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تجربه بیش از پنج دهه تالش موفقیت آمیز کشورهای نوخاسته صنعتی نمایانگر این واقعیت است که
بدون وجود یک بخش خصوصی بالنده وتوانمنددراقتصاد ملی هرگزنمی توان بهه توهوا اقتصهادی و
توسعه صنعتی -صادراتی به منزله پایگاه مادی جریان پیشرفت دسهت یافهت .وجهود قدرتمنهد ایهن
بخش دراقتصادهرکشوری ازاهمیت راهبردی برخورداراست .بخش خصوصی عامل اصلی سازندگی،
نوآوری ،کهارآفرینی وسهرمایه گهیاری وآفریننهده و پدیدآورنهده سهرمایه ههای مهادی و فیزی هی و
دارایی های ف ری و دارای نقش مسلط درپیشبردوتداوم رشد اقتصهادی موسهوم مهی شهود وسه
بسیارمؤثری در ایجاد فرصت های شغلی ومشاغل جدید درمجموع اقتصادملی دارد .بخش خصوصی
عامل م

افزایش وتنوع تولیدات کاالیی ودرآمهدملی ووسهیله ایجادواسهتمراررفاه مهادی ودرن ایهت

برقراری عدالت اجتماعی درجامعه است .درکشورهای نفتخیز به طورعام ودرایران به طورخاص تن ا
بخش خصوصی است که باید مجموعه گرایش های تووا اقتصادی وساختاری درزمینه گسترش پایه
تولیدوصادرات غیرنفتی وخروج ازوابستگی به نفت را سامان داده وبه انجام رساند.
ایران طی نی قرن گیشته درمقایسه با کشورهای نوصنعتی پیشرووموفق درزمینه تولید وصادرات انبوه
نتوانسته است به رشدی پایدارمتناسب با امتیازات وبرتری های مطلق ونسبی خود دست یابد واگرچه
بخش خصوصی فعاا درحوزه های بازرگانی وخدمات بها ب هره گیهری ازشهرایط وساختارنامناسهب
اقتصادی وام ان سودآوری باالتروبازگشت سریع سرمایه ازتوانایی مالی بسهیارعییمی برخوردارشهده
است ،لی ن این فرآیندهرگزنتوانسته است به روندی پویا وپیوسهته درمسیرسهرمایه گهیاری ،اشهتغاا
مولد ،تولید صنعتی باارزش افزوده باالوسرانجام به شه ل گیهری پایگهاه اصهلی رشداقتصهادی یعنهی
توسعه صادرات کاالها وخدمات غیرنفتی به ویژه صادرات صنعتی منجرومنت ی شود.
درساا های گیشته توسعه مال یت ،مدیریت ،مقررات وکنترا های دولتی ،نارسایی های نیام حقوقی
ه قضایی کشوردرزمینه تعریه

وتضهمین حقهوا مال یهت خصوصهی وتنفیهی واجهرای که هزینهه

قراردادها ،نامشخص ماندن نیام ارزشی انگیزه هادرزمینه کسهب سهود ،تهراک و انباشهت سهرمایه و
ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصرپایه ای رشد و همچنین وجود اب هام ههای ن هادی،
حقوقی و قانونی درزمینه روابط اجتماعی به ویژه درحوزه فعالیت های اقتصادی ،به بیرون رانده شدن
بخش خصوصی ازمدارفعالیت ههای مولهد ،موهدودکردن عمل هرد بازارورقابهت ،کهاهش کهارآیی و
دراقتصادج انی س

بخش خصوصی درایجادفرصت های شغلی وسرمایه گیاری به طورمتوسط زائد بر 09درصداست.

نوآوری ،افزایش هزینه مبادالت ،تضعی

خالقیت های تولیدی ودرمجمهوع کنهدکردن فرآینهد رشهد

اقتصادی منجر شده است .در همین حاا ،اشهتغاا دولهت بهه امهور تصهدی گهری ودرحهوزه ههای
غیراقتداروغیرمرتبط با وظای

اصلی آن ،با مالحیه منابع وتوانمندی ههای موهدود دولهت ،موجهب

گردیده است که فرآیند انجام امورحاکمیتی دولت تضعی

شود .روندهای توسعه درج ان و به ویژه

شواهد تجربی عمل رد کشورهای موفق دراین زمینه نشان داده اسهت کهه همهواره امنیهت قضهایی -
اقتصادی (درحوزه های فردی واجتماعی) ،ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیهت بخهش خصوصهی
درزمینه های تولیدی واستقرارتأسیسات بازارمبتنی بررقابت ومال یت خصوصی ازعوامل م

پویهایی

وبالندگی اقتصادی بوده ونقش دولت دراموراقتصادی به عمده باید معطوف به توقهق ایهن کارکردهها
وایجاد زیربناهای حقوقی وقانونی ون ادسهازی ههای الزم بهرای فعالیهت ههای بخهش خصوصهی و
ساماندهی و توسعه بازارها باشد که همه این موارد درزمره کاالهای عمومی موسوم مهی شهود و بها
تقویت انجام وظای

حاکمیتی دولت قابل حصوا است.

طی این ساا ها ،ایران به رغ فرازوفرودهای عمل ردی و برخورداری ازظرفیت های بهالقوه گسهترده
وازجمله منابع طبیعی و انسانی ،با وجود برخی ازدستاورد ها درپاره ای ازبخش ها و فعالیهت هها ،یها
به طورخاص درحهوزه ههایی از توسهعه اجتمهاعی ،نتوانسهته بهه یهک جریهان رشهد سهریع ،پیوسهته
وپایداردست یابد و هنوزازدیدگاه ساختاری بسیاری از ابتالئات و عدم تعادا های بنیادی آن همچنان
به جای خوداستوارمانده است .تهداوم وابسهتگی بهه نفهت و آسهیب پهییری اقتصهاد ملهی ازنوسهان
درآمدهای نفت ،گستردگی سازمان های دولتی و ن ادهای شبه دولتی ،ساختارهای مالی  -بودجه ای
ش ننده ،شرایط نامطمئن کسب وکاروفضای نامناسب برای سرمایه گیاری وتوسعه بخش خصوصهی
درجوار نوعی فاصله گیری وعدم تعامل متقارن با اقتصاد ج انی درواقع م مترین عوامل وعناصرایجاد
وتداوم دوربسته پدیده ک رشدی اقتصاد وجامعه ایران موسوم می شود .نوسان شدید ونرخ پهائین
نرخ رشد تولید ملی ،کسری مزمن تراز تجاری بدون نفت ونسبت بسیارپائین صهادرات غیرنفتهی بهه
واردات کشور ،ضع

بنیه فناوری ،ب ره وری نازا عوامل تولید ،عدم استفاده مطلوم از ظرفیت های

تولیدی ووجود ضایعات واتالف منابع زائد براندازه های طبیعی تولید وتوزیع ،حجه پهائین تشه یل
سرمایه ،نازا بودن کیفیت سرمایه گیاری ها ،سرمایه گیاری مودود بخش خصوصی ،رونهد پیوسهته
انتقاا سرمایه ونیروی متخصص به خارج ،نرخ باالی تورم وبی هاری ،رکهود متنهاوم در بسهیاری از
فعالیت ها و ...از شمار تنگناهای آزاردهنده اقتصهاد ملهی اسهت .تردیهدی نیسهت شهرایط ناشهی از
چالش های انقالم ،دگرگونی ههای سیاسهی -مهدیریتی ،جنهت تومیلهی طهوالنی وتخریهب هها و
ویرانی های ناشی ازآن ،افت وخیزهای درآمد نفت به منزلهه عامهل مسهلط دراقتصهاد ایهران ،توهری
2

خارجی وحصر اقتصادی و ...درش ل گیری چنین عمل ردی اثرگیار بوده است .لی ن درکنهار همهه
این پدیدارها ،درارزیابی علل عمل رد مودود اقتصاد کشور ،به هیچ روی نبایدازتأثیرگهیاری عهواملی
چون چیرگی باورها ،دیدگاه ها وتف رات مغایربا قانونمندی های رشد ،ساختارهای ن هادی نامناسهب
وم مترازهمه عدم تع دوانقیاد به اجرای برنامه های توسعه غفلت کرد.
درساا های گیشته به ویژه پس ازخاتمه ساا های جنت ،ایجاددگرگونی ههای سهاختاری دراقتصهاد
ملی ازجمله بازآرایی دولت وتأسیسات عمومی ،بنیاد هاون ادهای شبه دولتی وهمچنهین بهازنگری در
حوزه های تصدی گری وشرکت های دولتی وهمپای آن استقرارسازمان وقواعد بازار ،توسهعه بخهش
خصوصی وخصوصی سازی و اصالح نیام مالی وپولی دربرگیرنده بودجه ،امورمالی ومالیاتی ،شهب ه
بان ی وبان داری ،ارزوارزش گیاری پوا ملی وازهمهه م مترزمینهه سهازی ههای داخلهی وخهارجی
درج ت ش ل گیری فضای مناسب برای سرمایه گیاری (تعری  ،تضمین واعمهاا حقهوا مال یهت،
امنیت سرمایه و ،)..رفع موانع وروان سازی جریان تولید و تجارت خارجی و ...همواره به منزله ارکان
م می دربرنامه گزاری های کشورمطرح بوده است و به طورخاص بسیاری ازحوزه ههای یادشهده بهه
گونهه ای صههریر وروشهن دربرنامههه هههای سهوم وچ ههارم توسهعه ودرچشه اندازبلندمههدت ج.ا.ا .و
سیاست های منض به آن گنجانده شده است .در قهانون برنامهه سهوم توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی
وفرهنگی کشوروسپس درراه ارهای اجرایی آن که به تصهویب هیهات وزیهران رسهید ،مجموعههای
ازخط مشیها ،سیاستها ،تدابیراجرایی واقداماتی به ه پیوسته ،برای انجام اصهالحات سهاختاری -
سیاستی درنیرگرفته شد که امید می رفت با اجرای ایهن مجموعهه ،فضها و شهرایط الزم بهرای رشهد
اقتصادی وافزایش سرمایهگیاری ،ایجاد اشتغاا وگسهترش صهادرات غیهر نفتهی درکشهوربه گونههای
مستمرو با ثبات فهراه آیهد .مهوارد زیردربرگیرنهده چ هارده مهورد ازم متهرین عنهاوین ومضهامین
اقتصادی  -مدیریتی است که درمجموعه سیاست ها وتدابیربرنامه سوم انع اس یافته است:
اصالح نیام اجرایی وساختاربخش عمومی
 اصالح ساختاراداری ومدیریتی ساماندهی شرکت های دولتی تنیی انوصارات ورقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی توسعه بخش خصوصی وخصوصی سازیاصالح مدیریت اقتصادی واتخاذ سیاستهای اقتصادی هماهنت
 زمینه سازی برای ایجاداستقالا سیاستهای پولی ازسیاستهای مالی حرکت به سمت خصوصی سازی فعالیتهای بان ی وبیمهای3

 گسترش وتعمیق بازارسرمایه حرکت درج ت استقرارنیام ارزی انعطافپییروی سان سازی نرخ ارز کنترا کسری بودجه وحج پوا باهدف کاهش تورم وحرکت به سوی آزاد سازی مالی اصالح نیام مالیاتی وبودجه دولت درج ت برقراری کاهش نرخها وافهزایش پایهه مالیهاتی وشفاف سازی نیام بودجه ریزی
 رفع موانع سرمایهگیای ،تولیدون اد سازی برای گسترش وتوسعه صادرات آزاد سازی تجاری دربرگیرنده رفع مودودیتهای مقهداری وموانهع غیرتعرفههای وتعرفههایکردن تجارت خارجی
 استقرارنیام تأمین اجتماعی فراگیروهدفمند کردن یارانهها اصالح سیاستهای اشتغاا وتجدید نیردرن ادهای قانونی بازارکاردربرنامه چ ارم نیزبسته سیاستی مشاب ی با ت راروپوشش حوزه های یادشده وبا تفصیل وتأکیدبیشتربه
ویژه باافزودن فصوا جدیدی چون:
 تعامل مثبت وسازنده بااقتصادج انی، رقابت پییری اقتصادی، توسعه مبتنی بردانایی، حفظ مویط زیست، آمایش سرزمین وتوازن منطقه ای، ارتقای سالمت وب بودکیفیت زندگی، ارتقای امنیت انسانی وعدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی، امنیت ملی، توسعه امورقضایی،تدوین وبه تصویب رسهید .افهزون بهراین درسیاسهت ههای کلهی برنامهه چ هارم (منضه بهه سهند
چش انداز) ،مضامین وجنبه های گوناگون توسعه بلندمدت کشوردر 25مورد – ازجمله امورمربوط
به مناسبات سیاسهی وروابهط خهارجی – بهه منزلهه چهارچوم اساسهی توهوا بنیهادی اقتصهادی -
اجتماعی -فرهنگی کشورتبیین وتنفییشده است.
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بدین ترتیب با مالحیه گستردگی طی

مضامین و موضوعاتی که به ویژه دربرنامه های سوم ،چ ارم،

سیاست های کلی منض به سند چش اندازوشاید دربافتی نه چندان هدفمنهد در برنامهه پهنج  ،طهی
سالیان گیشته مطرح شده است ،هرگونهه توهوا سهاختاری  -سیاسهتی قابهل تصهوربرای مسهیریابی
ورویارویی با چالش ها وتنگناهای اقتصادی  -اجتماعی ایهران درحهاا حاضهرودرآینده نمهی توانهد
درخارج ازچارچوم وموضوعات یادشده مطرح گردد.
قدرمسل آن است که منیومه اصالحات اقتصادی ب

آمیخته ،متوازن وسهازگاربا ی دیگردرهربرنامهه

می بایست درقالب یک نقشه عملیاتی و اقدامات مشخص ،ه پیوندوبا اولویت گیاری وهمچنین بها
زمانبندی وتقدم وتأخرازپیش تعیین شده سرانجام به اجرا گیاشته می شد که تا کنون نسبت بهه ایهن
م

تف رواقدام پیوسته وهمه جانبهای صورت نگرفته است .مضامین مورد نیراصهالحات اقتصهادی

برنامه های توسعه سوم ،چ ارم ،پنج وسیاست های کلی منض به چش انداز ،بدون وجهود چنهین
اولویت گیاری منطقی دربرخی موارد بسته به ضرورت ها وسیاست های روزبه صورت مجهزا ازهه
مدنیرقرارگرفته ،درپاره ای زمینه ها بهه صهورت نهاقص عمهل شهده ودراکثرمهوارد عمهال اجهرای آن
معوا مانده است.
اغراا آمیزنیست اگرگفته شود که م مترین بخش اصالحات اقتصادی که طبعا مقدم ترین اقدام دربین
همه اقدامات دیگراست همانا توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای کسب وکاروجلب
سرمایههای خصوصهی (داخلهی و خهارجی) وحرکهت بهه سهمت استقرارم انیسه بهازارودربطن آن
خصوصی سازی (یا به عبارت دیگراجرای سیاست های اصل  )44همهراه بها اصهالح نیهام تجهارت
خارجی ،ساماندهی بازارهای مالی و  ...وهمزمان کوچک کردن انهدازه دولهت و تقویهت کارکردههای
حاکمیتی آن ونیزکاهش تصدیهای دولت ورقابتی کردن فعالیتها ازطریق حیف یا تنیی انوصارات
است .این حرکت به منزله مبرم ترین حوزه چالشی اصالحات وتووا اقتصادی کشهوروحلقه اصهلی
درفرآیندایجادتورک اقتصادی و راه اندازی چرخه رشدوتولید بهه شهمارمی رود کهه خهود مجموعهه
اقدامات متصل بهه همهی اسهت کهه قطعها جهدا کهردن واجهرای آن ها بهه صهورت انتزاعهی وبهدون
اولویت گیاری وزمان بندی مشخص چه بسا میتواند نتایجی مع وس هدفهای مورد نیربرنامه هها
را به بارآورد .درهمین حاا براساس قانونمندی ههای اقتصهادی وتجربهه رشهد وتوسهعه کشهورهای
نوخاسته وپیشرودرنی قرن اخیرهیچ برنامه ای بدون ت یه برموورهای برون گرایی ،تعامل متقهارن بها
اقتصادج انی ومناسبات سازنده با کشورهای پیشرفته صهنعتی وت یهه بررشهدوپویایی تولیدبهه منزلهه
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پیش شرط ایجادپایگاه مادی برای ب بودوضع زندگی مردم نمی تواند تن ا ازراه م انیزم های توزیعی
به هدف های موردنیروازجمله عدالت اجتماعی دست یابد.
ایران دروضعیت کنونی ،در افق های میان مدت وبلند مدت وبه ویژه درسهاا ههای برنامهه ششه بها
حوزه های چالشی سترگی رویاروی خواهد بود که م مترین آن ا را می توان چنین برشمرد:
 رفع بی اری گسترده کنونی و مواج ه با آهنت افزایش درخورتوجه عرضه نیروی کارجدید همراه باافزایش مشارکت زنان درنیروی کار؛
 تغییردرترکیب عرضه نیروی کاروش ل گیری آمیخته جدیدی ازنیروی کارجوانتر ،توصیل رده تهروبا م ارت های باالتروس

بیشتر زنان درنیروی کاروالزامات آن ازج ت تغییردرتقاضای نیهروی کهار،

ترکیب مشاغل وساختاربخشی اقتصاد ملی؛
 -ضرورت رشد بالقوه باالتر ب ره وری نیروی کار به منزله ی ی از نتایج و توابع م

مرحله انتقهالی

وگیاراقتصادی وتوقق رقابت پییری ونفوذ دربازارهای ج انی وتوسعه صادرات ودرنتیجهه الزامهات
ناشی ازآن درزمینه دستیابی به رشدهای اقتصادی باالتربرای جیم بی اران وایجاد فرصت های شغلی
کافی و مناسب؛
 عدم تعادا روزافزون دربودجهه ومنهابع ومصهارف عمهومی کشهور ،بهه ویهژه دروضهعیت کهاهشدرآمدزایی بخش نفت به منزله بخش مسلط درتأمین درآمدهای بودجه ،وسرانجام ضهرورت اصهالح
ساختاروبازآرایی بخش عمومی درراستای ایجاد شفافیت ،پاسخگویی وهمچنین مودود کردن وظای
دولت به حوزه های کارکردی اصیل آن وموقق ساختن نیات مندرج درسیاست های ابالغی اصل 44
قانون اساسی
 ضرورت کاهش آسیب پییری اقتصاد ملی از طریق گسترش وتعمیق صهنعتی شهدن کشهور ،تنهوعبخشیدن به ساختار تولید ،تجارت واشتغاا وایجاد سازوکارهای الزم برای عقی سازی عوامل اختالا
برون زاد ومقاوم سازی درمقابل ت انه ها وسرانجام ،ش ل دهی به اقتصادی بالنده ،انعطاف پهییروپویا
درانطباا با اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی.
غلبه برچرخه های دائمی ک رشدی دراقتصاد ایران  -که ناگزیر ودرنخستین مرحله مستلزم خهروج
از شرایط رکودتوأم با تورم شدیدکنونی وراه اندازی چرخه رشداست وهمچنهین طهی کهردن مرحلهه
گیارازوضههع موجودودسههتیابی بههه هههدف هههای توسههعه اقتصههادی غیرمت ههی بههه نفههت درافههق
چش انداز  494ه.ش .درراستای تحول بلندمدت اقتصادی با ت یه برتوسعه وتعمیق جریان صهنعتی
شدن کشوروش ل گیری اقتصادی پویا ،رقابت پییرومعطوف به گسترش صادرات به ویهژه صهادرات
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صنعتی با ارزش افزوده باال مستلزم دگرگونی درساختارها ،آزادی اقتصادی ،استقرار نیام تدبیرشایسته
ومناسب ،اصالح ن ادهای عمومی ،تغییر نقش وکارکرد های دولت ،ثبات سیاسی واقتصهادی ،تعامهل
متقارن با اقتصادوشب ه های تولیدوتجارت ج انی وهمزمان وم متر از همه توسعه بخش خصوصی...
و سرانجام تنیی حرکت ها بهه گونهه ای اسهت کهه بتوانهد زمینهه ههای رشددی ردع و پ يا ددارو
مبتنی برتووالت عمیق ت نولوژیک را فراه آورد.
تردیدی نیست که دروضعیت کنونی اقتصادی -اجتماعی کشور ،ایجاد فضای مساعدسرمایه گهیاری،
کسب وکاروتوسعه بخش خصوصی باید به منزله پارادای ومووراصلی درتنیی برنامه ششه توسهعه
قلمدادشده و به گونه ای مؤثردردستورکارسیاستگیاری های میان مهدت وبلنهد مهدت کشهورگنجانده
شود .بدون ایجاد فضای مناسب بهرای تولیدوسهرمایه گهیاری ،ب بهود شهرایط کسهب وکاروتوسهعه
بخش خصوصی درکشور ،دستیابی به هدف ههای کیفهی وکمهی میهان مهدت وبلندمهدت منطبهق بها
رهنمودهای چش اندازوپیگیری اصوا وراهبردههای حهاک براقتصهاد مقهاومتی وتوقهق واجهرای آن
ام انپییرنیست .شایان توجه است که اتخهاذ سیاسهت ههای درسهت نیزلزومها وبهدون ن ادسهازی و
ن ههادآرایی هههای مناسههب نمههی توانههد ضههامن شه ل گیههری سههاختاری پویهها ،بالنههده ،غیرشه ننده و
انعطاف پییردراقتصادایران باشدودرشرایط رکودی کنونی ،راه اندازی چرخه رشدومتضمنات آن بایهد
مقدم برهراقدام دیگری مدنیرقرارگیرد.
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آسیب شناسی فرآیندرشداقتصادی درایران
اقتصادایران ازدیدگاه پیوندبااقتصاد جهانی به لحاظ نفت وسهم تجارت درتولیدملی اقتصادی برون گرا
وازدیدگاه رویكردهای راهبردی ورژیم های سیاستی درون گرا محسوب میی ویود .درهمیین حیا
فرآینددرهم آمیزی ایران با اقتصاد جهانی (میزان درهم آمیزی وسرعت آن) دردودهه آخرقرن بیستم تا
هم اكنون بنابرواخص هاومقایسه های بین المللی درمراتب بسیارپائینی قراردارد .ایران به منزله یكیی
ازكشورهای صادركننده كاالهای نخستین باساختارتك محصولی وغیرمتنوع وانعطاف ناپذیردرمقایسیه
با كشورهای نوخاسته تولیدكننده وصادركننده محصوالت صنعتی درمقابل تكانه های خارجی قابلییت
مواجهه وانطباق كمتری دارد وازهمیین روی ازنوسیانات بیرون زاد (حتیی درویرایا افیزایه بهیای
كاالهای صادراتی  -بیماری هلندی) بیشترزیان می بیند ،به خصوص كه عیواملی نییرتحیریم هیای
یك جانبه وچندجانبه ومحدودیت های ایجادوده درمناسبات اقتصیادی بیامهمترین ویركای تجیاری
ایران دروضعیت كنونی وهمچنین پیگیری برخی ازسیاست های ناهماهنی

وماایربیامنطق اقتصیادی،

نیام تدبیر وایسته وتخصیص بهینه منابع و ...در دوره ای نسبتاً طوالنی نیزبرآن افزوده وده ومجموعه
این ورایا میزان آسیب پذیری اقتصادكشوررا بسیارتشدیدكرده است.
رشداقتصادی ایران درنیم قرن اخیر
ایران درتجربه رود اقتصادی خوددردوره ای بیه ازنیم قرن ازمنیرامكانیات وظرفییت هیای بیالقوه،
ابتالئات و چاله های پیه رو وسرانجام قصه انتیارات بزرگی كه باغصه عملكردهیای بیی قیواره و
كوچك همراه وده با بسیاری از كشورهای صادركننده نفت (با پایه جمعیتی وسیع) همداسیتان بیوده
افزایه ودید بهای كاالهای نخستین  -ازجمله نفت وگاز ،مشابه ورایا رونق سا های  3002تا  -3002ونوسیانات پردامنیه
آن به صورت هجوم درآمدهای ارزی با تأثیرگذاری بر افیزایه ارز

حققیقیی پیو داخلیی وگسیتر

واردات موجیب بسیا

بخه های غیرتجاری (ساختمان وخدمات و )..وهمزمان قبض بخه های تولییدی و فشیار برصیادرات كاالهیای سیاخته ویده
داخلی می وود(بیماری هلندی) .دركشورهای صادركننده نفت وازجمله ایران ورود پیوسته منیابع ارزی از نفیت درهمیه حیا ،
گرایشی را درجهت ارزوگذاری اضافی پو داخلی واعوجاج نرخ ارزایجادمی كندونرخ های ارزی كه برپایه صادرات نفتی دراین
كشورها وكل می گیرداغلب بربخه های غیرنفتی تأثیرنامطلوب گذاوته وتبعات زیانباری راازدیدگاه رقابت پذیری تولییدداخلی
ومتنوع كردن فعالیت های اقتصادی ببارمی آورد .افزون براین فراهمی نسبی ارز توأم با فشارهای تورمی دراین كشیورها تماییل
وترجیح خریدازخارج وواردات راپیه می آوردوسرمایه گذاری های داخلیی رادرزمینیه جیایگزینی واردات وهمچنیین پیشیبرد
هدف های مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی به مخاطره می افكند.

است 3.جریان رود اقتصادی ایران طی این سا ها را با مالحیه عملكردها وتحو درفضای سیاسی
وسیاستی به چنددوره متمایزازهم می توان تفكیك كرد .سا های دهه  230تا وقیوع اولیین تكانیه
ورونق نفتی  232 - 233كه ویژگی اصلی عملكردی آن دستیابی به رودهای اقتصادی چشمگیرتوأم
با تورم های اندک بوده است .سا های بعد ازوقوع تكانه نفتی تا پیه ازانقالب اسالمی كه مشخصه
اصلی آن افزایه چشمگیرمنابع مالی و توأم ودن آن با محدودیت های بودجیه ای نیرم ،رودسیریع
وبی رویه هزینه ها وگستر

بخه عمومی وایجاد فرصت های تازه وبی سابقه رانت جویی اسیت و

این تحوالت گرچه به گونه ای گذرا روداقتصادی را نیزاندكی ازروند های بلندمدت آن فراتربرده اما
افزایه چشمگیرثروت وامكانات پس انداز كشوردراین دوره به هیچ روی تأثیرپاییداری را برجرییان
روداقتصادی ودرآمدسرانه به جای نگذاوته و با وكل گیری تنگناهای فیزیكیی ،زیربنیایی ،انسیانی...
وافزایه میزان تورم تنها به اتالف منابع وبیی ثبیاتی اقتصیادی وتینه هیای اجتمیاعی منجرومنتهیی
گردیده است.
درآستانه انقالب اسالمی ،اقتصاد ایران با اتكای به صادرات نفت وگذراندن تقریباً دودهه رودسریع و
پیوسته ازیك اقتصادراكدوبه عمده كشاورزی به جامعه ای نیمه صنعتی تبدیل وده بود .فرآیندتوسعه
اقتصادی ایران طی این سا هاباتكیه به صنعت وزیربناهای وابسته به آن ،دستیابی به ارقام كمّی رود،
بااتخاذواعما اسیتراتژی جیایگزینی واردات وسیسس توسیعه صیادرات وهمیراه بیا ادغیام تیدریجی
وغیرمتقارن درنیام اقتصادجهانی ازطریق بخه نفت وكل گرفت .نوسیازی پاییه صینعتی اییران در
دهه های  230و 230درورایا فراهمی درآمدهای نفتی به طورطبیعی بیه جرییان انباویت سیرمایه
سرعت بخشیدونیازكشوررا به تجهیزمنابع داخلی وتحدید رودمصرف تا حدود زیادی منتفی ساخت.
جریان رودی كه با كمك منابع نفتی طی این سا ها محقق ودبه گونه ای بود كه قشرهای وسیعی از
ثمییره آن بییی بهییره ماندنییدوتوزیع درآمدبییه نحونییامطلوبی نابرابرویید .اییین تحییوالت وتبعییات آن
اقتصاد ایران ازنوع اقتصادهای متكی به منابع طبیعی و به عمده تك محصولی باپایه بهره برداری و فرو

نفت خام است .طی

یك قرن ازآغازتولیدوصادرات نفت درایران وبه ویژه درپنجاه سا اخیر ،بخه نفت به منزله یك بخه مجیزا و غیرادغیام ویده
دراقتصاد ملی ازطریق مكانیسم های مالی  -ایجاددرآمدازیك سووایجادظرفیت های تازه دراقتصاد ملی ازسوی دیگیر  -جرییان
تحو بلندمدت اقتصادی كشوروتبدیل آن راازجامعه ای سنتی با نقه مسلا كشاورزی به اقتصاد نیمه صنعتی كنونی به پیه برده
است .اما واقعیت آن است كه صادرات نفت خام درمجموع صادرات كاالیی وتجارت خارجی كشورهمچنان نقه غالب ومسلا
راایفا می كند .تنها كافی است اواره وود كه درسا های گذوته عموماً تأمین بیه از 20درصدازدرآمدهای ارزی كشور و نیمیی
ازدرآمدهای بودجه عمومی دولت برعهده صادرات نفت خام بوده و پیه از تشدید روند تحریم ها ،ارز

افیزوده ایین بخیه

(به قیمت های جاری) در سا های نزدیك عموماً اندكی كمترازیك سوم تولیدناخالص داخلی را تشكیل می داده است.
9

برساختاربازارداخلی وتقاضای نهایی به نحو نامناسبی برتركیب رودصنعتی طی این دوره اثرگذاوت و
به وابستگی های تجاری ودوگانگی اقتصادی (پیدایه یك بخه مدرن دركنار بخشی سنتی و ایسیتا)
منجرود .درمجموع درجریان رودالقایی نفت طی این دودهه به رغم تحوالت ساختاری كه درنییام
اقتصادی  -اجتماعی كشورایجادودوباوجودرودهای سریع وپاره ای نهادسازی های مثبت درراستای
توسعه بخه خصوصی ،ساختی غیرمتوازن و وكننده براقتصادوجامعه ایران تحمیل ود .بیازارداخلی
وصادراتی روبه گستر

امّا محدود ،وابستگی تكنولوژیك ،ادغام غیرمتقارن دراقتصادجهانی ،توسیعه

اقتصادی -اجتماعی نامتوازن ،توزیع نامناسب درآمدها دروهرها وروستاها وبین آنها ،ظهورساختارهای
انحصارگونه ونسبتاًپیچیده وتاییرسریع درفرهنی

سینتی ناویی ازجرییان صینعت گسیتری وتوسیعه

وهرنشینی و ...تیوأم بیا ییك نییام سیاسیی اقتدارگراوسیركوبگررا بایدازویمارویژگی هیای اساسیی
اقتصادوجامعه ایران دراین دوران قلمدادكرد.
بررسی فرآینداقتصادی ایران وتركیب آن دردودهه قبل ازانقالب اسالمی (و مقایسیه بیا تجربیه روید
سایركشورهاواقتصادهای نفتخیز) متضمن یكی دونتیجه مهیم اسیت كیه درعیین حیا بیه مجموعیه
كشورهای درحا توسعه نفتخیزنیز قابل تعمیم است:
الف .بهره برداری از درآمدنفت دركشورهای درحیا توسیعه درویرایا محیدودیت هیای نهیادی و
ساختاری همواره از لحاظ فراهمی بعضی منابع مهم واساسی با تنگناهایی مواجه می وود .استفاده از
درآمدهای نفتی دركوتاه مدت می تواند محدودیت های ناوی ازفراهم نبودن این گونه منابع را كاهه
دهد ،لیكن دربلندمدت این تنگناها به صورت موانع وعوامل بازدارنده رود ،دیگربارظاهروده وسدراه
توسعه می وود .اهمیت این مطلب به ویژه ازآن بیاب اسیت كیه نفیت ییك منبیع تجدیدنشیدنی و
فناپذیراست .دردوران رونق نفتی ،با افزایه قیمت نفت ودرنتیجه ازدییاد درآمیدهای نفتیی ،عمومیاً
زمینه ای درجهت مصرف سریع عوایدنفتی واتخاذرویكردها ومواضع كوته بینانه نسبت به جنبه هیای
ساختاری ونهادی رودفراهم می وودواین گرایه سرانجام به وكل گیری فرآینید رویدی كژرفتیارو
ناپایدارمی انجامد.
ب .دركشورهای نفتخیزتمركزقدرت سیاسی واقتدارطلبی توأم با درآمدنفت وآثارآن برفرآیند انباویت
به نحواجتناب ناپذیری به اعوجاج فرآیندرودمنجرمی وود .درآمدنفت اگرچه دركوتاه مدت جرییان
رودرا تسریع وتسهیل می كند ،امّااین فرآیندخصلت پایداری ندارد ودربلندمیدت نمیی توانید تیداوم
یابد .استقرارنیام های دموكراتیك و مشیاركت وسییع سیاسیی ازلحیاظ بهیره منیدی اقشیارمختلف

1

ازجریان رود ،توزیع درآمدوتوسعه صنعتی می تواندتوازن بیشیتری ایجیاد كنید (مسیعود كاروینا
 ، 990هوون

امیراحمدی .2) 990

وسرانجام سا های بعدازانقالب كه می توان آن را به دودوره سا های جن

وسا هیای بعید ازآن

تفكیك كرد .درهمین حا وواهد موجود وده نشان می دهدكه درهمه سا هیای بعیدازرونق نفتیی
 232تاكنون عملكرداقتصادی كشورهمواره خصیلتی نوسیانی داویته اسیت وازدییدگاه منیابع روید
اقتصادی نیزنیروی كاروسرمایه درتولید سهم مسیلا راداویته وسیهم بهیره وری كیل عوامیل درایین
فرآیندعموماً ناچیزبوده است .درهمیین حیا  ،ویواهد آمیاری موجیود حكاییت ازآن دارد كیه بیین
چرخه های درآمدهای صادراتی نفتی ورود اقتصادی درایران نوعی درهم تنیدگی وهم پیوندی وجود
دارد واین مطلب را می توان درتاییرات درآمدنفت وتولیید ملیی دردوره هیای ركودورونیق ازاواخیر
دهه  230به این سوودربراز

نزدیك آنها به وضوح مشاهده كرد.

دكترمحمدعلی همایون كاتوزیان چگونگی وكل گیری استبدادنفتی وكیفییت تحیوالت اقتصیادی و اقتصادسیاسیی سیا هیای
دهه  230تا وقوع انقالب اسالمی راچنین تبیین وتصویركرده است « :ازسا  232مهمترین عامیل مثثردرچگیونگی زنیدگی و
كار ،رودوسسس انفجارعواید نفت بود .عوامل دیگری نیزدركاربود؛ امیا درصیورت نبیود نفیت ،نقیه وتأثیرآنهیا بسییارمتفاوت
می بود .بدون عوایدرودیابنده نفت  -و روداقتصادی مجازی كه به دنبا داوت  -تال

برای برقراری استبداد ایرانی ،الاقیل

به طوركامل موفق نمی ود :بودجه كافی برای خریدن همكاری ،رضایت ،و همدستی (یا صیرفاً سیكوت) گیروه هیای مختلیف
اجتماعی وافراد وجود نمی داوت؛ ویا تأمین هزینه استراتژی وبه مدرنیست توسعه اقتصادی امكانسذیرنمی بود .گذوته ازآن ،به
واسطه نیازهای نیامی ومالی رژیم ،وابستگی آن به قدرت های غربی و به ویژه آمریكا بیشتر می بود وتوانیایی رژییم دربرقیراری
دوستانه با ووروی ،چین ،وكشورهای مشابه كمتروبالعكس تجارت خارجی وحضوراقتصادی سرمایه ونیروی كارخیارجی كمتیر
می بود .دریك كالم قدرت دولت بسیاركمترواستقال اقتصادسیاسی ازقدرت دولت بسیاربیشتربود .نفت عاملی مسیتقل از كیل
بافت اقتصادی – اجتماعی بود .سوء استفاده ازآن ،به روید نابرابرقیدرت خریید ویهری وتایییرات اساسیی درساختاراقتصیادی
منجرود؛ كشاورزی وجامعه روستایی ایران راتقریباً از میان برد؛ تحرک اجتماعی وجارافییایی را بیه سیرعت بیاال بیرد؛ موجیب
بروزمشییكالت وییهری ،منطقییه ای ومحیییا زیسییتی درابعییادی غیییر قابییل تصورویید؛ قشییرهای سیینتی وپییائین اجتمییاع را بییه
وبه مدرنیست های صرفاً مصرف كننده بد كرد؛ برخی حرفه ها وصنایع را نابودكرد ویا ازرونق انداخت وبرخی دیگررا رونق و
گستر

داد؛ انتیارات اجتماعی ومادی را كه چه بسا برآورده نمی ود باالبرد؛ سنت های فرهنگی وروابا قیومی را زیرپیا نهیاد،

بی آنكه جانشین مناسبی برای آنها بیابد؛ تنگناها و عدم تعاد های حادی را دربین ودرداخل بخه هاونهادهای اقتصادی مختلف
پدیدآورد؛ دولت راازجامعه جدا كردكه یافتن مانندآن درتاریخ بشری دوواراست؛ مرگ ونقص عضو ناوی ازتصادفات ،حمیالت
قلبی ،وخونریزی مازی را به نحو چشمگیری افزایه داد؛ اختالالت مازی ،افسردگی وخودكشی را درمقیاسی وسیع بیه ارمایان
آورد .اینها عمده بهایی بود كه در راه پیشرفت ایران به سوی اهداف كامالً تخیلی ازقبیل بد ساختن اییران بیه پنجمیین قیدرت
صنعتی دنیاوتحقق تمدن بزرگ پرداخته ود».
كاتوزیان ،محمد علی همایون .اقتصادسیاسی ایران ،ازمشیروطیت تیا پاییان سلسیله پهلیوی ،نشیرمركز ،چیاه چهیاردهم221 ،
(چاه او دردوجلد ،پاپیرو ) 212 ، 211 ،

نمودار  -1چرخه های رشد اقتصادی و درآمدهای صادراتی نفت درایران ()1392 -1340
(رشدساالنه درصد)
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رشدصادرات نفت

رشدساالنه تولیدناخالص داخلی

جدول  -1رشد اقتصادی ایران درنیم قرن اخیر
الف

متوسط نرخ رشد ساالنه تولیدناخالص داخلی حقیقی ()%
میانگین

انحراف معیار

قبل ازانقالب
23 - 229

0/1

2 /3

قبل از سا های رونق نفتی

231 - 233

2/0

1 /1

سا های رونق نفتی

1331 -1339

9/ 0

6/ 2

دودهه آخرحکومت رژیم سابق

بعدازانقالب
211 - 239

- /2

2 /9

سا های جن

213 - 212

1/3

3 /3

برنامه او

212 - 213

2/2

/1

برنامه دوم

222 - 219

1/

3 /0

برنامه سوم

222 - 223

3/3

3 /1

برنامه چهارم  -سا های رونق نفتی

293 - 290

- /9

3 /9

سه سا او برنامه پنجم

1392 -1331

2/ 6

6/ 2

عملکرد رشد در سال های استقرار جمهوری اسالمی

1392 -1339

4/ 9

9/ 6

نیم قرن اخیر

مأخذ :بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران
الف .به قیمت های ثابت سا 211

جدول  -2چرخه های رونق ورکود
(متوسط ساالنه دوره  -درصد)
درصدتغییر

درصدتغییر

درصدتغییر

تولیدناخالص داخلی واقعی

تولیدناخالص داخلی بدون نفت

درآمد نفت

دوره های رونق
213 - 21

/2

1/3

3 /3

210 - 212

0/1

0/3

3 /0

213

1/

1/

31/1

221 - 219

3/1

1/0

3 /1

290 - 229

3/3

3/1

20/0

دوره های رکود
210 - 231

-1/2

-0/9

-9/9

213 - 212

- 2/

- /1

-2 /

211

-3/3

-1/2

- 0/

212 - 213

/0

/2

-1/1

211 - 211

3/2

2/1

-31/2

293 - 29

-3/2

- /0

-32/1

مأخذ :بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران .تولیدناخالص داخلی به قیمت های ثابت 211

طی این دوران ،ساختارهای نهادی و انگیزوی نامناسب ،اعوجاج قیمت ها ،ناهماهنگی سیاسیت هیا،
ایران وعراق ازجمله عواملی قلمدادوده است كیه

ابتالئات ناوی ازرانت جویی ورانت خواری ،جن

دروكل گیری عملكردهای رودوتداوم وابستگی به نفت (به رغم برخورداری ازمنابع طبیعیی فیراوان
وآهن

نسبتاًسریع انباوت سرمایه های فیزیكی وانسانی) تأثیرگذاربوده است .درهمین حا درجریان

فرازوفرودهای طی این سا ها هروقت وضعیت مطمئن تری ازلحیاظ نهیادی واقتصیادی وهمچنیین
ورایا مناسب تری برای كاهه هزینه معامالت ،عقالنی ودن قیمیت هیا ومشیاركت بیشیتر بخیه
خصوصی ایجاد وده است همزمان زمینه مساعدتری نیزبرای دستیابی بیه رویدهای سیریع ترفیراهم
گردیده است (جاللی نائینی .)3001
اقتصاد ایران :وابستگی به نفت وساختار صنعتی -تجاری
اهمیت وسلطه بخه نفت رادراقتصاد ایران به وضوح می توان درسیهم ونقیه آن درترازتجیاری و
پرداخت های خارجی كشورمشاهده كرد .سهم این بخه در مجموع صیادرات كشیوردرپنج برنامیه
1

توسعه كه ازسا  212دركشور به اجرادرآمده است ،بیه رغیم تحیوالت ویرایا داخلیی وخیارجی،
درهمه حا و به طورمتوسا حو وحو

 20درصد متایربوده است .این سهم تنها دردوره هایی كه

بهای نفت به ودت فروافتاده (مثالً سیا  ) 211تیا حیدودی تقلییل یافتیه اسیت .بیه همیین سیان،
درآمدهای نفتی عموماً بیه از نیمی درآمدهای بودجه را تشكیل می داده است (دربرنامه های توسعه
یادوده متوسا سهم درآمدهای نفتی دربودجه بیه از  33درصدبوده است).
جدول  -3ضرائب همبستگی رشد اقتصادی وتغییرات درآمدهای نفتی درنیم قرن اخیر
قبل ازانقالب
231 - 233

+0/39

برنامه پنجم پیه از انقالب  -سا های رونق نفتی

1331 -1341

+0/31

دودهه آخرحکومت رژیم سابق

بعدازانقالب
211 - 239

+0/13

213 - 212

+0/1

برنامه او

212 - 213

+0/31

برنامه دوم

222 - 219

-0/90

برنامه سوم

222 - 223

+0/19

برنامه چهارم  -سا های رونق نفتی

293 - 290

+0/30

سه ساله او برنامه پنجم

1392 -1331

0/60

سه دهه اول جمهوری اسالمی

1316 -1341

+0/33

مجموع دوره

مأخذ :محاسبات براسا

سا های جن

اطالعات انتشاریافته بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران انجام وده است.

توضیح :درآمدهای نفتی معاد میانگین متحرک سه ساله صادرات نفت وبه میلیون دالر

با وجودرودنسبی صادرات غیرنفتی درچند سا اخیر ،تحوالت اقتصادی -صنعتی دهه هیای گذویته
وتعمیق جرییان پیشیرفت صینعتی ومتنیوع ویدن

درمجموع چندان نتوانسته است موجبات گستر

اقتصاد كشیوررافراهم آوردوعملكیرد اقتصادكشیورازاین دییدگاه حتیی ازسایركشیورهای خاورمیانیه
نیزعموماً ناز تربوده است .كافی است توجه وود كه طی همین سا ها تركیه وتونس توانسیته انید
در برخی از مقاطع زمانی ،سهم صادرات صنعتی خود را به حدود  13تیا  20درصیدافزایه دهنیدویا
مصرومراكه به سهم نییری حو وحو

 20درصد دست یافته اندودرمقایسه با اییران دروضیعیت

وجایگاه باالتری قرارگرفته اند (حكیمیان .)3002 ،درسا  30 2میالدی درییك نگیاه تطبیقیی سیهم

1

صادرات صنعتی درمجموع صادرات چهاركشورایران ،تركیه ،مالزی وكره جنیوبی مرتبیاً ،11/ ،30/9
 10/1و  23/9درصدبوده است.

3

با این توصیف ،كندی فرآیندتوسعه صنعتی وجریان متنوع ودن ساختارتولیدات وفعالیت هاودرنتیجیه
تداوم وابستگی كنونی به نفت ازومارمهمترین حوزه های چالشی اقتصادایران دربلندمیدت محسیوب
می وود .بخه صنعت ایران هم اكنون درتولیدوتجارت باتنگناهیای بنییادی ومشیكالت گونیاگونی
روبه رو است:
 oصنعت ایران دراغلب روته ها كهنه و قدیمی است وازتحوالت جدید تكنولوژییك بیه دورمانیده
است .نیروی انسانی واغل درآن به نسبت زیادی یا بیسواد یا كم سواد است و توانایی پذیر
كاركردن با ابزارتكنولوژیك پیشرفته وهماهنگی با رو
 oمقیا

و

های جدیدتولیدراندارد.

تولید صنعتی حتی درحدتقاضای بازارداخلی محدودوكوچك اندازه است و به هییچ روی

توانایی برای حضوردربازاررقابتی جهان معاصروآینده راندارد.
 oكیفیت تولید محصوالت پائینترازكاالهیای مشیابه دیگركشورهاسیت وقیمیت آن تحیت ویرایا
انحصاروحمایت های یارانهای دولت حتی دربازارداخلی توان رقابت با محصوالت مشابه خارجی
را نداردوازوكل گیری قاچاق وتأثیرگذاری آن دربازارهای كشورزیرفشارمداوم قیراردارد .چنیین
صنعت وتولیداتی به طوربیدیهی ازتحیرک دربازارهیای خیارجی وروید صیادراتی بیه دوربیوده
وآیندهای روون ووكوفا برای آن پیهبینی نمیوود.
 oتجارت خارجی كشوربه ویژه درعرصه بخه صنعت وفعالیت صادرات كاالهای صنعتی با مشكل
بنیادی وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین نیازهای آن ازطریق این درآمدها مواجه ودرگیراسیت
چنانكه همواره درنوسانات درآمدی صادرات نفت بیه ازسایربخه های اقتصیادی كشیور ،ایین
بخه صنعت بوده است كه ازنیرتأمین میواد اولییه وواسیطه ای وبیه وییژه كاالهیای سیرمایهای
وقطعات مورد نیازعكس العمیل منفیی نشیان داده وازحركیت باثبیات ومنسیجم بازمانیده اسیت.
درنتیجه چنین صنعتی دربازاررقابتی امروزجهان قادرنیست به تعهدات خویه درقبیا خرییداران
خارجی ،حتی درهمین اندازه محدودنیزعمل نمایدواغلب بازار بیرونی خود را ازدسیت مییدهید
وتال

مجدد برای یافتن مشتریان جدید ،سخت ودوواروپرهزینه میوود.

 oمجموع صیادرات صینعتی كشیور ( بیدون احتسیاب پترووییمی ییا بیه عبیارت دیگرصیادرات
محصوالت متصل به نفت) در دهه اخیر به زحمت حو وحو
WTO 2014, Trade Profiles, Geneva
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 2درصید (بیه طیور متوسیا)

مجموع صادرات كاالیی كشوربوده است وواردات آن برای استمرارتولید ی وبیشتر برای پوویه
بازار داخلی ی عموماً بیه از دو برابرصادرات آن نییازارزی بیرای كشیوردارد ودرنتیجیه موازنیه
ارزی دراین بخه ازاقتصاد ایران ،همانند دوبخه كشاورزی وخدمات همواره منفی بوده وكمكی
به اقتصاد كشوروانباوت سرمایه وسرمایهگذاری برای ظرفیت گستری ،رود تولید وبیزرگ ویدن
اندازه واحدها نمیكند.
 oتكیه برواحدهای كوچك مقیا

با منطق دستیابی به بازده سریع و به منزلیه یگانیه راه پاسیخ بیه

چاله اوتاا واوتاا زایی بدون درک ضرورت درهم آمیختگی تولییدی درسیاختارهای بالنیده
صنعتی واهمیت استفاده ازمقیا

بزرگ تولید درصنایع ،برپایی وتقویت مجتمیع هیای صینعتی ی

تجاری رقابتی ،برای دستیابی به تولید ات انبیوه بیا هیدف گسیتر
رودوگستر

صیادرات وایین مطلیب كیه

صنایع كوچك وخووه های صینعتی فقیا درپیونیدبا تقاضیای واحیدهای بیزرگ

تولیدی -صادراتی معناداراست سیبب ویده اسیت كیه بییه از 93درصید ازواحیدهای تولییدی
كشوربا ارز

افزوده ای ناچیز  -مجموعاً درحد  33تا  20درصدكل ارز

افزوده بخه صنعت

 -به گونه ای غیر كارآمدبه حیات پژمرده وروزمره خود ادامیه دهندوبیدون تیال

آینیدهنگرانیه

درورایا دوربودن ازبازارخارجی به تولیدكاالهایی ساده واكثراً با كیفیت ناز مبادرت ورزند كیه
درآینده حتی دربازارداخلی كشورنیزبرای آن فایده وسودآوری متعارفی قابل تصورنیست.
 oصادرات كنونی ایران ،حتی دربخه پتروویمی ،اكنون بیه حلقیههیای اولییه تولیدوابسیته اسیت.
به جزنفتخام كه عموماً  20درصد صادرات كشوررا دربرمیگیرد ،تقریباً یك پینجم ازصیادرات
غیرنفتی كشورمستقیماً به محصوالت خام كشاورزی ومعدنی مربوط میوود .كاالهیای صینعتی
بدون احتساب پتروویمی (اندكی كمتراز  33درصدازصادرات غیرنفتی) وامل فرآوردههای چیون
منسوجات و پوواک ،فلزات معمولی و سایرمحصوالت ساده است وفقا حیدود  3ییا  3درصید
مجموع صادرات غیرنفتی كشوربه ماوینآالت برقی ووسایل نقلیه زمینیی وقطعیات كیه تولییدی
پیشرفته تردارنداختصاص دارد.
 oسهم ایران در صادرات كاالیی جهان درسا های  3000میالدی به بعد كه بیشترین درآمید نفتیی
دردهه اخیرنصیب ایران وده است ،حو وحو
درصد بوده است.
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 0/3درصیدوبدون نفیت حیدود  0/01تیا 0/

جدول  -4ترازتجارت ایران (ارقام به میلیون دالر)
صادرات کاالیی
نفت
غیرنفتی
واردات کاالیی
ترازتجاری
ترازتجاری غیرنفتی
صادرات خدمات
واردات خدمات
خالص صادرات خدمات
مأخذ :بانك مركزی ایران

1314

1313

1316

1311

1311

1319

1390

1391

1392

52646
66061
00 2
2 01
41122
- 2520
2666
17027
-6021

05167
52556
11646
26600
4547
- 0254
6556
11001
-5414

60550
02676
1 154
60427
6240
-26700
5646
16 60
-0240

171406
05516
12507
07106
1112
-66676
0006
10026
-6602

00 45
56660
10 56
56420
16706
-67000
0702
10565
-6604

114000
67161
44665
06260
0 46
-64054
006
1006
-17727

126610
110051
45565
00046
50000
-6170
0441
15664
-00 1

607 2
501 6
46066
50760
7605
- 0166
5500
14606
-5464

6 716
52006
40445
57720
4650
- 1041
566
1 40
-5567

جدول  -3ترکیب صادرات غیرنفتی (ارقام به میلیون دالر – سهم درصد)
ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم

*

پتروشیمی
صنعت

فرش وصنایع دستی
کشاورزی
معدن
صادرات غیرنفتی
*

1314

1313

1316

1311

1311

1319

1390

1391

1392

1257
12/0
6 20
62/4
526
5/5
1076
10/
66
5/7
6066
177

4166
10/1
0700
66/7
601
2/2
4440
10/
000
5/1
14054
177

541
4 /5
0276
20/2
276
4/0
4567
10/
1440
0/7
16 14
177

0606
21/4
0476
6/4
2
4/2
4 6
14/0
040
2/6
10 0
177

0216
/6
6570
2 /6
611
4/
4662
1 /6
1271
5/2
41064
177

6502
5/ 2
6606
0/ 5
600
4/ 4
046
12/7
4601
6/ 0
45661
177

16724
22/6
11601
6/2
544
1/0
040
11/7
4265
0/
010
177

17516
4/5
12 07
22/4
206
1/6
2422
1 /7
406
0/0
4650
177

1704
2/4
1
0
24/5
66
1/1
05
17/0
6 4
11/
1
177

وامل محصوالت متصل به نفت ازجمله پروپان مایع وده ،متانو  ،اتیلن ،بوتان مایع وده و...
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جدول  -6ترکیب واردات (ارقام به میلیون دالر – سهم درصد)
مواداولیه و کاالهای واسطه ای
کاالهای سرمایه ای
کاالهای مصرفی
واردات

ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم
ارزش
سهم

1314

1313

1316

1311

1311

1319

1390

1391

1392

4624
52/0
6441
4 /6
257
11/0
6420
177

40 2
56/6
0445
16/0
515
12/0
2104
177

4606
50/1
0070
10/4
5564
1 /0
202 6
177

6067
01/7
60 2
10/2
5610
11/5
65724
177

001
07/4
0001
16/6
056
1 /6
66400
177

20611
02/
6205
12/0
0764
17/6
52226
177

2 667
07/6
17 46
15/0
06
14/0
51070
177

27120
06/1
0000
12/5
6615
17/
6 261
177

6677
04/5
0101
12/6
5 21
14/0
26244
177

مأخذ :بانك مركزی و گمرک ج .ا .ایران

جدول -1وابستگی تجاری
سال
8811
8811
8811
8818
8811
میانگین دوره

سهم درارزش صادرات (درصد) 
 01قلم اول

 01قلم اول

20/0
25/6
24/6
04/4
20/6
20/6

54/0
56/0
41/4
52/4
54/5
56/0

 05قلم

سهم درارزش واردات (درصد) 

شمارکاالهای

 055قلم

اول

اول

صادراتی 

 01قلم اول

 01قلم اول

62/6
62/6
66/2
60/5
60/6
62/5

66/0
66/6
64/0
65/5
65/2
66/0

2024
2226
2066
2506
2664
2506

05/6
06/6
06/1
05/5
05/6
00/4

20/1
05/0
04/5
22/5
20/4
04/4

مأخذ :بانك مركزی و گمرک ج .ا .ایران
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 05قلم

شمارکاالهای

 055قلم

اول

اول

وارداتی 

52/2
24/1
26/4
55/2
52/2
51/6

42/6
55/6
56/5
45/0
45/0
41/2

4546
4420
4520
4026
4021
4514

جدول -1رتبه ایران درشاخص توانمندسازی تجاری سازمان تجارت جهانی ومؤلفه های آن
دسترسی به بازار

رتبه کشور
کشور

امارات
مالزی
ترکیه
ایران

شاخص کلی

دسترسی

دسترسی

توانمندسازی

به

به

تجاری

بازارداخلی

بازارخارجی

06
04
56
020

65
64
25
022

021
50
21
022

ترتیبات اداری درمرزها

شرایط محیطی

زیربناها
فراهمی و کیفیت

فراهمی و کیفیت

فراهمی و کاربرد

زیربناهای

خدمات

فناوری

حمل ونقل

حمل ونقل

اطالعات وارتباطات

0
05
06
64

06
06
26
41

02
22
64
012

کارآیی و شفافیت

06
22
55
004

محیط عملیاتی

02
06
46
004

Source: World Economic Forum, Global Enabling Trade Report 2014

نمودار -2موقعیت ایران درمؤلفه های شاخص توانمندی تجاری سازمان تجارت جهانی

دسترسی به بازارخارجی

شفافیت وکارآیی درترتیبات

دسترسی به بازارداخلی
7
6
5
4
3
2
1

محیط عملیاتی

فراهمی وکاربرد فناوری
اطالعات وارتباطات

اداری مرزی

فراهمی وکیفیت زیربناهای

فراهمی وکیفیت خدمات

حمل ونقل

حمل ونقل

امارات متحده عربی

ترکیه

مالزی

ایران

توسعه اقتصادی -صنعتی فرآیندی متضمن رود ،تاییرات ساختاری درزمینه های اقتصادی واجتماعی
وازجمله درتركیب تولید ،اوتاا وتجارت وهمچنین پیشرفت وتحو درفناوری است .تحقق هیدف
هایی چون كسب قدرت اقتصادی وسیاسی جهت حفی اسیتقال ملیی ،تنیوع بخشییدن بیه تركییب
تولیدكاالها ،ا نجام مبیادالت ودادوسیتدمتقارن وعادالنیه بیا دیگركشیورها ،افیزایه انعطیاف پیذیری
طیف فعالییت هیاوانواع خیدمات مولدوابسیته بیه

وهمزمان كاهه آسیب پذیری اقتصادی ،گستر

بخه های مدرن وایجاد اوتاا ودرآمد كافی برای نیروی كار ،ودرنهایت بهبودوضع زنیدگی عمیوم
مردم تنها ازراه رودوتوسعه بخه صنعت دراقتصادملی وجریان صنعتی ودن وازجمله ارتقای جایگاه
واعتبارتجاری آن دربازارهای جهیانی امكانسذیراسیت .ایین فرآینید نیه تنهیا دراییران ،بلكیه درهمیه
1

كشورهای جهان ونه تنها دردهه های اخیربلكه ازآغازانقالب صنعتی قرن هجیدهم مییالدی تیا آینیده
قابل پیه بینی ،جریان تعیین كننده بوده وخواهد بود .دسترسی به امیدها وآرزوهیای كشیورهای كیم
رودجهان كه تحقق آن درافق های نزدیك وقابل پیه بینی به احتما زیاد تنها برای معیدودی ازایین
كشورها – وازجمله برای ایران – قابل تحقق است ،بدون رودوتوسعه اساسی وهمه جانبیه بخیه
صنعت وزیربناهای فیزیكی ،علمی ،تخصصی ،اجتماعی وفرهنگی مربوط به آن میسرنخواهد ود .این
بدان معنا است كه امكانات میادی بیالقوه وفرصیت هیای ژئواكونومییك اییران همیواره بیرای روید
اقتصادی -اجتماعی ،صنعتی ودن وتوسعه صادرات بسیاربااهمیت بوده اسیت .عیدم اسیتفاده ازایین
امكانات وفرصت ها همچنان كیه هیم اكنیون مشیاهده میی ویود ،میی توانید ویرایا بحیران زاییی
دركشورایجادكندكه درنهایت استقال ملی وموجودیت كشورراباتهدیدومخاطره روبرو سازد.
تجربه صنعتی ودن كشورها به ویژه درنیم قرن اخیر مثید آن است كه ) تدوام فرآیند توسعه صنعتی
به نحوی محتوم درگرواتصا به تقاضا دربازارهای منطقه ای وبیین المللیی اسیت ودرویرایا نیوین
اقتصادجهانی ووكل گیری وبكه های تولیدوتجارت ودرهم تنیدگی جریان های میالی وسیرمایه ای،
انتقا فناوری وروانه های تجیاری ،گسیتر

وتعمییق صینعتی ویدن ناگزیرباییدباتعامل ومناسیبات

روبییه رودوگسییترده بییاحوزه هییای بالنییده تولیییدوتجارت درجهییان ارتبییاط سییازواره ای برقییرار
سازد؛  )3استرات ژی توسعه صادرات ،سكوهای صادراتی وبسته های تشویقی وپشیتیبانی ازصیادرات
به معنای اخص كلمه ازومارسیاست های صینعتی محسیوب میی ویود وناگزیردراكثرمواردالزامیات
وچاله های آن با ضرورت ها وچاله های توسعه صنعتی انطباق داوته وبیه تعبیروسییع ترازمبیانی
وقانونمندی های حاكم برفرآیندروداقتصادی وپیشیبردباثبات ومیداوم آن تبعییت میی كنید .بیا ایین
توصیف سطح وآهن

درهم آمیزی محدودوغیرمتقارن اقتصیاد اییران بیا اقتصیادجهانی بیه وییژه بیا

حوزه های تول یدوتجارت بالنده جهیان را درسیا هیای گذویته ودروضیعیت كنیونی ،بایدازدییدگاه
آسیب وناسی ازومار محدودیت های تعیین كننده جریان رود بلند مدت كشورقلمداد كرد.
تنگناهای نظام تدبیرواقتصاد سیاسی رشد :موقعیت ایران
درادبیات جدیدتوسعه ودرفرضیاتی كه درسا های اخیربرای تبییین پدییده پیارداكس فراوانیی وییا
به عبارت دیگرپدیده كم رودی كشورهای نفتخیزتدوین وده عموماً نهادهیا ،نییام تیدبیروكیفیت آن
ازموضوعاتی بوده است كه بسیاربرآن تكیه وده است .نیام تدبیربه گونه های مختلفی تعریف ویده،
لیكن قدرمسلم آن است كه ساختارحكمرانی یا نیام تدبیرمفهومی چند بُعدی اسیت ومقیوالتی چیون
استقرارچارچوب های حقوقی وقانونی روون وبا ثبات ،حكومت قانون ،اهلییت ووایسیتگی دولیت،
9

انضباط مالی ،بودجه ای وپولی ،توازن وتعیاد بخیه هیای نهیادی (دولیت و بیازار) دراقتصیادملی،
وفافیت وپاسخگویی ،نیام های تصمیم سازی وتصمیم گیری كارآمدومحادثیه وتعامیل سیازنده بیین
دولییت وجامعییه مییدنی ونیییایر آن رادربرمییی گیییرد .دررتبییه بنییدی هییای كشییورهاكه بابكییارگیری
واخص های نیام تدبیرانجام وده ،اقتصادهای نفتخیزعموماًرتبیه وموقعییت بسیارضیعیف وپیا ئینیی
داوته اند.
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عوامل تاریخی -سیاسی -فرهنگی

نهادهای حکمرانی

تعیین کننده نظام تدبیر

و
نظام تدبیر

رشداقتصادی

فراوانی منابع طبیعی
(نفت ،گاز و )...

نمودار  -3فراوانی منابع ،نظام تدبیرورشداقتصادی
ساختارهای حكمرانی غیرمعطوف به رویدونیام هیای تدبیرنامناسیب ازویمارویژگی هیای تیاریخی
اكثركشورهای نفتخیزكنونی محسوب می وود به این معنا كه این ابتالئات پیه ازكشف وتوسعه منابع
نفت وگازنیزعموماً درعرصه سیاسی واجتماعی این كشورها وجودداوته است .اما اكنون فرضیه های
جدیدوبه تبع وبراسا

آن ،وواهدی مطرح وده كه داللت برآن دارد كه وابستگی به نفت ازمسیرهای

گوناگون اسباب كاهه كیفیت نهادها ،نهادزدایی وتضعیف ساختارهای حكمرانی ونیام تدبیررادراین
كشورها فراهم می آورد ،وبا این تعبیرات نفت وگازدرچرخه ای معیوب ،تله ای برای رود و پیشرفت
این كشورهاایجاد می كند.
رانت منابع طبیعی را می توان نعمتی خداداد قلمداد كرد به این اعتباركه امكیانی بیرای دولیت ایجیاد
مییی كندكییه بییدون مالیییات سییتانی ولطمییه بییه انگیییزه هییای تولیییدی بابرداویت وتخصیییص آن بییه
سرمایه گذاری وعمران وواردات كاالهای سرمایه ای زمینه های تسریع وتسهیل جریان رود اقتصادی
را فراهم آورد .پیشرفت وتابان كشورهایی نییرایاالت متحده ،كانادا ،اسیترالیا وآرژانتیین درنخسیتین
عصر طالیی رود ( ) 9 2 - 210برهمین پایه استواربوده است ( .)Lewis 912به همین نحو نییز تیا
دهه  910میالدی درمقایسه میانه درآمدسرانه كشورهای درحا توسعه غنی وفقرازلحاظ منابع طبیعی
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تفاوتی درحد  30درصدوجود داوته است .باوقوع ووک های نفتی وبیه خصیوص ازدهیه  920تیا
اواسا دهه  990میالدی این روند تاییروتاحدودی معكو

گردید(.)Carneiro 3001

عملكرد ضعیف اقتصادی كشورهای درحا توسعه نفتخیر به گونه ای با اتصا این كشورها به رانیت
منابع ودوویژگی مهم ناوی ازآن مرتبا است .نخست رقابت برای تصاحب رانت های نفتی (ازجمله
بین جناح های سیاسی) ووكل گیری دولت های رانتیر است كه تال

ومیل معطوف به ایجاد ثروت

ازراه تولیدرا (كه فرآیندی زمان براست) سركوب كرده وبه سمت ترجیح تحصیل رانیت كیه متضیمن
منافع فوری سیاسی واقتصادی برای دست اندركاران است منحرف می سازد ( .)Auty 300
ودودیگرانگیزه دولت های رانتیر برای ادامه حیات وسركارماندن اسیت كیه بیا بهیره گییری ازرانیت
تحصیییل وییده ،بییرای جلییب پشییتیانی گییروه هییای ذی نفییع قدرتمنییدوبا اقییدام بییه حییامی پییروری
بده بستان های سیاسی خودرا پی می گیرندواین فرآیندبرچگونگی توزیع رانت تأثیرمی گذارد.
1

داگال

1

نورث درچارچوب مفهومی نوین خود برای تفسیرتاریخ وتوضیح وتبیین علل عقب ماندگی وپیشرفت جوامع بشیری،

نیامات اجتماعی را به طورعمده به دوگروه تقسیم می كند ) ( :نیامات دسترسی محدود ( )Limited Access Ordersبه نیامیاتی
اطالق وده كه درآن با اعما محدودیت های اقتصادی ،سیاسی واجتماعی امكانات وزمینه هایی برای تولیدرانت ایجاد می ویود
وسسس با استفاده وتوزیع رانت های ایجاد وده وهمچنین تن

كردن دایره دسترسیی بیه منیابع ،انحصیاری نمیودن فعالییت هیا

واعطای امتیازات دروبكه ای ازارتباطات نوعاً وخصی ویا گروهی ،ائتالف بین جناح ها ،افراد قدرتمند ،نخبگان سیاسی و نیامی
وكل می گیرد وورایا بهره مندی آنهاازاین گونه رانت ها وامتییازات وپایبنیدی وتعهدویان بیه نییم اجتمیاعی موجیود فیراهم
می ویود .ایین نی وع نیامیات اجتمیاعی قیدمتی چندهزارسیاله دارندوكشیورهای درحیا توسیعه بیه خصیوص تولیدكننیدگان
وصادركنندگان نفت را با ویژگی هایی كه دارندبایدعموماً دراین گروه طبقه بندی كرد .ورایا وابتالئات كشورهای نفتخیزدرحا
توسعه ازلحاظ ساختارهای حكمرانی ،تعریف ،تضمین واعما حقوق مالكییت ،آزادی مطبوعیات ،حكومیت قیانون ،محیدودیت
آزادی های مدنی ،دولت های رانتیر ،رقابت جناح های سیاسی برسردستیابی به منابع ورانت های نفتی ...به وضوح مبیین انطبیاق
وضعیت آنهابامشخصه های این نیوع نیامیات اجتمیاعی اسیت؛ ( )3نیامیات دسترسیی بیاز ( )Open Access Ordersمتضیمن
ساختارهای نهادی است كه درآن رقابت ،دروجوه سیاسی واقتصادی ،نقه محوری دارد وتعامل این دو با نوعی هم افزایی تیوأم
است .احترام به حقوق مالكیت ،حكومت قانون ،مردم ساالری ،نیام های انتخاباتی آزاد ،ساختارهای حكومتی وفاف و پاسخگو،
وجودسازمان ها ونهادهای ناظربرعملكرددولت ونیایرآن ازومارمشخصه های این نوع نیم اجتماعی است كه پیدایی وتكامل آن
دردوسده اخیربه منزله عامل اصلی پیه افتادن اكثركشورهای پیشرفته صنعتی با ساختارهای نهادی دموكراتیك قلمدادوده اسیت.
این نیریه ازدیدگاه راهبردها وسیاست های توسعه این معنا رامتضمن است كه بسته های راهبردی  -سیاستی وارداتی كه عموماً
ازسوی نهادهای بین المللی برای كشورهای درحا رویدوبا اقتبیا

ازتجربیه توسیعه درمایرب زمیین توصییه ویده ( اجمیاع

واشنگنتنی یا بسته های تعدیل ساختاری  -اقتصادی) ازمنیرهماهنگی ظرف ومیروف و فرآیند با نیامات اجتماعی دسترسیی
محدودوتعاد های درونی آن سازگاری ندارد واز همین روی پذیر

ان با مقاومت حكمرانان وگروه های ذی نفع مواجیه ویده

ودرعمل نیزعموماً اجرای آن به وكست انجامیده است (.)North et al. 3001

نتیجه ویژگی های یادوده وكل گیری انحرافات واعوجا ج هایی است كه اقتصاد هیای نفتخییز را از
مسیرطبیعی پیشرفت وصنعتی ودن خارج كیرده وساختاروابسیته وویكننده اقتصیادی ویان را بسیی
وابسته تر ووكننده تر می سازدوسرانجام نیزبه فروكاهی ودیدكیفیت نیام تدبیردراین كشورها منجیر
و منتهی وده ،آثارمنفی ماندگاری را برجریان رودبلندمدت آنها به جای می گذارد.

گونه شناسی اقتصادسیاسی کشورهای صادرکننده نفت
ویژگی های سیاسی
دموکراسی پیشرفته:
نظا حزبی باث ات
اجماع ووفاق اجتماعی درایف وسیع
بوروکراسی قویه شایستهه مستقل وغیرسیاسی
رأی دوادیان دانش آمو ته
(نروژ ،آالسکا ،آلبرتا)
دموکراسی جناحی:
ضعف وبای ث ااتی نسا ی نهاددولا واحازار درقیاا باا
قدرت تأثیریذاری یروه وای ذی نفع
تکیاااه باااه وابساااتوان رییااام و حاااامی پاااروری باااه مازلاااه
ابزاری برای پشتی انی ازرییم سیاسی وبقای آن
نابرابری وای یسترده ون ودوفاق اجتماعی
بوروکراسی ونظا قضایی غیرمستقل وسیاسی

(کلمبیا ،ونزوئال)
استبداد قیم مآبانه (نظام خودکامه شهپدری)
دولاا بااا ث اااته تکیااه برسااا بااه مازلااه م اااای اصاالی
مشاااااروعی نظاااااا وحفاااااا وتاااااداو آن باااااا اتکاااااای باااااه
توزیع ران
ریریااااای روابااااا برضاااااواب ه ملااااای یرایااااای ود الااااا
عااصرفرواوی درشکل ییری وفاق اجتماعی
بوروکراساای بااه مازلااه پایواااوی باارای عرضااه اادمات
عمومی وشغل وای دولتی
(عربستان سعودی ،کویت)
استبدادمعطوف به اصالحات
دولاااا باث اااااته تکیااااه مشااااروعی دولاااا بااااه توسااااعه
وعملکردآن
اجماع ووفاق اجتماعی حوا محورتوسعه واوداف آن
تشکل وای نیرومادوفعاا دربخش وای تجاری غیرنفتی
بوروکراسی غیرسیاسی ومستقل
(اندونزی دردوره حکومت سوهارتو)
استبدادیغماگر
دول ا باای ث اااته اتکااای بااه نیااروی نظااامی باارای تااداو
حیات سیاسی
ن ودسازوکاروای وفاق سازی
تولیدوتوزیع ران به مازله کارکرد اصلی بوروکراسی؛
نظا قضایی فاسد
نهادوای مدنی غیرفعاا وضعیف

متضمنات نهادی

متضمنات اقتصادی

افق زمانی بلادمدت
ث ات سیاسیه شفافی
رقاب ورقاب پذیریه وزیاه وای معامالتی اندک
بخش صوصای– تجااری نیرومااده موازناه وتعاادا
بااایر یااارایش باااه ت یااا وضاااعی وث اااات ساااازی و
یرایش به وزیاه ومصرف

تمایل به پس اندازوامکان تحقق آن
اداره نوساااناته وموارسااازی وزیااااه واااه ت یااا و
ث ات سازی
انتقااااا راناااا بااااه مااارد ازاریااااق ارا ااااه اااادمات
اجتماعیه بیمه وانتقاالت مستقیم

افق زمانی کوتاه مدت
باااای ث اااااتی سیاسااااتیه عااااد شاااافافی ه وزیاااااه وااااای
معامالتی زیاد
سهم بی تااسب وزیاددول درتولید
بخش صوصی غیرنفتی ضعیف (ازلحاظ سیاسی)ه
سااااااا تاروای غیرمع ااااااوف بااااااه اتخاااااااذ واعماااااااا
سیاساااا وااااای ت یااااا وضااااعی و ث ااااات ساااااازیه
رقاب وای جااحی برای اتصاا مستقیم باه بودجاه و
وزیاه وای دولتی وبهره مادی ازران وای نفتی

تمایل زیاد به مصرف ووزیاه کردن ماابع
بودجه ووزیاه وای دولتی وم راستا باا رر اه واای
تجاریه بی ث اتی
انتقااااا رانااا ازاریاااق یاراناااه واااا باااه یاااروه واااای
ذی نفع وعمو مرد ه اعوجاا واای سیاساتیه ساهم
زیاد اشتغاا دولتی

افق زمانی بلادمدت
ث ات سیاستیه عد شفافی
رقاب پذیری اندکه وزیاه وای معامالتی زیاد
سهم بی تااسب وزیاددول درتولید
واری نیرومادواتصااا
یرایش ران جویی وران
مسااااتقیم بااااه بودجااااه ووزیاااااه وااااای دولتاااایه بخااااش
صوصی نحیف

بودجه ووزیاه وای دولتی وم راستا باا رر اه واای
تجاری
حرکااااااا درمسااااااایروزیاه ای ناپایداردربلادمااااااادت
و ربروزبحران وای سیاسی
سا تارغیرمتاوع تولیدی وتجاری

افق زمانی بلادمدت
ث ات سیاستیه عد شفافی
نهادسااازی درجهاا تقویاا رقاباا ورقاباا پااذیری
وکاوش وزیاه وای معامالتی
سا تاروای مع وف به ت ی وضعی وث ات سازی
وممانع ازبروزبیماری ولادی

اداره نوسااانات درآماادیه وموارسااازی وزیاااه وااای
دول وث ات سازی
توساااعه بخاااش صوصااای ونقاااش مکمااال دولااا در
سرمایه یذاری
مااااااادیری نااااااارد ارزبااااااارای محااااااادودکردن اثااااااار
بیماری ولادی

افق زمانی کوتاه مدت
بی ث اتی سیاستیه عد شفافی
رقاب پذیری اندکه وزیاه وای معامالتی زیاد
پیکربادی ماافع درراستای شکل ییری یارایش واای
نیرومادنساااااا بااااااه وزیاااااااه ومصاااااارف دربراباااااار
یاااارایش وااااای ضااااعیف نساااا بااااه توسااااعه بخااااش
صوصاااای واتخاذواعماااااا سیاساااا وااااای ت یاااا
وضعی وث ات سازی

امکان ناپذیری پس انداز
ساااا تاروزیاه ای بسیارنوساااانیه تعاااادا باااروم زن
وتقوی کااده رر ه وای تجاری
افزایش بی رویه وزیاه واورشدبی حسار مصارف
دربخاااااش دولتااااایه فساددردساااااتواه واااااای دولتااااای
وا تصااار رانا بااه قشااروا و یااروه وااای محاادود
ووابسته به نظا سیاسی
فرارسرمایه

(نیجریه)
)Source: Eifert, B., Gelb, A. H., and Tallroth, N. B. (2003

جدول  -9موقعیت ایران دررتبه بندی کیفیت حکمرانی و نظام تدبیردرکشورهای منتخب وگروه های همگن
(رتبه بندی درصدی)  -سال  2013میالدی
معدل ساده رتبه حکمرانی

آزادی ،مشارکت وپاسخگویی

ثبات سیاسی

کارآمدی دولت

کیفیت تنظیم اموراقتصادی

حکومت قانون

کنترل فساد

کشور

آزادترین اقتصادها
واگ كاگ
00/7
ساواپور
06/00
استرالیا
6 /10
ایرلاد
00/60
نیوزیلاد
60/76
ایاالت متحده
0 /0
نروی
60/07
اقتصادهای نفتی -رانتی

96/16
94/1
6 / 1
61/6
60/17
0 /06
177/77

0 / 1
69/0
0 / 1
0 /6
60/90
99/00
6 /06

69/96
66/94
6 /0
06/77
69/10
67/61
60/76

66/94
177/77
60/1
6 /00
60/76
09/97
6 /0

61/77
69/49
69/0
6 / 1
60/17
67/94
177/77

64/
69/99
6 /00
67/61
66/94
09/10
60/99

بحریر
0 /0
عمان
99/44
ق ر
0 /41
كوی
26/6
امارات
90/ 0
عربستان سعودی
/99
الجزایر
4 / 9
نیجریه
19/04
روسیه
40/10
ایران
19/90
لی ی
9/ 6
ونزو ال
17/ 7
اقتصادهای نوخاسته صنعتی

14/ 4
16/
4 /07
40/
10/ 0
4 /0
44/09
40/ 6
10/69
/40
16/61
41/07

0 /9
94/99
61/6
94/1
09/0
/99
14/07
/06
44/40
17/
9/41
19/11

96/09
97/00
01/
94/19
0 /49
90/ 4
1/90
19/40
/79
40/4
/00
1 / 7

01/46
90/ 9
0 /19
97/4
09/14
99/74
11/ 0
49/ 9
0/ 4
9 /0
1/61
4/00

91/91
99/04
0 / 1
9 /7
07/94
97/99
46/ 0
14/ 4
4 /9
10/79
9/19
7/69

96/ 0
97/46
0 /96
9 /96
00/99
90/ 0
0/09
6/76
19/09
40/09
7/69
9/07

كره جاوبی
04/04
مالزی
94/7
تایلاد
/00
تركیه
97/19
واد
7/99
ریر
9 /6
اقتصادهای بسته

90/49
0/
/14
7/09
91/1
9/41

99/00
0/00
6/77
11/09
14/ 4
40/71

04/ 7
01/04
91/4
99/99
0/ 0
9 /70

06/67
04/49
90/06
99/70
/60
4/90

00/90
9 / 9
91/99
99/64
94/91
6/01

07/
90/ 4
6/40
91/04
9/06
9/06

كوبا
زیم اوه
كره شمالی

6/ 0
6/69
7/77

96/4
4 /10
40/ 6

7/16
14/64
7/ 0

/0
4/ 6
7/77

4 /4
4/ 0
0/79

94/47
4/00
/ 9

/9
6/11
9/99

Source: Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators (WGI), 2013

درهمین حا  ،آسیب هایی كه چنین فرایندی به جریان روداقتصادی كشیورهای نفتخیزواردمیی كنید
عموماًبه گرایه های ركودی بلندمدت تبدیل وبازگشت پذیری به ورایا رونق مجدد رابسیارپیچیده
وزمان بروگاهی نیزبا تنه های اجتماعی وتاییرات وتحوالت سیاسی گسترده توأم می سازد .افیزون
براین ،نفس وابستگی به نفت وتأثیرپذیری ازورایا نوسانی وچرخه های برونزادافت وخیزقیمت نفت
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ودرآمدهای نفتی محیا نامناسبی رابرای گستر

وتعمیق جریان صنعتی ودن وتنوع پاییه اقتصیادی،

رقابتی ودن تولیدات ملیی دربازارهیای داخلیی وجهیانی ،ایجیاد اویتاا درمقییا
وكل گیری جریان رودپایداردراین كشیورها فیراهم میی آورد ( 300

Gelb

هیای وسییع و

 .)Auty andتیوأم ویدن

ساختارهای وكننده تولیدی با نیام حكمرانی ضعیف ،رقابت های سیاسی برای دستیابی به رانت نفتی
وبده بستان های سیاسی برای فرونشاندن موج نارضایتی ها ،ویكل گییری سیاختارهای غیرویفاف و
پاسخگووفساد وتبعیض و ..سرانجام به تنه های اجتماعی منتهی وده و توسل به خشونت وسركوب
را اجتناب ناپذیرمی سازد (.)Carneiro 3001
اقتصاد ایران :معمای فراوانی
درباب جریان پیشرفت كشورهای نفتخیزازجمله مطالب بحث انگیزی كیه همیواره مطیرح ویده ایین
نكته است كه منابع وثروت ودرآمدهای نفتی دراین كشورها  -كیه قاعیدتاً وبراسیا

قیوانین سیاده

اقتصادی درومارمزیت ها وفرصت های خدادادی آنها محسوب میی ویود  -بییه ازآنكیه محیرک
وزمینه سازرودپایداروعامل متنوع ودن فعالیت های اقتصادی باود میانعی درایین مسییربوده اسیت.
بررسی تجربه كشورهای درحا توسعه نفتخیزدرچهل وچند سا اخیرتا حیدودی مثیید ایین نیرییه
است .درتعمیم این فرضیه این مطلب نیزمطرح می وود كه اساساً وجود یك بخه صیادرات میواد
اولیه انعطاف پذیرازدیدگاه رود اقتصادی دربلندمدت ،بیه ازآنكه مفید باویدزیانبار اسیت (معمیای
فراوانی) .ورود منابع ارزی فراوان ازمحل صادرات (مواداولیه ومحصوالت بسته به منابع طبیعیی) بیه
این كشورها موجب افزایه ارز

حقیقی پو داخلی وده ورقابت پذیری وامكانات رود صیادرات

را دربخه های دیگراقتصاد ملی به وییژه دربخیه صینعتی كیاهه میی دهدوبیه نیوعی تخصییص
مجددمنابع بین بخه های تجاری وغیرتجاری منجرمی گردد (بیماری هلندی) .افزون بیراین تیوهم
پایان ناپذیری منابع ،استراتژی بنگاه ها را نیز به گونه ای وكل می دهد كه تال

كارگزاران اقتصادی

دربخه خصوصی به جای آنكه مصروف توسعه امكانات و ظرفیت های درونی  ،نوآوری های فنیی،
بازاریابی ،رود و افزایه كیفیت محصو

و  ...گردد ،همانندهمگنان خوددربخه عمومی ،به سیمت

اتخاذتدابیری درجهت ستاندن سهمی ازدرآمدهای ارزی ودراختیارگرفتن آن هدایت می ویود وطبعیاً
لختی وعدم تحرک برفعالیت های اقتصادی جامعه حاكم می گردد .درهمین حا بخه تجیارت بیا
توجه به روددرآمدهای ارزی حاصل ازصادرات مواد خام وكاالهای نخستین ،بیی تناسیب بیا بخیه
تولیدگستر

می یابدوفعالیت های زودبازده خدماتی ،ساختارتولید ملی رابه سوی فعالیت های تقریباً

غیرمولدمی كشاند .دراین فرآیند گروه های ممتازرانت جوورانت بردرجامعه پدید می آید كه همیراه
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با اختال درتوزیع درآمدهاووكل گیری تقاضاهای قطبی وغیرمتناسب با مرحله رود وتوسعه اقتصیاد
ملی ،ساختارتقاضا را نیز به تنگناهای جدیدی افزون برتنگناهای تولیدوعرضه مبد ساخته ودرنتیجیه
روندتعامل یك سویه تجاری ودورباطل كاهه بهره وری وگستر

واردات را بیه ازپییه تقوییت

می كند .وجوددرآمدهای برون زاد دربخه صادرات كاالهای نخستین ومیواد اولییه آسییب پیذیری
اقتصاد ملی را افزایه می دهدونوسانات وچرخه هیای رونیق وركیود ناویی ازآن ،ازتثبییت ویرایا
واستقرارقواعد ثابت حاكم برفعالیت های اقتصادی ممانعت به عمل می آورد وایین ویرایا نوسیانی،
بی ثباتی وعدم قطعیت به وكل گیری فضای مناسب ومساعد بیرای سیرمایه گیذاری هیای داخلیی
وخارجی لطمه واردمی سازد .ازلحاظ سیاست های صنعتی كشورهای درحیا توسیعه نفتخیزعمومیاً
برای پیشبرد هدف های توسعه صنعتی خوداستراتژی جایگزینی واردات را به كارگرفتیه انید .اتخیاذ
این استراتژی درمراحل آغازین جریان روداقتصادی وپیه ازرسیدن به مرحله خیز
به لحاظ عدم گستر

اقتصیادی هیم

بازاروهم به لحاظ ضعف ظرفیت های فنی وكارآفرینی داخلی به ویژه دربخه

خصوصی ضروری است ودراین مراحل حضور گسترده تردولیت درعرصیه فعالییت هیای اقتصیادی
وایجادزیربناهییای فیزیكییی وجییزآن بییه منزلییه عامییل تسییهیل وتسییریع فرآینیید توسییعه تییا حییدودی
گریزناپذیراست .اما تداوم این سیاست وودت به كارگیری ویوه های حمایتی با توجیه بیه ویرایا
خاص این كشورها با ایجاد گروه های ذی نفع ورانت برعمالً حركت به سیوی اقتصیاد بیرون گیرا و
معطوف به صادرات را درمراحل بعدبا موانع جدی مواجه می سیازد .گذویته ازایین دراقتصیادهای
نفتی ،استقال مالی دولت وبی نیازی آن به تجهیزمنابع ازداخل برای تأمین بودجه های خود تیوأم بیا
سهم ونقه قابل مالحیه بودجه دراقتصاد وقدرت اقتصادی ناوی ازآن معموالً موانعی را بیرای روید
سیاسی -اجتماعی پدیدمی آورد وانگیزه های حركت درجهت تمركززدایی وجلب مشیاركت مردمیی
وتوسعه بخه خصوصی راازمیان می برد واین مطلب باعث می وود كه مكانیسم های تصحیح كننده
الزم دردرون نیام سیاسی -اقتصادی فراهم نشود وبه خصوص سازوكارهای پاسخگویی وحسیابدهی
كه ورط اصلی تصحیح امورواصالح سازمان سیاسی -اقتصادی است ایجاد نگردد.
بنابراین روندها وگرایه ها ورویكردهای سیاستی نادرست درایین گونیه اقتصیادها تیداوم میی یابید
وعموماً درآمدهای ارزی حاصل ازبخه صادرات نفت به منزله پووشی بروزبحران هیا را بیه تیأخیر
می اندازد ،اما درنهایت این روندها وگرایه ها كه قابلیت تصحیح دارندبه بحیران هیای ویدیدمنجر
وده وتكرارآن تفكروعمل مدیریت بحران را (نزد دولتمردان وسیاستگزاران) به صورت امیری نهیادی
جایگزین مدیریت استراتژیك می سیازد كیه پیامید آن ازجهیت عیدم اتكیاء بیه برنامیه رییزی هیای
بلند مدت ،روزمرگی وعوارض نامطلوب اقتصادی واجتماعی كامالً روون اسیت .ادغیام در اقتصیاد
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جهانی ازطریق نفت دررفتارو مناسبات سیاسی ی اقتصادی بین المللی این كشیورها بیه طیور طبیعیی
اثرمی گذارد ووابستگی به نفت ودرآمدهای آن وتعامل نیاگزیر بیا نییام اقتصیاد جهیانی ،در ویرایا
تعارض با خاستگاه های سیاسی می تواندازكنه ها وواكینه هیای منطقیی ایین كشیورها درروابیا
خارجی ممانعت به عمل آورد.

1

درتجربه ایران مدیریت ثروت نفتی درورایا عدم وكل گیری نهیاد سیازی هیای مناسیب سیاسیی-
اقتصادی دركشور به گونه ای اعما وده است كه طی دورانی نسبتاً طوالنی ،ایران نتوانسته اسیت بیه
یك تحو صنعتی -تجاری بلندمدت متناسب با توانمندی ها وظرفیت های بالقوه خیود دسیت یابید
ودرنتیجه باگذوت قریب یك صد سا اتكاء نفتی ،اقتصاد ملی باجلوه هاوتنگناهای توسیعه نییافتگی
متعددی ازجمله مواردزیرمواجه است:
 oاستمراراتكاء به منابع طبیعی ومزیت های نسبی ناز وعدم موفقیت درتبدیل این امتیازات بیه
مزیت های رقابتی دربازارجهانی
 oعدم دستیابی به هدف های بازآرایی ،متنوع سازی اقتصادملی وپویه فناوری وتداوم تعامیل
تجییاری یییك سییویه وغیرمتقییارن بییا اقتصییادجهانی وقرارداوییتن درمعییرض تكانییه هییا و
آسیب پذیری های ناوی ازچرخه های برون زادرونیق وركیود فیرو

میواد خیام (بیمیاری

هلندی)
 oهم پیوندی محدودوضعیف بخه نفیت باسیایرحلقه هیای تولییدوفعالیت هیای اقتصیادی-
صنعتی به منزله مانع اصلی درایفای نقه پیشتازاین بخه درگستر
1

وتعمیق فرآیند صینعتی

این فرضیات می تواند تا حدودزیادی عملكردهای اقتصادی كشورهای درحا توسعه نفتخیزرا درچند دهه گذوته تبییین كنید،

لیكن ازبُعد برنامه ریزی وسیاست گذاری وایدارز

كاربردی زیادی نداوته باودزیرا فرآیندتوسعه را به عامیل بیرون زای نفیت

متصل می كند .قدرمسلم آن است كه نفت به منزله یك منبع عمده پس اندازودرآمیدهای ارزی عرصیه انتخیاب وسییع تیری را
دراختیاركشور های نفتخیزقرارمی دهدومی تواند سهمی اساسی دررود صنعتی این كشیورها داویته باوید ،مشیروط بیه ایین كیه
سیاست های مناسبی درراستای مدیریت ثروت نفتی وتوسعه صنعتی اتخاذ وبكارگرفته وود .وواهد تجربی دراین زمینه وبه ویژه
عملكرد كشیورهای پیشیرفته صینعتی برخیوردارازثروت نف تیی نشیان داده اسیت كیه وجیود نهادهیای دموكراتییك ،ویفافیت و
مكانیسم های پاسخگویی ،فضای مساعدبرای سرمایه گذاری ،سهم نسبی كمترمنابع طبیعی دراقتصاد داخلیی كشیورها وهمچنیین
عدم سلطه انحصارها درحوزه های استخراج وبهره برداری ازمنابع نفت ازعوامل مهم تأثیرگذاردرمدیریت مطلیوب ثیروت نفتیی
واستفاده ازآن برای تسهیل وتسریع فرآیندپیشرفت وتوسعه صنعتی كشورهابوده است .جلیوگیری ازآسییب پیذیری هیای ناویی
ازچرخه های برون زادرونق وركودونوسانات درآمدهای نفتی نیزتنها با استقرارمكانیسم هایی برای عقیم سازی این نوسیانات وبیا
اعما مدیریت صحیح منابع وبه ویژه انضباط مالی امكانسذیربوده است.
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ودن اقتصاد ملی وتحوالت فناوری ازیك سووتداوم وابستگی بخه نفت به دانه ،فناوری،
كاالها وخدمات وارداتی ازسوی دیگر
 oناهماهنگی بین تحوالت ساختاری -سازمانی صنعت نفت ایران با پیشرفت های علمی ،فنی
وسازمانی وكل گرفته درصنعت نفت جهان وتداوم ساختارانحصاری -دولتی این صنعت بیه
منزله عامل صرفاً درآمدسازبرای دولت ونه یك بنگاه كارآمید وصیرفه منید اقتصیادی مشیابه
وركت های نییردرسطح بین المللی
 oوجود یك بخه عمومی عریض و طویل و ناكارآمد و وكل گیری دولت رانتی بیا روابیا و
گرایه های اقتدارطلبانه و با ویژگی اصلی گسیتردگی كاركردهیای تیوزیعی ،رویدنایافتگی
درعرصییه تجهیزمنییابع (ازجملییه مالیییات هییا) ودرنتیجییه بییی نیییازی بییه مشییاركت هییای
اقتصادی -سیاسی
 oوكل گیری گروه های ذی نفوذ وذی نفع  -كارتل های توزیع  -در چارچوب اقتصاد مبتنی
برراهبردجایگزینی واردات باسیاختارحمایتی ویارانیه ای واسیتمراررویكردهای اقتصادبسیته،
خودكفاوغیررقابتی ودستوری به منزله یك عامل بازدارنده جدی وسدكننده جریان اصالحات
وحركت به سمت برون گرایی ومعطوف به صادرات وآزادی اقتصادی وصنعتی ودن
این ورایا مانع ایجادنهادهای دموكراتیك وسازوكارهای پاسیخگویی بیوده ،ودرزمینیه ای ازدخالیت
گسترده دولت دراموراقتصادی به ویژه درحوزه تخصیص منابع ،فرآیندویكل گییری رقابیت ،توسیعه
بازارهاوبخه خصوصی رادرمحاق توقف قرارداده است.
اواره به این نكته ضروری است كه وجود  22/3میلییارد بشیكه نفیت خیام ومایعیات گیازی قابیل
استحصییا ونیییز  31/2هزارمیلیاردمترمكعییب ذخایرگییازطبیعی دركشییور ( /3درصییدذخایرنفت
و 3/1درصدذخایرگاز طبیعی درسطح جهانی) نبایداین تصوررادرذهن مردم ودولت تقویت كند كه با
ادامه راه گذوته واتكای به صادرات مواد خام بتوان از « تله نفتی» رهایی یافت واقتصیاد اییران را بیه
اقتصادی صنعتی ،پویا ،رقابتی ،متنوع وانعطاف پذیرونیرومندتبیدیل كیرد .درچنیین ویرایطی توسیعه
صنعت نفت وگازكشوردرسا های آینده بدون فراهم سیاختن مقتضییات الزم بیرای ویكل دادن بیه
تحوالت صنعتی بلندمدت وپذیر

الزامات آن ،انجام اصالحات ضروری وبه ویژه نهادسیازی هیای

بنیادی ومجموعه تاییرات برطرف كننده محیدودیت توسیعه  -حتیی اگربیه گونیه مسیتقل وانتزاعیی
امكانسذیر قلمداد وود  -نمی تواندورایا برون رفت ازچرخه منفی اثرگذاری اقتصاد نفتیی را فیراهم
آورده و قانونمندی « معمای فراوانی» را دراقتصاد ملی درهم وكند.
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درهمین حا بخه نفت و منابع وثروتهای نفتی كه درومارفرصت هاومزیت هیای نسیبی بسییارمهم
اقتصاد ملی است درصورت مدیریت صیحیح وتیدوین واجیرای برنامیه هیای توسیعه درچیارچوب
چشم اندازجمهوری اسالمی در افق  303ه . .و انطباق با آكسیوم هاواصو موضیوعه آن نیه تنهیا
می تواندبه منزله یك منبع محرک رودپایداروعامل متنوع سازی فعالیت های اقتصادی -صنعتی عمل
نماید ،بلكه به دلیل ماهیت تعاملی مثبت این بخه با صنایع مشابه ،بازارهیا واقتصیاد جهیانی ونیزبیه
واسطه دوران حیات طوالنی وانباوت سرمایه های فیزیكی ،انسانی ،نهیادی وظرفییت هیای فنیاوری
قادرخواهد بودكه نقه پیشتازی رادرتحو صنعتی بلندمدت كشوردرراستای تعامل گسترده ومتقیارن
با اقتصاد جهانی ،حركت به سمت رقابت پذیری وایجاد پایگاه مطمئن برای پویه فناوری وتسری آن
به مجموعه اقتصاد ملی وسرانجام فراهم آوردن زمینه های مناسب برای گذاربه اقتصاد دانایی ودانیه
بنیان عهده دارگردد.
اقتصادایران :عدم تعادل های ساختاری
ساختاراقتصاد ایران درنگاهی گذرا به آن با عدم تعاد های بنیادی طی چنددهه گذوته روبه رو بیوده
وهست ودرهمین حا ورایا كنونی حاكم برروابا بین المللی وبرخی تحریم های سیازمان ملیل بیه
منزله عوامل تشدید كننده منفی ،ناموزونیهاومشكالت آتی آن را گستردهتروعمیقتر نیزخواهد ساخت.
مهمترین عدم تعادلها وتنگناهای سیاختاری  -عارضیی اقتصیادی اییران را مییتیوان بیه ویرح زییر
ومار

كرد (كور

صدیقی و وهریارصدیقی:) 229 ،

 oنوسان ودیدونرخ پایین رودتولید ناخالص داخلی درمقایسه باكشیورهای همترازطیی ییك
دوران بلند مدت (به طور متوسا ساالنه اندكی بیه از  3درصدطی سی وپنج سا اخیر)
 oنرخ باالی تورم قیمتها طی همین دوران (به طور متوسا ساالنه باالی  30درصددرسا )
 oنرخ باالی بیكاری جمعیت فعا (حو وحو

 3درصد نیروی كاردروضعیت كنونی)

 oتداوم توزیع نابرابردرآمدووجود فاصیله غیرقابیل قبیو مییان درآمیددودهك او ودودهیك
آخردرآمدی خانوار
 oوجود عالئم آوكارركودعمیق دربرخی ازبخههای اقتصادی
 oحجم پایین تشكیل سرمایه كل نسبت به تولید ناخالص داخلی
 oحجم پایین سرمایهگذاری بخه خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به وییژه درزمینیه
سرمایه گذاری هاباابعاد زمانی بلند مدت دربخههای مولد
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 oبهرهوری پایین عوامل تولید ،عدم استفاده مطلوب ازظرفییت هیای تولییدی ووجودضیایعات
واتالف منابع زایدبراندازههای طبیعت تولیدوتوزیع
 oگستردگی سازمان های دولت وتصدیهای ناكارآمد ،زیانده ومتكی به بودجه دولت
 oنیام اداری پرپیچ وخم باكارایی كم ووجود دستگاه های موازی باكاركردی مشیابه باوظیایف
سازمان های دولتی دربیرون ازنیارت دولت
 oتمركز بیه ازحد دراموراجرایی ودرنتیجه وجودعدم تعاد های نسبتاً ودید استانی ومنطقهای
درسطح كشور
 oوابستگی ودیدساختارمالی دولت به درآمدهای نفتی به طورمستقیم وغیر مستقیم ودرمجمیوع
آسیب پذیری اقتصادی ازنوسان این درآمدها
 oكسری مزمن ترازتجاری بدون نفت یا درواقع نسبت پایین صادرات غیرنفتی به واردات كشور
 oفقدان یك نیام تامین اجتماعی فراگیرمبتنی بردستیابی به عدالت اجتماعی به منزلیه مهمتیرین
ابزارالزم برای تعاد بخشی زندگی مادی گروه هاوطبقات آسیب پذیرجامعه
جدول  -10روند تغییرات نماگرهای مهم اقتصادی در نیم قرن اخیر به تفکیک دوره های زمانی برنامه های توسعه
(ارقام به درصد به استثنای ضریب جینی)
بازه وای زمانی

نرد رشد
تولید

نرد رشد
تولید
بدون نف

نرد رشد
تولیدسرانه

نرد بیکاری

نرد تور

ضریب جیای

9/3

/3

-

9/0

2/1

0/3132

/

3/3

0/3223

/9

2/

0/3 29

3/2

2/9

0/292

/2

33/1

0/2991

3/1

3/

0/3013

/

3/3
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3/

33/3

0/2130

3/

0/3 93

برنامه سو ق ل از انقالر
1 24 -1 25
برنامه رهار ق ل از انقالر
0/0
/3
2/0
1 20-1 61
انقالر
برنامه پاجم ق ل از
3/1
2/0
1/2
1 64 -1 65
دوران انقالر و جاگ
-3/2
-0/1
-3/3
1 60 -1 50
.
ا
.
ا
.
برنامه اوا توسعه
3/3
1/
1/3
1 50 -1 04
برنامه دو توسعه .ا.ا.
/1
3/0
2/3
1 02 -1 00
.
ا
.
ا
.
برنامه سو توسعه
3/3
1/3
1/
1 06 -1 0
برنامه رهار توسعه .ا.ا.
3/9
3/0
3/3
1 02-1 00
*
.
ا
.
ا
.
برنامه پاجم توسعه
-2/2
-0/9
-3/0
1 06 - 1 64
مجموع دوره
3/2
3/1
3/2
1 1 - 1 67
مأخذ :براسا محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای تدوین برنامه وشم
9/2

1/3

2/1

* منضمن سه سا او برنامه پنجم 290- 293
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اقتصاد ایران :پدیده کم رشدی وتنگناهای دیدگاهی
اقتصادایران طی سی وچندسا گذوته به رغم افت وخیزها ونوسانات تولیدوتجارت نتوانسته است به
یك جریان رود پیوسته وپایداردست یابد .نتیجه این فرآیند كاهه درآمدسرانه وطبعیاً كیاهه رفیاه
عمومی وتنز سطح زنیدگی میردم وازهمیه مهمتیر پیایین آمیدن موقعییت منطقیه ای وبیین المللیی
كشوردرمقایسه با كشورهای همطرازدرحا توسعه وازجمله برخی از همسایگان ایران بوده است.
پرسه آن است كه به رغم همیه امكانیات طبیعیی و میادی ،ذخیایر معیدنی ،نییروی انسیانی جیوان
وكادرهای دانه آموخته ومتخصص ،موقعیت جارافیایی ممتاز ،تنوع آب وهوا واقلیم و ...چیرا اییران
نتوانسته است درایین دوره نسیبت ًا بلندمیدت بیه ییك تحیو صینعتی و اقتصیادی متناسیب باسیطح
وایستگی هاومزیت های ملی خوددست یابدوازفرصت هیایی كیه بیه وییژه دردهیه آخرقیرن بیسیتم
منطقه ای وبین المللی پیه آمده است ،استفاده نماید وازیك كشیورمتكی

ودرورایا كنونی درمقیا

به پایه منابع طبیعی وتولید وتجارت كاالهای نخستین باساختار نیمه صینعتی بیه كشیوری پیشیرو بیا
گستره متنوع تری از فعالیت های تولیدی -صنعتی -تجاری متحو وود؟ درهمین دوران موردبحث،
كشورهایی مانند مالزی ،كره جنوبی ،چین ،تركیه درآسیا وكشیورهایی نییربرزییل ،وییلی ،آرژانتیین،
مكزیك و ...درقاره آمریكا (با پایه جمعیتی وسیع) توانسته اند با اتخاذ استراتژی هاوراهبردهای توسعه
مناسب از وضعیتی تقریباً مشابه با ایران وعموماً سطوح درآمد سرانه پایین تربه ارقیام بیاالیی ازروید
اقتصادی دست یابندو به تدریج به جرگه كشورهای توسعه یافته صنعتی بسیوندند.

جدول  -11مقایسه عملکرد اقتصادی ایران با کشورهای منتخب
تولیدناخالص

تولیدناخالص داخلی
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درپاسخ به پرسه یاد وده طبعاً می توان به رخدادهایی كه طی همین دوران درایران به وقوع پیوسیته
است چون ورایا ناوی ازچاله های انقالب ،دگرگونی هیای سیاسیی -میدیریتی ،جنی

تحمیلیی

طوالنی وتخریب ها وویرانی های ناوی ازآن ،افت وخیزهای درآمد نفت بیه منزلیه عامیل مسیلا در
اقتصاد ایران ،تحریم خارجی وحصر اقتصادی و ...اواره كرد.
لیییكن دركنارهمییه اییین پدیییدارها ،درارزیییابی علییل عملكردمحدوداقتصییاد كشییور ،بییه هیییچ روی
نبایدازتأثیرگذاری سه عامل عمده واساسی زیرغفلت كرد:
 چیرگی باورها ،دیدگاه ها وتفكرات ماایرباپیشرفت وقانونمندی های توسعه فقدان طرح راهبردی وخطوط راهنمای فراگیروهمه جانبه توسعه اقتصادی -صنعتی عملكردهای اجرایی واتخاذ سیاست هاورویكردهیای متایرومتنیاقض ،وییوه هیای تصیمیم گییریمقطعی وموضعی وموردی ،گزینه رهیافت های بخشی به جای كالن نگری برای حل وفصل مسائل
وتنگناهای توسعه ،عدم حاكمیت تفكرعلمی درمدیریت اقتصادی ،اتخاذ رو

هیای آزمیایه وخطیا

دراقدامات وسیاست گذاری های كوتاه مدت ومیان مدت بدون توجه بیه نتیایج ،آثیار وهزینیه هیای
اجتماعی آن و...
درمیان ایین مباحیث ،عامیل نگیر

هاودییدگاه هیای حیاكم برفرآیندتوسیعه دراتخاذسیاسیت هیا،

عملكردهاوروندها وگرایه هایی كه دراقتصاد ایران وكل گرفته اسیت نقشیی غالیب وتعییین كننیده
داوته است .درغیاب یك برنامه راهبردی بلند مدت برای رودوتوسعه اقتصادی -صینعتی آنچیه كیه
بررفتارها وعملكردهای مدیریت اقتصادی كشورغلبه داوته است ،تفكرات ،دیدگاه هاوانتیاراتی بیوده
است كه دراكثرمواردبراسا

تجربه های توسعه اقتصادی جهان ازبعدازانقالب صنعتی تاكنون ناممكن

ویاناموفق بوده ودرهرحا به رودوپیشرفت پایداری منجرنشده وبه دلیل استوارنبودن برمنطق علمیی
واقتصادی درعمل به نتایج معكو

با هدف های اعالم وده انجامیده است (صدیقی.) 223 ،

ازجمله این دیدگاه ها ،سنجه هاوالگوهای مطرح وده درسه دهه اخیردرزمینه اداره اموراقتصادی ایران
می توان به احكام ووبه نیریه های زیراواره كرد:
 قرینه پنداوتن مفاهیم اقتداردولت وحاكمیت آن با اندازه وبزرگی دولت؛ -تفكرناظربرگستر

تصدی گری های دولیت بیه منزلیه ویرط الزم بیرای حیل وفصیل مشیكالت

اقتصادی كشوروتأمین نیازهای اساسی مردم؛
 -نگر

منفی نسبت به توسعه بخه خصوصی وسرمایه داری صنعتی؛
1

 تلقی بازاربه منزله ایدئولوژی اقتصادی ونه ابزاری برای تخصیص منابع وتوسعه وپیشرفت؛ -پذیر

فرضیه ”كوچك زیبا است“ با نگاه منفی به تكاثرثروت ومنطق دستیابی به عدالت ،بازدهی

سریع وایجاد فرصت های والی و ...بدون مالحیه ضرورت پیوندارگانیك بین خووه ها وگروه های
صنعتی كوچك و متوسا با واحدهای صنعتی بزرگ به منزله موتور محرک جریان پیشرفت صنعتی و
هسته های اصلی تقاضا كننده؛
 غلبه باورهای ساده انگارانه از محورهای توسیعه نییرتیرجیح كشیاورزی برصینعت ییا بیرعكس وغفلت ازگستر

وتعمیق فرآیند صنعتی ودن؛

 ترغیب روستانشینی وتكیه برتثبیت جمعیت روستایی بدون مالحیه تحوالت تكنولوژیك؛ برتری دادن به امرتوزیع درآمدوعدالت اجتماعی بدون تكیه برافزایه تولیدورود اقتصادی وارتقیاءكارآیی وبهره وری به منزله عامل اصلی باالبردن سطح زندگی وتامین رفاه وعدالت اجتماعی؛
 غلبه باورهیای درون نگرمتكیی بیه اقتصادبسیته وخودكفیایی درحیوزه هیای مهمیی چیون علیوموتكنولوژی ،صنعت ،كشاورزی و ...درورایا ناگزیرتعامل غیرمتقیارن اقتصیادایران بیا اقتصیادجهانی
ازطریق نفت؛
 -نگر

منفی نسبت به آزادی اقتصادی وباوربه گستر

كنتر ودخالت های دولت درحیوزه هیای

اقتصادی وهمچنین كاربردویوه های دستوری اداره اموراقتصادی چیون سیهمیه بنیدی ،جییره بنیدی،
اعما محدودیت های مقداری ،تثبیت قیمت هاوقیمیت گیذاری ،مقیررا ت ناظربرعملكردبازاركیار،
تسهیالت تكلیفی واعتبارات كنتر وده بانكی و ...بدون توجه به اثرات آن در ایجاد اختال واعوجاج
دربازارهاوعملكردهای اقتصادی.
نتیجه این گونه باورهاودیدگاه هاهمراه باپرداختن مستمربه عارضه هاومعلو ها به جیای علیت ییابی
مشكالت وتنگناها ویافتن راه حل ها درچارچوب تفكری جیامع وفراگیروبیی اعتنیایی بیه تخصیص،
تجربه ووایستگی های علمی افراددرحوزه هیای مشیخص میدیریتی بیه وییژه در امیور اقتصیادی و
نیزمدیریت اقتصادی بانگر

های غالب ومرسوم تجاری وازهمه مهمترعدم توجه به اهمییت ونقیه

سرمایه گذاری به منزله مهمترین عامل رود اقتصادی ،ایجاد اوتاا ورفع بیكاری سبب وده است كه
اقتصاد ایران نتواند مسیراصالحات ضروری وپیه بینی وده دربرنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی
كشور را پی گیری كرده وبیه نتیجیه برسیاند وزمینیه هاوفضیای الزم بیرای قیرار گیرفتن دركیاروان
كشورهای نوخاسته وپیشرو صنعتی ودست یابی به آرمان ها وهدف های یك جامعه متمدن و مرفه را
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سخن آخرآنكیه اقتصیاد اییران درجرییان تحیوالت چنددهیه اخیربیا اتخاذرویكردهیای نوعیاً بسیته
وكاركردهای متكی به مالكیت ،تصدی گری ومدیریت دولتی ودرسطحی ناز ازدیدگاه هیم پیونیدی
با اقتصادجهانی درمسیری حركت كرده كه نتوانسته است به یك جرییان رودپایداروپیوسیته وتحیو
صنعتی متناسب باقابلیت های بالقوه خویه دست یابید .اییران درایین دوران بیه منیابع ارزی حیو
وحو

یك تریلیون دالربه عمده ازمحل صادرات نفت دسترسی داوته است وهمین امر سیبب ویده

است كه حداقل به لحاظ تجاری ودرچارچوبی غیر متقارن با اقتصاد جهانی درتعامل قیرار گییرد ،امّیا
وییرایا اقتصییادی بییه گونییه ای وییكل گرفتییه اسییت كییه از اییین امكانییات در راسییتای انجییام
سرمایه گذاری های تولیدی ،ارتقای فناوری وگستر
وكارآمد استفاده نشده است .نگر

وتعمیق فرآیند صنعتی ودن كشوربه نحو مثثر

ورویكردهیای درون نگردراقتصیاد دولتیی -یارانیه ای ووجیود

ساختارهای وكننده سیاستی -انگیزوی غیرمتناسب با توسعه بخه خصوصی به منزله نیروی محیرک
رودوپیشرفت ،درمجموع عامل اصلی پدیده كم رودی دراقتصاد كشور بوده اسیت .وسیرانجام ایین
نكته را بایدمطرح كرد كی ه دروضیعیت خیاص اییران همیواره تنگناهیای ذهنیی وغلبیه رویكردهیا و
دیدگاه های ماایربا قانونمندی های توسعه ،نبود وفیاق عمیومی درسیاختارهای سیاسیی -اجتمیاعی
نسبت به چارچوب پیشرفت ،مدیریت اقتصادی وهدف های توسعه وعیدم تقیید وتعهید بیه اجیرای
برنامه های توسعه ازعواملی بوده است كه پیگیری هدف ها وتحو ساختاری بلندمدت كشیور را بیا
موانع جدی مواجه ساخته است وبنابراین دگرگونی دراین ویرایا بازدارنیده راباییددرزمره مهمتیرین
الزامات وحوزه های چالشی رودوتوسعه آینده كشور قلمدادكرد .افزون براین تحقق چشم انیدازهای
بلندمییدت دركشییورهای درحیا توسییعه ای هماننییدایران كییه درمعییرض چرخییه هییای بییرون زاد و
افت وخیزهای بهای نفت ورونق وركودهای ناویی ازآن قراردارنیدباپاره ای محیدویت هاوتنگناهیای
ساختاری جدی مواجه است .دردوران رونق هیای نفتیی وفراوانیی نیوعی احسیا

بیی نییازی بیه

آینده نگری پدیدارمی وودودردوران ركودهای نفتی ورایا اضطراری خاصیی ویكل میی گییرد كیه
فرصتی برای آینده اندیشی باقی نمی گذارد .درهمین حا تله نفتی ،همیان گونیه كیه مطیرح وید،
ازموانع گذاربه دموكراسی است وزمینه های رانت ،تبعیض وفسادی كه بیه وجیود میی آورد ،محییا
مناسبی را برای پالریزه كردن جامعه ،تنه ها ورقابت های سیاسی جناحی برای دسیتیابی بیه قیدرت
ومنابع وثروت نفتی وچرخه های پوپولیستی فراهم می كند ،كیه حاصیل آن گسیتر

گسسیت هیا

وبروزتعارضات اجتماعی ،ایجاد تعهدات وانتیارات بیجا درمردم ،كوته بینی وتاییرجهت های بیزرگ
و ناسنجیده ونهایتاً وكل دادن به فضای بی ثباتی است كه باپیگیری هیدف هیای بلنید میدت توسیعه
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دربسترتقویت پیوندها وهمبستگی های اجتماعی منافات دارد .مصادیق این قانونمنیدی رادرعملكیرد
وتحوالت اقتصادی  -اجتماعی ایران درچند دهه اخیربه وضوح می توان مشاهده كرد.
ایران در ورایا كنونی و ازدیدگاه ساختاراقتصادی ی اجتماعی جامعه ای است درهم تنیده ازدو بخه
سنتی و نیمه صنعتی كه به طور طبیعی ودرصورت عدم پی گیری برنامه ای راهبردی و منسجم بیرای
تبدیل ایران به جامعه ای صنعتی و پیشرو  -كه خطوط كلی آن نیزاكنون در سند چشم انداز جمهوری
اسالمی تبیین وابالغ وده  -با بحران های گوناگون ،بی ثباتی وعدم توازن های سخت و وكننده كه
امنیت ملی را تهدید خواهدكردروبروخواهد ود .پدیده كم رودی دردهه های گذوته همراه با روید
جمعیت باتأثیرگذاری برتركیب سنی جمعیت ودرورایا جهانی ودن اطالعات وانفجارتوقعات اكنون
كشور رابا چاله های جدی درزمینه مقابله با بیكاری گسیترده ،آسییب هیای اجتمیاعی ،فقیر میادی
وفرهنگی و ...رویاروی ساخته است .پرداختن به ویوه اقتصاد دولتی ویارانه ای متكی به درآمیدهای
نفتی ،بیرون راندن بخیه خصوصیی ازحیوزه فعالییت هیای تولییدی ثیروت زا وسیوق دادن آن بیه
كاركردهای داللی وواسطه گری وتورم زا ،اتالف وقت بابحیث هیای نوعیاً مدرسیی (اسكوالسیتیك)
ومناقشه های چپ وراست ،آزادی یا كنتر  ،رود یا عدالت اجتماعی ،غلبه باورهای ساده انگارانیه از
محورهای توسعه نییرترجیح كشاورزی برصنعت یا برعكس ،ضیدیت بیا توسیعه بخیه خصوصیی
واستقرارتاسیسات بازاروسرمایه داری صنعتی ،گرایه به فعالیت های كوچك مقیا

وكیم بیازده و...

سبب وده است كه اقتصاد ایران نتواندازطریق سرمایه گذاری وظرفیت گستری ونوسیازی تأسیسیات
موجودبه یك جریان رود پیوسته وباثبات دست یابد .بدین ترتیب درجریان این گونه گیرایه هیا و
عملكردها ،اقتصاد ایران بسییاری از فرصیت هیای تیاریخی خیود را ازدسیت داده وبیا بهیره گییری
كشورهای رقیب ازگزینه های جایگزین درعمل این فرصت ها دربرخی موارد به چاله هیای جیدی
در منافع ملی ومنطقه ای تبدیل وده است .بدون تردید تداوم رونیدها وگیرایه هیای برویمرده در
سا های پیه رو بسیاری ازفرصت های باقیمانده را نیزازكف كشور بیرون ساخته وچه بسا آنها را به
تهدیدهای جدیدی مبد سازد وایران را به حاویه فرآیندتوسعه جهانی براند.
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تحوالت جمعیتی ،اشتغال و بیکاری
انبوه جمعیت جوان ودانش آموخته برای هرکشوری ضمن ایجادد ررتات هادی بادقووه بارای ر،ا
اقزامدتی را درزمینه تأمین نیدزهدی اسدسی درپی دارد که دستیدبی به آن تنهد ازمسیرایجدد ا،اتاد موقا
ودرآم میسراست .هر گده جدمعه ای نتوان چنین نیدزهدیی را به گونه ای مطلوب همدهنگ بد مطدقباد
وانتظدرا

وبه تندسب ویژگی هدی جمعیتی ازجمله ترکیب سنی -جنسی تحصیال

ومهدر

هد و ...

برآورده سدزدندگزیربد ندپدی اری وبحران هدی اجتمدعی روبرو می ،ود.
ایران در سد هدی پیش رو درزمینه عرضه وتودضدی نیروی انسادنی وتبعاد

آن ازدیا گده ا،اتاد و

بیکدری وبهره وری بد چن چدقش بزرگ رویدروی خواه باود )1( :ررا بیکادری گساترده کناونی و
ایجددررتت هدی ،الی برای ورودی هدی ج ی به بدزارکدر؛ ( )2تاییردرترکیب عرضه نیروی کادر و
،کل گیری آمیخته ج ی ی ازنیروی کدرجوانتر تحصیلکرده تروبد مهدر
درنیروی کدرواقزامد

هدی بدالتروسهم بیشتر زندن

آن ازجهت تاییردرپیکربن ی تودضدی نیاروی کادر ترکیاب مشادسل وسادختدر

بخشی اقتصدد ملی؛ ( )3ضرور

ر ،بدالتر بهره وری نیروی کدر به منزقه یکی از نتدیج وتواب مهام

مرحله انتودقی وگذار اقتصددی وتحوق رقدبت پذیری ونفوذ در بدزارهادی جهادنی وتوساعه تاددرا
وسرانجدم اقزامد

ند،ی ازآن درزمینه دستیدبی به ر ،هدی اقتصددی بدالتر برای جذب بیکدران وایجدد

ررتت هدی ،الی کدری ومندسب.
دراقتصددایران ر ،نیروی کدربه ویژه درسنین بین بیست تد سی سد از،امدرمتایرهدی بسایدر مهام و
تأثیرگذاردموگراریک محسوب می ،ود .دررون تدریخی ر ،نیاروی کادردر ایاران حاو وحاو
سدالنه  3/5درت بوده است قیکن این رقم درسد هدی اخیرباه ،ا
درآین ه نیزبدمالحظه تحوال

کادهش یدرتاه وباه احتماد

،کل گررته درسد هدی دهه  1331وعوامل تعیین کنن ه ای چون میزان

بدروری نرخ مرگ ومیر نوزدان میل به ادامه تحصیل وگرایش به تکمیال تحصایال

تا اوم خواها

یدرت .قیکن ارزون برعوامل یدد  ،ه نرخ مشدرکت سدزه مهم دیگری است که درآهناگ ر،ا نیروی
کدرمؤثر است واین عدمل خودبه مجموعه پیچی ه وگسترده ای ازعندتر اقتصددی وسیار اقتصاددی از
جمله توان ا،تاد زایی اقتصدد ملی وابسته است وازهمین روی ندگزیربدیا درانجدم پایش بینای هادی
بلن م

درزمینه آهنگ ر ،نیروی کدردخدقات داده ،اود .در ایاران باه قحاد ،ارایط ررهنگای

هنجدرهدی اجتمدعی رویکردهدی قدنونی وظرریت ایجدد ررتات هادی ،االی مندساب پایش بینای
مشدرکت زندن درنیروی کدرد،واری هدی ویژه ای را متضمن است .اهنگ ر ،مشدرکت زندن درنیروی

کدردرسد هدی گذ،ته بسیدرکن بوده ودروضعیت کنونی سهم مشدرکت زندن درنیروی کدردرترازهدی
بین اقمللی بسیدرندز است، .دیدن توجه است که سهم مشدرکت زندن درنیاروی کدردرکشاورمدقزی
به رسم همترازی آن ازقحد نرخ بدروری و،رایط آموز،ی دوبرابر ایران است .نرخ مشدرکت مردان
درنیروی کدردرایران همواره وهم اکنون به طورمتوسط حو وحاو

 %31تاد  %01ودرگاروه هادی

سنی جوانتر  %01بوده وهسات .ق رمسالم آن اسات کاه ایان انگادره درآینا ه قدبال تا اوم نباوده
وندگزیربدی بدپیگیری تحوال

نهددی – سدختدری تاییردرنگر

هدی ررهنگای – اجتمادعی وایجادد

ظرریت هدی مندسب ر ،دگرگون ،ود.
در نگده به آین ه و چدقش هدی پیش رو مووقه مهم ترازنرخ مشادرکت موضاو بیکادری اسات .نارخ
بیکدری دروضعیت کنونی توریبدً 15درت است .قیکن نرخ بیکدری جواندن دوبرابار ایان رقام ونارخ
بیکدری زندن سه برابرآن است .درهمین حد پیش بینی هد حکدیت ازآن دارد که درگاروه هادی سانی
گوندگون ،مدرجواندنی که به بدزار کدروارد می ،اون دررون ی کدهنا ه درساد پدیادنی برندماه ،شام
ح ود  01درت کمترازجریدن ورودی به بدزار کدردرسد هدی اخیرخواه بود .این تحو دموگراریک
متضمن این معند است که درسد هدی آین ه ودرارق برندمه ،شم ررتتی برای کم کردن نرخ بیکادری
رراهم خواه آم که استفدده از آن به گونه ای گریزندپذیردرگرو رر موانا بدزدارنا ه ر،ا وپیگیری
اتالحد

گسترده درسیدست هدی داخلی وخدرجی است.

نکته مهم دیگر اقزامد
توسعه تددرا

ند،ی ازورود انبوه جواندن تحصیلکرده وبد مهدر

نفوذ در بدزارهدی جهدنی تاییرا

به بدزارکدرهمراه بد ضرور

رندوری ارتودی بهره وری ورقدبت پاذیری اسات

که به نحوی اجتندب ندپذیرمستلزم دگرگونی درسدختدر تنعتی ترکیب ر ،وایجددررتت هدی ،الی
مندسب پیگیری واجرای برندمه هدی آموز،ی ویژه درراستدی تطبیق مهدر
دربلن م

هدبدنیدزهدی بدزار کادر و...

ودردوره برندمه ،شم است که تحواق اینهماه تنهدبدتکیاه باه بخاش هادی نوعادً تجادری

(به طور خدص کشدورزی و تنعت) وازمسیراستورارتأسیسد

بدزار توسعه بخش خصوتی وایجادد

رضدی مندسب برای رعدقیت هدی این بخش امکدنپذیراست.
تحوالت جمعیتی
درسد هدی  1305 -1335درررآین یک تکدنه جمعیتای میادنگین ر ،سادالنه نیاروی کدروجمعیات
درسن کدردرگروه سنی  15تد  40سد بد آهنگی ،تدبدن وبی سدبوه ارزایش یدرت (به ترتیاب  % 0/10و
 ) %3/05به گونه ای که درهرسد به طور متوسط به جمعیت درسن کدرحو و حاو
63

 1/50میلیاون

نفروبه نیروی کدر  1/35میلیون نفرارزوده  . ،بخش قدبل مالحظه ای ازارزایش جمعیات درسان کادر
طی این دوره جذب جریدن هدی آموز،ی ،ا ه کاه خودتوضایحی بارای تفادو

ایان ارقادم اسات.

،مدرورود ی هدی به نیروی کدردراین سد هد سه برابرسد هدی  1335 -1331بوده اسات .اماد ایان
رون دردوره  1301 -1305به نحوی چشمگیردگرگون  ،وآهنگ ر ،نیاروی کدروجمعیات درسان
کدر (سدالنه به طور متوسط) به ترتیب باه  1/42و  1/41درتا رروارتدد کاه ایان تاییرنتیجاه کادهش
 ،ی ی بود که درنرخ بدروری دردهه  1331رخ داده بود .با ین قرارطای ایان دوره اخیرهرساد باه
جمعیت درسن کدر 1/02میلیون نفروبه نیروی کدر  1/10میلیون نفر ارزوده  ،که ررتتی طالیی بارای
کدهش بیکدری رراهم می آورد .قیکن درعمل ررتتی که برای کدهش بیکادری راراهم ،ا ه باود باه
واسطه کدستی هدی م یریتی رو
ارزایش یدرت.

ودرمجمو این دوره تنهد  31هزار ،ال ایجدد  ،ودرنتیجه بیکدری
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براسدس پیش بینی هدی سدزمدن ملل درآین ه آهناگ ر،ا جمعیات درسان کادرکمتراز  %1خواها
بودوهرگده تنهد مالحظد

دموگراریک را م نظر قرار دهیم ارزایش عرضه نیروی کدرورشدرهدی ند،ی

ازآن نسبت به گذ،ته رون مالیم تری خواه دا،ت .ازاواسط دهه  1351تد اواسط دهه ، 1301مدر
جمعیت جوان (گروه سنی  15تد  20سدقه) همواره بیش از،مدرجمعیت بزرگسد (گروه سانی  31تاد
 40سدقه) بوده است که این رون درسد هدی اخیربه ت ریج تاییرکرده ودروضعیت کنونی این نسابت
حو وحو

 01درت است وبراسدس پیش بینی هدی سدزمدن ملل تد پدیدن دوره برندماه ،شام باه

 05درت رروخواه ارتدد .رون مشدبه دیگردراین زمینه تحوال

آین ه نسابت ورودی (گاروه سانی

 21-20سد ) به خروجی (گروه سنی 41-40سد ) دربدزارکدرایران است.

براسدس سر،مدری مرکز آمدر ایران درسد  1305جمعیت بیکدرکشوردومیلیون و 002هزار نفرگزار

 ،ه است .ایان رقام درسر،امدری

سد  1301به سه میلیون و  541هزار نفرارزایش یدرته است .درواق درردتله دوسر،مدری که دریک بدزه زمدنی پنجسدقه تور

گررته اسات

جمعیت بیکدر  10/1درت ارزایش یدرته است .ازسوی دیگر براسدس سر،مدری سد  1305جمعیت ،دسل کشور21میلیون و  034هزار نفار
بوده است که پس از پنج ساد درسر،امدری ساد  1301ایان رقام باه  21میلیاون و  504هزارنفررسای ه اسات .آمادر اعاالم،ا ه ازساوی
مرکزآمدرحکدیت ازآن دارد که درردتله دوسر،مدری تنهد  31هزار نفر(سدالنه به طور متوسط  10هزارنفر) به جمعیت ،دسل کشورارزوده ،ا ه
است .درهمین حد براسدس اطالعد

منتشر ،ه مرکز آمدر ایران میزان جمعیت رعاد درساد  1305معادد  23میلیاون و  040نفرودرساد

 1301برابر  20میلیون و  114هزار نفراعالم  ،ه است وب ین ترتیب طی این دوره درمجمو  430هزار نفر(وبه طور متوسط سدالنه  123هازار
نفر) به جمعیت رعد کشورارزوده  ،ه است، .دیدن توجه است که دربرندمه چهدرم توسعه پیشبینی  ،ه بود کاه درمجماو دوره برندماه 3/5
میلیون نفر (به طور متوسط سدالنه  311هزار نفر) به جمعیت رعد کشوراضدره ،ود.
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جدول  -21جمعیت فعال اقتصادی و جمعیت درسن کار ( 46-21ساله)
(رشد -درصد)
نیروی کار

جمعیت در سن کار
( 46-21ساله)

2731-2731

1/00

3/14

2731-2731

0/10

3/05

2731-2731

1/42

1/41

مأخذ :مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن

نمودار  -4روند تغییرات نسبت جمعیت جوان به جمعیت بزرگسال
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نسبت جمعیت  15 -29ساله به جمعیت  30 -64ساله

1.20

سال

دردهه اخیرودرردتله سد هدی  1305تد  1301به توریب درقبد هریک نفرخروجی ازبدزار کدر ایران
،ش نفربه بدزار کدر ایران وارد می  ،ه است .این تحو جمعیتی و ررازورودی هدی به بدزار کدرایران
به ویژه درزمدنی رخ اده است که از قحد ایجدد ررتت هدی ،الی اقتصادد ایاران درضاعی
وضعیت عملکردی خودقراردا،ته است .در ،رایط کنونی این نسبت به حو وحو

تارین

 0باه  1تولیال

یدرته است وپیش بینی  ،ه است که نسبت یدد  ،ه تد پدیدن برندماه ،شام باه رقام  2باه  1رروارتا .
،اادیدن توجااه اساات کااه دراقتصاادد کااره جنااوبی نساابت ورودی بااه خروجاای بدزارکدردر،اارایط
کنونی  1به  1است.
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نمودار  -5نسبت ورودی (20تا 24سال) به خروجی (60تا 64سال) بازارکار
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نرخ بدروری ازپدرامترهدی مهم تحو جمعیتی است .این نرخ درمودط سر،مدری دهه هادی  1351و
 1341باه طورمتوساط زائا بر  4باوده اسات ودرسااد هادی بعا کادهش یدرتاه واکنااون باه رقماای
حااو وحااو

 1/0رساای ه اساات وپاایش بیناای ،ا ه اساات کااه تااد پدیاادن برندمااه ،شاام وظاار

دهه هدی بع ازآن درهمین ح ود ثدبت بدقی بمدن  .بدی توجه دا،ات کادهش ،ا ی نرخ بادروری در
،رایط موجودهرگز سبب کدهش تحرك دموگراریک درسد هدی آینا ه نخواها ،ا زیارا ویژگای
جمعیت جوان وزندنی که به سن بدروری می رسن هم چندن ،رایط ارازایش قا ر مطلاق جمعیات را
درپی خواه دا،ت .ازسوی دیگرنرخ بدروری دروضعیت کنونی وت اوم آن درآین ه موجبد

کدهش

سری نسبت تکفل (،مدر ارراد زیر  15سد و بدالی  45ساد باه جمعیات درسان کادر ) را راراهم
خواه آورد .میزان جمعیت سربدردرایران در دهه هدی  1351و  1341بسیدرقدبل مالحظه باوده اسات
یعنی نسبت مجمو جمعیت  1-10وجمعیت  45+سد به ازای هر  111نفر جمعیات  15-40ساد
حو وحو

 01نفربوده است امد این رون درسد هدی بع کدهش یدرته واکنون باه حا ود  01نفار

کدهش یدرته است که درهمین ح ودبدتاییرا

ارزایشی جزیی تد پدیدن برندمه ،شم ودر  25سد آینا ه

ت اوم خواه یدرت.

63

نمودار  -6روند تغییرات نسبت تکفل در ایران
(نسبت مجموع جمعیت  0-14و جمعیت  +65به ازای هر  100نفر جمعیت )15-64
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نمودار  -7روندتغییرات نسبت تکفل در ایران و کره جنوبی
(نسبت مجموع جمعیت  0-14و  +65سال به ازای هر  100نفر جمعیت )15-64
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وجوداین پ ی ه دردهه هدی  1031و 1001میالدی در،رق آسید زمیناه هادی ر،ا پس انا از ملای و
ارزایش سرمدیه گذاری رارراهم آورد (مثد  :کره جنوبی)، .کل گیری هماین پ یا ه دموگراریاک در
ایران دروضعیت کناونی ودرساد هادی آتای وانعکادس احتمادقی آن درارازایش پاس انا از بادقووه
می توان ظرریت هدی ر ،اقتصددی کشورراارزایش ده  .قایکن درعاین حاد بدی توجاه دا،ات کاه
ارزایش پس ان ازضرورتدً به معندی ر،ا میزان سارمدیه گاذاری وایجادد ا،اتاد موقا نخواها بودو
04

به طور طبیعی تحوق آن به عوامل متع د داخلی وخدرجی گوندگونی وابسته است .بنادبراین اگررضادی
مندسب نهددی و،رایط سیدستی الزم برای سرمدیه گذاری ور ،اقتصددی رراهم نگردداین پ ی ه نوعدً
مثبت جمعیتی خودمی توان به چدقشای بازرگ تبا یل ،ا ه وباه بروزمشاکال

تادزه ای درعرتاه

اقتصددی ا اجتمدعی وازجمله به مشکل بیکادری درابعادد گساترده تاری نسابت باه ،ارایط موجاود
دامن بزن .
مشارکت نیروی کار
نرخ مشدرکت نیروی کدر (جمعیت رعد به جمعیت درسن کدر) درایران درتاراز هادی باین اقمللای از
،مدرنرخ هدی بسیدرپدئین است، .ادیدن توجاه اسات کاه میازان مشادرکت نیاروی کدردرمنادطق و
کشورهدی پیشررته وبدقن ه جهدن درمجمو حو وحو

 41تد  31درت برای مردان بین  31تاد 01

درت وبرای زندن درح ود  41تد  45درت است .نرخ مشدرکت مردان درایران درگذ،اته ودر،ارایط
کنونی تفدو

معندداری بدمیزان مشدرکت درمندطق وکشورهدی پیشررته وپیشرو ن ارد وتفدو

بداین مندطق وکشورهدتنهد ند،ی ازندز بودن میزان مشدرکت زندن درنیروی کدر است.

ج و  -13مودیسه نرخ مشدرکت در مندطق و کشورهدی پیشررته و بدقن ه جهدن بد ایران

(سد  – 2111سدزمدن بین اقمللی کدر)
نرخ مشدرکت

نرخ مشدرکت

مردان

زندن

آمریکدی ،مدقی

31/3

53/0

40/1

اروپدی ،مدقی

40/2
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42/1

آسیدی ،رقی

30/2

45/4

32/5

کره

31/4

00/2

41/3

ترکیه

31/0

20/1

00/5

*

31/0

14/1

00/3

ایران

نرخ مشدرکت
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* براسدس سر،مدری سد  1301مرکزآمدرایران (درجمعیت درسن کدر  15تد  40سد ) نارخ مشادرکت  03/0درتا
وبرای مردان وزندن به ترتیب  33/5و 13/1درت بوده است.

0

موجود

ارزایش نرخ مشدرکت زندن درنیروی کدردرارق زمدنی برندماه ،شام ودرساد هادی پایش رواز،امدر
حوزه هدی مهم چدقشی مهم تحوال

آین ه بدزارکدرایران محساوب مای ،اود .نارخ مشادرکت زنادن

درنیروی کدردردهه هدی  1331ببع در مجمو رون ارزایشی مالیمی دا،ته است ونسبت آن به نرخ
مشدرکت مردان ازیک هشتم درابت ای این دهه به کمترازیک پنجم درموطا سر،امدری  1301تاییار
کرده است .ارزایش نرخ مشدرکت زندن درنیروی کدردرسد هدی آین ه باه عما ه ازچنا عدمال مهام
تأثیرمی پذیرد )1 :ترکیب سنی جمعیت ایاران هماراه باد گساتر

،هرنشاینی تاییارا

ررهنگای و

گرایش عمومی زندن جوان (وتحصیلکرده) به استوال وورود باه بدزارکادر؛ ، )2ارایط اقتصاددی کاه
ندگزیرتشکیل خدنواده را به تنو ارزایش مندب درآم ی خدنواده وزندن وابسته مای سادزد؛ وسارانجدم
 )3اقزامد

ند،ی ازتحوال

رضدی اجتمدعی وضاعیت ر ،اقتصاددی وترکیاب آن آهناگ تاییارا

تودضدی نیروی کدرو،رایط ایجدد ررتت هدی ،الی کدری ومندسب برای زندن درسد هدی پیش رو.
نمودار  -8نرخ مشارکت نیروی کار  15 +ساله به تفکیک زن و مرد در ایران
90
80
70
50
40

نرخ مشارکت

60

30
20
10
0

کل

مردان

زنان

براسدس پیش بینی هدی سدزمدن بین اقمللی کدر نرخ مشدرکت درایران درساد  2121مایالدی (ساد
پدیدنی برندمه ،شم) نسبت به وضعیت کنونی بد ر ،مالیمی ارزایش و به  04/0خواه رسی  .به همین
روا نرخ مشدرکت درنیروی کدردرمورد مردان وزنادن نیزتاییرپیا ا مای کنا ومرتبدً باه  35/1و 10/5
ارزایش خواه یدرت .درهمین حد بدی توجه دا،ت که این پیش بینی وتخمین هادی مشادبه تنهاد باه
داده هدی جمعیتی ومختصد

سنی آن متکی است وبد مالحظه ،مدرجواندنی که دروضعیت کنونی باه

تحصیل ا،تاد دارن رشدرجمعیتی برای ورود به بدزار کدردرگروه هادی مارد و زن درعمال رراتاراز
04

این گونه برآوردهد است .دراین زمینه کدری است توجه ،ود کاه ،مدردانشاجویدن آماوز

عادقی در

سد  2111میالدی به بیش از  0میلیون نفررسی ه است ونسبت به سد  2111میالدی توریبدً سه برابار
 ،ه است .ارزون براین همین موضاو درزمیناه سادیرعوامل یدد،ا ه اثرگاذاربرمیزان مشادرکت نیاز
تددق است.
بیکاری و اشتغال
ندمتندساب آن مهمتارین ویژگای بیکادری

بیکدری وا،تاد جواندن وزندن همراه باد ساهم وتاییارا

وا،تاد درایران محسوب می ،ود .درردتله سد هادی  1335تاد  1305باه رسام ،ارایط باد ثباد
ر ،اقتصددی وایجدد  4میلیون ،ال نرخ بیکدری از  0/0درت به  12/3درت ارزایش یدرت که ایان
ارزایش عم تدً متأثرازر ،به مراتب بدالترنرخ بیکدری دربین گروه هدی سنی جواندن بوده است.
ج و  -10پیش بینی نرخ مشدرکت درایران در پدیدن برندمه ،شم
گروه هدی سنی

نرخ مشدرکت مردان
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دراین سد هد درتوزی بیکدری گاروه هادی سانی زیرسای ساد درمجماو هماواره ساهمی رراتار
از 31درت دا،ته ان وبیش از  01درتا ارزایش ،امدربیکدران را طای ایان دوره باه خوداختصادص
داده ان  .دراین دوره درگروه هدی سنی ( 01+بزرگسدالن) نارخ بیکادری توریبادً ثدبات مدنا ه (حاو
06

وحو

 5درت ) قیکن درهمه حد نرخ بیکدری جواندن توریبادً پانج برابرنارخ بیکادری بزرگسادالن

بوده است.

2

در سد هدی 1305-1301ارزایش بیکدری در پو،شی رراگیر همه گروه هدی سنی را در برگررته است
امد بدز به طور خدص میزان بیکدری در گروه هدی سنی جوانتر ارزایشی به مراتب بیشتر یدرته است.
این بی قرینگی تنهد به مووقه بیکدری و ا،تاد جوانادن وبزرگسادالن منحصارومح ود نیسات وعا م
تودرن دررون بیکدری وا،تاد بین زندن ومردان نیزیکی دیگرازابتالئد

بدزارکدر ایران است.

3

طای یاک دهاه ودر ردتااله دوسر،امدری ( )1305 -1335جمعیات درساان کادرایران (گاروه ساانی
15-40سد ) بد آهنگی سری  3/0 -درت درسد  -معدد دوبرابر نرخ ر ،جمعیات ارازایش یدرات
قیکن ا،تاد به تحصیل جواندن وپیدم آن یعنی درنگ درورود به بدزارکدرسبب  ،که نیاروی کادر باد
آهنگی ان کی خفی

تر (سدالنه برابر  3/3درت ) ارزایش یدب  .بد این حد

دراین دوره ودر،رایط رون بدثبد

همدنگونه که مطرح ،ا

ر ،اقتصددی (به طور متوسط  5درت درسد ) وایجدد  5/0میلیون

،ال ( 0/0میلیون برای مردان و  1/1میلیون برای زندن) نرخ بیکدری حا ود  3درتا ارزایش یدرات.
میاازان بیکاادری دردوسر،اامدری اخیرجمیتاای درسااد هاادی  1305و  1301مرتباادً  12/0و 10/0
درتااا وارزایش ،ااامدر ،ااادسلین  31هااازار نفااار (ارااازایش 101هزار،اااال بااارای ماااردان و
کدهش  31هزار،ال برای زندن) گزار

 ،ه است قیکن نرخ بیکدری درگاروه سانی  21-20بارای

4بی قرینگی درررآین ،کل گیری جریدن بیکدری وا،تاد وتفدو
از سوی دیگر به تعبیری انعکدس سدختدروتحوال

معنددار بین جواندن و بزرگسدالن از یک سو و ماردان و زنادن

جمعیتی تصلب بدزارهدی کدررسمی وتفکیک بدزارکدرایران به بدزارهدی ررعی

نوعدً مستول ومجزا برای جواندن وبزرگسدالن ازیک سوومردان وزنادن ازساوی دیگار اسات .چیرگای ناوعی ساکون دربدزارکادر
بزرگسدالن ودائمی بودن مشدسل ند،ی ازانعطد
بکدرگیری قراردادهدی کوتده م

وانعطد

ندپاذیری قراردادهادی بلن ما

وهزیناه هادی ند،ای ازاخارا نیاروی کادر و

پذیربرای بکدرگمدری موقتی جواندن وپیدم آن به تور

جدبجدیی هدی مکررجواندن

بین بخش هدی رسمی وسیررسمی همراه بد هنجدرهدی اجتمدعی و،رایط ررهنگی و،الی حادکم بربدزارکدرزنادن از،امدرعواملی
است که بر،کل گیری بدزارهدی ررعی مجزا وتدح ودی بی قرینگی عملکردهدی ا،تاد و بیکدری اثرگذاربوده است.
6در این دوره این ارزایش نرخ بیکدری به گروه هدی سنی بدالترنیزتسری یدرته است به گونه ای که مثالً نرخ بیکادری ماردان در
گروه سنی  31تد  30سد ازح ود  5درت درسد  1305به  11درت درسد  1301ارزایش یدرته است.
00

مردان در همین سد هد ان کی کمترازدوبرابر ( 22در ت و 23درت ) وبرای زندن بایش ازساه برابار
( 00درت و  00درت ) رقم متوسط نرخ بیکدری بوده است.
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نمودار  -21بیکاری زنان در گروه های سنی
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تحصیالت
درتحوالت بازارکارایران میزان بیکدری برحساب ساط تحصایال

بارای ماردان وزنادن درموادط

تحصیلی ابت ایی تد پیش دانشگدهی رونا ی ارزایشای دارد اماد درموطا دانشاگدهی میازان بیکادری
به نحوی معنددارکدهش می یدب  .درردتله دوسر،مدری  1305و 1301نرخ بیکدری داناش آموختگادن

0درسد  1301در مجمو ،دسلین کشور (21503111نفر) سهم مردان  03درت وسهم زندن  13درت بوده است.
04

موط دانشگدهی درمردان از  4/0به  11/1درت (نزدیک  3درت ) ودرزندن از  14/3به  23/0درتا
تاد حا ودی نیاز متأثرازوضاعیت رکاودی

(نزدیک  3درت ) ارزایش یدرته اسات کاه ایان تاییارا

سد هدی اخیربوده است .همین گرایش امد بد  ،تی به مراتب بیشتردرمورد میازان بیکادری درسانین
زیر  31سد (برحسب سط تحصیال ) تددق بوده است .در سد  1301نرخ بیکدری ماردان وزنادن
تحصیلکرده دانشگدهی زیرسنین  31سد برابر 23/3درت برای مردان و  01/0برای زندن بوده است.
ب ون تردی ت اوم رکود کنونی اقتصدد ایران درسد هدی آین ه ودرارق برندمه ،شام هماراه باد ورود
عدقی به بدزارکدر (که ،مدر آن زائ بار 5میلیاون نفار اسات) ،ارایط

جمعیت برخوردارازتحصیال

بسیدرسخت تری را برای ا،تاد جواندن به ویژه قشرهدی دانش آموخته دانشگدهی رراهم خواه آورد
که این مطلب را بدی ندگزیردر،مدرحوزه هدی چدقشی مهم سد هدی پیش رو قلم اد کرد.

ج و  -15میزان بیکدری برحسب سط تحصیال
سط تحصیال

زندن

مردان
1305

1301

1305

1301

ابت ایی

0/5

11/2

21/3

14/3

راهنمدیی

12/4

10/4

20/4

25/4

متوسطه

10./1

14/1

30/0

35/0

پیش دانشگدهی

25/0

21/1

00/4

02/4

دانشگدهی

4/0

11/1

14/3

23/0

کل

11/0

13/3

25/3

24/3

مأخذ :مرکزآمدرایران نتدیج تفصیلی سر،مدری هدی  1305و1301

ج و  -14میزان بیکدری درسنین زیر  31سد برحسب سط تحصیال
سط تحصیال

زندن

مردان
1305

1301

1305

1301

ابت ایی

14/5

13/3

23/3

21/2

راهنمدیی

10/0

21/4

30/2

33/1

متوسطه

22/1

20/0

03/0

03/1

پیش دانشگدهی

20/0

20/3

52/1

04/2

دانشگدهی

13/3

23/3

31/3

01/0

کل

10/3

22/2

33/0

01/3

مأخذ :مرکزآمدرایران نتدیج تفصیلی سر،مدری هدی  1305و1301

03

،دیدن توجه است که تدکنون بخش خصوتی در ایران به طور نسبی ودرقیدس بد بخش عمومی سهم
چن انی دربکدرگیری دانش آموختگدن دانشاگدهی ن ا،اته اسات .براسادس سر،امدری ساد 1301
ازمجمو ،دسالن در بخش خصوتی تنهد  11/0درت ازتحصایال

دانشاگدهی برخوردارباوده انا

حد آنکه این نسبت درمورد بخش عمومی بیش از  53درت بوده اسات .مالحظاد

تارره منا ی

هزینه وسوددر،رایط دستمزدهدی پدئین ترنیاروی کدرسیرتحصایلکرده سادختدر سانتی وسیرپیشاررته
توقی وبه ویژه توقی تنعتی 4وروا رندوری هدی نوعدً پدئین دربخش خصوتی ایران کاه خاود نشادنه
رعدقیت این بخش درمحیطای نوعادً حمادیتی – یدراناه ای وسیررقادبتی ور،ا ندکادری وندمندساب آن
درگذ،ته بوده را می توان از ،مدرسدزه هدیی قلم اد کرد که به مح ود کردن نیدزاین بخاش درزمیناه
بکدرگمدری نیروی کدر تحصیلکرده ،کل داده است .تودضدی نیروی کدردربخش عمومی دردهه هدی
گذ،ته درحوزه هدی آموز
عم ه معطو

و به ا،ت وارائه خ مد

عمومی متمرکزبوده وندگزیر نیدز این بخش به

به تأمین نیروهدی متخصص ودانشگده دی ه بوده است .این رون سبب  ،ه اسات کاه

در گذ،ته ،مدرقدبل اعتندیی از،دسالن تحصیلکرده کشورجذب ایان گوناه رعدقیات هاد ،اون وایان
مطلب همراه بدسرمدیه گذاری هدیی که درزمینه گستر

آموز

عدقی انجدم  ،ه ودستمزدهدی بدالتر

برای نیروی کدرتحصیلکرده بعضدً سدئق و محرکی را برای اداماه تحصایال

نیزراراهم آورده اسات.

درهمین حد تودضدی بخش عمومی درحوزه هدی یدد ،ه اکنون به آستدنه هدی ا،ابد نزدیاک ،ا ه
ودرسد هدی اخیرر،ا چنا انی در،مدر ،ادسالن آن پ یا نیدما ه کاه پیدما هدی آن را باه وضاوح
می توان درگستر
کرد3.

بیکدری جواندن وقشرهدی تحصیلکرده وبدزه هدی زمدنی طوالنی بیکدری مشاده ه

ارزون براین در،کل گیری رون بیکدری جواندن تحصیلکرده همواره کیفیت آماوز

عادقی

وندهمسویی آن بد نیدزهدی بدزارکدرنیزاز،مدرعوامل اثرگذاربوده است.

4درمطدقعه ای که درموردبهره وری کل عوامل توقی بنگده هدی تنعتی تور

گررته نشدن داده  ،ه کاه رادرا ازخصوتای یاد

دوقتی بودن سدختدرتنعت کشوربه گونه ای است که نیدزآن برای نیروی کدر مدهربدتحصیال

بدالبسیدرکمترازنیدزآن هد به نیاروی

کدرسیرمدهراست (طرح مطدقعدتی رقدبت پذیری بنگده هدی تنعتی کشور پژوهشک ه مطدقعد

.)1301

3بر اسدس بعضی مطدقعد

طورمتوسط حو وحو

اقتصددی و تنعتی ،ری

انجدم  ،ه اخیر دوران بیکدری پس از رراست تحصیل برای تدزه واردان به بدزارکدربسایدرطوالنی وباه
سه سد برآورد  ،ه است .پیش از این بررسی هدی مشترك سدزمدن بین اقمللی کادرومرکز آمادرایران

( 2115میالدی) نیزحکدیت از آن دا،ته که دوره متوسط بیکدری پس از رراست از تحصیل برای مردان  1/25سد وبرای زندن 3/1
سد بوده است .در همین حد نتدیج بررسی یدد ،ه نشدن داده است که قریب  41درت مردان جوان پس از رراسات ازتحصایل
ظر

یک سد ونزدیک  01درت آندن ظر

دوسد مورق  ،ه ان برای خود،دن ،االی بیدبنا وبارای ،امدران کی نیزجریادن

جستجوویدرتن ،ال بددرنگی چن ین سدقه همراه بوده است (جواد تدقحی اتفهدنی  2111و .)2113
03

ج و  -13ا،تاد برحسب سط تحصیال

در بخش هدی نهددی در سد 1301

سهم بین بخشی
سط تحصیال

بخش

سهم درون بخشی
بخش

بخش

خصوتی

عمومی

بدسواد

35/4

20/0

04/3

03/0

ابت ایی

01/3

0/3

21/4

4/4

راهنمدیی

00/2

11/0

23/0

11/1

متوسطه

30/3

21/3

23/4

24/3

پیش دانشگدهی

34/1

20/1

1/3

1/0

دانشگدهی

03/0

54/1

11/0

53/3

سوادآموزی بزرگسدالن

02/0

3/4

1/5

1/0

سدیردوره هدی تحصیلی

30/0

21/1

1/1

1/1

بی سواد

05/0

0/2

13/3

2/1

بدسواد و بی سواد

33/0

22/1

111/1

111/1

خصوتی

بخش عمومی

مأخذ :مرکزآمدرایران نتدیج سر،مدری تفصیلی 1301

سخن آخرآنکه
درررآین تحوال

جمعیتی ایاران اکناون باد بایش از  31درتا جمعیات درسانین کدرورعدقیات باه

مرحله ای ازگذار جمعیتی خودرسی ه کاه باه آن پنجاره جمعیتای یاد دوران طالیای جمعیات اطاالق
می ،ود .ارزایش ان ازه وکیفیت نیروی کدر (ند،ی از ارزایش میزان مشدرکت و به ویژه مشدرکت زندن
وجواندن بدتحصیال

بیشترنسبت به ،دسالن کنونی درگروه سنی  50-31سد ) کادهش نسابت هادی

وابستگی تعدمل بین تاییرا

سدختدرسنی جمعیت بد چرخه زن گی اقتصددی ازجمله توقی ومصار

ارزایش پس ان ازهد و سرمدیه گذاری توسعه سرمدیه انسدنی و ...بدقووه می توان ظرریت هدی رراوانی
را برای اثرگذاری مثبت برجریدن پیشررت هدی رنی ور ،وتوسعه اقتصددی سد هدی پیش رو راراهم
کن  .بهره برداری ازاین وضعیت ندگزیرمستلزم تاییرا

سدختدری و نهددسدزی هدی گسترده ای است

که مهمتر ازهمه ایجدد رضدی مندسب برای کسب وکدروسرمدیه گذاری وتوساعه بخاش خصوتای و
متضمند

آن است .اگر بد تنظیم واجرای برندمه هدی ان یشی ه ازاین گذارجمعیتی وتاییارا

سنی جمعیت به نحو مطلوب استفدده ،ود ایاران درآینا ه ودراراق هادی میادن ما
می توان به تجربیدتی مشدبه بد تجربه ،رق آسید دردهه  1001میالدی دست یدب .

03

سادختدر

وبلنا ما

تنگناهای نظام بانکی ،پدیده های پولی وتورم دراقتصادایران
واحدهای تولیدی وتجاری كشوردروضعیت فعلی برای برسرپاماندن ،ادامه حیات وگسترش ونوسازی
فعالیت های آینده خود به حجم عظیمی ازاعتباارات وتساییتت باانکی نیازمندناد .چنای تااضاای
منطای به ویژه دربخش خصوصی عمتًدرشرایط كنونی ،درچالش جدی با انادازه هاای بای تناسا
نیازهای دولت ،شركت ها وسازمان های بخش عمومی ونیادهای شبه دولتی قرارگرفته است .بارر
شدن بودجه دولت وبه موازات آن رشد فراینده نادینگی ونردیك به شش ونیم برابرشادن آن رار
دوره  2931 -2931همراه با به وجودآمدن تنگناهای اخیردرنظام بانکی ازجمله طیف گسترده اعطاای
اعتبارات وتسییتت زائدبرتوانایی های منطای ای سیستم ،توأم با الوصاو مانادن مطالباات باانکی
درابعاد وسیع وهمچنی ضرورت اجباری تأمی كسری بودجه با اتکای به سیستم باانکی دروضاعیت
كاهش درآمد نفت درشرایط كنونی و به احتما درافق میان مدت و ...دایره امکاناات نظاام باانکی را
برای پاسخگویی به مجموعه ای نیازها وتااضا ها دراقتصادملی بسیارتنگ تركرده است .حا وفصا
ای مشکتت وتنگناها به گونه ای اساسی وپایداركه متضم رشادوبالندگی فعالیات هاای افتصاادی
وواحدهای تولیدی وتجاری كشورباشد ،ناگریردرگرونگاهی عمیق تربه علا وعواما پدیاد آورناده
شرایط یادشده ودرنیایت انجام تغییرات ساختاری مناس

اسات .باه ایا اعتباار تنگناهاای باانکی،

پدیده های پولی وتورم ازجمله حوزه های چالشی میم دربرنامه ششم توسعه محسوب می شود.
تنگناهای نظام بانکی
طی سا های گذشاته كااهش پیوساته سایم سارمایه درترازناماه باناك هاا ،ساختارنسابت ًا ناكارآماد
هرینه های عملیاتی وذخیره گیری ناكافی نسبت به وام های معوقه وساوخت شاده ازجملاه رونادها
وگرایش های حاكم برفعالیت های بانکی باوده اسات .صارفنظرازعوام اقتصاادی كاتن و فضاای
نامساعد اقتصادی كه برعملکرد نظام بانکی و ثبات مالی كشوردرهمه حا اثرگذاربوده اسات ،درایا
سا ها دوعام ( :الف) ساختارمالکیتی ومدیریتی بانك ها و (ب) بکارگیری شیوه های مساتایم اداره
پااولی واعتبااارات هاادایت شااده 2تااأثیرات نااامطلوبی برساااختارعملیاتی و مااالی نظااام بانکااداری
كشوروهمچنی عملکردهای بانکی به جای گذاشته است.
اعما سیاست ساف های اعتباری ،تسییتت واعتبارات دستوری ،تکلیفی وترجیحی ،نرخ های اداری
سود سپرده وتسییتت وبه طوركلی دخالت های دولت در تصامیم گیاری هاای مرباوه باه اعطاای
Directed Credit

وام ها ،نبود نظام انگیرشی مناس

برای رقابت وكس

ساود موجباات بای اعتناایی باناك هاا را باه

استارارسازوكارهای كارآمد برای تحلی وآنالیرریسك های بازاروریساك هاای اعتبااری و مادیریت
خطروضرورت انتخاب وگرینش بدره وتركیبی متنوع وسالم ازدارایی های مالی درپرتفاوی باناك هاا
فراهم آورده است .ای كاستی همراه با ضعف مدیریتی پاره ای بانك ها هم به لحاظ شایستگی فنای
وتخصصی برای استارارواعما ای گوناه مکاانیرم هاا وهام باه ساب

ساختارانگیرشای حااكم بار

فعالیت های بانکی ،شرایط ناسالمی را دربخش میمی ازبازارهای مالی كشورپدیدآورده كاه تاداوم آن
به رشد اقتصادی وثبات مالی كشوربیش ازپیش لطمه واردساخته است.
همی گرایش ها درچندسا اخیربه شدت گسترش وتعمیق یافته است .براساس اطتعاات مانعک
درسایت بانك مركری جمیوری استمی ایران مطالبات معوق باناك هاا (دولتای ،خصوصای و نیماه
خصوصی) كه درسا  2933معاد  122هرارمیلیارد ریا باوده تاا پایاان ساا  2931باه  308هارار
میلیارد ریا (به طور متوساط سااالنه انادكی بایش از  23درصاد) افارایش یافتاه اسات 1.اطتعاات
جدیدترحکایت ازآن دارد كه مطالبات معوق درسا  2939تاریباً دوبرابرشده واكناون زائاد بار 2000
هرار میلیارد ریاا (یعنای رقمای معااد  10درصادنادینگی ونردیاك  90درصادپایه پاولی وبایش
ازچیاربرابراستانداردجیانی) است .براساس همی اطتعات تنیا اندكی كمتراز  200هرارمیلیارد ریاا
(نردیك ده درصد) از بدهی های معوقه مرتبط به بخش تولید است وبیش از  30درصد ای مطالباات
در ارتباه با فعالیت های نوعاً غیرمولدوبعضاً سفته بازانه باخصلت تورم زا شک گرفته است.
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فشاربه نظام بانکی برای اعطای وام به متااضیان با تأكید بركاهش نرخ بیره همرمان با شادت گارفت
گرایش های تورمی دراقتصاد كشورازیك سووهمچنی تغییرشارایط مارتبط باا تضامی بازپرداخات
تسییتت واعطای وام ها بدون اخذوثیاه های كافی ومطمئ همراه با شاک گیاری انتظاارات مبتنای
برمعافیت ازپرداخت جریمه های دیركرد درمجموع ازعواملی بوده كه دررشدچشمگیروسریع مطالبات
معوق وسررسید گذشته نظام بانکی دخالت داشته اسات .درچنای وضاعیتی فراهمای غیریکساان و
تبعیض آمیرتسییتت به نفع گروه های معای  ،زمیناه ایجااد ماوت گساترده تاری ازرانات جاویی و

توزیع مطالبات معوق در بانك های دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی چنای باوده اسات :مطالباات معاوق بانکیاای دولتای
 919هرارمیلیاردریا (و معاد 29درصدك تسییتت اعطا شده ای بانك هاا) و ارقاام متناارر بارای باناك هاای خصوصای و
نیمه خصوصای باه ترتیا

 100هارار میلیاارد ریاا (معااد  28درصاد كا تساییتت) و  191هرارمیلیاارد ریاا (برابار باا

21درصدتسییتت) .رجوع كنید به سایت بانك مركری

www.cbi.ir/showtime/11814.aspx

سازمان مدیریت و برنامه ریری ،مطالعات مادماتی برنامه ششم ،گرارش های انتشارنیافته ،آذر2939
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رانت خواری را فراهم آورده است 1.اعما فشارهای بیرونی برشبکه بانکی درزمینه اعطای تسییتت
ونیرت عیی دستوری نرخ های سود بانکی ،میمتری دلی ایجاد عدم تعاد بی منابع ومصار

به ویژه

دربانك های دولتی بوده كه بانك ها را ناگریر به استفاده از منابع بانك مركری كرده است به گونه ای
كااه باادهی باناك هااا بااه بانااك مركااری از  12/0هرارمیلیاردریااا درپایااان سااا  2939بااه 030/0
هرارمیلیاردریا درپایان سا  2931یعنی نردیك  13برابرافرایش یافته است .درهمی دوره مطالباات
سیستم بانکی ازبخش هاای دولتای وغیردولتای از  361هارار میلیاردریاا باه رقام چشامگیر 6260
هرارمیلیاردریا رسیده است كه همراه با مطل

الوصو ماندن بخش میمی از ای مطالبات ،بانك ها

را درفشاركمبود منابع وكاهش قدرت وامدهی ودرمواردی بانك های دولتی را درشارایطی مشاابه باا
وضعیت اعسار 0قرارداده است.
افرایش سرمایه بانك ها ازجمله ابرارهایی است كه دركوتاه مدت مای تاوان بارای اصاتخ سااختار
آسی

دیده سیستم بانکی ازآن استفاده كرد .درای زمینه الزم است به چند نکتاه میام توجاه شاود.

هرگاه ارزش ویژه یك بانك ،كه برابراست با تفاض دارایی ها وبدهی های آن بانك ،منفای شاود آن
بانك معسرقلمداد می شود ،درای وضاعیت ،خاواه آن باناك خصوصای باشادخواه دولتای ،توصایه
می شود كه ازطریق افرایش دارایی یا كاهش بدهی و یا به عباارت دیگرافارایش سارمایه نسابت باه
باز سازی ساختارمالی بانك اقدام شود .شرایط اعسارقطعاً قدرت پرداخت بانکی را كاهش می دهاد،
امادرغیرحالت مراجعه همرمان سپرده گذاران برای دریافت وبازپ

گیری ساپرده هایشاان باناك هاا

می توانند بامنابع سپرده ای كه دراختیاردارندتامدتی تعیداتشان را ایفا كنند .درعی حا ایا گارایش
نیردرشرایط اعساربوجودمی آیدكه بانك ها با پذیرش خطربیشترواعطای تسییتت ،وام ها واعتبارات
جدید (یعنی ایجاددارایی های جدید) كه عمدتاً نیرازكیفیت ناز تری نسبت به گذشاته برخوردارناد
(وطبعاً به مطالبات مشکوك الوصو بیشاتری نیردرآیناده منجرمای شاود) عملیاات خودرااداماه داده
ووضعیت نابسامان ساختارمالی خودراپنیان سازند.

دراریارات یادشده معاون نظارتی بانك مركری به ای مطل
وحوش  20درصدك مطالبات) مربوه به  20بدهکاربرر

نیر اشاره شده كه  211هرارمیلیارد ریا ازمطالباات باانکی (حاو
بانکی است وهمچنی  00گروه یا شركت مرتبط به هام ،درمجماوع

 99درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند 100 ،بدهکار برر

 00درصد را به خود اختصاص داده اناد و  9نفرنیار

باالی  20هرارمیلیاردریا به بانك ها بدهی دارند .رجوع كنید به سایت بانك مركری

www.cbi.ir/showtime/11814.aspx

 0شایان توجه است كه اقداماتی ازنوع تجدیدارزیابی دارایی ها می تواندبا تغییرصورت راهرترازنامه بانك ها موج
وضعیت اعسارشود ،لیک ای مطل

تغییری درساختار مالی واقعی بانك ها ایجاد نمی كند.
0

پنیان ماندن

بانك های دولتی به واسطه ضمانت هایی كه صاریح ًا یاا تلویحا ًا دولات باه ساپرده گاذاران عرضاه
ماای كناادازموقعیت برتااری ازلحاااظ تااداوم عملیااات خوددرشاارایط اعساااروهمچنی پنیااان سااازی
نابسامانی های ماالی شاان برخوردارناد .بناابرای تشاخیش شارایط اعسااروعواملی كاه موجباات
شک گیری آن را فراهم آورده ورفع واصتخ ای روندها از لحاظ ثبات مالی وایجاد یك نظام باانکی
كارآمدوسالم حائر اهمیت بسیارزیادی است .قدرمسلم آن است كه اعساربانك ها متضم ضرروزیان
وهرینه زیادی است كه دو نوع آن از اهمیت بیشتری برخوردار است:
الف) زیان هایی كه متوجه سپرده گذران وسایربستانکاران بانك ها می شود ،امادرنیایت ای تعیدات
رادولت تاب می كند؛
ب) زیان های اقتصادی كه وجه عماده آن ناكارآمادی درتخصایش اعتباارات ازساوی باناك هاای
معسراست ،زیان های نوع اخیراگرچه كامتً قاب اندازه گیری نیست امااهمیت آن اززیاان هاای ماالی
نوع او به مرات
مطل

بیشتر است.

میم دیگری كه باید به آن توجه داشت ای نکته است كه به هرحا دولت ( خواه ازمح منابع

خرانه وخواه به قیمت كاهش ارزش ویژه بانك مركری) بایدزیان های بانك های دولتی معسررا تاب
كند .امّا نبایدانتظارداشت كه تبدی ازحالت اعسار به حالت غیراعساردرموردبانك های دولتی متضم
تغییرعمده ای دررفتاربانك های دولتی ورفع شرایطی باشد كه موجبات نابسامانی هاای كناونی را در
ساختارعملیاتی ومالی ای بانك ها فراهم آورده است .بدی ترتی

بازسازی ساختار ماالی وافارایش

سرمایه بانك ها ،با متحظه حدّكفایت سرمایه وشرایط بانك های تجااری  -تخصصای كشاورازای
دیدگاه ،یك ضرورت است ،لیک ایا اقادام نخواهدتوانسات درتغییررفتارباناك هاا باه طورعماده
تأثیربگذارد.
قطع دخالت دولت درتخصیش مناابع ورقاابتی كاردن فعالیات هاای باانکی ،تجدیدسااختارمالکیتی
ومدیریتی ای نظام (كه اكنون به عمده دولتی است) ،ماررات زدایی و آزادسازی مالی و به موازات آن
استاراریك نظام نظارتی كارآمد واعما ماررات احتیاطی الزم درجیات حصاو اطمیناان ازساتمت
فعالیت های بانکی ازجمله ابرارها ولوازم میم اصتخ نظام بانکی كشوربه شمارمی رود .باا گساترش
حضوربخش خصوصی درعرصه فعالیت های بانکی واعتباری وهماراه باا جریاان خصوصای ساازی
بانك ها امرنظارت برفعالیت های بانکی وواسطه گری مالی وتنظیم واعما ماررات مناس  ،به شک
حرفه ای وبه مفیوم بررسی خطرهای اعتباری ،طباه بندی وام ها ،استانداركردن حسااب هاا ،تحلیا
وآنالیرذخائروام های سوخت شده ،مطالبات مشکوك الوصو  ،نادینگی بانك ها ،حادكفایت سارمایه
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ونظائرآن درآینده ودرافق برنامه ششم ازاهمیت بسیاربیشتری برخوردارخواهدبود .ای مطل

تکالیف

جدیدی را درحوزه نظام بانکداری برای دولت وبانك مركری ازدیدگاه نیادآرایی ونیادسازی درزمینه
نظارت بر بانك ها مطرخ می سازد .برقراری سازوكارهای نظارتی واحتیاطی مناس

ازشرایط اصالی

موفایت آزادسازی مالی ورقابتی كردن فعالیت های بانکداری وثبات مالی كشوراست كه انجام مؤثرآن
بدون احرازشرایط استات بانك مركاری وباه ویاژه جداساازی سیاسات هاای پاولی ازكاركردهاای
مالی -بودجه ای امکانپذیرنیست .ای بدی معنا است كه الرامات وهد

های سیاسات هاای پاولی

نبایدتحت الشعاع نیازهای مالی بخش عمومی ازجمله تأمی كساری بودجاه ،رفاع احتیاجاات ماالی
واعتباااری شااركت هااا و مؤسسااات وابسااته بااه دولاات و اعمااا فشااارهای ازایاا نااوع بااه
سیستم بانکی قرارگیرد.
ازسوی دیگر بایاد توجاه داشات كاه سااختارمالی دولات هماواره باا حاوزه هاای چالشای جادی
نظیروابستگی سنگی به درآمدهای نفتی ،ابتتئات ناشی ازهدفمندكردن یارانه ها دربودجه وباار ماالی
مترایدآن درشرایط كنونی ودرآینده ،كسری ترازعملیات غیرنفتی (كه ناگریر باید با فروش دارائای هاا
تأمی شود) ومیمترازهمه گرایش آن به تاویت چرخه هاای تجااری ( )pro-cyclicalروبروباوده و
هست .مکانیرم های ثبات سازی پیش بینی شده دربرناماه هاای توساعه پیشای نیركاه بارای ایجااد
انضباه مالی وجلوگیری ازقبض وبسط انفعالی ناشای ازعملکارد منفای چرخاه هاای بروناراد نفات
دراقتصادكشااورطراحی شااده بااود درعما ودرجریااان تنظاایم واجاارای بودجااه هااای ساااالنه عماتً
ازمدارسیاست گذاری های مالی واقتصادی بیرون گذاشته شده ومجموعه ایا شارایط زمیناه رابارای
تشدیدشرایط ركود تورمی دراقتصاد وابسته به نفت فراهم آورده است.
افرون برعوام یادشده ،نرخ بیره نیربه منرله عنصارمتعاد كنناده عرضاه وتااضاای پاو  ،پاارامتری
تأثیرگذاربرجریان تجییروتخصیش منابع وپ

اندازوسرمایه گذاری به شمارمی رود .درهمی حاا ،

براساس قانونمندی های توسعه وبه حکم تجربه های موفاق در ایا زمیناه در كشاورهای نوخاساته
صنعتی ،نرخ های بیره حایای مثبت عموماً ازجمله الرامات رشداقتصادی محسوب می شود ،درحالی
كه طی سا های گذشته ،نرخ بیره حایای درایران دراغل

سا ها منفی بوده است و ایا روناد باه

خصوص درچندسا اخیر تشدیدنیرشده است .چنانچه انتظارات تورمی (نرخ منتَظَر تورم) ،نرخ بازده
انتظاری ازپ

اندازوسرمایه گذاری (نرخ بیره حایای) وعام ریسك به منرله سازه های تعیی كننده

نرخ بیره اسمی دراقتصاد مدنظرقرارگیرد ،دروضعیت كنونی نرخی حاو وحاوش  10تاا  90درصاد
می تواند نوعی تعاد نسبی دربازارهای پولی وسرمایه وسایربازارها وهمچنی منابع ومصار
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سیستم

بانکی كشورایجاد كند .تصورآنکه درشرایط وجود تورم شدید ،تعیی نارخ ساود باانکی (بیاره) باه
میر انی كمترازنرخ تورم می تواند سرمایه گذاری وتولیادراراه انادازی وعااملی بارای ایجااد اشاتغا
وافرایش كاالها وخدمات گردد با منطق اقتصادی سازگاری نادارد ،آزماوده ایا حکام را مای تاوان
درتتش برای پائی آوردن نرخ سود بانکی درسا های اخیرمشااهده كردكاه چگوناه آثاارای اقادام
همچون ضربه ای بربازارهای مختلف سب

گرایش سرمایه هاا باه بخاش مساک  ،افارایش واردات

كاالها ازخارت ،رشدخارت ازقاعده تااضا دربازارطت وسکه و ...درنتیجه ،آغازگرایش های ركاودی در
شاخه هایی از فعالیت های تولیدی ودرمعرض تعطیلی قرارگرفت واحدهای صنعتی گردید.
گرایش به سرمایه گذاری تولیدی دراقتصادهركشوری دروهله نخست نیازمند ووابساته باه شارایط و
پیش زمینه های مساعدی برای بخش خصوصی وتوسعه آن است .چنی شرایطی كه به امنیت سرمایه
وسرمایه گذاری منتیی می شود با تصور كاهش هرینه اعتبارات وپائی آوردن نرخ بیره به منرله تنیاا
عام تأثیرگذارتحاق پذیرنیست .پیگیری پارادایم اعتبارات هدایت شده ،یارانه ای و تکلیفی كه از دو
دهه آخرقرن بیستم به ای طر

رویکردی منسوخ شده محساوب مای شاودودردیدمان هاای ناوی

توسعه جای خود را باه پاارادایم بازارهاای ماالی باا ویژگای هاای اقتصااد آزاد داده اسات واكناون
دروضعیت خاص ایران تکیه برتأمی مالی فعالیت های راهراً زود بازده وعمومااً كام ثمردرتولیادملی
ورشد اقتصادی ( آنیم درشرایط نیازهای گسترده تأمی نشده بخش هاای تولیادی وصاادراتی بارر
بالنده) درواقع ونف

امرآزمودن بی حاص تجربه ای نااموفق وشکسات خاورده باه شامارمی آیاد.

دروضعیتی كه بخش اعظم اقتصاددرمالکیت ومدیریت دولتی قرارداردومؤسساات تولیادی وخادماتی
درای بخش حتی درشرایط ورشکستگی مالی ،ازكمك هاای بودجاه دولات باه حیاات خاود اداماه
می دهند اقدامات ازنوع كاهش نرخ بیره ،افرایش سرمایه باناك هاا و ...چاه تاأثیری مای تواناد بار
فعالیت های واحدهای تولیدی و صادراتی دربخش خصوصی داشته باشاد درایا وضاعیت تعیای
نرخ بیره پائی ترازتورم تنیا می تواند موجبات افرایش تااضاا بارای اعتباارات ارزان باانکی ،اتات
منابع ازطریق فعالیت های رانت جویانه و توسعه بازارغیرمتشک پولی ،تشادیدگرایش هاای تاورمی
وعدم تعاد دربازارمسک  ،گسترش عدم تعاد های موجوددرمنابع ومصار

سیستم بانکی باه ویاژه

افرایش مطالبات معوقه والوصو وسرانجام تشدید فرآیندكم رشدی وركودتاورمی مباتت باه اقتصااد
ایران را فراهم آورد كه حاص آن ،بی ثباتی اقتصادی ،تضاعیف بنیاه تولیادی وصاادراتی وافارایش
بیکاری خواهد بود .با چنی وضعیتی ،ضرورت دارد كه از طریق تغییرات ساختاری مناس
وتركی

فعالیت های دولت ،متناس

درانادازه

كردن بودجه ك كشور با شرایط اقتصاد ملی ،برقراری انضاباه

مالی ،توسعه بازارهای مالی وابرارهای كنتر ومدیریت نادینگی همراه با رفع شرایط ساركوب ماالی
0

(با ویژگی نرخ بیره حایای منفی دراكثر سا ها كه زمینه های استفاده ازنظام بانکی را به منرلاه یاك
وسیله شبه بودجه ای فراهم آورده ومی آورد) شرایط الزم برای استات بانك مركری وسیاست های
پولی ،كنتر تورم ،و زمینه برای استارار مدیریت ریسك ومکانیرم های سالم ومنطاای بارای گاردش
عملیات بانکی وپولی واعطای تسییتت به بخاش هاای مولاد درراساتای رشدپایدارتولیدوصاادرات
فراهم گردد.
عوامل مؤثردرعرضه پول درايران
استات بانك مركری وتوانایی آن درتنظیم جریاان ناادینگی واهمیات ونااش آن درتاأمی نیازهاای
رشداقتصادی وبه ویژه فراهم آوردن وعرضه منابع الزم بارای اداماه حیاات وگساترش بخاش هاای
تولیدی وتجاری ازیك سووكنتر تورم ازسوی دیگرمطلبی است كه درباره آن بسیارسخ گفته شاده
است .اما بایدتوجه داشت كه درایران به لحاظ ساختارهای مالی وبودجه ای دولت ووابساتگی آن باه
درآمدنفت ،ابرارهای اعما سیاست های پولی حتی دروضعیت استات حاوقی ای نیاد نیرازكاارآیی
الزم برخوردارنیست .درهمی حا باه لحااظ درك غیرعلمای ازپدیاده هاای پاولی وتاورم ،اغلا
شناسایی عل وعوام اصلی آن با انواع اشتباه وخلط مبحث توأم شاده ودرنتیجاه باه جاای برطار
كردن علت ها ،به ماابله باعوارض وپیامد های راهری ای پدیده هاا پرداختاه مای شاود .شاناخت
عواماا مؤثردرعرضااه پااو درایااران كااه تغییاارات ورشااد باای رویااه آن عاماا مساالط در
شک گیری فشارهای تورمی است ،می تواندبسیاری ازسوء برداشت ها وبدفیمی ها راازمیان بردارد.
یکی از مفاهیمی كه اقتصاددانان برای بررسی های پولی و به ویاژه شاناخت عواما ماؤثردرتغییرات
عرضه پو مورد استفاده قرارمی دهند ،مفیوم پایه پولی است .پو پایه یا پایه پولی برحس

تعریف

شام مجموع اسکناس ومسکوك درجریان وسپرده های بانك ها نرد بانك مركری است .چون ایا
دوقلم هردوبخشی ازبدهی های بانك مركری را تشکی می دهند ،باا متحظاه براباری دارایای هاا و
بدهی های ترازنامه ،می توان تعریف دیگری نیر برای پایه پولی ارائه كرد .درای تعریف پایه پولی از
مجموع خالش دارایی های خارجی بانك مركری (ذخایر ارزی) ،خالش مطالباات باناك مركاری از
دولاات ،مطالبااات بانااك مركااری ازسیسااتم بااانکی وخااالش سااایردارایی هااای بانااك مركااری
حاص می شود.
درمباحث پولی واقتصادی عرضه پو یا حجم پو به مجموع اسکناس ومسکوك بخش غیرباانکی و
سپرده های دیداری اطتق می شود .با توجه به نادینگی نسابی ساپرده هاای غیردیاداری وقابلیات
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جایگرینی آن با سایرعناصر واجرای حجم پو  ،اغل

درتعریف عرضه پو سپرده هاای غیردیاداری

(مدت دار) نیرگنجانده می شود وحاص آن پو به معنای وسیع تركلمه یا به عبارت دیگار ناادینگی
بخش خصوصی است .ازتاسیم نادینگی بخش خصوصی برپایه پولی ضریبی حاص می شود كه باه
نام ضری

فراینده پولی معرو

است .بدی ترتی

جرء تغییرات پایه پولی وتغییرات ضری

رشد یا تغییرات عرضه پو را مای تاوان باه دو

فراینده پولی تفکیك كرد.

با توجه به تعریف فوق و به خصوص رابطه تغییرات عرضه پو با عوام متشکله آن یعنای تغییارات
پایه پولی وضری

فراینده پولی ،برای ارزیابی آثارسیاست های پولی برعرضه پو كافی اسات اثارات

ای سیاست ها را برمنابع پایه پولی و ضری
تشریح شد ،تغییرات درپایه پولی برحس

فراینده پولی مورد توجه قارار دهایم .هماان طاور كاه
تعریف برابر مجموع تغییارات عناصارزیردرترازنامه باناك

مركری است:
 oتغییردرخالش دارایی های خارجی (ذخایرارزی)
 oتغییردرخالش مطالبات بانك مركری ازبخش دولتی
 oتغییردرمطالبات بانك مركری ازسیستم بانکی (بانك های تجاری وتخصصی)
 oتغییردرخالش سایردارایی های بانك مركری
تغییردرخالش دارایی های خارجی به عمده تحت تأثیرسیاسات هاای ارزی واهادا

وعملکردهاای

ترازپرداخت های كشوروبه ویژه چرخه های برون زاد قیمات ودرآمدوصاادرات نفات اسات وطبعااً
ازدیدگاه ماامات پولی نمی تواند به منرله ابراری برای اعما سیاسات هاای پاولی وتغییارات ماورد
نظردرپایه پولی قلمداد شود.
به همی نحو اعتبارات بانك مركری به بخش دولتی نیرتابع تحوالت بودجه و باه خصاوص كساری
بودجه دولت است ودخالت ماامات پولی برای تغییرای عام نمی تواند جنبه مؤثری داشاته باشاد و
طبعاً پدیده های پولی بدی معنا خود به خود تحت الشعاع تصامیم هاای ماالی دولات درچاارچوب
بودجه های اجرایی قرارمی گیرد.
بنابرای حوزه عم سیاست های پولی ازدیدگاه تأثیربرپایه پولی به عام سوم یعنای تغییردرمطالباات
بانك مركری ازسیستم بانکی یا وام واعتبار اعطایی بانك مركری به سایر بانك ها محدود می گردد.
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تغییرات ضری

فراینده پولی نیر تابع گرینش هایی است كاه افاراد و مؤسساات خصوصای وبخاش

بانکی درمورد تركی

دارایی های خود اعما می كنند .درای ماوله ابرارهای سیاست های پولی ،تاا

حدودی كه ای گرینش ها را تحت تأثیرقرارمی دهد ،مای تواناد درتغییارات عرضاه پاو مؤثرواقاع
شوند.
برای روش شدن مطل

با توجه به تعاریف یاد شده كافی است روابط زیر را درنظرگیریم:
M CD

)(2
دررابطه فوق عرضه پو

 Mبه معنای وسیع آن و برابر عناصر متشکله یاد شده یعنای حاصا جماع

اسکناس ومسکوك بخش غیربانکی  Cومجموع سپرده های ای بخاش نارد باناك هاا (دیاداری و
مدت دار)  Dتعریف شده است.
پایه پولی نیر به طوری كه اشاره شد برابرمجموع ذخایربانکی اعم از قانونی وآزاد (ذخایرقانونی همان
سپرده های قانونی نرد بانك مركری وذخایرآزاد شام سایرسپرده های بانك ها نرد باناك مركاری و
موجودی نادی بانك ها است) واسکناس ومسکوك نرد بخش غیر بانکی است ،یعنی:
)(1

BCR

دررابطه ( B ،)1پایه پولی C ،اسکناس ومسکوك بخش غیربانکی و  Rمجموع ذخایر بانکی است.
هرگاه نسبت اسکناس و مسکوك بخش غیربانکی به سپرده های بانکی را با  cو نسابت

بدی ترتی

ذخایر بانکی به سپرده ها را با  rنمایش دهیم ،با توجه به تعریف ضری

فرایناده پاولی  kخاواهیم

داشت:
)(9
بنابرای با درنظرگرفت ای الگوی ساده می توان دریافت كه ابرارهای تغییردرضاری
بایدمعطو

M
c 1
k 
B
cr

فرایناده پاولی

به تغییرات  cو  rیعنی تمایتت وتااضای افراد و مؤسسات خصوصای وبخاش باانکی

نسبت به نگاهداری وجوه نادوذخایر بانکی گردد.
براساس مطال

مطروحه می توان وسای اعما سیاست های پولی را به اعتبارآن كه آثارآن برعرضاه

(پایه پولی) ویابرتااضا (ضری

فراینده پولی) انعکاس یابندطباه بندی كرد .البته پاره ای ازابرارهاای
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پولی ازهردومجرا یعنی هم ازمجرای عرضه وهام ازمجارای تااضاا برپدیاده هاای پاولی اثرگذارناد.
ابرارهای متعار

سیاست های پولی را می توان در ماوالت زیر تاسیم بندی كرد:

 oوام و اعتبار بانك مركری به سایر بانك هاوتغییردرهرینه وام ها
 oعملیات بازار باز
 oتعیی نسبت سپرده های قانونی بانك ها
 oتعیی حداق وحداكثرسود ،كارمرد و جوایر بانکی
 oتعیی حدمجازاعتبارات اعطایی بانك ها درك ودربخش های مختلف اقتصادی

جدو  -23تغییرات پایه پولی و نادینگی درایران
6731 – 6731
(ارقام به میلیارد ريال)
اسکناس
سا

ومسکوك

سپرده

در دست

قانونی

ذخایر
*

اضافی

پایه پولی

رشد ساالنه
(درصد)

نادینگی

رشد ساالنه
(درصد)

اشخاص

ضری
فراینده
نادینگی

2986

20930/1

91160/3

1681/0

01029/0

20/3

291136/9

20/1

1/008

2988

23889/2

98391/3

0906/8

62316/6

23/0

260102/0

23/1

1/033

2983

11223/9

10988/1

1910/3

82311/6

20/3

231633/1

10/2

1/639

2983

10203/9

02390/1

8103/1

31933/2

28/0

113220/8

13/9

1/301

2930

13233/8

00311/6

28209/0

38231/3

20/1

910308/9

13/3

9/909

2932

91830/2

61063/6

11168/1

223620/3

19/2

128011/0

90/2

9/132

2931

93891/0

86021/6

29160/3

213820/3

8/6

016036/1

16/2

1/032

2939

11881/0

31089/9

22301/8

202100/0

28/0

630368/1

90/1

1/096

2931

00680/6

213001/1

12369/6

110012/1

10/3

312023/1

91/9

1/286

2930

62102/6

231318/8

99630/3

183380/2

16/3

2131233/1

93/1

1/038

2936

83303/1

190310/6

13813/1

960133/0

90/0

2610139/0

18/8

1/133

2938

208861/1

110118/3

206129/3

093100/3

18/6

2302966/0

20/3

9/010

2933

231929/3

119212/1

263913/3

609831/1

22/3

1900333/2

19/3

9/301

2933

110200/9

133261/6

281083/1

636933/2

29/8

1313381/1

10/1

1/136

2930

169103/9

908918/9

211092/3

861063/0

22/1

9011002/3

10/2

1/699

2932

990261/1

132091/0

201036/1

380830/2

18/6

1606390/3

90/0

1/812

2931

990133/0

613160/1

260686/3

2213190/3

28/3

0318309/0

13/2

0/280

* ذخایر اضافی برحس

تعریف برابراست بااسکناس ومسکوك نرد بانك ها به عتوه سپرده های دیداری بانك ها ومؤسسات اعتباری نرد بانك مركری

مأخذ :بانك مركری جمیوری استمی ایران 
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جدو  -23پایه پولی برحس

منابع

6731 – 6731
(ارقام به میلیارد ريال)
پابه پولی

خالص

دارایی های

بدهی های

خالص بدهی

بدهی بخش

سپرده بخش

بدهی بانکها

خالش سایر

بر حسب

دارايی های

خارجی بانك

خارجی بانك

بخش دولتی به

دولتی به

دولتی نرد

به بانک

دارایی ها

منابع

خارجی

مركری

مركری

بانک مرکزی

بانك مركری

بانك مركری

مرکزی

2986

51567/5

5396/3

21060/6

6219/8

95557/8

03011/3

21012/0

69313/8

-29961/0

2988

16319/1

1915/9

3929/6

6313/1

59591/5

81308/8

23360/1

67733/8

-8319/2

2983

36811/1

9993/8

29090/1

3030/6

57385/6

80366/3

12336/3

15866/5

-8123/9

2983

89738/6

3531/8

19066/3

20330/0

96765/3

80223/2

99308/1

17557/9

22308/0

2930

33689/8

66395/8

92303/0

10063/8

98115/9

31908/8

91291/9

61531/3

10212/3

2932

663165/3

86783/5

280301/8

31168/1

85537/7

292063/0

02130/8

19758/9

-66209/9

2931

618365/3

668591/1

121133/9

36100/8

33333/7

296010/0

03061/8

17591/1

-30302/1

2939

656155/5

687133/9

133688/3

226933/0

15339/3

291962/0

66966/3

16937/1

-223068/9

2931

115596/9

153513/5

113281/2

280600/2

8151/6

219121/9

221060/1

75361/1

-32039/3

2930

133335/6

736635/9

069363/0

231681/2

-68977/3

292191/1

213366/2

59883/7

-218689/8

2936

715933/5

978175/1

818131/1

903601/0

-99369/9

292803/3

286681/9

673139/5

-260320/3

2938

573955/3

511117/3

883060/2

120336/1

-653356/5

290103/9

110120/9

173131/9

-209009/1

2933

157389/1

155755/6

861190/0

203290/1

-98956/3

291303/0

239960/3

618371/3

-281016/8

2933

181738/6

165987/5

311388/0

118131/0

-67837/5

111611/1

196028/8

713315/1

-111398/0

2930

319518/5

398168/1

2286612/0

113019/9

-37668/8

123303/8

131018/0

968757/9

-913191/9

2932

335335/6

313151/1

2136111/3

028023/8

95333/5

921181/2

163181/6

988767/8

-911811/1

2931

6693975/8

6138135/1

9021113/1

2990308/3

78316/1

913390/2

922103/3

535935/5

-2269092/0

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

سیاست های وام هاواعتبارات بانك مركری وعملیات بازاربازبه طور مستایم برمنابع پایه پولی منعک
می شودوموجبات تغییرات عرضه پو را فراهم می آورد .سیاست های مربوه به نسبت سپرده هاای
قانونی بانك ها وحداق وحداكثرساود ،كاارمرد وجوایرباانکی برعناصرضاری

فرایناده پاولی تاأثیر

گذارند .سیاست آخریعنی ساف های اعتباری نیرمستایماً برناادینگی بخاش خصوصای ماؤثر واقاع
می شودوبدی قرارمستایماً حدی را برای حاص ضرب دوعام پایه پاولی وضاری

فرایناده پاولی

تعیی می كند.
درایران همواره یك منبع عمده افرایش نادینگی و تورم ،ساختار اقتصاد نفتای ،وابساتگی بودجاه باه
نفت وهمچنی سلطه بودجه برپدیده های پولی است ،عنصری كه موج

می شود سیاست های پولی

حالتی انفعالی پیدا كند .متحظه منابع پایه پولی درایران نشان می دهد كه درگذشته ودرشرایط برر
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شدن دولت وبودجه ،تاأمی نیازهاای ماالی بخاش عماومی وكساری هاای بودجاه ودرساا هاای
اخیرتغییردخالش دارایی های خارجی عام عمده رشد پایه پولی و نادینگی درایران بوده است.
نمودار  -66تغییرات رشدپايه پولی ،نقدينگی وضريب فزاينده پولی
60.0
40.0

0.0

درصد

20.0

-20.0
-40.0
رشد ضریب فزاینده پولی

تورم ،آسی

رشدنقدینگی

رشدپایه پولی

شناسی ودرمان

تورم ازشمارسازه هایی است كه به فرآیندتوسعه صادرات غیرنفتی بسیارآسی

مای رسااند .افارایش

قیمت كاالهاای داخلای نسابت باه قیمات كاالهاای خاارجی مشاابه باه طاورطبیعی باعاث كااهش
رقابت پذیری كاالهای داخلی ودرنتیجه كاهش صادرات می شود .تفاوت نارخ هاای تاورم داخلای
وكشورهای طر

مبادله تجاری ،هرگاه باتغییرمتناس

پو داخلی شده وای مطل

نرخ ارزهمراه نشود ،سب

ارزشگذاری اضاافی

نیربه لحاظ قیمت وهریناه (ناه تغییارات بیاره وری) ازرقابات پاذیری

كاالهای داخلی وامکان صدورونفوذدربازارهای خارجی می كاهد .افارایش قیمات كاالهاای داخلای
هرگاه با فراهمی ارزتوأم شود ،گرایش به واردات راتاویت می كند ودرصاورتی كاه ایا مطلا

باا

محدودیت های وارداتی همراه شود ،تمای به قاچااق كااالرا پایش مای آورد كاه درهردوحالات باه
تولیدكنندگان داخلی وصنایع جایگری واردات لطمه واردمی كند .بدی سان تبعات وآثارمنفی تاورم
وانتظارات تورمی بركندشدن وتوقف فعالیت های تولیدی ،ودرشرایطی به تعطی كشاندن بنگاه هاایی
كه دارای انعطا

پذیری وقدرت رقابتی كمتری هستند ،افرایش ریسك سرمایه گذاری ها وسارانجام

سوق دادن منابع به فعالیت های غیرتولیدی وتاورم زا زمیناه هاای استمراروتشادیددورباط افارایش
قیمت ها را فراهم می سازد.
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براساس نظریه نحله پولی ” تورم همیشه ودرهمه جاا یاك پدیاده انحصااراً پاولی اسات “ وعرضاه
وتااضای پو تورم را تعیی می كند .معنای ایا ساخ درعای حاا ایا اسات كاه دربلندمادت
تغییردرحجم پو موج

تغییرسطح عماومی قیمات هاا مای شاود ،لایک ایا پدیاده نمای تواناد

اثرماندگاری روی متغیرهای حایای نظیرتولید وبیکاری داشته باشد .ای اص كه ازآن به خنثی باودن
پااو دربلنااد ماادت تعبیرماای شااودازمحورهای اصاالی تفکرنااوی درعلاام اقتصاااد كااتن محسااوب
می شودومتضم ای نکته است كه درآمدواقعی كشورها وتولید واشتغا درآنیا دربلندمدت ازعواما
حایای نظیرتکنولاویی ،رشادجمعیت ورجحاان هاا و ساتیق عواما وكاارگراران اقتصاادی تاأثیر
می پذیردوبنابرای بانك های مركری دربلند مدت ازطریق حفظ محیط با ثبات وبه طورخاص ازطریق
ثبااات قیماات هااا ماای تواننااد پتانساای رشااد اقتصااادی راافاارایش دهنااد ،امااا بانااك هااای مركااری
نمی توانند با افرایش حجم پو ویا تعیی نرخ بیره درسطحی غیرسازگاربا ثبات قیمت ها به ارتااای
رشداقتصادی كمك رسانند وحوزه تأثیرگذاری سیاست های پولی بدی ترتی

فاط به سطح عماومی

قیمت ها محدود می شود و بنابرای تورم ماال ًال یاك پدیاده پاولی اسات وساایرعوام نظیرتغییارات
تااضای ك  ،تغییرات فناوری ،یا شاوك هاای قیمات ،كاه ازناحیاه تغییرقیمات پااره ای ازكاالهاای
استراتژیك رخ می دهد ،درافق های كوتاه مدت برروی قیمت ها اثرگذارند اما با تغییرسیاسات پاولی
اثرات آنیاخنثی می شود.
شاید در اینجا مجا آن نباشد كه به ای مطل

بپردازیم كه آیا تورم واقعاً یك پدیده صرفاً وانحصااراً

پولی است آیا محتوای اطتعاتی ای گراره بیشاترازای اسات كاه بگاوئیم تیرانادازی یاك پدیاده
بالستیك است قدر مسلم آن است كه درشواهد تجربی نوعی هم راستایی بی رشاد حجام پاو و
رشد قیمت ها وجود داشته است وای كه تا چه حد می توان ای نسبت هم راستایی را به رابطه علت
ومعلولی (وای كه ای رابطه لروماً یك طرفه است) تعبیر كرد ساوآلی اسات كاه هماواره مای تواناد
مطرخ شود .درهمی حا درتورم های اندك ده پانرده سا اخیردرعموم كشورهای جیان ،پدیده ای
كه گاهی به منرله ”مر

نظرازانضاباه ماالی ،مادیریت پاولی وانتخااب

تاورم“ قلمدادشاده ،صار

لنگرهای اسمی مناس  ،مث هدفگذاری تورم ،قطعاًتغییرات فنااوری ،درهام آمیاری بازارهاا ،رقابات
ورقابت پذیری ،خصوصی سازی وتوسعه بخش خصوصی ،شک گیری بازارهای كارآمد ،حساسایت
مصر

كنندگان به مطل

قیمت وبه طور كلی مجموعه ای ازعوام ساختاری ونیادی دخالت داشاته

است .اما معلوم نیست كه باوجود ایا تحاوالت ،جیاان وارد عصارجدیدی شاده باشاد كاه بتاوان
تورم های اندك رادرزمره مشخصه های تفکیك ناپذیرآن قلمداد كرد ویاچنی استنباه شاود كاه ایا
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رونددرهرشرایطی ناگریردرآینده نیربه منرله یك گرایش مسلط ادامه مای یاباد .بادون تردیاد اتخااذ
واجرای سیاست های پولی هوشمندانه وبه موقع ازجمله شرایط اصلی میار تورم است.
با توجه به مباحث مطرخ شده ،ناگریردرتوضیح وتبیی مشک تورم وعل آن دراقتصاد ایران بایدازیك
سوعوام اثرگذاردررشدحجم پو وازسوی دیگرعوام شک دهنده باه پدیاده كام رشادی راماورد
بررسی قرارداد .تولید ناخالش داخلی ایران درسا ( 2900به قیمت های ثابت  )2939معااد 2193
هرارمیلیاردریا ونادینگی بخاش خصوصای درهمای ساا  2039میلیاردریاا باوده اسات .ارقاام
متنارردرسا  2931به ترتی

 2389هرارمیلیاردریاا و 0313هرارمیلیاردریاا باوده اسات .درهمای

دوره شاخش قیمت خرده فروشی (  )200 = 2939از  0/8به  138/0افرایش یافته است .معنای ایا
ارقام آن است كه درای دوره طوالنی ،یعنی دردوره ای بیش ازساه دهاه ،ساطح عماومی قیمات هاا
(براساس شاخش خرده فروشی) به طور متوسط ساالنه  23/1درصد افرایش یافته درحالی كه متوسط
ساالنه رشدحجم پو ورشدتولید ناخالش داخلی به ترتی

 11/3درصاد و  2/9درصاد باوده اسات.

بنابرای همان گونه كه گفته شدای سوآ مطرخ می شودكه چرا حجم پو تا ای حدساریع افارایش
یافته وعلت رشد اندك تولید ناخالش داخلی چه بوده است
نمودار  -61تغییرات رشد تولید ،نقدينگی وقیمت ها
60.0
40.0

0.0

درصد

20.0

-20.0
-40.0
تورم

نقدینگی

تولیدناخالص داخلی

همان گونه كه مطرخ شد ،یك منبع عمده افرایش ناادینگی وتاورم درایاران سااختار اقتصااد نفتای،
وابستگی بودجه به نفت وهمچنی سلطه بودجاه برپدیاده هاای پاولی اسات ،عنصاری كاه موجا
می شودسیاست های پولی حالتی انفعالی پیدا كند .درای وضعیت استات بانك مركاری باه معناای
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ابراری ویاحاوقی نمی تواند شرایط الزم رابرای استات سیاسات پاولی فاراهم آورد وناگریراصاتخ
ساختاروكوچك كردن دولت وبودجه وبرقراری انضباه مالی وتوسعه بازارهای مالی وابرارهای كنتر
ومدیریت نادینگی همراه بارفع شرایط سركوب مالی (كه زمینه های استفاده ازنظام بانکی را به منرلاه
یك وسیله شبه بودجه ای فراهم می آورده) ازلوازم اصلی نی به استات بانك مركری وسیاست های
پولی است.
درطاار

عرضااه و كشااش ناپااذیری هااای آن در پدیااده كاام رشاادی اقتصاااد كشااوروكم وكیااف

سرمایه گذاری ها ،بادون تردیدساختاراقتصاادی بساته ودولتای وهمچنای نظاام باانکی وبانکاداری
سركوب شده وناكارآمد وهمچنی مجموعه عاواملی كاه ماانع شاک گیاری فضاای مناسا

بارای

سرمایه گذاری وتوسعه بخش خصوصی است اثرگذاربوده اند وبنابرای می توان ای نتیجه را گرفات
كه اقتصاد ایران برای برون رفت ازب بست های كنونی باید ازاقتصاد بسته ودولتی فعلی به اقتصاادی
بازورقابتی متحو شود وآزادی اقتصادی وتوسعه بخش خصوصای واستارارتأسیساات باازارتوأم باا
كوچك كردن وكارآمد ك ردن دولت باه منرلاه اصاو بنیاادی اصاتحات سااختاری ونیاادی كشاور
پذیرفته شود.
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 5واینیا تشخیش های جدیدی نیستندو جرئیاات ایا تغییارات سااختاری ،نیاادی و سیاساتی دربرناماه هاای ساوم و چیاارم
پیش بینی ،تنظیم وتصوی

شده باود ،اماا درعما تایدوتعیاد الزم نسابت باه اجارای ایا برناماه هاا وجاود نداشاته ونادارد.

طرخ هاوبحث هایی كه درزمینه تثبیت قیمت ها ،كاهش سود بانکی ونظایرآن مطارخ شاده ومای شاود ،تاحادودی نشاانه همای
عدم تعیدوتاید به برنامه های تنظیم شده و بازگشت به شیوه های چریکی اداره اموراقتصادی اسات .یاك نکتاه میام دیگارای
مطل

است كه اقتصادایران برای قرارگرفت درمسیررشدوپیشرفت هم به اصاتحات سااختاری ونیاادی نیازمنداسات و هام باه

انتخاب واعما رییم های سیاستی مناس  .اما به منرله یك اص موضوع درتوسعه آینده كشورای مطل

رانیربایدمدنظر قرارداد

كه فرآیندسازی واصتحات ساختاری ونیادی مادم است برمدیریت اقتصادی وانتخاب واعما رییم های سیاستی .اهمیت ایا
موضوع ازآن باب است كه دربحث هایی كه هم اكنون ازسوی دو نگرش متضاداقتصادی مطرخ می شود ،بعضای افارایش نارخ
ارزرا توصیه می كنند ،وبرخی دیگرطال

كاهش آنند .یکی طال

دولتی عرضه می كنند ،دیگری طرفدارافرایش آن .نکته جال

ثابت نگه داشت قیمت خدمات عمومی است كه شركت هاای

آن اسات كاه آنیاایی كاه شااید نااروا باه آنیاا گااهی برچسا

نئوكتسیك نیرزده می شودتوجه ندارند كه نئوكتسیك ها گفته اندشرایطی بایدفراهم بشود ،یعنی فرآیند هایی بایددراقتصاد شک
بگیرد ،كه حركت اقتصادبه سمت قیمت های درست وتعادلی باشد ( )Getting the Prices Rightنه اینکه قیمت های درست تعیی و
تحمی شود (.)Get the Right Prices
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تکمله
اصو منشوربا درزمینه نظارت بر بانك ها
اص او  .درنظام نظارت بر بانك هابایدمسئولیت هاوهد

های ماام یا مااماات ذی مادخ دراماور

نظارتی به گونه ای روش وصریح تعیی شده باشد .ماام یا ماامات یادشده باید ازاساتات عملیااتی،
فرآینااادهای شااافا  ،نظاااام تدبیركارآمدوساااالم ومناااابع كاااافی برخوردارودرقباااا انجاااام
ورایف شان پاسخگو باشند .وجود یك چارچوب قانونی مناس

متضم پیش بینی های الزم ازجمله

درززمینه صدورمجوزبرای شروع فعالیت های بانکی ونظارت مستمربربانك ها ،اختیارات كافی بارای
هدایت تأسیسات بانکی به متابعت از قوانی وماررات مربوه ،رعایت شرایط ناررباه تاأمی ساتمت
فعالیت های بانکداری وهمچنی حمایت قانونی از نظارت كنندگان ،ازالرامات استارارهر نظام كارآمد
نظارت برفعالیت های بانکی است .درنظام نظارت بربانك ها باید ترتیبات وتمییدات وهمکاری هاای
الزم برای تباد اطتعات بی نظارت كنندگان درعی حفظ اسرار نیادهاای باانکی ومحرماناه تلاای
كردن ای اطتعات فراهم گردد.
اص دوم .فعالیت های مجازنیادهایی كه به عنوان بانك اجازه فعالیت كس

می كنند ومورد نظاارت

واقع می شوندبایدبه نحوروش تعریف گردد ودراطتق نام بانك محدودیت های الزم اعما شاود و
حتی االمکان فاط نیادهایی كه فعالیت های آنیاا اصاالت ًا وماهیتا ًا جنباه بانکاداری دارد باه ایا ناام
متصف شوند.
اص سوم .سازمانی كه اجازه فعالیت بانکی را صادر می كند ،باید ازجیت برقاراری ضاوابط تأسای
وهمچنی عدم پذیرش تااضاهایی كه با موازی تعیی شده مطابات ناداردازاختیارات الزم برخاوردار
باشد .ارزیابی ساختارمالکیت و مادیریت ،اهلیات هیاأت مادیره ومادیریت ارشاد ،برناماه راهباردی
وعملیاتی ،كنتر های داخلی ،مدیریت ریسك ،پیش بینی وضعیت مالی وازجمله پایه سرمایه بانك یا
گروه بانکی اجازه گیرنده ،درزمره حداق مواردی است كه درفرآیند صدورمجوزباید گنجاناده شاود.
درمواقعی كه مالك یا مؤسسه بانکی مادر ،یك بانك خارجی است ،كس

موافات ماام نظارت كننده

كشورمتبوع الرامی است.
اص چیارم .نظارت كننادگان برباباناك هابایداختیارداشاته باشندپیشانیادهایی را كاه انتااا بخاش
عمده ای ازمالکیت ویابیش از 00درصد سیام وحق رأی بانك های موجود را ،به طر
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هاای دیگار،

به طور مستایم یا غیر مستایم ،متضم است بررسی نموده ودرصورتی كه ماتضی بدانناد نسابت باه
عدم پذیرش آن اقدام كنند
اص پنجم .نظارت كنندگان بربانك ها بایاداختیار داشاته باشاندكه باا متحظاه ضاوابط ومااررات،
استمتك ها وسرمایه گذاری های عمده ازجمله اقدامات معطو

به تأسی

بانك درخاارت وشاروع

عملیات برون مرزی بانك ها را بررسی نموده واطمینان حاص نمایند كه ای گوناه خریاددارایی هاا
وسرمایه گذاری ها ،باناك هاا را درمعارض خطارات اضاافی وحسااب نشاده قرارناداده ونظاارت
مؤثربربانك ها را نیربامحدودیتی مواجه نخواهد ساخت.
اص ششم .نظارت كنندگان بایدشرایط احتیاطی وحداق های مناسابی را بارای كفایات سارمایه در
بانك ها تعیی كنند .درای شرایط بایدخطراتی كه بانك ها عرفاً می پذیرند لحاظ شود ودرعی حاا
بایدبامتحظه قدرت زیان پذیری بانك ها اجرای سرمایه تعریف شوند .حداق برای بانك هاایی كاه
درعرصه بی المللی فعالیت می كنند ،ای الرامات نبایدازحدودی كه درمستندات با  ،درارتباه بااای
موضوع ،تعیی شده كمترباشد.
اص هفتم .نظارت كنندگان بایدمراق

باشند كه بانك ها وگروه های بانکی تمییادات وفرآینادهای

نظارتی الزم برای شناسایی ،ارزیابی ،پایش وكنتر یا كاسات ازخطارات بارر

وهمچنای سانجش

كفایت سرمایه را درنظام جامع مدیریت ریسك خود گنجانده وپیش بینی كارده اناد .ایا فرآینادها
بایدبا اندازه وپیچیدگی فعالیت های نیادهای ذیربط همخوانی داشته باشد.
اص هشتم .نظارت كنندگان باید مراق

باشند كه نیادهای بانکی تمییدات وسیاست های احتیااطی

الزم برای شناسایی ،ارزیابی ،پایش وكنتر خطرات اعتباری (ازجمله احتما سوخت شادن ومعاوق
ماندن مطالبات) را درفرآیندهای مدیریت ریسك اعتباری خود گنجانده وپیش بینای كارده اناد .ایا
فرآیندها ،ماوالتی چون اعطای وام وتسییتت وسرمایه گذاری ها ،سنجش كیفیت ای گوناه وام هاا،
تسییتت وسرمایه گذاری ها وهمچنی مدیریت پیوسته بدره دارایی های ازای نوع را دربرمی گیرد.
اص نیم .نظارت كنندگان بانکی باید اطمینان حاص كنند كه بانك ها برای مادیریت دارایای هاای
مشک آفری وارزیابی كفایت اندوخته ها وذخایرخودخط مشی هاونظامات الزم راپایش بینای كارده
ونسبت به پیگیری آن ماید هستند.
اص دهم .نظارت كنندگان بانکی باید اطمینان حاص كنند كه بانك ها پیش بینای هاا الزم را بارای
شناسایی واداره خطرات ناشی ازتمركردربدره دارایای هاای خاود باه عما آورده انادودرای زمیناه
نظارت كنندگان بانکی باید با برقراری وتعیی ساف های احتیاطی مانع آن شوند كه بانك ها بتوانند با
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اعطای سیم عمده ای ازتسییتت به وام گیرنده واحد یا گروهی ازوام گیرندگان مرتبط با هم خود را
در معرض خطرات بی حساب قراردهند.
اص یازدهم .برای جلوگیری وممانعات از بروزساوء اساتفاده هاای ناشای ازاعطاای تساییتت باه
وابستگان (منعک

درترازنامه یا غیرآن) ولحاظ تعارض منافع ،نظارت كنندگان باید شرایط وماررات

الزم رابرای شفا

سازی و محدودكردن اعطاای وام وتساییتت باه شاركت هاا واشاخاص وابساته

برقرارسازند؛ برمصادیق ای گونه عملیات بانکی نظارت داشته باشند و با اتخااذ روش هاای مناسا
نسبت به كنتر یا كاهش خطرات ای نوع فعالیت ها اقدام كنند؛ ومراقبات نمایندحساابداری حاذ
ای اقتم دارایی با فرآیندها ،موازی وشیوه های متعار

مطابات داشته باشد.

اص دوازدهم .نظارت كنندگان بایدمراقبت نمایند كه بانك هادرفعالیت های بی المللی مرتبط به وام
وسرمایه گذاری های خارجی خود با اتخاذ سیاست ها ،استارار ساازوكارها وبکاارگیری روش هاای
مناس  ،خطرات كشوری وانتاا وجوه را لحاظ می كنند ودرهمی حا درقبا ایا گوناه خطارات
همواره ذخیره سازی واحتیاه های الزم را پیش بینی وبه عم می آورند.
اص سیردهم .نظارت كنندگان بایدمراقیت نمایندكه بانك ها نظامات ،رویه هاا و فرآینادهای الزم را
برای شناسایی ،سنجش ،پایش وكنتر دقیق ریسك های بازاردراختیار دارند وآنیا را بکار می گیرناد؛
نظارت كنندگان بربانك ها بایددرعی حا ازاختیارات الزم برای اعما محدودیت های خاص نسبت
به پذیرش خطرات بازارازسوی بانك ها برخوردارباشندویابتوانندحدكفایت سرمایه بانك هاا را بارای
پوشش ای خطرات ،درصورت توجیه پذیر بودن ،افرایش دهند.
اص چیاردهم .نظارت كنندگان بایدمراقبت نمایند كه بانك ها درخط مشی مدیریت نادینگی خاود
متحظات ریسك راگنجانده اندودرزمینه شناسایی ،سنجش ،پایش وكنتر ریسك نادینگی ومدیریت
روزانه آن به نظامات الزم مجیرند .نظارت كنندكان بایاد باناك هاا را ملارم ساازند كاه بارای اداره
مشکتت نادینگی ،برنامه های احتیاطی واضطراری الزم را ازپایش تادارك دیاده ودرصاورت لاروم
بکاربگیرند.
اص پانردهم .نظارت كنندگان باید مراقبت نمایند كه بانك ها برای شناسایی ،ارزیابی ،پایش وكنتر
وكاهش ریسك عملیاتی به نظامات مدیریت ریسك مجیرباشند .ای خاط مشای هاوفرآینادها بایادبا
اندازه وپیچیدگی عملیات بانك تناس

داشته باشد.

اص شانردهم .نظارت كنندگان بایدمراقبت نمایند كه بانك ها به نظامات كارآمد الزم برای شناسایی،
سنجش ،پایش وكنتر ریسك نارخ بیاره درحسااب هاای باانکی -غیرتجااری خاود مجیرباشاندو
درعی حا ودرهمی زمینه مدیریت بانکیا ازخط مشی های تعریف شده ای كه باه تصاوی
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هیاأت

مدیره باناك رسایده اسات تبعیات مای كنناد .ایا ماوارد بایدباانادازه وپیچیادگی چنای خطراتای
متناس

باشد.

اص هفدهم .نظارت كنندگان بایدمراقبت نمایند كه بانك ها كنتر های داخلای الزم را متناسا

باا

اندازه وپیچیدگی فعالیت های خود بکارگیرند .ای كنتر ها متضام ترتیباات مرباوه باه تفاویض
اختیارومسئولیت ،تفکیك ورایف ،ایجاد تعیدوپرداخت وجاوه ،حساابداری دارایای هاا وبادهی هاا
وتطبیق ای فرآینادها ،حفارا ت ازدارایای هاای باانکی وانجاام حسابرسای هاای داخلای مساتا و
كاركردهای مرتبط با آزمون میران پایبندی به ای كنتر ها و ماررات وقوانی ذی ربط است.
اص هجدهم .نظارت كنندگان باید مراقبت نمایندكه بانك ها با اتخاذ خط مشی ها واساتارارنظامات
الزم ،ازجمله قواعد مربوه به "شناخت مشتریان" ،باه ارتااای ماوازی اختقای وحرفاه ای مناسا
دربخش مالی یاری رسانند ومانع آن شوند كه مؤسسات شان سیواً یا تعمداً موردساوء اساتفاده هاای
غیرقانونی قرارگیرند.
اص نوزدهم .استارارنظامات كارآمدنظارت بربانك هامستلرم آن است كه نظارت كنندگان نسابت باه
عملیات بانك ها ،گروه های بانکی وهمچنی مجموعه نظام باانکی شاناختی جاامع االطارا
باشند وایمنی وستمت وثبات نظام بانکی را نص

داشاته

العی خود قراردهند.

اص بیستم .نظام های نظارتی بایدتركیبی ازنظارت های مستایم وغیرمستایم وبرقراری تمااس هاای
مرت

با مدیریت بانك ها را دربرداشته باشد.

اص بیست ویکم .نظارت كنندگان بایدوسای الزم را برای جماع آوری ،بررسای وتجریاه وتحلیا
گرارش های عملیاتی واطتعات آماری باناك هاا ،هام باه صاورت مجارا وهام باه شاک تلفیاای،
دراختیارداشته باشندوبتوانند با انجام بررسی های مستا باه گوناه مساتایم ودرمحا ویاا بااساتفاده
ازكارشناسان بیرونی نسبت به تعیی صحت وسام ای گرارش ها اقدام كنند.
اص بیست ودوم .نظارت كنندگان بایدمراقبت نمایندكه كلیه بانك ها باا اتکاای باه خاط مشای هاا
وروش های حسابداری پذیرفته شده بی المللی ،سوابق ومستندات عملیات خود را نگیداری كرده و
اطتعات الزم وانعکاس دهنده وضعیت مالی وسودآوری خود را به طور مرت

تییه ومنتشرنمایند.

اص بیست وسوم .نظارت كنندگان باید گستره مناسبی ازوسای وابرارهای نظارتی را دراختیار داشته
باشند به گونه ای كه بتوانندنسبت به اعماا اصاتحات الزم باه موقاع اقادام كنناد .عناداللروم ایا
اختیارات می تواند متضم لغومجوزبانك یا پیشنیاد لغومجوزبانك باشد.

55

اص بیست وچیارم .نظارت برگروه های بانکی به صورت یکپارچاه وهمچنای پاایش وعناداللروم
اعما موازی احتیاطی درموردهمه جنبه های فعالیت گروه درمایاس جیانی ،ازجمله عناصرضاروری
نظارت بانکی محسوب می شود.
اص بیست وپنجم .همکاری وتباد اطتعات بی نظارت كنندگان ماوط باناك خاارجی باا ساایر
نظارت كنندگان ذیربط ،به خصوص نظارت كنندگان كشورمیربان ازضروریات اعما نظارت تلفیاای
فرامرزی است .نظارت كنندگان بربانك ها بایدبانك های خارجی را مکلف نمایند كه درفعالیت هاای
محلی خودعیناً همان ضوابط وماوازینی را رعایات نمایناد كاه بارای نیادهاای داخلای باانکی ماارر
شده است.
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فناوری ،بهره وری ورقابت پذیری
تحوالت دودهه آخرقرن بیستم وتداوم آن درسال های آغازین هزاره سوم ،به ویژه انقالب درفنااوری
اطالعات وارتباطات ،پیدایی تكنولوژی های ژنریك نظیر بیوتكنولوژی ،ماواد پیرارفته ونانوفنااوری،
افزایش سرعت توسعه تكنولوژی ودگرگونی درخصلت فناوری واتكای بیرترآن به پایه های علمی به
جای تجربی -مهارتی ،رشد دانش مدون متبلوردرمحصوالت وتجهیزات صنعتی وتبدیل دانش ضمنی
باپایه های مهارتی به دانش مادون ،آزادساازی گساترده درجهاان وتحاول درسااختارهای صانعتی و
شكل گیری حوزه های بالنده درتولید وتجارت جهانی وافزایش ساهم ااالهاای داناش بروباامحتوای
تكنولوژی برترباه ههورپاارادایم ونظاام فنای -اقتصاادی جدیادی منجرشاده ااه درآن تحقیقاات و
روانه های تولیدوااربرددانش به منزله سائق و عنصر محرك سیستم  ،اطالعات یا جریاان داده هاا باه
منزله ماده اولیه وتكنولوژی اطالعات وارتباطات به منزله ابزاروزیربنای اصلی سیستم مطرح شده است
والگوهای نوین رقابت مبتنی بربرتری ها وامتیازات ناشای ازداناش وفنااوری ،اااهش ساهم ونقاش
مزیت های متكی به منابع طبیعی وضرورت انجام سرمایه گذاری های عظایم درزمیناه هاای تحقیاق
وتوسعه وتولید دانش ودانایی ازمتضمنات این پارادایم تكنولوژیك محسوب می شود.
همراه بااین تحوالت ودرشرایط رشد شتابان پیررفت های فنی ،آزادی مباادالت ،گساتر

بازارهاا و

شكل گیری رقابت شدیددرسطح بین المللی ،رقابات پاذیری نیزباه منزلاه هادل واولاویتی اساسای
درتوسعه اقتصادی -صنعتی مطرح شاده اسات .تحقاق ایان هادل درفضاای جدیداقتصااد جهاانی
درگروارتقای هرفیت های تولیدوااربرددانش وتوسعه فناوری وناوآوری اسات .درفرآینادهای ناوین
تولید صنعتی ،برسهم اطالعات ،دانش وخدمات افزوده شده است وسهم موادونیروی ااارام مهاارت
درتولید بنگاه های صنعتی رقابت پذیرااهش پیداارده است .صنایع االسایك باتولیدهماننادبازآرایی
شده ،موادجدیدوپیررفته جای موادسنتی راگرفته وتنوع محصول ،طراحی ومدیریت فرآیند ،بازاریابی،
فرو  ،تبلیغات و ...اهمیات روزافازون دررقابات صانعتی پیاداارده اسات .مزیات هاای ناشای از
بهره مندی ازمنابع طبیعی درالگوی رقابتی جدیدجای خودرابه امتیازات وبرتری هاای ناشای ازداناش
وفناوری سپرده است .بدین ترتیب با شكل گیری رقابت شدیدوگسترده دربازارمحصاوالت صانعتی،
نوآوری ،یادگیری ،انعطال پذیری ،ایفیت محصول وهمچنین تولید محصوالت نووفرآیندهاوخدمات
جدیددرتحقق رقابت پذیری جایگاه ویژه ای یافته است وصنایع دانش بروصنایع با محتاوای فنااوری
متوسط وبرتربه حوزه های پیرتاز صنعتی تبدیل شده است.

بااراین اساااج جااایگیری مناسااب درنظااام جدیدتقساایم ااااربین المللاای وورودبااه حااوزه هااای
برترتولیدوتجارت جهاانی ناگزیراز الزاماات مهام توساعه صانعتی آیناده ارورمحساوب مای شاود.
رشدتقاضای (حقیقی) داخلی واتصال باه تقاضاای باین المللای دوعامال تاایرگاذاردرتحول صانعتی
بلند مدت ارورها به شمار می رود .موفقیت درزمینه ورود به بخاش هاایی ازتولیاد صانعتی ااه از
دیدگاه تقاضاای جهاانی و رشاد آن دارای پتانسایل هاای قابال مالحظاه انادوهمچنین رشاته هاا و
گروه های ااالیی اه دارای ارز

افزوده باالورشد بهره وری سریع اند ،امكانات گسترده تری رابرای

استفاده ازبازده صعودی وبازارهای وسیع فراهم می آورد وبه همین جهت نیزدرچنین شارایطی نقاش
تجارت دررشدصنعتی افزایش پیدا می اند .درمقابل گرایش به سوی صادرات ااالهایی اه تقاضاای
جهانی آنها راادیادارای رشدبطی واند است ،وهمچنین ااالهایی با خصلت مازاد عرضه مانادگار ،باا
نتایجی اه از لحاظ ااهش رابطه مبادله واتالل منابع سرمایه گاذاری باه باارمی آورد .جریاان رشاد
صنعتی را به مخاطره می اندازد .به همین نحو تمرازروی فعالیت هایی ااه ازلحااظ رشادبهره وری
پتانسیل های محدوددارند ،با بكارگرفتن نیروی اارمازادویاباپایان یافتن مناابع طبیعای ،رشداقتصاادی
رابامحدودیت مواجه می سازد .بنابراین برای ارورهای درحال توسعه وازجمله ایاران ،هرقادربرای
پرداختن به تولیدوصادور ااالهاایی ااه ازنظرپتانسایل تقاضاای جهاانی وهرفیات رشاد بهاره وری
بالنده تروپویاترمحسوب می شوندامكان بیرتری وجود داشته باشد ،به هماان میازان خطارات ناشای
ازاشباع بازار های صادراتی (با ورود ارورهای باتولیدوصادرات مرابه) امترخواهد بود .و به هماین
ترتیب برای چنین ارورهایی امكاان بیراتری نیزبارای اساتفاده ازپتانسایل تقاضاای جهاانی ورشاد
بلندمدت بهره وری درزمینه گستر

وتعمیق جریان صنعتی شادن وتوساعه صاادرات وجودخواهاد

داشت.
رقابت پذیری ملی :مبانی نظری
رقابت پذیری ازجمله مفاهیم پایه ومحورهای اصلی چرام اندازبلندمادت جمهاوری اساالمی ایاران
است اه دربرنامه های توسعه وسایر متون سیاستی میان مدت وبلندمدت نظیرسیاسات هاای اقتصااد
مقاومتی برآن بسیارتأاید شده است.
درهمین حال با مالحظه تمراز فوق العاده درزمینه تولیدوتجارت ااالهای صنعتی (به ویژه محصوالت با فناوری های برتر) و نقری اه شرات های
فراملیتی درتوسعه صادرات ارورهای درحال توسعه پیررووورودآنها به حوزه های پیررفته تولیدوتجارت ااالهای صنعتی داشته اند می توان چنین
نتیجه گیری ارد اه فرآیند توسعه صنعتی آینده همه ارورها وازجمله ایران ناگزیر ا ز مسیر پیوند با شبكه های تولید و تجارت بین المللی امكانپذیر
خواهد بود.
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رقابت پذیری درسطح بنگاه ها به واسطه فضای رقاابتی ااه بنگااه هاا درآن فعالیات دارناد ومعاانی
وشرایط خاصی اه چنین فضایی برای تداوم فعالیت آنها وماندگاری شان متضامن اسات واژه نسابتا
بدون ابهامی است ،امارقابت پذیری درسطح اقتصاد ملی معنای جاا افتااده وتعریاد شاده دقیقای را
دربرنداشته و به همین دلیل نیزگاهی نسبت به ااربرد آن دراین زمینه تردید ها وتركیك هایی مطارح
شده است.
درعلم اقتصاد درموردرقابت پاذیری تعابیرگونااگونی مطارح گردیاده وبهماین مناسابت نیزتعاارید
مختلفی ازاین دانش واژه ارائه شده است .ازدیدگاه اقتصادی محض ،ودرشرایطی اه عوامل ساختاری
اابت وپایدارفرض شود ،نبودرقابت پذیری ناشی ازعدم تعادل های اقتصادی االن وصارفا مارتبط باا
نرخ واقعای ارزاسات ،چاون دروضاعیت اشاتغال اامال ،وجاود اساری هاای پیوساته وناخواساته
درترازتجاری تنها ازطریق اتخاذواعمال سیاست های انقباضی و اااهش ارز

پاول ملای امكانپاذیر

است .بااین تعبیررقابت پذیری رامی توان با شاخص های قیمات یاا هزیناه نسابی (باه پاول ملای)
موردارزیابی قرارداد وبا اابت فرض اردن و پایداری عوامل ساختاری ،مدیریت اقتصادی االن ازناوع
اوتاه مدت باا تأایرگاذاری برقیمات هاای نسابی ااالهاا وخادمات تولیادی داخلای درمقایساه باا
سایرارورها می تواند شرایط تحقق رقابت پذیری را فراهم آورد .بااین حاال بسایاری ازتحلیلگاران
توسعه این واژه را درمفهوم وسیعترآن بكارگرفته اناد .درتعاابیراین گاروه اخیار ،عوامال سااختاری
ازدیدگاه رقابت پذیری بسیارحائزاهمیت است وایان عوامال باه منزلاه م لفاه هاای اصالی اارگاذار
برعملكرد بلندمدت اقتصادی ارورها درایان زمیناه محساوب مای شاود وتحقاق رقابات پاذیری و
رقابت پذیرشدن محتاج وموقول به نوآوری ،ارتقاء بهره وری ورشد مهارت ها است وبناابراین ورود
به فعالیت های با ارز

افزوده باال یا فعالیت هاای اساتراتژیك باا تأایرگاذاری برتغییرپایاه فنااوری

اقتصاد ارورها به منزله ابزارهای مهمی برای تأمین این هدل مطرح می گردد.
اما این تعبیروتعرید رقابت پذیری ملی ،یعنی تعبیروتعریفی اه درآن مالحظاات سااختاری دخالات
داده شده ،تا حدودی مغایر با نظریه مزیت های نسبی اسات .براسااج نظریاه مزیات هاای نسابی،
مبادالت تجاری بین ارورها وتخصصی شدن آنها درحوزه های تولیدی وتجاری وابسته به امتیاازاتی
است اه این ارورها به لحاظ دسترسی باه عوامال تولیاد (نسابت باین ایان عوامال) و اام وایاد
برخورداری شان دراین زمینه ازآن بهره مندندورقابت بین ارورها ازنوع رویارویی ومواجهه هایی اه
بین بنگاه ها رخ می دهد نیست بلكه آن را می توان به نوعی بازی با جمع غیرصفروبا نتایجی همزمان
به سودطرفین مبادالت قلمدادارد .درنتیجه این گونه تخصصی شدن فعالیت ها ،درمقایسه با شرایطی
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اه مبادله ای بین ارورها وجود ندارد ،همواره وصرفنظرازاینكه یكی از طرفین مبادله دریك یاا چناد
ویا حتی همه فعالیت ها اارآمدترازطرل مقابل باشد ،بهرحال به سود طرفین خواهدبود .بدین ترتیب
پاایش افتاااادن وعقااب مانااادن درفعالیاات هاااای خااار وتعبیااارآن بااه رقابااات پااذیری یاااا
نارقابت پذیری می تواند گمراه اننده باشد .ااهش رقابت پذیری ایاالت متحده را در تولیادوتجارت
ااالهای الكترونیكی مصرفی یا درفعالیت های نساجی وپوشاك نمی توان به اااهش رقابات پاذیری
اقتصاداین ارورتعبیر ارد .برعكس اااهش وافات نسابی ایان فعالیات هاا مای تواناد نراانه ورود
درفعالیت های درآمدزاترباشاد ودرواقاع درچاارچوب تعاادل عماومی ،ااه باازده عوامال تولیاد در
ااربری های مختلد برابرمی شود ،فقط تخصیص بهینه این عوامل است اه اهمیات پیادا مای اناد.
دراین چارچوب تعرید رقابت پذیری ملی عمال ناممكن می شود .گاهی رشد اقتصادی ارورها باه
منزله شاخص سنجش رقابت پذیری بكارگرفته می شود ،امارشد اقتصادی بیانگر بهاره وری اسات و
ربطی به رقابت وتعارض تجاری بین ارورها ندارد .به عبارت دیگردرشارایطی ااه بازارهاا اارآماد
باشند ،تحلیل رقابت پذیری به این معنا همان تحلیل رشاد اقتصاادی اسات ااه ارتبااا چنادانی باا
رقابت پذیری به مفهوم متعارل آن ندارد.
با وجود طرح استدالل های ازاین نوع نمی توان از مفهوم رقابت پذیری اامال صرفنظر ارد .ازلحااظ
نظری ،رابطه علت ومعلولی بین بازارهای آزاد وتخصیص بهینه منابع فقط درشارایط خاار مصاداق
دارد اه ازجمله این شرایط می توان به وجود رقابت اامل ،بازارهاای اارآماد ،محصاوالت همگان،
دسترسی عمومی وهمگانی به فناوری (بدون هزینه های یادگیری) ،نباود عاوارض وااارات و تبعاات
مثبت ومنفی (بیرونی) جانبی فعالیت هاا وهمچناین نبودصارفه هاای مقیااج و صارفه هاای ناشای
ازتكااد ،تجمع وتراام (انبوهه های) فعالیت های همپیوند اشاره ارد .وقتی این شرایط برقرارنباشد
یعنی دروضعیتی اه مصادیق شكست یا نارسایی بازاروجود داشته باشد ،بازارهای آزاد نمی توانند باه
تخصیص بهینه منابع منجر شوندوارورها می توانندبا تصحیح انحرال ها ی بازارویابااساتفاده ازآنهاا
موقعیت خودرابهبود بخرند .مثال این امكان وجود دارد اه ارورها از قدرت انحصاری بنگااه هاای
خوددرسایربازارهااستفاده انندویادرمواردی اه تحرك منابع وسرمایه گذاری باه واساطه حفاره هاای
اطالعاتی ،هزینه های یادگیری غیرقابل پیش بینی ،پیوندهای ضعید تولیدی -صنعتی ویا نقص نهادها
با موانعی روبرواست ،انتقال منابع را ازفعالیت های ام بازده به فعالیت های پرباازده تساهیل نمایناد.
ارورها می تواننداز صرفه های مقیاج ،صرفه های ناشی از تنوع محصول یا مناافع ناشای ازتكاااد
externalities
economies of agglomeration
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وتجمع فعالیت ها ،خوشه سازی وشكل دادن به انبوهه ها وگروه های همپیوند فعالیت های تولیدی،
تجاری ،خدماتی وصنعتی ،در مواردی اه برای آنها امكاناتی دراین زمینه ها وجود دارد ،استفاده انند.
ارورها می توانندفعالیت های مرتبط باهم راازلحاظ فناوری یاجریان های اطالعات هماهنگ ساازند
وموانعی را اه برای بهینه سازی های منفرد دراین چنین عرصاه هاایی وجاود دارد برطارل ساازند.
ارورها می توانندبه خلق وآفرینش توانمندی های تولیدی ونوآوری تاازه مباادرت انناد ونهادهاای
پرتیبان فعالیت های صنعتی راتقویت ارده ویا اساسا برپاسازند .مواردومصادیق شكسات ونارساایی
بازاردرارورهای درحال توسعه واز جمله ایران  ،به ویاژه درحاوزه هاای توساعه صانعتی وتوساعه
فناوری ،مطلبی است اه عموما شناخته شده وابعاد وتنوع وگستردگی آن نیازی به توضیح ندارد .ااثر
اقتصاددانان نسبت به این موضوع اتفاق نظردارند اه صرفه هاای مقیااج ،باازده صاعودی ،عاوارض
وتبعات مثبت ویا منفی (بیرونی) جانبی فعالیت ها ،ومیازان تكامال یاافتگی پیونادها وزنجیاره هاای
صنعتی ،پیش افتادگی یاعقب ماندگی های فنی ،تفاوت وتناوع محصاول ،یاادگیری وانباشات داناش
وحتی ااترافات تصادفی ومزیت های ناشی ازاقدام پیش ازسایرین ،می تواناد پیچیادگی هاایی را در
تعابیر االسیك والگوهای معمول ومرسوم اقتصادی اه عموما برفارض رقابات اامال اساتوار اسات
پدیدآوردوایجاد اند .مزیت نسبی درارورها به تعامل این عوامل وبه برخاورداری هاای ملای آنهاا
درزمینه سرمایه ،نیروی اار ،مهارت ها ،منابع طبیعی وابسته است .مزیت نسبی عموما جنبه مصنوعی
وغیرطبیعی داردوحاصل سرمایه گذاری بنگاه هادردارایی هایی است اه با هدل سودجویی ودرجهت
ایجاد امتیازات ویژه درزمینه ای متفاوت با شرایط رقابت اامل انجام می گیرد .بادین ترتیاب وجاود
نارسایی های بازارخود به خود رقابت پذیری را به منزله یك مسأله سیاستی معتبرازدیدگاه رقابت بین
ارورها مطرح می اند.
الگوهای رقابت پذیری صنعتی ـ تجاری
ارورهای نوخاسته صنعتی وموفاق درتوساعه صاادرات ااالهاای صانعتی عموماا اراورهایی را در
برمی گیرد اه ازدهه  691میالدی به بعدبارویكردبرون گراومعطول به صادرات ،حرات های توسعه
صنعتی ا تجاری خودرا باهدل نفوذدربازارهای خارجی  -اه عمدتا دراختیاار اراورهای پیرارفته
صنعتی بود  -تنظیم و به اجرا گذاشتند .اگرچه مرحله اول ایان حراات را هماان سیاسات عماومی
جااایگزینی واردات ترااكیل ماای داد ،امااا توجااه بااه بازارهااای خااارجی بااا ااسااتن ازمیاازان
حمایت های تجاری واوشش درجهت ایجاد واحدهای اوچك وبزرگ تولیادی باا تأایاد برتوساعه
صااادرات وافاازایش رقاباات پااذیری دربازارهااای هاادل نیزازابتاادا ماادنظرقرارگرفت .درفرآینااد
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توسعه صنعتی ورشدصادرات این ارورها صرفنظرازاستراتژی غالب ومرترك برون گرایی ،الگوهاای
متفاوتی ( متناسب باشرایط جغرافیایی ،برخورداری ازمنابع طبیعی ،امكاناات گساتر

هرفیات هاای

فنی ،جمعیت واندازه بازارو  )...از نظر میزان دخالت های مساتقیم دولات درتوساعه صانعتی ،درجاه
بازبودن به روی واردات وسرمایه گذاری خارجی ونیزنوع سازماندهی بنگااهی (اوچاك ،متوساط و
بزرگ) به اارگرفته شداه براین اساج می توان چهارگروه متمایز را به شرح زیر مطرح ساخت:
 oالگوی رقابت پذیری مستقل با مرخصه هایی چون توساعه توانمنادی هاای بنگاههاای داخلای،
شروع ازفعالیت های ساده وتعمیق سریع جریان صنعتی ،ااربردگسترده سیاست های صانعتی در
حوزه های تجارت ،تأمین مالی ،آماوز  ،فنااوری وانتخااب واولویات گاذاری درسااختارهای
صنعتی ،ااربرد محدودیت های گزینری وتبعیضی درزمینه سرمایه گذاری مسقیم خارجی هماراه
با اتخاذرویكردهای ترویقی وغیرانفعالی درموردواردات تكنولاوژی و  ...درقالاب رژیام تجااری
معطول به صادرات وبا تكیه برارج نهادن وپادا

دادن به عملكردهای مثبت صادراتی وتقویات

مستمربنگاه هایی اه دراین مسیرحرات فعال داشتند .مثال مرخص این ا لگواراورهای ااره و
تایوان هستند اه درااره میازان دخالات هاای مساقیم دولات باه مراتاب بیراترازتایوان باوده و
سازماندهی بنگاهی نیزدراره ازنوع بنگاه های بزرگ داخلی ودرتایوان ازنوع بنگاه هاای اوچاك
داخلی بوده اسات .اتكاای ایان دو اراوردرقیاج بادیگراراورهای موفاق درحاوزه صاادرات
به طور نسبی به سرمایه گذاری خارجی امتربوده است.
 oالگوی رقابت پذیری وابستگی راهبردی به سرمایه گاذاری خاارجی باا مرخصاه هاایی چاون
پیوستن به شبكه های جهانی شرات های فراملیتی ،اوشش برای ارتقاء فعالیت های این بنگاه ها
با اتخاذ سیاست اولویت گذاریهای استراتژیك ،هدایت سرمایه گذاری ها به فعالیت های با ارز
افزوده باالوایجاد زمینه مناسب برای شرات هاای وابساته خاارجی درجهات ارتقااء تكنولاوژی
وااراردهای صنعتی ا تجاری ازطریق دخالت های گسترده دربازار عوامل تولیدازجمله گساتر
مهارت ها ،نهادسازی ،توسعه زیربناها ،حمایت ازشابكه عرضاه موادوااالهاا ،تراویق نهادهاای
تحقیق وتوسعه وپیررفت فناوری ودرمجموع اتكای باه شایوه جلاب و جاذب ،هدفمناد ااردن
وهدایت سرمایه گذاری خارجی درراستای توسعه صادرات .مثال این مورد ارورسنگاپوراسات
اه درآن درجه ومیزان دخالت مستقیم دولت وهمزمان بااز باودن بازارباه روی واردات وسارمایه
خارجی ،ازدیگرارورهای مرابه بیرتر بوده است.
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 oالگوی وابستگی انفعالی به سرمایه گذاری خارجی با مرخصه هاایی چاون پیوندباشارات هاا و
سرمایه های خارجی به منزله پیش رانه اصلی توسعه صنعتی ا تجاری ،اتكاء گسترده به نیروهای
بازار به منزله عامل ارتقاء ساختار اقتصادی ا صنعتی ورشدتوانمندی های فنی همراه باا افازایش
دستمزدها .ابزارهای اصلی این الگو ایجاد محیط ورژیام مناساب بارای جلاب سارمایه گاذاری
خارجی ،ایجاد انگیزه های قوی برای صادرات ،تقویت زیر بناهای صادراتی ،تاأمین نیاروی ااار
ارزان وآموز

پذیرونظایر آن بوده است .تفاوت این الگو با الگوی پیرین ،همانا تأایادامتر آن

به مطلب ارتقاء مهارتها وتوانمندیهای فناوری داخلی وانفكاك وجدایی بخش صانعتی داخلای از
بخش صادراتی با نقش غالب شرات های بین المللی بوده است .نمونه های مرخص ایان الگاو
ارورهای مالزی ،اندونزی ،تایلند و فیلیپین وهمچنین مناطق ویژه اقتصادی چاین وحاوزه هاای
تجاری و مناطق آزاد مكزیك هستند .هنگ انگ را نیز با توسع می توان درشمار به اارگیرندگان
این انگاره قرارداد اه میزان اندك دخالت مستقیم دولات ،باازبودن اامال باازار باه روی واردات
وسرمایه گذاری خارجی وترایبی ازشرات هاوبنگاه های اوچك داخلی وشارات هاای بازرگ
خارجی باساختارصنعتی متفاوت ازیكدیگر ،همخوانی نزدیك بااین الگودارد.
 oالگوی بازآرایی صنایع جایگزین واردات اه مهمترین مرخصه آن تكیه بررشد صادرات ازطریاق
توانمندی های رقابتی ایجادشده درصنایع جایگزین واردات (اه درگذشته احادا

شاده بودناد)

است .ابزار اصلی سیاستی دراین زمینه ،آزادسازی تجاری وانگیزه های قوی صاادراتی ودرماورد
پاااره ای از ارااورهای آمریكااای التااین اااه درایاان الگااو قرارماای گیرنااد ،اسااتفاده از امتیااازات
موافقتنامه های تجاری منطقه ای بوده است .اعمال این سیاست هاسبب ارتقاء ،نوسازی ،بازآرایی
وتوسعه این صنایع وشبكه های تأمین اننده موادوااالهای مورد نیازآنها شده اسات .درپااره ای
ازارورها ،عوامل اصلی پیررفت ،بنگاه های داخلی ودرپاره ای دیگرشرات های فراملیتای باوده
است وتفاوت این الگو با ” الگوی رقابت پذیری مستقل“ همانا فقدان سیاست صنعتی روشن و
هماهنااگ ب ارای توسااعه رقاباات پااذیری صااادراتی وهمچنااین پرااتیبانی باادون طاارح وبرنامااه
(غیرسیتماتیك) وغالبا ضاعید تردرزمیناه توساعه مهاارت هاوفنااوری وایجادزیربناهاونهادهاای
مناسب بوده است .چین و هنددرآسیا وبرزیل وآرژانتین درآمریكای جنوبی از نمونه های باارزاین
الگومحسوب می شوند.
باید یادآور شد اه به اارگیری این الگوها برای طبقه بندی ارورهای مختلد صارفا درون مرزهاای
تعرید شده مرخص قرارنمی گیردودرجریان پویایی صانعتی وتغییارات تكنولوژیاك ورویكردهاای
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جدیدصنعتی بسیاری ازارورها ویژگی های ترایبی الگوها را پیدا ارده وحرات آنهاا نیاز باه ساوی
انگاره های واحدی اه ویژگی اصلی آن پیوند با شبكه های ارز

جهانی است معطول شده است.

رقابت پذیری وشدت فناوری درتولید وتجارت کاالیی :موقعیت ایران
طی ربع قرن گذشته صادرات ااالیی جهان به طور متوسط سااالنه بایش از  8درصاد افازایش یافتاه
اساات .لاایكن بااین محصااوالت صااادراتی گوناااگون وگااروه هااای ااااالیی مختلااد تفاااوت میاازان
رشدبسیارزیاد بوده است .شماری ازااالهاوگروه های ااالیی رشدمتوسط شان طی ایان دوره ااامال
بیرترازرشدمجموع صادرات ااالیی جهان (ودرمواردی دوبرابراین رشد) بوده ودرنتیجه برسهم باازار
این محصوالت وگروه های ااالیی افزوده شده وبرخی دیگراز جمله پاره ای از ااالهاای نخساتین و
محصوالت صنعتی صادرات شان راادیاروندی روبه ااهش داشته اسات .طای ایان دوره نوساانات
ساالنه درعملكردهای صادراتی محصوالت مختلد روند پایداروهمواری نداشته است .این تغییارات
گاهی درحول وحو

یك روندبلند مدت انجام شده وگاهی نیزباتغییرات ساختاری عمده ای هماراه

بوده است .محصوالت صنعتی پویاوبالنده درتجارت جهانی یعنی ااالهااوگروه هاای اااالیی ااه از
لحاظ افازایش ساهم باازار نسابت باه ساایرااالهاوگروهای اااالیی دارای برتاری آشاكاربوده اناد،
عمومادرعملكردهای صادراتی ،روند های بلندمدت نسبتا پایداری تری نیزداشته اند.
درهمین حال ،اطالعات تولید وتجارت صنعتی طی دودهه آخرقرن بیستم حكایت ازآن دارد اه دربین
رشته های صنعتی ،بخش های با محتوای فناوری متوسط وبرتربیرترین رشد راداشته اند واراورهای
درحال توسعه نیزرشدشان دراین زمینه هافراترازارورهای پیرارفته صانعتی باوده اسات .طای ایان
دودهه رشدارز

افزوده وصادرات صنعتی جهان درمجموع وبرمبناای سااالنه باه ترتیاب  /9و7/9

درصدبوده است ،درحالیكه رشدارز

افزوده وصادرات صنعتی رشته های بافناوری متوسط وبرترباه

ترتیب  /و 8/4درصدبوده است .درهمین دوره ارقام متناهررشدارز

افازوده وصاادرات صانعتی

دربخش های بافناوری متوسط وبرتردراراورهای پیرارفته ،باه ترتیاب وبرمبناای سااالنه  /9و 7/
ودرارورهای درحال توسعه به ترتیب  9/8و 9/5درصدبوده است .درزمینه صاادرات صانعتی باا
فناوری برترنیزارقام رشدجهان ،ارورهای پیررفته صنعتی وارورهای درحال توسعه به ترتیب ، /5
 6/6و  1/درصدبوده است.
رجوع انید به :م سسه عالی آموز

4

وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی ،اقتصاد ومدیریت دانایی محور ،مباحثات اقتصادی ومدیریتی ،نرست

بیست وچهارم  ،دی  ، 84ر.) 8

07

با این توصید ودرانطباق باهدل های چرم انداز جمهوری اسالمی ایران وبه ویژه حرات باه ساوی
استقراراقتصاااد دانااش بنیاااد ،ناگزیربایااداطالعات مربااوا بااه صااادرات وترایااب آن ازحاادود
تقسیم انایی به صادرات نفتی وغیرنفتی انونی فراتررفته وبارویكرد به فنااوری وشادت آن باه منزلاه
عامل مسلط دررقابت پذیری ملی  ،طبقه بندی مناسابی بارای ترازیاابی وپیگیاری تحاوالت صانعتی
وتجاری اروردرراستای تحقق اهدال یادشده طراحای وباه مورداجراگاذارده شاود .درایان مطالعاه
صادرات ارور با ابتناء به طبقه بندی های رایج بین المللی ،به پنج گروه اصلی تقسیم شده است:
) محصوالت نخستین؛
) محصوالت با پایه منابع طبیعی؛
) محصوالت بافناوری نازل؛
 )4محصوالت با فناوری متوسط؛
 )5محصوالت بافناوری برتر.
محصوالت نخستین دربرگیرنده ااالهایی نظیر نفت خاام ،گااز ،میعاناات وهیادرواربورهای گاازی،
اانیها ،محصوالت اراورزی فرآوری نرده است اه پیررفت های فنی وپایه فناوری درمزیات هاای
نسبی ورقابتی آنها به طورنسبی حائز اهمیت امتری است (خام فروشی) وازشمار محصوالت صنعتی
محسوب نمی شوند.
محصوالت صنعتی با پایه منابع طبیعای محصاوالتی نوعاسااده وااربرناد (مثاال :تهیاه وبساته بنادی
موادغذایی درفرآیندهای ساده یادباغی وپرداز

چرم) .درهمین حال این حكم رانمی توان به گوناه

مطلق درموردهمه محصوالت ازاین نوع صادق دانست .پااره ای ازمحصاوالت صانعتی باپایاه مناابع
طبیعی سرمایه برندوتولیدشان به فناوری های نوین ومهارت های پیررفته متكی است وعامل مقیااج
نیزدربازدهی فرآیند تولیدآنهاحائزاهمیت است (مثال پاالیش نفت ویا صنایع غذایی بافرآیندهای جدید
وپیچیااده) .درایاان مقولااه ،فراهماای منااابع داخلاای بااه طااور الاای ،امانااه همیرااه ،مهمتاارین عاماال
رقابت پذیری واحراز مزیت هاای رقاابتی محساوب مای شاود .لایكن درایان زمیناه نیزمحصاوالت
مهارت طلب وفناوری طلب اه رقابت پذیری درآنها تاحدودزیادی به عواملی نظیرسرمایه ،فرآیندهای
نوین تولید و...متكی است بایدمستثنی شودواین مطلب بدین معناست اه قاعدتا تقسیم وتفكیك ایان
گروه به دوگروه فرعای شاایدبهتربتواندبه شاناخت ترایاب صاادرات ازدیادگاه سااختارتكنولوژیك
امك رساند.
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محصوالت صنعتی با فناوری نازل دربرگیرنده مجموعه ای از ااالها است اه فناوری های تولید آنها
عموما دارای دامنه انتراری گسترده و خصلتی پایدارند و امتر درمعرض دگرگونی های سریع قرار
می گیرندودرهمین حال ،چون فناوری های تولید به خصور دربخش هاورشته های امترپیررفته
این گروه از محصوالت ،به عمده درتجهیزات سرمایه ای متبلور و متجسم است ،تولید این قسم
محصوالت با مهارت های نسبتا ساده امكانپذیراست .دراین گروه محصوالت ،تفاوت های ااالیی
دراغلب موارد قدرووزنی ندارد و قیمت و به این اعتبار هزینه نیروی اار عوامل اصلی رقابت پذیری
محسوب می شوند .صرفه های مقیاج وموانع ورودبه عرصه تولیداین محصوالت ناچیزاست و
ارش درآمدی تقاضای آنها امترازواحدودرنتیجه رشدتقاضاوگستر

بازارنهایی آنها نیزبسیاربطیء و

انداست .دربخری ازمحصوالت این گروه فناوری ،ایفیت ودرنتیجه ،نام و نران تجاری ،طراحی
محصول وپیچیدگی نسبی فناوری ،ازشمارعوامل اصلی رقابت پذیری ونفوذدربازارها است .ازدیدگاه
تقسیم ااربین المللی ،محصوالتی اه درآنها رقابت برپایه قیمت شكل می گیردوایفیت نقش
ام رنگ تری دارد و به گونه ای تولیدآنها نیز به فناوری های ساده ترمتكی است عموما به ارورهای
درحال توسعه منتقل شده اند .درمورد محصوالتی اه ایفیت عامل تعیین اننده دررقابت است ،غالبا
فعالیت های پیچیده ترازجمله نوآوری ،طراحی محصول ،بازاریابی و مدیریت تولید و...درارورهای
پیررفته باقیمانده است و سایرامورتولید اه بیرترازنوع بسته ااری ومونتاژاست به ارورهای درحال
توسعه منتقل شده است .درزمینه نساجی وپوشاك این نقل وانتقال وجابجایی مكان تولیددررشد
صنعتی این رشته فعالیت بسیارتأایرگذاربوده است.
محصوالت بافناوری متوسط متضمن بخش اعظم ااالهای سرمایه ای و محصوالت واسطه ای و
فناوری هایی است اه عموماپیچیده ومهارت طلبند ،مقیاج تولیدشان بزرگ و فرآیند یادگیری درآنها
طوالنی است وسهم تحقیق وتوسعه ونوآوری نیزدرآنهابه طورنسبی حائزاهمیت است وعرصه اصلی
فعالیت های صنعتی را درارورهای پیررفته ونوخاسته صنعتی تركیل می دهند .دراینجا محصوالت
بافناوری متوسط به سه گروه فرعی محصوالت صنایع خودرووسایل حمل ونقل ،صنایع فرآوری و
تبدیل وسرانجام صنایع مهندسی تفكیك شده اند .صنایع خودروازشمارحوزه های بالنده تولید
وتجارت جهانی محسوب می شودودرصادرات ارورهای نوخاسته صنعتی سهم ونقش مهمی را
دارند .صنایع فرآوری  -تبدیلی به عمده دربرگیرنده صنایع شیمیایی وفلزات اساسی است .دراین
صنایع مقیاج تولیدبزرگ است ،محصوالت نوعا همگن و پایداراست و تفاوت محصول در
رقابت پذیری نقش چندانی ندارد ،فرآیندتولیدپیچیده است وتحقیق وتوسعه برای نوآوری ،ارتقای
تجهیزات وبهینه سازی فرآیندها بسیارحائز اهمیت است .صنایع مهندسی صنایعی نوعا سرمایه برند،
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اندازه واحدهابزرگ وشبكه های عرضه متصل به آنها گسترده وطراحی وتوسعه محصول درآنها نقش
بسیارمهمی دارد .محصوالت این صنایع سنگین است ورساندن آن به بازارهای جهانی توانمندی های
ویژه ای رامی طلبد .ورودبه این صنایع به واسطه وجودعامل انحصاردرآنها وهمچنین توانمندیهای
الزم برای همسنگی با استانداردهای بین المللی عموما بسیاردشواراست.
محصوالت بافناوری برتر متضمن محصوالتی است اه فناوری های آن بسیار پیررفته وتغییراتران
سریع وسرمایه گذاری درتحقیق وتوسعه ،نوآوری وطراحی محصول نقش وسهم چرمگیری در
زیستمندی وتولید وتجارت آنها دارد .زیربناهای پیررفته تولیددانش وفناوری ،مهارت های فنی ویژه،
وجودشبكه های اارآمدتعامالت بین بنگاهی وهمكاری های بین بنگاه هاونهادهای علمی -پژوهری
ازجمله الزامات تولیدفناوری های پیررفته است .پاره ای محصوالت این گروه فناوری ازجمله
محصوالت الكترونیك نوعا ااربرند و به واسطه نسبت قابل مالحظه ارز

به وزن آنها مراحلی

ازتولیدشان به پایگاه های تولید ام هزینه وارزان منتقل شده و می شود و بهرحال بخش عمده ای از
تولیدوتجارت این نوع محصوالت درزنجیره های ارز

وشبكه های تولید وتجارت بین المللی انجام

می گردد .در مورد سایرمحصوالت این گروه ازجمله هواپیما ،ابزارهای دقیق ،دارو و نظایرآن
جابجایی ها بسیاراندك وهمچنان درنظام تولیدبین المللی ،تولید وتجارت این محصوالت به گونه ای
متمرازودرانحصارتولید انندگان اصلی فناوری باقیمانده است.
درمجموع نتیجه این بررسی حكایت ازآن دارد اه در پیكربندی وترایب صادرات ایران ،محصوالت
نخستین و محصوالت باپایه منابع طبیعی ازجمله نفت ،گاز ،محصوالت باپایه اراورزی ،محصوالت
باپایه هیدرواربوری و ...سهم غالب راداشته و بین  85تا  65درصدمجموع صادرات اروررا
دربرمی گرفته است و سهم ااالهای صادراتی بافناوری های متوسط وبرتربسیاراندك بوده است.
درهمین حال شایان توجه است اه ایران از دیدگاه رقابت پذیری و در مقایسات بین المللی
موقعیت اامال ضعیفی دارد (رتبه  8دربین  44ارور) .این شرایط ناشی از تبعات رشد القایی
نفت ،ساختارصنعتی غیرپویا ،غیرمتنوع ،انعطال ناپذیروشكننده وآسیب پذیر ،اتكای به مزیت های
طبیعی و نوعا نازل و غیررقابتی درترایب تجارت ااالیی اروراست اه یگانه راه برون رفت ازاین
وضعیت گستر

وتعمیق جریان صنعتی شدن ارور با تكیه به توسعه بخش خصوصی ،استفاده

ازهرفیت های اارآفرینی ونوآوری این بخش ،ارتقای بهره وری وفناوری ،وحرات درجهت
جایگیری درحوزه های بالنده تولیدوتجارت وتعامل وهمپیوندی متقارن با اقتصاد جهانی است.
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طبقه بندی صادرات برحسب شدت فناوری
نمونه محصوالت
میوه تازه ،گوشت واحشاء خوراکی ،برنج ،چای ،قهوه ،ذغال سنگ ،نفت خام ،گاز ،میعانات
گازی ،سایرهیدروکربورهای گازی نظیرپروپان ،بوتان و...

طبقه بندی
محصوالت نخستین
محصوالت صنعتی
محصوالت صنعتی باپایه منابع طبیعی
محصوالت بسته به کشاورزی وجنگل
سایرمحصوالت با پایه منابع طبیعی

گوشت ومیوه آماده ،نوشابه ها ،محصوالت چوبی ،روغن نباتی
محصوالت وفرآورده های نفتی وکائوچویی ،سیمان ،شیشه ،کنسانتره های معدنی ،سنگ های
گرانبهای تراش داده شده

محصوالت صنعتی با فناوری نازل
منسوجات وپوشاک
سایرمحصوالت بافناوری نازل
محصوالت صنعتی با فناوری متوسط
خودروووسابل نقایه
صنایع تبدیلی با فناوری متوسط

مصنوعات ازمواد والیاف نسجی ،پوشاک ،کفش ،کاله ،مصنوعات چرمی
قطعات  /سازه های فلزی ساده ،مصنوعات سوفالی ،مبل ،اسباب بازی ،محصوالت پالستیکی
سواری شخصی وقطعات آن ،وسایل نقلیه تجاری ،موتورسیکلت وقطعات آن
الیاف سنتتیک ،محصوالت شیمیایی ورنگ ها ،کودهای شیمیایی ،پالستیک ،آهن وفوالد ،لوله ها،
شیلنگ ها واتصاالت
موتورها ،ماشین آالت صنعتی ،پمپ ها ،کشتی

صنایع مهندسی با فناوری متوسط
محصوالت صنعتی با فناوری برتر
محصوالت الکترونیکی والکتریکی

تجهیزات اداری  /پردازش داده ها  /ارتباطات ومخابرات ،تلویزیون ،ترانزیستورها ،توربین ها،
تجهیزات تولیدبرق
دارو ،هوا -فضا ،ابزارهای اندازه گیری  /نوری ،دوربین
برق ،فیلم های سینمایی ،انتشارات ومحصوالت چاپی ،طال وعتیقه جات ،سکه ،محصوالت هنری
ومعامالت طبقه بندی نشده برحسب گروه های کاالیی

سایرصنایع بافناوری برتر
سایرمحصوالت ومبادالت ویژه

جدول  - 1صادرات ایران برحسب شدت فناوری (سهم به
محصوالت نخستین
نفت وگاز
نفت خام
گاز
سایرمحصوالت نخستین
محصوالت باپایه منابع طبیعی
محصوالت باپایه کشاورزی
محصوالت با پایه نفتی -هیدروکربوری
سایرمحصوالت باپایه منابع طبیعی
محصوالت با فناوری نازل
منسوجات ،پوشاک وکفش
سایرمحصوالت با فناوری نازل

7

درصد)

7991
88/55
85/77
8 /27
4/82
2/2

7991
8 /79
98/69
99/7
9/ 2
6/24

7999
88/79
82/76
82/79
4/95
/24

0222
79/27
88/99
89/ 7
4/68
2/95

0227
88/66
8 / 5
87/69
9/98
/79

0220
92/ 4
67/79
68/97
9/47
/97

0222
82/48
98/27
99/27
9/48
/67

0222
89/76
99/97
96/82
4/87
2/5

2/67
9/59
9/9
4/79
5/58
/94

6/45
9/95
2/24
4/77
6/77
5/ 9

/52
9/72
7/ 9
4/74
5/79
/ 8

7/68
4/87
9/44
4/97
/49
2/ 5

2/6
9/49
9/76
9/29
5/44
/47

2/24
4/8
9/ 9
9/45
/27
2/6

2/7
9/49
9/65
9/79
/75
2/

2/57
4/92
9/67
9/99
2/74
7/ 7

4/89
7/2
4/74
9/ 5
4/67
4/97
4/47
4/94
6/79
944/44

4/97
2/79
4/76
7/27
4/62
4/95
4/46
4/47
8/57
944/44

4/95
4/79
4/67
4/92
4/87
4/88
7/6
7/55
9/89
9/72
7/64
7/92
محصوالت با فناوری متوسط
4/98
4/76
4/72
4/74
4/92
4/46
خودروووسایل حمل ونقل
صنایع فرآوری وتبدیل
9/7
9/89
9/22
9/ 7
7/72
9/88
4/57
4/ 8
4/29
4/72
4/75
4/74
صنایع مهندسی
محصوالت بافناوری برتر
4/98
4/97
4/46
4/46
4/47
4/4
4/47
4/49
4/42
4/47
4/46
4/47
الکترونیک وبرق
4/47
4/46
4/42
4/42
4/42
4/49
سایرمحصوالت بافناوری برتر
سایر محصوالت ومعامالت ویژه
96/47
4/47
4/49
4/49
4/49
4/44
944/44
944/44
944/44
944/44
944/44
944/44
کل صادرات
توضیح :داده های پایه برای محاسبات وتنظیم جدول از ) United Nations Common Database (UNCDBبرگرفته شده است.

 .شامل گازطبیعی ،پروپان و بوتان مایع شده وگازهای نفتی و.SITC( Rev. 2( 74 ...
 .7شامل فرآورده های نفتی پاالیش شده  ، SITC 777فرآورده های نفتی پسماند  ، SITC 777هیدروکربن ها (که جای دیگرگفته نشده) و مشتقات
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جدول  -12رتبه ایران درمؤلفه های شاخص رقابت پذیری جهانی( 211کشور)
شاخص
949
947
942
94
945
946
949
948
947
994
999
997
992
99
995
996
999
998
997
974
979
749
747
742
74
745
746
749
748
747
249
247
242
24
245
49
47
42
4
45
46
49
48
47
94
549
547
542
54
545
546
549
548
649
647
642
64
645
9
7
2

نهادها
حقوق مالکیت
حمایت ازمالکیت معنوی
استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی دروجوه دولتی یا عمومی
اعتمادعمومی به دولتمردان
پرداخت های بی قاعده ورشوه وارتشاء
استقالل قضایی
پارتی بازی درعرصه تصمیم گیری های دولتی
حیف ومیل واتالف منابع درهزینه های دولتی
مقررات دست وپا گیردولتی
کارآیی چارچوب حقوقی برای رسیدگی وفیصله مرافعات
9
کارآیی چارچوب حقوقی برای طرح دعاوی بخش خصوصی
شفافیت درسیاستگزاری های دولتت
هزینه های تروریسم برای فعاالن اقتصادی
هزینه های جرم وخشونت برای فعاالن اقتصادی
هزینه های جرائم سازمان یافته برای فعاالن اقتصادی
پایایی خدمات انتظامی درامور مرتبط با اجرای قانون وحفظ نظم
رفتاراخالقی بنگاه ها درتعامل آنها با دولت وهمگنان شان
قوت واستحکام موازین حسابرسی وگزارش دهی
استقرارنظام تدبیرشرکتی وپاسخگویی هیأت عامل بنگاه ها
صیانت ازمنافع سهامداران کوچک
7
استحکام قواعد ناظر به حفاظت ازمنافع سهامداران
زیربنا
کیفیت کلی زیربناها
کیفیت جاده ها
کیفیت زیرساخت های ریلی
کیفیت زیرساخت های بندری
کیفیت زیرساخت های حمل ونقل هوایی
فراهمی ظرفیت پذیرش مسافرهوایی (صندلی کیلومتر-هفته ،میلیون)
کیفیت عرضه برق
شمارمشترکین تلفن همراه به ازای هر  944نفرجمعیت
شمارخطوط ثابت تلفن به ازای هر  944نفر جمعیت
محیط اقتصادی کالن
کسری بودجه عمومی دولت ،درصد نسبت به تولیدناخالص داخلی
پس اندازناخالص ملی ،درصد نسبت به تولیدناخالص داخلی
تورم ،درصدتغییرات ساالنه
دیون داخلی وخارجی دولت ،درصد نسبت به تولیدناخالص داخلی
رتبه اعتباری کشور944 -4 ،
سالمت وآموزش ابتدائی
شمارمبتالیان به ماالریا به ازای هر صدهزارنفرجمعیت
آثارناشی ازشیوع ماالریا برکسب وکاروفعالیت های اقتصادی
شمارمبتالیان به سل به ازای هر صدهزارنفرجمعیت
آثارناشی ازشیوع سل برکسب وکاروفعالیت های اقتصادی
شیوع بیماری ایدز ،درصدنسبت به جمعیت بزرگسال
آثارناشی ازشیوع ایدزبرکسب وکاروفعالیت های اقتصادی
میزان مرگ ومیرنوزادان زیریکسال ،به ازای هرهزارتولدزنده
امیدزندگی
کیفیت آموزش ابتدایی
2
کمیت آموزش ابتدایی براساس شمارثبت نام شدگان درمدارس
آموزش متوسطه وعالی
شمارثبت نام شدگان درمقطع آموزش متوسطه ،ناخالص درصد
شمارثبت نام شدگان درمقطع آموزش عالی ،ناخالص درصد
کیفیت نظام آموزشی
کیفیت آموزش ریاضیات وعلوم
کیفیت مدارس مدیریت
دسترسی به اینترنت درمدارس
فراهمی خدمات مرتبط با آموزش های تخصصی
گستره آموزش های تخصصی ضمن کار
کارآیی بازارکاالها
شدت رقابت در بازارهای داخلی
گستره سلطه بازار
اثر بخشی سیاست های ضدانحصار
نظام مالیاتی در تعرض با انگیزه های سرمایه گذاری
نرخ مالیات بر سود بنگاه ها ،درصد

شاخص

رتبه
646
649
648
647
694
699
697
692
69
695
696

86
979
8
65
79
87
68
87
975
7
924
979
979
997
979
84
979
975
977
978
999

949
947
942
94
945
946
949
948
947
994

87
62
5
84
977
56
69
997
79

849
847
842
84
845
846
849
848
749
747
742
74
745
746
749

25
6
9 2
6
995
99
99
6
9
9
98
96
96
94
5

9449
9447
9442
944
9949
9947
9942
994
9945
9946
9949
9948
9947

82
54
948
942
976
88
925

9749
9747
9742
974
9745
9746
9749

997
97
82
85
79

کارآیی بازارکاالها (ادامه)
شمارمراحل ،مجوزها ومقدمات الزم برای شروع فعالیت اقتصادی
زمان الزم برای طی مقدمات الزم برای شروع فعالیت اقتصادی
هزینه های ناشی از سیاست های معطوف به حمایت از کشاورزی
گستره موانع تجاری ازجمله موانع تعرفه ای وغیرتعرفه ای
تعرفه های تجاری ،درصد عوارض ،سود بازرگانی و...
گستره مالکیت خارجی
قوانین ومقررات ناظر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تنگناهای گمرکی و رویه های مرتبط با آن
نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ،درصد
طرز تلقی و نگاه بنگاه ها به گرایش ها وحقوق مصرف کننده
گستره عقالنیت درتصمیم گیری های خریداران و مصرف کنندگان
کارآیی بازارکار
مناسبات کارگروکارفرما وهمکاری های فی ما بین
انعطاف پذیری درتعیین دستمزدها
رویه ها ومقررات حاکم بر استخدام واخراج
هزینه های مربوط به کاستن نیروی کارزائد
تأثیرگذاری نظام مالیاتی براانگیزه های کار
رابطه دستمزدوبهره وری
اتکا به توانایی ،شایستگی و مدیریت حرفه ای
ظرفیت کشوربرای حفظ نیروهای مستعدوپیشگیری ازفرارمغزها
ظرفیت کشوربرای جذب نیروهای مستعدازخارج
مشارکت زنان درنیروی کار ،سهم نسبت به مردان
توسعه بازارمالی
فراهمی خدمات مالی (گستره وتنوع محصوالت دربازارمالی)
رقابت دربازارمالی وصرفه مندی هزینه های استفاده ازخدمات مالی
تأمین مالی ازبازارسرمایه
سهولت دسترسی به وام وتسهیالت
دسترسی به منابع سرمایه ای برای اجرای طرح های پرخطر
سالمت نظام بانکی
نظارت بربورس وتنظیم بازارسرمایه
گستره حمایت قانونی ازحقوق وام دهندگان ووام گیرندگان
آمادگی برای انتقال وجذب فناوری
فراهمی فناوری های نوین
توانمندی بنگاه ها برای جذب فناوری های جدید
سرمایه گذاری خارجی وانتقال فناوری
کاربران اینترنت ،درصد
شمارمشترکین اینترنت سریع درمنازل به ازای هر944نفرجمعیت
عرض بانداینترنت بین المللی
شمارمشترکین اینترنت سریع موبایل به ازای هر  944نفرجمعیت
اندازه بازار
اندازه بازارداخلی
اندازه بازارخارجی
تولیدناخالص داخلی (برابری قدرت خرید ،میلیارد دالر)
نسبت صادرات به تولیدناخالص داخلی (درصد)
کیفیت وتوسعه یافتگی شبکه تولیدی -تجاری
گستره شبکه داخلی تأمین نهاده ها
کیفیت شبکه داخلی تأمین نهاده ها
وضعیت توسعه یافتگی خوشه های تولیدی -تجاری
مبانی مزیت رقابتی بنگاه های داخلی در بازارهای بین المللی
گستره حضوربنگاه های صادراتی درزنجیره های ارزش جهانی
سهم بنگاه های داخلی درفعالیت های توزیع وبازاریابی بین المللی
توسعه یافتگی فرآیندهای تولیدی داخلی
توسعه یافتگی فرآیندهای بازاریابی
تمایل به تفویض اختیاردرفرآیندهای مدیریتی بنگاهی
نوآوری
ظرفیت نوآوری
کیفیت مؤسسات تحقیقات علمی
نقش وسهم بنگاه ها درتأمین هزینه های تحقیق و توسعه
همکاری صنعت و دانشگاه درفعالیت های تحقیق و توسعه
تشویق نوآوری ازطریق خریدهای دولتی
فراهمی کادرهای علمی ومهندسی
ثبت اختراع ،شمارتقاضاهای ثبت شده به ازای یک میلیون جمعیت

رتبه
72
97
999
972
9
9
92
996
9 7
997
58
92
924
974
947
89
977
927
975
9 4
9 2
925
924
77
9 9
922
975
947
76
977
929
97
7
98
998
972
98
78
98
945
89
927
79
994
974
87
996
92
7
5
994
947
79
6
945

کارآیی چارچوب حقوقی برای طرح دعاوی و دادخواهی بخش خصوصی نسبت به قانونی بودن اعمال مقررات و اقدامات دولت

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014–2015

شفافیت معامالت ،حفظ منافع سهامداران و پیگیری موارد سوء رفتار مدیران شرکت ها
شمارثبت نام شدگان نسبت به اطفال درسن ورود به آموزش ابتدایی ،خالص درصد
عرض بانداینترنت بین المللی (کیلوبیت درثانیه) به ازای هرکاربراینترنت

7

جدول
گذار

رشد متكی به عوامل تولید

 مرحله توسعه یافتگیگذار

رشد متكی به اارآیی

رشدمتكی به نوآوری



ایران
ترایه



مالزی




اره

Source: World Economic Forum, Insight Report, The Global Competitiveness Report 2014–2015

نمودار  -23ترازایران درمؤلفه های شاخص رقابت پذیری جهانی
نهادها
زیربنا

محیط اقتصادی کالن

سالمت و آموزش ابتدائی

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

نوآوری

کیفیت وتوسعه یافتگی شبکه تولیدی -تجاری

اندازه بازار

آمادگی برای انتقال وجذب فناوری

آموزش عالی

توسعه بازارمالی

کارآیی بازارکاالها
کارآیی بازارکار

کره

مالزی

ترکیه

ایران

درترازیابی وگزینش سه ارور مالزی ،ترایه وااره ،مباانی وماالك هاای زیرمردنظرقرارگرفتاه اسات ) :قابلیات قیااج
وهمسنجی با ایران به لحاظ فرهنگی (ترایه ،مالزی وایران سه ارور مسلمان)؛ ) برخورداری ازموقعیت راهبردی ووزن
وقدرواعتبار منطقه ای بین المللی(ترایه و ایران در آسیای غربی و ااره وماالزی درشارق آسایا)؛ ) رویكارد فراانرای
نسبت به آینده و آینده اندیری (مالزی به منزله نمونه اصیل)؛  )4پوشش الگوهای گوناگون توسعه و رقابت پذیری (اره،
الگوی رقابت پذیری مستقل و مالزی ،الگوی وابستگی به سرمایه گذاری خارجی)؛  )5درك زمانه ،مقتضایات والزاماات
توسعه درعصراطالعات و موج سوم جهانی شدن (هر سه ارور مالزی ،اره وترایه)؛  )9قابلیات قیااج وهمسانجی باا
ایران به لحاظ وسعت ،جمعیت ،اندازه بازار ،منابع ،تحوالت و مسیرهای توسعه در بعاد تااریخی(ترایاه)؛  )7همتارازی
نسبی با ایران در سی و پنج سال پیش به لحاظ درآمدسرانه ورشدسریع وپایدار وسابقت نسابت باه ایاران دردهاه هاای

گذشته (سی و پنج سال پیش از لحاظ درآمدسرانه ارورهای یادشده در سطوح پائین تری ازایران قرارداشته اند.
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جدول  -13رشداقتصادی ،تجارت ،هم پیوندی با اقتصاد جهانی ورقابت پذیری درکشورهای منتخب

ایران

ترکیه

مالزی

کره

00770
777777
770 7
7077
7777

07777
777770
77 77
7777
7 7

770 0
7 7777
777777
77 7
77 7

77777
777777
777777
77700
77777

1

نماگرهای اقتصادی وتجارت خارجی
جمعیت (هزارنفر)77 7 ،
تولیدناخالص داخلی (میلیون دالرجاری)77 7 ،
تولیدناخالص داخلی (میلیون دالرجاری)77 7 ،PPP ،
تولیدناخالص داخلی سرانه (دالر)77 7 ،
الف
تجارت سرانه (دالر)77 7-77 ،
7

شاخص نسبی تغییرات تولید ناخالص داخلی
شاخص تولید ناخالص داخلی ( ایران =) 700 ، 77
شاخص تولید ناخالص داخلی ( ایران =)77 7 ، 77
صادرات کاالیی ،فوب (میلیون دالر)77 7 ،
رشدارزش صادرات کاالیی  (77 7 -7777متوسط ساالنه ،درصد)
سهم درصادرات کاالیی جهان 77 7 ،
واردات کاالیی ،سیف (میلیون دالر)77 7 ،
رشدارزش واردات کاالیی  (77 7 -7777متوسط ساالنه ،درصد)
سهم درواردات کاالیی جهان 77 7 ،
ترکیب صادرات کاالیی
صادرات محصوالت کشاورزی (سهم نسبت به کل صادرات ،درصد)77 7 ،
صادرات سوخت وکانی ها (سهم نسبت به کل صادرات ،درصد)77 7 ،
ه
صادرات محصوالت صنعتی (سهم نسبت به کل صادرات ،درصد)77 7 ،

77/7
77/7
77777
7
7/77
77777
7
7/77

07/7
777/7
7 070
7
7/7
77 777
7
/77

7/0
77/0
777707
7
/7
7777 7
7
/77

77/7
777/7
777777
7
7/70
7 7777
7
7/07

7/7
07/7
77/7

/7
7/0
07/

7/7
77/7
77/0

7/
/7
77/7

7770
7777
7/77
7/77

77777
77 77
/77
7/7

77777
77777
7/77
/77

077
77777
7/7
7/77

تجارت خدمات
صادرات خدمات بازرگانی (میلیون دالر)77 7 ،
ب
واردات خدمات بازرگانی (میلیون دالر)77 7 ،
ب
سهم درمجموع صادرات خدمات جهان 77 7
ب
سهم درمجموع واردات خدمات جهان 77 7
سیاست های تجاری  -میانگین ساده تعرفه های اعمال شده وارداتی ( )77 7
همه کاالها
 محصوالت کشاورزی -محصوالت صنعتی

77/7
77/7
77/

7/ 7
77/7
7/7

7/7
7/7
7/7

7/7
77/0
7/7

سهم درتولید ناخالص داخلی جهان () 700
سهم درتولید ناخالص داخلی جهان ()77 7
کاهش و /یا افزایش رتبه دراقتصاد جهانی ()77 7 - 700
رتبه دراقتصادجهانی () 700
رتبه دراقتصادجهانی ()77 7

7/7 7
7/777
-7
7
77

7/777
7/7
7
77
0

7/777
7/777
7
77
77

7/777
7/7 0

ب

ج

2د

سهم ورتبه تولیددراقتصادجهانی

77
7

3

سنجه های هم پیوندی با اقتصاد جهانی
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)77 7
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رتبه درشاخص رقابت پذیری جهانی
رتبه دربین  77کشور ()77 7 -77 7
امتیاز ( )0 -
سهم درتولیدناخالص داخلی جهان  -برابری قدرت خرید ()77 7
ب .درمورد ایران سال 1
الد .درمورد ایران 1 - 1 1

ج .درمورد ایران سال

( به قیمت های جاری – میانگین متحرك پنج ساله) انجام شده است.

ه .با احتساب صادرات پتروشیمی

77
77
77
77
7/7
7/7
7/7
7/7
/77
7/77
/77
/77
د .توضیح :رتبه بندی براساج تولید ناخالص داخلی اراورها
1
Sources

1. WTO, 2014, Trade Profiles, Geneva.
2. World Bank, 2014, World Development Indicators, World Bank, Washington DC.
3. UNCTAD, 2014, World Investment Report, Investing in the SDGs: An Action Plan, New York.
4. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014–2015

77

نمودار  -14تغییرات رشد تولید و سهم کارو سرمایه و بهره وری کل عوامل درایران
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داده ها از بانك اطالعاتی سازمان بهره وری آسیایی برگرفته شده است
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نمودار  -27سهم نیروی کار ،سرمایه و بهره وری کل عوامل در رشد متوسط ساالنه تولید
1021 -2970

6/3

8

6/7

6

3/7

4
2

مالزی
سرمایه  -فناوری اطالعات (سهم دررشد)
بهره وری کل عوامل (سهم دررشد)

ایران

کره

0

نیروی کار (سهم دررشد)
سرمایه  -غیرفناوری اطالعات (سهم دررشد)

سخن آخر آنكه درمجموع ،توسعه صنعتی سال های بعد از جنگ درارورهای درحال توساعه وورود
تدریجی ارورهای نوخاساته صانعتی باه جرگاه اراورهای پیرارفته زمیناه هاای گساتر

باازار،

شمارعرضه انندگان ااالهاوخدمات و رقابتی شدید رادرعرصاه اقتصااد جهاان فاراهم آورده اسات.
درعین حال باپایاان جناگ ساردودگرگونی هاای رژیام هاای سیاسای دراروپاای شارقی ومراازی
واستقراراقتصادهای مبتنی بربازاردرآنهاا ،روندگزینرای وروباه رشادحرات باه سامت باازار ،آزادی
اقتصادی وتأسیسات مارتبط بااآن در چاین وهمچناین گارایش هاای آزادساازی اقتصاادی درهناد،
زمینه های ادغام این ارورها (با حدود نیمی از جمعیت ااره ارض) دراقتصااد جهاانی فاراهم شاده
است .درهمین حال تحول درساختار تولید جهانی ،اه درشكل گیری آن فناوری های جدیاد ،تغییار
درالگوهای تقاضاوعوامل لوژیستیكی ،شیوه های تاازه ساازماندهی ،رقابات شدیددرساطح جهاانی و
ضرورت مكانیابی مناسب برای استقرارفعالیت هاای تولیادی وهمچناین اتخاذرویكردهاای نهاادی-
سیاستی و قواعدوترتیبات جدید بین المللی دخالت داشته ،موجبات دگرگاونی عمیقای رادرالگوهاای
تجارت ااالیی وانگاره های رقابت پذیری فراهم آورده است.
از بررسی مطالعات وتحوالت ساختاری اه درترایب تجاارت جهاان رخ داده وهمچناین باا بررسای
روندتغییرات گروه های ااالیی ااه برحساب شادت فنااوری طبقاه بنادی شاده اسات وپیكربنادی
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جغرافیایی این دگرگونی ها پاره ای گرایش های مهم ازدیادگاه رقابات پاذیری مطارح مای شاوداه
مهمترین آن عبارتنداز:
 oرشدصادرات عموماباارتقااء فنااوری وحراات باه ساوی تولیدوصدورمحصاوالت پیچیاده
تروباشدت فناوری بیرتروهمچنین افزایش ایفیت واارآمدی فعالیت های صاادراتی موجاود
همراه بوده اسات .گذشاته ازایان گازینش جایگااه هاای مناساب تولیاد متضامن انتقاال از
بخش های با رشد اند به بخش های پویا و بالنده از عناصر اصلی استراتژی رقابات پاذیری
ارورها بوده است .ااثر صاادرانندگان موفاق درگاروه اراورهای درحاال توساعه فرآیناد
گستر

و تعمیق صنعتی شدن و توسعه صادرات شان را از محصوالت و ااراردهای سااده

آغاز ارده و به تدریج و طی زمان اما به گونه ای پیوسته (همراه با ارتقاء ایفیت محصاوالت
صادراتی اه تولید می ارده اناد) باه ساوی تولیاد و صادور محصاوالت و عهاده دارشادن
ااراردها و فعالیت های با محتوای فناوری باالتر حرات ارده اند.
 oعملكردهای برتربدون گستر

وتعمیق توانمندی های صنعتی درداخل ،خطار ناپایاداری را

در فرآیندهای توسعه صنعتی به همراه داردوبدون توسعه عناصرساختاری م اربرعملكردهای
صنعتی ،به اارگیری این الگو ،اقتصادهای موردنظررادربلند مدت درمعارض آسایب پاذیری
ناشی از فرسایش رقابت پاذیری (درشارایط افازایش دساتمزدها وتغییارات فنااوری) قارار
می دهد .وسرانجام عملكردهای صنعتی پائین ترازحد توانایی های صانعتی عموماا معلاول
فضای نهادی ومقرراتی نامناسب وبی اباتی اقتصادی بوده است.
 oاتصال به شبكه های تولیدی – تجااری – تكنولوژیاك باین المللای ازعوامال مهام ارتقااء
توانمندیهاورشدورقابت پذیری صانعتی محساوب مای شاود .درهماین حاال شارات هاای
فراملیتی نقش وسهم عمده ای رادرعملكرد صادراتی ارورهای صادرات اننده برتردرجهاان
به ویژه درحوزه صدور ااالهای پویا و بالنده درتجارت جهانی عهده داربوده انادواین نقاش
درسال های اخیرگستر

یافته است.

 oو سرانجام همان گونه اه مطرح شد ،اهمیت رقابت پذیری ونفوذدربازارهای جهانی به ویاژه
ازآن باب است اه رشد تقاضای (حقیقی) داخلی واتصال به تقاضاای باین المللای دوعامال
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تاایرگذاردرتحول صنعتی بلندمدت ارورهابه شمار می رود .درعین حال موفقیات درزمیناه
ورودبه بخش هایی ازتولیدصنعتی اه ازدیدگاه تقاضای جهانی ورشد آن دارای پتانسیل هاای
قابل مالحظه اند وهمچنین رشته هاوگروه هاای اااالیی ااه دارای ارز

افازوده باالورشاد

بهره وری سریع اند ،به طور طبیعی امكانات گسترده تری رابرای استفاده ازباازده صاعودی و
بازارهای وسیع فراهم می آورد .با مالحظه این مطلاب جاایگیری مناساب درنظاام جدیاد
تقسیم اار بین المللی وورود به حوزه هاای برترتولیادوتجارت ااالهاای صانعتی نااگزیر از
الزامات مهم توسعه ورقابت پذیری صنعتی به شمار می آید.
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تکمله

رقابت پذیری و گذار به رژیم ارزی انعطاف پذیر
اقتصادایران درسال هاای آیناده ودرافاق بلندمادت ناگزیربایدباه اقتصاادی بازورقاابتی تبادیل شاود
وزمینه های متنوع شدن فعالیت های اقتصادی وتولیدوصادرات انبوه ااالهاوخدمات غیرنفتی ازطریاق
درهم آمیزی وادغام متقارن وراهبردی بابازارهای جهانی ومنطقه ای وبهاره مندشادن ازجریاان هاای
تجارت ومبادالت سرمایه ای بین المللی برای ارورفراهم گردد .این مطلاب ،صارل نظرازتغییارات
ساختاری وبازآرایی دربخش های حقیقی اقتصادوایجاد فضای مناسب برای سارمایه گاذاری وتولیاد،
مستلزم اصالح شیوه های مدیریت اقتصاادی وچاارچوب هاا ورو

هاای سیاساتی اسات .درایان

رهگااذر ،قطعااا تغییردرنظااام تعیااین ناارخ ارزوحرااات تاادریجی بااه سااوی اسااتقراررژیم هااای
انعطال پذیرتر ،ودرنهایت ،شناوری نرخ ارزواتكا باه سیاسات هاای ماالی -پاولی ،باه منزلاه لنگار
وتكیه گاه اصلی تثبیت واداره نوسان های اقتصادی ،ازالزامات مهم ایان باازآرایی واصاالح مادیریت
اقتصادی است.
ناارخ حقیقاای ارزدارای منزلاات وجایگاااه بساایارمهمی دراقتصااادهای بازاراساات ودرتجااارت و
پرداخت هاای باین المللای اراورها ،باه منزلاه متغیراصالی تعاادل بخاش ،نقرای بسیاراساسای را
عهده داراست .اعمال محدودیت هاای وارداتای جدیاد ،تقاضاای (حقیقای) بارای پاول خاارجی و
درنتیجه قیمت (حقیقی) آن را ااهش می دهد .درمقابل اعمال محدودیت های صادراتی جدید سبب
می گردد اه عرضه حقیقی پول خارجی ااهش یابد وبه تبع آن قیمت حقیقی پاول خاارجی افازایش
پیدا اند .ارتقاء بهره وری درتولید ااالهای صادراتی سبب می گردد اه عرضه حقیقی پاول خاارجی
افزایش یابد وارتقاء بهره وری درتولید ااالهای جایگزین واردات موجب می شود اه تقاضای حقیقی
برای پول خارجی ااهش پیدا اند .طبعا پیامد این مطلب درهردومورد اااهش قیمات حقیقای پاول
خارجی است .اما ارتقاء بهره وری درزمینه تولید ااالهای غیرقابل مبادله (سااختمان ،خادمات و)...
موجب می شود اه قیمت حقیقی پول خارجی افزایش یابد .رشد قیمت حقیقای ااالهاای صاادراتی
( مثال قیمت نفت در مورد ارورهای نفتخیز) سبب افزایش ارز (حقیقای) پاول داخلای مای شاود
(بیماری هلندی) .ورود سرمایه به ارورها نیزدرصورتی اه انحصارا برای خرید ااالهای قابل مبادلاه
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مصرل نرود متضمن تأایرات مرابهی است .با این توصید می توان چنین اساتنباا اارد ااه نارخ
حقیقی ارزمتغیر اقتصادی پرمرغله ای است اه مرتبا نسبت به تكانه ها وااانش نراان داده وخاود را
باآن تطبیق می دهد .درهمین حال تغییردرنرخ حقیقی ارز موجب تغییر طید وسیعی ازقیمات هاای
نسبی م ی شود وازهمین روی تغییرآن نیاز مای تواناد تبعاات وآاارگساترده ای راازلحااظ اقتصاادی
متضمن باشد.
درارورهای صادراننده نفات وازجملاه ایاران ورود پیوساته مناابع ارزی حاصال ازنفات ،گرایرای
رادرجهت ارزشگذاری اضافی پول داخلی واعوجاج نرخ ارزایجاد می اند ونرخ های ارزی اه برپایاه
صادرات نفتی دراین ارورها شكل می گیارد ،عموماا بارای بخاش هاای غیرنفتای ناامطلوب باوده
وتأایرزیانباری راازدیدگاه رقابت پذیری تولیدداخلی ومتناوع ااردن فعالیات هاای اقتصاادی باه باار
می آورد .گذشته ازاین ،فراهمی نسبی ارزتوأم با فرارهای تورمی دراین اراورها ،تمایال وتارجیح
خریدازخارج راپیش می آورد وسرمایه گذاری های داخلی رادر زمینه جاایگزینی واردات وهمچناین
پیربرد هدل های مربوا به توسعه صادرات غیرنفتی به مخاطره می افكند .بنابراین برای اراورهای
نفتخیزبه طورعام وایران به طور خار حرات تدریجی به سوی استقراریك نظام ارزی اارآمد ،پویاا،
وشفال وتك نرخای باهادل ارتقاای قادرت رقابات پاذیری ،توساعه صاادرات غیرنفتای ،اااهش
آسیب پذیری درمقابل تكانه های خارجی ،متنوع سازی تولید وصادرات وتخصیص بهینه مناابع ارزی
به منزله عاملی امیاب ،ودرنهایت ،تعادل بخریدن باه تارازارزی و موازناه پرداخات هاای خاارجی
ازالزامات مهم بازآرایی واصالح مدیریت اقتصادی محسوب می شود.
در زمینه این اصالحات توجه به چند نكته حائز اهمیت است .اصالحات سیاستی درزمینه نظام تعیین
نرخ ارزبایدبه صورت مرحله ای وتدریجی انجام شود .تغییرغیرمنتظره وناگهانی از یك رژیم سیاستی
مستقربه رژیمی آزمایش نرده به خصور درحالت بحران اقتصادی ،موجبات بی اعتمادی اارگزاران
اقتصااادی را فااراهم ماای آورد ،ودرنتیجااه ،تااأایرات نااامطلوبی برعملكاارد اقتصااادی ماای گااذارد.
سیاستگذاری واتخاذ واعمال سیاست هاا نمای تواناد ،ودرواقاع نبایاد باه گوناه ای متلاون تنهاا باه
ضرورت هاووضعیت های مقطعی وزودگاذر پاساخگو باشاد .رژیام هاای سیاساتی بایاد براسااج
انتظارات نسبت به عملكرد آنها در بلندمدت انتخاب شوند .رژیام هاای سیاساتی مطلاوب وپایادار،
نظام هایی هستند اه بتوان آنها را درشرایط نوسانی حفظ ارد .انتخااب رژیام ارزی مانناد هاررژیم
سیاستی دیگر باید با متابعت از قواعد ،قوانین واصول اقتصادی انجام پذیرد .درزمینه گازینش رژیام
ارزی یك اصل مهم قضیه امتناع تثلیث است .براساج اصل امتناع تثلیث اجتماع سه هدل استقالل
سیاست پولی ،آزادی مطلق نقل وانتقال و ورود وخروج سرمایه (درهم آمیازی وادغاام در بازارهاای
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مالی جهان) وابات نرخ ارزهمزمان امری ممتنع وناممكن است .اما ااربرد این اصال انتخااب رژیام
نرخ ارزرا به یك گزینش دو گانه باین تثبیات اامال نارخ ارزوشاناوری اامال تحویال نمای اناد.
درگزینش رژیم ارزی طید گسترده ای ازنظام های گوناگون نرخ ارزوجود دارد اه باید با توجاه باه
عوامل مختلاد وازجملاه تاورم (اینرسای وشادت آن) ،حجام ذخاائرارزی ،میازان آزادی مباادالت
سرمایه ای ،تحرك نیروی ااروچسبندگی ویا انعطاال پاذیری قیمات هاا ودساتمزدها ،تناوع تولیاد
وصادرات ،انعطال پذیری سیاست های مالی ،میزان درهام آمیازی هاای سیاسای – تجااری ،میازان
آسیب پذیری اقتصادی ،وبه ویژه نوع تكانه هایی اه اقتصاد را تهدید می اند ،ودرمجموع ،با توجه به
اوضاع واحوال خار هراراور ،نظاامی مناساب بارای آن اراور جساتجووانتخاب شاود .درماورد
ارورهای نفتخیز به ویژه آن گروه ازاین ارورها مانند ایران اه ازقدرت جذب و هرفیت های بالقوه
باالیی برای رشد وپیررفت و گستر

پایه تولید وتناوع فعالیات هاای اقتصاادی برخوردارناد ،یاك

مالحظه مهم درتعیین رژیم ارزی و نرخ ارزتوجه به هزینه اجتماعی ارزشگذاری اضافی پاول داخلای
ولطماتی است اه این مطلب به فرآیندتوسعه و متنوع سازی فعالیت هاای اقتصاادی درایان اراورها
وارد می سازد.
نكته دیگر ،هماهنگی اصالحات درنظام ارزی باا اصاالحات دردیگرزمیناه هاای سیاساتی ،باه ویاژه
درحوزه چارچوب ها ،رو
گستر

ها ونهادهای مرتبط با سیاست های پولی ومالی -بودجاه ای  ،همچناین

وتعمیق بازارسرمایه وتقویت مدیریت ریسك است .مسأله ای اه باید به آن توجه ارد ،این

است اه نرخ ارزوتعیین آن تنها یكی ازم لفه های سیاسگذاری ومدیریت اقتصاادی اسات .بناابراین،
اتخاااذ هرسیاسااتی درایاان زمینااه بایاادبا م لفااه هااای دیگرسااازگار باشااد ،ودرایاان مااورد ،بااه ویااژه
سیاست های پولی ،از عناصر مهم به شمار می آید .به طورخار ایان نكتاه حائزاهمیات اسات ااه
حفظ رژیم های تثبیت شده ارز ،متضمن تعهد سیاست پاولی باه دفااع از نارخ ارز اسات .بناابراین،
درشرایط برقراربودن نرخ ارز اابت سیاست پولی نمی تواند هدل عمده دیگری را دنبال اند.
درحوزه سیاست های پولی بایدتوجه داشت اه اار بخرای سیاسات پاولی در ایاران هماواره بسایار
محدود بوده است .علت این امر ،ازیك سو ،ساختار نهادی ومرحله توسعه ای اروراست ااه وجاه
بارزآن نبود بازارپول وسرمایه ونظام بانكداری تجاری ومرازی اارآمد وسازمان یافته (درحالت عادم
استقالل بانك مرازی) است وازسوی دیگر ،دخالت نفت در ساختار بودجه وعادم تعاادل باالقوه ای
است اه همواره این بخش در نظام مالی ارور ایجاد می اند .بدین معنا اه بخش نفت ،گرایرای را
درجهت توسعه وگستر

بخش عمومی وسهم آن در فعالیت های اقتصادی ایجاد می اند ،وبه همین

لحاظ نیز سیاست پولی اساسا حالت انفعالی دارد .درقالب ساختارنهادی فعلی وبدون استقالل باناك
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مرازی ،سیاست های پولی ،درقیاج با سیاست های مالی ،حالتی منفعل داشته وبانك مرازی هماواره
بااه عنااوان اااارگزار دولاات ،بااه طورعمااده ،مساااولیت تااأمین منااابع باارای اسااری هااای بودجااه را
عهده داراست واین امروهاید این نهاد را درزمینه حفظ ارز

داخلی پول ،اباات نسابی قیمات هاا،

رشد تولید واشتغال تحت الرعاع قرارمی دهد.
تنظاایم بودجااه دولاات برمبنااای پاسااخگویی بااه

درزمینااه بودجااه وسیاساات مااالی دولاات نیاازرو

مجموعه ای ازتقاضاها وخواسته های دساتگاه هاای اجرایای ونهادهاای وابساته باه دولات وتاأمین
درآمدهای مورد نیاازازهرراه ممكان ،ازجملاه پاذیر

اساری وعادم تاوازن باین مناابع ومصاارل

استواربوده است ودرعمل سیاست اسری بودجه را به یك سیاست دایمی ونهادی تبدیل ارده اسات.
بنابراین اقتصاد ایران درسه دهه گذشته درفرآیند رشد نقدینگی و در وضعیت گرایش هاای رااودی،
همواره با نوعی عدم تعادل بنیادی وماهیتا تورمی مواجه بوده است .وجاود مازادعرضاه درباازارپول
وتقاضای اضافی دربازارااالها وخدمات وپدیده فزونی پولی ،ناشی ازوابستگی بودجه دولت به نفات
واسری های بخش عمومی دروضاعیت محادودیت زمیناه هاای سارمایه گاذاری تولیادی وگساتره
دارایی های مالی به شكل گیری نوعی تورم مزمن در ارورمنجرشده است.
نمودار  -28تغییرات نرخ حقیقی مؤثرارزدرایران وچند کشورمنتخب تولیدکننده وصادرکننده نفت
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بنابراین در زمینه اصالح مدیریت اقتصادی وح راات تادریجی باه ساوی نظاام مبتنای برنارخ هاای
ارزانعطال پذیرنكات زیررا می توان مطرح ارد:
 خروج از نظام انونی تعیین نرخ ارز وجایگزینی آن باا نظاام هاای انعطاال پذیرتربایاد باه صاورت
تدریجی وبا انتخاب زمان ورو

های مناسب ( نه به گونه ناگهانی) انجام شود والزامات این تحاول
7

سیاستی درحوزه بخش های حقیقی اقتصاد وهمچنین درچارچوب ها ،رو

ها ونهادهای مارتبط باا

سی است های پولی ،مالی و بودجه ای ومدیریت ریسك پیش بینی و زمینه های الزم بارای تحقاق آن
فراهم شود؛

 سیاست تثبیت نرخ ارزبه منزله تكیه گاه اصلی مهار تورم باید جای خود را به سیاست پولی به منزلاه
اهرم اصلی برای هدفگذاری تورم وتحقق نرخ های تورم اندك دهد؛
 استقالل عملیاتی بانك مرازی باید احرازشود وزمینه الزم برای تقویت ابزارهاای غیرمساتقیم انتارل
عرضه پول وتحقق نرخ های (حقیقی) سود مثبت وحذل شیوه های مستقیم انتارل وساهمیه بنادی
اعتباری فراهم گردد؛
 بخش عمومی باید با هدل متناسب اردن اندازه دولت واارآمداردن آن باازآرایی شاود وزمیناه الزم
برای اصالح ساختاربودجه فراهم گردد .شیوه های تأمین مالی تورمی اساری هاای بودجاه ،بایدباه
شیوه های غیرتورمی تبدیل شود ،ودرمجموع ،به گونه ای جدی ،موضوع انضباا مالی به منزلاه یاك
اصل مهم درتنظیم واجرای بودجه رعایت گردد؛

 صندوق توسعه ملی افزون برااراردهای انونی ،با نهادسازی های مناسب واعمال اصالحات الزم به
مكانیزمی م ار برای ابات سازی مالی واداره نوسانات ناشی ازچرخه هاای بارون زاد روناق و رااود
درآمدهای نفتی تبدیل شود؛

 بازارهااای مااالی ،بااارویكرد گسااتر

و تعمیااق بازارساارمایه وتقویاات ماادیریت خطاار وایجاااد

واستقرارنهادهای تنظیمی ونظارتی مناسب باید ساماندهی شود.
وسرانجام این نكته را باید مطرح ارد اه فاصله بین نرخ های میخكوب ارزتا نرخ هاای شاناورمطلق،
متضمن گستره وطید وسیعی است وحرات تدریجی به سوی استقراررژیم ارزی انعطال پذیرتر باید
بااه گونااه مرحلااه ای ومتناسااب بااا شاارایط واقعاای وویژگاای هااای اقتصااادی ارااورانجام شااود و
انتخاب ها به شكلی صورت پذیرد اه به تقویت اطمینان اارگزاران اقتصاادی باه نهادهاای سیاساتی
وسیاسااتگذاری ،ودرنهایت،ایجاااد نظااام ارزی پایاادارومعطول بااه رشاادبا ابااات وبااادوام اقتصااادی
منجرگردد.
توضیح :نرخ حقیقی مؤثر ارز
نرخ حقیقی م ارارزنمایه ای برای اندازه گیری تغییرات رقابت پاذیری اراورها دربازارهاای جهاانی
ازدیدگاه قیمت وهزینه است .نرخ حقیقای م ارارزازتعادیل نارخ اسامی ما ارارز وحاصلضارب آن
درنسبت شاخص قیمت های داخلی وخارجی (ارورهای طرل مبادالت تجاری) محاسبه می شود:
XR n  Pdom
Prow
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XR r 

دررابطه فوق  XR rبیانگرنرخ حقیقی م ارارز؛  XR nمبین نرخ اسمی ما ارارز ،یاا باه عباارت دیگار
قیمت خارجی پول داخلی و  Pdomنرانگرسطح قیمت های داخلی است  -اه با شاخص قیمت های
عمده فروشی ،یا شاخص هزینه زندگی و یا شاخص هزینه دستمزد سانجیده مای شاود Prow .نیزباه
همین ترتیب بیانگر شاخص قیمت یا هزینه دستمزد درسایرارورهای جهان وبه طورخار شااخص
قیمت یا هزینه دستمزددرارورهای طرل مبادالت تجاری با ارورمورد نظراست .با ایان توصاید،
هرگاه نرخ اسمی م ارارز اابت بماند وقیمت ها درداخل  5درصد و درخارج (در اراورهای طارل
مبادله)  5درصد افزایش یابد ،نرخ حقیقی م ارارز 1درصد افزایش می یابد.
نرخ حقیقی م ارارزگاهی درادبیات اقتصادی به منزله نسبت قیمت داخلی ااالهاا وخادمات غیرقابال
مبادله به قیمت داخلی ااالها وخدمات قابل مبادله تعرید شده است:
Pnt
Pt

XRr 

اگرچه این دوتعرید هاهرا با هم اامال تفاوت دارند ،لایكن تحات شارایط خاار ،تعریاد اخیاررا
ازتعرید نخستین می توان استخراج ارد .هرگاه در بازارااالها وخدمات قابال مبادلاه رقابات اامال
حاام باشد ،قانون حكومت قیمت واحد درسطح بین المللی صادق و نافذ خواهدبود و درنتیجه قیمت
داخلی ااالها وخدمات قابل مبادله عینا ازتقسیم قیمت خارجی این ااالهاا وخادمات برنارخ اسامی
ارزحاصل می شود .دراین وضعیت شرایط زیر برقرارخواهدبود:
Pdom  Pnt

( )

و
Prow
X Rn

و بنابراین،

) ( Pt 

) ( Prow  XR n  Pt

چون برحسب تعرید،
XR n  Pdom
Prow

بنابراین با جایگزین اردن روابط ( ) و ( ) در رابطه ( )4خواهیم داشت،

XR n  Pnt
XR n  Pt

)4( XR r 

)5( XR r 

ودرنتیجه،
Pnt
Pt
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)9( X R r 

دولت وبازاردرنظریه اقتصادی وبازآرایی بخش عمومی
تجربيات تاريخي توسعه در جهان نشاان ماي دها هاه ترا ري باي ت اسا
تر ودخاي

تص

ها اق صاد دوي

دررون ها بل ا ما ت باه بيارون رانا د ا ن بخا

خصوصي مح ود هردن عملکرد بازارورقاب
تضعيف خالقي
ع اي

ها تويي

ناهاريم

هاه

وه

هاارييي وناويور

ا اياي

هيي اه مالااد ت

جرياان ر ا اق صااد وسارانجا يطماه زدن باه

اج ماعي ور اد مرد م جرمي تردد .بااين توصيف بازيرايي دوي

اصاال نهادهاا عماومي

و کل تير نظا ت بير اير ه را باي نخر ين رط ر و کو ايي بخا
درده رين ج يا توساعه مشااره

عجاي عاييا

هاا

بازارودويا

وتعامال متالا

خصوصاي قلما ادهرد.

وساازن د ينهاا درتا وين واجارا

برنامه ها توسعه هشورها به م ييه اصلي ب ياد جايگيين دونگري واي ئويوژ ا راطي ويك ساويه
دربرابربازاروتفوق يکي برديگر تردي د اس

دوي

هه اساس ين برتعريف نق

وسهي بخ

هاا

نهاد درارتالاطي م قابل وسي رژيك ودرراس ا دس يابي به بيش رين محصول وبازدهي برا مجموعاه
اق صادملي اس .
چارچوبی برای تعریف نقش وسهم بخش های نهادی
تعيين ع ود وثغور عايي

ها نهاد (دوي ي ا تعااوني ا خصوصاي) وتفصايل واواب

ها بخ

وقلمروينها به عوامل توناتوني بر گي دارد هه از جمله مي توان به موارد زير ا ارد هرد:
 oمرعله ر
هيفي

وتوسعه يا گي هشورازدي تاد ويژتاي هاا سااخ ار (اق صااد ) و

نيروها و م اسالات توييا

پاياه اق صااد

توانايي ها هاري ري ي م ابع انراني وسرمايه ا

فر يا

هاا علماي ا اي

ان ازد بازار و...؛

 oدرجه اس قراروپيچي تي تأسيرات بازاروچارچوب ها عقوقي ونهاد
عايي

بخ

ز بارا

خصوصي وهارهرد مکانيي بازار؛

 oمييان بازيابر ه بودن اق صادودرهي يميي ها م طقه ا وجهاني؛
o

راي اق صادجهاني ازيحاظ شارها رقاب

وتحو ت اور وامکاناات مارتال

با مالاد ت وتجارت م طقه ا وجهاني؛

ازجمله سهي بخ

ها ص ع

هشاورز

نف

خ مات و ...درتويي

خصوصي) در تويي ا غال وتجارت و همچ ين ساخ اروترهي

ا غال وتجارت وسهي بخ

تشکيل سرمايه و...

ها نهاد (دوي ي ا تعاوني ا

 oتحو ت ي تأثيرتذاردرتعيين مح ودد ها وعوزد ها انحصارات طاليعاي وت ظايي
انحصارات به ويژد در عايي

ها ج ي مان بازارهاا ماايي ارتالاطاات وعمال

ونقاال ونظااايرين (امکااان ااکل تياار
عوزد ها تعريف

عايياا

هااا خصوصااي وتعاااوني در

د دوي ي قاللي)؛

 oاييامات دس ور ا ه جار عاهي برعا ودوثغور بخا

هاازجملاه تاراي

اي ئويوژيك نگري ها اج ماعي م أثرازميراث ره گي ماذه

هاا

قاانون اساساي

ونظايرين؛
 oهيفي

توانم

ها وفر ي

ها اجرايي وقابلي

ازدي تاد تعيين مح ودد ها دخاي

ها سازماني ادارد امورعماومي

مؤثردوي .

درمورد هرهشور به اق ضا مرعله توسعه يا گي ين باي نق
دوي

با بازارها تعيين ودوتوازني بين نق

برقرارتردد .مرعله ر
بخ

وقلمروبخ

م اسالي برا دوي

ها نهاد (دوي

به وياژد تعامال

ا تعاوني ا خصوصي)

اق صاد يك هشاوربا عاواملي نظيرسااخ ار اق صااد ين ازديا تاد ساهي

ها مخ لف اق صاد (هشاورز

ساخ ار تشکيل سرمايه ودر مجموع هيفي

نف

خا مات و )...درتوييا ا ا غال وتجاارت

صا ع

نيروها وم اسالات تويي

درعين عال تا ع ودزياد وفايفي را هه دوي

س جي د مي ود .همين عوامل

درهرمرعله خاص ازديا تاد انالا ا

سارمايه بايا

عه د دار ود مشخص مي سازد.
در برقرار توازن بين بخ

ها نهاد

تغييرات ووعي

اق صاد جهان وهمچ اين دترتاوني در

ان يشه ها اق صاد و کل تير دي مان ها نوين توسعه نيينمي توان تأثيرتذار نالا  .تحاو ت
اور درسال ها اخيردربخ
راهي هردد اس

ها مهمي ازص ايع تويي برق وارتالاطاات امکاان ايجااد رقابا

(تويي برق با تک ويوژ سيکل ها ترهيالاي باا هاارييي م اسا

ودرمقيااس هاا

هوچك نيروتاهي مخابرات راد دور تلفن همراد ونظايرين) .اي ها همان ص ايعي هر
درزمرد انحصارات طاليعي قلم ادمي تردي وب ابراين دوي
را عه د دارمي

هه در تذ ه

باي درعرصه تويي وت ظيي ينها نق

اصلي

.

تجربيات توسعه ص ع ي هشورها
هشورها دوي

را

رق يسيا وازجمله ژاپن هرد وسايرين مالاين ين اسا

ها درزمي ه يموزي توساعه ااور

زيرب اسااز

عايي دا ه ان .
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هاه در مراعال اويياه ر ا ايان

ايجااد تأسيراات ماايي وتوساعه بازارسارمايه نقا

برايار

ن دردهه ها اخيروپيشر

رون ها جهاني

ي درزمي ه ارتالاطاات وهااه

ها

هيي اه هاا

عمل ونقل راي ان قال اور ها پيشار ه ترا ري مالااد ت وبازاروجرياان هاا سارمايه را
درسطح بين ايمللي راهي يوردد وهشورها رابه طور بايقود درمعرض شارها

ي رقاب

قرار دادد اس  .ووعي ي هه ديگر با عملکردها نوعاً دوي ي درعوزد ها تويي
نير

را به خصوص ازيحاظ ر بخ

واييامات ج ي

از خارج

وتجار ساازتار

خصوصاي مطار ماي ساازد .عملکارد

وعيف اق صادها بابرنامه ريي م مرهيوازنوع دوي ي (اتحاد جماهير ورو سابق واروپاا
ومرهي پي

ازيزادساز ها اق صاد دودهه اخير) وتجربه ها مح ود هه درمورد سوسياييراي

بازاروجوددا ه نشان دادد اس
دوي

ارقي

ها اق فر ي

ها نماي توان ا وياا درواقاع نالايا جايگيين باازار اون .

هه دوي

ها اطالعاتي بازارازيحاظ هماه گ ساز

نوعاً دوي ي ن وانر ه اس

عايي

جانشين ساخ ارها انگيي ي سود قيم

ها بودد ودرعمل تأسيراات

ومايکي

تردد .درهماين عاال

بازارها ومکانيي بازارنييدرصورتي هه سامان دهي وت ظيي نشون نارسايي هاا و ناهاريما

هاايي را

م ضمن ان ون ايج هارهردينها ازيحاظ اج ماعي هميشاه با اکل هاا مطلاوب توزياع دريم ساازتار
وهماه گ نير  .اما تجرباه هاا دهاه هاا اخيرمؤيا اين مطلا
دخاي
ران

ها مر قيي دوي

هه با انگييد ر ع نارسايي ها بازارانجا

جويي ونظايرين هه پ ي يوردد ن وانر ه اسا

کر

بازاربه کر

دوي

تال يل

يا گي قراردارن  .ويي درهمين عاال دويا

ونارسايي ها بازار به طورطاليعي

از هشورهايي اس

هه درمراعل پيشار ه توساعه

هانييدرهشاورها درعاال توساعه ازيحااظ سااخ ارو

هيفي برايارنازل تار ازهشاورها پيشار ه قراردارنا  .رو هماين اصال در

هشورهايي هه قاع تاً دويا
مح ودي

وواعي

ا د باا اعوجااج هاا و اراي

هاارييي ماورد نظرراايجااد ه ا وت ها

د اس  .مصاديق کر

درهشورها درعال توسعه به د يل توناتون بي
عملکرد در مرات

اسا

هاه در برايار ماوارد

توانم

هاا بايا نقا

ماؤثرتر را درتخصايص م اابع ايفاا نماي باه واساطه

هاا اجراياي وساازماني

اان ازعها د ايان هاار برنماي يي ا  .ب اابراين در

دي مان ها ج ي توسعه هموارد برمح ود هاردن نقا
توانم

ها ينها وتقويا

تأهي

د اس .

درتعيين وواب ونقا

دويا

هاا درايان هشاورها وانطالااق ين باا

تواناايي هاا ادارد امورعماومي وفر يا

وقلمارو بخا

سااز در درون دويا

هاا نهااد واز جملاه بخا

اس قراروپيچي تي تأسيرات بازاروچارچوب ها عقوقي ونهاد

ز برا

هاا

خصوصاي هماوارد درجاه
عايي

بخ

خصوصاي

وهارهردمکانيي بازارعاملي مهي بودد وهر  .تجربه خصوصي ساز درهشورها درعال تاذار باه
ووو نشان دادد اس

هه توساعه بخا

خصوصاي بايا مقا
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برخصوصاي سااز انجاا

اود.

درهشورها پيشر ه ص ع ي نهادساز ها مرتال با عاييا
چ قرن تکوين وتکامل يا ه اس
اساا

بخا

وب ون اس قرارتأسيرات م اس

خصوصاي وت ظايي ين فار
خصوصي ممکان

عملکرد بخ

تااايي اساا هايي را دربردا اا ه با اا هااه از يحاااظ اق صاااد واج ماااعي بحااران زا و

راد ي رين با .
ق رمرلي ين اس

هاا نهااد دراق صادهشاورهاباي با توجاه باه

هه تفصيل وواب وقلمرو بخا

راي خاص ساخ ار ونهاد ومرعله ر ينها انجاا
وتحليل اق صاد

برتجرباه هاا تااريخي

اودوتکيه صار

هردونقاط وعفي را م ضامن اسا  .در تجرباه هاا تااريخي عوامال بيشامار

ازجمله راي زماني جغرا يايي ره گي قومي پيکرب

دوي

هاونهادها عمومي فر يا

وتأسيرات عقوقي قانوني وسازماني وساخ ار اق صاد هشورها ومرعلاه ر
اس

اان دخايا

وب ابراين تعميي ن ايج عاصل ازاين تونه بررسي ها تااريخي باه ساهوي

هاا
دا ا ه

ميرار نيرا  .در

تحليل ها صور ونظر اق صاد نيي رض هايي وارد مي ود هه عموماً با راي هشاورها در
عال توسعه ومرعله ر ينها عموماًسازتار نير  .اما ب ون تردي ناه نظرياات همونيرا ي هاه درين
اساساً جايگاهي برا بخ
تراي

ين درجه

خصوصي درنظرتر ه نمي ودونه نظريات يزاد مطلاق اق صااد هاه
ازهمه امور اق صاد اس

بيرون ران ن دوي

هيچ ه ا قابل د اع نير

به راي اق صاد  -اج ماعي هرهشورومرعله توسعه يا گي ين فر يا
وتوانم

ها وهيفي

دويا

و ...بايا توازن ز وم اسا

وباتوجه

هاا نهااد وساازماني

باين ساهي ونقا

بخا

هاا نهااد

(دوي ي -خصوصي) برقرارتردد.
چارچوب مفهومی دولت
دوي

به مجموعه نهادهايي اطالق مي ود هاه ابيارهاا اجالاار مشاروع را دراخ ياار دا ا ه وين را

درمح ودد سرزمين تعريف
دوي

درعوزد عاهمي ي خود انحصار ووع قوانين ومقررات را دراخ ياردارد .درمورد مفهاو دويا

تعابيرتوناتوني مطر
مي ه
دوي

د باجمعي

معين هه از ين به جامعه تعاليرماي اود اعماال ماي ه ا .

د اس  .تروهي دوي

وتروهي ديگرمفهو دوي
رابه م ييه تجري بخ

رابه يکي ازعوامل تعيين ه د ين يع ي ق رت مح ود مي ه

و

ق رت عاهي تشاکيالت قهار و اجالاار ابايار سارهوب و ياهمکاار

اجالار قلم اد مي نماي  .ق ر مرلي ين اس
انحصاراً م ضمن نير

را به م ييه جامعه و نوعي ترود ب

انراني تلقاي

بلکه مفهومي اس

جغرا يايي هه تروهي انران در ين زير

هه دوي

هيچ يك از دو مفهو جامعه و يا قا رت را

هه ازتلفيق اين دو عاصل مي ود .ا يون باراين ضاا
مي ه

و ق رت رمانروايي درين به اجرا در مي ييا نياي
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از يواز امکان اس قرار و اعمال ق رت ملي اس
عقوقي ازسايردوي
مل

وهمين مطل

ها ديگرم ماييمي ه  .ب ابراين دوي

دويا

را باه م يياه ياك خصاي

درعين عال يميخ ه ا ازتجري عقوقي

و کلي از ا کال ق رت وهامل ترين و نهايي ترين نهاد سياسي و برتاردان ان يشاه وطان و

چارچوبي برا جريان يا ن عقوق وتکاييف ا راد جامعه اس  .ب ابراين جمعي
کل دادن به مفهو دوي

عمومي سه عامل اصلي برا
ا کال اين نحود تعريف دوي
ا ارد ا به نفس و ماهي

اين اس

دوي

ترود ب

و ب ابراين نمي توان به دق
م عکس ه

دوي

نماي اود .مشاابه عوامال

هاا انرااني اب ا ايي ترديگرنييمصا اق دارد .اماا درايان
اس

هه ب وان تعاريف مل

به پايه سرزمين عوزد عاهمي

با عوامال ساازن د اي ا ا الاد ماي اود و

هه بريي عملکرد ايان عوامال اسا

ها نه اق ارسياسي درع

درمرعله ا اس

اس .

هه مفهو دوي

سه تانه ياد د در بريار تارود ب ا

سارزمين وقا رت

نهادي اه ا د اسا

هه دردوي

را در مورد ين جار ساخ

ناه انراجا جمعيا

و نه قلمرو ضايي يا سرزمين

مي رس  .درهمين عال اين تفاوت ها بيش ر جه

تمايي ماهو بين دوي

ب ابراين برا تشخيص دوي

هماي دارد

 -هشور را با ساير نهادها و جماعات ناقص تار

از ساير نهادها باي معيارها ديگر را هاه بيشا ر ج الاه

هيفي دارد نيي مطر ساخ  .مهم رين اين معيارها را مي توان چ ين بر مرد:
تقريي هار بين نهادها عکوم ي و انحصار ووع قوانين؛
نظا ومان

اجرايي؛

انحصار نيروم ترين وسايل ماد ؛
خصي

عقوقي دوي .

يکي از ويژتيها دوي

تقريي هار بين نهادها عکوم ي اس  .دوي

مي ود و هريك از اين سه قود نق

عمومااً از ساه قاود تشاکيل

معي ي را عه د دار اس ( :ايف) قود مق ه هاه نقا

ين وواع

قوانين اس ؛ (ب) قود مجريه هه اجرا قوانين راعه د دار اس ؛ و (ج) قود قضاييه هه تفريروهاربرد
زايي د جريان تکاملي ترود ب

دوي
روع

ها انراني اس

هه ازجماعات هوچك وسادد ازقاليل خانوادد طايفه عشيرد ونظايرين

د وبه ت ريج به صورت م ي ه ودوي شهرونهاي اً به کل دوي

 -هشوره وني دريم د اس

 .اين ريي تکاملي با جريان

تحول رواب اج ماعي وتال يل از سادد به پيچي د وازناهمگون به همگون انطالاق دارد .مفهو هالسيك دوي
پانيدهي و مقارن با فهور ان يشه مل
نير

اس قرار تر ه ر هردد و به مرعله بلوغ رسي د اس  .بيان اين مطل

هه درايا باس ان نيي ساخ ارها عکوم ي وجماع

دا ه اس

م ا ي اين واقعي

ها سياسي تکامل يا ه ا دران ازد هاو کل ها تونااتون وجاود

وترهيالي ازعوامل نظير ره گ م ابع و امکانات طاليعي رص

ينها تاًثيرتذاربودد اس

 -هشور ازپايان قرن

ها تجارت و توزيع ق رت درچگونگي کل تير

(امپراطور ها بيرگ چين و ه و ايران در رق و يونان ورو درغرب).
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قوانين رابه عه د دارد (ر ع م ازعات و مرا عات و اخ ال ات مرد
و نواهي قانون و تعيين هيفرها م اس
معيار ديگر سازمان و نظا ومان
هاربر ن درس

تشخيص هج ر ار ها از اوامار

و .)...

اجرايي يع ي تأسيراتي اس

بارا ت فياذ قاوانين و باه

هه دوي

و م طقي ين دراخ يار دارد .سازمان ها ان ظامي تشاکيالت دادترا ر

قاوانين و

مقررات جيايي و ييين دادرسي ز ا جرا بودن اعکا قطعي دادتاهها و بريار ديگراز تأسيراات
و سازمانها و روي هايي هه تضمين ه د اجرا قوانين اس
ينها ازام يازات دوي
درعين عال دوي

و نظي و پيچي تي و ساازمان ياا گي

اس .
انحصار نيروم ترين وسايل مااد را نييدراخ ياار دارد .ياك وجاه ايان مطلا

برخوردار ازنيروها ماد وسخ

هاه ارادد دويا

ا يارها نظامي وبه طور هلي وسايلي اس

را

بر ديگران تحميل مي ه وبرا ايجادوعفظ ام ي

داخلاي وخاارجي ازين اسا فادد ماي اودووجه

ديگرين انحصارووع واجرا قوانين ومقرراتي اس

هه تالعات مايي دارن متل قوانين مايياتي و نظاير

ين وبازجه
تعريف

ديگراين مطل
د ان (مايکي

نهاد اس

بر معادن م ابع طاليعي و نظااير ين) .تذ ا ه ازايان ماوارد دويا

برترازنهادها موجود درون ين و خصي ي عقوقي اس

هي چ ين از خصي
ماهي

دوي

دارايي هاومؤسراتي اس

عقيقي رمانروايان و زمام اران م يع

دائمي اس  ».ب ين مع ا هه دوي

صورت خصي

نماد جماع

و مفهو ين نيي تعابير مخ لفي

اسالمي ايران عاهمي

«عاهمي

د اس  .به تعالير

چ ين تعريف

تروهي خاص قرار ده و مل

و ييوماً به

با ساير نهادها اس

مفهاو دويا

مي بخش عاهمي

« عاهمي » اسا  .از

مطل

د اس :

و هي او انران را به سرنو

اج مااعي خاوي

ه يا درخ م

م ا ع رد يا

اين عق خ ا داد را از طرقي هه دراصول بع مي يي اعمال مي ه ».

نظر از تعابيرتوناتوني هه ازعاهمي

موجودي

برعرا

د اس  .در اصل پ جاد و شي قاانون اساساي جمهاور

مطلق بر جهان و انران از ين خ ا اس

دي تاد اخ

« دوي

ملي و دارن د ق رت سياسي اس

عاهي ساخ ه اس  .هيچ هس نمي توان اين عق ايهي را از انران سل

صر

هه از مجموع ع اصارترهيالي و

عقوقي عقوق عمومي را اعمال مي ه .

مهم رين وابطه ا هه مالين تفاوت ماهو دوي
عاهمي

هه به طور طاليعي درعوزد مايکيا

عماومي

عائياهميا
ازدويا

درقوانين اساسي هشورها مطر
نفاس عاهميا

اسا

تفکياك ناپاذير اسا
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اسا

د و مي ود ينچه از
زيراعاهميا

باه دويا

ودرواقاع ايان دو مفهاو ماراد

و

هميادن  .عاهمي
دو مفهو دوي
عاهمي

عالارت از ق رت برتر رمان هي وامکان اعمال ارادد ا
و عاهمي

توأم  .ب ون وجود عاهمي

موجودي

مطر نير  .نفي يکي نفي ديگر را ب نالال دارد .عاهمي

هر يك از دس گاهها

رمانروا صالعي

د اع از هشور برنامه ريي وسياس

همچون مرهي تويي اق ار باه

انجا مي ود .اس قرار قانون عفاظ نظاي و

تيار و مقو تي از اين ناوع هماه ريشاه درعاهميا

دا ه و امورعاهمي ي محروب مي ون  .ب ابراين ين بخ
عاهمي

دوي » مربوط مي ون باي وفايف اصلي دوي

م اس

با مراعل ر وتوسعه يا گي هشورها ويا درجه

ازوفايف دوي

تص

تر دوي » نا تذار

چ اصل ديگرمعطو

هر

تذ ه ا غال دوي
بخ

اق ا ار اق صااد عمومااً وفاايف
و ايان مقوياه اخيار «اعماال

تر دوي

اس

وامورعاهمي ي دوي

وسايراصول قانون اساسي مرا قيماً و
مربوط مي ود .درايران طي ساه دهاه

به امور تص

تر وتر ردد ا ن دويا

ازياك ساو موجا

ها غير دوي ي ازم ار عايي

ها طاليعي ان تردي د اس

وازسو ديگر با توجه به م اابع و

امکانات وتوانم

ها محا ود هاه دويا

در اخ ياار دا ا ه ترا ردتي دويا

غيراق اروغ يرمرتال با وفايف اصلي ين باعث ا د اسا
تضعيف ود واين هردو هي ازجه

اتال

به اين با

هه عايي

وفايف اصلي اي معطو

ها دوي

رانا د ا ن
درعاوزد هاا

هاه جرياان انجاا امورعااهمي ي دويا

م ابع وهي ازجه

ه ا هاردن جرياان ر ا اق صااد

هشورتأثيرات نامطلوبي را م ضمن بودد اس  .ب ابراين يکي از جه
معطو

هادر راي خااص و

د اس  .درقانون اساسي ايران اصاول  3و  33و بعضااً

به عوزد ها تص

يا به طورغيرمر قيي به اعمال عاهمي

راهه «به عوزد اق ا ار و

قلم اد هرد .دوي

ديگر را به عه د تر ه ان ويا قانوناً به عه د ان تذا ه ا د اسا
يا تص

نا ارد و با ون دويا

عملکرد يا اعمال ارادد مي ده و همه اعمال رازين قوا

سه تانه و اعمال رودين قوا عمومي به نا عاهمي
ام ي

دوي

وق ارادد ها ديگر اس .

تير ها اساسي در يي د باي

به عم د به عوزد هاا اق ا ار و عاهميا

ودوامورمرتال باايجادثروت وتويي به بخ

يع اي انجاا

خصوصي واتذار تردد.

تحول كاركردی دولت
دوي

ازدي موووعي وماد يع ي ازيحاظ سازمان ب

ق رت ونهااديرايي وج الاه هاا تشاکيالتي

دس گاهها عکوم ي به ا کال وصورت ها بريارم فاوتي فاهر د اس  .ييکن مالاعتااتي هاه از
ديربازدربارد نق

وقلمروعوزد ها عمومي وخصوصي مطر مي ترديا د م ضامن چ اين ت اوع و

تر رد وسيعي ازتفاوتها ماهو نالودد اس  .درمق مه ابن خل ون دراثر معرو

ع وان هريار درمکاتي

نيکويوماهياويي باا

ه فوسيوس ودريثارساير السفه ونظريه پاردازان محوربحاث هاا هماوارد
011

عول عقوق وتعه ات م قابل دوي

و هرون ان اس واربودد اس

اساسي وانجا امورعاهمي ي درزمرد وفايف اصلي دوي

وتأمين وعرواه ها هاا عماومي

قلم اد مي
دوي

وسيع ترازانجا اين ع اقل وفايف وبه ويژد درمورد نق

د اس  .اماا درعرصاه هاا

در ريي توسعه اين تونه تشابه يراء

وجود ن ا ه اس .
ها (سوداتران) نق

در قرن هف هي مرهان يلير
جريان تجارت قائل مي

عم د ا برا دخاي

ن ييکن علما هالسيك عموماً برا بخ

دويا

دراق صااد وها اي

عماومي نقا

محا ود را

قائل بودن و ين را به موارد مان عفاظ نظاي و قاانون و د ااع ازهشاور م حصارمي دانرا  .يدا
اسمي  3دره اب ثروت ملل وفايف سه تانه دوي
عفظ وعراس

« نخر ين وفيفه دوي

را چ ين برمي مارد:

اج ماع از قهروعمله اج ماعات ديگراس

هه ق به وسيله

نيرو نظامي ممکن مي ود .اماهيي ه يمادد هردن نيارو نظاامي درزماان صالح وباه هااربردن ين
دروق

ج گ درعا ت ومراعل توناتون ر اج ماعي م فاوت اس  (.ص

تم ن دراج ماع ر ه ر ه ا ياي
پ ي يوردد اس

مي پذيرد ...تغيير بيرتي هه اخ راع اسلحه يتشاين در اون ج گاي

عالود برعوامل ديگر هيي ه ترتي

ين را درزمان ج گ ا ياي
« وفيفه دو عماي
ع ييه دقيق اس

)  ...وبراثرپيشار

وت ظيي يك قشون را درعال صلح وبه هااربردن

دادد اس » (ص ... ) 2

ازهرعضواج ماع دربرابرفلي وزورتاويي هرعضاو ديگارين يع اي اسا قراريك

 ...هه در مراعل مخ لف اج ماعي م ضمن هيي اه هاا تونااتوني اسا  .درمياان

قالايل کارچي چون مايکي

خصوصي تقريالاً وجود ن ارد درن يجه قاوي م صوب يا ع ييه م ظمي

 ...هرهجا مايکي

نابرابر عظيمي مشاه د مي اود ...ب اابراين

درهارنير

بيرگ وجوددا ه با

تحصيل ملك وسيع وبا ارزي ايياماً سال

يدا اسمي

ايجاد دوي

مي ود .جايي هه مايکي

هه به تعالير مي توان اورا نخر ين ت وين ه د قوانين اساسي عروه وتقاوا دربازارهاا يزاد ومؤساس مک ا

اي د ترايي قلم ادهرد ه شگران راانران هايي تصويرمي ه هه ر ار ان معروض عقالني
م ا ع ومطلوبي

خويش  .درنظراوپيگير نفع خصي بازارو ريي مالاد ت يزاد سال

ازبروزسوء اس فادد وبهرد هشي نييممانع
وعواطفي درجه

به عمل مي يوردوهمراد با کل تير

موا ق با نظي اج ماعي ج ي هه عاصل هارهرد بازاراسا

ها وتر ري ين به کا

واقع مي ود ودنالال بيشي ه سااز

سازجريان تخصصاي ا ن عاييا

مي ودوقوانين عروه وتقاوا به م ييه دس ي نامريي راي انطالاق بين نيازها مصر ي وتويي

عايي

خصوصي يا دس

هاا

را راهي ماي ساازد وهمچ اين

ناهمگوني ها اج ماعي عالياق اعراساات

پ يا ارمي اود وباه ايان اع الارتخصصاي ا ن

وتعاروات اج ماعي م هي نمي تردد .نگاد ه ي به:

Turner, Jonathan H. (1998), Rational Choice Theories, in The structure of sociological theory,
Wadsworth.
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هي مايي هه بي
(صص

از دوسه روز هاارارزي دا ا ه با نيرا

-

يايو چ ا اني نا ارد»

وجاود دويا

) ...

« سومين ويخرين وفيفه دوي
هااه اترچااه ممکاان اس ا

برپا دا ن ونگاه ار ين نهادها اج ماعي وخ مات عمومي اسا

درنهاي ا

سودنا ااي ازين هرتااي هيي ااه

درجااه بااه سااوداج ماع با ا

هه يك رد وياا

(سرمايه تذار خصوصي) ين را جالران نخواه هرد وب ابراين نمي توان توقع دا

تع ادهمي ازا راددرايجادوعفظ ين بکو ا  .انجاا ايان وفيفاه نييدرمراعال مخ لاف اج مااع باه
هيي ه ها توناتون اع ياج دارد .غيرازنهادها اج ماعي عماومي ز بارا د ااع ازهشورواسا قرار
ع ييه هه قالالً ازينها نا برديي انواع ديگراين تونه خ مات ونهادها اغل
يسان هردن بازرتاني دراج ماع وتعليي وتربي

مرد

ه اب ثروت ملل و ان يشه ها يدا اسمي

اهمي
باب اس

هه پي

ز اس

ازين قري اسا

» ( ص...) 33

هه دراواخرقرن هج هي مطر

ووفايف دوي

واق صاد دانان هالسيك بع ازاونق

به عوزد ها مح ود نظيرتأمين ها ها عمومي ورور مان د ااع ام يا
مي

د به ويژد از ين

از طر اين ا کار هرتي جايگاد بازار به م ييه به رين ابيار تحقق ر وارتقاء ر ااد

تشخيص نش د بود  .از دي تاد يدا اسمي
عقوق مايکي

هاه بارا

ت فيذ قراردادهاوصيان

باي

ا اخاص وتضامين

ازيزاد ها اق صاد وسياسي ويموزي هرون ان م حصر

وانجا اين وفايف وامور نوعاً عاهمي ي رط ز بارا

پي ايي وا اعه اين نگري محا ظه هارانه تاع ود واه

اکو ايي باازارتلقي ماي ترديا .

درمقابال دخايا

ترا ردد دويا

هاا در

عملکردبازاردرقرن هج هي دراروپا بود.
اق صاددانان هالسيك اين تونه دخاي

ها را برا

مانعي برا ر تلقي مي نمودن  .اي به عل
دخاي

دوي

ها در عايي

مح ودتردي ويزاد
نرال

عايي

عايي

اق صاد زيان بار قلم اد مي هردن و ين را

راتير ا ن هماين نگاري وتجربيااتي هاه از ن اايج

ها اق صاد عاصل

د بود درقرن نوزدهي نق

ودخاي

دوي

ها اق صاد به صورت لرفه وان يشه عاهي و مرل دريم  .ميانگين

هيي ه ها عمومي به تويي ناخايص داخلي دراواخر قرن نوزدهي درهشورها ص ع ي مح ود

و عول وعوي  8درص بودد اس  .ييکن درهماين اراي نييدراروپاا ژاپان ويمريکاا
دخاي

بريار

دوي

نقشي عياتي رادرتوسعه ور

بازارها عه د داربود .درايا ت م ح د هه دخاي

دراق صادازيحاظ تاريخي هموارد مح ودترازهشورها اروپايي وژاپان باودد اسا
نوزدهي دوي

اق امات مهمي را درجه

امايي
دوي

طاي هماين قارن

ايجاد زيرب اها ارتالاطي (نظير ايجاد نخر ين خ تلگارا
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بين وا گ ن وباي يمور دراوايل دهه  ) 832اجرا برنامه عماي
بخ

از تحقيقات و خ مات ترويجي در

هشاورز (قانون موريل  ) 88وووع قوانين بانکا ار وتأسايس ساازمان نظاارت بربانکهاا

(درسال  88و تأسيس بانك مرهي  -نظا
درقرن نوزدهي نق

دوي

رال رزرو -درسال ها بع ) ونظايرين به عمل يورد.

در بازتوزيع دريم ها بريارمح ود بود .دراروپا توزيع مج د باه عما د از
 .نظا ها مايياتي عموماً به موارد نظير

طريق ص قات واق امات داوطلالانه خصوصي انجا مي

دريم ها عاصل ازتمرهات وماييات ها غيرمر قيي ديگر مان ا مايياات بر اروي انحصاارات
ماييات ها ها يي م حصربود .مايياات بر دريم هاه دراواخار قارن هجا هي در رانراه وبري انياا باه
مجموعه ماييات ها ا يودد

عم د ا را تشکيل نمي داد.

د بوده وزم الع دريم

درپايان قرن نوزدهي با اس قرار نخر ين نظا بيمه اج ماعي ملاي در ييماان هاه باه اب کاار بيرامار
ص راعظي اين هشورانجا تردي نشانه ها وعيفي ازتأسيس و کل تير دوي
فاهرتردي  .بااس ان اردها ه وني تااوايل قرن بير ي ان ازد دوي

ها ر ااد دراروپاا

ها هوچك باقي مان ودرسال ها

بع ازج گ جهاني اول مجموعه ا ازرخ ادها باعث تردي هاه ايان رونا دترتون اود .نخرا ين
عادثه وقوع انقالب روسيه درسال  1 1بود هه موج
برهليه عايي

ه رل دوي

يغو هلي مايکي

ها اق صاد واس قرار نظا برنامه ريي م مرهيدراين هشور

ديگر هراد ورهود عظيي سال ها  1 2باود هاه دويا
سياس

خصوصاي و اکل تيار

ها و ادوار واعياء عايي

 .عادثه

هاا را اجالااراً باه ساو اتخا واعماال

ها اق صاد سوق داد .عادثاه ساو هاه عامال وقاوع ين

ج گ جهاني دو بود روپا ي امپراطور ها اروپايي اس  .اين تونه تحو ت ژئوپويي کي همراد
با شارها واييامات نا ي ازاس قرار نظا ها بيمه اج ماعي درهشورها ص ع ي يغازتريك سلراله
عااال ترباارا دوي ا

مالاعتااات سياسااي طااو ني درباااب پااذيري نق ا

درعااوزد عايي ا

هااا

اق صاد  -اج ماعي تردي .
دي مان بع ازج گ درزمي ه تر ري نقا
موووع وجه

تير مشخص سازمان يا ه بود ودرعمل نييتا بروزاويين تکانه قيما

 11به و اق نرال
پيگير
عل
مطل

به اين سه مطل

 .اويين مطل
ازدس
مطلوبي

وقلمرودويا

درهشاورها پيشار ه صا ع ي عاول ساه

خللي وارد نگردي واين جه

ورورت عماي

نفا

درساال

تير ها به توناه ترا ردد ا

وهمك ها ر اهي به ا راد وخانوادد هاايي باود هاه باه

دادن موق ي دريم يا کل ها ديگرمحرومي
نظا ها اق صاد مخ ل باا مشااره

نيازم تشخيص دادد مي
بخا

ن  .دومين

هاا عماومي و خصوصاي بودهاه

درموارد ملي هردن مجموعاه ا ازصا ايع اسا راتژيك را ايايا يورماي سااخ  .ساومين مطلا
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پي تير مجموعه سياس

اق صاد هالن درجه

ها هماه گ درزمي ه م يري

ثالات دراق صاد ملي بود هه تاهي نييبه صورت صريح ودرقاي
ها مطر مي

قيم

هاوتعادل درترازپرداخ

دوي

ها درهشورها ص ع ي تر ري يا

نظير يب و برق و تلفن و ...وهمچ ين عماي
ا ياي

ها ان قايي ويارانه ها نرال

پرداخ

چشمگيرنمود .بين سال ها

ه

 .ب ين ترتي

ايجااد اراي باا

ها تأمين ا غال هامل ثالاات

درسال ها بع ازج گ نقا

وساهي

وبا توسعه عايي

ها زيرب ايي وارائه خ مات عمومي

تر ردد تردوي

و

ها درعوزد ها يموزي به ا ا

هيي ه ها عمومي به تويي ناخاايص داخلاي ر ا

 1تا  112ميانگين سهي هيي ه ها دوي
يا

در اين هشورها از ع ود  1درص به ع ود  38درص ا ياي

درتويي ناخايص داخلي

وان ازد دوي

ها دراين هشاورها

نيي با همين تعاليردرسال ها  182تا  112تقريالاً دو برابرتردي .
بررسي ترهي

بودجه عمومي درهشورها ص ع ي نشان ماي دها هاه در اوايال دهاه  112بخا

عم د ا ازهيي ه ها صر

پرداخ

ها ان قايي ويارانه ها مي

د اس  .سهي هيي ه هاا تاأمين

ها ها عمومي اساسي دربودجه عمومي (يع ي هيي ه ها مرتال باا اسا قرار نظاي وقاانون ود ااع)
درسال ها نخر ين دهه  112دراين هشورها به طور م وس تقريالاً به  2درص تقليل يا ه باود و
دراين سال ها بي
اين دترتوني درترهي
جمعي

پرداخ ها ان قايي ويارانه ها مي

ازنيمي ازدريم ها مايياتي مصرو

هيي ه ها تاع ود معلول تغييرترهي

دراين هشورها بودد اس

جمعيا

مطل

وباه طاور خااص پير ا ن

هه طالعاً موجالات ر هيي ه ها مرباوط باه تقاع وبازنشرا گي

وهمچ ين هيي ه ها به ا ي را راهي يوردد اس  .درهمين عال اويوي
دخاي

د اس .

دا ه اس  .ان ازد دويا

تذار ها ملي نييدراين

سوئ درساال  182ازديا تاد ساهي هيي اه هاا عماومي

دردريم ملي همچ ين سهي ا غال دوي ي درجمعي

تقريالاً هي ارزومعادل باا انا ازد دويا

م ح د بودد اس  .اماا درساال  111انا ازد دويا

ساوئ بااهمين تعابيرباه دو برابرانا ازد دويا

ايااا ت م ح ا د م حااول ا د اس ا  .درتوسااعه چشاامگيرودرعين عااال ت ا ريجي نق ا

اياا ت
دوي ا

دراق صاددرقرن بير ي ياك سلراله عوامال سياساي وايا ئويوژيك ورخا ادهايي نظيرج اگ باروز
بحران ها اق صاد ونظايرين دخاي

دا ه اس  .صر

نگر ي نييازدي تاد ايجاد ضا مراع برا پذيري نق

نظرازعوامل تااريخي وسياساي تغييارات
ترا ردد ترو عاال تردويا

هاا در ريي ا

اق صاد تأثيرتذاربودد اس .
ا اعه ان يشه ها مارهرير ي درقرن بير ي ازجمله عوامال ونيروهاايي باودد اسا

هاه هشاورها

سرمايه دار واق صادها بازاررابه پذيري نقشي عال تردربازتوزيع دريم ها ترغي

هردد اسا  .از
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دي تاد اق صاددانان هالسيك وفايف اصلي دوي
تخصيص م ابع راا ياي

باي به امور مح ود ماي ا هاه ب وانا هاارييي

ده  .فهورهمونيي دراتحاد جماهير ورو سابق وسپس دراروپا

رقي

وجا به هايي هه برنامه ريي م مرهينيدرو فکران سايرم اطق جهان پي ا هرد ترايشاي را درجها
کل تير نظا ها اق صاد مخ ل به وجوديوردوبه موازات ين نق
اق صادها عم د

دوي

به طور هه به ت ريج بازتوزيع دريم ها به صورت يك ه

تردي  .تغييردرنظا ها مايياتي با تکيه بربه هارتير نرخ ها تصاع
يارانه به ها ها اساسي وهمچ ين پرداخ

ماييات بردريم پرداخا

ويموزي باتأثيرتذار غيرمر قيي برتوزياع

دريم درمجموعه ها سياس ي عمو هشورها به نحو ت جان د
ويا به هرعال ازاهمي

سياسي مهي مطر

ها ان قايي ور اهي و نظايرين با تأثيرمرا قيي برتوزياع

دريم وهمچ ين ر هيي ه ها عمومي درزمي ه به ا
مطر نمي

درادارد اموراين تونه

 .امور هه پاي

ازين ياا اصاالً

چ اني برخوردارنالود.

با ان شار ه اب نظريه عمومي ا غال بهرد و پول ( ) 1 8و رواج ان يشه ها هي ي درساال هاا
درزمي ه نق

بع نگري ها ج ي

دوي

واتخا

يود ها نوين م يري

با تکيه برعفظ دريم سرانه ا راددرجرياان نوساانات تجاار ودرجها
تردي وهمراد با اين تغيير رويکرددرعوزد م يري
طر ها زيرب ايي ا غال زا دربخ
بخ

اق صاد

نهاد ساز هاايي بارا تهياه واجارا
پذيردروني درجه

ين در راي رهود طر ها بيمه بارا عمايا

همك هاوان قال ها دريم
دوي ي با ه

ادارد ايان نوساانات مطار

عمومي اس قرار مکانيي ها بيمه بيکار همراد باا ترا ري

دوي ي وبکارتير نظا ها مايياتي با سازوهارانعطا

دردورد ها رونق وهاه

به اقشاريسي

ايجاد ا غال دربخ

اق صاد به خصوص

پذيردرسطو دريم

ا ياي

ماييات هاا

ازبازنشرا گان اناواع

پايين به عمل يم  .ره

هاا

عمومي به وجود يم ن  .انگيايد اصالي درهماه ايان تحاو ت

ايجاد راي اق صاد باثالات وورورت ادارد نوسانات اق صاد ع اوان ماي ا واين اع قااد وجاود
دا

هه هشورهايي هه دارا بخ

مي تيرن  .ب ين ترتي

عمومي تر ردد با

هم ردرمعرض ادوار تجار و بحران قرار

درچارچوب نظريه هي ي توجيهاتي برا توسعه نق

وسهي دوي

دراق صااد

پ ي يم  .عالود برتأثيراتي هه تفکرات ونگري ها سوسيايير ي وهي ي درهي وهيف سياس
عايي

ها دوي

دا ه اس

دترتوني ها

هاا و

ي درعلي اق صااد دردهاه  112وباه وياژد مالاعاث

نظر مربوط به نارسايي بازار (ها ها عمومي اثرات خاارجي انحصاارات طاليعاي و باي قري گاي
اطالعات) نييتوجيهات ج يا
درعوزد ها وسيعي نظير به ا

رابارا عضاور عال تروترا ردد تردويا

وتوساعه ما اخالت ين

يموزي تحقيقات عمل و نقل و ...راهي هرد.
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صار

نظاراز مالاعاث ايا ئويوژيك ونظار هاه پاي

هشورهاتأثيرتذاربودد اس

ازايان مطار

هادرهماه

ا ودرر اردوي

درموردهشورها درعال توسعه ودر ريي تاريخي توسعه بخ

دراين هشورها درنيمه دو قرن بير ي نييمجموعه ا از نيروها وعوامل اي اق صااد

عمومي

و سياساي و

نگري ها ويژد توسعه تأثيرتذاربودد اس .
از جه

دي تاهي بردا

به

ها ورويکردها رايج درهشورها درعال توسعه دردهه  112نرال

سرمايه دار وسوسياييري ونگري ها و اس عمار واس قالل طلالانه توأ باا تالليغاات و عملکارد
ر اق صاد درهشورها همونير ي ( اتحادجماهير اورو ساابق چاين )...وهمچ اين خاسا گاد
رهالران سياسي دراين هشورها هه عموماً ازرو فکران ونظاميان تشاکيل ماي
نرال

به ريي بازارهمراد بااع مادوايمان ان به تواناائي هاا دويا

عوامل تأثيرتذاردرايجاد ضا مراع برا تر ري بخ

ن وساوء فان ينهاا

وادارد اماور عماومي ازجملاه
.

عمومي دراين هشورها بودد اس

ازجهات اق صاد وسياسي دراق صاد هشورها درعال توسعه ع اقل دوياسه عامال درر ا بخا
درسال ها بع ازج گ تأثيرتذاربودد اس :

عمومي وم اخله ها مر قيي وغيرمر قيي دوي

 همالودها ارز وامکانات مح ودوا تير ازخارج و راي نام اساس قالل طلالانه زمي ه ها

ز را برا اتخا و اعمال اس راتي توسعه صا ع ي مال اي برجاايگيي ي

واردات وتش ا ي رون عماي
سرمايه تذار ها معطو

ترايااي ااراهي هاارد .باارا اجاارا اياان سياس ا

دا

اع الاار و

ووا انگيايد ازتوييا واردات ها هاا

به عمل يي  .اين مجموعه سياس ي ناتييربه بوروهراسي ترا ردد تار اع يااج

هه ب وان دخاي

 -وعف فر ي

ناتييرباي ا باارا

به تويي ها ها ورور با باه هاارتير ابايار هاا ارز

مايياتي انگييد هايي ايجاد ود ودرمقابل باايجااد مم وعيا
غيرورور ممانع

ين همراد باا تاراي

هاا

ها

ها مر قيي وغيرمر قيي دوي
ي سرمايه ا

رادراق صادسامان ده وميررسازد.

م يري ي وهاري ري ي دربخ

بازارو...همراد با اع قاد به برتر وام ياز بخ

دوي

سرمايه ها وهي ازيحاظ مهارت ها م يري ي وع

خصوصي مح ود بودن انا ازد

هي از يحاظ بريج مرد و تجهيي پس انا ازها و
امکان انجا عايي

ها وطر ها بيرگ تويي

وص ع ي بانيازها سرمايه ا عظيي وايياماات تخصصاي واطالعااتي قابال مالعظاه توسا بخا
خصوصي موج
وعمالً بخ

تردي هه دوي

وسيعي ازتص

درعوزد ها مهمي از عايي

تر اق صاد رابه عه د تيرد.

 تکيه بر تأمين نيازها اساسي ونگراني ازبروزبحران هاوعماي

ها

ز از بخ

ها اق صاد جايگيين بازار اود

هشاورز موج

ي

هر در راي ع

ايجاد انگيايد

ر يارانه ها غذايي وغيرين تردي واين مطل
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نييبه

م ور

ن بودجاه هاا عماومي وترا ردد تر ا ن دويا

نمودودرعين عال سال
ا ياي

تردي هه به تويي هشاورز يطمه وارد ودوواردات مواد غذايي به سارع

ياب .

ب ين ترتي

دردهه ها  112و  182ب بي ي نرال

برتوسعه اق صاد مال ي بررهالر دوي
تأمين نيازها اساسي وهمچ ين تراي
پااذير

اتخا اس راتژ جايگيي ي واردات تکيه برع اي
وم يري

به پ اربرتر مايکي

رقاباا
تراي

ها مرل درعمو هشورها درعال توسعه بودد اس

عمومي ودخاي

وعاا

به برون ترايي وتوسعه صادرات تکيه مفارط

ورقاباا

ها دوي

هاه عماالً موجالاات توساعه بخا
به ه

رقاب

ها دوي ي وخصوصي نييم جر

عمومي درجهان مطل

سرمايه دار وبازارمو قي
م يري

دوي ي بي اع ايي به اهمي

را راهي هرد واين دودهاه را باه عصار طالياي ترا ري دويا

ها هاري ري ي دربخ

توسعه بخ

جاويي و

تشااويق ساارمايه تااذار هااا خااارجي ازجملااه روناا هاو

ساخ  .ومن ينکه اين رون ها وبه خصوص راي ع
فر ي

درهشاورها درعاال توساعه هماك

مالا ل

جريان ر همي وهيفاي

 .طي اين دودهه رون ها هلاي

هراد وبحران بيرگ دهه  1 2وتلقي ين به م يياه کرا

ها نا ي ازدخاي

ها دوي ي درهشاورها پيشار ه (طار مار اال

تقاوا هي ي و کو ايي اق صاد دوي

ها ر ااد) درنگاري هاا توساعه اق صااد -

اج ماعي هشورها درعال توسعه به طور عا وهشورها تازد اسا قالل يا اه باه طورخااص تاأثير
تذا

وهمراد با ا اعه مالاعث نظر مربوط به نارسايي يا کر
دوي

م مرهي وورورت دخاي

درتر ري وتعميق ريي ص ع ي

بازارووجاه ي هه برناماه رياي
ن وعمايا

از صا ايع ناوزاد

پي ا هرد اين نگري درچارچوب ها نظر ودرمالاعتات صور وم ون توسعه به توناه ا رسامي
وارد

 .ناسيوناييري اق صاد وتکيه برر

تجار دوي ي وبخ
دوي

درون زا با اتکاا باه عاييا

خصوصي بومي نيي به اين مجموعه ا يودد ا وموج

به عوزد ها وسيعي ازامورازجمله تعيين قيم

هاا و قيما

تاذار

ب گااد هاا توييا

و

تردي ترا رد دخايا
ه ارل تجاارت ادارد

بازارها مايي و ارز و ت ظيي بازار هارو ...ترر ياب .
دردهه  112ان
دهه ا ياي
بخ
هاه

قيم

ان

هيي ه ها اتخا اين اس راتژ و تايي اس ها ين رو ن

ها نف

وچ برابر ا ن ين شاارج ي

عمومي درهشورها درعال توسعه غيرنمونه نف
بها نف

را در جها

 .امادرهمين

ترا ري هاا بيشا ر

خييايجاد هرد .با بروز بحاران با هي هاا و

دردهه  182هيي ه ها اتخا واعمال اين اس راتژ توسعه به نحو ي کار مشخص

تردي ودرسال ها بع روپا ي اتحاد ورو ونظا ها با برنامه ريي م مرهيو اواه
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کرا

دوي

ره

وسياس

تذار ها توسعه تردي (دهه ها  182و .) 112

هو

ها دوي ي ودخاي

ها دوي ي يغازتر کل تير دي مان هاا ج يا

هايي هه درهشورها درعال توسعه فر

دودهه يخرقرن بير ي برا برقرار توازن مجا د

درساخ اربودجه ا هشورهاهمراد بابازيرايي بخ
جه
دوي

عماومي باه عمال يما درهماه مواردهماه اگ و

دارنالود .درهشورهايي هه با بحران ديون خارجي رويارو بودن اغل
واتذار

ها دوي ي به بخ

ره

درتوساعه

خصوصي وانحالل ره

به جا هوچك هردن

هاا زياان دد واقا اماتي از

اين قاليل ازهيي ه ها يموزي وامورزيرب ايي هاسا ه ا وبودجه هاا عمراناي ازايان رهگاذربي
ازبودجه ها جار زيان دي  .دري ريقا هشاورها اتحااد جمااهير اورو ساابق وبخا
ازيمريکا

ازانجا پارد ا ازوفايف اصالي وامورعااهمي ي هاه دويا

تين غفل

جريان کل تير وتقوي

هاايي

برعها د داردباه

تأسيراتي هه مالااني اصالي توساعه بازارهاا را تشاکيل ماي ده خ اه

واردساخ  .امادرپارد ا هشورها ديگربه ت ريج بازارهاوساازمان هاا غيرعکاوم ي وباه مع اا
وسيع ترجامعه م ني جايگيين دوي
نيي قرن تذ ه مي توان اين مطل

کر

اس

د ومي اود .ق رمرالي ين اسا

ها

هاه براسااس تجرباه

را مطر هرد هه :توسعه بااراهالر وسالطه دويا

اما توسعه ب ون وجوديك دوي

درمجموع وبه طورخالصه اه ون قري

محکاو باه

هاريم نييامر مم ع وامکان ناپذير اس .
هه مالاعتات مربوط به نق

دو قرن اس

م اسا

دويا

در

ريي اق صاد وتأثيرات ين ازدي تاد ر ا وتوساعه مطار باودد اسا  .عماو علماا اق صااد
را به وفايف اصلي وعم د عاهمي ي دوي

هالسيك نق

دوي

عوزد عايي

ها دوي

نالاي ازامور نظيراس قرارنظي و قاانون ود ااع عفاظ ام يا

اق صاد وسياساي ا رادوتضامين عقاوق مايکيا
توسعه نق

عوزد ها تعيين
 112و 182

وقلمرو عايي

د درمالاعث نظر طر

ها بخ

ها ر اد طي يك قرن (سال ها  812تا
دوي ي وتعرض ين به مح ودد هاايي راتار از

د ازسو علما هالسيك تردي  .اماا دردهاه هاا

راي اق صاد درموارد باعث ا هه ريي ا ترا ري قلمرودويا

ترددوتاع ود ازعجي تخصيص ها ر اهي نام اس

با ر

درعال توسعه نييدرسال ها بع از  112مالاعتات مربوط به نق
دوي ي وهمچ ين م اخله دوي

ويزاد هاا

وت فياذقراردادهاويموزي اهرون ان راتار رود.

دردموهراسي ها پيشر ه ص ع ي اس قراروتر ري دوي
 ) 112موج

مح ود مي دانر

ومع ق بودن هه

ه ومحا ود

اق صاد هاس ه ود  .درهشاورها
وسهي وقلمرو عايي

ها بخا

در ريي اق صاد به ويژد درمراعل نخر ين ر ا به توناه ا جا
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مطر تردي  .ط ي نيي قرن اخيرساه جرياان عما د درتغييارات نقا

دويا

دراق صاددرهشاورها

درعال توسعه تأثيرتذاربودد اس :
اول نگري ها سياسي دو ووعي
توسعه وتوجه به نق

اق صاد جهاني ومرعله ر هشورها وسو تجربه هاا مو اق

بازارهاا رقااب ي درمو قيا

ريي توساعه درهشاورها نوخاسا ه صا ع ي

(ازدهه  182به بع )  .درهمين عال باي توجه دا

هه اه ون تروهي از هشورها درعال توساعه

مراعل نخر ين ر وخييي اق صاد راتذران د وباه مراعال پيشار ه تار ازيحااظ ااور وارد
د ان ودر راي تر ري تجارت ورقاب

بين ايمللي ودراق صاد ها م اوع تره اوني هشاورها

درعال توسعه ادامه رون ها تذ ه درزمي ه مايکي
راي م حول بازارور
دوي

دوي ي برابيارتوييا ديگرنمي توانا با

وم يري

اور ها ج ي وپيشر ه سازتار با وناتييرباي عرصاه عاييا

هاا

به عوزد ها عاهمي ي وت ظيي وار اد اق صاد محا ود ترددوباا اس قراروتوساعه تأسيراات

هاريم بازار زمي ه ر بخ

ها غيردوي ي درجه

ارتقااء رقابا

بيش ر ازبازارها م طقه ا وبين ايمللي وت او جريان ر

پاذير ودراخ ياارتر ن ساهي

اق صاد دراين هشورها راهي ود.

قانون اساسی و قلمرو بخش دولتی
وفايف دوي

درچارچوب قانون اساسي ايران را مي توان به سه ترود وفايف مارتال باا ادارد اماور

هشور وفايف ويژد اجرايي و وفايف زمي ه ساز دوي
امورهشورمش مل اس
تص

طالقه ب

هارد .وفاايف مارتال باا ادارد

برادارد امور عاهمي ي (اهتر اصول قانون اساسي نافر به اين امور اس ) اعمال

وادارد اموربخ

دوي اي م ضامن ماوارد مشارو و م ا رج دراصال  33و ادارد امورانفاال و

ثروت ها عماومي ( موواوع اصال  .)31صار
تکاييف ويژد ديگر نييبرا دوي
 -تأمين خ مات وعماي

نظارازاين ماوارد براسااس اصاول  2 1و 31
د اس :

به ر زير تعيين

پير

ها مربوط به تأمين اج ماعي بازنشر گي بيکار

بي سرپرس ي درراد مان تي عوادث وسوانح خ مات به ا ي ودرماني ومراقال
يك يك ا راد هشورازمحل دريم ها عمومي ودريم ها عاصل از مشاره
 -تأمين وسائل يموزي و پروري رايگان برا همه مل

ازهارا اادتي
ها پي کي برا

مرد ( اصل ) 1؛

تا پاياان دورد م وساطه وترا ري وساائل

تحصيالت عايي تاسرع خودهفايي هشوربه طوررايگان (اصل ) 2؛
 اخذ ثروت ها غيرمشروع واس رداد ين به صاعصاع

عق (اصل .)31
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عق ويا به بي

ايمال درصورت معلاو نالاودن

امور ديگر هه زمي ه ساز بارا تحقاق ين در قاانون اساساي باه عها د دويا

واتاذار ا د باه

قرارزيراس :
با نيازهر ردوخانوادد ايراني؛

 -ايجاد زمي ه ز برا دا ن مرکن م اس

 تأمين راي وامکانات هاربرا همه به م ظوررسي ن به ا غال هامل؛ قراردادن وسائل هاردراخ يار همه هراني هه قادربه هارن ويي وسايل ن ارن ؛ تأمين راي برا ايجادر اد ور ع قروبرطرومرکن وهاروبه ا
 -تقوي

سااخ ن هرناوع محروميا

درزمي اه هاا تغذياه

وتعميي بيمه؛

هامل ب يه د اعي ملي ازطريق يموزي نظامي عمومي برا عفظ اس قالل وتمامي

ارواي و

نظا اسالمي هشور؛
 -تر ري توان توسعه علو وتک ويوژ هشورازطريق تقوي

رو بررسي وت الع واب کارواسا فادد از

علو و ون وتجارت پيشر ه بشر وتالي درپيشالرد ينهاوعصول خودهفائي درعلو و ون مرباوط
به ص ع

امورنظامي ومان اي ها؛

هشاورز

 م ع اوراربه غيروانحصارواع کارورباوديگرمعامالت باطل وعرا ؛ا يون تردراجرا تعه ات ادار به م ظاور رساي ن باه

 ايجاد نظا اجرايي باهارييي بيش روسرعرواب وم اسالات عاد نه عاهي برجامعه.
درهمين عال درقانون اساسي قلمرو بخ
پويا دا ه وم اس
قابل تغييروانعطا

ها نهاد سه تانه (دوي ي -تعاوني -خصوصي) ج اله ا

با هريك ازمراعل ر وورورت ها عاهي بربرنامه ريي عمومي اق صاد هشور
پذيرپي

بي ي

مطلق » تال يل ود .اين مطل
هي باقلمرو واقعي (وسهي) بخ

د اس  .امادرهمه عال دوي

نالاي «باه ياك هار رماا بايرگ

د بخ

و

اخيرهي با قلمروتعريف

دوي ي دراصل  33مغااير اسا

عمومي در اق صااد اياران در اراي ه اوني هاه ترا رد وسايعي را

دربرمي تيرد.
قرائت تازه ازوظایف وكاركردهای دولت
بادرنظرتر ن عملکردها اق صادايران درچ دهاه تذ ا ه ازياك ساو ووارورت هاا مطار در
س چشي ان ازازسو ديگروهمچ ين سياس
اس

هه قلمرو بخ

باي اصول زير را دخاي

ها ابالغي اصال  33قاانون اساساي ق رمرالي ين

عمومي درايران باي مج داً تفريروتعريف ود .دراين تفرايروتعريف مجا د
داد:
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 oم اس

هردن وفايف دوي

 oهاه

با توانم

ي وتر ردد عايي

ها وفر ي

ها تص

ها واقعي دوي ؛
ها خصوصي

تر وواتذار اين امور به بخ

وتعاوني (عوزد ايجاد ثروت وتويي )؛
 oتمرهيرو امورعاهمي ي ووفايف اصلي دوي

(عوزد اق ار)؛

 oمح ودهردن عوزد عمل اق صاد  -اج ماعي دوي

هاايي هاه انجاا ين از عها د

به عايي

بازاربرنمي يي ( د اع يموزي اب ايي جادد ها روس ايي بيمه ها اج ماعي و نظايرين)؛
 oمح ود هردن دخاي
هاه

ها دوي

به عوزد هايي هه هارييي بازاررا ا ياي

ه رل ها مر قيي ومق ار ومقررات زدايي وجايگيين هردن دخاي

مر قيي با ضا ساز وم يري
نظا ها
دوي

داروه م درراس ا عماي

پذير به جاا

ازاقشاريسي

راتيريارانه ا .

دراموراق صاد  -اج ماعي م طقاً باي يا معطو

اج ماعي .ها ها و خ ماتي راهه دوي
ويا به تونه غيرمر قيي دخاي
قضايي عفاف

به ا ياي

نماي مي توان درچهارترود به ر زيرطالقه ب

وعراس

هشوردرمقابل تعرض بيگانگان م يري

هه نوعاًباي دوي

هرد:

هشور ايجااد نظاي عقاوقي واسا قرار

ره گي ت ظيي و سامان دهي بازارها ت ظيي رواب خارجي عفاف
(يا درواقع خ ماتي) اس

هارييي با ياايجاد عا اي

به واسطه نارسايي بازار باي درتويي وعروه ين ياا مرا قيماً

ترود اول  -ها ها يا خ مات عمومي مان عفظ نظي وام ي
ع اي

هاا ماورد

اق صاد ؛

 oاس قرارنظا تأمين اج ماعي جه

دخاي

مي دها همراد باا

نظا اق صااد

محي زير

ما يري

و  ...اي ها ها هايي

ينها راتويي وعرواه ه وهيي اه ينهاا راازمايياات ده ا د

بازس ان ( .مقويه امور عاهمي ي و ادارد امور عمومي)
ترود دو  -ها هاايي هاه م ضامن اثارات خاارجي متالا
هم ريابيش رازع ز تويي مي ه  .به ا
هه دارا اثرات خارجي متال
ب ابراين همك دوي

وياام في هرا

وب اابراين بازارينهاا را

عمومي ويموزي درزمرد ها هايي محروب ماي اون

ان وارزي اج ماعي ان بيش رازارزي ينها نيدمصر

به تأمين ينها ويا تأمين مرا قيي ايان ها هاازساو دويا

ه تان اسا .

هاارييي را ا اياي

مي ده  .ييودتي ها ص ع ي وموارد نظيرين در مار ها هايي باا اثارات خاارجي م فاي اسا
دخاي

دوي

دراين زمي ه هابا وواع مقاررات ومم وعيا

هادرنهايا

باه ا اياي

و

ر ااد اج مااعي

م جر مي ود.
ترود سو  -انحصارات طاليعي مان

الکه ها ان قال تاز الکه ها عمال و نقال وساايرخ مات

زيرب ايي هه هاريم ترين وجه تويي ينها تويي ان توس يك ب گاد واع اس
000

هه طالعااً باه انحصاار

مي انجام وانحصارخصوصي باتعيين قيم
ب ابراين دوي

با وعروه هم رازع ز باه هاارييي يطماه ماي زنا و

يا خودرأساًباي انحصاارين رادراخ يارتيردويادرجها

ا اياي

هاارييي باي باه ت ظايي

انحصارات خصوصي عال دراين عوزد ها اق ا ه .
ترود چهار  -بي قري گي اطالعات وناهامل بودن بازاردرعرصه هايي مان خ مات بيمه ا مصا اق
باي برا تضمين پو

پي امي ه وعمالً رايطي رابوجودمي يوردهه دوي

راتيرخا مات وپاايين

نگاد دا ن هيي ه هابات ظيي مقررات ونظارت برب گاد ها بيمه خصوصي ويا عروه مر قيي خا مات
در ريي ها اق صاد مرتال بااين اموردخاي

بيمه ا

ا يون برموارد وق هه ه

دويا

دخايا

معطاو باه ا اياي

رانييدرزمي ااه تصااحيح عملکاارد بازارهااا درجه ا
اقشاريسي
اويوي

هاارييي اسا

دويا

تحقااق توزيااع مطلااوب تردريما ها وعماي ا

وفايف اصلي دوي  :وفايف اصالي دويا

ب

ين را اويوي

ب

يکي  -اعمال عاهمي

از

را ماي تاوان در عاوزد هاا عااهمي ي و

اج ماعي دردوزمي ه طالقه ب

ودرهرمورد برعرا

اهميا

هرد:
وادارد امورعمومي

 :تأمين ها ها عمومي امل د اع برقرار نظي وقانون تعريف وتضمين عقوق مايکيا

م يري

اق صاد هالن وبه ا

اويوي

 :يموزي اب ايي عفاف

عمومي ونظايرين
محي زيرا

ت ظايي انحصاارات وتا وين قاوانين و انحصاار

ومقررات نافربرارايه خ مات عمومي (نظير يب بارق تلفان  )...عمايا

ازمصار

ه ا د ت ظايي

بازارها مايي وبيمه ونظاير ين
اويوي

وفاايفي

پذيرعه د دار اس .

تصحيح نارسايي بازاروبرقرار ع اي

اويوي

عال دا ه با .

 :ايجادوسامان هي بازارها

دو  -تأمين ع اي

اج ماعي
دي تان ازسوانح وباليا طاليعي و...

اويوي

 :مالارزد با قر همك به يسي

اويوي

 :اس قرارنظا تأمين اج ماعي وبيمه همگاني (درماني بيکار

اويوي

 :توزيع دريم وثروت (ازطريق مکانيي ها مايياتي)
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بازنشر گي و)...

چارچوب مفهومی ونهادی فعالیت های بخش خصوصی
خصوصي به مجموعه ا خاص عقيقي وعقوقي ونهادهايي اطالق مي ود هه با انگييد هرا

بخ

ساودوبرمال ا مايکيا

ما يري

وعملکردباماهيا

غيرعمااومي وغيردوي اي باااپيرو ازنظاي بااازار

ودرعرصه بازارودرچارچوب قوانين قواع ومقررات موووعه به عاييا

هاا تويي وعرواه ها هاا

وخ مات وتوزيع وبازرتاني مي پردازن .


مالکیت خصوصی

عالارت اس

مايکي

معين .مايکي
نا ي ازمايکي

از اس اد يك دارايي (يا توانايي) به خصي عقيقي يا عقوقي دريك دورد زماني

م شاء اخ يارات وعقوقي برا مايك اس
برا اعمال م يري

هه ازجمله مي توان به اخ ياارات وعقاوق

اخ صاص وانحصار م ا ع ودريم ها وان قال ومالاديه دارايي ا ارد
اعمال ين رادوي

هرد .ع ود وثغور اين عقوق وهيفي

تعريف وتضمين ماي ه ا (رنااني .) 18

در اصل چهل وهف ي قانون اساسي جمهور اسالمي ايران همين مطل
"مايکي

خصي هه از راد مشروع با

عقوق مايکي

د اس :

تصريح

مح ر اس  .وواب ين را قانون تعيين مي ه ".
عاييا

خصوصي ونحود اعمال ين را مي توان چارچوب نهاد اصالي بارا

خصوصي وتخصيص م ابع قلم ادهرد .تعريف رو ن دقياق وترا ردد عقاوق مايکيا
وتضمين ين (ازطريق نهادها ابيارهاوسازوهارهايي هه جريان اعمال عقوق مايکي
از راي

ز عايي

ور

بخ

خصوصي کل تيار رقابا

عفاف

تخصيص م ابع اس  .تعريف عقوق مايکي

عاهمي ي وازمقويه تويي ها ها عمومي وبرعه د دوي

خصوصاي

را ترهيل مي ه )

دربازارهاا و هاارييي درتوييا و

ازايان عقاوق وتضامين ين ازوفاايف نوعااً
ها اسا  .ايان مطلا

مرا لي نهادسااز

ووع قوانين مقررات وييين ناماه هاا وايجااد تاسيراات قضاايي وان ظاامي وباه هاارتير
وسازوهارها هاريم
خصوصي هاه

بخ

توزيعي (به عل

اس

هه درمجموع هيي اه ت فياذوهاربردعقوق مايکيا

دادد وموجالات ا ياي

بخا

ااور

را بارا هاارتياران

هارييي راهي دربُع تخصيص م ابع وهي دربُع عا اي

ترهيل ريي مالاديه دارايي ها وتوزياع مجا ددارايي هاا) اراهي ماي يورد .هماين

مفاهيي را با زبان وتعابير اق صاد مي توان چ ين بيان هرد :هر دارايي دارا اثرات اق صاد خاارجي
متال

وم في اس  .هرق ر عقوق مايکي

دروني

دقيق تر رو ن تروتر ردد ترتعريف ود «دام اه باايقود»

ن اثرات خارجي بيش رمي ود وهران ازد هيي ه ها دروناي هاردن نراال
ن يثارخارجي بيش رخواه

هم ربا

«دام ه بايفعل» دروني

دروني

ن اثرات خارجي هارييي تخصيصي ا ياي
00

باه م اا ع ين

 .با مالعظه ايان موواوع هاه باا

مي ياب مي تاوان ن يجاه تر ا

هاه هاارييي

اق صاد به دام ه ودق

(هي هيي اه باودن اعماال عقاوق

تعريف وچگونگي تضمين عقوق مايکي

مايکي ) بر گي دارد (رنانی.)6731 ،
درتذ ه عموماًاين طورتصورمي
اين دوبخ

هه وجه ممييد بخ

وويژتي هاوتفاوت ها ماهو مايکي
از م يري

با تفکيك مايکي

خصوصي بريارهم رازعامل ضا
اق صاد هيفي
هه پي

عمومي با مايکي

خصوصي اس  .ييکن اه ون

و کل تير نهادهاا دوي اي وخصوصاي هاه قانونم ا

مش رهي برعملکردينهاتأثيرمي تذارد نق
ين عمل مي ه وصر

ها دوي ي وخصوصي ساخ ار مايکي ي در

عايي

مايکي

درعملکردور ارب گااد هاا خاواد دوي اي وخاواد

ها ( ضا رقاب ي يا غيرين) ومحيطي اس

نظرازخصوصي يادوي ي بودن مايکيا

ارتالاط اه ا

هاوقواعا
هه ب گاد ها در

عامال مرال درهاارييي مؤسراات

ينهاباسوديور اس  .تعاليرات مربوط به بخ

خصوصي بامفااهيمي

ازاين درادبيات اق صاد رواج دا ه در راي ه وني ق درمورد ب گاد ها خوي

دارا مايکي

وم يري

رما هه

واع ن مي توان مص اق دا ه با  .در همين عال همان توناه هاه مطار

اا در ااکل تياار ور اا بخ

خصوصااي مايکياا

خصوصااي راهمچ ااان باياا مهم رين و

تعيين ه د ترين عامل قلم اد هرد.


مدیریت و عملکرددربنگاه های خصوصی

ريي بوروهراتييد

ن ب گاد ها موجالات انفصال وج ايي مايکي

درمؤسرات بيرگ خصوصي هه توس م يري

رااز م يري

اراهي يوردد اسا .

عر ه ا ادارد مي ون عموماً مايکي

باه صاورت

سها بين مارزياد ساهام ارتوزيع ماي اودهه تااهي نييهرياك ازساهام اران باه ت هاايي ساهي
قابل مالعظه ا را درسرمايه ب گاد دراخ يارن ارد .در اين راي
مشاب ه مؤسرات هوچك وبا مايکي
سازوهارها انگيي ي درجه
ج ايي مايکي

ازم يري

رما نق

م مرهيياخوي

نهادمايکي

خصوصي نماي توانا

خودرا به م ييه يکي ازع اصار اصالي

ارتقا هارييي وتخصيص بهي ه م ابع ايفا نماي  .علا

مسأله يمر و مأمور را پي

ن ارد هه م يران مؤسره ييوماً ه

ين اسا

هاه

مي يورد ودرچ اين وواعي ي وامان ي وجاود

ها مايکان مؤسره را تعقيا

ودنالاال نماي ا  .درهماين عاال

مطايعات تطاليقي ومقايره عملکردب گاد ها دوي ي باب گاد ها خصوصي مشابه نشان دادد اسا

هاه

مؤسرات خصوصي ازمؤسرات مشابه دوي ي هاريم ترن  .تجربه خصوصي ساز درهشورها اتحاد
جماهير ورو سابق ودراروپا

هشورها عموماَ باعث ا ياي

رقي و مرهي نييمؤي اين مطل

بهرد ور وسوديور

به بازارها وتويي ها ها ج يا ا اياي

اس  .خصوصي سااز درايان

بهالود عملکردها تويي

وصاادراتي دسا يابي

هاارييي درزمي اه هااربردنيرو انرااني وماواد باازيرايي
00

د اس  .ب ين ترتي

ب گاد ها ونظاير ين

ب گاهي ودر راي تفکيك مايکي
برترب گاد ها خصوصي نرال

ازم يري

نمي توان چ ان تعيين ه د تفاوت هارييي وعملکارد

به ب گاد ها دوي ي با

وعملکردب گاد ها خصوصي را نرال
الف) ارتالاط اه ا

خصوصي يا دوي ي بودن مايکي

دريراي

ها ج يا

اما عوامل ديگر وجود دارد هاه ما يري

به مؤسرات دوي ي مشابه م فاوت وم مايي مي سازد:

مؤسره با سوديور ونق

انگييد ها:

ره ها دوي ي عموماَ اه ا

چ تانه و

تاهي مغايرباهي رادرزمي ه ها اق صاد واج ماعي وع ي سياسي دنالال مي ه  .موووع سوديور
به م ييه مهم رين يا اقال اصالي تارين ها
چ تانگي ه

درايان مؤسراات پيگيار نماي اود .تعاارض و

ها درعين عال مانع ايجادواس قرارسازوهارها پاسخگويي م اس

دوي ي اس  .درب گاد ها خصوصي برخال
مهي ترين انگييد عايي

مؤسراات دوي اي هرا

اس  .وجود معيارمشخص برا ارزيابي عايي

در اره

هاا
و

سوداصالي تارين ها

ها وم يران باعث مي اود

هااه مايکااان مؤسرااه از طريااق مجااامع عمااومي به رب وان اا عملکرد ماا يران را موردساا ج
قرارده واس قرارسازوهارها مؤثرترپاسخگويي م يران درمقابل سهام اران خاود باه خاود اراي
ا ياي

هارييي وهماه گي عايي

اکل هاا ج يا عاييا

م يران را با خواس

ب گااهي در بخا

نهادساز هايي هه به عمل يم د اسا
ره

ها کل تر ه اس

ها صااعالان ب گااد اراهي ماي ساازد .در

خصوصااي ا درهشاورها پيشار ه صا ع ي ا بااا

و ايود هاا ج يا

هاه بارا ها اي

ونظاارت براماور

عوزد پاسخگويي ب گاد ها خصوصاي از محا ودد ما يران در مقابال

سهام اران راترر ه وعملکردب گاد ها درعرصه برايار وسايع تار از م اا ع ازديا تاد تأثيرتاذار
عايي

ب گاد ها برترود ها

نفع اعي ازسهي بران سها داران وهاره ان مصر

ه تان وجامعه به طورهلي موردارزيابي قرارماي تيردوبا ين ترتيا
ج ي عا يه مالاي

عملکردها خصوصي با ه

ه تان توزياع

درساازوهارها پاساخگويي

ها اج ماعي مرتالاً ت گ ترومح ودترمي ود.

ومن ين هه سوديور باه م يياه واابطه اصالي تصاميي هاا سارمايه تاذار وتوييا بر عاييا
ب گاد ها خصوصي همچ ان عاهي اس .
نک ه ديگر هه در زمي ه عملکرد واع ها خصوصي درقياس با واع ها تويي
قابل طر اس

اس قالل عملياتي وم يري ي ب گاد ها خصوصي وپيون وارتالاط ره

و تجار دوي اي
ها دوي ي با

يك بررسي هه درموردخصوصي ساز درهشورها بلغارس ان جمهور چك مجارس ان يهر ان روماني جمهور اسلوا
درسال  111به عمل يم د اس

نشان دادد اس

هه بهرد ور درب گاد ها خصوصي

ع ود تا  1برابربيش ربودد اس .
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د نرال

واسلواني

به ب گاد ها دوي ي مشابه بع ازچهارسال

نهادها عکوم ي ودس گاد ها اجرايي اس  .ب ابراين ره
قابلي

وسازتار بي

انعطا

تر با محاي (درمقايراه باا اره

تصميي تير ها م يران دراين واع هاباانگييد هر
انجا مي ود واين مطل
دوي ي به عل
ع

هاا دوي اي) برخوردارنا و

سود به تونه ا پويا ودرانطالاق با راي بازار

به هارييي بيش راين واع ها م جر مي تردد .در مقابال در اره

چ تانه بودن ه

ها ودرموارد تعارض ها دروني بين ها

اس قالل عملياتي وم يري ي نالود انگييي ها ها ي وع

بازار هارييي تح

هاا و نهادهاا خصوصاي عمومااً از

عاهمي

هاا

هاا ازياك ساو و

قواع وانضاالاط مال اي بار

ايشعاع امورديگر واقع مي ود هه در رايطي به زيان دهي مر مراين مؤسرات

مي انجام  .درهمين عال درمؤسرات خصوصي تيي
وهارييي ان انجا ماي ودودرصاورتي هاه ن وان

م يران براساس تخصاص هاا عر اه ا
اراي عملکارد مطلاوبي را بارا ب گااد هاا

خصوصي هه ادارد ينهارادراخ يار دارن راهي يورن مشاغل خود را از دس

مي ه  .درب گااد هاا

دوي ي در ان خاب م يران عواملي نظير تعلقات اي ئويوژيك ووابرا گي وارتالاطاات سياساي دخايا
دارد .ق رت خطرپذير ونويور
واين مطل

نيي هامالَ م فاوت اس

اب کارجويي وخالقي
هي نا ي از قابلي

تشويقي وسااخ ارها انگيي اي م فااوت اسا

م يران در ب گاد هاا خصوصاي ودوي اي
ها م يري ي اسا

وهاي ن يجاه نظاا هاا

هاه طالعااَ تاأثير اساساي برهاارييي و ر ا ايان

ب گاد ها مي تذارد.
بودجه ا سخ

ب) مح ودي

و راي رقاب  :عامل ديگر هه بر يود ها ما يري

ب گاد ها خصوصي اثرتذاراس
اس  .مؤسرات تويي
معا ي

مح ودي

وتجار دربخ

بودجه ا سخ  8وانضالاظ مايي درب گاد ها خصوصي
عمومي غايالاَ ازمجموعه ا ازام يازات تونااتون ازجملاه

ها مايياتي نرخ ها ارزترجيحي اع الارات بانکي با بهرد ها نازل وومان

برخوردارن وهمين امرموج

وعملکارد

هاا دوي اي

يخ ي اين مؤسرات مي ود .برعکس مؤسراات خصوصاي ازچ اين

ام يازاتي عموماَ برخوردارنير وناتييرباي عايي

ها خود را باه توناه ا ساازمان ده ا هاه در

راي رقاب ي ودرچارچوب نظي بازارسوديور خود راعفظ هردد وبه عيات ان ادامه ده
صورت ع

زيرا در

انطالاق با راي بازاروزيان دهي مم درمعرض ور کر گي قرارماي تيرنا  .مکاانيي

ور کر گي به م ييه يك عامل ت اليهي مؤثرترچه م وجه مايکي

مايکان اس

ييکن هاره ان وم يران

نييدرنظا عاهمي

ب گاد ها خصوصي ازطريق مکانيي عراب هي وپاسخگويي دروناي ب گااد هاا و

همچ ين مرئويي

م يران درمقابل مجامع وسهام اران در راي عملکرد نامطلوب در معرض اخاراج

اين اصطال را اب ا یانوس كرنای اق صاددان مجارس اني جعل هردد واه ون در ادبيات اق صاد م اول
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د اس .

وبيکار قرارمي تيرنا  .جرياان زياان دهاي هاا مم ومرا مردر عايي
ره

ها دوي ي تور پرس ل وهيي ه و راي م او ناهاريما

”مح ودي
مطل

بودجه ا ماليي“ اس

وتجاار

هاا توييا

درايان ب گااد هاا نا اي ازعامال

هه در ب گاد ها خصوصي نمي توان مص اق دا ه با وهمين

يود ها م يري ي وعملکردب گاد ها خصوصي را م أثرمي ه .

عملکردسازوهارور کر گي وانحالل وتصفيه درنهادها تجاار هشاورها مشاابه مکاانيي تايي
اس  .مؤسراات غيرهاريما ازبازارخارج ماي ون ومؤسراات

طاليعي داروي ي وبقا اصلح وانر

اق صاد وهارييي م جر مي تردد هه در نهاي

هاريم باقي مي مان واين ريي به ر

ين م فع مي اون  .در سااخ ارها عکاوم ي هاه براسااس سلراله مراتا
مکانيي ها پاسخگويي ومرئويي
رون ها وتراي



وه ارل م کاي اسا

پذير مجريان درمقابل قانون تاذاران وجامعاه عامال تصاحيح

ها اس  .در نظا بازاروعرصه عايي

به ور کر گي اين نق

همه قشرها از

ها بخ

خصوصي مکانيي رقاب

تصحيح ه د را ايفاء مي ه وبه هارييي ور

وته ي

م جر مي ود.

منطق بازاروقواعد حاكم برآن

نظا ها اق صاد مال ي بربازاردرجريان ر سرمايه دار وباتذاراز ئوداييري (زمين دار ) وپي ايي
مرهان يليري (سوداتر ) کل تر

 .انگييد سودبه م يياه محار

اج ماعي وقانوني عوامل تويي مکانيي قيم
تويي وعاهمي

مصر

رقاب

وپ ي ار

عاييا

هاا اق صااد

ن تقاوا به م ييه جه

تحار
ده ا د باه

ه د ازمهم رين ويژتي ها اين سير ي به مار مي رون  .ب اابراين م طاق
ورقاب

اس واراس  .ر ارساودجويانه خصاي انگيايد هاا عالئاي

بازاربرپايه سه عامل سود قيم

و شارها نا ي ازسه عامل سود قيم

باه

ورقاب

تونه ا هاريم ها هاوخ مات موردنيازمصر

موج

مي ود هه ب گاد ها ومؤسرات تويي

ه تان راهه درتقاوا مؤثر ان م عکس ماي اود

تويي ه .
عايي

درنظا ها مال ي برمالاديه يزاد

اق صاد ومايکي

خصوصي قيم

ها چ ا نق

ووفيفاه

عم د را عه د دارن هه ازجمله مي توان به موارد چون ان قال اطالعاات درماورد تغييارات اهميا
وارزي نرالي محصو ت نهايي ونهادد هاوعوامال توييا وسايله انگيايي درراسا ا توييا ها ها
باارزي تر به هارتير روي ها تويي باصر ه تر ها اي
وسرانجا توزيع محصول بين مصر
غيرم مرهي بازارومکانيي قيم
مي يي  .نيروها بازارورقاب

ه تان(جيرد ب

وتخصايص م اابع باه جهاات مطلاوب
به وسيله قيم ) ا ارد هرد .دراق صادها

هاابيارمؤثر برا ان قال اطالعات وهمااه گي عاييا

هاباه امار

درعين عاال ماي توانا نقشاي تأثيرتاذاروپويا درايجاادتحو ت اي
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وانالا

سرمايه در عايي

اق صاد

راهي يورد .قاع د رقاب

بقا اصلح و انر

ها سوديورايفا نماي وموجالات برقرار انضالاط ماايي رادر عاييا
دربازاردرعين عال به متابه يك مکانيي تيي

رقاب

نق

عايي

خودرا ادامه ده ازبازارخارج خواه

يا مؤسراه ا هاه ن وانا درياك نظاي رقااب ي
ن ب گاد ها غيرهاريما دريك نظاي

وبيرون ران د

رقاب ي سايي به مع ا باقي مان ن هارتياران وب گاد ها هاريم دربازارودرن يجه تقوي
هارييي اق صاد اس  .درمقايره با نهادبازارهه قواع عاهي برين سود قيم
خصوصي اس

وسلرله مرات
عرصه عايي

درنهاددوي
فا ي

سازمان يا ه اس

وعرصه عايي

ورقاب

و

جريان ر
وعامالن عايي

ها عمومي وعاهمي ي هاه برپاياه قا رت

وپاسخگويي نقا

تصاحيح ه ا د دارد .درهماين عاال

ها تويي دربازارتويي ها هاوخ مات خصوصي اس

به عما د تويي ها هاو خا مات عماومي اسا

وم اخلاه دويا

دراق صادها يزادبه طورطاليعي وم طقي به مصاديق کر
يا کر

طاليعي داروي ي و

عمل مي ه  .درواقع ونفس امار سازوهارور کرا گي درنهااد بازاردر اراي

تصحيح ه د داردب ين مع ا هه ره

درين بخ

هاا

درعاييکه وفيفه اصالي دويا
درعاوزد توييا ها ها خصوصاي

بازارمح ودوم حصرمي تردد .نارساايي

بازاربه مجموعه رايطي اطالق مي ود هه درصاورت تحقاق ين بازارقادرنخواه بودهاه
سه وجه عم د دارد( :الف) ناهاريم

تخصيص م ابع رابه نحوهاريم انجا ده  .ناهاريم

درترهي

محصول تويي

د به مع ا تويي اوا ي پارد ا ازها هاوخا مات وتويي نقصااني پاارد ا ديگار؛

(ب) نا هاريم

مالاد تي به مع ا قرارتر ن ها هاوخ مات دراخ ياار هرااني هاه بيشا رين ارزي

رابرا ين ها هاوخ مات قائل نير وب ابراين مالاديه ها هاوخ مات مي توان ر اد جامعه رابه مفهاو
پارتويي ارتقاء ده ؛ (ج) ناهاريم
تويي

تويي

به مع ا ع

 .عومل تأثيرتذاردرايجادنارسايي و کر

اس فادد بهي ه ازامکانات وتوانم ا

بازارم ع دوم وع اس

ومييان کر

هاا
يانارسايي

بااازارمي تواناا درجات توناااتوني دا اا ه با اا  .باارا ر ااع نارسااايي هااا بااازار دوياا
ناتييرباي دراق صاددخاي

ه

کل هاوانواع مخ لف کر


اما ايود ايان دخايا

ونقشاي هاه دويا

ماي پاذيرد م اسا

باا

يانارسايي بازارم فاوت خواه بود.

چارچوب حقوقی وقانونی حاكم برفعالیت های بخش خصوصی

صر ظرازنظي وقواع طاليعي بازار عايي

ها بخا

خصوصاي درچاارچوبي ازقاوانين ومقاررات

موووعه انجا مي ودهه وجوداين نهادهاوچارچوب ها عقوقي رامي توان به م ييه « قواع باز »
عاهي برعملکردينها قلم ادهرد .اين قواع ومقررات بر راي
وهمچ ين جلوتير ازاعوجاج وانحرا
دارد .قواع نافربر عايي

بخ

عايي

کل تير وجريان ر اين بخ

ينهاازمريرها مطلوب نق

ها

وتاأثيرتعيين ه ا د ا

خصوصي تر رد وسيعي ازقوانين رادربرمي تيردهه ازجمله مي توان
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به قانون م ني قانون تجارت قانون تعاون قوانين ومقررات صادرات وواردات قانون هاروبيمه ها
اج ماعي قاوانين ماييااتي قاوانين پاويي اع الاار وارز
زير

قاوانين رقابا

وو انحصاار مقاررات

محيطي وبريار ديگرازمقررات ويئين نامه ها وهمچ ين نهادها ت ظايي ه ا د ا اارد هارد.

انگييد اصلي برا ت وين اين قوانين ومقررات ايجاد تأسيرات ونهادها وچارچوب عقوقي ز برا
ت او عايي
به عايي

وتوسعه بخ

ها اين بخ

م في عايي

خصوصي وت ظيي م اسالات ين با دوي
درجه

وجامعه وهمچ اين ساامان دادن

ترهيل جريان ر اق صاد وجلوتير ازاعوجاج هاا و عاوارض

ها اين بخ

اس  .در هشورها پيشر ه ص ع ي اکل تيار تأسيراات عقاوقي

عايي

وهمين امر نياي

ونهاد هاريم برا

ها نوعاً خصوصي عمالً طي چ قرن محقق

د اس

زمي ه ر سرمايه دار وپويايي وباي تي ين را راهي هردد اس  .درعين عال باي توجه دا ا
ايجادچارچوب نهاد

عايي

بخ

ها ياد د دراق صادها بازاروازيحاظ اق صاد مو ق هيچ تاد

به مع ا ووع مقررات زائ ومياعي نالودد اس
اين تونه سازمان دهي اق صاد وباه

واين تأسيرات عقوقي هه باا مالعظاه مييا

ترريع جريان ر

اصل مم وعي

اس ت اء محروب مي ود ييکن دراق صادها با بخ
عايي

ها اق صاد اس

ومشاره

بخا

هاا

اق صاد ايجاد ترديا د هماوارد نقا

ترهيل ه د ونظي ده د دا ه ان  .دراق صادها مال ي بربازاروهاريم اصال يزاد
وموارد مم وعي

هاه

عاييا

اسا

دوي ي تر ردد وغيرهاريما

خصوصاي درعاوزد هاا محا ودوبا

ص ورمجوزوابيارها ه ريي مشابه امکان پذير اس  .ب ابراين دراين نظا ها عجي عظايي وترهيا
پيچي د ا ازمقررات وقوانين دس

وپاتيرهموارد به صورت ماانعي باه وياژد بارا

عاييا

بخا

خصوصي ايجاد د وهيي ه انواع واقرا ه رل هاومقررات مح ود ه ا د وماياعي باه اکل عا
هارييي وانحرا

ازمريرر وپيشر

اق صاد واج ماعي وپيام ها ناامطلوب ين باه زياان مارد

فاهرتردي د اس .
درهمين عال هارهرد مؤثر بازارازيك سودرترواس قرار نظا ها عقاوقي ونهااد پايا ار اسا
درچارچوب ين عقوق مايکي

به نحورو ن وصريح تعريف وتضامين ا د با ا وازساو ديگار

مر لي مجموعه ا ازقواع اج ماعي واق صاد قابل پي
بل م ت رابرا اس مرار عايي

هاه

بي ي وباثالات اسا

هاه اراي و ضاا

هاب ون ترس ازعوادث وروي ادها اع مايي دريي د راهي سازد.

وظایف وقلمروفعالیت های بخش خصوصی درقانون اساسی
بخ

خصوصي در قانون اساسي جمهور اسالمي ايران از يحاظ نق

دوي ي برخورداراس

وقلمروازهمان پويايي بخا

وورورت ها عاهي بربرنامه ريي عماومي اق صااد هشاوردرمراعل مخ لاف
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ر ع ود عايي
ره

اين بخ

رامشخص مي ه  .در ايان بخا

هاوواع ها خصوصي اس

ا خاص تأمين تردد .عايي
تعريف
بخ

د اس

هاه اامل عاييا

هاا

ارد ياا

سارمايه ز بايا ازطريق م اابع وپاس انا ازها خصوصاي
مي توان درزمي ه هايي هه خارج ازعيطه عايي

ها اين بخ

سازمان ياب  .تذ ه ازاين عايي

خصوصاي نييمان ا عاييا

ها بخ

دويا
هاا

دوي ي تابع برنامه ريي عمومي اق صاد هشوراس .

دراصل  33قانون اساسي درخصوص سه بخ

دوي ي تعاوني وخصوصي اين مطل

« تفصيل وواب وقلمرو و راي هرسه بخا

را قاانون تعياين ماي ه ا » .ب اابراين ايان پرسا

ود هه ييا موارد بر مردد دربخ

مي توان م طر

مي ود باي به صورت مايکي

عمالً «در انحصار دوي » با  .قاع تاً م يول قرم
را م ضمن با

هه به صورت مايکي

نمي ه (طر وابالغ سياس

عمومي ونهاديرايي ها نوين نق
وغيرهايال

نک ه ديگراين مطل

 به ترهيل ريي ر بخاس

دام ار

صع

ق درجه

اس

عمومي درانحصاار دويا

اس » تحقيقاً مع ا «در انحصاردوي

نياي

اس » را ا اادد

درجمياع اماور اق صااد در

اق صاد هشورسازتارنير

خصوصي مح ودوم حصرتردد.
خصوصاي صاراع اً باه م يياه مکمال

د اس  ... « :بخا

خصوصاي اامل ين قرام

تجارت و خ مات مي ود هه مکمال عاييا
مکملي راعلي ا صول باي دوي

تکميل عايي

وبا اصال تأسيرات

باي  -ازطريق ايجااد زيرب اهاا نهااد وعقاوقي

هه دراصل  33قانون اساسي بخا

وتعاوني اس » .چ ين نق
اق صاد

اصلي دوي

ها اق صاد دوي ي وتعاوني مطر

هشاورز

عمومي دراخ يار دوي

» نالاي اين مع ا

هه ادامه خ مشي مالا ارت دويا

راي ه وني با نيازها و اييامات اين مرعله ازر

عايي

دو اصل  33يع ي «بخ

دوي اي اامل هلياه

ها هلي اصال  33قاانون اساساي نييبراسااس چ اين تفرايروم طقي

اس واراس ) .ق ر مرلي ين اس

وهايال

» قرارتيرديا ارغ ازمفاد صريح ايان اصال

هه ص ايع وموارد بر مردد به يحاظ خصيصه مايکي

قرارداردوبه بيان ديگر عالارت «در اخ يار دوي

تصريح

دوي ي ب ابرينچه ازما يول اصال مذهوراسا الاط

عمومي « دراخ يار دوي

ص ايع بيرگ  ...ومان اي ها اس

د هه

از

هاا اق صااد دوي اي

عه د دار ودودرعرصه عاييا

هاا

ها خصوصي عضور دا ه با .

چارچوب نهادی -سیاستی توسعه بخش خصوصی
در عايي
عايي

ها اق صاد
ها باي به بخ

دوي

نوعاً باي نق

خصوصي (وبخ

تکميلي را عه د دار اودونق

اصالي درايان توناه

تعاوني) سپردد ود .يان تي الارتن از جملاه اق صاادداناني
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اس

هه براين نق

تأهي داردودره اب « طر توساعه » خاود ايان نک اه را صاراع اً

تکميلي دوي

مطر مي ه هه ع اصل ومرز عايي
هه عايي
م اس

ها بخ

ها دوي ي وخصوصي باي به نحو تعياين اود

ها بخ

دوي ي صر اً به عوزد هايي م حصرومح ودتردد هه به رغي ايجاد انگييي ها

وبرقرار تشويق ها

سربازمي زن  .ب ين ترتي

ز به هرعاال بخا

خصوصاي ازوروددرين عاوزد هاا
ها دوي

ازدي تاد اين اق صاددان عايي

عاييا

باي به امورزيرمح ود ود:

 ايجاد وعفظ راي اق صاد  -پويي با ثالات؛ -ت ظيي عايي

ها اق صاد درجه

 تصحيح نابرابر ها تکميل عاييبخ
صر

جلوتير ازبروز بيکار ها تر ردد؛

ي درتوزيع دريم ؛

ها بخ

خصوصي درعوزد ها معين (عوزد هايي هه به هر دييل عاييا

خصوصي نمي توان هامالً پاسخگو نيازهاوتقاواها با ).

نظراز وفايف اجرايي نظارتي وتکميلي مطر

د دربردا

« تي الارتن » مشااره

بخا

عمومي درزمي ه تويي ق باي به عوزد هايي (مان امور نظامي د ااعي وان ظاامي هارهاا اما اد

جمعي ونظايرين ) مح ود وم حصر تردد هه از يحاظ ادامه عيات وعفظ ام يا
اس
اهمي

(تي الرتن .) 118
طر مطاي

ين باب اس
ودراخ ياردوي
ا غال دوي

ورويکردياد د درزمي ه نق

وقلمرو بخ

هه درقانون اساسي جمهور اسالمي ايران نق

ساپردد ا د اسا

اس

ملاي عاائي اهميا

وعما د عاييا

ها عمومي وخصوصي به وياژد از
تکميلاي باه عها د بخا

هاا اق صاااد درزمارد اماور قلما اد ا د هاه درمايکيا

اس .
درعرصه وسيعي از عايي

هه درهيفي

انجا امورسياس

ها اق صاد طي چ دهه اخيردرعين عال باعث ترديا د

تذار وعااهمي ي هاه در اماروفايف اصالي دويا

مي توان درايجادوسامان دهاي بازارهاا واس قرارتأسيراات بازاروسارانجا ر ا عايي
خصوصي (وتعاوني) تأثيرتذاربا

وفايف دوي

خصوصاي

اسا

هاا بخا

اخ الل ايجاد ه .

دراق صادها مال ي بربازاراس قرارقواع باز

پيگير ه

ها اج ماعي وبرقارار

تجهييدريم برا تأمين عايي

هاا بخا

عماومي ومصار هاريما

نظا تأمين اج ماعي م اس
دريم ها بودجه ا

و

ت فيذقراردادهاوعماي

ازمايکي

خصوصاي وتوييا ها هاا عماومي اسا .

برا جلوتير ازاعوجاج هاا بازاروفيفاه اسا قرارنهادها ت ظايي ه ا د عاييا
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هاا اق صااد

نييبرعه د دوي

خصوصي ازيحاظ اصويي مي توان درهمه عوزد هايي هه (با توجه باه

اس  .بخ

پارد ا مالعظات اج ماعي وام ي ي) مم وعي
ب ين ترتي

بخ

راي اصلي ر

قانوني وجود ن ارد وارد ود.

خصوصي را مي توان چ ين بر مرد:

 oتعريف رو ن وتر ردد عقوق مايکي

خصوصي وتضمين ين با تکيه بار مشاخص هاردن

هادرزمي ه هر

سارمايه واواب ترا ري

نظا انگيي ي عايي
واع ها تويي

سرمايه تذار مج دوديگرع اصر پايه ا ر ؛

 oهوچك هردن دوي

ومقررات زداياي درجها

ه رل ها دوي ي ويزادساز قيم
 oر ع ابهاا هاا نهااد
عايي
عايي

ها تويي
بخ

ما يري

هاسا ن ازمايکيا

ومقاررات و

هاوتجارت ومالاد ت؛

عقاوقي وقاانوني درزمي اه روابا اج مااعي باه وياژد درزمي اه

درجه

سرمايه و ضا م اس

ايجاد ام ي

سارمايه تاذار ور ا

خصوصي؛

 oم طقي هردن عماي
جه

سود تاراهي وانالا ا

ها دوي ي وبرقرار انضالاط مايي ومحا ودي

هاا بودجاه ا در

کل تير اق صاد يزاد غيردوي ي وغيريارانه ا ؛

 oزمي ه ساز برا اس قراريك جريان ر ا باثالات واج ااب ازتغييارات پيااپي سياسا

هاا

وتلون سياس ي؛
 oايجاد زيرب اها

خصوصاي باتکياه براصاالعات نظاا باانکي

ز بارا توساعه بخا

سامان هي بازار پول وتر ري وتعميق بازارسرمايه؛
 oايجاد راي رقاب

وهاس ن از انحصارها واسقرارنهادها ت ظيي ه د؛

 oاتخا اس راتژ ها تجار ا ص ع ي برون ترا با تکياه برتعامال عاال وم قاارن بااق صااد
جهاني ودرهي يميي ها م طقه ا ؛
 oايجادوسامان دهي بازارها (بازارهاار بازارها هاوخا مات بازارهاا ماايي و )...واسا قرار
تأسيرات معطو

به ر وت ظيي عايي

بخ

ونهادساز ها م اس .
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خصوصي ازطريق اصال قوانين ومقررات

توسعه فرهنگ
کارآفرینی -
اصالح نظام
بانکی

فضای مساعد
کسب وکار-
اصالحات
نهادی

بهبود نظام
تدبیرعمومی -
همکاری های
گسترده تردولت و
بخش خصوصی

شکل گیری بخش
خصوصی پویا -
افزایش سرمایه
گذاری بخش
خصوصی

ارتقای
ظرفیت های
علمی  -توسعه
مشارکت مدنی

چرخه هم افزایی
تعامل دولت و
بخش خصوصی
توسعه سرمایه
انسانی -
بهره مندی
گسترده تر از
منافع رشد

افزایش
بهره وری -
رشد اقتصادی

سرمایه گذاری
دولت در
زیرساخت های
کالبدی واجتماعی

تولید ثروت
افزایش ظرفیت
های مالیاتی
ومالیات ستانی
دولت

نمودار  -61چرخه هم افزایی تعامل دولت وبخش خصوصی

بازيرايي دوي

همانگونه هه مطر
بخ

نخر ين رط ر

خصوصي وتحقق پارادايي مشاره

ينها دربرنامه ها توسعه اق صاد ملي اس
م اخله ها مر قيي و غير مر قيي دوي
تقوي

اصال نهادها عمومي و کل تير نظاا تا بير ايرا ه

امورعاهمي ي وفر ي

 .اين مطل

دوي

مر لي هاس ن از عوزد ها تص

تار و

در عايي

هاا اق صااد (مقاررات زداياي) ازياك ساوو

ساز دردرون دوي

درعاوزد

اق صاد باي به زيرب ا ساز وايجاد ضا م اس
وواع هاو عايي

وبازار وتعامال متالا

وساازن د

ازسو ديگر اس  .نق
وترهيل ه د ر

ها اق صاد هه اه ون دراخ ياردوي

ود .اجرا سريع وهاريم سياس

اس

بخ

اصلي دوي

خصوصي معطو

به ت ريج به بخ

تردد

خصوصاي واتاذار

ها اصل  33قانون اساسي مهم رين تا دردس يابي به اين ه

محروب مي ود.
سخن آخر آنکه
تجربيات تاريخي توسعه در جهاان نشاان ماي ده هاه ترا ري باي ت اسا
تص

تر ودخاي

جريان ر

ها اق صاد دوي

دررون ها بل م ت درنهاي

اق صاد م جرمي ود .بااين توصيف بيرگ
01

ن دوي

عجاي عاييا
باه ناهاريما

هاا
وه ا

دراموراق صااد باا مالعظاه

هميابي م ابع به بيرون ران د
هاه

رقاب

ن بخ

هارييي ونويور

ها غيردوي اي وهمچ اين محا ود هاردن عملکارد باازارو

ا ياي

يطمه زدن به ريي تحقق ع اي

هاا توييا

هيي ه مالاد ت تضعيف خالقي

وسارانجا

اج ماعي و ر اد مرد م جرمي تردد.

درايران طي دهه ها 2

تا 12

واييامات نا ي ازص ع ي

ن هشور اتخا واعمال اسا راتژ تجاار  -صا ع ي جاايگيي ي واردات

در راي وعف فر ي

ها

عواملي نظير ورورت غلاله برساخ ارورواب تويي

ي وهاري ري ي دربخ

وسهي وتر ري عجي م اخله ها بخ
سه دهه دوي

درتجربه ايران هموارد عامل نف
وسهي دوي

وم يري

وتر ري قلمرو عايي

تصوير

د درقانون اساسي دوي

نوعاً تص

تر ودخاي

مقررات م اقض باماهي
بيرون ران ن بخ

کل تير

بع

اراي ج يا

ا اج ماعي هشورودرانطالاق باا مالااني عقاوقي ونظاا اق صااد
باپذيري وفايف ومرئويي

هاا ج يا همراد باترا ري اماور

اق صاد مال ل تردي  .اين توناه

درتويي تجارت وتوزيع امورزيرب ايي وخ مات اج ماعي و - ...هه برخاي
وبخ

ها ديگر ازين ماهي اً در مار عايي

انجامي د اس

مارهاره ان بخ

وبه ناچارا ياي

نام عادل وخارج ازتوان مايي هشوروپيام ها

ن بي قوارد بودجه وهرر ها ين شارها تورمي دراق صاد ملي ر ا

عوزد ها غيراق اروغيرمرتال باوفايف اصلي ين باعث
جريان ر

ها بخ

هاا

عماومي وتوساعه ساازمان هاا

ناچيي تويي ناخايص داخلي تش ي بيکار و...دربردا ه اس  .ب ين ترتي
عاهمي ي دوي

هااو

محا ود ه ا د باه وياژد ازديا تاد تويي ور ا صا ع ي باه عااملي بارا

غيردوي ي محروب مي ود  -طالعاً به ا ياي
ين را مان بيرگ

ترديا وطي چ ا دهاه

م ر مردرتوزيع م اابع وتوساعه بوروهراساي باا انالاوهي ازسياسا

ازينها درزمرد وفايف طاليعي دوي
دوي ي ووابر ه به دوي

رانييتاا عا ود مهياسااخ .

دوي ي دا ه اسا  .وقاوع انقاالب اساالمي

ها غيردوي ي وسرانجا ه هردن جريان ر

تر ردتي وفايف دوي

توسااعه

عمومي برم اابع نف اي تاأثير تعياين ه ا د در

ها بخ

وتحو ت سياسي واق صاد بع ازين موج
تذ ه درجريان تحو ت اق صاد

ها ص ع ي وايجااد

خصوصااي ونهادساااز هااا ديگردرجهاا

خصوصي زمي ه ها ر اين بخا
ومايکي

نقا

دوي ي را دراق صاد راهي يورد .اما درعين عال طاي ايان

ساااخ ارها انگيي ااي باارا ر اا بخ

نق

خصوصي وان ازد بازارموجالات ا ياي

باتأسيس بانك ها تخصصي اعطا ترهيالت ارزان به عايي

سرمايه تذار ها موي بخ

هشااورز

د اس

تضعيف ود وازسو ديگر ايان راي ا ازجه
تأثيرات نامطلوبي رابراق صاد هشورتحميل نماي .
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تر ردد

ن دوي

در

هه ازيك ساوجريان انجاا اماور
اتاال

م اابع وهمچ اين ه ا هردن

براين روال اتر راي اق صاد موجود م حول نشود امکانات وم ابع مح ود د مويا درهردوبخ
دوي ي وغيردوي ي باتوجه به هاه
عره

نرالي دريم زايي بخ

نفا

رو انجاا

طاي ساال هاا پاي

ها اق صاد رابه تونه ا هه م ضمن ثالات وتعادل ر وتوساعه يي ا د هشوربا ا اراهي
واق صاد ملي همچ ان با راي نامراع وم في پ ي د هي ر ا

نخواه ساخ

دسا

باه تريالاان

خواه بود.
هه قانون اساسي جمهاور اساالمي اياران وفاايف عما د و

ا ارد به اين نک ه بريار ورور اس

س گي ي چون امکان ا غال به هار برا همه ا راد و راي مراو برا اعراز مشاغل برخاوردار
ازتأمين اج ماعي وخ مات به ا ي ودرماني همگاني تهياه وترا ري وساايل يماوزي و پاروري

رايگان برا همه مل

تا پايان دورد م وسطه راهي ساخ ن زمي اه اجارا خاناه دار ا ن هر ارد و

خانوادد ايراني تأمين نيازها اساسي ز جه
برعه د دوي

قراردادد اس  .انجا چ ين امور خطير هه درواقع سازمان هي وساامان هي زنا تي-

اه ون نيديك  18ميليون نفروتا بير
اس

تشکيل خانوادد برا همه و بريار وفايف ديگر را

نه ت ها ازعه د دوي

مرد دربخ

ايران هه ازعه د هيچ دوي ي درجهان به ت هايي ساخ ه نير  .ايان خاود

ها غيردوي ي هر

برازن هشاورز ه
مي توان ادارد ه

سال بع عول وعوي  22ميليون نفار -تماامي مارد هشاور
هه باي سرمايه تذار ه

هارخانه ها ص ع ي برپاا دارنا وين راباه توناه ا هاه خاودمي خواه ا و
تجارت ه وازطريق دادو س درداخل وخارج برا خانوادد ها خوي

وهشوردريم ايجاد نماي  .وفيفه دوي
نظارت ودخاي

هارايجاده ا م رساه وبيمارسا ان

ت هاايجاد راي

درت ظيي اصال واجرا قوانين م اس

تضمين واعمال عقوق مايکي

ز برا انجا عايي

وسپردن هار مرد به خود مرد اس  .هايچ هشاور باا مشخصاات

خصوصي عال و پويا به ه

پو ان  .درواقع سود انگييد و رقاب
ملي اس

هاا برناماه رياي

با مراعل ر وتوسعه اق صاد ملي تعريف

وويژتي ها اق صاد مخ ل ب ان تونه هه درقانون اساسي به ين ا ارد
يك بخ

دوي

ها عظيي وتونااتوني هاه پاي

د اس

قادر نيرا

با ون

رودارد جاماه عمال باه

ع اصروعوامل اصلي ومحر توسعه بخ

خصوصي دراق صاد

هاا

خصاي مردماي و

هه انجا سرمايه تذار ها تر ردد و ريي دس يابي به ه

ملي را ممکن مي سازد.
اصال وتغييراين طرزتفکردرجامعه ه وني ماا هاه انالا ا
م راد

بابي ع اي ي وفلي درجامعه اس

توسعه ملي وص ع ي هردن هشوراهمي

سارمايه  -مخصوصااً سارمايه يييکاي-

ازنخر ين تا ها ورور اس

هه بارا پيشاالرد راترد

عيااتي دارد .وجودطرزتفکرياد ا د درهرجامعاه ا  -وناه
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ت هادرايران  -به ازميان ر ن ام ي
سو

عايي

سرمايه وسرمايه تذار ها بل م ت تراي

ها هوتاد ما ت زود باازدد و تاور زا ودرنهايا

سارمايه هاا باه

دامان زدن باه اخ ال اات طالقااتي

مي انجام  .عارتقريي ثروت ين هي ثروت هايي هه باه دييال واعف اق صااد ملاي توييا ين عماالً
درمحاق توقف واقع

د ترييسرمايه ها واسطه تر ازپرداخ

هارم خصص به خارج براثروجود چ ين ضا نامراع
جا ا ياي

مايياات و رارسارمايه و نيارو

همراد با اويوي

دادن به توزياع دريما باه

پيوس ه تويي ات ملي از مهم رين تعارواات وت گ اهاا توساعه اق صااد  -اج مااعي

درايران محروب مي ودوتازماني هه اين ضا اصال نشاود مارد تماا ان ظاارات باريوردد نشا د
خودراازدوي
عايياا

خواه خواس

ومن اي که بخ

خصوصي رانييبه عل

باه

ينکه باه جاا تاراي

هااا موي بااه امورواسااطه تاار وتااور زا مااي پااردازد مراائول ودرخورتعقياا

و

مجازات مي پ ارن .
ب ون تردي معضالت اق صاد

ا اج ماعي هشوربا عمله به صاعالان سارمايه وما هي هاردن يناان باا
نير

ع اوين توناتون قابل عل و صل ياع ي تخفيف ووعي
نامراع بودن ضا سرمايه تذار درهشورراهگشا جل

وايال ه پ وانا رزنمي توان در اراي
هاايي ازاق صااد

سرمايه مرد باه بخا

ترددهه پروراني ن وبه ثمرنشان ن ين به پايمرد وتحمل د وار هاو شاارها براياردردورد هاا
طو ني تراززمان ز برا تجارت وواسطه تر نيازدارد.
راي م اس

ايران ازجمله هشورها درعال ر واج

توسعه اج ماعي اس  .دس رسي به م ابع ارز

اق صااد

برا پيشار

صا ع ي ا ن و

خايرغ ي مع ني به ويژد م ابع انارژ نفا

وتااز

سرزمي ي وسيع با يب و هوا م وع نيرو هارجوان وتحصايلکردد تأسيراات زيرب اايي خا ماتي
واج ماعي درخورتوجه ازجمله ام يازاتي اس
بخ

هاه ماي توانا امکاناات ترا ردد ا رابارا توساعه

ها غيردوي ي راهي يورد .امابهرد تير ازهماه ايان اراي مرااع نيازم پذيري ايياماات

توسعه ازيك سوو راهي يوردن راي
هه همکار و هميار مرد و دوي

ز برا اس فادد ازتوانايي ها بايقود اس  .تردي
اتربادي تاد هاوبي

توسعه وپيشر

متال

تجهييترددامکان تحقق اين خواس ه بريارسريع ترامکان پذيرخواه

نيرا

اق صاد  -ص ع ي

.

از همين رو

درسال ها يي د با مالعظه ورورت ايجادا غال درمقياس هاا ترا ردد نا اي از

جواني جمعي

ا ي تجاار  -اق صااد در

تحو ت سريع اور و کل تير رقابا

هاا

بازارها م طقه ا وجهاني سازمان هي ه وني اق صاد هشوربا ويژتاي سالطه بخا
ت او نالودد وباي باهوچك هاردن وهاريما هردن دويا
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دوي اي قابال

ازياك سوواس قرارتأسيراات م اسا

بارا

عملکردمؤثر بازار زمي ه ها ر بخ

خصوصي وتر ري وتعمياق ريي ا صا ع ي ا ن هشاور

راهي ود.
ها چشي ان از جمهور اساالمي در ا اق  323د.ي .با ون ترديا

ا يون براين دس يابي به ه

مر لي راهي يوردن راي و ضايي م اس
در اق صاد ملي به ويژد جل

هه برزمي ه ين ب وان از طريق ر سرمايه تاذار

اس

سرمايه ها خصوصي داخلي و خارجي وتويي وصادرات انالود و ايجااد

مشاغل موي ودريم زا ازادامه رون ها م في ونامطلوب موجودجلوتير به عمل يورد .تغييردرتوزيع
دريم ها وبرخوردار مرد ازر اد ماد ويساي
وتر ري بخ

بيش رنييت هابامشاره

ها مردمي وازطريق توسعه

خصوصي امکان پذيرخواه بود.

ريي مردمي ساز

عايي

ها اق صااد وتوساعه بخا

خصوصاي بايا ازطريق مجموعاه ا از

اق امات هماه گ وبه هي پيوس ه صورت پذيرد هه مهي ترين ينها را مي توان چ ين بر مرد:
ا نخر

تعريف مج د از عوزد ها مرئويي

عاهمي ي وتص

صورت تيردبه تونه ا هه به هوچاك تر ا ن انا ازد دويا
خصوصي م جر تردد (مالاني انجا اين مطل
راهي

اه ون درسياس

تار دويا

دراماور اق صااد

وبازتشاايي راد بارا توساعه بخا
هاا هلاي اصال  33قاانون اساساي

د اس ).
اله دوي ي با عملکردانحصار ) کرا ه ا د وساها ينهاا ازطرياق

ا انحصارات دوي ي (ونهادها

بورس اوراق بهادار به مرد واتذار ود.
ا هميمان ضا

ز برا

عايي

رقاب ي درزمي ه تويي وصاادرات بارا بخا

نهادساز ها عقوقي قانوني وسازماني مهيا ترددوسازمان ادار هشوردرجه
باااازيرايي ماااؤثروواقعي اااود واز اقا ا امات مقطعاااي سياسا ا

خصوصاي ازطرياق
انطالاق با اين ه

هاااا موواااعي وماااورد و

غيره م پرهييتردد هه هار يي د را د وار خواه ساخ .
ا اق امات اصلي بر ايجاد ام ي
اق صاد

سارمايه ورقابا

ا اج ماعي بل م ت هشوراس

جامعه م ني ودس

در بازارهاو عاييا

هاا هاه ارط اصالي توساعه

م مرهي ودزيرا هاه ام يا

زماه اويياه اسا قرار

ويزاد

يابي به ر سرمايه تذار ها خصوصاي دراق صااد ملاي اسا  .ر اع هماه

مشکالت مالارزد ريشه ا با قرو راد وتالعيض دس

يابي به ع اي

اج ماعي ويزاد ها تصريح

د در قانون اساسي درترو عل اين مرأيه وانجا سرمايه تذار ها تر ردد درهشور اس .
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تکمله فصل «دولت و بازاردرنظریه اقتصادی وبازآرایی بخش عمومی»

ابن خلدون و نظریه دولت
ابوزیدعبدالرحمن بن محمدبن خلدون ( 6041 -6771م) از مارعکما مرلمان وبي تمان يکاي
از م فکران برجر ه لرفه تاريخ جامعه اسي وعلي سياس
خلق نظرياتي درباب جامعه سياس

ودوي

خود باع وان « مقدمه » عاصل پژوه

اس  .اين پيشگا ان يشام ازطرياق

به ارائه ان يشه ها ارزن د علمي پرداخ ه ودراثرمعرو

ها خودراعروه هردد اس .

ابن خل ون ازعيث اي که برا پ ي ارها اج ماعي همان پ ي ارها طاليعي قوانين ومقرراتي قائال
اس

و قوانين اج ماعي را عاهي برترود ها وتودد ها مرد ماي دانا وبراسااس مشااه د وتجرباه

جامعه رادرتطوردائمي ودترتوني مر ا مي اس وعل
وملل بايک يگر هرمي ه
اثالاتي وتحققي درمعر

اززمرد جامعه اساني اس
اج ماعي دانر  .به نظرو

اين تغييارات وتالا يالت رابرخورداقاوا
هه مي تاوان و را پاياه تاذارهاربرد روي

انراان ناچارازعضاوي

دراج مااع اسا

تاا

ب وان به زن تي ادامه ده  .جامعه ترايي اج اب ناپذيرابن خل ون هرچ ا هاه باا اسالوب و ايود
ييکن چيي هامالً تازد وبا يع نيرا

دقيق تر ازپيشي يان بيان

د اس

نظرات عکما و السفه پي

ازاودارد .دراين زمي ه نک ه جايا

به جا اج ماع اصطال «عمران» را بکارمي برد يع ي ها
يباداني پيشر

ايان مطلا

بلکاه مشاابه
اسا

هلاي باا

هاه ابان خلا ون

غاايي هرتوناه تردهماايي انرااني را

وپويايي به سو ر اد مي دان  .درتکوين وتکامل اج ماعات اب ا ا بادياه نشاي ي را

موردبحث وبررسي قرار مي ده وين را محصول رواب وهمکار سادد واب ا ايي ا اراد باا يکا يگر
مي پ ارد يع ي درعقيق
هر

اج ماع روس ايي رامادروموي اج ماعات هر مي اسا  .اج ماعاات

در مرعله بع از کل تير روس اها يع ي بع ازتوانگر ن و پيچي د تر ن رواب اج ماعي

پا به عرصه وجود مي تذارن .
نظریه عصبیت ابن خلدون اززمرد ب ايعي اس

هه نظيرين راهم رمي توان درمياان م فکاران اساالمي

جر  .به نظرابن خل ون عامل اصلي تشکيل اج ماعات عصالي
عال ايرعمن بن خل ون مقدمه ابن خلدون ترجمه محم پروين ت اباد
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يع اي چياي

تهران . 31

االيه همالرا گي

اج ماااعي اسا

هااه دريثارجامعااه اسااان بعا ازو

ارزن د ا درتشکيل ترود ها انراني دارد .عصالي

همان ا اميل دورههاايي وهااواداران

به مع ا ابن خل وني هلمه ممکن اسا

قومي تروهي و ملي دا ه با  .ناسيوناييراي معاصرصاورتي ازصاورتوناتون عصاالي
مي يي هه مي توان ين را به عصالي

جااا

ملي تعاليرهرد .به اع قاد ابن خل ون خويشاون

ج الاه

باه امار
هي مرلکي

ا راهات ديان و خالصاه هلياه م شاابهاتي هاه اماروزد زيرع اوان همالرا گي مکاانيکي وارتانياك
(سازوارد ا ) معرو

عصالي

د اس

تو يق درتشکيل اج ماعات وم اوم
عصالي



مي تردد.

راموج

وپويايي ينها مرهون عصالي

يا به زبان دقيق تر با درجه

اس

ترود هاارتالاط دارد .ابن خل ون چ ين تمان دارد هه درمياان بادياه نشاي ان وقالائال اب ا ايي
بيش راس

وعشاير مييان عصالي
هر مر ه اس  .جاي

وبه همين ساال

ين اس

هه تشکيل دوي

هرتونه مرا ومرلکي جيباپش يالاني عصالي
نظريه عصالي

سا ييد جاويي وجهاانگير يناان بيشا رازجوامع

ابن خل ون هو ي د اس

ها اس قرارنظا دي اي ياپاد ااهي ياادعوت باه

قو ترود يا طايفه پانمي تيرد .پاس بااپي
تاعل

ايعلل تشاکيل دويا

هشاي ن

هاا رابراسااس قاوانين علا

ومعلول نشان ده  .دوي  -هشورراع نهايي واعال جامعاه ماي اسا وين را نهااد مي ان هاه
قادراس

ان ظا اموررابه به رين وجهاي برقراره ا  .دويا

دراج مااع اهر ر ا مي ه وتا او

مي ياب  .پس به اين سياق انطالاق تم ن هر را با درجه م عايي نهادب
تکاپوتر وتالي انران ها در عايي

سياسي بازتو مي ه .

سياسي برپايه انگيايد مقاا طلالاي وعشاق باه قا رت اسا .

ابن خل ون دراس اجات خود هي به تاريخ وتذ ه ها توجاه دارد وهاي باه واقعياات زماان خاود.
پي اي

دوي

رامعلول طالع م جاوزوس مگرانران مي دان  .اوبرخال

رهاازقي وب اج ماعي رازيادت طل

روسو ومشاابه هاابس انراان

وترل جومي پ ا اردواين تاراي

ناپر راريشاه وسرچشامه

زدوخوردها وپيکارهامي تيرد زيراانران ها ديگردرمقابال تجاوزازخودباه د ااع ماي پردازنا واين
امرج گ وج ال وخونريي راباعث مي ود .برا جلوتير ازاين هشمک
دائمي رمانروايي ز اس

ها وهرج ومرج هاا

هه ا رادرادرمرزقواع وقوانين نگه ارد .زماه رماانروايي وعاهميا

نيرو برتروق رت با تر ازديگران اس  .عکاي تايار هاه ب وانا نظي وان ظاا برقراره ا ومرد
راازتجاوزبه عقوق ديگرانران ها بازدارد به اصطال او « وازع » يا بازدارن د نامي د مي ود.
ابن خل ون به خال

بريار ازان يشم ان اسالمي انگيايد اطاعا

ت هامالاني ايماني مرد نمي دان بلکه برع صرعصالي
عصااالي

قااو تاارود وطايفااه يامل ا

ازاعکاا دويا

و رماانروا را

تکيه راواني مي ه  .عکمران اترازپشا يالاني

خودبرخوردارنالا ا يع ااي بااه زبااان سااادد تاار زورم ا
Social solidarity
Mechanical and organic solidarity
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ونيرودراوخالصه نشود نمي توان رمان خودرابراج ماع ساار وجاار ساازد .ايال اه و
ابرازاين نظريه اهمي

درعاين

اع قاددي ي رانييازم نظردورنمي دارد .به اين م وال مي توي هه دردوي

پاد اهي زور مشيرودردوي

ها دي ي نيرو ايماان انراان هاا را باه پاذيري واطاعا

ها

ازدويا

وا مي دارد.
درمق مه مي خوانيي « :درهرعال هشوربه هر کلي ادارد ود خاواد نااخواد بايا دارا تشاکيالتي
با ا وبرا انجاا امورهشااور وخا م
ودوم اساا

هريااك خاا م گياراني تعيااين ترددوهارهاووفااايف دوي ااي ميااان رجااال دوياا

تقريي ود»...
دوي

بااه دويا

باي مشاااغل ووفاايف خاصااي ب ياان تااذاردد



ها زائي د مي ون به ر مي رس وپيرو رسودد ميگردن  .به تمان او عمردوي

دورد بخ

ها باه پا ج

مي ود:

 دوران پيروز (الظفر) زماني اسر اد برديگران غلاله مي ه

ودوي

هه ترود ها براساس عصالي

وانگييد ق رت ورسي ن باه

را تشکيل مي ده .

 -دوران خودهامگي (االستبداد) دراين دوران رمانروا يا سلطان هه ديگربه عصالي

پشا يالانان

خودهم رنيازدارد رسي خودسر درميان مي نه و رمان ها خود را با اس ال اد به مورد اجرا
مي تذارد.
 -3دوران يرام

ويسودتي (الفراغ) ه گامي رو مي نماي هه نظاي برقارار ا د ودويا

کود وق رت وعظم
 -4دوران رواي

وخرس

خودرسي د اس .
(القنوع والمسامحه) هه سا ييد جاويي هاا نا رمااني هاا جاا

خودرابه سکون وسکوت ويرام
 -5دوران ريخ

مي ده .

وپاي (االسراف والتبذیر) هه عاصل ر اد ويرام

اس

ودوي

انحطاط وت يل وبايمآل مرگ مي هشان .
ابن خل ون سه نوع دوي

را برمأخذ سه تونه سياس

 -سیاست دینیه هه هاردوي

باه

ازهي م ماييمي ه :

براساس قوانين رع به سامان دادد

د اس .

 سیاست عقلیه يا دوي ي هه مال ي برقواع عقلي عمل مي ه . سیاست مدنیه يا ين تونه دوي ي هه به سو م ي ه اوله راه مون مي ود. مقدمه ابن خلدون ترجمه محم پروين ت اباد

صفحه .3 2

0 1

را باه ساو

رعي به تمان او همان خال

دوي

ودوي

بوجوديم د اس

اسا

م ني همان دوي ي اس

سا ر برين عاهي با
ازويژتي ها

ودويا

هه با روااي

وين م ي ه اوله ا اس

کر ابن خل ون ينکه عي ي

عقلاي دوي اي اسا

هاه برمال اا قهروغلالاه

مارد جاماه عمال پو اي د ومارد

مشابه با نظريات السفه يونان.

ترايي را جايگيين بااور ماذهالي ماي ه ا وبارخال

بريار از السفه درتشکيل اج ماعات ق به نالوت ووجوب مطلق ين تکيه نمي ه و سلط
غيردي ي را نييهه دراطرا

عاهمي

مي پذيرد ويذا خال

واه ا

را از سلط

جهان وجوددارد به ع وان واقعي

تفکيك مي ه

وغيردي ي مي ود و با ج اهردن دوي

ويسودتي خيال توسن کررادرزمي ه سياس
وسياس

ق رت دوي

محراوس وملماوس

يا به بيان ديگرقائل به عکوما

رعي از دوي

يا

دوتاناه دي اي

غير رعي امکان ين را مي ياب هه با راغ بال

وجامعه اسي جو ن ده وبا يزاد بيش ر دربااب

به بحث وبررسي بپردازد.



درزمي ااااه عاااا ودوثغوروفايف دوياااا
ابن خل ون مع ق اس

نمودار -14منحنی لفر یا منحنی ابن خلدون

هه هارهردها دويا

باي به اس قرارقانون ونظي وايجاد ضا مراع
هاا اق صااد محا ود

برا انجاا عاييا

دريم دوي

وم حصر ود .به تمان او اع ارا باه عقاوق
مايکي

ازراد ها ومريرها تجاار

عفاف

وتأمين صلح ويرام

ازاييامات اساسي جريان

تويي وتجارت درهرجامعه م ما ني محراوب
مي ود وماازاد اق صااد ت هاا زمااني ر ا
مي ه هه سياس
ز برا ر

هاا دويا

عايي

ها اق صاد را اراهي

سازد .اخذ ماييات ها وبردا
وم ابعي را هه دوي
به مصر
دوي

زمي اه هاا

ازاين مازاد اق صاد ازسو دوي

از اين راد تجهييمي ه

برسان (مفهو دوي

00
0

نرخ مالیات (درصد)

0

باي به ع اقل ممکن تقليل يابا

ت ها باي برا ارائه خ مات وامورعمومي برياروارور

ع اقلي) ودرن يجه به اع قادابن خل ون ع مطلوب مايياات سا اني

نييناتيير باي به دام ه ا مح ود ودهه اخذماييات ها يطمه ا به انگييد ها تويي وتجارت

 رجوع ود به حاكمیت دراسالم ونظرابن خلدون درباره آن داودرسائي  . 38به خصوص رجوع ود باه جهاان بینای
ابن خلدون نو ه ايو هوس

ترجمه ده رمه

مظفر

ان شارات دانشگاد تهران چاپ دو
0 0

. 8

يع ي م الع اصلي ايجاد مازاد اق صاد
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سیاست های عبورازرکودتورمی
و
ايجاد فضای مناسب سرمايه گذاری
ايران به منزلهه يیهی ازکرهورهای تولیهن کننهند ونهادرکننند کاخههای

ه ین باساخ اراق صهادی

تك محصولی ،غیرم نوع وا عطاف اپذير وعاًدرمقابل تیا ه ههای خهار ی قابتیهت موا وهه وتطبیه
کم ری دارد ،به خصوص که عوامتی ظیرتحريم های يك ا به وچنن ا به ومحنوديت ههای ايجهاد
شند درمناسبات اق صادی با موم رين شرکای تجاری ايران وهمچنین پیگیری برخی ازسیاسهت ههای
اهماهنگ ومغايربا منط اق صادی ،ظام تنبیرشاي ه وت صهی

بوینهه منهاب و ...دردورد ای

هب اً

طوخ ی یزبرآن افزودد شند ومجموعه اين شرايط میهزان آسهیب پهذيری اق صهاد کروررادرو هعیت
کنو ی ب یارترنينکردد است.
الزامات راد ا نازی چرخه رشن اق صادی
بی تردين ريان تولینوتجارت ايران نرفنظرازموا ساخ اری -سیاس ی و فضای عمومی ام هاعن و
امطمئن برای سرمايه گذاری وک ب وکاردرسالیان گذش ه ،اکنون دراف کوتاد منت ومیان منت یهز
با مجموعه ای ازچالش ها وتنگناهای وپنين موا ه شند است که عامهل عمهند آن اعمها و هعیت
تحريم (واح ما تناوم آن درآينند) وو ود تنش های سیاسی درروابط بین المتتی ومنطقه ای است.
 تحريم های اق صادی بررو نتوسعه اق صهادی و ا مهاعی کرهورترمیرمندی داشه ه اسهت ،ايهن امهربه خصوص درنناي بافناوری های پیچیند مصناق بارزتری دارد؛
 -تحريمهای اق صادی سبب تغییردراولويت های ت صهی

منهاب گرديهند اسهت واسه دادد ازمنهاب

ومروت حانل ازفروش دت ازسرمايه گذاری های بتننمنت ومولن به سمت ترمین کاخهای مصهرفی
سوق ياف ه وبه حوی هزينه مناسبات خار ی امناسب به نورت واردات مصرفی ازمبهادی محهنود
( ظیرکرورچین وبرخی کرورهای ديگر) واتالف مناب وسهرا جام لطمهه بهه سهاخ ار تولینواشه غا
کرورپرداخت شند است؛
 تحريم های اق صادی بر ب ش های با یی ،مالی و نادراتی بیش ازسايرب شها ننمه وارد کردد ومو ب ب ه شنن خطوط اع باری ،کاهش مناب مالی خار ی ،س ت شنن معامالت ،افزايش هزينهه

مبادخت وازدست رف ن فرنت ها وبازارهای موم نادراتی ودر یجهه ترنينشهرايط رکهودی بیره ر
شند است؛
 درسطح اق صاد خرد ،تحريمهای اق صادی به دلیل افزايش هزينهههها ،طهوخ ی شهنن چرخهه مهالیوعنصرعنم اطمینان برعمتیردبنگاد های اق صادی چه دول ی و چه خصونی ترمیرب یار مندی گذاشه ه
وا رای پروژدهای سرمايه گذاری بزرگ وکوچك را م وقف ويابورد برداری ازآ وا را اب ر مودد است؛
 تحريم های اق صادی وتبعات مندی آن بر فعالیت ها ازطريه کهاهش سهرمايه گهذاری بهه حهویغیرم قیم به افزايش میهزان بییهاری وبنترشهنن شهرايط امنیهت اق صهادی منجهر شهند ومو بهات
بروزآسیب هاوتنش های ا ماعی را فراهم آوردد است؛
 درشرايط رکود تورمی کنو ی اق صادايران ،اعما تحريمها وادامه آن درآينند شهرايط توقهف بیره رفعالیت ها رافراهم آوردد وبه وي ژد ب ش های ننع ی ونادراتی کرهور را زيهر فرهارافزو ری قهرار
خواهنداد.
افهزون بههراين ،هوعی تصههمیم گیهری هههای درم هیرمعیوا و ام جهها ض بها فضههای کنهو ی ک ههب
وکاردراق صاد وا ی وهمچنین اهماهنگ بابر امه های پنج اله توسعه متی ،سبب شند است که اينك
محیط امناسبی برای کنرگران اق صادی وبه ويهژد تولینکننهنگان ،کارآفرينهان ونهادرکنننگان ايجهاد
شود .شواهنعمتیرد اق صادی کرور مبین بروزعالئم رکهودی درب هش نهنعت ونهادرات نهنع ی
وترنينمریالت مالی وتنگناهای ايجاد ،بورد برداری وادارد امورواحنها وسه ت تهر شهنن فعالیهت
برای تولینکنننگان ،کارآفرينان ونادرکنننگان است.
موارد برشمردد زيرازشمارموم رين مریالت و اب الئات کنو ی ب هش ههای تولیهن وتجهارت کرهور
است:
 oس ت شنن ريان واردات کاخ ازخارج ومحنودشنن مبادی آن به کرورهای معهنودومعین
و اغتب به گو ه غیرم قیم وازطري واسطه ها
 oتنگناهای مرتبط با مبهادخ ت بها یی وا قها ارز بهه ايهران و هايگزين شهنن میها یزم ههای
ام عارف قل وا قاخت ارزی با ترمیرگذاری برافزايش هزينه ها به میهزان سهه تها پهنا برابهر
هزينه های م عارف؛
 oطوخ ی شنن زمهان وافهزايش هزينهه حمهل کهاخ وبیمهه بهرای ب هیاری مقانهن نهادراتی،
ترخیردرتحويل محموله ها ودر یجه دشوارشنن پذيرش وا عقهاد قراردادههای نيهن بهرای
توسعه فعالیت های تولینی ونادراتی؛
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 oشرايط وسا ی بی مبات دربازارگروهی ازکاخهها ودر یجهه شهیل گیهری محهنوديت ههای
نينبرای نهنور کاخههای ايرا هی ههم بهه لحهات رقابهت پهذيری وههم بهه واسهطه غتبهه
رويیردنبروا ظاربررف ارواردکنننگان خار ی (کاخهای نادراتی با پايه د ی ازمصادي بَین
وآشیاراين و عیت است)؛
 oکمبود قنينگی وترمیرگذاری آن برذخیرد گیری اکهافی مواداولیهه ومو هودی ا بارولطمهه بهه
فعالیت های تولینی  -نادراتی وعاطل ما نن ظرفیت های تولینی؛
 oطوخ ی شنن دورد گردش کاخ ومریالت منيريت مؤمرومناسهب سهرمايه درگهردش اشهی
ازا جام معامالت به نورت اع باری وفروش منت دار؛
 oتبعههید درزمینههه ت ههویالت کوتههاد مههنت وبتننمههنت ووام سههرمايه درگههردش بههه زيههان
تولینکنننگان ونادرکنننگان
 oايجادشرايط ام اعندرمورد زمان اس راحت وبازپرداخت وام هها بهنون مالحظهه همهاهنگی
باچرخه های طبیعی تولینونادرات؛
 oافزايش مریالت اشی ازسیاست های ا قبا ی پولی ازيهك سهووهمراد شهنن آن بها فرهار
هزينهه ههای مربهوط بهه بیمهه هههای ا مهاعی ،مالیهات ،سهوخت ،آ

و بهرق و ...ازسههوی

ديگردرشرايط عف بنیه مالی بنگاد ها ،افزايش ري ك وسرا جام عوارض مندی ا رای طرح
هنفمننکردن يارا ه ها درزما ی امناسب ازدينگاد تولینونادرات.
تردينی ی ت که تناوم اين و عیت ،همراد با تناوم اح مالی شرايط تحريم درآينند می توا ن امعه
ايران را به مرحته ای ازرکود ،تنش های ا ماعی وعقب ما نگی بیرا ن که خروج ازآن به سها هها
وقههت ،نههرف ا ههرژی ومنههاب گههزاف مح ههاج وموقههوف خواهنبودکههه درايههن فرآينههن بههه گو ههه ای
گريز اپذيرفرنت های گرا بوايی ازدست رف ه وفوت خواهنشن.
سرپا گاد داش ن تولینات ننع ی و حدظ مناسب ترين و

امیا پذيربرای نادرات محصوخت ايهن

نناي باينبه مثابه موم رين هنف منيريت اق صادی کروردرشرايط کنو ی تتقهی شهود .تحقه ايهن
هنف به طور م قیم به تثبیت سطح اش غا  ،مما عت ازکاهش غیرعادی درآمنمتی وترمین ب رهی از
درآمنهای ارزی رو به کاهش ترازبازرگا ی خار ی مهند مهی رسها ن .ترديهنی ی هت کهه ب هش
عمند ای ازنناي وبه ويژد بنگاد های بزرگ کرورو ريان تولینونهادرات آ وها درحهوزد م هئولیت
وتصنی گری های دول ی قراردارد که حداظت ازاين واحنها به طورطبیعی برعوهند دولهت اسهت ،از
همین روی دولت درهمه شرايط واز مته شهرايط امناسهب فعتهی ابزارههای مهالی ،اع بهاری ،ارزی،
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منيري ی خزم را برای بران زيان ويا هر وع حمايت خزم برای اين دس ه ازفعالیت ها دراخ یارداشه ه
وبیارمی گیرد ،لیین واحنهای ب ش خصونی که اغتب درا نازد های کوچی رسازمان ياف ه ا ن وبهه
لحات اش غا واش غا زايی وا عطاف پذيری کارکردی وا طبهاق باو هعیت ههای م دهاوت ( از متهه
درزمینه نادرات) ازام یازوموقعیت ويژد ای یزبرخوردار ن ،درموا وه ومقابته با شرايط رکود تهورمی
کنو ی  ،ازحدات های يادشند دول ی محروم بودد و ادامه حیهات و فعالیهت آ وادرمحهاق توقهف قهرار
می گیرد.
پیرنواد می شود که دولت بنا به م ئولیت های قا و ی خود ودرآسه ا ه تویهه بر امهه شرهم برمبنهای
مطالعه وارزيابی واق بینا ه شرايط اق صادی والزامات عبورازمرحته رکود تورمی کنو ی ،با سازما نهی
مناسب و با مرارکت وادهای عمومی  -خصونی ،افزون بربر امه کوتاد منت اظر به «سیاست های
اق صادی دولت برای خروج غیر تورمی ازرکود»

بت به تویه يك ب ه ه سیاسه ی حمهاي ی هام ،

سازگاروهنفمنن ،از مته م ضمن چارچوبی برای پر یبا ی ،حداظت وتحرك ب رینن به فعالیت های
تولینی -نادراتی کروراقنام وزمینه های ا رای مؤمرآن را فراهم آورد .تنارك هرگو ه ب ه حماي ی
اگزيرباينباگرود بننی مناسب وم ناسب با در ه آسیب پذيری شاخه های گو هاگون تولینونهادرات
ننع ی کرورسامان يابن.
با اين تونیف ،خزم است وزارت ننعت ،معهنن وتجهارت باهمیهاری وادههای ب هش خصونهی
از مته اتاق های بازرگا ی وتریل های نادراتی و  ...با ا جام يك بررسی ام اما سري

بت بهه

شناسايی تنگناهای انتی تولینونادرات وحوزد های آسیب پذيرننع ی کرور (باترکیهنبربنگاد ههای
ب ش خصونی) اقهنام وازطريه گهرود بنهنی نهناي و فعالیهت هها (ب رهی وبنگهاهی) وبرپايهه
اولويت گذاری یازها والزامات تناوم تولین ونادرات آ وا ،وع وا هنازد کمهك هها وسیاسهت ههای
برا ی رابرای هرگرود عمند مر

ودرتنظهیم چهارچو

ب ه ه ههای پره یبا ی از فعالیهت ههای

ننع ی -نادراتی منظور ماينن.

4درتیمته اين ق مت ازگزارش گزيند ای ازب ش های موم بر امههای دولت برای خروج غیرتورمی ازرکود طی سا های 131
و  131که درگزارش س اد هماهنگی امور اق صادی دولت ( گزارش تقنيمی به دولت  -تیرماد  ) 131به حوتدصیل تببین شند
است ،اس ن اخ ومنعیض گرديند است
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تذکار اين ی ه روری است که يهك دسه ه ازنهناي  ،بهه عمهند ب هش چرهمگیری از یازتولیهنی
خودراازطري اتیای به مواداولیه وواسطه ای داختی ترمین می کننن ،بت بهه تقا های بهازارداختی
ح اسیت بیر ری دار ن و دراين زمینه کامالً رقابت پذير ن .یازاين ب ش ازواحهنها اح مهاخً تهرمین
اع بارخزم برای سرمايه درگردش وتثبیت و عیت موادوذخیرد گردا ی ا بارها اسهت .گهرود ديگهری
ازنناي درهمین مقوله ،یازبه واردات ازخارج دار ن که عالود برترمین مناب اع بهاری ريهالی (مرهابه
گرود

ت) روری است بت به رف اح یا ات ارزی آ وا یزتو ه ويژد مبهذو گهردد .بهرای

گروهی ازنناي  ،تنگناهای مالی اشی ازقیمت های ام عاد و ام ناسب آ  ،برق،گاز ،سوخت و ...يا
برخوردبابعضی ازدس گاد های ا رايی م رله ساز است .دولت درب ه پیرنوادی خودمی توا ن بت
به رف اينگو ه مریالت اقنام کنن .همچنین نناي ديگری ه ننکه درزمینهه دريافهت کمهك ههای
خزم برای ا جام نادرات ،به همیاری رايز ان وواب ه های بازرگا ی درسهدارت ا ه ههای کرهورهای
مقصنوپر یبا ی های مالی واداری یازمننه نن .ازدينگاد ب ری یزمهی تهوان گهرود بنهنی نهناي
تولینی -نادراتی را برح ب وع فعالیت شان تدییك وباتو ه به یازهای هرگرود وهنف پايهناری
تولینوکمك به نادرات محصوخت آ وا ،اقنامات حمهاي ی خزم را سهازمان داد .درهمهین زمینهه بهه
خصوص نهناي بها پايهه د هی ،پ روشهیمیايی ،نهناي فهوخد ،فروآلیهاژ ،مهض ،آلومینهوم ،روی و...
درشمارننايعی ه ننکه ارقام عمند نادراتی کروربه آن واب ه است .اينگو هه نهناي درهرمهورد
باينازطري اعما تعرفه وارداتی مناسب برمحصوخت مرابه خار ی وهمچنین با برقراری روش های
م قیم ( پرداخهت يارا هه ،هايزد نهادراتی ،ت دیهف ههای مالیهاتی و )...باترکینب هیارموردحمايت
قرارگیر ن .توقف اين نناي عمالً ب ش بزرگی ازظرفیهت نهناي پهائین دسه ی آ وارا یزعاطهل يها
م وقف می سازد.
تردينی ی ت که انالح و

مو ود واعادد شرايط طبیعی درم یررشنوگ ه رش تولینونهادرات

ننع ی یازمنن پیگیری مجموعه هماهنگی ازسیاست هاواقنامات مر

 ،درچارچوبی اس واربرمبا ی

عتمی و ظری است که برخی از آ وا سرش ی میان مهنت و پهارد ای از آ وها مهاهی ی کوتهاد مهنت و
مو عی داش ه وبه عمند معطوف به هنف سرپا گاهناشه ن بنگهاد ههای نهنع ی ،عبهور از و هعیت

درشرايط ا طراری کنو یراين خزم باشن ،تعرفه های وارداتی با بررسی گرود بننی نناي و مالحظه میزان آسیب پذيری آ وها
درمقابل واردات کاخهای مرابه خار ی بین  5تا  1درنن افزايش يابن ودراين زمینه به ننايعی که تولیهن آ وها بهه وهادد ههای
داختی م یی است اولويت دادد شود .بنيوی است اين گو ه اقنامات را تنوا باين به منزلهه راهیهاری مقطعهی وا هطراری بهرای
عبورازمرحته رکود تورمی کنو ی وکاهش ننمات آن برب ش ننعت قتمنادکرد.
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ام اعن کنو ی وسرا جام راد ا نازی چرخه رشن است .موم رين اين اقهنامات درافه کوتهاد مهنت
عبارتنن از:
 oتغییرترکیب اع بهارات با هك هها وت صهی

ب هش بیره ری ازمنهاب آ وابهه فعالیهت هها و

سرمايه گذاری های تولینی -ننع ی وتهرمین قهنينگی وسهرمايه درگهردش کارخا هه هها و
واحنهای تولینی  -ننع ی با هنف افزايش تولینونادرات کاخهای ننع ی وهمچنین ايجاد
ت ویالت در وت همیاری سی م با یی باتولینکنننگان درزمینه گرايش اع بارات اسنادی،
تعنيل شرايط ومیقه سپاری وکاهش هزينه های با یی من ظرقرارگیرد.
 oشرايط اس ردادحقوق وعوارض گمرکی واردات وکاخهای واسطه ای که درتولینات نادراتی
به کارمی رودت هویل گرددوب رهودگی ههای مالیهاتی درمهورد نهنايعی کهه درننبیره ری
ازتولینات خود را به خارج نادرمی کنننافزايش يابن.
 oاعطای ت ویالت ارزی وريالی به نادر کنننگان کاخهای ننع ی وهمچنین اعطای اع بهارات
نادراتی به خريناران خار ی در وت ا جام ننورکاخهای ننع ی کروربه خارج ازطريه
تقويههت با ههك هههای ت صصههی نههادرات وواردات و وادهههای مرههابه بههه گو ههه ای مههؤمر
گ رش يابن.
 oا ا

رژيم ارزی مناسب معطوف به حدظ تعهاد ههای اق صهادی وپیرهبرد ريان توسهعه

ب ش ننعت باهنف افزايش تولینونهادرات محصهوخت نهنع ی وم نهوع سهازی سهاخ ار
اق صاد متی با تییه برحرکت تنريجی به سمت ظام ارزی ا عطاف پذيروشناورسازی رخ ارز
و شیل گیری رخ ارزحقیقی بامبات و رقاب ی و همزمان ا ا

لنگراسمی مناسب برای موار

تورم (هنف گذاری تورم ويا هنف گذاری م غیرهای عمند پولی) دردس ور کارسیاس گذاری
اق صادی کرورقرار گیرد.
 oقا ون کار در وت ايجادا عطاف پذيری دربازار کار ،تحرك یروی کار ،اطمینان کارآفرينان و
افزايش کارآيی درواحن های تولینی ( من حدظ حقوق یروی کار) انالح گردد .همچنین
رخ بیمه ترمین ا ماعی سوم کارفرما که اکنون ازشمار باخترين رخ های وان است درحن
امیان تعنيل ومورد بازبینی قرارگیرد.
 oازتحمیل هرگو ه مالیات ،عوارض وهزينه های ا افی ( ظیرح ا رعا
درهمین حا هزينه های خنمات عمومی ( تعرفه های آ
در راس ای تروي تولینمورد تعنيل وبازبینی قرارگیرد.
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برق) پرهیزگهردد و

و برق وگاز) واحهنهای نهنع ی

شايان ذکر است که ب ه اقنامات حماي ی  -برا ی کوتاد منت یز هرورتاً وتاحهن امیهان بايهن بها
انو پايه ای سیاست های انالحی میان منت سازگارباشن .موم رين اين خط مری هاعبارتنناز:
 oقیمت عوامل تولین وساير وادد ها از مته ارز ،باين به گو ه ای تعیین شود که منعیض کننند
ارزش واقعی آ وا باشن واين مطتب شرط خزم برای بهه کهارگیری واسه دادد بوینهه ازعوامهل
و وادد های تولینورسینن به حناکثربازدهی اق صادی است.
 oپائین گوناش ن مصنوعی هرخ بوهرد يها بهازدد بها یی و هرخ ارز وباخ گوناشه ن مصهنوعی
رخ های دس مزد در اق صادی واب ه به واردات ،که بها مهازاد یهروی کارومرهیل بییهاری
رو به رو است ،بهه ريهان تجویهز مؤمروت صهی

مطتهو

منهاب خنشهه واردمهی سهازد.

مجموعه اين رخ ها باينواق بینا ه تعیین شود.
 oظام با یی ه بیمه ای کروربايندرراس ای ارائه خنمات باکیدیهت بو روهزينهه کم ربهه ب هش
ننعت کروروايجاد رقابت سالم با ادامه خصونی کردن با ك هاوشرکت های بیمه بازآرايی
وم حو گردد.
 oتوسعه وادها ،ابزارها وبازارهای مهالی در وهت تجویزوت صهی

مطتهو

منهاب بها تییهه

برتقويت بازارسرمايه ،به ويژد بورا اوراق بوادار به منزله بازارما ويه وهمجنین ايجادوتوسعه
بازارهای اولیه ومؤس ات ترمین مناب مالی وسرمايه گذاری موردتو ه ويژد قرار گیرد؛
 oساخ ار ا گیرشی درزمینه ايگزينی واردات وتوسعه نادرات باينبه حهوی تنظهیم شهودکه
تبعیضی به د يك اس راتژی وعتیه ديگری به و ود یاين .معنای اين مطتهب تعیهین واقه
گرايا ه رخ ارز ،کاس ن وبه حناقل رسا نن محنوديت های مقناری ،برقهراری تعرفهه ههای
مناسب وارداتی ،برداش ن محنوديت های تحمیتی برنادرات و همچنین حهذف مالیهات بهر
نادرات ننع ی است ،که همگی از عنانر موم يك ساخ ار ا گیزشی مطتهو

بهرای رشهن

تولینونادرات محصوخت ننع ی است.
 oمقررات نادرات و واردات وسايرقوا ین تجاری کروربا و گیری راد ا هنازی چرخهه رشهن
اق صادی وبه ويهژد رشهنتولیندرواحنهای نهنع ی وهمچنهین گ ه رش نهادرات کاخههای
ننع ی باتییه بر رف موا غیرتعرفه ای ،تنظیم مجند تعرفه ها برای عبهور از مرحتهه رکهود
تورمی اق صادايران وسرا جام حرکت تنريجی به سمت اسهقرار قواعهن تجهاری سهازگار بها
قواعن ومقررات بین المتتی تنوين گردد.
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 oکاهش هزينه ها ،ارتقاء فناوری وبوبودکیدیت محصو واحهنهای نهنع ی م ه تزم ايجهاد و
گ رش فضای رقاب ی است .ازهمین رو همه مقررات وقوا ینی که باعه
ما

کهاهش رقابهت و

ابجايی وتحرك سرمايه و یروی کار شودباينتنريجاً کاهش وسپض حهذف شهو ن ،تها

بنين ترتیب زمینه های تحرك عوامل تولینوتوسعه تینولهوژی و تهوگیری ازسهوء اسه دادد
ازقنرت ا حصاروا باشت هزينه های ا مهاعی غیر هروری وبهاخخرد مما عهت ازگ ه رش
خ ارت های زي ت محیطی به و ود آين.
 oقش ب ش عمومی باينبهه تهرمین و فهراهم سهازی زيربناههای فیزيیهی وا ها ی واز متهه
اطالع رسا ی های مالی واق صادی  -کهه تصهمیم گیهری ههای تجهاری ونهنع ی را ت هویل
می کنن  -محنود شود .از همین رو فعالیت ههای تولیهنی ،تهوزيعی ،سهاخ ما ی وتجهاری
ب ش عمومی که می توا نباهزينه های ا ماعی کم ری با سهرمايه خصونهی ا جهام پهذيرد
باينبههه ب ههش خصونههی واگههذار شههود ومنههاب ب ههش دول ههی کههه بههنين ترتیههب
آزادخواهنشههندرفعالیت هههای زيربناسههازی ،خههنمات ا مههاعی ،توسههعه یههروی ا هها ی و
بر امه ريزی ،ساما نهی ،تنظیم و توسعه بازارها و  ...م مرکز گردد.
 oشی ن ا حصارات تولینی  -تجاری ب ش دول ی و وادهای شهبه دول هی وهمچنهین ايجهاد
شرايط م اوی رقاب ی برای ب ش های عمومی وخصونی ازدينگاد دس رسی به منهاب مهالی
واع باری ،ارزی ،فیزيیی و یروی م ص

 ،به منزله شرط خزم برای بو هود آوردن فضهای

رقابت درکروروتقويت گرايش های سرمايه گذاری مولنبه ويهژد درب هش نهنعت ،اقهنامی
موم واساسی به شمارمی رود.
 oشرکت های دول ی وبنگاد های ب هش عمهومی غالبهاً غیرکارآمنوبهه طورخهال

از ظرمهالی

واق صادی زيا ند ا ن .اين وع بنگاد ها سرا جام باين خصونی شو ن وبرخی از آ وا که باری
به دوش اق صاد متی ه نن تعطیل گرد ن .انالح رو هنها وادامهه فرآيننخصونهی سهازی
بااولويههت گههذاری هههای مناسههب (براسههاا اعمهها تجنيههن ظرهای خزم درقهها ون ا رايههی
سیاست های انل  11با رويیرد رف موا وتنگناهای کنو ی قها ون وا طبهاق آن بها انهو
سیاست های ابالغی) ازالزامات تحق اين مطتب است.
 oشرکت های دول ی وبنگاد های عمومی باين تاب همان قواعن ومقررات وفضای رقاب ی حاکم
برب ش خصونی باشنن .اين بنگاد ها باين به گو ه ای تجاری و با وابط عمتیرد مر
فعالیت کنننوعمتیات مالی آ وا با شدافیت وح ابرسی توأم گردد.
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 oبنگاد های ننع ی کوچك وم وسط با تو ه به ويژگی هايران -سرمايه بری کم هر ،اسه دادد
بیر ر از وادد های داختی ،تمايل بیر رشان به پض ا نازوسرمايه گذاری ،موارت طتبی کم هر
وهمچنههین قابتیههت مرههارکت مؤمروکارآمنشههان درپیمههان هاوپیما یههاری هههای فرعههی -
باين تقويت شو ن ودس رسی آ وا به مناب مالی ،ارز ،تینولوژی مناسب وخنمات افزايش يابن.
دولت باينازطري حمايت غیرمنطقی ازبنگاد های بزرگ به رشن مالی وسازما ی بنگهاد ههای
کوچك وم وسط آسیب برسا ن .موفقیت بنگاد های بزرگ در وارعمتیرد مناسب بنگاد های
کوچك وم وسط ،زمینه سازرشنوتوسعه ننع ی کرور است.
 oخنمات مرتبط با ننعت ورشنآن ازابزارهای توسعه ننع ی ونادرات ننع ی است .تو هه
وحمايههت ازايههن گو ههه خههنمات وهمزمههان ايجههاد محههنوديت بههرای گ ه رش خههنمات
غیرمولندراق صادکرور ،از مته و

مالیات های خاص برمعهامالت ايهن ب هش بايهنمورد

ترکین قرارگیرد.
 oحمايت های اق صادی ه مالی در ب ش ننعت باين به گو ه ای سازمان يابن کهه ازيهك سهو
مهها رقابههت و بوبودکارآمههنی وبوههرد وری تولیههن رههود وازسههوی ديگرتولینکننههنگان
ونادرکنننگان ننع ی را به طور خاص پر یبا ی کنن.
 oشبیه های س ادی ،عمتیاتی و پر یبا ی ب ش ننعت درسازمان های م ئو دول هی بايهن بهه
گو ه ای هماهنگ در وت رشنتولینونادرات ننع ی وتوسعه ب ش خصونهی وحمايهت
ازآن سازمان ياف ه وعمهل کنهن .بهازآرايی ترهییالتی ،وادسهازی و انهالح میها یزم ههای
تصمیم گیری در وهت رفه پیچیهنگی ههای قهوا ین ومقهررات و هوابط ،حهذف تهناخل
م ئولیت ها وکوتاد کردن م یرهای ا رايی و ظايرآن از مته اقنامات روری برای افزايش
سرمايه گذاری ازمناب داختی وخار ی ،پوشش کمبود یازهای سرمايه ای ،پیررفت فنهاوری
و منيريت وسرا جام دس رسی به بازارهای بین المتتی است.

ایجادفضای مناسب سرمایه گذاری
درو عیت کنو ی از دينگاد اق صادی ،هما ننسالیان گذش ه ،موم هرين م هرله کرهوراحوا ام هاعن
حاکم برامنیت سرمايه وسرمايه گهذاری اسهت .فضهای سهرمايه گهذاری بهه مجموعهه ای ازشهرايط
دينگاهی ،رف اری ،وادی وسیاس ی اطالق می شود که بربازدد وخطهرات سهرمايه گهذاری ودر یجهه
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برکم و کیف سرمايه گذاری ها امرگذاراست .اين شرايط هم می توا هن نبهه بالدعهل وواقعهی وههم
نبه من َظروبالقود داش ه باشن.
اين ی ه شايان تو ه است که موا سرمايه گذاری وفعالیت ب ش خصونی درايران دارای مهاهی ی
چننو وی است ومجموعه ای ازعوامل بازدار ند ا ماعی ،فرهنگی واق صادی (از مته مالیهات هها،
ظام با یی وپولی ،رخ ارزورژيم ارزی ،اعو اج دربازارها وقیمت ها ،تتون سیاس ی وتغییرات پیهاپی
پیش بینی رند درسیاست ها و )...و یزموا

وادی وقا و ی ( قا ون کار ،قهوا ین تجهاری ،سهازمان و

مقررات گمرکی ،قوا ین مرتبط باحقوق مالییت خصونهی و )...را دربرمهی گیهرد .رفه ايهن موا ه
م تزم تغییرات دينگاهی ،رف اری ،وادی وسیاس ی گ ردد ای است کهه بهنون شهیل گیهری آن و
بو ودآمنن تقريری معی بت به شناخت م ائل وتنگناها و راد حل ها وبرقراری وعی وفاق بین
مجموعه ارکان ظام ،امیا پذير بهه ظهر مهی رسهن .بهنين ترتیهب در شهرايط کنهو ی رفه موا ه
سرمايه گذاری وتولینوتوسعه ب ش خصونی باتییهه برايجهاد فضهای مناسهب اق صهادی ،تعريهف،
تضمین و اعما حقوق مالییت خصونی ،امنیت سهرمايه و وادسهازی درراسه ای مرهارکت ب هش
خصونی درتصمیم سازی هاوتصمیم گیری ها ،طرح مطالبات اين ب ش وايجهاد مرا ه دادخهواهی
برای رف مریالت ،تعار ات و داوری عادخ ه و کم هزينهه قضهايی و ...ازموم هرين چهالش ههای
منيريت اق صادی کروربه شمارمی رود.
با مالحظه مجموعه شرايط حاکم برو عیت کنو ی اق صاد کرورومریالت وتنگناهای يادشند ،ايجاد
فضای م اعن ک ب وکاروشرايط مناسب برای سرمايه گذاری وتوسهعه ب هش خصونهی وحمايهت
ازفعالیت های اين ب هش بهه ويهژد درزمینهه تولیهن ونهادرات کاخههای نهنع ی ومعهن ی ازشهمار
اولويت های انتی درزمینه سیاس گذاری های کرورمح و

مهی شهود وايهن مطتهب م ه تزم رفه

موا عی است که موم رين موارد آن عبارتنناز:
 oموا فرهنگی و ديهنگاهی م ضهمن پنهنارها و ظهرات مندهی هبت بهه ب هش خصونهی
ورويیردهای عقینتی محنودکننند درزمینه ک ب سود ،ا باشهت مهروت وپیرهرفت نهنع ی
درقیاا با فعالیت های واسطه گرا ه تجاری ،تتقی کراورزی به منزله محورتوسعه درمغايرت
با ريان توسعه دررو نهای تاري ی ،اولويت دادن به توزي مروت به ای ايجاد درآمن ازراد
تولینبه منزله عامل انتی رشنوپیش شرط روری برقراری عنالت ا ماعی و...

41

 oموا مرتبط با سیاست وروابط خار ی به ويژد با کرورهای پیررف ه ننع ی ودرشرايط وين
وا ی شنن اق صاد وبین المتتی شنن تولینوتجارت
 oموا ساخ اری چون واب گی به دت ودرآمنهای د ی ،بهزرگ شهنن بهی قهوارد دولهت و
بود ه بنون تناسب با توا مننی های درو ی وظرفیت های ا رايی دولت ومجموعه اق صهاد،
گ ردگی حجم و ا نازد تصنيگری های ب ش عمهومی و وادههای شهبه دول هی ودر یجهه
محنودشنن حوزد های طبیعی فعالیت های ب ش خصونی وشهیل گیهری شهرايط رقابهت
ابرابردربازارها به د ب ش دولت و به زيان ب ش خصونی به ای همیاری وهمهاهنگی
دولت و بازار و ...
 oموا حقوقی و قا و ی در برگیر ند حوزد هايی ما نن حقهوق مالییهت ،تعار هات در قها ون
اساسی ،قا ون کار ،قا ون مالیات ها ،قا ون تجارت ،قوا ین مرتبط با حمايت ازسرمايه گذاری
خصونی داختی وخار ی ،و ود ا بود مقررات وب رنامه ههای بعضهاً م نهاقد ومغهاير بها
توسعه ننع ی ورشنفعالیت های ب ش خصونی و...
 oموا

وادی م ضمن کارکردهای ا موزون ظام هايی چون با ك ،بیمهه ،گمهرك و تجهارت،

کارکردهای بعضاً مزاحم ترسی اتی ما نن مبت شرکت هها و مالییهت نهنع ی ،شهورك ههای
ننع ی و مقررات شورداری ها ،محیط زي ت و اس ا ناردو...
 oتنگناهای فیزيیی و کاس ی های زيربنايی از مته راد ،ارتباطات ،حمل و قل ،ا رژی ،خنمات
عمومی (آ  ،برق ،گاز و )...و...
 oموا هه مههرتبط بهها ظههام تنبیراز متههه سههاخ ارهای سیاسههی غیردموکراتیههك ،غیرشههداف
وغیرپاس گو ،دخالت های مدرط دولت در امور اق صادی ،کاس ی های فرآيننتصمیم سهازی،
تصمیم گیری وبه ويژد ا مر

ما نن ايگاد بر امه ريزی ،رژيم های سیاس ی امناسهب،

بی تو وی و عنم اع قاد به اس راتژی بتننمنت توسعه ننع ی و...
درهمین حا  ،انالح روابط خار ی کروروبرقراری مناسبات بنون تنش با وهان پیرهرف ه نهنع ی
ودر یجه ايجاد ارتباطات تینولوژيك ،تولینی ،تجاری واس راتژيك با شرکت ها وز جیرد های ارزش
وشبیه های بزرگ وا ی،

ین وموم رين هرورت راد ا هنازی چرخهه رشنوتوسهعه اق صهادی

کروراست .مجموعه ا ظارات ،خواس ه ها وايندهای مطتو

ومهورد ظردرچرهم ا هناز بتننمهنت

مووری اسالمی ايران که تحق آن تنوا راد برون رفت ايران از شرايط اق صادی -ا ماعی و سیاسی
امروزوآينند است درمرحته

ت وقبل ازهرمقوله ديگری واب ه به حل و فصل م هائل مهرتبط بها

ارتباطات منطقه ای وبین المتتی واس قرار مناسبات بنون تهنش با وهان خهارج بهه ويهژد کرهورهای
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پیررف ه ننع ی ازيك سووهم ايگان گرداگرد مرزهای ايران ازسوی ديگر است .بهه عبهارت ديگهر
عمتیرد های ايران درسیاست وروابط خار ی باينبه گو ه ای تنظیم شود که ب وا نشرايط آرامهش بها
مباتی را از دينگاد راد ا نازی وتناوم ريان رشنپاينار اق صادی– ا ماعی کرور فراهم آورد.
منيريت منطقی وعقال ی در امور اق صاد داختی و ظام تهنبیر شاي ه ه دومهین عامهل موهم درعمتهی
ساخ ن مجموعه خواس هها وا ظارات ياد شند است .بهنون تحقه ايهن دو عامهل اساسهی هرگو هه
اظوار ظردرمورد آينند اق صاد ،سیاست و امعه ايران عب
اززمینههای ياد شند

وبیوودد خواهن بود وهیچ دول ی درهیچیك

واهن توا ت به گو های مطمئن و ممرب ش اقنام مودد و به اين خواسه ههها

تحق ب رن.
ايران با مالحظه مجموعه شرايط داختی وچالش های کنو ی اق صاد متی و ههنف ههای اعهالم شهند
چرههم ا نازبتننمههنت اکنههون برسههرا ا

تههاري ی يیههی ازدوراد تههناوم و هه مو ههودوپیگیری

خط سیرسا های گذش ه ازيك سووتن دادن به آزادی اق صادی واس قرار ظام تنبیرمناسب و م ناسب
با آن ازسوی ديگر قرارگرف ه است.
آزمودن تجربه آزادی اق صهادی ،درقیهاا بها ا ها

راهبردههای مناختهه گرا هه دول هی و هايا و

دس اوردهای متموا مادی هريك ازآ وا درحوزد تولینوتجارت به ويژد طی سه دهه اخیر به گو ه ای
نريح وآشیارحاکی ازتوفی سیاست های

ین گزينه و امرادی تاري ی ا ا

راهبرد مهنيريت

اق صادی آمرا ه ،مالییت های دول ی واعما قنرت حیومت درعرنه تصنی گری وت صی

منهاب

است .آزادی اق صادی حناقل دردوران ماهرگزبهه معنهای « ههرج ومهرج وبهی قاعهنگی» درترهیل
یروهای اق صادی ،وادسازی هاومناسبات وروابط تولینی -ا ماعی ی ت .اس دادد از قنرت دولت
برای ترمین امنیت درهمه حوزد ها ،حرکت درم یرهای درست ،یل به مبات ورشن اق صادی ،محهنود
کردن ابرابری های ا ماعی وسرا جام دس یابی به امعه ای مرفه وکم تنش هموارد شهرط

ه ین

تناوم آزادی وپويايی اق صادبازاربه شمار آمند است .منب انتی دس اوردآزادی اق صهادی هما هاگريز
ازا حصارهای غیرطبیعی وپرهیزازدخالت های م مروبی حانل  -واغتب کنن کننند ريان رشهن و
توسعه اق صادی  -ازسوی وادهای مالی واق صادی دول ی بودد است .برخورداری ناحبان اب یارات
وا نيره های ساز ند درپونه های تولینوتجارت ازساخ ارهای ا گیزيری مناسهب وازشهرايط رقابهت
آزادوفضايی که موا کاروفعالیت را به حناقل ممین رسا ن ه تنوا راد را برای گ رش کهارآفرينی و
سرمايه گذاری مولن ،هماوردی درمینان بازار وا ی وايجاد ارزش می گراين که امعهه را بهه تیهاپو
برای پیررفت وبالننگی ا ماعی وفرهنگی رهنمون می شود.
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آزادسازی اق صادی با وادسازی های مناسب (از مته ازطري کاس ن ازدخالت های م ه قیم دولهت
دراموراق صادی ،بیارگیری میا یزم بازار ،آزادی قیمت ها ،حذف موا تعرفه ای و غیرتعرفه ای و،)...
درراس ای رف تنگناهاوروا رکردن فرآيننهای تولینوتجارت ،تروي سرمايه گذاری وارتقای فناوری،
بورد گیری ازهمه امیا ات ،اس عناد ها ،ظرفیت هاوتوا ايی های متی بهرای هاگیری درپونهه بهازار و
وروددررقابت بین المتتی وپیو ن م قارن ودوسويه باز جیرد های ارزش وا ی ،راهگرای ب هیاری از
مریالت وتنگناهااز مته م رله اش غا وکاهش چرمگیربییاری ،مبهارزد بها تهورم داختهی ،گريهزاز
عوارض اتیای به اق صادتك محصولی ،سوق دادن تجارت خار ی به م یرتوسعه ننع ی وگ ه رش
نادرات با ارزش افزودد باخوسرا جام دگرگو ی درشیود ز نگی ومناسبات وروابط ا مهاعی امعهه
عقب ما ند و یزدس یابی به ايگاد مناسب ،بالنند وروبه رشندرسطوح منطقه ای و وا ی ويگا ه شرط
حرکت زي مننا ه درد یای معانراست.
هنگامی که هنف دولت ها دس یابی به رشنوتوسعه ،حدظ اش غا

ب اً کامل وپويايی تولیهنوتجارت

برای پوشش بازارهای داختی و دوذگ ردد وعمی دربازارهای وا ی باشن ،ا ا

بو هرين گزينهه،

آزادی اق صادی وبازکردن راد برای مردم وناحبان سرمايه وا نيره بهرای مرهارکت درفعالیهت ههای
اق صادی وگ رش عتوم وخت تینولوژی های وين است .هم اينك کرهورهای پیرهرف ه ودرحها
توسعه ننع ی باالگوهای م داوت ازدينگاد تنظیم روابط میان دولت ومهردم ،سهوم و قهش مؤس هات
عمومی ونناي وبنگاد های خصونی وهمچنین شیود های م تف ت صهی

منهاب وتوزيه منهاف

حانل از فعالیت ها بین افراد ،طبقات وگرود های ا ماعی وب ش های اق صهادی ذی ده  ،اشهیا
گو اگو ی از وام باز ،دولت های رفاد ،وام

یمه باز -یمه ب ه را با دس اوردهای م دهاوت ،امها

درمجموع موف  ،به مايش گذاش ه ا ن .موفقیت بی اين گهرود ازکرهورهادرقیاا بهاديگر اشهیا
ادارد امور اق صادی از مته در وام ب ه ه باکارکردههای غیرکارآمهن دول هی ،راد ورسهم کرهورهای
مرددوسرگردان رادرعرنه اق صاد وا ی به و وح ترسیم می کنن.
بورد گیری ازتجربه های موف اق صادهای وخاس ه ننع ی به خصوص درسه چواردهه اخیراز متهه
درزمینه کاربردسیاست هاوخط مری های مب نی برايجادساخ ارهای درو ی رقابت آمیز ،به کهارگیری
اس راتژی نادرات کاخهای ننع ی درچارچو

اق صاد آزاد ،کاهش کن ر های مرکهزی واسه دادد از

عمتیردطبیعهی بازاربهه مهوازات دوری گزيهنن ازمالییههت ومهنيريت دول هی وا حصهارات دول ههی و
شبه دول ی وهمچنین پرهیزازاعما ظرهاواعطای مجوزهای گو اگون دول ی ،کن ر و ظهارت دائمهی
برقیمت ها و قیمت گذاری کاخهای خصونی وو
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عوارض ومالیهات ههای م عهندبرفعالیت ههای

مولن و ...می توا ن به ريان آزادی اق صادی درايران به منزله گزينه مناسب برای برون رفت ازشرايط
بحرا ی ،موا وه با حوزد ههای چالرهی وغتبهه برتنگنها ههای سهاخ اری ومرهیالت کنهو ی وآينهند
ياری رسا ن.
باين تو ه داشت کهه همهوارد هوعی تهوازن هبی و پیو هنمنطقی مهابین آزادی اق صهادی وکیدیهت
حیمرا ی و ظام تنبیر بادر ات م تف برقراراست .تناسهب وتعهاد دسه اوردهای مهادی وعنصهر
معنوی درعمتیردههای م قابهل ايهن دو ،عامهل مومهی در وهت اسه مرار ريان پیرهرفت مح هو
می شود .قنرم تم آن است که شیود های غیردموکراتیك ادارد اموروبنون مرارکت و ظارت مردم با
آزادی اق صادی هم درسپور فت ده وا نيره وهم درمینان عمل قرابت وهم وا ی نارد ،وبالعیض.
چنین به ظرمی رسنکه درکرور د یزی چون ايران ،تازما ی که ازبننهای تته د ی رها رهند اسهت
( بامالحظه ترمیرگذاری را ت های د ی برشیل دادن به یروههای ا مهاعی وگهرود ههای ذی ده و
ذی دوذ که مناف آ وا درواسطه گری و توگیری ازتیوين وتیامل تحوخت مثبهت ومناسهب توسهعه
اق صادی  -ا ماعی است) ،ظاهراً برقراری ايند آزادی اق صادی وبوبود شیود های تنبیر م ناسهب بها
آن به گو ه ای که به رشنپاينار ،گ رش وتعمی

ريان ننع ی شنن ،وش نهادرات غیر د هی بها

ترکیههنبرکاخهای سههاخ ه شههند بههاارزش افههزودد باخدرراس ه ای بوههروزی همههه ا بههه تمههام افههراد و
اقرارا ماعی وسرا جام ايجاد امعه ای منرن وپیررف ه منجرگردد ،آرزويی دست اياف نی خواهنبود.
درهمین حا دس یابی به اق صادی پويا وتوا منن به گو های کهه پاسه گوی الزامهات اشهی از تهرمین
یازهای زي ی معیت يعنی ايجاد مراغل ودرآمنهای نين برای ل وان ويای کار ،افهزايش
تولینوعر ه کاخها وخنمات برای بازارهای داختی وخار ی وسرا جام زدودن فقهر مهادی ،افهزايش
رفاد ،توسعه ا ماعی واس قرارعنالت در امعه باشن ،م تزم گ رش وتعمی

ريان ننع ی شنن يا

به عبارت ساددتررشن اق صادی ،دگرگو ی ساخ اری وتحو تینولوژيك درمبا ی تولینات متی است.
ات اذاس راتژی مب نی برتولینا بود کاخهها ی نهنع ی بهرای پوشهش بهازار داختهی وافهزايش م ه مرو
چرمگیرسوم آن در کاخهای غیر د ی ودرمجموع نادرات کرورباينبه يك هنف وشعار پهیگیرا هه
متی تبنيل گردد .س ن او وآخر آن که توسعه ننع ی وگ رش نادرات کاخهای ننع ی تنوها راد
حل بنیادی م ائل ومریالت اق صادی -ا ماعی کرور است.
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در پارادايم وين توسعه ،ظام اق صادی سالم وکارآمنبرمرارکت بازارودولت وفعالیت گ ردد ب هش
خصونی وايجاد فضای مناسب ک ب وکهاربرای رشهنآن تییهه دارد کهه الزامهات آن را درو هعیت
خاص ايران می توان چنین برشمرد:
 oاح رام به حقوق مالییت وتضمین ،تثبیت واعما قا و ی آن
 oبههه رسههمیت شههناخ ن ا گیههزد ک ههب سههودبه منزلههه عامههل و یههروی محرکههه فعالیههتهههای
ب ش خصونی
 oکاسه ن ازهزينههه معههامالت ازطريه

وادسههازيوا وقههوا ین ت ههویل کننههند ريههان سههرمايه و

سرمايهگذاری
 oاس قرارمنيريت عتمی در وادهای مرتبط با فعالیتهای تولینی -تجاری وبهه ويهژد درمراکهز
تصمیمسازی وتصمیمگیری درب ش دول ی
 oايجاد فضای رقاب ی دربازارههای کهار ،سهرمايه وکاخهها وخهنمات بجهای شهرايط ا حصهار
م صوناًدرفعالیت ههای اق صهادی دولهت و وادههای شهبه دول هی وپرهیزازقیمهت گهذاری
کاخهای خصونی
 oمحنود کردن قش دولت به زمینه سازی برای اعمها مهومر وظهايف حهاکمی ی ،وسهازی و
تیمیل زيربنا های فیزيیی ،آموزش و توسعه یهروی ا ها ی ،بوناشهت ودرمهان وتقويهت و
گ رش شهبیه تهرمین ا مهاعی ،فضاسهازی و وادسهازی هروری بهرای تنظهیم و اعمها
سیاستهای اق صادی هماهنگ با مراحل پتیا ی رشن و توسعه
 oاسهه قرار میهها یزم هههای عقههیم کههردن آمههارتحوخت بازارودرآمههن دههت دراق صههاد متههی
در وت مبات سازی
 oپیگیههری وتعونبههه ا ههرای بر امههههاومصههوبات توسههعه ای درچههارچو

حرکههت درم ههیر

بر امه اس راتژيك بتنن منت
o

ههام گههری و ا نهها

ازبرخوردهههای مو ههعی ومقطعههی بهها م ههايل و مرههیالت

اق صادی -ا ماعی
 oپیگیری قاطعا ه امورمرتبط با ا رای سیاست های انل  11قا ون اساسی بها تییهه برتوسهعه
ب ش خصونی به منزله مرحته مقنم برفرآيننخصونی سازی
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افزون براين ،همان گو ه که مذکوراف اد ،طرح مطالبات ب ش خصونی وايجاد مرا

دادخواهی برای

رف مریالت ،تعار ات وداوری عادخ ه وکم هزينه قضايی و ...ازشمارسازد های موم شیل گیهری
فضای مناسب سرمايه گذاری است.
اقههنام قههود قضههائیه ونههنور« دسهه ورالعمل حمايههت قضههايی از سههرمايه گههذاری » 1م ضههمن
تنابیروراهیارهای ا رايی برای ح هن ا هرای قهوا ین ،طهرح مطالبهات و دعهاوی ،رفه پهارد ای از
مریالت وت ویل ريان سرمايه گذاری وفعالیت ب ش خصونی است که از مته می توان به موارد
زيراشارد کرد:
 oات اذ تنابیرخزم به منظوررسینگی فوری به دعاوی مربوط به سرمايه گهذاران دردادسهراها و
محاکم عمومی وا قال
 oتعامل ظام مننوم مربا فعاخن ب ش خصونی در وت اطالع ازم ائل ومریالت حقهوقی
وقضايی سرمايه گذاری
 oساما نهی هیرت های مراورد ،کارشناسی وداوری م ریل ازاعضای اطاق بازرگا ی ونهناي
ومعادن در وت رف اخ الفات سرمايه گذاران
 oارائه پیرنواد وطرح م ائل کالن ومتی درحوزد حقوق اق صادی ظیرشهورای پهو و اع بهار،
بورا اوراق بوادار...
 oتعامل ظام مننبااتاق های بازرگا ی ونناي ومعادن وديگر وادهای قا و ی مرتبط
درهمین حا دراين دس ورالعمل ترییالت نينی یزبا عنوان دف رحمايت قضايی ازسرمايه گهذاری
درمجموعه معاو ت اق صادی دادس ا ی کل کرورپیش بینی شند است که با شروع فعالیت آن امیا ات
تازد ای برای طرح مطالبات و حل و فصل پارد ای ازدعهاوی وم هائل کهارگزاران ب هش خصونهی
فراهم شند اسهت 1.در وهت تقويهت ايهن حرکهت و تیمیهل وظهايف برشهمردد دردسه ورالعمل و
درراس ای طرح مطالبات ورف تعار ات فی مابین ب ش خصونی ودولهت ،پیرهنوادايجادواحنهای
مرورتی ورسینگی به مریالت ،داوری وحل اخه الف دردسه گاد ههای ا رايهی یزبايندرمجموعهه
وظايف دف رحمايت قضايی ازسرمايه گذاری گنجا ند شود.

1

اين دس ورالعمل در تاريخ  131/ 1/ 1ازسوی رئیض قود قضائیه نادرشند ودرروز امه رسمی ( شمارد

1

بصرد ذيل مادد  5دس ورالعمل.

411

 ) 31به چاپ رسیند است.

درو عیت کنو ی مطالبات و دعاوی وشیايات درمرحته او می توا نم قیماً درست ته مراتب اداری
درسازمان هاودس گاد های ا رايی ذيربط مطهرح گرددودرنهورت عهنم پاسه گويی مناسهب بهه آن
درمرحته بعندرواحنهای م صل به سازمان بازرسی کل کرورم قردر وادهای يادشند پیگیری شهود.
درهمین حا درا طباق با قا ون اساسی 5رسینگی به شیايات و تظتمات و اع را ات اش اص حقیقی
يا حقوقی ازتصمیمات واقنامات واحنهای دول ی (اعم از وزارت ا هه هها و سهازما وا و مؤس هات و
شرکت های دول ی وشورداری ها وترییالت و وادهای ا قالبی ومؤس ات واب ه به آ وا) وهمچنهین
تصمیمات واقنامات مرموران واحنهای مذکوردراموررا

به وظايف آ وا و یزرسینگی به اع را ات

و شیايات ازآراء وتصمیمات قطعی دادگاد های اداری ،هیرت های بازرسهی وکمی هیون ههايی ما نهن
کمی یون های مالیاتی ،شورای کارگاد ،هیرت حل اخ الف کارگروکارفرمها ،کمی هیون مو هوع مهادد
 11قا ون شورداری ها ،کمی یون مادد  51قا ون حداظت و بورد بهرداری از نگتواومنهاب طبیعهی و
انالحات بعنی آن (منحصراً ازحی

قد قوا ین ومقررات يا م الدت باآ وا) درحوزد نهالحیت و

اخ یارات ديوان عنالت اداری شناخ ه شند است (مادد  1قا ون ديوان عنالت اداری).
باين تو ه داشت که نرفنظرازترسی ات مرتبط با طرح مریالت ومطالبات ،تظتم ودادخواهی ،داوری
و سرا جام میا یزم های رف تعار ات تنوا اس قرارو ود يك ظهام اق صهادی سهالم وکارآمهن مب نهی
برآزادی اق صادی ورقابت می توا ن ازبروز ب یاری از تنگناهها ،دعهاوی و مرا عهات ا بهود مما عهت
به عمل آورد و ريان مطمئن وروان سرمايه گذاری ،تولینوتجارت درچارچو

فعالیت های گو اگون

اق صادی وتحق فرآيننرشنپايناروتوسعه متی را می رسازد.

5

انل  31قا ون اساسی " :هر کض شیاي ی ازطرزکار مجتض يا قود مجريه يا قود قضايیه داش ه باشن ،میتوا ن شیايت خود را ک باً به مجتض

شورای اسالمی عر ه کنن .مجتض موظف است به اين شیايات رسینگی کنن و پاسخ کافی دهنودرمواردی که شیايت به قود مجريه و يا
قود قضايیه مربوط ا ست رسینگی و پاسخ کافی از آ وا ب واهن ودرمنت م ناسب یجه را اعالم ماين ودر موردی که مربوط به عموم باشن به
اطالع عامه برسا ن".
انل  71قا ون اساسی  " :به منظور رسینگی به شیايات ،تظتمات واع را ات مردم

بت به مرمورين يا واحنها با آيین امههای دول ی

واحقاق حقوق آ وا ،ديوا ی به ام "ديوان عنالت اداری" زير ظر ريیض قود قضايیه ترسیض میگردد .حنود اخ یارات و حود عمل اين ديوان
را قا ون تعیین میکنن".
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فعاليت هاوتدابيركوتاه مدت دولت

توصيه هاواقدامات ميان مدت

(افق  6ماهه)

(افق  6ماه تا  3سال)

پيشرفت فناوری
وآوری ،اق باا و توسعه



سرمايه گذاری ا نك ب ش خصونی درزمینه تحقی وتوسهعه
وهمیاری محنود ب ش ههای عمهومی وخصونهی درحهوزد

فناوری

فعالیت های مرتبط با وآوری



شمارمحنودمبت اخ راعات ،طراحی های ننع ی و ا رارات
دامنه محنود فعالیت های وآوری ،عر هه کاخههای نيهن و
افزايش کیدیت محصوخت مو وددربنگاد ها



دس رسی اکافی به امیا ات ترمین مالی درزمینه فعالیهت ههای
مرتبط با وآوری به ويژد درعرنه راد ا نازی طرح های نين






افزايش بود ه شورای تحقیقات عتمی و فناوری درراس ای حمايهت از
وآوری
راد ا نازی پارك های تحقیقاتی و تهنوين اسه راتژی امعهه اطالعهاتی




معطوف کردن اس راتژی وآوری به سوی فعالیت های تولینی ومولن



اقنام در وت ا طباق مقررات مربوط به حقوق دارايی های معنوی بها

اف 1 1 – 111

دس ورالعمل های افذدراتحاديه های اروپها وانهالح ريهان تندیهذو

بازبینی و تجنين ظردرقوا ین مربوط به حقوق دارايی های معنوی

ا رای اين مقررات درترکیه

تجنين ظردرقوا ین وم قررات مرتبط بها سهرمايه گهذاری درحهوزد ههای



وين وپرم اطرد


ارزيابی پیوس ه ممرب ری واسطه های وآوری

ايجادترسی ات مناسب برای بوبود شرايط دس رسی بنگاد های کوچك و
م وسط به ت ویالت ووام

بازبینی ظام ا گیزشی مرتبط با تحقی و توسهعه بها تییهه برارزيهابی
کارآيی و ا طباق و سهازگاری آن بها سهاخ ارهای ا گیزشهی اروپها بها
رعايت اح یاط مالی



گ رش طیهف و دامنهه من ده شهو نگان از تینوپهارك هها و اقهنام
در وت بورد مننی کتیه محققان ازمناف وام یازات آن

اس ه ا نارد ،نههنور و پههذيرش
کیدیت کاخ




میزان پائین ننورگواهی ايزو 3111
پذيرش محنود اع بارگذاری متی ازسوی وادهای بین المتتهی
مرتبط با اس ا ناردوکیدیت کاخ





قش محنود ترکیه درتوسعه اس ا ناردهای منطقه ای

زمینه سازی برای احرازشرايط بیارگیری اس ا ناردهای کیدیت از طريه
آموزش ،کمك های مالی وفنی



بازبینی وحذف اس ا ناردهای کونه



اقنام در وت قبوخ نن وادسازما ی اع بارگذاری متی بهه سهازمان ههای
بین المتتی مرتبط با اس ا نارد کیدیت



برطرف ساخ ن موا ايجادوتوسعه نناي وين



برقراری پیو نبین کمك های مالی به مؤس ات و بنگاد هها بها میهزان



افزايش گواهی های اس ا نارد
پیوسه ن وادسههازما ی اع بارگههذاری متههی بههه وادهههای مع برمههادردر
سطح بین المتتی


تر مه وبیارگیری اس ا ناردهای اتحاديه اروپا
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(افق  6ماهه)

(افق  6ماه تا  3سال)

 پيشرفت فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات



موا برای ورود اپراتورهای نيهنوهمچنین تهرمین کننهنگان
با نعريد







خصونی سازی شرکت م ابرات (ترك تتیام)
تیمیل بر امه اقنام مرتبط با اس راتژی امعه اطالعاتی

ههابرابری منطقههه ای درزمینههه پوشههش ومیههزان دههوذ فنههاوری
اطالعات وارتباطات



وتدییك فعالیت های وواگذاری آ وا



اس دادد محنود فنهاوری اطالعهات وارتباطهات دربنگهاد ههای
کوچك



ا رای کامل بر امه آزادسهازی درعرنهه م هابرات از طريه تجزيهه
تقويت واد تنظیم مقررات ظهارت ورقابهت درحهوزد فعالیهت ههای
م ابراتی
بیههارگیری طههرح هههای تههرمین مههالی عههام بههرای پوشههش منههاط
کم رتوسعه ياف ه درحوزد ارتباطات وم ابرات



اس دادد ا نك و اکافی ازتجارت الی رو یك

گ رش کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات در دس گاد ههای دول هی
و با ك ها



توسعه موارت های تیمیتی مرتبط با فناوری اطالعات وارتباطات

شفافيت مالي وگستردگي فعاليت های غير رسمي
مالیات ها



رخ های گزاف مالیاتی وفرارازمالیات



کاهش رخ مالیات شرکت ها



گزارش های مالی



کیدیت از گزارش دهی مالی به وي ژد درحوزد فعالیهت ههای



الههزام شههرکت هههای مبههت شههند دربههورا بههه رعايههت ههوابط و



کاهش مالیات برحقوق ودس مزد ،توزيه فرهار مالیهاتی بها گ ه رش
طیف بنگاد های مرمو وافزايش ما ت ا رای قوا ین مالیاتی

کوچك وم وسط

اس ا ناردهای بین المتتی

تنوين بر امه راهبردی بهرای انهالح ظهام ح هابناری وح ابرسهی
شرکت ها وارائه کمك ههای فنهی بهه مؤس هات کوچهك وم وسهط
دراين زمینه ها
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(افق  6ماهه)

(افق  6ماه تا  3سال)

دسترسي به منابع مالي و نظام تدبير شركتي
ب ش مالی



دس رسی اکافی بنگاد ها به ت ویالت ومناب اع باری



سههاما نهی ظههام اطالعههات



اطالعات اکافی وام دهننگان درمورد شرکت های وام گیر هند



تقويت فرآيننهای ظارتی ورژيم تنظهیم حهوزد مهالی درراسه ای بوبهود



تناوم ريان انالحات در ب ش مالی

شرايط دس رسی بنگاد ها به مناب اع باری نين
به ويژد مؤس ات کوچك وم وسط به منزله عامل محنود کننند

مهههرتبط بههها اع بارسهههنجی و
تر ه ی

و ههعیت و سههواب

زيربناهای فنی خزم برای دس یابی به اين هنف


ريان اع بارات

ايجادامیان برای اس دادد اين ر هی ازاطالعهات مهرتبط بها شهرکت هها و

اع بارات تجاری با هنف ت ویل امورمالی واع باری شرکت ها


درهم آمیزی دفاتر مالی وتجاری درب ش های عمومی وخصونی

اش اص حقوقی درزمینه و عیت اع باری گذش ه آ وا

معامالتی بنگاد ها
ساما نهی ممرب ش ومیقه های

ظام سهازی وهت اسه دادد مره رك از اطالعهات مو هود و گ ه رش



ايجاد وادسازی های ت صصی نين درحهوزد اطالعهات مهرتبط بها



اس دادد غیرمؤمر از ومیقه های اع بهاری (بهه ويهژد ومیقهه ههای
منقههو ) بههه منزلههه عامههل محنودکننههند ريههان اع بههارات بههه

اع باری




تنوين و تصويب قا ون رهن
تویه بر امه انالحات بازاررهن ازسوی دولت




تغییرقا ون در وت ت ویل شرايط ومیقه گذاری اموا منقو
ايجاد آرشیو متی برای ومیقه های منقو

بنگاد های اق صادی
ظام تنبیرشرک ی






بود شدافیت در معامالت وساخ ار مالییت شرکت ها
شرايط امطتو
اقناماتران

پاسه گويی مهنيران شهرکت هها

هبت بهه




تجنين ظردرانو حاکم بر ظام تنبیر شرک ی
طرح انالح قا ون تجارت وقوا ین ومقررات اظربربازارسرمايه
تویه وتنوين قوا ین انهالحی درحهوزد خهنمات مهالی وانهالح ظهام
منيري ی مؤس ات وام دهنند



تصويب قا ون نين تجهارت و قهوا ین ومقهررات مربهوط بهه بهازار
سرمايه با تییه برارتقای ظام تنبیرشرک ی




وادسازی برای ايجاد شدافیت بیر ردرمعامالت
بررسی وا رای دس ورالعمل های اتحاديه اروپا در مورد مج م ههای
بزرگ چنن منظورد با فعالیت های غیرهمگن



ارتقای ظرفیت های قضايی برای حداظت ازحقوق سوامناران
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نارسایي ازمنظرفضای سرمایه گذاری

فعاليت هاوتدابيركوتاه مدت دولت

توصيه هاواقدامات ميان مدت

(افق  6ماهه)

(افق  6ماه تا  3سال)

بازاركارومهارت ها
قوا ین و مقررات بازارکار



قوا ین حماي ی بازارکار ،پرداخت های گزاف بازخريندرشرايط



ا هههطراری ،اخهههراج یهههروی کهههار ،ا عطهههاف پهههذير بودن

کارکنان با ايجاد نننوق ويژد برای اين منظور (قا ون کار سا ) 111


قراردادهای کار


رخ پائین مرارکت و اش غا وسطح باخی اش غا غیررسمی

مالیات بر حقوق ودس مزد



فرارمالیاتی برحقوق و دس مزد یروی کهار بهه ويهژد درمهورد

وادهای بازارکار



تعون به انالح مقررات مربوط به بازخريندرشهرايط ا هطراری اخهراج






گنجا نن گزينه های ا عطاف پذير درقراردادها وانالح قا ون کار
تقويت بیمه بییاری وا رای طرح های معطوف به ساما نهی بازارکار

اس قرار قواعن و مقررات نين برای بازخرين یروی کار
بررسی وتحتیل آمار کاهش مالیات حقوق ودس مزد براش غا



یروی کاربادس مزد پائین وکارگران عائته منن

اقنام

بت به کاهش مالیات برحقهوق ودسه مزد پهض از سهاما نهی

و عیت مالی  -بود ه ای


ظرفیت های محنود تندیذوا رای قوا ین ومقررات



فرآيننپرهزينه رف اخ الفات وم ائل بین کارگروکارفرما



سطح پائین تحصیالت یروی کاربهه منزلهه محهنودي ی بهرای



سههههطح پههههائین موههههارت ههههها و عههههنم ارتبههههاط و



فعا کردن فرآينن داوری خصونی و وادههای حهل اخه الف درم هائل



کارگری ،فردی و معی

ارتقههای ظ رفیههت هههای ظههارتی دربازارکاراز متههه بازرسههی کههار،
ترمین ا ماعی و...



انههالح قواعههنمربوط بههه فرآينههن چا ههه ز ههی بههین اتحاديههه هههای
کارگری وکارفرمايی

آموزش ،ارتقای موهارت هها و
تربیت یروی ا ا ی

ارتقای شغتی




اهماهنگی بین تحصیالت عالی با یازهای بنگاد های اق صادی
میزان پائین مبت ام در دا رگاد ها ومؤس ات آموزش عالی
محنود بودن آموزش حین کاردربنگاد هاومراکزتولینی




تنوين طرح های خزم برای وسهازی بر امهه ههای آموزشهی در مقهاط



وسازی بر امه های آموزشی شامل ا رای طرح های هماهنگ تربیت

تحصیتی اب نايی وم وسطه

معتههم ،پیگیههری اسهه راتژی آمههوزش عههالی وا ههرای بر امههه ههها و

بیارگرف ن طرح های مناسب برای وسازی بر امه های درسی در مقاط

طرح های پیش بینی شند

آموزشی م تف



آمههوزش فنههی – حرفههه ای و گ ه رش آمههوزش هههای حههین کههار

توسعه و وسازی فضاهای آموزشی

دربنگاد ها

تنوين سننمقنماتی اس راتژی آموزش عالی و وايی کردن آن باتییهه بهر
ارتقای کیدیت ،هماهنگی با تقا اهای بازار کاروت ویل دس رسی دا هش
آموخ گان به اين بازار

افزايش سطح همیاری مؤس ات آموزشی باب ش خصونی درزمینهه



وت گیری برای گ رش رش ه های عتهوم وموننسهی بهه ويهژد در
مقاط فوق لی ا ض ودک ری با هنف افزايش شمار فارغ ال حصیالن
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توصيه هاواقدامات ميان مدت

(افق  6ماهه)

(افق  6ماه تا  3سال)

دسترسي به زیربناها
برق







کمبودهای کمی وکیدی ترمین برق و خاموشی های میرر

حرکت در وت آزادسازی بازاردرفرآيننخصونی سازی شهرکت ههای



توزي و برق رسا ی

قیمت های گزاف برق
آسیب پذيری شنينو ابرابری بنگهاد هها درپهارد ای ب هش هها



ومناظ خاص ازو عیت امناسب ترمین وقیمت گذاری برق

بر امه ريزی برای تولین بهرق کهافی از سها  113بهه بعهنوترمین و
ت صی

بر امه ريهزی بهرای ايجهاد بهازار رقهاب ی درب هش تولیهن یرووا هرای
طر ح های آزمايری دراين زمینه






مناب مالی خزم

بازآرايی ننعت برق برای تب سرمايه گذاران خصونی
هماهنگ سازی وقیمت گذاری خنمات برق م ناسب با هزينهه تولیهن
وايجاد ا گیزد های کافی در وت رف ابرابری های منطقه ای
تعیین و اعما اس ا ناردهای خزم برای ارائه خنمات برق رسا ی
کاهش میزان« برق دزدی» وکارآمهنکردن ظهام ونهو بهنهی ههای
سررسین شند برق مصرفی

حمل و قل







ت ريب سري شبیه ادد ای

هماهنگ سازی ظام عوارض ادد ای با مقررات اتحاديه اروپا وانهالح



آن در وت محاسبه عوارض برمبنای هزينه واقعی به ازای کاربر

تییه مدرط و بی تناسب برحمل و قل ادد ای


ترکیب امناسب ساخ ار ب ری در ظام حمل و قل

سرمايه گذاری در گوناشت و بوبود و عیت ادد ها

اقنام در وت ايجاد تنوع درترکیب حمل و قل از طري سرمايه گهذاری



در حمل و قل ريتی
خنمات تجاری



ريههان هههای تههرخیری در فرآينههن هههای نههادرات وواردات
و ابرابری شنين منطقه ای در اين زمینه



افزايش کارآيی ترسی ات گمرك در وت کاهش زمهان تهرخی
وترريدات گمرکی درمورد واردات و نادرات

افزايش عوارض بر حمل و قل با کامیون و اس دادد از اين مناب برای
انالح ترکیب ب ری حمل و قل از طري بازآرايی ظام حمل و قل
ريتی وتجاری کردن وکارآمنکردن آن

کهاخ



هنايت وادهای عمومی ذی منخل در تجهارت خهار ی بهه سهمت
سادد کهردن قواعهن ،مقهررات و هوابط هاظر بهرواردات ونهادرات
(مؤس ات اس ا نارد ،وزارت کراورزی ،وزارت بوناشت)
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بوروكراسي
مبهههت شهههرکت هههها و ورود





هزينه ب اً زيادمبت بنگاد ها وعنم شدافیت اين فرآينن 

اقنام مؤمردر وت کاس ن ازمراحل وزمان مبت بنگاد ها 



هزينه های مبت مضاعف 

به بازار 
ننورمجوزها 

برقراری مقررات نيندرموردح الثبت شهرکت هها ولغهو هرگو هه






زمان بر و پرهزينه بودن ريان اخذمجوزهای بورد برداری
زمان ابرابراز ظرتحصیل واز فعالیت بین بنگهاد ههای بهزرگ
وکوچك وهمجنین بین مناط م تف

ا رههاء وتصههويب قهها ون ومقههررات نيههنبرای اس ه قراردفاترمنطقه ای



در وت ت ویل ريان اعطای مجوزها وشروع به ا رای آن


و

مقررات نين برای اف اح مراکز تجاری ومجوزکار

سادد سازی مراحل ک ب مجوز های فعالیت وکاهش هزينه ههای آن
وهمچنین اقنام در وت ايگزينی ريان های زمان بروپرهزينه اخذ



پیچینگی ريان اخذ مجوز در پارد ای ب ش های اق ص نی 



کاهش منارك واسناد خزم برای ک ب واخذ مجوزهای عمومی تجاری 



زمین و ساخت وساز




هزينه های گزاف آمادد سازی زمین و رويه های مطو فرآينهن



رايگان زمین نين بهه



بازرسی و ظارت 



ا حال وتصدیه شرکت ها 



مجوزها با ا جام بازرسی های هنفمنن پض ازشروع فعالیت
بازبی نی وتقتیل ظارت های اعمالی ازسوی سازمان های م تف ظیر
شورداری ها ،بوناشت ،محیط زي ت ...،وسادد سازی مقررات مربوط
به اخذمجوزوفعالیت درنناي فرآوری مواد غذايی 

تريینوتصويب 

طرح انالحی تویه قره های کاداس روت صی

واحی ننع ی برای توسعه فعالیت های تولینی  -تجاری 

ب ش خصونی



رويیردهای زيی گروريز بینهی دراعمها کن هر وبازرسهی



برواحنهای تولینی -تجاری 

تقتیههل چرههمگیرزمان نههنورتريینيه هههای مههرتبط بارعايههت ههوابط

ا ههرای بر امههه هههای توسههعه ههواحی نههنع ی ازطريهه مرههارکت



زي ت محیطی ،ايمنی کار و ...

تقويت بر امه ريزی اس راتژيك برای توسعه وآمادد سازی زمین
ت ویل وسادد سازی فرآينن ننورمجوزهای ساخت وساز 
هماهنههگ سههازی رويههه ههها وچههارچو

بازرسههی و ظههارت درامههور

واحنهای ننع ی وبنگاد های اق صادی


وادسههازی در وههت افههزايش شههدافیت وپاسهه گويی کههارگزاران
حوزد بازرسی و ظارت 

مطو بودن رويه های ا رای مقررات مرتبط بها ورشی ه گی
(بین  5تا  3سا ) 



انالح قا ون ورش ی گی درراس ای پیش بینی هوابط حمهاي ی بیره ر
ازبنهیاران 



مطالعه وبررسی عوامل ترمیر گذاردرطوخ ی شنن ريان ورشی گی
واقنام عا ل ومؤمردر وت انالح و عیت 
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تکمله
گزیده ای از
سياست های اقتصادی دولت برای خروج غيرتورمي ازركود طي سال های  3333و 3332

دراين تیمته گزيند ای از ب ش های موم بر امههای دولهت بهرای خهروج غیرتهورمی ازرکهود طهی
سا های  131و  131که درگزارش س اد هماهنگی امور اق صهادی دولهت ( گهزارش تقهنيمی بهه
دولت  -تیرماد  ) 131به حو تدصیل تببین شند است ،اس ن اخ ومنعیض گرديند است.
سياستهای پولي
 oمنيريت و کاهش بنهی با كها به با ك مرکزی و توگیری ازا افه برداشت با كها
 oعنم افزايش بنهی ب ش دول ی به با ك مرکزی
 oافزايش ريب فزاينند قنينگی
 oانالح و ا عطاف در رخ های سود با یی م ناسب باتورم ا ظاری وفراهم مودن زمینه رقابت
بین با كها
 oيی انسازی وکاهش تنريجی بت سپردد قا و ی با كها م ناسب با تحوخت رخ تورم
 oبوبود ترکیب پايه پولی به د دارايیهای خار ی
 oافزايش وبوبود کارايی ابزارهای دراخ یاربا ك مرکزی برای کن ر پايه پولی
 oمنوط کردن هرگو ه برداشت ازمناب نننوق توسعه متی به عنم افزايش پايه پولی
سياستهای ارزی
 oانالح ترکیب تراز امه با ك مرکزی و افزايش قنرت مناخته مومردربازارارز
 oکاهش تنريجی شیاف بین رخ ارز مبادلهای وبازار
 oکاهش هزينههای ا بی قل وا قا ارز
 oبازبینی درمقررات مو وددرراس ای بوبودمبادخت ارزی
 oشناسايی ومعرفی ابزارهای ذ

مناب خار ی ارز

سياستهای مالياتي
 oافزايش معافیت مالیاتی حقوقبگیران وناحبان مراغل
 oيی ان سازی رخ مالیات برحقوق کارکنان ب ش خصونی با کارکنان دول هی وکهاهش هرخ
مؤمرمالیاتی حقوق ب ش غیردول ی (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oحذف مالیات تیتیدی فعالیتهای پیما یهاری وکهاهش هرخ مومرمالیهات اشه اص حقهوقی
مو وع مادد  15قا ون مالیاتهای م قیم (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oکاهش رخ وايی مالیات بردرآمناش اص حقیقی وافزايش طبقات درآمنی مرمو مالیات
 oانالح ساخ ار مروق های مالیهاتی باههنف حمايهت مومرازسهرمايه گهذاری وشهداف سهازی
معافیتها  -بر اساا اين انالحیه ،میزان معافیت مالیاتی برای مناط کم ر توسهعهياف هه دو
برابرسرمايهگذاری ا جام شند خواهن بود .همچنین تعطیتی مالیاتی بهه مهنت  1سها بهرای
مناط توسعه ياف ه و  5سا برای مناط کم رتوسعهياف ه در ظهر گرف هه شهند اسهت .همن
اينیه معافیت مذکوربرای بیمارسه انها ،مؤس ات حمل و قل ومراکز اقام ی وگردشگری یز
من ظرقرارگرف ه است (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oحمايت ازآموزشگادهای فنی وحرفهای آزاد (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oحمايت ازنادرات غیر د ی  % 11 -درآمنحانل ازنادرات خهنمات وکاخههای غیر د هی
ومحصوخت ب ش کراورزی و  %51درآمن حانل ازنادرات مواد خام با رخ ندرمرهمو
مالیات میشود (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oانالح ساخ ارمعافیتهای مالیاتی ازطري تبنيل معافیتها به مالیات با رخ ندر (انهالحیه
قا ون مالیاتهای م قیم)
 oانالح ساخ اراس والکات مالیاتی باهنف حمايت مومرترازسرمايهگذاری ازطري هزينههههای
اس والك (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oاعطای معافیت مالیاتی به تجنينارزيابی دارايیها ،مب نی بر وابط خاص ،باههنف کمهك بهه
انالح ساخ ار مالی شرکتها (انالحیه قا ون مالیاتهای م قیم)
 oو ه مالیههات برسههود تق ههیمشههند بههین سههوامناران بهها هههنف تقويههت انههالح سههاخ ار
سرمايه شرکتها
 oتعوي مالیات وپذيرش اس والك ش ابان کاخهای سرمايهای با تینولوژی باخ
 oمعههاف مههودن آوردد قههنی سههوامناران ازمالیههات سههودوتتقی سههود پرداخ ههی بههه عن هوان
هزينههای قابل قبو
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 oاعطای اع بارمالیاتی برای سرمايهگذاریهای مر رك داختی وخار ی
 oاعطای اع بارمالیاتی به سرمايه گذاران خهار ی کهه بها اسه دادد از امیا هات تولیهنی داخهل
فعالیت ماينن
 oو

مالیات برسودسرمايهای ) (Capital Gains Taxدرامالك وم غالت

سياستهای بودجهای
 oاولويت قائل شنن برای ت صی

اع بارات عمرا ی پض از ا رای تعونات غیرقابل ا نها

اری و به حناکثر رسا نن کل میزان ت صهی

اع بهارات عمرا هی منظهور شهند در قها ون

بود ه سا 131
 oاس دادد ازظرفیتهای منظور شهند درتبصهردههای قها ون بود هه سها  131بهرای توسهعه
فعالیتهای عمرا ی درسراسرکروروتنظیم بر امه زمانبننی شند ا رای آ وا تا پايان سا
 oا ازد تغییرکاربری وفروش اموا مازاد وزارتخا ه ها ومؤس هات دول هی متهی واسه ا ی بها
هماهنگی وزارت امور اق صادی و دارايی وتايین کمی یون مادد  5قا ون تاسیض شورای عالی
شورسازی ومعماری ايران ودراخ یارگذاش ن نندرننو ود واريزشند بهه دسه گاد ذیربهط
برای ايگزينی متك فروخ ه شند يا تیمیل پروژدهای یمه تمام مصهو

(بنهن ن تبصهرد 1

قا ون بود ه سا ) 131
 oا ازد به دس گادهای ا رايی برای واگذاری طرحهای تمتك دارايیهای سهرمايهای خهود در
حوزد های فرهنگی ،آموزشی ،درما ی ،ورزشی و خنماتی وساير موارد مرابه که کم هر از 51
درنن پیررفت داش ها نبه ب ش های خصونهی يها تعهاو ی بهه نهورت فهروش يها ا هازد
بتننمنت دد ساله ازطري مزايند عمومی واخ صاص مناب حانل از واگذاری اين طرحهها و
پروژدها به دس گاد ذیربط برای کمكهای فنی واع باری يا تیمیل پروژدهای در دست ا هرا
(بنن ا تبصرد  1قا ون بود ه سا ) 131
 oا ازد اس دادد از ت ویالت تامین مالی و خار ی (فاينا ض) عالود بر سهومیه سها ههای قبهل
(معاد  15میتیارد دخر) به طرح های دارای تو یه فنهی ،اق صهادی؛ مهالی وزي هت محیطهی
دس گاد های ا رايی و ب ش های خصونی وتعاو ی ،با سپردن تضمینهای خزم به با كهای
عامل (بنن الف تبصرد  1قا ون بود ه سا ) 131
 oپرداخت هزينههای تحقیقاتی به واحنهای تولینی درنورتی که منجربه ک ب مجوزتولیهنيا
مبت اخ راع داختی يا بینالمتتی شود

411

 oپیشبینی رديف يارا ه ت ویالت بوردوری وارتقاء دا هشفنهی دربود ههههای سهاخ ه وهت
افزايش بوردوری واحنهای تولینی وخنماتی
سياست های مدیریت وتسویه بدهيهای دولت
 oترییل واحن سازما ی ناگا ه وت احصاء ،مبهت و پهايش بهنهیهها وتعوهنات دولهت و
گوناری م مرکز ح ا ها دروزارت امور اق صادی ودارايی
 oت ويه بنهیهای دولت به ب ش خصونی ازمحل مطالبات دولت ازاشه اص بابهت اق هاط
فروش آ وا درچارچو

بنن (ر) تبصرد  1قا ون بود ه سا 131

 oت ويه بنهی های دولت از محهل فهروش اوراق مرهارکت واسهناد خزا هه اسهالمی مو هوع
آيین امه ا رايی بنن (ط) تبصرد  1قا ون بود ه سا 131
 oت ويه بنهی های دولت از طري ايجاد نننوق قابل معامته سوام عنالت وترديه بهنهیههای
دولت ازمحل يو یتهای م عت به دولت درنننوق فوق
 oا ازد فروش اوراق خزا ه اسالمی معاد اخ الف بنهیهای دولت ورقم اوراق پیشبینی شند
درقا ون بود ه  131با توزي پنا ساله.
 oت ويه بنهی دولت با اولويت ت ويه مطالبات پیما یاران با ا رار اسناد خزا ه به میزان ساخ ه
 11هزار میتیارد ريا
 oواگذاری اموا مازاددس گادهای ا رايی بابت ترديه بنهیهای همان دس گاد
 oواگذاری م ئولیت مطالعه ،بررسی ،تعیین تیتیف وواگذاری طرحها وپروژدههای ا دهاعی و
غیرا داعی دول ی قابل واگذاری به سازمان خصونیسازی
 oمزايند پروژدهای یمهتمام ا داعی درفرابورا وپرداخت بنهیها از اين محل؛ و در نهورت
عنم فروش ،واگذاری به طتبیاران دولت باروش مذاکرد
o

تب مرارکت ب ش خصونی ازطري واگذاری پروژدههای عمهومی غیرا دهاعی در قالهب
قراردادهای مرارکت عمومی -خصونی ومحاسبه ارزش پروژد به عنوان آوردد دولت وت
افزايش رخ بازدد

 oت ويه بنهیهای دولت ازمحل مناب مالی حانل ازفروش سوام شرکتهای دول ی
 oتواتر بنهیهای دولت از محل بنهیهای مالیاتی اش اص
 oا قا بنهیهای سازمانها وشرکتهای دول ی که به مو ب تیالیف قا و ی يا دول هی ايجهاد
شند است به ح ا

بنهیهای دولت با پیرنواد وزارت امور اق صادی ودارايهی وباتصهويب

هیرت وزيران
411

 oت ويه بنهی اش اص حقوقی غیردول ی به دولت با مطالبات آ وا ازشرک وای دول ی
 oتوقف عمتیات ا رايی ونو مطالبات دولت ازاش انی که مطالبات م قابل ازدولت دار ن و
رف ممنوعیت خروج درسقف مطالبات آ وا ازدولت
 oاخ صاص  11درننمنابعی که ازح ا

ذخیرد ارزی به عامتیت با هكههای دول هی نهرف

اعطای ت ویالت به ب شهای خصونی ودول ی شند است ودرسا  31ونو میشود بابت
ت ويه بنهی دولت به اين با كها (بنن ط تبصرد  5قا ون بود ه ) 131
سياست های بهبودمحيط كسب وكار
 oحذف تنريجی قیمتگذاری دول ی تا پايان سا  131به غیر ازکاخهای اساسی وا حصاری
 oا رای مادد  7انالحی قا ون ا رای سیاس وای کتهی انهل  11بهه عنهوان موم هرين قها ون
ساما نهی شرايط اخذ مجوزها درکرور
 oارتباط منظم با فعاخن اق صادی وپايش مهناوم شهرايط محیطهی ک هب وکاروتویهه فورسهت
مریالت وپیگیری تارف مریالت ،از مته پیگیری اخذ گواهی عنم سهوء پیرهینه از یهروی
ا ظامی ،پیگیری مریل عنم مبت نورتجت ات و  ...از سوی دف ر بوبود فضای ک ب وکهار
وزارت امور اق صادی و دارايی
 oحذف اس عالمات مالیاتی به نورت ا درادی وارائه فورست برخط برای کتیه دس گادها
 oمیتف مودن با ك مرکزی مووری اسالمی ايران به پیرنواد انالحات قا و ی خزم وهت
انالح شاخ

اخذ اع بار

 oمیتف مودن سازمان بورا واوراق بوادار به پیرهنواد تغییهرات قها و ی خزم وهت ارتقهاء
شاخ

م ئولیت منيران در سا 131

 oمیتف مودن سازمان امورمالیاتی به بوبود شاخ

پرداخهت مالیهات بها الی رو ییهی کهردن

دريافت لی ت حقوق در سا 131
 oمیتف مودن دس گادهای ا رايی به ارائه گزارش ا زای شاخ

های بوبهود فضهای ک هب

کار به نورت سه ماهه به هیئت دولت
 oافزايش موتت اع بار کارت های بازرگا ی برای واحنهای تولینی دارای پروا ه بوردبرداری به
پنا سا
 oقابل ا جام مودن مبت سدارش کاخهای م عت به واحنهای تولینی دارای پروا ه بوردبرداری
درمرحته رسینگی درگمرك ازطري ساما ه دروزارت ننعت ،معنن وتجارت

411

 oم قر مودن مايننگان تام اخخ یار کتیه دس گاد ههای نهادر کننهند مجهوز درامرنهادرات،
واردات وترا زيت دردد گمرك کرور با تر ی

گمرك موهوری اسهالمی ايهران ونهنور

مجوزهای مربوطه با اس دادد از ساما ه الی رو ییی
 oوايی سازی واس قرار پنجرد واحن تجاری فرامرزی در گمرك حناکثرظرف يك سا توسهط
گمرك مووری اسالمی ايران
 oباز گری فورست ،وع ،مقنارومیزان معافیت حقهوق ورودی کاخههای مبادلهه مهرزی توسهط
وزارت ننعت ،معنن و تجارت با همیاری وزارت کرور ،س اد مبارزد بها قاچهاق کهاخوارز،
وزارت امور اق صادی و دارايی
 oمیتف مودن با ك مرکزی مووری اسالمی ايران به تعیین تیتیف و هعیت واردکننهنگا ی
که  % 11همارزريالی مبتغ واردات کاخرا در هنگام گرايش اع بار پرداخت موددا هن ظهرف
حناکثرسه ماد
 oکاهش تعناد طبقات تعرفهای ناو منضم به ک ا

مقررات نادرات و واردات ازچواردد به

شش طبقه توسط وزارت ننعت ،معنن و تجارت طی سا های  131تا 131
 oپیگیری مریالت سرمايهگذاری از طري س ادهای  15روزد سرمايهگذاری اس ا ی
 oبرقراری ارتباط کامل الی رو ییی گمرك مووری اسهالمی ايهران و ادارد بنادرودريها وردی
حههناکثرتاا وای سهها  131بههه منظورت ههویل بیره رتجارت خههار ی توسههط وزارت امههور
اق صادی ودارايی با همیاری وزارت ا ههای راد و شورسازی ،ارتباطات و فن آوری اطالعات
وننعت ،معنن وتجارت
 oلحات مودن میزان بوبودرتبه زيرشاخ

های مرتبط بها ک ههب و کهار بها افزايههش بود هه

سهاخ ه دسه گادهای ا هرايی
 oمیتف مودن کتیه دس گادهای ا رايی به احصاء و انالح تمامی مصوبات ،آيهین امهههها و
ب ش امهها و دس ورالعملهای داختی و رويههای ا رايی مزاحم و م ل ک ب و کهارظرف
منت  1ماد و ارايه گزارش اقنامات نورت گرف ه به هیئت وزيران
 oمیتف مودن سازمان تامین ا ماعی به قراردادن اطالعات کارفرمايان دارای بنهی بیمههای
به نورت برخط دراخ یاردس گادهای متزم به اس عالم
 oهنف گذاری بوبود فرآيننهاوتیتیف دس گاهوای ا رايی وت تحق اهناف تعیین شهند در
قالب مصوبه هیات وزيران مطاب

نو ذيل
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دستگاه
اجرایی

زیر شاخص مورد نظر

وضعیت
کنونی

وضعیت مطلوب
در سال 3131
(متوسط
منطقهها)

توضیح

سازمان امور
مالیاتی

باز پرداخت مالیات برارزش افزوده کاالی صادر شده



کاهش به  03روز



جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط



کاهش به  03روز



جواز تأسیس برای صنایع بزرگ



کاهش به  03روز



گواهی کشف و جواز اکتشاف



کاهش به  03روز



صدور یا تمدید کارت بازرگانی
صدور مجوز تشکیل تعاونیهای تولیدی ،شرکتهای سهامی زراعی و
کشت و صنعتها



کاهش به  01روز



 03روز

کاهش به  03روز



صدور مجوز پشتیبانیها

 03روز

کاهش به  03روز

پاسخ استعالم آزمایشات کاالهای دامی

 01روز

کاهش به  00روز

وزارت
صنعت ،معدن
و تجارت

وزارت جهاد
کشاورزی

نیروی انتظامی
جمهوری
اسالمی ایران

وزارت کشور

وزارت نیرو
وزارت تعاون،
کار و رفاه
اجتماعی
سازمان بورس
و اوراق بهادار

شماره گذاری حداقل  %13ماشین آالت کشاورزی موجود به میزان
یکصدهزار دستگاه

-

اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای دستگاههای اجرایی
اخذ استعالمات ثبتی


 01روز

شماره گذاری %13
ماشین آالت تا پایان
سال 0000
به صورت بر خط
 1روز

اخذ مجوز ساخت و ساز

 003روز

 041روز

اخذ گواهی پایان کار ساختمان
اخذ برق

 03روز
 043روز

 03روز
 84روز



اخذ انشعاب آب و فاضالب

 033روز

 033روز



گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه



کاهش تا  3روز



اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی



کاهش تا  0روز

با همکاری سازمان تأمین اجتماعی

امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران ()03 -3

3

0



امتیاز شاخص افشاء ()03 -3

3

0



امتیاز شاخص حمایت از سهامداران ()03 -3

0.3

شاخص پرداخت مالیات



۵.۴
بهبود با الکترونیکی
کردن دریافت لیست
حقوق



سازمان امور
مالیاتی

با جلب مشارکت نیروی انتظامی
با جلب مشارکت نیروی انتظامی
با همکاری شهرداریها و
دستگاههای اجرایی ذیربط در
اجرای ماده ( )44قانون برنامه
پنجم توسعه و مصوبه شماره
 0411مورخ 0030/8/00
شورای عالی اداری



 003ساعت در سال



1



تعداد مراحل اداری واردات

03

3



زمان صادرات

 01روز

 03روز



زمان واردات

 03روز

 00روز



هزینه صادرات (دالر بر هر کانتینر)

0433

0003



هزینه واردات (دالر بر هر کانتینر)
فرایند دادرسی و قضاوت

0033
 001روز

0414
 033روز


با جلب مشارکت قوه قضاییه

فرایند اجرای حکم

 083روز

 013روز

با جلب مشارکت قوه قضاییه

زمان پرداخت دیون

1و4
سال

 0و  0سال

با جلب مشارکت قوه قضاییه

نرخ بازستانی دیون

 00درصد

 03درصد

با جلب مشارکت قوه قضاییه

تعداد مراحل اداری صادرات

وزارت
دادگستری



044
ساعت در
سال
3

زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات

گمرک
جمهوری
اسالمی ایران

با همکاری وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه
اشتغال و سرمایهگذاری استانها
اعالم فهرست انواع آزمایشات
مورد نیاز برای واردات کاالی
دامی
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 oمبات ب ری به محیط کالن سرمايهگذاری درفعالیتهايی که دولت تهرمین کننهند ا حصهاری
مواداولیه است ،از طري عقنقراردادهای دد ساله ترمین مواد اولیه
سياستهای بانکي و اعتباری
 oافزايش سرمايه با كها ازمحل درآمنهای مازاد بود ه
 oکاهش بنهی ب ش دول ی به با كها
 oت ری معافیتهای مالیاتی بازارسرمايه به بازار پو
 oت ویل ونو مطالبات معوق با یوا ازطري انالح مادد مربهوط بهه مزايهند در قها ون مبهت
اسناد و امالك
 oممنوعیت بازخريناوراق مرارکت پیش ازسررسینومجاز مودن معامته آن دربازارما ويه
 oکاهش بت مطالبات غیر اری با كها به میزان حناقل واحندرنندرسا
 oترییل کارگرود مر رك با قود قضائیه برای پیگیری م ائل مر رك بین با هكهها و دسه گاد
قضايی از مته مطالبات غیر اری با كها وا رای قا ون تنظیم بازارغیرم ریل پولی
 oالزام با كها به فروش اموا غیرمنقو مازادبر حنود ابالغ شند توسط با كمرکزی بههمیهزان
حناقل  1درنندرسا
 oالزام با كها به فروش سوام وشرکتهای م عت به با كها مازادبرحنود ابهالغ شهند توسهط
با ك مرکزی به میزان حناقل  11درنن در سا
 oافزايش سوم تامین سرمايه درگردش بنگادها ازمجموع اع بارات پرداخ ی با كها بهه حهناقل
 11درنن
 oساما نهی مؤس ات اع باری بنون مجوزباتاکین برا رای قا ون تنظیم بازار غیرم ریل پولی
 oالزام با كها به ک ب اطمینان ازترمین حناقل  5درنن از منهاب مهالی مورد یهازپروژدههای
سرمايهگذاری ازمحل حقوق ناحبان سوام
 oمنوط مودن اعطای ت ویالت به بنگادهای بزرگ به ارائه نورتهای مالی ح ابرسهی شهند
توسط ح ابرا م قل عضو امعه ح ابناران رسمی کرور
 oتعنيل م مر سقف ت ویالت ا درادی (خُرد)
 oمنطقیکردن سوم ت ویالت عقود غیرمرارک ی درشبیه با یی
 oالزام با ك مرکزی به ارائه وابط خزم به با كها برای انهالح حهنود اع بهاری بنگهادههای
اق صادی در اعطای ت ویالت سرمايه در گردش
 oگ رش دامنه دوذ کارتهای اع باری برای خرين کاخهای بادوام تولینداخل
413

 oاس دادد از ظرفیت گواهی سپردد خاص درترمین مناب مالی طرحهای تولینی
سياست های بازار سرمایه
 oتعیین رخ سود شناور مصون ازتورم برای اوراق بوادار دول ی
 oا ازد خرينوفروش اوراق بوادار دول ی به قیمت بازار
 oحذف تضمین بازخرين اوراق بوادار دول ی توسط با كها وترمین قنشهو گی آ وها از طريه
بازار ما ويه اوراق بوادار
 oت ویل وتیمیل مقررات سرمايهگذاری خار ی دراوراق بوادار به نورت سبندارايی
 oحمايت ازترییل وتوسعه فعالیت مؤس ات رتبهبننی داختی
o

تب مرارکت مؤس ات خار ی برای رتبهبننی بینالمتتی اوراق بوادار

 oانالح وتیمیهل مقهررات اف هاح ح ها

بها یی ودريافهت سهاير خهنمات بها یی توسهط

سرمايه گذارخار ی
 oاس دادد ازنننوقهای پروژد يا ا رار سهايراوراق بوهادار بهه منظورتهرمین مهالی پهروژدههای
یمهتمام
 oاس دادد ازظرفیت بورا کاخی ايران برای فروش امهالك وم ه غالت با هكهها ومؤس هات
دول ی
 oفعا سازی ظرفیت مادۀ  1قا ون افزايش بوردوری ب ش کراورزی در ا رای طهرح قیمهت
تضمینی به ای خرين تضمینی کاخهای کراورزی
 oتقويت بوراهای کاخيی وحمايت ازمیا یزم عر ه وتقا ا برای کرهف قیمهتهها درمهورد
کاخهای پذيرف ه شند
 oتغییر قش دس گادهای دول ی م ولی درتنظیم بازار کاخها ازتعیهینکننهنۀ سهقف قیمهتهها بهه
پايشکننند بازارواخذ تصمیمات وسیاستهای مناسب وت حدظ بازاردرشرايط رقاب ی
 oتعمی بازارکاخهای پذيرف ه شند دربورا کاخيی ازطري شهروع وتقويهت معهامالت سهتف
موازی وگواهی سپردد کاخيی دربوراهای مذکور
 oگ رش زمینههای فعالیت نننوقهای زمین وساخ مان برای ترمین مالی ب ش ساخ مان
 oتوسعه نننوقهای پروژد برای ترمین مالی پروژدهای تولینی
 oايجاد نننوقهای سرمايهگذاری ارزی برای م آوری و به کارگیری منهاب ارزی خهارج از
ظام با یی
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 oحذف امن حناقل سودو ما تِ بازخرين ازاوراق بوادارمن ررۀ شهرکتهها ازطريه مجهاز
دا ن فروش اوراق بوادار ب ش خصونی بهه قیمهت بهازاروتعیین هرخ سهود ايهن اوراق
م ناسب با ري ك آ وا
 oطراحی اوراق بوادارباپر وا ۀ وام های رهنی وغیررهنی ،به منظور اس دادد توسهط با هكهها و
مؤس ات اع باری برای آزادسازی مناب خود واخ صاص آ وا به اعطای ت ویالت نين
 oتقويت وتعمی بازار ما ويه اوراق بوادارازطري تقويت معامالت اخ یار معامته برروی سهوام،
فروش اس قرا ی وخرين اع باری
 oتقويت وتعمی بازارگردا ی اوراق بوادار
 oتقويت نننوق توسعۀ بازارسرمايه وايجاد نننوق تثبیت ريالی
 oايجاد نننوقهای باز ر گی خصونی
 oعنم یازبه رعايت ترهريدات مربهوط بهه مزايهند ومناقصهه توسهط دسه گاهوای ا رايهی در
خصوص ابزارهای ترمین مالی که خرين ،فروش وا ارد دارايی زيی ازفرآينهن تهرمین مهالی
است
سياست های توسعه صادرات غيرنفتي
 oاس رداد مالیات برارزش افزودد کاخهای نادراتی توسط سازمان امورمالیهاتی حهناکثر ظهرف
منت  11روز
 oترمین تن واد برای گمرك ج.ا.ايران وت ت ري دراسه رداد حقهوق ورودی پرداخهت شهند
برای تولین کاخهای نادراتی
 oت صی

درآمن حانل از عوارض نادراتی برای تروي نادرات کاخهای با ارزش افهزودد

ومح وای فناوری باخ
 oترمین مناب خزم برای بران هزينههای ا افی ننور ما ت امههها ،قهل و ا قها پهو و
ايزد نادرات خنمات فنی وموننسی و محصوخت ننع ی باارزش افزودد باخ
 oسپرددگذاری ازمناب نننوق توسعه متی زد با ك توسعه نادرات ايران به مو ب بنن (ص)
تبصرد  5قا ون بود ه سا  131حناقل به میزان يك میتیارد دخر
 oقبو تعونات نننوق ما ت نادرات ايران اشی از پذيرش تعونات تیتیدی توسط دولت
 oروانسازی ننور ما ت امههای با یی بهرای نهادرات خهنمات فنهی وموننسهی ازمحهل
دارايیهای ارزی با ك مرکزی ج.ا.ايران
 oايجاد امیان فروش ارز حانل ازنادرات غیر د ی به رخ بازارآزاد به ظام با یی
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 oمعافیت نادرات کاخها وخنمات ازاخذ هرگو ه مجوز به اس ثنای اسه ا ناردهای ا بهاری و
گواهیهای مرسوم درتجارت بینالمتل مورد درخواست خريناران
 oتنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمانهای مرتبط با کرورهای طرف تجارت
 oايجاد شعب با كهای ايرا ی درگمرکات مرزی
 oتقويت و توسعه شعب با كهای ايرا ی درکرورهای هنف
 oاقنام وپیگیری وزارت امور خار ه برای رادا نازی با ههای ننورويزای م افری و تجاری
در مبادی ورودی
 oلغوروادين برای بازرگا ان کرورهای هنف
 oترییل س اد هماهنگی کتیه دس گادهای ا رايی مرتبط با تجارت فرامرزی از مته مرزبها ی،
گمرکات و راهناری اس انهای مرزی دراس ا ناریهها بهه منظهور ت هویل وحهناکثر مهودن
فعالیههت ورودوخههروج کههاخ از قطههه نههدر مههرزی وشههبا هروزی شههنن گمرکههات مههرزی
درنورت لزوم
 oاعما منيريت واحنمرزی توسط گمرك ايران مو وع مادد

قا ون امور گمرکی

 oتمرکز اخ یارننورمجوزخروج موقت ماشینآخت وتجویزات پیما یاران بهه کمی هه مهادد 3
آئین امه حمايت ازننورخنمات فنی و موننسی
 oا عقاد تداهم امه تجارت آزاد يا تر یحی با کرورهای هنف
 oتداهم سازمان اس ا ناردايران باطرف تجاری ذيربط وت رفه مرهیالت وهمهاهنگی بهرای
باز گری قوا ین ومقررات ويی انسازی آن درتمامی قاط مرزی
 oت ویل ورود کامیون وترییل شرکتهای حمل و قهل بهرای تجویهز اوگهان حمهل و قهل
اددای
 oت ویل درايجادوتجویززيرساختهای اقام ی -درما ی در اس انهای مرزی و اس انهای م عن
توسعه توري م سالمت
 oبو ازی وتیمیل پروژدههای هاددای وريتهی درم هیرهای پرويزخهان ،شهتمچه ،خ هروی،
باشماق ،تمرچین ،دوغارون ،ماهیرود ،میتك ،اينچه برون ،موران و بیته سوار
 oت ري دراحناث خطوط ريتی درم یرهای خواف -هرات و شهتمچه -بصهرد و خ هروی-
خا قین
 oترمین مناب مالی خزم برای توسعه زيرساختهای رم افزاری ت صصی نادراتی
 oاعزام رايز ان بازرگا ی به حناقل  11کرور هنف
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 oت ویل دررف مغايرت اسناد کاخ با اسناد مثب ه زمان مبت سدارش
 oکاهش پیشدريافت  LCبرای واردات کاخهها و خهنمات درروزگرهايش حهناکثر بهه میهزان
سی درنن
 oارائه خنمات ويژد ارزيابی برای واحنهای تولینی درگمرکات ا رايی انتی
 oکاهش معافیتهای سود بازرگا ی مناط م تف ،مرز رینان ومتوا ان
سياست های صنعت و معدن
الف) سیاستهای ا رايی برای تامین مالی ب ش
 oترییل کارگروهی با هنف پیگیری یازمنهنیهها و مرهیالت بنگهادههای تولیهنی و ارائهه
کارآمن مناب با یی به بنگادهای تولینی با در ظهر

مراورد به ظام با یی به منظور ت صی
گرف ن معیارهای زير:
 نناي با ارزش افزودد بیر ر

 نادراتی بودن محصو تولینی به اس ثنای نادر کنننگان مواداولیه وخام
 پیرران بودن و ايگاد درز جیرد ارزش
 کوتاد بودن دورد گردش مالی
 داش ن تقا ای بالدعل
 واحنهای مو ه ننع ی و معن ی چننسا اخیر
 واحنهای ب ا یاردولت
 افزايش تولینبااس دادد ازظرفیت واحنهای مرابه
 برخوردارازتوان اش غا زايی
 سرمايه درگردش نناي کوچك
 فرآيننها ومحصوختی که مو ب کاهش شنت ا رژی میشو ن
 دارا بودن نورتهای مالی ح ابرسی شند يا ريان قنی قابل قبو
) سیاستهای ا رايی برای تحريك تقا ای داختی
 oتوسعه فعالیت لیزينگ با اولويت کاخهای بادوام وسرمايهای
 oت صی

ت ویالت ظارت شند با یی به خريناران کاخههای بها دوام وسهرمايهای بهه روش

اع بارخرينار
 oت ویل ننور ما ت امهها برای پیمانکاران وارائهکنننگان خنمات فنهی و موننسهی وهت
ا رای طرحهای داختی وخار ی
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 oافزايش سرمايه نننوقهای حماي ی تحت پوشش وزارت ننعت ،معنن وتجارت
 oوسازی اوگان حمل و قل کرهوراعم از هادد ای وريتهی و هايگزينی محصهوخت نهنع ی
ا رژیبرازطري اس دادد از بنن ق تبصرد قا ون بود ه سا 131
ج) سیاستهای ا رايی حوزد قوا ین و پر یبا ی
 oارائه آمارواطالعات شداف و بونگام وت دسترسی آسان ذی دعان
 oپر یبا ی ازايجادوتوسعه کن رسیوم بین واحنهای ننع ی وت شرکت درمناقصات داختهی
و خار ی
 oت ري دررف ابوام وتعیین تیتیف بهنهیاران ارزی وپهیشبینهی مرهوقههای مناسهب بهرای
خوشح ا ها
 oتروي مصرف تولینات داختی واع بار ب ری به ايگاد تولینکننند وکارآفرين
 oا افه شهنن شهوركههای فنهاوری بهه حمههايت ازشههوركهها ومؤس هات دا هش بنیهان و
تجاری سازی وآوری ها واخ راعات
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الزامات توسعه بخش خصوصي دربرنامه ششم توسعه
فضا سازی ها ،جهت گیری ها وسیاست ها
توسعه بخش خصوصي وايجاد فضای مناسب برای کسب وکاروجلب سرمايههای خصوصي (داخليي
و خارجي) وحرکت به سمت استقرارمكانیسيم بيازارودرب آ خ خصوصيي سيازی (ييا بيه اريارت
ديگراجرای سیاست های اصل  )44همراه با اصالح نظام تجارت خارجي ،ساماندهي بازارهای مالي و
 ...و همزماخ کوچك کردخ اندازه دولت وتقويت کارکردهای حياکمیتي خ ونیزکياهش تصيدیهيای
دولت ورقابتي کردخ فعالیتهاازطريق حذف ياتنظیم انحصيارات ،مريرم تيريآ حيوزه هيای چالشيي
اصالحات وتحول اقتصادی کشوروحلقه اصلي درفر ينيدايجادتحر

اقتصيادی وراه انيدازی چرخيه

رشدوتولیدبه شمارمي رود وخود مجمواه اقدامات متصل به همي است که ق عاً جدا کردخ واجيرای
خ ها به صورت انتزااي وبدوخ اولويت گذاری وزماخ بنيدی مشيخچ چيه بسيا مييتوانيد نتيايجي
معكوس هدف های مورد نظربرنامه ها را به بار ورد .درهمیآ حال براساس قانونمندی های اقتصادی
وتجربه رشدوتوسعه کشورهای نوخاسته وپیشرودرنیم قرخ اخیرهیچ برنامه ای بدوخ تكیه برمحورهای
بروخ گرايي ،تعامل متقارخ با اقتصادجهاني ومناسرات سازنده بيا کشيورهای پیشيرفته صينعتي وتكیيه
بررشدوپويايي تولیدبه منزله پیش شرط ايجادپايگاه مادی برای بهرودوضع زندگي مردم نمي تواند تنها
ازراه مكانیزم های توزيعي به هدف های موردنظروازجمله ادالت اجتمااي دست يابد.
فضا سازي براي توسعه بخش خصوصی
تحقق هيدف هيای توسيعه اقتصياد مليي نیياز بيه فضيای مناسيب بيرای افيزايش پیوسيته و ميداوم
سرمايه گذاری های بخش خصوصي در کناربخش های دولتي و تعاوني دارد .اصول راهرردی ايجياد
ثرات اقتصادی به گونه ای که فضای مسااد برای تقويت انگیزه های مشارکت گسيترده تير ميردم در
رشد اقتصادی وصنعتي کشور به وجود يد را مي تواخ چنیآ برشمرد :
 oايجاد ثرات و محیط اطمیناخ بخش اقتصادی به منزله شرط الزم برای شيكل گیيری فضيای
مسااد برای سرمايه گيذاری ،انراشيت سيريع وتخصيیچ منيابع دران رياا بيا مزييت هيا و
برتری های نسري ايستا وپويا وفراهم کردخ زمینه های کاهش سیب پيذيری واقيیم سيازی
اوامل اختالل ،مقاوم سازی وواکنش سريع وکار مددربرابرتكانه ها دران راا با اصول اقتصاد
مقاومتي (نرخ های تورم اند  ،نرخ های بهره حقیقي مثرت ،دولت کوچيك وکار ميدوتوازخ
بودجه ای ،ثرات نسري نرخ واقعي ارزازجمله اواملي اسيت کيه شيرايط ثريات اقتصيادی را

تقويت مي کند ،درساختار اقتصاد نفتي ايراخ احیای مكانیزم هايي نظیرسازوکارحساب ذخیره
ارزی برای اداره مؤثرنوسانات قیمت ودر مدهای نفتي ازسازه های مهم ثرات سيازی ومقياوم
سازی اقتصادملي دربرابرتكانه های خارجي وبروخ زاد محسيوب ميي شيود ،درهميیآ حيال
متنوع سازی ساختارتولید ،تجارت واشتغال کشوروشكل گیری اقتصادی انع اف پذير ،بالنده
وپويا با توانايي مقابله با اوامل اختالل وخنثيي کيردخ تكانيه هيا بيه اميده درگروگسيتر
وتعمیق صنعتي شدخ واقدامات راهرردی مرترط با خ است)
 oايجاد نظم حقوقي ونهادی مع وف به رشد تولیددراقتصاد کشوردرجهت حفظ امنیت سرمايه
و به ويژه سرمايه گذاری های صنعتي؛
 oايجادشرايط رقابتي مناسب برای تحقق برتری ها و مزيت های نسري بيالقوه بيرای ورود بيه
بازارهای جهاني وهمچنیآ امكاخ رقابت با واردات (در محیط غیرحمايتي ي يارانه ای)
 oنهادسازی هيای مناسيب در جهيت تسيهیل مريادالت وهيم چنيیآ کياهش هزينيه مريادالت
دربرگیرنده تعريف ،تضمیآ واحترام به حقوا مالكیت خصوصي واستقرار ترتیرات الزم برای
اقييدواجرای قراردادهييا همييراه باضييمانت هييای کييافي(امنیييت قراردادهييا) ومحييدودکردخ
دخالت های دولت به حوزه های کارکردی وشكست بازار
 oاصالح نهادهای امومي با تكیه برشفافیت وپاسخگويي برای استقراردولت شايسته ،کار مد و
با توانايي و ظرفیيت بياالی سیاسيت گيزاری وهيدايت و هماهني

سيازی فر ينيد توسيعه

اقتصادی  -صنعتي
 oتعییآ شرايط فعالیت های بخش های امومي ،خصوصيي وتعياوني ،متضيمآ تعیيیآ حيدود
وثغور مالكیت دربخش های نهادی ،موضعگیری مثرت نسرت به کسب سود وانراشت سرمايه
به گونه ای که در میاخ مدت ،سهم دولت دراقتصادملي به شدت کياهش يابيد وزمینيه بيرای
مشارکت فعال تر بخش خصوصي فراهم شود؛
 oپذير

اصول اقتصاد بازاردرجهت گستر

سرمايه گذاری های بخش خصوصيي بيه وييژه

دررشته های صنعتي به منزله اامل اصلي توسعه صينعتي وکاسيتآ از مداخليه هيای مسيتمر
دولت وسازماخ های دولتي دراملكرد ارضه ،تقاضا وسازوکارقیمت ها ومحدود شيدخ اييآ
گونه دخالت هاوکارکردهای دولت به حوزه های برنامه ريزی ،نهادسازی ونظارت برتسيهیل
مرادالت دربازارهای مختلف؛
 oتمرکز زداييي وجليب مشيارکت هيای مردميي از طرييق دگرگيوني درابعياد مختليف نظيام
تصمیم گیری ،اصالح قوانیآ و مقررات بازدارنده ونهادسيازی هيای مناسيب بيرای تقوييت
071

ظرفیت های اجرايي وصنعتي کشور (ايآ حرکت بايد مقوله هايي چيوخ تمرکززداييي ميالي،
من قه ای ،مديريتي ونظاير خ را دربرگیرد )؛
 oپذير

نظم برنامه ای بلند مدت وتعهد نسرت به پیگیری هدف های اايالم شيده درجهيت

ايجيياد ثرييات و هميياهنگي دراموراقتصييادی وصيينعتي کشييور ،همييراه بييا کاسييتآ ازمراحييل
غیرضرورصدورمجوزها ودخالت های غیر مسئوالنه درفر يندسرمايه گذاری ها؛
 oجلوگیری از اامال نفوذواستفاده خارج ازموازيآ قانوني ازامكانيات واختیيارات اميومي بيه
سودمنافع گروه های ممتاز؛
 oبه کارگیری وتقويت شیوه های نظارتي پارلماني واداری مؤثربرای سيالم سيازی اميور ميالي،
اداری واجرايي دستگاه دولت وشفاف سازی تصمیم گیری ها واقدامات مسئوالخ؛
 oتحكیم امنیت قضايي برای فعالیت های اقتصادی به طور اام وسرمايه گذاری هيای صينعتي
به طور خاص وهمچنیآ حمايت از حقوا فردی واجتمااي براساس قانوخ اساسي؛
 oانجام ترلیغات مؤثرومثرت درجهيت زمینيه سيازی فضيای حماييت اميومي از هيدف هيا و
برنامه های بلند مدت توسعه صنعتي کشيوروخودداری ازهرگونيه برخيورد منفيي بيا مرياني
رشدوتوسعه اقتصادی وقانونمندی های خ به منظور اصالح ديدگاه های امومي ومشيارکت
مؤثررسانه های جمعي درزمینه گاه سازی نسرت به فراگرد توسعه صينعتي واشيااه فرهني
صنعتي درجامعه؛
 oتقويت فضای رقابتي در اقتصادداخلي با تكیه برپرهیزازرقابت دستگاه هاوشرکت های دولتي
با بخش خصوصي ،کاهش مداخله هاوکنترل های مقداری دولت دراقتصاد مليي و پيرداختآ
دولت به سیاستگذاری های کالخ ،نهادسازی های ارشادی وشكستآ انحصارها؛
 oايجاد سازگاری بیآ قوانیآ ومقررات ونهادها وترجیح سیاست های کالخ مع يوف بيه رشيد
وتوسعه بلندمدت کشوربرسیاست های تجاری کوتاه مدت وموضعي؛
 oپیگیری سیاست زادسازی والغای کلیه قوانیآ ومقررات مربوط بيه قیميت گيذاری کاالهيای
خصوصي دران راا با الزامات اجرای سیاست های کلي اصل  44قانوخ اساسي وسيازماندهي
برنامه های مع وف به حمايت ازاقشارضعیف جامعه ازطرييق پوشيش بیميه هيای همگياني
وکمك مستقیم به جای دستكاری درقیمت ها؛
 oحاکم کردخ تفكروامل متناسب بيا توسيعه صينعتي برسیاسيت هيا و اقيدامات بلندميدت و
محوری کشورواامال مديريت استراتژيك و ينده نگرانه ،به جای بيه کيارگیری شيیوه هيای
مديريت بحراخ وبرخوردهای مق عي وروزمره با مسائل اقتصادی ي صنعتي؛
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تنظيم روابط بين المللی ،همكاري هاي فنی وجلب سرمايه هاي خارجی
ايجاد فضای رام درمناسرات من قه ای وجهاني وسیاست خيارجي بيا کمتيريآ تينش در روابيط بيا
کشورهای پیشرفته صنعتي ازضرورت های حفظ امنیت ملي ،رشد اقتصادی وتوسيعه صينعتي کشيور
است .صرفنظر ازوجود صلح وامنیت در من قه ،سه ااميل سيرمايه گيذاری خيارجي ،دسترسيي بيه
تكنولوژی پیشرفته وبازارگسترده صادراتي ازالزامات صنعتي شدخ کشوردرسال های ينيده بيه شيمار
مي رود که بدوخ زمینه سازی برای تسهیل ايآ گونه دسترسي ها ،فراگرد توسعه اقتصيادی ي صينعتي
کشوراز ديدگاه مرادالت بیآ المللي دستخو

ضعف ورکود مي گردد.

جهت گیری های مهم در ايجاد تحر صنعتي ي تجاری از ايآ منظر به قرارزيراست:
 oبرقراری پیوند گسترده با مراکز مالي -اقتصادی جهاني و سازماخ های بیآ المللي و من قه ای
ونهادهای سازماخ ملل متحد به منظور کاستآ از ريسيك هيای اقتصيادی وجليب کميك هيا
وتسهیالت بیآ المللي؛
 oايجاد روابط اقتصادی ي بازرگاني بيا کشيورهای پیشيرو صينعتي بيا هيدف جليب سيرمايه،
تكنولوژی و بدست وردخ بازار خارجي با تأکید برگستر

بخش صنعت؛

 oايجاد روابط محكمترووسیعتربا کشورهای همسايه ومسلماخ ،رفع تعارضات با هدف تقوييت
همگرايي های من قه ای به منزله انصری مهم درزمینيه سيازی بيرای ادغيام اسيتراتژيك در
فر يند دادوستدهای تجاری ي صنعتي بیآ المللي؛
 oفعال کردخ وتقويت ديپلماسي مرترط با اوپك درجهت اصالح ساختار مناسرات تولیدکنندگاخ
و مصرف کنندگاخ نفت به منظور حفظ منافع ومصالح بلندمدت دراستفاده ازمنابع نفتي؛
 oايجاد زمینه های ساختاری اقتصادی و سیاسي برای الحياا برناميه رييزی شيده بيه سيازماخ
تجارت جهاني؛
 oاصالح قوانیآ ومقررات ورژيم های سیاستي موجوددرجهيت جليب سيرمايه گيذاری هيای
مشتر ومستقیم خارجي؛
 oخييودداری ازدرهييم میخييتآ مالحظييات اقتصييادی ي تجيياری بييا مسييائل سیاسييي وتنظييیم
سیاست های تجاری بیآ المللي بدوخ جانرداری از کشورها و بليو هيای خياص تجياری،
مستقل از بینش های مق عي وموضعي بیآ کشيورهای بيزرص صينعتي وبيا تأکیدصيرف بير
مصالح و منافع اقتصادی بلندمدت کشور.
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جهت گيري ها و سياست هاي حوزه هاي مالی ،پولی و تجاري و مهار تورم
تجهیزمؤثرمنابع وتخصیچ کار مد خ به سيرمايه گيذاری هيای تولیيدی درشيماراوامل اصيلي رشيد
وتوسعه اقتصادی وبه طورخاص توسعه اقتصادی -صنعتي کشور است .بنابرايآ نوسيازی وتقوييت
بخش مالي وواس ه هيای ميالي ،افيزايش کيار يي ورقابيت پيذيری نهادهيای ميالي درزمینيه تجهیيز
وتخصیچ منابع ،حفظ ثرات مالي وهمچنیآ مديريت ريسك  -که خيود متضيمآ سياماندهي ،ايجياد
وگستر

بازارها ونهادهاوتوسعه ابزارها ودارايي های مالي است  -را بايد درزميره مهمتيريآ اواميل

تسهیل کننده فر يند توسعه بخش خصوصي و فعالیت های ايآ بخش قلمدادکرد.
درهمیآ حال ،کوشش همه جانره برای مهار تورم ،به گونيه ای برناميه رييزی شيده وبرمرنيای اتخياذ
سیاسييت هييای هماهن ي

مييالي ،پييولي ،ارزی وتجيياری ،نقييش تعیييیآ کننييده ای درهييدايت ورشييد

سرمايه گذاری به ويژه درطرح هيای بلندميدت صينعتي ودربخيش هيای خصوصيي واميومي دارد.
مهارتورم وايجاد تعادل نسري بیآ ارضه وتقاضا درس وح کالخ وبخشي اقتصياد ،ااميل مهيم ايجياد
ثرات اقتصادی است .درشرايط افزايش بي رويه قیمت ها ،کارگزاراخ بخش خصوصي وحتي نهادهای
دولتي ،به واس ه برهم خوردخ محاسرات مربوط به سرمايه گذاری هيای بلندميدت وخ يرات ناشيي
از خ ،ازاقدام به سرمايه گذاری اجتناب مي کنندودرنتیجه سرمايه هاومنابع فیزيكي وانساني بيه سيوی
فعالیت های کوتاه مدت خدماتي و پربازده ازنظر پولي ،سوا مي يابد وثروت های کيالخ وبياد ورده،
بدوخ هیچگونه بازده تولیدی وراهیابي به سوی سرمايه گذاری های مولددرجامعه انراشته مي شود.
مراني اصولي مقابله باپديده تورم قیمت ها وتنظیم جهيت گیيری هيای ميالي ،پيولي ،ارزی وتجياری
هماهن

برای گستر

سرمايه گذاری های بخش خصوصي ونیزافزايش صادرات کاالهای صنعتي را

مي تواخ در جهت گیری ها وسیاست های زيرخالصه کرد:
 oبرقراری انضراط مالي درجهت کنترل رشد نقدينگي وتورم ازطريق من قي کردخ هزينه هيا و
ازجمله مهاررشدبودجه وهزينيه هيای جياری دوليت واولوييت گيذاری وان رياا مجموايه
طييرح هييای امرانييي وتملييك دارايييي هييا بييا منييابع مييالي ،فیزيكييي وانسيياني وامكانييات
فني ي اجرايي کشور؛
 oارزيابي کلیه فعالیت های جاری دولت به منظور حذف تدريجي دستگاه های موازی ،کاستآ
ازهزينه های زايدبخش امومي براساس برنامه زمانرنيدی شيده وهدفيدارودرنهايت اصيالح
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ساختاردولت ونهادهای اميومي بيا تكیيه برشيفافیت وپاسيخگويي وتقوييت امورحياکمیتي
وکاهش تصدی هاوسهم دولت درمجمواه اقتصادملي؛
 oاصالح نظيام مالیياتي درجهيت اسيتفاده بهینيه ازظرفیيت هيا وتوسيعه پاييه هيای مالیياتي،
تجهیزمؤثرترمنابع وکنترل بورس بازی وسودبری هيای کيالخ ازفعالیيت هيای واسي ه گيری
وتورم زا وهمزماخ برقراری مشوا های مالیاتي برای فعالیت های مولد ،اشتغال زا وصادراتي
به ويژه درفعالیت های صنعتي و جيايگزيني سیاسيت ااترارمالیياتي بيا نيرخ صيفر بيه جيای
معافیت های پايدار؛
 oبه کارگیری مؤثرابزارهای پولي ومالي درجهت تجهیزمنابع مالي وهدايت خ به فعالیيت هيای
تولیدی ازجمله تغییرات مناسب سودوکارمزدبانكي درطرف سيپرده هيا ونیزدرطيرف وام هيا
وتسيهیالت ،درمرحليه گيذار ،وحرکيت تيدريجي بيه سيوی اصيالح نظيام بيانكي ي پيولي
کشوردرجهت رقابتي کردخ فعالیت های بانك ها ،زادسازی مالي ورفع شرايط سرکوب مالي
 کييه شييرايط اسييتفاده از نظييام بييانكي را بييه منزلييه يييك وسييیله شييره بودجييه ای فييراهممي ورد  -وهمزماخ گستر

وسايل کنترل ومديريت نقدينگي ،احرازاستقالل بانك مرکزی

وسیاست های پولي ،استقرارنظام های نظارتي بانكي مرتني برمديريت ريسك؛
 oاتخاذ تدابیرالزم ومؤثربرای تجهیزمنابع داخلي واستفاده ازمنيابع خيارجي بيا اصيالح قيوانیآ
ومقررات ناظربرنظام پولي وبانكي وبیمه ای ،ارزی ،تجاری ،بازارسرمايه ،رژيم سرمايه گذاری
خارجي و  ...باهدف جذب وهدايت منابع به سوی فعالیت های تولیدی وصينعتي  -دراييآ
زمینه اقدامات بايدحول محورايجاد فضای بازوباثرات اقتصيادی وگسيتر

رقابيت وکاسيتآ

ازگييرايش هييای انحصييياری وشييره انحصييياری وهمچنييیآ کاسيييتآ ازمیييزاخ ريسيييك
سرمايه گذاری های بلندمدت ،سازماخ داده شود ؛
 oايجادتسهیالت درجهت تغییرترکیب ااترارات بانك ها وتخصیچ بخش بیشتری از منابع نها
به فعالیت هاوسرمايه گذاری های تولیدی -صينعتي وتيأمیآ نقيدينگي وسيرمايه درگيرد
مؤسسات تولیدی وواحدهای صنعتي به ويژه دربخش خصوصيي بيا هيدف افيزايش تولیيد
وصادرات کاالهای صنعتي؛
 oدگرگوني در نظيام بيانكي ي بیميه ای کشيوردرجهت انحصيارزدايي وايجادرقابيت ازطرييق
خصوصي کردخ بانك هاوشرکت های بیمه ودرنتیجه ارائه خدمات باکیفیت بهتروهزينه کمتر
به بخش های تولیدی کشور؛
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 oگستر

وتعمیق بازار سرمايه متضيمآ توسيعه نهادهيا ،ابزارهيا وبازارهيای ميالي درجهيت

تجهیزوتخصیچ م لوب منابع (با تكیه برتقوييت بيورس اوراا بهاداربيه منزليه بازارثانوييه
وهمچنیآ ايجادوتوسعه بازارهيای اولیيه ومؤسسيات تيأمیآ منيابع ميالي وسيرمايه گيذاری
وهمچنیآ تقويت جايگاه بورس کااليي) وحرکت تدريجي به سمت استقرار نظام ميالي پاييه
اوراا بهييادارازطريق کامييل کييردخ بازارهييای اولیييه سييرمايه وايجيياد نهادهييای تخصصييي
درامرطراحي ،ارضه وفرو

وتضمیآ اوراا بهادار ي نظیرمؤسسات تأمیآ ميالي ،مؤسسيات
طیيف

امیآ ،مؤسسات رتره بنيدی بيازده وخ ير اوراا بهيادار و ...يي وهمچنيیآ گسيتر

دارايي های مالي ،ايجاد بازارهای دست دوم ،بازارهای فراي ومشتق وايجاد مقررات وقوانیآ
وضوابط ومكانیزم های الزم برای مديريت ريسيك وتيأمیآ سيالمت ،شيفافیت وجليوگیری
ازمعامالت صوری ودرمجموع ايجاد فضای اطمیناخ بخش بيرای سيرمايه گيذاراخ ،بيه وييژه
صاحراخ پس اندازهای کوچك؛
 oانتخاب رژيم ارزی مناسب مع وف به حفظ تعادل های اقتصادی وپیشرردرشدوتوسعه بخش
تولیييدی -تجيياری دراقتصادکشييورباهدف افييزايش تولیدوصييادرات محصييوالت صيينعتي و
متنوع سازی ساختار اقتصاد ملي با تكیه برحرکت تدريجي به سمت نظام ارزی انع اف پذير
وشناورسازی نرخ ارزوشكل گیری نرخ ارزحقیقي باثرات ورقيابتي وهمزمياخ انتخياب لنگير
اسمي مناسب برای مهارتورم (هدفگذاری تورم ويا هدفگذاری متغیرهای امده پولي)؛
 oتدويآ مقررات صادرات وواردات پايداروسايرقوانیآ تجاری کشورباجهت گیری راه انيدازی
چرخه رشداقتصادی وبه ويژه رشدتولیددرواحدهای صينعتي وهمچنيیآ گسيتر

صيادرات

کاالهای صنعتي با تكیه برتسهیل ورواخ سازی فر يندهای تجاری ،رفع موانيع غیرتعرفيه ای،
کاهش تعرفه ها وحرکت تدريجي به سمت اسقرارقوااد تجاری سازگاربا قواايد ومقيررات
بیآ المللي ازجمله مقررات سازماخ تجارت جهاني (اتخاذسیاست های الزم برای اقیم سازی
کاهش اخیرقیمت ه ا ودر مدهای نفتي وهمزماخ پاسخگويي به الزاميات ناشيي ازراه انيدازی
چرخه رشدرا بايد به منزله سیاست های مق عي واض راری وتنهابه انواخ راه کارهايي بيرای
ارورازشرايط رکود تورمي کنوني و کاهش صدمات خ قلمدادکرد)؛
 oافزايش پوشش های ضمانتي بانكي و بیمه ای از کاالهای صادراتي دربخش صنعت؛
 oاا ای تسهیالت ارزی وريالي به صادر کنندگاخ کاالهای صنعتي ازطريق تقويت بانيك هيای
تخصصي صادرات وواردات ونهادهای مشابه؛
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 oاا ای ااترارات صادراتي به خريداراخ خارجي درجهت انجام صدورکاالهای صنعتي کشيور
به خارج؛
 oتسهیل شرايط استرداد حقوا واوارض گمرکي واردات وکاالهای واس ه ای که در تولیدات
صادراتي به کارمي رودوافزايش بخشودگي های مالیاتي درمورد صنايعي که درصد بیشتری از
تولیدات خود را به خارج صادر مي کننيدهمراه بيا بيازنگری درنقيش منياطق زاد تجياری-
صنعتي ونهادسازی های الزم درجهت پرداز

صادرات وگستر

صادرات صنعتي؛

جهت گيري ها وسياست هاي حوزه هاي اشتغال ،توسعه نيروي انسانی وافزايش كارآيی
مييوز  ،تحقیقييات ،تولیييددانش ،ونييو وری ،همييواره نقييش وسييهم بسييیارتعییآ کننييده ای دررونييد
رشدبلندمدت کشورها ،افزايش بهره وری وپیشرفت های اقتصادی ي صنعتي براهده داشته اند .رشيد
اقتصادی ،حاصل انراشت سرمايه های فیزيكي وانساني ،نیروی کاروتحول در فناوری ،ييا بيه اريارت
ديگربهره وری کل اوامل تولیداست .تربیت نیروی انساني درس وح مختلف تخصصي وبهره گیيری
از دانش وتجربه نها ،سرب خواهد شدکه بهره وری درسيازماخ هيای سيتادی ،پشيتیراني ،املیياتي و
بنگاه های تولیدی صنعتي -تجاری افيزايش يابيد .اييآ حرکيت در نهاييت بيه اسيتفاده م ليوب از
ظرفیت های ايجاد شده درکشوروزمینه سازی برای ظرفیت گسيتری هيای جدييد تولیيدی -صينعتي
منتهي خواهد شد.
سیاست های راهرردی درفر يندايجاد فرصت های شغلي ،تجهیزوتوسعه منابع انساني وافزايش کار يي
را مي تواخ چنیآ خالصه کرد:
 oاصالح قانوخ کاردرجهت ايجاد انع اف پيذيری دربازارکيار ،تحير

نیيروی کيار ،اطمینياخ

کار فريناخ ،وافزايش کار يي درواحد های تولیدی ضمآ حفظ حقوا نیروی کار؛
 oتنظیم واجرای برنامه های موز

فني ي حرفه ای ودانشگاهي متناسب با نیازهای صنعتي بيا

هدف نوسازی ،احیاء و بازسازی وتقويت توانمندی های بخش صنعت بيه وييژه در صينايع
تولیدی باارز

افزوده باال ومع وف به صادرات؛

 oتقويت نهادهای خاص موز

وتحقیقات صنعتي درجهت بازسازی نیروی انسياني موجيود

بخش صنايع وارتقاء مهارت های صنعتي؛

071

 oارائه کمك های دولت درزمینه خدمات فني ،تحقیقاتي ،تربیت نیروی کارحرفيه ای وترغیيب
بخش خصوصي بيه انجيام سيرمايه گيذاری دراييآ گونيه فعالیيت هيا بيا هيدف گسيتر
سرمايه گذاری های تولیدی درکشور؛
 oاستفاده بهینه ومؤثرازتخصچ نیروی انساني دانش موخته وتجربه اندوخته درتمام زمینه های
مرترط با برنامه ريزی ،سیاست گيذاری ،وحيوزه هيای اجراييي ي املیياتي بخيش صينعت،
مديريت تولید صنعتي وصادرات کاالهای صنعتي؛
 oواگذاری فعالیت های سرمايه گذاری دربخش های کشياورزی ،صينايع ،معيادخ ،سياختماخ،
تجارت ،وهمه زمینه هايي که درحی ه فعالیت های امراني دولت قرارندارندبيه بخيش هيای
خصوصي وتعاوني وهمزماخ محدودکردخ سهم ونقش سرمايه گذاری هيای بخيش اميومي
(دستگاه ها ،مؤسسات وشرکت های دولتي) به فعالیت های زيربناسازی وطرح های مربيوط
به ارائه خدمات اجتمااي ورفاهي امومي وحمايت ازصادرات صنعتي ونظياير خ (دران رياا
باقرائت جديداصل 44قانوخ اساسي)؛
 oبرقراری مشوا هيای وايجياد ساختارانگیزشيي مناسيب وحماييت هدفداروزمانيداردرجهت
سرمايه گذاری وتوسعه صنايع کوچك ومتوسيط ،صينايع تريديلي وتكمیليي دربخيش هيای
کشاورزی وصنايع درجهت افزايش مشاغل تولیدی با کياربری بیشيتر ومهيارت بيری کمتير،
باهدف ايجاد اشتغال وکمك به توسعه صادرات ،در مرحله گذارورسیدخ به جامعيه پیشيرفته
صنعتي؛
 oايجاد تشكل های مناسب صنعتي درجهيت کياربرد ظرفیيت هيای موجودوبيالقوه درصينايع
کوچك ومتوسط با فناوری های نوومرترط ساختآ فعالیت های نها با صنايع بزرص با هيدف
تغذيه صنايع صادراتي؛
 oايجاد مشوا های الزم برای بهره برداری بهینه از منابع طریعي وذخاير معدني با هدف ارضه
بیشترمحصوالت به بازارهای داخلي وخارجي؛
 oتشويق واحدهای تولیدی درجهت ماده سازی نها برای پذير

اسيتانداردهای بيیآ الملليي

وارتقاء کیفیت ودستیابي به تنوع محصوالت؛
 oافزايش سرمايه گذاری درتحقیق و توسعه وارتقاءسيهم خ درتولیيد مليي درحيد کشيورهای
نوخاسته صنعتي به منزله ااملي مهم درظرفیت سازی داخلي وشكوفايي صينعتي وجيايگیری
درحوزه های برترتولید وتجارت درتقسیم کار بیآ المللي؛
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 oايجاد نهادهای تحقیق وتوسعه مشتر بیآ واحيدها ودر قاليب خوشيه هيای صينعتي بيرای
افزايش توانمندی های تكنولوژيك به ويژه دربخش صنايع کوچك ومتوسط؛
 oارائه مشوا های الزم برای ايجاد نهادهای تحقیق وتوسعه درصنايع بزرص با ماهیت صادراتي
به منظور ارتقاء بهره وری ،کاهش هزينه ها ،افزايش رقابت پذيری ،گستر

تنوع محصيول،

وبهرود کیفیت کاالهای صادراتي؛
 oايجاد ساختارانگیزشي مناسب وبرقراری مشوا های الزم برای توسيعه ميوز

وتحقیقيات

درصنايع بخش خصوصي ازطريق معافیت های مالیاتي ،کميك هيای ميالي مسيتقیم و ارائيه
خدمات فني ي موزشي؛
 oزمینه سازی برای انتقال دانش فنيي وتحيول فنياوری بيه منظيور نوسيازی وميدرنیزه کيردخ
واحدهای صنعتي ،افزايش رقابت پذيری وتوسعه صيادرات صينعتي ازطرييق توسيعه منيابع
انساني وباالبردخ ظرفیت دانش پذيری نیروی کار ،ايجادزيربنا های نرم افزاری وتحقق فر يند
مشارکت های بیآ المللي وجلب همكاری شرکت های بزرص صنعتي -تجاری خارجي.
جهت گیری ها وسیاست های توسعه صادرات غیرنفتي
تحقق هدف دستیابي به ارقام چشمگیرصادرات غیر نفتي با تكیه بر کاالهای صينعتي بيه گونيهای کيه
حداکثر طي دو دهه ينده ،تجارت خارجي کشور از صدور نفت خام و مواد اولیيه طریعيي و معيدني
(کاالهای نخستیآ) بي نیازورها گرددوبتواندجامعه ای مرتنيي برامنیيت ،قيدرت اقتصيادی و مناسيرات
اجتمااي اادالنه را برای نسلهای ينده پايه ريزی کند ،مسيتلزم گسيتر

و تعمیيق جريياخ توسيعه

صنعتي کشور با تكیه بربرونگرايي اقتصادی ،افزايش سرمايهگذاری دربخشهای تولیدی وزير بنيايي،
ورقابت پذيرسازی محصوالت وکاالهای قابل صدوربه بازارهيای بيیآالملليي اسيت .بنيابرايآ بيدوخ
هیچگونه شك وترديدی رشداقتصادی ،دگرگوني ساختاری وتحول تكنولوژيك سه پايه وابزاراصيلي
تحقق هدف های توسعه ملي محسوب مي شوند .دستیابي به رشد اقتصادی درحد  8درصد درسيال،
رشد بخش صنعت بیش از  21درصد درسال و رشدصادرات کاالهای صنعتي سياالنه نزدييك بيه 12
درصد (به طور پیوسته ومستمر) از الزامات چنیآ تحول مهميي درمجموايه حرکيتهيای بلندميدت
اقتصادی -اجتمااي کشوراست .ايآ م لب بديآ معناست که ايراخ نیز همچوخ ترکیه همسايه ،بايد با
اصالح روابط ومناسرات بیآ المللي خود با همه کشورهای جهاخ – به ويژه کشورهای پیشرو صنعتي
که روابط مالي وفني ،سرمايه گذاری وتجاری با نها بیشتريآ نقش را در ايآ تحول اقتصيادی دارد -
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شرايط الزم را برای ايجاد زيربنای صينعتي قدرتمندباتكیيه برصينايع پیشيتاز بيا مزييتهيای رقيابتي
دربازارهای بیآالمللي فراهم سازد .ايآ تحول بر مراني امده زير استوار است:
 oتوانمندسازی تكنولوژيك
 oبهرود و توسعه مهارت های نیروی انساني
 oارتقای پیوسته شیوههای تولید
 oاستقرارسیستمهای انع اف پذيرتولید صنعتي
 oبهرودکیفیت وطراحي
 oقابلیت ايجاد تنوع محصوالت دران راا باتقاضای بازارجهاني
 oگستر

تحقیق و توسعه

 oبازاريابي المي و پويا وفعال
درشرايط کنوني مجمواه اقتصاد کشور و به ويژه بخشهای صينعتي وتولیيدی خ ،از اييآ رويكيرد
فاصله بسیارزيادی دارندونميتوانندخودرابا دگرگونيها وتحوالت بازارهای مختلف جهاني هماهني
سازند .مشكالت داخلي درارصه تولیدوتجارت نیزبرناتوانايي های سیستمیك يادشده افزوده شيده و
وضعیتي را درزمینه صدورکاالهای غیر نفتي  -خاصه در بخشهای صنعتي  -ايجاد کرده اسيت کيه
بدوخ حل وفصل مسائل ساختاری و سیاستي مرترط با خ هرگز نميتيواخ بيه هيدف هيای ينيده بيه
گونهای که بداخ پرداخته شدبه ساني دست يافت.
درحال حاضرمهمتريآ مشكالت و تنگناهای توسعه صادرات غیر نفتي کشور را ميتواخ در موارد زير
خالصه کرد:
 نروداستراتژی وبرنامه ريزی من قي با هدف های مشيخچ وقابيل حصيول درزمینيه تولیيدو
تجارت
 نامشخچ بودخ فر يند سرمايه گذاری های مولد درکشورازديدگاه امنیت سرمايه وسيود وری
وحرکت اوامل بخش خصوصي درزمینههايي باگرايش واس هگرانه وتورمي
 پايیآ بودخ ارز

افزوده بسیاری ازاقالم صادراتي

 مسائل ومشكالت نیروی انساني درواحدهای تولیدی
 مشكالت ناشي ازبوروکراسي وضوابط ومقررات بازدارنده اداری
 ضعف امكانات حمل ونقل ،انرارداری ،بیمه کاالهای صادراتي
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 اطالاات محدوددرزمینه شناخت بازارهای مصرف ومقررات بازرگياني خيارجي کشيورهای
طرف مرادله تجاری
 نابساماني سیستم بانكي وااتراری کشور
 بازاريييابي وترلیغييات اقييیم ،ضييعف بسييتهبنييدی واييدم نظييارت برتحويييل کيياال من رييق بييا
استانداردهای بیآالمللي يا توافق شده با طرفهای تجاری
 جاذبههای بازارداخلي درشيرايط تيورمي ،بياال بيودخ قیميتکاالهيای صيادراتي ،بياال بيودخ
هزينههای باالسری وسرباردرفر يندتولیدوتجارت و ناتواني درحل وفصل ايآ گونه مشكالت
از سوی دست اندرکاراخ دربخشهای دولتي وخصوصي
 و سرانجام فقداخ تشكیالت راهرردی  -تخصصي با توانايي در موقعیت وبا کيار يي هيای
الزم برای هدايت جرياخ توسعه صادرات غیرنفتي
اکنوخ وضعیت به گونهای است که بنگاه های اقتصيادی وصيادرکنندگاخ را از هرگونيه ينيده نگيری
رشدواقدامات برنامه ريزی شده برای ارتقاء کمیت وکیفیت کاالهای تولیدی -صيادراتي بيازميدارد و
ارائه راه حلها درايآ مق ع زماني به امده بايد مع وف به ترتیرات کوتاه مدت برای اريور ازمراحيل
بحراني فعلي و تضیقات ناشي از شرايط تداوم تحريم ها گردد .در صورتي که طي يكي دوسال ينده
اقدامات حمايتي -حفاظتي دولت درتعامل با بخش خصوصي بتواند ضربات واوارض قابل پیشبیني
بحراخ وتحريم اقتصادی را خنثي کرده وحالت طریعي ونظم پذيری را براقتصياد کيالخ کشيور حياکم
گرداند ،در خ زماخ ميتواخ از پيگیری استراتژی جديدونسرتاً بلند مدتي بيرای دسيتیابي بيه ثريات و
رونق اقتصادی ورويكردهای مع وف به رشدتولیدات ملي وافزايش صادرات غیير نفتيي بيه گونيهای
پايدارسخآ به میاخ ورد .در خ هنگيام طرعياً مجموايه دوليت و نهادهيای بخيش اميومي ازييك
سووبنگاه های اقتصادی تحت مالكیت ومديريت بخش خصوصي ازسيوی ديگرهرييك درارترياط بيا
تحقق هدف نخستیآ واساسي کشور يعني توسعه صنعتي وگستر

صادرات کاالهای صنعتي به منزله

تنها راهحل بنیادی مسائل و مشكالت در حال افزايش اقتصادی -اجتمااي وچالشهای پيیش روباييد
وظايف ومسئولیتهای مشخصي را براهده گرفته ودراولويت نخست هرگونه فضای نامسيااد بيرای
سرمايهگذاری مولدبلند مدت راازمیياخ بردارنيد .طرعياً درمراحيل بعيدی ودرشيراي ي نسيرتاً هميوار،
سیاست های کالخ صادراتي دولت ميبايد بیشتربه موارد زيرتاکید نمايد:
 oحمايت مستقیم ااتراری ازتولیدوصادرات کاالهای منتخيب بيا ارز
صادرکنندگاخ در حوزههای بالنده صنعتي
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افيزوده بياال وتشيويق

 oهدايت سرمايهگذاراخ داخلي وخارجي درفعالیتهای ميرترط بيا صيادرات کاالهيای رقابيت
پذيردربازارهای جهاني
 oبرقراری سیستمهای مناسب وارداتي ،اولويتهای مالي وااتراری ،حيذف ييا کياهش مالیيات
بردر مدهای حاصل ازصادرات کاالهای صنعتي ،معدني و کشاورزی مكانیزه وپیشرفته
 oکمك به گستر

فعالیت شرکت هيای تولیدکننيده کاالهيای صيادراتي ازطرييق حماييت از

سرمايهگذاری مجددوجديددرايآ شرکت ها
 oتقويت نظام اطالاات وشركههای فرو

کاالدرخارج ونیزکشف بازارهای جديدصادراتي

 oکمك به ايجاد تنوع درساخت کاالهای صادراتي براساس نیازهيا وتقاضياهای انع يافپيذير
بازارهای خارجي
 oاتخاذسیستم حمايت ازصادرات کاالها وخدمات ازطريق سيازماندهي شيرکت هيای تجياری
امييومي يكپارچييه دربخييشهييای مختلييف براسيياس الگييوی صييادراتي کشييورهای موفييق
درارصه صادرات
 oاولويت دادخ به مجتمعهای بزرص صنعتي -تجاری چند منظيوره بيه جيای صيرف منيابع و
انييرژی درطييرحهييای کوچييك غیراقتصييادی بامحصييوالتي اغلييب غیيير قابييل رقابييت در
بازارهای خارجي
اقدامات مع وف به ايجاد تحر

در بنگاههای خصوصي تولیدی -صيادراتي نیزدرشيرايط بازگشيت

وضعیت اقتصادی به حال اادی مي بايد مواردی چوخ ايجاد مادگي الزم برای گرد وری اطالايات و
برنامهريزی  ،بازاريابي  ،تقويت پرسنل ومديريت صادراتي وسرانجام امورمربوط بيه ارتقيای کميي و
کیفي تولید را درواحدهای اقتصادی  ،به شرح زيردربرگیرد:
 oگاه ساختآ هرچه بیشتر مديراخ و کادرهای فني وبازرگاني بنگاه هيای تولیيدی ازاهمیيت و
ضرورت توسعه صادرات صنعتي ازطريق برگزاری دورههای موزشيي فشيرده ،سيمینارهای
تخصصي منظم ،توزيع گسترده نتايج بررسيها ونشريات مرترط با خ
 oتشويق شرکت ها و بنگاهای تولیيدی وميديراخ وکارکنياخ بخيش صيادرات ازطرييق ايجياد
انگیزههای مالي درجهت تال

درراه توسعه صادرات

 oاازام مديراخ ودست اندرکاراخ بخش صادرات به کشورهای موفيق دراييآ زمینيه بيه منزليه
وسیلهای برای افزايش گاهيهای ضروری واشااه فرهن
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صادراتي

 oموظف شدخ بنگاه های اقتصادی به گرد وری انيواع اطالايات درزمینيههيای فنيي  ،تولیيد،
تجارت ،مرادالت خارجي ونظاير خ دردفتری برای ثرت ،طرقهبندی ونگهيداری اطالايات و
تهیه گزار

های ادواری جهت استفاده مديراخ

 oتشويق بنگاههای اقتصادی مستعدبرای انجام صادرات به تهیه برنامههای تفصيیلي درازميدت
ومیاخ مدت برای فعالیت های صادراتي با بهيره منيدی ازتكنیيك هيای پیشيرفته متيداول در
شرکت های نظیردرکشورهای موفق صادراتي
 oتشويق بنگاه های تولیدی -صادراتي مستعدبه استفاده ازهمه کانال های ارتراطي ازجمليه بيه
منظورگستر

فعالیيتهيای بازارييابي دربازارهيای بيیآالملليي ،دريافيت کميك دولتيي از

وابستگيهای بازرگاني سفارتخانه ها ونمايندگاخ تجاری ايراخ درخارج ازکشوروترلیغ کيااليي
دررسانههای گروهي خارجي
 oهدف قراردادخ تدريجي بازارهای کشورهای مختلف بيرای راه ييابي بيه نهيا وصيدورکاالبه
بازارهای مستعدبابرنامهای منظم
 oکمك به ايجادحوزه های تخصصي مديريتي برای اداره امورصادرات دربنگاه های ماده برای
ايييآ فعالیييت درراسييتای تمرکزوافييزايش کييار يي فعالیييتهييای صييادراتي ازطريييق ايجيياد
ساختار انگیزشي مناسب
 oموز

پرسنل دست اندرکاراخ امورصادراتي با هدف افزايش گاهي ناخ ازالزامات تجيارت

بیآالملل ،تكنیكهای مربوط به بازاريابي ورفع مشكل خريداراخ
 oتال

برای تكمیل وافزايش استفاده ازتسهیالت اام دولتيي بيه منظيورروانتر کيردخ جريياخ

صدورکاالهای صنعتي ازجمله کوتاه کردخ زماخ انجام مراحيل اداری صيدورکاال چيوخ نيرخ
گذاری ،بیمه کاالها ،اموربانكي ،تدار وسايط حمل و نقل و  ...بيا انتظيار تعاميل دوليت در
تمام ايآ زمینهها
 oشناسايي بنگاه هايي که مادگي وامكانات الزم برای تولیيدکاالهايي صيادراتي دارنيدوتقويت
مالي -ااتراری وحمايت فراگیراز نها برای ورود به ارصه بازارهای خارجي
 oارتقای س ح دانش فني کارکناخ خ وط تولیدوکنترل کیفیت دربنگاه های تولیدی وصيادراتي
ازطريق موز

مستقیم وارائيه برناميه بازديدازکارخانيه هيای کشيورهای پیشيرفته دراميور

صنعتي وصادراتي
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 oکمك مالي به طرح های تحقیق وتوسعه  ،تهیه طرح های جديد بيرای کاالهيای صيادراتي و
اولويت دادخ به نیازمندی شرکت های صادراتي درزمینه واردات وتدار مواد اولیه  ،ق عات،
لوازم يدکي وماشیآ الت تولیدی جديد
 oکمك وهمكاری باشرکت های برگزيده صادراتي درراستای انتقال تكنولوژی وفيراهم وردخ
زمینههای همكاری باشيرکت هيای بيزرص خيارجي بيرای تولیيد کاالهيای رقابيت پيذيردر
بازارهای جهاني
 oتهیه برنامه وکمك به شرکت های برگزيده صادراتي درموردتهیه واجرای طرح هيای کياهش
موادوانرژی ،افزايش بازده درخ وط تولیدوکاهش ضايعات به منظور پايیآ وردخ قیمت کاال
وافزايش قابلیت رقابت خ دربازار بیآالمللي
سرانجام ايآ نكته اساسي قابل ذکر است که تازماني که راهرردهای توسعه اقتصيادی کشيور ،مسيايل
مربوط به توسعه بخش خصوصي وصنعتي کردخ اقتصاد ملي وسیاستهيای هماهني

ميالي ،پيولي ،

بازرگاني خارجي و  ...در ان راا با شرايط متحول داخلي وجهاني مشيخچ نشودوتوسيعه صينعت و
گستر

صادرات کاالهای صنعتي به صورت ضرورتي گرييز ناپيذير ميورد پيذير

اميوم ميردم و

نهادهای حاکمیت قرارنگیرد ،امیدبه دستیابي به اهيداف تولیيدی -صيادراتي درابعيادی وسيیع هرگيز
واقع بینانه وامكاخپذير نخواهد بود.
پيگيري امور مرتبط با اجراي سياست هاي اصل  44قانون اساسی
برای مواجهيه بيا چيالش هياورفع تنگناهيا و موانيع ميديريتي -اجراييي سیاسيت هيای کليي اصيل
 44قييانوخ اساسييي ودرراسييتای ميياده سييازی زيرسيياخت هييای نهييادی مييرترط بييا ايجيياد فضييای
رقابتي ،توسيعه بخيش خصوصيي وبهريود فضيای کسيب وکيارو تيداوم جريياخ خصوصيي سيازی
ضروری اسيت اميورمرترط بيا اجيرای سیاسيت هيای اييآ اصيل دران رياا بيا هيدف هيای تعیيیآ
شده با اولويت گذاری ورفع اشكاالت کنوني درقانوخ اجرايي خ 2موردپیگیری واقع شود.
 oاصالح قانوخ اجرای سیاست های کليي اصيل  44قيانوخ اساسيي بيا رويكيرد رفيع موانيع
وتنگناهای کنوني با مشارکت اتاا های بازرگاني ايراخ وتهراخ

به "اصالح قانوخ اجرای سیاست های کلي اصل  44قانوخ اساسي" از نشريات اتاا بازرگاني ايراخ مراجعه شود.
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ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺗﺎﻕ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ

ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻣﺎﺩﻩ  .1ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻝ ،ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ
ﻭﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮﺗﻜﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ،ﺍﺻﻼﺡ
ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﺍﻟﻒ .ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،
ﺩﺭﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ

ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯﺍﻗﺸﺎﺭﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭﻛﻤﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﻱ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ؛

ﺏ .ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ،
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ

ﺝ .ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻫﺎﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ

ﺩ .ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﻱ ﺗﻮﺭﻡ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻮﺭﻡ
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﻣﺎﺩﻩ  .2ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﺑﻼﻍ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ،ﺍﺻﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭﮔﺮﺩﺵ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻋﺪﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺩﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻱ ﺿﻤﺎﻧﺘﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  .3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ
ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻭ
ﻣﺸﺘﻖ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻮﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ،
1

ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ) ﻣﺼﻮﺏ  (1384ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  .4ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺩﺭﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻱ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺎﺩﻩ  .5ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ
ﺩﺭﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ  ،ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﺷﺸﻤﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  .6ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ .ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺸﺮﺩﻩ ،ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﻭ
ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ

ﺏ .ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻼﺵ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ
ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚ

ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﺭﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺝ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺩ .ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
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ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﻣﺎﺩﻩ  .7ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ  6ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ،ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  .8ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ:
ﺍﻟﻒ .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ـ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺏ .ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ

ﺝ .ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ

ﺩ .ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ،ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ

ﻩ .ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻣﺎﺩﻩ  .9ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ
ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  .10ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭﻧﻮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ،ﺿﻤﻦ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻞ  44ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ
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ﻣﺎﺩﻩ  .11ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﺍﻟﻒ .ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻣﺎﺩﻩ
ﺩﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ

ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺏ .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻭ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ  .12ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮﻑ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺩﻩ  .13ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ
ﺍﺻﻞ  ،44ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻲ ﺍﺻﻞ  44ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﺍﺻﻼﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﺗﺨﻄﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺻﻞ  44ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  .14ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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