين و هند است. 
ميليارد متر مكعب بالغ  ٣٥٠٠ حدودبه  ٢٠١٥ال ميليارد فوت مكعب بوده كه تا س ٢٧٠٠ ،٢٠١٠چين در سال گاز 

ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.   ٦٠٠٠به حدود  ٢٠٣٠با توسعه منابع غير متعارف در سال  خواهد گشت و نهايتاً
% از کل مصرف داخلي خود را وارد خواهد ٤٥در حدود  ٢٠٣٥تا سال چين  شود يم ينيب شيپاز اين روست كه 

ها و افزايش قراردادهاي واردات گاز و به  کرد. در پاسخ به اين ميزان از واردات، چين در حال توسعه زيرساخت
درصدد  اين کشور، LNGاست. همزمان با تنوع بخشي به واردات گاز طبيعي از طريق  LNGخصوص 

خط لوله آسياي مرکزي به چين از مبدا  ؛ت گاز خود از طريق خط لوله نيز هستبخشي به مسيرهاي واردا تنوع
هاي توسعه  ترين برنامه ترکمنستان، خط لوله ميانمار به چين از مسير خليج بنگال، خط لوله از روسيه از مهم

 .واردات و تنوع بخشي به منابع تامين است
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 )تريليون فوت مکعبتلف كشورها (گروه هاي مخ آتي گازمصرف بيني  پيش :۱۵۸-۱نمودار 

  
 EIAمنبع: 

ميليارد فوت مکعب در  ۳۵۰۰تا  ۳۰۰۰تواند تا  ، توليد داخلي گاز در هند نيز ميEIAمطابق آخرين مطالعات 
رغم مذاکرات  هب تري تبديل خواهد شد. هند به واردکننده عمده غ شود. وليكن با رشد بيشتر مصرف،بال ۲۰۳۰سال 

گاز از طريق خط لوله از ايران، آسياي مرکزي و ميانمار، عواملي همچون داليل سياسي، هند براي واردات 
 LNGهاي واردات  ست. هند در حال توسعه زيرساختشده ا ها مانع پيشروي اين برنامه ياقتصادي و جغرافياي

اي هند براي واردات با  هاي توسعه برساند. ساير برنامه واحدهاي خود را به چهار  ترمينال ۲۰۱۴است که تا سال 
قبول و به تعويق انداختن  هاي قابل کننده بلندمدت با قيمت عدم يافتن يک تأمين هستند:چند مشکل مواجه 

گيري نهايي براي واردات تا تعيين وضعيت نهايي توسعه ميدان کريشناگوداوري براي تأمين نياز داخلي. در  تصميم
رغم پايه مصرف كوچكي كه در حال حاضر دارد، رشد سريعي را در آينده تجربه  هند همچون چين علي مجموع

  اي مطرح شود.  توان به عنوان بازار بزرگ بالقوه خواهد كرد و مي
بحث امنيت تامين انرژي  - خصوص چين به–با توجه به اهميت تداوم رشد اقتصادي در دو کشور چين و هند 

روي اين دو کشور براي همکاري با  اي برخوردار است. از اين العاده ها از اهميت فوق آن در بلندمدت براي
هاي غربي از  تمايل بسياري دارند. در همين راستا پس از خروج شرکت و گاز کننده نفت کشورهاي عمده صادر

گذاري  ند و سرمايهن وارد شداهاي چيني به اين بخش از اقتصاد اير بخش انرژي ايران در اثر تحريم، شرکت
پس از چند سال  ۲۰۰۹هاي چيني در سال  شرکت با اين حالخصوص در پارس جنوبي انجام دادند.  بسياري به

هاي خود را در اين بخش محدود کردند. دو دليل اصلي براي اين  گذاري در صنعت گاز ايران، فعاليت سرمايه
که چين  جا به ايران شده است و از آن LNGال فناوري توليد ها مانع از انتق که تحريم موضوع وجود دارد: اول اين
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برانگيز است.  کند، اين موضوع بسيار چالش تامين مي LNGبخش اصلي واردات گاز خود را از طريق واردات 

اي  گذاران چيني دريافتند که اساسا ايران در آينده هاي اخير، سرمايه دوم، با افزايش مصرف گاز ايران در سال
کند) و  آن را تاييد مي نيز اي که گزارش حاضر به يک صادرکننده مهم در گاز تبديل نخواهد شد (نتيجه نزديک

تصادي نخواهد قگذاري در اين بخش از اقتصاد ايران با وجود تاخير بسيار زياد در بارور شدن آن صرفه ا  لذا سرمايه
  ايران کاهش دادند.  زرا در بخش گاهاي خود  فعاليت ۲۰۰۹هاي چيني در سال  داشت. بنابراين شرکت

به يک قدرت اقتصادي است و  نهاي اخير با رشد اقتصادي مناسب خود در حال تبديل شد هند نيز در سال
المللي خواهد داشت. نياز روز افزون هند نيز به منابع  به تبع آن تاثيرگذاري بيشتري در صحنه مسائل سياسي بين

تحوالت توضيح داده  يولات ايران براي جلب پشتيباني اين قدرت نوظهور باشد. توانست يکي از امتياز انرژي مي
شده در اين گزارش در خصوص توليد و صادرات گاز ايران در مقايسه با قطر و همچنين تحوالت بخش نفت 

 دهد که ايران در حال از دست دادن امتيازات نشان مياست  يبخش بعدايران در مقايسه با عراق که موضوع 
طبيعي خود است. چرخش کشورهاي مذکور از ايران به سمت کشورهاي عربي حوزه خليج فارس گواهي بر اين 

، آغاز سال ۲۰وزير چين در سال جاري به سه کشور قطر، امارات و عربستان پس از  مدعا است. سفر نخست
ت و گاز ايران با وجود عدم هاي چيني در بخش نف کاهش بيشتر فعاليت شرکت و ۲۰۰۹واردت گاز از قطر از سال 
گونه که توضيح داده شد  در همين چارچوب قابل تحليل است. بنابراين همان، ۱۹۲۹منع قانوني در قطعنامه 

  .المللي بسيار پر رنگ است اسي بينتحوالت بخش گاز ايران بر مسائل سياثر اهميت 

 يبيعراق و ل

و  كانادا ،بوده و پس از عربستان سعودي، ونزوئال ٢٠١١عراق دوازدهمين توليدكننده بزرگ نفت جهان در سال 
عراق يكي از معدود كشورهايي  دارد.كشوري است كه بيشترين مقدار ذخاير نفت اثبات شده را  نيران پنجميا

اقتصاد و . اند برداي قرار گرفته د بهرهبه ندرت مور -چه اثبات شده و چه اثبات نشده–است كه اكثر ذخاير آن 
پايه نفت قرار دارد و درآمد نفت بيش از دو سوم توليد ناخالص داخلي عراق را به خود  انرژي عراق بسيار بربخش 

). مصرف انرژي عراق نيز کامال بر پايه نفت است، ٢٠١٠، ١است (سازمان اطالعات انرژي اختصاص داده
  .شود درصد نياز انرژي عراق از طريق نفت تامين مي ٩٦که در حدود  طوري به

ميليون بشكه در روز بوده که دو سوم آن از مناطق جنوبي و  ٢,٦ميانگين توليد نفت عراق  ٢٠١١در سال 
در  ٢٠١١دست آمده است. مصرف نفت عراق نيز در سال  کرکوك به نزديکي در مرکزي شمال ميادين باقي آن از

رد. اين فاصله در واقع خالص صادرات هزار بشکه در روز بوده که فاصله بسيار زيادي با توليد آن دا ٨٠٠حدود 

                                                                                                                                                        
1 Energy Information Administration (EIA) 



  نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر وضعيت اقتصادي ايران                                                   ٥٦٤
 

هاي پس از جنگ عراق و آمريکا، توليد نفت اين کشور با رشدي در حدود  دهد. در سال نفت عراق را نمايش مي
، که رشد مصرف نفت در عراق از رشد توليد کمتر است درصد در سال در حال افزايش بوده و با توجه به اين ٦

نزديک  ٢٠١١تي با سرعت بيشتري رشد خواهد داشت. صادرات عراق در سال هاي آ صادرات اين کشور در سال
  بوده است. ٨٩هزار بشکه کمتر از صادرات نفت ايران در سال  ١٠٠ميليون بشکه در روز بوده که تنها  ١,٩به 

  

 توليد و مصرف نفت عراق (هزار بشكه در روز): ۱۵۹-۱نمودار 

  
 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

 

  نفت عراق (هزار بشكه در روز) صادرات :۱۶۰-۱نمودار 

  
  )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (
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بنا بر مجله و نفت  گاز کشور ليبي بزرگترين است و  )اوپک( نفت صادرکننده کشورهاي سازمان عضو ليبي

 كشورهاي نيجريه و پس از آن )۱۶۱-۱ ميليارد بشکه داراست (نمودار ۴۶,۴ريقا را با ظرفيت ر نفت قاره آفذخاي
تريليون فوت  ۵۵ليبي همچنين در گاز طبيعي نيز ذخاير مناسبي دارد. ذخاير گاز ليبي حدود  والجزاير قرار دارد.

آفريقا در رتبه چهارم قرار دارد. اقتصاد ليبي بسيار به صنعت نفت وابسته قاره مکعب است که از اين حيث در 
درصد صادرات اين کشور، صادرات نفت و مشتقات آن بوده است  ۹۵در حدود  ۲۰۱۰طوري که در سال  است، به

درصد گاز طبيعي تشکيل  ۲۸درصد نفت و  ۷۲المللي پول). ترکيب مصرف انرژي در ليبي از  (صندوق بين
  شود.  مي

ه در روز اتفاق ميليون بشك ٣با ميانگين  ١٩٦٠با وجود ذخاير زياد نفت در ليبي، بيشترين مقدار توليد در سال 
ميليون بشكه را مقدار هدف  ٣افتاده و پس از آن روندي نزولي را طي كرده است. شركت ملي نفت ليبي همواره 

گاه به اين هدف نرسيده است. البته توليد نفت خام ليبي در طول دهه  هيچ ١٩٦٠خود قرار داده ولي پس از سال 
ميليون  ١,٨به حدود  ٢٠٠٣ميليون بشكه در روز در سال  ١,٤از گذشته تقريبا روند صعودي و با ثباتي داشته و 

، کاهش ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٤هاي  رسيد. علت اصلي افزايش توليد نفت ليبي در سال ٢٠٠٨بشكه در روز در سال 
هاي غرب عليه اين کشور بوده که با جذب سرمايه و تکنولوژي، توليد همراه با رشدي با ثبات را طي  تحريم

با بروز مشکالت در روابط ليبي و غرب روند صعودي  مجدداً ٢٠٠٩رقم زد. از سال  ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٤هاي  سال
ها و جنگ داخلي توليد نفت به شدت كاهش يافت. بنابر  به دليل ناآرامي ٢٠١١توليد متوقف شد. سپس در سال 

گذاري  فتن امكان سرمايهمدت وجود دارد و با در نظر گر هاي موجود امكان احياي ظرفيت گذشته در كوتاه گزارش
ي جديد، رشد توليد نفت در ليبي امري محتمل خواهد بود. توليد نفت خام در سال  هاي خارجي در دوره شركت
ميليون بشكه كمتر از ظرفيت توليد نفت در ليبي  ١,٥ميليون بشكه در روز بوده كه در حدود  ١,٦٥در ليبي  ٢٠١٠

 ١,٤٧ش از سقف تعيين شده براي توليد نفت ليبي در اوپک يعني مقدار هزار بشكه بي ٢٠٠است و البته در حدود 
  ميليون بشكه در روز است.
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  (ميليارد بشكه) ۲۰۱۱كشورهاي آفريقايي داري بيشترين ذخاير نفت اثبات شده،  :۱۶۱-۱نمودار 

  
 )OGJمنبع: مجله نفت و گاز (

 
 (هزار بشكه در روز) ليبيتوليد و مصرف نفت :۱۶۲-۱نمودار 

  
 )EIAمنبع: سازمان اطالعات انرژي (

  

 ،٢٠١١ ژانويه تا )OGJگاز ( و نفت مجله است و بر اساس گزارش اوپک نفت بزرگ کننده توليد دومين ايران
 کل از ذخاير درصد ٩,٣ شده در اختيار دارد که در اين صورت اثبات نفت ذخاير بشکه ميليارد ١٣٧ حدود ايران
اوپک را به خود اختصاص داده است و از حيث ذخاير نفت در رتبه چهارم در  ذخاير از درصد ١٢ از بيش و جهان
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 ٥٦٧                               مدت اقتصاد ايران                                      تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان

 
هاي اخير با كاهش ظرفيت توليد مواجه بوده است. بخشي از اين كاهش به بالغ  ايران در سال .جهان قرار دارد

ها و  شرايط  بوط است. تحريمها و كاهش فشار نفت و در نتيجه كاهش طبيعي در توليد مر شدن برخي چاه
 .شده است کاهش اين توقف براي را الزم گذاري سرمايه از المللي مانع هاي نفتي بين قراردادهاي ايران با شرکت

ايران سومين صادركننده بزرگ نفت پس از عربستان و روسيه بوده است؛ اما كاهش توليد و  ٢٠١٠در سال 
به بعد شده است. از  ٢٠٠٥ار بر روي صادرات نفت ايران از سال همچنين افزايش مصرف داخلي منجر به فش

 انرژي بخش سراسر در باعث كندي پيشرفت ٢٠١٠ سال تابستان در مصوب المللي بين هاي سوي ديگر تحريم
اثر بيشتري داشته است  طبيعي گاز و باالدستي نفت هاي پروژه در گذاري بر سرمايه خصوص به ايران شده و

)EIA ،۲۰۱۲( .بخش آسيايي و اروپايي کشورهاي از تعدادي و اروپا اتحاديه متحد، ملل سازمان متحده، اياالت 
 باعث شده و همچنين تصفيه محصوالت واردات مانع ها تحريم. اند کرده  با درجات مختلفي تحريم را ايران انرژي
ايران با توليد نفت در حدود  .١است شده ايران در تقاضا افزايش از جلوگيري و داخلي توليد افزايش براي تالش
   .داشته استدر اختيار  ٢٠١٠درصد از كل توليد دنيا را در سال  ٥هزار بشكه در روز نزديک به  ٤٠٠٠تا  ٣٥٠٠

  

 بشكه در روز)توليد و مصرف نفت ايران (هزار  :۱۶۳-۱نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

) به بعد با ميانگين رشد ساالنه ١٣٨٤( ٢٠٠٥مشاهده شد که توليد نفت خام ايران از سال  ١٦٣- ۱ در نمودار
درصد در حال افزايش  ١,٢در حال کاهش است. از طرفي مصرف در همين دوره با ميانگين رشد ساالنه  - ٢,٩

                                                                                                                                                        
بخش  انرژي ايران پس از تحريم بيشتر بررسي شده ها بر بازار انرژي تحوالت  اثر هدفمندسازي يارانهچهارم، بخش مجموعه تحوالت داخلی، در  ١
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  نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر وضعيت اقتصادي ايران                                                   ٥٦٨
 

هدفمندسازي  طرح ٨٩تقريبا ثابت بوده است. در سال  ٨٨نسبت به سال  ٨٩بوده است. البته مصرف در سال 
نيز صادرات ايران در  ١٦٣- ۱ ها اجرايي شد و احتماال ثبات مصرف ناشي از اثرات اين طرح است. در نمودار يارانه

هاي اخير به دليل کاهش توليد و افزايش مصرف،  ترسيم شده است. در سال ١٣٨٩تا  ١٣٨٤هاي  طول سال
سال با  ٥اين  طیصادرات ايران  نشان داده شدهدار طور که در نمو و همان بودهر حال کاهش سته دوصادرات پي

  .کرده است يرا ط ينزول يروند -  ٤,٩رشد 
 بشكه در روز) (هزار ۱۳۸۴-۸۹هاي  ايران در سال صادرات نفت خام :۱۶۴-۱نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

اند.  سهم ايران، ليبي و عراق از کل توليد و صادرات نفت در دنيا نشان داده شده ١٦٦- ۱ و ١٦٥- ١در نمودار 
) به بيشترين مقدار ١٣٧٢( ١٩٩٣و در سال  يافتههاي بعد از جنگ افزايش  سهم ايران از کل عرضه نفت از سال

تا  ١٩٩٣هاي  ن در سالجا که توليد نفت ايرا . ولي از آنرسيده استدرصد  ٦هاي بعد از انقالب يعني  خود در سال
، سهم ايران از کل عرضه و توليد جهاني نفت افزايش داشته )١٦٣- ۱ ثابت بوده (نمودار ) تقريبا١٣٧٢ً- ٨١( ٢٠٠٢

 ٢٠٠٥اين مقدار افزايش داشته است. از سال  ٢٠٠٥تا  ٢٠٠٢در مقطع زماني  نفت کاهش يافته، ولي مجدداً
درصد به  ٥,٥٧% از  - ٣سهم ايران از توليد نفت در جهان با رشد کلي متفاوت شده و  ) به بعد شرايط به١٣٨٤(

که توليد جهاني در اين دوره افزايش داشته ولي توليد  رسيده است. با توجه به اين ٢٠١٠درصد در سال  ٤,٧٩
 ايران کاهش يافته است، رشد منفي سهم ايران از توليد جهاني بيش از رشد منفي در توليد بوده است. اين بدين

شود ايران با سرعت  ران باعث که توليد نفت در جهان رو به افزايش است، کاهش توليد نفت اي معناست که مادامي
با وجود  ٢٠١٠تا  ٢٠٠٥هاي  دهد. بايد توجه داشت در سالرا از دست  بيشتري جايگاه خود در بازار نفت جهاني
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جا که صادرات کل  است. در صادرت نفت، از آن درصد رسيده ٣,٢درصد به  ٢,٥رشد توليد جهاني، سهم عراق از 

هاي اخير رشد مثبتي نداشته، کاهش صادرات ايران با شدت کمتري منجر به کاهش سهم ايران در  جهان در سال
  صادرات جهاني شده است و برعکس براي عراق اين سهم با رشد بيشتري در حال افزايش بوده است.

  

  عراق از كل عرضه نفت (درصد)سهم ايران، ليبي و : ۱۶۵-۱نمودار 

 
 ، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانEIAمنبع: 

 
 سهم ايران، ليبي و عراق از كل صادرات نفت (درصد): ۱۶۶-۱نمودار 

 
 ، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانEIAمنبع: 
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  نقش تحوالت اقتصادي کشورهاي منتخب بر وضعيت اقتصادي ايران                                                   ٥٧٠
 

 آثار تحوالت آتي جايگاه ايران در بازار نفت بر اقتصاد

مدت توليد نفت ايران، حکايت از کاهشي  المللي درخصوص آينده ميان هاي بين سازمانهاي  بيني تمامي پيش
. زيرا در ران است)يد نفت در ايش توليانگر افزايها ب ينيب شي(البته در بلندمدت پ بودن روند توليد نفت دارند

ايش توليد به بيش از چند هاي مورد نياز براي رشد صنعت نفت ايران، افز گذاري بهترين حالت يعني تحقق سرمايه
هاي بيشتري  کاهش يابد، توقف روند کاهشي توليد، هزينهشتر يبسال زمان نياز دارد. از سوي ديگر هر قدر توليد 

ها ايجاد شود، افزايش توليد با مشکالت بيشتري  گذاري را در پي خواهد داشت و هر چقدر تاخير در تامين سرمايه
ها به  شوند، با هزينه يي که به دليل کاهش فشار از گردونه توليد کنار گذاشته ميها همراه خواهد بود. زيرا چاه

براي  يا نانهيتوان هيچ سناريوي خوشب سال آتي نمي ٦- ٥مراتب باالتري به خط توليد بازخواهند گشت. لذا در 
ترين حالت، ادامه  ينانهکه تصوير آتي توليد نفت در عراق در بدب افزايش توليد نفت ايران در نظر گرفت. در حالي

ترين حالت اين است که فرض شود توليد نفت  کار محافظهبه بعد است.  ٢٠٠٥هاي  روند رو به رشد همچون سال
ترين رشد را  بيني شده را دنبال کند و در مقابل مصرف سريع هاي آتي کندترين روند رشد پيش در عراق در سال

خواهد بود.  ۱۶۷- ۱ هاي آتي به شکل نمودار فت عراق در سالصورت ميزان صادرات ن داشته باشد. در اين
  ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. ۲,۵به حدود  ۲۰۱۷بنابراين با توجه به اين فروض صادرات نفت عراق در سال 

 
  (هزار بشکه در روز) ۲۰۱۷بيني صادرات نفت عراق تا سال  پيش :۱۶۷-۱نمودار 

  
  
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

گذشته آینده



 ٥٧١                               مدت اقتصاد ايران                                      تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان

 
هاي ناشي از جنگ داخلي و بازگشت به ميزان توليد قبل از سال  مدت، ترميم خرابي در ليبي نيز در آينده ميان

هاي  ، امري بسيار محتمل برآورد شده است. در کل دنيا نيز روند توليد و مصرف نفت با شيبي مشابه دهه٢٠١١
  گذشته افزايشي خواهد بود. 

وليد نفت در جهان، کاهش توليد ايران منجر خواهد شد که جايگاه ايران بنابراين با توجه به رشد مصرف و ت
المللي نفت خواهد  در بازار نفت با سرعت بيشتري دچار تحول شود و عراق خيلي سريع جانشين ايران در بازار بين

) و لذا از ١٦٨ - ۱ ايران در جايگاه سوم صادرات نفت در دنيا قرار داشته (نمودار ٢٠٠٩که در سال  يدر حالشد. 
اين جهت ايران داراي جايگاه خاصي در بين توليدکنندگان نفت بوده است. مناقشات غرب با ايران همواره در چند 

توانسته به عنوان يک  دهه گذشته يکي از عواملي بوده که اثرات مهمي بر قيمت نفت داشته و از اين جهت مي
  هاي نفتي و غير نفتي ايران عمل کند.  وص تحريمبازدارنده از تصميمات سريع کشورهاي غربي در خص

  

 (ميليون بشکه در روز) ۲۰۰۹جايگاه ايران در صادرات نفت در سال : ۱۶۸-۱نمودار 

 
 EIAمنبع:   
 

ورود شدن نفت يک کشور از اين استخر و توان به يک استخر تشبيه کرد که در صورت خارج  بازار نفت را مي
که ميزان ورود نفت يک کشور در اين استخر  نفت کشور ديگر حجم استخر تغيير نخواهد کرد. بنابراين مادامي

بتواند هم ميزان خروج نفت کشور ديگر را جبران کند و هم بتواند پاسخگوي باال آمدن حجم موجود در استخر 
توجه نخواهد بود. اين بدين معناست  موردلذا خروج نفت يک کشور چندان باشد، کمبودي حاصل نخواهد شد و 

از افزايش مصرف  که کاهش توليد نفت ايران با افزايش توليد نفت عراق جبران شود و حتي بخشي که مادامي

7.3
7

2.4
2.27

2.127
2.124

1.93
1.87
1.76
1.71
1.59
1.52

1.29
1.16

0 1 2 3 4 5 6 7 8

عربستان
روسیه
ایران

امارات
نروژ

کویت
نیجریه
آنگوال
عراق

ونزوئال
الجزیره

لیبی
قزاقستان

کانادا
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افزيش توليد عراق تامين شود و باقي را نيز ساير کشورها تامين نمايند، کاهش توليد ايران  جهاني بتواند با
فت اثرگذار باشد و بنابراين کاهش درآمدهاي نفتي ايران با افزايش قيمت نفت جبران نخواهد توانست بر قيمت ن

نخواهد شد. از طرف ديگر با توجه به سهم باالي نفت در تامين مخارج دولت و همچنين تامين ذخاير ارزي 
ر کار، حران بازاکشور، کاهش درآمد نفت اثراتي بزرگ بر اقتصاد خواهد داشت و افزايش کسري بودجه، ب

ها از کشور و   ها در بازارهاي غيرمولد همچون بازار سکه و ارز، خروج سرمايه ، واردشدن سرمايههاي ارزي بحران
 در مجموع تشديد شرايط رکود همراه با تورم از اثرات کاهش درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران خواهد بود. 

اي در بازار  حاشيه  ايران را به يک توليدکننده از طرف ديگر کاهش صادرات و از دست دادن جايگاه فعلي،
کند و در تجارت نفت  کند؛ بدين معنا که ايران بخش اصلي توليد نفت خود را در داخل مصرف مي نفت تبديل مي

هاي آتي  رشد تقاضاي نفت در سال شود يمشاهده م ١٦٩- ۱ رنگي خواهد داشت. از طرفي در نمودار نقش کم
وابسته به رشد مصرف دو کشور هند و چين است که هر دوي اين کشورها با سرعت در حال تبديل شدن به دو 

توضيح داده شد، براي کشوري مانند در بخش قبل در خصوص گاز طورکه  ابرقدرت در آسيا هستند. لذا همان
ارتباطي پايدار با اين سته به نفت است، نقش نفت در برقراي ايران که بخش اصلي صادرات و توليد آن واب

اي در بازار  حاشيه  کننده . بنابراين در مجموع تبديل شدن ايران به يک توليدکننده خواهد بود کشورها بسيار تعيين
  هاي نوظهور مانند چين و هند نيز خواهد بود.  نفت به معني تهديدي براي برخورداي از حمايت ابرقدرت

  

 مصرف نفت گروه هاي مختلف كشورها (ميليون بشكه در روز)  :۱۶۹-۱نمودار 

  
 EIAمنبع: 
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 گيری و نتيجه يبند جمع

کشورهاي عراق و ليبي به عنوان کشورهاي رقيب در زمينه ن مطالعه يطور که در مقدمه اشاره شد، در ا همان
و صادرت گاز، کشورهاي امارت و ترکيه به  توليد و صادرات نفت، کشور قطر به عنوان رقيب در زمينه توليد

هاي گردشگري و جذب سرمايه در منطقه و کشور چين به  عنوان شرکاي تجاري مهم ايران و رقيب در زمينه
که به سرعت در حال تبديل شدن به يک ابرقدرت  ،هاي اخير عنوان يکي از شرکاي تجاري اصلي ايران در سال

  دهد: ين کشورها نشان ميا يبر روات انجام شده مطالعاما  اند. است، انتخاب شده
ار يبس يگذاران خارج هيسرما ين کشور برايتحوالت بخش گاز (و نفت) در کشور قطر باعث شده صنعت ا -

 يمال يها ميران به واسطه گسترش تحريتر شدن صنعت گاز قطر، صنعت گاز ا جذاب باشد. به موازات جذاب
از دست  يگذاران خارج هيسرما يت خود را براي، جذابيمصرف داخل يار باالين رشد بسيو همچن يو فناور

ت را ين واقعيران، ايگاز در ا يز با مشاهده رشد مصرف داخلين ينيگذاران چ هيکه سرما ييداده است. تا جا
 که قطر يل نخواهد شد. در حاليک صادرکننده عمده گاز تبديز به يبلندمدت ن يا ندهيران در آيافتند که ايدر

ن سهم در يش ايت از افزايها حکا ينيب شيار دارد و پيگاز را در اخت يدرصد از صادرات جهان ١٠هم اکنون 
 يها برا ل آنيبه بعد، تما ٢٠٠٩ران از سال يها در اقتصاد ا ن شرکتيت اينده دارند. لذا با کاهش فعاليآ

ن را از يهمچون چ ييکشورها يها نهين تحوالت هزيافت. ايش يدر صنعت گاز قطر افزا يگذار هيسرما
 .ران کاهش خواهد داديه ايعل يآت يها ميگسترش تحر

د نفت عراق (و عربستان) و در کنار تداوم مناقشات ايران يش توليد و صادرات نفت به موازات افزايکاهش تول -
از که بيشتر از منظر ايجاد ممانعت -و غرب، باعث خواهد شد ايران دو اهرم قدرت سياسي خود را 

از دست بدهد؛ اول از دست دادن  -هاي سريع و مخرب غرب در قبال ايران اهميت دارند سازي تصميم
نفت و گاز  يران در تجارت جهانيت شدن ايل کم اهمين و هند به دليهاي نوظهور مانند چ حمايت ابر قدرت

يگزين ايران در بازار نفت را اوال عراق جايو دوم کاهش ميزان اثر کاهش توليد نفت ايران بر قيمت نفت. ز
ل کاهش رشد سه کشور برزيل، هند و چين، بروز بحران اقتصادي اروپا و کاهش يخواهد شد و دوما به دل

ها در خصوص آينده قيمت نفت بيشتر حکايت از  بيني سرعت بازگشت اقتصاد آمريکا به وضعيت رونق، پيش
ران يها، آثار کاهش توليد نفت ا بيني ت تحقق اين پيشهاي باال. لذا در صور هاي پايين دارند تا قيمت قيمت

ز کاهش ين ياز بعد داخلرا يبر اقتصاد کشور، چه از بعد داخلي وچه از بعد خارجي، بيشتر خواهد شد. ز
ها و به تبع  بر بودجه دولت و تراز پرداخت يصادرات نفت و در نتيجه کاهش ارز ورودي به کشور، داراي اثرات

ير ارزي بانک مرکزي است. در مجموع تشديد شرايط رکود تورمي فعلي اقتصاد مهمترين از آن کاهش ذخا
 هاي آتي خواهد بود. اثر کاهش صادرات نفت ايران در سال
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 يکيت و تجارت کاال که يترانز يها نهياند در زم توانسته يه هر کدام به نحوير امارات و ترکياخ يها در سال -

گر عالوه بر يد يرا داشته باشند. از سو يرود نقش فعال يم رشما ران بهيکشور ا يديو کل يعيطب يها تياز مز
 يها هيران شده است، سرمايش از ايب يخارج يها هيورود سرما يبرا هان کشوريت اقتصاد ايکه جذاب نيا
 يرهايمسن يحال هرچقدر توسعه اشود.  ير مين کشور سرازيبه سمت ا يشتريز با سرعت بيان نيرانيا

ران با يها به سمت ا تين مزيتر شود، بازگرداندن مجدد ا ه گستردهياز سمت امارات و ترک يو تجار يتيانزتر
ه يتوسط امارات و ترک يخارج يها هيش جذب سرمايبا افزاگر يد يواز س همراه خواهد بود. يشتريب يدشوار

ن دو يتر شدن نقش ا گستردهن با ين دو کشور در منطقه و همچنيا يش قدرت اقتصاديجه افزايو در نت
ها در  آن ياسيس ي، اثرگذاريغرب يبا کشورها يش مراوادت تجاريت کاال و خدمات و افزايکشور در ترانز

که موجب  نيعالوه بر ا ن دو کشورياتحوالت جه يشتر خواهد شد. در نتيبز ين يالملل نيمنطقه و در سطح ب
ل شود و يران تحميت واردات کاال و خدمات بر ايفيمت و کاهش کيش قياز جهت افزا ييها نهيشده هز

از جهت  يتواند مخاطرات يبرسد، م يبردا ن کشور به بهرهيران توسط ايا ياقتصاد يها تياز مز يبرخ
را هم اکنون يز داشته باشد. زيران نيا ينده و بلوکه شدن تجاريدر آ يتجار يها ميتحر يگسترش احتمال

ز در حدود يه اروپا نيه است و اتحادين و ترکيوابسته به سه کشور امارت، چران يدرصد واردات ا ٥٠ش از يب
درصد از وارات  ٨٠ يران به سادگيا يم تجاريکند. لذا در صورت تحر ين ميران را تاميدرصد از واردات ا ٣٠

  ران قابل کنترل خواهد بود.يا
اطراف  يخود نسبت به کشورها يعيطبازات يها و امت تيج در حال از دست دادن مزيران به تدريا جهيدر نت

 يها و اهرم ياقتصاد يها تيبر کوچک شدن مجموعه مز ين پژوهش مبنيخود است. روند مشاهده شده در ا
ه، قطر و يهمچون عراق، امارات، ترک ييران در مقابل کشورهاي) اييايت جغرافي(مانند نفت و گاز و موقع ياسيس
که در  ياند (مانند عربستان)، در صورت قرار نگرفته يمطالعه مورد بررسن يمنطقه که در ا ير کشورهايسا

ند توسعه يفرآ يتواند راه را برا يز است و ميآم ار مخاطرهيران بسياقتصاد ا يابد، برايز تداوم ين يآت يها سال
و مصادف با ر شيپ يها که سال نيبا توجه به ا يد. از طرفيهمراه نما يشتريب يها يکشور با دشوار ياقتصاد

 يها يجاد شغل است، دشواريازمند رشد و اين يگريد يش از هر مقطع زمانين بارياست که اقتصاد ا يزمان
از تداوم  يريجلوگ يتر برا عينه باشد. لذا الزم است هر چه سريار پرهزيتواند بس يم يتوسعه اقتصاد يرو برا شيپ

 يريران اقدام شود. الزمه جلوگيازات بالقوه اقتصاد ايامتها و  تيروند مشاهده شده در خصوص از دست رفتن مز
کشور است. لذا طرح  يند توسعه اقتصاديع فرآيتسر يمناسب برا ياقتصاد يها استياتخاذ س ،ن روندياز ا

رو و  شيغالب و موانع پ يشناخت مشکالت موجود، سازوکارها يبرا يتواند به عنوان منبع يمحاضر  يمطالعات
  د باشد.ينده راهگشا و مفيآ ياحتمال يها و بحران يط فعليعبور از شرا يبرا يياهکارهاالبته ارائه ر
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 يدر تجارت جهان يالملل نيببر معاهدات  يمرور

 ها قرن يشد. ط ميم ين دو کشور تنظيق معاهدات دوجانبه بين کشورها، از طري، قواعد تجارت بيبه طور سنت
پس  يها . در سالکردند ياعمال م يالملل نيبدر تجارت  ياريبس يها تيباال و محدود يها تعرفه ،شتر کشورهايب

، ٢يو سازمان تجارت جهان ١تعرفه و تجارت مير موافقتنامه عمويدوم، معاهدات چند جانبه نظ ياز جنگ جهان
  ج تجارت آزاد کردند. ياقدام به ترو ،يجاد ساختار و مقررات تجارت در سطح جهانيهمزمان با ا

مذاکره در مورد کاهش تعرفه  ، نمايندگاني از بيست و سه کشور براي۱۹۴۶سال  حدود شصت سال پيش، در
سيستم  ايجاد به دنبال ها آن ) را نهايي کردند.GATTتعرفه و تجارت ( موافقتنامه عمومي متن و گرد هم آمدند

 مانع جديد موانع تجاريو  بين دو کشور جريان يابد آزادانه تجارت نسبتاً که در آن، جهان بودنددر  تجاريآزاد 
اقتصادي ميان دو جنگ جهاني يافت. ابتدا گروهي از   توان در بحران را مي اين جريان نشوند. پيدايش گات

 را پيشنهاد دادند، اما ٣المللي المللي پول، ايجاد سازمان تجارت بين کشورها، موازي با بانک جهاني و صندوق بين
 تعرفه و تجارت يا گات اين قواعد موافقتنامه عمومي  قت آغاز کردند که مذاکرات تجاري را تحت يک مجموعه مو

  سال پس از آن حاکم بر تجارت جهاني بود اما تنها در حد يک موافقتنامه باقي ماند.  ٤٨توافقنامه در نام گرفت. 
گات، هاي معاهده"  از اهداف اصلي گات، کاهش موانع تجاري بود. با در نظر گرفتن اين هدف، "طرف

هاي گمرکي و ساير موانع تجاري و تغييرات قواعد گات،  اي ترتيب دادند تا براي کاهش تعرفه دوره هاي مالقات
ها پرداخته  شدند. در ابتدا فقط به کاهش تعرفه ناميده مي اين مذاکرات "دور" مذاکرات بيشتري صورت گيرد.

ها و  با وجود اين کاستييز مورد بررسي قرار گرفت. اي تجارت ن شد، اما در دورهاي بعدي، موانع غير تعرفه مي
هاي تجاري و حل اختالف در زمينه  حلي بادوام براي راهبري سياست به عنوان راه GATT مشکالت، چارچوب

هاي تجاري  هاي تجاري کاهش يافته، ميل شديد براي محدوديت تعرفه تجارت جهاني، زنده ماند. با گذر زمان،
در تعداد  گات اند. موفقيت هاي تجاري بالقوه به طور مسالمت آميز خنثي شده شته شده، و جنگداوطلبانه کنار گذا

  کشور جهان رسيده است.  ۱۵۰شود، که اکنون به بيش از  اعضاي رو به رشد سازمان تجارت جهاني منعکس مي
ورها و اهداف و د ۱-۲هايي را برگزار کردند. جدول  براي پيگيري اهداف خود، "دور" امضاکنندگان گات

، هشت دور مذاکرات تجاري تحت قواعد گات برگزار شد. پس از ١٩٤٧از سال ها آمده است.  دستاوردهاي آن
تشکيل سازمان تجارت جهاني، مذاکرات به شکل متفاوتي برگزار شد که اهم موارد آن در بخش بعدي گزارش 

  اند.ذکر شده

                                                                                                                                 
1 General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) 
2 World Trade Organization (WTO) 
3 International Trade Organization 
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 گات يدورهاات يي: جز١-٢جدول 
تعداد  مدت آغاز نام دور

 کشورها

 دستاورد موضوع

کاهش تعرفه بر  GATT ،۴۵۰۰۰ يامضا  تعرفه  ۲۳  ماه ۷  ۱۹۴۶ل يآور  ژنو
  ارد دالر موثر بوديلمي ۱۰

  تعرفه ۵۰۰۰ر ييتغ  تعرفه  ۱۳  ماه ۵  ۱۹۴۹ل يآور  يآنوس
، ۱۹۴۸تعرفه که تعرفه را در  ۸۷۰۰ر ييتغ  تعرفه  ۳۸  ماه ۸  ۱۹۵۰سپتامبر   يترکا

  داددرصد کاهش  ۲۵
  ارد دالر کاهش تعرفهيلمي ۵/۲  ت ژاپنيتعرفه، عضو  ۲۶  ماه ۵  ۱۹۵۶ژانويه   ژنو دوم

  ارد دالر کاهش تعرفهيلمي ۹/۴  تعرفه  ۲۶  ماه ۱۱  ۱۹۶۰سپتامبر   لونيد
تعرفه، اقدامات ضد   ۶۲  ماه ۳۷  ۱۹۶۴ مي  يکند

  نگيدامپ
  ارد دالر کاهش تعرفهيلمي ۴۰

  ارد دالر کاهش تعرفهيلمي ۳۰۰  )۱اقدامات (  ۱۰۲  ماه ۷۴  ۱۹۷۳سپتامبر   ويتوک
  )۱دستاورد (  )۲اقدامات (  ۱۲۳  ماه ۸۷  ۱۹۸۶سپتامبر   اروگوئه

 يسازمان تجارت جهان ينترنتيگاه ايپا منبع:
، يت معنويخدمات، مالک، مقررات، اي هر تعرفي): تعرفه، اقدامات غ۲اقدامات ( .موافقتنامه ، "چارچوب"اي هر تعرفي، اقدامات غها ): تعرفه۱اقدامات (

 يعيف وسي، گسترش طيجاد سازمان تجارت جهاني): ا۱دستاورد (. رهي، و غيجاد سازمان تجارت جهاني، اي، کشاورزي، نساجاتحل و فصل اختالف
در حال  ياز کشورها پوشاکو  ينساج بهکامل  ي، توافق اجازه دسترسيکشاورز يها ارانهيو  تعرفه )٪۴۰حدود عمده (، کاهش ياز مذاکرات تجار

  .يت معنويحقوق مالک توسعه، و گسترش

 يسازمان تجارت جهان

ترين  ، تغييراتي در گات انجام شد تا تعهدات جديدي براي امضاکنندگان گنجانده شود. يکي از مهم١٩٩٣در سال 
عضو آن و اتحاديه اروپا از  ٧٥) بود. از ميان اعضاي وقت گات، WTOتغييرات ايجاد سازمان تجارت جهاني (

پس از آن عضو ديگر گات، در دو سال  ٥٢شدند.  ١٩٩٥ژانويه  ١اعضاي موسس سازمان تجارت جهاني در تاريخ 
سازمان تجارت جهاني پيوستند. از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني، به ) ١٩٩٧(آخرين کشور، کنگو در سال 

کشور نيز در حال مذاکره براي عضويت  ٢٩اند و  جديد که در گات حضور نداشتند، بدان ملحق شده عضو ٢١
  کشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند.  ١٥٧هستند. در مجموع 

هر دو سال تشکيل  گيري سازمان تجارت جهاني، کنفرانس وزيران است که معموال باالترين بدنه تصميم
تواند در  کنفرانس وزيران مي کنند. ها، تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني، شرکت مي شود. در اين کنفرانس مي

کنفرانس وزرا در  چهارمين گيري کند. هاي تجاري چند جانبه، تصميم همه امور مربوط به هر يک از موافقتنامه
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 تجاري مذاکرات يددور جد اندازي راه يبرا يبازرگان وزراي جلسه، آن درشد.  برگزار ٢٠٠١دوحه قطر در نوامبر 

هايي در مکزيک و  نام گرفت، موافقت کردند. پس از آن کنفرانس ١دوحه توسعه کار دستور کهچند جانبه 
، توافق براي ادامه در دوحه برگزار شد. اگر چه هدف نهايي نشست وزرا ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣ های سال کنگ در هنگ

ه برخي دستاوردهاي حداقلي در بخش کشاورزي، مذاکرات تجاري بود، اين هدف کاهش يافت و اعضا ب
  هاي صنعتي، و دسترسي به سهميه و ماليات آزاد براي کشورهاي فقير بسنده کردند. تعرفه

 يحيتجارت ترج اتمعاهد

المللي در  هاي برجسته سياست تجارت بين از ويژگي )PTAs( ٢هاي تجارت ترجيحي افزايش سريع موافقتنامه
) MFN( ٣هاي تجارت ترجيحي شامل استثنايي بر اصل "دولت کامله الوداد" است. موافقتنامههاي اخير بوده  سال

  .٤سازمان تجارت جهاني است
ا ي يا منطقه يتجار يها موافقتنامه يگر برايد  ميقت ناي، در حقيحيتجارت ترج يها موافقتنامه

ا يف يچون تخف يحاتيترج طرف معاهده يکشورهاتجارت  يها، برا ن موافقتنامهيا است. ياقتصاد يها ييهمگرا
 يها موافقتنامهاز معاهدات از  يعيف وسي، طيحيتجارت ترج يها موافقتنامه د.نشو يحذف تعرفه را شامل م

 نيمشترک تمام ا يژگيرد. ويگ مي) را در برEMU( ٦يو پول ياقتصاد يها هي) تا اتحادFTA( ٥تجارت آزاد
در تمام  يحيتجارت ترج يها موافقتنامه ان اعضا است.ميدر  يموانع تجار، کاهش ها ييو همگرا ها موافقتنامه

) در NAFTA( ٧يشمال يکاي، معاهده تجارت آزاد آمرها ان توافقنامهيافته است. از ميمناطق جهان گسترش 
 ٩ايجنوب شرق آس ي، انجمن کشورهايجنوب يکاي) در آمرMercosur( ٨فعال است. مرکوسر يشمال يکايآمر

)ASEAN( فعال  ه اروپا در قاره اروپايتر، اتحاد و از همه مهم ،قايدر آفر ١٠قايه توسعه جنوب آفريا و اتحاديدر آس
  ن مناطق کرده است.يا يبه گسترش تجارت درون ياديکمک ز ها ن توافقنامهيهستند. ا

                                                                                                                                 
1 Doha Development Agenda  
2 Preferential Trade Agreements (PTAs) 
3 Most Favored Nation (MFN) 

به استثناي مغولستان، تمام اعضاي  به موجب اين اصل تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد تعرفه يکساني بر روي يکديگر اعمال کنند. ٤
  هاي تجارت ترجيحي هستند. سازمان تجارت جهاني حداقل عضو يک موافقتنامه

5 Free Trade Agreemant 
6 Econommic and Monetory Union 
7 North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

  اتحاديه کشورهاي آمريکاي جنوبي که از کشورهاي آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه تشکيل شده است. ٨
9 Association of Southeast Asia 
10 South Frican Development Community 
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تر شده است. اين  هاي تجارت ترجيحي با گذشت زمان شتاب بيشتري گرفته و گسترده مشارکت در موافقتنامه
 - کشورهاي در حال توسعه)، شمال -جنوب (کشورهاي توسعه يافته -افزايش در هر سه دسته معاهدات شمال

کشورهاي  -ر حال توسعهجنوب (کشورهاي د -کشورهاي توسعه يافته) و جنوب -شمال (کشورهاي توسعه يافته
  ).١-٢شود (نمودار  توسعه) مشاهده ميدر حال 

  

  

 يرا کشورهايست زيآور ن تعجب به بعد، ١٩٩٠ دهه لياز اوا تجارت ترجيحي  موافقتنامه تعداد مطلقش يافزا
 -ظهور همگرايي جنوب را تجربه کردند. ياديز يند و رشد اقتصادا هديرا برگز ييگرا برون يها استيس يشتريب

کننده سودمندي آن به عنوان ابزار سياستي صنعتي شدن با تسهيل گنجاندن  جنوب ممکن است منعکس
 - اي و گسترش صادرات در نظر گرفته شود. همگرايي جنوب شبکه توليد منطقهکشورهاي کمتر توسعه يافته در 

اي چون  زني کشورهاي در حال توسعه را در مذاکرات تجاري چند جانبه و بررسي مسائل منطقه جنوب قدرت چانه
  ).٢٠٠٥حمل و نقل، مهاجرت و آب فراهم آورده است (بانک جهاني، 

جهان نشان ها را در سراسر  سرزمين/هاکشور هاي تجارت ترجيحي موافقتنامهسطح مشارکت در ، ١-٢شکل 
کشورها را  يناز تجارت ب متفاوتي سطوح يحي،تجارت ترج هاي موافقتنامهذکر شد،  پيشتر که طور هماندهد.  مي

 اتحاديه مشترک، بازار گمرکي، اتحاديه چندجانبه، ياتجارت آزاد دوجانبه  مناطقسطوح شامل  اين. شود ميشامل 
  شود. مي يو اقتصاد پولي يهو اتحاد اقتصادي اتحاديه ي،و گمرگ پولي

 ۲۰۱۱منبع: گزارش ساالنه سازمان تجارت جهاني،   

 ١٩٥٠-٢٠١٠: تعداد معاهدات تجارت ترجيحي فعال به تفکيک گروه کشورها، ١-٢مودار ن



 ٥٨٣                                                             رانيا مدت اقتصاد انيرگذار بر عملکرد ميل عوامل تاثيتحل

 
 يمختلف در تجارت جهان هاي بخش ترکيب

 يحال در .ندده يرا شکل م يالملل نيبتجارت  ،ينيسرزم ايو  يالملل نيب يمرزها از خدمات و کاال ه،يسرما تبادل
و  ياجتماع ،ياقتصاد تياهم داشته، وجودجاده کهربا)  شم،ي(جاده ابر خيدر سراسر تار يالملل نيبکه تجارت 

 شدن، يجهان شرفته،يپ نقل و حمل ،شدن يصنعت. است افتهي يريچشمگ شيافزا گذشته، يها دهه درآن  ياسيس
افزايش  اند. المللي داشته اي در سيستم تجارت بين ، همگي تأثير عمده١يسپار و برون يتيمل چند يها شرکت

  المللي براي تداوم جهاني شدن بسيار مهم است. تجارت بين
  

  

ل يرد. به دليگ يه، تجارت خدمات و تجارت کاال صورت ميدر سه دسته عمده تبادل سرما يالملل نيبتجارت 
آمده  يگسترده آن در قسمت دوم تجارت جهان ي، بررسيالملل نيب يه از مرزهايسرما ييجا فوق العاده جابه تياهم

ژه تجارت منابع يت ويل موقعيبه دلشود.  ين بخش بر تجارت کاال و خدمات در جهان تمرکز مياست. در ا
 يب تجارت جهانيران، ترکيا يلمللا نيبدر تجارت  -شود يم يبند در تجارت کاال دسته يبه طور سنت که -يعيطب

  شود.  يم يو تجارت کاالها بررس يعيدر سه بخش تجارت خدمات، تجارت منابع طب

                                                                                                                                 
سپاري  کننده خارجي تحت قراردادي مشخص، برون هاي داخلي يک کسب و کار به يک تامين واگذاري انجام فرآيندها يا فعاليت ١
)outsourcing( شود. گفته مي  

 ٢٠١٠فعال،  هاي تجارت ترجيحي موافقتنامه: عضويت کشورها در ١-٢شکل 
 

  ۲۰۱۱منبع: گزارش ساالنه سازمان تجارت جهاني،      
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ن يارد دالر بوده است. از ايليم ۱۸۵۲۸ش از يب ي، مقدار۲۰۱۱ن سه بخش، در سال يدر ا يتجارت جهان
 يو باق يعيدر منابع طب ١يجهاندرصد سهم تجارت  ۲۰,۸خدمات،  يدرصد سهم تجارت جهان ۱۹,۹۵مقدار، 

ک از يخاص هر  يها يژگيبر و ين بخش پس از مقدمه و مروريدر ا رد.يگ يدر کاال صورت م يتجارت جهان
  آورده شده است. ها آن يبند ک دستهيبه تفک يتجارت جهان يها ب و روند بخشيها، ترک بخش

 در خدمات يتجارت جهان

 ساختار تجارت در خدمات

پيشرفت دهند.  تجارت جهاني را تشکيل ميبخش مهمي از  ،در بخش خدمات المللي بين گذاري سرمايهو تجارت 
گسترش داده کشورها تجارت شوند را  توانند بين خدماتي را که مي اطالعات، دامنهارتباطات و  هاي فناوري در

 شده خصوصي بازارهاي رقابتي ودر  گذاري خارجي سرمايه دهند مي اجازهبسياري از کشورها  حاضر حال دراست. 
بيشتري از صورت پذيرد. نسبت به گذشته، تعداد  و حمل و نقل، مخابرات انرژي کليدي مانند زيربنايي در خدمات

خدمات  واقع درمند شوند.  ، بهرهخدمات پزشکي، آموزش و گردشگريکنند تا از  سفر مي خارج از کشور به مردم
گذاري  سرمايه تجارت و پانزده سال گذشته، يطو  داردهاي اقتصاد جهاني را  ترين رشد در ميان ديگر بخش سريع

  .است کرده رشد کاال، از تر سريع خدمات ارائه در خارجي مستقيم
المللي و نياز به آزادسازي بيشتر در  در فرايند به رسميت شناختن نقش فزاينده بخش خدمات در تجارت بين

 ٢تجارت خدمات تجارت خدمات را در قالب موافقتنامه عمومي  بخش اين بخش، سازمان تجارت جهاني
)GATS.هاي  مات در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني نيز برجسته شده و همگراييخد )، گنجانده است

جنوب مورد اهميت قرار گرفته  -هاي تجاري شمال اي، و به خصوص، در موافقتنامه بزرگ و رو به رشد منطقه
 خدماتگري مالي، ارتباطات، توزيع،  حمل و نقل کاالها و مردم، واسطهمتنوع هاي  خدمات شامل فعاليتاست. 

کاال،  برخالف. شود ميساز و حسابداري  و هاي بهداشتي، ساخت هتل و رستوران، آموزش و پرورش، مراقبت
  همزمان دارند. و معموال نياز به توليد و مصرف هستند زودگذرخدمات اغلب نامحسوس، نامرئي و 

                                                                                                                                 
ده در بخش مربوطه، اين مقدار است. عدد معرفي شده، با توجه به تعريف ارائه ش تجارت منابع طبيعي با تعريف معمول آن، اندکي کمتر از ١

  محاسبه شده است.
2 General Agreemant on Trade in Services (GATS) 
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هاي  ترين رشد در بخش دهد خدمات داراي سريع المللي پول نشان مي هاي صندوق بين آمار تراز پرداخت

- ۲ت کاالها رشد کرده است (نمودار اقتصاد جهاني است و تجارت در خدمات، طي سه دهه گذشته بيشتر از تجار
 به اند، هداشت يشتريدر حال توسعه نرخ رشد ب کشورهاينشان داده شده است،  ۳-۲طور که در نمودار  ). همان۲

 ۵/۳۲به حدود  ۱۹۸۰ در درصد ۲۰در حال توسعه از  ياز تجارت خدمات در کشورها يکه سهم جهان طوري
 گذاري سرمايهدر خارج  اي گستردهطور  بهدر حال توسعه  يکه کشورها حالي در .است يدهرس ۲۰۱۰درصد در 

 ارائه طريق از کشورها يشتر، ب-در مخابرات يجنوب يقايو آفر محيطي يستدر خدمات ز مالزي مانند -کنند مي
 خدماتخدمات (مانند  دهندگان ارائهو حرکت  گردشگري خدمات)، ها(مانند پردازش داده يمرز برون خدمات
اطالعات و ارتباطات به  فناوري گسترش و توسعه. هستند فعال خدمات تجارت در) ساختمان کارگران يا پيشرفته

 رده ،پول ملليال بينصندوق  يها پرداخت تراز. است داده يشدامنه صادرات خدمات را افزا يريطرز چشمگ
 . دهد ميخدمات حمل و نقل و سفر را پوشش  از غيرخدمات  تمام ،خدمات کسب و کار

  

 برابر يک فرض شده است). ١٩٨٠: تجارت جهاني در کاال و خدمات (مقدار در سال ٢-٢نمودار 
 

 منبع: آمار تراز پرداخت هاي صندوق بين المللي پول      
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 )GATSخدمات (تجارت در  معاهده عمومي

ترين و  اي از معماري تا پيام صوتي از راه دور و حمل و نقل فضايي، بخش خدمات از بزرگ با داشتن گستره
عالوه بر اهميت ذاتي، به عنوان  .توسعه است يافته و در حال توسعه هایهاي اقتصاد در کشور پوياترين بخش

گنجاندن تجارت خدمات در مذاکرات تجاري دور  نهاده توليد مهمي در توليد بسياري از کاالها حضور دارد.
، موضوع مذاکرات ۲۰۰۰شد و از ژانويه سال  (GATS) تجارت خدمات اروگوئه، منجر به موافقتنامه عمومي 

 از تجارت خدمات موافقتنامه عمومي  مفاهيم اصطالحات وادي از تعدچه  اگر .تجاري چند جانبه قرار گرفت
مثال،  براي. دارد وجود ها آن انيم مهمي هاي تفاوت اند، شده گرفته وام تجارت و تعرفه توافقنامه عمومي 

 موافقتنامه" تعريف .رديگبرمي در را از تجارت در خدمات تريجامع گستره خدمات تجارت  عمومي موافقتنامه
 ياز مرزها يدو عوامل تول کننده مصرف عبور سنتي مفهوماز  فراتر خدمات، در تجارت از "خدمات تجارت  عمومي

  است. يمل

 

 

 ١٩٨٠-٢٠١٠: سهم کشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و کاال (درصد)، ٣-٢مودار ن

 ۲۰۱۱منبع: آمار تراز پرداخت هاي صندوق بين المللي پول،   
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 مختلف تجارت خدمات هاي بخش تحليل و تجزيه

 مالي خدمات در تجارت

ترين صادرکننده  ميليارد دالر بوده است. بزرگ ۸۵برابر  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹اي، صادرات جهان در سال  در خدمات بيمه
اي صادر کرده است. حضور  ميليارد دالر خدمات بيمه ۴۲، ۲۰۱۰اي، اتحاديه اروپا است که در سال  خدمات بيمه

اي قابل  کننده برتر خدمات بيمه صادر ۱۰چون چين، هند، مکزيک و بحرين در ميان  اي کشورهاي در حال توسعه
  ).۲-۲مالحظه است (جدول 

  

 ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹اي در جهان،  صادرکنندگان و واردکنندگان خدمات بيمه: بزرگترين ۲-۲جدول 

 )(ميليون دالر
 اي واردکنندگان عمده خدمات بيمه اي صادرکنندگان عمده خدمات بيمه

  ۲۰۰۹  ۲۰۱۰    ۲۰۰۹  ۲۰۱۰  
  ۵۶۴۵۵  ۵۵۲۳۲  آمريکا  ۴۲۴۱۴  ۴۳۳۳۶  اروپا اتحاديه
  ۳۰۹۱۱  ۳۱۷۴۲  اروپا اتحاديه  ۱۴۵۵۸  ۱۴۶۵۱  آمريکا

  ۱۵۷۵۵  ۱۱۳۰۹  چين  ۴۸۴۳  ۳۹۸۳  سوئيس
  ۱۱۲۱۰  ۱۰۶۵۲  مکزيک  ۴۳۹۲  ۲۳۹۶  کانادا

  ۶۲۴۰  ۵۷۵۸  کانادا  ۲۸۴۶  ۲۳۹۶  سنگاپور
  ۶۸۲۳  ۵۱۳۸  ژاپن  ۱۷۲۷  ۱۵۹۶  چين

  ۵۰۰۴  ۴۰۲۱  هند  ۱۸۳۱  ۱۵۹۴  مکزيک
  ۳۴۸۲  ۲۶۴۸  سنگاپور  ۱۷۸۲  ۱۵۲۸  هند
  ۲۴۱۸  ۱۹۰۰  تايلند  ۱۲۷۲  ۸۶۱  ژاپن

  ۱۵۲۹  ۱۸۱۵  برزيل  ۹۰۶  ۸۵۱  بحرين
 ٢٠١١، پول يالملل نيب صندوق يها پرداخت تراز آمار: منبع

 تجارت در خدمات ساخت 

ها و مهندسي عمران، کار نصب  ساز ساختمان و ساز و خدمات مهندسي مربوطه، شامل کار ساخت و خدمات ساخت
بخشي از "خدمات شود. خدمات مهندسي و معماري تحت عنوان  ساز و اتمام کار مي و و مونتاژ، تکميل ساخت

افتد، داخلي است و تجارت خدمات  ساز اتفاق مي و بيشتر توليدي که در ساخت .شود اي" طبقه بندي مي حرفه
ساز در ابتداي راه خود قرار دارد. به همين دليل، فرصت زيادي براي تجارت جهاني در صورت آزادسازي  و ساخت

ت در ساز مربوط صادرات خدما و ساز وجود دارد. عمده گسترش تجارت جهاني در خدمات ساخت و خدمات ساخت
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مشخص است که کشورهاي در حال توسعه، سهم رو به گسترشي در  ٣-٢از جدول اي است.  هاي منطقه پيمان
  دارند.ساز  و ساختصادرات خدمات 

 ساز در جهان (ميليون دالر) و : بزرگترين صادرکنندگان خدمات ساخت۳-۲جدول 
 ساخت و سازواردکنندگان عمده خدمات  صادرکنندگان عمده خدمات ساخت و ساز

  ۲۰۰۹  ۲۰۱۰    ۲۰۰۹  ۲۰۱۰  
  ۲۴۸۱۸  ۲۷۹۰۵  اروپا اتحاديه  ۳۸۰۱۷  ۴۰۷۱۷  اروپا اتحاديه

  ۷۸۵۹  ۱۱۴۱۴  ژاپن  ۱۱۸۴۲  ۱۴۵۵۳  جنوبي کره
  ۵۰۷۲  ۵۸۶۸  چين  ۱۰۶۶۰  ۱۲۴۳۶  ژاپن
  -  ۴۶۷۶  آنگوال  ۱۴۴۹۵  ۹۴۶۳  چين

  ۳۸۴۲  ۴۴۷۰  روسيه  ۲۶۲۵  ۳۲۹۳  روسيه
  ۳۷۸۹  ۳۲۸۸  سعودي عربستان  ۱۱۱۴  ۱۲۷۴  ترکيه
  -  ۳۰۲۳  الجزاير  -  ۱۱۰۳  آمريکا
  ۲۲۳۵  ۲۸۰۶  جنوبي کره  -  ۹۵۲  ايران

  ۱۶۶۶  ۲۰۵۷  قزاقستان  ۱۰۴۷  ۹۲۵  سنگاپور
 پول يالملل نيب صندوق يها پرداخت تراز آمار: منبع

 تجارت در خدمات حمل و نقل

از توليدکنندگان به کند که چگونه کاال  کيفيت، هزينه و دسترسي به حمل و نقل و خدمات توزيع، مشخص مي
کند، در نتيجه  جايي آزاد مردم تجارت در خدمات را تسهيل مي به جا کند. کنندگان نهايي حرکت مي مصرف

بنابراين عملکرد خدمات حمل و نقل و توزيع شاخصي مهم در رشد  بخشد. معامالت کسب و کار را رونق مي
  اقتصادي بگذارد. اي بر رشد تواند تاثير قابل مالحظه وري است و مي بهره

هاي حمل و نقل  ، هزينهداده شده ياديکاالها، تا حد ز يجهان هاي قيمت آن در که کوچک، اقتصاد يک براي
تر از موانع  شود. هزينه حمل و نقل اغلب مهم باالتر به صورت يک به يک به قيمت واردات و صادرات افزوده مي

تجارت خدمات حمل و  ،۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵از سال . هستنددراتي سياستي اقتصاد جهاني براي ورود به بازارهاي صا
در خدمات حمل و نقل،  يشتر رشد تجارت جهانيب .)۴-۲نمودار ( درصد رشده کرده است ۷نقل به طور متوسط 

  مشترک المنافع است. يا و کشورهايآس يمرهون گسترش بازارها

 تجارت در خدمات مخابراتي
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 خدمات مخابراتي از تجارت تجهيزات آن محدودتر بود. تجارت خدماتهاي تجارت  تا همين اواخر، فرصت

هاي تلفني يا پست الکترونيکي  کند، مانند تماس مي مخابراتي شامل معامالتي است که از مرزهاي ملي عبور
هاي تلفن توسط  گذاري خارجي در خريد شرکت همچنين سرمايه ارسال شده از يک کشور به کشوري ديگر.

هاي مخابراتي  گذاري مشترک بين شرکاي داخلي و خارجي براي ايجاد شرکت گذاران خارجي و يا سرمايه سرمايه
المللي در خدمات مخابراتي عبارتند از: عرضه برون مرزي، حضور تجاري،  هاي تجارت بين دهد. راه را پوشش مي

   .مصرف در خارج از کشور و حضور اشخاص حقيقي
  

 
 منبع: آمار تراز پرداخت هاي صندوق بين المللي پول  

  

تر شامل خدمات ارتباطي، خدمات فناوري اطالعات و کامپيوتري  اي وسيع خدمات مخابراتي در محدوده
ميليارد دالري  ٣٠٠اند. حجم مبادالت  هاي اخير گسترش يافته شوند. هر دو گروه خدمات مخابراتي، در سال مي

از کند، خدمات مخابراتي را به يکي  بازار بسيار بزرگ خدمات مخابراتي که روند آزادسازي را تجربه ميدر کنار 
 آن، ماهيت يلبه دل مخابراتي خدمات ).٥- ٢نمودار (کند  هاي تجارت جهاني خدمات بدل مي بزرگترين بخش
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آمریکاي شمالی آمریکاي جنوبی و مرکزي
اروپا اتحادیه اروپا
کشورهاي مشترك المنافع آفریقا
خاورمیانه آسیا

 صادرات خدمات و حمل و نقل به تفکيک مناطق جغرافيايي (ميليارد دالر): ٤-٢نمودار 
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 و جهان در صنعت پيشگامان ،٤-٢ جدول. آورد ميدر حال توسعه را در آن فراهم  هاي کشور حضور امکان
  .دهد ميدر حال توسعه را نشان  کشورهاي

 

 )دالر ميليون( ٢٠٠٩در حال توسعه،  يدر جهان و کشورها مخابراتي خدمات تجارت پيشگامان: ٤-٢ جدول

 کامپيوتري و اطالعات خدمات در تجارت ارتباطي خدمات در تجارت
  مقدار  کشور  مقدار   کشور  مقدار  کشور  مقدار   کشور

  قبل رديف کشور ٥ از پس  ١٠٢٨٨٨  اروپا اتحاديه  قبل رديف کشور ٥ از پس  ٤٥١٦٧  اروپا اتحاديه
  ١٠٥٩  آرژانتين  ٣٣٨٠٧  هند  ٨٤٢  مصر  ٩٥٤٦  آمريکا
  ٧٥٨  عاج ساحل  ١٣٣٧٨  آمريکا  ٧٤٠  بحرين  ٦٩٠٥  کويت
  ٦٨٣  کنگ هنگ  ٧٦٧١  اسرائيل  ٧٢٥  جنوبي کره  ٢٦٠٥  کانادا
  ٢٤٨  مراکش  ٦٥١٢  چين  ٦٧٩  مراکش  ١٤٨٤  هند

  ٢٤٥  جنوبي آفريقا  ٤٢١٦  کانادا  ٦٣٠  ترکيه  ١٣٣٧  روسيه
  ٢٤٥  سريالنکا  ٢٦٢٢  نروژ  ٥٦٠  مالزي  ١٣٣١  سوئيس

  ٢١٨  جنوبي کره  ١٧٤٨  فليپين  ٤٨٣  لبنان  ١١٩٨  چين
  ٢٠٩  برزيل  ١٥٨٣  سنگاپور  ٣٧٨  کنيا  ١٠٥٣  سنگاپور
  ١٨٢  پاکستان  ١٤٥٤  مالزي  ٣٦٥  تايلند  ١٠٣١  اندونزي

 ۲۰۱۱، پول يالملل نيصندوق ب ي: آمار تراز پرداخت هامنبع

 : تجارت جهاني در خدمات مخابراتي به تفکيک نوع (ميليارد دالر)٥-٢نمودار 
 

 منبع: آمار تراز پرداخت هاي صندوق بين المللي پول
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 يريگ جهينت

توان آن را لمس کرد"  ينما يشود  يده نميد که يمحصولهر  تجارت در"به عنوان  در خدمات ين الملليتجارت ب
در  تواند يم خدمات درتجارت شود.  يم فيتعر ارتباط از راه دور)ا يو  يگردشگر خدمات، يخدمات بانک(مثل 

دهد که در  يل ميرا تشک يدرصد از کل تجارت جهان ۲۰تجارت در خدمات حدود . افتد اتفاق مختلف يها ش رو
صادرکننده  ۲۵ان يد و در ميک سوم رسيدر حال توسعه در تجارت خدمات به حدود  ي، سهم کشورها۲۰۱۰سال 

  ز وجود دارد.يلند) ني، تاين، مالزين کشور در حال توسعه (مانند چيعمده تجارت خدمات، چند
چندجانبه در دور اروگوئه حاصل شد و در  يتجارت خدمات در مذاکرات تجار يتوافق بر موافقتنامه عموم

بر رفتار جهان در تجارت خدمات آور حاکم  ن الزاميبر قوان يقانون ين مجموعه چارچوبيشد. ا يعمل ۱۹۹۵سال 
در خدمات  تجارت مذاکرات در ، اما هدف ازآزاد هستند خود يداخلمقررات بازار م يتنظ يقرار داد. کشورها برا

  . است ير ضروريغمقررات حذف 
ها که در  ن بخشياند. ا کرده  را تجربه يادير رشد زياخ يها ز در ساليمختلف تجارت در خدمات ن يها بخش

وساز، تجارت در خدمات  ، تجارت در خدمات ساختيگزارش بدان پرداخته شده است شامل تجارت در خدمات مال
 يشگاميدر پ يسنت يافته حضوري توسعه يشود. هر چند کشورها يم يونقل و تجارت در خدمات مخابرات حمل

نسبت به تجارت کاال، سبب شده است که  ياقتصاد يربناهايجاد زياز کمتر به ايتجارت خدمات دارند، اما ن
 را به خود اختصاص دهند. يشيدر حال توسعه بتوانند سهم رو به افزا يکشورها

 يعيدر منابع طب يتجارت جهان

ت درست يريرا به خود اختصاص داده است، و مد يبخش قابل توجه و سهم رو به رشد تجارت جهان يعيمنابع طب
  انسان کمک کند.  يت زندگيفيبه ک ياديکند که تا حد ز يفراهم م را آن امکان ارائه انواع محصوالت

تجارت  يبه بررس به طور خاص ن گزارشيدر اران، يا يبرا يعيالعاده تجارت منابع طب ت فوقيل اهميبه دل
مناطق  يدر برخ يعيع متراکم منابع طبيل توزيشود. کشورها به دل يو موارد مربوط به آن پرداخته م يعيمنابع طب

دو طرف ها در هر  استين سيا رند.يگ يدر نظر م يعيتجارت منابع طب يرا برا يا ژهيو يها استيس ييايجغراف
  کنندگان وجود دارد. کنندگان و مصرف عرضه
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 يعيمنابع طب شدن يف، ساختار تجارت و جهانيتعر

از لحاظ و  کميابند کهمحيط طبيعي در  موجود به عنوان "انباره مواد منابع طبيعي گزارش اين اهداف براي
، تعريف ١مفيد هستند"اندکي پردازش،  مقدار پس از يک خود و يا اوليه در حالت مصرف يا در توليداقتصادي 

  . جنگلداري است يها فرآوردهشيالت و  مربوط به در اين گزارش مهم استثنادو  شود. مي
 کشورها، بين در ناهمگون توزيع بودن، محدود شامل ياساس ويژگي چند در شده ذکر فمنابع طبيعي در تعري

 يکه برخ دارند اشتراک هم با قيمت گسترده ييراتو تغ ملي اقتصاد در اهميت مناطق، يگربر د يمنف خارجي اثر
   ح داده شده است.ير توضيدر ز
   ناهمگون توزيع) الف

ذخاير ثابت  از درصد ۹۰، حدود به عنوان مثالاند.  شده متمرکز تعداد اندکي از کشورها در منابع طبيعي ازبسياري 
المللي  تجارت بين قرار دارد. جهان کشور ۴۰در  نفتذخاير  درصد از ۹۹و ، کشور ۱۵ جهان تنها در شده نفت

  طبيعي کمک کند. توزيع منابع  نابرابري کاهش بهتواند  مي
  خارجي اثر) ب

اثرات  ، اماروست همصرف منابع روباستخراج و  ناشي از منفياثرات خارجي نگراني  با عمدتا منابع طبيعياقتصاد 
هاي  اکسيد کربن ناشي از سوزاندن سوخت بيش از حد، انتشار ديماهيگيري  در آن ناچيز است. مثبت جانبي

  اي از اثرات منفي منابع طبيعي است. اين اثرات، بر اقتصاد منابع طبيعي اثرگذار است. فسيلي، نمونه
   ) غالب بودنج

هاي مهم از منابع طبيعي، موقعيت غالب اين بخش در بسياري از اقتصادهاي صادرکننده اين  يکي ديگر از ويژگي
   منابع است. بسياري از اين کشورها تمايل دارند تا بر تعداد محدودي از محصوالت صادراتي تکيه کنند.

 مربوطه يها و شاخص يعيان تجارت منابع طبيجر

آمار ، يمعدن محصوالت و، سوخت التي، شيجنگل محصوالتمجموعه  به عنوان يعيمنابع طب يمعرف ازپس 
 ۷۷، ۲۰۰۸در سال  يليفس يها تجارت سوخت .٢شود ميشرح داده  ن محصوالتيا در يالملل نيب تجارت يفيتوص

  .داد يل ميتشکرا  کاال يدرصد از تجارت جهان ۱۸ حدود و يعيدر منابع طب يدرصد از تجارت جهان
  

                                                                                                                                 
  ۴۶، ص ۲۰۱۰گزارش سازمان تجارت جهاني،  ١
به دالر آمريکا محاسبه شده و به شدت تحت تاثير تغييرات در نرخ ارز و قيمت کاالها است. اين مورد در  جريان تجارت به قيمت جاري  ٢

  دهد صادق است. لي، که بزرگترين جز منابع طبيعي را تشکيل ميهاي فسي سوخت
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  يعيدر منابع طب جهاني تجارت) الف

بيش از شش برابر افزايش يافته، به  ۲۰۰۸و  ۱۹۹۸هاي  ارزش دالري صادرات منابع طبيعي جهان بين سال
تريليون دالر رسيده است. اين افزايش تا حد زيادي به افزايش پيوسته  ۳,۷ميليارد دالر به  ۶۱۳طوري که از 

 ۲۰۰۸نفت، سهم تجارت مواد سوختي در سال   گردد. به طور خاص، افزايش قيمت بر مي ١قيمت کاالهاي اوليه
درصد (از  ۵۷برابر  ۱۹۹۸تريليون دالر) رسيده، نسبتي که در سال  ۲,۹درصد صادرات منابع طبيعي جهان ( ۷۷به 

تقاضا در بخشي از کشورهاي  ، اما با افزايشبوده پايدار يراخ يها در سالنفت  توليدميليارد دالر) بوده است.  ۴۲۹
کاالهاي سهم  ۶-۲نمودار . ٢است شده واردقيمت  افزايش جهتدر  يدر حال توسعه مانند چين و هند، فشار

  دهد. نشان مي تجارت جهاني کاالها را از ابتداي قرن پيشين در اصلي منابع طبيعي و ساير محصوالت ،صنعتي
  مناطق يکبه تفک طبيعي منابع تجارت) ب
. است متفاوت ديگربه منطقه  اي منطقه از کامالً صادرات الگوي ،هادر کشور طبيعي منابع نابرابر توزيع به توجه با

پردازند، تمايل دارند که  حقيقت مشاهده شده ديگر آن که مناطقي که به طور عمده به صادرات منابع طبيعي مي
 صنعتي هستند نسبت به کاالهايکننده  توليدحالي که مناطقي که منابع طبيعي را به ديگر مناطق منتقل کنند، در 

  ). ۷-۲نمودار ( ترند متمايلاي منابع طبيعي  درون منطقهتجارت 

                                                                                                                                 
1 Commodity 

  .، فصل اول، تحوالت بازارهاي انرژي جهاني رجوع شوداز مجموعه مطالعات جهانی طرح حاضر سوممجلد  برای مطالعه بیشتر به ٢

 (درصد) ١٩٠٠هاي توليدي در تجارت کاال از سال  سهم گروه :٦-٢نمودار 
 

 ۲۰۱۰منبع: گزارش سازمان تجارت جهاني، 
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 يتجار يها استيو س يعيمنابع طب

اي از ابزارهاي سياستي بر تجارت منابع طبيعي موثر هستند. اين ابزارها شامل ماليات بر صادرات،  طيف گسترده
شوند. آنچه تصوير را  اي و ماليات و يارانه بر مصرف مي تعرفهو ممنوعيت، تعرفه، ابزارهاي غير بندي سهميه
کند، جدا کردن سياست تجاري و داخلي است که به طور خاص در مورد منابع طبيعي خود را نشان  تر مي پيچيده

  شود. يها پرداخته م استين سير به دو نمونه از ايدر ز دهد. مي

  

  واردات الف) تعرفه
ج که در ينتاشود.  هاي اجرا شده بر واردات منابع طبيعي، به تعرفه واردات منابع طبيعي پرداخته مي از محدوديت

تر از کل تجارت کاال  پايين، يعيتعرفه در بخش منابع طب يکه به طور کل دهد مي، نشان خالصه شده ۵-۲جدول 
   افته برقرار است.يدر حال توسعه و توسعه  يجه در مورد هر دو گروه کشورهاين نتياست. ا

 ۲۰۱۰منبع: گزارش سازمان تجارت جهاني، 

 ٢٠٠٨: صادرات منابع طبيعي مناطق به تفکيک مقصد در سال ٧-٢نمودار 
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 ٢٠٠٧در سال  يعين ساده نرخ تعرفه وضع شده در منابع طبيانگمي :٥-٢جدول 

 تمام کشورها در حال توسعه يکشورها افتهيتوسعه  يکشورها بخش
  ۱۴,۲  ۱۵,۱  ۲,۲  التيش

  ۶,۱  ۶,۵  ۰,۶  جنگلي محصوالت
  ۵,۸  ۶,۲  ۶,۵  سوختي مواد
  ۵,۷  ۶  ۰,۸  معدني مواد
  ۱۰,۳  ۱۰,۷  ۵,۴  کاال واردات کل

 الملل ينو مرکز تجارت ب يسازمان تجارت جهان هاي داده يکپارچه پايگاه: منبع

  
  يارانه) ب
، ٢٠٠٦تا  ١٩٩٦از سال آورده شده است.  OECD يالت در کشورهايارانه پرداخت شده به شي، ٦-٢جدول در 
در ارد دالر يلمي ٤,٢از  بوده، که دالر ارديلمي ٦,١ حدود در ساالنهبه طور متوسط ن کشورها يدر ا يمبادالت نيچن

   د.يرس ٢٠٠٦در سال ارد دالر يلمي ٧ش از يب يعنيخود، به اوج  ١٩٩٨سال 
 

 ون دالر) يلمي( ٢٠٠٦الت، يش OECD يها دولت ي: نقل و انتقال مال٦-٢جدول 
 مقدار کشور مقدار کشور

  ٧٥٢  جنوبي کره  ٩٠  استراليا
  ٨٩,١  مکزيک  ٧,٨  بلژيک
  ٢١,٣  هلند  ٥٩١  کانادا

  ٣٨,٦  نيوزلند  ١١٣,٢  دانمارک
  ١٥٩,٥  نروژ  ٢٣,٤  فنالند
  ٢٩,٣  پرتغال  ١١٣,٨  فرانسه
  ٤٢٥,٤  اسپانيا  ٣٠,٧  آلمان
  ٤١,٥  سوئد  ٧٩,٦  يونان

  ١٣٣,٩  ترکيه  ٥٣,٤  ايسلند
  ١١٤,٧  بريتانيا  ٣٩,٤  ايرلند
  ٢١٢٨,٨  آمريکا  ١١٩,٢  ايتاليا
  ٧١٦٩,٩  OECD  ١٩٨٥,١  ژاپن
 ۲۰۱۰ ،يجهان تجارت سازمان گزارش: منبع
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 يريگ جهينت

که چه  نيپرداخته شد. نخست ا يعيمربوط به تجارت منابع طب يمورد مورد از مسائل اساس دون بخش به يدر ا
اثر  ن دسته از کاالهايتجارت ا يها در الگوها و نحوه مبادله آن يعيمنابع طب ياقتصاد يديکل يها يژگيو
از  يو عواقب ناش يعيدر بخش منابع طب يتجار ياست هاين سييزه دولت ها در تعيگذارد. در مسئله دوم انگ يم
  ح شد. يزه تشرين ساختار انگيا

به  يعيدارد. اول، منابع طب يديتول يتجارت در کاالها با يا مالحظه  تفاوت قابل يعيتجارت در منابع طب
ن به يو همچن يعيمنابع طب يبرا يالملل نيجاد مبادالت بين شکل از معامله به ايل دارند. ايتجارت متمرکز تما

خاص منابع منجر به  يها يژگيگر ويو د ييايع نابرابر جغرافيآن کمک کرده است. دوم، توز يان تجاريثبات جر
مراحل مختلف  يو ادغام عمود ين دولتيخاص تجارت شده است. قرارداد دراز مدت ب يها شکل دنبال کردن 

   اند. ن نمونهيد از ايند توليفرا

 اي معاهدات همگرايي منطقه

 مقدمه

ه و در این پيشتر بيان شددر جلد اول، بخش اول، فصل اول طور که  اي، همان هاي تجاري منطقه رشد بلوک
هاي اخير است.  المللي در سال يکي از تحوالت اساسي در روابط تجاري بين ای از آن ذکر شد، گزارش خالصه

يک بلوک تجاري هستند، و بسياري از کشورها در بيش از يک بلوک تجاري  الاقل عضو ،همه کشورها تقريباً
که  . با وجودي١گيرد ها صورت مي عضويت دارند. بيش از يک سوم از تجارت جهاني در در داخل اين موافقتنامه

ها  اند، تنوع زيادي در شکل آن اي با هدف کاهش موانع تجارت بين اعضا، شکل گرفته هاي منطقه موافقتنامه
 وجود دارد. 

هاي  ، دو دهه گذشته شاهد تغييرات کيفي در همگرايي ٢اي هاي منطقه عالوه بر افزايش زياد تعداد همگرايي
   اي بوده است. منطقه

هاي داخلي  ، در راستاي آنچه در روند سياستسوي يک مدل بازحرکت از "همگرايي بسته" به  .۱
هاي تجاري که بين کشورهاي در حال توسعه در  بسياري از بلوک .رخ داد است، اقتصادي

تشکيل شدند بر اساس مدل توسعه جانشيني واردات شکل گرفتند. در  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰هاي  دهه

                                                                                                                                 
  رسد. شود اين نسبت به حدود دو سوم تجارت جهاني مي) هم در نظر گرفته APECهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ( اگر سازمان همکاري ١
  مروي بر آن شد. مجموعه مطالعات تحوالت جهانی جلد اول ٢
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المللي، تمايل به بيرون و  کنترل تجارت بيناي، به جاي  هاي منطقه مقابل، موج جديد همگرايي

 المللي دارند. تعهد مضاعفي به افزايش تجارت بين

ها و  روشن شدن اين موضوع که همگرايي موثر به موارد بيشتري از آنچه در کاهش تعرفه .۲
هاي عميقي" به طور فعال نخستين بار تنها در  چنين "ادغام شود، نياز دارد بندي انجام مي سهميه

هاي  خود را در موافقت نامه زار مشترک اتحاديه اروپا دنبال شد، اما در حال حاضر راهبا
 . ١اي ديگر نيز باز کرده است اي منطقه

هاي تجاري "شمال جنوب" که در آن کشورهاي با درآمد باال و کشورهاي در حال  ظهور بلوک .۳
يا نفتا  ٢رت آزاد آمريکاي شماليترين مثال موافقتنامه تجا شايد مهم توسعه شرکايي برابر هستند.
به سه کشور با حضور مکزيک، گسترش  )CUSFTA( ٣آمريکا -باشد، که از اتحاديه کانادا

 . ٤جنوب شرکت دارد -هاي شمال يافت. اتحاديه اروپا نيز در موافقتنامه

مهم هستند  هاي همگرايي هاي اقتصاد کالن و موارد مربوط به نرخ ارز براي پايداري موافقتنامه سياست
هاي تجاري اختالل  درون بلوک هاي اقتصاد کالن ناپايدار ممکن است در تعهد کشورها به تجارت آزاد سياست

ايجاد کند، يا به تعرفه خارجي مشترک اتحاديه گمرکي منجر نگردد. در اينجا به داليل فضاي محدود و اهداف 
اي متمرکز خواهد بود. از مسائل مهم  چگي منطقههاي واقعي يکپار مشخص گزارش بر تجزيه و تحليل بر جنبه

  هاي همگرايي است. شود، نتايج بلندمدت موافقتنامه که در اينجا بررسي مي

 تاريخچه و داليل

  الف) تاريخچه
معاهدات تجاري دو جانبه و  مانند هاي مختلف در طول تاريخ مدرن، کشورها روابط تجاري خود را از روش

توان در سه دوره جدا  اي را مي هاي منطقه اند. رشد موافقتنامه ن و تقويت کردهيتضم ،اي هاي منطقه موافقتنامه
   بررسي کرد.

ها با کاهش تقاضا روبرو شدند،  زماني که دولت و ۱۹۳۰دهه در استعمار، دوره پس از دوران اوليه معاصر و 
هاي  حل"هاي پذيرفته شده، موافقتنامه يکي از "راه ل شد.يجدا از هم تبد يريه جزاسيستم تجاري جهان ب

                                                                                                                                 
هايي از حرکت به سوي ادغام  اتحاديه پولي و اقتصادي غرب آفريقا ، شوراي همکاري خليج فارس، مرکوسر، بازار مشترک جنوب آفريقا، نمونه ١

  عميق هستند.
2 North America Free Trade Agreement (NAFTA) 
3 Canada-USA Free Trade Agreement (CUSFTA) 

هاي اتحاديه اروپا و اقتصادهاي در حال گذار شرق اروپا، اتحاديه گمرکي با ترکيه و موافقتنامه با بسياري از کشورهاي  از جمله، موافقتنامه ٤
  مديترانه.



 جهاني شدن بازار محصول                                                                                              ٥٩٨
 

 

 خود را در کمک به بازسازي سياسي اروپا نشان داد. اي هاي منطقه موافقتنامه، ۱۹۵۰اي بود. در طول دهه منطقه
 ۱۹۶۰حال توسعه در دهه گرايي بين کشورهاي در  اتحاديه اقتصادي اروپا منجر به افزايش منطقه موفقيت آشکار

رفت و  پيش مي يع داخليت از صنايکه با سياست جانشيني واردات و حما ييگرا شد. در اين دوره افزايش منطقه
کمتر خواهد بود. در اواخر دهه  ياست در صورت اجرا در منطقه بزرگ اقتصادين سيا يها نهيتصور آن بود که هز

داد پايان موج يها لغو شدند. اين رو از موافقتنامه ياريکار و به دنبال آن بسها آش موافقتنامه اين ١، ناکارآمدي۱۹۷۰
  بود.   گرايي اول منطقه

المللي و رقابت  تغيير بزرگي در نگرش جوامع نسبت به تجارت بين گرايي، ، در موج دوم منطقه۱۹۸۰در دهه 
اي با آزادي اقتصادي  هاي منطقه موافقتنامه با برنامه بازار مشترک اتحاديه اروپا، موج جديدي از صورت گرفت.

طي اين دوره در اروپا،  .هاي اتحاديه اروپا بود گرايي در اين دوره تحت تاثير فعاليت رشد در منطقه بيشتر پديد آمد.
اي که هنوز عضو اتحاديه نبودند گسترش يافت. اروپا در اين رويکرد  برنامه بازار مشترک به کشورهاي همسايه

گرايي، اين موج  شد. شبيه موج قبلي منطقه گرايي از سوي اياالت متحده امريکا نيز تشويق مي ود و منطقهتنها نب
  . ٢رفت توسعه پيش مي نيز با موتور محرکه کشورهاي در حال

گرايي در عمل ظاهر شده که نيرو محرکه آن شبيه گذشته  در طول دهه گذشته، موج ديگري از منطقه
، اتحاديه اروپا و اياالت متحده هستند. اما براي اولين بار بسياري از کشورهاي آسيايي هاي تجاري اصلي قدرت

   ند.گرايي تبديل شد وي محرکه منطقهگرايي و عدم تبعيض بودند، به نير ترين حاميان چند جانبه مهم قبالً که
  

  ب) داليل همگرايي
اند و  بعضي از اهداف به صراحت بيان شده اي دخيل است. هاي اخير همگرايي منطقه عوامل بسياري در جهش

  توان به موارد زير اشاره کرد: از اهداف اعالم شده و ضمني مي .دنداراشاره  ياديل بنيدالبه برخي نيز 
 گذاران  را به سرمايه ييها خواهند عالمت هاي بهتر است و مي ها رسيدن به سياست خواسته دولت

 داخلي و خارجي بفرستند.

 آورد يمفراهم  تر بازارهاي بزرگ من بهسترسي اد. 

                                                                                                                                 
  شد، در نتيجه، نتايج اقتصادي چنداني در بر نداشت. هاي اقتصادي را شامل مي دوديت بر فعاليتهاي متعدد و اعمال مح ها کنترل موافقتنامه ١
هاي  اندين، دوباره بازسازي شدند. در آفريقا نيز موافقتنامه هاي قديمي، مانند بازار مشترک آمريکاي مرکزي و جامعه  در آمريکاي التين، موافقتنامه ٢

ار مشترک شرق و جنوب آفريقا، جامعه شرق آفريقا، جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا و اتحاديه توسعه هاي جديد (باز اي به شکل منطقه
اي، تشويق اتخاذ مواضع  هاي منطقه )) با هدف شتاب بخشيدن به صنعتي شدن، تنوع بخشيدن به اقتصاد، توسعه زيرساختSADCجنوب آفريقا (

اي براي منطقه آزاد تجاري آسه  در آسيا، انجمن کشورهاي جنوب شرقي آسيا با برنامه دوباره احيا شد.مشترک و ترويج صلح و امنيت در اين قاره، 
   شروع به کار کرد. (AFTA)آن 
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 تا به دنبال کارايي بيشتر از طريق کند  ها و کشورها را وادار مي کتشدن، شر فشارهاي جهاني

 گذاري باشند. هاي خارجي و سرمايه آوري تر، افزايش رقابت، و دسترسي به فن بازارهاي بزرگ

 هاي مديريت اقتصادي  ا در حوزهها، حفظ حاکميت از طريق ادغام با ديگر کشوره خواسته دولت
  است.

  به ثبات و رفاه در کشورهاي همسايه، به داليل بشردوستانه و نيز براي جلوگيري از سرريز
 ، کمک شود.و جمعيت  ناآرامي

 کنند. در حالي که بقيه جهان به سوي همگرايي حرکت مي يترس از بيرون ماندن از روند جهان 

  به موارد زير اشاره کرد: توان يم زيهمگرايي ن ياديل بنيو از دال
 سقوط شوروي 

 تغيير در درک نقش اقتصاد باز در توسعه 

  نياز به ايجاد يک پويايي داخلي براي اصالحات مورد نياز 

 بلوک از بيرون يدر قبال کشورهاگذاري تجاري  سياست

 موضع سياست تجارت خارجي بستگي دارد. به طور مستقيم به هاي همگرايي  منافع خالص عضويت در موافقتنامه

  اي، وجود دارد. هاي منطقه هاي باز خارجي در همراهي با ادغام هايي قوي براي پيگيري سياست استدالل
هاي خارجي باالتر باشد، تفاوت قيمت نسبي ايجاد شده از آزادسازي ترجيحي بيشتر خواهد بود و  هر چه تعرفه

هاي بيشتري  هزينه هاي همگرايي  موافقتنامهدهد. همچنين  در نتيجه با احتمال بيشتري انحراف تجارت رخ مي
   يابند. خواهد داشت، زيرا توليدکنندگان ناکارآمد گسترش مي

ث هاي همگرايي باع  است که تشکيل يا تعميق موافقتنامه آنچنيني  هاي اين کايت در مورد مشاورهيک ش
قبول  کند و به سطح غير قابل ها را بزرگ مي سازي همزمان خارجي اين هزينهشود و آزاد هاي تعديل مي هزينه

 حال توسعه واي کشورهاي در منطقههاي همگرايي   سازي موافقتنامه مطالعات مربوط به شبيه ،ياز طرف رساند. مي
هاي تعديل موافقتنامه با  دهد هزينه کشورهاي با درآمد باال يا بلوک بزرگ (مانند اتحاديه اروپا) نشان مي

  هاي آزادسازي تجارت غيرترجيحي يکسان است. هزينه
آزادسازي تجارت هاي  ها و هزينه هاي همگرايي، تعادل مشوق  يک سوال مهم اين است که آيا موافقتنامه

دهد؟ بخشي از جواب اين سوال با فعل و انفعاالت مشخص بين موافقتنامه و  را تغيير مي يبه صورت کل خارجي
هاي موافقتنامه در سياست  هاي داخلي و محدوديت انگيزه ر آن بهو بخش ديگ شود يمشخص مخارج از آن 

  تجاري بستگي دارد.
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 هاي تجاري چگونگي افزايش تجارت و رقابت در بلوک

  الف) مقدمه
کنندگان و افزايش رقابت بين توليدکنندگان،  تواند از طريق تسهيل انتخاب مصرف يک بلوک تجاري مناسب مي

اي، بازار را بزرگ و ورود  وري و رفاه اقتصادي در کشورهاي عضو بيانجامد. حذف موانع تعرفه به افزايش بهره
هاي تجارت آزاد،  کند. در اين بخش ساختار پايه و اقتصاد موافقتنامه ميکنندگان کارآمد به کشور را بيشتر  توليد

  شود.  کنند بررسي مي هاي گمرکي بين خودشان را حذف مي که در آن اعضا تعرفه
دهد. سوال اساسي اين است که آيا بلوک، تجارت را  بلوک تجاري معموال تجارت بين اعضا را افزايش مي

تر ديگر اعضاي بلوک جايگزين توليد داخلي گرانتر شوند) و يا آن  هد محصوالت ارزاند کند (اجازه مي "ايجاد" مي
که زماني که هر   شود؛ به دليل اين دهد (واردات خارج از گروه با واردات درون بلوک، جايگزين مي را "انتقال" مي

شود). هر چند که شواهدي بر  دو کاالي خارجي با تعرفه يکسان روبرو هستند، کاالي عضو بلوک ارزانتر تمام مي
دهد که "انتقال" با  ها نشان مي هاي تجاري داللت دارد، برخي از يافته همزماني "ايجاد" و "انتقال" تجارت در بلوک

  دهد. احتمال بيشتري رخ مي
در نمايي است.  موافقتنامه کننده مهمي در مزاياي کلي يک تعادل بين "ايجاد" و "انتقال" تجارت، عامل تعيين

اما در واقع،  افتد. ها اتفاق مي مندي موهبت وري و بهره در بهرهتفاوت کلي، دادوستد درون يک کشور بر اساس 
در چنين شرايطي، رقابت بين  وجود آيد.  بههم جويي ناشي از مقياس  تواند از تمايز محصول و صرفه دادوستد مي

کنندگان  المللي با مجوز ورود دادن به عرضه . تجارت بينبيند کنندگان زيان مي ها تضعيف شده و مصرف شرکت
توانند اين مزايا را از طريق  مي هاي همگرايي موافقتنامهکند.  براي افزايش رقابت به بازار فراهم مي  ابزار مهمي

 تجارت بين اعضا مهيا کنند. هنوز شواهد تجربي کافي وجود ندارد که نشان دهد کشورهاي در حال توسعه قادر
  استفاده کنند. هاي همگرايي موافقتنامهخواهند بود از اين دستاوردهاي حاصل از 

  
  ب) افزايش تجارت

شود. در واقع،  با يکديگر منجر مي ها کاهش موانع تجاري بين دو کشور، به احتمال زياد به افزايش داد و ستد آن
) و توافقنامه تجارت آزاد اتحاديه CEFTA( ١در بسياري از موارد، مانند توافقنامه تجارت آزاد اروپاي مرکزي

اما پيش از هر رسد.  عرب، اين هدف، به صراحت در پيمان ذکر شده است. اين نتايج، مطلوب به نظر مي
توان به  پرسيد که آيا هر افزايشي در تجارت مطلوب است و آيا هر افزايش در تجارت را ميگيري، بايد  نتيجه

                                                                                                                                 
1 Central European Free Trade Agreement 
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تري به حجم تجارت  اي که نگاهي دقيق هاي اقتصادي خ به اين سوال به نظريههمگرايي نسبت داد. براي پاس

   شود. دارد پرداخته مي
دهد  کننده منافع حاصل از تجارت، اين است که تجارت آزاد جهاني اجازه مي دليل کالسيک توصيف

به آزادسازي تجارت همگرايي   کنند. موافقتنامه يترين محصول را خريدار ها، ارزان کنندگان و بنگاه مصرف
دهد، آيا همين براي ايجاد منافع حاصل از تجارت کافي است؟  انجامد و حداقل برخي از موانع را کاهش مي مي

کننده شرايطي است که تمام موانع تجاري کاهش يابد. اين نتيجه  لزوما چنين نيست. منافع حاصل از تجارت بيان
دهد، قابل تعميم  هاي همگرايي رخ مي يه آنچه در موافقتنامهآميز در موانع، شب براي کاهش جزئي و تبعيض

جايي توليد در جهت مزيت نسبي، بدون ترديد به افزايش رفاه در کشور  نيست. "ايجاد" تجارت، به دليل جابه
ع ارزان انجامد. "انتقال" تجارت از مناب هاي همگرايي به "انتقال" تجارت نيز مي انجامد. اما موافقتنامه واردکننده مي

هاي  شود. اثر رفاهي موافقتنامه هاي همگرايي، سبب افرايش هزينه مي تر در موافقتنامه به سوي منابع گران
  همگرايي بر اعضاي بلوک به عنوان يک گروه به تعادل بين "ايجاد" تجارت و "انتقال" تجارت بستگي دارد.

از سال به مرکوسر است، که در آن واردات بيشترين افزايش در باز بودن يک موافقتنامه همگرايي مربوط 
درصد از توليد ناخالص داخلي رسيده است. کاريکام و  ۸,۱به  ۳,۹دو برابر شده و از بیش از  ۱۹۹۶ سال تا ۱۹۹۰

ايجاد تجارت قوي را  ها اند. در طول دوره مورد مطالعه، اين بلوک شوراي همکاري خليج فارس نيز بازتر شده
ودي که اغلب حجم تجارت بسيار پايين است. سهم واردات از اعضاي بيرون موافقتنامه به دهند، با وج نشان مي

دهد که حرکت در جهت مخالف انحراف تجارت است. اگر  توليد ناخالص داخلي نيز افزايش زيادي را نشان مي
روش  تاييدي بر ۸-۲و  ۷-۲گرايي باشد، اعداد نمودارهاي  همه اين افزايش تجارت مربوط به منطقه

  .١سياست تجاري است گرايي) به عنوان (منطقه

 اي هاي همگرايي منطقه رشد در موافقتنامه

رشد اقتصادي مسئله اصلي توسعه اقتصادي است و براي بسياري از کشورها رشد بايد از طريق صنعتي شدن مهيا 
هاي  نهايي توافقنامهگذاران کشورهاي در حال توسعه و توجيه  در اين بخش به نگراني اصلي سياست شود.

و  هاي همگرايي شواهد مستقيم بر موافقتنامه .شود اي، که همان رشد اقتصادي است، بررسي مي همگرايي منطقه
وجود دارد  شواهد کمي  ها وابسته است، اما با آنچه در واقع اتفاق افتاده، کامال سازگار است. رشد به برخي از روش

شورهاي در حال توسعه باعث تحريک رشد شده باشد، اما برخي از شواهد اخير هاي همگرايي بين ک که موافقتنامه
                                                                                                                                 

ها  از آن هستند که بتوان بر اساس آن تر دهنده منافع اقتصادي است، اما اين محاسبات بسيار ساده با وجودي که تغييرات تجاري ذکر شده نشان ١
آميزي باشد که اعضاي موافقتنامه  تجاري غيرتبعيض کند". زيرا ممکن است اين تغييرات بيشتر به دليل آزادسازي گرايي کار مي نتيجه گرفت "منطقه

  است.مطرح شده  يلياز بحث در گزارش تفص يشتريات بييجز اند. همزمان با امضاي موافقتنامه اجرا کرده
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جنوب ممکن است رشد را تحت تاثير قرار دهد. بررسي موردي عملکرد  -هاي همگرايي شمال در موافقتنامه
 جنوب در مقابل -هاي شمال  اثرات موافقتنامه  کشورهايي چون مکزيک، لهستان، پرتغال و بررسي رسمي

  جنوب ممکن است به رشد منجر شود. -هاي شمال  دهد که موافقتنامه جنوب نشان مي -جنوب

 در رشد جنوب -جنوب و شمال -معاهدات جنوب

هاي تجاري، رشد اقتصادي است. هر تغييري که حتي يک افزايش  در يک تحليل نهايي، هدف اصلي سياست
که منافع انباشته را به دنبال داشته باشد، همه  که ي، به طورکوچک در نرخ رشد اقتصادي بلندمدت ايجاد کند

برد. اگر باز بودن تجارت به رشد کمک کند، که  مدتي که تاکنون بحث شده را به محاق مي و ميان ستايامزاياي 
اي) حداقل به  هاي منطقه رود که باز بودن نسبي (در همگرايي شود، منطقي است که انتظار  يمعموال چنين ادعا م

گذاري را تحت تاثير قرار  اغلب نرخ سرمايه يباز بودن نسب کند، به خصوص کهتواند به رشد کمک  يم طور نسبي
همچنين جنوب و  -جنوب هاي همگرايي از موافقتنامه يشود و شواهد دهد. در اين بخش اين ادعا بررسي مي مي

ها داراي اثرات مفيدي  موافقتنامهشود. بايد در نظر داشت که زماني که  جنوب ارائه مي -شمال يها موافقتنامه
  دهد. هستند، تجارت آزاد بدون تبعيض، به طور معمول همه منافع را ارائه مي

 افزايش چون يموارد ممکن است نرخ رشد کشور عضو را از طريق هاي همگرايي ساختار مناسب موافقتنامه
وري سرمايه و نيروي کار  تواند بهره مي خود امر به نوبهافزايش دهد. اين  ها ميان کشورها ار و يا کاهش تنشاعتب

  هاي مسير توسعه را پر کند.  گذاري و دانش منجر شود و شکاف را باال ببرد، به جريان اضافي سرمايه

 دانش و نهادها

تواند اثر بلندمدت بيشتري بر رشد اقتصادي داشته باشد.  انباشت سرمايه انساني نسبت به سرمايه فيزيکي مي
زا دارد. يکي ديگر از عوامل مهم در رشد، چارچوب حقوقي، نهادي و  هاي رشد درون "دانش" نقش اصلي در تئوري

    شود. هاي نهادي مي ر عمل، و ساير جنبهنظارتي است که شامل فرايند کيفيت و ثبات سياسي، حقوق مالکيت د
تواند در رشد اقتصادي بلندمدت تاثيرگذار باشد؟ اول،  گذاري مي با توجه به اين چارچوب، چگونه سياست

توانند  دوم، مي گذاري در آموزش و ديگر اشکال سرمايه انساني کمک کنند. ترويج سرمايه توانند به  مي ها دولت
ي خود را به منظور افزايش انگيزه براي انباشت سرمايه و ابتکار، بهبود ببخشند. نهادهاي قانوني و سياس

المللي، کمک  هاي بين سازي و سياست د در هر دو سياست يکپارچهنتوان اي مي هاي همگرايي منطقه موافقتنامه
   ند.نک
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کشورهاي در حال  از آنجا که اکثر .در انباشت دانش ايفا کنند  تواند نقش مهمي هاي تجاري مي سياست
هاي تجارت خارجي را دنبال کنند  کننده عمده علمي و يا دانش فني نيستند، مهم است که سياست توسعه توليد

  که موجب افزايش کسب دانش از خارج از کشور شود.

 و سرريز تجارت، همگرا شدن

دهد که افزايش تجارت دوجانبه ميان کشورهاي ثروتمند منجر به همگرايي  شواهدي ارائه مي ١)۱۹۹۳بن ديويد (
دهد که در اروپا، افزايش زياد تجارت همراه با افزايش همگرايي به  شود و نشان مي رو به باال در درآمد سرانه مي

 آمده است، تقريباً ۸-۲مودار طور که در ن نزديک شدن چشمگير درآمد سرانه در ميان کشورها شده است. همان
، زمان تشکيل اتحاديه گمرکي بنلوکس، ۱۹۴۷همگرايي مستمر در درآمد سرانه در اروپا از شروع ادغام در سال 

شود. تفاوت درآمد حدود دو سوم در طول دوره کاهش يافته و همگرايي به سمت باال بوده  ديده مي ۱۹۸۱تا سال 
  اند. نسبت به گذشته تجربه کردهتري را  و کشورهاي فقير رشد سريع

کشورهاي  نيمابشود و لزوما  يافته حاصل مي د اين همگرايي ميان کشورهاي توسعهنده مشاهدات نشان مي
) بيان ۱۹۹۸با درآمد متوسط و يا ميان کشورهاي با درآمد متوسط و کشورهاي ثروتمند وجود ندارد. بن ديويد (

از  يا کند همگرايي ميان کشورهايي که شريک تجاري هستند، معمول است، در حالي که ميان گروه تصادفي مي
دگاه که همگرايي از طريق سازوکار تجارت رخ شود. بر اين اساس، اين دي کشورها چنين روندي مشاهده نمي

گذاري مستقيم خارجي، که به  هاي ديگر باز بودن اقتصادي، مانند سرمايه شود، اگر چه جنبه دهد تقويت مي مي
دهد وجود  ) نشان مي۱۹۹۶کند. بن ديويد ( شدت با تجارت همبستگي دارد، نيز به همگرايي کمک مي

انجامد.  گذاري، مي وري کل عوامل و نه نرخ سرمايه مگرايي در ميزان بهرههاي همگرايي بيشتر به ه باشگاه
، اثر ادغام بر تسهيل همگرا شدن درآمد سرانه کشورهاي عضو را در سه موافقتنامه همگرايي، ٢)۱۹۹۷کاراس (

اي التين عضو) و موافقتنامه تجارت آزاد آمريک ۱۵عضو)، اتحاديه اروپا ( ۵اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا (
دهد که همگرايي قوي در  سه آزمون تجربي نشان مي کند. ، بررسي مي۱۹۹۰تا  ۱۹۶۰عضو) در طول دوره  ۷(

تري در موافقتنامه تجارت  اند)، همگرايي ضعيف اتحاديه اروپا وجود دارد (کشورهاي فقيرتر رشد بيشتري داشته
  در اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا وجود دارد. آزاد آمريکاي التين و عدم وجود همگرايي و يا حتي واگرايي

                                                                                                                                 
1 Ben-David, 1993 
2 Karras, 1997 
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 هاي اقتصادي داخلي همگرا شدن سياست

تواند افزايش منافع حاصل از تشکيل يک بلوک تجاري را افزايش دهد.  ميهاي داخلي  همگرايي در زمينه سياست
کند، بردارد و منافع اقتصادي بسيار  تواند موانعي که بازارهاي ملي را از دست ديگران خارج مي اين همگرايي مي

هاي  همکاري هاي تجارت ترجيحي در دسترس است، براي کشور به بار داشته باشد. بيشتر از آنچه در موافقتنامه
هاي داخلي مانند مقررات ماليات، بهداشت و ايمني، استانداردهاي  درون دولتي در طراحي و استفاده از سياست

با کاهش هزينه معامالت و  -گذاري ناميده خواهد شد سازي سياست آنچه که در اينجا يکپارچه -زيست محيطي
 واند به افزايش رقابت در بازارهاي داخلي منجر شود.ت کنندگان جديد براي ورود به بازار، مي اجازه به عرضه

تواند بر غلبه بر شکست بازار کمک کند و اين اطمينان حاصل شود که  هاي داخلي مي همکاري در سياست
  هاي تجاري از در پشتي دوباره وارد نخواهد شد. محدوديت

قرار دادن منابع براي غلبه بر مخالفان  تواند با ارائه چارچوب نهادي و در دسترس هاي همگرايي مي موافقتنامه
سازي  تواند به پياده ها کمک کند. به طور مشابه، ادغام سياست مي اصالحات سياستي، به يکپارچه سازي سياست

 ترين دستاورد حاصل از آن است. و اجراي بخش تجارت موافقتنامه همگرايي کمک کند، که مهم

 )۱۹۹۳منبع: بن ديويد (

-١٩٨١: آزادسازي تجاري و همگرايي درآمد در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ٨-٢نمودار 
١٩٤٧ 
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 نتيجه گيري

 المللي نياز بنيادي و شرايط الزم براي توسعه اقتصادي است. تقريباً تجارت بين دهد که سياست تجربه نشان مي
شامل نگهداري مرزهاي باز براي تجارت در کاال و خدمات و المللي  تجارت بيندر هر شرايطي، سياست 

رد تمام گذاري در مو . بهترين راه باز بودن کاهش موانع تجارت و سرمايهشود يمگذاري مستقيم خارجي  سرمايه
حتي اگر شرکاي دهد  تجربه همچنين نشان مي شرکاي تجاري، از طريق آزادسازي غيرترجيحي تجارت است.

فشارهاي سياسي  .باشدمطلوب تواند  يز ميتجارت ن آزادسازي يک طرفهتجاري موضع مشابهي اتخاذ نکنند، 
در عضويت کند و بنابراين در برخي شرايط تجارت ترجيحي در منطقه تشويق  ها را به آزادسازي تواند دولت مي

   مناسبي براي سياست ملي باشد. حل ممکن است راه هاي همگرايي موافقتنامه
که به  هنگامي چه براي برخي از اهداف مثبت مطلوب هستند و هاي همگرايي در حالتي که موافقتنامهچه 

 .بازده زيادي را به بار خواهند آورد ر ذهن باشدوري اقتصادي د آيند، اگر بهره وجود مي هسياسي ب داليل اساساً
 يا ن مسئله مهم است که قيمت اقتصادييغير اقتصادي باشد، مانند افزايش امنيت ملي، ا حتي اگر هدف ظاهراً

ر خالصه يچه در اين بخش مطرح شد را در موارد زشود به حداقل برسد. شايد بتوان آن که براي آن پرداخت مي
   کرد:

 هاي همگرايي براي افزايش رقابت استفاده شود. موافقتنامهاز  .۱

 د.نجنوب برتري دار –جنوب بر معاهدات جنوب  -موافقتنامه شمال .۲

 دست آوردن جهت منافع اقتصادي جهاني نيازمند شفافيت است. هاعتبار ب .۳

 ها توجه شود. هاي معامالتي در کارکرد موافقتنامه به هزينه .۴

  اي همگرايي ممکن اثرات مثبت يا منفي بر بودجه دولت داشته باشد.ه موافقتنامهتوجه شود که  .۵
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 تجربه کشورهاي در حال توسعه

طور كه در فصل گذشته در مرور روند جهاني شدن ذكر شد، پس از جنگ جهاني دوم، همزمان با رشد همان
هاي  سال اخير را از دوره ۶۰هايي كه يافته است. از ويژگي  المللي گسترش زيادياقتصادي جهاني، تجارت بين

ي خارجي و نيز انتقال تجارب گذار سرمايهالمللي،  كند، روند جهاني شدن است که به تجارت بين مي پيشين جدا
گذاري خارجي،  المللي و سرمايه زماني رشدهاي باالي اقتصادي با افزايش حجم تجارت بين كمك كرده است. هم

  شود.  شدن بر رشد كشورها تلقي مي عالمتي از اثرگذاري جهاني
دو كشور و اقتصادي در  به تجربه كشورهاي در حال توسعه در رشد با توجه به موارد ذکر شده، در اين فصل

شود. امارات متحده عربي كه در دوره پس از استقالل خود رشدهاي باال را تجربه كرده و  مي دو منطقه پرداخته
 اي از كشورهاي داراي منابع طبيعي (نفت و گاز) نيز سياست باز بودن اقتصادي را در پيش گرفته است و نماينده

تجربه متفاوت جهاني شدن، سال اخير و  ۳۰كننده چين در  هست. در كنار امارات متحده عربي، رشدهاي خيره
کند. به عالوه دو منطقه مهم جهاني كه دو استراتژي متفاوت در نيم قرن  ناپذير مي مطالعه آن كشور را اجتناب

اند. كشورهاي شرق آسيا كه با مدل آسيايي توسعه اقتصاد  اند، براي اين گزارش انتخاب شده گذشته در پي گرفته
در پيوستن به بازار جهاني  تين كه مشكالت متعددي در رشد و همچنينمطرح هستند و كشورهاي آمريكاي ال

 كند. مي تجربه اين كشورها/مناطق به درك چگونگي توسعه و تاثير جهاني شدن بر آن كمك اند. بررسي داشته
شده  يسه روند طيران در بخش آخر، امکان مقايدر ا يروند توسعه اقتصاد ين کشورها در کنار بررسيا يبررس

  کند. يران را فراهم ميدر حال توسعه با ا يکشورها

 امارات

امروزه اين  شد. ترين کشورهاي دنيا محسوب مي مانده سال پيش، امارات متحده عربي يکي از عقب ۴۰حدود 
مقايسه است. درآمد حاصل از منابع طبيعي، تا   قابل پيشرفتة صنعتي کشور از نظر سطح درآمد سرانه، با کشورهاي

هاي اجتماعي و اقتصادي صرف شد، امارات  زيرساخت توسعه براي١در راستاي"يک بار و براي همه" د زياديح
تا  ۱۹۷۳سال  طي را در بازه زماني بسيار کوتاهي توجهي قابل متحده عربي را قادر ساخت تا توسعه اقتصادي

  ، طي کند.۱۹۸۲٢
 دهه گذشته، اقتصاد امارات هنوز به ميزاناستراتژي تنوع بخشي به اقتصاد در طول  اتخاذ رغم علي

 ۹,۷منهاي نفت حدود  بخش صنعتيو  درصد ۳۱,۶توجهي به بخش نفت وابسته است. بخش نفت حدود  قابل

                                                                                                                                 
1 Shahib, M. (1999) 

  بود. باال نفت نسبتاً متيق اي که دورهدر  ٢
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مربوط به توليد فلزات،  از بخش صنعت يمين. رديگ در برمي ۲۰۱۰درصد از توليد ناخالص داخلي را در سال 
معدني غيرفلزي است. بقية آن توليدات شيميايي، مواد غذايي و نوشيدني، آالت و تجهيزات و توليد مواد  ماشين

ي را تشکيل د ناخالص داخليدرصد از تول ۴۸شود. بخش خدمات در مجموع  مي نساجي وصنايع چوب را شامل
  د. ده مي

هاي  شرکت تملک خارجي  محدوديت عمومياما موانع مانند شود،  با اين که امارات اقتصادي باز محسوب مي
هاي مانع  محدوديتاز  ،خاص يها هاي زياد دولت در برخي از فعاليت داخلي در اين کشور وجود دارد. دخالت

دهند و به طور  از اقتصاد امارات را تشکيل مي  هاي دولتي بخش مهمي شوند. شرکت توسعة رقابت قلمداد مي
هاي بازرگاني و يا  عموما موسسات مالي، شرکت هاي دولتي اند. شرکت بوده تاريخي موتور محرکه رشد اقتصادي

  شوند.  هاي ابوظبي و دوبي اداره مي گذاري هستند که مستقيما توسط دولت هاي سرمايه شرکت
درصد رشد کرده است.  ۶اقتصاد امارات در دو دهه گذشته عملکرد بسيار خوبي داشته و به طور متوسط حدود 

هاي خدمات، مسکن و توليد صنعتي،  بر پايه استراتژي موفق تنوع بخشي به اقتصاد در حوزه اين رشد عمدتاً
رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و رشد حقيقي دو بخش غيرهيدروکربني و  ۹- ۲حاصل شده است. در نمودار 

آورده شده است. رشد بخش غير هيدروکربني به مراتب بيشتر از رشد بخش  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵هيدروکربني در دوره 
ي زياد و در نتيجه گذار سرمايههيدروکربني است. رشد باالي بخش غيرهيدروکربني احتماال ناشي از سياست 

  تشکيل سرمايه گسترده و ورود زياد نيروي کار خارجي حاصل شده است. 
 

هاي هيدروکربني و غيرهيدروکربني در امارات  : رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و بخش٩-٢نمودار 
 ٢٠١٠تا  ٢٠٠٥متحده عربي، 

 
 ۲۰۱۲سازمان تجارت جهاني، منبع: گزارش سياست تجاري امارات متحده عربي، دولت امارات متحده عربي و 
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 يه هاي رشد پا

آميز است. موفقيت امارات بر هر  ي مناسب و اجراي موفقيتگذار سرمايهخوب،  ريزي برنامهتوسعه موفق نيازمند 
ميالدي، استراتژي توسعه اقتصادي امارات بر  ۱۹۷۱سه پايه استوار است. از زمان تاسيس کشور امارات در سال 

براي روزي که ديگر اين منابع در  ريزي برنامهثري از منابع حاصل از نفت و گاز و از سوي ديگر پايه استفاده حداک
ي زيادي در صنايع نفت و گاز صورت گرفته و درآمد حاصل از آن گذار سرمايهدسترس نباشند، استوار بوده است. 

دن به اقتصاد در امارات استفاده شده است. تنوع بخشي هاي اجتماعي اقتصادي براي مهيا کردن زيرساخت
وابستگي به نفت را در اقتصاد کاهش داده است، به طوري که سهم حدود سه چهارم بخش نفت و گاز از توليد 

 کاهش يافته است.  ۲۰۱۰به حدود يک سوم توليد در  ۱۹۸۰ناخالص داخلي کشور در سال 

اقتصادي آزاد در کشور است.  بخشي از رشد اقتصادي کشور ناشي از کاهش موانع تجارت و ايجاد فضاي
اند. از طرفي ايجاد مناطق آزاد و  هاي خاص داشته هاي دولتي نقش کليدي در توسعه برخي از بخش شرکت

ها  هاي آن هاي اماراتي و ايجاد شعبه هاي خارجي را تملک شرکت هاي شرکت اقدامات قانوني مناسب، محدوديت
  در امارات را کاهش داده است. 

 ساختاري در اقتصاد امارات متحده عربيتغييرات 

همراه تغيير در ساختار اقتصاد دانست. اين ساختارها شامل تحول   توان رشد اقتصادي به مي توسعه اقتصادي را
تقاضاي داخلي و توليد، تجارت خارجي،  کشاورزي، صنعتي، گذار جمعيتي، شهرنشيني، تغيير ميزان و ترکيب

اين است که سهم  يک الگوي از تغيير ساختار اقتصادي در مسير توسعه اقتصادي ود.ش مي تامين مالي و اشتغال
  يابد. صنعت همزمان با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه افزايش

تا  ۱۹۷۵هاي مختلف اقتصاد امارات متحده عربي در توليد ناخالص داخلي در فاصله  اهميت نسبي بخش
، نرخ رشد ارزش ارزش افزوده بخش نفت نوسان داشتهلي که نرخ رشد آمده است. در حا ۷-۲در جدول  ۲۰۱۰

 ۱۲,۵متوسط ساالنه  افزايش يافته است. بخش کشاورزي ۲۰۰۰افزوده بخش صنعت به طور پيوسته تا سال 
 در ترويج و توسعه کشاورزي با هاي مستمر دولت امارات متحده عربي تالش حاصل داشته کهدرصدرشد 

حصوالت کشاورزي مورد هاي سخاوتمندانه است. با اين وجود امارات متحده عربي هنوز بيشتر م يارانهها و  مشوق
هاي مختلف اقتصاد  يک تغيير آشکار در سهم بخش کند. مي به دليل شرايط آب و هوايي، از خارج وارد نياز خود را

خدمات همراه با کيفيت ارائه شده،  به توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش خدمات است. اين حجم باالي بخش
  دهد. مي امارات متحده عربي را در موقعيت همگام با کشورهاي پيشرفته در بخش خدمات قرار
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 ١٩٧٥-٢٠١٠هاي مختلف اقتصاداز توليد ناخالص داخلي امارات متحده عربي،  : سهم بخش٧-٢جدول 
 سال

 بخش
۱۹۷۵  ۱۹۸۰  ۱۹۸۵  ۱۹۹۵  ۲۰۰۰  ۲۰۰۵  ۲۰۱۰  

  ۰,۹  ۱,۴  ۳,۶  ۲,۰  ۱,۵  ۰,۹  ۰,۷ کشاورزي

  ۳۱,۵  ۳۴,۳  ۲۲,۴  ۴۱,۱  ۴۴,۰  ۵۶,۴  ۶۷,۷ نفت خام

  ۹,۷  ۱۰,۶  ۱۲,۴  ۸,۷  ۹,۲  ۶,۹  ۰,۹ صنعت 

  ۲,۶  ۱,۹  ۱,۸  ۲,۱  ۲,۲  ۱,۳  ۰,۵ برق و آب

  ۱۱,۶  ۸,۷  ۹,۴  ۸,۴  ۸,۸  ۸,۳  ۹,۰ ساخت و ساز

  ۱۴,۹  ۱۵,۶  ۱۳,۷  ۱۰,۱  ۸,۸  ۹,۰  ۹,۳ بازرگاني، رستوران و هتل

  ۹,۱  ۷,۹  ۷,۰  ۵,۵  ۳,۸  ۳,۴  ۳,۰ سازي، ارتباطات ذخيرهحمل و نقل، 

  ۶,۸  ۶,۴  ۶,۷  ۴,۳  ۵,۱  ۳,۵  ۱,۶ مالي و بيمه

  ۹,۹  ۱۰,۷  ۱۰,۵  ۶,۲  ۴,۹  ۳,۸  ۲,۵ امالک و مستغالت

  ۴,۶  ۳,۵  ۱۱,۸  ۱۰,۹  ۱۰,۵  ۷,۰  ۴,۸ خدمات دولتي

 ۱۹۸۷متحده عربي، ، وزارت سابق برنامه امارات ۱۹۷۵-۱۹۸۵هاي اجتماعي و اقتصادي،  منابع: شاخص
 ۱۹۹۳، وزارت سابق برنامه امارات متحده عربي، ۱۹۸۵-۱۹۹۰هاي اجتماعي و اقتصادي،  شاخص       
 ۱۹۹۸، وزارت سابق برنامه امارات متحده عربي، ۱۹۹۰-۱۹۹۵هاي اجتماعي و اقتصادي،  شاخص       
 ۱۹۹۹، گزارش ساالنه اقصادي، وزارت سابق برنامه امارات متحده عربي       
 ۲۰۱۱امارات متحده عربي،  هاي اقصادي، اداره آمار ملي سري زماني داده       

 

توان براي اين تغيير ساختار به خصوص در روند صنعتي شدن ذکر کرد. روشن است که  مي داليل مهمي را
که شرايط الزم  اي در اين موفقيت داشته، اما تنها موتور محرکه نبوده است. از داليل مهمي نفت نقش اساسي

از  کهبراي رشد اقتصادي و تغيير ساختار اقتصادي امارات متحده عربي را فراهم آورده، ثبات سياسي و اجتماعي 
هاي  همراه با سياست برخوردار بوده است. ثبات سياسي و اجتماعي از آن، ۱۹۷۱کشور در سال  زمان تشکيل اين

پايه ديگري را که  فراهم آورده است. ي) در بخش صنعتيالملل بيني(داخلي و گذار سرمايهتجارت آزاد، راه را براي 
هاي تجارت آزاد و در پي آن  توان براي رشد اقتصادي و تغيير ساختار امارات متحده عربي برشمرد، سياست مي

رش بارز ديگر که در اقتصاد امارات نمايان است، تاسيس و گست گسترش صادرات و واردات است. دو ويژگي
به گسترش  هاي دولتي در اقتصاد است. اولي مناطق آزاد تجاري در سرتاسر کشور و حضور گسترده شرکت

هاي اقتصادي (حمل و نقل اهم از دريايي و  تجارت کمک کرده و دومي نقش پررنگي در مهيا کردن زيرساخت
  شته است.ومينيوم و همچنين نفت داهوايي و اخيرا ريلي و ...) و صنايع بزرگ مانند آل
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 اقتصاد باز در امارات متحده عربي

فارس تثبيت امارات متحده عربي جايگاه خود را به عنوان مرکز فعاليت تجاري منطقه خاورميانه و حوزه خليج 
هاي مناسب و اتخاذ سياست آزاد اقتصادي در تجاري  کرده است. اين دستاورد حاصل فراهم آوردن زيرساخت

مناطق آزاد تجاري که  هاي است. سياست تنوع بخشيدن به اقتصاد در کنار به نتيجه رسيدن فعاليت خارجي
برابري  ۵,۵اند، به افزايش حدود  افزايش دادهصادرات مجدد را   کردند و زمينه مي صادرات و واردات را تسهيل
، سهم صادرات هيدروکربني در صادرات را در مقايسه با سهم ۱۰-۲اند. نمودار  صادرات امارات کمک کرده

شود، عملکرد  مي طور که ديده دهد. همان مي درآمدي هيدروکربني در درآمد کل امارات در دو دهه گذشته نشان
مقايسه اين کشورها برجسته است. درصد درآمد هيدروکربني در درآمد کل در اقتصاد  امارات متحده عربي در

سابقه  افزايش بي رغم امر علينسبت به دهه پيشين، اندکي کاهش يافته است. اين  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰امارات در دهه 
تي بخش تر در نمودار، کاهش بيش از ده درصدي سهم صادارا است. نکته مهم اتفاق افتاده قيمت نفت

  هيدروکربني در کل صادرات امارات است. 

-٢٠١٠سهم صادراتي بخش هيدورکربني در مقايسه به سهم آنها در درآمد کل،  :١٠-٢نمودار 
١٩٩٠ 

 ۲۰۱۲منبع: امارات متحده عربي، گزارش کشوري صندوق بين المللي پول،     
 ) عمان۷) قطر، (۶) امارات متحده عربي (۵) شوراي همکاري خليج، (۴) عربستان سعودي، (۳) کويت، (۲)بحرين، (۱(    

)۷(  

)۵(  

)۶(  

)۱(  

)۲(  
)۳(  

)۴(  
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 بندي جمع

هاي  امارات متحده عربي، هشتمين توليد کننده نفت در جهان، اقتصاد بازار آزاد با حداقل محدوديت در فعاليت
جايي سرمايه دارد. با وجود تاثير رکود اقتصادي جهاني، اقتصاد امارات  ي و جابهالملل بينبخش خصوصي و تجارت 

به ترتيب ، ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰، در سال ۲۰۰۹سال  درصد کاهش در ۳,۲متحده عربي خود را بازيابي کرده و پس از 
درصدي در توليد ناخالص داخلي در  ۳,۵ي پول رشد الملل بيندرصد رشد کرده است. صندوق  ۳,۳درصد و  ۳,۲

  کند.  مي بيني براي امارات متحده عربي پيشرا  ۲۰۱۲سال 
اثر نداشته و با  ياسي در خاورميانه و شمال آفريقا، در وضع اقتصادي امارات متحده عربي تقريباًهاي س ناآرامي

هاي  ي تبديل شده است. با قيمتگذار سرمايهثبات سياسي و اجتماعي، به پايگاه امني در منطقه در گردشگري و 
مالحظه  قابل رش تجارت به بهبودهاي دولت در گردشگري، حمل و نقل افزايش يافته و گست باالتر نفت، هزينه

  اقتصاد کمک کرده است.
و برنامه  ۲۰۳۰شفاف اقتصادي به بهبود شرايط کمک کرده و چشم انداز اقتصادي ابوظبي  ريزي برنامه

ها، استراتژي اين است که  کند. در اين برنامه حرکت به سمت تنوع را پيگيري مي ۲۰۱۵استراتژيک دبي 
گرا، از جمله صنايع سنگين، حمل و نقل، پتروشيمي،  هاي صنعتي و صادرات در بخش هاي خارجي سرمايه

 پذير، حمل و نقل هوايي و خدمات نفت و گاز، جذب شوند. گردشگري، فناوري اطالعات، مخابرات، انرژي تجديد
م و نوآوري، پژوهش، عل آن کند، که هدف مي را دنبال ۲۰۲۱در سطح فدرال، امارات متحده عربي چشم انداز 

  مولد و رقابتي است. صنعت در مرکز اقتصاد مبتني بر دانش،
در  يمرکز تجاري مهم بهن کشور يادهد که  مي ي، اقتصاد قوي امارات متحده عربي، اجازهالملل بيناز لحاظ 

امارات متحده  توجهي را جذب کند. قابل ي مستقيم خارجي و سرمايه انسانيگذار خاورميانه تبديل شود وسرمايه
  بزرگ در جهان است و رتبه بيست و پنجم در ميان وارد کنندگان دارد. عربي نوزدهمين صادرکننده

  چين

هاي اقتصادي در جهان مدرن محسوب  سال گذشته، يکي از شگفتي ۳۰توسعه سريع اقتصادي چين در بيش از 
شود، مطرح شناخته مي اقتصاديبه "مدل آسيايي" توسعه  کشورهايي کهبه عنوان يکي از آخرين شود. چين  مي

رشد سريع که از سطح سرمايه فيزيکي باال : ١ن برشمرديتوان چن يرا م "مدل آسيايي" يها يژگيو ،شده است 
ترويج  ي مستقيم خارجي و واردات فناوري پيشرفته خارجي، گرايش قوي به سمتگذار سرمايهشود،  مي تغديه

که به طور معمول منجر به مازاد حساب جاري زياد ( بازارهاي جهاني گرا، تشويق به رقابت در صنايع صادرات
                                                                                                                                 

  صورت گرفته است. يتر ، در بخش آسياي شرقي، بحث گستردهن فصليهم ين مورد در بخش بعديدر ا ١
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، )عمدتاً از طريق پائين نگاه داشتن ارزش پول داخلي(، حمايت از بازارهاي داخلي در برابر رقابت خارجي )شود مي

که  انداز داخلي و سطح باالي پس مداخله مستقيم دولت در توسعه اقتصادي، به ويژه از طريق سيستم بانکي
هاي گوناگوني از مجموعه  کند. در موارد متعدد و بخش مي پذير ي را امکانگذار سرمايه ميزان باالي هدايت

مدت اقتصاد ايران" به چين اشاره است. در اين  هاي مربوط به "تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان گزارش
تحوالت آن اشاره و موارد مربوط به آن توضيح بخش به گوشه ديگري از اقتصاد چين يعني صادرات و تغيير و 

  شوند.  مي داده

 صادرات چين

تغييرات  دن درهاي اقتصاد به اقتصاد جهاني، اقتصاد چين يک اقتصاد بسته بود. با باز ش۱۹۷۹تا قبل از سال 
هايي براي افزايش رشد صادرات معرفي شدند و تجارت  اين کشور رخ داد. سياست چشمگيري در تجارت خارجي

متوسط نرخ رشد  طوربه  ۲۰۱۱تا  ۱۹۸۰ ازصادرات چين  خارجي چين به سرعت گسترش يافت. کل واردات و
از تغييرات  تجارت خارجي چين، برخير توسعة ي). در مس۱۱-۲دهند(نمودار  مي درصد را نشان ۱۶,۹ساالنه 

از نظر ترکيب محصول، توزيع بازار، شرکاي تجاري عمده اتفاق افتاده است. در اين قسمت  ساختاري مشخص
  شود.  مي بررسي ۱۹۸۰هاي اصلي صادرات چين از دهه  و ساختار و ويژگي هاي تجاري، عملکرد تجارت سياست

  

   

 ١٩٨٠-٢٠١١: مجموع صادرات و واردات چين، ١١-٢نمودار 

 WDI 2012منبع: 
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 هاي افزايش صادرات سياست

ت اساسي و ، حزب کمونيست چين تصميم به "درمان بنياد اقتصادي کشوراز طريقِ اعمال اصالحا۱۹۷۸در سال 
گرايي در  برون گرفت و به دنبال آن، دولت چين سياست "درهاي باز" را اتخاذ کرد. باز کردن تعامالت خارج"

تر کردن بازار  گستردهو  يارجخهاي توليد  ي نهادهکارگير  هب در دو جهت بوده است: هاي اقتصادي چين سياست
. اين تغييرات در شرايطي صورت گرفت که اقتصاد چين به شدت متکي به منابع يالملل نيب يعرضه به بازارها

هاي  اي از برنامه مجموعه به منظور تحريک صادرات، دولت چين کرد. داخلي بود و سياست خودکفايي را دنبال مي
اعتبارات صادرات، بيمه  سياست نرخ بهره، سياست تخفيف مالياتي صادرات،تشويقي از جمله سياست نرخ ارز، 

  و اصالح مديريت تجارت خارجي را معرفي کرد.١اعتبار صادرات، راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي

 ترکيب صادراتي چين

اال و سومين ه اروپا در نظر گرفته نشود چين دومين صادرکننده بزرگ کيدر حال حاضر اگر تجارت داخلي اتحاد
دهد چين نقش بسيار مهمي در تجارت جهاني دارد و اگر به پيشينه  مي نشانموضوع ن ياواردکننده کاال است. 

رين ت را به بزرگ ن کشوريا رشد تجارت خارجي چينافت که چطور يتوان  يماين روند در رشد تجارت توجه شود، 
ترکيب محصوالت صادارتي، سهم کاالهاي اوليه در کل ر در ييدر تغ .بازيگر تجارت جهاني تبديل کرده است

درصد رسيده است. اين درحالي  ۵به حدود  ۲۰۱۱کاهش يافته و در سال  ۱۹۸۰درصد در سال  ۵۰صادرات از 
- ۲ي نمودارها(است  دهيرس ۲۰۱۱در درصد  ۹۳به  ۱۹۸۰درصد در سال  ۵۰است که سهم کاالهاي توليدي از 

 ).۱۳-۲و  ۱۲

 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                 
1Special Economic Zones (SEZs) 
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 جغرافياي تجارت خارجي
 ۱۹۹۰و اوايل دهه  ۱۹۸۰شد. در دهه  مي به بازارهاي آسيايي صادر ، محصوالت چين عمدتا۱۹۸۰ًدر آغاز دهه 

درصد کل صادرات چين و ژاپن دومين  ۴۴کنگ  هنگ در فرايند توسعة سريع صادرات، صادرات به (از طريق)
ها را  ، اقدامات سياستي که شرکت۱۹۹۰هه مقاصد در د ).۱۴- ۲نمودار ( مقصد مهم کاالهاي صادراتي چين بود

کرد، سبب شد که تمرکز مقاصد صادراتي  مي يافتن بازارهاي جديد در خاورميانه، آفريقا و شرق اروپا تشويقبه 
ي صادراتي چين به آمريکا باز شد به تدريج راه کاالها ۱۹۹۰آسيايي کم شود. در دهه  محدودچين در چند کشور 

شود بازار  مي مشاهده ۱۵- ۲و ۱۴- ۲مودار شدند. در نيکديگر بدل  ترين شريک تجاري و اين دو کشور به بزرگ
از هنگ کنگ و ژاپن به صادراتي چين از آسيا به سمت اروپا و آمريکا حرکت کرده است. در آسيا نيز تمرکز 

  جا شده است. هتري از آسيا در شرق و جنوب جاب گستره وسيع
 

 ، درصد٢٠٠٤و  ١٩٩٨: مقاصد صادراتي چين در ١٤-٢نمودار 
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 ، درصد٢٠١١ترين شرکاي صادراتي و وارداتي چين در سال  : مهم١٥-٢نمودار 

  
). اين شرايط از ۱۴- ۲هستند(نمودار  ن کشوريا تر از شرکاي صادراتي شرکاي وارداتي چين به مراتب متنوع

نياز سبب شده چين گيرد. اين  العاده نشات مي نياز روزافزون چين به مواد اوليه همزمان با رشد اقتصادي فوق
از صادرکنندگان مواد اوليه در خاورميانه، آفريقا و آمريکاي التين داشته باشد. از طرف  شرکاي وارداتي متعددي

توان دريافت که چين واردات  ، مي۱۴- ۲در نمودار  ۲۰۱۱ديگر با مقايسه نمودارهاي صادرات و واردات در سال 
در حالي که بازارهاي صادراتي چين از اين کشورها  ،يا دارداز کشورهاي آسيايي به خصوص شرق آس زيادي

هاي خود در شرق آسيا چون کره جنوبي، تايوان، مالزي، تايلند، ژاپن و  فاصله گرفته است. چين با اکثر همسايه
ضوع تجاري خيلي زياد دارد. اين مو زمان با اتحاديه اروپا و آمريکا مازاد حساب تجاري دارد و هم اندونزي، کسري

دهنده نقش چين در زنجيره توليد جهاني است، به اين صورت که محصوالت با ارزش افزوده کمتر را از  نشان
کند و با ايجاد ارزش افزوده از طريق مونتاژ، محصوالت را به کشورهاي اروپايي و  مي هاي خود وارد همسايه

  گيرد. مي ر سواحل چين صورتکند. عمده اين روند در مناطق ويژه اقتصادي د مي آمريکا صادر

 بندي جمع

سياست از زمان اصالحات و  چين بررسي شد.هاي صادرات  در اين قسمت سياست، عملکرد، ساختار و ويژگي
ها را براي ترويج صادرات  اي از سياست ، دولت چين مجموعه۱۹۷۸ي در سال گذار سرمايهدرهاي باز در تجارت و 
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گذاري  ناطق ويژه اقتصادي، تشويق سرمايهعبارتند از: کاهش ارزش پول، ايجاد ماين سياست ها  معرفي کرد.
هاي  و همچنين پاداش گرا، تخفيف مالياتي صادرات، تمرکززدايي مديريت تجارت خارجي مستقيم خارجي صادرات

صادرات ساختار  و صادرات چين به سرعت رشد کرد ۱۹۸۰صادراتي و اعتبارات صادرات. در نتيجه، پس از سال 
  :افتيمتمايز  چين چندين ويژگي

 و در زمينه توليد محصوالت کاربر تخصص پيدا کرده  چين تبديل به يک صادر کننده پيشرو شده
هايي به سمت صادرات کاالهاي پيشرفته برداشته است و توليداتش بيشتر به اياالت متحده  و قدم

 شود. مي کنگ صادر اتحاديه اروپا، ژاپن و هنگ آمريکا،

 مناطق ساحلي  .رشد صادرات بين مناطق مختلف جغرافيايي چين به شدت نامتعادل بوده است
 .از صادرات دارند سهم کمي مناطق داخليکه  چين عامل عمده صادرات هستند، در حالي

 در اين کشور گسترش يافته  صادرات کاالهاي پردازش شده در چين بيش از صادرات سنتي
 است.

 آسياي شرقي

گر تغيير وضعيتي بود که  ترين مناطق خود در شرق آسيا، نظاره  ش، جهان در يکي از پرجمعيتيسال پ ۷۰از حدود 
اند.  شتر قدم برداشتهيباالتر و رفاه ب يکشورها يکي پس از ديگري از شرايط درآمد پايين به سوي کسب درآمدها
را از صف کشورهاي در حال توسعه  رشدهاي اقتصادي باال براي زماني طوالني، تعدادي از کشورهاي منطقه

خارج کرده است. اکنون از ميان کشورهاي منطقه شرق آسيا، برخي در گروه کشورهاي پيشرفته صنعتي و 
  اند.  قرار گرفته ١شده کشورهاي جديدا صنعتي

پن پس از جنگ جهاني دوم شروع شد فرايند توسعه اقتصادي و رشد درآمد در کشورهاي آسياي شرقي، از ژا
در زمره کشورهاي پيشرفته  ۱۹۸۰قراول رشد اقتصادي بود و دهه  هاي ناشي از جنگ، پيش پس از خرابيه ک

صنعتي با درآمد باال قرار گرفت. پس از ژاپن رشد اقتصادي به تدريج در منطقه گسترش پيدا کرد و کشورهايي 
زايش درآمد کردند. کشورهايي که همگي در گروه کشورهاي در حال توسعه بودند، شروع به حرکت در جهت اف

ز بدين گروه پيوستند. اين يکنگ و سپس اندونزي، مالزي، تايلند و چين ن چون سنگاپور، تايوان، کره جنوبي، هنگ
با رشد درآمد مداوم و زياد، واژه جديدي را به ادبيات اقتصادي رشد در  ۱۹۹۰تا  ۱۹۶۰کشور در فاصله  ۸

به اين کشورها تنها اما رشد اقتصادي،  .٢العاده" تصادهاي آسيايي با درآمد فوقکشورهاي در حال توسعه افزودند:"اق
  ). ۱۶-۲کار گرفتند (نمودار  محدود نماند و ديگر کشورهاي منطقه نيز تجربه همسايگان خود را به

                                                                                                                                 
1 Newly Industrilized Countries 
2 High Performance Asian Economies 
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 ۱۹۶۰-۲۰۱۰هاي مختلف در جهان،  : متوسط رشد درآمد در منطقه/گروه۱۶-۲ نمودار

 
 WDI 2012منبع: 

 )٣) اتحاديه اروپا؛ (٢هاي درآمدي)؛ ( شرق آسيا (تمام گروه) ۱هاي زير اشاره دارند. ( اعداد زير نمودار به منطقه/گروه
) ۸) جنوب آسيا؛ (۷) آفريقاي زيرصحرا؛ (۶) خاورميانه و شمال آفريقا؛ (۵؛ (OECD) کشورهاي ۴آمريکاي التين؛ (

 ) شرق آسيا (کشورهاي در حال توسعه).۹جهان؛ (

 روند رشد

اند. اين موضوع  سال قبل، رکورددار رشد اقتصادي در جهان بوده ۵۰بيست و سه کشور منطقه شرق آسيا از حدود 
العاده هشت کشور در رشد اقتصادي است: ژاپن،  مديون دستاورد فوق ۱۹۹۰تا  ۱۹۶۰به خصوص در سه دهه از 

اندونزي،  - و سه کشور جديد صنعتي جنوب شرق آسيا  - کنگ، کره جنوبي، سنگاپور و تايوان هنگ- ١"چهار ببر"
نظيري که در رشد مداوم و باالي اقتصادي  دليل انتخاب اين اقتصادها عالوه بر تجربه بي .- مالزي و تايلند

ر ژاپن، کره جنوبي، سنگاپور، به خصوص د - ز دارند. اين اقتصادها يهاي مشترکي ن اند، اين است که ويژگي داشته
اند که در رابطه بين سياست عمومي و رشد سريع داراي اشتراکاتي  ن صورت شناخته شدهيبه ا - تايوان و چين

(زمان اصلي مورد بررسي در اين مطالعه)، "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد  ۱۹۹۰تا ۱۹۶۰هستند. از سال 
). سوالي که در اينجا مطرح ۱۷- ۲اند (نمودار  شرق آسيا رشد کرده العاده" تقريبا دو برابر ديگر کشورهاي فوق
شود اين است که چه چيز سبب موفقيت کشورهاي آسياي شرقي شده است. اگر در مقياس بزرگ اين  مي

مناسب است. سرمايه داخلي خصوصي و رشد بسيار سريع  يها دستاورد ساختارها کشورها بررسي شوند، رشد آن
انداز داخلي سبب شد  اند. سطح باالي پس کننده رشد سريع اقتصادي بوده دو موتور اصلي تامينسرمايه انساني، 
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گذاري را در سطح مناسبي نگه دارند. در حالي که اهميت نسبي کشاورزي کاهش پيدا  اين کشورها بتوانند سرمايه
جمعيت در  نرخ رشدمنجر شد.  يد بخش کشاورزيش توليوري به افزا کرد، رشد سريع و بهبود بهره مي

نسبت به ديگر کشورهاي در حال توسعه جهان  العاده" با سرعت بيشتري "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
کرده و موثر  تر عمل کردند زيرا از نيروي کار تحصيل موفق يکاهش يافته است. برخي از اين اقتصادها به طور کل
به طور خالصه آنچه سبب موفقيت "اقتصادهاي آسيايي با و سيستم مديريت عمومي بهتر برخوردار بودند. 

  .١شده، انباشت بيشتر سرمايه فيزيکي و انساني است العاده" عملکرد فوق
  

 موضوع ياقتصادها و ييايجغراف مناطق کيتفک به جهان در ياقتصاد رشد: ۱۷-۲ نمودار

  East Asian Miracles, 1993: منبع
 

 موفقيت در تحقق رشد پايدار

ها اشاره شد، از نظر دارا بودن منابع طبيعي، فرهنگ و نهادهاي سياسي  اقتصادي که در اين مطالعه بدان هشت
طور که اشاره شد، ژاپن بر خالف بقيه کشورها، در ابتداي دوره پس از جنگ از اقتصاد  ار متنوع هستند. همانيبس

اي که  زان دخالت دولت در اقتصاد و شيوهيه و مطور اين کشورها، از نظر نحو صنعتي برخوردار بود. همين نسبتاً
گذاران به  ها در نظر گرفتند، تفاوت دارند. براي مثال در کره جنوبي، سياست سياست يها براي اجرا رهبران آن

در اقتصاد  يکنگ دخالت کم که دولت در هنگ يکردند، در حال شدت در صنايع، بازار کار و اعتبارات دخالت مي
توان گفت در  تنوع ذکر شده، اين هشت کشور در موارد متعددي با هم اشتراک دارند. مي رغم علي داشت.

                                                                                                                                 
1 East Asian Miracles, 1993 
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ترين   کند. واضح ها را به صورت يک گروه متمايز مي دوم، آن يهاي مختلفي، تجربه پس از جنگ جهان مشخصه

اين هشت  ن کشورها، متوسط رشد باالي اقتصادي همراه با کاهش نابرابري درآمدي است.يشاخص مشترک ا
ورهاي در کند. در مقايسه با ديگر کش ها را از بقيه جدا مي اقتصاد در شش شاخص ديگر نيز اشتراکي دارند که آن

رشد باالتر در صادرات کاالهاي ، وري باالتر در بخش کشاورزي رشد توليد و بهرهها داراي  حال توسعه، آن
، انداز داخلي االتر سرمايه فيزيکي به لطف نرخ باالتر پسرشد ب، کاهش بيشتر و زودتر در نرخ زاد و ولد، صنعتي
 وري هستند. و به طور کلي رشد باالتر بهرهوليه و رشد باالتر سرمايه انساني سطح ا

ها به  گذاري در کمک به انباشت سريع سرمايه فيزيکي و انساني و اختصاص آن جايگاه و نقش سياست
اند؟ توضيحات  وري کمک کرده ها به افزايش سريع بهره ه است؟ آيا سياستچه بود اي با بازده بااله گذاري سرمايه

در توضيح موفقيت است. موافقان ديدگاه نئوکالسيک  متعددي براي موفقيت کشورهاي شرق آسيا مطرح شده
 ٢)، چن۱۹۸۸( ١مانند ولفاره بيشتري دارند. اين مطالعات (هاي درست اين کشورها اش اين کشورها به پايه

هاي آسيايي بدين دليل است که نسبت به بقيه  کنند که موفقيت اقتصادي ي)) بيان م۱۹۸۸( ٣) و ادوارد۱۹۷۹(
که چارچوب قانوني مورد اعتمادي را براي رقابت  يا اند، پديده تري برخوردار بوده کشورها از اقتصاد کالن باثبات

ن کشورها در يا يرات اقتصاديين باورند که تغيبر ا، ٤ديگر يها ليکند. اما تحل المللي مهيا مي داخلي و بين
ها با  ليداشته است. در حقيقت، برخي تحل يهاي متعدد دولت دخالت رايگنجد، ز چارچوب مدل نئوکالسيک نمي

شيوه هاي شرق آسيا به چند  کنند که دولت هاي مبتني بر رهبري دولت سازگارتر است. اين گروه ادعا مي توسعه
  ).۱۹۸۹، ٥(امسدنت کرده اند" "بازار را هداي

، ديدگاه سومي را معرفي ۱۹۹۱در سال  ٦پس از معرفي دو ديدگاه باال، بانک جهاني در گزارش توسعه جهاني
 منطبق بر يناميد. اين ديدگاه، توسعه اين کشورها را به طور اساس ٧دار بازار" توان آن را ديدگاه "دوست کرد که مي

دخالت محدود و موثر دولت است. طبق گزارش، فراتر از اين  دهنده داند که نشان يهاي نئوکالسيک م ديدگاه
  تواند به اقتصاد صدمه بزند تا بدان کمک کند.  ها، دخالت بيشتر دولت مي نقش

                                                                                                                                 
1 Wolf. C. 
2Chen, E. K.Y. 
3 Edward, S. 
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5 Amsden 
6 World Development Report, 1991 
7 Market Friendly 
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 ثبات اقتصاد کالن و رشد صادرات

از  يکيشود.  گذاري خصوصي مي ريزي بلندمدت و توسعه سرمايه سبب تشويق به برنامه ١ثبات اقتصاد کالن
توان مديريت مطلوب اقتصاد  يان کشورهاي در حال توسعه را ميبارز کشورهاي آسياي شرقي در م يها يژگيو

بودجه را بدون وارد آوردن  ين مالين کشورها امکان تاميکالن دانست. به طور خاص کسري بودجه محدود ا
. است درصد بوده ۴,۲حدود ٢در اين کشورها تا کنون متوسط تورم ۱۹۶۰کند. از سال  يفشارهاي تورمي ممکن م

به سمت تشويق صادرات متمايل شدند و از ابزارهاي مختلفي  ۱۹۸۰کشورهاي جنوب شرق آسيا در اوايل دهه 
هاي دولت از بازار داخل به تدريج کاسته شد. در  . در اين دوره از حمايت٣ن هدف استفاده کردنديل به اين يبرا

داشت و آنچه که بيشتر به  يکمتر يهاي موردي دولت اتکا توسعه صادرات بر دخالتاين گروه از کشورها، 
  گذاري مستقيم خارجي بود. کرد، عالئم بازار و سرمايه توسعه صادرات کمک مي

از ديگر کشورهاي در حال توسعه در حفظ کسري بودجه در  العاده" اي آسيايي با عملکرد فوق"اقتصاده
تر عمل کردند. در نتيجه به خوبي توانستند تورم را کنترل و بدهي داخلي و خارجي را  کنترل، موفق محدوده قابل

هاي ناچيز و  العاده"در عدم تعادل مديريت کنند. برتري مديريت اقتصاد کالن "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
  کند. م، نمود پيدا ميبه طور کلي نوسانات کم در متغيرهاي کليدي مانند نرخ ارز، نرخ بهره حقيقي و تور

، کسري بودجه برخي از ۱۹۸۰العاده" در دهه  براي نمونه در اوج عملکرد "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
). در مورد کره جنوبي که کسري ۸-۲اين کشورها با ديگر کشورها/مناطق جهان مقايسه شده است (جدول 

خاطر دسترسي به استقراض خارجي و تغييرات نرخ دارد، تورم به  OECDبودجه کمتري از متوسط کشورهاي 
 رغم عليتر است. اين دو کشور  بهره محدود پايين مانده است. اما موضوع براي مالزي و تايلند اندکي پيچيده

)، سه ۱۹۹۳هاي شرق آسيا ( مالحظه موفق به تامين مالي کسري خود شدند. کتاب معجزه کسري بودجه قابل
دوم  .شد شمرد. نخست، بازخوردي که از رشد باال به بازار داده مي موفقيت بر مي اي توضيح احتمالي را بر
 - يبخش بعد–ن يالت يکايآمر ي(بر عکس کشورهاشد  باال در اين کشورها گرفته ميانداز  بازخوردي که از پس

ن ين به سابقه ايکنند که ا ها به بدهي پايين اوليه اشاره مي افتاد). در سومين مورد، آن يه اتفاق ميکه فرار سرما
 يهمزمان. کند ياز فراهم ميرا در زمان ن يبه منابع خارج يگردد و امکان دسترس ين برمييپا يکشورها در بده

نيست. ثبات اقتصاد  يادفتص ين اقتصادها و مديريت موفق اقتصاد کالن در بلندمدت امريرشدهاي استثنايي ا
  کند. کند و تورم پايين براي دوره طوالني، محيط مناسبي را براي رشد فراهم مي کالن به رشد کمک مي

                                                                                                                                 
 يباق يا شده تيريدر سطح مد يو خارج يداخل يها يو تحت کنترل باشد، بده نيياست که تورم پا نيمنظور از ثبات اقتصاد کالن، ا نجايا در ١

  دو سال حل و فصل شود. اي کي ي، معموال در ط يدر زمان محدود –نفت  متيق شيافزامانند  –بماند و بحران اقتصاد کالن 
  ه است.موجودبود ۱۹۸۰ دهه اواسط از وبرخي ۱۹۶۰ سال از کشورها از برخي هاي داده ٢
به جلد پنجم  ياضاف حاتيتوض يبرا تواند يم خواننده. است شده کشورها در شده استفادهي ابزارها اتييجز انيبي براي تمرکزکمتر نجايا در ٣

  .کند کشورمراجعهي صنعت توسعهي استراتژي ليتفص يها گزارش
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العاده" صادرات را با مهيا کردن محيط مناسب کالن و  هاي "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق دولت

ل نرخ ارز ياز قب يز موارديادسازي موانع تجارت و نهاي خرد گسترش دادند. پايداري اقتصاد کالن با آز مشوق
، صادرات کاال و خدمات نسبت به ۱۸-۲ن کشورها کمک کردند. در نمودار يمعطوف به صادرات، به صادرات ا

العاده" آورده شده است. به دليل رشد  چند کشور نمونه از "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق ۱۹۶۰سال پايه 
، به کره جنوبي پرادخته نشده است. صادرات ۱۸-۲سال اخير، در نمودار  ۵۰کره جنوبي در ت االعاده صادر فوق

  است.  ۱۹۶۰برابر سال  ۲۵۰۰بيش از  ۲۰۱۱کاال و خدمات کره جنوبي در سال 
 

 العاده" با ديگر اقتصادها : مقايسه کسري بودجه "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق٨-٢جدول 
  

  اقتصاد/منطقه
کسري بودجه، درصد متوسط 

- ۸۸از توليد ناخالص داخلي، 
۱۹۸۰  

رتبه در ميان کشورهاي در 
ترين  حال توسعه (بيش

  )۱کسري=

"اقتصادهاي آسيايي با عملکرد 
  العاده" فوق

  ۳۴  ۱,۸۹  کره جنوبي
  ۶  ۱۰,۸۰  مالزي
  ۲۳  ۵,۸۰  تايلند

  -  ۶,۳۹  کشور در حال توسعه ۴۰متوسط 
  -  OECD  ۲,۸۲متوسط کشورهاي 

  ديگر اقتصادها

  -  ۹,۶۲  آرژانتين
  -  ۴,۰۲  برزيل

  -  ۶,۷۳  مکزيک
  -  ۴,۳۰  فليپين

 ۱۹۹۴، ١منبع: ايسترلي و ديگران

اند و  ون کارهايي است که انجام دادهيمد عالوه بر آن که العاده" موفقيت "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
اند، عدم ايجاد محدوديت  شود. يکي از کارهايي که انجام نداده يمربوط مز يناند  به کارهايي که انجام نداده يبخش

هاي تجاري در "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد  ها است. استراتژي در واردات براي جبران کسري تراز پرداخت
مالحظه است. آزادسازي تجاري  العاده" شامل آزادسازي تدريجي تجاري خارجي بدون کسري تراز جاري قابل فوق
سازي نرخ ارز، اصالحات  گذاري پول، يکسان ها شامل کم ارزش اي از سياست ال در اين کشورها مجموعهمعمو

  شود.  هاي موردي براي جبران تغيير حساب جاري، مي هاي خارجي و يا وام مالي و کمک

                                                                                                                                 
1 Easterly, et al 
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 تاسيس نهادهايي براي رشد

 کيفيت باالي نهادها و مديريت خاص اينشرق آسيا را به  معجزهاقتصاددانان و دانشمندان علوم سياسي  برخي از
کنند که  گرا" معرفي مي هاي توسعه هاي سياسي شرق آسيا را به عنوان "دولت ها رژيم دانند. آن منطقه مرتبط مي

هاي مناسب دولت  اند دخالت اند که از فشارهاي سياسي به دورند و توانسته هاي تکنوکرات قدرتمندي بوروکراسي
  ند. را طراحي و اجرا کن

 ۲۰۰۰ سال ثابت متيق به ايآس شرق يکشورها از يبرخ در خدمات و کاال صادرات: ۱۸-۲ نمودار
 ۱=۱۹۶۰ سال به نسبت

 
 WDI 2012: منبع   

رهبران  -فارغ از نوع برنامه اجرا شده -از جامعه يت بخش بزرگيدست آوردن اعتبار و و جلب حما به يبرا
بود که اگر کل اقتصاد بزرگ شود، همه  ين معنيرا ابداع کردند، که بدم رشد يا، مفهوم تقسيشرق آس يکشورها

العاده" محيط  مند خواهند شد. همچنين رهبران در "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق ها از آن بهره گروه
ترين شاخصه اين محيط، ساختار مقرراتي   است. مهم ١را فراهم کردند که براي کسب وکارها مناسب يا اقتصادي

  کند.  گذاري خصوصي را فراهم مي و قانوني است که شرايط سرمايه

 انباشت سرمايه انساني و فيزيکي

هاي  العاده"، اين کشورها از ترکيبي از سياست با داشتن نهادهاي قدرتمند در "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
هاي فيزيکي و انساني، استفاده کردند.  دستيابي به رشد سريع در انباشت منابع سرمايه و دخالتي براي ياصل

                                                                                                                                 
1 Business-friendly 
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ن زيربنا، فراهم آوردن آموزش و يل تامياز تعهدات کالسيک دولت از قب يهاي هاي اساسي شامل نمونه سياست

  کرد.توان به پايين نگه داشتن نرخ بهره اشاره  هاي دخالتي مي شود. از سياست نهاد مالي مي
ش دادند. يها افزا استياز س يبيانداز را با ترک و پس يگذار هيالعاده" سرما "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق

ار کرد. نخست، با اجتناب از تورم، از نوسانات يانداز مع پس يش و نرخ بااليافزا ينه را برايزم يا هياست پايدو س
، اًي، مثبت خواهد ماند. ثانبهره کردند که نرخجاد ينان را اين اطمياکردند و  ز يپره يبانک ينرخ بهره بر حساب ها

  کردند. ن يمردم را تضم يها نان حسابيت و اطميامن
مکمل  يها رساختيش دادند. ابتدا، زيمتفاوت افزا يق فعال کردن ابزارهايرا از طر يگذار هين سرمايهمچن

عالوه،  جاد کردند و توسعه دادند. بهيدر حال توسعه ا ياز کشورها ياريتر از بس را مناسب يخصوص يگذار هيسرما
 يمت نسبين با قيند. همچندفراهم آور ياتيمال يها استياز س يا ق مجموعهيرا از طر يمناسب يط اقتصاديمح

ن يبود. ا يواردات يا هيسرما يق عدم وضع تعرفه بر کاالهاين نگه داشتند که عمدتا از طرييه را پايسرما
  گذاشت.  يبخش خصوص يگذار هيبر سرما ياديها، اثر مثبت ز ياستس

 گيري نتيجه

گرند، قرار دارد. نخست، يکديالعاده" برپايه دو عامل که مکمل  رشد سريع"اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
دستيابي به  ١درست يها هين پايرشد است. بدون داشتن ا يشرط الزم براکه هاي اصلي و درست،  داشتن پايه

گذاري مستقيم خارجي براي ارتقاي  رشدهاي باال غيرممکن است. گرفتن تکنولوژي از طريق پذيرا بودن سرمايه
رشد سريعي که ه دوم، يدر پاگيري را بيشتر به سمت صادرات سوق داده است.  وري نيز ضروري بوده و جهت بهره

هاي  شد، از نمونه رشدهايي بوده که در زمان خود از سياستالعاده" تجربه  در "اقتصادهاي آسيايي با عملکرد فوق
"اقتصادهاي آسيايي با  .ها هزينه دارند جست. تمام دخالت بهره مي شدند) دولت (که به دقت انتخاب ميدخالتي 

  ها را در محدوده مشخصي حفظ کردند.  العاده" عموما هزينه عملکرد فوق
در  ها تقليد از آن يبرا ييالعاده" سبب تالش ها ا عملکرد فوقکننده "اقتصادهاي آسيايي ب موفقيت خيره

ا از طيف گسترده و يشرق آس يطور که پيشتر گفته شد، کشورها همان در حال توسعه شده است. يکشورها
و رشد  ٢ص آنيها براي دستيابي به سه پايه اصلي رشد اقتصادي يعني انباشت سرمايه، تخص متنوعي از سياست

سازد و تنها پيام  اند. اين تنوع در سياست ها، يافتن هر گونه پيام و درس ساده را دشوار مي وري استفاده کرده بهره
هاي اصلي اقتصاد بازار، هسته مرکزي موفقيت را شکل  توان داد اين است که پايبندي به پايه اي که مي ساده

                                                                                                                                 
  قيمتيانداز داخلي، سرمايه انساني گسترده، اقتصاد کالني که به خوبي مديريت شود و حداقل اختالالت  سطح بااليي از پس ١

2 resource allocation 
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برخي از اقتصادهاي شرق آسيا بوده است،  دهد. اين حقيقت که دخالت دولت يک عنصر اساسي در موفقيت مي
اي براي عقب  توان از آن در ديگر کشورها استفاده کرد. همچنين اين نمي تواند بهانه بدين معني نيست که مي

  ها باشد. انداختن اصالحات براي آزادسازي

 آمريکاي التين

سه کشور/منطقه موفق در جهان تا کنون در بخش تجربه کشورهاي در حال توسعه در فرآيند جهاني شدن، به 
هاي  اي که در اين گزارش بررسي خواهد شد، برعکس نمونه اشاره شده است. اما در چهارمين کشور/منطقه

نشده است. دستاوردهاي  يپس از جنگ جهاني دوم تا کنون در شرايط خوبي سپر يپيشين، بيشتر دوره زمان
عمولي است که به کار بردن عبارت "موفقيت" را براي آن منطقه آمريکاي التين در بسياري از مواقع چنان م

شود. البته همه  رشد، کوچک مي يکند و گاهي به قدري ناگوار است که در آن ابعاد اقتصاد به جا دشوار مي
اند و هر کشور به تناسب محيط اقتصادي، سياسي و  هاي يکساني نداشته کشورهاي منطقه آمريکاي التين تجربه

  ه متفاوتي را پشت سر گذاشته است. اجتماعي تجرب

 روند رشد

چهار دهه گذشته،  يدر آمريکاي التين و حوزه درياي کارائيب، عملکرد رشد اقتصادي مطلوب نبوده است. ط
هاي مشترک در سراسر اين منطقه در عملکرد رشد اقتصادي مشاهده  همراه با ويژگي يتوجه هاي قابل تفاوت

برابر شده، که  ۴,۵، توليد ناخالص داخلي در آمريکاي التين حدود ۲۰۰۹تا  ۱۹۶۶ يها شود. در فاصله سال يم
. پانزده کشور از هفده کشور امريکا التين )۱۹-۲نمودار ( دهد درصد را نشان مي ۰,۸۵رشد متوسط ساالنه برابر 

، دهه ۱۹۹۰هاي دهه  لاند. سا اند. در اين ميان شيلي و کلمبيا استثنا بوده داشته ينرخ رشد منف ۱۹۸۰در دهه 
التين نرخ رشد نسبت به قبل افزايش پيدا کرد.  ياصالحات و بهبود در کل منطقه بود. در همه کشورهاي آمريکا

يندهاي انجام شده در ثبات سياسي و اقتصادي مشترک آگرا و/يا فر اين کشورها در انجام اصالحات قوي بازار
  هستند. 

ر يو اوايل قرن بيست و يکم تاث ۱۹۹۰و ۱۹۷۰،۱۹۸۰هاي بزرگ در دهه  هاي اخير از شوک روند رشد در دهه
هاي جهاني آن دوره (فروپاشي برتون وودز و تغيير  ، اين منطقه توانست از شوک۱۹۷۰رفته است. در دهه يپذ

ن حال گذر يرژيم نرخ ارز و دو شوک بزرگ قيمت نفت) از طريق استقراض خارجي فراوان و ارزان عبور کند، با ا
از  يا رخ داد که دوره ۱۹۸۰هاي دهه  بوده است. پس از آن، بحران بدهي يزمان نشان دادکه اين درمان موقت

، ۱۹۹۰ثباتي اقتصاد کالنرا به دنبال داشت. در اين منطقه ازاوايل تا اواسط دهه  بي رشد آهسته و ناپايدار و
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استقراض خارجي آسان ميسر شد. به رغم بهبود اي از  گرا به تصويب رسيد و دوباره چرخه هاي بازار سياست

آسيا و روسيه، آمريکاي التين وارد  يها رسيد. پس از بحران اي،رشد پايدار همچنان دور دسترس به نظر مي دوره
، تعداد دفعات تجربه رشد منفي ۹- ۲رشدهاي کند شد که بيش از پنج سال به طول انجاميد. جدول  اي از چرخه

واري که اين راه دش که کند يطقه آمريکاي التين را با گروهي ديگر از کشورها مقايسه مبرخي از کشورهاي من
  .دهد يرا نشان م منطقه پشت سر گذاشته

  

 

 کات کشورهاي آمريکاي التينمشتر

اي که در دوره پس از جنگ جهاني دوم  اقتصادي و نيز تجربه يها برخي از ويژگيدر کشورهاي آمريکاي التين 
، به ۱- ۴کند. در بخش  نيز مشابه مي يها را در موارد ديگر اند، عالوه بر نزديکي جغرافيايي آن پشت سر گذارده
بودن   ها عبارتند از: در معرض بحران شباهتن کشورها اشاره شد. برخي ديگر از ييکسان ا روند رشد تقريباً

استراتژي توسعه؛  يهاي باال براي مدتي طوالني؛ همسان )؛ تجربه تورم۱۹۸۰بحران بدهي دهه  (مخصوصاً
ها سبب يکنواختي  ن شباهتيبرخواردي از منابع طبيعي گسترده از نفت، گاز، فلزهاي معدني و غيره. برخي از ا

  شود.  ها اشاره مي ه که به آنن کشورها شديفرآيند رشد ا
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حوزه دریاي کارائیب آمریکاي التین

 ۱=۱۹۶۰ سال به نسبت ۲۰۰۰سال  ثابت متيق به يداخل ناخالص ديتول: ۱۹-۲ نمودار

 WDI 2012: منبع



 ايران و مرتبط با بازار محصول يکشورها-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس                             ٦٣٠
 

 

 هاي تورم منفي در کشورهاي آمريکاي التين و کشورهاي منتخب : تعداد سال۹-۲جدول 
 ۱۹۶۰-۲۰۰۲ ۱۹۸۱-۲۰۰۲ ۱۹۶۰-۱۹۸۰ کشور  

ي التين
آمريکا

 

  ۱۷  ۱۱  ۶  آرژانتين
  ۱۴  ۱۰  ۴  بوليوي
  ۱۲  ۹  ۳  برزيل
  ۹  ۳  ۶  شيلي
  ۷  ۷  ۰  کلمبيا

  ۱۰  ۸  ۲  کاستاريکا
  ۸  ۴  ۴  جمهوري دومينکن

  ۱۰  ۸  ۲  اکوادور
  ۸  ۸  ۰  مکزيک

  ۱۵  ۱۰  ۵  پرو
  ۱۵  ۹  ۶  اروگوئه
  ۱۸  ۱۲  ۶  ونزوئال
  ۱۱,۹  ۸,۳  ۳,۷  متوسط

شورها
ديگر ک

 

  ۳  ۱  ۲  کره جنوبي
  ۲  ۲  ۰  تايلند

  ۷  ۷  ۰  فليپين
  ۳  ۲  ۱  ايرلند
  ۴  ۲  ۲  اسپانيا
  ۱۱  ۶  ۵  ترکيه

  ۵  ۳,۳  ۱,۷  متوسط
 ).۲۰۰۴سوليمونو و سوتو (منبع: 

 ها اقتصاد کالن و بحران بدهي

 يها شوند، دوره يا به آن شناخته ميدن يات اقتصادين در ادبيالت يکايآمر يکه کشورها يها يژگين ويتر از مهم
در حال توسعه  ين کشورها تورم در کشورهاياند. ا کرده ين کشورها با تورم متوسط و باال طياست که ا يطوالن

 ۱۹۷۰متوسط تورم چند کشور آمريکاي التين و منطقه از سال  ۲۰-۲ل کردند. نمودار يتبد يرا به مسئله مهم
 ۳۰تا  ۱۰دهد. همه کشورها و نيز متوسط منطقه براي مدت طوالني تورم متوسط باالتر از  نشان ميرا کنون  تا

هاي تک رقمي  همه کشورها تورم تي که صورت گرفته، تقريباًاند. اما اکنون به لطف اصالحا درصد را تجربه کرده
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هاي خارجي اين  هاي نامتوازن و بدهي دارند. عمده مشکالتي که به تورم در اين کشورها منجر شده، بودجه

  کشورها بوده است.
بر اتمام ذخاير  يبا اعالم بانک مرکزي مکزيک مبن ۱۹۸۲ها در آمريکاي التين از ماه اوت سال  بحران بدهي

هاي خارجي خود آغاز  ه بدهييکرد) و عدم امکان تاد خارجي (که در آن زمان از رژيم نرخ ارز ثابت استفاده مي
ريزي براي رشد اقتصادي در  ترين ضربه را از اين بحران خورد و امکان هر گونه برنامه  شد. آمريکاي التين سخت

  ز دست رفته" در آمريکاي التين تبديل شد.ن رفت. اين دهه به "دهه اياين دوره از ب
که  يرا آغاز کردند. اما سوال يا گسترده ي، اصالحات اقتصاد۱۹۹۰ن در دهه يالت يکايآمر يعموم کشورها

ن است که در نهايت چه چيزي کشورها را براي انجام اصالحات جدي به رغم عالقه سياسي يشود ا يجاد ميا
بود. همچنين نظرات  ۱۹۸۰ها در دهه  قرار داد؟ يکي از عوامل، بحران بدهي ر وضع موجود، تحت فشارييبراي تغ

اند.  ش موثر بودهيهاي غلط اقتصادي و نهادي در ايجاد بحران دهه پ اقتصادداناني بود که معتقد بودند که سياست
زيادي جان سالم به ها تا حد  بودند (مانند شرق آسيا) که از بحران بدهي يييکي ديگر از عوامل مناطق و کشورها

  .١در برده بودند
 (درصد) ۱۹۷۰-۲۰۱۱ن، يالت يکايآمر ياز کشورها يدر برخ : متوسط تورم۲۰-۲نمودار 

 
 WDI 2012منبع: 

 يش تورم هايامکان نما ياشاره دارند. برا ۱۰۰دهند، به اعداد باالتر از  يدرصد را نشان م ۱۰۰که عدد  ييتورم ها
 نشان داده شده اند. ۱۰۰درصد با مقدار  ۱۰۰باالتر از  يکمتر، تورم ها

                                                                                                                                 
1 Krugman, 2012 
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 صادرات و منابع زيرزميني

هايي است که اين کشورها در برخورداري از  هاي کشورهاي منطقه آمريکاي التين، شباهت يکي از مشخصه
ها، به  برخورد آنهمواره يک پايه اقتصاد اين کشورها را تشکيل داده و بر نحوه  ١اين منابعمنابع طبيعي دارند. 

اين منابع در ونزوئال پاشنه آشيل  هاي توسعه، تاثير عميقي گذاشته است. خصوص با جهان خارج و نيز استراتژي
 يآن کشور شده، در حالي که در برزيل و شيلي پس از دوره طوالني عدم موفقيت که در مواردي به اثرات منف

 ۱۹۹۰، به خوبي اثرات اصالحات دهه ۲۱-۲شده است. در نمودار ها  گردد، سبب شکوفايي اقتصاد آن منابع بر مي
از  ينشان داده شده است. مکزيک با برخوردار ۲۰۰۰هاي پس از  و نيز افزايش قيمت منابع طبيعي در سال

هاي همسايگان شمالي در کنترل مهاجرت از رشد فزاينده در  و نيز سياست ٢همسايگي با آمريکا، عضويت در نفتا
برابر  ۶(سال عضويت مکزيک در نفتا) تاکنون، صادرات مکزيک بيش از  ۱۹۹۴برد. از سال  هره ميصادرات ب

شيلي دو کشور ل و ي. برزسابقه قيمت نفت است شده، که ناشي از ترکيبي از منافع حاصل از نفتا و افزايش بي
در صادرات خود را تجربه کردند.  اي کننده خيرهگيري از شرايط مساعد جهاني، جهش  موفق بعدي در بهره

سه با اين کشورها، به لطف شرايط اوليه مناسب و صادرات يرشد به نسبت کمتر در مقا رغم عليآرژانتين نيز 
ترکيب صادراتي چهار کشور  ۲۲-۲ل دارد. در نمودار يو برز يلياکنون صادراتي بيش از ش گسترده مواد غذايي، هم

در حالي که  اي از کشورهاي شرق آسيا) آورده شده است. جنوبي (به عنوان نمونهسه با کره يبزرگ منطقه در مقا
ن منطقه، فقط مکزيک به داليلي که توضيح داده يشود، در ا فقط کاالهاي صنعتي صادر مي در کره جنوبي، تقريباً

وجهي (بيش از ت بخش قابل ،، صادرات صنعتي۱۹۹۵هايي با کره جنوبي دارد. در برزيل که در سال  شد، شباهت
ن يکاهش و همچن ۲۰۱۰درصد در سال  ۳۵داد، صادرات صنعتي به  درصد) از کل صادرات را تشکيل مي ۵۰

منابع معدني هسته اصلي صادرات  يليدر ش سال اخير افزايش يافته است. ۱۵سهم مواد غذايي و مواد معدني در 
  صنعتي سهم بزرگ صادرات هستند. دهند. در آرژانتين مواد غذايي و تا حدي کاالهاي را شکل مي

 يريگ جهينت

ن امکان را داشتند يا يبه راحت يگسترده و سابقه استعمار طوالن يعيل منابع طبين به دليالت يکايامر يکشورها
 ييکشورها يو اجتماع ياسيط متفاوت سيل شوند. شرايا تبديهمانند استرال ييها ستم، به نمونهيل قرن بيکه در اوا
 ر بهيبودند، سبب شد، مس يا شرفتهينسبتا پ يستم کشورهايقرن ب ييابتدا يها ن که در ساليآرژانتل و يچون برز

                                                                                                                                 
هاي معدني در کشورهاي مرکز و جنوب قاره (مانند  سنگند مکزيک، اکوادور و ونزوئال)، فت و گاز در کشورهاي حاشيه درياي کارائيب (ماننمانند  ١

  در بيشتر کشورها.شرايط مساعد کشاورزي  وبرزيل، شيلي، پاراگوئه و آرژانتين) 
2 NAFTA 
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دوم عملکرد  يپس از جنگ جهان ييابتدا يها ن در ساليالت يکايعمده امر يکنند. کشورها يرا ط يمتفاوت يکل

ن يواردات بوده است. اما تداوم ا ينيجانش يها استيه سياول يها تياز مز يداشتند که احتماال ناش يمناسب
کشورها را  نيز بود، ايدر حال توسعه ن ياز کشورها ياريکه مسئله بس يها در کنار مشکالت اقتصاد کالن استيس
منطقه مثل ونزوئال و  يکشورها ياز آن در برخ يبارز يها در محاق برد که هنوز نشانه يطوالن يا دوره يبرا

که  يل کرد. زمانيرا به دهه از دست رفته تبد ۱۹۸۰ها در منطقه، دهه  يبحران بدهمشاهده است.   قابل اکوادور
 يز برايآن ن ار باال مواجه شدند کهيبس يها زدند، با تورم يدست به اصالحات ساختار ۱۹۹۰ن کشورها در دهه يا

ز ين يداخل ياسيمسائل سر ين سال ها، کشورها به تناوب درگيا ير انداخت. در تماميها را به تاخ رشد آن يمدت
 عبور ن کشورها از تمام مسائل گذشتهياز ا ياريبوده است. اما بس يبر سر رشد اقتصاد ياند که خود مانع بوده
 جهينت ن روند رو به رشد عمدتاًياند. ا ش گرفتهيرا در پ يکم روند رو به رشديست و ياند و در دهه اول قرن ب کرده

  .ها به ارمغان آورده است آن يد کالن باثبات را برااست که اقتصا ياصالحات اقتصاد
  

 به نسبت ٢٠٠٠ سال ثابت متيق به نيالتي کايآمري ازکشورهاي برخ صادرات روند: ٢١-٢ نمودار

 ١=١٩٦٠ سال

 WDI 2012: منبع    
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 (درصد) منتخب کشور چند در يداخل ديدرتول مختلف يبخشها سهم: ۲۲-۲ نمودار

 UNCTAD Handbook of Statistics 2011: منبع

 ايران

وند داده ياقتصاد کشورها را به هم پ ،رياخ يها که در دهه يکل يهاشدن به روند ين مورد از بحث جهانيدر اول
 ييتا همگرا يشرفت تکنولوژياز پ -ن روندهاياقرار گرفت.  يمشترکات کشورها مورد بررسو  ، پرداخته شداست

تجارت در  يرهايو مس يالمللنيرات عمده در تجارت بييبه تغ - يتجار يموافتنامه هاق ين کشورها از طريب
عيني از تجربه کشورهاي درحال توسعه در فرآيند   در ادامه فصل به منظور معرفي چند نمونه ده استيجهان انجام

آسياي شرقي، به  جهاني شدن چند کشور /منطقه مورد بررسي قرار گرفت. امارات متحده عربي، چين و منطقه
  عنوان نمونه هاي موفق کشورهاي در حال توسعه در رشد اقتصادي پرداخته شد.

ل ياوا تا ند توسعه رايعمده فرا ،يشمال يکايتا آمر يو شمال يغرب ياز کشورها از اروپا يکه گروه يحال در
ند يآکه فرشدند مشاهده  يگريد يدوم، کشورها يپس از جنگ جهان يها کرده بودند، در سال يستم طيقرن ب

 يشرفت تکنولوژيرخ داد. پ ياتفاقات مهمدر دوره پس از جنگ کردند.  د تجربه يجد ييرا در فضا يتوسعه اقتصاد
و امکان حمل ونقل  يحاصل از تکنولوژ يور ، بهبود بهرهدر دو جهت مهم ن دوره اتفاق افتاد توانستيکه در ا

کمک کرد  يور بهرهد و بهبود يانجام يور بهرهبه بهبود  يشرفت تکنولوژيپبه اقتصاد کمک کند. ع،يسهل و سر
داليل اصلي توسعه اقتصادي در کشورهاي انجام شود که از  نهاده هاي موجوداز  يشتريب و درآمد ديکه تول

پيشرفت تکنولوژي از طريق افزايش . ن، کره جنوبي و سنگاپور) استجنوب اروپا و آسياي شرقي (به ويژه ژاپ
ونقل و هم  ونقل نيز به رشد درآمد کشورها کمک کرده است. اين پيشرفت هم در خدمات حمل سهولت حمل
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هر چند ممکن است چنين به . ١امکان توليد کاالها و يا خدماتي که امکان جا به جايي دارند صورت گرفته است

اتفاق افتاده، تنها بخش کوچکي از پيشرفت تکنولوژي در دوره پس از  ونقل هايي که در حمل نظر آيد که پيشرفت
الملل ايجاد کرده  رشد تجارت بين جنگ را نشان دهد، اما همين بخش کوچک، تفاوت چشمگيري را در اقتصاد و

  . )۲۳-۲ (نموداربرابر شده است  ۳,۳حدود  يد جهانيدر مدت مشابه، تول که يدر حال
المللي رخ داده که به طور  در دوره پس از جنگ، اتفاقات ديگري نيز در اقتصاد کشورها و در سطح بين

شايد بتوان در سه دسته جاي داد: اول افزايش ها منجر شده است. اين تحوالت را  مستقيم به تغيير شرايط آن
هاي رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه  ثبات اقتصاد کالن کشورها که به طور خاص سبب شده سياست

المللي که مرزهاي اقتصادي و تا حدي مرزهاي  اي و بين هاي بين کشوري، منطقه موثر واقع شود. دوم، موافقتنامه
المللي، حضور گسترده  کرده است (مانند اتحاديه اروپا). سومين تغيير در نظام اقتصاد بين المللي را نامرئي بين

هاي چند مليتي است. دو مورد آخر در گزارش جهاني شدن تشريح شده و اهميت مورد اول در بررسي  شرکت
  کشورهاي در حال توسعه ذکر شده است.

                                                                                                                                 
جايي گردشگران اشاره کرد که به ايجاد ارزشي در حدود يک  توان به تاثير پيشرفت خدمات حمل و نقل در جابه به عنوان مثالي از نمونه اول مي ١

ترين قسمتي است که  المللي منجر شده است (درباره خدمات که شايد مهم ترين بخش خدمات يعني گردشگري بين هزار ميليارد دالر در بزرگ
  بحث شده است). مجلد اول مجموعه مطالعات تحوالت خارجیدر  ها اثر گذاشته ونقل بر آن هاي مرتبط با حمل نولوژيتک

 ۱۹۷۱ سال به نسبت درجهان خدمات و کاال وصادراتي داخل ناخالص ديتول: ۲۳-۲نمودار 

 WDI 2012: منبع
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اين بخش گزارش  يقبل يها حال توسعه در بخش ربا پس زمينه ذکر شده در فصل اول و مرور کشورهاي د
 اي در موضوع ايران به رشد اقتصادي، گزارش قصد دارد به عنوان مقدمهبخش از ن يپردازد. ا به بررسي ايران مي

  . ١توسعه با نگاه به خارج بپردازد يها ياستراتژ

 رانيدر ا يرشد اقتصاد

سندگان در کتاب "ثبات همراه با ياز نو يگريبه همراه گروه د ۲۰۰۱زه نوبل اقتصاد در سال يبرنده جا ٢تزيگلياست
ن يبد ۱۹۵۰در حال توسعه از دهه  يدر کشورها کنند يان ميب و توسعه" ي؛ اقتصاد کالن، آزادسازيرشد اقتصاد

بوده است. عملکرد  متمرکز ي، بر رشد اقتصاددر حال توسعه يگذاران در کشورها سياست يموضوع اصل ،سو
در  گر کشورهايو دا يشرق آس يمتفاوت، از کشورها يزمان يها بازهدر حال توسعه در  يکشورهااز  ياريبس
ن کشورها اشاره يا يگذار استيدر س يت رشد اقتصادير صحرا به اهميز يقايا و آفرين، جنوب آسيالت يکايآمر

درصد (متوسط  ۵,۹، بيست کشور در حال توسعه رشد متوسطي بيش از ۱۹۹۹سال به در ده سال منتهي دارد. 
درصد در  ۵,۹تعداد کشورهاي در حال توسعه که رشدي باالتر از  سال بعد از آن ۱۰و در اند،  ساله) داشته ۱۰دوره 

 ۵کشور در حال توسعه به طور متوسط در ده سال  ۵۰در همين دوره رسد.  کشور مي ۳۶اند به  ده سال داشته
  اند. درصد رشد درآمد داشته

                                                                                                                                 
هاي تجاري) موضوعات مشابهي در  ، سياستسوم، (فصل ول از مجموعه مطالعات تحوالت جهانیذکر اين نکته ضروري است که در مجلد  ١

کند و خواننده را  هاي تجاري احراز مي شود، از ارائه سياست . در نگاه به بيروني که در اينجا دنبال ميشود هاي تجاري دنبال مي مروري بر سياست
  دهد. بدان بخش ارجاع مي

2 Stiglitz, J. 
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اگر چه درآمد  ).۲۴-۲نمودار (هاي ذکر شده است  داستان رشد اقتصادي در ايران به کلي متفاوت از نمونه

 ۱۹۸۸تا  ۱۹۷۸سرانه در ايران در تمام اين مدت از ميانگين کشورهاي با درآمد متوسط باالتر است، اما از سال 
به طور  ۱۹۹۴تا  ۱۹۸۸درصد کاهش يافته است. درآمد سرانه ايران از  ۵درآمد سرانه به طور متوسط ساالنه 

، رشد کرده است. با اين ميزان رشد درصد ۳,۱وسط حدود به طور مت ۲۰۰۹درصد و پس از آن تا سال  ۴متوسط 
  سال زمان نياز است تا درآمد سرانه در ايران دو برابر شود. ۲۳حدود 

 ران و عملکرديتوسعه در ا ياستراتژ

 يتوجه اقتصاد مدرن، به طور قابل يبه سو ييک اقتصاد روستايکشورها در حرکت از  يبرخ در صد سال گذشته
، کنددوبرابر را از داشت که درآمد سرانه يسال زمان ن ۵۸، يا در انقالب صنعتيتانيبر. اند اهش دادهکزمان گذار را 

  .رقم خوردستم، ين کمتر از ده سال در اواخر قرن بيچ يبراو  ۱۹۱۹تا  ۱۸۸۵در  سال ۳۹ ژاپن يکه برا يزمان
از  يکيصورت گرفته است.  ييکارها يو توسعه صنعت يتحقق رشد اقتصاد يز برايران نيدر ا
 ياريش از بسينسبتا دور و پ ياز زمانها  ه آنيتهو توسعه است که  يعمران يها ، برنامهها ن تالشيتر هافتي سازمان
ها  و عملکرد آنو توسعه  يعمران يها کوتاه بر برنامه ين بخش، مروريدر حال توسعه شروع شد. در ا يکشورها
  شود.  يم يران بررسيتوسعه در ا يها عملکرد برنامه نيشود. همچن يمانجام 

 و توسعه يعمران يها برنامه

پس از جنگ  يها گردد. در سال يمدوم بر  يپس از جنگ جهانه ياول يها ران به ساليا در  يزير برنامهنه يشيپ
برنامه هفت ساله توسعه  نياقدام به تدو ياقتصاد يها يو دشوار ها مقابله با بحران يدوم، دولت برا يجهان

و پنج  ۱۳۵۶تا  ۱۳۲۷از  يکنون، کشور پنج برنامه عمرانتا ۱۳۲۵ن مهم در سال يا يزمان اجرااز  .١کرد ياقتصاد
ه ياول يها برنامهاست. پشت سر گذاشته تا زمان حاضر از  ۱۳۶۸را از  يو فرهنگ ي، اجتماعيبرنامه توسعه اقتصاد

ل روند توسعه با يبر تسه ها ، برنامهييربنايشرفت کشور در امور زي. با پد داشتنديتاک ييربنايامور زانجام شتر بر يب
، يتوسعه اقتصاد يها گر در برنامهيک بار دين روند ي. اافتنديه تمرکز يسرما در بازار کار و ييها يزير برنامه
  منابع، تکرار شد.ت ياز جنگ و تسلط دولت بر اکثر يناش يها يل خرابيبه دل يو فرهنگ ياجتماع

در توسعه  ييدستاوردها )۱۳۳۴تا  ۱۳۲۷( اول ين برنامه مدون کشور، برنامه هفت ساله عمرانينخست
برنامه کرج داشت. يجاد شهر صنعتيمانند ا يمانند سازمان برنامه و بودجه و فناور ي، نهاديکيزيف يها رساختيز

برنامه داشت.  بهبود وضع معيشت عموميدر  يتر گستردهاهداف  )۱۳۴۱تا  ۱۳۳۴(دوم  يهفت ساله عمران

                                                                                                                                 
  ۸، صفحه ۱۳۸۶، دوازدهم آبان ماه ۳۷۷۷ران، شماره يروزنامه ا ١
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 يک جامعه صنعتيبه  يکشاورز يک جامعه سنتيآغاز تحول کشور از ) ١٣٤٦تا  ١٣٤٢از سال سوم ( يعمران
در  يداخل ياز کاالها يتجار يها استيدر س ،١٣٥١تا  ١٣٤٧چهارم از  يبرنامه پنج ساله عمراندر . شود يم يتلق

ه يان برنامه، کلي، اما در پاداشت يا انهبلندپروازبرنامه چهارم عمراني، اهداف شد. حمايت  يخارج يها مقابل نمونه
  . ١افتندي، تحقق ها ينيب شيپ

 ١٣٥٣مت نفت در مرداد يش قيتهيه شد و به دنبال افزا ١٣٥٦تا  ١٣٥٢هاي  برنامه عمراني پنجم براي سال
براي دستيابي به : "برنامه، اولويت اساسي چنين عنوان شدمورد تجديد نظر قرار گرفت. پس از تجديد نظر در اين 

ي كم درآمد بايد به سرعت افزايش يابد و در ها همگوني بيشتر در درآمد ملي بايستي تاكيد داشت كه درآمد گروه
ها و تراز  هاي الزم براي رشد اقتصادي به همراه تثبيت قيمت جهت حصول به آن اولويت با ايجاد زمينه

بر مبناي ايجاد صنايع جديد و توسعه صنايع بر اساس مزيت نسبي و افزايش ". باشد مي مناسبي ها پرداخت
ريزي کشور منظور و "مرکز توسعه صادرات"  گيري صادراتي در برنامه صادرات صنعتي، براي نخستين بار جهت

ميليارد دالر  ٢,٥ گذاري خارجي، حدود تاسيس شد. در اين برنامه به علت حمايت از بخش خصوصي و سرمايه
  سرمايه خارجي بلندمدت وارد ايران شد.

، دوران فترت ١٣٦٨تا  ١٣٥٧ يها ن ساليافت، فاصله بيفرصت اجرا ن يکه برنامه ششم عمران پس از آن
از به يشد و بدون ن يت اقتصاديريتوسعه بود. نگرش حاکم سبب تسلط دولت در مد يمدون کشور برا يها برنامه

توسط دولت  ها يگذار سرمايه، عمده يصادرات گرا و رقابت ين و توسعه صنعتيکارآفر يتوسعه بخش خصوص
و در  يو به منظور رفع مشکالت حاصل از ساختار اقتصاد دولت ١٣٦٥مت نفت در سال يبعد از سقوط قانجام شد. 

د از انقالب به شکل پنج ساله بع يها برنامه يم و اجراي، تنظيجاد الزامات توسعه در سطح اقتصاد مليا يراستا
  آغاز شد. ١٣٦٨از سال مجددا ش از انقالب، يپ يها و متفاوت از برنامه يا هتوسع يها برنامه

 يو فرهنگ يبه توسعه اجتماع ي، نگاهيبرنامه اول که عالوه بر توسعه اقتصاد سياست اساسي اتخاذ شده در
تا  ١٣٧٤( ، اجتماعي و فرهنگيتوسعه دوم اقتصاديرنامه بآزادسازي اقتصادي بود.  )١٣٧٣تا  ١٣٦٨( داشت زين

هاي اعالم شده در اسناد آن، مبني بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي  مطابق با اهداف و سياست )١٣٧٨
ترين ويژگي  مهمشد.  تلقي ميتهيه شد. در اين برنامه نيز رشد و توسعه اقتصادي از اصلي ترين اهداف كشور 

هم اهاي اساسي فرآيند توسعه اقتصادي كشور، و سعي در فر شناخت چالش )١٣٨٣تا  ١٣٧٩(برنامه سوم توسعه 
رنامه چهارم در قالب ترسيم چشم انداز آينده در افق بساختن الزامات تحقق توسعه پايدار توسعه اقتصاد شد. 

ر اصالح ساختارها و بلندمدت و با سرمشق رشد پايدار اقتصادي مبتني بر محور دانايي و رويكرد جهاني به منظو

                                                                                                                                 
  ١٥-٢٥، صص ١٣٦١سازمان برنامه و بودجه، گزارش عملكرد برنامه عمراني چهارم،  ١
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تهيه و تدوين شد. اين برنامه، برخالف برنامه سوم كه اصالح ساختار  ١٣٨٤-٨٨فرآيندهاي جامعه براي دوره 

  .كشور را با رويكرد داخلي مدنظر قرار داده بود، با رويكرد جهاني براي اصالح ساختار كشور، تدوين شد

 رانيتوسعه در ا يعوامل موثر بر استراتژ

کشور شد.  يو فرهنگ ي، اجتماعيو اقتصاد يتوسعه عمران يها بر عملکرد برنامه ين مروريشيپ در قسمت
ن يالت يکايو آمر يشرق ياين، آسي، چيامارات متحده عرب ين روند توسعه در کشورهايشين در فصل پيهمچن

ن يح داده شود. ايتوض توسعه در کشورها يعوامل موثر بر انتخاب الگوهاتا شود  يمنجا، تالش يح شد. در ايتشر
توسعه  ريمسجه يد و در نتنده يمر قرار يد را تحت تاثنشو يمده يرا که توسط کشورها برگز ييها ياستراتژعوامل 

ط يق آن با شرايتوسعه در کشورها و تطب يالگوهاکننده  نييتععوامل  بخش نيدر انند. ک يم مشخصهر کشور را 
  شود.  يم يکشور بررس

 کشورهاه يط اوليشرا

ن يبر نحوه انتخاب و تدو ،ر هستندييرقابل تغيا غير و ييقابل تغ ياست گذاريکه کمتر در س ييستايا يعوامل
کشور و تنوع آن،  يعيشامل حجم منابع طب يستاياز عوامل مهم ا يبرخ موثر هستند.توسعه  يها ياستراتژ

، حجم و يعيه، منابع طبيط اوليشرا يها ن بخشيتر از مهم يکيهستند.  يو اندازه بازار داخل ييايت جغرافيموقع
ر يدر حال توسعه تحت تاث يدر جهت توسعه را به خصوص در کشورها يهر حرکت يعيمنابع طب است. تنوع آن

  د. نده يمقرار 
 يها يتوان در استراتژ يمکه  يريمس .ندارند يا يعيچ منبع طبيبا هيتقرا يمنطقه شرق آسشتر کشورها در يب

در انتخاب  يمتعدد يها نهيگز يعيز بودن منابع طبين است که با توجه به ناچيکشورها دنبال کرد، ا نيتوسعه ا
در منطقه بر گسترش صادرات گذاشتند.  يمبتن يها يقدم در استراتژ ريو ناگز يعي، و به طور طبندنداشت ياستراتژ

 يها استيس يطوالناي  دوره يبرا يمنابع معدنز يدر نفت و گاز و ن يعيل منابع سرشار طبين به دليالت يکايآمر
از ين يفراوان، خود را ب يعياز منابع طب ين کشورها با برخورداريقت ايدر حق .ش گرفته شديواردات در پ ينيجانش

ن راه ي" را بهترييتا "خودکفايشود و نها يمگر کشورها حاصل يبا د يتجار يها دند که در ارتبطيد يمييها از درآمد
  . ١دانستند يمممکن در جهت توسعه 

                                                                                                                                 
واضح است که "خودکفايي" فقط در بخشي از داليل خود به شرايط اوليه وابسته است و عوامل ديگري چون فرهنگي و اجتماعي نيز در پيدايش  ١

  آن موثر است.
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ز دارد، کشور ين يتوجه ر قابليکشور که ذخا يعين منبع طبيتر ش از اکتشاف نفت، به عنوان مهميران، پيدر ا
بود که کشور  يپس از اکتشاف نفت همزمان با دوراندوران ننهاده بود.  يهنوز قدم در راه توسعه اقتصاد

 ي. درآمدگرفت يقرار مر نفت يتوسعه در کشور به شدت تحت تاث يها برنامهتوسعه را شروع کرده بود.  يها برنامه
زان را از آن ير برنامهن يگزيجا يآمدها در ياجتماع يها نهيبه همراه هزآورد،  يمکشور به ارمغان  يکه نفت برا

 يبرا يمضراتتوانست  يمکه  ل آنينفت به دلن يباشند. همچن يع درآمدير منايسااز کرده بود که به فکر ين يب
  ن ثبات اقتصاد کالن بود. يل کشور در تاميثبات اقتصاد کالن داشته باشد، پاشنه آش

 يو اجتماع يعوامل فرهنگ

، ٢داشته است (کان يما نقش مهيدر توسعه شرق آس ١يونيان کنفوسياد يها شود که فرهنگ و ارزش يمگفته 
ج داده يت را تروياشراف ين به مرور زمان نوعيالت يکايک در آمريا کاتوليک يسپاتي). در مقابل فرهنگ ه۱۹۷۹

بر ن فرهنگ حاکم ي). همچن۱۹۸۹، ٣شلويکرد (ف يميرا کسر شان تلق يمانند کار و تالش تجار يبود که امور
را نسبت به اي  ژهيو يع ثروت دلبستگين، با تصور ناعادالنه بودن توزيالت يکايآمر يطبقات عوام در نظام فئودال

ت عوامل يت از اهميباال حکا يها مثال د آورده است.يپد يمع منافع عمويع درآمد و بازتوزيبازتوز يها روش
ر بلندمدت کشورها در يتواند مس يم يحتو  ر توسعه دارديمتفاوت در مس يها در انتخاب راه يو اجتماع يفرهنگ

  ). ۲۰۱۰، ٤م اوغلوعجح دهد (يرا توض يرشد اقتصاد
و  يط فرهنگين شرايتر از مهم يکي. ندا ر توسعه اثرگذار بودهيکشور بر انتخاب مس يو اجتماع يط فرهنگيشرا
خود را در  ي" به خوبيي"خودکفا " است.ييتوسعه در کشور موثر بوده، "خودکفا يها يکه بر استراتژ ياجتماع
در کشور  يتوسعه که تحت عنوان برنامه عمران يها اول برنامه يدهد. در سر يمتوسعه کشور نشان  يها برنامه
د در داخل ين منابع بايد ايک کشور، توليع استراتژيمانند صنا يد شد که در مواردين نکته تاکيشد، بر ا يماجرا 

نگاه بر اي  ژهيد ويسال گذشته، تاک ۲۵کشور در  يو اجتماع ي، فرهنگيتوسعه اقتصاد يها در برنامه رد.يصورت گ
 ين ناکارآمديع مانند خودرو شده است. ايصنا يدر برخ يمنجر به ناکارآمد ين در موارديبه داخل بوده و ا

  " است.ييبر "خودکفا يمبتن يها يمحصول انتخاب استراتژ

                                                                                                                                 
  ها ري گروهي در سازمانجديت در کار، منزلت تحصيالت و ارزش دستيابي به دانش، اطاعت از نظام سلسله مراتبي به همراه وفاداري و همکا ١

2 Kahn, 1979 
3 Fishlow, 1989 
4 Acemogluu, D. 
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 يريگ  جهينت

 يبه رشد اقتصاد در مسائل خود ن کشورهايا که شود يم يناش يتياز اهمدر حال توسعه  يکشورهاه يوجه تسم
و  يد جهانيط جدين، به لطف شرايشيپ يدر حال توسعه، به استناد گزارش ها ياز کشورها ياريبسدهند.  يم

ار خوب را يموارد بس يمناسب و در برخ ياقتصاد يد آورده است، رشدهايآزادتر پد يکه روابط تجار يامکان
ز ين کشورها و نيتوسعه ا يها يتوان را در استراتژ يشدن را م يط مربوط به جهانير شراياند. تاث تجربه کرده

ا و ين، مناطق شرق آسي، چين فصل به مطالعه تجارب امارات متحده عربيدر اموده اند، مشاهده کرد. يکه پ يراه
  پرداخته شد.  رانيت به ايو در نها نيالت يکايآمر

 يم خارجيمستق گذاري سرمايهورود  يبرانه را يبا وجود داشتن منابع سرشار نفت، زم يامارات متحده عرب
دن به اقتصاد گشود. يتنوع بخش ياز درآمد حاصل از نفت، راه را برا ييربنايز يها گذاري سرمايها کرد و با يمه

حمل و نقل کاال و مسافر در  يبرا يگاهين کشور به پايمناسب خود بهره برده و ا ييايت جغرافين از موقعيهمچن
ز يو ن ين گزارش به روند رشد اقتصاديها در ا يژگين ويسبب ابه ا بدل شده است. يآسانه و جنوب يخاورم

  پرداخته شد.ي امارات متحده عربي ها مشخصه
و توسعه انجام شده، به استثنا بودن رشد  ير در رشد اقتصاديسال اخ ۳۰که در  يمطالعات يدر تمام باًيتقر
تجارت  ين در باز کردن درهايآن اشاره شده است. روند گام به گام چ يدارين در سرعت و پايچ ياقتصاد

، سبب يداخل يمناسب اقتصاد يها استين کشور، همراه با سيدر ا يم خارجيمستق گذاري سرمايهو امکان  يخارج
 ن بهيدرصد رشد کند. مطالعه ارائه شده در چ ۹ش از يسال، به طور متوسط ب ۳۰مدت حدودا  ين برايشده تا چ

ن گزارش، يگر ايد يو مجلدها يبعد يها پردازد که در در بخش ين کشور ميموده شده در ايپ يکل يروندها
  ن برشمرده شده است.يچ ياقتصاد يها يژگياز و ياريبس

، يبه همراه کاهش نابرابر يدر ثبات اقتصاد کالن، رشد اقتصاد "العاده فوق عملکرد بايي ايآس ي"اقتصادها
اد يدر کنار ورود حجم ز يز رفع کردن موانع تجاريها و ن و صادرات آن يصنعت يد کاالهايتولسابقه  يش بيافزا

را پشت سر گذاشتند که مطالعه آن را  يرينظ يکار ارزان، تجربه ب يرويل نيبه دل يم خارجيمستق يگذار هيسرما
  کرد. يدر حال توسعه الزم م يموفق کشورها يها ان نمونهيب يبرا

، که ۱۹۵۰باال در دهه  يور با بهره ييها يمناسب و تکنولوژ يربناهايزرغم  علين يالت يکايآمر يکشورها
 ننديبرگز واردات ينيمانند جانش ينامناسب يها ين منطقه استراتژيسرشار در ا يعيمنابع طب وادگار استعمار بودند ي
ستم دچار يمنطقه را در چهار دهه آخر قرن ب يهمراه اختالالت متعدد در اقتصاد کالن، عموم کشورها و

با  يعياز منابع طب يکه در برخواردار ييها ن کشورها با توجه به شباهتيکردند. ذکر تجربه ا يمشکالت فراوان
   دهد. يت را نشان مياز عدم موفق يمناسب يدارند، نمونه ها رانيا



 ايران و مرتبط با بازار محصول يکشورها-شدن يند جهانيعملکرد کشورها در فرآ يبررس                             ٦٤٢
 

 

ات خاص کشور روندهايي در توسعه در پي يمقتضدر ايران نيز مانند ديگر کشورهاي در حال توسعه، بنا به 
هايي است که با بسياري از کشورهاي در حال  گرفته شده است. اما آنچه که در کشور مشاهده مي شود، تفاوت

به نوعي همگرايي شود که بقيه کشورها در آن  يمتوسعه در انتخاب مسير دارد. اين تفاوت در جايي بارز 
گرايي است. در  برون و  ها در نگاه به خارج ل آنيشود، تما يکشورها مشاهده م نيکه ب يياند. همگرا رسيده

هاي اخير، استراتژي هاي توسعه در کشور بر نوعي از خودکفايي (که خود از عوامل ديگر ناشي مي شود)،  دهه
د رشدهايي پردازد. شاي تاکيد مي شود، کمتر سياستي به رفع موانع تجاري و تشويق سرمايه گذاري خارجي مي

اقتصادي که در مواردي بسيار کمتر از ديگر کشورهاي موفق در حال توسعه است از تفاوت در اين نگاه ناشي 
گونه  تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند، همان المللي فراهم آورده است مي شود. امکاناتي که فضاي جديد بين

  .براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه چنين کرده است
ها  است که دولت يشود، نقش يدر حال توسعه مشاهده م يکشورها ياز موارد مهم که در روند رشدها يکي
است.  يالديک رشد در قرن نوزدهم ميکالس يها ن نقش دولت در توسعه بر خالف نمونهيان دارند. اين ميدر ا

را در مجموعه اهداف خود  يرشد اقتصاد ، عموماًکه مستقر باشند يتوسعه در صورت  در حال يکشورها يها دولت
 يشود آن است که لزوما تالش دولت برا يدر حال توسعه درک م يکه از تجربه کشورها يا دهند. نکته يقرار م

است  ي، نقشيز بدان پرداخته شدهن فصل نيمطلوب منجر نشده است. دو نمونه که در ا يتوسعه به رشد اقتصاد
 يها اند. دولت دهيجه متفاوت رسياند و به دو نت فا کردهين ايالت يکايا و آمريها در منطقه شرق آس که دولت

، يه انساني، سرماييربنايدر امور ز يگذار هيخود (سرما يف اصليوظا يفايکنار ا ا دريگرا در شرق آس توسعه
ر يرا در مقاد مدت ها نرخ ارز يمثال برا يکردند و برا يدر بازار دخالت م يبهداشت و ...) در موارد محدود

موارد مطابق بازار آزاد  يکه در برخ ين در حاليالت يکايآمر يها گر دولتيد يکردند. از سو يت ميتثب يرواقعيغ
  . ١رشد نشدند يط الزم برايجاد شرايواردات موفق به ا ينيجانش يها استيکردند، با س يکار م

دارد که کشورها از  ييها از درس يشود، حاک توسعه مشاهده   در حال يکه در کشورها يت، رونديدر نها
دست به  ۲۰۰۰و  )نيالتي کايآمري کشورها شتريب(مانند  ۱۹۹۰اند و عموما در دهه  اشتباهات گذشته گرفته

ر عملکرد يسال اخ ۱۰در حال توسعه در  يشتر کشورهاين اصالحات سبب شده که بيزدند. ا ياصالحات اقتصاد
درصد رشد  ۵ش از يسال به طور متوسط ب ۱۰ن يکشور در ا ۵۰باشند و حدود  داشته يدر رشد اقتصاد يمناسب
ش) نگاه يسال پ ۵۰تر (از حدود  يطوالن يا موده شده در بازهير پيسابقه است. اما اگر به مس يب ياند که امر کرده

به رشد  يابيدست يدر حال توسعه برا يشود که کشورها يموده شده مشاهده ميپ ياز راه ها يشود، موارد متعدد
را  "العاده فوق عملکرد بايي ايآس ي"اقتصادهاو  يل ناامنير صحرا را به دليز يقاياند. اگر افر انتخاب کرده ياقتصاد

                                                                                                                                 
  .بود شناور کيمکزنرخ ارز در  ستميسشروع شد،  کياز مکز يکه بحران بده يزمان در ١
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 يچون استراتژ يدر حال توسعه در موارد يشتر کشورهايها استثنا در نظر گرفته شوند، ب ت آنيل موفقيبه دل
ن يبودند. اما عموم ا مشترکبرخوردار از منابع  يدر کشورها ١يعيمنابع طب يز در نحسيواردات و ن ينيجانش

اقتصاد متمرکز را رها کرده بودند، اصالحات  يالمنافع که به تازگ مشترک يکشورها همراه با گروه کشورها
به دست  ييقايآفر يشتر کشورهايکه در ب يتين اصالحات با امنيش شروع کردند. ايست سال پيرا از ب يا گسترده

ک ينده نزديکه از آ ييها ينيب شيقرار داده است. پ ير رشد مناسبيدر حال توسعه را در مس يآمده، کشورها
  در حال توسعه دارد. يکشورها يت از ادامه روند موجود در رشد اقتصاديز حکايصورت گرفته ن

  

                                                                                                                                 
1 Natural resource curse 
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 مقدمه

 يکپارچگيمجموعه مطالعات تحوالت خارجی)  ۲و  ۱(مجلدات  بازار مالی های بازار محصول و در مجلد
از آن در این ای  مجلد بازار مالی که خالصهدر . شده استمطالعه  يا با اقتصاد جهانيمختلف دن يکشورها

  ه) مورد مالحظه قرار گرفته است. ي(سرما يشدن در بازار مال يجهان شود قسمت ارائه می
ترين و آشناترين مفاهيمي است که بشر در زندگي خود و تقريبا در تمام روابط مالي از قديمي جهاني شدن

فرآيند به تناسب امکانات فني، شرايط هاي اين ادوار تاريخ با آن مواجه بوده است. در اين ادوار ابزار و روش
اجتماعي و بين المللي دچار تغيير و تحوالتي گرديده است. بازارهاي مالي از جمله ابداعاتي در قرون اخير هستند 

ابزارهاي ارتباطي، تاثير شگرفي بر فرآيند جهاني  ، مخصوصا پس از پيشرفتآنها هاي نهفتهکه با توجه به ظرفيت
اي جهاني شدن معطوف به اين هگذاريها و سياستاي از تالشاي که بخش عمدهبه گونه اند، شتهشدن دا

گيري جهاني شدن و ها بوده است. اين فصل پس از بررسي اجمالي تاريخچه و شکل ها و چگونگي تلفيق آنبازار
 هايداعات مالي و نظاماب پس از آن،پردازد و هاي کلي بازارهاي مالي ميمعرفي معيارهاي آن، به بررسي ويژگي

بخش پاياني فصل نيز به معرفي  کند. يل مين بازارها تحليرا به عنوان عوامل موثر بر اگذار حوزه مالي  قانون
ترين انواع انتقال سرمايه در سطوح جهاني به شمار گذاري خارجي که از جمله مهماستقراض خارجي و سرمايه

  روند، اختصاص دارد.مي
مطالعه داللت بر آن دارد که منابع داخلي سرمايه بسيار پايدارتر از منابع خارجي سرمايه هستند.  نيا يها افتهي

اند که به طور عمده متکي بر منابع داخلي براي کشورهايي بهترين نتيجه را در خصوص رشد پايدار گرفته
ها مبتني بر شورهايي که استراتژي آنکو اند، اند و در صورت نياز از سرمايه خارجي بهره بردهگذاري بودهسرمايه

که -، منافعي بايسته استبوده  ،باز کردن اقتصاد به روي بازار هاي جهاني، به عنوان منبع تامين توسعه
  اند.نبرده -اند، بپوشاند هاي هنگفتي را که متحمل شده هزينه
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 سير تحوالت جهاني شدن

 م کرد:ير تقسيز يها به دورهتوان  يرا م يمال يشدن بازارها ير تحوالت جهانيس

 ۱۸۷۰  ۱۹۱۴تا  

شود. در اين شدن شناخته مي جهاني ، به عنوان اولين دورهاستقبل از جنگ جهاني اول  مربوط بهاين دوره که 
ها وجود افکار فلسفي، فرهنگي و سياسي مبتني بر آزادي، بر فرآيند جهاني شدن اثر زيادي گذاشت،  سال

دانند. اختراعات فني اين دوره، از وکارهاي اقتصادي اين دوره مي  را بسيار موثرتر از سازاي که برخي آن  گونه به
  داد.ها هزينه و ريسک حمل و نقل را کاهش و امکان تجارت را افزايش ميجمله رشد کشتيراني و ماشين

سازي کنند، بدين  ها کشورها سعي کردند با استفاده از طال براي واحدهاي پولي خود پشتوانه طي اين سال
ها به  صورت که هر واحد پول معادل مقداري ثابت طال بود. اين روند باعث اعتماد افراد به اسکناس و رواج آن

شد. به آرامي اين رويه در ميان کشورهاي مختلف پذيرفته شد. از طرف ديگر آزادي حاکم  هاي طال مي جاي سکه
شد، بر اين اساس بازارهاي سرمايه در در جهان  سرمايه گيري تدريجي جريانبر فضاي اقتصادي موجب شکل

الزم به  جا شد. به ها در اين دوره در جهان جااين دوره شکل گرفتند و با هم مرتبط شدند. حجم بااليي از سرمايه
  .شودذکر است از اين دوران به عنوان دوران طاليي جهاني شدن نيز ياد مي

 ۱۹۱۹  ۱۹۳۹تا 

مصادف با دوران بعد از جنگ جهاني اول است، روند جهاني شدن معکوس در جهان فراگير شد. در اين دوره که 
بندي کمتري به آن وجود داشت. در  در دوره جنگ، نظام طال در اکثر کشورها به جز آمريکا تعليق شد يا پاي

 ۱۹۳۳و در سال  انگليس ۱۹۳۱شد چرا که در سال نيز نرخ ارز به صورت شناور تعيين مي ۱۹۳۰اوايل دهه 
آزادي  ،بندي به نظام طالدليل عمده اين مسئله اين بود که پاي .آمريکا نظام استاندارد طال را کنار گذاشته بودند

زده جنگ کرد در شرايطي که اقتصادها را مجبور ميگرفت، چرا که آنها ميعمل در سياست پولي را از دولت
انبساطي پولي براي خروج از رکود داشت، براي حفظ ارزش پول و ذخاير  بهره کم و سياست نياز به نرخ کشورها

  کار گيرند.طالي خود سياست انقباضي به

 ۱۹۴۵  ۱۹۷۱تا 

در اين دوره تجربه دو جنگ جهاني و بحران مالي موجب شد کشورها نسبت به بازگشت به شرايط قبل از جنگ 
باالخره کنفرانسي در برتون وودز برگزار شد که در آن آمريکا و  ۱۹۴۰در اوايل دهه  .مند باشند جهاني اول عالقه

انگليس سعي کردند طرحي را به تصويب برسانند که ترکيبي از آزادي نسبي اقتصادي و همکاري متقابل کشورها 
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ماعي همراه کند. در هاي داخلي در راستاي اشتغال کامل و رفاه اجتکردن سياست را با عاليق کشورها در دنبال
داشتند و طال که در آن کشورها نرخ ارز خود را نسبت به يک پول واحد ثابت نگه مي شدارائه طرحي اين راستا 

در کنار آن تشکيل  ن کار انتخاب شد.يا يکا (دالر) برايواحد پول آمر شد. پشتوانه آن واحد پولي محسوب مي
رفت و شدن به شمار ميتصويب شد. اين دوره آغازي بر جهاني نيز ٢و بانک جهاني ١المللي پولصندوق بين

  توانست براي برخي کشورها شرايط مناسبي ايجاد کند.
ها را براي دالر براي ثبات نرخ ارز خود نياز به ذخاير باالي دالر داشتند که تقاضاي آن در اين دوره کشورها

اين عوامل موجب باال رفتن . حجم واردات بااليي داشت ،داد. آمريکا نيز بعد از جنگ جهاني دومافزايش مي
هاي مرکزي جهان  شد تا تمايل بانکالمللي موجب هاي مالي بينشد. از طرف ديگر بحرانکسري تجاري آمريکا 

به ذخيره دالر براي کنترل بحران افزايش يابد. آمريکا ابتدا براي جبران کسري تجاري خود سدهاي تجاري را 
نسبت به افزايش حجم پول براي تامين مالي -يکاف يرغم عدم وجود پشتوانه طاليعل–همزمان و  ادش ديافزا

کرد. بنابراين آمريکا از بين سه گزينه سياست پولي انقباضي، کاهش ارزش هايش را نيز تجربه ميهزينه جنگ
دولت آمريکا بر که پس از اين دالر در مقابل طال و از بين بردن معاهده برتون وودز راه سوم را انتخاب کرد.

هايي براي  تصميم به از بين بردن پشتوانه طالي خود کرد کشورهايي چون انگليس تالش اساس منافع ملي خود
تقريبا تعداد بسياري از کشورها نرخ ارز  ۱۹۷۳تثبيت نرخ ارز جهاني کردند ولي نهايتا به دليل ناتواني سرانجام در 

  خود را به بازار سپردند.

 ۱۹۷۱  ۲۰۰۸تا 

اي براي بازسازي معاهداتي شبيه  نتيجه هاي بيپس از اعالم عدم وفاداري آمريکا به معاهده برتون وودز، تالش
هاي بازارهاي سرمايه بود. بر اين دهه آزادسازي نرخ ارز کشورها و حذف محدوديت ۱۹۷۰آن صورت گرفت. دهه 

  فت و خيزهايي آغاز شد. دوران طاليي جهاني شدن همراه ا ۱۹۸۰اساس بعد از
صادرات، واحدهاي پولي خود را به ساير  در اين دوران کشورهاي شرق آسيا با دنبال کردن سياست توسعه

شدند. اين امر  ز خود مانع از افزايش ارزش پول خودواحدهاي پولي مخصوصا دالر گره زدند و با دخالت در بازار ار
کشورهايي مثل آمريکا ديده شود. در اين دوره کشورهايي مثل هاي جاري کسري تجاري در حسابشد موجب 

کردند. از نگاه چين و کشورهاي شرق آسيا نرخ ارز خود را نسبت به ساير ارزهاي جهاني، خصوصا دالر تثبيت مي
مشهور گرديد. در اين دوره  ۲گران اين پديده حاکي از يک نظام جديد جهاني بود که به برتون وودز  برخي تحليل

                                                                                                                                 
1 IMF - International Monetary Fund 
2 World Bank 
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هاي مالي در کشورها نسبت به دوران چنين قدرت تخريب بحراندرصدي تعداد و هم ۳۰۰آمارها نشانگر افزايش 
  ) هستند.۱۹۱۴-۱۸۷۰شدن ( طاليي اول جهاني

 ۲۰۰۹  تا کنون 

اي براي رسيدن به توافقي جهاني که سيستم مالي جهان را نظم دهد،  دوباره پس از بحران مالي اخير تالش
است و بحث از نوعي معاهده برتون وودز است که جهان را به دوران با ثبات قبل از جنگ جهاني  صورت گرفته
  اول برگرداند.

 تعريف جهاني شدن بخش مالي

شدن از بعد مالي بيشتر مورد توجه قرار جهاني فصلشدن ادبياتي گسترده و چند بعدي دارد، که در اين جهاني
کردن مطلق نيروهاي بازار و دست نامرئي آدام اسميت نيست، بلکه  معناي آزادگرفته است. فرآيند جهاني شدن به 

ها و آزادسازي نيروهاي رقابتي تاکيد آن بر از ميان برداشتن موانع ارتباط بازارها، آزاد کردن بازارها از فشار دولت
  است. بوده

لي يک اقتصاد با بازارها، تعريف کاربردي جهاني شدن بخش مالي عبارت است از يکپارچه شدن نظام ما
  توان به موارد زير اشاره کرد:نهادها و نظام مالي جهاني. از نتايج اين فرآيند مي

 هاي مالي برون مرزي افزايش روابط جهاني از طريق جريان .۱

  .ها و عمليات مالي در ميان کشورهايي که با هم ارتباط مالي دارندآزادي پرداخت .۲

زدايي بازارهاي مالي داخلي، نظام جهاني از طريق آزادسازي و مقرراتسازي شاکله مالي فعال .۳
  دهد.سازي حساب سرمايه که اجازه جريان آزاد اعتبارات مالي را ميبانکي و آزادي
هاي مختلف الزم است معيارهاي مناسبي  شرايط تامين مالي در کشورها و دوره با توجه به اهميت مقايسه

  يم فراهم شود. هدف بخش بعدي معرفي برخي از اين معيارها است. براي کمي کردن اين مفاه

 معيارهاي جهاني شدن مالي

انباره  .اند اي، جرياني و نسبي ارائه شدهگيري ميزان جهاني شدن در نگاه کلي سه نوع معيار انباره براي اندازه
اي و جرياني هستند. نرخ هاي انباره مالکهايي از سرمايه خارجي ورودي و جريان سرمايه خارجي به ترتيب نمونه

رود در صورت هاي نسبي است چرا که انتظار مياي از مالکها نيز نمونهبازدهي سرمايه در اين کشور
هاي نسبي، در سه دسته قابل  يکسان در همه کشورها برسد. اين مالک شدن اين معيار به نرخي تقريباً جهاني

ات ييجزمطالعه  يبرا هاي قيمتي.گذاري و شاخصانداز و سرمايهبستگي پس، همبيان هستند: معيارهاي مقداري
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رجوع مجموعه مطالعات تحوالت جهانی  دوممجلد اول از فصل  يشدن مال يجهان يارهايمع قسمتشتر به يب
 د.يکن

 يمقدار يارهايمع  

هستند. نسبت مجموع دارايي و ترين معيارهاي جهاني شدن  محور پر کاربردترين و مقبول-مقدارمعيارهاي 
  .يکي از اين معيارهاستهاي خارجي به توليد ناخالص داخلي  بدهي

 بستگيهم 

گذاري و  افتد، ميزان سرمايه گذاري در کشوري که ورود و خروج سرمايه در آن اتفاق نمي پس انداز و سرمايه
بستگي  الي جهاني دسترسي داشته باشد همانداز ملي با هم برابرند. اما در شرايطي که کشور به بازارهاي م پس

  شود.شدن مالي استفاده ميبين دو متغير ياد شده کامل نيست، لذا از اين معيار براي بررسي ميزان جهاني

 هاي قيمتيشاخص  

هاي قيمتي بر اين منطق استوارند که در بازارهاي مالي جهاني تفاوت ميان بازدهي تجارت و بازدهي معيار
تواند مالک مناسبي براي  بازارهاي مالي نبايد عمده باشد. بر اين اساس بازدهي آتي سرمايه هر کشور مي

داده شده يا پوشش داده نشده   گيري ميزان جهاني شدن بازارهاي مالي آن باشد. برابري نرخ بهره پوشش اندازه
 مالکي از اين نوع است. 

 اهميت جهاني شدن بخش مالي براي اقتصاد جهاني 

پيوسته در حال که جهاني در يک نظام اقتصادي  بين الملليو مبادالت  يتجار روابطافزايش  باجهاني شدن 
 يعنيشکل سنتي آن جهاني عالوه بر . تجارت و مبادالت شدن است همراه بوده استتر  و يکپارچه ترگسترده

جايي افراد  هجايي سرمايه، انتقال تکنولوژي، جاب همبادله ارزها، جاب چوندر اشکال جديدي  ،تجارت کاال و خدمات
اي  المللي اطالعات و انديشه ها رشد قابل مالحظه حرکت بين حتيهاي بين المللي،  از طريق سفرها و مهاجرت

 گيرد.ها در اثر گسترش و با مركزيت بازارهاي مالي شكل ميجايي از اين جابه اي. بخش عمدهداشته است
عملكرد صحيح بازارهاي مالي يكي از موثرترين عوامل بر متغيرهاي كالن يك اقتصاد است. تاثيراتي چون 

تقارن و ها، کاهش اطالعات نام اندازها، نظارت بر عملکرد اقتصادي شرکتها، تجميع پستقسيم عوايد پروژه
   کاهش نکول در بخش وام و اعتبارات از جمله نتايج بازار مالي کارا است.

هاي مستعد جا خواهند شد. لذا در صورت وجود زمينه ها آزادانه جابهمالي، سرمايه با توسعه جهاني شدن بخش
گ شدن نقش مستقيم رناز سوي ديگر با كم ها نيز به دنبال اين استعدادها حركت خواهند كردتوليدي، سرمايه
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ها، حضور بازار مالي نقش  اقتصادي و تالش براي جذب سرمايه خصوصي از سوي شرکت يها در فعاليت هادولت
گيري تعادل بهينه خواهند داشت و امکان چنين مبادالتي را در فضايي امن، با سرعت باال و بسزايي در شكل

اثر مثبت جهاني شدن بخش مالي، تخصيص کاراتر سرمايه و تامين ترين کند. بنابراين مهمکارايي باالتر مهيا مي
ن يا ياقتصاد تواند از اين طريق موجب بهبود رشدسرمايه براي کشورهاي فاقد سرمايه کافي است که مي

اما بايد توجه داشت که جهاني شدن بخش مالي مخاطراتي نيز براي اقتصاد شود،  اقتصاد جهاني کشورها و رشد
ترين اين مخاطرات عبارتند از : افزايش تالطم جريان سرمايه در کشورها، سرايت بحران  ي دارد. مهمجهاني در پ

از يک کشور به ديگر کشورها و مشکالت ناشي از ورود سرمايه به کشورها. لذا ضعف در نظارت بر بازارهاي مالي 
مالي و ارزي  باشد. به عنوان مثال بحران زا باشد و الزم است رويدادهاي بازارهاي مالي تحت نظرتواند بحران مي

آسيا كه پس از ورود بيش از اندازه سرمايه به اين منطقه رخ داد و از تايلند شروع شد، چهار اقتصاد ديگر  ۱۹۹۷
 يمکزيک در منطقه آمريکاي التين روي داد. بحران ۱۹۹۴آسيا را نيز فرا گرفت. اتفاق مشابهي نيز طي بحران 

ها هاي اقتصادي و مالي را به دنبال داشت. نظارت هوشيارانه دولتاي از بحرانع شد، زنجيرهکه از مکزيک شرو
  چنيني جلوگيري کند. تواند از بروز برخي از مشکالت اينمي

 عوامل موثر بر بازارهاي مالي

اين بازارها  تواند به درک بهتر چارچوببازارهاي مالي تحت تاثير عوامل مختلفي هستند. شناخت اين عوامل مي
هاي بخش مالي و نيز ها کمک کند. در اين بخش در يک نگاه کلي به معرفي نوآوري هاي آنو محدوديت

ترين عوامل موثر بر توسعه بازارهاي تامين مالي بين  گذار در بازارهاي مالي به عنوان مهمهاي جهاني قانون نظام
  شود.  المللي پرداخته مي

 زارهاي ماليابداعات تکنولوژيکي و با

زدايي و آزادسازي در بازارهاي مالي، ابداعاتي که به در دوره پس از برتون وودز به علت تمايل به مقررات
 ندشدها منجر به تقاضاي بيشتر براي ابداعات جديد کردند، شکل گرفتند. اين نوآوري روندهاي مالي کمک مي

  شدن مالي داشتند.  اثرات مثبتي بر جهاني
عوامل طرف تقاضا در رشد ابداعات بازارهاي مالي جهاني، در کشورهاي توسعه يافته نيز نبايد غافل البته از 

شد. رشد زياد و پايدار تقاضا عامل مهمي در رشد ابداعات تکنولوژيکي بود. در بازاري با تقاضاي ضعيف، رشد اين 
توان به افزايش ثروت ايش تقاضا اوال ميتوانست صورت گيرد. از جمله عوامل اين افزابداعات تنها به کندي مي

را نيز تحت تاثير قرار داد.  گذاري خانوارها انداز و سرمايههاي اخير اشاره کرد که رفتار پسخانوارها در دهه



 653                                                                  ایران اقتصاد مدت انیرگذار بر عملکرد میل عوامل تاثیتحل
 

بازارهاي سمت  به از بانک گذار را سرمايهخانوارهاي  ترجيحات، مالي دارايي هاي باالتر در بازدهوجو براي  جست
ها، تقاضاي اين صندوق .اشاره کرد ١هاي بازنشستگي خصوصيتوان به ظهور صندوق ثانيا، ميد. سهام سوق دا

 ٢گذاري هاي سرمايهزيادي براي اوراق قرضه ايجاد کردند. ثالثا، اين تقاضا، به وسيله تقاضايي که از جانب صندوق
سرعت در حال افزايش بود. بدين ها در اين دوره به شد چرا که تعداد اين صندوقگرفت، افزون مي شکل مي

گذاران جزء در بازارهاي اوراق قرضه بين المللي فراهم شد که منجر به تقاضاي ترتيب زمينه مشارکت سرمايه
  زيادي براي اوراق قرضه شد.

در ادامه به توسعه فناوري اطالعات به عنوان يکي از موثرترين ابداعات تکنولوژيکي مرتبط بازارهاي مالي 
 شود.ه ميپرداخت

 ) و ادغام جهاني بازارهاي ماليICTفناوري اطالعات و ارتباطات (

هاي زيادي در جهاني شدن تامين موجب انقالب و جهش ۱۹۸۰هاي اطالعاتي مخصوصا بعد از رشد فناوري
کردند. به مالي شد. اين امکانات با از بين بردن فواصل طوالني جغرافيايي و اطالعاتي، جهاني شدن را پشتيباني 

  اند. توان به سرويس فعال اطالعاتي و ارتباطي اشاره کرد که روند معامله در بورس را متحول کرده عنوان مثال مي
هايي نيز براي بازارهاي مالي داشته است. از جمله هايي، هزينهبا اين حال رشد چنين ارتباطات و فناوري

ر، که نوعي عدم تعادل بالقوه را در روابط مالي جهاني به ها از يک منطقه به منطقه ديگاي شوک گسترش لحظه
هاي نظام مالي جهاني در دوره توان محصول ساختار و عمليات هايي را مي وجود آورده است. سرايت چنين بحران

  معاصر دانست. 

 رواج ابزارهاي جديد مالي

اند. اين نوع از اي مالي به وجود آمدهابزارهاي جديد مالي از جمله ابداعاتي هستند که در سير تکاملي بازاره
دهند تا با تعيين ترکيب هاي جديد خريد و فروش به خريداران اين امکان را ميابزارهاي مالي با ايجاد روش

ريسک خود را کاهش دهند. اين ابزارها در مديريت ريسک و تنوع بخشي به سبد  ها در سبد داراييمتنوع دارايي
هاي يک بازار وابسته به اي که ميزان خريد و فروش و ارزش داراييي دارند، به گونهها اهميت بااليدارايي

فعال است تعداد و  تريابزارهاي فعال در آن بازار است. به عبارت ديگر در بازارهايي که ابزارهاي جديد و متنوع
دادن  ابزارهاي نوين براي قرض م کرد:يتوان تقس ين ابزارها را به دو دسته عمده مياارزش مبادالت باالتر است. 

  .سککننده انتقال ري ابزارهاي تسهيل وگرفتن  و قرض
                                                                                                                                 
1 Privately Managed Pension Funds 
2 Mutual Funds 
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اين ابزارها : اهم روش هاي جديد براي قرض دادن و قرض گرفتن ابزارهاي جديد به مثابه -
 عبارتند از:

 عقد سلف 

 قرارداد آتي 

 اختيار معامله 

 قرارداد معاوضه 

نوع ديگري از ابزارهاي مالي به عمليات مالي : ابزارهاي تسهيل کننده در انتقال ريسک -
اند. بدين معني که  موسوم اند که امکان انتقال ريسک در بازار سهام را فراهم آورده ١مند ساخت

پذير  هاي معمول را امکان گذاري در بازار سهام بدون مواجهه با ريسک مندي از سرمايه بهره
هاي هاي مالي بسيار است. مثال ريسک واماند. اين روش مبتني بر استفاده از واسطه ساخته

ها به شرکت بيمه ها باالتر است با بيمه کردن وام مشترياني که احتمال نکول آن پرداختي به
شود. حال اگر اين انتقال ريسک چند اليه ادامه پيدا کند، افراد با ريسک کمتري منتقل مي

  اند.مواجه

 گذاري در نظام مالي جهاني  قاعده

هاي عهده دارند، دوره روابط مالي جهاني را بردهي قواعد و معاهدات مالي جهاني که وظيفه تسهيل و شکل
است. بوده  دهي اين سيستم موثرها و نهادهايي در اقتصاد جهاني در جهتاند. وجود معاهدهمختلفي را طي کرده
هاي جهاني منتج نشده، بلکه حضور پذيري اقتصاد جهاني در اين ادوار تنها از معاهدهتعيين قواعد و تاثير

هاي برخي نهادها و گروه واند. دو معاهده ي در عرصه جهان نيز اثراتي بر اين سيستم گذاشتههاي تجار گروه
  اند از: نه عبارتين زميمهم در اتجاري 

  )IMFصندوق بين المللي پول ( -
  ۲۰ گروه -
  هاي بين الملليبانک تسويه حساب -
  کميته بازل -
  بانک جهاني -
 )GATSنامه عمومي تجارت خدمات (موافقت -

                                                                                                                                 
1Structured Finance 
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 خارجي مالي تامين هايروش انواع

هاي تامين مالي جهاني مورد بررسي قرار خواهند گرفت. تامين منابع مالي از خارج به دو طريق اکنون انواع روش
  شود که عبارتند از: عمده انجام مي

 استقراض خارجي  -۱

 گذاري خارجي سرمايه -۲

گذاري مستقيم  ) و سرمايهFPI( ١دارايي ماليگذاري در سبد  گذاري خارجي معموال در دو قالب سرمايه سرمايه
ها در معامالت بورس و قبوض سپرده در شود. خريد اوراق قرضه و سهام شرکت ) انجام ميFDI( ٢خارجي

گذاري خارجي تملک  گذاري در سبد دارايي مالي هستند. طبق تعريف سرمايه هاي خارجي از انواع سرمايهبانک
ها  گذار در خارج از کشور خود است. هنگامي که دارايي ق بهادار و ... توسط سرمايههايي مانند سهام، اورا دارايي

  گذاري خارجي از نوع مستقيم خواهد بود. شامل تجهيزات فيزيکي توليد مانند ماشين آالت و .. باشد، سرمايه
ليدي ندارد و گذار خارجي نقش مستقيمي در اداره واحد تو گذاري در سبد دارايي مالي سرمايه در سرمايه

گذار در اداره واحد توليدي و  گذاري مستقيم خارجي، سرمايه مسئوليت مالي متوجه وي نيست. در مقابل در سرمايه
  گيري داراي نقش فعال است.  تصميم

  گذاري خارجي بررسي خواهند شد.در ادامه ابتدا استقراض خارجي، و سپس سرمايه

 خارجي استقراض

شود. طي  ها براي تامين منابع مالي استفاده ميهايي است که به وسيله دولت شاستقراض خارجي يکي از رو
اند. اين هاي باال دريافت کردهچهار دهه گذشته کشورهاي در حال توسعه مقادير زيادي وام خارجي، اغلب با نرخ

اما با  .کشورها شودتر اين  اميدواري وجود داشت که اين وام ها از طريق افزايش سرمايه گذاري باعث رشد سريع
مشخص شد که نه تنها بازپرداخت اين ديون عملکرد  ۱۹۸۰ها تا سطوح خيلي باال در دهه  افزايش نسبت بدهي

ها  کند، بلکه اساسا در بسياري از موارد امکان بازپرداخت اين وام اقتصادي اين کشورها را با مشکل مواجه مي
ور با درآمد متوسط، خصوصا در آمريکاي التين با بحران بدهي چندين کش ۱۹۸۰وجود ندارد. در نتيجه در دهه 
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني سازوکاري براي بخشش بدهي  ۱۹۹۰مواجه شدند و در ميانه دهه 

کشورهاي فقير بسيار مقروض تهيه کردند تا سطح بدهي اين کشورها به سطح قابل قبولي برسد. در ادامه، اثر 
  گذاري بخش عمومي بررسي خواهند شد.اقتصادي و سرمايه استقراض بر رشد

                                                                                                                                 
1 Foreign Portfolio Investment 
2 Foreign Direct Investment 
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 اثر استقراض بر رشد اقتصادي

کند. کشورهايي که در مراحل  سطح معيني از استقراض رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را تسريع مي
بيشتر نسبت به گذاري با نرخ بازگشت  هاي سرمايه اوليه توسعه هستند موجودي سرمايه پاييني دارند و فرصت

يافته دارند. مادامي که از وجوه قرض گرفته شده براي سرمايه گذاري مولد استفاده کنند، نرخ  کشورهاي توسعه
است که   ها وجود خواهد داشت، البته اين امر مشروط بر آن رشد افزايش يافته و امکان بازپرداخت به موقع بدهي

هاي  گذاري و نيز شوک هاي سرمايهکننده انگيزه هاي مختلاستثباتي اقتصاد کالن، سي اين کشورها دچار بي
  توجه نباشند. قابل

گيرنده  مطالعات نظري و تجربي زيادي در خصوص اثرات بدهي خارجي بر رشد اقتصادي کشورهاي قرض
    و اثرات مخرب آن داشته اند.  صورت گرفته است. بسياري از مطالعات نظري توجه زيادي به " دام استقراض"

ها  شود که در آن بازپرداخت مورد انتظار بدهي هاي خارجي از ارزش بدهي "دام استقراض" به موقعيتي اطالق مي
تر است. در اين  هاي خارجي يک کشور از توانايي بازپرداخت بدهي آن کشور افزون کمتر است يعني حجم بدهي
يابد و در  گذاري کاهش مي انگيزه سرمايهشود،  گذاري صرف بازپرداخت ديون مي حالت چون بازدهي سرمايه

ها براي اصالحات ساختاري و مالي در  چنين انگيزه دولت نتيجه بر رشد اقتصادي نيز اثر منفي خواهد گذاشت. هم
هاي خارجي  يابد زيرا اين گونه اصالحات باعث فشار بيشتر براي بازپرداخت بدهي اين کشورها کاهش مي

  شود.  مي
شود.  گذاري و رشد از طريق باال بردن نااطميناني در اقتصاد مي نين باعث کاهش سرمايهچ دام استقراض هم

هايي که دولت براي عمل به  ها و فعاليت يابد نااطميناني در خصوص سياست وقتي بدهي عمومي افزايش مي
گذاري دارد. به عنوان  يابد، امري که اثر منفي بر سرمايه تعهدات و بازپرداخت ديون انجام خواهد داد افزايش مي

مثال ممکن است با افزايش بدهي بخش عمومي، انتظارات بدين صورت شکل بگيرد که دولت براي باز پرداخت 
ها به جاي تامين  گذاري چنين ممکن است سرمايه زا نظير ماليات تورمي استفاده کند. هم بدهي از ابزارهاي اختالل

چنين هاي زود بازده سوق پيدا کند. هم دارند بيشتر به سمت فعاليت هاي بلند مدت که ريسک باالييمالي پروژه
تواند موجب خروج سرمايه از کشور شود زيرا صاحبان سرمايه در خصوص روش تامين بدهي  افزايش بدهي مي

اده دهند که دولت از افزايش ماليات بر سرمايه براي تامين بدهي استفدچار نااطميناني هستند و اين احتمال را مي
  کند.

گذاري و رشد اقتصادي اثر مثبتي دارد و پس از آن  بنابراين استقراض خارجي تا سطحي معين بر سرمايه
گذاري  کند. رابطه ارزش اسمي بدهي و سرمايه گذاري و رشد را دچار اختالل مي افزايش استقراض خارجي سرمايه

معکوس بيان کرد. به اين معنا که تا سطح معيني افزايش بدهي  Uتوان به وسيله يک منحني به شکل را مي
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. يابد گذاري کاهش مي شود و پس از آن به داليلي که در باال اشاره شد سرمايه گذاري مي موجب افزايش سرمايه

درصد  ۱۶۰دهند که به طور متوسط براي سطوحي از بدهي با ارزش فعلي بيشتر از  مطالعات اقتصادي نشان مي
بهترين توضيح در  .درصد ارزش ناخالص داخلي، اثر بدهي خارجي بر رشد منفي است ۴۰الي  ۳۵ات و صادر

شود. اگر اين احتمال وجود داشته باشد که امکان  خصوص دليل اين مطلب از نظريه "دام استقراض" ارايه مي
(داخلي و خارجي) براي  گذارانانگيزه سرمايه ها در آينده وجود نخواهد داشت، از بازپرداخت کامل بدهي

گذاران آن گذارد. دليل کاهش انگيزه سرمايه شود و از اين طريق بر رشد اثر منفي ميگذاري کاسته مي هسرماي
گذاري آنان به طلبکاران خارجي خواهد رسيد (به عنوان مثال از دانند که بخشي از سود سرمايهها مياست که آن

تر بدهي بيشتر از حد خاصي باشد، انباره بدهي بيشتر با احتمال بازپرداخت پاييناگر انباره  ).طريق افزايش ماليات
کند  گذاري عمل مي انباره بدهي مانند ماليات بر سرمايه ن سطح،ياهمراه خواهد بود. با بيشتر شدن انباره بدهي از 

براي دستيابي به منافع آينده  هاي امروز ها و هرگونه فعاليتي که مستلزم باالبردن هزينهو انگيزه اصالح سياست
گذار براي انجام اصالحاتي مانند آزادسازي تجارت و  عالوه بر اين، انگيزه سياست دهد.است، را کاهش مي

هاي مختلفي (از جمله يابد. زيرا دولت بايد هزينه اصالحات مالي به منظور باال بردن کارايي و رشد نيز کاهش مي
ها  شود صرف بازپرداخت بدهير حالي که منافعي که از اصالحات مذکور عايد ميهزينه سياسي) را متحمل شود د

  رود. دهندگان مي خواهد شد و سود اين اصالحات به جيب قرض

 گذاري بخش عمومي اثر استقراض بر سرمايه

مخارج گذاري خصوصي تاثير بگذارد. باال رفتن  تواند بر سرمايه طور که اشاره شد، حجم باالي ديون ميهمان
گذاري خصوصي دهد و بنابراين سرمايه دولت باعث افزايش تقاضاي کل شده و در نتيجه نرخ بهره را افزايش مي

تواند بر رشد تاثير بگذارد.  يابد. اما حجم باالي ديون از طريق تغيير ترکيب مخارج عمومي نيز مي کاهش مي
بودجه شده و سرمايه گذاري عمومي را از طريق تواند با افزايش مخارج دولت، موجب کسري  ديون باالتر مي

  ها و منابع انساني کاهش دهد.  کاهش مقدار منابع در دسترس براي زيرساخت

 سرمايه گذاري مستقيم خارجي

  گذاري مستقيم خارجي نيز صورت گيرد. عالوه بر استقراض خارجي، تامين مالي ممکن است از طريق سرمايه

 تعريف

شود که به منظور دست يافتن به سود  گذاري اطالق مي خارجي به نوعي از سرمايهگذاري مستقيم  سرمايه
شود. يک  کنند، انجام مي گذار فعاليت مي هاي توليدي و تجاري که در خارج از کشور سرمايه مدت در سازمان بلند
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از مرزهاي  مادر و يک شعبه وابسته در خارج  گذاري مستقيم خارجي از يک شرکت رابطه مبتني بر سرمايه
فرامليتي را تشکيل   و شعبه وابسته آن در کنار يکديگر يک شرکت  تشکيل شده است. شرکت  جغرافيايي شرکت

گذاري انجام شده  گذاري مستقيم خارجي خوانده شود، سرمايه گذاري، سرمايه که يک سرمايهدهند. براي اين مي
اين کنترل را به داشتن حداقل  کنترل داشته باشد. آنکتاد مادر بر روي شعبه وابسته  بايد به شکلي باشد که شرکت

  کند.  مادر تعبير مي  درصد از سهام پايه شعبه خارجي و يا داشتن قدرت تصميم گيري اقتصادي براي شرکت ۱۰

 گذاري مستقيم خارجي انواع سرمايه

خروج سرمايه، انگيزه گذاري مستقيم خارجي بر حسب ورود و  هاي مختلفي در خصوص سرمايهبندي تقسيم
  ها اشاره خواهد شد.گيرد که در ادامه به آن گذاري انجام ميگذاران و نوع فعاليت مشمول سرمايه سرمايه

 گذاري سرمايه ١بندي بر مبناي جهت تقسيم

  گذاري مستقيم خارجي به سمت داخل سرمايه -
 گذاري مستقيم خارجي به سمت خارج  سرمايه -

 ٢ورود تقسيم بندي بر مبناي حالت

  گذاري اوليه سرمايه -
 ادغام و کسب مالکيت -

 بندي بر اساس نوع فعاليت تقسيم

  گذاري مستقيم خارجي افقي سرمايه -
  گذاري مستقيم خارجي عمودي  سرمايه -
 گذاري مستقيم خارجي عمودي به سمت عقب سرمايه -

 گذاري مستقيم خارجي عمودي به سمت جلو سرمايه -

 تقسيم بندي بر مبناي انگيزه

  گذاري براي دسترسي به منابع سرمايه -

                                                                                                                                 
1 Direction of Investment 
2 Entry Mode 
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  گذاري براي دسترسي به بازار  سرمايه -
  گذاري براي دستيابي به کارايي سرمايه -
  گذاري براي دارايي استراتژيک سرمايه -

 خارجي مستقيم گذاري سرمايه اثرات

کشور  گذارد و هم ممکن است اقتصادگذاري مستقيم خارجي هم بر اقتصاد کشور ميزبان اثر مي سرمايه
گذاري مستقيم خارجي  جا، به طور خاص بر بررسي اثر سرمايهصادرکننده سرمايه را تحت تاثير قرار دهد. در اين

  .بر رشد اقتصاد کشور ميزبان تمرکز خواهد شد

 اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد کشور ميزبان

ارايي را تغيير ندهد، تنها اثر آن تغيير سطح گذاري خارجي نرخ رشد تکنولوژي و سطح ک که سرمايه در صورتي
يابد،  مدت خواهد بود. بنابراين سرمايه انباشت شده و درآمد سرانه کشور ميزبان افزايش مي گذاري در کوتاه سرمايه

گذاري  پذيرد. با اين حال، در شرايطي که سرمايه گذاري خارجي تاثير نمي ولي نرخ رشد بلندمدت از سرمايه
گذاري خارجي  ند از طريق انتقال تکنولوژي و دانش بر نرخ رشد کارايي موثر باشد، اثرات مثبت سرمايهخارجي بتوا

گذاري يههم بر درآمد سرانه و هم بر نرخ رشد آن قابل مشاهده خواهد بود. تحقيقات جديد پيرامون اثر سرما
هاي کشور   وري شرکت افزايش بهرهمستقيم خارجي بر رشد کشور ميزبان، بيشتر در خصوص انتقال تکنولوژي و 

کنند که در ادامه به نتايج اين تحقيقات اشاره کنند و نتايج مختلفي در اين زمينه گزارش ميميزبان بحث مي
   شود. مي

 وريجست و جو در خصوص اثرات خارجي و اثر سرريز بهره

دارد، ساير آحاد اقتصادي را نيز منتفع  گذارتواند عالوه بر بر منافعي که براي سرمايه گذاري خارجي مي سرمايه
نامند. به عنوان مثال ممکن است اثر جانبي به اين صورت  مستقيم را اثرات خارجي مي کند. اين اثرگذاري غير

مليتي افزايش يابد.  شان به شرکت فرا کنندگان مواد اوليه به دليل فروش محصول حاصل شود که کارايي عرضه
تواند  گيري مقياس اقتصادي اتفاق بيفتد. به عالوه اين موضوع مي است به دليل شکل اين افزايش کارايي ممکن

  کنندگان داخلي نيز منجر شود. کنندگان براي مصرف به کاهش قيمت محصول اين عرضه
هاي مختلف حاصل شود.   جايي کارگران و مديران بين شرکت اثرات خارجي ديگر ممکن است از طريق جابه

توانند  اند، مي فرامليتي آموزش ديده  هايي، سرمايه انساني افرادي که به وسيله شرکت جايي جابهدر نتيجه چنين 
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کنندگان (که در باال  افزايش کارايي عرضه .ساير بخش هاي اقتصادي کشور ميزبان حاصل را نيز منتفع کنند
جايي کارگر و  هايي به جز جابهيراز مس-اشاره شد)، افشاي تکنولوژي و اطالعات مديريتي به کل اقتصاد ميزبان 

چنين "اثر نمايش" که  از ديگر اثرات خارجي حاصل از سرمايه گذاري خارجي است. هم -کنندگان مدير يا عرضه
گردد نيز  گذاران براي ورود به کشور ميزبان ميگذار خارجي سبب تحريک بقيه سرمايه در آن موفقيت يک سرمايه

  ديد کند.تواند اثرات يادشده را تش مي
کنند. اثر سرريز در وري را نيز تاييد ميعالوه بر اثرات خارجي مذکور مطالعات اقتصادي وجود اثر سرريز بهره

هاي  وري شرکتوري باالتر باعث افزايش بهرهگذار خارجي با بهرهاين حيطه به اين معنا است که ورود سرمايه
هاي  شکاف تکنولوژي و قابليت جذب تکنولوژي توسط شرکتشود. شدت اثر سرريز به ميزان رقابت،  داخلي مي

هاي با رقابت بيشتر، باالتر است. اثر شکاف تکنولوژي  بستگي دارد. به اين صورت که اثر سرريز در بخش داخلي
هاي   خارجي و شرکت  رسد اگر شکاف تکنولوژي ميان شرکت بر شدت اثر سرريز نامشخص است. به نظر مي

هاي داخلي،  خارجي عمال استفاده چنداني براي شرکت  باشد، تکنولوژي مورد استفاده شرکت داخلي خيلي بزرگ
دهند، نخواهد داشت. عامل ديگر در تفاوت کشورها در اثر  که عمليات خود را به شيوه کامال متفاوتي انجام مي

ن فعاليت تحقيق و توسعه ها باشد. ميزا سرريز ممکن است به دليل تفاوت قابليت جذب تکنولوژي توسط شرکت
چنين گذارد. هم براي استفاده از اثر سرريز (جذب تکنولوژي) تاثير مي  به طور مثبت بر توانايي شرکت  شرکت

  فعاليت تحقيق و توسعه و توسعه منابع انساني در شعبه خارجي نيز اثر مثبتي بر اثر سرريز دارد.
و اثر سرريز افقي . اثر سرريز افقي  اد کند: اثر سرريز عموديتواند دو اثر سرريز ايج گذاري خارجي مي سرمايه

و در نتيجه کاهش سهم –خارجي بر رقباي داخلي است. که دو اثر رقابت   به معناي اثر وارد شدن شرکت
جايي نيروي کار (کارگر  تواند از مسير جابه و اثر سرريز دانش را در پي دارد. سرريز دانش مي -هاي داخلي  شرکت

هاي داخلي جهت  هاي کشور ميزبان و فرصت فراهم شده براي شرکت دير) از شعب خارجي به شرکتو م
  هاي توليد محصول بر اقتصاد کشور ميزبان اثر بگذارد. ها و تکنيکمشاهده و تقليد بهترين شيوه

هاي  ن نهادهکنندگا کنندگان داخلي (عرضه خارجي بر عرضه  اثر سرريز عمودي مربوط به تاثير ورود شرکت
  کنندگان داخلي و شرکت خارجي) است. حداقل سه سناريو در زمينه روابط ميان عرضه  توليد براي شرکت

هاي داخلي که قبال به  با بهترين شرکت مليتي فراهاي شرکت وجود دارد. اولين سناريو آن است که  مليتي فرا
  بندند. اند، قرارداد ميسطح مورد نياز از لحاظ پيشرفت رسيده

خارجي شوند   کننده بالفعل شرکتکه بتوانند عرضهکنندگان بالقوه براي آنسناريوي دوم آن است که عرضه
ها به سطح کارايي مورد نياز براي  پردازند. چنانچه اين شرکت به بهبود کيفيت فرآيندها و محصوالت خود مي
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وري مثبت را  سند در اين صورت يک شوک بهرهبر مليتي فراهاي بستن قرارداد و کسب سفارش از سوي شرکت
  کنند. تجربه مي

هايي رابطه دارند کمک مليتي فراهاي کنندگان داخلي هنگامي که با شرکتسناريوي سوم آن است که عرضه
يابد. هر سه سناريوي يادشده ها بهبود ميکنند و از اين طريق کارايي آنخارجي دريافت مي  از شرکت را مستقيماً

هاي   وري شرکتهاي خارجي در صنايع پايين دستي با افزايش بهره کنند که حضور شرکتين يافته را تقويت ميا
   داخلي در صنايع باالدستي همراه است. 

هاي تحقيق و توسعه هاي فرامليتي فعاليت شرکت نکته قابل توجه ديگر در خصوص اثر سرريز آن است که 
ها هاي نوين توليد توسط آنکارگيري شيوه داخلي اقتصاد ميزبان دارند که باعث بههاي   بيشتري نسبت به شرکت

- يابند، فعاليت ها گسترش ميمليتي در بخش آن هاي فرا شرکت هاي داخلي هنگامي که  ن شرکتاي شود. بنابرمي

  دهند تا رقابتي باقي بمانند.هاي تحقيق و توسعه خود را افزايش مي
هاي  توانند بر عملکرد شرکتمليتي مي هاي فرا  شرکت به غير از اثرات خارجي تکنولوژيکي، که،   در نهايت آن

هاي اقتصاد  تواند ورود، رشد و حيات شرکت داخلي از طريق اثرات خارجي قيمتي نيز اثر بگذارند که خود مي
ذينفع   پولي تابع توليد شرکت ميزبان را تحت تاثير قرار دهد. بر خالف اثرات خارجي تکنولوژيکي، اثرات خارجي

بخشد. وقتي ها يا افزايش درآمدها بهبود ميرا از طريق کاهش هزينه  دهد، بلکه سودآوري شرکت را تغيير نمي
يابد، بنابراين اين امکان اي افزايش ميدهند تقاضا براي کاالهاي واسطهمليتي توليد را افزايش مي هاي فرا شرکت

کنندگان اين کاالها در مقياس کاراتري فعاليت کنند و هزينه متوسط کاهش يابد و که عرضه شود فراهم مي
گذاري مستقيم خارجي  قيمت براي خريداران داخلي و خارجي کاهش يابد. بنابراين محتمل است که بر اثر سرمايه

  هاي داخلي در همان صنعت افزايش يابد.  ورود شرکت

 قيم خارجي بر رشد کشور ميزبانارزيابي کلي تاثير سرمايه گذاري مست

گذاري مستقيم خارجي به خودي خود و به تنهايي تاثيري بر رشد ندارد اند که سرمايهبرخي محققان بر اين عقيده
گذاري مستقيم خارجي و اين بهبود شرايط اقتصاد ميزبان است که همزمان باعث افزايش رشد و جريان سرمايه

گذاري مستقيم خارجي بر رشد هاي قبلي بر لزوم تفکيک ميان اثر سرمايهقد يافتهشود. اما ديگر تحقيقات با ن مي
  کنند.يافته تاکيد مي کشورهاي در حال توسعه و توسعه

گذاري مستقيم خارجي و تجارت  نتايج دسته ديگري از تحقيقات حاکي از آن است که تغييرات توام در سرمايه
گذاري مستقيم خارجي که همراه با افزايش در  در واقع افزايش در سرمايه بستگي دارد.به طور معنادار با رشد هم

شود آن است که شود. حال سوالي که مطرح ميتجارت همراه باشد منجر به افزايش نرخ رشد کشور ميزبان مي
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د گذاري مستقيم خارجي که با تغييرات تجارت همراه نشده باشد منجر به افزايش رش چرا تغييرات در سرمايه
  شود؟اقتصادي کشورها به صورت عاملي مستقل نمي

کشورها باشد. از گذاري مستقيم خارجي در برخي از  هاي محدودکننده سرمايهيک پاسخ ممکن است سياست
گذاري مشترک، توان به ممنوعيت مالکيت عمده توسط افراد خارجي، تحميل شريک در سرمايهها مياين سياست

هايي اثر نامطلوبي بر  کشور ميزبان و حمايت از بازار داخلي اشاره کرد. چنين سياست هايديکته کردن نيازمندي
مليتي نيز  هاي فرا جهاني شرکت توليد اقتصاد ميزبان با شبکه شدنعملکرد شعب خارجي دارند و از يکپارچه

هاي محدود  سياست گذاري مستقيم خارجي در اين کشورها با وجود چنين کنند. افزايش در سرمايهممانعت مي
اي محتمال با افزايش تجارت همراه نشده و حتي ممکن است با کاهش تجارت همراه باشد، زيرا توليد سازنده

تقيم خارجي در کشورهايي با گذاري مس شود. در مقابل افزايش سرمايهشعب خارجي جانشين واردات مي
شود،  گذاري مستقيم خارجي و تجارت مي ام سرمايهگذاري احتماال منجر به افزايش توهاي بازتر سرمايه سياست

  کنند که اثر مثبتي بر رشد دارد. اي وارد کرده و محصول نهايي را صادر ميچرا که شعب خارجي کاالهاي واسطه

گذاري مستقيم خارجي و  ها با هدف کسب اثرات سازنده اقتصادي سرمايهطراحي سياست

 جلوگيري از اثرات مخرب آن 

گيرد. هاي فرامليتي صورت مي گذاري مستقيم خارجي اغلب توسط شرکتکه گفته شد سرمايهطور همان
 ١که براي تجارت درون شرکتي مليتي فراهاي  کنند. شرکترا به دو دسته عمده تقسيم مي مليتي فراهاي   شرکت

کارخانه اتومبيل در کشور  اند. يعني به عنوان مثالدر کشورهاي در حال توسعه سازماندهي شده و استقرار يافته
آمريکا ممکن است براي توليد اتومبيل، موتور اتومبيل را از شعبه خارجي خود در کشور مالزي تهيه کند. حجم 

هايي هستند که حجم  است. نوع دوم شرکت مليتي فراهاي  مادر و ديگر شرکت  غالب تبادل چنين شعبي با شرکت
ها اغلب محدود به بازار داخلي  مليتي ناچيز است. اين دسته از شرکت راهاي فها، درون شبکه شرکتتجارت آن

هاي داخل از مانع  چنين اجبار در تامين نيازمندي گذاري مشترک و همهستند و تحميل شريک در سرمايه
 ٢هاي تابعههاي عملياتي شرکتها با شبکه جهاني شده است. تفاوت مهمي ميان مشخصهشدن آن يکپارچه
اي که محدود به بازار داخلي هاي تابعهاند و شرکتمليتي مادر يکپارچه شده که با شبکه جهاني شرکت فراخارجي 
، نزديکي تکنولوژي توليد و  هاي عملياتي متفاوت شامل اندازه شرکتهستند وجود دارد. اين مشخصه  شده حمايت

شوند، کارايي هنگام مي دهاي توليد بهفرآيندهاي کنترل کيفيت به مرزهاي جهاني، سرعتي که با آن فرآين
هاي تابعه خارجي تاثير مثبت بيشتري بر کشور ميزبان شود. دسته اول از شرکتعمليات و نيز هزينه توليد مي

                                                                                                                                 
1 Intrafirm Trade 
2 Subsidiaries 
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و اغلب همراه با پيوندهاي عمودي و اثرات جانبي که پيش از اين ذکر شد، همراه هستند. در حالي که  گذارند مي
  د.نبر اقتصاد ميزبان دار -و در بعضي از مواقع تاثير منفي–تري  کمدسته دوم تاثير خيلي 

کند، اين از شعب خود براي باقي ماندن در بازارهاي جهاني استفاده مي مليتي فرا  هنگامي که يک شرکت
کند. شعبه مادر توليد را از طريق مالکيت شعب را در مرز بهترين تکنولوژي، مديريت و کنترل کيفيت حفظ مي

هاي با محتواي داخل هدايت ل شعبه يا بخش عمده آن و با آزادي در تامين منابع بدون ارجاع به نيازمنديک
گذار خارجي را مقيد به درجه مشخصي  که کشور ميزبان، سرمايه کند. در واقع تجربه نشان داده که در صورتيمي

تمال بيشتري موفق به دريافت تکنولوژي و با اح  از مالکيت و يا به اشتراک گذاشتن دستوري تکنولوژي نکند،
گذار گذاري مشترک دستوري منجر به استفاده سرمايه شود. الزامات سرمايهفرآيندهاي کنترل کيفيت پيشرفته مي

هاي توليد شعبه خارجي نيز هزينه هاي کشور ميزبانديکته کردن نيازمنديشود.  خارجي از تکنولوژي قديمي مي
کننده در شده به عنوان يک رقابت شود. اين کار ظهور صنعت نوزاد حمايتنع صادرات ميرا افزايش داده و ما

  کند. سطح جهاني را با مانع مواجه مي
گذاري مستقيم خارجي براي جانشيني واردات طراحي و توسط  هاي سرمايهدر عمل درصد مهمي از پروژه

اقتصادي ناشي از سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد  اند. در نتيجه منافع رفاهي و رشدموانع تجارت حمايت شده
  يابد.  ميزبان کاهش مي

  گيرند.گذاري مستقيم خارجي مورد بررسي قرار ميهاي مختلف در خصوص سرمايهدر ادامه استراتژي

 ها در قبال سرمايه گذاري مستقيم خارجي استراتژي

ها در ارتباط با مطرح شده است. بيشتر اين سياست FDIهاي ملي در خصوص  عمده سياست ۱۰-۲ در جدول
  گذاري به سمت داخل است.   سرمايه

 

 يخارج ميمستق يگذار هيسرما به مربوط يهااستيس :۱۰-۲جدول 

 هاي خارجي  گذاري در داخل توسط شرکت هاي مربوط به سرمايهسياست

 هاي مربوط به ورود سياست
 توسط دولتگذاري هاي سرمايهگري طرح غربال -

 ها هاي خارجي از ورود به برخي بخش منع کردن شرکت -

 ها بر تشکيالت اقتصادي داخلياعمال محدوديت بر درجه مالکيت خارجي -

  هاي ملي انجام کسب و کار (شامل افشاي اطالعات)تطابق با دستورالعمل -
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 ١هاي مربوط به اجرا سياست
 هاي مديريتيتکارگيري نيروي کار داخلي در پس پافشاري بر به -

 ها هاي شرکتپافشاري بر سطح معيني از محتواي داخلي در فعاليت -

 اي از صادرات پافشاري بر سطح کمينه -

 الزام به انتقال تکنولوژي -

  هاي خارجي وضع نرخ و نوع متمايز ماليات بر شرکت -

 هاي تشويقي سياست
 يغاتيتبل يها آژانس قيطر از يرقابت يها مناقصه يبرگزار لهيوس به يخارج يها شرکت ميمستق بيترغ -

  از کشور         خارج
  يگذارهيسرما يهامشوق -

 هاي داخلي در خارج از کشور گذاري شرکتهاي مربوط به سرمايهسياست

  )ارز کنترل قواعد قيطر از(مثال  هيسرما صادرات بر تيمحدود اعمال -
  يخارج يگذارهيسرما يهاپروژه با دولت موافقتبه  الزام -

 گذاري مستقيم خارجي روند آماري سرمايه

اين مطلب  .گذاري مستقيم خارجي ورودي در کل جهان، روند کلي رو به رشد و کم نوساني داشته استسرمايه
  قابل مالحظه است. ۲۵-۲در نمودار 

 )دالر ارديلي(م ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۰در کل جهان  يورود FDI :۲۵-۲ نمودار

  
 ۲۰۱۲، بانک جهاني، WDIمنبع: 
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 گذاري مستقيم خارجي در جهان يه بررسي تحوالت اخير سرما

ميالدي در  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ورودي جهاني به دنبال کاهش فاحش در سال
درصدي  ۵تريليون دالر رسيد که افزايش  ۱,۲۴به رقم  ۲۰۱۰کمي افزايش يافت. اين مقدار در سال  ۲۰۱۰سال 

درصدي طي  ۸) اين رشد کم (در مقايسه با ميانگين رشد حدودا ۲۶-۲داشت. (نمودار  ۲۰۰۹نسبت به سال 
) نيز ناشي از افزايش جريان سرمايه به کشورهاي در حال توسعه بوده است. ۲۰۱۰بيست سال منتهي به 

زايش درصد اف ۱۲به مقدار  ۲۰۱۰گذاري مستقيم خارجي ورودي به کشورهاي در حال توسعه در سال  سرمايه
ميليارد دالر رسيده است که به دليل بهبود اقتصادي نسبتا سريع، تقويت تقاضاي داخلي و افزايش  ۵۷۴يافته و به 

  جنوب است. -جريان جنوب
گذاري مستقيم خارجي از کشورهاي پيشرفته به سمت کشورهاي در حال  تغيير الگوي جريان ورودي سرمايه

نيمي از  ۲۰۱۰نيز قابل مشاهده است. در سال  FDIکنندگان  ترين دريافتبندي جهاني بزرگ توسعه، توسط رتبه
گذاري مستقيم خارجي، از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار  بيست اقتصاد برتر ميزبان سرمايه

ه کشور ). به عالوه س۲۶-۲داد (نمودار  اين شاخص تنها هفت کشور را نشان مي ۲۰۰۹بودند در حالي که در سال 
  قرار دارند.  ۵تا  ۱در حال توسعه در ميان رتبه هاي 

 )*دالر ارديلي(م جهان يخارج ميمستق يگذار هيسرما زبانيم برتر اقتصاد ستيب :۲۶-۲ نمودار

  
 UNCTAD,World Investment Report (2011)منبع: 

  است. ۲۰۱۰ورودي به کشورها در سال  FDIبندي فوق بر اساس حجم * : رتبه
  است. ۲۰۰۹توضيح : اعداد درون پرانتز بيانگر رتبه کشورها در سال    
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 FDIتوزيع بخشي 

 ۵۵۴ن بخش شاهد يرا جذب کرده است. ا ۲۰۱۰انجام شده در سال  FDIاز  يقابل توجه میزانبخش صنعت 
 ۳۳۸بوده است. بعد از آن بخش خدمات با جذب  ۲۰۱۰در سال  يم خارجيمستق يگذار هيارد دالر سرمايليم
 ه جذب کرده است.يارد دالر سرمايليم ۲۵۴ه يت بخش اوليقرار دارد و در نها يدر رتبه بعد FDIارد دالر يليم

FDI بر مبناي حالت ورود 

گيرد. يه صورت ميگذاري اول گذاري مستقيم خارجي به دو شکل ادغام و سرمايهطور که گفته شد سرمايههمان
گذاري مفيد واقع شود. به تواند براي اقتصاد ميزبان سرمايهگذاري اوليه ميانتقال تکنولوژي توليد از طريق سرمايه

تواند گذاري اوليه مورد توجه کشورهاي در حال توسعه است. ادغام و کسب مالکيت نيز ميهمين دليل سرمايه
گذاري منتقل کند. دو روند متفاوت در خصوص تصاد ميزبان سرمايههاي مديريتي و دانشي را به اقمهارت
هاي بين مرزي در سال يعني ادغام و سرمايه گذاري اوليه وجود دارد. ارزش مرتبط با ادغام FDIهاي ورود  حالت
 ۹۶۰در عوض سرمايه گذاري اوليه از ميليارد دالر رسيده است.  ۳۳۹درصدي داشته است و به  ۳۶افزايش  ۲۰۱۰

  افته است.يکاهش  ۲۰۱۰ارد دالر در سال يليم ۸۲۳به  ۲۰۰۹ارد دالر در سال يليم
هاي ادغام و کسب مالکيت، براي  کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال ظهور در مقايسه با روش

گذاري  سرمايهدهد بيش از دو سوم کل ارزش  گذاري اوليه تمايل بيشتري دارند. آمار نشان مي ميزباني سرمايه
گذاران  ها، مربوط به اين اقتصادها است. به عالوه سرمايهدرصد ادغام و کسب مالکيت ۲۵اوليه و در حدود 

اي در حال تبديل شدن به بازيگران مهم در ادغام وکسب  اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور به صورت فزاينده
  کشورهاي توسعه يافته بود.  مالکيت هستند؛ فعاليتي که تا پيش از اين در انحصار

FDI ثروت ملي هاي هاي سهام خصوصي و صندوق به وسيله وجوه خاص: صندوق 

. در هستند، صندوق سرمايه گذاري مشترک با اهداف خاص هستند که در تملک دولت ثروت ملي هاي صندوق
وجود داشته اند. در سال ميليارد دالر  ۵,۹با دارايي تخميني  صندوق ثروت ملي ۸۰بيش از  ۲۰۰۹پايان سال 

برخي از  اند. کرده صندوق ثروت مليدولت عمدتا از اقتصادهاي نوظهور اقدام به تاسيس  ۲۰نزديک به  ۲۰۱۰
  هستند. صندوق ثروت مليکشورهاي داراي منابع طبيعي نظير عربستان سعودي و ايران نيز داراي 

درصد افزايش به  ۱۴هاي سهام خصوصي با ارزش ادغام و کسب مالکيت مربوط به صندوق ۲۰۱۰در سال 
ميليارد  ۳۸درصدي ( ۳۱. از اين مقدار سهم ۲۰۰۹ميليارد دالر در سال  ۱۰۷ميليارد دالر رسيد در مقايسه با  ۱۲۲

  دالر) مربوط به کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار بوده است.
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 کشورهاي در حال توسعه

تا  ۱۹۹۵هاي در طي سال FDIدهد که بيشترين رشد در جريان ورودي  ينشان م FDIاي  ترکيب منطقه
رغم تفاوت در نرخ رشد مناطق  ) بوده است. عليCISمربوط به کشورهاي مستقل مشترک المنافع ( ۲۰۰۹

ورودي به کشورهاي در حال توسعه را دريافت کرده  FDIدرصد از کل جريان  ۵۵مختلف در اين دوران، آسيا 
درصد بوده است. پس از آن،  ۲۱کننده بزرگ با سهم آمريکاي التين و کارائيب دومين دريافتاست. منطقه 

CIS  اند.  هاي بعدي قرار گرفته درصد در رتبه ۰,۳درصد و جزاير اقيانوس آرام با  ۱۱درصد، آفريقا با  ۱۳با
کنگ نزديک به  هنک، چين و کند و در آسيا نيز ورودي را جذب مي FDIبنابراين آسيا، بيش از نيمي از جريان 

در FDIتوان گفت علي رغم افزايش کلي  کنند. در مجموع مي ورودي به آسيا را جذب مي FDIدرصد کل  ۵۰
 FDIگذاري تقريبا متمرکز بوده، به اين معنا که از کل  ، اين جريان سرمايه۲۰۰۹تا  ۱۹۹۵همه مناطق طي دوره 

کشور وارد شده است. چين با سهم  ۱۰درصد آن تنها به  ۵۵، ۲۰۰۹ورودي به کشورهاي در حال توسعه در سال 
  بوده است.  FDIکننده  ترين دريافت درصد بزرگ ۱۷

. ر اساس ميزان توسعه يافتگي استبندي بکند، تقسيم تفکيک ديگري که به تحليل مفهومي کمک مي
دريافت  FDIکشورهاي در حال توسعه با درآمد باال، بيش از هر گروه ديگري از کشورهاي در حال توسعه، 

گذاري جديد در جايي که داراي نيروي کار ماهر و زيرساخت  اند. دليل اين مطلب آن است که سرمايه کرده
  وري بيشتري دارد.  مناسب است، بهره

FDI گذاري به عنوان منبع سرمايه 

گذاري و  به عنوان منبعي براي تامين مالي سرمايه FDIبرخي کشورهاي با درآمد پايين، به طور فزاينده به 
دهد تکيه بر  )، نشان ميGFCFاز تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ( FDIاند. مطالعه سهم  کرده  تسريع رشد تکيه

FDI در کشورهاي در حال توسعه، در تمام  -نسبت به منابع داخلي–گذاري  به عنوان منبع تامين مالي سرمايه
دهد در يک  يک شاخص از نوع جريان است و معياري است که نشان مي GFCFمناطق افزايش يافته است.

گذاري  ساله) چه ميزان از ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد به جاي مصرف به سرمايه دوره زماني (اغلب يک
در GFCF درصدي از  ۱۰به طور متوسط سهم  FDI، ۲۰۰۸ تا سال ۱۹۹۵اختصاص يافته است. از سال 

 ۲۰کشورهاي در حال توسعه آسيايي داشته است. براي بقيه کشورهاي در حال توسعه اين سهم به طور متوسط 
 درصد بوده است. 
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 FDI تالطم

درصدي را  ۵۸رشد  ۲۰۰۴ورودي در سال  FDIدر سطح تحليل کالن براي کل کشورهاي در حال توسعه، 
ورودي  FDIدرصدي داشته است. البته در اين سطح بررسي، تغييرات  ۲۳کاهش  ۲۰۰۹تجربه کرده و در سال 

 تر باشد. به طور متوسط، نرخ تغييرات ساالنهتواند خيلي بزرگ شود. تالطم واقعي براي يک کشور مي هموار مي
FDI درصد بوده است. به عبارت ديگر براي يک کشور،  ۱۶۳توسعه،  ورودي براي يک کشور در حالFDI 

  درصدي را تجربه کند. ۱۶۳ورودي در يک سال محتمل است کاهش يا افزايش 
براي کشورهاي عربي در باالترين سطح بوده  ۲۰۰۸تا  ۱۹۹۵هاي ورودي در خالل سال FDIنوسانات 

ايين در مقايسه با کشورهاي با درآمد متوسط و درآمد باال، ورودي، در کشورهاي با درآمد پ FDI به عالوه است.
 به طور معناداري تالطم بيشتري داشته است. 

اند، تالطم  به عنوان منبع تامين مالي داشته FDIتعجب آور نيست که مناطقي که بيشترين وابستگي را به 
 هاي رشد را تجربه کنند.  بيشتري در نرخ

 داليل تالطم 

شود که سرمايه متحرک است و به  باالي جريان سرمايه خصوصي به اين واقعيت نسبت داده ميتالطم  معموالً
المللي  کند. برخي ديگر اين تالطم را به تغييرات سياستي داخلي و بين سمتي که بازده باالتري دارد حرکت مي

بيني باشند، تالطم جريان سرمايه  پيشدهند. هنگامي که تغييرات سياستي داخلي مکرر و غير قابل  نسبت مي
خصوصي باال و نرخ رشد پايين خواهد بود. به عالوه معموال تالطم جريان سرمايه خصوصي بيانگر تغيير شرايط 

  . هستگذاري جهاني نيز  نقدينگي جهاني و رفتار سرمايه
ن مسيرها عبارتند از اي .دهد ، مسيرهاي مرتبط ديگري را نيز پيشنهاد ميFDIتر داليل تالطم بررسي دقيق
 . FDIگذاري و نوع ورود ، بازگشت سود سرمايهFDIنوع تامين مالي 

گذاري از رشد توان گفت اين نوع سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميبندي روند آماري سرمايهدر جمع
سرعتي بيشتر از گذاري مستقيم خارجي با  روزافزوني در سطح جهان برخوردار بوده است. در دو دهه اخير، سرمايه

 ۲گذاري بيش از اکنون اين نوع سرمايهسرعت رشد اقتصادي جهاني و رشد تجارت جهاني افزايش يافته و هم
دهد. کشورهاي در حال توسعه در حال تبديل شدن به بازيگران مهم در عرصه دنيا را تشکيل مي GDPدرصد 

کشورهاي در حال توسعه به همراه  ۲۰۱۰در سال  کنند.بوده و نقش پررنگي را در اين زمينه ايفا مي يالمللبين
البته اين نوع ورودي دنيا را به خود اختصاص دادند.  FDIد درص ۵۰اقتصادهاي در حال گذار مجموعا بيش از 
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تواند موجب تالطم رشد کشورهاي ميزبان اين نوع جريان سرمايه  جريان سرمايه داراي تالطم نيز هست که مي
  شود. 

 گذاري مستقيم خارجيين کننده سرمايهعوامل تعي

توان به اندازه  گذاري مستقيم خارجي و تعيين مکان آن، موثر هستند از جمله ميعوامل بسياري بر ميزان سرمايه
اي، ثبات سياسي اقتصادي، کيفيت نهادها، هزينه بازار و پتانسيل رشد، باز بودن، نرخ ارز حقيقي، اثرات خوشه

ها در  ها، روشن بودن قوانين و سياست ها و کيفيت زير ساخت هاي توليد، منابع انساني، وجود زير ساخت نهاده
  شوند.  گذاري خارجي اشاره کرد، که در ادامه بررسي مي قبال سرمايه

 اندازه بازار و پتانسيل رشد

به کاهش  شود و مقياس اقتصادي تر باشد، وجود تقاضاي بالقوه بيشتر مين بزرگهر چه بازار کشور ميزبا
  کند.  ها کمک مي هزينه

 بازبودن 

کاهش درجه تواند بر هر دو نوع سرمايه گذاري خارجي افقي و عمودي اثر بگذارد.  درجه بازبودن اقتصاد مي
گذار با دور  سرمايه  همراه شود، زيرا شرکت گذاري مستقيم خارجي افقي بازبودن ممکن است با افزايش سرمايه

گذاري مستقيم خارجي عمودي نيز  برد. از طرف ديگر سرمايهزدن موانع تجاري، از توليد در کشور ميزبان سود مي
اي در اي و محصوالت سرمايهيابد، زيرا افزايش تجارت در کاالهاي واسطه با افزايش درجه باز بودن گسترش مي

گيري براي صادرات نيز در جذب  چنين، جهتها از اهميت زيادي برخوردار است. همگذارييهاين گونه سرما
   .اي دارد گذاري مستقيم خارجي اهميت ويژه سرمايه

 نرخ ارز حقيقي

تواند  گذاري مستقيم خارجي عمودي شود، زيرا مي نرخ ارز حقيقي باالتر ممکن است موجب افزايش سرمايه
چنين در هم .تر در کشور ميزبان نسبت به کشور خارجي باشدهاي توليد پايينبي و هزينهدهنده دستمزد نس نشان

شود، نرخ ارز حقيقي باالتر، موجب خارجي به کشور سوم صادر مي  حالتي که محصول توليد شده توسط شرکت
را انتظار داشته باشد، گذار افزايش نرخ ارز حقيقي  شود. از طرف ديگر، اگر سرمايهگذار ميافزايش سود سرمايه

يابد، زيرا افزايش نرخ ارز حقيقي سود وي را  گذاري مستقيم خارجي افقي کاهش مي انگيزه وي براي سرمايه
  دهد. کاهش مي
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 اياثرات خوشه

گذاري  تواند باعث جذب جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي، خود مي شود افزايش سرمايه مشاهده مي معموالً
  شود. اي گفته مي جديد شود. به چنين اثري، اثر خوشهمستقيم خارجي 

 ثبات سياسي و اقتصادي

گذار خارجي است. مطالعات در مورد کشورهاي در ثبات سياسي و ثبات اقتصاد کالن از مالحظات مهم سرمايه
رجي اثر گذاري مستقيم خاسرمايهکه بي ثباتي سياسي به طور معناداري بر جريان  حال توسعه، حاکي از آن است

  گذارد. مي

 نهادها

گذاري مستقيم کننده ميزان سرمايه کيفيت نهادها، به ويژه براي کشورهاي کمتر توسعه يافته، از عوامل تعيين
رود. اين امر چند دليل دارد: اوال حاکميت مناسب با رشد اقتصادي باالتر توام است که موجب  خارجي به شمار مي

شود. دوم آن که نهادهاي ضعيف که موجبات فساد را مستقيم خارجي مي گذاريجذب بيشتر جريان سرمايه
دهند. سوم، گذاري را کاهش ميگذاري را باال برده و سود حاصل از سرمايه هاي سرمايهآورند، هزينه فراهم مي

حساس  گذاران را نسبت به نااطميناني به شدتگذاري مستقيم خارجي سرمايهرفته باالي سرمايه هزينه از دست
  کند.  مي

 هاي توليدهزينه نهاده

ها است.  هاي کل توليد شرکتهاي توليد، خصوصا هزينه نيروي کار، همواره بخش مهمي از هزينههزينه نهاده
   .رنديگ يمخارجي مورد استفاده قرار گذاري مستقيم تعيين کننده سرمايه يبه عنوان عاملمتغيرهاي دستمزد غالبا 

 منابع انساني

گذاران مستقيم خارجي عالوه بر هزينه نيروي کار، مالحظاتي در خصوص کيفيت نيروي کار نيز دارند. سرمايه
شود ممکن است به دليل مهارت پايين اي کشور ميزبان که در هزينه پايين نيروي کار منعکس ميمزيت هزينه
  رنگ شود. کارگران کم
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 هاها و کيفيت زيرساختوجود زير ساخت

توانند ها نظير امکانات ترابري (بندر، فرودگاه، جاده و ...)، تلفن و اينترنت، ميبا بهبود در زير ساخت کشورها
تواند بر جذب ها ميهاي کسب و کار را به طور موثري کاهش دهند. بنابراين حجم و کيفيت زيرساختهزينه

  .گذاري خارجي موثر باشدسرمايه

 گذاران خارجي سرمايهها در قبال قوانين و سياست

هاي خارجي نظير قوانين مالکيت، مقررات گذارياگر کشور ميزبان داراي قوانين روشن و شفاف در زمينه سرمايه
گذاري خارجي را جذب تواند مقادير بيشتري از سرمايهارزي، مقررات صادرات و واردات و قوانين مالياتي باشد مي

ل معافيت مالياتي، دادن يارانه، راحتي بازگشت سرمايه به موطن اصلي هاي دولت شامکند. به عالوه سياست
گذاري هاي مختلف توليد جهاني (شامل صادرات، سرمايهها در انتخاب از بين گزينه تواند بر تصميم شرکت مي

تر و ينپاي هاي مالي و درآمدي دولت، تعرفهها) تاثير بگذارد. مشوقمستقيم خارجي و اعطاي ليسانس به شرکت
  گذاري مستقيم خارجي دارند. تر اثر مثبتي بر جذب سرمايهنرخ ماليات بر شرکت پايين

 ايهاي منطقههمکاري

گذاري مستقيم خارجي تواند بر جذب سرمايهاي يکي از عواملي است که ميهاي تجاري منطقهنامهموافقت
شوند و صادرات و واردات را تسهيل ين کشورها ميها باعث کاهش موانع تجاري بنامهاثرگذار باشد. اين موافقت

  .کنندمي

 هاي اقتصادي گذاري مستقيم خارجي به تفکيک بخشعوامل تعيين کننده جريان سرمايه

گذاري مستقيم خارجي بخش اوليه نتايج اين مطالعات حاکي از آن است که رابطه متغيرهاي کالن و سرمايه
. در توجيه اين ، صنعت و خدمات است)يعيب منابع طبيه و ثالث به ترتينوه، ثاي(منظور از بخش اول حداقل است

گذاري در استخراج منابع، کمترين ارتباط را با اقتصاد کالن دارد. مالحظات اقتصاد مطلب بايد گفت که سرمايه
زيرا گذاري مستقيم خارجي به بخش منابع طبيعي ندارند، کالن اهميت چنداني در هدايت جريان سرمايه

ها به سرمايه بيشتر از نيروي کار است،  و وابستگي آنشوند گذاري مي قيمته به دالر محصوالت بخش اولي
  عالوه ارتباط ضعيفي با نظام مالي داخلي دارند.  به

تري با محيط کالن اقتصادي دارد. نرخ ارز موثر حقيقي  گذاري خارجي در بخش ثانويه پيوند محکم سرمايه
گذاري در صنعت داراي اثر مثبت است و کشورهاي با رشد توليد ناخالص داخلي باالتر  رمايهباالتر براي س
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گذاري مستقيم خارجي در بخش نهايتا درجه بازبودن اقتصاد با سرمايه. گذاري بيشتري در صنعت دارندسرمايه
گذاري مستقيم خارجي با هدف هاي سرمايه ثانويه ارتباط معنادار نشان نداده، شايد بدان دليل که برخي از جريان

  اند. گيري صادارت داشتهشوند و برخي ديگر جهت بازار داخلي انجام مي
گذاري مستقيم خارجي در بخش ثالث نيز با متغيرهاي کالن اقتصاد مرتبط است. در حالي که نهايتاً سرمايه

نويه موثر نبوده، عامل مهمي براي هاي اوليه و ثاگذاري مستقيم خارجي بخشدرجه بازبودن اقتصاد در سرمايه
رود و اثر مثبت و معناداري دارد. دليل مشاهده چنين  گذاري مستقيم خارجي در بخش خدمات به شمار ميسرمايه

رابطه ممکن است اين باشد که بازبودن در تجارت با نوعي از آزادسازي اقتصادي که محيط اقتصادي بهتري 
اي در مطالعه ذکر شده تنها عاملي است که در هر سه بسته باشد. اثر خوشهکند همبراي بخش خدمات فراهم مي

  گذاري مستقيم خارجي در سه بخش فوق دارد.  بخش پيوند مهمي با جريان سرمايه

 بندي  جمع

گذاري خارجي را هدف قرار هايي که منحصرا جذب سرمايهدر مجموع شايد بتوان گفت که به جز سياست
ها اشاره  ي تشويقي شامل معافيت مالياتي و دادن يارانه و... که در بخش کيفيت نهادها بدانها اند (سياست داده

توانند به جذب  شکل بگيرد، مي گذاري مناسب کار و محيط سرمايه و شوند فضاي کسب شد)، عواملي که باعث مي
گذار خارجي براي  مايهشود سر گذاري مستقيم خارجي نيز کمک کنند. به همين دليل است که گفته مي سرمايه
کند و از آن به عنوان سيگنالي درباره گذاران داخلي نگاه ميگذاري در يک کشور ابتدا به وضعيت سرمايهسرمايه

گذاري چنداني نکرده  گذاران داخلي، اقدام به سرمايهکند. چنانچه سرمايه گذاري استفاده مي سودآوري سرمايه
  کند. گذاري ترديد مي گذار خارجي نيز درباره سرمايهسودده نبوده باشند، سرمايهها گذاريباشند يا اين سرمايه

 گذاري خارجي در سبد ماليسرمايه

دهد که  ) رخ ميFPIگذاري خارجي در سبد مالي ( نوع ديگري از تامين مالي جهاني به وسيله سرمايه
گذاري مستقيم  گذاري بر خالف سرمايه سرمايهشود. اين نوع از  مستقيم خارجي نيز خوانده مي گذاري غير سرمايه

گذار بر شرکتي  است و سرمايهمدت  کوتاه گذاري از نوع سرمايه FPI. داردبااليي  خارجي خاصيت نقد شوندگي
  ، قدرت کنترل ندارد و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.سهام آن را خريدهکه بخشي از 

 FDIو  FPIهاي  تفاوت

ز به طور مبسوط ين -يم خارجيرمستقيم و غيمستق يگذار هيان سرمايجر-ه ين سرمايگر تاميد يها وهيدر مورد ش
گذاري از نوع  با هم دارند. در سرمايه يمهم يها ه تفاوتيان سرماين دو نوع جريح داده شد که ايتوض
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در خصوص  گذار هم داراي مالکيت و هم داراي قدرت مديريتي )، سرمايهFDI( يم خارجيمستق يگذار هيسرما
ه است و بنابراين داراي نقش فعال در اداره واحد توليدي و يزبان سرمايانجام شده در کشور م يگذار هيسرما

گذار  ) سرمايهFPI( يم خارجيرمستقيغ يگذار هيگذاري از نوع سرما است اما در سرمايه  شرکت يگيري برا تصميم
  در اين حالت به مديران شرکت  اقع مديريت شرکتندارد و در و  تنها مالک است و نقشي در مديريت شرکت

گذار خارجي  ) سرمايهيم خارجيرمستقيغ يگذار هيگذاري در سبد دارايي مالي (سرما تفويض شده است. در سرمايه
 يها ن انتقال مهارتيمتوجه وي نيست. بنابرا يا نقش مستقيمي در اداره واحد توليدي ندارد و مسئوليت مالي

 يها تواند از طريق انتقال تکنولوژي، دانش، مهارت يم FDIر وجود دارد و ينوع اخ يگذار هيدر سرما يتيريمد
 FPIبه عالوه در حالت  زبان اثرگذار باشد.ياقتصاد م يور د بر نرخ رشد بهرهيتول يها وهين شيو بهتر يتيريمد

گذاري مستقيم  ابراين در حالت سرمايهممکن است تصميمات مديران با ترجيحات صاحبان سهام سازگار نباشد. بن
. تفاوت ، امکان مديريت کاراتر وجود دارد به دليل عدم وجود مشکالت نمايندگي ميان مديران و صاحبان شرکت

تواند نسبت  مي FPIان است. ين دو نوع جريوجود دارد مربوط به نوسانات ا FDIو  FPIکه ميان  يگريمهم د
دارد، تغيير شرايط   FDIنسبت به  يباالتر ينقدشوندگ FPIجا که  تر باشد. از آن و پرنوسان  تر متالطم FDIبه 

گذاري شود.  ان سرمايهين نوع جريتواند منجر به نوسانات شديد در ا گذاري در يک کشور يا يک منطقه مي سرمايه
المللي از شرايط  بينگذاران  هنگامي که يک کشور با شرايط رکود اقتصادي مواجه شود و يا انتظارات سرمايه

باره از آن خارج شود و  اقتصادي کشور برآورده نشود، ممکن است جريان عظيم سرمايه وارد شده به کشور، به يک
شروع شد، رخ داد. اگر  ۱۹۹۷وضعيت اقتصادي آن کشور را بدتر کند. اين اتفاق در بحران مالي آسيا که در سال 

المللي و مشکالت بخش بانکي و مالي  هاي اقتصادي بينسياستچه آشفتگي اقتصادي در نتيجه تغيير در 
 کشورهاي شرق آسيا شروع شد، اما فرار سرمايه که به دنبال اين بحران رخ داد، بحران را کامال تشديد کرد.

 براي اقتصاد ميزبان FPIمنافع 

نقدشوندگي بيشتري داشته  يابد. هر چه بازارها خاصيت افزايش مي FPIنقدينگي بازار سرمايه داخلي از طريق 
شوند و از  هاي بيشتري تامين مالي ميگذاري ها انجام شود از يک طرف سرمايهباشند و معامالت بيشتري در آن

گذاري خواهند داشت. عالوه بر اين  هاي بيشتري براي سرمايه اندازکنندگان فرصت طرف ديگر پس
انداز خود سريعا  سبد مالي خود هستند و در صورت نياز به پس اندازکنندگان اطمينان دارند که قادر به مديريت پس

هاي بلند   گذاري تواند سرمايه قادر به فروش ابزار مالي خواهند بود. به همين ترتيب بازار با نقدشوندگي باال مي
ار با داخلي شود. در يک باز تواند موجب انضباط بيشتر بازار سرمايه مي FPIچنين مدت را نيز جذاب کند. هم

هاي جديد  گذاران انگيزه بيشتري براي جست وجو در خصوص فرصت عمق بيشتر (خريد و فروش باالتر)، سرمايه
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کنند با تقاضاي بيشتر براي اطالعات بهتر، چه  ها نيز چون براي تامين مالي رقابت مي  گذاري دارند. شرکتسرمايه
شار براي افشاي اطالعات منجر به باالرفتن شفافيت شوند. اين ف از لحاظ کيفي و چه از لحاظ کمي مواجه مي

خارجي در سبد مالي،  گذاران گذارد. مخصوصا سرمايه هاي اقتصادي نيز اثر مثبت ميبازار شده و بر بقيه بخش
گذاري بازار داخلي ندارند، تقاضاي زيادي براي افشاي  هاي سرمايه چون مزيت اطالعاتي نسبت به فرصت

تواند منجر به بهبود عملکرد بازار سهام شود. مي FPIدهاي حسابداري دارند. به عالوه اطالعات و استاندار
انداز بهتر براي  کنند و بازار پاداش باالتر را به عملکرد بهتر، چشم هاي مختلف براي تامين مالي رقابت مي شرکت

هاي  يابد، قيمت ازار بهبود دهد. هنگامي که عملکرد و نقدشوندگي ب عملکرد آينده و حاکميت شرکتي بهتر مي
دهند و از اين طريق به تخصيص کاراتر جريان سرمايه کمک  ها را بهتر انعکاس مي  سهام ارزش پايه شرکت

هاي کاراتر و   تر توسط شرکت هاي با عملکرد ضعيف  شود که شرکت کنند. عملکرد خوب بازار سهام سبب مي مي
 گذاران و کل اقتصاد شود.  ي نصيب سرمايهسودآورتر قبضه مالکيت شده و منفعت بيشتر

 يخارج هيسرما انيجر مورد در شده آشکار قيحقا

کنند. دليل اين  را نسبت به کشورهاي در حال توسعه جذب مي FPIاقتصادهاي توسعه يافته سهم بيشتري از 
ها را کم کرده و منافع ناشي هاي باالي توليد در کشورهاي توسعه يافته سودآوري پروژه مطلب آن است که هزينه

چنين شفافيت باالي  دهد. هم را کاهش مي -وجود دارد FDIکه در -هاي ثابت باال  از متحمل شدن هزينه
خالص نسبت به  FPIکند. نوسانات  را کاراتر مي FPIگذاري از نوع  اقتصادهاي توسعه يافته سرمايه

FDIگذاراني که محتمل است نياز به نقدينگي پيدا  يهخالص، بيشتر است. دليل مطلب فوق آن است که سرما
 FDIگذاراني که نياز احتمالي کمتري به نقدينگي دارند جذب  شوند و سرمايه مي FPIکنند، بيشتر جذب 

در کشورهاي توسعه يافته به مراتب کمتر از  FPIو  FDIهاي  تفاوت نوسانات جريانبه عالوه شوند.  مي
  کشورهاي در حال توسعه است. 

مستقيم خارجي) که به وسيله  گذاري غير گذاري خارجي در سبد مالي (سرمايه در مجموع بايد گفت سرمايه
دهد خاصيت نقد شوندگي بااليي دارد. اين  رخ مي  خريد سهام يا اوراق قرضه کشور توسط افراد يا دول خارجي

تقيم خارجي) داشته باشد. به مس گذاري  نوسانات بااليي (نسبت به سرمايه FPIشود تا  خاصيت موجب مي
العاده باال بوده است. اين نوع جريان  طور که نشان داده شد اين نوسانات در مقياس کشور فوقخصوص همان

گيرد. به  نسبت به بحران مالي سريعا واکنش نشان داده و جريان معکوس سرمايه از کشور ميزبان شکل مي
تقيم خارجي در جهان، رو به رشد بوده است اما در مقايسه با جريان گذاري غير مسعالوه روند کلي جريان سرمايه

تري برخوردار بوده است. سهم کشورهاي پيشرفته از اين نوع جريان گذاري مستقيم خارجي از سطح پايينسرمايه
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بوده تر  ها کم که نوسانات اين نوع سرمايه براي آن نسبت به کشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است در حالي
  شود. بر رشد اقتصادي کشور ميزبان اين نوع سرمايه بررسي مي FPIاست. در ادامه اثر 

  گذاري خارجي در سبد مالي بر رشد اقتصادي کشور ميزباناثر سرمايه

تر و تواند نقدينگي بازار سرمايه را بيشتر کند و منجر به بازار عميقمي FPIطور که اشاره شد افزايش همان
موجب حاکميت شرکتي بهتر و شفافيت بيشتر کسب و کار  FPIبه عالوه فشار رقابتي براي جذب  ود.تر شوسيع

چنين به معناي دهد. افزايش نقدينگي در بازار سرمايه، همگذاران را افزايش مي شود و در نتيجه اعتماد سرمايهمي
به  FPIمالي بهتر به وسيله جريان آزاد  تامين مالي سرمايه با هزينه کمتر و رونق فعاليت اقتصادي است. تامين

  عالوه، شود. به گذاري سبب افزايش سرمايه مي کند. در نتيجه افزايش سرمايهتخصيص بهتر سرمايه نيز کمک مي
 وري و در نتيجه رشد اقتصادي خواهد شد.  تخصيص کاراتر سرمايه باعث افزايش بهره

تواند اثرات مخربي بر رشد اقتصادي گذاري ميجريان سرمايه، اين نوع FPIرغم منافع ذکر شده براي  علي
 مدت بودن و نوسانات باالي آن دارد. ريشه در کوتاه FPIکشور ميزبان نيز داشته باشد. اثرات منفي بالقوه 

 FPIکنند که منافع ، برخي مطالعات اقتصادي اعالم ميFPIبا توجه به منافع و مضرات ذکر شده براي 
مدت بر اثرات منفي  ندمدت بوده و در کوتاه مدت داراي اثرات منفي است، با اين حال اثر مثبت بلندمربوط به بل

  مدت غلبه دارد و در مجموع اثرات مثبت براي رشد اقتصادي و توسعه کشور ميزبان در پي دارد.  کوتاه
شود و عوض مي  شرکت گذاري در سهام) تنها مالکيت(از نوع سرمايه FPIبايد گفت، در  FDIدر قياس با 

هاي در خصوص انتقال بهترين شيوه FDIگيرد و اثرات ذکر شده براي انتقال تکنولوژي و مديريت صورت نمي
گذاري از خارجي، بر سرمايه  وري از طريق اثرات سرريز ناشي از وارد شدن شرکتتوليد و مديريت و افزايش بهر

و ديگر انواع جريان  FPIرا بر  FDIادسازي حساب سرمايه، مترتب نيست. بنابراين طرفداران آز FPIنوع 
طور که ذکر دانند. به عالوه همانهاي تجاري بانکي و اعتبارات تجاري) مرجح ميالمللي (وام گذاري بينسرمايه

گذاري و ديگر انواع سرمايه FPIنسبت به  FDIدهند جريان گذاري نشان ميهاي مربوط به سرمايهشد، داده
  دهد. هاي جهاني حساسيت کمتري نشان ميتر است و نسبت به شوک اتباثب

از نوع سهام را نسبت به نوع اوراق  FPIشوند و تفاوت قايل مي FPIبرخي مطالعات اقتصادي ميان انواع 
گذاري خارجي در سهام (از نوع دانند. بعضي از مطالعات اقتصادي در خصوص سرمايهقرضه آن سودمندتر مي

FPI  وFDI اثر اين نوع جريان سرمايه را بر عملکرد اقتصاد کالن کشورهاي در حال گذار مثبت ارزيابي ،(
 و مالي گذاري بر رشد، مشروط به متغيرهاي حقوقيطور نشان داده شده که اثر اين نوع از سرمايه اند. همينکرده

گذاري بر رشد منفي است و ن نوع سرمايهاست. مثال در کشورهاي با بازار سهام نسبتا کوچک و فساد باال، اثر اي
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شود. در کل تقريبا بين  در کشورهاي با بازار سهام بزرگ و فساد پايين اثر مثبت بر رشد اقتصادي مشاهده مي
 است.  FPIبراي اقتصاد ميزبان سودمندتر از  FDIاقتصاددانان اجماع وجود دارد که 

  گذاري خارجي مالحظاتي در خصوص سرمايه

  توان تقسيم کرد:گذاري خارجي وجود دارد را به سه دسته زير ميهايي که در خصوص سرمايهنگراني
نوسانات مالي: تجربه مهمي که در خصوص جهاني شدن بخش مالي وجود دارد، بحران مالي  -۱

است. اگر چه اين بحران ريشه در مشکالتي چون رکود اقتصاد ژاپن، ضعف در  ۱۹۹۷آسيايي 
دهي در چند کشور آسياي شرقي داشت اما وجود مقادير زياد هاي وامنظارت بانکي و شيوه

  د بحران شد. باعث تشدي FPIگذاري کوتاه مدت سرمايه

شود ارتباط نزديکي با نوسانات جريان اي که از آن به عنوان اثر سرايت ياد ميپديده اثر سرايت: -۲
آسيا شروع به سقوط کردند،  هنگامي که اقتصادهاي ۱۹۹۸و ۱۹۹۷هاي سرمايه دارد. در سال

هايي که در روسيه داشتند، شدند که باعث گرديد گذران مجبور به فروش داراييخيلي از سرمايه
قيمت سهام در روسيه افت کند و ارزش پول آن کشور کاهش يابد. رکود اقتصادي در روسيه 

 باعث رکود مشابهي در برزيل گشت. 

هاي تواند اقتصاد را نسبت به شوکرمايه ورودي نيز ميمشکالت ورود سرمايه: مقادير بزرگ س - ۳
 ۱۹۸۰پذير کند. مثالي که از اين نوع نگراني وجود دارد تايلند است که در دهه خارجي آسيب

ها در دهي بانکهاي مربوط به وام گذاري کرد و محدوديتهاي سرمايهاقدام به آزادسازي سياست
سک باال يبا ر يگذار هيسرما يها پروژه ياقدام، برخن يا يدر پبخش مستغالت را لغو کرد. 

گذاري با ريسک باال بود که در دهه هاي سرمايهاتفاقي که رخ داد انجام پروژهشد.  يساز ادهيپ
 مشکالتي براي اين کشور ايجاد کرد. ۱۹۹۰

 هاي سياستي توصيه

خصوصي به سه حوزه کلي قابل  هاي مربوط به جريان سرمايههاي سياستي براي مصون ماندن از شوکتوصيه
  تفکيک است:
 تقويت تحرک منابع داخلي به منظور کاهش وابستگي به تامين مالي خارجي -۱

 سازي جريان سرمايه خصوصي (کاهش نوسانات جريان سرمايه خصوصي)ثبات -۲

 حداکثر کردن منافع حاصل از جريان سرمايه خصوصي در جهت توسعه و رشد -۳
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 گيري نتيجه

در مجموع بايد گفت شواهد نشان از افزايش قابل توجه جريان سرمايه خصوصي دريافت شده توسط کشورهاي 
  بوده است.  FDIسال گذشته دارد که بخش عمده آن  ۱۵در حال توسعه طي 

به سمت  FPIدهند که روند ها نشان ميرغم تمرکز جريان سرمايه خصوصي در چند کشور معدود، داده علي
  در حال توسعه بيشتري در حال گسترش است. کشورهاي 

گذاري در سبد مالي توجه جريان سرمايه خصوصي دارد. سرمايه عالوه بر اين، شواهد حکايت از نوسانات قابل
واقعيت ديگر آن است که در ميان کشورهاي در  است.گذاري مستقيم خارجي تر از سرمايهبه مراتب، پرنوسان

هاي خارجي نسبت به سرمايه داخلي براي  دي در خصوص تکيه بر سرمايهحال توسعه، روند رو به رش
آسيا کمترين و  گذاري را دارددرصدي از کل سرمايه ۲۰سهم  خارجي تقريباً يگذار هيسرما وجود. گذاري سرمايه

در . )يگذار هياز سرما FDI يدرصد ۱۰(سهم حدودا  گذاري خارجي براي رشد داشته استوابستگي را به سرمايه
اين کشورها، سرمايه خارجي مکمل سرمايه داخلي بوده است نه اين که جاي سرمايه داخلي را گرفته باشد و 

شواهد حاکي از آن است که منابع داخلي سرمايه بسيار پايدارتر از منابع خارجي سرمايه  نقش آن را انجام بدهد.
اند که به طور عمده متکي بر منابع داخلي براي هستند. کشورهايي بهترين نتيجه را در خصوص رشد پايدار گرفته

ها مبتني بر اند، اما کشورهايي که استراتژي آناند و در صورت نياز از سرمايه خارجي بهره بردهگذاري بودهسرمايه
 هايکه هزينه-باز کردن اقتصاد به روي بازار هاي جهاني، به عنوان منبع تامين توسعه بوده است، منافعي بايسته 

  اند. نبرده -اند، بپوشاند هنگفتي را که متحمل شده
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 مقدمه

عملکرد کشورها در  يبررسن فصل به ياه مالحظه شده است. ياز دو بعد محصول و سرماشدن  يجهانند يفرآ
پردازد. به عالوه،  يمه يشدن بازار سرما يند جهانين کشور در فرآيتجربه چندبا تمرکز بر  شدن يند جهانيفرآ

  ز مورد مالحظه قرار گرفته است.يران نياعملکرد 
هاي اتخاذ شده در ارتباط با جريان سرمايه و  سير تحوالت مربوط به جريان سرمايه، سياست گزارشدر اين 

 يمورد بررس يکشورها. شود يه ميطور خالصه ارااثرات جريان سرمايه در مورد چند کشور در حال توسعه به 
ز مورد مالحظه يران نيز عملکرد ايت نيدر نها. ١ل و هندي، برزيليو قطر، ش ين، عربستان سعودياند از: چ عبارت

  داده شده است. ييشنهادهايقرار گرفته است و پ
   

                                                                                                                                 
  شده است. يبررس FDIه از نوع يان سرمايو قطر تنها جر يعربستان سعود يکشورها يالبته برا١ 
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 چين

کرد: افزايش ذخيره ارز خارجي و بهبود رشد اقتصادي.  دو هدف عمده را دنبال مين يچ، استراتژي ۸۰در دهه 
براي بهبود رشد اقتصادي با وجود فقدان سرمايه، چين جريان سرمايه را مد نظر قرار داد. با توجه به تجربه 

 FDIخارجي،  آمريکاي التين، ژاپن، کره، تايوان، برخي ديگر کشورهاي جنوب شرقي آسيا، سه گزينه استقراض
  بود.  FDIگذاران چين قرار داشت، که انتخاب سياستگذاران چين  پيش روي سياست FPIو 

ذخاير خارجي  ۲۰۰۷توان برشمرد. اول کمبود ارز خارجي و تکنولوژي. در سال سه دليل براي اين انتخاب مي
ميليارد دالر بوده است. پس از  ۱,۶نها ت ۱۹۷۸که اين مقدار در سال  ميليارد دالر بوده، در حالي ۱۲۰۰چين بالغ بر 

ترين نياز چين واردکردن گذاران چيني اهميت زيادي يافت و مهم توسعه اقتصادي نزد سياست ۱۹۷۸سال 
شد که براي تکنولوژي تشخيص داده شد. براي نيل به اين هدف نيز، يا بايد تکنولوژي مستقيما خريداري مي

به  FDIشد که يد جريان سرمايه ورودي همراه با تکنولوژي پذيرفته ميچين در آن مقطع ممکن نبود و يا با
توان بروز بحران بدهي خارجي در  سازگار با اهداف ذکرشده قابل ارزيابي بود. دليل دوم را مي  عنوان تنها گزينه

به  ميالدي در کشورهاي برزيل، آرژنتين و مکزيک دانست که براي صنعتي شدن ۸۰آمريکاي التين در دهه 
هزينه پايين آسيا بود.  ۱۹۹۸-۱۹۹۷المللي روي آورده بودند. عامل سوم، بحران مالي  استقراض گسترده بين

چين پس از گذشت نزديک دو دهه از  ۹۰در اوايل دهه  شد.نيروي کار موجب عرضه سرمايه مستقيم خارجي مي
کردن حساب سرمايه و اجازه ورود به اي و فراهم کردن فضاي باز اقتصادي، به باز هاي توسعهاتخاذ سياست

آسيا رخ داد  ۱۹۹۸-۱۹۹۷مکزيک،  ۱۹۹۵روي آورد. اما در اين دهه چندين بحران مالي از جمله  FPI جريان
  . ر دادها را نسبت به آزادسازي جريان سرمايه تغييگذاران چيني را غافلگير کرد و موضع آن که سياست

 ينالگو و روند جريان ورودي سرمايه به چ

، گروه "ديگر ۱۹۸۴ميالدي، بسيار محدود بود. پس از  ۸۰جريان سرمايه ناخالص به چين قبل از اوايل دهه 
ترين سهم از کل جريان دهي بانکي است، افزايش معناداري پيدا کرد و بزرگها" که شامل وامگذاريسرمايه

به تدريج زياد شد و پس از آن، از  ۱۹۹۱تا  ۸۰از اوايل دهه  FDIرا به خود اختصاص داد.  ۸۰ورودي در دهه 
سهم غالب از  FDIميالدي،  ۹۰به طور چشمگيري افزايش يافت. طي دهه  ۹۰تا اواسط دهه  ۱۹۹۱سال 

جريان  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۷که طي بحران آسيايي در  جريان ورودي را به خود اختصاص داده بود. نکته قابل توجه آن
FDI دهد. کمي از اين بحران پذيرفت. نمودار زير انواع جريان سرمايه ورودي به چين را نشان مي ورودي تاثير  
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 (ميليارد دالر) انواع جريان سرمايه ورودي به چين: ۲۷-۲نمودار 

 
 ۲۰۱۲جهاني،  بانک ،WDI و UNCTAD (2012)منبع: 

 )FDIگذاري مستقيم خارجي ( سرمايه

  گذاري مستقيم خارجي در دنيا به خود اختصاص داده است.  چين پس از آمريکا، رتبه دوم را در جذب سرمايه
رود. در بخش  ورودي به چين به بخش صنعت مي FDIدهد که بيشتر جريان  ينشان م يليتفص يها داده

  به صنايع الکترونيک و تجهيزات ارتباطي تعلق دارد. FDIصنعت نيز بيشترين 

 ها در قبال جهاني شدن بخش مالي سياست

هاي خارجي،  توان در سه دسته کلي رشد بانک هاي چين در قبال جهاني شدن بخش مالي را مي سياست
  شود. ها اشاره مي آزادسازي حساب سرمايه و اصالحات نرخ ارز جاي داد که در ادامه به آن

 هاي خارجي رشد بانک

چنين از لحاظ جغرافيايي محدود به پکن  ها هم به دفاتر نمايندگي بود. آن هاي خارجي به چين محدودورود بانک
هاي خارجي در  قوانيني وضع شد که به بانک ۱۹۸۰بودند. طي اواسط دهه  )SEZsو مناطق ويژه اقتصادي (
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SEZs م، هاي سودده درگير شوند، از جمله وااجازه دادند دامنه کسب و کار خود را گسترش دهند و در فعاليت
ميالدي به تدريج برداشته شد. در سال  ۸۰هاي جغرافيايي در اواخر دهه . محدوديتسپرده، ضمانت و حواله

اجازه بررسي، تصويب و کنترل موسسات مالي  مقرراتي وضع شد که براي اولين بار به بانک مردمي چين ۱۹۹۴
هاي شامل رجي اجازه داده شد به فعاليتهاي خابراي اولين بار به بانک ۱۹۹۶کرد. در سال  خارجي را اعطا مي

شانگهاي واقع  هاي خارجي که در ناحيه پوندانگ پردازند. در يک پروژه آزمايشي به بانکن بتبادل ارز داخلي، يوآ
هاي اند) و شرکتسال در چين اقامت داشتهاز افراد خارجي (که بيش از يک بودند، اجازه داده شد که سپرده يوآن

هاي خارجي ارايه دهند. اين به شرکت هاي يوآنها اجازه داده شد تا وامچنين به آنکنند. همخارجي دريافت 
  بانک خارجي در چين فعاليت WTO ،۳۱برنامه به تدريج گسترش پيدا کرد و در زمان پيوستن چين به 

  کردند.  مي
يه خدمات مالي به هاي ارا هاي جغرافيايي و محدوديت، چين تمام محدوديتWTOدر پي پيوستن به 

بانک  ۱۹۱از ميان  ۲۰۰۳هاي خارجي داراي مجوز، از ميان برداشت. در اکتبر سال شهروندان چيني را براي بانک
اتفاق  ۲۰۰۳در سال  WTOداشتند. يکي از اتفاقات مهم پس از ورود به  يوآنه يارابانک مجوز  ۸۴خارجي، 

اجازه پيدا  -منوط به موافقت بانک مردمي چين-داشتند  يوآنهاي خارجي که مجوز افتاد. براي اولين بار بانک
اين موفق شدند چهار بانک  ۲۰۰۴هاي چيني ارايه کنند. در سال به شرکت شهر اعالم شده، يوآن ۱۳کردند در 

  ند.نمجوز را دريافت ک

 آزادسازي حساب سرمايه

هاي خارجي و هاي رسمي از دولتعمده سرمايه وارد شده به چين به شکل وام خارجي و کمک ۸۰طي دهه 
اين  GDPدرصد  ۱ها به طور متوسط حدود و بانک جهاني بود. جريان وام IMFهاي بين المللي نظير سازمان

گاه از  رو به افزايش بود ولي هيچ ۸۰طي دهه  FDIرسيد.  ۱۹۹۰درصد در سال  ۱,۶کشور بود که حداکثر به 
 ۸۰در دهه  FPIوجود نداشت و بنابر اين حرفي از  ۱۹۹۱لي تا سال تجاوز نکرد. بازار سهام داخ GDPيک درصد

  توان زد.نمي
شد. به طور متوسط اين جريان در  FDIباعث افزايش جريان ورودي  ۹۰هاي باز در اوايل دهه اتخاذ سياست

  . بوده است ۱۹۹۴درصد در سال  ۶,۲۲بود که حدکثر آن  GDPدرصد  ۴در حدود  ۹۰دهه 
  اند:شامل موارد زير بودهسازي هاي آزادسياست

گذاري مستقيم خارجي به تدريج از گيري در خصوص موافقت و تصويب سرمايهقدرت تصميم -۱
  منتقل شد. هاي محلي و استانيدولت مرکزي به دولت
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 FDIگذاري مشترک برداشته شد و جريان ها و الزامات مربوط به مالکيت از سرمايه محدوديت -۲
 شروع به افزايش کرد. به شکل مالکيت کامل 

گذاري و ها، محصول و قيمتهاي خارجي در مورد عواملي نظير نهادهاستقالل مديريتي شرکت -۳
 تصميمات مالي در طي زمان افزايش يافت.

چنين هايي نظير امتيازات گمرکي، ماليات بر درآمد و بازگشت سود و ... ارايه شد. هممشوق -۴
 مات عمومي ارايه شد.تخفيفاتي در استفاده از زمين و خد

پس از پيوستن چين به . پذير شدگذاري خارجي در سبد مالي نيز امکانبا تشکيل بازارهاي ملي سهام، سرمايه
WTOگذار خارجي واجد شرايط ( ، طرحي موسوم به نهادهاي سرمايهQFII(  اجرا شد که اجازه دسترسي
  را داد.هاي بيشتري  سهام شرکتگذاران خارجي به بازار  سرمايه

 اصالحات نرخ ارز

دالر بود. در سال  ۱در برابر  ۱,۵ يوآنپذير نبود و نرخ ارز  تبديل در زمان آغاز اتخاذ سياست درهاي باز، يوآن
شکل گرفت که معرف هزينه متوسط  در کنار نرخ ارز رسمي، نرخ ارز سايه موسوم به نرخ تسويه داخلي ۱۹۸۱

دهنده تضعيف پول چين است.  تضعيف  دالر بود که نشان ۱در برابر  يوآن ۲,۸تهيه دالر از طريق صادرات بود و 
نرخ ارز رسمي و نرخ ارز سايه  ۱۹۸۵پول چين در طي زمان ادامه يافت و پول چين  بارها تضعيف شد. در سال 

که در آن چنين بازارهاي سوآپ براي نرخ ارز شکل گرفت دالر بود. هم ۱در برابر  ۳,۷۱ يوآنبا هم برابر بود و 
شد، بفروشند. توانستند ارز خارجي مازاد خود را در نرخي که توسط عرضه و تقاضا تعيين ميها و افراد ميشرکت

 ۰,۳سيستم نرخ ارز چين شناور مديريت شده بوده است. البته تغييرات روزانه نرخ ارز محدود به  ۹۰از اواسط دهه 
گذاران  پذير شد و سياست حساب جاري تبديل ۱۹۹۷سال  درصد نرخ تعيين شده توسط بانک مرکزي است. در

پذير خواهد شد اما با وقوع بحران مالي آسيا در سال  حساب سرمايه نيز تبديل ۲۰۰۰چين اعالم کردند که تا سال 
تري نسبت به جريان  گذاران چين حذف شد و مواضع محتاط اين هدف از فهرست اهداف سياست ۱۹۹۸و  ۱۹۹۷

از سوي دولت مرکزي چين محدوده معيني براي تبادل ارز تعيين  ۲۰۱۲خاذ کردند. هنوز در سال آزاد سرمايه ات
 شود.  مي

 روي رشد اقتصادي چين براثر جريان سرمايه 

باعث افزايش رشد چين شده است. اين مطالعه که با  FDI) حاکي از آن است که ۲۰۰۴نتيجه مطالعه ژانگ (
در ارتقاي  FDIانجام شده است، حاکي از آن است که نقش مثبت  ۲۰۰۴تا  ۱۹۹۲هاي هاي سالاستفاده از داده
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وري و اثرات خارجي (پخش تکنولوژي) بوده است. در ضمن اين اثرات براي  رشد از مسير افزايش صادرات و بهره
  ها متمرکز شده، بيشتر بوده است.در آن FDIهايي که استان

 لي در چينهاي تجربه جهاني شدن بخش مادرس

رويکرد چين به جهاني شدن بخش مالي هم از کشورهاي همسايگان خود در آسيا و هم از اقتصادهاي در حال 
اي که کشورهاي همسايه چين جهاني شدن بخش مالي را در  گذار اروپاي شرقي متفاوت بوده است. در دوره

که ديگر اقتصادهاي در حال داد. در حاليکردند، چين به کنترل سرمايه ادامه مي تجربه مي ۹۰و  ۸۰هاي  دهه
به جهاني شدن بخش مالي داشتند، چين رويکرد تدريجي را اتخاذ  گذار، رويکرد اصالحات آني (شوک درماني)

ادامه  FPIرا حذف کرد در حالي که به کنترل وام خارجي و  FDIهاي مربوط به کرده بود. در واقع چين کنترل
  اري جريان سرمايه خارجي در چين کمک کرد.داد. اين سياست به پايدمي

مدت از طريق حضور فيزيکي  متضمن روابط بلند FDIطور که در بخش جهاني شدن مالي نيز ذکر شد، همان
- هاي سرمايه از ثبات بيشتري برخوردار است. هم که نسبت به ديگر جريان در کشور ميزبان است و عالوه بر آن

شود. نمود بارز اين ثبات در جريان بحران مالي آسيا ديده شده است. در حالي  ز ميچنين باعث انتقال تکنولوژي ني
که ديگر کشورهاي آسيا نوسانات زيادي در نرخ ارز را تجربه کردند و جريان سرمايه خروجي بااليي به شکل 

FPI چين قابل مقايسه با کشورهاي ديگر نبود.  در اين کشورها شکل گرفت، خروج سرمايه  
هاي آزادسازي چين رويکرد تدريجي در مقابل رويکرد آني داشته است. رويکرد آزادسازي آني در  سياست

 )IMF )۱۹۹۹تجربه شده است. بنابر گزارش  ۹۰اصالحات مالي در بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي در دهه 
تورم اقتصادهاي در حال  درصد بوده، نرخ ۹,۵نرخ تورم متوسط ساالنه چين  ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۱که در بازه در حالي

 و دردرصد  ۱۰,۸نرخ رشد ساالنه متوسط چين ن دوره يدر همدرصد بوده است.  ۱۳۰گذار اروپاي شرقي 
  درصد بوده است.  ۲کشورهاي اروپاي شرقي منفي 

کاهش اتکا به سرمايه خارجي سياست چين در قبال جهاني شدن بخش مالي چندين نتيجه داشته است. اول 
به عنوان جريان غالب سرمايه خارجي و هدايت جريان ورودي سرمايه خارجي به  FDIگيري  ديگري شکل و

  شهرهاي ساحلي. 
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FDI در عربستان سعودي و قطر 

چون  شود. اين کشورها، هم بررسي مي FDIدر اين بخش تجربه کشورهاي عربستان سعودي و قطر در جذب 
جذب  FDIاند مقادير قابل توجهي  هاي اخير توانسته   ز هستند و طي سالايران برخوردار از منابع غني نفت و گا

  کنند. 

 الگو و روند جريان ورودي سرمايه 

گذاري مستقيم خارجي را در دنيا به دست آورده  رتبه دوازدهم جذب سرمايه ٢٠١٠عربستان سعودي در سال 
ميليارد دالر بوده است. عربستان سعودي رتبه ششم  ٢٨ورودي به اين کشور بالغ بر  FDI،٢٠١٠است. در سال 

ورودي به  FDIو  ۲۳رتبه قطر در بين اين کشورها،  .دارا استرا در بين کشورهاي در حال توسعه  FDIجذب 
  ميليارد دالر بوده است. ۵,۵اين کشور بالغ بر 

در بخش صنعت انجام شده و در بخش  ۲۰۰۹ان در سال گذاري مستقيم خارجي در عربست بيشترين سرمايه
   .اندگذاري را به خود اختصاص  داده  صنعت نيز صنايع شيميايي و پتروشيمي سهم عمده اين سرمايه

گذاري مستقيم خارجي، مخصوصا در بخش هاي اخير افزايش قابل توجهي در جريان سرمايهز در ساليقطر ن
هاي گذاران خارجي هنوز با محدوديتهر چند سرمايه ؛عت گاز داشته استافزايش بازيابي نفت و توسعه صن

 ۲۰۰۰و خريد امالک و مستغالت مواجه هستند. در اوايل سال  داري، بيمه، نمايندگي تجاري مهمي در حوزه بانک
 ۴۹ هاي کشاورزي، صنعت، انرژي، توريسم، منابع طبيعي و معدن از قطر درصد مجاز مالکيت خارجي را در بخش

هاي ملي توسعه سازگار گذاري با اولويت هاي سرمايهکه پروژهدرصد افزايش داد مشروط به آن ۱۰۰درصد به 
  باشند.

 FDIدر قبال  ها استيس

يابي به رشد سريع اقتصادي را  اتکاي به بخش خصوصي، هسته مرکزي برنامه توسعه کشور عربستان براي دست
 خصوصي، بهبود محيط کسب و کار ضروري بود و تشويق سرمايه داد. براي بهبود مشارکت بخش شکل مي

  گذاري مستقيم خارجي در اين زمينه بسيار مورد توجه قرار گرفت.
هايي نظير گذاران خارجي به بخشعمدتا به داليلي چون دادن اجازه ورود به سرمايه FDIافزايش 

در سطح  جاد شش شهر و منطقه ويژه اقتصاديچنين ايها و همپتروشيمي، ارتباطات، نيرو، معدن و زيرساخت
تا سال ( اندازي کسب و کار نيز به طور کامل حذف شدبراي راه کشور اتفاق افتاد. به عالوه شرط "حداقل سرمايه"

. عالوه بر اين، تجار خارجي بدون نياز به داشتن )دالر برقرار بود۱۲۰۰۰۰قانون حداقل سرمايه به مقدار  ۲۰۰۷
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ميزبان سعودي و اتاق بازرگاني، قادر به دريافت ويزاي چندبار ورود شدند که براي يک سال معتبر نامه از دعوت
در اين راستا . انجام داده است اندازي کسب و کارهاي اخير اين کشور اصالحاتي را در زمينه راهبود. در طي سال

اندازي  زي کسب و کار و زمان الزم براي راهاندا هاي الزم براي راه تعداد رويه ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۶هاي در فاصله سال
عربستان سعودي که در سال  جهيدر نت و روز کاهش يافته ۵رويه و  ۳به هفته  ۳۹ه و روي ۱۳کسب و کار از 

  رسيد.  ۲۰۱۲در سال  ۱۰رتبه کسب و کار داشت به  کشور دنيا در شاخص راحتي ۱۷۸را در بين  ۳۸رتبه  ۲۰۰۶

 بخش نفت و گاز

شود. شرکت دولتي  گذار خارجي در بخش باالدستي نفت داده نمي سعودي اجازه مشارکت سرمايه در عربستان
ران اگذ دستي نفت مشارکت سرمايه آرامکو حق انحصاري استخراج، حفر و توليد نفت را دارد. در بخش پايين

رکت انرژي و ش ۱۸عربستان سعودي،  ۱۹۹۸گذاري مشترک است. در سپتامبر  خارجي اغلب به صورت سرمايه
هاي باالدستي و  دستي نفت و بخش گذاري در بخش پايين نفت عمده را دعوت به ارايه پيشنهادهاي سرمايه

حق انحصاري استخراج، حفر و توليد گاز در اختيار آرامکو  ۱۹۹۹دستي گاز کرد. در بخش گاز تا فوريه سال  پايين
هاي خارجي پيشنهادات  ستان، بسياري از شرکتدر پي درخواست وليعهد عرب ۱۹۹۸بود. در سپتامبر سال 

  دستي گاز ارايه کردند.  هاي باالدستي و پايين گذاري در بخشگذاري خود را براي سرمايه سرمايه
هاي گذاريهاي اخير به واسطه تاسيس يا گسترش سرمايهبخش نفت و گاز در عربستان سعودي در سال

هاي بين المللي انرژي، و شرکت -ترين شرکت نفتي جهانزرگب -مشترک بين شرکت آرامکو عربستان سعودي
  . ١افزايش قابل توجهي را به ثبت رسانده است

گذاري مستقيم خارجي، مخصوصا در بخش هاي اخير افزايش قابل توجهي در جريان سرمايهقطر نيز در سال
اين  GDPورودي به قطر به  FDIافزايش بازيابي نفت و توسعه صنعت گاز داشته است. البته نسبت جريان 

درصد تجاوز نکرده است. در بخش پتروشيمي، شرکت دولتي نفت  ۴هاي اخير از کشور کوچک است و طي سال
المللي منعقد کرده است. چون قطر به لحاظ  هاي نفت بينبا شرکت قطر، چند قرارداد به صورت مشارکت در توليد

) در آن گسترش زيادي يافته و جريان LNGشده ( ت گاز طبيعي مايعذخاير گاز رتبه سوم جهان را دارا است، صنع

                                                                                                                                 
 يميش و پتروشيژاپن و احداث شرکت پاال تمويسوم ييايميش يکمپانان آرامکو و يم ۵۰-۵۰مشترک  يگذارهيتوان به سرمايها مجمله آناز  ١
  . يکپارچه اشاره کردش و پخش کامال ين به مجتمع پااليل ايق جهت تبديرب
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هاي انرژي جهاني نظير اگزون هاي اخير جذب کرده است. شرکتگذاري مستقيم خارجي زيادي را در سالسرمايه
   .١اند گذاري کردهو رويال داچ شل در اين بخش در قطر سرمايه موبايل

 رعربستان و قط يبر رشد اقتصاد FDI اثر

گذاري مستقيم خارجي در بخش نفت و گاز بر روي رشد اقتصادي کشور ميزبان  به لحاظ نظري اثر سرمايه
چنين اين صنايع شود. زيرا پيوندهاي پيشين و پسين ايجاد شده ضعيف است و همگذاري مثبت تلقي نمي سرمايه

گذاري مستقيم خارجي بر روي رشد  اثر سرمايه خصوصکاربر نيستند و به همين داليل سازوکارهاي بيان شده در 
   .گيرند اقتصادي کشور ميزبان، شکل نمي

گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو شوراي  اي که بر روي اثر سرمايه بر اساس مطالعه
 ۱ش گذاري مستقيم خارجي باعث افزاي درصدي جريان سرمايه ۱۰همکاري خليج فارس انجام شده، افزايش 

درصد است. اين مطالعه با استفاده  ۲,۴اين افزايش  مدت بلندشود. در  مي مدت کوتاهعربستان در  GDPدرصدي 
به کشورهاي عربستان سعودي، کويت،  ۲۰۰۶تا  ۱۹۷۰هاي  گذاري خارجي طي سال هاي جريان سرمايه از داده

چنين حاکي از آن است که براي مطالعه همعمان، قطر، امارات متحده عربي، بحرين انجام شده است. نتايج اين 
قطر  GDPدرصدي  ۱گذاري مستقيم خارجي باعث افزايش  درصدي در جريان سرمايه ۱۰کشور قطر، افزايش 

 شود.مي مدت کوتاهدرصد در  ۱و افزايش کمتر از  مدت بلنددر 

 هاي تجربه عربستان و قطر درس

تواند باعث  گذار مي ي کسب و کار و حمايت از سرمايهدهد که بهبود فضا تجربه عربستان سعودي نشان مي
ورودي به کشور شود. بهبود فضاي کسب و کار به همراه دارا بودن منابع سرشار  FDIافزايش قابل توجه جريان 

ورودي قابل توجهي در بخش شيميايي و پتروشيمي شکل بگيرد. عربستان  FDIنفت و گاز باعث شده تا جريان 
انحصار فعاليت آرامکو  ابتدا اين کشوراتخاذ کرده است.  FDIي اخير رويکرد فعالي را در قبال ها سعودي در سال

گذاري در اين بخش دعوت به عمل  گذاران براي سرمايه در بخش باالدستي گاز را لغو کرد و در ضمن از سرمايه
هاي  لف اقتصاد رفع شد و حمايتهاي مخت گذاري در بخش آورد. به موازات اين حرکت، موانع قانوني براي سرمايه

که رتبه  گذاران به عمل آمد. به عالوه فضاي کسب و کار به طور جدي بهبود پيدا کرد به طوري الزم از سرمايه
ارتقا پيدا کرد.  ۲۰۱۲در سال  ۱۰به رتبه  ۲۰۰۶در سال  ۳۸از رتبه اين کشور در شاخص راحتي کسب وکار 

                                                                                                                                 
و توتال، موبيل، ميتسوئي و  ساز گسترش ميدان گازي شمالي قطر شدند؛ يکي ميان شرکت نفت قطر زمينه گذاري مشترک دو قرارداد سرمايه١ 

هاي الف و انرون  ، شرکت۲۰۰۰و ديگري قرارداد بين شرکت نفت قطر و موبيل، شرکت گاز کره، ايتوچو و نيشوالوي. به عالوه در سال  ماروبني
  ميليارد دالري، احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهاي امارات و عمان بود. ۱۰تبديل به شرکاي عمده در پروژه دلفين شدند. هدف اين پروژه 
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 FDIبه يکي از  ده کشور برتر در زمينه جذب  ۲۰۱۰ان سعودي در سال مجموعه اين عوامل باعث شد تا عربست
گذاران خارجي در بخش گاز و  هاي مشترک شرکت ملي نفت قطر با سرمايه گذاري تبديل شود. در قطر نيز سرمايه

ميليارد  ۶ورودي به ميزان تقريبي  FDIبه اين کشور شد و جريان  FDIپتروشيمي سبب افزايش جريان ورودي 
  براي اين کشور به ثبت رسيد. ۲۰۱۰الر در سال د

 آمريکاي التين

و   هاي شديد سياسي و اقتصادي را شاهد بوده ميالدي کشورهاي آمريکاي التين دگرگوني ۱۹۸۰از اواسط دهه 
اند. کشورهاي برزيل، مکزيک، شيلي و  آزادسازي تجارت و بازکردن اقتصاد به روي سرمايه خارجي را تجربه کرده

شاهد  ۱۹۸۵تا  ۱۹۴۵رژانتين و شيلي در دوره اند. برزيل، آ آرژانتين از پيشگامان اصالحات در اين منطقه بوده
سال تحت حاکميت يک حزب بود. همه اين  ۷۱به مدت  ۲۰۰۰اند و مکزيک تا سال  حکومت ديکتاتوري بوده

هاي منتخب در کشورهاي  دولت ۹۰اند. در دهه  چهار کشور طي دو سه دهه گذشته به آزادي سياسي دست يافته
  اند.  اين کشورها را باز کردند و اصالحات اساسي اقتصادي انجام داده مکزيک، آرژانتين و برزيل اقتصاد

قبل از شروع اصالحات، کشورهاي آمريکاي التين به مدت چهار دهه پس از جنگ جهاني دوم صنعتي شدن 
 هاي باال و صنايع ناکاراي تحت حمايت دولت و را بر مبناي استراتژي جايگزيني واردات آغاز کرده بودند. تعرفه

 ۷۰ها باعث افزايش رشد اقتصادي شد. در دهه  از خصوصيات اين دوران است. ابتدا اين سياست پول ملي قوي
درصد بود. اما بازارهاي داخلي کوچک به تدريج رشد اقتصادي را  ۴,۲رشد متوسط ساالنه کشورهاي اين منطقه 

  جانشيني واردات را به شکست کشانيد.  هاي زيرا تقاضاي کل محدود به تقاضاي داخلي بود و سياست .محدود کرد
رشد کشورهاي منطقه متوقف و معکوس شد. کسري مالي شديد و سطوح باالي بدهي  ۸۰در دهه 

به اوج خود  ۱۹۸۲مشخصات اقتصاد کشورهاي آمريکاي التين قبل از شروع اصالحات است که با بحران بدهي 
هاي مالي ضعيف و کسري بودجه  بود. سياست فران را در رسيد. صنايع ناکاراي دولتي اقتصادهاي آمريکاي التي

  ز هزاران درصد فراتر رفت. منجر به ابرتورم در برزيل و آرژانتين شد و نرخ تورم اد يشد
هاي منطقه را برآن داشت تا به  نهايتا دولت ۸۰ها و بحران اقتصادي متعاقب آن، در اوايل دهه  نکول بدهي

ادي، صنعتي و تجاري خود بپردازند. تجربه آزادسازي موفق شيلي و اقتصادهاي هاي اقتص ارزيابي مجدد سياست
  انداز جديدي پيش روي کشورهاي آمريکاي التين گشوده بود.  صادرات محور آسياي شرقي چشم

. نتيجه اين چهار کشور اصلي آمريکاي التين اصالحاتي را آغاز کردند ۹۰و دهه  ۸۰طي اواخر دهه 
رشد  ۹۰گذاران بوده است. در دهه  و افزايش اعتماد سرمايه FDIي پويا با سطوح باالي اصالحات، اقتصادها
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درصد رسيد در حالي که رشد متوسط اين کشورها در  ۳,۸براي چهار کشور عمده اين منطقه به  GDPمتوسط 
  ود. ش درصد بود. در ادامه تجربه دو کشور شيلي و برزيل به طور مبسوط بررسي مي ۱,۹تنها  ۸۰دهه 

 يليش

کردن صنايع و  اي از اصالحات اقتصادي در شيلي صورت گرفت. ملي مجموعه ۷۰و اوايل دهه  ۶۰در اواخر دهه 
هاي اقتصادي حضور بخش خصوصي را محدود کرد. عالوه بر اين، وقوع چند  افزايش نقش دولت در فعاليت

، ۱۹۷۳شد. در اواخر سال بحران سياسي و اقتصادي منجر به کاهش حجم جريان سرمايه ورودي به اين کشور 
در يک کودتاي نظامي، حکومت منتخب سالوادور آلنده کنار زده شد و ديکتاتوري پينوشه آغاز شد که تا سال 

هاي اقتصادي به شدت تغيير کرد و حرکت به  ادامه يافت. در زمان حکومت پينوشه بر شيلي، سياست ۱۹۹۰
  . سوي يک اقتصاد بر مبناي بازار مد نظر قرار گرفت

گيرد. در  در اين قسمت تجربه کشور شيلي در قبال تامين مالي جهاني در سه دهه اخير مورد بررسي قرار مي
اخر دهه اين دوره زماني کشورهاي آمريکاي التين در دو بازه زماني ميزبان حجم باالي سرمايه خارجي بودند: او

ها  در پي داشت: بحران مالي، مشکالت تراز پرداختآميزي  اول براي شيلي نتايج فاجعه . بازه زماني۹۰و دهه  ۷۰
و کاهش توليد و افزايش بيکاري. بر خالف ديگر کشورهاي منطقه آمريکاي التين که به دليل عدم تعادل بودجه 

، انتخاب اشتباه يالملل  گذاري بين دولت به بحران دچار شده بودند، بحران شيلي ناشي از اوضاع وخيم سرمايه
شيلي اقدامات اصالحي مهمي  ۸۰به دنبال بروز اين مشکالت، در دهه کشور بود. اين  نظام ماليف نرخ ارز و ضع

بااليي را نسبت به  هد که شيلي پس از اصالحات رشدهايد را آغاز کرد. نرخ رشد حقيقي سرانه شيلي نشان مي
   ميانگين جهاني و ميانگين کشورهاي آمريکاي التين تجربه کرده است.

مجددا شاهد ورود حجم عظيمي از سرمايه  ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۰در بازه زماني دوم و طي سال هاي اين کشور 
هاي مالي که در اين دوره  خارجي بود اما در اين دوره عملکرد بسيار بهتري از خود نشان داد و توانست از بحران

  گير ديگر کشورهاي در حال گذار شده بود، در امان بماند.  گريبان
  توان عمدتا به عوامل ذيل نسبت داد:  ميالدي را مي ۹۰هاي دهه  بهبود سريع اقتصاد شيلي در پي بحران

 د.اعمال تغييرات در مقررات و قوانين بانکي که موجب استحکام نظام مالي ش - 
   .از بين بردن تضميني که براي بخش خصوصي در قبال ريسک ارزي وجود داشت -
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 شيليحقايق آشکارشده در مورد 

 ۸۰شود. اين بررسي از اوايل دهه  در اين بخش روند استقراض بين المللي و جريان سرمايه شيلي بررسي مي
مورد  ۹۰شود و اين دوره به عنوان مبناي مقايسه براي ارزيابي روند جهاني شدن شيلي طي دهه  شروع مي

  گيرد. استفاده قرار مي

 روند بدهي خارجي

اين  GDPدرصد  ۵۰تر از  ميليارد دالر (کمي کم ۱۴ک بدهي خارجي شيلي حدود مکزي ۸۲قبل از بحران بدهي 
  کشور) بود. 

درصد). متعاقب  ۶۰قبل از وقوع بحران بدهي، بيشتر بدهي خارجي شيلي مربوط به بخش خصوصي بود (
بحران و در نتيجه توافقات حاصله در خصوص بازپرداخت بدهي خارجي، بدهي بخش خصوصي ضمانت دولتي 

ها سهم  پيدا کرد. به عالوه بيشتر استقراض خارجي جديد توسط بخش عمومي صورت گرفت. در نتيجه تمام اين
  رسيد.  ۱۹۸۷درصد در سال  ۱۷بخش خصوصي از کل بدهي خارجي به 

گري سيستم مالي داخلي تامين  بيشتر بدهي خارجي شيلي مربوط به بخش غير مالي است. يعني با واسطه
هاي خارجي براي رسيدن به بخش خصوصي از  کنند. در واقع وام ا مستقيما از خارج استقراض ميه نشده و بنگاه
ها و موسسات خارجي اخذ  ها از بانک کند بلکه مستقيما توسط بنگاه ها و موسسات داخلي عبور نمي کانال بانک

، ۱۹۷۵ر بوده است. در سال ت ها و موسسات مالي در اخذ وام پررنگ هاي دور نقش بانک البته در سال شود. مي
المللي کرد، بدهي خصوصي تنها  هنگامي که شيلي شروع به باز کردن اقتصاد خود به روي بازارهاي سرمايه بين

هاي داخلي (که در  هاي شديد بر استقراض خارجي توسط بانک ميليون دالر بود. به دليل اعمال محدوديت ۷۸
هاي مذکور بر روي استقراض  ين بدهي خصوصي، مالي بود. محدوديتدرصد از ا ۲۰ادامه بيان خواهد شد) تنها 

برداشته شدند و بدهي خصوصي  ۸۰و اوايل دهه  ۷۰هاي داخلي به تدريج طي اواخر دهه  المللي توسط بانک بين
بدهي خارجي بخش  ۱۹۸۱رشد چشمگيري کرد، به ويژه بدهي بانکي افزايش قابل توجهي يافت. در سال 

  ليارد دالر رسيد که دو سوم آن مربوط به سيستم بانکي بود. مي ۱۰خصوصي به 
بدهي ناشي از آن، علت اصلي بحران  - استقراض خارجي توسط سيستم بانکي داخلي و عدم تطبيق دارايي

ها نبودند که عدم تطبيق ياد شده را به وجود آوردند بلکه  بود. نکته جالب آن است که اين بانک ۱۹۸۲مالي 
چه به صورت ارز  جبور بودند تا هر آنها م ها بودند که علت اين مساله بودند. بانک هاي قرض گيرنده از آن شرکت

). در نتيجه ۱۹۹۱خارجي قرض گرفته بودند، را به صورت ارز خارجي قرض بدهند (ادواردز و کوکس ادواردز، 
است   هاي داخلي افزايش يافت. نکته قابل توجه در اين خصوص آن بدهي بانکي بر حسب دالر، در ترازنامه بنگاه
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ها بر حسب پزو شيلي  کردند و درآمد آن فعاليت مي اقتصاددر بخش غير قابل مبادله ها  که بسياري از اين بنگاه
 بود.

 المللي گذاري بين روند و الگوي سرمايه

ميليارد دالر آن به  ۱۲,۷ميليارد دالر بود که  ۱۶,۵حدود  ۱۹۸۰گذاري ورودي به شيلي در سال  جريان سرمايه
الگوي غالب جريان سرمايه قبل از  .بود FDIگذاري) و مابقي به شکل  شکل بدهي خارجي (انواع ديگر سرمايه

 ۹۰و اوايل دهه  ۸۰ر اواخر دهه گذاري د به صورت بدهي خارجي است. ترکيب جريان سرمايه ۱۹۸۲بحران 
درصد از  ۱۵حدود  FDI، ۱۹۸۵تري به خود گرفت. در حالي که در سال  نقش مهم FDIشروع به تغيير کرد و 

درصد  ۵۳به  ۲۰۰۲درصد و در سال ۳۴سهم آن به  ۱۹۹۰داد در سال  گذاري خارجي را تشکيل مي کل سرمايه
به کمتر از يک  ۱۹۹۰از دست داد و از سهم دو سوم در سال  رسيد. در عوض، سهم بدهي خارجي اهميت خود را

 داد.  ها را تشکيل مي درصد از کل بدهي ۱۳تنها  ۲۰۰۲نيز در سال   FPIرسيد.  ۲۰۰۲دوم در سال 

 گذاري مستقيم خارجي سرمايه

اي ه شيلي يکي از پيشگامان اصالحات اقتصادي در آمريکاي التين بوده است. اين مطلب در خصوص سياست
اي به  نيز صادق است. هنگامي که بسياري از کشورهاي منطقه آمريکاي التين اقتصادهاي بسته FDIمربوط به 
به عنوان بخشي از  FDIرفتند اين کشور از اولين کشورهايي بود که به طور فعال به دنبال جذب  شمار مي

  استراتژي توسعه خود بود.
گذاري تصويب شد. در نيمه دوم  و حمايت از اين نوع سرمايه FDIقانوني به منظور افزايش  ۱۹۷۴در سال 

گذاري از دهه  به تدريج افزايش يافت. اما به هر حال رشد سريع اين نوع سرمايه FDI، ۱۹۸۰و در دهه  ۱۹۷۰
آغاز شد يعني پس از بازگشت يک نظام دموکراتيک به شيلي و عملکرد مناسب اقتصاد کالن اين کشور. در  ۹۰

ميليارد دالر رسيد. اين روند افزايشي در  ۹ميليون دالر به  ۷۰۰از  FDIجريان  ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۰اي ه خالل سال
در نتيجه چندين عامل نظير حباب دات کام، بحران آرژانتين و ترس  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۰هاي  فاصله سال

پي  FDIوند صعودي گذاران از سرايت بحران به ديگر کشورها دچار وقفه شد. پس از اين دوره مجددا ر سرمايه
 گرفته شد. 
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 کنترل سرمايه

، سياستگذاران شيليايي ۹۰در پي افزايش شديد جريان سرمايه به کشورهاي در حال گذار در اوايل دهه 
هايي بر ورود سرمايه اعمال کردند و به تدريج به آزادسازي خروج سرمايه پرداختند. هدف بيان شده  محدوديت

  ورودي خالص جهت جلوگيري از تقويت پزو شيلي بود.  براي اين سياست کاهش سرمايه
ابزار اصلي مورد استفاده جهت محدود نمودن ورود سرمايه، "ذخيره جبران نشده" موسوم به اينکاژه بود. 

گذاري  بايست در حساب بانک مرکزي سپرده اينکاژه به اين صورت بود که کسري از جريان ورودي سرمايه مي
هاي بعد چندين بار  اعالم شد و در سال ۱۹۹۱گرفت. اين برنامه در ژانويه سال  ن تعلق نمياي به آ شد و بهره مي

ماه  ۱۲درصد از جريان سرمايه ورودي بايد مدتي بين سه ماه تا  ۲۰تعميم يافت. ابتدا به اين صورت بود که 
ت تجاري از اين اينکاژه شد (اعتبارا (بسته به سررسيد و نوع سرمايه) نزد بانک مرکزي به وديعه گذاشته مي

ها نياز به کاهش جريان خالص سرمايه ورودي  ترين آن مستثني بودند). چندين هدف براي اينکاژه اعالم شد. مهم
جهت جلوگيري از تقويت پول شيلي (پزو شيلي) بود. در واقع نرخ ارز حقيقي باال به عنوان يک عامل کليدي 

شد که کنترل  شد. به عالوه استدالل مي در نظر گرفته مي ۸۰يمه دهه براي بازگشت به رونق اقتصادي شيلي از ن
سازد. در دهه  جريان سرمايه اعمال سياست پولي تا حدي مستقل، در چارچوب نرخ ارز مديريت شده را ممکن مي

 ،مدت کوتاهنرخ ارز شناور مديريت شده بود. در نهايت چون هزينه اينکاژه به نسبت براي سرمايه ورودي  ۹۰
ار پذيري اقتصاد در قبال اين نوع سرمايه (که فر شد که اين برنامه باعث کاهش آسيب باالتر بود استدالل مي

شود. بررسي اثرات اقتصاد کالن اينکاژه مستلزم بررسي اثرات آن بر نرخ بهره، سطح و ترکيب جريان  است) مي
  شود.  سرمايه و نرخ ارز است که در ادامه مختصرا به آن پرداخته مي

 اثرات اقتصاد کالن

 نرخ بهره 

تواند باعث شود که نرخ بهره داخلي و خارجي تفاوت داشته باشند. اما به هر حال  از لحاظ نظري وجود اينکاژه مي
کنند (در واقع هزينه  تر تمايل پيدا مي مدت بلندهاي  در عمل اين تفاوت زياد نيست، زيرا آحاد اقتصادي به سرمايه

وديعه بيشتر بود و ضمنا زمان به  مدت کوتاهاي سرمايه کمتر و بر مدت بلندهاي  نسبي اينکاژه براي سرمايه
هايي  تر بود) و يا راه کم مدت بلندهاي  گذاشتن سرمايه نزد بانک مرکزي به سررسيد سرمايه وابسته و براي سرمايه

  . کردند ميبراي دور زدن اينکاژه پيدا 
اثر ناشي از اينکاژه بر نرخ بهره دهد  ) نشان مي۲۰۰۰گريگريو، ادواردز و والدس ( هاي تجربي دي تخيمن

  مدت است.  کوچک و کوتاه
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 سطح جريان ورودي سرمايه 

اند. تنها استثنا در اين زمينه مطالعه گالگو، هرناندز  مطالعات تجربي اثري براي اينکاژه بر روي سطح سرمايه نيافته
  اند. براي اينکاژه پيدا کرده) است که اثر به نسبت کوچکي در کاهش سطح سرمايه ورودي ۱۹۹۹و اشميت هبل (

 ترکيب جريان ورودي سرمايه 

که  ۱۹۹۰تر شده است. در ميانه دهه  مدت بلنددهد که اينکاژه منجر به بدهي خارجي  شواهد موجود نشان مي
  بر حسب درصد از کل بدهي کاهش شديدي پيدا کرده است. مدت کوتاهکنترل سرمايه تشديد شد، سهم بدهي 

 نرخ ارز 

هاي  ن حال دادهياسياست نرخ ارز و اينکاژه تالش هايي در جهت جلوگيري از کاهش نرخ ارز حقيقي بودند، با 
نرخ ارز حقيقي دايما  ۱۹۹۷تا انتهاي  ۱۹۹۰اند. از سال  دهد که در اين هدف موفق نبوده نشان مي نرخ ارز حقيقي

  در حال کاهش بود. 

 اثرات اقتصاد خرد

لي اينکاژه برشمرده شد و نشان داده شد که اين اثرات کوچک است. اما سوالي که مطرح تا اينجا منافع احتما
  هايي که اينکاژه دارد، چيست؟  شود آن است که هزينه مي

 ها اثرات بر روي اندازه بنگاه 

به خصوص  –تواند باعث بروز اختالل در سطح خرد شود. اعمال اين برنامه هزينه تامين سرمايه  اينکاژه مي
ها در   ها بر حسب توانايي آن دهد. که اثرات آن بر بنگاه هاي داخلي افزايش مي را براي بنگاه -مدت کوتاهرمايه س

 متفاوت است.  مدت بلندتامين مالي 

عالوه بر کنترل سرمايه و اينکاژه، مقررات بانکي نيز نقش مهمي در تعيين اندازه و نوع جريان سرمايه به 
  اند.  شيلي ايفا کرده

 المللي و بحران مالي مقررات بانکي، استقراض بين

انجام شد. با اين حال آزادسازي مالي داخلي به  المللي در شيلي آزادسازي مالي داخلي پيش از باز شدن مالي بين
  درستي صورت نگرفت که در ادامه تشريح خواهد شد.

بيمه سپرده در شيلي وجود نداشت. مقامات سياستگذار از يک سيستم بانکي بر مبناي بازار دفاع  ۱۹۷۶تا سال
ها ريسک بيش از حد را بپذيرند. اما در  شد که بانک گذاران مانع از اين مي کردند که در آن نظارت سپرده مي
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ي اين موسسات را جبران ها تعدادي از موسسات مالي دچار نکول شدند. دولت صددرصد سپرده ۱۹۷۶دسامبر 
  ها ضمانت خواهند شد. گيري اين گمان شد که تمام سپرده کرد. مداخله دولت و نجات اين موسسات باعث شکل

ها و موسسات مالي و قوانين مربوط به افشاي  گذاري در سبد مالي بانک دهي و سرمايه قوانين مربوط به وام
يافت. ضمنا اجراي اين قوانين نيز ضعيف بود. قوانين مربوط  به کندي توسعه ۱۹۸۲تا  ۱۹۷۵اطالعات طي دوره 

 سازي نشده بود.  پياده ۱۹۸۲نيز عمال تا  ها بر حسب ريسک بندي وام به طبقه

کرد. به عالوه اين عقيده  بر مي بندي ريسک نظارت بخش خصوصي را به شدت هزينه فقدان سازوکار طبقه
داد. گمان  ها را براي اين نظارت کاهش مي د شد نيز انگيزهها توسط دولت ضمانت خواهن  که همه سپرده

 - که با مجازات زندان همراه بود-سياستگذاران اين بود که نظارت خصوصي و قوانين مربوط به کالهبرداري 
ها در پذيرش ريسک بيش از حد، کافي است. دولت اميدوار بود بخش مالي به تحرک  براي محدود کردن بانک

ها به طور مناسب  شيلي کمک کند. بنابراين قواعد مربوط به وثيقه ساده بود و بسياري از وام دوباره اقتصاد
المللي نبودند و قواعد  هاي سررسيد گذشته در حد استانداردهاي بين ضمانت نشده بودند، قواعد مربوط به وام

شد  يد گفت عوامل ياد شده باعث ميرفته با شدند. روي هم سازي مي ها به کندي پياده بندي دارايي مربوط به طبقه
ها وجود داشته باشد و مقررات بانکي ضعيف و فاقد توانايي الزم  انگيزه پذيرش ريسک بيش از حد براي بانک

  ها بود. براي جلوگيري از اين رفتار بانک
که قبال  طور ها نيز اشاره کرد. همان در کنار مشکالت ياد شده، بايد به حجم عظيم سرمايه ورودي به بانک

 ۱۹۸۰ها و موسسات مالي بود. پس از   مربوط به بانک ۸۰اشاره شد سهم عمده استقراض خارجي در اوايل دهه 
المللي دسترسي پيدا کردند و واسطه انتقال حجم بااليي از بدهي خارجي به اقتصاد  ها به بازار سرمايه بين بانک

هاي  ها و بدهي ها ملزم بودند دارايي ر حسب مقررات، بانکها بر حسب دالر بود. ب شيلي شدند که تمام اين بدهي
هاي داخلي دادند که بر حسب دالر تنظيم  ها مقادير زيادي وام به بنگاه ارزي خود را منطبق کنند. بنابر اين بانک

ها به  ها در معرض ريسک ارزي نبودند بلکه اين ريسک تنها از بانک شده بود. البته اين به معني آن نبود که بانک
ها با اين کار ريسک ارزي را به ريسک نکول سيستماتيک تبديل  ها منتقل شده بود. در واقع بانک ترازنامه شرکت

گرفت اما با افزايش شديد  ها تحت تاثير تغييرات نرخ ارز قرار نمي کرده بودند. يعني بدهي و دارايي دالري بانک
  به بازپرداخت بدهي خود نباشند. ها قادر نرخ ارز اين احتمال وجود داشت که شرکت

تعامل ميان مقررات مالي ضعيف و ريسک سيستمي ناشي از نرخ ارز ثابت عامل کليدي بحران مالي شيلي در 
 بود.   ۱۹۸۲
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 المللي  نظام نرخ ارز و استقراض بين

مديريت شده دارند، از دهد که رشد بدهي خارجي در کشورهايي که نظام نرخ ارز ثابت يا  نشان ميات نتايج مطالع
بنابراين بهترين راه براي جلوگيري از استقراض بيش از حد . کشورهايي که نظام نرخ ارز شناور دارند بيشتر است

  به جاي استفاده از کنترل جريان ورودي سرمايه آن است که نرخ ارز بتواند نوسان کند.

 المللي و عدم تطبيق ارزي استقراض بين

که ممکن است به دليل استقراض خارجي به -کنند که عدم تطبيق ارزي  ن نکته تاکيد ميمطالعات اخير بر اي
المللي است. عدم تطبيق ارزي به صورت زير  پذيري از جريان سرمايه بين يک عامل مهم در آسيب -وجود آيد

اسبه شوند." تفاوت ارزش دارايي و بدهي هنگامي که دارايي و بدهي بر اساس ارز خارجي محشود: " تعريف مي
بسته نيست، در  کنندگاني که بدهي خارجي بر حسب دالر دارند ولي درآمد ايشان با نرخ ارز هم ها و مصرف بنگاه

  ابد.ي ها بر حسب دالر کاهش مي صورت افزايش نرخ ارز (تضعيف پول ملي) ارزش دارايي و درآمد آن
بدهي و دارايي براي سيستم بانکي شيلي  دهند که عدم تطبيق دالري ميان ) نشان مي۲۰۰۴هرا و والدس (

چه ارز  کرد تا هر آن ها را الزام مي تر گفته شد مقررات بانک طور که پيش وجود نداشت زيرا همان ۸۰در اوايل دهه 
خارجي قرض گرفته بودند را به صورت ارز خارجي قرض بدهند. بنابر اين عدم تطبيق ارزي که در اقتصاد شيلي 

  ها نبود بلکه مربوط به بخش خصوصي بود.  ود داشت مربوط به ترازنامه بانکوج ۱۹۸۲در بحران 
توان شواهدي در اين خصوص ارايه داد. در سال  هاي خارجي سيستم بانکي، مي با توجه به ترکيب بخشي وام

هاي ارز خارجي مربوط به بخش غير قابل تجارت بوده است. در واقع ورشکستگي  درصد از کل وام ۵۳، ۱۹۸۱
 ها در بازپرداخت ديون رقم خورد.  ، به دليل ناتواني شرکت۱۹۸۲سيستم بانکي به دنبال افزايش نرخ ارز در ژوئن 

 گيري  بندي و نتيجه جمع

توان نتيجه گرفت که نظام مالي داخلي، نقشي کليدي در سطح  با توجه به مطالب بيان شده در خصوص شيلي مي
 ۸۰تر در اوايل دهه  گيرانه رغم وجود مقررات اينکاژه سخت کند. علي و ترکيب جريان سرمايه ورودي ايفا مي

ها، مقررات ضعيف  در ترازنامه بانک بدهي-و وجود مقررات محدود کننده عدم تطبيق دارايي ۹۰نسبت به دهه 
سيستم بانکي در شيلي منجر به جريان ورودي عظيم بدهي به اين کشور شد که بخش مهمي از آن به بخش 

ها و مشکالتي نظير ريسک باالي  وام داده شده بود. عدم تطبيق ارزي حاصل در ترازنامه شرکتمبادله غير قابل 
ها در صورت بروز بحران، منجر به بحران عميق مالي سال  کمک دولت به بانک ها و وجود انتظاراتي مبني بر  وام

  در شيلي شد. ۱۹۸۲
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کننده در جريان ورودي بدهي، عدم  تواند نقش تعيين تر آن است که نظام نرخ ارز، مي درس دوم و شايد مهم
در شيلي برقرار  ۱۹۸۲تا  ۱۹۷۹نظام نرخ ارز ثابت که در فاصله  پذيري مالي داشته باشد. تطبيق ارزي و آسيب

چنين نظام نرخ ارز ثابت  کرد. هم گيرندگان را در مقابل نوسانات نرخ ارز حمايت مي دهندگان و قرض بود، قرض
تواند از  کند. چگونه بانک مرکزي مي ها جهت جلوگيري از عدم تطبيق، را دشوار مي اعمال مقرراتي بر روي بانک

دهد؟  ابل اتفاقي بيمه کنند که خود بانک مرکزي تضمين داده است که رخ نميها بخواهد خود را در مق بانک
   ها از عدم تطبيق ارزي اجتناب کنند. اي تنظيم شود که شرکت گونه دهي بايد به هاي وام عالوه بر اين سياست

دهد که  اينکاژه نقش کوچکي در نوع و اندازه جريان سرمايه ورودي به شيلي داشته است. مطالعات نشان مي
اينکاژه روي ترکيب سررسيد جريان سرمايه ورودي اثر داشته ولي اثر آن کوچک بوده است. عالوه بر اين اثر 

  اينکاژه بر کل جريان ورودي (و در نتيجه نرخ ارز) نيزکوچک بوده است.

 برزيل

 تاريخچه اصالحات اقتصادي

کرد و در پي آن بود که از  اردات را دنبال ميهاي جانشيني و دهه سياست ۵، برزيل براي بيش از ۱۹۹۰قبل از 
هاي تجاري افزوده شدند، ارزش  يک اقتصاد مبتني بر کشاورزي فاصله گرفته و صنعتي شود. به اين منظور تعرفه

شد و نقش دولت در تصدي و تنظيم مقررات پررنگ بود. اين کشور  پول به طور مصنوعي باال نگه داشته مي
هاي باال  هاي تراز پرداخت، تورم هاي خارجي فراوان، بحران به قيمت بدهيصنعتي شدن صنعتي شد اما اين نوع 

هاي بلندپروازانه اصالحات اقتصادي براي  ، فرناندو کالر برنامه۱۹۹۰و بخش صنعتي ناکارا رخ داد. در سال 
زدايي  سازي، مقررات صوصيخسازي برزيل با اقتصاد جهاني را آغاز کرد. در اين برنامه آزاد سازي تجارت،  يکپارچه

  از بازار و اصالحات مالي گنجانده شده بود.
ميالدي در اين کشور  ۹۰عليرغم اصالحات عميق در سطح اقتصاد خرد در برزيل، وجود ابرتورم در اويل دهه 

در درصد رسيد.  ۲۵۰۰به  ۱۹۹۳عملکرد کالن اقتصادي اين کشور را تحت تاثير قرار داد. تورم ساليانه در سال 
به اجرا درآمد و  ۱۹۹۴طرح "برنامه حقيقي" توسط کاردوسو رئيس جمهور برزيل اعالم شد و از  ۱۹۹۳اواخر سال 

   .تورم و نرخ بهره اسمي را کاهش داد
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 رشد اقتصادي

ها  تورم شديد حاکم بود و توليد راکد ماند. تالش ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۰رشد اقتصادي ناهمگن بود. بين  ۱۹۹۰طي دهه 
پولي و  مدت کوتاهها انقباض شديد و  در اين دوره با شکست مواجه شد چرا که اين سياست سازي ثبات به منظور

  شد.  کاهش ناپايدار مخارج عمومي را شامل مي
گذاري در نتيجه اطمينان به  تورم به شدت کاهش پيدا کرد و مصرف و سرمايه ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۳هاي  بين سال

با رشد منفي همراه شد چرا که  ۱۹۹۹و  ۱۹۹۸فت. اما اقتصاد برزيل در سال شرايط پايدار اقتصادي افزايش يا
 گذاران به بازارهاي در حال ظهور را تحت تاثير قرار داد.  بحران مالي آسيا و استمهال بدهي روسيه اعتماد سرمايه

 روند و ترکيب جريان سرمايه

اين  ۱۹۹۸است. از سال  FDIمربوط به افزايش نقش  ۹۰تغيير عمده در جريان سرمايه برزيل در نيمه دوم دهه 
ترين جريان وروي سرمايه تبديل شده است. افزايش در اين نوع جريان به خاطر بهبود  گذاري به اصلي نوع سرمايه

گذاري  هاي مربوط به سرمايه شتن محدوديتشرايط اقتصاد کالن برزيل با اجراي طرح "برنامه حقيقي" و بردا
هاي پايين موجب کاهش   ها و نيز موج خصوصي سازي در اين کشور است. گذار به تورم خارجي در برخي بخش

چنين در پي اصالحات اقتصاد کالن  هاي باال شد. هم در سطح کالن و حذف اختالالت ناشي از تورم  عدم قطعيت
رسد بازار تقاضاي بزرگ يکي از  به نظر مي ران فراهم شد.اگذ براي سرمايهمحيط اقتصادي بهتري  ۱۹۹۹در 

هاي اخير به بخش منابع طبيعي  در سال FDIاست. به عالوه بخش قابل توجهي از  FDIعوامل موثر در جذب 
  سرازير شده است. 

توام بوده است.  ۹۰بازگشت مجدد سرمايه به برزيل با افزايش بدهي خارجي مخصوصا در نيمه دوم دهه 
تر  عمدتا توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. نرخ بهره پايين ۹۰تجميع بدهي خارجي در نيمه دوم دهه 

خارج نسبت به داخل، ثبات نرخ ارز، تضمين ضمني ناشي از نظام نرخ ارز (عدم وجود ريسک تغييرات نرخ ارز 
دهنده افزايش بدهي خارجي  امل اصلي توضيحچنانکه در مورد شيلي در زيربخش قبل توضيح داده شد) از عو

ميليارد دالر به  ۲۲از  ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۲هاي  است. بدهي خارجي بخش خصوصي با افزايش قابل توجه طي سال
 .درصد افزايش يافت ۵۲درصد به  ۱۷ميليارد دالر رسيد و سهم بخش خصوصي از کل بدهي خارجي از  ۱۱۲
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 کنترل سرمايه

زات آزداسازي تجارت و افزايش جريان سرمايه ورودي، اقدام به آزادسازي حساب برزيل به موا ۹۰طي دهه 
سرمايه خود کرد. فرآيند آزادسازي حساب سرمايه به تدريج با برقراري قواعد جديدي در خصوص جريان ورودي 

 و جريان خروجي سرمايه انجام شد. 

 نتايج فرآيند آزادسازي عبارت بود از: 

چنين کاهش يا حذف الزامات  هاي مالي سرمايه خارجي و هم ر تراکنشکاهش يا حذف ماليات ب -
 ها مربوط به حداقل زمان سررسيد وام

 ها در بازارهاي سرمايه  گذاري خارجي حذف قيود مقداري مربوط به سرمايه -

المللي بدون اخذ موافقت قبلي از  اجازه به شهروندان برزيلي براي انتشار اوراق بهادار در سطح بين -
 نک مرکزيبا

 FPIو  FDIگذاري جهاني به صورت  اعطاي آزادي بيشتر به شهروندان برزيلي براي سرمايه -

ل (واحد پول برزيل) خود را اتوانستند ري معرفي سازوکاري که از طريق آن شهروندان برزيلي مي -
 تبديل به دالر کرده و به خارج از کشور منتقل کنند. 

سرمايه به سطحي رسيد که سياستگذاران را بر آن داشت تا از ابزارهاي  جريان ورودي ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۳در بازه 
محدود کننده جريان ورودي سرمايه استفاده کنند. در اين برهه زماني به دليل افزايش نقدينگي بازارهاي جهاني، 

ان شد که نرخ حساب سرمايه بازتر و نرخ بهره باالتر داخل نسبت به خارج، جريان انبوه سرمايه به سوي برزيل رو
 مدت کوتاهگذاران از  هاي اعمال شده به دليل نگراني سياست داد. محدوديت ارز و بازار پول را تحت تاثير قرار مي

  بودن قسمت مهمي از اين سرمايه ورودي بود. 
  ها که هم مقداري و هم قيمتي بودند عبارت بودند از: اين محدوديت

مدت کوتاههاي مالي جريان ورودي سرمايه به خصوص سرمايه  افزايش ماليات تراکنش -

افزايش الزامات مربوط به سررسيد جريان ورودي سرمايه -

گذاري در سبد مالي هاي مقداري بر روي چند نوع سرمايه محدوديت -

اي جديدي براي ه هايي براي تحريک خروج سرمايه نيز به کار گرفته شد و مسير از طرف ديگر محرک
هاي خارجي  داد اوراق بهادار شرکت ها اجازه مي المللي شهروندان برزيلي تدوين شد که به آن گذاري بين سرمايه

  موجود در برزيل را خريداري کنند. 
شد. بر عکس، روند آزادسازي اين نوع جريان  نمي FDIابزارهاي محدود کننده کنترل سرمايه ورودي شامل 

هاي خارجي آزاد شد.  گذاري در بخش خدمات شهري براي شرکت شدت گرفت. سرمايه ۹۰ط دهه سرمايه از اواس
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محدوديت مربوط به سقف مالکيت خارجي از موسسات مالي برداشته شد. عالوه بر اين ماليات بر درآمد از سود 

  داده شده و سود سهام بازگشت داده شده حذف شد.  بازگشت 
شناور شد. تغييرات مهمي که در خصوص جريان سرمايه از آن پس صورت نظام نرخ ارز  ۱۹۹۹در سال 

  گرفته عبارت است از:
توانند در بازارهاي مالي و سرمايه و در هر يک از ابزارهايي که شهروندان برزيلي  افراد خارجي مي -

 گذاري کنند.  کنند، سرمايه گذاري مي سرمايه

 پيش پرداخت بدهي خارجي مجاز شد. -

هاي برزيلي به واحد پول برزيلي (ريس) فراهم  انتشار بدهي خارجي توسط شرکتشرايط براي  -
 شد. 

 الزام مربوط به کسب موافقت بانک مرکزي براي اخذ وام خارجي حذف شد.  -

 تر شد. تر و سر راست رويه تبديل ارز داخلي به خارجي راحت -

حساب سرمايه، اين مقررات هنوز  ها جهت يکپارچه کردن قواعد مربوط به نرخ ارز و عليرغم برخي تالش
اند. و نياز است در  هاي متفاوت وضع شده اي از قواعد که در شرايط مختلف و با انگيزه اند؛ مجموعه يکپارچه نشده

  قالب يک قانون تدوين شده و به تصويب مجلس برسد.

 بخش بانکي

در اين  FDIشروع شد و موسسات مالي بزرگ دولتي واگذار شدند.  ۱۹۹۵سازي بخش بانکي در سال  خصوصي
ترين بانک دولتي برزيل به حراج گذاشته شد و  بزرگ ۲۰۰۰گذار خارجي آزاد بود. در سال  بخش براي سرمايه

  توسط بانک اسپانيايي سانتاندر تصاحب شد. 
نامه بال  ت سرمايه را باالتر از استانداردهاي بانک مرکزي برزيل و موافقتسيستم بانکي برزيل الزامات کفاي

  برزيل سيستم بانکي مقصر نبود و از بحران تاثير نپذيرفت.  ۱۹۹۹کند. بنابراين در بحران ارزي  رعايت مي

 نوسانات انواع سرمايه

نواع ديگر جريان سرمايه از نسبت به ا FDIدهد که  بررسي انواع جريان سرمايه ورودي به برزيل نشان مي
  تر است. بستگي آن با ديگر انواع جريان سرمايه کم نوسانات کمتري برخوردار بوده است. و هم

  اقتصاد برزيل در سه دهه اخير پنج بحران خارجي و دو بحران داخلي را پشت سر گذاشته است: 
 ۱۹۹۷بحران آسيايي در فصل آخر سال  -
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 ۱۹۹۸بحران روسيه فصل سوم  -

 ۱۹۹۹تا اويل  ۱۹۹۸ان ارزي برزيل از اواخر بحر -

 ۲۰۰۱بحران آرژانتين در نيمه دوم  -

  ۲۰۰۲بحران اعتماد برزيل در سه فصل آخر  -

  ۲۰۰۸بحران جهاني  -

دهد توقف ناگهاني ورود سرمايه و شدت گرفتن  ها نشان مي بررسي تغييرات جريان سرمايه طي اين بحران
هاي داخلي شديدتر بوده و بازگشت اقتصاد به شرايط عادي نيز ديرتر صورت  خروج سرمايه هنگام وقوع بحران

توانند به عنوان  اي خارجي ميه در خالل بحران FDIو  مدت بلندچنين جريان بدهي با سررسيد  گيرد. هم مي
  گيرند. هاي داخلي به شدت تحت تاثير قرار مي ساز عمل کنند اما هنگام وقوع بحران عامل ثبات

 هاي برزيلي المللي شدن بنگاه بين

المللي  هاي برزيلي در سطح بين هاي جالب جريان سرمايه در برزيل در دهه اخير، به حضور بنگاه از مشخصه
استخراج از معادن، هاي  بخش( منابع طبيعيهاي مرتبط با  بخش در عمده طور به ها اين شرکتشود.  مربوط مي

چنين دستيابي به موقعيت  ها کنترل عرضه مواد خام و هم کنند. استراتژي اين شرکت فوالد) فعاليت مي انرژي،
ل به طور عمده در آمريکاي هاي فرامليتي برزي ترين بنگاه الملل است. مهم رقابتي بهتر در عرصه اقتصاد بين

  کنند.  التين حضور دارند اگر چه در ديگر کشورها نيز فعاليت مي
المللي را پي گرفته است. به عالوه به وسيله بانک مرکزي و  گذاري بين دولت برزيل سياست تشويق سرمايه

ت. برزيل از اين ابزار به هاي بزرگ پرداخته اس در نظر گرفتن اعتبار به تامين مالي ادغام وکسب مالکيت شرکت
هاي خاص استفاده کرده  الملل در بخش هاي داخلي به عنوان بازيگران عرصه بين عنوان تقويت و تثبيت بنگاه

  است.

 اثر بر روي رشد

 ۳۰کشور در منطقه آمريکاي التين طي دوره  ۲۰هاي  ) با بررسي داده۲۰۰۱کالوو، آرياس، رينهارت و تالوي (
اند رابطه کمي ميان جريان سرمايه و رشد اقتصادي را محاسبه کنند. طبق نتايج  ) سعي کرده۲۰۰۰تا  ۱۹۷۱ساله (

درصدي  ۰,۸۶باعث افزايش  GDPاين مطالعه افزايش يک درصدي نسبت جريان خالص سرمايه ورودي به 
  شود. درصد مي ۰,۳۹گذاري و افزايش نرخ رشد به ميزان  سرمايه
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 گيري بندي و نتيجه جمع

ثباتي  که از بي شدن اقتصاد برزيل با اقتصاد جهاني آن است که اين کشور با وجود آن هاي يکپارچه از مشخصه
برد اقدام به آزادسازي حساب سرمايه نمود و توانست به ثبات کالن دست يابد. در عين حال  اقتصاد کالن رنج مي

رفت اما روند کلي کنترل سرمايه در اين کشور گ مي که در مواقعي کنترل ورود و خروج سرمايه در برزيل شدت 
  ها است.  حاکي از کاهش کنترل

پس از آزادسازي حساب سرمايه و به خصوص پس از شناور شدن نرخ ارز، الگوي تجميع بدهي خارجي اين 
کشور تغيير کرده است. سهم بخش خصوصي از کل بدهي خارجي کاهش يافته که هم به دليل محدوديت 

ها و هم به دليل وجود نظام نرخ ارز شناور بوده است. به  خش به منابع مالي به دليل وقوع بحراندسترسي اين ب
گذاري مستقيم خارجي تغيير پيدا  عالوه نوع جريان سرمايه خالص ورودي به برزيل از جريان بدهي به سرمايه

تواند به عنوان يک  دهد که مي اکنون اين نوع جريان سرمايه، جريان غالب سرمايه را تشکيل مي کرده است. هم
ها به اين کشور کمک کند. جريان خالص سرمايه ورودي به برزيل غالبا  ساز در هنگام وقوع بحران عامل ثبات

ها به افزايش ذخاير خارجي اين کشور نيز  کرده و در برخي برهه کسري تراز تجاري اين کشور را تامين مالي مي
دهد که آزادسازي حساب سرمايه به هموارسازي مصرف در برزيل  نشان ميچنين مطالعات  کمک کرده است. هم

  ) هم کمک کرده است. GDP(کاهش نوسانات نرخ رشد مصرف و سهم مصرف از 
طور که ذکر شد اعمال قواعد و مقررات مربوط به آزادسازي در حاشيه قوانين قبلي اين کشور منجر به  همان

اي از قوانين و مقررات شده است که تدوين يک قانون يکپارچه در  يچيدهساالرانه و پ گيري سيستم ديوان شکل
  کند.  خصوص حساب سرمايه را الزامي مي

گيري اقتصادي با ثبات و انعطاف  در مجموع بايد گفت که آزادسازي حساب سرمايه در برزيل منجر به شکل
  بيشتر شده است.

 هند

) به اوج خود رسيد. نسبت تجارت به ۱۹۱۴يکپارچه شدن هند با اقتصاد جهاني در دوره اول جهاني شدن (قبل از 
GDP  جمع صادرات و واردات به)GDP رسيد. در  ۱۹۱۴درصد در  ۲۰به  ۱۸۰۰درصد در  ۲الي  ۱) از حدود
ن سرمايه به عنوان تدبير زمان المللي و جريا هنگامي که هند تحت استعمار بود، محدوديت تجارت بين ۱۹۴۰

استقالل  ۱۹۴۷مستعمره انگستان) بودند، اعمال شد. هند در سال  جنگ بر کشورهاي حوزه استرلينگ (که غالباً
مشخصا اقتصاد  ۷۰و  ۶۰را در پيش گرفت و در دهه  هاي خودکفايي خود را به دست آورد و متعاقب آن سياست

  درصد کاهش يافته بود.  ۸به  GDPبت تجارت به نس ۱۹۷۰رفت. در  اي به شمار مي بسته
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آمده به دنبال اتخاذ سياست خودکفايي، اجماع  سال پس از استقالل هند و تجربه به دست ۴۴، ۱۹۹۱در 
فکري و سياستي بر عليه سياست خودکفايي شکل گرفت و هند يکپارچگي مجدد با اقتصاد جهاني را از طريق 

- درصد  ۲۰هند به  GDPنسبت تجارت به  ۹۰آغاز کرد. در اواسط دهه آزادسازي تجارت و حساب سرمايه 
 بازگشت.  -۱۹۱۴ميزان متناظر با در سال 

 ترکيب و روند جريان سرمايه

ها در  رسمي بوده است. اين کمکهاي  المللي عمدتا به شکل کمک تامين مالي بين، ۶۰دهه هاي اوليه  در سال
بوده است.  GDPدرصد  ۲در حدود  ،۱۹۷۰تا  ۱۹۶۶و در بازه  GDPدرصد  ۱,۶۸برابر  ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۱بازه 

سهم ناچيزي در جريان سرمايه دارد  ۱۹۹۵يابد و پس از  پس از اين دوره اين نوع جريان به طور پايدار کاهش مي
  گيرد.  و در عوض جريان سرمايه خصوصي شدت مي

د. دوره اول شامل استقراض خارجي گير ها در مورد حساب سرمايه در سه دوره صورت مي کاهش کنترل
قابل مشاهده است. استقراض خارجي از اين دوره  ۱۹۷۵توسط بخش خصوصي است که در پنج ساله منتهي به 

  رسد.  مي GDPدرصد  ۱,۸۶به  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶به طور پيوسته افزايش يافته و در بازه 
بود. مقادير قابل توجهي از اين  FPIو ورودي  FDI  زدايي از حساب سرمايه شامل جريان دوره دوم کنترل
شکل گرفت. هر دو نوع جريان پس از اين دوره رشد کردند و جريان ورودي  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۱نوع جريان در بازه 

FDI  درصد  ۲,۴۹به  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶در بازهGDP  و جريانFPI  درصد  ۱,۲۵ورودي بهGDP  .رسيد  
هاي هندي براي  شود به مجوز دادن به شرکت ط ميزدايي از حساب سرمايه مربو دوره سوم کنترل

درصد  ۰,۳۲خروجي شد. ( FDIگيري مقادير قابل توجه  ، که منجر به شکلFDIگذاري جهاني از طريق  سرمايه
GDP  درصد  ۱,۳۴وGDP ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۱هاي  در بازه(  
يا کمتر بوده است. پس از  GDPدرصد  ۲حدود  ۱۹۹۰طور کلي جريان سرمايه خالص ورودي تا سال به 

   رسد. مي ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶درصد در بازه  ۴,۵۵اين زمان به صورت پيوسته افزايش يافته و به متوسط 

 سهام گذاري در سبد مالي از نوع سرمايه

گذاران خارجي باز کرد. برخي از انواع  به روي سرمايه گذاري در سبد مالي را سرمايه ۹۰هند در اوايل دهه 
در هيئت بورس و اوراق بهادار مشخص شده بودند، مجاز بودند  FII) که در قالب ها آنگذاران (و نه همه  سرمايه

)SEBI .ثبت نام کنند (FII ها مجاز نبودند مالک  البته هيچ يک از آن توانستند سهام بخرند. پس از ثبت نام مي
  درصد سهام يک بنگاه شوند.  ۵بيش از 
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) صادر کرده در بازارهاي GDRالمللي" ( بينگواهي سپرده سهام توانستند " هاي هندي مي عالوه بر اين بنگاه
  . و آمريکا عرضه کنند -مثل لوکزامبورگ و لندن–بورس اروپا 
اصالحات اساسي با هدف ايجاد تحول اساسي در بازار سهام  SEBIوزارت دارايي و  ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۳از سال 

انجام دادند. اين تغييرات منجر به افزايش نقدشوندگي بازار، کاهش ريسک، بهبود افشاي اطالعات و افزايش 
اگر چه در  .ر بمبئي رونق گرفتندد BSEو  NSEگذاران و مبادالت شد. در نتيجه دو بورس سهام  تعداد سرمايه

ها در تامين مالي از طريق  زدايي از حساب سرمايه با اصالح بازار سهام صورت گرفت اما بنگاه اين دوره کنترل
گذاران خارجي در بازار  که سهم سرمايه هايي مواجه بودند. بنابراين در حالي بانک و يا اوراق قرضه با محدوديت

بازار اوراق قرضه محدود ماند. سقف قانوني براي نگهداري اوراق سهام رو به افزايش بود اما مشارکت آنان در 
گذاران نهادي  بود که سرمايه ۲۰۰۴گذار خارجي وجود داشت و تنها پس از سال  قرضه دولتي توسط سرمايه

 ) اجازه پيدا کردند تا اوراق قرضه شرکتي نگهداري کنند. FIIخارجي (

 گذاري مستقيم خارجي سرمايه

هاي  را انجام داد. محدوديت مربوط به سقف مالکيت خارجي در بخش FDIبه کندي آزادسازي  ۹۰هند در دهه 
گذاري مستقيم  درصد نسبت به سرمايه ۱۰۰ها تا  در حالي که بيشتر بخش ۲۰۰۰مختلف کاهش يافت. در سال 

  فروشي و انرژي اتمي بسته مانده بودند.  خارجي باز شده بودند، بخش خرده
داشته است. پس از آن نرم افزار و  FDIبيشترين سهم را در جذب  -از مالي و غير مالياعم –بخش خدمات 
  هاي بعدي قرار دارند. اي قرار دارد. ارتباطات دوربرد، صنعت اتومبيل، ساختمان و نيرو در مکان سخت افزار رايانه

 استقراض خارجي

کنترل سرمايه در هند نسبت به استقراض خارجي شديد بوده است، مخصوصا استقراض خارجي با سررسيد 
هاي سختي در ارتباط با استقراض خارجي  ها، محدوديت در پي بحران تراز پرداخت ۱۹۹۱. در سال مدت کوتاه

هايي که  فهرست بخش ۱۹۹۷ها جلوگيري از اتکاي شديد به استقراض خارجي بود. در  اعمال شد که هدف آن
مجاز به افزايش استقراض خارجي بودند گسترش پيدا کرد. محدوديت مربوط به استقراض اشخاص زياد شد اما 

دولت هند اجازه استقراض جديد و نيز تامين مالي  ۲۰۰۰محدوديت مربوط به نرخ بهره حذف شد. در سال 
  ز به کسب موافقت قبلي از وزارت دارايي صادر کرد.را بدون نيا -ميليون دالر ۵۰تا سقف -هاي قبلي  استقراض
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 ياقتصاد رشد و هيسرما انيجر

اند. نتايج اين مطالعه حاکي از  و رشد اقتصادي در هند را  بررسي کرده FDI) رابطه ۲۰۰۶چاکرابورتي و ناننکام (
بسته هستند). به عالوه آزمون عليت  کنند (هم با هم حرکت مي مدت بلندو توليد در  FDIآن است که انباشت 

هم از توليد به  به توليد برقرار است و FDIهم از طرف  -مدت بلندمدت و  کوتاه-دهد که عليت در  نشان مي
FDI بنابراين رشد اقتصادي بيشتر باعث جذب بيشتر .FDI شود و جذب بيشتر  ميFDI  رشد بيشتري را رقم

هاي مختلف اقتصادي  هاي اين مطالعه در سطح بخش تر است. بررسي ر چه تاثير رابطه اول قويزند. اگ مي
ديگر را  اين دو هم مدت بلندبر رشد محدود به بخش صنعت است و در  FDIدهد که تاثير  چنين نشان مي هم

  کنند.  تقويت مي

 گيري بندي و نتيجه جمع

با چين است از اين منظر که رويکرد سياستگذاران هند نسبت به تجربه پکپارچگي هند با اقتصاد جهاني مشابه 
آزادسازي رويکردي تدريجي بوده است. البته شروع آزادسازي حساب سرمايه در اين کشور با بيش از يک دهه 

هاي مربوط به حساب سرمايه در اين کشور حذف  به تدريج کنترل ۹۰تاخير نسبت به چين آغاز شد. از آغاز دهه 
کند. جريان  هاي ياد شده را محدود ارزيابي مي اند. البته مطالعات اقتصادي اثر کنترل يا کاهش يافتهشده و 
گذاري مستقيم خارجي ورودي و خروجي اين کشور در دهه اخير به سرعت رشد کرده و اثر اين نوع  سرمايه

ز تجربه جهاني شدن بخش مالي جا که بيش از دو دهه ا جريان سرمايه بر روي رشد هند مثبت بوده است. از آن
گذرد قضاوت در مورد موفقيت رويکرد اين کشور سخت است اما آمار مربوط به رشد اقتصادي هند تا  هند نمي

  دهد. ، اين کشور را از حيث رشد اقتصادي در ميان کشورهاي بسيار موفق در اقتصاد جهاني قرار مي۲۰۱۲سال 

يرگي جهينت

است:       يادآوريسته يزبان شايکشور م يرشد اقتصاد يبر رو FPIو  FDIچند نکته در خصوص اثرات 
گذاري مستقيم خارجي  دهد که تغييرات توام در سرمايه يتحقيقات نشان م يطور که اشاره شد نتايج برخ همان) ۱

گذاري مستقيم خارجي که با افزايش  و تجارت به طور معنادار با رشد همبستگي دارد. در واقع افزايش در سرمايه
ن مشاهده يح ايرا در توض يل مختلفيشود. دالدر تجارت همراه باشد منجر به افزايش نرخ رشد کشور ميزبان مي

گذاري مستقيم  هاي محدودکننده سرمايه ن مشاهده را به سياستيتوان ا ين ذکر کرد. به عنوان مثال متوا يم
زان يمربوط به سقف م يها مثال ممنوعيت -ها  استيگونه س نيخارجي در برخي کشورها مرتبط دانست. اعمال ا

ن نهاده از بازار يبه تام ياه خارجگذاري مشترک، مجبور نمودن بنگ مالکيت بنگاه خارجي، تحميل شرکا در سرمايه
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شدن عملکرد شعب خارجي را به طور منفي تحت تاثير قرار داده و از يکپارچه -داخل، حمايت از بازار داخلي و ... 
گذاري  آورند. افزايش در سرمايه يهاي فرامليتي ممانعت به عمل مجهاني بنگاه توليد اقتصاد ميزبان با شبکه

اي محتمال با افزايش تجارت همراه هاي محدود سازندهن کشورها با وجود چنين سياستمستقيم خارجي در اي
شود. در مقابل نشده و حتي ممکن است با کاهش تجارت همراه باشد زيرا توليد شعب خارجي جانشين واردات مي

احتماال  يري خارجگذا هاي بازتر نسبت به سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشورهايي با سياست افزايش سرمايه
اي شود چرا که شعب خارجي کاالهاي واسطهگذاري مستقيم خارجي و تجارت مي منجر به افزايش توامان سرمايه

 کنند که اثر مثبتي بر رشد دارد. وارد کرده و محصول نهايي را صادر مي

د ميزبان حايز اهميت ها بر رشد اقتصاهاي فرامليتي در بررسي اثر آنهاي بنگاهتفکيک بين نوع فعاليت )۲
 است. 

هاي فرامليتي که براي تجارت درون شبکه توان تقسيم کرد. بنگاه يهاي فرامليتي را به دو دسته عمده مبنگاه
اند (تجارت درون بنگاهي). يعني به عنوان مثال کارخانه سازماندهي شده و استقرار يافته يتيفرامل يها بنگاه

ست براي توليد اتومبيل، موتور اتومبيل را از شعبه خارجي خود در کشور مالزي اتومبيل در کشور آمريکا ممکن ا
  هاي فرامليتي ناچيز است. ها درون شبکه شرکتهايي هستند که حجم تجارت آنتهيه کند. نوع دوم بنگاه

ري از ت تر و فعالبنگاه هاي فرامليتي که براي  تجارت درون بنگاهي سازماندهي شده بودند در شبکه بزرگ
تر رشد  هاي فرامليتي قرار دارند (بر حسب کل فروش خارجي يا تعداد شعب). اين شعب معموال سريع شرکت

  چنين به صورت سيستماتيک در تکنولوژي و سازماندهي متفاوت از دسته دوم هستند.ها همکنند. اين شرکت يم
تواند  و توسعه يافته به طور بالقوه مي شدن عمليات مختلف ميان اقتصادهاي در حال توسعهدر واقع يکپارچه

هاي به دست هاي توليد و کنترل کيفيت و نيز تبادل دانش در مورد پيشرفتمنافعي مانند انتقال بهترين شيوه
  آمده در تدارکات و حمل و نقل را فراتر از مرزهاي کشورهاي در حال توسعه در بر داشته باشد.

شده در  انيهاي ب وليد ميان شعب کشور ميزبان و کشور مبدا يافتهمشاهدات فوق در خصوص يکپارچه شدن ت
گذاري مستقيم خارجي بايد با هم رخ دهد تا کند: افزايش سطح تجارت و سرمايه) را تقويت مي۱بند قبل (شماره 

وشن گذاري ر ها يک داللت سياستگذاري را تضمين نمايد. اين يافتهاثر مثبت بر اقتصاد کشور ميزبان سرمايه
گذاري وجود دارد که چنانچه با هم  افزايي مهم بين آزادسازي تجارت و آزادسازي سرمايهدارند. احتماال يک هم

رخ دهد منجر به استفاده کاراتر از منابع داخلي در کشورهاي در حال توسعه شده و نرخ رشد باالتري براي اقتصاد 
  آورد.داخلي به ارمغان مي
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شود. بيشتر  يرشد اقتصاد يبر رو FDIمثبت  يتواند موجب اثرگذار  يم ينه انسايوجود انباشت سرما )۳
گذاري مستقيم خارجي وقتي عامل تسريع کننده رشد است که  اند که سرمايهتاکيد کرده يمطالعات اقتصاد

  کشور ميزبان حداقلي از انباشته سرمايه انساني را کسب کرده باشد.
ش يک کشور موجب افزايبه  FDI يان وروديش جريگفت که صرف افزاتوان  يحات باال، ميبا توجه به توض

ک مجموعه يد در يبا يه خارجيان سرمايآن کشور نخواهد شد، بلکه اصالحات مربوط به جر يرشد اقتصاد
ن اصالحات به طور يد در ايبا يده شود و به خصوص اصالحات مربوط به تجارت خارجيتر د ياصالحات کل

 يتوان مشاهده کرد که حجم تجارت خارج يشده م يبررس يرد. در مورد کشورهايقرار گتوامان مورد مالحظه 
ن مطلب ممکن يدا کرده و ايش پين کشورها افزايه به ايسرما يان وروديش جريز به موازات افزاين کشورها نيا

ها باشد.  آن يرشد اقتصاد ين کشورها بر رويبه ا يه وروديان سرمايجر يدر نحوه اثرگذار ياست عامل مهم
کشور جهان  ۲۱۹ ي) براGDP) و حجم تجارت (درصد از GDP(درصد از  يورود FDIان ينمودار پراکنش م

   وجود دارد. يورود FDIو سطح  يان بازبودن تجاريم يدهد رابطه مثبت ينشان م
کند و با  يدا ميبه کشور، نرخ ارز کاهش پ FDIان ين اشکال وارد شود که در صورت ورود جريممکن است ا

شود و  يافته و صادرات کم ميش يقدرت رقابت محصوالت کشور کم شده، واردات افزا يقيکاهش نرخ ارز حق
ه معموال دوطرفه يان سرمايجر يد گفت اوال آزادسازين اشکال بايند. در پاسخ به ايب يب مياقتصاد کشور آس

رد بلکه يگ يبه کشور شکل م يورود FPIا يو  يورود FDIان ينه تنها جر يرد و پس از آزادسازيگ يصورت م
 ين نرخ ارز داراييچه که در تع شود. در واقع آن يدار ميز پدياز کشور ن يخروج FPIا يو  يخروج FDIان يجر
  ناخالص.  يه وروديان سرماياست نه جر يه وروديان سرمايت است خالص جرياهم

ر يمقاد ين کشورها داراياز ا يرا برخياست ز يز ضرورين کشورها نيا يخروج FPIن توجه به يعالوه بر ا
FPI ير بااليوجود مقاد اند.  بوده يقابل توجه يخروج FPI شود تا اثر  يباعث م يخروج FDI بر  يورود

ه يان سرماينرخ ارز موثر است، عبارت است از خالص جر يچه که بر رو ابد. در واقع آنينرخ ارز کاهش  يرو
  . يه وروديسرماان ناخالص يو نه جر يورود

) يمحصوالت داخل يريپذ بر رقابت يه وروديان سرماير جريز به اشکال گفته شده (تاثين يگريجواب د
ن يبه ا يه خالص وروديدهد، اگر چه سرما يشد نشان م يکه در بخش قبل بررس ييتوان داد. تجربه کشورها يم

در  يا حتيدا نکرده است يپ يدين کشورها کاهش شديبوده اما نرخ ارز ا ييار باالير مثبت بسيکشورها بعضا مقاد
  دا کرده است. يش پيافزا يموارد

  شده، آورده شده است. يبررس يهاي اعمال شده در هر يک از کشورها ، فهرست سياست۱۱-۲در جدول 
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هاي اعمال شده در خصوص جريان سرمايه در هريک از  : اصالحات و سياست۱۱-۲جدول 

 کشورهاي مورد بررسي

 ها سياست رکشو
  هاي خارجي هاي مربوط به نوع فعاليت بانک حذف محدوديت - چين

  هاي خارجي هاي جغرافيايي بانک حذف تدريجي محدوديت -
  هاي خارجي به شهروندان چيني حذف محدوديت ارايه خدمات مالي بانک -
  کفايت سرمايه کميته بازل)المللي مربوط به کنترل موسسات مالي (مثال قانون  سازي قوانين بين پياده -
  گذاري خارجي هاي ايالتي در خصوص موافقت و تصويب سرمايه گيري دولت افزايش قدرت تصميم -
  هاي مشترک گذاري حذف الزامات سقف مالکيت در سرمايه -
  ماليگذاري و تصميمات  ها، نحوه قيمت گيري در خصوص نهاده هاي خارجي در تصميم افزايش تدريجي استقالل شرکت -
گذاران  هايي نظير امتيازات گمرکي، اجازه بازگشت سود و ... و تخفيفاتي در استفاده از زمين و خدمات عمومي به سرمايه ارايه مشوق -

  خارجي در مناطق ويژه اقتصادي
  هاي ساحلي هاي باال به شهرها و استان توسعه مشوق -
   گذاران خارجي روي سرمايه فروشي و ارتباطات به هاي بانکداري، خرده بازشدن بخش -
  هاي چيني گذاران خارجي براي خريد سهام برخي از شرکت تشکيل بازارهاي ملي سهام و صدور اجازه به سرمايه -
  تشکيل بازار ارز موازي با نرخ ارز سايه -
  پذير شدن حساب جاري  تبديل -
  اعمال نظام نرخ ارز شناور مديريت شده -

عربستان سعودي 
 و قطر

 عربستان
  ها هايي نظير پتروشيمي، ارتباطات، نيرو، معدن و زيرساخت گذاران به بخش صدور اجازه ورود سرمايه-
  ايجاد شش منطقه ويژه اقتصادي-
  گذاري خارجي حذف شرط حداقل سرمايه از سرمايه-
  سعودينامه از ميزبان سعودي يا اتاق بازرگاني  امکان دريافت رواديد بدون نياز به داشتن دعوت-
  اندازي کسب وکار جديد ها، زمان و هزينه الزم براي راه اندازي کسب و کار: کاهش تعداد رويه انجام اصالحات در خصوص راه-
  گذار داخلي گذار خارجي از حقوق و امتيازات برابر با سرمايه برخورداري سرمايه-
  گذار خارجي سرمايهحذف انحصار آرامکو در بخش باالدستي گاز و امکان حضور -
  دستي نفت دستي گاز و پايين هاي باالدستي و پايين گذاري در بخش گذاران خارجي براي سرمايه دعوت از سرمايه-

 قطر
  المللي نفت در بخش پتروشيمي به صورت مشارکت در توليد هاي بين عقد قرارداد شرکت دولتي نفت قطر با شرکت-
  شده ر بخش توليد گاز مايعهاي انرژي جهاني د امکان حضور شرکت-
  هاي خارجي براي گسترش ميادين گازي شمالي قطر گذاري مشترک ميان شرکت نفت قطر با شرکت انجام سرمايه-
  هاي خارجي براي احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهاي همسايه (عمان و امارات) گذاري مشترک با شرکت سرمايه-

  گذاري مستقيم خارجي از سرمايه اجراي قانوني موسوم به حمايت- شيلي
  مدت مدت به بلند هاي کوتاه اعمال برنامه اينکاژه و تغيير نسبت بدهي-
  آزادسازي خروج سرمايه به منظور جلوگيري از افزايش افسارگسيخته ارزش پول شيلي-
  بندي ريسک و طبقهمستحکم کردن نظام مالي داخلي به وسيله اعمال مقررات و قوانين بانکي مربوط به اعطاي وام -
  ها در اخذ وام خارجي به دليل وجود نوسانات ارزي تغيير نظام نرخ ارز از ثابت به شناور و در نتيجه احتياط بيشتر شرکت-
  هاي جايگزين و ...) ، بيوتکنولوژي، انرژيICTهاي با تکنولوژي پيشرفته ( گذار در بخش هاي خارجي سرمايه اعطاي يارانه به شرکت-

  هاي مالي سرمايه خارجي کاهش يا حذف ماليات بر تراکنش-  برزيل
  ها کاهش يا حذف الزامات مربوط به حداقل زمان سررسيد وام -
  گذاري خارجي در بازارهاي سرمايه داخلي حذف قيود مقداري مربوط به سرمايه-
  نياز به اخذ موافقت بانک مرکزيالمللي بدون  صدور اجازه به شهروندان برزيلي براي انتشار اوراق قرضه در سطح بين-
  FPIو  FDIگذاري جهاني به شکل  اعطاي آزادي بيشتر به شهروندان برزيلي براي سرمايه-
  کاهش ماليات بر بازگشت سود سرمايه و سود سهام-

  گذاري در بازار اختيار و آتي اوراق بهادار و نرخ بهره صدور اجازه به افراد خارجي براي سرمايه
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  پذيري ارز ارز موازي به صورت شناور و افزايش تبديل ايجاد بازار-
  المللي انتشار گواهي سپرده برزيلي در سطح بين-
  شناور کردن نرخ ارز-
  ها هاي خارجي براي خريد اين بانک هاي دولتي و اجازه به بانک خصوصي سازي بانک-
  اعمال استانداردهاي کفايت سرمايه کميته بازل-

  فکري و سياستي بر عليه سياست خودکفايي و شروع آزادسازي تجاري و حساب سرمايهگيري اجماع  شکل- هند
  هاي گمرکي و افزايش تجارت کاهش تعرفه-
  ها در مورد استقراض خارجي بخش خصوصي کاهش کنترل-
  گذاران خارجي گذاري در سبد مالي از نوع سهام به روي سرمايه بازکردن سرمايه-
  هاي هندي المللي براي بنگاه ام بينامکان صدور گواهي سپرده سه-
اصالحات اساسي در بازار سهام و افزايش نقدشوندگي بازار، کاهش ريسک و بهبود افشاي اطالعات و در نتيجه افزايش تعداد -

  گذاران و تعداد مبادالت سرمايه
  گذاران خارجي صدور اجازه نگهداري اوراق قرضه دولتي توسط سرمايه-
 FDIگذاري از نوع  ربوط به سقف مالکيت خارجي در سرمايههاي م کاهش محدوديت-
   هاي مالياتي نامه عقد موافقت-

  

 رانيو اقتصاد ا يشدن مال يجهان

از  يمورد بررس يه و تجربه کشورهايان سرمايجر يبا توجه به روند تحوالت جهانخواهد شد  ين قسمت سعيدر ا
ل يران تحليبر اقتصاد کشور ا يشدن مال يجهان يها داللت، يهسرما الملل نيو مراودات ب يشدن بخش مال يجهان

پس از آن  رد.گي يقرار م يرسران مورد بردر اي جیخار   هيان سرمايجر يابتدا روند و الگو راستان يدر اشود. 
موانع و مشکالت جذب در ادامه به  .شود يم يدر کشور بررس يخارجم يمستق يگذار هيسرما يچارچوب قانون

 شود و ياشاره م FDIجذب  يکشور برا يها تيو مز ها تيظرف زيو ن در کشور يم خارجيمستق يگذار هيسرما
ه يبحث ارا يريگ جهينت ز،يانتها ندر  رد.يگ يقرار م يمورد بررس يه خارجيجذب سرما ياز براياصالحات مورد ن

  شود.  يم

 رانيه در ايان سرمايجر يروند و الگو

دهند که به طور متوسط براي سطوحي از بدهي با  طور که قبال اشاره شد، مطالعات اقتصادي نشان مي همان
زان يم ۱۳۷۲  درصد ارزش ناخالص داخلي، اثر بدهي خارجي بر رشد منفي است. درسال ۴۰الي  ۳۵ارزش فعلي 

  ن آستانه فراتر رفته است. ياز ا يخارج يانباشته بده
گذاري مستقيم خارجي انجام  درصد از کل سرمايه ۲,۷به حدود  ۱۹۷۳در سال  يهانج FDIران از يسهم ا

به صفر رسيد.  گذاري مستقيم جهاني تقريباً رسيد. با وقوع انقالب اسالمي، سهم ايران از سرمايه شده در جهان مي
م خارجي ورودي گذاري مستقي وقوع جنگ تحميلي هشت ساله و ناامني حاصل از جنگ سهم ايران از کل سرمايه
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گذاري مستقيم خارجي ايران نسبت به سال  ها انباشته سرمايهدنيا را در حد صفر نگاه داشت. در بعضي از سال
  قبل رو به کاهش نهاده و جريان منفي براي ايران ثبت شده است. 

ن يب داشته است. در ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۲ يها ل سا يران طيبه ا يورود FDIن سهم را از يشتريبخش صنعت ب
را از  يورود FDIان ين جريشتريک بيک و پالستي، الستينفت يها ، فرآوردهييايميع شيز، صنايع مختلف نيصنا

 آن خود کرده اند.
ن ين سهم را در بيشتريا و اروپا بيدهد که مناطق آس ينشان م يران طيبه ا يورود FDIن يمنابع تام يبررس

س، ي، مورين کشورها، امارات متحده عربيک سوم). در بيک با سهم حدودا يار دارند (هر يتمام مناطق در اخت
   اند. ران داشتهيرا در ا يگذار هين سرمايشتريه بيا و ترکيآلمان، اسپان

نداشته است. از  يقابل توجه يگذار هيا مراودات سرمايدن يه کشورهايتوان گفت کشور ما با بق يدر مجموع م
در کشور  يم خارجيمستق يگذار هيسرما ين مشاهده پرداخت. بعد اول به بستر قانونيح ايتوان به توض يدو بعد م
انتخاب کشور ما به  يبرا يگذاران خارج هيزه سرمايمربوط است که انگ يشود و بعد دوم به مشکالت يمربوط م
بوط است و در کشور مر FDIجذب  يريپذ دهد. در واقع بعد اول به امکان يکاهش مرا ه يزبان سرمايعنوان م

و  يرغم عدم وجود موانع حقوق يعل يحت FDIشوند جذب  يشود که باعث م يمربوط به م يبعد دوم به به عوامل
 رخ ندهد.  يقانون

  م در کشوريمستق يگذار هيسرما يچارچوب قانون

جلب و  قانون( يقانون قبل يها ييبا هدف رفع نارسا يخارج يگذار هيت سرمايق و حمايقانون تشو ۱۳۸۱در سال 
ب يبه تصو يگذاران خارج هيت سرمايط مناسب فعاليجاد شرايو ا) ۱۳۳۴مصوب  يخارج يها هيت از سرمايحما
، يگذار داخل هيکسان با سرماي يت هاياز حقوق و حما يه خارجيصاحبان سرما يمند بهره يد. قانون مزبور برايرس

، يمجاز بخش خصوص يها ت در رشتهيفعال ينموده و در مورد نحوه مشارکت، چگونگ ينيب شيپ يسازوکار مطلوب
در حال . دات الزم را در نظر گرفته استيه تمهيو خروج سرما يت، پرداخت غرامت، انتقاالت ارزيسلب مالک

و  ياقتصاد يها ، کمکيگذار هيکشور، سازمان سرما يخارج يها يگذار هيرش سرمايو مسؤول پذ يحاضر، متول
، ن قانونيبرطبق ا رد.يپذ يصورت م يخارج يها هيت سرماين امر، براساس قانون جلب و حمايران است و ايا يفن

در  ،يتوانند به منظور عمران و آبادان يران ميبا اجازه دولت ا يخارج يها و مؤسسات خصوص اشخاص، شرکت
 کنند. يگذار هيونقل سرما لو حم ي، کشاورزي، معدنياعم از صنعت يديتول يها تيفعال
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 در کشور يم خارجيمستق يگذار هيموانع و مشکالت جذب سرما

گذاران  هيزه سرمايا انگيشود و  يدر کشور م يم خارجيمستق يگذار هيوجود دارد که مانع از سرما ياديمشکالت ز
  م کرد: يتوان تقس يم يکلن موانع و مشکالت را به چهار دسته يا دهد. يکاهش م يگذار  هيسرما يبرا يخارج

در  يگذار هيه سرمايکا عليآمر يشده از سو اعمال يها ميرباز تحريم: از ديو تحر ياسيمشکالت س -۱
ها  ييکايآمردر کشور بوده است.  يخارج يگذار هيزان سرمايش ميدر برابر افزا يجد يکشور، مانع

 يها ) شرکت۱۹۹۶لسا (يبق قانون اکنند. ط يران منع ميدر ا يگذار هيها را از سرما صراحتاً شرکت
ند، ينما يگذار هيون دالر در سال سرمايليم ۲۰ش از ينه نفت و گاز بيران در زميا که در يخارج

ر و مشکالت ياخ يها اعمال شده در سال يها ميتحر کا خواهند شد.يآمر يها ميمشمول تحر
 تر کرده است.  ت را بغرنجيز وضعيو انتقال ارز ن يمال يها مربوط به تراکنش

گذاران کشور، معموال  استياستمداران و سي: عموم مردم و خصوصا سيمشکالت فرهنگ -۲
 يگذار هيدر راه جذب سرما ين عامل مانع مهمياند که ا نداشته ينگاه مثبت يخارج يگذار هيسرما
به کشور را به منزله سلطه اجانب  يگذار خارج هيها ورود سرما رود. آن يبه شمار م يم خارجيمستق

 يم خارجيمستق يگذار هيدانند. جذب سرما يگانگان ميبه ب يکرده و آن را باعث وابستگ يتلق
 يمناسب برا يجاد بستر فرهنگياستمداران و کارشناسان و اير در نگرش سييبدون تغ

 رسد.  يقابل تصور به نظر نم يخارج يگذار هيسرما

ر قرار ي) را تحت تاثيم خارجيمستق يگذار هي(اعم از سرما يگذار هيکه انواع سرما يمشکالت -۳
ر قرار داده و باعث يگذاران را تحت تاث هيزه سرمايکه انگ ياز مشکالت ييست بلندبااليدهد: ل يم

 يگذار خارج هيتوان ذکر کرد. الزم به ذکر است سرما يشود را م يم يخارج يگذار هيکاهش سرما
گذاران  هين نکته توجه خواهد کرد که سرمايبه ا يدر کشور يگذار هيم به سرمايقبل از تصم

ر يدرگ ياند و با چه موانع و مشکالت کرده يگذار هيدر آن کشور چقدر در آن کشور سرما يخصوص
 ن مشکالت عبارت است از: ياهستند. اهم 

   ياسيثبات س -
   يت و ثبات اقتصاديامن -
  قانون کار  -
  يکيزيف يها رساختيز -
  کار يروين نييپا يور بهره -
 ساالرانه وانيستم ديس -
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ان ين باشد. از مييار پايکسب و کار بس يراحت يران در شاخص جهانيمجموعه عوامل فوق باعث شده تا رتبه ا
  . ب و کار به دست آورده استکس يرا در شاخص راحت ۱۴۴ران رتبه ي، ايکشور مورد بررس ۱۸۳

 کسب و يانداز راه  شاخصها،  رشاخصين زياز ا يکيدارد.  ياديز يها رشاخصيکسب و کار ز يشاخص راحت
-  يبا عربستان سعود ياديران بهتر از شاخص کل بوده است اما فاصله زيرشاخص عملکرد اين زياست. در ا کار

   دارد. -را به خود جذب کرده است FDIاز  يير بااليه که مقاديهمسا يکشور نفت
واردات  يبرا يا رتعرفهيو غ يا انواع موانع تعرفهمشکالت مربوط به تجارت: در کشور ما  -۴

صورت  يت از صنعت داخليه حمايشود که با توج يمختلف توسط دولت اعمال م يکاالها
 که ييها  اند: بنگاه هاي فرامليتي بر دو نوعبنگاهح داده شد، يطور که قبال توض . همان١رديگ يم

اند و نوع دوم تقرار يافتهسازماندهي شده و اس يتيفرامل يها براي تجارت درون شبکه بنگاه
ن يوجود چنهاي فرامليتي ناچيز است. ها درون شبکه شرکتهايي که حجم تجارت آن بنگاه
 يبر رشد اقتصاد ياز نوع دسته اول که آثار مثبت يتيفرامل يها شود که شرکت يباعث م يموانع

که اقدام  يتيفرامل يها وند. به عالوه شرکتدارند، به کشور وارد نش يگذار هيزبان سرمايکشور م
را  يبه دست آورده و رفاه اقتصاد يکنند، قدرت انحصار يم ين اقتصاديدر چن يگذار هيبه سرما

توانند با شبکه  يها با وجود موانع ورود واردات به بازار داخل، نم ن شرکتيدهند. ا يکاهش م
طور  رند. همانيقرار گ يره ارزش جهانيبرقرار کرده و در زنج يارتباط مناسب يتيفرامل يها شرکت

زبان مثبت يبر رشد کشور م FDIاثر  يکنند هنگام يان ميب يکه قبال اشاره شد، مطالعات اقتصاد
 ش تجارت همراه باشد. ياست که با افزا

. بالقوه آن بوده است ليتر از پتانس ار کميبس FDIران در جذب يعملکرد ا شدهل موانع و مشکالت ذکر يبه دل
 ه دارد.ين نوع سرمايجذب ا يبرا يدايز يها تيران ظرفياست که ا ين در حاليا

   FDIجذب  يکشور برا يها تيهاو مز تيظرف

ن يشوند و الزم است ا FDIتوانند باعث جذب  ياست که به طور بالقوه م يمناسب يها تيظرف يکشور ما دارا
ش رشد يباعث افزا FDIش ياتخاذ کرد تا افزا يريد تدابيل شود. البته بايتبدل بالقوه به حالت بالفعل يپتانس

 يرويکرده اشاره کرد. وجود انباشت ن ليت جوان و تحصيتوان به جمع يها م تين ظرفيشود. از جمله ا ياقتصاد
شد بر ر FDIر مثبت يوجود تاث يبرا يدياز مطالعات به عنوان عامل کل ياست که در برخ يعامل يانسان

                                                                                                                                 
   مراجعه شود. يتجار يها استيبا عنوان سفصل سوم  سومبخش  اول ا زمجموعه مطالعات داخلیمجلد شتر به يحات بيتوض يبرا ١
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استفاده  يبرا يل مناسبيلکرده پتانسيت جوان و تحصين وجود جمعيزبان ذکر شده است. بنابرايکشور م ياقتصاد
  رود.  يبه شمار م يورود FDIاز  يحداکثر

 يم خارجيمستق يگذار هيجذب سرما يکشور برا يها تيگر ظرفيسرشار، از د يو معدن يعير طبيوجود ذخا
  وم، منگنز و مس است. ينير آلومي، ذخاير گازي، ذخايو نفت يدروکربنير هير شامل ذخاين ذخاياست. ا

حمل ونقل اندک به  هنيع مستقر در آن با تحمل هزيدهد که صنا يران امکان ميک ايت استراتژيموقع
 دا کنند.يپ يانه و قفقاز دسترسيم يايآس هل شديتازه تشک يج فارس و بازارهايپررونق خل يبازارها

رتبه  يشده است. کشور ما دارا يدات کشاورزيران باعث وجود تنوع توليا يميمناسب اقل طيبه عالوه شرا
  است.  يدات محصوالت کشاورزيا به لحاظ تنوع توليچهارم دن

كه  ييها ست به بخشيبا يران ميدر ا يگذار هيسرما يها تيکه اولو رسد يبا توجه به موارد فوق به نظر م
بالفعل  يت نسبيمز يكه دارا يگذار هيسرما يها برا ن بخشيتر دارند برگردد. در حال حاضر مناسب يت نسبيمز

ن يچن (صادرات محصوالت) و هم ي، و بخش كشاورزي، بخش انرژيمياز : بخش پتروش است هستند عبارت
  . يبخش گردشگر

  يه خارجيجذب سرما ياز براياصالحات مورد ن

  م کرد. يمدت و بلندمدت تقس به دو دسته کوتاه اجرا ياز برايتوان بر حسب زمان مورد ن يرا م ازياصالحات مورد ن
  ر اشاره کرد.يز يتوان به راهکارها يمدت م مدت: در کوتاه کوتاه -۱

ه دولت وارد يکه از ناح يکه در آن بازار کار از اختالالت يجاد مناطق آزاد اقتصاديا  -
ها مداخالت دولت در بازار  د که در آنيجد يآزاد اقتصادجاد مناطق يشود، مبرا باشد: ا يم

کار ارزان  يرويت نيدر استفاده از مز ييتواند نقش بسزا يکار به حداقل ممکن برسد، م
موجود  يژه اقتصاديتواند در مناطق آزاد و و يم يفا کند. رفع اختالالت در بازار کار، حتيا

  رد.يصورت گ
ر يبا سا ياتيمال يها نامه مختلف: انعقاد موافقت يورهابا کش ياتيمال يها نامه موافقت -

کشورها  يات مضاعف در برخيا اجتناب از اخذ مالي ياتيف مالياعمال تخف يکشورها برا
ز قابل اجرا ين کشورها شده که در مورد کشور ما نين ايه بيان افتادن سرمايباعث به جر

  است. 
بحث شد،  يليتجربه کشور ش يبررسطور که در  : همانيداخل يستم مالياصالح س  -

ن ير اياست. در غ يه ضروريحساب سرما يکشور قبل از آزادساز يستم مالياصالح س
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هنگفت به (از) کشور  يها هيه و ورود (خروج) سرمايحساب سرما يصورت، آزادساز
له اعمال يبه وس يداخل يمستحکم کردن نظام مالداشته باشد.  يتواند عواقب ناگوار يم

 يبند و رتبه ها سک وامير يبند وام و طبقه يمربوط به اعطا ين بانکيت و قوانمقررا
  . ١است ين راستا ضروريدر ا ياعتبار موسسات مال

، يخارج يها ها (صدور مجوز ورود بانک شرکت ين ماليتام يبرا ييها جاد سازوکاريا -
 يستم ماليس ): به جزيانتشار اوراق قرضه شرکت يبرا يخارج يها صدور مجوز به شرکت

ها استفاده کند اخذ وام از  تواند از آن يک شرکت ميکه  يگريد ي، سازوکارهايداخل
نه يدات الزم در زميجاد تمهياست. ا يو انتشار اوراق قرضه شرکت يخارج يها شعب بانک
انتشار اوراق قرضه  يبرا يخارج يها و صدور مجوز به شرکت يخارج يها ورود بانک

در  يشيج و به صورت آزماين، به تدرياستفاده از تجربه کشور چ تواند با يم يشرکت
  .تجربه شود يمناطق آزاد اقتصاد

ران مراحل يکه ا نيبا اهداف توسعه صادرات: با توجه به ا يها شرکت يجاد مشوق برايا -
در حال توسعه شروع کرد و بستر  يگر از کشورهايد يار زودتر از برخيشدن را بس يصنعت
در کشور وجود دارد،  يساز صنعت مثل خودرو و قطعه يها از بخش يدر برخ يمناسب

ن يبا اهداف توسعه صادرات در ا يم خارجيمستق يها يگذار هيتوان به جذب سرما يم
ل مقررات مربوط به ورود و خروج يو تسه يگمرک يها تيه معافيد. ارايشيها اند بخش

سازگار با اهداف فوق،  يم خارجيتقمس يها يگذار هيسرما يمحصول، ارز و سود برا
عمل کند.  يها يگذار هين سرمايجذب چن يالزم برا يها تواند به عنوان مشوق يم

ل وجود مخازن نفت و يبه دل يميکشور در بخش پتروش يت نسبين با توجه به مزيچن هم
 يخارج يگذار هيز جزو اهداف جذب سرماين بخش را نيتوان ا يگاز فراوان در کشور، م

مخازن نفت و گاز به  يتوسعه و نگهدار يالزم برا يها يگذار هيسرمان يچن همقرار داد. 
ق يتواند از طر ين بخش ميتوسعه ا يه الزم براياز سرما يبر است و بخش هيشدت سرما

FDI ن شود.يتام 

 ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۹ يها د در نرخ ارز در سالي: نوسانات شدياصالح نظام نرخ ارز و ثبات ارز -
م، جهش نرخ ارز را ير از مشکل تحريدارد. به غ FDIجذب  يبر رو ير منفيدت تاثبه ش

مربوط دانست که توسط  ۱۳۸۹قبل از سال  يت نرخ ارز در بازه طوالنيتوان به تثب يم
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 يقيباال نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود و نرخ ارز حق يها و با وجود تورم ينفت يدالرها
بحث شد نظام نرخ  يليطور که در تجربه کشور ش کرد. همان يرا تجربه م يکاهش مداوم

ها شده و بستر  در ترازنامه شرکت ييو دارا يتواند باعث عدم تطابق بده يارز ثابت م
 . ١را فراهم کند يو مال يارز يها د بحرانيتشد

زان يش ميافزا ياز برايمورد ن يد اصالحات ساختاريبا مدت بلند ي: در بازه زمانمدت بلنددر  -۲
 رد. از جمله:يصورت گ يگذار هيسرما

(اعم از  يگذار هيسرما يبرا يزه آحاد اقتصاديکسب و کار و باالبردن انگ يبهبود فضا -
  )يو خارج يداخل

  جهان يکشورها با يو تعامالت فرهنگ ياسيبهبود مناسبات س -
  ياختالالت مربوط به تجارت خارج حذف -
  ايم در سطح دنيرمستقيغ يگذار هيسرمامه به يو ب يبازنشستگ يها اجازه به صندوق -
  ت در بورسيش شفافياطالعات و افزا ين مربوط به افشايذ و بهبود قوانيتنف -

 يريگ جهينت

در واقع جهاني شدن بخش مالي اثرات مختلفي (اعم از منفي و مثبت) براي کشورهايي که يکپارچگي زيادي با 
توان به تامين  گذاري خارجي مي جمله اثرات مثبت سرمايهاند، در پي داشته است. از  بخش مالي جهاني داشته

وري و رشد اقتصادي اشاره کرد. اثرات منفي اين جريان هم عموما به نوسانات  منبع براي سرمايه، اثر سرريز بهره
شود. نکته ديگري که بايد مد نظر قرار داد  جريان مالي، اثر سرايت و مشکالت مربوط به ورود سرمايه مربوط مي

گردد؛ از ها برميآن است که بي شک بخش مهمي از مشکالت کشورهاي در حال توسعه به نقايص داخلي آن
نظارت ناکافي بر بخش بانکي گرفته تا فساد يا اشتباه در انتخاب نرخ ارز و نوع نظام ارزي و عدم توسعه بازارهاي 

ي چين، عربستان، قطر، شيلي، برزيل و اندازهاي داخلي. در مطالعه حاضر تجربه کشورهامالي براي جذب پس
ها و  هند در ارتباط با بخش مالي جهاني مورد بررسي قرار گرفت. اين کشورها هر يک با استفاده از مزيت

اند با  هاي خاص خود و البته با رويکردهاي متفاوت اقدام به ادغام با بخش مالي جهاني کرده و توانسته سياست
ني به رشدهاي قابل توجه دست پيدا کنند. توجه به تجربه آزادسازي تدريجي و استفاده از تامين مالي جها

تواند  آميز در چين و نقش جريان سرمايه در تامين تکنولوژي و سرمايه و رشد اقتصادي اين کشور مي موفقيت
ايجاد محيط گذاري مستقيم خارجي که با استفاده از  آموز باشد. استفاده عربستان و قطر از جريان سرمايه درس
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کسب و کار مناسب رقم خورد و متعاقبا به رشدهاي قابل توجه منجر شد شايسته بررسي است. عليرغم وجود 
اثرات منفي ذکر شده براي جريان سرمايه خارجي (نوسانات جريان مالي، اثر سرايت و مشکالت مربوط به ورود 

تر و ثبات اقتصادي بيشتر  پذيري کم اقتصادي با آسيب اند به رسد برخي از اين کشورها توانسته سرمايه) به نظر مي
ثباتي کالن اقدام به آزادسازي حساب  دست پيدا کنند. به عنوان مثال تجربه آزادسازي برزيل که در عين بي

چنين تجربه کشور شيلي و  سرمايه نمود و توانست به ثبات اقتصادي دست پيدا کند، قابل توجه است. هم
هايي که کشورهاي در حال گذار را به شدت تحت تاثير قرار داد  ن کشور نسبت به بحراناي  پذيري کم آسيب
ها در پي  هاي مهمي در خصوص نقش نظام مالي داخلي و مقررات بانکي و نظام نرخ ارز در وقوع بحران درس

يي اقتصادي به عنوان کشوري که نزديک به نيم قرن تحت تاثير تفکرات خودکفا-داشت. تجربه کشور هند نيز 
و تجربه رشدهاي باالي  -بود و با تاخير زيادي نسبت به ديگر کشورهاي مورد بررسي اقدام به آزادسازي نمود

  در رشد اين کشور جالب توجه است.  FDIاين کشور و نقش 
 يها هين علت، سرماياست و به هم يرقابت يه امروز در جهان، بازاريبازار سرماتوان گفت  يدر مجموع م

و  ي، اجتماعيت اقتصاديامن د:تر باش ير رقابتيها از جهات ز جامعه در آن يرود که فضا يم ييبه کشورها يجخار
فعال،  يو بخش خصوص ياقتصاد يها تيفعال ينسبعمل در  ي، آزادين و مقررات، سودآوري، ثبات قوانييقضا
مشارکت با  يبرا يگذاران داخل هيسرما ل دولت وي، ورود و خروج آزاد انتقال ارز، تمايبازار مصرف داخل يبزرگ
 . يگذاران خارج هيسرما

 يجهت انتقال تکنولوژ يبه عنوان عامل يم خارجيمستق يگذار هيشدن، سرما يجهان يبا توجه به روند کنون
 ر برين متغير ايبرخوردار است، اما تأث يا ژهيت وياز اهم يو مال يت کارآمد و توسعه منابع انسانيريشرفته، مديپ

مورد مطالعه،  يکه در کشورها يبه طور، جاد شده دارديا يطيط محيبه شرا يبستگه يزبان سرمايماقتصاد کشور 
را  يم خارجيمستق يگذار هياز اثرات مثبت سرما يمند توسعه صادرات، امکان بهره ييگرا برون ياتخاذ استراتژ

  آورد.  يمفراهم 
است يبا س ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ا در دهه يشرق آس ياز کشورها ياديآن است که شمار ز يايشواهد موجود گو

 ياند به صادرات صنعت ، توانستهيم خارجيمستق يگذار هيه جذب سرمايو بر پا ياقتصاد يو آزادساز ييگرا برون
ست، بلکه ين يتيفرامل يها الت شرکتيتنها محدود به تشک يصنعت يدر بازساز FDI  تياهم خود رونق بخشند.

مثبت  يآثار برونزا يها در داخل کشور دارا هکننده نهاد عرضه يها بر بنگاه يدست نييم پاير مستقياز راه آثار غ
  . است

به  يه خارجيجذب سرما يتوان در پ يدر حال توسعه م يچنانچه اشاره شد با درس گرفتن از تجربه کشورها
جهان نگاه کرد و  ينقش فعال در اقتصاد کنون يفايو ا يره ارزش جهانيمشارکت در زنج يک فرصت برايعنوان 
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ها  باشد که در آن ييها د معطوف به بخشيبا FDIجذب  ياز آن برآمد. تالش برا ياستفاده حداکثر يدر پ
 مثالً –اس محدودتر يتوان ابتدا در مق يرا م يخارج يگذار هيسرما يها است. مشوق يت نسبيمز يکشور دارا

حاصل از  يريادگيق تبادل و يه به حرکت درآمده و از طريان سرماينمود تا چرخه جر هيارا -يمناطق آزاد اقتصاد
 يرانيا يها فراهم شود و شرکت يتيفرامل يها با شرکت يهمکار يتجربه الزم برا يتيفرامل يها کار با شرکت

در سطح  يتيفرامل يها کنند و به شرکت يهمکار يتيفرامل يها مشترک با شرکت يگذار هيبتوانند به عنوان سرما
ابد، يگسترش  يبرگردد، روابط تجار يبه حالت عاد يالملل نيمراودات بد يبادر واقع ابتدا ل شوند. يا تبديدن

الزم به  باز شود. يخارج يه گذاريسرما يهم فعال شود تا فضا برا ياد شود، و در ضمن مناطق تجاريصادارت ز
بر رشد  FDIباشد تا اثر مثبت  معطوف به مالحظات گفته شده FDIجذب  يگذاران برا استيذکر است توجه س

 يبر رو FDI يان شده، توجه به نقش تجارت در اثرگذارين مالحظات بيتر از مهم يکيحاصل شود.  ياقتصاد
گرفته  صورت FDI يها يگذار هيابند تا سرمايکاهش  ياست موانع تجار يکشور است. ضرور يرشد اقتصاد

 باشند.الزم  ييکارا يدارا
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  مقدمه
شود و کشورها، هاي خبري با جزئيات رويت ميتوسط پايگاه ژي از معدود بازارهايي است که دائماًبازار جهاني انر

هاي خود از اين بازار و بينيپيشهاي جاري اقتصادي و هاي تجاري و حتي افراد عادي سياستها، شرکتسازمان
ترين کشورها در حوزه عرضـه   کنند. ايران يکي از مهمروز مي بازارها و متغيرهاي تابعه آن را با اطالعات جديد به

) ايران از لحاظ ذخاير انـرژي در   EIA( ١انرژي جهاني است. به گزارش سازمان مديريت اطالعات انرژي آمريکا
و در گاز مقام دوم را در جهان داراست. تاثير کشور ما بر بازار انرژي جهاني و از طرفي وابستگي  ٢نفت مقام چهارم

يـک رابطـه   کشور ما به درآمدهاي حاصل از انرژي و همچنين شتاب باالي مصرف انرژي در داخل موجب شـده  
اين اهميت به  ژي برقرار شود.ل داخلي اقتصاد و بازار جهاني انرئهاي خاص خود ميان مساهمه جانبه با پيچيدگي

  شود. تر ميخصوص زماني که هدف بررسي آينده اقتصاد ايران باشد پررنگ
 ير به عنوان يک بخش مهـم از بررسـ  تحوالت آينده اين بازا يموجب شد تا بررس يانرژ ياهميت بازار جهان

سـوم از  در مجلـد   يانـرژ  يجهـان  ياقتصاد ايران مد نظر قرار گيرد. گزارش مربـوط بـه بازارهـا    مدت ميانينده آ
شود تا با رعايـت  اين بازارها پرداخته است. در اين گزارش سعي مي يبه بررس مجموعه مطالعات تحوالت خارجی

شده تا رونـد   يفصول مربوطه پرداخته شود. سع ياختصار در ارائه اطالعات و جداول، به بيان چکيده مطالب اصل
هـا  مطالب مرتبط به موضوع مورد عالقه خود را در فصل ،باشد تا خوانندهن فصول يکسا ياين گزارش با روند کل

هاي بازار نفت در حال حاضر پرداخته خواهد شد. در اين بخش به ويژگيپيدا کند. لذا در بخش اول  ينيز به آسان
ر بخـش  هاي ممکن به افزايش قيمت و يا شوک عرضه را به طور مختصر بررسي شود. دشود تا واکنشسعي مي

تقاضاي انرژي منطقه اروپا  يهايژگ. سپس ويبررسي خواهد شد يزار انرژموجود از با يهابينيدوم گزارش پيش

                                                                                                                                 
1 U.S. Energy Information Administration (Eia) 

هاي اخیر با بـاال رفـتن قیمـت نفـت و      مدند. در سالآعنوان ذخایر نفتی به حساب نمیبه هاي آغشته به شن  در گذشته ذخایر نفت شل و نفت 2
هاي اخیر کشور کانادا به عنـوان دارنـده سـومین ذخـایر      در برخی گزارشگیرند.  استخراج این نوع از نفت، در آمار ذخایر نیز مورد محاسبه قرار می

  غشته به شن و نفت شل است.آنفت هاي  شود که ناشی از داشتن ذخایر عظیم بزرگ نفتی ذکر می
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در جهـان و بـه    يوضعيت عرضه انـرژ  يشود. در نهايت با بررس و سه کشور بزرگ در تقاضاي انرژي بررسي مي
بـه خواننـده منتقـل     يانـرژ  يجهان ياز وضعيت بازارها يشده تا بينش روشن يوضع اپک سع يطور خاص بررس

  شود.

 روند تغييرات بازار انرژي در دهه اخير

سـابقه قيمـت نفـت    ويکم افزايش بـي ترين تغيير در متغيرهاي حوزه انرژي در دهه اول قرن بيست به يقين مهم
روندي صعودي داشته است. منظور دهد که همواره تقاضاي انرژي روند تقاضا براي انرژي نشان مي ياست. بررس

است که بـه معـادل گرمـايي خـود تبـديل       ١هاي انرژي اوليهکنندهاز کلمه انرژي در "تقاضاي انرژي" همه تامين
  .٢دهدروند تقاضاي انرژي را نشان مي ۲۸-۲م قابل جمع شدن هستند. نمودار اند و با ه شده

  

 روند تقاضاي انرژي اوليه در جهان: ۲۸-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

به بعد ساالنه با نرخ رشـد متوسـط    ۲۰۰۱دهند تقاضاي انرژي اوليه براي کل جهان از سال ها نشان ميداده
درصـد نبـوده اسـت. بـراي      ۲براي هيچ سـالي کمتـر از     ۲۰۰۹به غير از سال  درصد رشد داشته و اين رشد ۲,۷

کشورهاي متفاوت از نظر وابستگي به منابع در دسترس انرژي و ساختار اقتصادي، نحوه پاسخگويي به تقاضـاي  
ها بر اين مبنا انرژي متفاوت است. کشورهايي که از منابع غني نفت خام و گاز برخوردارند يا ساختار اقتصادي آن

کشـورهاي خاورميانـه و    ،کنند. نمونه بارز ايـن گـروه  هاي فسيلي استفاده مياز سوخت است، عمدتاًشکل گرفته 

                                                                                                                                 
ه است اما یاول يانرژ یعیحاصل از گاز طب يمثال انرژ يعت به دست آمده باشد. برایم از طبیند که به طور مستقیگو يايه به آن انرژیاول يانرژ ١

  ست.یه نیاول يد شده از آن انرژیتول یکیالکتر يانرژ
2 Quadrillion British Thermal Unit (QBtu)                            .                                      واحد اندازه گیري انرژي است
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کنند. دسته دوم کشورهايي هستند که با داشـتن منـابع   روسيه هستند که به وفور از منابع انرژي خود استفاده مي

از تقاضاي داخلـي انـرژي از طريـق    داخلي قابل توجه، به دليل مصرف بسيار زياد انرژي مجبور به تامين بخشي 
واردات انرژي هستند، مانند اياالت متحده و چين. اما دسته سومي وجود دارند که منابع انرژي کافي براي تـامين  
انرژي خود ندارند ولي به همراه کشورهاي دسته اول تا اندازه زيادي داراي ساختار اقتصـادي مبتنـي بـر مصـرف     

ست. نتيجه اين وابستگي ايجاد قابل مشاهده ا قاره اروپادر بارز چنين کشورهايي  هاي فسيلي هستند. نمودسوخت
دهد ميزان وابستگي کشـورهاي  هاي اخير نشان ميبازار مهمي چون نفت و گاز است. رشد تجارت انرژي در سال

از اهميـت  است و همچنين تـامين امنيـت انـرژي بـراي کشـورهاي وابسـته        ندهيفزاواردکننده به واردات انرژي 
شـمال آفريقـا و روسـيه    -روزافزون برخوردار است. از طرفي کشورهاي صادرکننده که اغلب کشورهاي خاورميانه

ميزان مصرف نفت را در جهان طي دهه گذشته  ۲۹-۲اند. نمودار هستند به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته شده
  دهد.نشان مي

 ١روند مصرف جهاني نفت در روز: ۲۹-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

درصد در سال رشد داشـته اسـت.    ۱,۳دهد تقاضاي جهاني نفت به طور متوسط تحوالت بازار نفت نشان مي
ها بوده است. مصرف گاز هم در طول اين دهه از  اي نفت طي اين سالاين رشد معادل افزايش يک ميليون بشکه

رشـد داشـته    ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰هاي  درصد بين سال ۲,۷و به طور ساالنه با نرخ رشد  تري تبعيت کردهروند پرشتاب
که به علت رکود اقتصادي با افت تقاضاي گاز مواجه شده، به  ۲۰۰۹است. اين ميزان رشد با در نظر نگرفتن سال 

  بيليون متر مکعب افزايش ساالنه تقاضاي گاز است. ۱۰۷معني 

                                                                                                                                 
1 TB/d:Thousand Barrel per day                                                                           هزار بشکه در روز               
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 نفت و رشد اقتصادي

نفـت در   يمـدت و بـا تغييـر ميـزان عرضـه و تقاضـا      عرضه و تقاضاي نفت با تغيير قيمت، در کوتاهتغييرات در 
مدت و پاسخ به شوک  بلندمدت همراه خواهد بود. پاسخ به شوک افزايش تقاضا به صورت افزايش قيمت در کوتاه

بازار جهاني نفـت بـين    افزايش قيمت، افزايش عرضه و تعديل تقاضا در بلندمدت است. در نتيجه جهت عليت در
هـاي متفـاوت اسـت. افـزايش     نفت و روند اقتصاد جهاني يک رابطه دوطرفه با وقفه قيمت نفت، تقاضا و عرضه

مـدت خواهـد شـد. از آنجـا کـه در       شديد در رشد اقتصادي منجر به افزايش متناظر در تقاضـاي نفـت در کوتـاه   
اهي سريع با تقاضاي نفت را به داليل فني ندارد، در نتيجه مدت توليد نفت به نسبت ثابت است و توان همر کوتاه

البته افزايش تقاضا تنها دليل الزم براي افزايش قيمت نفت نيست. بـا افـزايش    قيمت نفت افزايش خواهد يافت.
ها رشد اقتصادي تعديل خواهد شد. اگر افزايش قيمت به دليـل شـوک عرضـه نفـت     قيمت نفت و افزايش هزينه

احتمـال زيـاد وجـود دارد کـه     ع آن در بازار نفت، يسر ينيگزيد و عدم امکان جايزان توليل کاهش ميلبه دباشد، 
 اقتصاد جهاني با رکود مواجه شود.

  

 ۲۰۱۰تا  ۱۹۷۰هاي  قيمت نفت و نرخ رشد اقتصادي جهان طي سال: ۳۰-۲نمودار 

  
 World Energy Outlook 2011-IEAمنبع:
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نفت به افزايش قيمت آن، موجب افزايش شدت اثر مستقيم درآمدي افزايش  يواردکننده يواکنش اقتصادها

تـر  واردات آن) که در نهايت به توليد داخلي پايين يهانفت به دليل افزايش هزينه يشود(کاهش تقاضاقيمت مي
ورهاي و نرخ بيکاري باالتر، همراه با تورم در کشورهاي واردکننده نفت منجر خواهد شـد. ايـن اثـرات بـين کشـ     

هـا در قبـال    واردکننده برحسب شدت وابستگي به واردات انرژي، شرايط و ساختار اقتصادي و رفتار و سياست آن
  افزايش قيمت متفاوت خواهد بود.

به بعد، قبل از هر رکود جهاني، قيمـت نفـت بـا يـک      ۱۹۷۰دهد، از سال نشان مي ۳۰-۲که نمودار  همچنان
ه بوده است. هر چند که ممکن است علت اصلي رکود و يا عـاملي کـه بـه    صعود نسبت به سطح قبلي خود همرا

  شود، در حوزه افزايش قيمت انرژي قرار نگيرد.عنوان علت اصلي رکود شناخته مي
ميزان وابسـتگي چنـد    ۳۱-۲ . در نموداربرخوردار استجهان  يهمه اقتصادها يبرا ياديت زياما نفت از اهم

شـده اسـت. ميـزان     يافته به نفـت و واردات نفـت نشـان داده   چند کشور توسعهکشور در حال توسعه و همچنين 
وابستگي با ميزان نفت مورد نياز براي توليد هر دالر از توليد ملي سنجيده شده کـه بـه تفکيـک کـل مصـرف و      

  واردات در نمودار نشان داده شده است.
  

 ۲۰۰۹شدت وابستگي به نفت و واردات نفت در سال : ۳۱-۲نمودار 
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هزينه واردات انرژي در چند سال اخير نمود بارزي از فشارهاي وارد آمده به کشورهاي واردکننده انرژي است. 
 ۲۰۱۰تـا   ۱۹۹۰سـاله   ۲۰متحـده در   که کشوري مانند اياالت دهد که با وجوديبه خوبي نشان مي ۳۲-۲ نمودار
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 ۱,۴واردات نفت به توليد ناخالص داخلـي در حـدود    افزايشي داشته، متوسط سهم هزينه روند مصرف نفت تقريباً
   است. درصد رسيده ۲,۵به  ۲۰۱۱همين سهم براي سال  بوده ودرصد 

 

 )GDPاز  يو درصد ۲۰۱۲(ميليارد دالر يهزينه واردات انرژي و سهم آن در توليد مل: ۳۲-۲نمودار 
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اما سوال اصلي اين است که ميزان فشار وارد آمده بر کشورهاي واردکننده تا کجـا قابـل تحمـل اسـت؟ آيـا راه      
گريزي براي کاهش تقاضاي نفت و کاهش وابستگي به آن وجود دارد؟ آيا در مواقع افزايش شديد قيمـت نفـت،   

  کنند؟ اقتصادهاي کشورهاي واردکننده از وارد کردن نفت امتناع مي

 واکنش تقاضا به افزايش قيمت نفت

افزايش قيمت نفت از جهات مختلف بر کشورها تاثير خواهد گذاشت. دو نگرانـي عمـده از افـزايش قيمـت نفـت      
اسـت. ايـن نگرانـي در     ۱۹۸۰و يـا   ۱۹۷۳وجود دارد. اولين نگراني وارد شدن به يک رکود جهاني همچون رکود 

اني از افزايش قيمت باشد. اين خطر به خصوص اقتصـاد کشـورهاي در حـال    ترين نگرهاي اخير شايد جديسال
 کند. دومين خطـر در افـزايش قيمـت نفـت    توسعه را که به شدت به نفت وابسته هستند به طور جدي تهديد مي

، ثابت ماندن قيمت نفت در سطحي بـاال اسـت. افـزايش قيمـت نفـت و بـاال مانـدن آن در        ياقتصاد جهان يبرا
ها و جلوگيري از رشد پايدار به خصوص براي اقتصادهاي در حـال توسـعه پيشـرو    موجب افزايش هزينهبلندمدت 

هاي سنگيني را بر دوش واردکنندگان بزرگي چـون ايـاالت   شود. هر چند اين افزايش هزينهمانند چين و هند مي
مدت و در سـطح کـالن    در کوتاه متحده و اروپا نيز خواهد گذاشت. ترکيب دو اثر فوق، موجب افزايش نااطميناني
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هـا و توافقـات بلندمـدت بـين کشـورها و      گـذاري اقتصاد جهاني است. اين نااطمينـاني موجـب کـاهش سـرمايه    

  المللي خواهد شد.هاي بين شرکت
هاي انرژي است که در نهايت واکنش نسبت به افـزايش قيمـت   اما انعطاف بازار جهاني نسبت به تغيير قيمت

هاني نفت بسيار پايين و در حـدود  دهد که کشش قيمتي تقاضاي جنشان مي اتواهد کرد. مطالعنفت را تعيين خ
کـاهش  درصد   -۰,۰۸تا  -۰,۲يک درصد افزايش در قيمت، تقاضا به اندازه  يبه ازا ييعن .است -۰,۰۸تا  -۰,۲
مـدت را   شـديد در کوتـاه  دهد در قبال افزايش قيمت، تقاضاي نفت توانايي کـاهش  يابد. اين نتيجه نشان ميمي

شـود. ايـن    تخمـين زده مـي   ۱,۵تا  ۰,۵نخواهد داشت. در طرف مقابل کشش درآمدي نفت خام باال بوده و بين 
مدت براي نفت افزايش خواهد يافت. بـه   کشش بدان معناست که با افزايش درآمد کشورها ميزان تقاضا در کوتاه

  ي نفت افزايش يافته و موجب فشار بر روي قيمت آن خواهد شد.، تقاضا برايعبارت ديگر در دوران رونق اقتصاد
به دليل محدوديت در سطح  مدت کوتاهتقريبا صفر است. در  مدت کوتاهدر طرف مقابل، کشش عرضه نفت در 

عرضه توانايي افـزايش بـه    ،برداشت از مخازن نفتي و زمان طوالني الزم براي توسعه تعداد و حوزه ميادين نفتي
مـدت بـين    ايش در قيمت نفت را ندارد. اين کمبود در بلندمدت برطرف شده و کشش عرضه نفت در بلندازاي افز

دهد ميزان تقاضاي نفت در جهان از قبل و بـر  تخمين زده شده است. کشش تقاضاي نفت نشان مي ۱,۱تا  ۰,۱
کنـد.  ز قيمت نفت دريافت ميشود و اثر بسيار ناچيزي ااساس ميزان فعاليت اقتصادها و رشد اقتصادي تعيين مي

جايي در تقاضا به سمت باال منجر بـه افـزايش    جايي کوچک در عرضه به سمت پايين يا جابه در نتيجه يک جابه
هـاي  شود. مطالعات همچنين يک رابطه نامتقارن بين قيمـت نفـت و رونـق در فعاليـت    شديد در قيمت نفت مي

شود، اما کاهش قيمت نفت موجب موجب افزايش در قيمت نفت مياند. افزايش در رشد اقتصادي اقتصادي يافته
  .شودهاي اقتصادي نميافزايش فعاليت

رسد هنوز اقتصاد با توجه به حقايقي که در مورد روند تغيير قيمت و تقاضا در دهه گذشته بيان شد، به نظر مي
هاي اخير بـا نـرخ بـاالتري     سال گاز طيمصرف جهان به انرژي و به خصوص نفت وابستگي زيادي دارد. اگرچه 

رسد چيـزي از اهميـت   هاي خاص نفت، به نظر نميرشد داشته است، اما به دليل تفاوت در نوع استفاده و ويژگي
نفت کاسته شده باشد. آينده تحوالت انرژي به طور کامل به وضعيت اقتصادي و رشد آينده اقتصادها و بـه طـور   

هـاي نسـبي در انـرژي،    دارد. اما تقاضاي نفت به طور خاص به قيمـت  يبستگخاص اقتصادهاي در حال توسعه 
هاي انرژي و رشد تقاضا در کشورهاي در حال توسعه در طرف تقاضـا، تحـوالت   گذاريتحوالت سياسي، سياست

  تکنولوژيک در ديگر انواع سوخت در طرف عرضه بستگي دارد.
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 تحوالت تقاضاي انرژي

ها نيز از نظر جهت و شدت در حال تغييـر اسـت،    در حال تغيير هستند و روابط آن يکه متغيرهاي بسيار يهنگام
ها بايد با فروض مدل مورد استفاده سازگار باشـد.  بينيکه پيش تر اينتر است. مهمار سختيبسند یفرآبيني پيش

بايد با فروض در ز هستند، در نتيجه نتايج مدل يت حاصل نتايج مدل نيبدين صورت که چون فروض مدل در نها
بيني بازار انرژي، فروض مربوط به قيمت نفت بايد با فرض رشد مثال در مورد پيش ي. براسازگار باشدنظر گرفته 

زان يت ميشود و در نهاين مييتع يمت و رشد اقتصاديرا ميزان تقاضاي انرژي با فرض قيسازگار باشد ز ياقتصاد
ز هستند، در نتيجـه  يمدل ن يج منطقيمدل، نتا جه فروضيدهد. در نتيجه مي، رشد اقتصادي را نتيانرژ يتقاضا

  بايد با يكديگر سازگار باشند.

 بيني سناريوي مرجع در اپک     پيش

يابد (جـدول  درصد افزايش مي ۵۴ تقاضاي انرژي اوليه در سناريوي مرجع به اندازه ۲۰۳۵تا  ۲۰۱۰در طول دوره 
شوند، در آن زمان نيـز بـا   درصد کل عرضه انرژي را شامل مي ۸۷حاضر هاي فسيلي، که در حال ). سوخت۲-۱۲

بيشترين سهم را  ١بازه مورد نظر نفت يها درصد انرژي خواهند بود. در بيشتر سال ۸۲کننده بيشترين سهم تامين
   .ها داردنسبت به ساير انواع انرژي

 (مصرف روزانه) عرضه انرژي اوليه در جهان: ۱۲-۲جدول 

 (درصد) هاي مختلفسهم سوخت
 نرخ رشد
 (درصد)

   )QBTUسطح(

2035  2020  2010  2009  09-35 2035202020102009  

27.232.134.7350.80.5750.5280.4760.465نفت 

28.630.129.529.31.70.6050.4960.4050.390سنگغالذ 

26.023.822.822.62.40.5580.3910.3120.300گاز 

6.05.76.16.31.70.1270.0940.0840.083اي انرژي هسته 

2.92.62.52.52.40.0610.0440.0340.033هيدرو 

5.44.33.73.63.40.1140.0710.0500.048بيومس 

3.51.40.80.78.10.0740.0220.0110.009
هاي ساير انرژي

 تجديد پذير

1001001001001.802.1131.6451.3721.329  

 )۲۰۱۲٢WOOاپک(-بيني بازار جهاني نفتمنبع: گزارش پيش

                                                                                                                                 
  .و در غیر این صورت از نفت خام استفاده خواهد شد هستهاي مایع نیز در این گزارش همواره منظور از نفت تعریف جامع آن یعنی شامل سوخت 1

2 World Oil Outlook 
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بـه تفکيـک نـوع     و همچنين OECDو غير   OECDافزايش در تقاضاي جهاني انرژي به تفکيک کشورهاي

هاي فسيلي در نشان داده شده است. به وضوح بيشتر افزايش در تقاضا مربوط به سوخت ۳۳-۲سوخت در نمودار 
ر نوع سوخت مربـوط بـه تقاضـاي    بيشترين رشد در تقاضاي انفرادي د. رديگ يم صورت OECDکشورهاي غير 

  است. OECDسنگ در کشورهاي غير ذغال

و غير آن و نوع  OECDعضو  يکشورهاافزايش در تقاضاي انرژي به تفکيک : ۳۳-۲نمودار 

 )۲۰۳۵تا  ۲۰۱۰هاي (بين سالانرژي

 
 )WOO 2012اپک(-بيني بازار جهاني نفتگزارش پيشمنبع: 

 

و نقل کم خطر و آسـان، وجـود منـابع سرشـار آن در     العاده، حملپذيري فوقنفت خام به خاطر ويژگي تبديل
خيز از طريق تجارت و در نهايت قيمت به نسـبت کـم   سراسر جهان و دسترسي به آن در ساير مناطق کمتر نفت

به کااليي با ضريب نفوذ باال در همه اقتصادها تبديل  -از عرضه بسيار باالي بوده استکه ناشي  -آن در گذشته
انـد.  هـاي چنـدمليتي بـراي اسـتخراج و اسـتفاده از آن شـکل گرفتـه       هاي بزرگ و شـرکت شده است. پااليشگاه

به نفت نيازمند هاي بسياري براي استفاده از آن و بر اساس آن شکل گرفته است. لذا کاهش وابستگي تکنولوژي
رود در وري و پيدا کردن جايگزين مناسب طـي زمـان اسـت. در نتيجـه انتظـار نمـي      افزايش قابل توجه در بهره

  توجهي کاست. بتوان از ميزان تقاضاي اقتصاد جهان به نفت به ميزان قابل مدت کوتاه
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 مدت ميانتقاضاي نفت در 

رفتـار   مـدت  کوتـاه رو وابسته اسـت در  د و رشدهاي پيشنفت به شدت به وضعيت حال اقتصا مدت کوتاهتقاضاي 
بازيگران عمده فعلي خيلي بيشتر از رفتار نوظهوران بازار اهميت دارد، هر چند که اين نوظهوران از رشـد بـااليي   

 و بازه زماني کمتر از پنج سال در بازار نفت، به بررسي رفتار تقاضـاکنندگان  مدت کوتاهبرخوردار باشند. در تحليل 
مدت ترين عوامل در تعيين ميزان تقاضاي کوتاهعمده پرداخته خواهد شد. وضعيت اقتصادي و رشد اقتصادي مهم

در متن  ۶-۱جدول  عامل مهم دوم در تعيين تقاضاي نفت است. مدت ميانمدت بلکه در  است. قيمت نه در کوتاه
تقاضـاي نفـت در    ۲۰۱۶تـا   ۲۰۱۰در طول دوره دهد. هاي آتي را نشان مي ميزان تقاضاي نفت براي سال ياصل

تقريبا باثبات خواهد. براي کشورهاي در حال گذار  تنها افزايش انـدک، تقاضـاي نفتـي بـه      OECDکشورهاي 
مدت از کشورهاي در حـال توسـعه نشـات    انيدهد. اغلب تقاضاي نفت در م هزار بشکه در روز رخ مي ۳۰۰ميزان 

افـزايش تقاضـا خواهنـد داشـت. از      ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۰هاي  ون بشکه در روز طي سالميلي ۵,۴گيرد که به اندازه مي
ميليون بشکه در روز آن مربـوط   ۴,۹پيوندد،  افزايشي که در تقاضاي نفت کشورهاي در حال توسعه به وقوع مي

  OECDبراي اولين بار تقاضاي نفت کشورهاي غيـر   ۲۰۱۵به کشورهاي در حال توسعه آسيايي است. در سال 

  بيشتر خواهد شد. OECDاز تقاضاي کشورهاي 

 مدتتقاضاي نفت در بلند

وضـعيت اقتصـادي جـاري دنياسـت کـه در نتيجـه        مـدت  ميـان که محرک اصلي براي تقاضاي نفت در  در حالي
هـاي مهـم ديگـر    زند، در بلندمدت، محرک مدت را رقم ميهاي کوتاه بينيترين منبع نااطميناني براي پيش بزرگ
ها و افزايش قيمت نفت بـه  ها، تکنولوژيکنند. همانند رشد اقتصادي بلندمدت، تاثير آتي سياستآفريني مينقش

با توجه به فروض صورت گرفته در اين  مدت تغيير خواهند داد. اي الگوي تقاضاي آتي نفت را در بلند طور فزاينده
تقاضـا  نشان داده شده است.  يدر متن اصل ۷-۱اي نفت در سناريوي مرجع در جدول بخش، روند بلندمدت تقاض

کـه   طـوري  افزايش خواهد داشـت بـه   ۲۰۳۵تا  ۲۰۱۰هاي ميليون بشکه در روز بين سال ۲۰براي نفت نزديک به 
در  OECDميليون بشکه در روز خواهد رسيد. تقاضـاي نفـت کشـورهاي     ۱۰۷به نزديک  ۲۰۳۵تقاضا در سال 

را  OECDمدت کـاهش مـداوم تقاضـا در منطقـه      ها در بلندبينيو پيشبه حداکثر مقدار خود رسيد  ۲۰۰۵سال 
درصد افـزايش در تقاضـاي جهـاني در کشـورهاي در حـال توسـعه آسـيا بـه وقـوع           ۸۰دهند. بيش از نشان مي

 ۲۰۳۵در سال  OECDزان تقاضاي کشورهاي يپيوندد، تا جايي که تقاضاي اين گروه از کشورها به بيش از م مي
که کشورهاي در حال توسعه محرک اصلي افـزايش تقاضـاي نفـت در آينـده هسـتند،       بر خالف آن خواهد رسيد.
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نيـز هماننـد دوره    ۲۰۳۵در سـال    OECDکمتر بودن مصرف سرانه نفت در اين کشورها نسبت به کشـورهاي 

  .جاري برقرار خواهد بود
هـاي مـايع در کشـورهاي    ميزان مصرف سـوخت  ۲۰۳۵سوخت در افق  ياز تقاضا EIA يبينبر اساس پيش

سيا با رشد اندکي مواجه است، اما اين نرخ براي اروپا منفي است. در نتيجه آدر آمريکاي شمالي و  OECDعضو 
 هاي غير فسيلي حرکت کرده و از مصرف نفتدر بلندمدت اروپا به سمت مصرف بيشتر گاز طبيعي و ساير انرژي

آسـيايي   OECDف نفت بيشترين رشد را در کشـورهاي غيـر   کاسته خواهد شد. اين در حالي است که مصر آن
ديگر مناطق بيشترين رشد در مصرف نفت را تجربـه خواهنـد    OECDن کشورهاي غير آخواهد داشت و بعد از 

بينـي  هاي مايع به طور کلي در حال افزايش است. در مجمـوع پـيش  هاي غير از سوختکرد. مصرف ساير انرژي
EIA بيني در تقاضـاي  دهد. تفاوت اصلي بين دو پيشبيني اپک نشان ميسبت به پيشتقاضاي نفت بيشتري ن

OECD  است، که بر طبق گزارش اپک در آينده کاسته خواهد شد، اما بر طبق گزارشEIA  در آينده با افزايش
  اندکي مواجه خواهد شد.

 بيني تقاضاي آتي انرژيفروض اساسي در پيش

هايي هستند که داراي يک سناريوي قوي و سازگار، بينيبيني در بازار انرژي پيشترين و قابل اتکاترين پيشمهم
تـرين بخـش همـه سـناريوها      قبول در مورد عناصر عمده تاثيرگذار بر بازار انرژي هستند. مهـم  هاي قابلبا فرض

بررسـي   دهند و از طرف ديگربخش فروض آن است. زيرا از يک طرف اين فروض هستند که نتايج را شکل مي
 يبيني بدون داشتن فروض و نحوه اثرگذاري اين فروض بر نتايج غير قابل انجام است. براهرگونه تغيير در پيش

فروض مورد نظر مدل تقاضاي اپک براي بازار انرژي به طور خالصـه بـه صـورت زيـر      يانرژ يتقاضا يبينپيش
  بوده است.

 قيمت

  اند:ر بودهيدر فروض قيمت به شکل ز يعوامل اساس
  به شدت نسبت به قبل تغيير داشته است. ۲۰۱۱و اوايل سال  ۲۰۱۰رفتار قيمت در سال 

 شود.هاي آينده دريافت ميعالئمي متفاوتي نسبت به قبل از قيمت 

 صورت گرفته است. ،گذارندچگونه تاثير مي ١هاي باالدستيکه هزينه ارزيابي مجددي از اين 

  شود.نفت و تقاضاي اقتصادها از نفت مشاهده ميشواهد زيادي از تضعيف رابطه قيمت 
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 هاي اخير اثر نرخ مبادله دالر بر قيمت نفت افزايش يافته است. در سال 

 اي بازبيني شده در کشورهاي عضو اپک موجب تغييراتي در فروض قيمتـي  و در نهايت؛ الزامات بودجه
داشـته،   يبه درآمد نفت بسـتگ  ياديزان زيصادرکننده نفت به طور م يرا بودجه کشورهايز خواهد شد.
 شود.يمتفاوت م يديا تولي يمتيق يهااستيت منجر به سيکه در نها

تري از هزينه نهايي استوار باشـد. بـه    در عوض، فروض قيمت نفت در بلندمدت بايد بر اساس ارزيابي دقيق
قيمت بلندمدت نفـت خـام   که هزينه نهايي توليد هر بشکه نفت چقدر است و در نتيجه  هر حال، توضيح اين

چه خواهد بود، با مشکالت زيادي از جمله کمبود داده مواجه است. همچنين درباره قابل تحمل بودن قيمت 
بسيار باالي نفت، به خاطر اثرات جانشيني ترديد وجود دارد. با توجه به آثار محتمل افزايش قيمت بر اقتصاد، 

ايد با فروض رشد اقتصادي سازگار باشـند. بـراي وجـود    ب ١واضح است که فروض قيمت در سناريوي مرجع
سازگاري داخلي مدل، مهم است که قيمت مفروض مدل با فرض رشد اقتصادي سازگار باشد. با دانستن اين 

گيـرد،  نفت کمتـري مـورد اسـتفاده قـرار مـي      ،از توليد ناخالص داخلي ک واحدينکته که امروزه براي توليد 
ي روي اقتصاد جهاني دارد. عالوه بر تر نوني نفت در مقايسه با گذشته اثر ضعيفتوان فهميد که قيمت ک مي

هاي اخير يـک   رسد در سال  اين ها به اثر تغيير قيمت دالر روي قيمت نفت نيز توجه شده است. به نظر مي
سـرانجام، تغييـر در    افتـه اسـت.  يش يمت نفـت افـزا  يجه قيدر نت ضعف اساسي در دالر به وجود آمده است.
تواند به عنوان يک عامل موثر در تعيين فـروض قيمـت نفـت در    نيازهاي مالي در کشورهاي عضو اپک مي

. در نتيجه قيمت سبد مرجع اپک به طور اسـمي در نهايـت   ه بودديده شد ۲۰۱۱سال  توسعه سناريوي مرجع
دالر در هر بشکه در سـال   ۱۳۳بلندمدت به  ، اما نهايتا درشدهدالر براي اين دهه تعيين  ۹۵تا  ۸۵در سطح 

دالري در فرض قيمت در نظر گرفتـه شـد.    ۱۰يك افزايش  ۲۰۱۲در سناريوي سال  .فرض شده بود ۲۰۳۵
اسـتخراج نفـت    هـاي عمليـاتي  هاي سرمايه و هزينهدليل عمده اين افزايش در فرض قيمت افزايش هزينه

  از ركود شروع به افزايش كرده بودند.  است كه بعد از شروع دوره بازسازي اقتصادي پس
دالر در نظر گرفته شده است كه در نهايـت   ۱۰۰مدت حدود قيمت براي ميان ۲۰۱۲در سناريوي مرجع سال 

دالر خواهد رسيد. قيمـت حقيقـي    ۱۴۳به  ۲۰۳۵دالر خواهد رسيد. كه اين قيمت در سال  ۱۲۵به  ۲۰۲۵در سال 
  دالر خواهد بود. ۹۵تقريبا  ۲۰۱۰به قيمت ثابت سال  ۲۰۳۵نفت در سال 
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 مدت ميانرشد اقتصادي 

شرايط فعلي، به طور خاص در حوزه اروپا و اياالت متحده، ممکن است موجب شدت يـافتن معيارهـاي رياضـتي    
مدت در بسياري از کشورهاي پيشـرفته شـود. در نتيجـه در سـطح جهـان بازسـازي       بيشتر و توقف رشد در ميان

هاي گذشته بـا  بينيبراي اروپاي غربي نسبت به پيش مدت مياناقتصادي همچنان بسيار شکننده است. نرخ رشد 
ر ايـن  اي است که بعضي از کشورها دتعديل روبه پايين همراه بوده که به وضوح به دليل انعکاس مشکالت مالي

بينـي  درصـد پـيش   ۳,۵۵سـاالنه   ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۰اند. متوسط رشد اقتصاد جهاني در دوره منطقه با آن مواجه شده
  شده است.  

 جمعيت

به دليل کارکرد جمعيت براي رشد اقتصادي و روند تقاضاي انرژي، اثر تغييرات جمعيتي بايد مورد توجه قرار گيرد. 
تصادي و يا حتي کاهش رشد در بعضي مناطق همزمـان بـا افـزايش در    تغيير در جمعيت موجب آهستگي رشد اق
. ترکيب جمعيت همچنين از طريق تغيير در رشد اقتصادي و بازار کاال بودشهرنشيني و جمعيت سالخورده خواهد 

بر نوع تقاضاي انرژي و نحوه استفاده آن در داخل هر کشور نيز تاثير عمداي خواهد گذاشت. جمعيت کل جهـان  
ميليـارد نفـري نشـان     ۱,۷خواهد رسيد. اين افزايش  ۲۰۳۵ميليارد نفر در سال  ۸,۶ميليارد نفر به بيش از  ۶,۹از 

اسـت. در   ۲۰۳۵تا  ۲۰۲۰هاي درصدي در طول سال ۰,۷درصدي در طول اين دهه و رشد کمتر از  ۱دهنده رشد 
 ۱۱۰توسعه زنـدگي خواهنـد کـرد، تنهـا     ميليارد نفر از جمعيت جديد در کشورهاي در حال  ۱,۶که قريب به  حالي

پيوندد. بيشترين افزايش، در هر به وقوع مي OECDدر کشورهاي  ۲۰۳۵تا  ۲۰۱۰ميليون از اين افزايش از سال 
دو سطح و نرخ رشد، در کشورهاي خاورميانه و آفريقا خواهد بود، به عالوه نرخ رشد جمعيت در آسياي جنوبي نيز 

 قابل توجه خواهد بود.

 اقتصادي رشد

وري عوامل به کار در نوشتن فروض مربوط به رشد اقتصادي، تخمين تغييرات جمعيتي براي تعيين رشد آتي بهره
ن يدر همـ  ۲۰۳۵سـال   تـا درصد رشد کـرده و   ۱,۹ابتدا با نرخ ساالنه  OECDوري در منطقه رود. رشد بهرهمي

ي کشورهاي در حال توسعه فـرض شـده اسـت. در    که نرخ رشد اقتصادي باالتري برا، در حاليسطح خواهد ماند
فرض شده اسـت. نـرخ رشـد اقتصـاد      ۲۰۳۵تا  ۲۰۱۲درصد در طول دوره  ۳,۴سطح جهاني متوسط رشد ساالنه 

بـه   ۲۰۳۵تـا   ۲۰۲۱هـاي  درصد براي دهه حاضر فرض شده که اين رشد براي سال ۳,۶جهاني ساالنه به ميزان 
  درصد کاهش خواهد يافت. ۳,۳
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 ها سياست

هايي الگوي عرضه و تقاضـا را تحـت تـاثير     سناريوي مرجع اين اصل را مورد نظر قرار داده است که تنها سياست
قرار خواهند داد که هم اکنون در حال اجرا هستند.  دو سياست اصلي کـه هـم اکنـون عامـل مهمـي در تعيـين       

هـاي  وهـوايي و انـرژي  تغييـرات آب  آيند، يکي بسته معيار اروپايي بـراي هاي انرژي جهان به حساب ميسياست
ز در يـ ن نيچـ  ياقتصـاد  يهـا  استياست. س ١تجديدپذير و ديگري قانون امنيت و استقالل انرژي اياالت متحده

  و در نظر گرفته شده است.يسنار

 تقاضاي گاز

ه همه گاز طبيعي منبعي بسيار مهم در تامين انرژي جهاني است. رتبه سوم تامين انرژي جهان جايگاهي است ک
اما نرخ هاي بسياري است، اگر چه گاز داراي محدوديتها بر افزايش سهم آن در آينده اتفاق نظر دارند. بينيپيش

ها گاز طبيعي بيني. بر طبق پيشها از نفت به گاز جلب شودرشد فزاينده آن موجب شده تا نسبت به گذشته توجه
هاي فسيلي دارد. تقاضا در همـه منـاطق   را در بين سوختترين رشد مصرف  درصد سريع ۱,۶با نرخ رشد مصرف 

افزايش خواهد يافت. رشـد تقاضـاي گـاز در کشـورهاي غيـر       OECD جهان و به خصوص در کشورهاي غير 
OECD  برابر رشد تقاضاي گاز براي کشورهاي ۳ درصد تقريباً ۲,۲با OECD   درصـد   ۰,۸با نرخ رشد سـاالنه

درصد از کل افزايش مصرف گاز را به خود اختصاص خواهند داد و  ۷۶ن کشورها اي ۲۰۳۵است. در نتيجه تا سال 
  خواهد رسيد. ۲۰۳۵درصد در سال  ۵۹به  ۲۰۰۸درصد در سال  ۵۱ها از مصرف گاز طبيعي از سهم آن

  
 )TCF( ۲۰۳۵تا  ۲۰۰۸و غير آن  OECDمصرف گاز طبيعي در جهان به تفکيک : ۳۴-۲نمودار  

  
 )EIA-)IEO2011-المللي انرژيبيني وضعيت بينمنبع: گزارش پيش

                                                                                                                                 
1 US Energy Independence And Security Act (Eisa) 
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 تحوالت تقاضاي انرژي در کشورهاي منتخب

هاي فسيلي وابسته هستند، اما برخي کشورها به داليلـي از  اگرچه همه کشورهاي دنيا به ميزان زيادي به سوخت
ـ ترند. بـه ا جمله حجم باالو نرخ رشد مصرف انرژي باال جهت بررسي جداگانه جذاب ـ منظـور ا ن ي االت متحـده،  ي

ان يه اروپـا بـه عنـوان مشـتر    ين، هند و اتحادين چيهمچن انتخاب شدند. ين و هند جهت بررسيه اروپا، چياتحاد
به  يمنتخب در گزارش اصل يکشورها يت تحوالت انرژيمشروح وضعران مطرح هستند. يا يدات انرژيبالقوه تول

 يکشورها به روندها يهاو واکنش يتنها به مشاهدات اساسن بخش يقرار گرفته است. در ا يل مورد بررسيتفص
  موجود پرداخته شده است.

ش قابل مالحظـه آن اسـت.   يتنها مشاهده در بخش تقاضا، افزان کشورها وجود دارد. يدر همه ا يچند روند اساس
سال جاي خود را به که از آن  کننده انرژي بوده و با اينبزرگترين مصرف ۲۰۱۰سال  اياالت متحده تامثال  يبرا

ميـزان مصـرف انـرژي     ۳۵-۲نمـودار  آيـد.  ترين واردکننده نفت دنيا به حساب مـي  چين داده، اما هنوز هم بزرگ
  دهد.نشان مي ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۰هاي اياالت متحده را براي سال

  

 روند مصرف انرژي اوليه در آمريکا: ۳۵-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

افزايش قيمـت نفـت خطـري در     و کننده نفت دنياستنتيجه اياالت متحده بزرگترين واردکننده و مصرفدر 
موازنه تجـاري، کـل تجـارت     ۳۶-۲آيد. به همين دليل در نمودار يجهت سالمت و امنيت اين اقتصاد به شمار م

دهـد  آورده شده است. شکل زير نشان مـي  ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۰هاي انرژي و غير انرژي براي اياالت متحده بين سال
هاي اخير به دليل افزايش مصـرف  که ميزان کسري تجاري آمريکا در انرژي در ابتدا بسيار اندک بوده اما در سال

  کند.و افزايش قيمت نفت با کسري تجاري در ديگر کاالها نيز برابري مي
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 غير انرژي آمريکاتوازن تجاري، توازن انرژي و : ۳۶-۲نمودار 

  
 )۲۰۱۱منبع: موسسه ملي تحقيقات اقتصادي آمريکا(

  

هاي انرژي در دنياست. از طرفي بـه دليـل رشـد اقتصـادي     کنندهترين مصرف ز يکي از بزرگياتحاديه اروپا ن
شـود،   مشـاهده مـي   ۳۷-۲طور که در نمودار  يش است. همانپايين، مصرف کل انرژي با نرخ پاييني در حال افزا

  درصد رشد داشته است. ۰,۵روند افزايش مصرف در طول دهه گذشته با نرخ متوسط 
  

 روند مصرف انرژي اوليه در اروپا: ۳۷-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

کننده بـزرگ  کننده انرژي در جهان و دومين مصرفترين مصرف ترين کشور، بزرگن چين، پرجمعيتيهمچن
درصد بـوده   ۱۰تا  ۷هاي گذشته، رشد اقتصادي چين به طور مداوم بين نفت بعد از اياالت متحده است. طي دهه
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آمريکا رشـد   برابر نرخ رشد مصرف اياالت متحده ۷درصد بيش از  ۷,۵و مصرف چين از نفت با نرخ رشد ساالنه 

  ن تقاضاست.ينده ايها از آ ينيب شين و پيدر چ ينرژمصرف ا ينشان دهنده رشد باال ۳۸-۲داشته است. نمودار 
 

 روند تقاضاي انرژي اوليه در چين: ۳۸-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

شکاف فزاينده بين مصرف و توليد، تقاضاي واردات چين است که روز به روز فشار بر بازار جهـاني انـرژي را   
شـروع کـرده اسـت، سـاختار اقتصـادي چـين        ۱۹۹۳نفت که چين واردات آن را از سال کند. بر خالف بيشتر مي

شود که ميزان مصرف چـين از گـاز    بيني ميبه تعويق بيافتد. پيش ۲۰۰۷موجب شد تا واردات گاز طبيعي تا سال 
ردکننده تازه ک واين ينه گاز چيجه در زميدرصد رشد خواهد داشت. در نت ۵,۵با نرخ ساالنه  ۲۰۳۵طبيعي تا سال 

  کار است.
 )TB/dروند تغييرات مصرف و توليد نفت در چين طي دو دهه اخير(: ۳۹-۲نمودار 

 
 EIAمنبع:   
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به وجـود آمـده اسـت، کشـورها دسـت بـه        يش رشد اقتصاديکه در اثر افزا ييش تقاضاين افزايدر برابر چن
کـاهش شـدت    يد و تـالش بـرا  يـ ش توليافزااست ين سياول اند.خود نموده يت انرژيدر جهت حفظ امن ياقدامات

دهـد.  سال اخير نشان مي ۱۰شکل زير توليد نفت خام در اياالت متحده را طي مثال  يش مصرف است. برايافزا
نزولي شده، توليد نفت خام نيز بـا رونـد    ۲۰۰۵که ميزان مصرف اياالت متحده از نفت خام از سال  همزمان با اين

ميليـون   ۱۰بـه   ۲۰۰۵ميليون بشکه در روز در سال  ۸,۳که توليد نفت خام از  طوريصعودي مواجه بوده است، به 
  رسيده است.  ۲۰۱۱بشکه در روز در سال 

  

 روند روزانه توليد نفت در امريکا: ۴۰-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 
خـود   يت انـرژ يـ حفـظ امن  يانجام آن برا ياست که کشورها در پ ياستيگر سين مناسب ديدا کردن جانشيپ

  هستند.
گاز طبيعي به عنوان جانشين شايسته نفت خام در همه جاي دنيا، در اياالت متحده روندي مخـالف بـا رونـد    

سـال   ۲۰که مصرف گاز طبيعـي را در ايـاالت متحـده در طـول      ۴۱-۲طي کرده است. نمودار مصرف نفت خام 
دهد. با توجه به افزايش تقاضاي انرژي در اياالت متحـده  گذشته است، روندي فزاينده در مصرف گاز را نشان مي

رسـد ايـاالت متحـده در فکـر جانشـيني      در طي ساليان و کاهش اخير در ميزان مصرف نفت خام، بـه نظـر مـي   
تـا   ۲۰۰۵دهد که ميزان مصرف گاز طبيعي از سـال  ها نشان ميت خام و گاز طبيعي است. دادهحداکثري بين نف

رسد آمريکـا  موجود چنين به نظر مي يهااز داده ١درصد رشد داشته است. ۱,۸ساالنه به طور متوسط  ۲۰۱۰سال 
نفت با کاهش مصرف و در پيش گرفته است: کاهش واردات  يباالتر دو سياست کل يرسيدن به امنيت انرژ يبرا

     نفت. يمصرف گاز به جا يافزايش توليد، افزايش نرخ جايگزين

                                                                                                                                 
1 BCM= Billion Cubic Meter 
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 روند مصرف گاز در آمريکا: ۴۱-۲نمودار 

  
 EIA:International Energy Statisticsمنبع:

 

تـرين   کـه بـزرگ   چـين در عـين آن  مثـال   ياسـت. بـرا   يجاد تنوع در سبد مصـرف انـرژ  ياست اين سيسوم
شـود. سيسـتم اقتصـادي کـه بـه ميـزان زيـادي بـه          اي خودکفا تلقي مـي دنياست، تا اندازه کننده انرژي مصرف

کاهد موجب شده تا اقتصـاد  اي از شدت وابستگي آن ميوابسته است و منابع سرشار نفت که تا اندازه سنگ ذغال
ترکيب مصـرف انـواع انـرژي در اقتصـاد چـين       ۴۲- ۲ي کمتر صدمه ببيند. در نمودار چين از نوسانات قيمت انرژ

  نشان داده شده است. 
 ۲۰۰۸مصرف کل انرژي چين به تفکيک نوع انرژي در سال : ۴۲-۲نمودار 

  
  EIA:International Energy Statisticsمنبع:
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سوم در جاد تنوع در سبد مصرف خود نموده است. گاز طبيعي هم اکنون رتبه يز اقدام به اين راستا هند نيدر ا
رود با کشف منابع جديد سهم آن از کل عرضه انرژي هند در آينده افزايش تامين انرژي هند را داشته و انتظار مي

  يابد.
 ۲۰۰۹مصرف انرژي در هند به تفکيک نوع انرژي : ۴۳-۲نمودار 

  
 IEAمنبع:

 
مانند چين کـه روز بـه   براي کشوري  باشد. يز مين مصرف نين ايتنوع عالوه بر نوع مصرف شامل منبع تأم

لعـاده برخـوردار   اشود، امنيت انرژي از اهميت فوقتر ميروز به واردات انرژي و به خصوص به واردات نفت وابسته
کـه   به چين آورده شـده اسـت. همچنـان    اي صادرکننده نفت و ميزان صادرات آنهاکشوره ۴۴-۲است. در نمودار 

ن بـه دنبـال   ين مسأله چيحل ا يبرا از کشورهاي خاورميانه است. شود عمده منبع تامين انرژي چينمشاهده مي
قـرار   يل مـورد بررسـ  يبـه تفصـ   يگر بوده است که در گزارش اصليگر و از منابع ديد ياز کشورها ين انرژيتأم

  گرفته است.
   

, نفت 24

7, گاز طبیعی

1, ھستھ ای

دیگر سوخت ھای 
2, تجدیدپذیر

42, زغال سنگ

سوخت ھاي (بیومس
24, )آلي سنتي 
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 ۲۰۱۰واردات نفت چين به تفکيک مبدا واردات : ۴۴-۲نمودار 

  
 FACT Global Energyمنبع:

 عرضه انرژي

گيرد. از طرفي تحوالت عرضه هم بخشي از نوسانات بازار انرژي از بخش عرضه و تحوالت اين بخش نشات مي
پذيرد. عرضه از جهات ديگري نيز بازار انرژي را تحت تاثير قـرار  بر تحوالت تقاضا اثر گذاشته و هم از ان اثر مي

نرژي به خصوص تقاضـاکنندگان اسـت. امنيـت در    ترين تقاضاي همه بازيگران بازار ادهد. امنيت انرژي مهممي
که يک خطر واقعي و دائمي باشد، به دليل هزينه فرصت باالي آن، بيشتر سايه يک خطر  تامين انرژي بيش از آن

کنندگان چـه در  پرهزينه است. از طرفي انرژي به کااليي سياسي براي اعمال فشار تبديل شده است. رفتار عرضه
هايي چون اپک، در جهت کسب منفعـت بيشـتر و يـا پيشـبرد سـاير      و چه در قالب کارتلقالب تصميمات فردي 

هاي مورد استفاده قرار دارد. اهميت ديگـر  اهداف از بازار انرژي از طريق اعمال محدوديت عرضه و يا ديگر روش
ي اسـت. امنيـت خـط    اي در انتقال انرژسمت عرضه اقتصاد ايجاد اشتراک منافع و لزوم برقراري امنيت فرامنطقه

هاي انتقال گاز و نفـت در طـول مسـير،    ها و تنگه هاي مهم و همچنين کشتيهاي انتقال نفت و گاز، کاناللوله
  ترين مسيرهاي اشتراک منافع امنيتي در حوزه انرژي است.مهم

   

,  عربستان صعودی
893

, آنگوال 788

426, ایران

284, روسیھ317, عمان
252, سودان

225, عراق

197, کویت

184, قزاقستان

151, برزیل

148, لیبی

922, دیگر کشورھا
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 عرضه نفت

طور که در بخـش   ي است. همانهاي انرژترين بازار در مجموعه حاملترين منبع انرژي و داراي پررونقنفت مهم
ترين عامل در تحوالت بخش تقاضا و به خصوص عرضه انرژي است. همچنين تقاضا ديده شد، قيمت نفت مهم

يافتـه اسـت، در نتيجـه    ترين چالش در امنيت انرژي است. از طرفي بازار نفت يک بازار قديمي و نظـام نفت مهم
ازه زيادي اطالعات کامل دارنـد. اگرچـه سـمت عرضـه بـه داليلـي از       بازيگران از قواعد بازي و از يکديگر تا اند

شفافيت کامل گريزان است و سمت تقاضا براي به دست آوردن امنيت انـرژي و اسـتقالل، تمايـل بـه برقـراري      
کـه بـه دليـل حساسـيت      شـود  يل ميتشکموازنه قوا در بازار انرژي دارد. در نتيجه ترکيب عرضه و تقاضا بازاري 

شود. در اين بخـش بـه تحـوالت کلـي     نفعان رصد مياي توسط بازيگران و ذياده زياد آن به طور لحظهالعفوق
  شود. عرضه نفت پرداخته مي

 ذخاير

ميزان ذخاير در عرضه بلندمدت اهميت بيشتري دارد. در بلندمدت و با افزايش ميزان تقاضاي نفت، کشورهايي با 
هـا و  مع متقاضيان نفت خواهند پيوسـت. از طرفـي انـدازه بهينـه چـاه     ذخاير کم از دور عرضه خارج شده و به ج

رود در بلندمـدت   شـود. در نتيجـه انتظـار مـي    ها در بلندمدت با توجه به ميزان ذخاير تعيين ميظرفيت پااليشگاه
اپک دهد که کشورهاي نشان مي ۴۵-۲تري در بازار نفت بازي کنند. نمودار کشورهايي با ذخاير بيشتر نقش مهم

ها بـه  درصد از ذخاير اثبات شده جهان را دارا هستند. ترتيب کشورها از لحاظ ميزان ذخاير و رتبه آن ۸۱بيش از 
ترين عامل انجام اکتشافات جديد است. عامل مهم ديگر در تغيير ميزان ذخـاير  عوامل متفاوتي بستگي دارد. مهم

هاي نفت عامل مهمي در تغيير فشار مخازن و درصد ز چاهاثبات شده، تغيير در نرخ بازگشت است. نحوه برداشت ا
  هاست.قابل استحصال نفت از چاه
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  ها: ذخایر نفتی جهان به تفکیک اعضاي اپک و غیر آن45- 2نمودار 

 
 ٢٠١١/٢٠١٠-منبع: گزارش اماري ساالنه اپک

 کنندگان عرضه

کننـدگان و تقاضـاکنندگان   زيادي اسـت کـه عرضـه   هاي ترين بازار انرژي در جهان است. سالبازار نفت قديمي
برخالف ميزان مصرف بـاالي خـود، در طـرف عرضـه از      OECDدر اين بازار وجود دارند. کشورهاي مشخصي 

هستند که اگرچه  OECDها کشورهاي غير سهم کمتري نسبت به کشورهاي غير عضو برخوردارند. در مقابل آن
انـد. در  مصرف بسيار کمتر بوده، با اين حال توليدکننده عمده نفت بوده ها از کل در گذشته دور ميزان مصرف آن

نيز به دليل شتاب در رشد اقتصادي بـه جمـع متقاضـيان عمـده نفـت       OECDهاي اخيرکشورهايي از غير سال
  اند. جهان تبديل شده

ا دارد، براي سقف بزرگ نفتي که بزرگترين ذخاير نفتي جهان ر ١بازار نفت يک ويژگي مهم دارد، يک کارتل
ماهيت گـزارش از   با توجه بههاي زيادي وجود دارد. گيرد. در مورد رفتار اپک بحثتوليد اعضاي خود تصميم مي
  و تنها به بررسي روند کلي عرضه و رفتار اپک در بازار نفت پرداخته شده است.شده پرداختن به اين مسائل دوري 

ميزان ذخاير خود که تقريبا چهار برابر ديگر ذخاير اثبـات شـده    شود، اپک برخالف طور که مشاهده مي همان
هاي اخيـر افـزايش   تا سال ۱۹۸۰که ميزان توليد اپک از سال  تر آندنياست، توليد بسيار پاييني دارد. از همه مهم

هـاي  است که روند افزايشي ماليمي به خود گرفته است. علت ۲۰۰۲اي نداشته است و تنها از سال قابل مالحظه
ها به دليـل   ها و عدم ترميم آنترين دليل افت فشار چاهتوان براي کم بودن اين توليد برشمرد. مهمزيادي را مي

                                                                                                                                 
ن یاعضا به ا يبندیکنند و به پایگر هماهنگ میکدیخود را با  يا مقداری یمتیق يهااستیند که سیک بازار گویاز  یگرانیکارتل به مجموعه باز ١

  قرارداد نظارت دارند.
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هاي جديـد  گذاري براي حفر چاههاي قديمي است. دليل بعدي عدم سرمايهگذاري ناکافي براي ترميم چاهسرمايه
ترين دليـل بـراي عـدم سـرمايه     روش نفت آن است. عمدههاي موازي براي تصفيه اوليه و فو تاسيس پااليشگاه

هاي جديد در بلندمدت است. ترس از گذاري در چاهگذاري کافي پايين بودن قيمت نفت و به صرفه نبودن سرمايه
افت شديد قيمت نفت و تصميم اپک مبني بر تعيين سقف توليدي براي حفظ منافع اعضا موجب شده تـا انگيـزه   

ها و افزايش عرضه وجود نداشته باشد. همچنين محدوديت بودجـه در کشـورهايي چـون    چاهالزم براي گسترش 
  ها حتي نتوانند سقف تعيين شده توسط اپک را توليد کنند. ايران و ونزوئال موجب شده تا در بسياري از سال

  

 و غير آن OECDروند عرضه نفت به تفکيک : ۴۶-۲نمودار 

 
  EIA منبع:

 

در بازار نشـان   تري از نحوه رفتار اپکدر دنيا به تفکيک اپک و غيراپک نمايش روشنوضعيت صادرات نفت 
طـور کـه    دهد. همانرا نشان مي ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۰سهم اپک از کل صادرات نفت خام دنيا از  ۴۷-۲دهد. نمودار مي

 ۱۹۸۵در سال درصد  ۴۹به نزديک  ۱۹۸۰درصد در سال  ۷۳، سهم اپک از کل صادرات از شود يده ميددر شکل 
رونـد   ۲۰۰۲افزايش يافتـه و دوبـاره تـا سـال      ۱۹۹۰هاي  درصد در سال ۶۰رسيده است. پس از آن اين سهم تا 

  درصدي خود برگشته است. ۶۰به سهم  ۲۰۱۰درصد ادامه داده است. پس از آن تا سال  ۵۰کاهشي را به 
براي کشورهاي اپک کـه اغلـب از ميـزان    توان به عرضه بدون توجه به منافع ناشي از آن نگاه کرد. اما نمي

کسب شده از آن اهميت دارد. از طـرف  درآمد که ميزان توليد مهم باشد،  ذخاير بااليي نيز برخوردارند، بيشتر از آن
دهنده ميزان سود کسب شده توسط صادرکنندگان نفت نيسـت. تغييـرات   ديگر قيمت اسمي نفت به تنهايي نشان

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

TB
/d

OECD Non OECD



 ٧٤٥                                                              مدت اقتصاد ايران        تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان

 
هـاي حفـاري همگـي موجـب افـزايش      ها و افزايش قيمت و اجاره دکلزايش عمر چاهدر هزينه اکتشاف که با اف
ها موجب کاهش فشار و کاهش توليد نيـز خواهـد شـد.    شوند. از طرفي افزايش عمر چاههزينه استخراج نفت مي

ـ اين مورد به خصوص در مورد اعضاي اپک که سال وده و هاي زيادي است که با نوسانات زياد بازار نفت همراه ب
هـاي  هاي جديد و حفظ فشار چـاه گذاري الزم در جهت احداث چاهها توانايي الزم را نداشته و يا سرمايه اغلب آن

کنند که تعيين اين سهميه به کند. از طرفي اعضاي اپک در قالب سهميه کار مياند، صدق ميقديم را انجام نداده
دارد. در نتيجه همواره اپک با بررسي طرف تقاضا و با توجه به طور مستقيم در ارتباط با  قيمت جهاني نفت قرار 

  پردازد.کند، به تعيين سقف توليدي ميبيني قيمت و مقدار عرضه که ميزان سود اعضا را حداکثر ميترکيب پيش
  

 روند تغييرات سهم اپک از کل صادرات نفت جهان: ۴۷-۲نمودار 

  
 OPEC libraryمنبع:

 

که روند تغييرات عرضه نفت اپک بر بازار جهاني تـاثير زيـاد داشـته و همـواره      به اين در اين قسمت، با توجه
تر آينده تغييرات بازار نفت به رفتار ها در تعيين ميزان عرضه نفت بوده و از همه مهم مالحظات خاصي مدنظر آن

 ۴۸-۲شـود. نمـودار    مـي ايط آن پرداخته اعضاي آن بستگي دارد، به بررسي توان اپک در عرضه نفت و ديگر شر
کـه در   دهد که قيمت نفت يک سير صعودي و با دوام را در دهه گذشته داشته است. بـا توجـه بـه ايـن    نشان مي

دالر بوده است، بـاال   ۲۰تر از همواره قيمت پايين ۱۹۸۲تا  ۱۹۷۹هاي هاي قبل از ان جز در مقطعي در سالسال
دالر نيـز رسـيده اسـت،     ۱۲۰هاي پايـاني بـه متوسـط    که در سالدالر  ۳۰رفتن قيمت به طور مستمر به باالي 

رود افزايش سود ناشـي از افـزايش قيمـت نفـت موجـب      آيد. در نتيجه انتظار ميشرايطي استثنايي به حساب مي
هـا پرداختـه   هـاي بعـد بـه آن   گذاري در افزايش اکتشاف و توليد نفت شده باشد. کـه در قسـمت  افزايش سرمايه

   شود. مي

40

50

60

70

80

90

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11



 تحوالت بازارهاي انرژي جهاني                                                                                                   ٧٤٦
 

 

 روند تغييرات قيمت اسمي سبد نفتي اپک: ۴۸-۲نمودار 

  
 OPECمنبع:

 ساختار عرضه اپک

عربستان بـه تنهـايي   ، ساختار عرضه اپک به طور کلي به سه بلوک با ساختار مجزا قابل تقسيم است. بلوک اول
آيـد. در طـول سـاليان گذشـته     دهد به عنوان رهبر اپک به حساب مـي يک سوم کل عرضه را تشکيل مي تقريباً

همواره عربستان به دليل ظرفيت باالي توليدي نوسانات بازار نفت را کنتـرل کـرده و همچنـين بـا تعـديالت در      
کننده سقف توليد اپک بوده است. بلوک دوم کشور ايران است. ايران در ابتداي مسير تشکيل اپـک   توليد، تضمين

ایـران بـین سـایر کشـورها     د از انقالب با کاهش شديد توليد نفت، سـهم  از سهم بااليي برخوردار بوده، اما بع
که البته سهم عربستان بسيار بيشتر از ساير کشورها بوده است. بلوک سوم شـامل سـاير کشـورهاي    توزیع شده 

 ها بسيار کمتر از توليد عربستان و ايران است.  عضو اپک است که توليد نفت آن

رسد که اپک در شرايط بـه مراتـب   هاي اخير، به نظر ميتغييرات قيمت در سال بندي اپک وبا توجه به بلوک
هاي اخير کـه  هاي سياسي بر سر نفت در سالتري نسبت به گذشته خود قرار گرفته است. افزايش چالشمتفاوت

عرضـه  منشا اصلي آن افزايش زياد قيمت نفت و روند ثابت آن بوده است، موجب شده تا حساسيت بر سر مسئله 
 رسد اگر در گذشته مسئله کشورهاي عضو اپک، بيشتر نحوه تعيين سـقف و نفت اپک دوچندان شود. به نظر مي

هاي پايـاني آن،  دالر بود، در دهه گذشته و به ويژه در سال ۲۰حفظ آن براي حفظ قيمت در سطحي نزديک به 
  ازه دلخواه بوده است. ها در عين افزايش سطح توليد به اندمسئله اساسي چگونگي حفظ قيمت
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 توليد نفت اپک و سهم کشورهاي عمده توليدکننده: ۴۹-۲نمودار 

  
 EIAمنبع:

 
رويه تقاضا از طرف کشورهاي نوظهور و سطح بـاالي تقاضـا از طـرف کشـورهاي عضـو      رشد بي مسئلهن يا

OECD جا که قيمـت نفـت در    آن اعضاي اپک را به پيدا کردن راه حلي براي اين مسئله اميدوار کرده است. از
هاي اخير بسيار باال بوده، همه کشورها به ميزان ظرفيت خود، و برخي از نامتعهدها حتي بيشتر از اندازه خود، سال

که راه حلي براي حفظ قيمت در سطح فعلي آن پيدا کنند، بـه   اند. در نتيجه قبل از آناز درآمدهاي آن بهره برده
که  ييل به کشورهاين کتاب به تفصيگر ايد يهادر بخشاند. ه ظرفيت سازي کردهقيمت اعتماد کرده و شروع ب

ميزان مخارج اپک اعضاي اپک براي هر سـال   ٥٠-٢در نمودار اند، پرداخته شده است. ت کردهينه فعالين زميدر ا
امـا ظرفيـت مـازاد     رسد، نشان داده شده است.برداري ميبه بهره ٢٠١٤هايي که در هر سال تا سال و تعداد طرح

اي نيز به همراه دارد. در گذشته که تنهـا عربسـتان داراي مـازاد ظرفيـت بـود، توانـايي       براي اپک خطرات بالقوه
گيري مستقل براي تعديل نوسانات بازار و اغلب کنترل قيمت از طريق اسـتفاده از قـدرت تعـديل خـود را     تصميم

ت بسيار زياد، تعديل بازار و حفظ سقف توليد بـه راحتـي گذشـته    داشت. اما با افزايش قيمت نفت و افزايش ظرفي
هاي فاصله گرفتن از ظرفيـت بـالقوه را افـزايش    نخواهد بود. اين کار با افزايش ظرفيت خود عربستان که هزينه

گيـري بـراي چگـونگي اعمـال     رسد چالش بعدي اپک تصـميم تر از گذشته خواهد بود. به نظر ميدهد، سختمي
 د و پايبندي به آن است.سقف تولي
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 هاي توليدي اپکگذاري و تعداد طرحميزان سرمايه: ۵۰-۲نمودار 

  
 OPECمنبع:

 عرضه غير اپک

تر از دهند و مهمدهد که کشورهاي غيرعضو اپک نيز در طي زمان توليد خود را افزايش ميموازنه بازار نشان مي
همه کشورهاي غيراپک که توانايي توليـد   موجب شده تا تقريباً که، تمايل به استقالل و امنيت در انرژي همه اين

نفت دارند، اقدام به چنين کاري کنند. شايد تنها استثنا غير عضو اپک که فعالنه در بازار عرضه نفت حضور دارد، 
  روسيه است. 

 مدت ميانبيني توليد نفت توسط کشورهاي اپک و غيراپک در پيش: ۱۳-۲جدول 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ سال

 ١٥,٢ ١٤,٨ ١٤,٥ ١٤,٠ ١٣,٥  ١٢,٦ آمريکا و کانادا

 ٢,٤ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٩ ٢,٩ مکزيک

 ٣,٨ ٣,٨ ٣,٨ ٣,٨ ٣,٩ ٤,١ يغرب ياروپا

OECD ٠,٦ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ اقيانوسيه 

OECD ٢٢,٠ ٢١,٨ ٢١,٥ ٢١,٢ ٢٠,٨ ٢٠,١ 

 ٥,٨ ٥,٦ ٥,٣ ٥,١ ٤,٩ ٤,٧ التين يآمريکا

 ٣,٩ ٣,٩ ٣,٩ ٣,٩ ٣,٨ ٤,٣ انه و آفريقايخاورم
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 ٤,١ ٤,٠ ٣,٨ ٣,٧ ٣,٧ ٣,٦ ايآس

 ٤,٤ ٤,٣ ٤,٣ ٤,٣ ٤,٢ ٤,١ نيچ

در حال  يکشورها
  ر اپک)يتوسعه(غ

١٨,٢ ١٧,٨ ١٧,٤ ١٧,٠ ١٦,٦ ١٦,٨ 

 ١٠,٥ ١٠,٥ ١٠,٤ ١٠,٤ ١٠,٣ ١٠,٣ هيروس

در  يگر کشورهايد
 حال گذار

٣,٥ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٣ ٣,٢ ٣,١ 

در حال  يکشورها
  گذار

١٤,٠ ١٣,٩ ١٣,٨ ١٣,٧ ١٣,٥ ١٣,٤ 

 ٢,٤ ٢,٤ ٢,٣ ٢,٣ ٢,٢ ٢,١ نديبازده فرآ

 ٥٦,٦ ٥٥,٨ ٥٥,١ ٥٤,١ ٥٣,١ ٥٢,٤  راپکيغ

NGL ٦,٤ ٦,٢ ٥,٩ ٥,٧ ٥,٤ ٥,٢  اپک 

GTL ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢  اپک 

 ٢٩,٧ ٢٩,٦ ٢٩,٦ ٣٠,١ ٣١,١ ٢٩,٨  نفت خام اپک

 ٩٣,١ ٩٢,٠ ٩٠,٩ ٩٠,٠ ٨٩,٩ ٨٧,٥ ايعرضه دن

 WOO2012منبع: 
 

از طرفي اپک براي ميزان عرضه بيشترين نگاه را معطوف به قيمت کرده است. نمود چنين رفتـاري نگـاهي   
که اغلب کشورهاي اپک ذخاير و سرمايه کافي براي گسـترش توليـد    کوتاه به تاريخچه توليد اپک است. در حالي

 ۸۰هـاي اول دهـه   هاي اخير به اندازه توليـد همـين گـروه در سـال    سال اند، ميزان توليد نفت اپک درنفت داشته
ميالدي است. اين در حالي است که ميزان مصرف نفت در دنيا در طي اين ساليان بيش از دو برابـر شـده اسـت.    

تقريبا سطح توليد ثابتي را در طي اين دوران تجربه  OECDهمچنين در بخش فوق مشاهده شد که کشورهاي 
اند که همزمان با افزايش ميزان تقاضا، توليـد را گسـترش   ند. در نتيجه، اين کشورهاي غير عضو اپک بودهاکرده
  اند. داده

  نفت شل و نفت آغشته به شن

نفت شل در واقع همان نفت خام است، با اين تفاوت که نحوه قرارگيري آن در زيـرزمين بـا نفـت خـام تفـاوت      
هاي زيرزمين قرار داشته باشند را نفـت شـل    که در حجم پايين در بين سنگهاي نفت خامي  اساسي دارد. سفره

هاي استخراج اين نوع نفت بسيار باال است. اسـتفاده از ايـن نـوع نفـت نيـز بسـيار        گويند. همچنان ميزان هزينه
ت کـه  دالر در هر بشکه اسـ  ۵۰تا  ۲۵هزينه استخراج هر بشکه نفت شل بين  محدودتر از انواع ديگر نفت است.



 تحوالت بازارهاي انرژي جهاني                                                                                                   ٧٥٠
 

 

هاي رايج نشان دهنده عدم مزيت اين نوع نفت در اسـتخراج انبـوه    هاي اندک استخراج ساير نفت در مقابل هزينه
تريليـون   ۳,۳تـا   ۲,۸است. از نظر ذخاير نيز اين نوع از نفت تقريبا به طور انحصاري در آمريکا موجـود اسـت. از   

درصـد کـل    ۷۸االت متحده واقع شـده اسـت (تقريبـا    آن در اي ۲,۶تا  ۱,۵بشکه نفت به صورت نفت شل تقريبا 
  ذخاير). 

هايي با هزينه استخراج باالست.  مت نفت، به صرفه شدن توليد نفتياز افزايش ق ييکي از اتفاقات جالب ناش
 هـاي  ها با توليد انواع ديگر رقابت کند. توليد نفت ها هنوز آنقدر باال نيست که توليد اين نوع از نفت اگر چه قيمت

 ،در يـک کشـور  نیـز  آغشته به شن يکي ديگر از تحوالت به وقوع پيوسته است. بيشتر ذخاير اين نـوع از نفـت   
دالر در هـر بشـکه) موجـب عـدم سـودآوري زيـاد و        ۲۸وجود دارد. هزينه استخراج باالي اين نوع نفت ( ،کانادا
ميليـون   ۳,۲تنهـا   ۲۰۱۵در مجموع کل توليد نفت از اين طريق در سال  گذاري اندک در اين حوزه است. ايهسرم

 آيد. ها از کل مصرف رقم کمي به حساب مي بيني بشکه است که در مقابل پيش

تـرين نقـش را   دهد که در تعيين قيمت و تعديل نوسانات بازار اپک مهـم بررسي بخش عرضه نفت نشان مي
اپک به باالتر بودن قيمت و کسب سود بيشتر به همراه قـدرت سياسـي    کند. با اين حال تمايل اعضايبازي مي

همراه آن است. در نتيجه نوسانات بازار در جهت پايين آمدن قيمت همواره با واکنش اپک مواجه شـده و تعـديل   
کنـد و نـه در جهـت    شود، اما در واکنش به افزايش قيمت اپک اغلب در جهت کاهش نوسانات زياد عمل ميمي
دهـد کـه   يش زياد توليد براي کاهش يافتن قيمت. بررسي تجارت نفت در دنيا و تجارت نفت اپک نشان ميافزا

ترين معبر عبور نفت نيز خليج فارس است. بررسـي بيشـتر   آيد و مهمآسيا بازار آتي نفت خاورميانه به حساب مي
تصور همه کشـورهاي عضـو بـوده     هاي اخير که قيمت نفت بسيار بيشتر از حدنشان داد که به خصوص در سال

گذاري و اپک توانايي توليد نفت بيشتري را دارد، زيرا افزايش مداوم و باثبات قيمت نفت منجر به گسترش سرمايه
افزايش توليد شده است. البته اين افزايش ظرفيت، به خصوص از طرف کشـورهاي گـروه سـوم اپـک (پيروهـا)      

  ه خواهد داشت. خطرات زيادي براي مديريت اپک به همرا

 گاز

ترين منبع تامين انرژي دنيا بعد از نفت خام است. افزايش مصرف کشورهاي مختلـف از گـاز طبيعـي در     گاز مهم
هاي اخير که متعاقب افزايش قيمت نفت و افزايش توليد گاز صـورت گرفتـه اسـت، موجـب شـده تـا همـه         سال

گيـري انحصـار، ميـزان    د. در بلندمدت با فرض عدم شکلاي به تامين گاز طبيعي خود بپردازنکشورها توجه ويژه
عرضه به ميزان ذخاير بستگي دارد. از طرفي ذخاير و توليد بيشتر در هر کشوري موجب مصرف بيشـتر از همـان   

رود، توليدکنندگان عمده گاز طبيعي در جهان، دارندگان ذخاير بزرگ گاز  منبع نيز خواهد شد. در نهايت انتظار مي
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طـور کـه    دهـد. همـان  دارندگان بيشترين ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در جهان را نشان مي ۵۱-۲مودار باشند. ن

شود، روسيه با اختالف زيادي نسبت به دارنده بيشترين ذخاير گازي جهان است. بعـد از آن، ايـران و   مشاهده مي
  قطر با فاصله کمي از هم مقام دوم و سوم را دارا هستند.

 ترين ذخاير گازي جهانبندي دارندگان بيشرتبه: ۵۱-۲نمودار 

  
 EIAمنبع:

 توليد

تـرين  هاي اخير با افزايش همراه باشـد. اولـين و مهـم   چند عامل مهم موجب شده تا مصرف گاز طبيعي در سال
ممکن را با نفـت   يسابقه قيمت نفت است. قيمت نفت موجب شده تا گاز طبيعي حداکثر جانشينعامل افزايش بي

هاي اخير تجربه کند. از آنجا که اين افزايش روند افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه بوده، در نتيجـه  در سال
قيمت گاز افزايش شديد نداشته و مزيت قيمتي آن در مقابل نفت حفظ شـده اسـت. دومـين عامـل کـه موجـب       

هاي فسيلي است. نوع از سوخت در مقابل ساير انواع سوخت استقبال زياد از گاز طبيعي شده، آاليندگي کمتر اين
هاي تکنولوژيک نيز از چندين جهت با تقويت عرضه، موجب افـزايش تمايـل بـه توليـد و مصـرف گـاز       پيشرفت

) و افـزايش توليـد گـاز شـل از جملـه ايـن نـوع از اثرگـذاري         LNGطبيعي شده است. صنعت بزرگ گاز مايع (
شود، ميـزان توليـد گـاز طبيعـي بـه طـور        طور که مالحظه مي گاز طبيعي است. همانتکنولوژي بر روند مصرف 
هاي پاياني بيشـتر بـوده و تنهـا رشـد     درصد در سال رشد کرده و اين رشد در سال ۲,۷متوسط در دهه گذشته با 

  درصد بوده است. ۶,۴به ميزان  ۲۰۱۰به  ۲۰۰۹توليد از سال 
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 گاز طبيعي در جهان روند تغييرات توليد: ۵۲-۲نمودار 

  
 Enerdataمنبع:

 

شـود بيشـترين    تر به بررسي محل توليد اين حجم از گاز طبيعي پرداخته شود، مشاهده مـي اگر به طور دقيق
گيرد که بيشترين ميزان مصـرف را دارا هسـتند. روسـيه و امريکـاي شـمالي      ميزان توليد، در مناطقي صورت مي

هستند. پس از ان مناطقي چون چين و خاورميانه (به غيـر از قسـمت آفريقـايي     بيشترين توليد گاز طبيعي را دارا
بزرگترين توليدکنندگان گاز طبيعي در جهان نشان داده شـده   ۵۳-۲ در نمودار خاورميانه) بيشترين توليد را دارند.

آيند. پـس از آن  مي اند. روسيه و آمريکا با اختالف زيادي بزرگترين توليدکنندگان گاز طبيعي در جهان به حساب
کشورهاي دسته دوم عرضه گاز همچون ايران، کانادا و چين قرار دارند. در نهايت کشورهاي غرب اروپا همچـون  

  نروژ و هلند، بزرگترين توليدکنندگان گاز جهان هستند.
  

 ترين کشورهاي توليدکننده گاز در جهان بزرگ: ۵۳-۲نمودار 

 
 Enerdataمنبع:
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 ۵۴- ۲طور که در نمـودار   کند. همانمصرف، ترکيب تجارت گاز در جهان را مشخص مي اختالف بين توليد و

نشان داده شده، روسيه بزرگترين صادرکننده گاز در جهان است. پس از آن خاورميانه، آفريقا و استراليا بزرگتـرين  
آيـد و  بـه حسـاب مـي   ها قاره امريکاست که واردکننده گاز طبيعـي   مناطق صادرات گاز جهان هستند. پس از آن

  آيند.سپس اروپاي غربي و چين هستند که به طور خالص واردکننده گاز طبيعي به حساب مي
  

 نقشه تجارت گاز طبيعي در جهان به تفکيک مناطق جغرافيايي: ۵۴-۲نمودار 

  
  

 گاز شل 

هـاي  پيشـرفت  سابقه از گاز طبيعي از سوي ديگـر موجـب شـده تـا    افزايش قيمت نفت از يک سو و استقبال بي
هـايي بـراي   يافتن روش ،تکنولوژيک در سمت عرضه گاز طبيعي نيز صورت پذيرد. نمود چنين پيشرفت تکنيکي

هاي زيرزميني گاز موجب شده تـا  تر ذخاير گاز شل است. همانند نفت شل، نحوه قرار گرفتن سفرهاستخراج بهينه
به لحاظ اقتصـادي نيـز اسـتخراج ايـن نـوع از گـاز بـا         هاي زيرزميني به صرفه نباشد.استخراج هر کدام از سفره

هاي استخراج در نقاط مختلف جهان موجب مشکالت متفاوتي در نقاط مختلف جهان روبروست. تفاوت در هزينه
بر خـالف نفـت شـل کـه     شده تا تنها کشورهايي چون امريکا توانايي استخراج با ميزان قابل توجه داشته باشند. 

ريکاي شمالي است، گاز شل از توزيع خوبي در جهان برخـوردار اسـت، کـه موجـب شـده تـا       بيشتر محدود به آم
  هاي بهينه از استخراج اين نوع گاز باشند.کشورهاي زيادي به دنبال روش

 هاي عرضه گازچالش

شـور  تر از آن، از يک کتواند به صورت گاز در داخل يک کشور و يا مهمگاز طبيعي به دليل ماهيت آن اغلب نمي
و يا به گاز مايع تبديل شود. از طرفي احداث خط  گر آن که از خط لوله استفاده شودجا شود، م به کشور ديگر جابه

ترين اين مالحظات وابستگي ساختار مصرف بـا  لوله به همراه خود مالحظات متفاوتي به همراه خواهد آورد. مهم
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يل احداث خط لوله و ترکيب مصرف گاز شکل گرفته بر واردات از يک کشور خاص مبدا است. اين وابستگي به دل
کند. از طرفـي احـداث   هاي خروج سريع از پيمان انتقال گاز را بسيار زياد ميمبناي واردات از کشور خاص هزينه

تر  خط لوله نيازمند ثبات و امنيت اقتصادي و سياسي در هر دو کشور است که البته شرايط کشور صادرکننده مهم
نتيجه تجارت گاز بيش از آن که يک مبادله کـااليي سـاده باشـد، تـابع مالحظـات توامـان سياسـي و        است. در 

  اقتصادي است. 
شود: تجارت از طريق خط لوله و تجارت از طريق حمل با در نتيجه تجارت گاز به دو بخش عمده تقسيم مي

د. تجـارت اوليـه بـا خـود مشـکالت      کشتي. مالحظات توليد و مصرف از هر کدام از طرق با يکديگر تفـاوت دار 
اقتصادي و سياسي ذکر شده را دارد، در حالي که تجارت از نوع دوم بيشتر يک تجارت کااليي ساده بـه حسـاب   

هاي بارز از ايـن  آيد، هر چند در توليد آن مالحظات بيشتري نسبت به نوع اول وجود دارد. روسيه و قطر نمونهمي
  .دو نوع تجارت گاز هستند

 گيريهنتيج

ـ در سه بخش صورت گرفته اسـت. ا  يانرژي جهان يبازارها يبررس در مجلـد سـوم از مجموعـه    ن سـه بخـش   ي
. در بخش اول به بررسي روند تقاضاي انرژي در دهه اخيـر و آثـار ايـن تحـوالت     اند تحوالت خارجی قرار گرفته

را به کشـورهاي واردکننـده تحميـل    هاي سنگيني ها نشان داد که افزايش قيمت نفت هزينهپرداخته شد. بررسي
هاي کلي عرضه و کرده و در مقابل منافع زيادي براي کشورهاي صادرکننده داشته است. در همين بخش ويژگي

بيني آينـده تقاضـاي   بيني تقاضاي آينده انرژي سناريوهاي موجود براي پيشتقاضاي انرژي بررسي شد. در پيش
اب يک سناريو به بررسي اجزاي مختلف و فروض آن پرداخته شد و نتـايج  انرژي و اجزاي آن معرفي شد. با انتخ

ها تعيين متقاضيان عمـده بـازار   ها مورد مقايسه اجمالي قرار گرفت. نتيجه اين بررسيبينيآن با نتايج ساير پيش
 انرژي و به خصوص بازار نفت و گاز بوده اسـت. در بررسـي ايـن بخـش بـه تفکيـک منـاطق عمـده اقتصـادي         

)OECD  و بلندمـدت مـورد    مـدت  ميانو غير آن) تقاضا مورد بررسي قرار گرفت و ساختار کلي تقاضا براي افق
  بررسي قرار گرفت.

هسـتند، در   OECDترين تقاضاکنندگان انـرژي در جهـان کشـورهاي    دهد که عمدهها نشان ميبينيپيش
شـوند. همچنـين   آسـيايي موجـب مـي   که افزايش تقاضاي آتـي در انـرژي را کشـورهاي در حـال توسـعه       حالي
دهد کـه  دهد. تفکيک رشد تقاضاي انرژي نشان ميتر را نشان ميهاي پاکها گرايش بيشتر به سوخت بيني پيش

هاي تجديدپذير چون انرژي خورشيدي و هيدروالکتريک است، در حـالي کـه بـه    بيشترين رشد مربوط به سوخت
ها از کل عرضه انرژي کم خواهد جود نرخ رشد باال همچنان سهم آنها، با ودليل کم بودن ميزان سهم فعلي آن
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کند که موجب افـزايش سـهم آن در   هاي تجديدپزير، گاز طبيعي بيشترين رشد را از آن خود ميبود. بعد از انرژي

 تقاضاي انرژي نشان داد عمده متقاضيان آينده انرژي و به خصوص نفت و کل تقاضاي انرژي خواهد شد. بررسي
کننده هاي صادرات و بازارهاي هدف را براي کشوري مثل ما که عرضهاند. در نتيجه فرصتگاز در آسيا واقع شده

  دهد.انرژي است، نشان مي
در بخش تقاضا به بررسي چهار قطب تقاضاي انرژي يعني آمريکا، چين، اتحاديه اروپا و هند پرداخته شد. در 

هـا و   ها از تقاضاي آينده، به ساختار فعلي مصـرف انـرژي آن  بينيات و پيشبررسي کشورها به غير از روند تغيير
هـاي  ها پرداخته شد. همچنين در اين بخش تقاضاي کشورها از جنبه امنيـت انـرژي و راه  هاي انرژي آنسياست

تـا   دهد اغلب کشورها تمايل دارندطي شده براي پاسخ دادن به تقاضا تحليل شد. روندهاي اين بخش نشان مي
هاي کشورها در جهت افـزايش توليـد و يـا حفـظ     جاي ممکن خود توليدکننده انرژي مصرفي خود باشند. تالش

سطح آن با آمارهاي بخش انرژي نشان داده شد. در صورت عدم توانايي در تامين انـرژي خـود، کشـورها سـعي     
انرژي خود را افزايش دهند. بررسي کشور کنند تا با ايجاد تنوع در سبد مصرف انرژي و منابع تامين آن، امنيت مي

گيـرد. بررسـي اروپـا بـه     اي از تراز منفي تجاري آن از کسري تراز انرژي نشات ميآمريکا نشان داد بخش عمده
تفکيک کشور نشان داد که اغلب کشورهاي اروپايي واردکننده خالص نفت و گاز هسـتند و کـل قـاره اروپـا نيـز      

دهنـده  هاي انرژي چين و هند نيز به روشني نشـان خصوص نفت و گاز است. سياستوابسته به واردات انرژي به 
وابستگي اين کشورها به واردات انرژي است. رشد کم تقاضاي انرژي آمريکـا و اروپـا زمـان کـافي بـراي تنـوع       

اقتصادي  بخشيدن به منابع و ثبات نسبي در بخش تقاضا را فراهم اورده است، اما چين و هند با رشد باالي رشد
هـاي امنيـت انـرژي را در ايـن دو کشـور      ها شده است، نگرانـي که موجب نرخ رشد بااليي در تقاضاي انرژي آن

  افزايش داده است.
در بخش سوم گزارش به بخش عرضه انرژي به خصوص بخش نفت مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش 

ان داده شد که آثار وجـود کـارتلي چـون اپـک در بـازار      ها نش گذاري آنبا بررسي ذخاير کشورها و ميزان سرمايه
جهاني نفت چه بوده است. بررسي رفتار اپک نشان داد که همواره سعي اپک بر حفـظ قيمـت از طريـق کنتـرل     

گذاري کشورها نشان داد که افزايش قيمت به خوبي انگيـزه  عرضه بوده است. بررسي دهه گذشته و رفتار سرمايه
وليد را فراهم کرده است و همچنين به خطرات چنين افزايش ظرفيتـي در کشـورهاي اپـک    الزم براي افزايش ت

اشاره شد. همچنين در بخش عرضه نفت به بررسي آخرين وضعيت بازار نفت پرداخته شـد. بررسـي بـازار نشـان     
تجـاوز از  هاي کنوني تمايل زيادي بـه عملکـرد غيرقـانوني و    دهد کشورهايي با ظرفيت اضافي باال در قيمتمي

سقف تعيين شده اپک دارند. همچنين روند تجارت نفت در دنيا مورد بررسي قـرار گرفـت کـه نشـان از اهميـت      
ترين معبر نفتي دنيـا داشـت. بررسـي در مـورد عرضـه      کشورهاي اپک و به خصوص خليج فارس به عنوان مهم
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هنـوز بـه ميـزان زيـادي بـراي       هاي کنوني عرضـه ايـن نـوع نفـت،    هاي غيرمعمول نشان داد که با قيمت نفت
تاثيرگذاري بر بازار کوچک و کم اهميت است، هر چند ادامه روند افزايش قيمت نفت و با توجه به ذخـاير عظـيم   
آن ممکن است موجب تحوالت ديگري در اين زمينه شود. بررسي رفتار کشورهاي اپک به خصوص در دهه اخير 

ظرفيت توليد باالتر پوشش داده خواهند  گ تقاضا توسط کشورهايي بانشان داد که در آينده نزديک بازارهاي بزر
کند. همچنين تغيير سهم شد. در نتيجه نگهداري ظرفيت توليد و افزايش آن امکان حفظ بازار فروش را فراهم مي

مـده  بازار نفت آثاري به همراه خواهد داشت. در بخش عرضه گاز کشورهاي عمده دارنده ذخاير و توليدکنندگان ع
ک به ينده نزديدهد که تجارت گاز در آينشان م گاز گاز طبيعي بررسي شدند. جغرافياي توليد و مصرف و تجارت

  مطرح خواهد بود. ين مباحث اقتصاد انرژيتراز مهم يکيعنوان 
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 مقدمه

ن يت و شکست ايعلل موفقبا تمرکز بر  ين کشوريو ب يا منطقه يها يهمکار ين فصل به مطالعه مورديدر ا
 ن کشورها،ياز ا يشود برخ يشاهده مشرفته با درآمد باال، ميپ يبه کشورها ينگاه با شود. يها پرداخته م مانيپ

ن ياند. ا زا آغاز کرده ش و به صورت درونيک به دو قرن پيند رشد و توسعه را نزديفرا ،يغرب يمانند کشورها
افتند. دسته دوم يباال دست  يها فنون به درآمد يريادگيو  يداخل يآور ، رشد فنيداخل يکشورها با اتکا به تقاضا

سال درآمد خود را به آستانه  ٣٠ک به ياند در مدت کوتاه نزد هستند که توانسته ييافته کشورهاي توسعه يکشورها
 يمانند کره، ژاپن و کشورها يياز کشورها توان ياز دسته دوم م مثال يافته برسانند. برايتوسعه  يکشورها

ره يوستن به زنجيون پيع خود را مديسر ين کشورها رشد اقتصادياد کرد. اي يجنوب شرق يايو آس يشرق ياروپا
از  يآور فنون و فن يريادگيو  يغرب يبا کشورها يهمکار، يجهان يتقاضا از يبردار بهره ،ينجهاد يتول

وستن يپ نحوه شدن، يند رشد و جهانياز فرا يرقابل انکاريسهم غاست که  يهيبدافته هستند. يتوسعه  يکشورها
، يجهان يتجار يها مانيوستن به پيت پياست. مز يداخلو باز کردن اقتصاد گوناگون  يتجار يها هيبه اتحاد

ند ياست. اگر فرا يداخل يرقابت يها تيو تمرکز بر مز يداخل يها هدف شرکتبازار ش تقاضا و گسترش يافزا
. ابدي يمش يافزا يت در رقابت جهانيموفقابد و احتمال ي يمش يافزا يداخل يور شود بهره يط يمذکور به درست

و انتخاب  يجهان يها مانيوستن به پيمدرن اطالع از نحوه پ يايدر دن يات رشد اقتصادياز ضرور يکين يبنابرا
  نه است.يبه يتجار يشرکا

و توسعه قرار  يياز همگرا ي, که در مراحل مختلفيکشور نيو ب يالملل نيب يمان تجارين منظور سه پيا يبرا
که در  يکشور نيب يمان تجاريک پيه اروپا به عنوان يابتدا اتحاد. رنديقرار بگمطالعه  تا مورد ندانتخاب شددارند, 

و  يريگ به روند شکل يشود. سپس به صورت گذرا نگاه يم ي, بررسقرار دارد ييو همگراادغام  ييمراحل نها
نقش  يجهان يتواند در رشد اقتصاد يمان مين پيشود که چگونه ا يشود. بحث م يانداخته م ٢٠G يرو شيافق پ
 يانه راه بلوغ است مورد موشکافيکه در م يمانيج فارس به عنوان پيخل يهمکار يفا کند. سپس شورايا ييبسزا

است  يا مان منطقهين پيا ياصل ياز اعضا يکيران ياکو که ا يها يمان همکاريت پيقرار خواهد گرفت. در نها
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ن را شروع نکرده است مورد يکه مراحل آغاز يا مان منطقهياکو به عنوان پ يتجار يشود. همکار يم يبررس
 يمان افقين پينده ايآ ين برايشيپ يخواهد شد بر اساس مطالعات مورد يل قرار خواهد گرفت و سعيتحل

  م گردد. يترس ياقتصاد
ها چگونه بوده  مانين پيا يريگ شود. روند شکل ير پاسخ داده ميها به سواالت ز مانين پيدر خالل مطالعه ا

اند؟  سر گذاشته ت پشتيرا با موفق يها چه مراحل مانين پيابوده است؟  يبه چه صورت ييروند همگرااست؟ 
نده چه يدر آعضو به همراه داشته است؟  يکشورها يبرا يچه منافع و مضراتحال ه تابمذکور  يها مانيل پيتشک
عضو چه  يکشورها؟ عضو است يکشورها يرو شيمذکور پ يها مانيدر قالب پ ييها و فرصت يداتيتهد

سازنده  يتوانند به مبادالت اقتصاد يه چگونه ميخارج از اتحاد يکشورهاگر دارند؟ يکديدر قبال  يتعهدات
ت يشنهاد کرد؟ بر اساس خصوصيتواند پ يها م نامه ن موافقتيز ايآم تيادامه موفق يبرا ييها استيبپردازند؟ چه س

  بر مضراتش غلبه دارد؟ يها هيت در چه اتحاديهر کشور منافع عضو
موجود در  ي، مطالعه روندهااز مجموعه مطالعات تحوالت جهانی چهارماول تا چهارم جلد  لوهدف دوم فص

ران با يا يبه دقت روند تجارت خارج يدر هر مطالعه مورداست.  يتجار يها مانين پيران با ايا يتجارت خارج
 يش تجاريافزا ايباعث کاهش و  يخواهد شد که چه عوامل ن مهم پرداختهي. به ا١شود يم ين کشورها بررسيا
 از باشد، آموزنده تواند مي نيز اقتصادي مندان عالقه براي بخش اين همچنينها بوده است.  هيدن اتحايران با ايا

 دقيقي چارچوب همچنين و کند مي توصيف را ايران بالقوه و بالفعل تجاري شرکاي اقتصادي شرايط که منظر اين
ن يهمچن ين مطالعات مورديا يبر مبناسپس  .کند مي ترسيم را مذکور هاي نامه توافق بر آن تاثير و اخير بحران از

 يدر کشورها يرانيا يها ت شرکتيفعال يها تيشود و ظرف ين شورا انداخته ميدرون ا ين تجاريبه قوان ينگاه
 ازيمورد نات يران و ضروريا اقتصاد يبرا ييشنهادهايپه مطالعات فوق, يبر پاخواهد شد.  ين شورا بررسيعضو ا

  ارائه خواهد شد. يوستن به اقتصاد جهانيپ يبرا

 ورويمنطقه 

ن ين عدم تکرار ايتضم يمتحد تنها راه برا يروهايوارده، ن ع و خساراتيدوم و پس از فجا يدر اواخر جنگ جهان
 موثرترينرا  يپول نظامل يتشک ،نيهمچن کشورها،ن يا دند.يدکشورها  يش اقتصاديش از پيرخداد را ادغام ب

 ۱۹۴۴در سال  ،يا چنين برنامه يدر راستا جنگ قلمداد کردند. يگسترش تجارت و بازساز يبرا سياست
 يبود که اعضا يا يه پوليل اتحادين قرارداد تشکيا يد. هسته اصلين رسيمتحد يبه امضا ٢وودز تونينامه بر توافق

                                                                                                                                                        
این شود. براي دسترسی به جزئیات مطالعه  اي از نتایج مطالعات مجلد چهارم از مجموعه مطالعات تحوالت خارجی ارائه می در این بخش خالصه 1

  رجوع شود. به متن اصلیالزم است بخش 
2 Bretton Woods 
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ن يل ايبا تشک رفت طور که انتظار مي همان کردند. يت ميگر تثبيد يخود را با کشورهاست نرخ ارز يبا يم آن

رشد ن يامحرک عمال بخش تجارت خارجي  بودند کهکننده  رشد اقتصادي خيره عضو شاهد يه, کشورهاياتحاد
اساس مصرف و  آن داشته باشند که بر يتوانستند واردات بيشتر بود. کشورها با افزايش صادرات  باالاقتصادي 

کننده خود را با افزايش صادرات  رفاه عمومي نيز افزايش پيدا کرد. ژاپن نيز با پيوستن به پيمان فوق رشد خيره
  آغاز کرد.

ن ي، گسترش تجارت ب۱۹۶۸تا سال اورد. يچندان دوام نستم ين سياوودز  تونيستم بريس يايمزا رغميعل
ن يارز ب يها ل در نرخين تعدين عامل باعث اوليد. ايفرانسه گرد يتجار يش کسريفرانسه و آلمان موجب افزا

شد. چرا که  يم يناش يفرانسه و آلمان غربمتفاوت  يپول يها استيد. منشا عدم تعادل فوق از سيگرد يکشور
در فرانسه  ۱۹۷۲ يال ۱۹۶۰ يها ن ساليمتوسط تورم ب ،مثال ش از تورم آلمان بود. به عنوانيبفرانسه  نرخ تورم

کا ثابت يهر دو نرخ ارز به دالر آمر يوقتدرصد بود.  ۲,۹۴ن رقم در آلمان تنها يکه هم يدرصد بود، درحال ۴,۲۸
 حقيقي ارز نرخ تغييرات چراکه. بود کشور اين ارز يقينرخ حقف يتضع ، معادلي، تورم کمتر در آلمان غرببودند
 وودز بريتون نظام اساس که ثابت، اسمي ارز نرخ در نظام. بود تورم تغييرات منهاي اسمي ارز نرخ تغييرات برابر
پول  يبه معن زين ينسب يقيش نرخ ارز حقي. افزادش يقينرخ ارز حق ينسب افزايش به منجر کمتر تورم نرخ بود،
   .بودتر  فيضع

 يها  شرکت يريپذ رقابت قدرت افزايش موجب فرانسه، فرانک به نسبت آلمان مارک تضعيف ادامه
ش صادرات آلمان به يافزا يآلمان يکاال ينسبارزان شدن حاصل د. يگرد ينسبت به فرانسو يصادرکننده آلمان

د و کاهش يش توليافزا منجر بهش صادرات آلمان يافزا .نسبت به آلمان بودفرانسه  يمنف يفرانسه تراز تجار
 ،را دامن بزند يکارگر يها بود که شورش يکاف ۱۹۶۸ يدر ماه مفرانسه ش تورم يافزا .ن کشور شديا  در يکاريب

توافق ها موجب  ن شورشيشدند. ا يکارتر ميشد و کارگران ب يت ميش تقويش از پيچرا که فرانک فرانسه ب
ل يدله ز بيعضو ن يگر کشورهايوود بر د تونيالبته بر. شد آنها نرخ ارزل ينه تعديدر زمآلمان و فرانسه  يکشورها

با خروج آمريکا که نرخ ارز مبدا بود،  ۱۹۷۱ آگوست در فشار وارد کرده بود. يو قانون يپول يها استياختالف در س
شد ر, يمان تجارين پيه ايرغم شکست اولين رفت. عليوودز از ب تونيبر يچند سال نظام اقتصاد يعمال ط
دست آمده بود، ه ب يياروپا يکشورها يبراوودز  تونيبر ه نظاميکه در سا يت و رفاهيباال به همراه امن ياقتصاد

در ادامه منافع و مضرات  .شد يآت يها سال يبرادر اروپا  يه پوليل اتحاديتشک دهيطرح ا يبرا يل به بستريتبد
که  يه پوليل اتحاديتشک يده مرکزيا قرار خواهد گرفت. يمورد بررس ياز منظر اقتصاد يه پوليل اتحاديتشک

  ر استوار است:يز يمنطق اقتصاد سهاست بر  يو تجار يا منطقه يها مانيپ ييمقصد نها
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گير  ترين مزيت تشکيل اتحاديه پولي کاهش چشم بدون ترديد ملموس: کاهش هزينه مبادله .۱

  الملل، تبديل نرخ نيدر نظام تجارت ب ،هزينه مبادله و تبديل ارزهاي ملي است. بر اساس عرف
ه يل اتحاديگردد. تشک ياخذ م يا صرافياست که معموال توسط بانک و  يا نهيارز همراه با هز

شود. بنابر تخمين اتحاديه اروپا، بازده چنين  ينه مبادله ميد هزيواحد موجب کاهش شد يپول
درصد از   تا  شود. چنين منفعتي حدود  ميليارد يورو در سال بالغ مي ۲۰الي  ۱۳ ،سياستي

 شود. شامل مي کل درآمد ملي اروپا را

نااطميناني در باب تغييرات آتي نرخ ارز منجر به : ارز نرخ راتيتغي نااطميناني حذف .۲
گريز باشند  شود و اگر مديران و سهامداران بنگاه ريسک نااطميناني در سود آتي بنگاه مي

 تقويت رفتاري، چنين از مثال يکشود.  ميها  آننااطميناني سود آتي، منجر به کاهش مطلوبيت 
 نرخ تفاوت از بيشتر بسيار آن تغييرات که است ۱۹۸۰-۵ هاي سال در يقيحق دالر غيرمنتظره

 خريد قدرت برابري از دالر تر، علمي عبارت به. بود صنعتي کشورهاي ديگر و آمريکا بين تورم
هاي آمريکايي که در عرصه  گيري پيدا کرد. در قبال اين ناموزوني، سود شرکت انحراف چشم

ها  اي شد. بسياري از اين کارخانه کردند، دچار تغييرات گسترده و غيرمنتظره جهاني رقابت مي
 راتييتغدر اثر اين  .افتادمضاعف ورشکست شدند. در نهايت دالر آمريکا در مسير تضعيف 

  هاي تطبيق فراواني متحمل شد.  نرخ ارز واقعي، اقتصاد آمريکا هزينه  گسترده
ها  دهي قيمت تواند به کارايي فرايند عالمت البته مجراي ديگري نيز وجود دارد که نااطميناني مي

شدت آسيب بزند. وقتي مخاطرات اقتصادي ناشي از نااطميناني در نرخ ارز افزايش يابد، معموال 
گيرندگان تغيير  شود. با افزايش نرخ بهره حقيقي رفتار وام اد ميينرخ بهره نيز زجه يو در نت سکير

هاي  گذاري سرمايه شوند يحاضر مدر ازاي نرخ بهره باالتر،  که يا ، به گونهکند مي
هاي مطمئني که تنها با نرخ  روي ديگر سکه آن است که پروژه آميزتري انجام دهند. مخاطره

 کنند. دليل چنين رفتاري اجرايي شدن دارند، سرمايه الزم براي اجرا را پيدا نميبهره پايين قابليت 

توانند اطالعات کافي در  ها نمي گذاران است. چون بانک ها و سرمايه اطالعات بانک عدم تقارن
و هاي مطمئن  پروژه نشيامکان گزآوري کنند،  خصوص احتمال موفقيت هر پروژه را جمع

نااطميناني ناشي از حذف هاي ملي و  پول يانقضا. بنابراين با را ندارندها  به آنوام  ياعطا
کاهش هزينه ن يعالوه برا يابد. هاي مطمئن افزايش مي گذاري در پروژه تغييرات نرخ ارز، سرمايه

در بازار شود.  پارچه اروپايي مي مبادله و حذف نااطميناني در نرخ ارز باعث ايجاد بازار يک
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د به ينه توليشود و هز يک کشور انجام ميدر  يبه صورت تخصص ييهر کاالد يپارچه تول کي
   ابد.ي يبزرگتر کاهش م اسيمقد در يتول ليدل

 وزن ,پولي اتحاديه يک در جديد پول که است محتمل بسيار: المللي بين ارز از مندي بهره .۳
 مذکور واحد پول بنابراين. باشد داشته کشورها اين ملي پول به نسبت جهاني مبادالت در بيشتري

 منفعت اتفاق اين خود. گيرد مي قرار استفاده و مبادله مورد بيشتر اتحاديه از خارج کشورهاي در
 سراسر در آمريکا دالر مثال، براي. کند مي اعضا نصيب پولي اتحاديه تشکيل که است مازادي
 قرارداد معموال دهند، انجام تجارتي مکزيک با برزيل اگر. است المللي بين مبادالت مرجع جهان
سوال اساسي اين است که اندازه چنين سودي چقدر است.  .گردد مي منعقد آمريکا دالر به مذکور

٪ توليد سرانه آمريکا است. گرچه اين ۱المللي کمتر از  برآورد بانک فدرال آمريکا از سود ارز بين
د خالص هر سال بانک آمريکا از چاپ رسد ولي اين مقدار سو درصد در نگاه اول ناچيز به نظر مي

 گي است.المللي است و رقم بسيار بزر پول بين

 ييها هين اتحاديب چنيمترتب است, لکن بدون برشمردن معا ياريبس يايمزا يه پوليل اتحاديگرچه بر تشک
خطر  پنجتوان بالغ بر  ي, ميبر اساس منطق اقتصادناممکن است.  يپول يها هياتحاد ييقضاوت در خصوص کارا

مناسب قابل رفع  يها استين مخاطرات با اتخاذ سيک از ايمتصور بود. هر يه پوليل اتحاديدر صورت تشک
  شود: يها پرداخته م که به صورت گذرا به آن هستند

هاي موجود در باب تشکيل اتحاديه پولي  ترين نظريه يکي از مهم :جايي منحني تقاضا جابه .۱
کنندگان تقاضاي خودشان را از کاالهاي  است. فرض کنيد مصرف »نظريه منطقه ارزي بهينه«

د يدر تول يديجد ينوآورد يفرض کنمثال  يبرادهند.  توليد ايتاليا به کاالهاي آلماني انتقال 
 کم ايتاليا توليد تعادل اين در روانه بازار کنند. يها محصول بهتر يخودرو در آلمان رخ دهد و آلمان

ن يا. شود مي زياد ايتاليا در و کم آلمان در بيکاري جهيکه در نت است شده زياد آلمان محصول و
ميزان بدهي شود و  يمنعکس م يم در حساب جاريد به صورت مستقير در تولييد و تغيجد ينوآور

آلمان شاهد مازاد حساب جاري  و در آلمان داستان برعکس استيابد.  دولت ايتاليا افزايش مي
کشورهاي فوق با مشکل تعديل مواجهند. حال سوال اين است که آيا روشي هر دو  خواهد بود.

وجود دارد که اين کسري و مازاد را تعديل کند، بدون اين که نيازي به تضعيف و يا تقويت پول 
جايي نيرو کار  هملي باشد؟ جواب مثبت است. يک راه حل انعطاف دستمزدها و ديگري امکان جاب

 است. 
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اگر دستمزدها در ايتاليا و آلمان کامال منعطف باشندکارگران  :ها زدانعطاف دستم .الف

کنند. کاهش دستمزد  کنند را کم مي ايتاليايي که بيکارند ميزان دستمزدي که تقاضا مي
 قبلي قيمت همان در توانند يمها  لذا بنگاه، کند ها را کم مي در ايتاليا هزينه بنگاه

د را يتول آلمان در دستمزد افزايش مقابل در. باشندداشته  بيشتري تولید خود، محصوالت
 افزايش باعث که يافت خواهد کاهش نهايي کاالي قيمت ايتاليا در. دهد يکاهش م

 آلمان در. کند مي تحريک را تقاضا و شد خواهد ايتاليايي توليدکنندگان رقابتي قدرت
 را ايتاليا جاري حساب کسري زمان هم تعديالت اين. داد خواهد رخ فوق داستان عکس
  .کند مي ناپديد آلمان جاري حساب مازاد و دهد مي کاهش

تواند عدم تعادل فوق را کاهش دهد  مجراي دومي که مي: کار يي نيرويجا جابهب. 
يي نيروي کار است. اگر بيکاران ايتاليا به آلمان مهاجرت کنند که تقاضا جا جابهامکان 

يي ميزان بيکاري را در ايتاليا کاهش جا جابهبراي نيروي کار در آنجا باال است، اين 
تعداد کارگران در  به صورت مشابهدهد و لذا ديگر نيازي به کاهش دستمزدها نيست.  مي

شود. عالوه بر اين، عدم تعادل در  چندان افزوده نميها  يابد و قيمت آلمان افزايش مي
ها نيز برطرف خواهد شد. چرا که با کاهش بيکاران ايتاليايي، متوسط درآمد  حساب جاري

رسد، با امکان  شود. بنابراين به نظر مي خال درآمد و مخارج کاسته مي از شود و افزوده مي
  خود به خود حل خواهد شد. مهاجرت کارگران، معضل کسري و مازاد حساب جاري 

 نيروي هاي نهاد ميان ساختاري هاي تفاوت که نيست شکي: کار نيروي نهادهاي در تفاوت  .۲
داراي اتحاديه  يدر ميان کشورهاي اتحاديه اروپا وجود دارد. برخي کشورها مانند آلمان غرب کار

هاي کارگري غير متمرکز  کارگري کامال متمرکز هستند. ديگر کشورها مانند انگلستان اتحاديه
د. براي مثال نتواند هزينه فراواني براي تشکيل اتحاديه پولي پديد آور ها مي دارند. اين تفاوت

به تکانه قيمت نفت  در  هاي اقتصاد کالن کشورهاي اروپاييتوان نشان داد پاسخ متغير مي
بر اساس ميزان تمرکز نهادهاي بازار کار، متفاوت بوده است. اگر اتحاديه  ۱۹۷۹-۸۰هاي  سال

زني بر ميزان افزايش حقوق، اثرات تورمي افزايش  کارگري متمرکز باشد، اين اتحاديه در چانه
ع دارند، که اصرار اضافي بر ها اطال گيرد. به عبارت ديگر اين نوع اتحاديه حقوق را نيز در نظر مي

ند هافزايش حقوق باعث ايجاد تورم فزاينده خواهد شد و عمال دستمزدهاي واقعي افزايش نخوا
کنند.  زني نمي هايي با هدف بيشترين افزايش ممکن دستمزدها چانه يافت. بنابراين چنين اتحاديه

 کاهش که بودند آگاه کاگري هاي اتحاديه يافت، افزايش جهشي نفت قيمت کهبنابراين زماني
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 جبران اسمي دستمزدهاي افزايش با تواند نمي توليد، هاي هزينه افزايش از ناشي حقيقي دستمزد

 تک تک کشورها اين در. است متفاوت کمي غيرمتمرکز کارگري هاي اتحاديه در شرايط. شود
 دانند مي که چرا کنند، مي زني چانه دستمزدها، ممکن افزايش بيشترين براي کارگري هاي اتحاديه

 که اي اتحاديه هر. ندارد اقتصاد کل تورم بر اثري کوچک،  اتحاديه اين کارکنان درآمد افزايش اثر
 براي را توانش نهايت کند مي سعي اي اتحاديه هر لذا. است شده برنده بزند،  چانه بهتر بتواند

 افزايش بيشترين قصد به ها اتحاديه همه چون عمال،. گيرد کاربه اعضايش دستمزد افزايش
 به اعضايش دستمزد که است اين مانند نکند، چنين اتحاديه يک اگر زنند، مي چانه دستمزد
 هماهنگ  يکديگر با توانند نمي بازيگران که تعادلي چنين در. است يافته کاهش نسبي صورت
هاي  غالب خواهد بود و ميزان افزايش دستمزدها و تورم بيشتر از اتحاديه ريز برون اثرات کنند،

يابد،  متمرکز است. با افزايش تورم عمال دستمزد کارگران به جاي افزايش در نهايت کاهش مي
  ها است.  دستمزدها بيشتر از قيمت يچسبندگچراکه معموال 

ناهمگون است. براي مثال رفتار بازار  اريبسنظام حقوقي اروپا : تفاوت در نظام حقوقي  .۳
 نيتام يبرا ها شرکت ين ماليتام نظامکشورهاي مختلف کامال متفاوت است؛ سرمايه و وام در 

کشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. براي مثال در کشورهاي با نظام حقوقي  در  سرمايه پروژه
کنند و با فروش  رمايه مراجعه ميها معموال به صورت مستقيم به بازار س آنگلوساکسون، شرکت

کنند. در نتيجه در اين کشورها  اوراق قرضه شرکتي و يا سهام، سرمايه مورد نياز خود را تامين مي
شده و نقدشونده است. در مقابل در کشورهايي که نظام حقوقي مبتني  بازار سرمايه بسيار حساب

کنند.  ها مراجعه مي تامين سرمايه به بانک ها معموال براي  اي است، شرکت بر ساختار اروپاي قاره
اند و هزينه تخصيص بهينه سرمايه باالتر است. دوباره  تر توسعه يافته در چنين شرايطي بازارها کم

   شود. چنين اختالفي منجر به رفتارهاي متفاوت در اين کشورها مي

براي اتحاديه پولي تواند تهديدي  هايي که مي نيويکي از ناموز: تفاوت در رشد اقتصادي .۴
فرض کنيد توليد ناخالص داخلي کشور بلغارستان  مثال, يبراقارن است. تباشد، رشد اقتصادي نام

٪ درصد است. عمده اين ۳که در آلمان نرخ رشد تنها  کند، در حالي ٪ در سال رشد مي۵با نرخ 
تواند  شد است ميتفاوت ناشي از سطح درآمدي دو کشور است. بلغارستان که در مراحل آغازين ر

سازي فرض کنيد کشش واردات به  يافته رشد کند. براي ساده تر از کشورهاي توسعه  بسيار سريع
درآمد در هر دو کشور برابر يک است. به عبارت ديگر اگر درآمد کشوري افزايش يابد به همان 

٪ در ۵مان با نرخ يابد. در اين صورت واردات بلغارستان از آل اندازه ميزان وارداتش افزايش مي
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٪ رشد خواهد کرد. اين روند ۳که واردات آلمان از بلغارستان تنها با نرخ  کند در حالي سال رشد مي

شود که ميزان واردات بلغارستان بيشتر از صادراتش باشد و درنتيجه بلغارستان در  باعث مي
غارستان بايد شود. براي کاهش کسري حساب جاري بل بلندمدت با کسري حساب جاري مواجه 

تواند اين سياست را به دو روش دنبال  اش را کاهش دهد. بلغارستان مي قيمت کاالي صادراتي
 گذاري پولي پي اش را تضعيف کند و يا تورمي کمتر از آلمان را در سياست تواند پول ملي کند. مي

گر چنين ابزارهايي را يدکه بلغارستان و آلمان اتحاديه پولي تشکيل بدهند، بلغارستان  بگيرد. زماني 
در اختيار نخواهد داشت، چرا که نه پول ملي دارد و نه بانک مرکزي ملي که تورم مشخصي را 

 گذاري کند. هدف

در نظام مالياتي نيز بسيار متفاوت  يياروپا يکشورها: تورم و ماليات نظام در تفاوت .۵
ها  هاي مختلفي در تامين نيازهاي مالي دولت ها عمدتا منجر به اتخاذ سياست هستند. اين تفاوت

دهند بر بدهي خود بيافزايند و برخي افزايش تورم را براي  شود. برخي کشورها ترجيح مي مي
ه اتحاديه پولي مشترکي بپيوندند، دهند. اگر کشورها ب هاي موجود ترجيح مي کاهش ارزش بدهي

 ن دو روش,يزان استفاده از ايدر انتخاب مهايي آزادي کامل ندارند.  در اتخاذ چنين سياست
که هزينه نهايي افزايش درآمد به طرق مختلف با نند يرا برگز يد از هر کدام سطحيها با دولت

رات به وسيله افزايش ماليات بيشتر از يکديگر برابر باشند. بنابراين اگر هزينه نهايي تامين اعتبا
هزينه نهايي افزايش تورم باشد، براي دولت و شهروندان بهينه است که ماليات را کاهش و تورم 

ها داراي نرخ تورم بهينه متفاوتي هستند.  سازد که دولت را افزايش دهند. مباحث فوق آشکار مي
دهند که منابع مورد نيازشان را توسط  رجيح ميمانده ت هاي با نظام مالياتي عقب به طور کلي دولت

تورم تامين کنند. چرا که در نظام مالياتي ناکارا افزايش ماليات بسيار پرهزينه خواهد بود و 
  افزايش تورم براي تامين منابع احتماال هزينه کمتري خواهد داشت. 

تر  شود. کشورهاي کم يهاي اتحاديه پولي م اين داليل منتهي به نتايج زير براي تحليل هزينه
دهند مجبورند تورم خود  يافته اتحاديه پولي تشکيل مي يافته که همراه با کشورهاي توسعه توسعه

تري دارند. اگر چنين  هاي پايين را کاهش دهند. چرا که کشورهاي توسعه يافته معموال نرخ تورم
يافته  ورهاي کمتر توسعهشود، به اين معني است که براي نرخ ثابتي از مخارج دولت، اين کش

ناچارند ميزان ماليات خود را افزايش دهند يا اجازه بدهند کسري بودجه مدام افزايش يابد. براي 
بر تامين منابع اتکا  هاي هزينه اين کشورها هزينه پيوستن آن است که بيش از حد بايد بر روش

هاي  گريزي به همراه دارد. با افزايش ماليات در نظامناکنند. البته چنين روندي اثرات غيرمستقيم 
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يابد. لذا  کنند نيز توسعه مي مالياتي ناکارا معموال بخش غيررسمي اقتصاد که مالياتي پرداخت نمي

 يا دهيپدنگراني ديگر اين است که با افزايش ماليات در اين کشورها درآمد مالياتي کاهش يابد. 
  ونان قابل مشاهده است. يمانند  ييقا در کشورهايکه دق

ل يتحل يبرا يدانش کافداشتن ار يو اخت يه پوليل اتحاديتشک يمضرات و محاسن اقتصاد يپس از بررس
ن يجه اير در اروپا را مطالعه نمود. نتيبحران اخ يک مطالعه مورديتوان در قالب  يم ,يه پوليک اتحاديتحوالت 

ز يعضو ن يگر کشورهايبه سرعت به د يبحران مال يه پولياتحاد کيمطالعه نشان خواهد داد که چگونه در قالب 
عضو است به  يهمه کشورها ينجات از بحران همکارشود که تنها راه  ين بحث ميت خواهد کرد. همچنيسرا
ر يد زارر را در مويبحران اخ يتوان عوامل اصل يمرتفع گردد. م يموجود به نحو مقتض يها تعادل که عدم ينحو

  :شمارش کرد

 يگرير در اروپا قبل از هر کشور دياخ يبحران مال کشورها در ارائه آمار: يتقلب برخ .۱
 ۵اش زير  کرد که ميزان کسري بودجه ها اعالم مي دولت يونان سالرا گرفت. يونان بان يگر

٪ اعالم کرد. البته در ۳,۷را  ۲۰۰۹درصد است. حتي اين کشور تخمين کسري بودجه سال 
کشور يونان ٪ توليد ناخالص داخلي بوده است. ۱۲,۷کسري بودجه به واقع  نهايت معلوم شد که

وام ارزان خارجي قرض بگيرد. اگر آمار واقعي توانسته بود ها  به کمک دستکاري در آمار سال
ها پرداخت کند. اگر يونان عضو  شد، يونان ناچار بود نرخ بهره بسيار باالتري براي وام منتشر مي

داد و  کاري يونان در نرخ ارز خود را نشان مي رخ ارز آزاد داشت، فريباتحاديه نبود و ن
در بحران  يونان عامل اصلي يکار يگرچه مخفشدند.  دهندگان به عملکرد يونان حساس مي وام
ن عامل بازار را نسبت به عملکرد يدر اروپا است, ا يار کوچکيونان کشور بسير نبود, چرا که ياخ
  ر شده بود. يگ همه ۲۰۰۹انه سال يبود که در م ياس کرد و آغازگر بحرانار حسيگر کشورها بسيد

 ييکشورها يباال ير بدهيبحران اخ يعامل اصل اروپا: يا هيحاش يکشورها يدولت يبده .۲
د) است. اگر ي% تول۸۵د) و پرتقال (ي% تول۱۰۰ا (يتالي) ايد ناخالص داخلي% تول۱۴۰ونان (يمانند 

 يبدهح کرده بود يخ که تصريباال وجود نداشت و همه کشورها به تعهد ماستر يها ين بدهيا
رخ  يد هرگز بحرانيعمل کرده بودند, شا يد ناخالص داخلي% تول۶۰د بزرگتر از يها نبا دولت

به تعهد ماستريخ توضيح داده  عضو يکشورهاعدم تعهد  در ادامه عوامل موثر برداد.  ينم
 شود. می

ا يتاليمانند ا ييوستن کشورهايشتر بحث شد با پيهمانگونه که پ :يمالالف. عدم انضباط 
ن کشورها يافت. لذا دولت ايکاهش  ياول يبا آلمان, تورم کشورها يا هيونان به اتحاديو 



 اي و بين کشوريهاي منطقههمکاري                                                                                     ٧٦٨

 
ن يا يها دادند. دولت يش ميبودجه را افزا يا کسريگرفتند و  يم يشتريات بيد ماليا باي

 افزودند.  يدولت يبر بدهدند و يکشورها راه دوم را برگز

ار يبس ي، نرخ بهره جهانيبه بحران جهان يدر دهه منحن :ين جهانييب. نرخ بهره پا
ن ييبود. نرخ بهره پا يه جهانيق گسترده سرمايل تزرين بدليين نرخ بهره پاين بود. اييپا

ن يرند. لذا ايشتر قرض بگيکرد که هرچه ب يب ميرا ترغ ييه اروپايحاش يکشورها
 يها يبه بده ،خواهد ماند ين باقيين فرض غلط که نرخ بهره همواره پايبا اکشورها 

  دچار شدند.  يميحج يدولت
جنوب  يپس از بحران جهان درحال توسعه: يکشورها يج. کاهش نرخ بهره دولت

ش گرفتند و يرا در پ يت پوليريمدمدرن  يها درحال توسعه روش يا, کشورهايشرق آس
ن يند که باعث شد نرخ بهره ايافزايخود ب يبانک يها ييمرور بر انباشت داراتوانستند به 

با برابری نرخ بهره کشورهای شود.  افتهيتوسعه  يکشورهاکشورها در حد نرخ بهره 
حرکت کرد  يغرب ياوراق قرضه کشورها به سمت هيسرما،  اروپايي و کشورهای آسيايي

  دارند.  يسک کمتريرايي چرا که باور غالب اين بود که اوراق اروپ

 يا سابقه يز به صورت بيمسکن ن يها ه ارزان باعث شد نرخ بهره واميسرما بحران مسکن:  .۳
خرج ندادند  رندگان بهيگ وام يت ماليها دقت الزم در احراز صالح ن بانکيابد. عالوه بر ايکاهش 
افت کردند. پس از وقوع يدر يار ارزان و بزرگيبس يها نداشتند وام يکه درآمد کاف يو افراد

د کرده يمسکن را تول يها ن واميکه ا ييها شدند و بانکن بازپرداخت ها ن وامياز ا ياريبحران بس
هاي  ترين ورشکستگي آيسلند و ايرلند که بزرگ يبانک هابراي مثال . ندبودند ورشکست کرد

   .بودند بدهکار٪ از کل توليد ناخالص داخلي را ۳۰۰٪ و ۸۰۰بيشتر از به ترتيب بانکي را داشتند، 
در مقابل افته بود. يص يها در بخش مسکن تخص از وام يبخش بزرگ مورددو در هر  به عالوه

، بانک مرکزي ت کنديريو توانست بحران مسکن را مد داشت يا قوي يمرکزآمريکا که بانک 
را هاي ورشکسته حمايت کند، بلکه چنين سياستي  ديد که از بانک اروپا نه تنها خود را موظف نمي

مختلف  يها دهد چگونه بحران ين مثال نشان ميا. دانست يمخالف قوانين بانک مرکزي اروپا 
جر به بحران شروع شده بود, من يدولت يکه از بده يکنند. بحران يد ميت و تشديگر را تقويکدي

  در غرب شد.  يمسکن و بحران بانک

داشت,   يق بحران را درپيکه ادامه و تعم يگريعامل د :يگذارسياست در نااطميناني  .۴
انه ياروپا بود. در م يه اروپا و بانک مرکزي, اتحاديمرکز يها دولت يها استيدر س يانيناطم
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 يا بانک مرکزين مشخص نبود آيشود. همچن يونان از اروپا جدا ميا مثال يبحران مشخص نبود آ

ا تا انتها سکوت يورشکسته را نجات خواهد داد و  يها اروپا در بحران مداخله خواهد کرد و بانک
که در  يمختلف شد. البته زمان يها در بخش يگذار هيمانع رشد و سرما ينانين نااطمي. اکرد خواهد

ان يسخن به م يتجار يها ت بانکيت از حمايعاروپا با قاط يهم بانک مرکز ۲۰۱۲انه سال يم
ن کشورها را در يش رفت که حضور ايپ يا به سمتيا و اسپانيتاليونان, ايانتخابات در هم آورد و 

دا يش پيافزا يگذار هيزان سرمايم ياز بازار رخت بست و تاحدود ينانين کرد, نااطميتضمه ياتحاد
  کرد. 

چهارم از مجموعه مطالعات تحوالت در فصل اول جلد  يشنهاديپ يها استيس يياروپا ياگر کشورها يحت
روبرو  ياساس هاي چالش نند, همچنان بابحران را مرتفع ک يرند و عوامل اصليش بگيرا در پ جهانی طرح حاضر

د نشمارش خواه دنبزند بحران دامن يتوانند به تشد يه مک ييها خواهند بود. در ادامه به صورت خالصه چالش
  . شد

 باشد، زياد بسيار کشوري هاي بدهي ميزان اگر و نرخ بهره باال: دولت بدهي بزرگ حجم .۱
 انتظاري، چنين ايجاد صورت در. يابد افزايشآحاد اقتصادي انتظار دارند در آينده تورم و يا ماليات 

 صورت در چراکه. داد خواهند دست از را گذاري سرمايه براي خود انگيزه اقتصادي آحاد
 تورم توسط يا و شود مي اخذ ماليات توسط يا ها آن سود از زيادي ميزان توليد، و گذاري سرمايه

. ديد خواهند بيآس نيز بازار در نااطميناني از کشورهايي چنين اين بر عالوه. شد خواهد ارزش کم
 مواجه باال بهره نرخ بحران با توانند مي بازار در شايعه يا و گذار سياست اشتباه يک با کشورها اين

 را کشور تواند مي که است بزرگي رقم بهره، نرخ در اختالف درصد يک باال، هاي بدهي در. شوند
ش يرا افزا يورشکستگ يها برا زه دولتيباال انگ يحجم بده. بکشاند ورشکستگي آستانه به
را  هبهرنرخ  يش حجم بدهياطالع دارند و با افزا يندين فرايگذاران از چن هيدهد. سرما يم

چون  يگريدهد, عوامل د يش ميکه نرخ بهره را افزا يعالوه بر حجم بدهدهند.  يش ميافزا
ن يتام يتواند نرخ بهره برا يز مين يخارج يبده يو درصد باال يد بدهيمتمرکز سررس يبند زمان

 ش دهد. يدشده را افزاياعتبار مجدد اوراق سررس

 نرخ کاهش مواجهند آن با زده بحران کشورهاي هاي بانک امروز که چالشي :بحران بانکي .۲
 سال اواخر در يوناني هاي بانک در ها سپرده ميزان مثال براي. است ها بانک اين در گذاري سپرده
 سال پايان مشابه، صورت به. است بوده ۲۰۱۰ سال پايان از کمتر درصد ۱۸ به نزديک ۲۰۱۱
 از منابع که دهد مي نشان اين. است بوده ۲۰۰۹ سال از کمتر درصد ۱۲ به نزديک ۲۰۱۰
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 بانکي بحران .کنند مي فرار آلماني خصوص به و خارجي هاي بانک سمت به يوناني هاي بانک
 ها سرمايه و است اتحاديه درون تر مطمئن کشورهاي و ها بانک سمت به ها سرمايه پرواز اخير

هاي  هزينه ديگري که بانک. اند نکرده فرار آمريکايي و آسيايي چون ديگر کشورهاي به چندان
 اساس بر. است ١۳ بازل جديد قوانين با تطبيق براي جديد هاروپايي با آن مواجهند، تامين سرماي

 به جديد قوانين. باشد بانک سهام کل درصد ۹ از بيشتر بايد سرمايه اوليه هسته جديد قوانين
 تصويب زمان در. است شده تنظيم ها بانک بلندمدت سالم عملکرد از اطمينان افزايش منظور
 به ها بانک رفت مي انتظار لذا. شود طوالني و عميق حد اين تا اخير بحران رفت نمي انتظار قوانين
 جديد قوانين اجراي بحران شدن طوالني با اما. دهند تطبيق جديد قوانين با را خود بتوانند راحتي
 پرهزينه بسيار ها بانک براي بحران زمان در مطمئن سرمايه تامين که چرا. شد پرهزينه بسيار

 تاثير تحت را اقتصادي رشد تواند مي که انجاميد خواهد وام کاهش به سرمايه افزايش. بود خواهد
 .شود تامين که است نياز بيشتري سرمايه جديد، وام هر ازاي به که چرا. دهد قرار

. است سريع اقتصادي رشد به بازگشت اخير، بحران از نجات بلندمدت راه تنها :اقتصادي رشد  .۳
 خود بدهي توانند مي کشورها و يابدمي افزايش ها دولت ماليات درآمد ميزان کند، رشد اقتصاد اگر
 يابدمي کاهش نيز دولتي اوراق بهره نرخ شود، بهتر ها دولت درآمدي افق وقتي. کنند پرداخت را
 کاهش بيکاري ميزان اقتصادي، رشد افزايش با همچنين. شود مي تر آسان ها آن بازپرداخت لذا و

 به حصول ضرورت عين در .يافت خواهد کاهش نيز بيکاري هاي بيمه به دولت پرداختي و يابدمي
. است نبوده موفق چندان اقتصادي رشد تحقق در اروپا اتحاديه عملکرد باال، اقتصادي رشد

 اين در ساختاري اصالحات مثال براي. کشورها هستندعوامل بسياري مانع رشد و توسعه در اين 
 شده روبرو ها اتحاديه مقاومت با کار بازار قوانين اصالح. است نشده اجرا درستي به هنوز کشورها

 کاهش. است يافته شديدي کاهش داخلي و خارجي گذاري سرمايه ميزان همچنين. است
 اروپا اتحاديه. باشد اروپا اتحاديه آتي هايي سياست در نااطميناني از ناشي تواند مي گذاري سرمايه

 ضد هاي سياست سرعت به آمريکا مانند تواند نمي منافع تطابق عدم و سياسي مشکالت دليلبه
 . کند اجرا و تصويب را بحران

 يرو ضرور شيپ يها ر و چالشيبحران اخ يو عوامل اصل يه پوليل اتحاديتشک ينظر يمبان يپس از بررس
تر مانند فرانسه و  کشورهاي بزرگ ينظر يورو انداخته شود. بنابر مبانيبه برندگان و بازندگان منطقه  ياست نگاه

از حذف هزينه  ييباالاي دارند، با تشکيل اتحاديه پولي واحد، منفعت  گسترده يخارج آلمان که روابط تجاري
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شان از صادرات است،  تر اروپا که بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي چنين کشورهاي کوچک برند. هم مبادله مي
 نااطميناني حذف مشابه، صورت به. برند مي بااليي بهره است، مبادله هزينه از يکه ناشرفته  ازدست انيزاز حذف 

 دليل به کشورها اين. گرديد تر کوچک کشورهاي در خارجي مستقيم گذاري سرمايه گير چشم افزايش موجب ارزي
  . هستند ارز نرخ تغييرات بزرگ هاي تکانه معرض در ملي ارز از استفاده صورت در کوچک اندازه

ترين کشوري که در بحران اخير صدمه ديد، کشور يونان است. يکي از داليل اصلي چنين  مهمدر مقابل, 
هايي، کشورهاي  هاي پولي در زمان بحران است. در چنين برهه تاي در اختيار نداشتن سياس زيان گسترده

کنند و لذا صادارت اين  تر مي شان، محصوالت داخلي را در سطح جهاني ارزان ديده با تضعيف پول ملي بحران
يشتر يابد و در نتيجه کشورها با اخذ ماليات ب يابد. با افزايش صادرات توليد و اشتغال بهبود مي کشورها افزايش مي

دليل پيوستن يونان به پول واحد اروپا چنين ابزاري ه توانند بدهي خود را بازپرداخت کنند. اما در بحران اخير ب مي
روبرو  منفي اقتصادي رشد و با صادرات را از دست داده شيافزا ديگر در اختيار يونان نيست. لذا يونان توانايي

 اروپا واحد پولي اتحاديه عضو کشور اين اگر. است آلمان کشور اخير، بحران اصلي هشوند منتفع ن,يهمچن .است
 تقويت بسيار آلمان مارک لذا. کردند مي گذاري سرمايه آلمان مارک روي بر جهاني گذاران سرمايه تمام نبود،
 آلمان صادرات لذا و شدند گران بسيار جهاني سطح در آلماني کاالهاي آلمان، مارک ارزش افزايش با. شد مي

 همه از بيش يورو تقويت عدم است، صادرات به وابسته آلمان اقتصادي رشد که جاييآن از. يافت کاهش بسيار
 در اسپانيا و ايتاليا چون اي زده بحران کشورهاي حضور ديگر، عبارت به. است بوده پرمنفعت آلمان اقتصاد براي

  . است شده يورو تقويت مانع پولي اتحاديه
ر يشود. موارد ز يبررس گيري و تحوالت اخير منطقه يورو بر اقتصاد ايراناثر شکلاست  يت ضروريدر نها

  کند: يج را شمارش مين نتاياهم ا
 .است داشته نزولي روندي ايران، خارجي تجارت کل به نسبت اروپا با خارجي تجارت ميزان .۱

ران از يمقابل, واردات ان است. در يماب يف ياسياز سطح روابط س يران به اروپا تابعيصادرات ا
 بوده است. ياسياز روابط س يکمتر تابعاروپا 

 .است جهان بقيه ران بايا يد تجاريمشابه س اروپا با تجاري تسبد مبادال  .۲

. دارد قرار اول رتبه در دالر ميليارد ۴,۵ با ايران به واردات ميزان از آلمان سهم ,۲۰۱۰ سال در .۳
 دوم رتبه در ترکيه آلمان، از پس .است اروپا از واردات کل چهارم يک حدود در واردات ميزان اين

. است شده تبديل ايران تجاري مهم شريک به تازگي به ترکيه. دارد قرار ايران با خارجي تجارت
 تاثير ترين مهم بنابراين. دارد قرار ايران صادراتي اول رتبه در ترکيه اروپايي کشورهاي ميان در
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 هم توان مي اين. بپيوندد اروپا پولي اتحاديه به ترکيه که است زماني اروپا اتحاديه گسترش

 .باشد ايران براي تهديد هم و فرصت

 يا هسته کشورهاي ايران تجاري اصلي شرکايدر بخش واردات ، يياروپا يان کشورهايدر م .۴
 تجاري شرکاي تعيين در اساسي نقش زين يگيو همسا يکين، نزديعالوه بر ا. باشند مي اروپا
 کشورهاي ترکيه، از پس که چرا. کند نمي صدق اي قاعده چنين صادرات در اگرچه. کند مي بازي

 . دارند قرار روسيه و ايتاليا آلمان، آذربايجان، و بلژيک

٢٠G 

۲۰G  های  اقتصاد بزرگ جهان در آن عضويت دارند و برای عبور از بحران ۲۰نهادی بين المللی است که
در خالل بحران اقتصادي رهبران کشورهاي کنند.  های خود را در سطح جهانی هماهنگ می اقتصادی سياست

براي مذاکرات و هماهنگي براي عبور از بحران مالي جهاني استفاده کنند.  ۲۰Gقدرتمند تصميم گرفتند از بستر 
سي آمريکا، بسياري از  در شهر واشنگتن دي ۲۰۰۸ان کوتاهي و با تشکيل اولين جلسه سران در نوامبر سال در زم

شد.  المللي به وضوح ديده مي ضرورت نهادي براي هماهنگي بين چراکه توجهات جهاني به اين نهاد جذب شد
توانستند به عنوان جايگزين عمل  ه ميک وجود داشتندالمللي پول،  و صندوق بين ۱۳Gالبته دو نهاد جهاني ديگر، 

  هاي جدي براي تامين اين هدف بودند.  کنند ولي هر دو اين مراکز دچار نقصان
هيدات بيشتري براي کنترل بحران جهاني مدر لندن برگزار گرديد ت ۲۰۰۹در نشست دوم سران که در سال 

هاي مختلف جهت بهبود فضاي مالي  برنامه تريليون دالر به ۱,۱تدارک ديده شد. در اين اجالس توافق شد که 
سازي اختصاص يابد. کشورهاي آمريکا و انگليس که در آن زمان درگير بحران  در جهان، گسترش تجارت و ثبات

اقتصادي بودند رقم باالتري را پيشنهاد دادند و کشورهاي آلمان و فرانسه رقم به مراتب کمتري را پيشنهاد دادند. 
ميليارد دالر به  ۵۰۰در نهايت رقم مذکور به تصويب رسيد و اعضا تقبل کردند که از اين مبلغ زني اعضا  با چانه

زده اختصاص دهد. همچنين  صندوق جهاني پول بدهند تا تمهيدات جديدي براي اعطاي وام به کشورهاي بحران
ميليارد دالر نيز به  ۱۰۰جهاني اختصاص يافت و  ميليارد دالر براي افزايش تجارت جهاني با نظارت بانک ۲۵۰

  رشد در کشورهاي فقير تعيين گرديد.  شيافزا هدف ابصورت وام 
هاي  هاي پولي ضعيف بانک هاي جهاني، سياست دليل ناموزوني در بدهيه بحران جهاني اخير نشان داد ب

تعادل که تمام نظامات اقتصادي ت يوضعتواند از يک  ها اقتصاد جهاني به راحتي مي هاي دولت مرکزي و دخالت
دهي کامال بسته شده و عمال  بانکي و وام ديگري که بازار بينت يوضعکنند، به  به بهترين شکل فعاليت مي

نه  ييک کشور به تنهاي ن است کهيااست  يهيآنچه بددهد.  حالتگذاري اوراق غيرممکن است تغيير  قيمت
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تواند مانع تکرار بحران اخير شود. اگر کشوري به تنهايي تصميم بگيرد  امکان گريز از اين بحران را دارد و نه مي

که به  هاي داخلي اين کشور به جاي اين گذاري نرخ بهره بانکي را کاهش دهد، سرمايه براي افزايش سرمايه
کنند و  سمت توليد حرکت کنند به سمت اوراق قرضه کشورهاي ديگر که نرخ بهره باالتري دارند حرکت مي

شديد سرمايه خارجي مواجه شده ورود رشد اقتصادي رخ نخواهد داد. در عين حال کشوري که با جريان  الًعم
گيرند و  شود و صنايع داخلي تحت فشار قرار مي است، با بحران جديد روبرو است که نرخ ارز اين کشور تقويت مي

تواند در بازارهاي بورس مختلف  ذاري ميگ شود. در شرايطي که هر سرمايه تر مي لذا بحران در اين کشور عميق
دهد، بدون  هاي جديد انتقال سرمايه در زمان کوتاهي رخ مي آوري دليل فنه گذاري کند و ب جهاني سرمايه

ر يزدر قالب  ۲۰Gساختار  ن اساسيبر اهماهنگي بين کشورهاي بزرگ مديريت بحران غير ممکن است. 
  به مديريت بهتر بحران جهاني کمک کنند. تواند  يم

  .يا مدت و گله کوتاه جريان سرمايهرفع ناموزوني در اقتصاد جهاني و کاهش  .۱

  .در زمان بحرانمختلف  يکشورهاهاي کالن  سياستدر  يهماهنگ .۲

ن يقوان يب و اجراياز جمله تصو اصالح در بازارهماهنگ در  يها استيس يکمک به اجرا .۳
 همگون.

  .يالملل نيب موسسات پولي کنترل بر .۴

به مرور به نهادي جهاني تبديل خواهد شد که کشورهايي که عضو اين نهاد  ۲۰Gهاي فوق نشان داد،  مثال
هاي جهاني را به سمتي هدايت کنند تا منافع  هاي جهاني موثر باشند و سياست گذاري توانند در سياست هستند مي

تواند در  يها است م اي که ايران عضو آن هاي منطقه کشورشان نيز تامين شود. عدم عضويت ايران و يا همکاري
هاي جهاني تاثير مستقيمي بر جريان سرمايه به ايران خواهد  بلندمدت به ضرر ايران تمام شود. برخي سياست

تواند به پيشرفت کشورهاي رقيب ايران که عضو اين نهاد  گذاشت که کنار ماندن ايران از اين نهاد جهاني مي
سازي روابط ايران با  کند که عادي را نيز دعوت مي هستند منجر شود. اين نهاد ساليانه برخي کشورهاي ناظر

تواند شرايطي را فراهم سازد که در ساليان آتي ايران نيز به عنوان عضو ناظر در اين جلسات  جهان غرب مي
  دعوت شود. 

 شوراي همکاري خليج فارس

زد و بر پايه اين پردا هاي اقتصادي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس مي اين بخش ابتدا به مطالعه ويژگي
 شود. خصوصيات، سابقه تشکيل و سپس داليل موفقيت و شکست شوراي همکاري خليج فارس بررسي مي

  عبارتند از: خليج فارس يهمکار يهاي اقتصادي کشورهاي عضو شورا ويژگي
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 د ياز نفت به همراه نوسانات باال در تول يباال ناش توليد ناخالص داخلياقتصاد:  يقيبخش حق

 .يص داخلناخال

 گر همگرا شده است.يکدين کشورها به نفت, به يا ي: شدت وابستگيدرآمد ملاجزا در  ييهمگرا 

  :درصد  ۸۰کارگران خارجي است. بالغ بر ن کشورها, ياز بازار کار در اي يدرصد باالبازار کار
 نيروي کار در اين کشورها مهاجر و موقت هستند. 

 بانکي را در سطحي برابر با نرخ  بهره بين کشورهاي عضو شورا نرختمام : يدر نظام مال ييهمگرا
که نرخ ارز اين کشورها نيز با نرخ ارز   جا دارند. از آن مدت اوراق آمريکايي نگه مي بهره کوتاه

ها در بلندمدت ثبات پولي براي کشورهاي عضو به  آمريکا تثبيت شده است، مجموع اين سياست
اي را  هاي درون منطقه هاي پولي مشابه، ظرفيت همکاري سياست همراه آورده است. پيگيري

 افزايش داده است. 

  تنها کشورهاي کوچک اتحاديه چون عمان و بحرين درصد : يکشور نيتجارت بسهم اندک
اي دارند و واردات کشورهاي اصلي غالبا از خارج اتحاديه تامين  کشوري عمده تجارت بين

ترين کشورهاي صادراتي درون شورايي هستند.  و امارات فعال شود. کشورهاي عمان، بحرين مي
 ۱۰شورايي بسيار ناچيز و در حدود کمتر از   شود که سهم صادرات درون مجددا، مشاهده مي

 درصد کل صادرات کشوري است. 

 رشد اعتبارات بانکي در کشورهاي عضو شورا : يبحران جهانت ياز سرا يناش يگذار هيافت سرما
با افت شديدي روبرو شده است. کاهش شديد اعتبارات به  ۲۰۰۷بحران جهاني سال پس از 

ها  تواند از کاهش تقاضاي اعتبارات و يا عدم تمايل بانک بخش خصوصي پس از بحران مالي مي
رسد با توجه به بحران زمين و مسکن در  در تخصيص اعتبارات ناشي شده باشد. گرچه به نظر مي

 اند. امل فوق موثر بودهاين کشورها هر دو ع

 هاي عمراني توسط شرکاي  حجم بزرگي از اعتبارات پروژه :بلندمدت يه گذاريسرما ياجزا
هاي بخش  درصد پروژه ۶۰بالغ بر  ۲۰۰۷اند. براي مثال در سال  شدهخارجي تامين مالي 
هاي خارجي با فاصله بسيار  اند. پس از بانک شدههاي خارجي تامين اعتبار  خصوصي توسط بانک

، ۲۰۰۷هاي سال  اي قرار دارند. اما پس از بحران مالي و بانکي و بدهي هاي منطقه زياد، بانک
شود. روند جديد مشارکت بسيار گسترده  تغييرات چشمگيري در سبد تامين اعتبارات ديده مي

هاي مالي سهم خود از تامين اعتبارات که اين نهاد نهادهاي اعتباري صادراتي است. به نحوي
هاي  اند. بر اساس تخمين درصد افزايش داده ۲۵درصد به  ۳هاي کشورهاي عضو را از  پروژه
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اي و ژاپني در اين کشورها افزايش  هاي اعتباري صادراتي چيني، کره موسسات پولي، سهم نهاد

 گيري يافته است. چشم

ک يتوان در قالب  ي, مفارس خليج همکاري شورايعضو  ياکشوره يات اقتصاديپس از اطالع از خصوص
  کرد.  يرا بررس  رو شيو افق پ , نقاط ضعف و قوتين شورايا تشکيل داليل يمطالعه مورد

در سايه انقالب اسالمي، کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به فکر تاسيس شوراي همکاري افتادند تا روابط 
نامه بين کشورهاي عضو، صريحا از افزايش قدرت دفاعي در  سياسي بين اين کشورها تحکيم يابد. در اولين توافق

حدودي در خصوص مسائل اقتصادي داشت، مقابل تهديدات خارجي نام برده شده بود. گرچه بيانيه اول بندهاي م
توان ادعا کرد  هاي آتي اين شورا بر پايه مسائل اقتصادي استوار بوده است. به عبارت ديگر مي ولي روند اجالس

که شوراي همکاري خليج فارس با مقاصد سياسي و نظامي تاسيس گرديد،  اکثر مصوبات آتي و  عليرغم اين
  فارس حول موضوع اقتصادي و تجارت درون شورايي بوده است. جلسات آتي شوراي همکاري خليج 

اي شروع کردند. در  سازي را با تشکيل توافقات تجاري منطقه کشورهاي عربي فرايند يکپارچه ۱۹۸۳از سال 
اين  ۲۰۰۳جايي آزادانه کاال و نيروي کار متمرکز شدند. در سال  مرحله اول کشورهاي عضو بر هدف تسهيل جابه

سازي شدند که شامل نظام گمرکي خارجي مشترک است. اين کشورها  ارد مرحله دوم فرايند يکپارچهکشورها و
اند که به  گذاري کرده اند که تشکيل بازار مشترک است و هدف مرحله سومي را آغاز کرده ۲۰۰۸همچنين از سال 

توان ادعا  با تقريب خوبي مي .زودي مرحله چهارم را که تشکيل پول واحد و نظام پولي واحد است، عملياتي شود
اي منعقد گرديد شکست  تجاري منطقه  نامه اوليه بين کشورهاي عضو شورا که تحت عنوان توافق کرد که توافق

هاي تجاري شوراي همکاري خليج فارس شمارش شده  داليل متعدد غيرتجاري براي عدم موفقيت توافق خورد.
مبدا براي کاالهاي مشتقه به عنوان يکي از موانع اجرايي شدن اين است. براي مثال از پيچيدگي تعريف قانون 

هاي غيرمنضبط را جزو موانع تجاري  قانون ياد شده است. همچنين مي توان مشکالت اداري گسترده و دولت
توان از  اي برشمرد که به عنوان مانعي اساسي بر گسترش تجارت عمل مي کنند در همين راستا مي غيرتعرفه
دخالت گسترده مناسبات و توان  يمگريز گمرکي متعدد ياد کرد. در عين حال  رکي پيچيده و قوانين و راهنظام گم
نيز به عنوان يکي از علل غيرتجاري شکست را هاي نظامي و امنيتي در قراردادهاي تجاري   سازمان
 . بر شمردشوراي همکاري خليج فارس هاي اقتصادي  نامه توافق

اند.  اهميت شده وسيله اصالحات قوانين درون کشوري اين موانع به مرور کم هشود که ب ميبه صورت کلي ادعا 
المللي است. براي مثال تمام کشورها به غير از  شاهد اصلي اين مدعا حضور اکثر اين کشورها در توافقات بين

اي با کشورها  ردهدرآمده بودند. همچنين اين کشورها مبادالت گست WTOبه عضويت  ۲۰۰۰عربستان تا سال 
هاي ابتدايي تشکيل شورا بسيار پررنگ بود،  اند. لذا درعين حال که موانع غيرتجاري در سال اروپايي داشته
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ها را افزايش داده است. مثال فوق  المللي، ظرفيت تجاري آن هاي بين نامه عضويت آهسته اين کشورها در توافق

هاي اصلي حذف موانع غيرتجاري در ايران که معموال از  از روشتواند درسي مهم براي ايران باشد که يکي  مي
شود، پيوستن به توافقات جهاني و به مرور يادگيري  الملل ياد مي آن با عبارت هزينه باالي مبادله در تجارت بين

  ها است.  نامه گذاران جهاني در فرايند پيوستن به اين توافق نحوه تعامل با تجار و سرمايه
  عبارتند از: يشکست در گسترش روابط تجاراقتصادي  ليعمده دال

براي مثال کشور عربستان همواره در پي حمايت از  :يتجار يها استيدر س يناهماهنگ .۱
هاي کوچک نوظهور ملي بوده است. در مقابل بحرين سياست جايگزيني  صنايع داخلي و شرکت

يش گرفته است. در مقابل اين کشورها، گذاري در پ درصد از واردات با توليد داخلي را در تعرفه ۳۰
هاي تجاري کامال بازي را در پيش گرفته است. تعرفه اعمالي در امارات تا سال  امارات سياست

درصد قرار داشت. از اين سال امارات تعرفه را کمي  ۱در کمترين سطح ممکن يعني  ۱۹۹۴
امارات از واردات کاالهاي خارجي اي که  درصد رساند. با اين حال، تعرفه ۴افزايش داد و به سطح 

 کند، بسيار کمتر از ديگر کشورها عضو شوراي همکاري خليج فارس است. اخذ مي

کشور عربستان با اختالف، بسيار بزرگتر از  ن کشورهاي شورا:غلبه يک کشور در ميا .۲
درصد کل  ۷۰ديگر کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس است. اين کشور درحدود 

تر از امارات است که در رتبه دوم قرار دارد. . توليد  برابر پرجمعيت ۸جمعيت درون شورا را دارد و 
برابر امارات است. به  ۳و حدود  درصد کل توليد کشورهاي شورا ۵۳ناخالص اين کشور حدود 

وزن خود دارد و اين  عبارت ديگر کشور بزرگي چون عربستان نياز به شرکاي تجاري هم
برانگيز نيست اگر  توانند شريک اصلي عربستان باشند. بنابراين تعجب کشورهاي کوچک نمي

ات مبادالت گسترده کا، استراليا و ژاپن هم از نظر صادرات و هم وارديعربستان با کشورهاي آمر
هاي تجاري عربستان در تعيين آينده اقتصادي شورا بسيار  تجاري دارد. از سوي ديگر سياست

هاي حمايتي از صنايع داخلي را با قدرت ادامه بدهند،  تاثيرگذار است. تا وقتي عربستان سياست
  آينده چنداني براي اين شورا متصور نخواهد بود. 

توانند مکمل  هم نميه بهيشب يبا ساختار اقتصاد يکشورها :ابهساختار اقتصادي بسيار مش .۳
اقتصادي يکديگر باشند. به غير از بحرين ديگر کشورهاي عضو شورا کامال وابسته به درآمد نفتي 

 هاي نفتي هستند. و فراورده

وقتي کشورهاي صادرکننده  :وابستگي به تجارت خارجي و مخصوصا صادرات نفت .۴
اري گسترده با آمريکا و اروپا هستند و سهم بااليي از واردات ايشان از اين نفت داراي روابط تج
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تواند  هايي که خريدار نفت نيستند نمي شود، گسترش روابط تجاري با همسايه کشورها انجام مي

 منطق اقتصادي چنداني داشته باشد.

 يکيو نظر به نزد است بازار کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس يکي از پرسودترين بازارهاي جهاني
. ذکر اين شود ين کشورها شمارش ميش تجارت با ايافزا يها تين کشورها در ادامه قابليران به ايا ييايجغراف

نکته در ابتداي اين بخش ضروري است که برقراري روابط با هر يک از کشورهاي عضو، تنها در صورت 
عربي حاشيه خليج فارس، به خصوص عربستان، مقدور زدايي و برقراري روابط حسنه سياسي با کشورهاي  تنش

است. براي مثال هر کدام از اين کشورها رابطه اقتصادي، فرهنگي و سياسي با عربستان را به رابطه اقتصادي با 
که رابطه سياسي ايران با عربستان به سمت بهبود  رسد تنها در صورتي دهند. بنابراين به نظر مي ايران ترجيح مي

  هاي اقتصادي اين گزارش قابل خواهد بود. د، توصيهحرکت کن

 ران با دول منطقه است. يا ياسين کشورها تابع روابط سيصادرات و واردات به ا 

 که اعضاي شوراي همکاري خليج فارس فرايند پيوستن به بازار جهاني را به سرعت  نظر به اين
يدکنندگان را در صورتي که ايران با کنند، صادرکنندگان ايراني مزيت رقابتي با ديگر تول طي مي

رسد براي ايران نيز به  دهند. به نظر مي نامه تجاري امضا نکند، از دست مي اين کشورها توافق
نامه  هاي سياسي امکان ارتباط با شوراي همکاري خليج فارس و عقد توافق دليل سابقه تنش

هاي تجاري  نامه ذاکره شود و توافقتک اين کشورها وارد م مقدور نباشد. ايران بهتر است با تک
، گزينه اول و عمان کويت يهابا کشور با ثباتامضا کند. براي مثال نظر به روابط، حداقل 

  کشور باشد.دو ن يتواند ا نامه تجاري مي توافق

 هاي ايراني بايد بتوانند با  براي دسترسي به بازار بزرگ پيمانکاري در اين کشور، شرکت
ن يهرکدام از ا يها است که شرکت ين نکته ضروريذکر اورها ادغام شوند. هاي اين کش شرکت

 د.نبرنده قراردادهاي پيمانکاري شوتوانند  يمبدون تبعيض قيمتي  کشورها

 هاي ايراني بتوانند در يکي از کشورهاي عضو  در قوانين ايران تمهيداتي ديده شود که بانک ديبا
هاي ايراني بتوانند در اين  شورا نفوذ کنند. بايد قوانين بانکي ايراني به نحوه اجرا شود که بانک

به هاي اين کشورها ادغام شوند. توجه  کشورها شعب جديد احداث کنند و در عين حال با بانک
هاي عربي اين  اين نکته ضروري است که رابطه فوق بايد دوطرفه باشد، به اين معني که بانک

هاي ايراني در  کشورها نيز بتوانند به ايران وارد شوند و در ايران با احداث شعبه و يا ادغام با بانک
 بازار پولي ايران حضور پيدا کنند. 
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 که ران. ين کشورها در ايگذاران ا هيسرمام خارجي گذاري مستقي سرمايه يجاد بستر مناسب برايا

 هاي دوطرفه قابل اجرا است.  نامه تنها با اصالحات در قوانين و همچنين توافق

 سازمان همکاري اقتصادي اکو  

نامه  ک توافقيبر اساس توسط کشورهاي ترکيه، ايران و پاکستان  ۱۹۸۵دولتي است که در سال اکو سازمان بين
عضو جديد که شامل افغانستان، آذربايجان،  ۷اکو گسترش پيدا کرد تا  ۱۹۹۲تاسيس گرديد. در سال  يا منطقه

اکو در سطح بسيار پاييني تجارت درون  رد.يقزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان را دربرگ
گذاري مستقيم  ر و ميزان سرمايهميليارد دال ۴۲کشور عضو کمتر از  ۱۰قرار دارد. کل تجارت درون اکو بين 

ه در يهمسا يکشورها نيز تنها بيز نين تجارت ناچيهم يک سال است. حتيميليارد دالر در  ۲۷خارجي کمتر از 
اکو در کند.  يفا ميمنطقه ا يها مانيشتر از پيار بيتجارت احتماال نقش بس يا اکو رخ داده است که اثرات جاذبه

  شود.  يم ين سازمان بررسيت ايل عدم موفقين داليتر وفق بوده است. در ادامه مهمبرآوردن اکثر اهداف خود نام
راي تشکيل يک اتحاديه اقتصادي قوي ب اقتصاد کالن: يها در شاخص ييعدم همگرا .۱

گر يکديبه  يسطح قابل قبول دراقتصاد کالن کشورهاي عضو شورا  يهااست شاخص يضرور
کشورهاي عضو اکو از منظر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي با يکديگر  همگرا شوند.

هاي پولي کشورهاي عضو نيز چندان هماهنگي به  ن در سياستياختالف فاحشي دارند. همچن
هاي  درصد در دهه ۵۰هاي ساليانه باالي  خورد. براي مثال کشور ترکيه با سابقه تورم چشم نمي

ي پولي صحيح توانسته تورم خود را تک رقمي کند. در مقابل، ايران ها گذشته، با اتخاذ سياست
ار ين معيتر هاي باال بوده است. مهم ها همواره داراي تورم هاي اخير نسبت به ديگر کشور در سال
در نرخ ارز بين کشوري است. مطالعه نرخ ارز  يي, همگرايکشور نيب يها در معاهده ييهمگرا

و تاجيکستان به  ايرانکشورها مانند  يبرخکند که ارزش پول اسمي  ين کشورها مشخص ميا
بيشتر از ديگر کشورها تضعيف شده است. در مقابل پول تاجيکستان در يک دهه  دليل تورم باال

درصد تقويت شده است. در اکثر اين کشورها نرخ ارز دولتي و بازار به صورت  ۲۰بيش از 
هاي پولي، ارزي و  به زبان ساده، سياست .رت فعال استهمزمان حضور دارند که خود مخل تجا

مالي مختلف کشورهاي عضو عملکرد وظرفيت تجارت درون اکو را با پرسش جدي مواجه کرده 
 است.

همچنين ضروري است براي سبد بزرگي از کاالهاي تجاري ماليات  :يکشور نيتعرفه باال ب .۲
اي واردات از کشورهاي ديگر را به يکديگر و ه صفر و يا ناچيز تنظيم شود و اين کشورها تعرفه
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  لکن هرگز اراده ،امضا شده يارين هدف معاهدات بسيا يالبته برا نرخي پايين همگرا کنند.

اي بين اعضا در خصوص  نامه توافق ۱۹۹۱موجود نبود است. براي مثال در سال  يکاف ياسيس
به  زهرگاين توافق  نعقد گرديد.درصد بين اقالم خاصي م ۱۰کشوري تا  هاي بين کاهش تعرفه

ف يتعر يار جزئيقلم و بس ۲۰ار محدود و در حد يبس يچرا که فهرست اقالم توافق سرانجام نرسيد
د داخل يتول يم شده است که کاالهايتنظ ين معاهده به نحوين قانون مبدا در ايهمچن .شده بود

منابع طبيعي و برخي کاالهاي اکو را محدود به کاالهاي اوليه اعم از محصوالت کشاورزي، 
درصد ارزش افزوده  ۶۰گويد تنها کاالهايی که حداقل  قانون مبدا در اکو میکند.  يصنعتي م

نصاب الزم برای تجارت با تعرفه درون اکو را  ها در کشورهای عضو توليد شده باشد، حد آن
که بتوانند کاالهاي صنعتي و قدر بزرگ نيستند  هيچ کدام از اين کشورها از منظر اندازه آندارند. 

 .تا مشمول قوانين تجارت داخلی شوند درصد انجام دهند ۶۰تجاري با حداقل توليد داخلي 

، موانع و در اکوکشوري  ي از موانع اصلي در عدم افزايش تجارت بينکي :يراقتصاديموانع غ .۳
عبارتند از  يرتجارياز موانع غ ييها نمونههاي غيراقتصادي تجارت در اين کشورها است.  هزينه

تجارت  يبرا يناکاف يربناهايدر گمرکات, ز يا قهين سليو اعمال قوان يزمان يباال يها نهيهز
در نظام  يناني, نااطمين درون دولتيرات مکرر در قوانييبازده, تغ آهن کم من و راهيناا يها مانند راه

 گر. يار موارد ديو بس ين تجاري, ابهام در قوانيگذار ساختار قانون

  شود.  يده نميدر معاهده اکو د ياز منظر اقتصاد يچ افق موفقيه يرسد با ساختار کنون ين به نظر ميبنابرا

 هاي پيشنهادي  بندي و سياست جمع

  شود: يحاصل م يکشور نيو ب يالملل نيمطالعات معاهدات بر از يج زينتا
هاي اقتصادي درستي  که سياست ل پيدا کند مگر آنالمل تواند جايگاه مناسبي در روابط بين . هيچ اقتصادي نمي۱

توان تورم باال در ايران داشت و در  بگيرد. نمي  را که متضمن رشد و ثبات بلندمدت است در داخل کشور پيش
توان با  ريزي کند. حتي نمي دار ايراني براي صادرات برنامه گذار و کارخانه عين حال انتظار داشت سرمايه

ايشان را ترغيب  غلبه کرد و کند بر ضرري که تغييرات ناگهاني تورم به توليدکنندگان وارد ميهاي مختلف  مشوق
  معني خواهد بود. به صادرات کرد. بدون صادرات تجارت خارجي بي

هاي  برتر از سياست مند قاعدهرفتار قرن اخير اثبات اين اصل است که  ترين دستاورد اقتصاد مدرن در نيم . مهم۲
ها بايد قابل  قاعده در اقتصاد,کند.  د است. بدون قاعده رفتار انساني از هيچ نظمي پيروي نمييصالحدبر  يمبتن

حال  گذاري است و در عين اجرا و با ثبات باشند. واقعيت اين است که نرخ ارز در ايران يکي از ابزارهاي سياست
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ورده است. تثبيت نرخ ارز در نهايت منجر به در تمام کشورها شکست خ همراه با تورم باال تثبيت نرخ ارزتجربه 

اعالم رسمي دولت براي افزايش  ,مند کردن نرخ ارز شود. تنها راه براي قاعده تغييرات ناگهاني نرخ ارز مي
سال بعد  ۵داند که نرخ ارز دولتي در تمام روزهاي  گذار مي تدريجي نرخ ارز در افق بلندمدت است. لذا هر سرمايه

گذاري کند. اگر دولت و بانک مرکزي  ريزي و سرمايه تواند بر اين اساس برنامه است و لذا مي برابر چه عددي
گذاران را تامين کنند و به بازار ارز سر و سامان ندهند، هرگز تجارت خارجي ايران رونق  نتوانند اعتماد سرمايه

  يابد.  نمي
ا و شوراي همکاري خليج فارس نشان داده شد . عامل مهم ديگر سياست خارجي است. در موارد اتحاديه اروپ۳

که ميزان مبادالت تجاري با اين کشورها تابعي از روابط سياسي ايران با اين کشورها است. از سوي ديگر 
هاي دور مبتني بر تجارت با اروپا به منظور تامين مواد اوليه، قطعات، مهارت و  تکنولوژي صنعتي در ايران از زمان

توان انتظار افزايش  ها و سياست خارجي غيردوستانه نمي بديهي است که با حضور تحريمدانش بوده است. 
تجارت در صورت اتخاذ هر سياست اقتصادي درستي را داشت. بنابراين پيشنهادي نظير تشکيل اتحاديه تجاري 

  رسد.  ر مياث هاي پولي، ارزي و سياست خارجي به نظر بي اي با ترکيه و عراق بدون اصالح سياست منطقه
. گرچه ايران نيز مانند کشورهاي حوزه خليج فارس توليدکننده عمده نفتي است، ولي گسترش روابط با ۴

تواند براي ايران بسيار سودآور باشد. از يک سو اين کشورها با  کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مي
گذاري کنند. از سوي ديگر  اني ايران سرمايههاي عمر توانند در پروژه در اختيار داشتن سرمايه فراوان مي

برداري بااليي کنند. سهم  توانند از توانايي پيمانکاري باالي خود در اين کشورها بهره هاي ايراني مي شرکت
هاي عمراني در توليد ناخالص داخلي اين کشورها رقم بسيار بااليي است. در نهايت بازار اين کشورها  پروژه

الت کشاورزي و همچنين خدمات اعم از پزشکي و بانکي باشند. گسترش روابط اقتصادي تواند هدف محصو مي
است  يد مجدد ضروريتاکهاي دو کشوري مقدور است.  نامه با کشورهاي عربي حوزه خليج فارس در قالب توافق

 ممکنهاي خارجي دوستانه و مخصوصا با عربستان  ها در صورت پيگيري سياست گذاري تمام اين سياستکه 
  خواهد بود.

. پيمان اکو به دليل ساختار حقوقي بدون برنامه، ضعف بازر در تعيين اهداف و مطالعات اقتصادي و در نهايت ۵
رسد  اي نتوانسته موفق عمل کند. به نظر مي منطقه عدم همگرايي اعضا هرگز در گسترش روابط تجاري درون

راکه فاصله کشور ترکيه با ديگر کشورها بسيار گسترده شده موفقيت اين سازمان در آينده کمتر هم خواهد شد. چ
اکو است تمايلي به گسترش اکو نخواهد داشت. بنابراين به نظر  يو لذا ترکيه که يکي از کشورهاي محور

اي ندارند،  منطقه اي در اجراي تعهدات بين رسد در قالب اکو و با حضور کشورهايي که کمترين تجربه و سابقه مي
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ريزي  . در مقابل بايد براي پيوستن به معاهدات سازمان تجارت جهاني برنامهستيپر بازده نگذاري بر اکو  سرمايه

  کرد و در اين قالب با کشورهاي عضو اکو پيمان همکاري منعقد کرد. 
رسد، کاهش تعرفه واردات است.  . نکته ديگري که براي ايران در پيوستن به تجارت جهاني ضروري به نظر مي۶
هاي بسيار باال اعمال کرد. از  توان همزمان با برخي کشورها تعرفه کم داشت و در عين حال با بقيه دنيا تعرفه مين

واردات بين   توان به رشد پايدار و باثبات دست يافت مگر قاعده مشخص و يکنواختي بر تعرفه سوي ديگر نمي
درصدي و برخي کاالهاي  ۱۰۰نعتي تعرفه توان برخي کاالهاي ص کاالهاي مختلف وجود داشته باشد. نمي

که تعرفه کاالهای وارداتی تفاوت محسوسی داشته باشد، رشد صنعت زمانيکشاورزي تعرفه ناچيز داشته باشند. 
شود.  که بر مبنای رقابت و نوآوری باشد هرچه بيشتر وابسته به رانت میمذکور با رانت همراه است و به جای اين

که سياستگذار به منظور تشويق های وارداتی نزديک به همديگر باشد. در صورتي تعرفهبنابراين ضروری است 
بندی مشخص  ای بدهد، اين امتياز بايد محدود و با زمان های صنعتی مايل است به صنعتی امتياز تعرفه سياست

براي پيوستن به تجارت جهاني اصالح اساسي نظام تعرفه ضروري است. حتي خارج از هرگونه توافق  باشد.
ها تمرکز شود. با نظام تعرفه حاضر و موانع  المللي در يک برنامه مشخص بايد بر روي اصالح تعرفه بين

  کشوري مقدور نيست.  غيراقتصادي ديگر اعم از مجوز واردات، گمرکات و غيره، تجارت سازنده ايران با هيچ
، پيگيري تعهدات تجاري و ن نقطه آغاز براي ايران. در صورت اصالح تمام عوامل فوق، به نظر بهتري۶

تواند تجارت خارجي خود را افزايش  است. در اين فرايند نه تنها ايران مي WTOهاي دو کشوري در قالب  پيمان
هاي دوکشوري به  بلکه نفس اجراي مرحله به مرحله پيماندهد و درآمد و توليد ناخالص داخلي افزايش يابد، 
رسد در خصوص ايران  شود. به نظر مي گذاران ايران منجر مي يادگيري تجارت جهاني و قوانين آن توسط سياست

هاي تجاري جديد  هاي دوکشوري بر تشکيل اتحاديه و با توجه به موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد، پيمان
  برتري دارد. 
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