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پیشگفتار
ــیله  ــیر، راه، وس ــب، مس ــداف مناس ــاب اه ــای انتخ ــه معن ــزی را ب ــاده برنامه ری ــی س ــر به صورت اگ
ــرای  ــزار ب ــن اب ــی مهم تری ــت پیش بین ــد گف ــم، بای ــداف بدانی ــن آن اه ــرای تأمی ــت ب و روش درس
تعییــن مســیر حرکــت بــه ســمت هــدف اســت. بدیهــی اســت در جهانــی کــه عــدم تقــارن اطالعــات 
ــا مســئله پیچیدگــی در تصمیم گیــری مواجــه اســت  مشــخصه اصلــی آن اســت، نظــام مدیریتــی ب
ــام  ــرای نظ ــی ب ــای پیش بین ــتفاده از ابزاره ــد، اس ــش یاب ــا افزای ــطح نااطمینانی ه ــه س ــر چ و ه
ــه در  ــران ک ــرای ای ــژه ب ــر به وی ــن ام ــت. ای ــد یاف ــدان خواه ــی دوچن ــز ضرورت ــری نی تصمیم گی
ــی  ــه اســت، از اهمیت ــی مواج ــته بیرون ــا شــوک های پیوس ــای اقتصــاد و سیاســت خارجی ب حوزه ه

باالتــر برخــوردار اســت.
ــزی و  ــت برنامه ری ــه ســوم توســعه شــهر تهــران، معاون ــن برنام ــد تدوی ــاز فرآین ــن روی، در آغ از ای
توســعه شــهری شــهرداری تهــران بــر آن شــد تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی پژوهشــگران 
نخبــه و جــوان کشــور، گزارشــی از روندهــای کالن و خــرد حاکــم بــر اقتصــاد ایــران و پیش بینــی 
وضعیــت آتــی آن در بخش هــای مختلــف در ســال 1397 فراهــم کنــد تــا راهنمــای تصمیم گیــری 
مجموعه هــای مدیریتــی باشــد. ایــن مهــم از آن رو اهمیــت دارد کــه شــهرداری تهــران در 
ــش  ــا چال ــال 1391، ب ــکن از س ــازار مس ــق در ب ــود عمی ــوع رک ــا وق ــژه ب ــر به وی ــال های اخی س
تأمیــن منابــع درآمــدی مواجــه شــده، به گونــه ای کــه بودجــه حقیقــی آن در ایــن ســال ها همــواره 
نزولــی بــوده اســت. از ســوی دیگــر کژکارکردی هــا در نظــام تصمیم گیــری و تخصیــص منابــع، ایــن 
ــا بحــران بدهــی 52 هــزار میلیــارد تومانــی مواجــه ســاخته اســت. ایــن در حالــی اســت  نهــاد را ب
ــا بحــران توســعه و  کــه ظرفیت هــای کالبــدی شــهر، در ســالیان گذشــته حــراج شــده و تهــران ب
تأمیــن درآمــد پایــدار مواجــه اســت. لــذا در حــال حاضــر »گــذار از مالیــه و اقتصــاد شــهری مبتنــی 
برســاخت و ســاز« بــه »مالیــه و اقتصــاد شــهری مبتنــی بــر دانــش و فناوری هــای نویــن« نــه یــک 
انتخــاب، بلکــه ضرورتــی غیرقابــل کتمــان اســت؛ ضرورتــی کــه در آن مدیریــت شــهری نــه صرفــاً 
از طریــق فــروش تراکــم اضافــی و جرایــم تخلفــات ســاخت و ســاز بلکــه بــا تســهیل کســب وکار در 

ــد. ــی می کن ــهر درآمدزای ش
مکتــوب پیــش رو حاصــل ســاعت ها پژوهــش و برآینــد تــالش گروهــی از پژوهشــگران جــوان اســت 
کــه بــرای ســومین ســال متوالــی بــا همــت عالــی »مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا« و در 
ســال جــاری بــا حمایــت »معاونــت برنامه ریــزی، توســعه شــهری و امــور شــورا« بــه رشــته تحریــر 



حجت اله میرزایی
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

شهرداری تهران

م  در آمــده و امیــد اســت بــا اســتمرار آن در ســال های آتــی بــه درختــی تنــاور بــدل شــود تــا مقــِوّ
ــردد. ــزی علمــی در کشــور گ برنامه ری

کتــاب »اقتصــاد ایــران در ســال 1397« اگرچــه بــا تأکیــد بــر حوزه هــای اثرگــذار بــر برنامه ریــزی، 
ــرای  ــه ب ــل توج ــی قاب ــا از جامعیت ــده ام ــته ش ــع آراس ــور طب ــه زی ــهری ب ــت ش ــاد و مدیری اقتص
ــد  ــت و می توان ــوردار اس ــور برخ ــطح کش ــال در س ــادی فع ــای اقتص ــی مجموعه ه ــتفاده تمام اس
ــان در  ــجویان و محقق ــز دانش ــری و نی ــه تصمیم گی ــادی در عرص ــاالن اقتص ــی فع ــر تمام یاری گ

عرصــه پژوهــش باشــد.
ــی  ــه تحلیل ــه ارائ ــه ب ــه اســت و فصــل مقدم ــران پرداخت ــه بررســی 19 بخــش اقتصــاد ای ــاب ب کت
جامــع از اقتصــاد کشــور از زاویــه اقتصــاد سیاســی پرداختــه و چکیــده ای از فصــول 19گانــه نیــز در 
آن ارائــه شــده اســت. بــه کلیــه خواننــدگان کتــاب، خوانــدن فصــل نخســت و بــه ســایر عالقه منــدان 

و متخصصــان رجــوع بــه فصــول مرتبــط توصیــه می شــود.
ــه  ــه ب ــن مجموع ــه پژوهشــگران و نویســندگان ای ــالش هم ــود را از ت ــراوان خ ــپاس ف ــان س در پای
ویــژه آقــای علــی جعفــری شهرســتانی کــه مســئولیت بازخوانــی، ویرایــش و تهیــه خالصــه تلفیقــی 
فصل هــا را بــر عهــده داشــتند ابــراز می کنــم. همچنیــن از تــالش و پیگیــری آقــای دکتــر میکائیــل 
ــر  ــی مدی ــان مردان ــای عرف ــز آق ــا و نی ــای بازنشســتگی صب ــل موسســه راهبرده عظیمــی مدیرعام

ــم. ــگزاری می نمای ــت سپاس ــن معاون ــتگذاری ای سیاس
ِ َعلَیِه تََوکلُْت َوإِلَیِه أُنِیُب َوَما تَْوفِیِقی إاِلَّ بِاللَّ
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مقدمه
ــد  ــه چن ــس از تجرب ــو پ ــت؛ از یک س ــی داش ــره ای ژانوس ــال 1396 چه ــران در س ــاد ای اقتص
ســال رشــد منفــی و نوســانی از ســال 1390 بدین ســو، در ســال 1395 و نه ماهــه 1396 کشــور 
ــد و  ــی ش ــال تک رقم ــن دو س ــورم ای ــرد. ت ــه ک ــدی را تجرب ــادی 12/5 و 3/4 درص ــد اقتص رش
شــاخص های رســمی بــازار کار حکایــت از اشــتغال زایی قابــل توجــه می کــرد، امــا از ســوی دیگــر 
ــاه  ــی مال باختــگان بانکــی نشــان از کاهــش احســاس رف ــات کارگــری و تجمعــات پی درپ اعتصاب
عمومــی و بدتــر شــدن وضعیــت معیشــتی مــردم داشــت. از ســویی مشــارکت 41/3 میلیــون نفــری 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری آخــر اردیبهشــت ماه ارتقــاي ســرمایه اجتماعــی را نویــد مــی داد و 
از ســوی دیگــر وقــوع اعتراضــات گســترده )از منظــر ســطح پوشــش در کشــور( در دی مــاه حاکــی 
ــازار بــورس و  ــود. از یــک طــرف لغــو تحریم هــا و شــاخص های مثبــت عملکــردی ب از افــول آن ب
چشــمک بخــش ســاختمان بــه رونــق، امیــد بــه ثبــات بازارهــا را شــعله ورتر کــرده بــود و از طــرف 
دیگــر تهدیــد برجــام منشــأ تالطــم در بــازار دالر و ســکه شــد. ســال 1396 نیــز ماننــد چنــد ســال 
اخیــر، ســال بیم هــا و امیدهــا بــود؛ امیدهــای بلنــدی کــه در نیمــه دوم ســال به ســرعت بــه یــأس 

تبدیــل شــد تــا چشــم انداز ســال 1397 ســخت تر از همیشــه بــه نظــر برســد.
بــرای ارائــه تبیینــی کارشناســی از وضعیــت اقتصاد ایران و ترســیم چهــره احتمالی آن در ســالی 
کــه »ســال حمایــت از تولیــد داخلــی« نــام گرفتــه، الزم اســت هــم شــرایط محاطــی و هــم شــرایط 
ــرایط محاطــی،  ــرد. منظــور از ش ــرار بگی ــر ق ــان مدنظ ــران به صــورت هم زم محیطــی اقتصــاد ای
عوامــل بــرون زای مؤثــر بــر اقتصــاد ملــی اســت؛ ماننــد قیمــت نفــت و گاز، رونــد تغییــرات احتمالی 
ــت  ــر وضعی ــه و از همــه مهم ت ــی و منطق ــت تجــارت و رشــد اقتصــاد جهان ــای کاال، وضعی بازاره
ــا همســایگان و قدرت هــای بــزرگ در سیاســت خارجــی به ویــژه  پایــداری یــا ناپایــداری روابــط ب

برجام.
منظــور از شــرایط محیطــی نیــز عوامــل داخلــی مؤثــر بــر عملکــرد اقتصــادی کشــور اســت، از 
جملــه پارادایــم اقتصــاد سیاســی حاکــم بــر کشــور، وضعیــت بودجــه دولــت، شــرایط حاکــم بــر 

ــی و... . ــای حقیق ــت بخش ه ــدی، وضعی ــای کلی ــی و نرخ ه ــای داخل بازاره
در ایــن فصــل از کتــاب کــه درواقــع چکیــده و جمع بنــدی کل فصــول آتــی اســت تــالش شــده 
اســت ضمــن بررســی روندهــای حاکــم بــر اقتصــاد ایــران و عوامــل اثرگــذار بــر آن، بــه این پرســش 
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اساســی فعــاالن اقتصــادی نیــز پاســخ داده شــود کــه »چشــم انداز اقتصــاد ایــران در ســال 1397 
ــود؟« ــه خواهد ب چگون

پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران
از منظــر اقتصــاد سیاســی، اقتصــاد ایــران اقتصــادی رانتــی اســت کــه رکــود و رونقــش به دلیــل 
وابســتگی بــه درآمــد نفــت بــه عواملی بــرون زا و خــارج از کنتــرل نظام اقتصــاد سیاســی ملی متکی 
اســت. وابســتگی بــه درآمدهــای ســهل الوصول نفتــی نیــز موجــد شــکل گیری دولــت و جامعــه ای 
ــای  ــدای مصلحت ه ــواره ف ــود را هم ــدت خ ــع بلندم ــه مناف ــر اســت ک ــی کوته نگ ــازه ذهن ــا س ب
ــی  ــای نفت ــطه درآمده ــد به واس ــان می کن ــه گم ــی ک ــد؛ دولت ــدت می کن ــه ای و کوتاه م لحظ
ــع غلبــه مي کنــد. در دوران حضیــض چشــم انتظار رونــق نفتــی  ــر بحــران کمبــود مناب همــواره ب
ــدارد؛  ــی را ن ــع بحران ــری در مواق ــزی و تصمیم گی ــرای برنامه ری ــی الزم ب ــت و توانای ــری اس دیگ
ــرده و  ــی نب ــه جای ــالً راه ب ــور عم ــعه در کش ــزی توس ــته برنامه ری ــه گذش ــی 7 ده ــن رو ط از ای
مشــکالت کشــور هیــچ گاه تبدیــل بــه مســئله نشــده اســت تــا در مســیر حل وفصــل قــرار بگیــرد؛ 
بنابرایــن، امــروزه نظــام اقتصــاد سیاســی کشــور بــا انباشــتی از مشــکالت تلنبارشــده و بحران هــای 
ــت؛  ــابقه اس ــر بی س ــخ معاص ــول تاری ــل در ط ــی آن حداق ــه هم زمان ــت ک ــه اس ــده مواج حل نش
بحــران و انشــقاق در سیاســت داخلــی پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال 1388 و ورود 
ــاه 1396، بحــران اقتصــادی  ــروز اعتراضــات کم ســابقه دی م ــا ب ــژه ب ــه عرصــه عمومــی به وی آن ب
و رکــود تورمــی پــس از تشــدید تحریم هــا از ســال 1390 و بقــای آثــار آن تــا بــه امــروز، بحــران 
در سیاســت خارجــی بــا تشــدید تنش هــا بــا همســایگان عرب زبــان و تزلــزل در پایــداری برجــام 
ــکا، بحــران زیســت محیطی  ــه قــدرت رســیدن جمهوری خواهــان در ایاالت متحــده آمری پــس از ب
گســترده به واســطه مدیریــت نادرســت منابــع آب در ســالیان گذشــته و تشــدید خشک ســالی در 
ســالیان اخیــر در کنــار وســعت دایــره اســتان های درگیــر بــا پدیــده ریزگردهــا و کالن شــهرهای 

درگیــر بــا معضــل آلودگــی هــوا و... .
در چارچــوب ادبیــات نهادگرایــی، توســعه پدیــده ای اســت محصــول هم راســتایی منافــع فــردی 
ــی  ــز زمان ــوع هم راســتایی نی ــن دو ن ــدت. ای ــدت و بلندم ــع کوتاه م ــي و هم راســتایی مناف و جمع
ــع  ــام توزی ــذاری و نظ ــام قاعده گ ــی، نظ ــازه های ذهن ــادی )س ــاختار نه ــه س ــد ک ــاق می افت اتف
منافــع( مشــوق تولیــد باشــد، امــا اقتصادهــای معدنــی در تنگنــای توســعه نیافتگی محبوس انــد، 
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ــی از  ــزوده رانت هــای معدن ــع ارزش اف ــه بازتوزی ــد، ارزشــی خلــق نمی کننــد و تنهــا ب توزیع محورن
ــد. ــا و فســاد می پردازن ــت و رب ــق ران طری

در ســاختار نهــادی توزیع محــور، تولیــد همــواره مهجــور اســت و تنهــا در حــد بقــا در چارچــوب 
ســاخت معیشــتی باقــی می مانــد، در ایــن چارچــوب تولیــد امــری پرمشــقت و دارای بازدهــی ناچیز 
اســت کــه امــکان اســتفاده از دســتاوردهای علمــی در آن تقریبــاً انــدک اســت؛ بنابرایــن بخــش 
ــی نامتناســب  ــن کشــورها به صورت ــی در اقتصــاد کالن ای ــی و مال ــات پول ــژه خدم ــات، به وی خدم
ــن  ــا چنی ــش ب ــز کمابی ــران نی ــد. اقتصــاد ای ــی اقتصــاد را می بلع ــه می شــود و بخــش حقیق فرب
شــرایطی مواجــه اســت؛ اقتصــادی توزیع محــور و وابســته بــه درآمدهــای نفتــی کــه تولیــد در آن 
در ســطحی نــازل قــرار دارد و همــواره نظــام تخصیــص منابــع در آن قربانــی فعالیت هــای توزیعــی 

ــود. ــد می ش و نامول
ــع مواجــه می شــود و درســت در  ــی مناب ــا پارادوکــس فراوان ــن ســاخت اقتصــاد سیاســی، ب ای
ــد  ــای مول ــد، بخش ه ــص موجودن ــرای تخصی ــت ب ــه کفای ــادی ب ــع اقتص ــه مناب ــی ک همان زمان
اقتصــاد بــا بحــران کمیابــی مواجــه می شــوند؛ یعنــی در همــان زمانــی کــه دولــت ارز بــه مقــدار 
کافــی در اختیــار دارد، بخش هــای تولیــدی از تحصیــل ارز بــرای واردات کاالهــای ســرمایه ای خــود 
ناتــوان هســتند و باوجــود اینکــه نقدینگــی به شــدت رشــد کــرده، امــا بنگاه هــای تولیــدی دچــار 

ــد. ــن مالی ان بحــران تأمی
درواقــع، در چارچــوب نظــام اقتصــاد سیاســی توزیع محــور بحــران کمیابــی تشــدید می شــود 
ــت،  ــن وضعی ــود. ای ــد ب ــتیز خواه ــکاری، تضــاد و س ــای هم ــی به ج ــبات اجتماع ــوی مناس و الگ
گروه هــای ســازمان یافته ای به وجــود مــی آورد کــه مانــع تغییرنــد و دولــت را هــدف اصلــی رفتــار 
ــرد اقتصــادی شــکل  ــدی عملک ــای ناکارآم ــن چرخه ه ــد؛ بنابرای ــرار می دهن ــود ق ــی خ رانت جوی
ــب  ــن تصل ــد، ای ــب مي کنن ــتر متصل ــدتی بیش ــا ش ــاختارها را ب ــان س ــول زم ــد و در ط می گیرن
ســاختاری نیــز به نوبــه خــود از طریــق مکانیســم وابســتگی بــه مســیر طــی شــده، مانــع از تغییــر 

ــی می شــود. ــذار از بحــران کمیاب وضــع موجــود و گ
امــا آیــا همــه کشــورهای دارای منابــع طبیعــی این گونه انــد؟ بــرای پاســخی اجمالــی بــه ایــن 
پرســش ذکــر ایــن مقدمــه الزم اســت کــه برخــی پژوهشــگران بــرای تبیین و فهــم چرایــی محدود 
ــی اســتفاده  شــدن فرایندهــای تصمیم گیــری در ایــن شــرایط، از چارچــوب تحلیلــی تاریخی-علّ
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کرده انــد کــه منظــور از آن، گونــه ای از تحلیــل اســت کــه در آن شــرایط اولیــه کشــورهای نفتــی 
بــه پایایــی نهادهــا و تعریــف نقشــی مشــخص بــرای نفــت، منجــر شــده و گزینه هــای پیــش روی 
بازیگــران عرصــه تصمیم گیــری را بــرای مدتــی طوالنــی شــکل خواهــد داد. بــر پایــه ایــن منطــق، 
علیــت تاریخــی بــه دنبــال کشــف »بزنگاه هــای حســاس« اســت کــه بــه اتخــاذ تصمیماتــی منجــر 
می شــود کــه بــر اســاس آن نهادهــا و ســاختارها پدیــد می آینــد یــا تغییــر می کننــد، تصمیم هــا 
و اقدامــات متفــاوت در خــالل ایــن لحظه هــای ســازنده تاریخــی، بــه بــروز خــط ســیرهایی متفاوت 

منجــر می شــوند.
برخــی اندیشــمندان، ایــن بزنــگاه تاریخــی را »تجــاری شــدن کشــاورزی« و برخــی »اصالحــات 
اقتصــادی لیبــرال«، »پیوســتن نیــروی کار ســازمان یافته بــه عرصــه سیاســت ملــی« و... را مصــداق 
آن دانســته اند، امــا برخــی از مفســران نیــز »آغــاز توســعه دیرهنــگام« را بزنگاهــی حســاس بــرای 

ــد )اســمیت1، 1389(. کشــورهای درحال توســعه نفتــی در نظــر گرفته ان
منظــور از توســعه دیرهنــگام مرحلــه ای اســت کــه کشــور بــه عرصــه صنعتــی شــدن تمام عیــار 
پــا می گــذارد و دولــت بیشــترین نقــش را در اقتصــاد پیــدا می کنــد. در خــالل ایــن دوران گــذار 
اقتصــادی، زمامــداران می کوشــند شــیوه تولیــد، مصــرف و توزیــع کاالهــا را در کشــور خــود از بنیاد 
دگرگــون کننــد. ایــن بزنــگاه، هــم به واســطه تغییراتــی کــه در نقــش دولــت در جامعــه و اقتصــاد 
پدیــد مــی آورد و هــم بــه ایــن ســبب کــه لحظــه ای مهــم در خــود رونــد دولت ســازی بــه حســاب 
می آیــد، حســاس خوانــده می شــود. برخــی متخصصــان اقتصــاد سیاســی در مــورد ایــران، نیجریــه، 
اندونــزی و ونزوئــال مهم تریــن رویــداد را هم زمانــی ورود شــرکت های نفتــی و دولت ســازی مــدرن 
ــا  ــه در آنه ــی ک ــل، آن دســته از کشــورهای نفت ــن تحلی ــای ای ــر مبن ــا ب دانســته اند )همــان(؛ ام
دولت ســازی مــدرن هم زمــان بــا کشــف و اســتخراج منابــع طبیعــی بــوده اســت، وضعیتــی مشــابه 
دارنــد و بالعکــس کشــورهایی کــه کشــف و اســتخراج درآمدهای نفتــی در آنهــا متأخرتر از اســتقرار 
دولــت مــدرن بــوده دچــار پدیــده نفریــن منابــع یــا معمــای فراوانــی نشــد ه اند. در هــر چهــار کشــور 
یادشــده به دلیــل ایــن هم زمانــی، نفــت بخــش صادراتــی پیشــرو اقتصــاد شــد و مــدل اقتصــادی 
توســعه بــر اســاس نفــت شــکل گرفــت. ســاختار فضایــی حاکــم بــر اقتصــاد ایــران و ناکارآمدی های 

آن در دهه هــای اخیــر محصــول همیــن مــدل توســعه اســت.

1. Smith, Benjamin
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سازمان فضایی حاکم بر اقتصاد ایران
از اوایــل دهــه 1350 شمســی و بــا افزایــش بی ســابقه درآمدهــای نفتــی به واســطه جهــش قیمــت 
نفــت، نفــت بــا توســعه فعالیت هــای اقتصــادی در پهنــه ســرزمینی ایــران پیونــدی تنگاتنــگ یافــت؛ 
به گونــه ای کــه فــراز و فرودهــای قیمــت نفت به شــدت بر توســعه کشــور بــه طــور عــام و مکان گزینی 
فعالیت هــا و ســکونتگاه ها در فضــای ســرزمینی ایــران تأثیــر گذاشــت، ایــن الگــوی توســعه مبتنــی بر 
درآمدهــای حاصــل از نفــت، عــالوه بــر تناســب نداشــتن بــا واقعیــات و شــرایط حاکــم جامعــه ایــران، 
ظرفیتــی کاذب و بــه دور از نیازهــا و توانایی هــای اجتماعــی را ســبب شــده اســت کــه بازتــاب آن را 
می تــوان به صــورت رشــد نامــوزون ســکونتگاه های انســانی و تمرکــز فعالیت هــا در مناطــق مختلــف 
کشــور مشــاهده کــرد. ایــن فرایندهــا ســبب شــده تــا توســعه دیگــر مناطــق نیــز در پیونــد و ارتبــاط 
ــد فزاینــده درآمدهــای نفــت کــه از اواســط دهــه  ــا ایــن پهنه هــای جمعیتــی مفهــوم یابنــد. رون ب
پنجــاه آغــاز شــد بــا رفــع محدودیت هــای تأمیــن منابــع توســعه در 5 دهــه اخیــر، احســاس نیــاز و 
ضرورت هــای تأمیــن منابــع جایگزیــن را از میــان بــرد و بــا ناممکــن کــردن رقابــت منابــع منطقــه ای 
بــا نفــت، بســیاری از مناطــق کشــور را بــه بی توجهــی و انــزوا کشــانید، به طــوری  کــه پــس از پنجــاه 
ــه ســرزمینی  ــوز عدم تعادل هــای بســیار شــدیدی در پهن ــزی توســعه در کشــور هن ســال برنامه ری
ایــران مشــاهده مي شــود و بســیاری از قابلیت هــا و اســتعدادهای مناطــق کشــور کمــاکان ناشــناخته 

مانــده و آن گونــه کــه بایــد از آنهــا بهره بــرداری نمي شــود.
تحلیــل ســازمان فضایــی کشــور و رونــد تحــوالت گذشــته آن تصویــری نگران کننــده از توزیــع 
جمعیــت و فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین نشــان می دهــد کــه اســتمرار بــدون برنامــه آن موجــب 
تشــدید عــوارض نامطلــوب و افزایــش تمرکزهــا و تراکم هــای غیرقابل کنتــرل، حاشــیه ای و منــزوی 
شــدن بیشــتر مناطــق کمتــر توســعه یافته، آثــار و پیامدهــای ســوء زیســت محیطی، مســائل قومی- 
فرهنگــی و... خواهــد شــد، بــه ایــن ترتیــب اگرچــه موضــوع تمرکززدایــی و توزیــع عادالنــه مواهــب 
توســعه در مناطــق کمتــر توســعه یافته و قائــل شــدن نقشــی بیشــتر بــرای مناطــق حاشــیه ای و 
دور از مرکــز همــواره در قوانیــن برنامه هــای توســعه تأکیــد شــده اســت، امــا بــه دالیــل مختلــف 
ایــن برنامه هــا و سیاســت ها نتوانســته اســت اثربخشــی الزم را در فراینــد توســعه پهنــه کشــور ایفــا 
کنــد، بــه همیــن دلیــل نیــز قطبــی شــدن فضــای کشــور و تمرکــز فعالیت هــا و ســکونتگاه ها بــر 
اثــر الگــوی توســعه نفتــی، یکــی از مهم تریــن چالش هــای فــراروی دولــت خــود را نمایــان کــرده 
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ــز زیســتی در  ــی ســکونتگاه ها و مراک ــی و ســازمان فضای ــع و جابه جایی هــای جمعیت اســت. توزی
کشــور طــی 5 دهــه گذشــته تحــت تأثیــر قابلیت هــای اشــتغال زایی مناطــق مختلــف در کشــور 
ــر اســاس قابلیت هــای  ــه ب ــه کــه ذکــر شــد ن شــکل گرفتــه  کــه خــود ایــن قابلیت هــا همان گون
ســرزمینی بلکــه تحــت تأثیــر الگــوی توســعه غیرنامتــوازن نفتــی به وجــود آمده انــد، بــه همیــن 
دلیــل در مناطقــی کــه امــکان اشــتغال و درآمــد بیشــتر وجــود داشــته اســت، جمعیت هــای زیادی 
اســکان پیــدا کرده انــد. ایــن پدیــده موجــب عدم تعــادل در توزیــع فضایی جمعیــت در بیــن و درون 
مناطــق کشــور شــده اســت. بــر اســاس ایــن، هرچقــدر از شــرق بــه طــرف غــرب و شــمال کشــور 
حرکــت کنیــم بــر تراکــم نســبی جمعیــت و ســکونتگاه ها افــزوده می شــود. امکانــات و تأسیســات 
شــبکه زیربنایــی کشــور نیــز به تبعیــت از ســاختار توزیــع جمعیتی کمتــر از قابلیت های ســرزمینی 
تبعیــت کــرده اســت، ایــن درآمدهــای نفتــی عــالوه بــر پیامدهــای یادشــده پیکــره ای بی قــواره از 
اقتصــاد ملــی را نیــز ســامان داده اســت؛ به گونــه ای کــه از ســال 1338 تــا 1393، ســهم تشــکیل 
ســرمایه ثابــت ناخالــص در ایــران در بخــش کشــاورزی 5 درصــد، در بخــش صنعــت بیــن 20 تا 25 
ــوده و عمــده ســرمایه گذاری ها در بخــش  ــا 70 درصــد ب درصــد و در بخــش خدمــات بیــن 65 ت
خدمــات نیــز در حوزه هــای غیرمولــدی همچــون تجــارت، واردات و مســتغالت یعنــی خریدوفــروش 
مســکن و زمیــن صــورت گرفتــه اســت. آمارهــا نشــان می دهــد تــورم مســکن از ســال 68 تــا پایــان 
ســال 91، 13 هــزار و 700 درصــد، در حــوزه کشــاورزی حــدود 7 هــزار درصــد و در صنعــت حــدود 
6 هــزار درصــد بــوده کــه بــا اندکــی اغمــاض بدیــن معنــی اســت کــه ســود حاصــل از فعالیت هــای 
ســاختمانی در اثــر افزایــش قیمــت، دو برابــر بخــش صنعت بوده اســت. همچنیــن در دوره یادشــده 
ســهم ســود در فعالیت هــای خدماتــی )خدمــات مالــی و پولــی مثــل خریــد و فــروش پــول و ارز و 
ســکه( 20 هــزار درصــد بــوده اســت کــه بــه معنــای ســودآوری 5/3 برابــری فعالیت هــای خریــد و 
فــروش پــول در اقتصــاد ایــران در مقایســه بــا بخــش صنعــت اســت )راغفــر، 1395(. ایــن وضعیــت 
در عرصــه کالن خــود را در ســهم بــاالی به طــور متوســط 50 درصــدی بخــش خدمــات و ســهم 
انــدک 15 درصــدی گــروه صنعــت )ســاخت( در تولیــد ناخالــص داخلی نشــان داده اســت؛ در حالی 

کــه در هــر کشــور، بخــش صنعــت پیش برنــده توســعه و خالــق ارزش افــزوده و شــغل اســت.
ایــن ســاختار نامــوزون را می تــوان از پیامدهــای بیمــاری هلنــدی در اقتصــاد ایــران دانســت، تعبیر 
بیمــاری هلنــدی کــه بــرای نخســتین بــار در ســال 1977 در نشــریه اکونومیســت بیــان شــد، اشــاره 
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بــه فراینــدی دارد کــه به موجــب آن کشــفیات جدیــد معدنــی یــا افزایش قیمــت محصــوالت معدنی، 
ســبب فشــار بــر ســایر بخش هــا، مثــالً کشــاورزی یــا صنایــع کارخانــه ای شــده و درنهایــت بــه رشــد 
ــه منجــر  ــل مبادل ســریع و نامتــوازن بخــش خدمــات، حمــل و نقــل و ســایر بخش هــای غیــر قاب

ــد. خواهد ش
عــالوه بــر مشــکالت ســاختاری، اقتصــاد ایــران در یــک دهــه گذشــته بــا چندیــن شــوک بــزرگ 
)شــوک افزایــش قیمــت نفــت و افزایــش قیمــت مســکن در ســال 1396، بحــران جهانــی اقتصــاد در 
ســال 1387، شــوک ارزی در ســال های 1390 و 1391، شــوک کاهــش مجــدد قیمــت نفــت در ســال 
1391، افزایــش منازعــات منطقــه ای و مســئله داعــش در چنــد ســال گذشــته، شــوک ارزی ســال 
1396 و تــداوم آن در ســال 1397( نیــز روبــه رو بــوده کــه عــوارض مشــکالت ســاختاری حاکــم بــر 
اقتصــاد کشــور و مســائل ناشــی از بیمــاری هلنــدی را تشــدید کــرده اســت؛ یعنــي در عیــن حــال که 
به دلیــل آثــار بیمــاری هلنــدی در یــک دهــه گذشــته، ابتــدا قیمــت زمیــن افزایــش یافــت، ســپس 
بــا جابه جایــی منابــع از ســایر بخش هــا بــه بخــش مســکن ایــن بخش هــا دچــار رکــود شــدند و بــا 
افزایــش واردات نیــز بیــکاری ناشــی از رکــود بخش هــا تشــدید شــد، درنهایــت بــا فروکــش کــردن 
ــر بانک هــای  ــن امــر در ســال های اخی ــز افــت کــرد. درنتیجــه ای قیمــت نفــت بخــش مســکن نی
خصوصــی و دولتــی )کــه در بخــش مســکن ســرمایه گذاری کــرده بودنــد( دچــار مشــکل شــدید، و در 
راســتای کنتــرل ترازنامــه خــود مجبــور بــه جــذب ســپرده ها و ارائــه ســودهای بــاالی بانکــی شــدند 
و درنهایــت وضعیــت بانکــی کشــور را بــا بحــران مواجــه کردنــد. ایــن شــرایط ســبب شــد کــه اقتصاد 
ــاد بخش هــای متفــاوت  ایــران از ظرفیــت کامــل تولیــدی خــود اســتفاده نکنــد و ظرفیت هــای زی

اقتصــادی کشــور بــدون اســتفاده بمانــد.
حــال بایــد دانســت آنچــه اتفاق افتــاده، سرنوشــتی محتــوم و تغییرناپذیر اســت؟ تجربــه تاریخی 
ــت  ــه عقالنی ــد، دســت یابی ب ــرار بگیرن ــی تحــت فشــار ق ــای نفت ــر دولت ه نشــان داده اســت اگ
ــه ســاختن ظرفیــت دولــت از طریــق ســاختارهای  ــه ب اقتصــادی جدیــد از طریــق تــالش آگاهان
متنــوع مالیاتــی، خدمــات کشــوری حرفــه ای و نهادهــای نمایندگــی عادالنه تــر امکان پذیــر اســت 

)همفــری و همــکاران،1 2007(.
پیامدهــای ایــن ســاخت اقتصــادی در وضعیــت و جایــگاه شــاخص های نهــادی کشــور به خوبــی 

ــود: ــده مي ش دی
1. Humphreys, Macartan, Jeffrey Sachs, Joseph E. Stiglitz
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الف( شاخص کسب  و کار
ــال  ــران در س ــام کســب و کار در ای ــهولت انج ــاخص س ــی، ش ــک جهان ــزارش بان ــق گ مطاب
ــر  ــا ســال قبــل 4 پلــه کاهــش داشــته و ب ــوده اســت کــه در مقایســه ب ــا 124 ب ــر ب 2018 براب
اســاس ایــن گــزارش، در ایــن ســال امتیــاز ایــران از 56/22 بــه 56/48 بهبــود یافتــه اســت. ایــن 
گــزارش نشــان می دهــد علی رغــم افزایــش امتیــاز، ســرعت انجــام اصالحــات کشــور در مقایســه 
بــا کشــورهای جهــان کمتــر بــوده و موجــب شــده جایــگاه بین المللــی کشــور در قیــاس بــا ســال 
گذشــته 4 رتبــه تنــزل یابــد و از رتبــه 120 در بیــن 190 کشــور بــه رتبــه 124 نــزول پیــدا کنــد.

جدول1 شاخص سهولت کسب و کار در ایران

20172018بازنگری 2016بازنگری 2015بازنگری 2014عنوان

132119117120124رتبه کل

70829710297شروع کسب و کار

16198272725اخد مجوز ساخت و ساز

11994909499دسترسی به برق

15989858687ثبت مالکیت

86909710190اخذ اعتبارات

11812299100150پرداخت مالیات

135166171170166تجارت فرامرزی

6762697080اجرای قراردادها

137137155156160ورشکستگی

مهم ترین عوامل مشکل ساز برای انجام کسب و کار در ایران، به شرح زیر است: 
دسترســی بــه تأمیــن مالــی، بوروکراســی نــاکارای دولتــی، عرضــه ناکافــی زیرســاخت، تــورم، 
فســاد، مقــررات محدودکننــده نیــروی کار، مقــررات ارز خارجــی، نرخ هــای مالیاتــی، اخــالق کار 
ضعیــف در نیــروی کار، ظرفیــت ناکافــی نــوآوری، مقــررات مالیاتــی، نیــروی کار فاقــد آمــوزش 

کافــی، جــرم و ســرقت و بهداشــت عمومــی ضعیــف.
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ب( شاخص رقابت پذیری
مجمــع جهانــی اقتصــاد بــرای رتبه بنــدی کشــورها در شــاخص رقابت پذیــری جهانــی، آنهــا را 
بــر اســاس میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( برحســب دالر و از نظــر مرحلــه توســعه یافتگی 
بــه ســه مرحلــه مبتنــی بــر عوامــل، مبتنــی بــر کارایــی و مبتنــی بــر نــوآوری تقســیم می کنــد. 
در ایــن دســته بندی مجمــع جهانــی اقتصــاد، آن دســته از کشــورهایی کــه بیــش از 70 درصــد 
مــواد معدنــی )متوســط 5 ســال اخیــر( خــود را صــادر می کننــد، در مرحلــه اول قــرار می دهــد.
ــل«  ــر عوام ــی ب ــذار از اقتصــاد »مبتن ــران در حــال گ ــن مجمــع، ای ــق شــاخص های ای مطاب
)یعنــی کشــورهایی کــه بیــش از 70 درصــد از مــواد معدنــی خــود را صــادر می کننــد( بــه مرحلــه 
دوم )یعنــی مبتنــی بــر کارایــی( اســت و البتــه هنــوز فاصلــه زیــادی بــا مرحلــه ســوم و پایانــی 

)یعنــی اقتصــاد مبتنــی بــر نــوآوری( دارد.
ــران در ســال 2017 رتبــه 69 را در میــان 137 کشــور داشــته  ــر اســاس ایــن شــاخص، ای ب
اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل 7 رتبــه صعــود را نشــان می دهــد. بــر اســاس ایــن شــاخص 
در حــال حاضــر ایــران در رکــن نهادهــا رتبــه 85، زیرســاخت 57، ثبــات در اقتصــاد کالن 44، 
بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی 50، آمــوزش عالــی و حرفــه ای 51، کارایــی بــازار کاال 100، کارایــی 
بــازار نیــروی کار 130، پیشــرفته بــودن بــازار مالــی 128، آمادگــی فّناورانــه 91، پیشــرفته بــودن 

ــوآوری 66 را دارد. ــازار 19 و ن ــدازه ب بنگاه هــای تجــاری 97، ان

ج( شاخص کارآفرینی جهانی
ایــران در ســال 2018 در شــاخص کارآفرینــی جهانــی رتبــه 72 را در بیــن 137 کشــور جهــان 
دارد کــه البتــه ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال قبــل 13 واحــد بهبــود یافتــه و ایــران توانســته اســت 
در بیــن 10 کشــوری قــرار گیــرد کــه بیشــترین بهبودهــا را در شــاخص های خــود ایجــاد کرده انــد.

د( شاخص توسعه انسانی
بــر اســاس گــزارش UNDP، ایــران در ســال 2016 در میــان ترکیبــی از اجــزای شــاخص توســعه 
ــورد انتظــار  ــت 2011، ســال های م ــه قیمــت ثاب ــا درآمــد ســرانه 16 هــزار و 395 دالر ب انســانی ب
تحصیــل در حــد 14/8 ســال و امیــد بــه زندگــی 75/6 ســال بــدون تغییــر در جایــگاه در رتبــه 69 
جهــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن ســاختار اقتصــاد سیاســی، مولّــد بحران هــای متعــددی در کشــور 
بــوده اســت کــه عملکــرد اقتصــادی را از جهــت محــدود کــردن گزینه هــای سیاســتی و کارایــی و 
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اثربخشــی آنهــا به شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در ادامــه بــه چهــار مــورد از مؤثرتریــن ایــن 
ــر عملکــرد اقتصــادی کشــور اشــاره می شــود: ــا ب بحران ه

1. بحران بانکی
شــاید آشــکارترین نشــانه های ســاختار رانتــی حاکــم بــر اقتصــاد سیاســی کشــور را بتــوان در 
وضعیــت نظــام بانکــی و چالش هــای آن مشــاهده کــرد؛ ســازوکارهای حاکــم بــر نظــام بانکــی کــه 
بایــد بــا جــذب، تجهیــز و هدایــت ســپرده ها بــه بخش هــای تولیــدی، تســهیلگر رشــد و توســعه 
اقتصــاد کشــور باشــند، عمــاًل بــا انحــراف منابــع بــه بخش هــای نامولــد، بــه یکــی از مهم تریــن 
ــاال در  ــی ب ــود نقدینگ ــا وج ــه ب ــه ای ک ــده اند؛ به گون ــل ش ــور تبدی ــاد کش ــعه اقتص ــع توس موان
ــارد تومــان در 11 ماهــه 1396 رســیده اســت، بخش هــای  ــه 1489/6 هــزار میلی کشــور کــه ب
تولیــدی و مولــد اقتصــاد یعنــی کشــاورزی و تولیــد صنعتــی بــا مشــکل تأمیــن نشــدن مناســب 
مالــی مواجهنــد و بخــش نامولــدی ماننــد بازرگانــی بــا داشــتن ســهم اندکــی از اشــتغال، حــدود 
40 درصــد تســهیالت بانکــی را دارد. ناتوانــی نظــام بانکــی در تأمیــن مالــی فعالیت هــای تولیــدی 
ــدگان  ــی تولیدکنن ــن مال ــادي از تأمی ــه در حــال حاضــر بخــش زی ــه حــدی اســت ک کشــور ب

ــازار غیررســمی پــول صــورت می گیــرد.1 کشــور از ب
ــودن روندهــای  ــای نامتناســب ب ــی گوی ــه وضعیــت نظــام بانکــی در کشــور به خوب نگاهــی ب
ــا  ــال هاي 1384 ت ــه در س ــی ک ــت؛ در حال ــی اس ــاد مل ــای اقتص ــا واقعیت ه ــر آن ب ــی ب حاک
1395، در حالــی کــه رشــد بخــش حقیقــی اقتصــاد کشــور به طــور متوســط 2/6 درصــد و نــرخ 
ــوده اســت، نقدینگــی به طــور متوســط ســاالنه  رشــد در برخــی از ســال ها حتــی منفــی هــم ب
27/5 درصــد یعنــی بیــش از 10 برابــر رشــد بخــش حقیقــی اقتصــاد کشــور رشــد کــرده اســت؛ 
یعنــی رشــد نقدینگــی تقریبــاً بیــش از 10 برابــر رشــد بخــش حقیقــی اقتصــاد بــوده و جالــب 
اینکــه رشــد پــول در ایــن دوره 17 درصــد و رشــد شــبه پــول 31 درصــد بــوده اســت. درواقــع 
در دوره فــوق ســهم شــبه پــول از کل نقدینگــی از 65 درصــد بــه 87 درصــد افزایــش یافتــه و 
ــر شــده اســت کــه معنایــی  حجــم ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مــدت و بلندمــدت 17 براب

ــا 95  ــرای بخــش کشــاورزی ت ــه نقــل از منابعــی ب ــد در یــک ســخنرانی علمــی ب ــی تولی ــن مال 1. ســهم سیســتم غیررســمی در تأمی
درصــد و بــرای تولیــد صنعتــی تــا 75 درصــد ذکــر شــده اســت )ر.ك: بــه مقالــه تعدیــل ســاختاری خاســتگاه مشــکالت بانکــی، دکتــر 

فرشــاد مؤمنــی، ماهنامــه کارایــی، شــماره 34، شــهریورماه 1396(
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ــد در عرصــه  ــح بخــش نامول ــای اقتصــادی کشــور و ترجی ــاالی ســود از فعالیت ه جــز ســهم ب
ــدارد. ــاد ن ــرمایه گذاری در اقتص س

تقــدم فعالیت هــای نامولــد در نظــام تخصیــص منابــع در سیســتم بانکــی در دهه هــای گذشــته 
و ســلطه سیاســت مالــی بــه پولــی کــه خــود را بــه شــکل الــزام و اجبــار سیســتم بانکی بــه توزیع 
منابــع بــر مبنــای صالحدیــد بودجــه ای دولــت نشــان مــي ده، نظــام بانکــی را بــا بحرانــی جــدی 
در ســالیان اخیــر مواجــه کــرده کــه به خوبــی در رونــد تغییــرات نســبت تســهیالت غیرجــاری 
بــه کل تســهیالت سیســتم بانکــی مشــاهده مي شــود، ایــن شــاخص اگرچــه در ســال های 1394 
و 1395 پــس از چنــد ســال قــرار گرفتــن در ســطح بــاالی 10 درصــد، تک رقمــی شــده بــود، 
در نیمــه نخســت ســال 1396 بــه حــدود 11/1 درصــد رســید و دوبــاره در شــرایط بحرانــی قــرار 
گرفــت. برخــی منابــع ســهم مطالبــات مشــکوک الوصول از ایــن تســهیالت غیــر جــاری را حــدود 
60 درصــد اعــالم کرده انــد کــه دیگــر امیــدی بــه وصــول آنهــا نیســت. بــا در نظــر گرفتــن حجــم 
118/5 هــزار میلیــارد تومانــی مطالبــات غیــر جــاری در شــهریورماه 1396، حجــم ایــن مطالبــات 

مشــکوک الوصول رقمــی در حــدود 71 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود.
بحــران فعلــی نظــام بانکــی کشــور در چارچــوب پارادایــم حاکــم بــر اقتصــاد سیاســی ایــران 
ــا افزایــش قیمــت نفــت در ایــن دوره از  ــدی وثیــق دارد. ب ــق نفــت در دهــه 1380 پیون ــا رون ب
ــی  ــای نفت ــی حاصــل از درآمده ــي از نقدینگ ــدی، بخــش فراوان ــاری هلن ــازوکار بیم ــق س طری
بــراي ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان و مســکن در نظــر گرفتــه و ایجــاد تقاضــای کاذب در 
ایــن بخــش، موجــب جهــش قیمت هــا شــد. در ایــن بیــن، ســودآوری زیــاد بخــش ســاختمان، 
ــق  ــارن رون ــی داشــت. تق ــن حــوزه در پ ــاری را در ای ــا و مؤسســات اعتب ســرمایه گذاری بانک ه
ــی  ــار ناتوان ــاز در کن ــاری غیرمج ــات اعتب ــه مؤسس ــد قارچ گون ــا رش ــاختمان ب کاذب بخــش س
ــرب در  ــت مخ ــکل گیری رقاب ــه ش ــات ب ــن مؤسس ــر ای ــارت ب ــرل و نظ ــزی در کنت ــک مرک بان
کســب ســپرده بــا اعــالم نــرخ ســود باالتــر و رعایــت نکــردن مقــررات کفایــت ســرمایه منجــر 
ــت  ــا، از دس ــت تحریم ه ــت به عل ــی نف ــوک منف ــطه ش ــاختمان به واس ــش س ــود بخ ــد. رک ش
رفتــن تــوان خریــد متقاضیــان به دلیــل جهــش قیمــت مســکن و کاهــش قــدرت خریــد ناشــی 
از تــورم عمومــی و بــروز مــازاد عرضــه بــه علــت ســرمایه گذاری بیــش از حــد در ایــن بخــش، از 
میــان رفتــن قابلیــت نقدشــوندگی بخــش زیــادي از دارایی هــای نظــام بانکــی و تبدیــل آن بــه 
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دارایــی راکــد و خــارج از گــردش را در پــی داشــت.
عــالوه بــر ایــن، تنگنــای اعتبــاری بنگاه هــا به واســطه رکــود، اســتقراض وام بــا نرخ هــای بــاال 
را بــه بخــش تولیــدی کشــور تحمیــل کــرد. تعمیــق رکــود و ناتوانــی بخــش تولیــد از پرداخــت 
اقســاط خــود نیــز ســبب وصــول نشــدن درآمدهــای پیش بینی شــده بانک هــا از محــل 

ــد. ــرمایه گذاری ها ش ــی و س ــهیالت اعطای تس
ــوارد و  ــیاری از م ــزی در بس ــک مرک ــب بان ــارت نامناس ــل نظ ــه به دلی ــردن وثیق ــن نک تأمی
ــِق  ــتغالت از وثای ــالک و مس ــاالی ام ــهم ب ــن س ــکوک الوصول، همچنی ــات مش ــش مطالب افزای
ــه دلیــل رکــود بخــش ســاختمان، بانک هــا را  ــدگان تســهیالت و عــدم نقدشــوندگی آن ب گیرن
بــه ســمت وام گیــري از بانــک مرکــزی بــراي پرداخــت ســود ســپرده گذاران خــود هدایــت کــرد. 
محدودیت هــای بانــک مرکــزی بــرای ایــن منظــور نیــز اســتقراض بانک هــا از یکدیگــر و افزایــش 

نــرخ بهــره، همچنیــن حجــم بدهــی بیــن بانکــی را در پــی داشــت.
ــر و  ــکن مه ــد مس ــه ای مانن ــر و بلندپروازان ــای پرخط ــرای طرح ه ــوارد، اج ــن م ــار ای در کن
ــد،  ــه بع ــت آن در مرحل ــقوط قیم ــت و س ــروش نف ــم ف ــل تحری ــت به دلی ــه دول ــری بودج کس
افزایــش اســتقراض دولــت و بدهــی دولــت از سیســتم بانکــی را موجــب شــد و ناتوانــی دولــت 
ــر  از بازپرداخــت ایــن بدهــی، بخــش دیگــری از دارایی هــای بانکــی را گــردش خــارج کــرد و ب
ــا بررســی داده هــای بانــک مرکــزی درمي یابیــم کــه بدهــی  تنگنــای اعتبــاری کشــور افــزود. ب
دولــت بــه سیســتم بانکــی از 91 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 1391 به طــور متوســط ســاالنه 
ــه 219/7 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 1395 رســیده اســت. 24 درصــد افزایــش یافتــه و ب
ــات  ــوص مطالب ــا درخص ــت و بانک ه ــن دول ــخص بی ــراردادی مش ــود ق ــر، نب ــال حاض در ح
ــه  ــه شــکلی ک ــه وضــع موجــود اســت، ب ــادی ســامان دهی ب ــن مشــکالت نه ــا از مهم تری بانک ه
بانک هــا بابــت مطالبــات خــود از دولــت به دنبــال ســود در حســاب های خــود هســتند. بــا توجــه بــه 
گــزارش رســمی نهادهــای دولتــی،  دولــت بــه شناســایی ســود ایــن مطالبــات در بانک هــا اعتقــادي 
ــن بانک هــا مالیــات نیــز دریافــت می کنــد. در  ــدارد و حتــی از محــل ســود شناســایی شــده ای ن
ــزی  ــرای خــروج از ایــن بن بســت، اصــالح و تغییــر نظــام بودجه ری ایــن بیــن، راهــکار مناســب ب
کشــور از »بودجه ریــزی نقــدی« بــه »بودجه ریــزی تعهــدی« اســت، بــه شــکلی کــه بــر اســاس آن 
بتــوان ســاختار انبــاره بدهی هــای دولــت را اصــالح کــرد و مثــاًل در زمــان انتشــار هــر بدهــی بتــوان 
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مشــخص کــرد کــه بدهــی ایجــاد شــده در هــر ســال خــاص چــه میــزان تعهــد بــرای ســال های 
آتــی ایجــاد می کنــد و ایــن تعهــدات را بایــد بــه حســاب کــدام دولــت نوشــت.

ــژه  درمجمــوع، تشــدید جایگزینــی دارایی هــای غیــر نقــد و ثابــت در ترازنامــه بانک هــا به وی
ــاختمان،  ــش س ــود بخ ــل رک ــوندگی آن به دلی ــتن نقدش ــت نداش ــتغالت و قابلی ــکن، مس مس
افزایــش حجــم بدهــی دولــت بــه بانک هــا، نســبت بــاالی تســهیالت غیــر جــاری )معــوق( بــه 
کل تســهیالت، انحــراف منابــع بانکــی بــه ســمت شــرکت داری و... موجــب شــده اســت وضعیــت 
ــالم ورشکســتگی  ــا اع ــژه ب ــران به وی ــن بح ــه ای ــد ک ــران برس ــرز بح ــه م ــی ب ــای بانک دارایی ه
مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز و تزریــق التهــاب بــه فضــای جامعــه، تبعاتــی سیاســی در 
بــر داشــته و اصــالح ســاختاری نظــام بانکــی را به ضرورتــی جــدی و مقدمــه هرگونــه تحــول در 

اقتصــاد کشــور بــدل ســاخته اســت.

2. مسئله فقر
ــان  ــار دیگــر اذه ــاه 1396، ب ــف کشــور در دی م ــاط مختل ــوع اعتراضــات بی ســابقه در نق وق
عمومــی را متوجــه مســئله فقــر و بحــران نابرابــری کــرد. فقــر یکــی از مشــکالت اساســی جوامــع 
بشــری و نشــانه بــارز توســعه نیافتگی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه ثبــات سیاســی 
ــن رو،  ــدازد؛ از ای ــه خطــر می ان ــی را در اقشــار جامعــه ب و همبســتگی اجتماعــی و ســالمت روان
ــت گذاران  ــش روی سیاس ــای پی ــن چالش ه ــی از مهم تری ــای فقرزدای ــرا و روش ه ــایی فق شناس

ــت. ــزان اس و برنامه ری
ــه عوامــل بنیادیــن تغییــر رژیــم سیاســی در انقــالب  ــری از جمل مســئله فقــر و بحــران نابراب
ــر  ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــران ب ــوری اســالمی ای ــز در جمه ــا نی ــن مبن ــر ای ــود و ب اســالمی 1357 ب
ــت  ــا غیرمنســجمی صــورت گرف ــدد ام ــی و نهادســازی های متع ــی و اجرای ــی قانون پیش بینی های
کــه البتــه هیــچ گاه به صــورت دقیــق و جامــع ارزیابــی نشــد. از نظــرگاه اقتصــاد سیاســی، اســتمرار 
فقــر و افزایــش احســاس نابرابــری را در دهــه اخیــر علی رغــم اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه 
ــد به واســطه  ــر تولی ــع ب ــت توزی ــرد. اولوی ــی اقتصــاد کشــور جســت وجو ک ــد در ســاخت رانت بای
ــر اقتصــاد سیاســی ایــران کــه ریشــه در درآمدهــای ســهل الوصول نفتــی دارد،  پارادایــم حاکــم ب
الگــوی مبــارزه بــا فقــر را نیــز بــر همین مبنــا ســامان داده اســت: اولویــت توزیــع حداقلــي مایحتاج 
کاالیــی و نقــدی بــر توانمندســازی. در ایــن نــگاه بــه پدیــده فقــر، فقــر به مثابــه کمبــود درآمــد 
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ــدی آن  ــادل درآم ــا مع ــاز ی ــورد نی ــن کاالی م ــی تأمی ــود و سیاســت اصل ــه می ش ــر گرفت در نظ
بــرای رفــع نیازهــای حداقلــی معیشــت و رفــع فقــر شــدید اســت؛ در حالــی کــه در دو دهــه اخیــر، 
مؤسســات معتبــر بین المللــی فقــر را به وضــوح پدیــده ای چندبعــدی معرفــی مي کننــد. بــر ایــن 
مبنــا، اگرچــه زندگــی مــردم فقیــر بیشــتر تحــت تأثیــر درآمــد کــم  تلقــی مي شــود، شــاخص فقــر 
چندبعــدی )MPI( مکمــل اقدامــات فقــر درآمــدی دانســته می شــود کــه بــا توجــه بــه آمــوزش، 
بهداشــت و دیگــر جنبه هــای اســتانداردهای زندگــی از طریــق انعــکاس محرومیتــی کــه هــر فــرد 
ــدی در  ــر چندبع ــاخص فق ــر، ش ــن منظ ــود. از ای ــان داده می ش ــت، نش ــه اس ــا آن مواج ــر ب فقی
ــراد آســیب پذیر اســتفاده مي شــود و  ــرای شناســایی اف ــی ب ــزاری تحلیل ــوان اب ــه به عن ــار اینک کن
ــرار دادن  ــرای هــدف ق ــز ب ــد، سیاســت گذاران را نی ــان را نشــان می ده ــت آن ــای محرومی جنبه ه

ــری تجهیــز مي کنــد. ــه شــکل مؤثرت ــع و سیاســت های طراحــی شــده ب مناب
بــر اســاس محاســبات صــورت گرفتــه در فصــل مربــوط در ایــن کتــاب بــر مبنــای اطالعــات 
ــغ به طــور متوســط  ــرد بال ــرای یــک ف ســال 1395، خــط فقــر درآمــدی شــدید )گرســنگی( ب
1859 هــزار ریــال در هرمــاه اســت؛ بنابرایــن، افــرادی کــه در مــاه درآمــد ســرانه ای پایین تــر از 
ایــن مبلــغ دارنــد، بــا فقــر شــدید روبــه رو هســتند کــه جامعــه تشــکیل دهنده آنهــا شــامل 0/7 
ــر هزینــه  درصــد از جمعیــت کشــور می شــود. خــط فقــر درآمــدی مطلــق کــه در آن عــالوه ب
غذایــی، هزینــه الزم بــرای ســایر نیازهــای اساســی ماننــد مســکن، بهداشــت، آمــوزش، پوشــاک 
ــا 5901 هــزار ریــال در مــاه  ــر ب ــرای هــر فــرد نیــز براب و حمل ونقــل کــه محاســبه مي شــود، ب
ــر خــط فقــر مطلــق  ــر ایــن مبنــا، 29 درصــد از خانوارهــای کشــور زی ــرآورد شــده اســت و ب ب

ــده اند. ــن زده ش تخمی
ــی کــه 26 درصــد از  ــری، محاســبات صــورت گرفتــه نشــان می دهــد در حال در حــوزه نابراب
ــن  ــد، ای ــکیل می ده ــگل( تش ــب ان ــی )ضری ــای خوراک ــوار را هزینه ه ــی خان ــای مصرف هزینه ه
ــرای باالتریــن دهــک درآمــدی 14  ــرای پایین تریــن دهــک درآمــدی 35 درصــد و ب شــاخص ب
ــد.  ــه را نشــان مي ده ــدی جامع ــات درآم ــری در طبق ــزان نابراب ــی می ــه به خوب درصــد اســت ک
نســبت هزینــه مصرفــی 10/2 برابــری دهــک دهــم )ثروتمندتریــن( بــه دهــک اول )فقیرتریــن( 
و نســبت هزینــه مصرفــی 6/25 برابــری 2 دهــک ثروتمنــد بــه 2 دهــک فقیــر جامعــه نیــز مؤیــد 
ــه ای کــه ســهم دهــک  ــاالی نابرابــری اســت؛ به گون ایــن شــکاف گســترده درآمــدی و میــزان ب
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دهــم از کل مصــرف خانوارهــا در کشــور بیــش از 10 برابــر دهــک اول اســت؛ یعنــی تنهــا 6/2 
درصــد از مصــرف کل خانوارهــا در کشــور بــه 10 درصــد فقیــر جامعــه تعلــق دارد.

جدول2 سهم هر دهک از مصرف کل )درصد(

تهرانکل کشوردهک

12/62/9
24/34/3
35/45/3
46/46/3
57/47/2
68/68/4
7109/7
811/911/6
915/215

1028/129/5
در حــوزه فقــر چندبعــدی، برآوردهــا نشــان مي دهــد کــه 35 درصــد از خانوارهای کشــور در بعد 
ســالمت )دارای ســوءتغذیه یــا نداشــتن بیمــه ســالمت(، 1/5 درصــد در بعــد آمــوزش )دارای عضــو 
بــا ســابقه تحصیــل کمتــر از 5 کالس و دارای کــودک زیــر 18 ســال بــا کمتــر از 9 کالس ســواد(، 
22 درصــد در بعــد مســکن )دارای مصالــح بــی دوام یــا ســطح زیربنــای کمتــر از 16 مترمربــع(، 
40 درصــد در بعــد اشــتغال )دارای سرپرســت بیــکار یــا نداشــتن بیمــه اجتماعــی(، 8 درصــد در 
بعــد اســتانداردهای زندگــی )دسترســی نداشــتن بــه آشــپزخانه، آب، بــرق، حمــام، دارایی هایــی 
همچــون اتومبیــل و...( آســیب پذیر بوده انــد. بــر مبنــای ایــن شــاخص فقــر چندبعــدی در کل 18 

درصــد از خانوارهــای کشــور در ســال 1395 بــا فقــر چندبعــدی مواجــه بوده انــد.
بــا توجــه بــه فقــر درآمــدی در کنــار فقر چندبعــدی، درصــد توزیع فقــر در میــان خانوارهــا در کل 
کشــور، نشــان می دهــد 20 درصــد خانوارهــا تنهــا دچــار فقــر درآمــدی، 9 درصــد تنهــا دچــار فقــر 

چندبعــدی و 9 درصــد دچــار تنهــا درآمــدی و چندبعــدی به صــورت توأمــان بوده انــد.
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3. بحران صندوق های بازنشستگی
ــران  ــن بح ــتگی مهم تری ــای بازنشس ــتگی صندوق ه ــران ورشکس ــاید بح ــر ش ــال حاض در ح
مالــی دولــت باشــد. در ایــن بین، ســه شــاخص پایــداری، انســجام و کفایــت مجمــوع صندوق های 
بازنشســتگی در ایــران بــه مــرز هشــدار رســیده و گســتردگی بحــران بــه حــدی اســت کــه در 
ــی  ــدار تجمیع ــد. در ســال 93 مق ــر  کن ــت را زمین گی ــی ممکــن اســت دول ــک حت ــده نزدی آین
نســبت پشــتیبانی بــرای تمــام صندوق هــای بازنشســتگی کشــور برابــر بــا 3/65 و بــرای ســازمان 
ــد  ــش از 85 درص ــه بی ــور- ک ــر کش ــدوق بیمه گ ــن صن ــوان بزرگ تری ــی به عن ــن اجتماع تأمی
ــود.  ــه کمتــر از 4/26 رســیده ب جمعیــت تحــت پوشــش کل صندوق هــا را حمایــت مي کنــد- ب
منابــع نقــدی ایــن ســازمان طــی ســال های 1393-1384 به طــور متوســط حــدود 27/5 درصــد 
رشــد داشــته، در حالــی کــه متوســط رشــد مصــارف ســازمان طــی مــدت مشــابه 30 درصــد بوده 
اســت. در ســال 1395 در حالــی کــه منابــع تعهــدی ســازمان رقمــی بالــغ بــر 86 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت، منابــع نقــدی حاصــل از حــق بیمــه رقمــی حــدود 53 هــزار میلیــارد تومــان 
را نشــان می دهــد؛ در حالــی کــه مصــارف ســازمان در حــدود 62 هــزار میلیــارد تومــان بــوده و 
یــک شــکاف نقدینگــی در حــدود 9 هــزار میلیــارد تومــان وجــود داشــته کــه ســهمی در حــدود 

14/63 درصــد از کل مصــارف ســازمان را داشــته اســت.
نمودار1 کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1384-1395

مأخذ: صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی
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ــان  ــات درم ــق مطالب ــا تعوی ــرد نادرســت پرداخــت ب ــا دو راهب ــازمان ب ــن س ــي اســت ای گفتن
غیرمســتقیم بــه انضمــام تأمیــن نقدینگــی از محــل اســتقراض )تســهیالت بانکــی( در کوتاه مــدت 
ســعی دارد کســری حاصــل را مدیریــت کنــد؛ بــه نحــوی کــه در ســال 1395 میــزان اســتقراض این 
ســازمان بــا رشــدی 3 برابــری در مقایســه بــا ســال پیــش از آن، بــه بــاالی 9 هــزار میلیــارد تومــان 

رســیده اســت.
ــن  ــدت ســبب کســری نقدینگــی در ســازمان تأمی ــه در میان م ــی ک ــن عوامل یکــی از مهم تری
اجتماعــی شــده، تغییــر ترکیــب بیمه شــدگان از اجبــاری بــه حمایتــی اســت. تغییر ترکیب شــاغالن 
ــدگان  ــه بیمه ش ــر ب ــزد و حقوق بگی ــی از م ــی و حقوق ــای حقیق ــاری دارای کارفرم ــده اجب بیمه ش
غیرمــزد و حقوق بگیــر بــدون کارفرمــا )راننــدگان، بافنــدگان، نویســندگان، خادمان مســجد، کارگران 
ســاختمانی و...( در ســنوات اخیــر ســبب شــده اســت دولــت در نقــش یــک کارفرمــای بــزرگ تنهــا 
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بالــغ بــر 2/4میلیــون بیمه شــده اجبــاری را تحــت پوشــش قــرار دهــد. 
ایــن تغییــرات بــا پرداخــت نکــردن حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی از دولت همــراه بــوده کــه درنهایت 
موجــب کاهــش درآمدهــای نقــدی ناشــی از کســور حــق بیمــه در ســازمان و افزایــش دیــون دولــت 

شــده اســت.
از بعــد جمعیت شناســی، یکــی از علــل اصلــی وضعیــت فعلــی صندوق هــا را بایــد افزایــش ســن 
امیــد بــه زندگــی در جامعــه ایــران از کمتــر از 60 ســال بــه بیــش از 70 ســال دانســت کــه تنهــا 
از ایــن ناحیــه کل تعهــدات صندوق هــای بازنشســتگی حداقــل 2 برابــر شــده اســت؛ بنابرایــن، لــزوم 
افزایــش دوران بیمه پــردازی و ســن بازنشســتگی بــا هــدف حفــظ تعــادل صندوق هــای بازنشســتگی 
ــا  از ایــن منظــر کامــالً محســوس بــه نظــر می رســد؛ مســئله ای کــه در جریــان سیاســت گذاری ب
تصویــب و اجــرای قوانینــی نظیــر بازنشســتگی های پیــش از موعــد و... در ســالیان اخیــر برخــالف 

آن رفتــار شــده اســت.
وضعیــت فعلــی صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کشــور بــدون تردیــد محصــول عمــل جمعی 
ــه  ــکا ب ــیع تر ات ــي وس ــت. از نگاه ــوده اس ــر ب ــرن اخی ــژه نیم ق ــان به وی ــول زم ــردان در ط دولتم
ــزاری  ــه اب ــردازی ب درآمدهــای نفتــی ســبب شــده کــه کاهــش ســن بازنشســتگی و دوران بیمه پ
سیاســی بــراي تأمیــن اغــراض گروه هــای خــاص تبدیــل  شــده و بــا هزینــه کــردن از درآمدهــای 
نفتــی فعلــی و از جیــب بیمه پــردازان آینــده، ضمــن تهدیــد پایــداری صندوق هــای بازنشســتگی، 
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دولــت بــه بزرگ تریــن بدهــکار صندوق هــای بازنشســتگی تبدیــل شــود؛ به گونــه ای کــه تنهــا تــا 
پایــان ســال 1394 میــزان مطالبــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی، حــدود 110 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــت از حــدود 28 درصــد در ســال 1387 ب ــرآورد شــده و ســهم مطالبــات ایــن ســازمان از دول ب
ــوط اســت و نیمــی  ــر در بازپرداخــت مرب ــه تأخی محــدوده 70 درصــد رســیده کــه نیمــی از آن ب
دیگــر از مطالبــات جدیــدی ناشــی مي شــود کــه دولــت بــا ایجــاد تعهــدات جدیــد بــرای صندوق هــا 
ــا  بــدون در نظــر گرفتــن منابــع ایفــاي ایــن تعهــدات، ایجــاد کــرده اســت. از منظــر خــرد نیــز ب
 DB-PAYG توجــه بــه اینکــه تمــام صندوق هــای بیمه گــر بازنشســتگی کشــور بــر اســاس سیســتم
شــکل گرفته انــد، مبنــای محاســبات منابــع ورودی و تعهــدات خروجــی آنهــا بــر اســاس محاســبات 
بیمه ســنجی دقیقــی شــکل نگرفتــه و انباشــت تعهــدات جدیــد، عــدم تعــادل در منابــع و مصــارف و 

تهدیــد ناپایــداری در صندوق هــای بازنشســتگی کشــور روزبــه روز در حــال فزونــی اســت.
ــا منجــر  ــه ســرمایه گذاری در صندوق ه ــه مقول ــه ب ــت تاریخــی از توج ــه غفل ــت ب ــن وضعی ای
شــده اســت؛ به طوری کــه تدویــن راهبــرد ســرمایه گذاری در آنهــا پیــش از آنکــه ناشــی از انتخــاب 
آگاهانــه ســرمایه گذار باشــد، از تصفیــه بدهی هــای دولــت بــر مبنــای قوانیــن بودجــه طــی دو دهــه 
ــه  اخیــر ناشــی شــده اســت، همچنیــن درنتیجــه قوانیــن مختلفــی کــه طــی ســال های اخیــر ب
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحمیــل  شــده اســت، صرفــاً بخــش مطالبــات از دولــت متــورم شــده و 
ترکیــب ســرمایه گذاری ها به تناســب آن افزایــش نیافتــه اســت. مقایســه افزایــش ســاالنه خالــص 
دارایی هــای طــرح درمجمــوع چهــار صنــدوق تابعــه وزارت رفــاه، کار و امــور اجتماعــی بــا افزایــش 
ــا 17/7  ــه تنه ــد ک ــان می ده ــا 92 نش ــی دوره 88 ت ــا ط ــرمایه گذاری های آنه ــع س ــاالنه جم س
ــه اســت  ــر ســرمایه گذاری تخصیــص یافت ــه ام ــا ب ــن صندوق ه ــه ای ــع ورودی ب درصــد از کل مناب
و درواقــع تلقــی صندوق هــای بازنشســتگی به عنــوان محلــی بــراي تأمیــن منابــع مالــی دولــت در 
راســتای اهــداف سیاســی و اجتماعــی بــدون توجــه به مفاهیم بیمــه ای و اقتصــادی و باور نداشــتن به 
آنهــا به عنــوان نهادهــای مالــی مســتقل و بین النســلی مســتقل، همچنیــن و واگــذاری شــرکت های 
زیــان ده به عنــوان بازپرداخــت بدهی هــای دولــت ســبب شــده اســت تــا مدیــران ایــن صندوق هــا 
ــه ســرمایه گذاری نداشــته باشــند؛  ــن ســاختار بهین ــراي تدوی ــار الزم را ب ــز اســتقالل و اختی هرگ
بنابرایــن، اگــر بــا رویکــردی نهــادی و ســاختارگرایانه بــه بحــران فعلــی صندوق هــای بازنشســتگی 
عمومــی کشــور نــگاه شــود، ریشــه های بحــران را بایــد در وهلــه نخســت در احتــرام نگذاشــتن  بــه 
شــخصیت مســتقل ایــن صندوق هــا و ضعــف در ســاختار حکمرانــی دولتــی آنهــا جســت وجو کــرد. 
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بحــران فعلــی در صنعــت بازنشســتگی کشــور در شــرایط فعلــی بــه نقطــه ای رســیده اســت کــه این 
ــرای خــروج از بن بســت بایــد متحــول شــود و  ــه از ســر آینده نگــری بلکــه باالجبــار و ب صنعــت ن
ــت  ــت دول ــر و دخال ــن تحــول آن اســت کــه مدیریــت صندوق هــا تحــت تأثی ــن رکــن ای مهم تری
نباشــد؛ در شــرایط فعلــی بــه ســبب وجــود تعــداد زیــادی شــرکت و امــکان عــزل و نصــب اعضــای 
هیئت مدیــره آن هــا توســط واحدهــای باالدســتی در صندوق هــا، هلدینگ هــا و شــرکت های 
ســرمایه گذاری تابعــه آن هــا، ایــن نهادهــای باالدســتی ســرمایه گذار همــواره موردتوجــه گروه هــای 
مختلــف سیاســی بوده انــد تــا از ایــن محــل ابــزاری بــراي توســعه و بســط نفــوذ سیاســی و توزیــع 
رانــت میــان هــواداران خــود ایجــاد کننــد. نتیجــه ایــن رویکرد نیــز تغییــرات دائمــی مدیــران و عزل 
و نصب هــای مکــرر مدیریــت شــرکت ها بــوده اســت. ایــن فراینــد ضمــن اینکــه ثبــات مدیریتــی 
ــا تحصیــالت و ســابقه فعالیتــی  شــرکت ها را از بیــن می بــرد، بــه نصــب مدیــران غیرحرفــه ای و ب

غیرمرتبــط بــر شــرکت ها منتــج شــده اســت.
 )regulator( گفتنــي اســت در حــال حاضــر، هیــچ نهــاد مالــی متمرکــزی به عنــوان مقــام ناظــر
بــرای تمــام صندوق هــای بازنشســتگی وجــود نــدارد. وزیــر یــا مســئولی دولتــی چنــد نفــر را به عنوان 
ــود.  ــا می ش ــدی ره ــع بع ــا مجم ــدوق ت ــور صن ــت ام ــد و تولی ــاب مي کنن ــا انتخ ــر صندوق ه مدی
بــا توجــه بــه نبــود مقــام ناظــر، صندوق هــا ملــزم بــه رعایــت هیچ یــک از معیارهــای شــفافیت در 
گزارش دهــی نیســتند؛ بنابرایــن، بایــد همان طــور کــه بــازار پــول کشــور زیــر نظــر بانــک مرکــزی 
ــای  ــد، صندوق ه ــت می کن ــادار فعالی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــارت س ــت نظ ــرمایه تح ــازار س و ب
بازنشســتگی نیــز زیــر ذره بیــن نهــاد ناظــر مالــی عمومــی قــرار گیرنــد و ایــن اقــدام در کنــار اصــالح 
ســاختار داخلــی صندوق هــا، قطعــاً جــزء الینفکــی از فراینــد اصــالح ســاختار صنعــت بازنشســتگی 
کشــور خواهــد بــود. بررســی روندهــای فعلــی و مــواد قانونــی در نظــر گرفتــه شــده در برنامــه ششــم 

توســعه و الیحــه بودجــه 1397 بیانگــر نامســاعدتر شــدن وضعیــت صندوق هاســت. 
ــه ششــم درخصــوص موضــوع بحــران صندوق هــا  ــون برنام ــاده 7 قان ــد ث م در بخــش دوم بن
بــه ایــن جملــه اکتفــا شــده اســت کــه »دولــت به گونــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه تــا پایــان ســال 
آخــر اجــرای قانــون برنامــه، بودجــه ســازمان ها و صندوق هــای بیمه گــر اجتماعــی مســتقل شــود 
ــه  ــواد، هیچ گون ــایر م ــا در س ــا پرداخــت نشــود« ام ــه آنه ــاری ب ــی اعتب و از محــل بودجــه عموم
اشــاره ای بــه چگونگــی ایجــاد ایــن اســتقالل مالــی و الزامــات آن نشــده اســت، همچنیــن در بنــد ت 
تبصــره مــاده 28 قانــون برنامــه ششــم )بخــش 6 نظــام اداری، شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد( عنــوان 
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شــده کــه »دولــت مکلــف اســت ســنوات ارفاقــی را به عنــوان ســنوات خدمــت قابــل قبــول تلقــی و 
مطابــق تبصــره 2 قانــون بازنشســتگی پیــش از موعد کارکنــان دولت مصــوب 1386/06/05 ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــه برقــراری مســتمری بازنشســتگان مشــمول و بــر اســاس میانگین دو ســال آخر 
پرداخــت حــق بیمــه ســنوات ارفاقــی از تاریــخ بازنشســتگی آنــان اقــدام کنــد. شــرکت های دولتــی و 
مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی موضــوع تبصــره 3 قانــون مذکــور نیز بــا اســتفاده از منابع 

خــود مشــمول ایــن حکــم می باشــند.«.
ــه معنــی  ــون باشــند کــه ب پیش بینــی می شــود کــه حداقــل 12 هــزار نفــر مشــمول ایــن قان
اضافــه شــدن بــار مالــی 12 هزارنفــری بازنشســتگان پیــش از موعــد بــرای صندوق هــای بیمه گــر 
بازنشســتگی کشــور در ســال های متمــادی آتــی خواهــد بــود. از ایــن گذشــته در جریــان بررســی 
ــد  ــون بودجــه ســال 1397 در مجلــس شــورای اســالمی، موضــوع بازنشســتگی پیــش از موع قان
اعضــای صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر به تصویب رســید و شــرط ســنی 
بــرای بازنشســتگی پیــش از موعــد در ایــن صنــدوق از 75 ســال بــه 61 ســال کاهــش یافــت کــه 

معنایــی جــز افزایــش تعهــدات مالــی صندوق هــا و وخیم تــر شــدن شــرایط نداشــت.
ــر از 40  ــه کمت ــرکت ها ب ــهام ش ــا در س ــت صندوق ه ــزان مالکی ــش می ــه کاه ــزام ب ــاره ال درب
ــا حداکثــر 2 ســال آینــده کــه در ســال 1396 در دولــت به عنــوان یــک راه حــل مطــرح  درصــد ت
شــده اســت و به شــدت پیگیــری مي شــود نیــز بایــد گفــت ایــن الــزام بــه معنــای فــروش حداقــل 
ــا عملکــرد 15 ســاله  ــن صندوق هاســت کــه مقایســه آن ب ــان ســهام در ای ــارد توم 60 هــزار میلی
ســازمان خصوصی ســازی کــه موفــق بــه فــروش تنهــا 21 هــزار میلیــارد تومــان ســهام بــه بخــش 

خصوصــی واقعــی شــده اســت، نشــان دهنده غیرممکــن بــودن انجــام ایــن مهــم اســت.

4. بحران زیست محیطی
الگــوی اقتصــادی وابســته بــه منابــع طبیعــی و ســوخت های فســیلی در طــول 5 دهــه گذشــته 
حاصلــی جــز پیشــی گرفتــن مصــرف منابــع زیســت محیطی از ظرفیت هــای تحمــل محیط زیســت 
کشــور نداشــته اســت و امــروز جمیــع نظام هــای حیات بخــش کشــور از جملــه تاالب هــا، جنگل هــا 
و مراتــع، منابــع آب و... را در آســتانه فاجعــه ای بــزرگ قرار داده اســت. درواقع بســیاری از پیشــرفت ها 
و دســتاوردهای دهه هــای اخیــر در کشــور به ویــژه در چارچــوب پارادایــم اقتصــاد سیاســی حاکــم بــر 

ایــران، بــه بهــای تخریــب گســترده محیــط زیســت حاصل شــده اســت.
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ــده  ــط زیســت کشــور، پدی ــر محی ــته ب ــای اقتصــادی گذش ــار مخــرب فعالیت ه ــر آث ــالوه ب ع
گرمایــش جهانــی ناشــی از افزایــش غلظــت گازهــای گلخانه ای و تغییــر کاربــری اراضی نیــز تغییرات 
شــدیدی را در وضعیــت اقلیمی کشــور ســبب گشــته اســت. طــی دوره زمانــی 1395-1347 میانگین 
دمــای کشــور بــا شــیب حــدود 0/4 درجــه ســانتی گراد در دهــه افزایــش یافتــه کــه ایــن وضعیــت 
ــی1  ــر گرمای ــده جزای ــه دلیــل پدی ــه تهــران، اصفهــان و شــیراز ب در برخــی از کالن شــهرها از جمل
شــدیدتر هــم بــوده اســت. ایــن تغییــرات دمــا ســبب کاهــش بارش هــا بــا شــیب 11 میلی متــر در 
هــر دهــه شــده و میــزان بارش هــا را در شــمال غــرب و غــرب کشــور بــه شــکل معنــاداری کاهــش 
داده اســت. از ســوی دیگــر، تعــداد ســاعات آفتابــی به طــور متوســط 11 ســاعت در ســال و میــزان 
تبخیــر و تعــرق بالقــوه درنتیجــه افزایــش دمــا، بــا شــیب 54 میلی متــر در هــر دهــه افزایــش یافتــه 
ــای  ــطحی از رودخانه ه ــای س ــا و آب ه ــم روان آب ه ــدی حج ــدوداً 20 درص ــش ح ــه کاه ــت ک اس
کشــور، همچنیــن کاهــش حــدود 15 درصــدی تغذیــه آب هــای زیرزمینــی را در پــی داشــته اســت 
ــه آب در باالدســت و افزایــش نگران کننــده  ــده به مــوازات برداشــت بی روی کــه پیامدهــای ایــن پدی
چاه هــای عمیــق و نیمه عمیــق کشــور، خشــکیدگی رودخانه هــا و تاالب هــای داخلــی و افــت شــدید 
ســطح آب هــای زیرزمینــی در کشــور اســت. مجموع این شــرایط ســبب شــده از ســال 1384 تاکنون، 
نمایــه خشک ســالی دهــه ای کشــور منفــی، و کشــور در حــال حاضــر بــا خشک ســالی انباشــت شــده 

مواجــه شــود )زهرایــی، 1395(.
همــه ایــن اتفاقــات در یــک مجموعــه اقلیمــی به صــورت تاریخــی خشــک رخ داده کــه میانگیــن 
نــزوالت جــوی ســاالنه آن در قــرن گذشــته، 250 میلی متــر و در حــدود یک ســوم متوســط جهانــی 
و نصــف بارندگــی قــاره آســیا بــوده کــه در ســال های اخیــر ایــن میانگیــن بــارش بــه حــدود 200 

میلی متــر کاهــش یافتــه اســت.
بــا از بیــن رفتــن بیــش از 70 درصــد حجــم نــزوالت آســمانی کشــور درنتیجــه تبخیــر و تعــرق، 
حجــم آب باقیمانــده و پتانســیل آبــی کشــور بــه حــدود 130 میلیــارد مترمکعــب در دوره بلندمــدت 
1393-1347 و بــرای میانگیــن دوره 15 ســاله 1377 الــی 1392 بــه حــدود 88 میلیــارد متر مکعب 
رســیده کــه نشــان دهنــده کاهــش قابــل توجــه منابــع آبــی کشــور اســت و آثــار آن در تنــش آبــی 

شــش کالن شــهر و 289 شــهر کشــور در تابســتان ســال 1396 کامالً مشــهود اســت.

4. heat island
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نمودار2 کاهش حجم آب تجدیدپذیر کشور در مقاطع زمانی مختلف

افزایــش تقاضــا بــرای آب بــه علــت رشــد جمعیــت، توســعه کشــاورزی، شهرنشــینی و صنعــت 
در خــالل ســال های اخیــر، میــزان متوســط ســرانه آب تجدیدپذیــر کشــور را تقلیــل داده اســت؛ 
به طــوری  کــه ایــن شــاخص کــه در ســال 1340 حــدود 5500 مترمکعــب بــوده، در ســال 1385 
بــه حــدود 1750 مترمکعــب رســید و در افــق ســال 1400 نیــز بــه حــدود 1300 مترمکعــب تنــزل 

خواهــد یافــت.
از ســال آبــی 1352-1351 تــا ســال آبــی 1394-1393 تعــداد چاه هــای عمیــق و نیمه عمیــق 
ــه حــدود 789 هــزار حلقــه رســیده اســت کــه از  ــر شــده و از حــدود 47 هــزار ب کشــور 18 براب
مجمــوع ایــن چاه هــا حــدود 420 هــزار حلقــه مجــاز و بقیــه )45 درصــد( غیرمجــاز هســتند. ایــن 
امــر موجــب شــده اســت تــا میــزان برداشــت ها از منابــع آب زیرزمینــی کشــور از 9 میلیــارد متــر 
مکعــب در ســال بــه بیــش از 45 میلیــارد متــر مکعــب افزایــش یابــد. درنتیجــه ایــن برداشــت های 
بی رویــه از منابــع آبــی، تعــداد دشــت های ممنــوع کشــور در دوره 1347 تــا 1395 حــدود 24 برابــر 
شــده و از 15 دشــت در ابتــدای ایــن دوره بــه حــدود 355 دشــت در پایــان دوره یــاد شــده رســیده 
اســت کــه به خوبــی نمایانگــر بحــران ویران کننــده آب در کشــور اســت. همچنیــن خشک ســالی و 

پدیــده گرمایــش زمیــن، کشــور بــا چالش هــای زیســت محیطی دیگــری نیــز مواجــه اســت.
کل مصــرف نهایــی انــرژی در کشــور در ســال 1370 برابــر 445/8 میلیــون بشــکه معــادل نفــت 
خــام بــوده اســت کــه بــا نــرخ رشــد ســاالنه 5/05 درصــد بــه 1320 میلیــون بشــکه معــادل نفــت 
خــام در ســال 1393 افزایــش یافتــه اســت. طــی ایــن دوره ســرانه مصــرف نهایــی انــرژی نیــز از 
8/2 بشــکه معــادل نفــت خــام بــا نــرخ رشــد ســاالنه 2/8 درصــد بــه حــدود 16/57 بشــکه معــادل 
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نفــت خــام رســیده اســت، ایــن مســئله بــه افزایــش میــزان تولیــد و انتشــار انــواع آالینده هــای هــوا 
و گازهــای گلخانــه ای از حــدود 507 میلیــون تــن در ســال 1376 بــه حــدود 615 میلیــون در ســال 
1393 منجــر شــده کــه در ایــن میــان ســهم گاز دی اکســیدکربن حــدود 98 درصــد بــوده اســت، 

همچنیــن طــی ایــن دوره، ســرانه انتشــار نیــز از 6/8 تــن بــه 7/7 تــن افزایــش یافتــه اســت.
ــع ســوخت های فســیلی درنتیجــه  ــدار از مناب ــران و اســتفاده ناپای ــرژی در ای ــاالی ان مصــرف ب
ارزان بــودن حامل هــای انــرژی ســبب تشــدید مصــرف و درنتیجــه انتشــار بیشــتر انــواع گازهــای 
گلخانــه ای در کشــور شــده و جمهــوری اســالمی ایــران را در زمــره 20 کشــور اول جهــان از نظــر 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای- کــه عمومــاً کشــورهای توســعه یافته و صنعتــی هســتند- قــرار داده 

اســت.
چالــش عمــده دیگــر حــوزه محیــط زیســت کشــور، پدیــده گــرد و غبــار اســت کــه در ابتــدا 
تنهــا در 2 اســتان در ســال 1383 مشــاهده شــده بــود، امــا تــا پایــان ســال 1395، به تدریــج بــا 
خشــکیدگی تاالب هــا و تشــکیل کانون هــای داخلــی ریزگردهــا، حــدود 28 اســتان را تحــت تأثیــر 
قــرار داده اســت؛ به طــوری  کــه بــر اثــر آن، غلظــت ذرات معلــق در بعضــی شــهرها از جملــه شــهر 
اهــواز تــا بیــش از هــزار برابــر حــد مجــاز )اســتاندارد 150 میکروگــرم بــر متــر مکعــب( افزایــش 
یافتــه اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش خشک ســالی ها و خشــکیدگی تاالب هــا، امــکان گســترش 
مناطــق تحــت تأثیــر ایــن پدیــده در ایــران وجــود دارد. مجمــوع ایــن شــرایط ســبب شــده کشــور 

شــاخص های زیســت محیطی جهانــی، وضعیتــی مناســبي نداشــته باشــد. 
در شــاخص عملکــرد محیــط زیســت، رتبــه ایــران در ســال 2006، از 53 در میــان 133 کشــور 
ــه 105 در میــان 180 کشــور در ســال 2016 تنــزل کــرده اســت. در شــاخص اهــداف توســعه  ب
ــر اســاس گــزارش 2017 ســازمان ملــل، ایــران در رتبــه 89 پــس از کشــورهای لبنــان،  پایــدار ب
مصــر، کامبــوج در میــان 157 کشــور قــرار گرفتــه و بــر اســاس آخریــن گــزارش شــبکه جهانــی رد 
پــای بوم شــناختی، در حالــی کــه ســرانه ظرفیــت زیســتی )BC( کشــور در ســال 2012 معــادل 
0/84 هکتــار و ســرانه جــای پــای بوم شــناختی کشــور معــادل 2/66 هکتــار بــود، در ســال 2013 
ــت زیســتی  ــا ســرانه ظرفی ــه، ام ــش یافت ــار افزای ــه 3 هکت ــای بوم شــناختی کشــور ب ســرانه ردپ
کشــور بــه 0/8 رســیده کــه بیانگــر بهره بــرداری بیــش از حــد ظرفیــت زیســتی کشــور اســت.

ــترده ای را در  ــی گس ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــات اقتص ــای زیســت محیطی، تبع ــن بحران ه ای
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بلندمــدت بــرای کشــور به دنبــال خواهــد داشــت کــه خالــی از ســکنه شــدن فــالت مرکــزی ایــران، 
ــن  ــای تأمی ــه مناطــق شــمالی، توســعه حاشیه نشــینی، چالش ه ــژه ب ــم به وی ــای عظی مهاجرت ه
ــدت  ــران آب در کوتاه م ــژه بح ــا به وی ــن بحران ه ــا ای ــت، ام ــوارد آن اس ــن م ــذا و... از مهم تری غ
تولیــد کشــاورزی و در میان مــدت تولیــد صنعتــی کشــور را نیــز در تیــررس خود قــرار خواهنــد داد. 
ســاختار ســنتی کشــاورزی در ایــران عامــل اصلــی هــدر رفــت منابــع آبــی کشــور اســت؛ به گونــه ای 
کــه در حــال حاضــر 92 درصــد آب کشــور در ایــن بخــش مصــرف می شــود و میــزان هــدر رفــت 
آب در ایــن بخــش از 30 تــا 70 درصــد ذکــر شــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه میــزان بهــره وری 
ــه ازای مصــرف هــر  ــی در ســال 2016، از 3/8 دالر ب ــک جهان ــر مبنــای گــزارش بان آب کشــور ب
ــال 2014  ــه 5/2 دالر در س ــاالنه 2/6 درصــد ب ــد س ــرخ رش ــا ن ــال 2002 ب ــب آب در س مترمکع
رســیده، کــه در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه و میانگین جهانــی وضعیتی بســیار نامطلوبــي دارد، 
ایــن شــاخص طــی ایــن دوره در کشــور ترکیــه از 12/4 بــه 24/4 دالر و بــرای فلســطین اشــتغالی از 

95/1 بــه 173/3 دالر بــه ازای مصــرف هــر مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.
پیامــد اقتصــادی کوتاه مــدت ایــن وضعیــت کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا کاهــش 
میــزان آب در دســترس و درنتیجــه افزایــش بیــکاری در مناطــق روســتایی و پیامــد اجتماعــی آن 
افزایــش نــزاع بــر ســر آب خواهــد بــود؛ ماننــد آنچــه در دو ســال اخیــر در حــوادث بلداجــی اســتان 

چهارمحــال بختیــاری، جغتــای اســتان خراســان و ورزنــه اســتان اصفهــان رخ داد.
پیــش از بررســی ســایر حوزه هــای عملکــردی اقتصــاد ایــران، الزم اســت بــرای تبییــن بهتــر 
ــاد  ــای ی ــار بحران ه ــال 1397، در کن ــم انداز آن در س ــیم چش ــور و ترس ــادی کش ــت اقتص وضعی
شــده، چشــم انداز اقتصــاد جهانــی و منطقــه، بــازار جهانــی نفــت و گاز و ســناریوهای پیــش روی 
برجــام به عنــوان مهم تریــن عوامــل بیرونــی اثرگــذار بــر عملکــرد کوتاه مــدت اقتصــاد کشــور نیــز 

بررســی شــود.

چشم انداز اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
ــی )The World Bank(، اقتصــاد جهــان هم اکنــون در ســیکل  ــر اســاس گــزارش بانــک جهان ب
ــرار دارد کــه از افزایــش ســرمایه گذاری، رشــد تجــارت و فعالیت هــای صنعتــی ناشــی  بهبــودي ق
مي شــود، همچنیــن رشــد ایــن اقتصــاد در ســال 2017 معــادل 3 درصــد ارزیابــی شــده اســت کــه 
در مقایســه بــا ســال 2016 بهبــودی چشــمگیري دارد و باالتریــن رقــم رشــد پــس از ســال 2011 به 
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شــمار مــی رود. یک ســوم از ایــن رشــد اقتصــاد بــه منطقــه شــرق آســیا و اقیانوســیه در ســال 2017 
تعلــق دارد کــه چیــن در ایــن میــان نقشــی مهم تــر از ســایر کشــورهای ایــن منطقــه را بــر عهــده 
داشــته اســت. بــر اســاس گــزارش ایــن نهــاد بین المللــی، رشــد اقتصــادی جهــان بــا اندکــی بهبــود 
از 3 درصــد در ســال 2016 بــه 3/1 درصــد در ســال 2018 خواهــد رســید و تــا ســال 2020 تقریبــاً 
در همیــن محــدوده باقــی خواهــد مانــد، همچنیــن بــر اســاس گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی 
ــد  ــادل 3/6 درص ــال 2017 مع ــان در س ــاد جه ــد اقتص ــی1 رش ــاد جهان ــم انداز اقتص ــول از چش پ
تخمیــن زده شــده اســت کــه ایــن شــاخص در ســال 2018 بــه 3/7 درصــد )0/1 واحــد درصــد باالتر 
از تخمیــن قبلــی ایــن نهــاد در پاییــز 2017( خواهــد رســید. دلیــل ایــن افزایــش انــدک نیــز رشــد 

اقتصــادی باالتــر در منطقــه اروپــا و آسیاســت.
ــم  ــر پارادای ــانه های تغیی ــه نش ــي ب ــده، بي توجه ــر نش ــا ذک ــن پیش بینی ه ــه در ای ــه اي ک نکت
در تجــارت جهانــی اســت. بایــد توجــه داشــت کــه اقتصــاد جهانــی بــا بــه قــدرت رســیدن ترامــپ 
در آمریــکا و اقداماتــش از جملــه لغــو پیمــان ترانــس پاســیفیک و وضــع تعرفــه بــر واردات فــوالد و 
آلومینیــوم، وارد دوران تــازه ای شــده اســت کــه در صــورت اقــدام متقابــل کشــورهای توســعه یافته 
می تــوان آن را »حمایت گرایــی جدیــد« نــام نهــاد، البتــه ایــن اقــدام دولــت ترامــپ پیــش از ایــن هــم 
بــوده اســت؛ در دهــه 1930 نیــز هنگامــی کــه آمریــکا تجــارت آزاد را برخــالف منافــع شــرکت ها و 
بنگاه هــای داخلــی خــود یافــت بــا وضــع قانــون تعرفــه اســموث-هالی آن را کنــار گذاشــت، اقدامــی 
کــه بــا رفتــار مشــابه ســایر کشــورهای صنعتــی حجــم تجــارت جهانــی را بــه نصــف کاهــش داد و در 
ســالیان بعــد نیــز بــا مــوج وضــع تعرفــه در کشــورهای تــازه اســتقالل یافتــه، عمــالً تجــارت آزاد را تــا 
دهــه 1970 بــه محــاق بــرد، البتــه شــدت کاهــش تجــارت جهانــی به شــدت اقدامــات دولــت آمریــکا 
و نحــوه مقابلــه ســایر کشــورهای صنعتــی بــا آن بســتگی دارد، امــا پیش بینــی کاهــش حجــم تجارت 
کتمان شــدني نیســت، ایــن شــرایط جدیــد بــرای کشــور مــا فرصت هایــی را نیــز بــه همــراه خواهــد 
داشــت، از جملــه اینکــه افتــراق در همگرایــی سیاســت های اقتصــادی قدرت هــای جهانــی، افتراقــی 
قریب الوقــوع در همگرایــی سیاســی ایــن قدرت هــا را نیــز در پــی خواهــد داشــت و ایــن مســئله در 
کنــار اینکــه فرصتــی مغتنــم بــرای ارتقــاي مناســبات اقتصــادی کشــور مــا بــا ســایر قدرت هــا بزرگ 
اســت، امکانــی مناســب بــرای کاهــش آثــار خــروج احتمالــی آمریــکا از برجــام نیــز فراهــم مــی آورد.

1. World Economic Outlook (WEO), IMF, January 2018
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گفتنــي اســت علی رغــم پیش بینــی رشــد اقتصــادی مؤسســات معتبــر بین المللــی، تحلیلگــران 
امــور بین الملــل بــر ایــن باورنــد کــه چشــم انداز ســال 2018 چنــدان مناســب بــه نظــر نمی رســد 
و اگرچــه برخــی اقتصادهــای آســیایی و اروپایــی دوران رونــق خــود را ســپری می کننــد، تنــش در 
خاورمیانــه درحــال گســترش، و ایــن تعارضــات بــر اقتصــاد ایــن منطقــه اثرگــذار اســت، همچنیــن 
علی رغــم رشــد بــاالی اقتصــادی در جنــوب شــرق آســیا »سیاســت هویتــی« یکــی از تهدیدهــای 

ایــن منطقــه بــه شــمار مي آیــد.
بــه گــزارش مؤسســه »اوراســیاگروپ1« می تــوان ســال 2018 را از نظــر اقتصــاد سیاســی ســال 
ادامــه زوال نهادهــا نــام نهــاد. اعتبــار مردمــی دولت هــا، حزب هــای سیاســی، دادگاه هــا، رســانه ها و 
نهادهــای مالــی- نهادهایــی کــه از رفــاه و صلــح حمایــت کرده انــد- در حــال نــزول اســت. بــر اســاس 
گــزارش 2018 ایــن نهــاد، تنــش میــان »ایران-آمریــکا« یکــی از تهدیدهــای بــزرگ جهــان در ســال 

2018 و منبــع اصلــی و گســترده ریســک های سیاســی و اقتصــادی خواهــد بــود.

آینده برجام در سال 2018
ــت  ــه تمدیدنکــردن برجــام در دول ــه ای در خاورمیان ــد منطق ــن تهدی در حــال حاضــر، مهم تری
آمریکاســت. دســتور اجرایــی جدیــد ترامــپ کــه خــروج یک جانبــه آمریــکا از توافــق و تحریم هــای 
جدیــد یــا بازگشــت تحریم هــای گذشــته را در پــی خواهــد داشــت، نه تنهــا محیــط کســب وکار و 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران را بــه تهدیــد دچــار خواهــد کــرد، منطقــه خاورمیانــه را 

نیــز وارد دوره جدیــدی از ریســک های ژئوپلیتیــک خواهــد ســاخت.
ــد کــرده،  ــه برجــام تأیی ــران را ب ــدی ای ــا پایبن ــرژی اتمــی باره ــی ان ــس بین الملل ــد آژان هرچن
رئیس جمهــور آمریــکا بــرای مانــدن در توافــق هســته ای دسترســی به تأسیســات نظامی و هســته ای 
ایــران، محدودیــت دائمــی بــرای برنامــه هســته ای ایــران و محدودیت موشــک های دوربرد بالســتیک 
ایــران را مقــرر کــرده کــه تمامــی ایــن شــروط بــا مخالفــت مقامــات ایرانــی مواجــه شــده اســت. بــا 

توجــه بــه لغــو تحریم هــا و برنامه هــای هســته ای ایــران ســه ســناریوی محتمــل وجــود دارد.
سناریوی خروج از برجام

ــی و  ــرکت های اروپای ــه ش ــت ک ــه آمریکاس ــای ثانوی ــناریو، تحریم ه ــن س ــن و محتمل تری اولی

ــر شــعبه مرکــزی خــود در نیویــورك،  1. »اوراســیا گــروپ« بزرگ تریــن شــرکت مشــاوره ای ریســک های سیاســی جهــان، عــالوه ب
مراکــزی نیــز در هفــت کالن شــهر جهــان دارد و هرســاله فهرســت 10 تهدیــد بــزرگ جهــان را منتشــر می کنــد.
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آســیایی را مجبــور بــه تــرک ایــران خواهــد کــرد. در ایــن حالــت کشــورهای واردکننــده نفــت در 
اروپــا، کــره جنوبــی و ژاپــن دیگــر از ایــران خریــد نخواهنــد کــرد کــه البتــه بــا توجــه بــه نیــاز چین 
ــه  ــای یک طرف ــه تحریم ه ــی ب ــن دو کشــور توجه ــد ای ــه نظــر می رس ــران، ب ــت ای ــه نف ــد ب و هن

آمریــکا نخواهنــد داشــت.

بروز جنگ جدید در خاورمیانه
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــه خاورمیان ــد در منطق ــگ جدی ــروز جن ــال ب ــناریوی دوم احتم س
ــاس و  ــات حس ــه تأسیس ــی ب ــه نظام ــر حمل ــی ب ــتی مبن ــم صهیونیس ــرر رژی ــای مک تهدیده
زیرســاخت های ایــران، احتمــال حملــه نظامــی ایــن کشــور بــا همــکاری آمریــکا منتفــی نیســت. 
گزینــه دیگــر نیــز تحریــک عربســتان بــه جنــگ بــا ایــران از ســوی ایاالت متحــده اســت؛ اقدامــی 
ــابقه  ــتان و س ــران و عربس ــان ای ــر می ــال اخی ــا در دو س ــش تنش ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ک

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــن ب ــراق غیرممک ــن و ع ــوریه، یم ــی در س ــای نیابت جنگ ه

امضای برجام 2
ســناریوی ســوم کــه احتمــال آن انــدک بــه نظــر می رســد، امضــای »برجــام 2« در اتحادیــه 
ــه  ــای ثانوی ــرای تحریم ه ــپ از اج ــناریو، ترام ــن س ــت. در ای ــران اس ــن و ای ــیه، چی ــا، روس اروپ
ــران  ــه ای ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــی و س ــرکت های بین الملل ــرد، ورود ش ــد ک ــر خواه صرف نظ
ــران نیــز  ــران ســطح تقاضــای خــود را حفــظ مي کننــد. ای ــداران نفــت ای ــد و خری ادامــه مي یاب

ــد ــر مي کن ــای هســته ای و موشــکی خــود را محدودت ــام« برنامه ه ــاد »برج ــق مف طب

پیش بینی وضعیت بازار نفت و گاز
ــت و گاز،  ــروش نف ــد ارزی حاصــل از ف ــه درآم ــه وابســتگی اقتصــادی کشــور ب ــه ب ــا توج ب
ارائــه پیش بینــی از وضعیــت اقتصــادی کشــور در ســال 1397 نیازمنــد بررســی شــرایط جهانــی 
حاکــم بــر بازارهــای نفــت و گاز اســت. مهم تریــن مســئله ای کــه در ســال 2017 بــر بــازار نفــت 
تأثیرگــذار بــود، اجــرای طــرح فریــز نفتــی توســط کشــورهای عضــو اوپــک بــه همــراه روســیه 
بــود. طبــق ایــن طــرح، ایــن کشــورها بــر کاهــش تولیــد نفــت خــود و کــم شــدن تولیــد برخــی 
از اعضــا از جملــه عربســتان تــا حــدی مشــخص بــه توافــق رســیدند کــه ایــن توافــق پــس از دوره 

اولیــه اجــرای موفــق، چنــدی پیــش تــا اواســط ســال 2018 نیــز تمدیــد شــد.
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نمودار3 عرضه و تقاضای جهانی نفت )میلیون بشکه در روز(

Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

ــالدی  ــال 2014 می ــل س ــود، از اوای ــاهده مي ش ــم مش ــوق ه ــودار ف ــه در نم ــه ک همان گون
ــدت  ــز ش ــال 2015 نی ــت، در س ــکل گرف ــت ش ــی نف ــازار جهان ــه در ب ــازاد عرض ــج م به تدری
بیشــتری یافــت و موجبــات کاهــش شــدیدتر قیمــت نفــت در آن ســال را فراهــم کــرد، امــا در 
ــز نفتــی در 2017 ایــن  ــا اجــرای طــرح فری ــد کاســته شــد و ب ســال 2016 از شــدت ایــن رون

ــد. ــا ســطح 70 دالر را موجــب ش ــی ت ــا حت ــش نســبی قیمت ه ــش شــدت، افزای کاه
ــر  ــه ذخای ــتاب در عرض ــر، ش ــال اخی ــد س ــه در چن ــازاد عرض ــل م ــن دالی ــی از مهم تری یک
نامتعــارف نفــت شــیل و ماســه ای آمریــکا و کاناداســت. ایــن اتفــاق در کنــار افزایــش تولیــدات 
ــود. گفتنــي اســت  عربســتان و عــراق به دلیــل تحریــم ایــران، مــازاد عرضــه را تشــدید کــرده ب
در حــال حاضــر مدیریــت میدان هــاي نفــت شــیل در آمریــکا و کانــادا بــه نحــوی اســت کــه بــا 
قیمت هــای پاییــن نیــز بهره بــرداری از آنهــا اقتصــادی شــده اســت و به محــض افزایــش قیمــت 
ــد و عرضــه  ــه افزایــش تولی ــه و منجــر ب ــش یافت ــا به شــدت افزای ــن میدان ه ــد از ای نفــت، تولی

ــه دنبــال خواهــد داشــت. ــی شــده اســت و کاهــش قیمت هــا را ب نفــت جهان
در حــال حاضــر نیــز ســطح تولیــد در کشــورهای لیبــی و نیجریــه به ســطح قبــل از بحران های 
ــرای  ــدی ب ــاق تهدی ــن اتف ــه در صــورت بازگشــت، ای ــان برنگشــته اســت ک سیاســی داخلی ش

مــازاد عرضــه جهــان محســوب می شــود.
ــه افزایــش  ــا و چیــن ب ــکا، اروپ ــی در آمری از ســمت تقاضــا نیــز بهبــود شــرایط اقتصــاد جهان



43چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397   /

تقاضــای نفــت در ســال گذشــته منجــر شــد و پیش بینــی می شــود در ســال 2018 نیــز ایــن رونــد 
بهبــود ادامــه داشــته باشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه افزایــش کلــی تقاضــای جهانــی نفــت، ممکــن 
اســت قیمــت در ســال 2018 در مقایســه بــا میانگیــن قیمــت ســال 2017 افزایــش داشــته باشــد، 
امــا ایــن مســئله بــا تهدیداتــی ماننــد افزایــش تولیــد شــیل نفتــی و بازگشــت تولیــد کشــورهای 
لیبــی و نیجریــه بــه ســطح قبلــی خــود مواجــه اســت و نمی توانــد زیــاد و پایــدار باشــد؛ بنابرایــن 
بــا توجــه بــه قیمــت میانگیــن حــدود 50 دالر در هــر بشــکه در ســال 2017، پیش بینــی می شــود 

میانگیــن قیمــت نفــت در ســال 2018 در بــازه 55 تــا 60 دالر تعییــن شــود.
جدول 4 پیش بینی قیمت نفت توسدرط مؤسسات مختلف بین المللی در سال های 2017 و 2018 )دالر 

در هر بشکه(

متوسط قیمت جهانیاداره اطالعات انرژی آمریکا
201758

201858

متوسط قیمت جهانیبانک جهانی
201756

201859

متوسط قیمت جهانیصندوق بین المللی پول
201749

201850

برنت دریای شمالمؤسسه اکونومیست
201763

201860

وضعیت بودجه کشور
ســهم بــاالی دولــت در اقتصــاد ایــران، وضعیــت بودجــه دولــت را بــه متغیــری مهــم و اثرگــذار 
ــران  ــه چشــم اندازی از اقتصــاد ای ــن رو ارائ ــدل کــرده اســت؛ از ای ــر عملکــرد اقتصــاد کشــور ب ب
ــی  ــق حاکمیت ــه ح ــه ب ــا توج ــن ب ــر نیســت، همچنی ــت امکان پذی ــه دول ــی بودج ــدون بررس ب

ــت بررســي شــود. ــت ممکــن اســت بحران هــای عمــده کشــور در ســند بودجــه به دق دول
در بودجــه ســال 1397، حــدود 56 درصــد از منابــع بودجــه عمومــی از طریــق درآمدهــای دولــت 
ــای  ــاً درآمده ــرمایه ای )تقریب ــای س ــذاری دارایی ه ــق واگ ــات و ...(، حــدود 28 درصــد از طری )مالی
ــا اســتقراض از سیســتم  ــی )انتشــار اوراق ی نفــت( و 16 درصــد از طریــق واگــذاری دارایی هــای مال
بانکــی( تأمیــن می شــود. منابــع عمومــی دولــت در مقایســه بــا قانــون بودجــه ســال قبــل بیــش از 
11 درصــد رشــد داشــته، در حالــی کــه رشــد منابــع پیش بینی شــده در بخــش درآمدهــا بیــش از دو 
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برابــر ایــن رقــم اســت، همچنیــن با وجــود تعدیــل صــورت گرفتــه در الیحه از ســوي مجلــس، اتکای 
بودجــه بــه اوراق مالــی در مقایســه بــا ســال گذشــته بیشــتر شــده و حــدود 17 درصــد رشــد کــرده 
اســت. در مصــارف نیــز بخــش هزینه هــا )شــامل حقــوق و مزایــا، بیمــه، بازنشســتگی و...( بیــش از 15 
درصــد رشــد کــرده اســت. بــرای طرح هــای عمرانــی بودجــه ای 62 هــزار میلیــارد تومانــی در نظــر 
گرفتــه شــده کــه در مقایســه بــا قانــون بودجــه ســال قبــل حــدود 13 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــت حــدود 42 درصــد رشــد کــرده کــه نشــان مي دهــد  ــی دول ــک دارایی هــای مال ــن تمل همچنی
دولــت در مقایســه بــا ســال قبــل بــه دنبــال پرداخــت بخــش بیشــتری از بدهی هــای خــود اســت.
جدول5 مقایسه میزان رشد اقالم مصارف بودجه عمومی قانون بودجه سال 1397 در مقایسه با سال 

1396 )هزار میلیارد ریال(
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واگذاری 
دارایی های 

سرمایه ای
1190107628-9/6

تملک دارایی های 
سرمایه ای

71462016-13/2

واگذاری 
دارایی های مالی

5376301617/3
تملک دارایی های 

مالی
216308842/6

جمع منابع عمومی 
دولت

3468386211/4
جمع مصارف 
عمومی دولت

3468386211/4

تفاوت در میزان رشد یا جمع ها به دلیل گرد کردن اعداد است.

مالیات ها
ــی و  ــهل الوصول نفت ــای س ــت از درآمده ــورداری دول ــطه برخ ــته به واس ــال گذش در 70 س
ــده و  ــی مان ــعه نیافته باق ــی کشــور توس ــام مالیات ــن، نظ ــدی جایگزی ــع درآم ــه مناب ــازي ب بي نی
ــي کشــور در  ــه،  ناتوان ــای ظالمان ــل تحریم ه ــه نخســت به دلی ــر در وهل ــا در ســال های اخی تنه
فــروش نفــت و ســقوط قیمــت جهانــی ایــن محصــول، اصــالح و ارتقــاي نظــام مالیاتــی کشــور 
به شــدت مدنظــر دولــت قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن ســاختار فعلــی درآمدهــای مالیاتــی کشــور 

ــود. ــی می ش ــب ارزیاب ــدان مناس ــی نه چن ــا کارای ــز و ب ــان تبعیض آمی همچن
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درآمدهای مالیاتی دولت
 میــزان درآمدهــای مالیاتــی در قانــون بودجــه ســال 1397، حــدود 143 هــزار میلیــارد تومان 
پیش بینــی شــده کــه در مقایســه بــا میــزان حــدود 116 هــزار میلیــارد تومانــی ایــن درآمدهــا 
در ســال 1396، تقریبــاً 22 درصــد رشــد کــرده اســت. مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی کشــور از دو 
ــی،  ــات اشــخاص حقوق ــای مســتقیم و غیرمســتقیم تشــکیل می شــود. مالی بخــش مالیات ه
مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر ارث بخش هــای مالیــات مســتقیم و  مالیــات بــر کاال و خدمــات 

و مالیــات بــر واردات، بخش هــای مالیــات غیرمســتقیم را تشــکیل می دهنــد.
جدول 6 مقایسه درآمد بر مالیات سال 1396 و 1397 )هزار میلیارد ریال(

قانون بودجه سال 1397قانون بودجه سال 1396نوع مالیات

367415مالیات اشخاص حقوقی

172194مالیات بر درآمد

3035مالیات بر ثروت

569644جمع مالیات های مستقیم

422493مالیات بر کاال و خدمات

174292مالیات بر واردات

596785جمع مالیات های غیرمستقیم

11651429جمع کل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم
اعداد گرد شده است.

ــی شــده،  ــم پیش بین ــان رق ــارد توم ــزار میلی ــد، از حــدود 19/5 ه ــر درآم ــات ب در حــوزه مالی
حــدود 6 هــزار میلیــارد تومــان حقــوق کارکنــان بخــش عمومــی، حــدود 6 هــزار میلیــارد تومــان 
مالیــات بــر درآمــد اصنــاف و مشــاغل و 5/7 هــزار میلیــارد تومــان، مالیــات بــر حقــوق کارکنــان 
ــی و خصوصــی  ــای دولت ــدان بخش ه ــی کارمن ــات پرداخت ــي مالی ــت؛ یعن بخــش خصوصــی اس
ــات گســترده در  ــرار مالی ــاف اســت کــه نشــان از وجــود ف ــزان کســبه و اصن ــر می ــاً دو براب تقریب
بخــش مالیــات بــر مشــاغل بــوده و از مشــکالت جــدی و ســاختاری نظــام مالیاتی کشــور اســت که 
بایــد بــا تمهیــد ســازوکارهایی ماننــد مالیــات بــر مجمــوع درآمــد در کنــار اســتفاده از پایگاه هــای 
داده هــای متنــوع نظــام بانکــی، ثبــت اســناد و ســایر پایگاه هــای داده ای اصــالح شــود. مهم تریــن 
رقــم مالیــات بــر کاال و خدمــات، مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت کــه بــا حــدود 2/5 هــزار میلیــارد 
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تومــان افزایــش، حــدود 32 هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا احتســاب اعتبار 
یــک درصــد موضــوع مــاده 37 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )حــدود 64 هــزار 
میلیــارد ریــال(، از محــل اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده حــدود 38/5 هــزار میلیــارد تومان 
منابــع عایــد دولــت خواهــد شــد کــه بــا مالحظــه رشــد اقتصــادی انــدک و تــداوم رکــود در کشــور 
و شــرایط ابهام آمیــز ناشــی از برجــام، احتمــال عــدم تحقــق حــدود 3 هــزار میلیــارد تومانــی آن 
وجــود دارد. تحقــق ســایر ردیف هــای مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــده محتمــل بــه نظــر می رســد.

نفت و صندوق توسعه ملی
درآمدهــای نفتــی در الیحــه بودجــه 1397 حــدود 101 هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه 
ــر بشــکه، صــادرات  ــه ازای ه ــن متوســط قیمــت 55 دالری نفــت ب ــا در نظــر گرفت ــه ب شــده ک
2/53 میلیــون بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی در روز و نــرخ تســعیر ارز 3500 تومانــی، کامــاًل 
محقــق بــه نظــر می رســد. در ســنوات گذشــته، همــواره دولت هــا بــرای جبــران کســری بودجــه بــا 
اســتفاده از قــدرت انحصــاری خــود، در فصــل پایانــی ســال بــه افزایــش نــرخ ارز اقــدام مي کردنــد 
کــه در بودجــه 1397 بــا تصویــب بنــد ب تبصــره یــک و تعییــن ســقف 959 هــزار میلیــارد ریالــی 
بــرای منابــع حاصــل از صــادرات نفــت و ســقف 51 هــزار میلیــارد ریالــی بــرای ســهم 3 درصــدی 
ــده  ــری ش ــزه جلوگی ــن انگی ــی، از ای ــد نفت ــعه یافته از درآم ــر توس ــز و کمت ــتان های نفت خی اس
اســت، همچنیــن علی رغــم اینکــه ســهم صنــدوق توســعه ملــی 32 درصــد اســت، در تبصــره 4 بند 
د بــه دولــت اجــازه داده شــده کــه حــدود 14/4 هــزار میلیــارد تومــان از ورودی صنــدوق توســعه 
ملــی برداشــت کنــد، همچنیــن در بنــد هـــ تبصــره 4 برداشــت 350 میلیــون دالر تکمیــل طــرح 

انتقــال آب کشــاورزی از صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــا مالحظــه اینکــه درمجمــوع حــدود 124 هــزار میلیــارد تومــان اســتفاده از منابــع نفتــی دیده 
شــده اســت )حــدود 101 هــزار میلیــارد تومــان درآمدهــای نفتــی در تبصــره یــک، 21/5 هــزار 
میلیــارد تومــان اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در تبصــره 4 و 1/3 هــزار میلیــارد تومــان 
درآمــد افزایــش قیمــت در ردیــف 160153( وابســتگی بودجــه بــه نفــت حــدود 32 درصــد اســت. 
بــا فــرض قیمــت 55 دالری هــر بشــکه نفــت در بودجــه، هــر کاهــش قیمــت یــک دالری قیمــت، با 

فــرض ثبــات نــرخ ارز، بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع بودجــه کــم خواهــد کــرد.
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واگذاری دارایی های مالی )انتشار اوراق مالی( و مسئله بدهی های دولت
در ســال 1397 بــه میــزان بیــش از 700 هــزار میلیــارد ریــال اوراق ریالــی )بخشــی از آنهــا در 
منابــع مالــی بودجــه عمومــی درج نمی شــود( و 3 میلیــارد دالر اوراق ارزی اســتفاده از اوراق مالــی 
ــت و شــرکت های دولتــی از  پیش بینــی شــده اســت کــه ســبب مي شــود مقــدار بدهی هــای دول
نســبت بهینــه بدهی هــا کــه در قانــون برنامــه ششــم توســعه )مــاده 8( حــدود 40 درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی و تــا ســقف 45 درصــد بــا مجــوز هیئت وزیــران و در شــرایط اضطــراری تــا 50 
درصــد بــا تصویــب مجلــس شــورای اســالمی، تعیین شــده عبــور کنــد و در عمــل بخــش خصوصی 
ــکیل  ــره 5 تش ــوب در تبص ــن چارچ ــد. در ای ــن آن کن ــت را جایگزی ــده و دول ــیه ران ــه حاش را ب
ــکات  ــرای مدیریــت تبعــات اجتماعــی انتشــار اوراق مالــی پیش بینــی شــده کــه از ن کمیتــه ای ب
خــوب الیحــه بودجــه اســت.  بــر اســاس اطالعــات گزارش هــای مالــی دولــت، بدهی هــای دولــت و 
شــرکت های دولتــی تــا پایــان ســال 1395 حــدود 658 هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه حــدود 50 
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و تقریبــاً نیمــی از آن بدهــی بــه بخــش خصوصــی اســت و 
پرداخــت نکــردن آن، هــم اعتبــار دولــت به عنــوان کارفرمــای تقابــل اتــکا را تهدیــد می کنــد و هــم 

احتمــال ورشکســتگی بنگاه هــای بخــش خصوصــی را نیــز افزایــش می دهــد.
عــالوه بــر ایــن به واســطه نــرخ بــاالی ایــن اوراق، میــزان بدهــی آنهــا تقریبــاً هــر 3 ســال یک بــار 
2 برابــر خواهــد شــد و ممکــن اســت انتشــار اوراق جدیــد بــرای پرداخــت بدهی های سررســید شــده، 
دولــت را در آینــده بــا بحــران بدهی هــا مواجــه کنــد. نــرخ ســود بــاالی اوراق مذکــور نیــز علی رغــم 
اینکــه افزایــش اشــتغال از اهــداف بودجــه ذکــر شــده، ســبب می شــود کــه بنگاه هــای کوچــک و 
متوســط تــوان دسترســی بــه منابــع مالــی را نداشــته باشــند و بــا افزایــش هزینه تأمیــن اعتبــار برای 

آنهــا، ایــن بنگاه هــا به تدریــج در رقابــت بــا بنگاه هــای بــزرگ از بیــن برونــد.

هدفمندی یارانه ها
ــاالی درآمــدی  ــه ســه دهــک ب در قانــون بودجــه 1397 پیــش بینــی شــده اســت کــه یاران
ــع حاصــل از اجــرای  ــار کل مناب ــرای اولیــن ب جامعــه حــذف شــود، همچنیــن در ایــن ســال ب
قانــون هدفمنــدی یارانــه ارائــه شــده اســت. در مقابــل عــالوه بــر مصــارف هدفمنــدی یارانه هــا، 

ــده اســت. ــز مشــخص ش ــد و...( نی ــه تولی ــل، هزین ــا )حمل ونق ــزان پرداختی ه می
ــارد  ــزار میلی ــاً 100 ه ــون بودجــه کل کشــور در ســال 1397، تقریب ــق تبصــره 14 قان مطاب
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تومــان )حــدود 99 هــزار میلیــارد تومــان( منابــع حاصــل از اجــرای قانــون هدفمنــدی پیش بینــی 
شــده کــه از ایــن مقــدار حــدود 44 هــزار میلیــارد تومــان بــرای مصــارف هدفمنــدی و حــدود 55 

هــزار میلیــارد تومــان بــرای پرداختی هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جدول7 منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چهار بخش نفت، گاز، برق و آب و 

میزان اعتبار مانده این بخش ها برای مصارف هدفمندی

کل دریافتیمحورها
پرداختی در همان بخش 

یا مالیات
اعتبار مانده برای مصارف 

هدفمندی

572235فروش فراورده های نفتی

1899فروش گاز

22220فروش و صادرات برق

220فروش آب

995544جمع کل
اعداد گرد شده اند.

ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدی، 30 ه ــارف هدفمن ــرای مص ــان ب ــارد توم ــزار میلی از 44 ه
پرداخــت یارانــه بــه خانوارهــا، 7 هــزار میلیــارد تومــان بــرای کاهــش فقــر مطلــق، حــدود 3/7 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای بخــش ســالمت، و 3/3 هــزار میلیــارد تومــان یارانــه نــان و خریــد 
ــا فــرض پرداخــت مشــابه ســال قبــل، تعــداد  تضمینــی گنــدم در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب
کســانی کــه بــا بودجــه 30 هــزار میلیــارد تومانــی هدفمنــدی می تواننــد یارانــه دریافــت کننــد، 
ــا مشــموالن 76 میلیــون نفــری ســال  ــود کــه تفــاوت آن ب حــدود 55 میلیــون نفــر خواهــد ب
1396 به منزلــه حــذف ســه دهــک درآمــدی بــاالی جامعــه اســت، البتــه در قانــون بودجــه ایــن 
امــکان بــرای دولــت در نظــر گرفتــه شــده کــه حــدود 12 هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای 
ــم پرداخــت  ــقف رق ــن، س ــد؛ بنابرای ــم کن ــا در صــورت ضــرورت فراه ــدی یارانه ه پرداخــت نق
نقــدی بــه خانوارهــا تــا رقــم 42 هــزار میلیــارد تومــان قابلیــت افزایــش دارد، در حالــی کــه در 
ــوده اســت. ــه خانوارهــا حــدود 41/5 هــزار میلیــارد تومــان ب ســال 1396 میــزان پرداختــی ب

طرح های عمرانی و سرمایه گذاری
از مســائل جــدی اقتصــاد سیاســی کشــور در دهــه اخیــر، از میــان رفتــن تــوان پیش برندگــی 
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آن در توســعه اســت. دولــت در دهه هــای گذشــته به واســطه برخــورداری از درآمدهــای نفتــی و 
فــروش دارایی هــای ســرمایه ای، از طریــق احــداث زیرســاخت ها و بنگاه هــا )تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای( نقشــی قابــل توجــه در پیشــرفت اقتصــادی کشــور داشــته اســت، در حالــی کــه در 
ســال های اخیــر بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی، از ســهم بودجــه عمرانــی به شــدت کاســته شــده 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در ســال 1376 نســبت اعتبــارات تخصیــص داده شــده )عملکــرد( به 
طرح هــای عمرانــی بــه اعتبــار تخصیــص داده شــده بــه بخــش هزینه هــا )عملکــرد( حــدود 45 

درصــد بــوده، ایــن نســبت در 1395 بــه حــدود 12 درصــد رســیده اســت.
عــالوه بــر کاهــش ســهم بودجه عمرانــی، کارایــی و اثربخشــی آن نیــز از چالش های بزرگ توســعه 
کشــور بــه شــمار مــی رود، بررســی های صــورت گرفتــه حاکــی از ایــن اســت کــه میــزان مبالغــی کــه 
بــرای اتمــام یــک طــرح تخصیــص داده می شــود، تقریبــاً 2 برابــر مقــدار اولیــه پیش بینــی و متوســط 
ــی  ــان، حت ــن مدت زم ــه در ای ــه اســت ک ــک ده ــش از ی ــا بی ــن طرح ه ــام ای ــرای اتم ــان الزم ب زم
ممکــن اســت ضــرورت انجــام طــرح از میــان بــرود و دیگــر توجیــه اقتصــادی، مالی و زیســت محیطی 

نداشــته باشــند و نتواننــد به عنــوان عامــل ســرمایه در رشــد اقتصــادی عمــل کننــد.
ــون  ــره 19 قان ــا، در تبص ــریع تر طرح ه ــه س ــام هرچ ــات و اتم ــن آف ــری از ای ــرای جلوگی ب
ــا  ــرداری ی ــاخت و بهره ب ــارکت، س ــذاری، مش ــه واگ ــا )از جمل ــواع قرارداده ــه 1397، ان بودج
ــا  ــده ی ــوه اداره ش ــورت وج ــال به ص ــارد ری ــزار میلی ــدود 44 ه ــی، و ح ــپاری( پیش بین برون س

ــه شــده اســت. ــار در نظــر گرفت ــه ســود تســهیالت اعتب یاران

سیاست های اشتغال در بودجه
افزایــش بي  اطمیناني هــا در فضــای کســب وکار به واســطه مناســبات سیاســی ملــی و 
بین المللــی و هزینــه فرصــت بــاالی ســرمایه گذاری در کنــار نــرخ فزاینــد ورود جوانــان بــه بــازار 
ــا بي توازنــي جــدی مواجــه کــرده اســت.  ــازار کار را ب کار به واســطه ســاختار ســنی جمعیتــی، ب
ــرای تســهیل در ایــن مســئله دولــت در تبصــره 18 بودجــه 1397 حــدود 73 هــزار میلیــارد  ب
تومــان اعتبــار بــرای ایجــاد اشــتغال پیش بینــی کــرده اســت: حــدود 17400 میلیــارد تومــان از 
منابــع عمومــی و افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی )بنــد الــف تبصــره 18(، 15 هــزار میلیــارد 
ــف-1 تبصــره 18(،  ــی در بانک هــا )جــزء ال تومــان از محــل ســپرده گذاری صنــدوق توســعه مل
ــع بانکــی )جــزء الــف-2 تبصــره 18( و 6 هــزار  35 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل مناب

میلیــارد تومــان از طریــق قانــون حمایــت از توســعه و اشــتغال پایــدار روســتایی.
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کسری بودجه
در تعریــف کســری بودجــه کشــورهای نفتــی الزم اســت عــالوه بر خالــص واگــذاری دارایی های 
مالــی، درآمدهــای نفتــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود. در ایــن حالــت، مجمــوع خالــص دارایی هــای 
ــال( حــدود 133  ــارد ری ــع نفتــی )1010 هــزار میلی ــا مناب ــال( ب ــارد ری ــی )323 هــزار میلی مال
هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود )ایــن رقــم در ســال گذشــته حــدود 146 هــزار میلیــارد تومان 
بــود( و در صورتــی کــه اســتفاده از منابــع صنــدوق )23 هــزار میلیــارد تومــان( نیــز مدنظــر قــرار 
گیــرد، کســری بودجــه بــدون نفــت بــه 156 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد رســید. اکنــون پس از 
بررســی شــرایط محاطــی و بحران هــای محیطــی اقتصــاد ایــران در صفحــات گذشــته، مقدمــات 

الزم بــرای بررســی چشــم انداز اقتصــاد ایــران در حوزه هــای بخشــی فراهــم آمــاده اســت.

سیاست های پولی و اعتباری
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــه ابزاره ــی را ب ــت پول ــای سیاس ــوان ابزاره ــی می ت ــور کل به ط
ــرخ  ــر ن ــزی ب ــک مرک ــده در بان ــای اعمال ش ــه محدودیت ه ــای مســتقیم ب ــرد. ابزاره ــک ک تفکی
بهــره پرداختــی بانک هــا )اعــم از نــرخ بهــره ســپرده ها یــا نــرخ تســهیالت( و تعییــن ســقف و کــف 
بــرای میــزان اعطــای اعتبــارات اشــاره دارد کــه امــروزه در کشــورهای توســعه یافته کمتــر اســتفاده 
مي شــود، ایــن ابزارهــا همــواره در معــرض خطــر ســرپیچی قــرار دارد و بــه اعمــال نظــارت جــدی 
و مســتقیم مقامــات پولــی نیازمنــد اســت، در حالــی کــه در اســتفاده از ابزارهــای غیرمســتقیم بانک 
مرکــزی متغیــر هــدف خــود )نــرخ بهــره( را از طریــق ایفــای نقــش در جانــب عرضــه و تقاضــای 
ــا توجــه  ــول ب ــازار پ ــوع مدیریــت ب ــن ن ــول هدایــت و محقــق مي کنــد، بدیهــی اســت ای ــازار پ ب
بــه ماهیــت آن )تأثیرگــذاری غیرمســتقیم بــر متغیــر هــدف( عــالوه بــر کارایــی بــاال در ابزارهــا و 
بازارهــای مالــی بــه اعمــال مدیریتــی هوشــمندانه، انعطاف پذیــر و ماهرانــه مقامــات پولــی نیازمنــد 
اســت. مهم تریــن ابزارهــای غیرمســتقیم در اجــرای سیاســت پولــی عبــارت  اســت از عملیــات بــازار 
بــاز، تنزیــل )وام دهــی مســتقیم بانــک مرکــزی بــه مؤسســات ســپرده پذیر بــا اعمــال نرخــی کــه 
نــرخ بهــره بانکــی را بــه شــکل غیرمســتقیم تحــت تأثیــر قــرار می دهــد( و الــزام نگهــداری ذخایــر.
ــای  ــد، ابزاره ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــی س ــران ط ــی در ای ــت گذاری پول ــه سیاس تجرب
ــوده اســت: ــل ب ــه شــرح ذی ــه اختصــار ب ــزی ب ــک مرک ــی استفاده شــده بان سیاســت های پول

الــف( کاهــش نســبت ســپرده قانونــی: بانــک مرکــزی در ســال 1394 در دو نوبــت بــه 
ــه اول نســبت  ــی بانک هــا اقــدام کــرد؛ در مرحل تعدیــل و کاهــش مجــدد نســبت ســپرده قانون
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ــرای تمــام ســپرده های  ــه 13 درصــد و ب ــرای بانک هــای تجــاری از 13/5 ب ــی را ب ســپرده قانون
بخــش غیردولتــی در بانک هــای تخصصــی نیــز در پایین تریــن حــد قانونــی معــادل 10 درصــد 
تعییــن کــرد. در مرحلــه دوم نیــز نســبت ســپرده قانونــی انــواع ســپرده های بانک هــای تجــاری 

و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی کاهــش و در دامنــه 13-10 درصــد تعییــن شــد.
ب( انتشــار اوراق مشــارکت بانــک مرکــزی: بانــک مرکــزی در طــول ســال های 1391 و 
1392 بــا توجــه بــه بــروز فشــارهای تورمــی از ناحیــه پایــه پولــی منبعــث از طرح هــای بودجــه ای 
ــرای  ــال ب ــای ارز و ط ــانات بازاره ــر( و نوس ــرح مســکن مه ــر ط ــت )نظی ــه ای دول ــبه بودج و ش
ــه  ــور ب ــی ســال های مزب هموارســازی رشــد نقدینگــی و کاهــش نوســانات آن، در ماه هــای پایان

انتشــار اوراق مشــارکت اقــدام کــرد.
پ( کاهــش نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی: درنتیجــه به کارگیــری سیاســت هایی ماننــد 
تمدیــد و انجــام ســپرده گذاری های جدیــد بانــک مرکــزی، نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی از 28/1 
درصــد در ابتــدای ســال 1394 بــه حــدود 18/1 درصــد در هفتــه منتهــی بــه ســوم اســفند ســال 

ــش یافت. 1396 کاه
نمودار4 روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در سال 1396

مأخذ: سایت بانک مرکزی

ــود  ــای س ــقف نرخ ه ــزی س ــک مرک ــدام بان ــا اق ــی: ب ــود بانک ــرخ س ــش ن ث( کاه
ــال 1395  ــاه س ــد در تیرم ــه 15 درص ــال 1393 ب ــد در س ــاله از 22  درص ــپرده های یک س س
کاهــش یافــت. همچنیــن، حداکثــر نــرخ ســود تســهیالت عقــود غیرمشــارکتی و حداقــل نــرخ 
ســود بــرای تســهیالت عقــود مشــارکتی قابــل درج در قــرارداد میــان بانــک و مشــتری، بــه ترتیب 
از 22 و 21 درصــد در تیرمــاه ســال 1393 بــه حداکثــر 18 درصــد در تیرمــاه ســال 1395 رســید.
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ــر  ــب براب ــه ترتی ــا 1395 ب ــال های 1392 ت ــی س ــز ط ــاری نی ــت های اعتب ــوزه سیاس در ح
2362، 3414، 4173 و 5484 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی پرداخــت شــده اســت کــه 
بــه ترتیــب نســبت بــه ســال قبــل 8، 20، 44/5، 22/2 و 31/4 درصــد را رشــد نشــان می دهــد. 
از مجمــوع تســهیالت ســال 1395، ســهم ســرمایه در گــردش بــه رقــم 64 درصــد رســیده کــه در 
مقایســه بــا رقــم 46 درصــدی آن در ســال 1391 افزایــش چشــمگیري را نشــان می دهــد. عــالوه 
بــر ایــن، حجــم تســهیالت پرداختــی در ده ماهــه ســال 1396 نیــز بــه 4623 هــزار میلیــارد ریــال 
رســید کــه در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 8 درصــد رشــد داشــته اســت و در ایــن میــان 
62/2 درصــد بــه ســرمایه در گــردش اختصــاص پیــدا کــرده کــه ســهم بخــش صنعــت و معــدن 

از ایــن میــزان، 84/7 درصــد بــوده اســت.
عــالوه بــر ایــن، بانک مرکــزی در ابتدای ســال 1395، در راســتای حمایــت از واحدهــای تولیدی 
کوچــک و متوســط، »دســتورالعمل تأمیــن مالــی بنگاه هــای کوچــک و متوســط« را تنظیــم، و آن را 
بــه شــبکه بانکــی ابــالغ کــرد، ایــن امــر شــرایط مناســب تری را بــراي تأمیــن مالــی واحدهــای یــاد 
شــده به وجــود آورد؛ بــه نحــوی کــه تــا 1396/11/29، حــدود 306/4 هــزار میلیــارد ریــال از شــبکه 

بانکــی در اختیــار 43/7 هــزار بنــگاه کوچــک و متوســط کشــور قــرار گرفت.
از منظــر توســعه، مهم تریــن چالــش در حــوزه سیاســت های پولــی و اعتبــاری کشــور را بایــد 
ســهم انــدک بخش هــای مولــد تولیــدی و صادراتــی از تســهیالت اعطایــی نظــام بانکــی دانســت؛ به 
 نحــوی کــه در دوره زمانــی 1385-1395 ســهم بخش هــای مولــد کشــاورزی و صنعــت و معــدن 
و صــادرات از تســهیالت اعطایــی بانک هــا به طــور متوســط کمتــر از 40 درصــد بــوده و تغییــرات 
ســهم ایــن بخش هــا بــه نســبت بخش هــای غیرمولــد بازرگانــی و خدمــات و ســاختمان و مســکن، 
رونــدی نزولــی را طــی کــرده اســت؛ به گونــه ای کــه ســهم بخــش کشــاورزی از 14/8 درصــد در 
ــه 18/5  ــدن از 28/6 ب ــه 8/8 درصــد در ســال 1395، ســهم بخــش صنعــت و مع ســال 1385 ب
درصــد و ســهم بخــش صــادرات از 1/5 بــه 0/4درصــد در همیــن بــازه زمانــی تنــزل یافتــه اســت.
ایــن رونــد خطرنــاک، در چارچــوب پارادایــم اقتصــاد سیاســی حاکــم بــر ایــران در بلندمــدت 
حاصلــی جــز صنعت زدایــی و توســعه زدایی از کشــور نخواهــد داشــت و الزم اســت بــرای اصــالح 
ایــن سیســتم بانکــی در راســتای حمایــت هرچــه بیشــتر آن از بخــش تولیــد تمهیــدات مناســب 

اندیشــیده شــود.
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جدول8 سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیالت اعطایی نظام بانکی 1395-1385)درصد(

سال
سهم بازرگانی داخلی 

و خدمات متفرقه
سهم کشاورزی

سهم صنعت و 
معدن

سهم ساختمان 
و مسکن

سهم صادرات

138531/6814/7928/6423/381/51

138635/3914/62721/481/52

138734/4314/2726/5422/951/8

138833/9414/0126/1824/31/57

138934/0711/8624/9227/951/2

139035/1110/8622/7930/171/07

139136/4910/3421/5230/710/93

139237/3410/4120/9730/171/12

139338/4810/3620/3129/960/9

139443/239/6219/7426/860/55

139548/688/8518/5223/540/41

37/1711/8223/3826/51/14میانگین

مأخذ: داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ــئله رونــد  ــی و اعتبــاری، شــاید مهم تریــن مس ــت های پول ــوزه چالش هــای سیاس در ح
نوســانی رشــد نقدینگــی عمدتــاً تحــت تأثیــر عوامــل ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت کــه همواره 

ــت. ــه اس ــش یافت ــاطی افزای ــورت انبس به ص
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نمودار5 روند رشد نقدینگی طی سال های 1367 الی دی ماه 1396 )درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی

ایــن متغیــر طــی دوره 1367 تــا دی مــاه 1396 به طــور متوســط ســاالنه معــادل 26/8 درصــد 
رشــد کــرده کــه ســهم ضریــب فزاینــده نقدینگــی و پایــه پولــی از رشــد آن به ترتیــب معــادل 
5/3 و 20/4 واحــد درصــد بــوده اســت و اگرچــه طــی ســال های اخیــر ترکیــب رشــد نقدینگــی 
نســبت بــه رونــد بلندمــدت آن بــه نفــع ضریــب فزاینــده نقدینگــی تغییــر کــرده، همچنــان پایــه 
پولــی بیشــترین ســهم را در رشــد نقدینگــی دارد و بــر ایــن مبنــا می تــوان پایــه پولــی را موتــور 

محــرک رشــد نقدینگــی در اقتصــاد کشــور نامیــد.
مهم تریــن علــت افزایــش پایــه پولــی در ســال های اخیــر نیــز افزایــش بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی اســت؛ بــه نحــوی کــه در بعضــی از ســال ها ســهم رشــد بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 
از کل رشــد پایــه پولــی باالتــر بــوده اســت کــه علــت ایــن امــر را هــم بایــد ضعــف مدیریــت منابــع 
ــه دولــت قــدرت  و مصــارف بانک هــا به واســطه مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایــران دانســت کــه ب
تحمیــل تکلیــف بی ضابطــه را بــه نظــام بانکــی بــرای تأمیــن مالــی منابــع مــورد نیــاز خــود می دهــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر به واســطه کنتــرل تــورم و مثبــت شــدن نــرخ 
ســود واقعــی، ســهم شــبه پــول از نقدینگــی همــواره در حــال افزایــش بــوده اســت و در شــرایط 
حاضــر ایــن نقدینگــی انباشته شــده در نظــام بانکــی را می تــوان بمبــی ســاعتی تلقــی کــرد کــه 

در صــورت خــروج از سیســتم بانکــی پیامدهــای ویرانگــری بــرای اقتصــاد ملــی دارد.
کارآمــدی پاییــن مکانیســم انتقــال پولــی، چالــش اصلــی دیگر سیاســت های پولــی و اعتبــاری در 
کشــور اســت. در طــول ســال های اخیــر بــروز تنگنــای اعتبــاری در شــبکه بانکــی و انجمــاد بخــش 
ــه فشــار نقدینگــی در شــبکه بانکــی منجــر شــده و افزایــش بدهــی  ــی بانک هــا ب ــادي از دارای زی
بانک هــا بــه بانــک مرکــزی و رشــد پایــه پولــی، همچنیــن رقابــت ناســالم قیمتــی در بخــش تجهیــز 
منابــع و افزایــش نــرخ ســود ســپرده ها را در بــر داشــته اســت؛ به گونــه ای کــه در برخــی از ســال ها 

ســهم از رشــد بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی از کل رشــد پایــه پولــی باالتــر بــوده اســت.
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نمودار6 سهم بدهی بانک ها از رشد پایه پولی از پایان سال 1389 تا پایان مهر 1396 
)درصد، واحد درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی

ــر جــاری  ــات غی ــه به صــورت مطالب ــا ک ــای بانک ه ــر چالش ه ــر ب ــل مؤث ــی عوام به طــور کل
ــیم  ــی تقس ــام بانک ــی و درون نظ ــام بانک ــرون نظ ــل ب ــته عوام ــه دو دس ــت، ب ــه اس ــود یافت نم

مي شــود:
ــر  ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــر قوانی ــی نظی ــه عوامل ــوان ب ــرون بانکــی می ت ــل ب در حــوزه عوام
ــه  ــوده و ب ــزی ب ــک مرک ــرل بان ــارج از کنت ــاً خ ــات )عمدت ــول مطالب ــهیالت و وص ــای تس اعط
بانک هــا تحمیــل مي شــود(، موانــع سیســتم قضایــی، بالیــای طبیعــی، مشــکالت اقتصــادی در 
داخــل کشــور کــه منجــر بــه متوقــف شــدن طرح هــا می گــردد و مســائل سیاســی و اقتصــادی 

در خــارج از کشــور اشــاره کــرد.
عوامــل درون نظــام بانکــی عمدتــاً ناشــی از ضعــف سیســتم های داخلــی در اعطــای تســهیالت 
ــن خصــوص  ــذارد. در ای ــر می گ ــر جــاری تأثی ــات غی ــر مطالب ــه ب ــات اســت ک و وصــول مطالب
ــاری  ــق اعتب ــدی دقی ــود رتبه بن ــا، نب ــت پروژه ه ــي نادرس ــر ارزیاب ــواردی نظی ــه م ــوان ب می ت
مشــتریان، بررســی نکــردن ظرفیــت مالــی و کشــش اعتبــاری متقاضــی، اقــدام بیجــا و برخــورد 
قاطــع نداشــتن بــا بدهــکاران دارای بدهی هــای غیــر جــاری، اعطــای مجــوز پرداخــت تســهیالت 
ــد و بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی  ــده اجرایــی در بانــک دارن ــه مشــتریانی کــه پرون جدیــد ب
ــق صــورت گرفتــه اســت، نبــود مکانیســم بازنگــری تســهیالت در  ــق تملیــک وثای آنهــا از طری
ــنامه های  ــاس بخش ــر اس ــهیالت ب ــدی تس ــق طبقه بن ــردن دقی ــت نک ــه رعای ــعب و درنتیج ش
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ــرل  ــات و عــدم کنت ــرای وصــول مطالب ــان ب ــی در کارکن ــود انگیزه هــای کاف ــک مرکــزی، نب بان
کافــی گــردش حســاب مشــتری در بانــک بــه هنــگام اعطــای تســهیالت اشــاره کــرد.

ــات  ــه مطالب ــه ب ــار توج ــت در کن ــی الزم اس ــبکه بانک ــا و معضــالت ش ــی چالش ه در بررس
ــان در  ــکار و پنه ــاری آش ــر ج ــای غی ــوان دارایی ه ــا عن ــری ب ــوم جامع ت ــه مفه ــاری، ب ــر ج غی
ــر  ــات غی ــان مطالب ــکار هم ــاری آش ــر ج ــای غی ــود، دارایی ه ــه ش ــز توج ــا نی ــه بانک ه ترازنام
ــی بانک هــا ثبــت می شــود، امــا دارایی هــای غیــر جــاری  جــاری اســت کــه در صورت هــای مال
ــد  ــادي از بدهی هــای بخــش غیردولتــی )نظیــر تســهیالت تجدی ــده حجــم زی پنهــان دربرگیرن
شــده کــه به صــورت مطالبــات جــاری در دفاتــر بانک هــا ثبــت شــده اســت(، مطالبــات شــبکه 
ــی  ــع بلوکه شــده در فعالیت هــای غیرواســطه گری مال بانکــی از بخــش دولتــی و همچنیــن مناب
بانک هاســت کــه امــکان بازگشــت آن بــه چرخــه تســهیالت دهی بانک هــا بســیار انــدک اســت.
بــر اســاس آخریــن آمارهــای موجــود در پایــان دی مــاه 1396، حجــم مطالبــات غیــر جــاری 
ــوده  ــمی( ب ــام رس ــال )ارق ــارد ری ــزار میلی ــادل 1359/5ه ــی( مع ــا )ارزی و ریال ــکار بانک ه آش
اســت. همچنیــن نســبت مطالبــات غیــر جــاری بــه کل تســهیالت اعطایــی در پایــان دی ســال 
1396 بــه 11/5 درصــد رســیده کــه نســبت بــه اســفند ســال 1395 معــادل 1/5 واحــد درصــد 
ــید  ــات سررس ــه طبق ــاری ب ــر ج ــات غی ــدی مطالب ــاس طبقه بن ــر اس ــت. ب ــه اس ــش یافت افزای
گذشــته، معــوق و مشــکوک الوصــول، ســهم هــر یــک از مطالبــات مزبــور در پایــان دی 1396 

ــت. ــوده اس ــد ب ــادل 20/4، 20/1 و 59/5 درص ــب مع به ترتی
نمودار7 نسبت مطالبات غیر جاری طی سال های 1390 تا 1396 )درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی
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ــازار پولــی و مالــی در چنــد  ــه ب ــرای نظام بخشــی ب یکــی از اقدامــات مهــم بانــک مرکــزی ب
ســال اخیــر، برچیــدن فعالیــت مؤسســات غیرمجــاز اســت کــه فعالیــت آنهــا عــالوه بــر ایجــاد 
ــروز فعالیت هــای ســوداگرانه و ســفته بازانه  ــرای ب ــی کشــور، شــرایط را ب ــی در نظــام مال بی ثبات
در بازارهــای طــال و ارز فراهــم ســاخته بــود. در همیــن راســتا، بانــک مرکــزی در ســال 1395 بــا 
انحــالل تعاونی هــای اعتبــاری مشــکل دار و ادغــام و واگــذاری برخــی مؤسســات مالــی غیرمجــاز 
دیگــر، گامــی اساســی در انتظــام بخشــی بــه بــازار پــول برداشــت. ایــن اقــدام مؤثــر البتــه به جــز 
ــود؛  ــک مرکــزی نیــز همــراه ب ــه بان ــی گزافــی ب ــار مال ــا تحمیــل ب ــراوان ب تبعــات اجتماعــی ف
ــک  ــع بان ــاری از مناب ــال خطــوط اعتب ــارد ری ــر 200 هــزار میلی ــغ ب ــون بال ــه ای کــه تاکن به گون

مرکــزی جهــت ســاماندهی مؤسســات مزبــور اعطــا شــده اســت.1
ــت.  ــت اس ــی دول ــلطه مال ــئله س ــور، مس ــی کش ــت های پول ــزرگ سیاس ــش ب ــومین چال س
بخــش دولتــی بــه دلیــل نداشــتن اســتقالل کافــی در حــوزه پولــی و ســایر مشــکالت ســاختاری 
ــه  ــود را از س ــی انبســاطی خ ــاز سیاســت های مال ــورد نی ــع م ــل بخشــی از مناب اقتصــاد، حداق
ــزی  ــک مرک ــی بان ــای خارج ــش دارایی ه ــزی، افزای ــک مرک ــتقیم از بان ــتقراض مس ــق اس طری
ــه بانــک مرکــزی تأمیــن  ــا افزایــش بدهــی بانک هــای دولتــی ب ــال درآمدهــای نفتــی( ی )از کان
مي کنــد. بخــش عمــده ایــن ســلطه مالــی نیــز ناشــی از تکالیــف قانونــی اســت کــه قانون گــذار 
ــای  ــد کااله ــرای خری ــهیالت ب ــه تس ــه ارائ ــا ب ــف بانک ه ــد. تکلی ــه می گنجان ــن بودج در قوانی
ضــروری، حمایــت از تولیــد یــا عاملیــت همــراه بــا ضمانــت فــروش اوراق مشــارکت یــا اســتمهال 
مطالبــات معــوق کــه نهایتــاً بــه اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی منجــر می شــود، نمونه هایــی 
از ســلطه مالــی دولــت در کشــور اســت. بــر ایــن اســاس بــه دلیــل کســری بودجــه مســتمر و 
ــت های  ــلط را سیاس ــش مس ــوده و نق ــل ب ــی منفع ــت های پول ــواره سیاس ــت، هم ــده دول فزاین

مالــی دولــت بــازی کــرده اســت.

چشم انداز سیاست های پولی و اعتباری در سال 1397
ــدی  ــورم تهدی ــرخ ت ــی و ن ــد نقدینگ ــان رش ــده می ــود آم ــت به وج ــر گسس ــال حاض در ح
جــدی بــرای اقتصــاد کشــور بــه شــمار مــی رود. در ایــن شــرایط الزم اســت کــه هرچــه ســریع تر 
رویه هــای ناســالم موجــود در اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی و بانک هــا در تأمیــن مالــی دولــت 

1 . برگرفته از سخنرانی رئیس جمهور محترم در مجمع سال 1395 بانک مرکزی.
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و بخــش حقیقــی اقتصــاد به طــور جــدی بازبینــی شــود و بســترهای الزم به منظــور حرکــت در 
ــت، اصالحــات  ــی دول ــاط مال ــن اســاس، مســئله انضب ــر ای ــی فراهــم شــود. ب ــات پول مســیر ثب
ســاختاری بــراي کاهــش تنگنــای اعتبــاری بانک هــا و تقویــت اســتقالل سیاســت گذار پولــی را 
می تــوان مهم تریــن الزامــات دســتیابی بــه ثبــات پولــی در اقتصــاد ایــران برشــمرد. درمجمــوع، 
ــداوم وضــع موجــود،  ــی و بانکــی کشــور و فــرض ت ــر نظــام پول ــه شــرایط حاکــم ب ــا توجــه ب ب
ــل دارد: ــه شــرح ذی ــی ب ــاری در ســال 1397 ویژگی های ــی و اعتب چشــم انداز سیاســت های پول

تداوم سیاست های پولی و اعتباری منفعل؛  
ــن و    ــری مزم ــع کس ــرای رف ــم اندازی ب ــود چش ــل نب ــه دلی ــت ب ــی دول ــلطه مال ــداوم س ت

ــده آن؛ فزاین
بحرانی تــر شــدن وضعیــت تنگنــای اعتبــاری بانک هــا بــه دلیــل کنــد بــودن برنامــه اصــالح نظام   

بانکــی و اجــرای سیاســت هایی همچــون عرضــه گواهــی ســپرده ریالــی بــا نــرخ 20 درصد؛
تداوم رشد نقدینگی باال )حداقل 18 درصد مطابق اهداف برنامه ششم توسعه کشور(؛  
تداوم نقش مسلط بدهی بانک ها به عنوان عامل اصلی افزایش پایه پولی؛  
اســتمرار ناکارآمــدی مکانیســم انتقــال پولــی بــه علــت تــداوم فعالیــت بانک هــای ناکارآمــد   

و ناســالم.

تورم
تــورم پدیــده ای اســت بــا آثــار و تبعــات فــراوان بــر اقتصــاد، سیاســت و اجتمــاع کــه از طریــق 
مکانیســم اثــر توزیعــی، شــرایط اقتصــادی را بــه نفــع گروه هــای پردرآمــد و بــه ضــرر گروه هــای 
ــل ایجــاد  ــد. دالی ــری را تشــدید مي کن ــد و نابراب ــر مي ده ــر تغیی ــد و حقوق بگی ــر، کم درآم فقی
ــش  ــی، ارزی و بخ ــی، مال ــاختارهای پول ــوان در س ــا را می ت ــی آن در اقتصاده ــورم و بی ثبات ت
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــه ای ک ــول به گون ــازار پ ــادل در ب ــدم تع ــروز ع ــرد؛ ب ــت وجو ک ــی جس واقع
شــاهد رونــد فزاینــده رشــد کل هــای پولــی ناســازگار بــا حجــم تولیــدات اقتصــاد کشــور باشــد، 
مواجــه بودجــه دولــت بــا کســری در اثــر شــوک های منفــی درآمــدی، عــدم تعــادل در بــازار ارز 
در اثــر بــروز تقاضاهــای پیش بینی نشــده یــا کاهــش عرضــه ارز، ناتوانــی بخــش واقعــی اقتصــاد 
از توســعه و ارتقــای ســطح و کیفیــت تولیــدات و تأمیــن نیازهــا و تقاضاهــای مصرفــی، بــه رونــد 

افزایشــی قیمت هــا منجــر خواهنــد شــد.
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ــا افزایــش شــاخص  ــد تحــوالت شــاخص قیمــت مصرف کننــده نشــان مي دهــد ب بررســی رون
کاالهــا و خدمــات مصرفــی بــه عــدد 114/7 در اســفندماه 1396، نــرخ تــورم ســاالنه معــادل 9/6 
درصــد و بــرای دومیــن ســال پیاپــی تک رقمــی شــده اســت و تــورم نقطه به نقطــه در حالــی کــه 
از ابتــدای ســال 1396 تــا مهرمــاه وارد یــک مــدار نزولــی شــده بــود تــا پایــان ســال روندی نوســانی 

را طــی نمــود و در اســفندماه 1396 بــه پایین تریــن میــزان خــود یعنــی 8/3 درصــد رســید.
نمودار8 نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی

بررســی تحــوالت گروه هــای اصلــی شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی در دوازده ماهــه 
ــایر  ــرق و س ــکن، آب و ب ــای مس ــه گروه ه ــد ک ــان مي ده ــاه 1396 نش ــه بهمن م ــی ب منته
و  نقطه به نقطــه  تــورم  در  را  نقــش  بیشــترین  آشــامیدنی ها،  و  خوراکی هــا  و  ســوخت ها 
ــورم 12  ــن ت ــهم در میانگی ــترین س ــل از بیش ــامیدنی ها و تحصی ــا و آش ــای خوراکی ه گروه ه
ماهــه داشــته اند و به واســطه اهمیتــی کــه ایــن دو گــروه در ســبد مصرفــی خانــوار دارنــد، تــورم 

ــت. ــده اس ــس نش ــدان ح ــده چن ــر مصرف کنن ــی از نظ تک رقم
تغییــرات تــورم نقطه به نقطــه گــروه کاال و گــروه خدمــات کــه در ســال 1395 رونــدی معکــوس 
بــا یکدیگــر داشــتند؛ بــه نحــوی کــه رونــد تــورم نقطه به نقطــه کاال صعــودی و رونــد تــورم خدمــات 
نزولــی بــود، در ســال 1396 رونــدی همگــرا یافتنــد و طــی ماه هــای اخیــر، ایــن دو رونــد بــر هــم 
ــا پیــش از اواســط  ــه، اگرچــه ت ــن دوازده ماه ــورم میانگی ــا درخصــوص ت منطــق شــده اســت، ام
ــه  ــاه 1396 ب ــرار داشــت،  از مهرم ــر از گــروه کاال ق ــورم گــروه خدمــات باالت ــرخ ت ســال 1396 ن
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ایــن ســو تورم هــای کمتــری را در مقایســه بــا تــورم گــروه کاال بــه ثبــت رســانده اســت. از ایــن 
منظــر بــه نظــر می رســد تــورم گــروه خدمــات بــه دلیــل چســبندگی بــاال )قراردادهــای ســاالنه( 
بــا وقفــه نســبت بــه تــورم گــروه کاال واکنــش نشــان خواهــد داد. البتــه بــا ایــن توضیــح کــه بخــش 
چشــمگیري از قیمت گــذاری گــروه خدمــات از ســوی دولــت و نیــز اتحادیه هــا صــورت می گیــرد.

نمودار9 تورم میانگین دوازده ماهه به تفکیک کاال و خدمت

نمودار10 تورم نقطه به نقطه به تفکیک کاال و خدمت

ــورم  ــر ت ــی شــاخص پیش نگ ــه به نوع ــده -ک ــای تولیدکنن ــه شــاخص به ــورم ماهان بررســی ت
ــدی صعــودی اســت؛  محســوب می شــود- طــی ماه هــای ســال 1396 حاکــی از شــکل گیری رون
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ــن  ــد در فروردی ــور از 5/4 درص ــاخص مذک ــه ش ــن دوازده ماه ــورم میانگی ــرخ ت ــه ن ــه ای ک به گون
ــای  ــاخص به ــه ش ــورم نقطه به نقط ــت. ت ــیده اس ــاه 1396 رس ــد در بهمن م ــه 10/2 درص ــاه ب م
تولیدکننــده نیــز از حداقــل میــزان 8/5 درصــدی خــود در اردیبهشــت ماه بــا تجربــه رونــدی نســبتاً 
صعــودی بــه 11/9 درصــد در بهمن مــاه 1396 افزایــش یافــت. تحــوالت گروه هــای اصلــی شــاخص 
ــال 1395  ــه در س ــه اگرچ ــد ک ــان می ده ــای 1395 و 1396 نش ــی ماه ه ــده ط ــای تولیدکنن به
تــورم گروه هــای اصلــی ایــن شــاخص روندهــای متفاوتــی داشــته اند، طــی ماه هــای اخیــر رونــد 

ــاً در ســطوح 10 درصــد همگــرا شــده اند. تورمــی عمــده گروه هــا، صعــودی شــده و تقریب
نمودار11 تحوالت تورمی گروه های اصلی شاخص بهای تولیدکننده در بهمن 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی

در راســتای تجزیه وتحلیــل عوامــل تعیین کننــده تــورم می تــوان دو دســته کلــی از عوامــل را 
از هــم تمییــز داد: عوامــل جاذبــه تقاضــا از جملــه عوامــل پولــی، انتظــارات تورمــی، شــکاف تولید 
ــورم وارداتــی،  ــرخ ارز، ت ــه ن ــت و عوامــل ناشــی از فشــار هزینــه از جمل و وضعیــت مخــارج دول

تعدیــل قیمــت انــرژی و هزینــه تأمیــن مالــی.
ــاری  ــی و اعتب ــت های پول ــش سیاس ــر در بخ ــی پیش ت ــای پول ــوالت متغیره ــه تح در زمین
ــد گفــت  ــورم بای ــر ت ــت ب توضیــح الزم داده شــده اســت، امــا در زمینــه اثرگــذاری بودجــه دول
روش هــای متــداول در تأمیــن کســری بودجــه مشــتمل بــر ســه روش اســتقراض از نظــام بانکــی، 
ــای  ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــع خارج ــتقراض از مناب ــی و اس ــتقراض داخل اس
ــق  ــت از طری ــری دول ــی کس ــن مال ــده تأمی ــش عم ــر بخ ــال حاض ــی، در ح ــتقراض خارج اس
ــن  ــتای تأمی ــر در راس ــژه اگ ــر به وی ــن ام ــرد. ای ــورت می گی ــی ص ــتم بانک ــتقراض از سیس اس
ــا  ــی قیمت ه ــطح عموم ــای کل و س ــر تقاض ــادي ب ــاطی زی ــر انبس ــد، تأثی ــاری باش ــارج ج مخ
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ــن  ــرای تأمی ــر ب ــای دیگ ــد روش ه ــا تمهی ــت ب ــر الزم اس ــن منظ ــذارد و از ای ــای می گ ــه ج ب
کســری بودجــه دولــت، حلقــه ارتباطــی کســری بودجــه و تــورم از بیــن بــرود؛ بنابرایــن، اتخــاذ 
سیاســت های مالــی مناســب بــا کاســتن از بــار تأمیــن مالــی بانک هــا و مشــارکت دیگــر ابزارهــا 
در پاســخگویی بــه تأمیــن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز بنگاه هــا و به کارگیــری سیاســت های 
اعتبــاری از طریــق کنتــرل حجــم پایــه پولــی و تنظیــم میــزان اضافــه برداشــت بانک هــا از بانــک 

مرکــزی جهــت کنتــرل و بهبــود وضــع موجــود ضــروری اســت.
منفــی یــا مثبــت بــودن شــکاف تولیــد نیــز اثــرات معکوســی بــر مســیر تحــوالت نــرخ تــورم 
خواهــد داشــت و هرچــه از شــکاف تولیــد کاســته شــود، انتظــار مــی رود فشــارهای افزایشــی بــر 
روی نــرخ تــورم افزایــش یابــد. بــر ایــن اســاس، یکــی از عوامــل مؤثــر بــر رونــد نزولــی تــورم طــی 
ســال های اخیــر، نبــود تقاضــای کافــی و بــروز شــرایط رکــودی در اقتصــاد توصیــف شــده اســت. 
بررســی وضعیــت شــکاف تولیــد در اقتصــاد ایــران نشــان می دهــد از ســال 1395 اقتصــاد کشــور 
ــه  ــت از ناحی ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــه ای ک ــت؛ به گون ــده اس ــبی ش ــق نس ــاز رون ــک ف وارد ی

شــکاف تقاضــا، نــرخ تــورم، شــاهد فشــارهای افزایشــی باشــد.
نمودار12 تولید ناخالص داخلی )تحقق یافته، روند و شکاف تولید(

مأخذ: پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی و محاسبات نگارنده

در چارچــوب تــورم ناشــی از فشــار هزینــه، نوســانات نــرخ ارز بــه بــروز تــورم منجــر مي شــود. 
ــورم  ــه ت ــی ک ــال 1396، در حال ــه در س ــی از آن اســت ک ــرخ ارز حاک ــد تحــوالت ن بررســی رون
دوازده ماهــه منتهــی بــه بهمن مــاه 1396 معــادل 9/9 درصــد بــوده اســت، نــرخ یــورو و دالر در بــازار 
آزاد در 12 ماهــه منتهــی بــه بهمــن 1396 بــه ترتیــب معــادل 40/7 و 20/7 درصــد افزایش داشــته؛ 
بنابرایــن ممکــن اســت بی ثباتی هــای شــکل گرفته در بــازار ارز بــا وقفــه واجــد آثــار تورمــی باشــد.
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چشم انداز تورم در سال 1397
ــدن آن  ــودی ش ــته و صع ــی گذش ــد نزول ــف رون ــی از توق ــال 1396 حاک ــورم در س ــوالت ت تح
دارد و بــر ایــن مبنــا، تــداوم تک رقمــی مانــدن تــورم در ســال 1397 بــا خطرهــاي زیــادي همــراه 
اســت. یکــی از مهم تریــن ریســک های منفــی، رونــد تحــوالت اقــالم پولــی اســت؛ رشــدهای بــاالی 
ــه  ــورم ب ــرخ ت ــی به عنــوان متغیرهــای پیش نگــر تــورم، حاکــی از بازگشــت ن نقدینگــی و پایــه پول
ســطوح باالتــر اســت، امــا ریســک های دیگــری نیــز همچنــان فضــای فعالیت هــای اقتصــادی کشــور 
را احاطــه کرده انــد کــه از جملــه مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه احتمــال لغــو اجــرای برجــام از ســوی 
دولــت آمریــکا و نیــز احتمــال وضــع تحریم هــای جدیــد اشــاره کــرد. بــه هــر حــال بــا فــرض تــداوم 
شــرایط موجــود پیش بینــی می شــود نــرخ تــورم در ســال 1396 در حــدود 13 درصــد تحقــق یابــد.

تجارت خارجی
ــاه ســال 1396  ــه آذرم ــات گازی کشــور در نه ماهــه منتهــی ب تجــارت خارجــی کاال و میعان
بــا رشــدی درصــدي در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبــل بــه 69 هــزار 210 میلیــون دالر رســیده 
اســت. ایــن حجــم از تجــارت به واســطه صــادرات 31 هــزار 640 میلیــون دالری کاال و میعانــات 
گازی و همچنیــن واردات 37 هــزار 570 میلیــون دالری کاال محقــق شــده اســت. گفتنــي اســت 
در بــازه زمانــی یادشــده، صــادرات کاال و میعانــات گازی 2 درصــد کاهــش و واردات کاالیــی 18 

درصــد افزایــش را در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبــل خــود تجربــه کــرده اســت.
ــم آن  ــات گازی، حج ــی کاال و میعان ــارت خارج ــدی ارزش تج ــترش 8 درص ــم گس علی رغ
ــرا وزن واردات  ــه اســت؛ زی ــی، 4 درصــد کاهــش یافت ــف صادرات ــاد ردی ــت زی ــل محدودی به دلی
ــات  ــی کــه وزن صــادرات کاال و میعان ــه ثبــت رســانده، در حال کاالیــی رشــدی 6 درصــدی را ب

ــه اســت. گازی 7 درصــد کاهــش یافت
عــالوه بــر غلبــه ارزشــی و وزنــی، واردات ایــران از نظــر قیمتــی نیــز بر ردیــف مکمل خــود غالب 
شــده اســت. بــر مبنــای اطالعــات منتشــر در پایگاه هــای اطالعاتــی گمــرک جمهــوری اســالمی 
ایــران و ســازمان توســعه تجــارت، قیمــت هــر تــن کاالی خارجــی 13 درصــد رشــد داشــته و بــا 
ارزشــی برابــر هــزار و چهارصــد و ســیزده دالر وارد کشــور شــده اســت، در حالــی کــه هــر تــن کاال و 
میعانــات گازی ایرانــی رشــدی تنهــا 5 درصــدی داشــته و بــا قیمتــی تنهــا 357 دالر صادر شــده اســت.
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جدول9 تصویری کلی از تجارت خارجی ایران در نه ماهه منتهی به آذرماه سال 1396

شرح
نه ماهه 1396نه ماه 1395

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش 
)میلیون دالر(

 قیمت هر تن
 )دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
)میلیون دالر(

 قیمت هر تن
 )دالر(

120,27264,168534115,17169,210601تجارت کاال و میعانات گازی

106,89858,923551102,17564,112627تجارت کاال

95,12532,41334188,57631,640357صادرات کاال میعانات گازی

81,75127,16833275,58026,542351صادرات کاال

25,14731,7551,26326,59537,3701,413واردات
مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

ــزان 5,930  ــه می ــی ب ــاری منف ــراز تج ــران، ت ــی ای ــارت خارج ــاختار تج ــا، س ــن مبن ــر ای ب
ــز  ــال 1396 را نی ــادرات در س ــش ص ــل کاه ــن عل ــت. اصلی تری ــرده اس ــاد ک ــون دالر ایج میلی
بایــد کاهــش صــادرات کشــاورزی به دلیــل برگشــت کاالهــای صادراتــی از ســوی واردکننــدگان 
ــام  ــت اتم ــات گازی به عل ــودن، کاهــش صــادرات میعان ــک ب ــر ارگانی ــت غی ــراق به عل ــژه ع به وی
ذخایــر میعانــات گازی ایــران بــر روی دریاهــا کــه در دوره تحریم انباشــته شــده و در ســال 1395 
ــوارک  ــا خ ــارس ب ــگاه خلیج ف ــدازی پاالیش ــود، راه ان ــده ب ــرازیر ش ــی س ــای بین الملل ــه بازاره ب
ــات گازی و نفــت ســبک کــه مصــرف داخلــی ایــن گــروه کاالیــی را افزایــش و درنتیجــه  میعان
صــادرات آن کاهــش داد، انجــام تعمیــرات اساســی دوره ای در برخــی فازهــای پــارس جنوبــی در 
ماه هــای نوامبــر و دســامبر ســال گذشــته میــالدی )2017(، کاهــش صــادرات پتروشــیمی بــه 
دلیــل دشــوارتر شــدن آن در ســه بــازار مهــم چیــن، امــارات و ترکیــه درنتیجــه توصیــه ســازمان 
FATF بــه محدودیــت واردات بــدون اخــذ گواهــی تأییــد از مبــدأ و همچنیــن محدودیــت تجــارت 

در خــارج از سیســتم بانکــی شــفاف دانســت.
در حــوزه واردات، ترکیــب کاالهــای وارداتــی کشــور در نه ماهه نخســت ســال متشــکل از 5,598 
میلیــون دالر کاالهــای ســرمایه ای، 7,212 میلیــون دالر کاالهــای مصرفــی و 22,556 میلیــون دالر 
کاالهــای واســطه ای بــوده اســت. واردات کاالهــای مصرفــی در مقایســه بــا دوره مشــابه قبل رشــدی 
65 درصــدی داشــته کــه تمــام ایــن رشــد در ارزش را مرهــون رشــد 66 درصــدی حجــم خــود 
اســت. ارزش واردات کاالهــای ســرمایه ای نیــز بــه انــدازه 6 درصــد محــدود شــده اســت. بــر اســاس 
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ایــن بــه نظــر می رســد تمــام رشــد قیمتــی واردات کشــور را بتــوان بــه رشــد قیمتــی کاالهــای 
واســطه ای نســبت داد. ایــن نــوع از کاالهــای وارداتــی رشــدی 21 درصــدی در ارزش را به واســطه 

رشــدی 10 درصــدی در حجــم و رشــد 9 درصــدی در قیمــت داشــته اســت.
نمودار10 ترکیب کاالهای وارداتی، قیمت آن از نظر نوع مصرف در نه ماهه منتهی به آذرماه سال 1396

نوع کاالی 
وارداتی

نه ماهه 1396نه ماه 1395
 وزن

 )هزار تن(
 ارزش 

)میلیون دالر(
 قیمت هر تن

 )دالر(
 وزن

 )هزار تن(
 ارزش

)میلیون دالر(
 قیمت هر تن

 )دالر(

19,23118,6909721,20222,556106واسطه ای

5445,9861,1005795,598967سرمایه ای

1,5634,3742802,5957,212278مصرفی

3,5292,488714,2142,18299سایر

25,14731,75512626,59537,570141کل واردات
منبع: گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، پایگاه اطالعاتی گمرك جمهوری اسالمی ایران و محاسبات کارشناس

درمجمــوع، بــر اســاس ســاختار و ترکیــب واردات می تــوان گفــت بیــش از 80 درصــد واردات 
ــازار  ــه نیــاز مســتقیم ب ــه نیــاز بخــش تولیــد و 20 درصــد از آن در پاســخ ب کشــور در پاســخ ب
مصــرف محقــق شــده اســت، البتــه بررســی رونــد تغییــرات ترکیــب در دوره مــورد مطالعــه، مؤید 
ایــن اســت کــه واردات، بیشــتر بــه ســمت پاســخ بــه نیــاز بــازار مصــرف متمایــل شــده اســت.

از منظــر پراکندگــی جغرافیایــی شــرکای تجــاری کشــور، بازارهــای تجــاری ایــران محدودیــت 
جغرافیایــی زیــادي دارد و ایــن امــر ریســک تجــارت خارجــی کشــور را افزایــش مي دهــد؛ زیــرا 
بــا تغییــر تصمیــم تنهــا در یکــی از بازارهــا، تجــارت ایــران بــه طــور چشــمگیري دســت خوش 
تغییــر خواهــد شــد و ایــن همــان مســئله ای اســت کــه در ســال 1396 نیــز تجربــه شــد و تنهــا با 
درخواســت گواهــی تأییــد از مبــدأ از ســوی دو کشــور ترکیــه و چیــن، صــادرات کشــور نوســانی 

بــزرگ را داشــت.
ــذب  ــا ج ــز ب ــت 1396 نی ــه نخس ــته، در نه ماه ــادی گذش ــال های متم ــد س ــن مانن چی
یک ســوم کاالهــای صادراتــی، نخســتین بــازار هــدف کشــور بــوده اســت و پــس از آن کشــورهای 
ــی  ــن مقاصــد صادرات ــارات متحــده، جمهــوری کــره و افغانســتان به ترتیــب بزرگ تری ــراق، ام ع
ــد و  ــران بوده ان ــران هســتند. پنــج کشــور ذکرشــده، مقصــد بیــش از 65 درصــد صــادرات ای ای
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بایــد توجــه داشــت کــه بیــش از 83 درصــد صــادرات ایــران بــه تنهــا ده کشــور دنیــا انجام اســت.
ــی، از  ــت جغرافیای ــر تشــدید محدودی ــالوه ب ــز در مســیر تاریخــی خــود ع واردات کشــور نی
جانــب کشــورهای توســعه یافته بــه ســمت کشــورهای درحال توســعه گرایــش یافتــه اســت کــه 
ــارت  ــاد در تج ــر زی ــانه ای جــدی از خط ــه نش ــر و البت ــای کم کیفیت ت ــی واردات کااله ــه معن ب
خارجــی کشــور اســت. گفتنــي اســت ایــن گرایــش بــه ســمت کشــورهای کمتــر توســعه یافته، 
تنهــا ریشــه در تحریــم نــدارد؛ زیــرا ایــن رونــد از بیــش از یــک دهــه پیــش آغــاز شــده و تنهــا در 

دوره تحریــم تســریع یافتــه اســت.
نمودار13 مهم ترین مبادی تجاری ایران در نه ماهه منتهی به آذرماه سال 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرك جمهوری اسالمی ایران، گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، و محاسبات کارشناس

از نظــرگاه کالن، وضعیــت نابســامان تجــارت خارجــی نیــز بــه شــرایط اقتصــاد سیاســی حاکــم 
ــی  ــع طبیع ــت و مناب ــد ســهل الوصول نف ــه داشــتن درآم ــه ای ک ــردد؛ به گون ــر کشــور بازمی گ ب
ــر ســر راه ارتقــاي نظــام تولیــد صنعتــی  ــت رانتیــر، همــواره مانعــی جــدی ب و کوته نگــری دول
بــوده و برخــورداری از ارز کافــی درنتیجــه صــادرات منابــع طبیعــی موجــب شــده نیازهای کشــور 
ــام  ــراز تجــاری کشــور در تم ــن واســطه ت ــه همی ــن شــود و ب ــق واردات تأمی ــی از طری به راحت
ــالوه  ــت. ع ــوده اس ــی ب ــواره منف ــال 1394 و 1395 هم ــتثنای دو س ــته به اس ــای گذش دهه ه
ــون  ــی چ ــا چالش های ــه ب ــران ک ــادرات ای ــه ص ــت ک ــد، دهه هاس ــت تولی ــئله مهجوری ــر مس ب
توســعه نیافتگی شــبکه حمــل و نقــل، عــدم وجــود پیونــد شــبکه ای بانکــی در جامعــه بین الملــل، 



67چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397   /

ــد. ــرم مي کن ــت از صــادرات و ... دســت و پنجــه ن تحقــق نیافتــن کامــل بســته های حمای

چشم انداز تجارت خارجی ایران در سال 1397
در حــوزه صــادرات، بــا اتمــام ذخایــر میعانــات گازی روی آب کشــور، میــزان صــادرات میعانات 
ــر اســاس برنامه هــای وزارت نفــت،  ــود. ب ــوان تولیــدی آن محــدود خواهــد ب ــه ت کشــور تنهــا ب
انتظــار افزایشــی تنهــا در حــدود 10 درصــد در ظرفیــت تولیــد میعانــات گازی وجــود دارد، امــا 
بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از افزایــش تولیــد، جایگزیــن کاهــش طبیعــی ذخایــر خواهــد شــد 
ــزرگ پاالیشــگاهی کشــور و ایجــاد  ــف و ب ــه طرح هــای مختل ــا توجــه ب ــز ب و بخشــی دیگــر نی
ــه نظــر می رســد  ــه مصــرف داخلــی خواهــد رســید، ب ــد روســتایی و شــهری ب مشــترکان جدی
ــدوداً 1  ــش ح ــال 1396 کاه ــا س ــاس ب ــال 1397 در قی ــات گازی کشــور در س ــادرت میعان ص
ــه افزایــش قیمــت نفــت می تــوان انتظــار رشــد ارزش  ــا توجــه ب درصــدی داشــته باشــد، امــا ب
ــعه  ــدد توس ــای متع ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــیمی، ب ــوالت پتروش ــه محص ــت. در زمین آن را داش
پاالیشــگاهی بــا هــدف رســیدن بــه 75 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد، پیش بینــی افزایــش بیــش 
از 9/2 میلیــون تــن تولیــد قابــل عرضــه بــه بــازار دور از انتظــار نیســت، چنانچــه ســهم صــادرات 
از تولیــد داخلــی بــه طــور نســبی ثابــت بمانــد، می تــوان انتظــار افزایــش بیــش از 8 درصــدی در 
حجــم صــادرات آن را داشــت. در زمینــه محصــوالت صنعتــی نیــز علی رغــم شــواهد خــروج از 
رکــود، به دلیــل رفــع نشــدن موانــع صادراتــی، شکســت قیمتــی کاالی ایرانــی و فراهــم نکــردن 
ــرای صــادرات ایــن گــروه تصــور نمي شــود. در حــوزه مــواد  بازارهــای خارجــی، رشــد زیــادي ب
معدنــی می تــوان کاهــش صــادرات و تــداوم رشــد منفــی حجــم آن را قابــل پیش بینــی دانســت. 
ــا  ــه ب افزایــش ظرفیــت تولیــد 5 میلیــون تنــی هریــک از واحدهــای تولیــد کنســتانتره و گندل
ورود کارخانه هــای اســتانی فــوالد شــامل میانــه، شــادگان و نی ریــز بــه مــدار تولیــد بــه معنــای 
افزایــش خــوراک واحدهــای فوالدســازی، رشــد صنایــع معدنــی و کاهــش صــادرات ســنگ آهــن 
ــز  ــی کشــور اســت. در بخــش کشــاورزی نی ــواد معدن ــی م ــف صادرات ــن ردی ــوان بزرگ تری به عن
بــا توجــه بــه امضــاي دو یادداشــت تفاهــم میــان ایــران و روســیه و انجــام مذاکراتــی در خصــوص 
ــه اندونــزی بــه نظــر می رســد خــروج صــادرات آن از رشــد منفــی و رشــدی  صــادرات گنــدم ب

ــان مي شــود. ــا 5 درصــدی نمای ــازه 3 ت محــدود در ب
ــی، از  ــرای ســومین ســال متوال ــه رشــد مثبــت اقتصــادی ب ــا توجــه ب در حــوزه واردات نیــز ب
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یک ســو تقاضــا بــرای نهاده هــای تولیــد افزایــش خواهــد یافــت، کــه ایــن امــر بــه معنــای احتمــال 
بــاالی رشــد واردات کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای اســت و از ســوی دیگــر بــا بهبــود وضعیــت 
اقتصــادی آحــاد جامعــه، تمایــل مصرف کننــدگان بــه مصــرف به طــور کلــی و مصــرف کاالهــای 
وارداتــی به تبــع آن افزایــش خواهــد یافــت، همچنیــن باگذشــت ســه ســال از برجــام، در صــورت 
ــژه  ــت واردات به وی ــی رود تســهیل در جه ــار م ــل، انتظ ــط بین المل ــردن جــدی در رواب ــر نک تغیی
واردات کاالهــای ســرمایه ای رخ دهــد؛ بنابرایــن، در ســال آتــی رشــدی باالتــر از دوره مشــابه قبــل 
در بــازه 6 تــا 8 درصــد بــرای حجــم واردات و 20 درصــد بــرای ارزش دالری آن محتمــل بــه نظــر 

می رســد کــه دارای ترکیبــی بیشــتر متمایــل بــه ســمت نهاده هــای وارداتــی تولیــد اســت.
ــادرات  ــود ص ــی می ش ــال 1397 پیش بین ــات در اقتصــاد کالن در س ــرض ثب ــا ف ــوع ب درمجم
به واســطه خــروج تدریجــی کشــور از رکــود، بــا افزایشــی نه چنــدان چشــمگیر از رشــد منفــی خــود 
خــارج شــود و صادراتــی حــدوداً 45 میلیــارد دالری کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبل افزایشــی 
1/5 میلیــارد دالری داشــته اســت، محتمل تریــن ســناریو بــه نظــر برســد، امــا بــا توجــه بــه رشــد 
بــاالی پیش بینــی واردات، تــراز تجــاری کمــاکان منفــی خواهــد بــود کــه اگــر درنتیجــه افزایــش 
واردات کاالهــای واســطه ای و مصرفــی باشــد می توانــد حتــی نویدبخــش رونــق باالتــر در دوره هــای 
ــد،  ــای جدی ــال تحریم ه ــام و اعم ــکا از برج ــروج آمری ــورت خ ــن، در ص ــن بی ــد. در ای ــی باش آت
ــا  ــژه در حــوزه کاالهــای ســرمایه ای ب صــادرات کشــور دچــار چالشــی جــدی، و واردات نیــز به وی
محدودیــت مواجــه مي شــود. برآینــد ایــن شــرایط بــه کســری بیشــتر تــراز تجــاری کشــور منجــر 

می شــود و بــازار ارز را نیــز از همیــن زاویــه تحــت فشــار قــرار خواهــد داد.

نرخ ارز
بررســی روندهــای حاکــم بــر بــازار ارز حاکــی از آن اســت کــه از ابتــدای فروردیــن تــا انتهــای 
ــورم  ــرخ ت ــر از ن ــژه از نیمــه دوم ســال فرات ــای ارز )رســمی و آزاد( به وی ــاه 1396، نرخ ه بهمن م
تجربــه شــده )9/9 درصــد( افزایــش یافتــه و بیشــترین و کمتریــن تغییــر در بــازار آزاد به ترتیــب 
مربــوط بــه نــرخ یــورو بــه میــزان 44/6 درصــد و نــرخ دالر بــه میــزان 22/9 درصــد بــوده اســت، 
در حالــی کــه نرخ هــای رســمی نیــز وضعیــت تقریبــاً مشــابهی داشــته اند، بیشــترین و کمتریــن 
ــورو و  ــه نرخ هــای ی ــوط ب ــه ترتیــب مرب ــرخ رســمی ارز در یازده ماهــه ســال 1396 ب افزایــش ن

دالر به ترتیــب بــه میــزان 32/8 و 14 بــوده اســت.
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ایــن تحــوالت بــه گســترده تر شــدن شــکاف میــان نــرخ رســمی و آزاد یــورو و دالر از اواســط 
ــا افزایــش  ــر کاهــش ایــن شــکاف ب ســال 1396 علی رغــم تصــور قبلــی سیاســت گذار مبنــی ب

نــرخ رســمی و حرکــت در راســتای یکسان ســازی نــرخ ارز، منجــر شــده اســت.
نمودار15 روند نرخ اسعار عمده در بازار آزاد نمودار14 روند نرخ اسعار عمده در بازار رسمی 

                          

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نــرخ ارز شــاید مــورد مناقشــه ترین متغیــر قیمتــی طــی دهــه اخیــر در کشــور بــوده اســت، 
ــر سیاســت گذار  ــان رســمی اقتصــاد کــه اندیشــه حاکــم ب ــر جری ــای اندیشــه حاکــم ب ــر مبن ب
ایرانــی اســت، میــان افزایــش نــرخ ارز، افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بهبــود تــراز حســاب جــاری 
کشــور، رابطــه ای یــک بــه یــک برقــرار اســت. بــر ایــن مبنــا بــا افزایــش نــرخ ارز، کاالی داخلــی 
بــرای متقاضــی خارجــی ارزان تــر شــده و صــادرات افزایــش مي یابــد، در مقابــل بــا گران تــر شــدن 
کاالی خارجــی بــرای متقاضــی داخلــی، واردات کاهــش می یابــد و از ایــن رو تــراز تجــاری کشــور 
بهبــود خواهــد یافــت. ایــن تئــوری کالســیک مفروضاتــی دارد کــه در تحلیــل جریــان رســمی و 
سیاســت گذاران کشــور مغفــول مانــده اســت. نخســت آنکــه بــرای تحقــق ایــن تغییــرات، کاالی 
ــرای  صادراتــی کشــور بایــد کشــش پذیر باشــد؛ یعنــی کاالیــی باشــد کــه کاهــش قیمــت آن ب
متقاضــی در مقایســه بــا کاالهــای مشــابه، مزیــت قیمتــی زیــادي به وجــود آورد، در حالــی کــه بــر 
اســاس آمارهــای رســمی گمــرک، ســاختار صادراتــی کشــور مبتنــی بــر خام فروشــی و صــادرات 
ــاالی  ــزوده ب ــا ارزش اف ــای ب ــه کااله ــت و ن ــدک اس ــری ان ــا رقابت پذی ــش ب ــای کم کش کااله
صنعتــی. در مــورد ترکیــب کاالهــای صادراتــی فعلــی کشــور، حتــی اگــر افزایــش نــرخ ارز هــم 
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موجــد افزایــش انگیــزه صــادرات شــود، ارزش افــزوده بســیار انــدک و نداشــتن قابلیــت جایگزینی 
ایــن کاالهــا، صرفــاً فــروش منابــع طبیعــی کشــور محســوب شــده و خــود واجــد آثــار ســوء و 

منفــی بــر توســعه اقتصــادی پایــدار کشــور اســت.
نمودار 16 روند ماهانه نرخ واقعی دالر در بازار آزاد و صادرات غیرنفتی طی سال های اخیر

بررســی رابطــه میــان صــادرات غیرنفتــی و نــرخ ارز در کشــور نشــان می دهــد رونــد افزایشــی 
صــادرات غیرنفتــی در زمانــی رخ داده کــه نرخ هــای ارز ثبــات نســبی داشــته اند نــه در شــرایطی 

کــه بازارهــا بــا افزایــش نــرخ ارز مواجــه گردیده انــد.
نمودار 17 روند ساالنه نرخ ارز و صادرت غیرنفتی

همچنیــن نگاهــی بــه ترکیــب کاالهــای وارداتــی به خوبــی نشــان می دهــد بیــش از 
ســه چهارم واردات کشــور را کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای تشــکیل می دهــد کــه مســتقیماً 
ــر شــدن  ــرخ ارز و گران ت ــش ن ــن افزای ــی اســتفاده مي شــود؛ بنابرای ــد محصــوالت داخل در تولی
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ــدن  ــر ش ــد، گران ت ــود در تولی ــی، رک ــد کاالی داخل ــه تولی ــش هزین ــه افزای ــی ب واردات به راحت
ــر  ــی منج ــای داخل ــی از بنگاه ه ــتگی برخ ــی ورشکس ــورم و حت ــی، ت ــت محصــوالت داخل قیم
مي ِشــود و از ایــن ناحیــه اثــر ارزان تــر شــدن تولیــد داخلــی بــرای متقاضــی خارجــی را به راحتــی 
خنثــی مي کنــد. نکتــه مهــم دیگــر در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه افزایــش قیمــت ارز در ســالیان 
اخیــر عمدتــاً از کانــال تنــش سیاســی بــوده کــه به طــور قطــع گســترش نااطمینانــی را بــه دنبــال 

دارد و نتیجــه آن افزایــش تولیــد و صــادرات نیســت.
بررســی آثــار افزایــش نــرخ ارز در گذشــته به خوبــی نشــان می دهــد کــه جهــش نــرخ ارز در 
3 دهــه اخیــر در کشــور هیــچ گاه نتایــج مــورد انتظــار تئــوری کالســیک اقتصــاد را بــرآورده نکرده 
و حتــی کشــور را بــا بحــران خــروج گســترده ســرمایه مواجــه کــرده اســت؛ بنابرایــن، در حــوزه 
مدیریــت بــازار ارز بایــد رویــه فعلــی کــه معــادالت قیمــت ارز را بــر معــادالت مربــوط بــه حفــظ 
ذخایــر ارزی کشــور برتــری می دهــد، اصــالح کــرد؛ زیــرا چنانچــه معــادالت قیمتــی بــر مدیریــت 
بــازار ارز حاکــم گردنــد، ایــن بــازار وارد یــک بــازی صرفــاً افزایشــی نــرخ ارز خواهــد گردیــد کــه 
نتیجــه آن نیــز از دســت رفتــن ذخایــر ارزی کشــور عمدتــاً بــه شــکل فــرار ســرمایه، گســترش 

رانــت و فســاد و بدتــر شــدن وضعیــت توزیــع درآمــد در اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.
پیش بینی تحوالت نرخ ارز در سال 1397

پیش بینــی تحــوالت بــازار ارز در ســال 1397 نیازمنــد بررســی ســمت عرضــه و تقاضــای بــازار 
ارز اســت کــه در تــراز پرداخت هــای کشــور ظهــور و بــروز می یابــد. گفتنــي اســت عرضــه ارز در 
بــازار ارز ایــران متشــکل از صــادرات غیرنفتــی و البتــه عمدتــاً صــادرات نفتــی اســت؛ بنابرایــن، 
ســهمی از صــادرات ارزی نفــت و میعانــات گازی کــه بــه دولــت بــراي رفــع نیازهــای بودجــه ای 
ــی در  ــش مهم ــرد، نق ــرار می گی ــزی ق ــک مرک ــار بان ــد و در اختی ــاص می یاب ــی آن اختص ریال
مدیریــت نــرخ ارز دارد. در کنــار منابــع ارزی مذکــور، رقــم چشــمگیر ارز نیــز از صــادرات غیرنفتی 
ــام  ــار مق ــازار ارز در اختی ــه ب ــق آن ب ــر نحــوه تزری ــرل ب ــت و کنت ــه مدیری حاصــل مي شــود ک
ــی  ــن مال ــت تأمی ــه وضعی ــد ب ــار صــادرات بای ــه در کن سیاســت گذار ارزی کشــور نیســت، البت

خارجــی کشــور و نحــوه دسترســی بــه ذخایــر ارزی نیــز توجــه کــرد.
وضعیــت ســاختاری بــازار ارز در ایــران در شــرایط فعلــی به واســطه تمرکــز عرضــه در دســت 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــیمی به گون ــوزه پتروش ــژه در ح ــده به وی ــدادی صادرکنن ــزی و تع ــک مرک بان
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ــود  ــور کســب س ــدرت به منظ ــن ق ــد از ای ــد و می توانن ــازاری دارن ــدرت ب ــدگان ارز ق عرضه کنن
حداکثــری بهــره ببرنــد.1 بخــش دیگــری از تحــوالت نــرخ ارز نیــز بــه ســمت تقاضــای ارز در بــازار 
ارتبــاط می یابــد. تقاضــای مذکــور را می تــوان بــه دو نــوع تقاضــای واقعــی بــرای ارز و تقاضــای 
ــاً در شــرایطی کــه فضــای  ــن تقاضــای ســفته بازی عمدت ســفته بازی تقســیم بندی کــرد کــه ای
اقتصــاد کالن بی ثبــات بــوده و همچنیــن نااطمینانی هــای زیــاد آینــده تحــوالت بخــش خارجــی 

ــد. ــروز و ظهــور مي یاب ــد مي کنــد، ب اقتصــاد یــک کشــور را تهدی
ــر مبنــای الیحــه بودجــه 1397، انتظــار مــی رود صــادرات  ــر اســاس برآوردهــای حاضــر ب ب
نفــت و میعانــات ســال آتــی در حــدود 2/5 میلیــون بشــکه در روز تحقــق یابــد و بــا فــرض قیمــت 
ــات گازی  ــه ازای هــر بشــکه، پیش بینــی می شــود ارزش صــادرات نفــت خــام و میعان 55 دالر ب
ــارد  ــا در نظــر گرفتــن حــدود 30/7 میلی ــارد دالر شــود. ب ــر 71/9 میلی ــغ ب در ســال 1397 بال
ــرآورد  ــارد دالر ب ــدود 102/6 میلی ــور در ح ــی کش ــادرات کاالی ــی، کل ص ــادرات غیرنفت دالر ص
ــال  ــی فع ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــبی واردات کاال ب ــش نس ــرض افزای ــا ف ــن ب ــود. همچنی مي ش
شــدن بخــش واقعــی اقتصــاد، انتظــار مــی رود واردات کشــور در حــدود 74/5 میلیــارد دالر باشــد. 
درنتیجــه مــازاد تــراز حســاب بازرگانــی )کاالیــی( کشــور در حــدود 28 میلیــارد دالر پیش بینــی 
می شــود؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب تعهــدات خارجــی کشــور و نیــز مــازاد تــراز 
حســاب جــاری ممکــن اســت در ســال آتــی در صورتــی کــه شــوک منفــی نفتــی رخ ندهــد، از 

منظــر بنیانــی وضعیــت ارزی کشــور مطلــوب باشــد.
ــرخ ارز ضــروری اســت  ــرای پیش بینــی تحــوالت ن ــر وضعیــت متغیرهــای بنیانــی ب عــالوه ب
ســایر ریســک ها و عوامــل مؤثــر بــر تحــوالت نــرخ ارز در ســال آتــی نیــز بررســی شــود. بــر ایــن 
اســاس و بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب منابــع ارزی کشــور در ســال آتــی، تحــوالت نــرخ ارز در 
ســال 1397 عمدتــاً متأثــر از چالش هــا و روابــط بین المللــی کشــور بــا دنیــای خــارج )خصوصــاً 
پایــداری یــا ناپایــداری برجــام(، رشــد فزاینــده نقدینگــی و نیــز نحــوه تــداوم یکسان ســازی نــرخ 
ارز خواهــد بــود. انتظــار فعــاالن بــازار ارز از عملیاتــی شــدن تحریم هــای جدیــد و لغــو برجــام، 
ــی ارز )به منظــور پوشــش ریســک  ــش تقاضــای واقع ــل افزای ــازار ارز را به دلی ســمت تقاضــای ب

ــر،  ــرخ ارز در 3 دهــه اخی ــق افزایــش ن ــن کســری بودجــه از طری ــراي تأمی ــدرت انحصــاری ب ــن ق ــا از ای ــاوب دولت ه 1. اســتفاده متن
شــاهدی بــر ایــن تحلیــل اســت.
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ــا انگیــزه کســب ســود از  ــرخ ارز در آینــده( و شــکل گیری تقاضــای ســفته بازی ارز ب نوســانات ن
نوســانات، بــه میــزان زیــادي تقویــت مي کنــد.

ــی  ــازار ارز را در ســال آت ــد ب ــی اســت کــه می توان ــرخ ارز نیــز از دیگــر اقدامات یکسان ســازی ن
دســتخوش تحــول کنــد؛ سیاســتی کــه در شــرایط حاضــر، اصــرار بــر آن بــا توجه بــه فراهــم نبودن 
ــای  ــا بانک ه ــزاری ب ــط کارگ ــراری رواب ــه برق ــق آن از جمل ــرای موف ــای اج ــات و پیش نیازه الزام

ــازار آزاد خواهــد شــد. بــزرگ بین المللــی، موجــب تقویــت رونــد افزایشــی نرخ هــای ارز در ب
یکــی دیگــر از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر رونــد تحــوالت نــرخ ارز بــه نــرخ ارز مــالک بودجــه 
دولــت مربــوط اســت. در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه افزایــش محــدود نــرخ ارز بودجــه، ایــن نــرخ 

بــدون بــار روانــی در راســتای افزایــش نــرخ ارز بــازار ارزیابــی می شــود.
جدول11 پیش بینی منابع ریسک و میزان اهمیت آنها در تحوالت نرخ ارز در سال 1397

بدون ریسکریسک مثبتریسک منفیمنابع ریسک
میزان 
اهمیت

متوسطیکسان سازی نرخ ارز

کمنرخ ارز بودجه

زیادتراز تجاری کشور

زیادخروج آمریکا از برجام

زیادباال بودن رشد نقدینگی

متوسطافزایش قیمت نفت

زیادتحریم کاتسا

زیادپایبندی اروپا به اجرای برجام

احتمال بروز تنش های منطقه ای به 
طور خاص با عربستان سعودی

زیاد

کاهش واردات نفت از سوی شرکای 
سابق تجاری

زیاد
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بــا در نظــر گرفتــن منابــع ریســک اشاره شــده و برآوردهــای صــورت گرفتــه در خصــوص نــرخ 
ــی و  ــای مال ــدید تحریم ه ــا و تش ــش تنش ه ــال افزای ــه احتم ــی ک ــت در صورت ــن اس ارز، ممک
اقتصــادی از ســوی دولــت جدیــد آمریــکا ناچیــز باشــد، افزایــش نــرخ ارز در ســال آتــی محــدود 
شــود؛ به گونــه ای کــه نرخ هــای ارز در دامنــه حــدود مثبــت 10 درصــد نوســان داشــته باشــند. 
پیش بینــی مذکــور ســازگاری مناســبی نیــز بــا فــرض تعدیــل نــرخ ارز معــادل بــا اختــالف تــورم 
ــو برجــام  ــاالی لغ ــال ب ــا و احتم ــودن تنش ه ــه جــدی ب ــا توجــه ب ــا ب داخــل و خــارج دارد، ام
از ســوی دولــت آمریــکا، ممکــن اســت بــازار ارز تــا تصمیــم نهایــی از ســوی دولــت آمریــکا در 
ــی خــود ادامــه  ــه بی ثبات ــان ب ــود، همچن خصــوص برجــام کــه در اردیبهشــت 1397 خواهــد ب
دهــد. اســاس بــر ایــن شــاید تحــوالت نــرخ ارز در ســال 1397 دســتخوش نوســانات چشــمگیري 
شــود کــه نیازمنــد برخــورد دقیــق و حساب شــده از ســوی سیاســت گذار ارزی کشــور اســت.

سرمایه گذاری
تــداوم تشــکیل ســرمایه مهم تریــن رکــن پایــداری رشــد اقتصــادی کشــور اســت و چشــم انداز 
رشــد اقتصــادی کشــور علی رغــم رونــد مثبــت آن در دو ســال اخیــر، در ســال های پیــش رو از 
ــه نظــر می رســد. تشــکیل  ــدار ب ــن بخــش از تقاضــای کالن، ناپای ــن ای ــت نامطمئ ــت وضعی باب
ــم انداز  ــی و چش ــو نااطمینان ــاد ج ــی، ایج ــای بین الملل ــدید تحریم ه ــا تش ــور ب ــرمایه در کش س
منفــی به تبــع بی ثباتی هــای داخلــی و منطقــه ای و رکــورد فراگیــر در اقتصــاد کشــور، از ســال 
1391 دچــار افــت شــدید 40 درصــدی به ویــژه از ناحیــه کاهــش ســرمایه گذاری در ماشــین آالت 
شــده اســت. ایــن رونــد کاهشــی تــا فصــل چهــارم ســال 1395 نیــز تــداوم داشــت و علی رغــم 
ــار از ســال  ــرای نخســتین ب ــی ســال مذکــور کــه طــی آن ب ثبــت رشــد مثبــت در فصــل پایان
1391 هــر دو جــزء تشــکیل ســرمایه مثبــت شــدند، در فصــل نخســت ســال 1396 دوبــاره منفی 
شــد. آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی از رشــد نه ماهــه 1396 حاکــی از مثبــت شــدن نــرخ رشــد 
تشــکیل ســرمایه در فصــول دوم و ســوم ســال بــوده اســت؛ بنابرایــن شــاخص مذکــور بــرای کل 
ســال نیــز رقمــی مثبــت اگرچــه انــدک داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس وضعیــت تشــکیل ســرمایه 
ــادي دارد و جهــت  ــه بســیار زی ــارم ســال 1390 فاصل ــا ســطح خــود در فصــل چه ــاکان ب کم
بازگشــت بــه حداقــل بــه آن ســطح الزم اســت چندیــن ســال رشــد دو رقمــی را تجربــه کنــد.
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نمودار 18 روند نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ناخالص ثابت از بهار 1391 تا پاییز 1396 
)درصد(

مأخذ: داده های حساب های ملی مرکز آمار ایران

ــی چشــمگیر را  ــن اســاس افت ــر ای ــز ب ــی نی ــص داخل ــه ناخال ســهم ســرمایه گذاری از هزین
داشــته اســت و پــس از اوج 21/7 درصــدی در فصــل چهــارم ســال 1390، آهنــگ کاهشــی در 

ــه 12/7 درصــد کاهــش یافتــه اســت. پیــش گرفتــه و در پاییــز 1396 ب
نمودار 19 سهم تشکیل سرمایه ناخالص ثابت از هزینه ناخالص داخلی

منبع: مرکز آمار ایران

ــد  ــن دو رون ــی و خصوصــی مبی ــک بخــش دولت ــه تفکی ــرات ســرمایه گذاری ب بررســی تغیی
مهــم اســت: 

افــت و خیزهــای جــزء دولتــی شــدیدتر از جزء خصوصــی اســت و دوم اینکه با وقفــه ای کوتاه، . 1
رفتــار بخــش دولتــی در ســرمایه گذاری خصوصــی نیــز تصویــر شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر 
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می تــوان ادعــا کــرد کــه بخــش خصوصــی در زمینــه ســرمایه گذاری از مخــارج زیرســاختی 
و عمرانــی دولــت دنبالــه روی می کنــد. بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد و بــا توجــه بــه کاهــش 
چشــمگیر بودجــه عمرانــی دولــت بــرای ســال 97 و ابهــام در منابع تأمیــن مالــی آن در الیحه 
ارائــه شــده بــه مجلــس، یکــی از نگرانی هــای فعالیت هــای ســرمایه گذاری بــرای ســال آتــی 

کاهــش یــا جذابیــت نداشــتن ســرمایه گذاری خصوصــی بــه همیــن اعتبــار اســت.
در حــوزه تأمیــن ســرمایه بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم از خــارج کشــور نیــز علی رغــم 
ــال  ــی در س ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــدی در ج ــد 64 درص ــت و رش ــود وضعی بهب
2016 در مقایســه بــا ســال قبــل بــه میــزان 3 میلیــارد و 372 میلیــون دالر، بررســی ها نشــان 
مي دهــد کــه باوجــود ارتقــاي رتبــه ریســک اعتبــاری ایــران در ســال 2017 از نمــره 7 )بدتریــن 
نمــره( بــه رتبــه 6 و بهبــود مجــدد آن بــه رتبــه 5 در اوایــل ســال جــاری میــالدی، خالــص تأمین 
مالــی اقتصــاد کشــور از منابــع خارجــی در 5 ســال اخیــر همــواره منفــی بــوده اســت و بــر اســاس 
پیش بینــی مؤسســه بین المللــی تأمیــن مالــی ایــن رونــد بــه طــور فزاینــده در ســال های آتــی 
ــاک و  ــده خطرن ــار پدی ــن معنــي کــه کشــور به شــدت گرفت ــه ای ــداوم خواهــد داشــت، ب ــز ت نی

آســیب زای فــرار ســرمایه اســت.
غیــر از روندهــا و تغییــرات آن در حــوزه ســرمایه گذاری بــر اســاس آنچــه پیش تــر در تبییــن 
پارادایــم اقتصــاد سیاســی ایــران گفتــه شــد، ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایــران به ویــژه در دهــه 
گذشــته به شــدت بــر بخــش خدمــات متمرکــز شــده و بــر اســاس شــواهد و اطالعــات موجــود 
متأســفانه بخــش زیــادي از آن نیــز در اختیــار فعالیت هــای غیــر مولــد رانــت زا قــرار دارد و فاصلــه 
ــش  ــه افزای ــواره رو ب ــول دوره هم ــا در ط ــایر بخش ه ــا س ــات ب ــرمایه گذاری در بخــش خدم س
بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــي کــه بخــش زیــادي از ســرمایه گذاری های صــورت گرفتــه در کشــور 
عمــاًل بهــره وری الزم را نــدارد و می تــوان حتــی آن را غیرمولــد تلقــی کــرد و در ایــن چارچــوب 
ــر زخم هــای اقتصــاد  نیــز افزایــش ســطح ســرمایه گذاری اگرچــه به صــورت مقطعــی التیامــی ب
کالن اســت، در بلندمــدت چنــدان راهگشــای عبــور از تنگناهــای توســعه نیافتگی کشــور نیســت. 
بهبــود ســرمایه گذاری در بلندمــدت بــه اصالحــات ســاختاری اساســی در مالیــه عمومــی دولــت 
ــره وری،  ــود به ــب و کار، بهب ــای کس ــود فض ــت، بهب ــای دول ــی بدهی ه ــه سامان بخش از جمل

ــازار کار و تنوع بخشــی بــه تولیــدات و صــادرات غیرنفتــی نیازمنــد اســت. انعطاف پذیــری ب
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چشم انداز سرمایه گذاری در سال 1397
به صــورت کلــی بــر مبنــای آنچــه تاکنــون گفتــه شــد، پیش بینــی می شــود در شــرایطي کــه 
نااطمینانی هــای گســترده، وجــود نداشــته باشــد، بــا توجــه رشــد مثبت تشــکیل ســرمایه در ســه 
فصــل نخســت 1396 بعــد از چندیــن ســال، اقتصــاد ایــران در ســال 1397 نیــز رشــد اقتصــادی 

مثبــت را داشــته باشــد، البتــه الزم اســت مالحظــات زیــر را نیــز در نظــر داشــت:
بــه اعتبــار اعتمــاد مجــدد مــردم بــه دولــت مســتقر در اردیبهشــت 1396 بخشــی از   

ــم انداز  ــر چش ــن منظ ــده و از ای ــرف ش ــال 96 برط ــدای س ــود در ابت ــای موج نااطمینانی ه
اقتصــاد بــرای ســال 97 مشــخص تر اســت، بــا ایــن حــال ناآرامی هــای دی مــاه 96 و وضعیــت 
نامشــخص توافقــات بین المللــی از جملــه برجــام و نوســانات زیــاد در متغیرهــای اســمی ماننــد 
نــرخ ارز در ســال 97 بــر ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی در کشــور بی تأثیــر نخواهنــد 
ــی  ــل هوای ــل و نق ــت و حم ــوزه نف ــده در ح ــق ش ــرمایه گذاری های تواف ــژه س ــود، به وی ب

ــت. ــرار خواهــد گرف ــر سرنوشــت برجــام ق به شــدت تحــت تأثی
وضعیــت طرح هــای عمرانــی دولــت و بودجــه مبهــم اختصاص داده شــده بــه آن از دیگــر عوامل   

ــر اســاس برآوردهــای انجام شــده  ــود. ب ــد ســرمایه گذاری در ســال 97 خواهــد ب ــر رون ــر ب مؤث
در الیحــه بودجــه ارائه شــده بــه مجلــس کل منابــع تأمیــن مالــی طرح هــای عمرانــی بایــد از 

طریــق اســتقراض صــورت گیــرد کــه امــکان تحقــق آن در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.
فشــارهای تورمــی در بخــش مســکن و احتمــال افزایــش مجــدد قیمت هــا در ایــن بخــش کــه   

از نیمــه دوم ســال 96 شــروع شــده اســت، چشــم انداز ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را مثبــت 
نشــان می دهــد.

کاهــش نســبی نــرخ ســپرده های بانکــی در نیمــه دوم ســال 1396 فشــارهای طــرف تقاضــا   
ــد امــکان و احتمــال افزایــش  ــداوم ایــن رون ــق را افزایــش داده اســت. در صــورت ت ــراي رون ب
ســرمایه گذاری در ســال 1397 بیــش از 96 اســت، بــا ایــن حــال بــه اعتبــار تحــرکات فصــل 
زمســتان 96 در بــازار دارایی هــای خارجــی از جملــه دالر، بســته سیاســتی هرچنــد کوتاه مــدت 
ــرمایه گذاری  ــی س ــد آت ــرده اســت و رون ــش ک ــار چال ــن چشــم انداز را دچ ــزی ای ــک مرک بان
طبیعتــاً از رونــد تصمیمــات در زمینــه نــرخ ســود ســپرده های بانکــی و اوراق بدهــی دولتــی 

متأثــر خواهــد شــد.
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ــر    ــود ب ــکالت موج ــل و مش ــی بین المل ــام بانک ــه نظ ــور ب ــی کش ــام بانک ــدن نظ ــاق نش الح
ــص  ــرمایه گذاری، باالخ ــش روی س ــالت پی ــاکان از معض ــی، کم ــاالت بین الملل ــر راه انتق س

ــود. ــد ب ــال 97 خواه ــی در س ــی بین الملل ــن مال ــی و تأمی ــرمایه گذاری خارج س
هرچنــد بانــک مرکــزی در ســاماندهی عملیــات بانکــداری در ســایه توفیقــات نســبی بــه دســت   

آورده، هنــوز ایــن معضــل کامــالً برطــرف نشــده اســت و از طــرف دیگــر نرخ هــای ســود ســپرده 
نظــام بانکــی از جملــه مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــه انجمــاد منابع مالی کشــور در این سیســتم 
ــه یکــی از مهم تریــن چالش هــای اقتصــاد کشــور در حــوزه تأمیــن  منجــر شــده و ایــن امــر ب
مالــی تبدیــل شــده اســت کــه ممکــن اســت ایــن معضــل در ســال 97 هــم تــداوم داشــته باشــد.

افزایــش ســهم اعتبــارات پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( بــا تمــام محدودیت هــا و   
نامالیمــات از حــدود 0/43 در ســال 1392 بــه 0/62 درصــد در ســال 1395، در کنــار رشــد تقریبــاً 
2 برابــری صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری و رشــد 57 برابــری تعــداد شــرکت های دانش بنیــان 
ــر  ــرمایه گذاری های خطرپذی ــد س ــرای رش ــاعدی را ب ــای مس ــم فض ــت یازده ــدای دول از ابت
ــعه  ــدوق توس ــارد دالر از محــل صن ــم آورده اســت و اختصــاص 200 میلی ــتارت آپ ها فراه و اس
ملــی بابــت حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و تعاونــی در بودجــه 97 در صــورت 

ــن باشــد. ــن زمینــه تحول آفری ــد در ای تخصیــص درســت می توان

وضعیت بخش ساختمان و مسکن
نمودار 20 ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان به قیمت جاری و سهم آن در تولید 

ناخالص داخلی )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی و ظهــور آثــار بیمــاری هلنــدی در اقتصــاد ایــران، ســهم ارزش 
افــزوده بخــش مســکن و ســاختمان از تشــکیل ســرمایه ناخالــص ثابــت و تولیــد ناخالــص داخلــی 
طــی دوره زمانــی 1391-1386 افزایــش زیــادي داشــت و در ســال 1391 بــه حداکثــر میــزان 
ــا افزایــش شــدت تحریم هــا، کاهــش چشــمگیر درآمدهــای  خــود رســید، امــا از ســال 1392 ب
نفتــی و حاکــم شــدن رکــود بــر اقتصــاد کشــور، ایــن شــاخص نیــز نزولــی گشــت و تــا نه ماهــه 

نخســت ســال 1396 نیــز ایــن رونــد نزولــی ادامــه داشــته اســت.
نمودار 21 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مسکن و ساختمان از کل تشکیل سرمایه ثابت 

ناخالص )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دوره هــای رونــق و رکــود فعالیت هــای ســاختمانی بخــش خصوصی، همبســتگی شــدیدی با قیمت 
مســکن دارنــد؛ به گونــه ای کــه پــس از یــک دوره رونــق ســرمایه گذاری و افزایــش قیمــت مســکن، بنــا 
بــه دالیلــی همچــون افزایــش عرضــه و کاهــش تــوان خریــد خانــوار، تقاضــا بــرای خریــد مســکن و 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش نیــز کاهــش  می یابــد و قیمــت مســکن بــا کاهــش مواجــه می شــود 
یــا ثابــت می مانــد. عــالوه بــر عوامــل درونــی مؤثــر بــر ایجــاد دوره هــای رونــق و رکــود، همــواره عوامــل 
بیرونــی نیــز در تشــدید ایــن دوره هــا مؤثــر بوده انــد، همچنیــن اثرگــذاری زیــاد درآمدهــای نفتــی بــر 
بخــش مســکن به واســطه بیمــاری هلنــدی، افزایــش نقدینگــی و تزریــق تســهیالت خوداشــتغالی و 
مشــاغل زودبــازده در ســال های منتهــی بــه 1386 و انحــراف ایــن تســهیالت بــه بخــش مســکن، بــه 
ایجــاد رونــق و افزایــش قیمت مســکن در ســال 1386 منجر شــد، جهــش نــرخ ارز در ســال 1391 نیز 
قیمــت مســکن را افزایــش داد. در ســال 1396 نیــز بــه نظــر می رســد کاهــش نــرخ ســود ســپرده های 

بانکــی و افزایــش نــرخ ارز، عوامــل بیرونــی مؤثــر بــر افزایــش قیمــت مســکن بوده  اســت.
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نمودار22 نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران و شهرهای منتخب و نرخ رشد قیمت زمین 
در شهر تهران

مأخذ: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

بررســی رونــد رشــد قیمــت زمیــن و مســکن در تهــران و قیمــت مســکن در شــهرهای منتخب 
کشــور از ســال 1370 تــا ســال 1396 نشــان می دهــد بــازار مســکن در ایــن دوره، چهــار جهــش 
ــی 1391-1386  ــازه زمان ــه ب ــز ب ــش آن نی ــن نرخ هــای افزای ــی داشــته و باالتری و شــوک قیمت
ــن دوره  ــا 1396 طوالنی تری ــن اســت کــه از ســال 1393 ت ــه مهــم ای ــوده اســت. نکت ــوط ب مرب
ــی به واســطه  ــات و کم تحرک ــک دوره ثب ــس از ی ــن و مســکن روی داده و پ ــازار زمی ــود در ب رک
رونــق کاذب ســال های قبــل، قیمــت مســکن در ماه هــای پایانــی ســال 1396 بــا افزایــش نســبی 

مواجــه شــده اســت.
بررســی رشــد ســرمایه گذاری در بخــش مســکن توســط بخــش خصوصــی بــه قیمــت ثابــت 
نیــز نشــان می دهــد پــس از رشــد 24 درصــدی آن در ســال 1384، ایــن شــاخص در ســال های 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــت و س ــه اس ــش یافت ــد افزای ــوع 70 درص ــز درمجم 1386 و 1387 نی
ــاال انتقــال یافتــه و در ســال های بعــد نیــز  ــه ســطحی ب ــاره ب ــه یک ب مســکن در چنــد ســال ب
ــا وجــود افزایــش قیمــت مســکن در ســال های 1391 و 1392 در همــان ســطح باقــی مانــده  ب
اســت، امــا از ســال 1392 بــه بعــد، رشــد ســرمایه گذاری در ایــن بخــش منفــی یــا در حــد صفــر 

بــوده اســت.
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نمودار 23 روند نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی به قیمت 
ثابت

مأخذ: بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

از جمله دالیل ایجاد و تعمیق رکود طوالنی اخیر بخش مسکن در ادامه بیان شده است:
الــف( افزایــش کم ســابقه ســرمایه گذاری در بخــش مســکن طــی ســال های 1386 تــا 1392 
ــل توجــه درآمدهــای  ــوع بیمــاری هلنــدی به واســطه افزایــش قاب ــه وق ــی از جمل ــه دالیل ــا ب بن
نفتــی، مداخلــه دولــت در بخــش مســکن از طریــق طــرح مســکن مهــر، ســرکوب مالــی )نــرخ 

ســود واقعــی منفــی در سیســتم بانکــی( و نامناســب بــودن فضــای کســب وکار.
ــه بخــش مســکن را نیــز  ــاری و بانک هــا ب ــی مؤسســات اعتب ــع مال گفتنــي اســت ورود مناب
بایــد از جملــه دالیــل ایجــاد رونــق و به تبــع آن رکــود شــدید اخیــر در بخــش مســکن دانســت. 
در فاصلــه ســال های 1386 تــا 1392 از یــک طــرف، عمومــاً سیســتم بانکــی بــا ســرکوب مالــی 
ــورم عمومــی تعییــن شــد، از  ــرخ ت ــر از ن ــرخ ســود بانکــی در حــدودی پایین ت ــود و ن مواجــه ب
ــادي از  ــن رو بانک هــا بخــش زی ــر بانک هــا صــورت نگرفــت؛ از ای ــی ب ســوي دیگــر نظــارت کاف
ــه بخــش مســکن و ســاختمان  ــع جمع آوری شــده حاصــل از ســپرده گذاری های بانکــی را ب مناب
انتقــال دادنــد کــه همیــن امــر زمینــه بحــران نقدینگــی بانک هــا را در ســالیان اخیــر بــا وقــوع 

رکــود در بخــش مســکن و حبــس منابــع بانکــی در ایــن بخــش فراهــم کــرد.
ب( بــا وقــوع رکــود در کل اقتصــاد کشــور طــی ســال های گذشــته، تــوان اقتصــادی خانــوار 
ــد و ســرمایه گذاری در بخــش مســکن به شــدت کاهــش یافــت؛  ــرای خری و بخــش خصوصــی ب
به گونــه ای کــه ســهم هزینــه مســکن از کل هزینــه خانــوار کــه در فاصلــه ســال 1370 تــا 1385 
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حــدود 29 درصــد بــود، از ســال 1385 ســیری صعــودی بــه خــود گرفــت و در ســال 1395 بــه 
ــه  ــش ســهم هزین ــه افزای ــر اســت ک ــزان خــود )35/5 درصــد( رســید. شــایان ذک ــر می حداکث
مســکن در ســبد هزینــه خانــوار در دهک هــای یــک و دو بیشــتر از ســایر دهک هــای درآمــدی 
ــه  ــک از حــدود 43 درصــد ب ــک ی ــرای ده ــور ب ــن ســهم طــی دوره مذک ــه ای ــود؛ به طوری ک ب

بــاالی 50 درصــد رســید.
نمودار24 سهم هزینه مسکن از کل هزینه ناخالص خانوار در مناطق شهری کشور )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ج( در شــرایطی کــه نــرخ ســود بانکــی باالســت، هزینــه فرصــت تأمیــن مالــِی ســرمایه گذاری 
و مصــرف افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن بخش هــای مختلــف اقتصــادی از جملــه بخــش مســکن بــا 
ــاالی ســود واقعــی بانکــی طــی دوره زمانــی ســال های  ــرخ ب رکــود مواجــه می شــوند؛ از ایــن رو ن
1393 تــا 1396، بــه تعمیــق رکــود در بخــش مســکن در ایــن ســال ها منجــر شــده اســت، البتــه 
تحــرکات جدیــد در بــازار مســکن نشــان از خــروج ایــن بخــش از رکــود و ورود آن بــه دوره پیــش 
رونــق دارد. بــر اســاس گــزارش تحــوالت بــازار مســکن شــهر تهــران، رشــد قیمــت مســکن در ایــن 
شــهر در ماه هــای منتهــی بــه بهمن مــاه ســال 1396 در مقایســه بــا ماه هــای مشــابه ســال قبــل 
ــیده  ــاه رس ــد در بهمن م ــه 22/3 درص ــاه ب ــد در فروردین م ــه و از 3/6 درص ــش یافت ــواره افزای هم

اســت؛ بنابرایــن متغیــر قیمتــی حاکــی از خــروج بــازار مســکن و ســاختمان از رکــود اســت.
نــرخ رشــد کل ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در حــوزه ســاختمان در مناطــق شــهری بــه 
ــود، در شــش ماهه اول ســال  قیمــت ثابــت نیــز کــه از ســال 1392 تــا 1395 همــواره منفــی ب
1396 بــه میــزان بســیار اندکــی )05/ درصــد( مثبــت شــده و ارزش افــزوده بخــش ســاختمان بــه 
قیمــت ثابــت نیــز پــس از 5 ســال رشــد منفــی، به میــزان 0/8 درصــد افزایــش در نه ماهه نخســت 
ســال 1396 مثبــت شــده اســت. بررســی نــرخ رشــد ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان توســط 
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بخــش خصوصــی در مناطــق شــهری )به قیمــت ثابت( در شــش ماهه اول ســال 1396 »برحســب 
ــن  ــده در ای ــاختمان های شروع ش ــرمایه گذاری در س ــد س ــان می ده ــز نش ــاخت« نی ــل س مراح
ــام و  ــاختمان های نیمه تم ــرمایه گذاری در س ــد س ــرخ رش ــا ن ــوده، ام ــی ب ــان منف ــدت همچن م
ــداد  ــن تع ــت، همچنی ــوده اس ــت ب ــد مثب ــد و 40 درص ــدود 3 درص ــب ح ــده به ترتی تکمیل ش
معامــالت واحدهــای مســکونی در شــهر تهــران در ســال 1396 نســبت ســال قبــل نیــز در حــدود 
11/8 درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه درنتیجــه جمیــع شــاخص های موجــود در ایــن بخــش 

حکایــت از خــروج بخــش مســکن از رکــود دارد.
پیش بینی روند شاخص های بخش مسکن در سال 1397

ــار دیگــر در ســال  ــود، ب ــق و رک ــه دوره هــای رون ــه نظــر می رســد بخــش مســکن در ادام ب
ــا  ــده و ت ــه ش ــت مواج ــش نســبی در قیم ــالت و افزای ــم معام ــق نســبی در حج ــا رون 1396 ب
حــدودی ساخت وســاز و صــدور پروانه هــای ســاختمانی نیــز افزایــش یافتــه اســت، البتــه رونــد 
ــوده و در ســایر مناطــق شــهری کشــور  مثبــت ایــن شــاخص ها در شــهر تهــران چشــمگیرتر ب
ــودی  ــد صع ــود رون ــی می ش ــال پیش بین ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ــه آن نش ــي ب ــدان توجه چن
ــدور  ــزان ص ــالت و می ــم معام ــکن، حج ــت مس ــه قیم ــکن )از جمل ــش مس ــاخص های بخ ش
ــال  ــهری، در س ــق ش ــایر مناط ــران و س ــهر ته ــاز( در ش ــاختمانی و ساخت وس ــای س پروانه ه
1397 نیــز ادامــه داشــته باشــد، امــا ایــن رونــد بــا نیروهــای کاهنــده و فزاینــده بــرون و درون 

ــه شــرح ذیــل مواجــه اســت: بخشــی ب
الف( نیروهای کاهنده رونق بخش مسکن در سال 1397:

وجــود 2/5 میلیــون واحــد ســاختمانی خالــی از ســکنه در کشــور بر اســاس نتایج سرشــماری   
1395؛ سال 

نبــود قــدرت خریــد مناســب در خانــوار به دلیــل رکــود اقتصــادی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور در   
ســال های گذشــته و پیش بینــی نکــردن بهبــود زیــاد شــرایط اقتصــادی کشــور در ســال 1397؛

ــا اجــرای سیاســت انتشــار اوراق گواهــی    جــذب بخشــی از نقدینگــی موجــود در کشــور ب
ــال 1396؛ ــای س ــزی در انته ــک مرک ــت هاس بان ــایر سیاس ــی و س ــپرده ریال س

ــرخ ارز و جــذب    ــرل ن ــور کنت ــال 1397 به منظ ــی در س ــود بانک ــرخ س ــش ن ــال افزای احتم
بخشــی از نقدینگــی موجــود در جامعــه توســط نظــام بانکــی کشــور.
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ب( نیروهای فزاینده و تقویت کننده رونق بخش مسکن در سال 1397:
ــداز    ــدوق پس ان ــل صن ــکن از مح ــازار مس ــه ب ــی ب ــهیالت بانک ــادي از تس ــداد زی ورود تع

ــال 13971؛ ــم در س ــکن یک مس
ــرخ ارز    ــش ن ــل افزای شــکل گیری انتظــارات تورمــی در کل اقتصــاد و بخــش مســکن به دلی

ــاذ  ــل اتخ ــال 1397 به دلی ــرخ ارز در س ــش ن ــی افزای ــال 1396 و پیش بین ــه دوم س در نیم
ــران؛ ــکا علیــه ای ــت آمری ــه دول سیاســت های خصمان

کاهــش تعــداد واحدهــای مســکونی تکمیل شــده و تعــداد پروانه هــای ســاختمانی صادرشــده   
بــه حداقــل میــزان خــود طــی ســال های اخیــر و احتمــال کمبــود عرضــه مســکن در ســال 

1397 به خصــوص در حــوزه واحدهــای مســکونی کوچــک متــراژ2؛
تبدیــل بخشــی از نیــاز موجــود در بــازار مســکن بــه تقاضــای مؤثــر از اواســط ســال 1396 و   

فــروش واحدهــای مســکونی تکمیل شــده و به تبــع آن افزایــش تــوان ســرمایه گذاری مجــدد 
فعالیــن حــوزه ســاخت و ســاز مســکن در ســال 1397.

بازار سرمایه
ــادی از  ــالیان متم ــس از گذشــت س ــرا پ ــه چ ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب ــعه پاس ــر توس از منظ
ــه در  ــای صورت گرفت ــی تالش ه ــم تمام ــران و به رغ ــادار در ای ــورس اوراق به ــه کار ب ــاز ب آغ
ــای  ــی فعالیت ه ــن مال ــرمایه در تأمی ــازار س ــش ب ــی و اثربخشــی آن، نق ــاي کارای ــتای ارتق راس
بخــش حقیقــی اقتصــاد کشــور ناچیــز باقــی مانــده اســت و کمــاکان بخــش اعظــم بــار تأمیــن 
ــازار  ــن ب ــادی ای ــای نه ــه چالش ه ــه دوش می کشــد، ب ــنتی ب ــی س ــام بانک ــی کشــور را نظ مال

برمی گــردد.
یکــی از نخســتین الزامــات نهــادی توســعه بــازار ســرمایه، حفاظــت از ســرمایه گذاران اســت. 
در نبــود نظــام مؤثــر حفاظــت از ســرمایه گذاران، انگیــزه کافــی بــرای مشــارکت در بــازار ســرمایه 

ــه، در  ــداز مســکن یکــم صــورت پذیرفت ــا 1396 در صنــدوق پس ان 1. حــدود 300 هــزار فقــره ســپرده گذاری طــی ســال های 1394 ت
حالــی کــه تــا بهمن مــاه ســال 1396 صرفــاً 30 هــزار فقــره تســهیالت از محــل ایــن صنــدوق پرداخــت شــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه 
ــدوق مذکــور در  ــرای بســیاری از حســاب های ســپرده صن ــدوق ب ــن صن ــل طــول دوره یک ســاله ســپرده گذاری در ای ــان حداق ــه پای ب
ســال 1397، ممکــن اســت تعــداد زیــادي تســهیالت خریــد مســکن در ایــن ســال از طریــق صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم بــه بــازار 

مســکن تزریــق شــود.
2. آمارهــای موجــود نشــان مي دهــد کــه بخــش عمــده واحدهــای خالــی از ســکنه، واحدهــای بــزرگ متــراژ و نامتناســب بــا وضعیــت 

تقاضــای واقعــی و طبیعــی بــازار اســت.
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وجــود نخواهــد داشــت و ایــن امــر موجبــات ناکامــی بــازار ســرمایه در تحقــق بخشــیدن بــه هدف 
ذاتــی آن مي شــود کــه همــان تأمیــن ســرمایه بــرای فعالیت هــای اقتصــادی اســت. بــر مبنــای 
آخریــن گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، ایــران در شــاخص حفاظــت از ســرمایه گذاران در رتبــه 

126 ام جهــان از بیــن 137 کشــور قــرار گرفتــه اســت.
کیفیــت قوانیــن و مقــررات بــورس اوراق بهــادار نیــز دیگــر متغیــر مهــم نهــادی اســت کــه 
بــرای توســعه بــازار ســرمایه و نقش آفرینــی مؤثــر آن اهمیتــی ویــژه دارد. متأســفانه از ایــن منظــر 
ایــران در رده 8 درصــد پاییــن در رده بنــدی کشــورهای جهانــی در کیفیــت قوانیــن و مقــررات 
بــورس اوراق بهــادار قــرار دارد. از ســوی دیگــر، نبــود کارایــی در هیئت مدیــره شــرکت ها نیــز از 
ــران در بیــن 137  ــورس تلقــی می شــود و متأســفانه ای عوامــل مهــم دافــع ســرمایه گذاری در ب

کشــور جهــان از ایــن حیــث در رتبــه 125 قــرار گرفتــه اســت.
ــعه  ــی توس ــات حیات ــر الزام ــز از دیگ ــرمایه پذیر نی ــای س ــری بنگاه ه ــفافیت و نظارت پذی ش
بــازار ســرمایه اســت کــه مســتلزم اســتانداردهای بــاالی حســابداری و حسابرســی اســت، ایــران 
نیــز از حیــث ایــن شــاخص وضعیــت نامناســبي دارد و در زمــره 14 درصــد کشــورهای پاییــن 
ــران در شــاخص حفاظــت از حقــوق ســهامداران اقلیــت نیــز  ــگاه ای ــرار مي گیــرد. جای جهــان ق
ــی  ــاخص، به خوب ــن ش ــه 110 از 137 در ای ــن در رتب ــرار گرفت ــوب دارد و ق ــی نامطل وضعیت

ــت. ــرمایه اس ــازار س ــارکت در ب ــرای مش ــه ب ــاد جامع ــي آح ــان دهنده بي انگیزگ نش
جدول 12 رتبه ایران در برخی نماگرهای شاخص رقابت پذیری جهانی

تعداد کشورهای رتبه بندی رتبه ایراننماگر
شده

صدک 
ایران

8%126137شاخص حفاظت از سرمایه گذاران

8%126137کیفیت قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

9%125137کارایی هیئت مدیره شرکت ها

14%118137کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی

20%110137شاخص حفاظت از حقوق سهامداران اقلیت

شاخص حقوق قانونی قرض دهنده و قرض 
گیرنده

106137%32

مأخذ: مجمع جهانی اقتصاد، 2017
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ــوی  ــه از س ــرمایه- چ ــازار س ــارکت در ب ــرخ مش ــادی، ن ــای نه ــن چالش ه ــود ای ــا وج ب
ــه ای  ــود و نتیج ــد ب ــازل خواه ــان آن- ن ــوی متقاضی ــه از س ــی و چ ــع مال ــدگان مناب عرضه کنن
جــز همیــن ســهم ناچیــز بــازار ســرمایه از تأمیــن مالــی بخــش حقیقــی اقتصــاد ایــران نخواهــد 
داشــت. تــا پایــان بهمن مــاه 1396 شــاخص بــورس اوراق بهــادار تهــران بــا رشــد 27 درصــدی 
از رقــم 77,230 واحــد در ابتــدای ســال بــه ســطح 98,099 واحــد رســید. گــروه پتروشــیمی و 
فرآورده هــای نفتــی، صنایــع پیشــران بــازار ســهام در ســال 96 بوده انــد؛ بدیــن ترتیــب از ابتــدای 
ســال تــا نیمــه اســفندماه 1396، شــاخص صنعــت شــیمیایی، فرآورده هــای نفتــی، فلزات اساســی 
و اســتخراج کانه هــای فلــزی بــه ترتیــب 34، 79، 74 و 53 درصــد رشــد داشــته اند. تحــت تأثیــر 
ــه  ــش یافت ــز 35 درصــد افزای ــی نی ــروه، شــاخص چندرشــته ای های صنعت ــار گ ــن چه رشــد ای
اســت. در کنــار رشــد بــازار بــورس، شــاخص کل فرابــورس نیــز رشــد 23 درصــدی را بــه ثبــت 

رســانده و از رقــم 880 واحــد در ابتــدای ســال بــه 1079 واحــد افزایــش یافتــه اســت.
ــق  ــهام و ح ــان س ــارد توم ــن 200 میلی ــور میانگی ــه به ط ــه، روزان ــن دوره 11 ماه ــی ای ط
تقــدم در بــورس اوراق بهــادار تهــران داد و ســتد شــده کــه 50 درصــد کمتــر از میانگیــن ارزش 
معامــالت روزانــه در دوران رونــق بــازار در ســال 1392 اســت؛ بنابرایــن، حجــم معامــالت بــا دوران 
رونــق، فاصلــه  زیــادي دارد و در صــورت توجــه بــه کاهــش ارزش ریــال در دوره 1392 تــا 1396، 
ارزش حقیقــی معامــالت نســبت بــه ســال 92 افتــی بســیار بیشــتر از 50 درصــد داشــته اســت.
متأســفانه به رغــم بــازده بــاالی بــورس در ســال 1396، میــزان افزایــش ســرمایه شــرکت های 
بورســی در 11 ماهــه ســال 96 در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل نزدیــک بــه 40 درصــد 
ــرمایه کارا  ــازار س ــک ب ــش ی ــن نق ــی و مهم تری ــدف ذات ــه ه ــی ک ــت، در حال ــرده اس ــت ک اف
ــتغال زایی اســت؛  ــد و اش ــش تولی ــرای توســعه کســب وکار، افزای ــن ســرمایه ب و اثربخــش، تأمی
ــی  ــی، بازده ــر مال ــال 1396، از نظ ــران در س ــادار ته ــورس اوراق به ــازار ب ــه ب ــن، اگرچ بنابرای
مناســبی را نصیــب ســهامداران کــرده، در کمک رســانی و حمایــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد، بــه 

ــوده اســت. ــد کاهشــی افزایــش ســرمایه شــرکت ها کــم توفیــق ب گــواه رون
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نمودار25  روند افزایش سرمایه شرکت های بورسی

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

در بررســی وضعیــت بــازار ســهام و عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد آن، نیــاز اســت بــه روندهــای 
کالن و بخشــی اثرگــذار بــر ایــن بــازار توجــه قــرار شــود.

الــف( قیمــت نفــت: پیش بینــی اداره اطالعــات انــرژی ایاالت متحــده از افــت 10 درصــدی 
قیمــت نفــت WTI طــی ســال 2018 از 62 دالر در هــر بشــکه بــه 56 دالر، خبــر خوبــي بــرای 
صنعــت فرآورده هــای نفتــی نیســت؛ زیــرا وقــوع ســناریوی افــت قیمــت نفــت کامــاًل محتمــل 
ــه  ــوط اســت ک ــک و سیاســی من ــای ژئوپلیتی ــردن تنش ه ــروز نک ــه ب ــق آن ب ــا تحق اســت، ام

همــواره بــه جهــش قیمــت جهانــی نفــت منجــر می شــود.
ب( نــرخ ارز: بــا توجــه بــه وضعیــت واردات، خالــص خــروج ســرمایه، ریســک های مترتــب 
بــر روابــط خارجــی ایــران و به ویــژه برجــام، همچنیــن تنگناهــای جــدی در نقــل و انتقــاالت ارزی 
و ریســک بمــب نقدینگــی انباشــته در سیســتم بانکــی بیمــار، احتمــال افزایــش و حتــی جهــش 
نــرخ ارز در ســال 1397، بســیار جــدی اســت و نــرخ ارز یکــی از مهم تریــن پیشــران های بســیار 

مؤثــر بــر بــازار ســرمایه خواهــد بــود.
پ( نــرخ تــورم و نــرخ ســود: بررســی وضعیــت سیســتم بانکــی، رونــد خلــق نقدینگــی 
و ترکیــب پــول و شــبه پــول نشــان مي دهــد کــه یــک بمــب نقدینگــی در بــازار پــول در حــال 
گــردش اســت کــه به دلیــل ســطح بــاالی نــرخ ســود حقیقــی، از بــازار پــول خــارج نمی شــود، 
ــا ســطح انتظــارات  ــد ی ــرخ ســود بانکــی به طــور معنــاداری کاهــش یاب ــه محــض آنکــه ن امــا ب
تورمــی در اثــر رخدادهایــی نظیــر تنــش در روابــط خارجــی افزایش بیابد، شــاهد تبدیل گســترده 
شــبه پــول بــه پــول و در پــی آن، ورود بمــب نقدینگــی بــه بــازار کاال و خدمــات خواهیــم بــود 
کــه در پــی ایــن رخــداد، موجــی از تــورم در ایــن بازارهــا ایجــاد خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن 
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ــی و  ــران بانک ــری از بح ــرای جلوگی ــزی ب ــک مرک ــال 1397، بان ــی س ــود ط ــی می ش پیش بین
ایجــاد مــوج تورمــی، بــه سیاســت نــرخ ســود بــاال ادامــه دهــد کــه در اثــر آن کمــاکان نــرخ تــورم 
بــا مقــداری افزایــش کنتــرل خواهــد شــد، امــا به دلیــل فاصلــه زیــاد نــرخ ســود بانکــی بــا نــرخ 
ــدن  ــر ش ــا و بزرگ ت ــی بنگاه ه ــن مال ــودآوری و تأمی ــود، مشــکالت س ــداوم رک ــاهد ت ــورم، ش ت

بمــب نقدینگــی انباشــته در سیســتم بانکــی خواهیــم بــود.
ــک  ــی کم ــال آت ــادی در س ــد اقتص ــرخ رش ــت ن ــم انداز مثب ــادی: چش ــد اقتص ت( رش
چندانــی بــه صنایــع بورســی نخواهــد کــرد؛ زیــرا بخــش چشــمگیري از ایــن رشــد، بــه بخــش 
ــران دارد. رشــد  ــازار ســهام ای ــه وزن کمــی در ب ــوط اســت ک ــات و کشــاورزی مرب ــت، خدم نف
بخــش صنایــع و معــادن نیــز کــه ارتبــاط بیشــتری بــا صنایــع بــورس دارد، در نه ماهــه 96، 4/7 
درصــد بــوده کــه بخــش اعظــم آن بــه گــروه تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری، پتروشــیمی و فلــزات 

ــد مي باشــد. ــداوم آن در ســال 97 محــل تردی ــوط اســت و ت اساســی مرب
ث( قیمــت مســکن: ممکــن اســت قیمــت مســکن در ســال 97 بــا افزایــش بیشــتری در 
مقایســه بــا 96 مواجــه شــود، امــا در ایــن ســناریو، بــا توجــه بــه تراکــم صنایــع صــادرات محــور 

در بــورس، بازدهــی بــورس از محــل افزایــش نــرخ ارز، بیــش از بــازار مســکن خواهــد بــود.
چ( قیمــت طــا: بــا توجــه بــه پیش بینــی بانــک جهانــی مبنــی بــر تغییــر نکــردن معنــادار 
قیمــت جهانــی طــال در ســال 2018 و نیــز پیش بینــی افزایــش نــرخ ارز در ســال آینــده، بــازار 

طــال متناســب بــا رشــد نــرخ ارز بــه ســرمایه گذاران خــود، بازدهــی اعطــا خواهــد کــرد.
ــه  ــیمی از جمل ــوالت پتروش ــی محص ــت جهان ــیمیایی: قیم ــوالت ش ــت محص ج( قیم
ــر وضعیــت صنعــت پتروشــیمی به عنــوان بزرگ تریــن صنعــت  مهم تریــن متغیرهــای اثرگــذار ب
بــورس اســت. بــا توجــه بــه اینکــه درآمــد ریالــی ناشــی از صــادرات محصــوالت بــر اســاس نــرخ 
ــی  ــای ارزش ریال ــر مبن ــز ب ــیمی نی ــوالت پتروش ــی محص ــروش داخل ــت ف ــبه و قیم ارز محاس
ــی تعییــن می شــود، قیمــت محصــوالت پتروشــیمی را بایــد تابعــی مســتقیم  قیمت هــای جهان
ــرکت های  ــد ش ــتقیماً درآم ــرخ ارز، مس ــش در ن ــی افزای ــن پیش بین ــرخ ارز دانســت؛ بنابرای از ن
ــه رشــد  ــاً ســود خالــص آن هــا را افزایــش داده و ب پتروشــیمی، حاشــیه ســود ناخالــص و نهایت

ــود. ــر می ش ــرکت ها منج ــن ش ــهام ای ــت س قیم
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جدول 13 پیش بینی قیمت کاال در سال 2018

درصد تغییرپیش بینی قیمت 2018قیمت 2017واحدکاال

0%216215دالر بر تناوره

1%1,9501,968دالر بر تنآلومینیوم

1%6,0506,118دالر بر تنمس

19%-7057دالر بر تنسنگ آهن

9%2,3002,500دالر بر تنسرب

3%2,9003,000دالر بر تنروی

1%-1,2501,238دالر بر انسطال

1%-77/176/5-شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی
مأخذ: بانک جهانی، 2018

 (P/E) صنایــع: نســبت قیمــت بــه عایــدی (P/E) ح( تحــوالت نســبت قیمــت بــه عایــدی
چهــار صنعــت اصلــی بــورس )محصــوالت شــیمیایی، فرآورده هــای نفتــی، فلزات اساســی و اســتخراج 
کانه هــای فلــزی( تــا انتهــای بهمن مــاه 1396 در بــازه 6/4 تــا 6/9 قــرار داشــته اســت کــه اگرچــه 
معقــول و بــدون حبــاب ارزیابــی می شــود، در ســطح شــرکت های هــر صنعــت ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه ســطح P/E برخــی شــرکت ها بــاال، و ســهام برخــی از آن هــا حبابــی باشــد. در مقابــل، گــروه 
بانکــداری و خودروســازی به عنــوان دو صنعــت بــزرگ دیگــر بــورس، بــه ترتیــب نســبت قیمــت بــه 
عایــدی 10/3 و 13/1 بوده انــد کــه بــا توجــه بــه بــاال بــودن P/E ایــن گروه هــا، احتمــال وجــود حبــاب 
در قیمــت ســهام آن هــا وجــود دارد؛ بنابرایــن نظــر بــه وضعیــت بنیادیــن نامطلــوب ایــن دو گــروه، 

ارزیابــی از چشــم انداز بانکــداری و خودروســازی در ســال 97 منفــی اســت.
چشم انداز بازار سهام در سال 1397

ــازار  ــران ب ــروی پیش ــن نی ــل، مهم تری ــای قب ــده در بخش ه ــی های انجام ش ــاس بررس ــر اس ب
ــال 97  ــرای س ــناریو ب ــرخ ارز، دو س ــود. در خصــوص ن ــد ب ــرخ ارز خواه ــال 97، ن ــهام در س س

ــت: ــوع اس محتمل الوق
1. جهــش نــرخ ارز در اثــر تــداوم تنگناهــای دسترســی بــه شــبکه نقــل انتقــال بین المللــی 
ارز یــا بــروز تنــش در روابــط بین المللــی ایــران در ســایه سیاســت های خصمانــه دولــت ترامــپ 
ــیمی،  ــامل پتروش ــورس ش ــزرگ ب ــت ب ــار صنع ــناریو، چه ــن س ــت ای ــان آن؛ تح و هم پیمان
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فرآورده هــای نفتــی، فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی بــا افزایــش چشــمگیر قیمــت 
محصــوالت و ســودآوری مواجــه خواهــد شــد و تحــت تأثیــر ایــن رخــداد، شــاخص ایــن صنایــع و 

شــاخص کل بــورس و فرابــورس، رشــد و بازدهــی زیــادي را بــه ثبــت خواهنــد رســاند.
2. ثبــات نــرخ ارز در اثــر رفــع تنگنــای دسترســی بــه منابــع ارزی ایــران در خــارج از کشــور و 
بازگشــت آرامــش بــه روابــط خارجــی کشــور؛ تحــت ایــن ســناریو، بــه دلیــل نبــود چشــم انداز رشــد 
قیمت هــای جهانــی، بازدهــی بــازار ســهام بیــش از هــر چیــز تحــت تأثیــر ســطح بــاالی نــرخ ســود 
بانکــی قــرار خواهــد گرفــت؛ بــه عبــارت دیگــر، ســطح باالی نــرخ ســود بانکــی، نقدینگی را به ســمت 
بــازار پــول و بدهــی هدایــت کــرده و بــازار ســهام بــا چشــم انداز رشــد و جذابیــت همــراه خواهــد بــود.

وضعیت و چشم انداز بازار بدهی در سال 1397
ارزش بــازار بدهــی ایــران در نیمــه اســفندماه 1396 بــه 45 هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه 
ــازار  ــد 77 درصــدی ب ــم رش ــد. علی رغ ــی بوده ان ــن اوراق، فرابورس ــد از ای ــه 80 درص ــک ب نزدی
بدهــی در ســال 96، ارزش معامــالت اوراق بدهــی در فرابــورس ایــران در یازده ماهــه ایــن ســال، 
تنهــا 10 درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت. کاهــش مقطعــی 
ــل  ــا به دلی ــت، ام ــوده اس ــالت ب ــد ارزش معام ــرعت رش ــش س ــی کاه ــل اصل ــود دلی ــرخ س ن
ــق  ــال 1397، رون ــد در س ــش از 20 درص ــه بی ــن اوراق ب ــود ای ــرخ س ــش ن ــی افزای پیش بین

ــود. ــی می ش ــال 96 پیش بین ــش از س ــمگیري بی ــور چش ــی به ط ــالت اوراق بده معام
ارزش معامــالت اوراق بدهــی بورســی نیــز بــه دالیــل مشــابه در ســال 1396 در مقایســه بــا 
ــک  ــی بان ــر از سیاســت احتمال ــن اوراق نیــز متأث 1395 کاهــش یافتــه اســت، امــا معامــالت ای
مرکــزی مبنــی بــر افزایــش نــرخ ســود در ســال 1397 به طــور ملموســی رونــق خواهــد یافــت.

نمودار 26 روند ارزش معامالت اوراق بدهی بورسی )میلیارد ریال(

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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در الیحــه بودجــه ســال 1397 قریــب بــه 85 هــزار میلیــارد تومــان مجــوز انتشــار انــواع اوراق 
بدهــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــر اســاس مصوبــات کمیســیون تلفیــق پیش بینــی می شــود 
مجمــوع ارزش ایــن مجوزهــا بــه بیــش از 92 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد؛ بنابرایــن رقــم 
ــرای انتشــار اوراق بدهــی توســط  ــی در نظــر گرفتــه شــده در بودجــه 1397 ب مجوزهــای قانون
ــدازه  ــر ان ــت، وزارتخانه هــا، شــرکت ها و ســازمان های دولتــی و شــهرداری ها بیــش از دو براب دول
ــاد  ــود مف ــی می ش ــن رو پیش بین ــت؛ از ای ــال 1396 اس ــان س ــور در پای ــی کش ــازار بده کل ب
ــازار بدهــی و حجــم و ارزش  ــدازه ب ــی افزایــش ان ــوان پیشــران اصل تبصــره 5 بودجــه 97، به عن
معامــالت آن عمــل کنــد و ضمــن ایجــاد بازدهی هــای جــذاب بــرای ســرمایه گذاران ایــن بــازار، 

به عنــوان نیرویــی بــرای فشــار افزایشــی بــه نــرخ ســود عمــل کنــد.
گفتنــي اســت چالش هــای نظــام بانکــی و درگیــری بانک هــا در یــک بــازی پونــزی بــرای بقــا، به 
بــاال مانــدن نــرخ ســود اســمی و حقیقــی منجر شــده اســت. بــا به تعویــق افتــادن جراحی سیســتم 
بانکــی، در ســال 97 فشــار افزایشــی بــازی پونــزی بانک هــا بــر روی نــرخ ســود بیشــتر خواهد شــد؛ 
بنابرایــن، ســطح بــازده مــورد انتظــار ســرمایه گذاران در بــازار اوراق بدهــی نســبت بــه ســال 1396 
افزایــش خواهــد یافــت. درنتیجــه اســتقراض از بــازار بدهــی بــرای کســب وکارها و شــرکت ها ماننــد 
قبــل جذابیــت و توجیه پذیــری کافــی نــدارد؛ بنابرایــن در ســال 1397 نیــز همچنــان ســهم عمــده 
اســتقراض از بــازار بدهــی بــه دولــت ملــی و دولت هــای محلــی )شــهرداری ها( اختصــاص خواهــد 

یافــت و کمــاکان دولــت رکــن اصلــی اســتقراض از بــازار بدهــی خواهــد بود.
در ایــن شــرایط، بــازار بدهــی نیــز از یکــی از مهم تریــن وظایــف ذاتــی و خطیــر خــود که تســهیل 
تأمیــن مالــی بنگاه هاســت، بــاز خواهــد مانــد؛ بنابرایــن، در ســال 97 اگرچــه شــاهد بــزرگ شــدن 
ســریع بــازار بدهــی بــه ســیاق ســنوات قبــل خواهیــم بــود، ایــن مســئله بــه بخــش حقیقــی اقتصــاد 
ایــران کمــک چندانــی نخواهــد کــرد و حتــی بــا بــاال بــردن نــرخ ســود، هزینــه تأمیــن مالــی بنگاه ها 
را نیــز افزایــش داده و از ایــن حیــث، بخــش حقیقــی را به صــورت منفــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

بازار کار و اشتغال
ایجــاد اشــتغال به واســطه ســاختار جمعیتــی خــاص کشــور در حــال حاضــر یکــی از 
بزرگ تریــن چالش هــای اقتصــاد ایــران بــه شــمار مــی رود. بــر اســاس نتایــج سرشــماری 1395، 
بیــش از 70 درصــد جمعیــت کشــور در ســن فعالیــت و اشــتغال )15-64 ســالگی(، کمتــر از 6 
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درصــد در ســنین ســالخوردگی )ســنین 65 ســالگی و بیشــتر( و نزدیــک بــه 24 درصد در ســنین 
0-14 قــرار دارنــد کــه نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران بــر اســاس معیارهــای ســازمان ملــل در 

وضعیــت پنجــره فرصــت جمعیتــی قــرار دارد.
ــج طــرح  ــر اســاس نتای ــازار کار طــی ســال های 1390-1395 ب ــد شــاخص های ب بررســی رون
آمارگیــری نیــروی کار حاکــی از آن اســت کــه جمعیــت فعــال کشــور از 23/4 میلیــون نفر در ســال 
1390 بــه رقــم 25/8 میلیــون نفــر در ســال 1395 رســیده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، طــی ایــن 
ســال ها به طــور غیرمعمــول ســالیانه در حــدود 481 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور افــزوده 
شــده اســت. نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در پاییــز 1396 نیــز بیانگــر افزایــش جمعیــت 
فعــال بــه 26/5 میلیــون نفــر اســت و تنهــا طــی یک ســاله منتهــی بــه پاییــز 1396 بالــغ بــر 972 
هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور اضافه شــده اســت. ضمــن اینکه نــرخ مشــارکت نیــروی کار در 
ــوده و پــس از طــی دوره ای نزولــی از ســال 1393  ــا افت وخیزهایــی مواجــه ب ســال های مذکــور ب

صعــود شــده و بــه 40/1 درصــد در پاییــز 1396 افزایــش یافتــه اســت.
کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی کشــور در ســنوات گذشــته را می تــوان ناشــی از دو عامــل 
ــه ناامیــدی جمعیــت بیــکار از یافتــن کار و ادامــه تحصیــل بیــکاران در ســطح  اساســی از جمل
ــرخ  ــه رشــد شــتابان ن تحصیــالت دانشــگاهی دانســت و همیــن امــر نیــز در ســال های اخیــر ب
ــرخ از  ــن ن ــه ای ــوری ک ــت؛ به ط ــده اس ــر ش ــی منج ــگان عال ــادی دانش آموخت ــارکت اقتص مش
46/4 درصــد در ســال 1390 بــه 55 درصــد در ســال 1395 رســیده اســت و بــا توجــه بــه حجــم 

ــده وجــود دارد. ــد در ســال های آین ــن رون ــش ای ــالن دانشــگاهی انتظــار افزای فارغ التحصی
جمعیــت شــاغل کشــور نیــز در ســال 1390 بالــغ بــر 20/5 میلیــون نفــر بــود کــه ایــن رقــم در 
ســال 1395 بــه 22/6 میلیــون نفــر رســید؛ بــه عبــارت دیگــر، طــی ایــن دوره ســاالنه 416 هــزار نفــر 
بــر تعــداد شــاغالن کشــور افــزوده شــده اســت، ایــن آمــار در مقایســه بــا دهــه گذشــته نشــان دهنده 
بهبــود نســبی در وضعیــت اشــتغال کشــور اســت. بــر اســاس نتایــج آخریــن طــرح آمارگیــری نیروی 
کار در پاییــز 1396، جمعیــت شــاغل کشــور بــه رقــم 23/3 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت؛ یعني 
در یکســال گذشــته بــه شــکل بی ســابقه ای بالــغ بــر 957 هــزار نفــر بــه جمعیــت شــاغل کشــور 
ــص در بخــش صنعــت جــذب  ــه طــور خال ــر ب ــزار نف ــزان، 434 ه ــن می ــه شــده اســت. از ای اضاف
ــز  ــاورزی نی ــات و کش ــای خدم ــهم بخش ه ــد(، س ــتغال جدی ــد از اش ــش از 45 درص ــده اند )بی ش
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به ترتیــب معــادل 39/2 و 15/3 درصــد بــوده اســت، البتــه آمارهــای موجــود بیانگــر کیفیــت انــدک 
و وضعیــت ناپایــدار اشــتغال ایجــاد شــده اســت. از مجمــوع 615 هــزار شــغل خالــص ایجــاد شــده در 
ســال 1395 تنهــا 29 درصــد مشــمول بیمــه شــده اند و ســهم شــاغالن 15 ســاله و بیشــتر با ســاعت 
کار معمــول 49 ســاعت و بیشــتر در پاییــز 1396 برابــر بــا 37/5 درصــد بــوده اســت؛ از ایــن رو بایــد 
گفــت بخــش زیــادي از اشــتغال ایجادشــده در دو ســال اخیــر در بخــش غیررســمی اقتصاد کشــور، و 
بــار عمــده اشــتغال زایی نیــز بــر دوش بخــش خصوصــی بــوده اســت؛ 92 درصــد اشــتغال ایجاد شــده 
در ســال 1395 توســط بخــش خصوصــی بــوده و ســهم اشــتغال در ایــن بخــش در ایــن دهــه با بیش 

از 10 درصــد افزایــش بــه 84 درصــد بالــغ گشــته اســت.
جدول 14 روند تحوالت جمعیت شاغل و ترکیب شاغالن بخش های اقتصادی

متوسط رشد ساالنه/ 13841388139013921395واحدشاخص ها
متوسط دوره

پاییز 
1396

20619210012051021346225889/123331هزار نفرکل شاغالن

36/334/232/333/734/533/735/4درصدنرخ اشتغال*

ن 
غال

 شا
داد

تع
ش

بخ

51004,3803,8103,9134,0611/34,016هزار نفرکشاورزی

62576,6856,8477,3147,2001/07,613هزار نفرصنعت

92589,9469,85310,11011,2322/811,697هزار نفرخدمات
ش 

بخ
ن 

غال
 شا

هم
س

الن
شاغ

ل 
ز ک

24/720/918/618/318/018/317/2درصدکشاورزیا

30/331/833/434/331/932/232/6درصدصنعت

44/974/448/074/450/148/51/50درصدخدمات

100/0100/0100/0100/0100/0100/0100/0درصدکل
مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار دوره های مربوط

هرچنــد نــرخ بیــکاری از 12/3 درصــد در ســال 1390 بــه 12/4 درصــد در ســال 1395 و 11/9 
درصــد در پاییــز ســال 1396 رســیده اســت، ابعــاد بیــکاری عمیق تــر از نــرخ بیکاری متوســط کشــور 
اســت؛ بــه  طــوری  کــه نــرخ بیــکاری جوانــان )15 ســاله تــا 29 ســاله( از رقــم 20/6 درصــد در ســال 
1384 بــه 25/9 درصــد در ســال 1395 و 25 درصــد در پاییــز ســال 1396، نــرخ بیــکاری زنــان از 
17 درصــد در ســال 1384 بــه بیــش از 20 درصــد در ســال 1395 و نــرخ بیــکاری دانش آموختــگان 

دانشــگاهی از 15/7 درصــد بــه 20/4 درصــد طــی ایــن دوره افزایــش یافتــه اســت.
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جدول 15 روند تحوالت جمعیت بیکار و نرخ بیکاری جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی

13841388139013921395واحدشاخص ها
متوسط رشد ساالنه 

و یا متوسط دوره
پاییز 1396

267528402878248832032/23142هزار نفرتعداد بیکاران

11/511/912/310/412/411/311/9درصدنرخ بیکاری
نرخ بیکاری 

جوانان 15-29 
ساله

20/622/124/021/225/923/325/0درصد

17/116/820/919/820/719/819/1درصدنرخ بیکاری زنان

نرخ بیکاری 
دانش آموخته 

عالی
--15/716/719/418/920/019/4درصد

نرخ بیکاری 
دانش آموخته 

عالی زن
--25/428/030/731/331/130/8درصد

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار دوره های مربوط

ــر اســاس آمارهــای رســمی کشــور از 25/8 میلیــون نفــر جمعیــت فعــال کشــور در ســال  ب
1395 بیــش از 3/2 میلیــون نفــر به دلیــل فراهــم نبــودن زمینــه کاری در گــروه بیــکاران قــرار 
ــا  ــل ی ــا تعدی ــن تعــداد، علــت بیــکاری بیــش از 850 هــزار نفــر »اخــراج ی ــد کــه از ای گرفته ان
فصلــی بــودن فعالیــت« گــزارش شــده اســت. ایــن موضــوع نه تنهــا بــه ســاختار تولیــد و اشــتغال 

برمی گــردد، بلکــه از بعــد فقــر و رفــاه نیــز قابــل تأمــل و بررســی اســت.
نمودار 27 ترکیب بیکاری از بعد بیکاران قباًل شاغل و غیر شاغل در سال 1395



95چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397   /

ــال در ســال  ــون ری ــل دســتمزد اســمی ســاالنه، از 39/6 میلی ــا نشــان می دهــد حداق آماره
ــا رشــد ســاالنه متوســط 18/8 درصــد بــه رقــم 111/6 میلیــون ریــال در ســال 1396  1390 ب
ــده  ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــاالنه ش ــد س ــط رش ــه متوس ــی ک ــت؛ در حال ــه اس ــش یافت افزای
)CPI( طــی همیــن دوره، 17/9 درصــد بــوده کــه می تــوان نتیجــه گرفــت رشــد حداقل دســتمزد 
واقعــی ســاالنه پاییــن و کمتــر از یــک درصــد )متوســط 0/8 درصــد( بــوده اســت. گفتنــي اســت 
بــا افزایــش حداقــل دســتمزد در طــول ســال های اخیــر، حداقــل دســتمزد حقیقــی نیــروی کار 
کــه در دوره هــای پیشــین بــه دلیــل شــرایط تورمــی و عــدم افزایــش متناســب دســتمزد اســمی 
کاهــش قابل توجهــی یافتــه بــود، در ســال 1396 تــازه بــه ســطح ســال 1390 رســیده اســت.
در حــال حاضــر در ایــران سیاســت حداقــل دســتمزد بــرای تمامــی گروه هــای ســنی 15 ســاله 
ــاوت  ــه متف ــا توجــه ب ــن سیاســت ب ــی تعییــن می شــود و الزم اســت ای و بیشــتر به صــورت مل
ــادی و  ــف اقتص ــای مختل ــف و بخش ه ــتان های مختل ــا در اس ــی قیمت ه ــطح عموم ــودن س ب

همچنیــن تفــاوت ســنی شــاغلین، مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.
چشم انداز بازار کار در سال 1397

جمعیــت کشــور در ســال 1397 بــه بیــش از 81/9 میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت کــه 
ایــن افزایــش عمدتــاً در گروه هــای ســنی 0-9 ســاله و 30-64 ســاله خواهــد بــود کــه بــه معنــی 
افزایــش متقاضیــان کار اســت. بــر ایــن اســاس پیش بینــی می شــود در ســال 1397 بالــغ بــر 840 
هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور افــزوده شــود کــه بخــش عمــده آنــان را جوانــان به خصــوص 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی )80 درصــد( تشــکیل خواهنــد داد. خلــق فرصت هــای شــغلی جدیــد 
بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری ســاالنه بــه میــزان 0/8 درصــد در طــول برنامــه ششــم توســعه نیازمند 

افزایــش تعــداد شــاغالن کشــور بــه بیــش از 950 هــزار نفــر در ســال 1397 اســت.
دولــت در قانــون بودجــه ســال 1397 بیــش از 30 هــزار میلیــارد ریــال از منابــع عمومــی برای 
انجــام مداخــالت توســعه ای و کمــک بــه طرح هــای ســرمایه گذاری اشــتغال زا در قالــب بالعــوض، 
یارانــه ســود و کارمــزد تســهیالت پیش بینــی کــرده اســت، همچنیــن قانــون اســتفاده از منابــع 
صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از منابــع صندوق 
توســعه ملــی در ســال 1397 نیــز تــداوم خواهــد یافــت و بخــش عمــده ای از پرداخــت منابــع 
ــد  ــر خواه ــل در نیمــه اول ســال 1397 امکان پذی ــای عام ــق سیســتم بانک ه ــی( از طری )تلفیق
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ــه مناطــق روســتایی و عشــایری به خصــوص  ــی ب ــع مال ــد در جهت دهــی مناب شــد کــه می توان
کســب وکارهای غیــر کشــاورزی و فعالیت هــای صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در مناطــق روســتایی 

و عشــایری مؤثــر واقــع شــود.
در کنــار ایــن حمایت هــا، منابــع مالــی الزم بــراي تــداوم برنامــه مداخــالت توســعه ای دولــت در 
بــازار کار در قالــب مهارت آمــوزی و کارورزی و همچنیــن طــرح مشــوق های بیمــه ســهم کارفرمایــی 
در تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1397 لحــاظ شــده اســت و با تأمیــن اعتبــار الزم بــرای این نوع 

سیاســت گذاری ها، انتظــار مــی رود رونــد اشــتغال زایی فعلــی در کشــور حفــظ شــود.
در حــوزه حقــوق و دســتمزد نیــز در قانــون بودجه ســال 1397 حداقــل افزایش حقــوق کارکنان 
دولــت در حــدود 10 درصــد و حداکثــر آن تــا 18 درصــد )بــرای حقــوق پاییــن( پیش بینــی شــده 
اســت و ایــن سیاســت به صــورت پلکانــی صــورت خواهــد پذیرفــت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
اینکــه نــرخ تــورم در ســال 1396 نیــز تک رقمــی بــوده و بــرای ســال آتــی نیــز اندکــی بیــش از 
10 درصــد پیش بینــی می شــود، افزایــش حداقــل دســتمزد بــرای ســال 1397 فراتــر از نــرخ تــورم 
تقریبــاً قطعــی بــه نظــر می رســد و ایــن رویکــرد به تدریــج بــه افزایــش قــدرت خریــد نیــروی کار 

تحــت پوشــش سیاســت های حداقــل دســتمزد منجــر خواهــد شــد.

چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال 1397
بــر اســاس آنچــه تاکنــون در ایــن نوشــتار پیرامــون مهم تریم مســائل و مشــکالت اقتصــاد ایران 
ــم اندازی از  ــوان چش ــد، می ت ــر ش ــادی ذک ــف اقتص ــای مختل ــال 1397 حوزه ه ــم انداز س و چش
ــرد،  ــیم ک ــور ترس ــاد کش ــردی اقتص ــر عملک ــن متغی ــوان مهم تری ــران به عن ــادی ای ــد اقتص رش
البتــه همان گونــه کــه نگــرش نئوکینــزی بــه مقولــه مدیریــت اقتصــادی تأکیــد دارد، »تعییــن 
اهــداف کّمــی بــرای متغیرهــای کلیــدی اقتصــاد در فضایــی بی ثبــات )کــه مشــخصه آن تغییــرات 
قابــل توجــه در متغیرهــای اســمی اســت(، غیرواقع بینانــه خواهــد بــود«، امــا بــدون ارائــه یــک 
تصویــر از وضعیــت رشــد اقتصــادی کشــور، ایــن نوشــته ابتــر خواهــد مانــد؛ بنابرایــن بــه نظــر 
ــی و به کارگیــري  ــا اســتفاده از ترکیبــی از روش هــای توصیفــی و کّم ــی ب ــه تحلیل می رســد ارائ
ــور،  ــی کش ــای آت ــترس و برنامه ه ــات در دس ــوع اطالع ــا و مجم ــن متغیره ــط بی ــرآورد رواب ب

مناســب ترین راه بــرای بــه تصویــر کشــیدن اقتصــاد ایــران در ســال 1397 باشــد.
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کشاورزی
عملکــرد بخــش کشــاورزی در ایجــاد ارزش افــزوده، تقریبــاً مســتقل از چرخه هــای تجــاری و 
بیــش از هــر چیــز تابعــی از عواملــی ماننــد میــزان بارندگــی، جریان هــای ســطحی، ســطح زیــر 

کشــت، میــزان اســتحصال آب از منابــع زیرزمینــی و... اســت.
رشــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی از ســال 1386 بــه بعــد بــه غیــر از ســال 1387- به دلیــل 
خشک ســالی بی ســابقه- در تمامــی ســال ها بیــش از 3/5 درصــد بــوده اســت. ارزیابــی جدیدتریــن 
برآوردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی از تولیــد انــواع اقــالم محصــوالت کشــاورزی تــا پایــان ســال 
1396 نیــز حاکــی از آن اســت کــه رشــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی بــه قیمت هــای ثابــت در 

ســال 1396 حــدود 3/8 درصــد خواهــد بــود.
ــن بخــش،  ــدار ای ــم و نســبتاً پای ــی بخــش کشــاورزی، رشــد مالی ــه ســری زمان ــا توجــه ب ب
تأثیرنگرفتــن ایــن بخــش از چرخه هــای تجــاری و تــداوم رشــد راندمــان آب، کاهــش چشــم گیر 
ــال  ــور در س ــتان کش ــل 6 اس ــی خشک ســالی در حداق ــال 1396 و پیش بین ــا در س بارش ه
آینــده )توســط پژوهشــکده اقلیم شناســی(، طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه در ســال 1397 بخــش 

کشــاورزی در بهتریــن حالــت رشــدی معــادل 2 درصــد را خواهــد داشــت.
مسکن و ساختمان

ــت اقتصــادی، ســهم 30  ــا 156 فعالی ــاط گســترده پســین و پیشــین بخــش مســکن ب ارتب
درصــدی آن از تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص کشــور، ســهم اشــتغال زایی بــه طــور متوســط 
ــی در  ــم نقدینگ ــدی آن از حج ــی 30 درص ــهم 20 ال ــور، س ــتغال کش ــدی آن از اش 12 درص
گــردش اقتصــاد، ســهم چشــمگیر و متوســط 33 درصــدی آن در ســبد هزینــه ای خانــوار و ســهم 
بی بدیــل آن در ثــروت انباشــته خانوارهــا در کشــور، بــه ایــن بخــش اهمیتــی زیــادي داده اســت.
ــای  ــه آماره ــی ب ــد، نگاه ــر ش ــاختمان و مســکن ذک ــر در بخــش س ــه پیش ت ــور ک همان ط
حســاب های ملــی نشــان می دهــد کــه ایــن بخــش از ســال 1391 وارد فــاز رکــودی، و بــا رشــد 
منفــی مواجــه بــوده اســت. ایــن وضعیــت تــا ســال 1395 نیــز ادامــه داشــته و بــرآورد می شــود 
بــا توجــه بــه رونــق ایجادشــده در بــازار مســکن در ســال 96، در پایــان ایــن ســال رشــدی مثبــت 
ــا  ــت(. ب ــوده اس ــد ب ــادل 0/8 درص ــه 1396 مع ــد نه ماه ــد )رش ــم بزن ــدک را رق ــیار ان ــا بس ام
توجــه بــه مثبــت شــدن رشــد تشــکیل ســرمایه در بخــش ســاختمان، رشــد 10 درصــدی صــدور 
پروانــه ســاختمانی در ســال 1396 در مقایســه بــا ســال قبــل، افزایــش احتمالــی ســقف وام بــه 
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200 میلیــون و کاهــش 15 درصــدی ســقف بودجــه عمرانــی در ســال 1397، رشــدی حــدوداً 2 
درصــدی در ایــن بخــش قابــل پیش بینــی اســت.

صنعت
ــرمایه  ــکیل س ــردن تش ــد ک ــت، رص ــی بخــش صنع ــی و پیش بین ــای ردیاب ــی از روش ه یک
ــن  ــت ناخالــص ماشــین آالت کــه به عنــوان مهم تری ــت ناخالــص اســت. تشــکیل ســرمایه ثاب ثاب
ــر  ــد، در ســال های اخی ــژه ای دارن ــی بخــش صنعــت اهمیــت وی محــرک رشــد در دوره هــاي آت
نوســانات مثبــت و منفــی زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و در حالــی کــه در ســال 1395 مثبــت 
6 درصــد بــوده، در نه ماهــه نخســت ســال 1396 بــه 0/9 نقصــان یافتــه اســت. ایــن نــزول نــرخ 
رشــد تشــکیل ســرمایه تهدیــدی جــدی بــرای تــداوم رشــد بلندمــدت بخــش صنعــت و اقتصــاد 
کشــور اســت. در کنــار مســئله یــاد شــده، بــرای ارائــه پیش بینــی از رشــد بخــش صنعــت، بایــد 
بــه دو مســئله تأمیــن مالــی و کمبــود تقاضــای مؤثــر به عنــوان مهم تریــن مشــکالت ایــن بخــش 
اقتصــادی نیــز توجــه نمــود. رشــد 8 درصــدی مبلــغ تســهیالت پرداختــی بــه بخــش صنعــت و 
معــدن در ده ماهــه نخســت ســال 1396 و رشــد تولیــد محصــوالت شــیمیایی، صنایــع غذایــی و 

فلــزات اساســی در ایــن ســال حاکــی از تعدیــل نســبی ایــن دو مشــکل اســت.
جدول 16 تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن )میلیارد ریال(

تعداد تسهیالت پرداختیمبلغ تسهیالت پرداختیشرح

101241496261667 ماهه سال 1395

228163 101340960 ماهه سال 1396
مأخذ: بانک مرکزی )تسهیالت پرداختی کل بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی و بر اساس هدف پرداخت تسهیالت(

ــد  ــاخص تولی ــت در ش ــف صنع ــای مختل ــت زیربخش ه ــب اهمی ــی ضری ــن بررس همچنی
کارگاه هــای بــزرگ صنعتــی نشــان می دهــد 83/3 درصــد تولیــد صنایــع بــزرگ کشــور تحــت 
تأثیــر شــش صنعــت محصــوالت شــیمیایی، تولیــدات فلــزی، وســایل نقلیــه موتــوری، کانی هــای 
ــال 1396  ــه نخســت س ــه در 6 ماه ــد ماشــین آالت اســت ک ــی و تولی ــع غذای ــزی، صنای غیرفل
وضعیتــی بهتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته و ممکــن اســت ایــن رونــد مثبــت به صــورت 

حداقلــی تــداوم یابــد.
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جدول 17  درصد تغییر شاخص تولید گروه های صنعتی مهم در شش ماهه اول سال 1396 نسبت به 
دوره مشابه سال 1395

ضریب ارزش گروه صنایع
افزوده

درصد تغییر شاخص 
تولید

26/164/3تولید مواد و محصوالت شیمیایی
19/982/8تولید فلزات اساسی

16/3316/6تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر
9/451/4تولید محصوالت کانی غیرفلزی

7/46/1تولید مواد غذایی
تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی 

3/987/4برق و دستگاه های برقی
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضــوع مهــم دیگــر کــه بــر آینــده بخــش صنعــت تأثیرگــذار اســت، میــزان واردات کاالهــای 
ســرمایه ای و واســطه ای اســت کــه در تولیــد کشــور اســتفاده مي ِشــود. آمــار تجــارت خارجــی 
در نه ماهــه نخســت ســال حاکــی از کاهــش 6 درصــدی ارزش واردات کاالهــای ســرمایه ای امــا 
ــد نویدبخــش  ــوع می توان ــه درمجم ــای واســطه ای اســت ک ــش 21 درصــدی واردات کااله افزای
بهبــود وضعیــت بخــش صنعــت در اقتصــاد کشــور باشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه جمیــع مــوارد یــاد 
شــده، رشــد 6/9 درصــدی ارزش افــزوده بخــش صنعــت در ســال 1395 و رشــد 4/6 درصــدی آن 
در نه ماهــه نخســت ســال 1396، بــه نظــر می رســد دســتیابی بــه رشــد 3 درصــدی در بخــش 

صنعــت در ســال 1397 معقــول باشــد.
گروه نفت

ــر اقتصــاد  ــه از منظ ــی آســیب هایی ک ــم تمام ــران علی رغ ــت در اقتصــاد ای ــروه نف ــش گ نق
ــه  طــور ی کــه اگرچــه  ــی وارد کــرده اســت، محــوری و مهــم اســت؛ ب ــه اقتصــاد مل سیاســی ب
ســتانده ایــن بخــش تأثیرپذیــری بســیار پایینــی از تولیــدات ســایر بخش هــای اقتصــادی دارد، در 
عیــن حــال میــزان ســطح فعالیــت در ایــن بخــش، از کانال هــای مختلــف از جملــه هزینه هــای 
جــاری و عمرانــی بــر ســتانده ســایر بخش هــای اقتصــادی اثرگــذار و رشــد مثبــت آن محــرک 
ــات عمومــی( اســت. ــه ســاختمان و خدم ــژه جمل رشــد در ســایر بخش هــای اقتصــادی )به وی
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ــی  رشــد ارزش افــزوده بخــش نفــت در ســال 1395 به واســطه لغــو تحریم هــا و فضــای خال
موجــود در ایــن گــروه به دلیــل کاهــش چشــم گیر تولیــد در ســالیان گذشــته برابــر 62 درصــد 
ــد در  ــا رشــد نه ماهــه نخســت ســال 1396 گــروه نفــت به دلیــل رســیدن تولی ــوده اســت، ام ب
ســال 1395 بــه ســقف، به شــدت کاهــش یافتــه و بــه میــزان 1/3 درصــد رســید. در رابطــه بــا 
شــرایط حاکــم بــر بــازار جهانــی نفــت، تــداوم طــرح فریــز نفتــی اوپــک و روســیه و ســناریوهای 
قیمتــی آن پیش تــر در بخــش نفــت و گاز ایــن گــزارش بحــث شــد؛ بنابرایــن، از تکــرار آن پرهیــز 
و تنهــا بــه بررســی ســناریوهای پیــش روی تولیــد و آثــار آن بــر بخــش نفــت اکتفــا می شــود.

در ســال 1396 ایــران 2/13 میلیــون بشــکه نفــت خــام و 490 هــزار بشــکه میعانــات گازی 
صــادر کــرده اســت. در صــورت ثبــات ســایر شــرایط و خــارج نشــدن آمریــکا از برجــام و اعمــال 
تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران می تــوان انتظــار داشــت در ســال 1397 هماننــد ســال گذشــته 
متوســط صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران 2/63 میلیــون بشــکه در روز باقــی بمانــد. 
در ایــن شــرایط مطابــق صنــدوق بین المللــی پــول، رشــد بخــش نفــت بــرای اقتصــاد ایــران در 

ســال 1397 حــدود 4 درصــد خواهــد بــود.
ــره و  ــن، ک ــورهای ژاپ ــود کش ــی می ش ــز پیش بین ــام نی ــکا از برج ــروج آمری ــورت خ در ص
برخــی کشــورهای اروپایــی تقاضــای خــود را کاهــش داده و صــادرات نفــت ایــران حــدود 400 

ــد. ــی 500 هــزار بشــکه در روز کاهــش یاب ال
خدمات

بخــش خدمــات از منظــر تاریخــی جذاب تریــن بخــش بــرای ســرمایه گذاری در ایــران بــوده و طی 
ســال های اخیــر بیشــترین ســهم از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران )حــدود 50 درصــد( را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. بــرای بررســی بهتــر بــه چنــد گــروه عمــده بخــش خدمــات اشــاره می شــود.

خدمــات بازرگانــی: ســتانده خدمــات بازرگانــی هــم از ســتانده بخش هایــی چــون کشــاورزی و 
صنعــت و هــم از حجــم تجــارت خارجــی کشــور متأثــر می شــود. طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه 
در بخش هــای قبــل، رشــد بخش هــای کشــاورزی و صنعــت در ســال 1396 مثبــت خواهــد بــود؛ 
بنابرایــن بــه نظــر می آیــد رشــد مثبــت خدمــات بازرگانــی هــم توجیه پذیــر باشــد. طبــق بــرآورد 
صــورت گرفتــه از شــواهد آمــاری در دســترس، رشــد خدمــات بازرگانــی کــه در نه ماهــه نخســت 
ــد بخــش  ــش رش ــی کاه ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــت، ب ــوده اس ــد ب ــدود 4/3 درص ــال 1396 ح س
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کشــاورزی و صنعــت در ســال آینــده، بــه حــدود 3/5 درصــد در ســال 1397 کاهــش خواهــد یافت.
ــن بخــش در ســال های 1392 و  ــزوده ای ــارداری و ارتباطــات: رشــد ارزش اف ــل، انب حمل ونق
1393 تقریبــاً ثابــت بــوده و در ســال 1394 کاهــش چشــمگیري داشــته اســت کــه رشــد 6/7 
درصــدی ســال 1395 تــا حــدودی آن را جبــران کــرده اســت. طبــق بررســی های به عمل آمــده 
از زیربخش هــای ایــن گــروه کــه در نه ماهــه نخســت 1396 رشــد 7/1 درصــدی داشــته، بــرآورد 
ــه در زیرســاخت ها در  ــه ســرمایه گذاری صــورت گرفت ــا توجــه ب ــرخ رشــد ب ــن ن می شــود همی

ســالیان اخیــر، در ســال 1397 نیــز حفــظ شــود.
ــور  ــامل ام ــات ش ــه ای از خدم ــده مجموع ــی دربرگیرن ــات عموم ــی: خدم ــات عموم خدم
عمومــی، دفاعــی، امنیــت و نظــم عمومــی، آمــوزش و پــرورش، بهداشــت و... اســت کــه بودجــه 
ــای  ــه رشــد 9 درصــدی هزینه ه ــا توجــه ب ــگ دارد. ب ــت در آن نقشــی بســیار پررن جــاری دول
جــاری دولــت در الیحــه بودجــه ســال 1397، پیش بینــی می شــود رشــد ارزش افــزوده خدمــات 

ــه عــددی حــدود 5 درصــد برســد. عمومــی در ســال 1397 ب
ــزوده بخــش  ــد ارزش اف ــود رش ــی می ش ــه پیش بین ــرآورد صــورت گرفت ــق ب ــوع طب درمجم

ــود. خدمــات در ســال 1397 حــدود 5 درصــد خواهــد ب
جدول 18  رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1397 )درصد(

سهم در رشد اقتصادیسهم در رشد اقتصادیرشد شرح

0/15%6%2/50%بخش کشاورزی

0/21%7%3%بخش صنعت

0/24%12%2%بخش ساختمان

0/81%21%4%بخش نفت

2/50%50%5%بخش خدمات

ــال 1397  ــران در س ــاد ای ــود اقتص ــی می ش ــه پیش بین ــورت گرفت ــای ص ــای برآورده ــر مبن ب
رشــدی معــادل 3/91 درصــد را تجربــه کنــد. گفتنــي اســت در مــورد ســهم 0/24 درصــدی رشــد 
بخــش ســاختمان نیــز تردیــد وجــود دارد؛ زیــرا در صــورت افزایــش نــرخ بهــره، بعیــد اســت بخــش 
مســکن از رکــود خــارج شــود، همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه صنــدوق بین المللــی پــول نیــز 
رشــد اقتصــادی ســال آینــده ایــران را 4/5 درصــد و بانــک جهانــی 4 درصــد پیش بینــی کــرده اســت. 
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چشم انداز اقتصاد و مالیه شهرداری ها در سال 1397
شــهرداری های کشــور در چنــد دهــه گذشــته همــواره از نبــود زیرســاخت های مناســب قانونــی 
و حقوقــی جهــت تأمیــن درآمدهــای پایــدار رنــج برده انــد. ایــن معضــل عمدتــاً محصــول اعــالم 
اســتقالل مالــی شــهرداری ها از دولــت در قالــب بنــد »ب« تبصــره 52 قانــون بودجــه ســال 1362 
و تعییــن نکــردن راه هــای جایگزیــن آن اســت. در حالــی کــه تــا پیــش از آن تــا نیمــی از بودجــه 
شــهرداری ها توســط دولــت تأمیــن می شــد، بــر اســاس بنــد »ب« تبصــره 52 مــاده واحــده قانــون 
بودجــه کل کشــور ســال 1362 مقــرر شــده: »دولــت موظــف اســت حداکثــر ظــرف 6 مــاه الیحه ای 
بــه مجلــس تقدیــم نمایــد، کــه بــه موجــب آن شــهرداری های کشــور طــی یــک برنامه ریــزی 3 
ســاله بــه خــود کفایــی کامــل برســند«. الیحــه ای کــه تأخیــر 34 ســاله در ارائــه اش بــه مجلــس، 
ــای  ــای اداره شــهر و بلندپروازی ه ــن هزینه ه ــت تأمی ــه شهرفروشــی جه ــاًل شــهرداری ها را ب عم
مدیــران شــهری ســوق داده اســت. در اواســط ســال 1396 پــس از ایــن وقفــه طوالنــی، طرحــی 
ــده و در  ــول ش ــالم وص ــس اع ــور در مجل ــهرداری های کش ــدار ش ــد پای ــرح درآم ــام ط ــه ن ب
ــه مهم تریــن  ــدل ب کمیســیون های تخصصــی در حــال بررســی اســت کــه در صــورت تصویــب ب
بســتر تغییــر ســاختار فعلــی مالــی شــهرداری ها خواهــد شــد و لــذا از ایــن منظــر می تــوان ســال 
1397 را ســالی مهــم بــرای شــهرداری های کشــور دانســت. از ســوی دیگــر طــرح جامــع مدیریــت 
شــهری نیــز در کمیســیون های دولــت در مراحــل نهایــی بررســی اســت و احتمــاالً در ســال 1397 
بــرای تصویــب راهــی مجلــس خواهــد شــد. تصویــب ایــن طــرح در حــوزه مالیــه شــهری ابزارهایــی 
مناســب بــرای وصــول راحت تــر بخشــی از درآمدهــای پایــدار در اختیــار شــهرداری ها قــرار خواهــد 
داد؛ بدیــن معنــی کــه شــهرداری ها بــا در اختیــار گرفتــن بخشــی از وظایــف دولــت و حاکمیــت 
ــرق و... در صــورت  ــرق و... از قــدرت اســتفاده از ابزارهایــی چــون قطــع آب و ب شــرکت های آب، ب
نپرداختــن عــوارض توســط شــهروندان برخــوردار خواهنــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت واگــذاری ایــن 
وظایــف در شــرایط فعلــی اگرچــه ابزارهــای مناســب جهــت وصــول بخشــی از درآمدهــا را در اختیار 
شــهرداری ها قــرار می دهــد امــا می توانــد بــر مشــکالت مدیریــت شــهری نیــز بیافزایــد؛ مطالعــه 
اجمالــی وضعیــت ایــن شــرکت ها گویــای زیــان بــاالی انباشــتی آنــان اســت و حتــی اگــر دولــت 
ــل بدهــد، شــهرداری ها به دلیــل  ــه مدیریــت شــهر تحوی ــدون بدهــی ب شــرکت های یادشــده را ب
ــه شــهروندان  ــه ب ــر از پرداخــت یاران ــرق و... ناگزی ــار در تعییــن بهــای خدمــات آب، ب عــدم اختی
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ــه مالحظــات اجتماعــی و بهداشــتی در کشــور  ــرژی بنــا ب ــود. توضیــح آنکــه بهــای ان خواهنــد ب
ــی از  ــت میزان ــود و دول ــده عرضــه می ش ــه مصرف کنن ــام شــده ب ــر از قیمــت تم ــواره پائین ت هم
ایــن بهــای تمــام شــده را بــه شــهروندان یارانــه می دهــد. تجربــه بدقولی هــای دولــت در پرداخــت 
بدهــی خــود بــه مدیریــت شــهری نیــز مؤیــد این نکته اســت کــه حتــی در صــورت تقبــل پرداخت 
مابه التفــاوت قیمــت اخــذ شــده از شــهروندان و بهــای تمــام شــده، توســط دولــت، اخــذ ایــن مبلــغ 
ــت شــهری  ــه مدیری ــن شــرکت ها ب ــذاری ای ــاًل واگ ــوده و عم ــه رو ب ــاد روب ــای زی ــا پیچیدگی ه ب
تنهــا بــه بدهکارتــر شــدن آنــان خواهــد انجامیــد. لــذا الزم اســت مدیریــت شــهری نســبت بــه در 
اختیــار گرفتــن احتمالــی برخــی از شــرکت های دولتــی احتیــاط الزم را بــه خــرج دهــد. عــالوه 
بــر دو الیحــه یــاد شــده، الیحــه قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه در مجلــس در حــال 
بررســی اســت نیــز باتوجــه بــه اینکــه حــدود نیمــی از درآمدهــای پایــدار شــهرداری ها در شــرایط 
فعلــی از محــل ایــن مالیــات تأمیــن می شــود، حائــز اهمیتــی ویــژه اســت. بــر مبنــای ایــن الیحــه، 
چارچــوب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده فعلــی تغییــر یافتــه و عبــارت و فصــل عــوارض مربــوط 
ــده  ــذف ش ــون ح ــن قان ــی ای ــای اصل ــی از پایه ه ــوان یک ــا به عن ــهرداری ها و دهیاری ه ــه ش ب
اســت؛ تغییــر مکانیــزم پرداخــت و تخصیــص ســهم بــه شــهرداری ها از روش پرداخــت مســتقیم بــه 
روش پرداخــت متمرکــز کشــوری و اســتانی، مغایــر بــا اصــل اســتقالل مالــی شــهرداری ها اســت و 
همچنیــن ســلب اختیــار وضــع عــوارض و بهای خدمات توســط شــوراهای اســالمی شــهر و ورود در 
نحــوه هزینه کــرد درآمدهــای متعلــق بــه شــهرداری ها مســئله مهــم دیگــری اســت کــه درآمدهــای 
ــرار خواهــد داد. تجــارب گذشــته نشــان می دهــد هــر کجــا  ــر ق پایدارشــهرداری ها را تحــت تأثی
قانــون بــه ســمت تمرکزگرایــی پیــش رفتــه )ماننــد توزیــع ســهم شــهرداری ها از محــل جرایــم 
رانندگــی، عــوارض گمرکــی، عــوارض بنزیــن و...( در عمــل ســهم شــهرداری ها یــا ناقــص و یــا بــا 
تأخیــر بســیار پرداخــت شــده اســت. لــذا الزم اســت تــا زمــان باقــی اســت شــهرداری ها نســبت 
بــه اصــالح الیحــه از طریــق مذاکــری و البــی بــا نماینــدگان مجلــس اقــدام جــدی نماینــد.  عــالوه 
ــای  ــه پیش بینی ه ــه ب ــی، باتوج ــی و حقوق ــاخت ها قانون ــوزه زیرس ــش رو در ح ــوالت پی ــر تح ب
صــورت گرفتــه در ایــن کتــاب ســال 1397، ســالی پــر فــراز و نشــیب بــرای شــهرداری ها به ویــژه 

شــهرداری تهــران خواهــد بــود؛
خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریم هــای اقتصــادی، منجــر بــه جهــش نــرخ ارز، افزایــش 
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انتظــارات تورمــی و لــذا افزایــش شــدید منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی 
به ویــژه توســعه متــرو به دلیــل جهــش معــادل ریالــی مصــارف ارزی پروژه هــا )در اثــر رشــد نــرخ 
ــن، به نظــر  ــر ای ــورم( خواهــد شــد. عالوه ب ــر ت ــا )در اث ــی پروژه ه ــز جهــش مصــارف ریال ارز( و نی
ــطه ای و  ــای واس ــد واردات کااله ــا در فرآین ــروز تنگن ــا، ب ــی از تحریم ه ــت بخش ــد بازگش می رس
ســرمایه ای مــورد نیــاز پروژه هــای عمرانــی نظیــر واگــن )حتــی بــا فــرض در اختیــار داشــتن ارز 
مــورد نیــاز بــرای واردات( را در پــی خواهــد داشــت. همچنیــن افزایــش قابــل توجــه هزینه هــای 
جــاری و بهــای تمــام شــده خدمــات شــهرداری ها در اثــر تــورم ناشــی از جهــش نــرخ ارز محتمــل 

به نظــر می رســد.
در حــوزه درآمدهــا، علی رغــم پیش بینــی تعمیــم رونــد صعــودی شــاخص های بخــش مســکن 
)از جملــه قیمــت مســکن، حجــم معامــالت و میــزان صــدور پروانه های ســاختمانی و ساخت وســاز( 
در شــهر تهــران و ســایر مناطــق شــهری در ســال 1396 بــه ســال 1397، چشــم انداز درآمدهــای 
ناشــی از بخــش ســاختمان شــهرداری ها کــه به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بیــش از دو ســوم 
درآمدهــای مدیریــت شــهری را شــامل می شــود، بــه دالیلــی از جملــه از میــان رفتــن قــدرت خرید 
خانــوار بــه دلیــل بــروز احتمالــی فشــارهای تورمــی و افزایــش هزینه هــای ساخت وســاز، افزایــش 
احتمالــی نــرخ ســود بانکــی به منظــور جلوگیــری از خــروج ســپرده های بانکــی و جــذب نقدینگــی 

ســرگردان در جامعــه، نامطمئــن به نظــر می رســد.
البتــه تــورم احتمالــی ناشــی از جهــش نــرخ ارز، افزایــش عــوارض نوســازی به دلیــل رشــد قیمت 
منطقــه ای امــالک و مالیــات بــر ارزش افــزوده را نیــز در پــی خواهــد داشــت که ســهم انــدک آن در 
میــان درآمدهــای مدیریــت شــهری، پاســخگوی رشــد ســریع هزینه هــا نخواهــد بــود و در مجمــوع 

به نظــر می رســد در ســال 1397 تنگناهــای مالــی شــهرداری ها عمیق تــر خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت افزایــش محتمــل نــرخ ســود بانکــی، بــر هزینه هــای اســتقراض از نظــام 
بانکــی بــرای تأمیــن کســری بودجــه نیــز خواهــد افــزود و بــا افزایــش بازدهــی مــورد انتظــار در بازار 
بدهــی، متعاقبــاً تأمیــن مالــی از بــازار ســرمایه را نیــز دشــوارتر خواهــد ســاخت. بنابراین الزم اســت 
انقبــاض و کنتــرل مصــارف بودجــه شــهرداری ها بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گیــرد تــا از بــروز 

کســر بودجــه کــه منجــر بــه افزایــش انبــاره بدهــی شــهرداری ها می شــود، جلوگیــری شــود.
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رئیــس گــروه محیــط زیســت امــور برنامه ریــزی، آمایــش و محیــط زیســت ســازمان 

برنامــه و بودجــه





چکیده
برقــراری تعــادل و تــوازن و بهره بــرداری عقالیــی و منطقــی و پایــدار از تمامــی قابلیت هــای ســرزمین، همــواره 

ــداد  ــران قلم ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــا از جمل ــعه دولت ه ــاي توس ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــی از مهم تری یک

ــل  ــایی و تحلی ــه، شناس ــوازن و عادالن ــت های مت ــداف سیاس ــق اه ــرط تحق ــن، پیش ش ــن بی ــود. در ای می ش

ــای توســعه  ــا و تنگناه ــل و شــناخت، قابلیت ه ــن تحلی ــای ای ــر مبن ــه ب ــی اســت ک ســاختار و ســازمان فضای

ســازمان فضایــی و آمایشــی کشــور مشــخص، و بســترها و سیاســت های الزم بــرای قــرار گرفتــن کشــور در مدار 

توســعه پایــدار و متــوازن تنظیــم و ارائــه می شــود. بــر اســاس ایــن، در گــزارش پیــش رو ضمــن بررســی عوامــل 

مؤثــر بــر ســازمان فضایــی کشــور، به صــورت خالصــه برخــی از مهم تریــن روندهــای مؤثــر بــر ســازمان فضایــی 

از جملــه تحــوالت جمعیــت، صنعــت، کشــاورزی و زیربناهــا بررســی شــده اســت کــه نشــان مي دهــد ســازمان 

ــای  ــف ناشــی از ویژگی ه ــاط ضع ــه بخشــی از نق ــی دارد ک ــای فراوان ــوت و ضعف ه ــاط ق ــی کشــور نق فضای

ــت،  ــده اس ــی ش ــدي تاریخ ــی در فراین ــازمان فضای ــکل گیری س ــبب ش ــور و س ــناختی کش ــی و بوم ش طبیع

ــن  ــت، ای ــل ارادی( اس ــا )عوام ــته دولت ه ــای گذش ــت ها و برنامه ه ــئت گرفته از سیاس ــر نش ــی دیگ ــا بخش ام

امــر ســرمایه را در بخش هــای خاصــی از کشــور افزایــش داده و انباشــته کــرده کــه پیامدهــای آن به صــورت 

ــد در خــالل ســال های گذشــته در  ــاًل مشــهود اســت. هرچن ــه کشــور کام ــت در پهن ــت و فعالی ــز جمعی تمرک

ــور  ــی کش ــازمان فضای ــه س ــی ب ــرای تعادل بخش ــادی ب ــای زی ــی، تالش ه ــای آمایش ــوب برنامه ریزی ه چارچ

صــورت گرفتــه اســت، به دالیــل مختلــف ایــن برنامه هــا موفقیــت الزم را نداشــت و کمــاکان توســعه نامــوزون 

و عدم تعادل هــای منطقــه ای از جملــه مهم تریــن چالش هــای فــراروی برنامه ریــزان و تصمیم گیــران در 

کشــور اســت.
پــس از تحلیــل ســازمان فضایــی، جمع بنــدی از ســازمان فضایــی کشــور انجــام، و مهم تریــن نقــاط قــوت و 
نقــاط ضعــف ســازمان فضایــی کشــور ارائــه شــد. از مهم تریــن نقــاط ضعــف و قــوت می تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:



نقاط ضعف
آسیب پذیری و قرار گرفتن مهم ترین کانون های زیستی در حاشیه گسل ها و مناطق زلزله خیز؛. 1
بیابانی و کویری بودن بخش اعظم کشور؛. 2
پراکنش و پایین بودن تعداد جمعیت سکونتگاه ها و کانون های زیست روستایی؛. 3
حاشــیه شــدن بخــش وســیعی از ســرزمین در اشــکال مختلــف و انــزوای ایــن مناطــق در روند شــکل گیری . 4

و تحــول ســازمان فضایــی ناشــی از تأثیــر عوامــل طبیعــی و غیرطبیعــی و پراکندگــی وســیع مراکــز پاییــن 
جمعیتــی )روســتاها( به ویــژه در مناطــق حاشــیه ای. 

نقاط قوت 
وجود تمرکزهای قوی زیربنایی، جمعیتی، خدماتی به عنوان قطب های رشد؛. 1
ــد . 2 ــرای تولی ــادی ب ــات زی ــا و امکان ــه از قابلیت ه ــور ک ــم در کش ــناختی حاک ــی و بوم ش ــوع اقلیم تن

ــت؛  ــوردار اس ــگران برخ ــذب گردش ــاورزی و ج ــوع کش ــوالت متن محص
تعدد همسایگان محصور در خشکی؛ . 3
وجود بهترین راه دسترسی آنها به آب های آزاد از طریق ایران.. 4

ــن سیاســت ها و برنامه هــا در ســال 1396 به منظــور ســاماندهی ســازمان  ــز مهم تری ــن گــزارش نی ــان ای در پای
فضایــی کشــور ارائــه شــده اســت.
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1-1- مقدمه
ــا  ــل دهــه 50 شمســی، نفــت و توســعه فعالیت ه ــژه از اوای ــر، به وی در خــالل ســال های اخی
در پهنــه ســرزمین ایــران پیونــد تنگاتنگــی یافتــه، به گونــه ای کــه فــراز و فرودهــای قیمــت آن 
ــا و ســکونتگاه ها در فضــای  ــی فعالیت ه ــام، و مکان گزین ــر توســعه کشــور به طــور ع به شــدت ب
ــر درآمدهــای  ســرزمینی کشــور تأثیــر بســزایی گذاشــته اســت. ایــن الگــوی توســعه مبتنــی ب
ــا واقعیــات و شــرایط حاکــم بــر جامعــه ایــران،  ــر تناســب نداشــتن ب حاصــل از نفــت، عــالوه ب
ظرفیتــی کاذب و بــه دور از نیازهــا و توانایی هــای اجتماعــی را ســبب شــده اســت کــه بازتــاب 
آن را به صــورت رشــد نامــوزون ســکونتگاه های انســانی و تمرکــز فعالیت هــا در مناطــق مختلــف 
کشــور می تــوان مشــاهده کــرد، ایــن فرایندهــا ســبب شــده اســت کــه توســعه دیگــر مناطــق 
نیــز در پیونــد و ارتبــاط بــا ایــن مناطــق مفهــوم  یابــد. رونــد فزاینــده درآمدهــای نفــت کــه از 
اواســط دهــه پنجــاه آغــاز شــد، محدودیتــی بــرای تأمیــن منابــع توســعه ایجــاد نمی کــرد، امــا 
ــرای توســعه، پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی نیــز  ــع ب ــه تأمیــن مناب ــگاه ب ــن ن متأســفانه ای
ادامــه پیــدا کــرد و بنابرایــن ضرورتــی بــرای جســت وجوی منابــع جانشــین احســاس نمی شــد، 
بــه همیــن دلیــل عــدم امــکان رقابــت منابــع منطقــه ای بــا نفــت، بســیاری از مناطــق کشــور را 
ــور  ــزی در کش ــال برنامه ری ــاه س ــس از پنج ــه پ ــوری ک ــانید؛ به ط ــزوا کش ــی و ان ــه بی توجه ب
هنــوز عدم تعادل هــای بســیار شــدیدی در پهنــه کشــور مشــاهده شــده اســت، همچنیــن هنــوز 
ــناخته  ــر، ش ــتعدادهای انکارناپذی ــم اس ــق علی رغ ــتعدادهای مناط ــا و اس ــیاری از قابلیت ه بس

ــد اســتفاده نمی شــود.  ــه بای ــه ک ــا آن گون ــن قابلیت ه نشــده اســت و از ای
ــعه  ــای توس ــه ای و آمایشــی در برنامه ه ــزی منطق ــي اســت بررســی تحــوالت برنامه ری گفتن
قبــل از انقــالب، عمدتــاً برگرفتــه از رویکردهــای برنامه ریــزی توســعه در همــان مقطــع از جهــان 
و ادبیــات حاکــم از دیــدگاه توســعه منطقــه ای از جملــه نظریــه قطــب رشــد و توســعه نقطه هــا 
و لکه هــای دارای قابلیــت اســت. بــر پایــه چنیــن رویکــردی، شــکل گیری فعالیت هــا و اقدامــات 
توســعه در پهنــه کشــور، از یک ســو از ضــرورت و نیــاز دســتیابی بــه یک هــدف ملی برخاســته بود 
و از ســوی دیگــر به جــای تقویــت قابلیت هــا و فرصت هــای توســعه درون زا در منطقــه و اســتفاده 
از آنهــا، عمدتــاً در چارچــوب سیاســت ها و هدف هــای کالن پیش بینی شــده در برنامه هــای 
توســعه ملــی دنبــال می شــد کــه عمدتــاً اهــداف آنهــا بــر رشــد صــرف اقتصــادی متکــی بــود. 
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نتیجــه ایــن رویکردهــا به وجــود آمــدن فضــای قطبــی در پهنــه کشــور به صــورت فعالیت هــای 
اقتصــادی و شــبکه های زیرســاختی بــه شــکل لکه هــای متمرکــز و قطبــی امــا بســیار پراکنــده 
و نامــوزون بــود. اگرچــه پــس از انقــالب بــه موضــوع بازمهندســی و توزیــع عادالنــه توســعه توجــه 
شــد و در اصــل 48 قانــون اساســی1 و قوانیــن برنامه هــای پنج ســاله توســعه بــر توزیــع عادالنــه 
ــت ها و  ــن سیاس ــیاری از ای ــد، بس ــد ش ــعه یافته تأکی ــر توس ــق کمت ــعه در مناط ــب توس مواه
برنامه هــاي توســعه منطقــه ای بــرای توزیــع عادالنــه مواهــب توســعه موفقیــت چندانــی نداشــتند، 
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــورت تفاوت ه ــا به ص ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــاب ای ــه بازت درنتیج
ــور  ــک و به ط ــط کوچ ــهرهای متوس ــزرگ و ش ــهرهای ب ــر ش ــران، دیگ ــن ته ــرزمینی بی و س
کلــی بیــن جوامــع شــهری و روســتایی در کشــور پدیــدار شــده اســت، به دنبــال ایــن تحــوالت 
ســیل مهاجرت هــا از روســتا بــه شــهر و از شــهرهای کوچــک بــه شــهرهای بــزرگ و درنهایــت، 
کالن شــهرهایی ماننــد تهــران آغــاز شــد و اواســط دهــه 50 شمســی و چنــد ســال بعــد از پیروزی 
انقــالب اســالمی بــا شــدت بیشــتری اســتمرار یافــت، پیامدهــای نهایــی ایــن مهاجــرت نیــز در 
ــکاری  ــی، بی ــای اجتماع ــت، حاشیه نشــینی، ناهنجاری ه حــال حاضــر به صــورت ازدحــام جمعی
ــواع معضــالت زیســت محیطی در بســیاری از کالن شــهرهای کشــور به وجــود آمــده اســت. و ان

بــا توجــه بــه اینکــه معضــالت و مشــکالت ناشــی از ایــن عدم تعادل هــا و نابرابری هــا، همــواره 
ــه  ــود، از اواســط ده ــرده ب ــود معطــوف ک ــه خ ــران کشــور را ب ــزان و تصمیم گی ــن برنامه ری ذه
پنجــاه خورشــیدی ضــرورت برقــراری تــوازن و تعــادل در توزیــع فعالیت هــا و جمعیــت در پهنــه 
ســرزمین در قالــب آمایــش ســرزمین مطــرح شــد. بــا پیــروزی انقــالب اســالمی به دلیــل مســائل 
و مشــکالت ناشــی از اســتقرار نظــام سیاســی جدیــد و بــروز جنــگ تحمیلــی، موضــوع برقــراری 
تــوازن و تعــادل بیــن مناطــق مختلــف کشــور، به رغــم شــعارهای مطرح شــده مبنــی بــر توزیــع 

متعــادل امکانــات بیــن مناطــق مختلــف کشــور، تــا ســال 1361 بــه فراموشــی ســپرده شــد.
در ســال های پــس از آن نیــز تالش هــای زیــادی بــرای ایجــاد تــوازن و تعادل هــای منطقــه ای 
در پهنــه کشــور در قالــب طــرح و برنامه هــای آمایشــی صــورت گرفــت، امــا بــه دالیــل مختلــف 
ــا از مواهــب  ــم قابلیت ه ــاکام، و کمــاکان بخش هــای وســیعی از کشــور علی رغ ــا ن ــن تالش ه ای

ــع طبیعــی و اســتفاده از درآمدهــای ملــی در ســطح اســتان ها و توزیــع فعالیت هــای اقتصــادی میــان اســتان ها  ــرداری از مناب 1. در بهره ب
و مناطــق مختلــف کشــور، بایــد تبعیــض در کار نباشــد، به طــوری کــه هــر منطقــه فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود، ســرمایه و 

امکانــات الزم در دســترس داشــته باشــد.
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ــد. توســعه دور مانده ان
ــر  ــد تحــوالت گذشــته، آن تصوی ــی کشــور و رون ــل ســازمان فضای ــه تحلی  واضــح اســت ک
نامطلــوب و نگران کننــده ای از توزیــع جمعیــت و فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین نشــان می دهــد 
کــه اســتمرار بــدون برنامــه ایــن رونــد موجــب تشــدید عــوارض نامطلــوب و افزایــش تمرکزهــا 
ــر توســعه یافته،  ــزوی شــدن بیشــتر مناطــق کمت ــای کنترل نشــدني، حاشــیه ای و من و تراکم ه
آثــار و پیامدهــای ســوء زیســت محیطی، مســائل قومــی- فرهنگــی و بهره گیــری کــردن نامطلــوب 
از قابلیت هــا و امکانــات ســرزمین را به دنبــال خواهــد داشــت؛ بــه ایــن ترتیــب اگرچــه همــواره 
ــع  ــی، توزی ــوع تمرکززدای ــر موض ــالمی ب ــالب اس ــس از انق ــعه پ ــای توس ــن برنامه ه در قوانی
ــرای  ــل شــدن ب ــه و نقــش بیشــتر قائ ــر توســعه  یافت ــه مواهــب توســعه در مناطــق کمت عادالن
ــن برنامه هــا و  مناطــق حاشــیه ای و دور از مرکــز تأکیــد شــده اســت، امــا به دالیــل مختلــف ای
سیاســت ها اثربخشــی الزم را در فراینــد توســعه پهنــه کشــور ایفــا نکــرده و بــه همیــن دلیــل نیــز 
ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــا و ســکونتگاه ها به عن ــز فعالیت ه ــی شــدن فضــای کشــور و تمرک قطب

ــان ســاخته اســت. ــت خــود را نمای ــراروی دول چالش هــای ف
بــا عنایــت به مراتــب فــوق، در ایــن گــزارش به صــورت خالصــه بــه عوامــل توزیــع جمعیــت 
و فعالیــت و شــکل گیری ســازمان فضایــی کشــور و برخــی از روندهــا و تحــوالت ایــن ســازمان، 
همچنیــن مهم تریــن چالش هــا و موانــع فــراروی توســعه ســازمان فضایــی کشــور اشــاره شــده 

ــی ترســیم مي شــود. ــز به صــورت خالصــه چشــم انداز ســازمان فضای ــان نی اســت و در پای

1-2- عوامل مؤثر در شکل گیری سازمان فضایی کشور
بــه دلیــل تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی، همچنیــن آغــاز مدرنیزاســیون شــتابان 
کشــور بــدون توجــه به وجــود بســترها و زیرســاخت های زیربنایــی و اجتماعــی در کشــور- کــه 
در اواســط دهــه 40 و 50 شمســی و پــس از انقــالب اســالمی بــا رونــد شــتابان صــورت گرفــت- 
دولتمــردان و برنامه ریــزان کشــور در مقابــل انبوهــی از نیازهــای اساســی، خدماتــی و زیربنایــی 
قــرار گرفته انــد کــه به طبــع آن سیاســت ها و برنامه هــای متعــددی در قالــب طرح هــای 
ــه اجــرا درآمــده کــه بازخوردهــای آن  ــن نیازهــا ب ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــی در کشــور ب عمران
به صــورت بارگــذاری انــواع فعالیت هــا و ســکونتگاه های متعــدد در پهنــه ســرزمین نمایــان شــده 
اســت. گفتنــي اســت تقاضــای فزاینــده ایــن جمعیــت روبه رشــد از ســه جنبــه بــر سیاســت ها و 
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برنامه هــای توســعه و بارگــذاری فعالیت هــا و شــکل گیری ســازمان فضایــی کشــور مهــم اســت 
)جــوزی و همــکاران، 1394(.

بخشــی از ایــن ازدیــاد تقاضــا، حاصــل افزایــش مســتقیم جمعیــت و نیازهــای اساســی آنــان بوده   
اســت کــه برنامه ریــزان و دولت مــردان ناگزیــر بودنــد بــه آنــان پاســخ دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل 

پهنــه جغرافیایــی و ســازمان فضایــی کشــور بــه تبعیــت از ایــن نیازهــا شــکل گرفته اســت.
بخــش دیگــري از ایــن نیازهــا درنتیجــه تغییــر کیفــی و تنــوع در الگوهــای تولیــد و مصــرف و   

تقاضاهــای فزاینــده و حاصــل تحــوالت جامعــه جهانــی در عرصــه بین المللــی و تأثیــر آن بــر 
ــه عبــارت دیگــر تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی،  زندگــی و الگوهــای زیســت مــردم اســت؛ ب
فرهنگــی و سیاســی در ســطوح ملــی و بین المللــی، همیشــه گرایش هــا و تقاضاهــای گوناگونــی 
بــه همــراه دارد و دولت هــا ناگزیرنــد بــه ایــن نیازهــا و تقاضاهــای جدیــد پاســخگو باشــند کــه 
قطعــاً بازخوردهــای فضایــی ایــن فرایندهای توســعه برای پاســخگویی بــه این نیازهــا متفاوت تر 
از گذشــته بــوده اســت؛ بــرای مثــال در برنامه هــا و سیاســت های توســعه منطقــه ای، فضایــی و 
آمایشــی قبــل و بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، نــگاه بــه توســعه و برنامه ریــزی در جهانــي 
دوقطبــی )قطــب ســرمایه داری و قطــب سوسیالیســتی( مطــرح بــود، اما پــس از فروپاشــی نظام 
سوسیالیســتی، جهــان بــه مرحلــه دیگــری از فرایندهــای توســعه وارد شــد و به دنبــال آن نــگاه 
متفاوتــی بــه گذشــته شــد کــه بــر چگونگــی بارگــذاری و توســعه فعالیت هــا در پهنه ســرزمین 
در کشــور تأثیرگــذار بــود. گفتنــي اســت تــا پیــش از فروپاشــی شــوروی ســابق، کشــور مــا در 
مرزهــای شــمالی خــود تنهــا یــک همســایه داشــت، امــا پس از فروپاشــی شــوروي، ســه کشــور 
ترکمنســتان، آذربایجــان و ارمنســتان به طــور مســتقیم و کشــورهای تاجیکســتان، قزاقســتان، 
ازبکســتان و گرجســتان به طــور غیرمســتقیم در همســایگی مــا قــرار گرفتنــد کــه ایــن تحوالت 
بــر ســازمان فضایــی کشــور از منظــر بارگــذاری فعالیت هــا و جمعیــت تأثیــر گذاشــته اســت. 
درحقیقــت، امــروزه به جــای ســد نفوذناپذیــر اتحــاد جماهیــر شــوروی، دروازه ســرزمین هایی 
بــه روی ایــران گشــوده شــده اســت کــه به نوعــی ادامــه جغرافیــای ســرزمین ماســت و از نظــر 
فرهنگــی پیونــد نزدیکــی بــا ایــران دارد، ضمــن اینکــه تعــداد زیــادی از ایــن کشــورهای تــازه 
اســتقالل یافته محصــور در خشــکي هســتند و مهم تریــن داالن ارتباطــی آنهــا بــرای دسترســی 

بــه آب هــای آزاد، ایــران اســت.
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ــل  ــایر عوام ــار س ــن تحــوالت در کن ــه ای ــال حاضــر مجموع ــه در ح ــه داشــت ک ــد توج بای
ــه  ــز ادام ــده نی ــذار اســت و در آین ــا در کشــور تأثیرگ ــت و فعالیت ه ــع جمعی ــر توزی به شــدت ب
خواهــد داشــت، همچنیــن موضــوع جهانــی شــدن نیــز در زمــره مســائل تأثیرگــذار بــر ســازمان 

فضایــی کشــور اســت. 
ــه    ــروز معضــالت زیســت محیطی فرامــرزی از جمل ــرات اقلیمــی، خشک ســالی، ب ــروز تغیی ب

بحــران ریزگردهــا در چنــد ســال اخیــر و کمبــود شــدید آب در بســیاری از مناطــق از جملــه 
عوامــل تأثیرگــذار بــر توزیــع  و جابه جایــی جمعیــت و فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین بــوده 
ــر در شــکل گیری ســازمان فضایــی کشــور در دو گــروه  اســت. به طــور خالصــه عوامــل مؤث

ــه و بودجــه، 1378(: ــرارادی تقســیم بندی مي شــود )ســازمان برنام ارادی و غی
 الــف( عوامــل غیــرارادی: گروهــي از عوامــل کــه اراده بشــر حداقــل در شــرایط حاضــر نقــش 
ــای  ــروه جغرافی ــز در دو گ ــل نی ــن عوام ــدارد. ای ــول آن ن ــی و تح ــده ای در دگرگون تعیین کنن
ــوار  ــت در ج ــکان جمعی ــي اســت اس ــود. گفتن ــدی می ش ــی و پیشــینه تاریخــی طبقه بن طبیع
منابــع آب و خالــی از ســکنه شــدن بخــش اعظــم کشــور بــه دلیــل کم آبــي از مهم تریــن عوامــل 

غیــرارادی اســکان جمعیــت و فعالیــت در پهنــه کشــور قلمــداد می شــود.
 ب( عوامــل ارادی: عواملــی اســت کــه از اراده آدمــی و بــه تبعیــت از سیاســت ها و برنامه هــای 
اتخاذشــده تأثیــر پذیرفتــه و ســبب تکویــن، تکامــل و مکان گزینــی فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین 
شــده اســت. ایــن عوامــل بــه ســه گــروه اقتصــادی، ویژگی هــای فرهنگــی- سیاســی - نظامــی و 

تحــوالت فراملــی طبقه بنــدی می شــود.
ــا  ــی فعالیت ه ــکان گزین ــکل گیری و م ــواره در ش ــل اقتصــادی( هم ــاختار اقتصــادی )عوام س
ــع و  نقــش اساســی داشــته اســت. شــیوه های تولیــد، اولویت بنــدی فعالیت هــا در تخصیــص مناب
بــه دنبــال آن اتخــاذ سیاســت های مختلــف واردات و صــادرات ســبب شــکل گیری مراکــز تولیــد و 
مصــرف، ایجــاد قطب هــای صنعتــی و کشــاورزی و... غیــره شــده اســت کــه همــواره در شــکل گیری 

ســازمان فضایــی کشــور نقــش اصلــی را ایفــا کــرده اســت و همچنــان ایــن نقــش را دارد.
ــل  ــر عوام ــی از دیگ ــی و نظام ــات سیاس ــی، مالحظ ــی، فرهنگ ــادی، قوم ــای اعتق ویژگی ه
ــع  ــوه توزی ــر نح ــتمر ب ــورت مس ــده و به ص ــداد ش ــور قلم ــی کش ــازمان فضای ــکل گیری س ش
ــی  ــهرهای مقدس ــق ش ــت؛ به عنوان مثــال رون ــته اس ــر گذاش ــکونتگاه ها تأثی ــا و س فعالیت ه
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نظیــر مشــهد و قــم به دلیــل وجــود اماکــن مقــدس، توســعه شــهرهایی نظیــر زاهــدان، یاســوج، 
شــهرکرد و برخــی از شــهرهای غربــی کشــور به علــت مالحظــات سیاســی و توســعه بنــدر چابهــار 
ــی ارادی کشــور قلمــداد  و مهــران به دلیــل مالحظــات نظامــی از نمونه هــای ســازمان یابی فضای
ــت. ــته اس ــری داش ــش کمت ــا نق ــی آنه ــادی در مکان گزین ــای اقتص ــه ویژگی ه ــوند، ک می ش

ــای  ــی و توســعه مجتمع ه ــای صنعت ــی واردات، ایجــاد قطب ه اتخــاذ سیاســت های جایگزین
ــای  ــلط برنامه ریزی ه ــای مس ــوان الگوه ــته به عن ــای گذش ــه در برنامه ه ــت ک ــت و صنع کش
ــل ارادی  ــر عوام ــز از دیگ ــوده  نی ــرح ب ــور مط ــزی کش ــام برنامه ری ــه ای در نظ ــی و منطق آمایش
اســت کــه در ســازمان فضایــی کشــور و توزیــع جمعیــت و فعالیــت در چنــد دهــه اخیــر نقــش 

اساســی داشــته  اســت.

1-3- ویژگی های طبیعی و بوم شناختی ایران
ایــران ســرزمینی کوهســتانی اســت کــه دو رشــته کوه البــرز بــا جهت گیــری غربــی ـ شــرقی 
ــد.  ــه کرده ان ــرقی آن را احاط ــوب ش ــی ـ جن ــمال غرب ــری ش ــا جهت گی ــرس ب ــته کوه زاگ و رش
ایــن رشــته کوه ها مهم تریــن عــوارض توپوگرافیــک کشــور هســتند و در کنــار آنهــا دشــت های 
ســاحلی در شــمال و جنــوب کشــور، همچنیــن دشــت های داخلــی بــا ویژگی هــای منحصربه فــرد 
ــر از ســطح دریاســت. پســت ترین نقطــه  ــران بیــش از 1200 مت ــاع ای ــرار دارد. میانگیــن ارتف ق
داخلــی ایــران در کویــر لــوت و بلندتریــن قلــه آن نیــز دماونــد بــا ارتفــاع 5610 متــر در میــان 
ــن 28  ــاع زمی ــط ارتف ــز متوس ــزر نی ــای خ ــای دری ــرار دارد. در کناره ه ــرز ق ــته کوه های الب رش

متــر پایین تــر از ســطح دریاهــای آزاد اســت )رهنمایــی، 1370(.
یکــی دیگــر از ویژگی هــای طبیعــی جمهــوری اســالمی ایــران قــرار گرفتــن آن در کمربنــد 
خشــک کــره زمیــن اســت، بــه همیــن دلیــل ایــران در زمــره کشــورهای خشــک و نیمه خشــک 
جهــان قلمــداد مي ِشــود و بخــش زیــادی از آن را مناطــق بیابانــی و نیمه بیابانــی تشــکیل می دهد. 
میانگیــن نــزوالت جــوی در ایــران حــدود 250 میلی متــر، یعنــي حــدود نصــف میانگیــن قــاره 
آســیا و یــک ســوم میانگیــن جهانــی اســت؛ از ایــن رو آب همــواره عاملــي محدودکننده در توســعه 
ــن  ــر میانگی ــالی هایی اخی ــل خشک س ــه به دلی ــد، البت ــمار مي آی ــه  ش ــور ب ــا در کش فعالیت ه

نــزوالت جــوی کشــور کاهــش یافتــه و بــه حــدود 200 میلی متــر رســیده اســت )شــکل 1(.
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شکل 1-1. نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران

ایــران به دلیــل شــرایط زمین شناســی، ســرزمین جــوان و پرتحرکــي اســت کــه در بیــن فصــل 
ــه  ــن دو صفح ــی ای ــل پویای ــرار دارد و به دلی ــی ق ــمالی و جنوب ــاره ای ش ــه ق ــترک دو صفح مش
همــواره تحــت فشــار اســت کــه ایــن پدیــده ســبب شــکل گیری گســل های متعــدد و زلزله هــای 
ــرار دارد.  ــا ق ــی آورد در اروپ ــار م ــران فش ــه ای ــه ب ــمالی ک ــه ش ــود. صفح ــران می ش ــراوان در ای ف
صفحــه زیریــن کــه بــه صفحــه عربســتان موســوم اســت در جنــوب ایــران قــرار دارد کــه از چندیــن 
صفحــه تشــکیل شــده اســت، بــه ایــن ترتیــب ایــران درنتیجــه برخــورد ایــن صفحــات بــا یکدیگــر 
ــودن  ــاال ب ــده ب ــن پدی ــام قســمت هاي آن تحت فشــار اســت، ای ــه تم ــی دارد ک گســل های فراوان
تنــاوب رخدادهــای زلزلــه در ایــران و آســیب پذیر بــودن کشــور در ایــن زمینــه را کامــاًل توجیــه 
می کنــد، همچنیــن در نقشــه ســازمان فضایــی کشــور همــواره بیــن کانون هــای جمعیتــی به ویــژه 
ــل ها  ــود گس ــل وج ــرا به دلی ــود دارد؛ زی ــادی وج ــتگی زی ــل ها همبس ــک و گس ــق خش در مناط
ــبب  ــه س ــان دارد ک ــا جری ــل ها آب در آنه ــن گس ــیه ای ــن در حاش ــای زمی ــتگی الیه ه و شکس

ــن گســل ها شــده اســت )شــکل 2(. ــی در حاشــیه ای ــای جمعیت ــن کانون ه شــکل گیری ای
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شکل1-2 پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران

گفتنــي اســت تضــاد شــدید بیــن عوامــل اقلیمــی، توپوگرافــی همــراه بــا تغییــرات بارندگــی، دما و 
ــوری تأثیــر گذاشــته و  شــرایط خاک شناســی متفــاوت، در حیــات گیاهــی و به تبــع آن حیــات جان
تنــوع زیســتی شــگرفی را در ایــران رقــم زده اســت. تعــداد گونه هــای گیاهــی ایــران حــدود 8 هــزار 
بــرآورد می شــود کــه از میــان آنهــا حــدود 1700 گونــه و 20 جنــس انحصــاری اســت کــه در محــدوده 
جغرافیایــی ایــران زیســت مي کننــد، بــه همیــن دلیــل ایــران از نظــر تنــوع زیســتی گیاهــی یکــی از 
کشــورهای غنــی جهــان به شــمار مي آیــد. بــه تبعیــت از تنــوع گیاهــی، طیــف گســترده ای از گونه های 
جانــوری در ایــران تکویــن و تکامــل یافتــه و تنــوع زیســتی جانــوری را در کشــور به وجــود آورده انــد؛ 
به طــوری کــه در تنــوع برخــی از رده هــای جانــوری از قبیــل خزنــدگان، تعــداد گونه هــای موجــود در 
ایــران بســیار فراتــر از گونه هــای قــاره اروپاســت. در ایــران تاکنــون 194 خزنــده شناســایی شــده که 26 
گونــه آن بومــی و انحصــاری ایــن ســرزمین اســت کــه از ایــن میــان 6 گونه در ســطح جهــان در معرض 
ــه، ماهیــان آب هــای  ــا 502 گون ــوری، پرنــدگان ب ــد. در مــورد ســایر رده هــای جان انقــراض قــرار دارن
شــیرین داخلــی بــا 269 گونــه و باالخــره دوزیســتان بــا 11 گونــه کــه تقریبــاً نیمــی از آنهــا اندمیــک 
)انحصــاری( کشــور مــا تشــخیص داده شــده اند، غنــای تنــوع جانــوری کشــور را تشــکیل می دهنــد.
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1-4- تحوالت جمعیت و شهرنشینی
ــر اســاس وجــود  ــی و ب ــی طوالن ــازه زمان ــک ب ــت و ســکونتگاه ها در ی ــد اســتقرار جمعی رون
ــای  ــه فعالیت ه ــی ک ــه، در حال ــکل گرفت ــاورزی ش ــی و کش ــای طبیع ــع آب و قابلیت ه مناب
ــت های  ــی و سیاس ــای طبیع ــه ای از قابلیت ه ــر مجموع ــت تأثی ــت تح ــاذب جمعی ــی ج صنعت

ــت. ــده اس ــکیل ش ــالب تش ــد از انق ــل و بع ــال های قب ــا در س دولت ه
ــز از  ــت نی ــز زیس ــکونتگاه ها و مراک ــی س ــازمان فضای ــی و س ــای جمعیت ــع و جابه جایی ه توزی
ــل در  ــن دلی ــه همی ــه  اســت، ب ــر گرفت ــف در کشــور تأثی ــای اشــتغال زایی مناطــق مختل قابلیت ه
مناطــق بــا اشــتغال و درآمــد بیشــتر، جمعیت هــای زیــادی اســکان پیــدا کرده انــد کــه ایــن پدیــده 
توزیــع فضایــی جمعیــت در بیــن مناطــق و درون مناطــق در کشــور را بــا عدم تعــادل مواجــه کــرده 
اســت، ایــن عدم تعادل هــا- چــه در بعــد کیفــی و چــه در بعــد کمــی- بیــن جوامــع شــهری و جوامــع 
روســتایی کامــالً مشــهود اســت. از یک ســو در خــالل چنــد ســال اخیــر جمعیــت کشــور افزایــش 
یافتــه و از ســوی دیگــر الگــوی ســکونت بیــش از پیــش به ســمت شهرنشــینی معطوف شــده اســت.
ــا  ــال 1355 ب ــر در س ــزار نف ــور از 33708 ه ــت کش ــود، جمعی ــات موج ــاس اطالع ــر اس  ب
نــرخ رشــد 3/9 درصــد بــه 49445 هــزار نفــر در ســال 1365 رســیده اســت. بــر اســاس طــرح 
آمارگیــری جــاری جمعیــت در ســال 1370، جمعیــت کشــور در ســال مزبــور 55837 هــزار نفــر 
اعــالم شــد کــه در قیــاس بــا جمعیــت ســال 1365 آهنــگ رشــد ســاالنه اي معــادل 2/46 درصــد 

یافتــه کــه به تدریــج شــواهدی از تقلیــل آهنــگ نــرخ رشــد در ایــران هویــدا شــده اســت. 
گفتنــي اســت رونــد کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در ســال هاي 1370- 1375 و هم زمــان بــا 
سیاســت های دولــت مبنــی بــر کنتــرل رشــد جمعیــت بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس 
ــه  ــت، درنتیج ــل یاف ــد تقلی ــه 1/47 درص ــت و ب ــتری یاف ــدت بیش ــال 1375، ش ــکن س و مس
جمعیــت بــه 60055 هــزار نفــر رســید. بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس مســکن در ســال 
1385، جمعیــت کشــور در ســال مزبــور، حــدود 70495/7 هــزار نفــر اعــالم شــده اســت کــه بــه 
ــر  معنــای آهنــگ رشــد ســاالنه ای معــادل 1/6 درصــد طــي ســال هاي 1375- 1385 اســت. ب
اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن کشــور در ســال 1390، جمعیــت کشــور معــادل 75149/6 
ــوده  هــزار نفــر اعــالم شــد کــه معــادل 1/28 درصــد رشــد ســاالنه طــی دوره 1385- 1390 ب
ــر اســاس آخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1395، شــمار جمعیــت کشــور  اســت. ب
معــادل 79 میلیــون و 926 نفــر اعــالم شــده اســت کــه بــا نــرخ رشــد ســاالنة 1,24 درصــد طــی 
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ســال هاي 1390- 1395 مواجــه شــده اســت، بــه ایــن ترتیــب طــی ایــن دوره جمعیــت کشــور 
بیــش از 2,4 برابــر شــده و از 33,7 میلیــون نفــر بــه حــدود 80 میلیــون نفــر رســیده اســت.

همچنیــن از مجمــوع 79926/2 هــزار نفــر جمعیــت کشــور، تعــداد 59146 هــزار نفــر )74 
ــاکن  ــد( س ــتایی )25/9 درص ــاط روس ــر در نق ــزار نف ــهری و 320730 ه ــاط ش ــد( در نق درص
بوده انــد )حــدود 0/1 درصــد نیــز غیرســاکن بــه شــمار مي آمدنــد(. شــمار شــهرهای کشــور در 

ایــن سرشــماری نیــز 1245 شــهر اعــالم شــده اســت )جــدول 1 و نمــودار 1(.
جدول 1-1. روند تحوالت جمعیت شهری و روستایی کشور طی سال هاي 1395 -1355

ضریب 
شهرنشینی 

)درصد(

جمعیت )هزار نفر( تعداد 
شهرها

سال

نرخ رشد جمع کل نرخ رشد روستایی نرخ رشد شهری

47 ـ 323709 ـ 17854 ـ 15855 373 1355

54/2 3/9 49454 2/3 22600 5/4 26845 496 1365

57 2/46 55837 1/2 24000 3/5 31837 514 1370

61/3 1/47 60054 -0/64 23238 2/9 36818 615 1375

68/4 1/6 70495/7 -0/48 22131 2/7 48259/9 1014 1385

71/3 1/28 75149/6 -0/62 21446/7 2/1 53646/6 1139 1390

74 1/24 79926/2 -0/73 20730/6 1/97 59146/6 1245 1395

نمودار 1-1 روند تحوالت سهم جمعیت شهری و روستایی کشور طی سال هاي 1395 -1355

مأخذ: گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 )1396(، مرکز آمار ایران
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ــه تبعیــت از سیاســت های  ــد توجــه داشــت کــه به مــوازات افزایــش جمعیــت کشــور و ب بای
ــر اســاس  ــد افزایشــی داشــته اســت. ب ــز رون توســعه صنعتــی، رشــد شهرنشــینی در کشــور نی
ــهر در  ــه 496 ش ــال 1355 ب ــهر در س ــور از 373 ش ــهرهای کش ــداد ش ــود تع ــات موج اطالع
ــال  ــور در س ــهرهای کش ــمار ش ــت. ش ــیده اس ــال 1375 رس ــهر در س ــال 1365 و 615 ش س
1385، 1014، و در ســال 1390، 1139 شــهر اعــالم شــد کــه در ســال 1395 بــه 1245 شــهر 
ــر  ــب در خــالل ســال های گذشــته به طــور متوســط ســاالنه 22 شــهر ب ــن ترتی ــه ای رســید، ب
شــهرهای کشــور افــزوده شــده اســت، البتــه رشــد منفــی جمعیــت مناطــق روســتایی تنهــا بــر 
اثــر مهاجــرت از مناطــق روســتایی بــه مناطــق شــهری صــورت نپذیرفتــه، بلکــه معلــول عوامــل 
ــه شــهر و واقــع شــدن برخــی روســتاها در حــوزه حریــم  دیگــری از جملــه تبدیــل روســتاها ب

ــا حــوزه شــهری بــوده اســت. شــهری، همچنیــن ادغــام آنهــا ب
ــادی  ــای زی ــف، تفاوت ه ــتان های مختل ــینی در اس ــرخ شهرنش ــی ن ــن بررس ــر ای ــزون ب اف
ــینی در  ــد شهرنش ــترین درص ــال 1395، بیش ــماری س ــاس سرش ــر اس ــد. ب ــان می ده را نش
اســتان های قــم، تهــران، البــرز، اصفهــان و یــزد مشــاهده شــده اســت؛ در حالــی کــه در سیســتان 
ــمالی،  ــتان و خراسان ش ــزگان، گلس ــتان های هرم ــت و در اس ــد جمعی ــتان، 49 درص و بلوچس
50 و 51 درصــد جمعیــت در شــهرها زندگــی می کننــد؛ بــه بیــان دیگــر تنهــا تعــداد کمــی از 
اســتان های کشــور نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت خــود را در روســتاها جــای داده انــد و بیشــتر 
ــد. طــی ســال های 1385  اســتان ها )22 اســتان( بیــش از 60 درصــد جمعیــت شهرنشــین دارن
ــرز مشــاهده شــده اســت.  ــا 1395 بیشــترین رشــد شهرنشــینی در اســتان های بوشــهر و الب ت
اســتان های هرمــزگان و فــارس نیــز در مراتــب بعــدی رشــد فزاینــده درصــد شهرنشــینی قــرار 
دارنــد. در اســتان های البــرز و بوشــهر نیــز تشــکیل مرکزیــت سیاســی اســتانی و افزایــش جــذب 
جمعیــت شــهری )در اولــی(، همچنیــن توســعه صنعــت گاز و اســتقرار جمعیــت مهاجــر و بومــی 
شــاغل در صنایــع مرتبــط در قالــب مراکــز شــهری، یــا تبدیــل مراکــز جمعیتــی موجــود به شــهر 

ــوان دالیــل اصلــی افزایــش شهرنشــینی دانســت )شــکل 3(. )در دومــی( را می ت
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شکل 1-3 توزیع جمعیت شهری و روستایی به تفکیک استان در سال 1395

ــه  ــبی آن در پهن ــم نس ــت، تراک ــع جمعی ــش و توزی ــن پراکن ــاخص های تبیی ــر ش از دیگ
ــا 43 نفــر در کیلومترمربــع  ــر ب ســرزمین اســت. در ســال 1385 ایــن تراکــم در کل کشــور براب
بــوده کــه بــه 46 نفــر در ســال 1390، و 49 نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. باالتریــن تراکــم 
ــران  ــرز مشــاهده مي شــود. در اســتان ته ــران و الب ــت در ســال 1395 در اســتان های ته جمعی
ــر در  ــه حــدود 969 نف ــر در ســال 1385 ب ــت در ســال 1395 از 829 نف ــم نســبی جمعی تراک
ــا  ــز در ســال های 1395-1385ب ــرز نی ــع در ســال 1395 رســیده اســت. اســتان الب کیلومترمرب
افزایــش تراکــم نســبی )بــر اســاس محــدوده ســال 1390( از 406 بــه 529 نفــر در کیلومترمربــع 

مواجــه شــده اســت )شــکل 4(.
ــع  ــر در کیلومترمرب ــا 100 نف ــم ب ــا 129 و ق ــدران ب ــر، مازن ــا 177 نف ــالن ب ــتان هاي گی اس
در ســال 1395 در رده هــای بعــدی بیشــترین تراکــم نســبی جمعیــت  قــرار داشــتند، کمتریــن 
ــوده کــه بیــن  ــوط ب ــزد مرب ــی و ی ــه اســتان های ســمنان، خراســان جنوب تراکــم نســبی هــم ب
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7 تــا 9 نفــر در کیلومترمربــع محاســبه شــده اســت، البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تراکــم 
ــاد و  نســبی، تراکــم ناخالــص جمعیتــی اســت و به طــور طبیعــی اســتان هایی کــه مســاحت زی

ــا تراکــم نســبی کمتــری مواجــه هســتند. ــد ب زمین هــای غیرقابــل ســکونت بیشــتری دارن
شکل 1-4 تراکم نسبی استان های کشور در سال 1395

)مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، 1396(

گفتنــي اســت دوگانگــی و توزیــع نامتــوازن جمعیــت در کشــور از جنبــه دیگــری نیــز بررســی 
ــد، در  ــاکن بودن ــران س ــتان ته ــت در اس ــد جمعی ــدود 17 درص ــال 1395 ح ــود. در س مي ش
ــاالی  ــهم ب ــود. س ــامل می ش ــور را ش ــاحت کش ــد مس ــدود 1 درص ــتان ح ــن اس ــه ای ــی ک حال
ــی  ــی و خدمات ــوع صنعت ــای متن ــه شــهری و فعالیت ه ــران ناشــی از وجــود منطق ــت ته جمعی
در آن اســت، همچنیــن ســهم زیــاد شــهری ماننــد مشــهد در مقایســه بــا ســایر شــهرهای ایــن 
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ــود.  ــه مي ش ــران توجی ــورد ته ــده در م ــوارد عنوان ش ــل م ــاور به دلی ــتان های مج ــتان و اس اس
ــتان ها  ــل اس ــه ای( و داخ ــتان ها )برون منطق ــن اس ــت در بی ــوزون جمعی ــع نام ــای توزی بازتاب ه
)درون منطقــه ای؛ بــرای مثــال جمعیــت شــهری شهرســتان مشــهد به تنهایــی معــادل 64 درصــد 
ــت و  ــی جمعی ــت( و دوگانگ ــوی اس ــان رض ــتان خراس ــتان های اس ــهر شهرس ــت 27 ش جمعی
ســکونتگاه ها در ســطحی کالن تــر و در بیــن نیمــه شــرقی و غربــی کشــور نیــز کامــاًل مشــهود 
اســت. اســتان های نیمــه شــرقی کشــور شــامل خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، خراســان 
جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، هرمــزگان، یــزد، ســمنان و فــارس علی رغــم داشــتنن 
ــت کشــور را در ســال 1395 در  ــش از نیمــی از مســاحت کشــور، حــدود 28 درصــد جمعی بی
خــود جــای داده انــد کــه ایــن ســهم جمعیــت بــا توجــه بــه برخــورداری ایــن مناطــق، از دو مرکــز 
جمعیتــی یعنــی مشــهد و شــیراز و چنــد مرکــز کوچک تــر یعنــی کرمــان، یــزد، بندرعبــاس و 
زاهــدان مشــخص شــده اســت. برخــالف ایــن، نیمــه غربــی کشــور )به اســتثنای اســتان ایــالم 
ــاک و  ــر آب و خ ــای محدودت ــا قابلیت ه ــه ب ــال 1395 ک ــر در س ــت 29 نف ــم جمعی ــا تراک ب
فعالیت هــای صنعتــی مواجــه اســت( تراکــم جمعیتــی بیشــتری را در خــود جــای داده اســت، بــه 
ایــن ترتیــب هرچقــدر از شــرق بــه  غــرب و شــمال کشــور نزدیــک می شــویم، بــر تراکــم نســبی 

ــود. ــزوده می ش ــکونتگاه ها اف ــت و س جمعی
ــل  ــی در تحلی ــیار مهم ــش بس ــینی نق ــی و شهرنش ــوالت جمعیت ــه تح ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــده  ــن پدی ــر از ای ــری گویات ــر تحــوالت آن، تصوی ــن کامل ت ــی کشــور دارد، تبیی ــازمان فضای س
ــه  ــا توج ــر و ب ــورت جزئی ت ــینی را به ص ــوان شهرنش ــل می ت ــن دلی ــه همی ــد، ب ــان مي ده نش
ــداد کل  ــرد. تع ــی ک ــهری بررس ــاط ش ــهرها و نق ــی ش ــف جمعیت ــات مختل ــرات طبق ــه تغیی ب
ــال  ــرای مث ــد. ب ــان می ده ــت نش ــری از وضعی ــر گویات ــماری ها تصوی ــهری در سرش ــاط ش نق
تعــداد شــهرهای کشــور در ســال 1335 حــدود 199 شــهر بــود کــه در ســال 1390 بــه حــدود 
1139 شــهر رســید. بــر اســاس طبقه بنــدی ســازمان ملــل متحــد، شــهرهای کمتــر از 25 هــزار 
نفــر شــهرهای کوچــک )و روستاشــهرها(، شــهرهای 25 تــا 250 هــزار نفــر شــهرهای متوســط، 
ــش  ــهرهای بی ــامل ش ــهرها ش ــزرگ و کالن ش ــهرهای ب ــر ش ــزار نف ــش از 250 ه ــهرهای بی ش
ــش از  ــه بی ــود ک ــران ب ــا کالن شــهر کشــور ته ــا ســال 1365 تنه ــر اســت. ت ــون نف از یک میلی
یک میلیــون نفــر جمعیــت داشــت، در ایــن ســال جمعیــت شــهر بــه بیــش از یک میلیــون نفــر 
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ــان،  ــت. شــهرهای اصفه ــرار گرف ــروه کالن شــهرهای کشــور ق ــل در گ ــن دلی ــه همی رســید و ب
ــم  ــواز و ق ــرج در سرشــماری ســال 1385 و اه ــیراز در سرشــماری ســال 1375، ک ــز و ش تبری
در سرشــماری ســال1390 بــه جمــع کالن شــهرها اضافــه شــدند. بــا توجــه بــه ایــن رونــد، بــه 
نظــر مي رســد کرمانشــاه نیــز در ســال های آینــده جــزو کالن شــهرهای کشــور محســوب شــود؛ 
ــد  ــش خواه ــج افزای ــماری ها به تدری ــول سرش ــهرها، در ط ــی کالن ش ــهم جمعیت ــن س بنابرای
یافــت. ســهم جمعیتــی تهــران در ســال 1335 بیــش از یک چهــارم جمعیــت شــهری کل کشــور 
بــود؛ یعنــي از هــر 4 نفــر جمعیــت شــهری، یــک نفــر در تهــران زندگــی می کــرد. در ســال های 
ــش از 28 درصــد رســید. در ســال 1365  ــه بی ــت و ب ــش یاف ــن درصــد افزای 1345 و 1355 ای
ســهم جمعیــت ایــن شــهر، اندکــی کاهــش یافــت کــه علــت آن قــرار گرفتــن مشــهد در ایــن 
گــروه بــود؛ ســهم جمعیتــی کالن شــهرها در سرشــماری های بعــد همچنــان افزایــش یافــت و در 

ــه 36 درصــد رســید. ســال 1390 ب
 بــا توجــه بــه تعــداد شــهرهای کوچــک در سرشــماری 1390 کــه حــدود 869 اعــالم شــده 
بــود، شــمار زیــادی از شــهرهای کشــور را شــهرهای کمتــر از 25 هــزار نفــر تشــکیل می دهنــد. 
هرچنــد ایــن تعــداد شــهرها حــدود 76 درصــد شــهرهای کشــور را شــامل می شــود، حجــم کمــی 
از مجمــوع جمعیتــی شــهری، یعنــی 12 درصــد را در خــود جــای می دهنــد، در حالــی کــه ایــن 
ســهم در کشــورهای توســعه یافته بیــش از 40 درصــد اســت؛ از ایــن رو در سیاســت های توســعه، 
ــا  ــرل مهاجرت ه ــن کنت ــه ای، همچنی ــزی منطق ــش و برنامه ری ــام و سیاســت های آمای به طــور ع
و جلوگیــری از حاشیه نشــینی در کالن شــهرها و در سیاســت های توزیــع جمعیــت بایــد بــه ایــن 
ویژگی هــا توجــه شــود و تقویــت ایــن شــهرها مدنظــر قــرار بگیــرد، البتــه وزن جمعیتــی ایــن 
ــان  ــول زم ــا در ط ــوده، ام ــم ب ــن رق ــر ای ــش از دو براب ــال 1335 بی ــماری  س ــهرها در سرش ش
ــا اندکــی احتیــاط می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بخــش  کاهــش یافتــه اســت. از ایــن موضــوع ب
ــه  ــر ســوق پیــدا کــرده اســت؛ ب ــه ســمت شــهرهای بزرگ ت ــادی از جمعیــت ایــن شــهرها ب زی
عبــارت دیگــر، اگــر صرفــاً عامــل رشــد طبیعــی در تغییــرات جمعیتــی شــهرها تأثیرگــذار بــود، 

ــی پیــدا می کــرد. ــد درصــد مذکــور در ایــن ســال ها تغییــر چندان نبای
شــایان ذکــر اســت کــه طــی دوره بررسي شــده، ســهم جمعیتــی شــهرهای متوســط تغییــر 
ــن  ــی نداشــته اســت. در ســال 1335، حــدود 40 درصــد جمعیــت شــهری کشــور در ای چندان
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ــه 34  ــت و ب ــش یاف ــی کاه ــال 1365 اندک ــم در س ــن رق ــه ای ــد ک ــی می کردن ــهرها زندگ ش
ــت  ــاً ثاب ــت و تقریب ــر چشــمگیري نیاف ــد تغیی ــم در سرشــماری های بع ــن رق درصــد رســید. ای
بــود. تعــداد نقــاط شــهری متوســط، به طــور طبیعــی در ایــن ســال ها افزایــش داشــت کــه دلیــل 
آن بیشتر شــدن جمعیــت شــهرهای دســته قبلــی اســت کــه در سرشــماری های جدیــد در ایــن 
دســته قــرار گرفته انــد. بایــد توجــه داشــت کــه دســته شــهرهای بــزرگ وضعیتــي متفــاوت بــا 
ــد، ایــن شــهرها کــه اغلــب مراکــز اســتان ها یــا شــهرهای بــزرگ مناطــق  دو دســته قبــل دارن
ــد. در سرشــماری  توســعه یافته کشــور هســتند، در ســال 1390 شــامل 21 نقطــه شــهری بودن
اخیــر ســهم جمعیتــی شــهرهای بــزرگ کمتــر شــده اســت کــه به رغــم تــوان زیــاد ایــن شــهرها 
در جــذب مهاجــران، تــا حــدی بیانگــر قــرار گرفتــن شــهرهای اهــواز و قم در دســته کالن شــهرها 
اســت. ســهم ایــن شــهرها در ســال 1390 کمــی بیــش از 17 درصــد بــود. در جــدول 2 توزیــع 

جمعیــت شــهری کشــور برحســب طبقــات جمعیــت در ســال 1390 ارائــه شــده اســت.
جدول 1-2 توزیع جمعیت کشور برحسب طبقات جمعیتی در سال 1390

درصد تجمعی درصد تعداد طبقه جمعیتی

9/3 9/3 106 کمتر از 2,000

32/6 23/3 265 2,000 تا 5,000

56/9 24/3 277 5,000 تا 10,000

76/3 19/4 221 10,000 تا 25,000

85/3 9 103 25,000 تا 50,000

92/4 7/1 81 50,000 تا 100,000

97/4 5 57 100,000 تا 250,000

98/7 1/3 15 250,000 تا 500,000

99/1 0/4 5 500,000 تا 750,000

99/2 0/1 1 750,000 تا 1,000,000

99/6 0/4 4 1,000,000 تا 1,500,000

100 0/4 4 بیش از 1,500,000

100 1139 جمع کل
مأخــذ: کاظــم، موســی )1392(، توزیــع فضایــی جمعیــت و نظــام سلســله مراتبی شــهرهای ایــران 1335- 1390، فصلنامــه برنامه ریــزی 

کالبدی-فضایــی، ســال اول، شــماره ســوم
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ــادی  ــای زی ــان دهنده تفاوت ه ــز نش ــد شهرنشــینی نی ــی رش ــی تطبیق ــي اســت بررس گفتن
در بیــن کشورهاســت )جــدول 3(، البتــه بایــد گفــت کــه موضــوع شهرنشــینی، پدیــده ای غالــب 
ــی 14  ــا 12 ال ــال 1900 تنه ــت. در س ــان اس ــی جه ــادی و اجتماع ــوالت اقتص ــد تح در فراین
ــن نســبت  ــال 1990 ای ــا س ــه ت ــی ک ــد؛ در حال ــی می کردن ــهرها زندگ ــت در ش درصــد جمعی
بــه 43 درصــد و در ســال 2013 بــه 53 درصــد رســیده اســت کــه بخــش اعظــم ایــن افزایــش 
در کشــورهای درحال توســعه حــادث شــده اســت. متأســفانه، تغییــر و تحــوالت شهرنشــینی در 
ــای  ــدارد و از برنامه ه ــجام ن ــعه یافته، انس ــورهای توس ــالف کش ــعه برخ ــورهای درحال توس کش
مــدون شهرســازی پیــروی نمي کنــد، همچنیــن متناســب بــا ارتقــای کارکردهــای شــهری انجــام 
ــیب پذیر  ــق آس ــران در مناط ــکونت مهاج ــینی و س ــای حاشیه نش ــر مبن ــاً ب ــود و عمدت نمی ش
ــهرها در  ــژه کالن ش ــهرها، به وی ــی ش ــعه تدریج ــل و توس ــت، تکام ــرد. درحقیق ــکل می گی ش
کشــورهای درحال توســعه عمدتــاً به صــورت برنامه ریــزی نشــده اســت. به طــور معمــول، اســکان 
ــی  ــایر نواح ــا و س ــیل گیر رودخانه ه ــت های س ــد، دش ــیب های تن ــر روی ش ــینان ب حاشیه نش
آســیب پذیر و پرخطــر انجــام می شــود کــه امــکان ارائــه خدمــات زیربنایــی ماننــد حمــل و نقــل، 
ــه  ــت زباله هــا و ســایر زیربناهــا را بســیار پرهزین تأمیــن آب و ایجــاد سیســتم فاضــالب، مدیری
ــته در  ــه گذش ــد ده ــالل چن ــر، در خ ــوی دیگ ــد. از س ــن مي کن ــز غیرممک ــواردي نی و در م
ــع  ــه از مناب ــل بهره برداری هــای بی روی ــران، به دلی ــه ای بیشــتر کشــورهای درحال توســعه از جمل
طبیعــی و محیــط زیســتی، به ویــژه منابــع آب، بســیاری از اراضــی کشــاورزی روســتایی از حیــز 
ــن ســامانه های  ــاز زوال ای ــا آغ ــد. ب ــی نگهداشــت جمعیــت را ندارن ــاع خــارج شــده و توانای انتف
ــط  ــی از آوارگان محی ــوند و موج ــرت می ش ــه مهاج ــار ب ــی ناچ ــن نواح ــردم در ای ــی، م طبیع

ــد. ــد می آورن ــتی1 را پدی زیس

1. environmental refugee
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جدول 1-3 تحوالت شهرنشینی در ایران و کشورهای منتخب جهان در سال های 1990 و 2013

نام کشور
نرخ شهرنشینی )درصد(

19902013

5972ترکیه

7783عربستان

7985امارات متحده

3138پاکستان

4343مصر

9898کویت

5653قزاقستان

7069عراق

9399قطر

6677عمان

4957سوریه

8388لبنان

2133یمن

8889بحرین

4036ازبکستان

5454آذربایجان

7383اردن

4549ترکمنستان

5553گرجستان

6763ارمنستان

3835قرقیزستان

3227تاجیکستان

5672ایران

7792ژاپن

2632هند

7479فرانسه

1826افغانستان

4353جهان
Source: 2015 world development indicators, World Bank
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ــع فضایــی جمعیــت کشــور در پهنــه  ــه کــه عنــوان شــد، از گذشــته های دور توزی همان گون
ــور  ــاک کش ــع آب و خ ــود مناب ــاورزی و وج ــور کش ــی به منظ ــای طبیع ــر قابلیت ه ــرزمین، ب س
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــر مبتن ــده اخی ــک س ــی در ی ــای صنعت ــا و فعالیت ه ــن فعالیت ه ــرای ای ب
ــه  ــتی ب ــای زیس ــز و کانون ه ــی مراک ــازمان فضای ــت و س ــی جمعی ــع و جابه جای ــب توزی ترتی
تبعیــت از قابلیت هــای اشــتغال زایی ایــن مناطــق شــکل گرفتــه  اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ایجــاد 
مراکــز جمعیتــی قــوی و تجمیــع ســرمایه در ایــن مناطــق )تهــران، کــرج، اراک و...( کــه به منزلــه 
بــازار مصــرف و دسترســی بــه نیــروی کار ماهــر عمــل کنــد، قابلیتــی بــرای توســعه خدمــات و 
زیربناهــا هســتند ، ایــن انباشــت ناشــی از ســرمایه گذاری گذشــته، ســبب جــذب هرچــه بیشــتر 
جمعیــت و فعالیت هــا در ایــن مناطــق می شــود و زمینه هــای گســترش کالن شــهرها و توســعه 

ــد. ــم می زن ــتان ها رق ــز اس ــیاری از مراک ــینی را در بس حاشیه نش
ــران،  ــد ای ــه کشــورهای درحال توســعه ای مانن ــن، ورود مــوج صنعتــی شــدن ب ــر ای ــزون ب اف
کــه از اوایــل دهــه 40 شمســی شــتاب بیشــتری یافــت، بــه افزایــش تولیــد و درآمــد و بــه دنبــال 
ــن  ــدازه شــهرها را در ای ــداد و ان ــد تع ــن رون ــات شــهری منجــر شــد، ای ــرای خدم آن تقاضــا ب
کشــورها افزایــش داد و از اواســط قــرن بیســتم زمینــه را بــرای نابرابــری و عدم تعــادل در نظــام 
شــهری ایــن کشــورها از جملــه ایــران فراهــم کــرد، امــا آنچــه در کشــورهای پیشــرفته رخ داد، 
ســازگاری آرام و منظــم میــان تغییــرات ســاختار فضایــی و کارکــرد نظــام شــهری بــا دگرگونــی 
در منابــع انــرژی و زیرســاختی بــود؛ بــه همیــن ســبب نظــام شــهری در کشــورهای پیشــرفته، 
نظــم بیشــتری دارد و بیشــتر شــهرهای ایــن کشــورها در کنــار کارکردهــای ملــی، کارکردهــای 

ــکاران، 1388(. ــودی و هم ــد )فره ــدا کرده ان ــی پی بین الملل

1-5- بارگذاری های صنعتی
ــته،  ــود در گذش ــل سیاســت های موج ــه کشــور به دلی ــی در پهن ــای صنعت ــع فعالیت ه  توزی
ــن،  ــن بی ــد. در ای ــان مي کن ــادی را نمای ــي زی ــی، عدم تعادل های ــز جمعیت ــع مراک ــد توزی مانن
سیاســت های مبنــي بــر ایجــاد قطب هــای صنعتــی جایگزینــی صــادرات در برنامه هــای 
ــای  ــا در بخش ه ــت و فعالیت ه ــز صنع ــور و تمرک ــدن فضــای کش ــی ش ــته، موجــب قطب گذش
ــه دو گــروه  خاصــی از کشــور شــده اســت. ایــن گــروه از فعالیت هــا از نظــر ســازمان فضایــی ب
ــات،  ــت و خصوصی ــه ماهی ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــروه اول فعالیت های ــوند؛ گ ــدی می ش طبقه بن
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ــد  ــر اســاس ویژگی هــای طبیعــی ســرزمین شــکل می گیرن ــد و ب وابســتگی مکانــی خــاص دارن
کــه شــامل فعالیت هــای معدنــی و برخــی صنایــع وابســته بــه معــادن، صنایــع مرتبــط بــا دریــا 
نظیــر کشتی ســازی و... هســتند. گــروه دوم، یعنــي فعالیت هــای صنعتــی اگرچــه بــراي اســتقرار 
ــا در  ــتقرار آنه ــراي اس ــی را ب ــاط متفاوت ــوان نق ــد، می ت ــی را مي طلبن ــی خاص ــرایط محیط ش
ســرزمین مکان یابــی کــرد، ایــن گــروه از صنایــع بیشــتر متأثــر از سیاســت های خــاص دولت هــا 
ــتفاده از  ــی و اس ــت گذاران محل ــت سیاس ــرف، حمای ــای مص ــه بازاره ــی ب ــته، نزدیک در گذش
ــد و  ــی و مناطــق توســعه یافته تر اســتقرار مي یابن ــز جمعیت ــاده در نزدیکــی مراک ــای آم زیربناه

ــوند. ــق مي ش ــن مناط ــه ای ــی ب ــای صنعت ــت و فعالیت ه ــذب جمعی موجــب تشــدید ج
شــایان ذکــر اســت کــه مناطــق شــهری تهــران )قطــب فعالیت هــای اقتصــادی، به ویــژه صنعتی 
کشــور( شــمار زیــادی از کارگاه هــای صنعتــی کشــور را در خــود جــای داده اســت، همچنیــن تعداد 
زیــادی از واحدهــای بــزرگ صنعتــی کشــور، به خصــوص صنایــع تولیــد خــودرو و قطعــات آن در 
ایــن منطقــه شــهری اســتقرار یافته انــد. در ایــن بیــن، مناطــق و اســتان های هم جــوار کالن شــهر 
تهــران، به ویــژه محــور تهــران- کــرج-  قزویــن نیــز شــامل طیــف گســترده ای از صنایــع بــزرگ 

کشــور در زمینــه صنایع نســاجی هســتند.
گفتنــي اســت بــا قطبــی شــدن فضــای کشــور و توســعه فعالیت هــای صنعتــی در بخش هــای 
خاصــی از کشــور، ســیل مهاجــرت جوامــع روســتایی بــه ایــن مناطــق به ویــژه از اواخــر دهــه 40 
تشــدید شــد و ایــن مســئله نگرانی هایــی را در ســطوح سیاســت گذاری و برنامه ریــزی رقــم زد، بــه 
همیــن دلیــل در همــان مقطــع بــدون وجــود برنامــه مدونــی بــه نــام آمایــش، بــرای تمرکززدایــی 
و توزیــع بهینــه فعالیت هــا و ســکونتگاه ها در پهنــه ســرزمین، سیاســت ها و راهبردهایــی بــرای 
ــت کــه از  ــرار گرف ــون توجــه ق ــر توســعه یافته در کان ــا به ســوی مناطــق کمت ــت فعالیت ه هدای
ــران،  ــری ته ــعاع 120 کیلومت ــع در ش ــداث صنای ــت اح ــه ممنوعی ــوان ب ــا می ت ــن آنه مهم تری
ممنوعیــت فعالیت هــا در شــعاع 50 کیلومتــری اســتان ها و برخــی از معافیت هــا و مشــوق های 
مالــی بــرای اســتقرار فعالیت هــای صنعتــی در مناطــق کمتــر توســعه یافته اشــاره کــرد، امــا ایــن 
ــور  ــه کش ــکونتگاه ها در پهن ــا و س ــه فعالیت ه ــع بهین ــر توزی ــی ب ــار چندان ــز آث ــت ها نی سیاس
ــت و  ــز یاف ــور تمرک ــی از کش ــای خاص ــی در بخش ه ــای صنعت ــه، فعالیت ه ــت، درنتیج نداش
بخــش زیــادی از جمعیــت در انــزوا و حاشــیه قــرار گرفــت. در حــال حاضــر نیــز معضــالت متعــدد 
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ــژه زیســت محیطی در کشــور مشــاهده مي شــود.  ــی، به وی اقتصــادی و اجتماع
ــمار  ــرزمین، ش ــه س ــا در پهن ــن بي توازني ه ــده ای ــاخص های نمایان کنن ــن ش ــی از مهم تری یک
کارگاه هــای صنعتــی 10 کارکــن و بیشــتر اســت. بــر اســاس اطالعــات موجود، تعــداد ایــن کارگاه ها 
در ســال 1379، معــادل 11 هــزار و 200 کارگاه بــود کــه تعــداد آنهــا در ســال 1385 بــه 16 هــزار 
و 57، و در ســال های 1390 و 1393 بــه 14 هــزار و 962 و  14 هــزار و 452 رســید )نمــودار 2(.

نمودار 1-2 تحوالت تعداد کارگاه هاي صنعتی 10 کارکن و بیشتر طی سال هاي 1393 -1379

مأخذ: سالنامه آماری سال های 1380،  1386 و 1395، مرکز آمار ایران

ــع،  ــت از صنای ــود اقتصــادی، سیاســت های حمای ــق و رک ــي چــون رون ــي اســت عوامل گفتن
سیاســت های واردات و صــادرات، ثبــات تصمیم گیــری دولــت و سیاســت های حمایتــی در چنــد 
ــا  ــف افزایــش ی ــع در ســال های مختل ــن صنای ــا تعــداد ای ســال گذشــته، ســبب شــده اســت ت
ــا  ــال های 1379 ت ــی س ــود، ط ــاهده می ش ــودار 2 مش ــه در نم ــه ک ــد. همان گون ــش بیاب کاه
ــرار  ــت ق ــتور کار دول ــت در دس ــت از صنع ــت و حمای ــبی داش ــات نس ــور ثب ــه کش 1384- ک
داشــت- شــمار کارگاه هــای صنعتــی بــا افزایــش چشــمگیري همــراه بــود، امــا از ســال 1385، 
ــژه کارگاه هــاي کوچــک  ــوج واردات و تحریم هــا شــمار کارگاه هــاي کشــور، به وی ــا م ــان ب هم زم
و متوســط کاهــش یافــت و شــمار زیــادی از آنهــا از گردونــه تولیــد خــارج شــدند؛ به طــوری کــه 
تعــداد آنهــا از بیــش از 16 هــزار کارگاه صنعتــی 10 کارکــن و بیشــتر در ســال 1385، بــه 14 

هــزار و 500 کارگاه در ســال 1393 رســید.
ــع  ــان دهنده توزی ــتان ها، نش ــطح اس ــش کارگاه در س ــع و پراکن ــه توزی ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
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نامــوزون ایــن فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین اســت. هرچنــد در خالل ســال های گذشــته، سیاســت ها 
و برنامه هــای متعــددی بــرای تمرکززدایــی و توســعه مناطــق فقیــر و کمتــر توســعه یافته از طریــق 
مشــوق های مختلــف مالــی و پولــی بــرای توســعه صنعتــی در مناطــق کمتــر توســعه یافته در نظــر 
گرفتــه شــده اســت، برآینــد و نتایــج ایــن اقدامــات موفقیــت چندانــی نداشــته اســت و کمــاکان 
شــکاف بســیار زیــادی بیــن مناطــق مختلف کشــور مشــاهده می شــود. بــر اســاس اطالعــات موجود 
در ســال 1393، از مجمــوع 14 هــزار و 452 واحــد صنعتــی 10 کارکــن و بیشــتر، حــدود 7 هــزار و 
716 واحــد در اســتان های تهــران، اصفهــان، خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، کرمــان، کرمــان، 
قزویــن و البــرز مســتقر بودنــد کــه درمجمــوع بیــش از 53,4 درصــد واحدهــای صنعتــی را تشــکیل 
مي دادنــد. افــزون بــر ایــن، اســتان های ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد، خراســان شــمالی، بوشــهر، 
خراســان جنوبــی، کردســتان و سیســتان و بلوچســتان نیــز درمجمــوع 578 واحد صنعتــی را در خود 
جــای داده بودنــد کــه ســهم آنهــا حــدود 4 درصــد بــوده اســت، البتــه بایــد یــادآور شــد کــه اســتان 
بوشــهر به دلیــل وجــود صنایــع بــزرگ نفــت و گاز و پتروشــیمی، از منظــر توســعه صنعتــی از ســایر 

اســتان های مذکــور متفــاوت اســت )نمــودار 3 و شــکل 5(.
نمودار 1-3 توزیع کارگاه 10 کارکن و بیشتر به تفکیک استان در سال 1393

مأخذ: سالنامه آماری سال 1393، مرکز آمار ایران 1395
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شکل  1-5 پراکنش صنایع منتخب در ایران

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، )1396( امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست

ــه  ــی در پهن ــای صنعت ــاي فعالیت ه ــان دهنده بي توازني ه ــاخص های نش ــر از ش ــی دیگ یک
ــال 1392 در کل کشــور 866 شــهرک و  ــی اســت. در س ســرزمین، شــهرک ها و نواحــی صنعت
نواحــی صنعتــی، شــامل 534 شــهرک صنعتــی و 332 نواحــی صنعتــی، به صــورت نامتــوازن در 
ــمالی  ــی و ش ــمال غرب ــتان های ش ــان و اس ــرز، اصفه ــران، الب ــژه ته ــف، به وی ــتان های مختل اس

مســتقر شــده بــود )شــکل 6(.



/  اقتصاد ایران در سال 1397 132

شکل 1-6 توزیع و پراکنش شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی در کشور در سال 1392

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، )1390( امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست

ــادی از ایــن واحدهــای صنعتــی در شــهرهای  ــه کــه مشــاهده می شــود، شــمار زی همان گون
ــه  ــده اند ک ــتقر ش ــی مس ــز جمعیت ــی مراک ــاً در نزدیک ــی، و عمدت ــی صنعت ــی و نواح صنعت
درنتیجــه رشــد کانون هــای شــهری و ســکونتگاه ها در چنــد ســال اخیــر، تعارضــات و معضــالت 
ــد. در ایــن میــان، انتشــار  ــژه در کالن شــهرها به وجــود آورده ان زیســت محیطی متعــددی را به وی
حجــم چشــمگیر آالینده هــای ناشــی از فعالیت هــای صنعتــی، فشــار زیــادي را بــر محیط زیســت، 
به ویــژه مناطــق شــهری وارد کــرده و پیامدهــاي ســویی را بــر شــهروندان، حیوانــات، گیاهــان و 
بناهــا برجــای گذاشــته اســت، به ویــژه در شــهرهایی نظیــر تهــران، اصفهــان تبریــز، اراک، کــرج 
کــه از ظرفیــت خــود پاالیــی محــدودی دارنــد. افــزون بــر ایــن، ســایر شــهرهای کشــور از جملــه 
یــزد، اهــواز و مشــهد نیــز بــه دالیــل یادشــده بــا معضــالت آلودگــی هــوا مواجــه هســتند. به طــور 
حتــم، اســتمرار ایــن رونــد و افزایــش تمرکــز فعالیت هــای صنعتــی ســبب ناپایــداری محیطــی 
ــد. ــه مي کن ــی مواج ــای اساس ــا چالش ه ــور را ب ــعه کش ــم انداز توس ــود و چش ــور مي ش در کش
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1-6- فعالیت های کشاورزی
کشــاورزی از زمان هــای کهــن و بــه روایتــی حتــی قبــل از ورود اقــوام آریایــی بــه ایــران، در 
ایــن ســرزمین رواج داشــته اســت، ایــن صنعــت و فعالیت هــای وابســته بــه آن به منزلــه بنیــان 
ــد آورده  ــور پدی ــی کش ــیمای طبیع ــی را در س ــای عمیق ــته دگرگونی ه ــران، پیوس ــد در ای تولی
اســت. بــا توجــه بــه کمبــود آب در کشــور و محدودیــت اراضــی، ایــن دو عامــل همــواره در تکوین 
ــده داشــته اند. ــای کشــاورزی نقشــي تعیین کنن ــز اســتقرار انســانی و فعالیت ه و توســعه مراک

گفتنــي اســت فعالیت هــای کشــاورزی نیــز از دیــدگاه ســازمان فضایــی بــه دو گــروه 
ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــروه اول ک ــود. گ ــدی مي ش ــز طبقه بن ــترده و متمرک ــای گس فعالیت ه
ــامل  ــنتی را ش ــترده و س ــای گس ــداری( و دامداری ه ــم و باغ ــی، دی ــی )آب ــای زراع فعالیت ه
ــی و  ــای طبیع ــت از قابلیت ه ــه تبعی ــرارادی و ب ــل غی ــر از عوام ــادی متأث ــد زی ــود، تاح می ش

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــرزمین ش ــه س ــم در پهن ــاک اقلی ــای خ ویژگی ه
گــروه دوم ایــن فعالیت هــا کــه شــامل واحدهــای متمرکــز پــرورش دام و طیــور و کشــت های 
نویــن )گلخانــه ای( اســت، عمدتــاً در حاشــیه مراکــز عمــده مصــرف و به تبعیــت از سیاســت های 
دولــت و ویژگی هــای بازارهــا شــکل گرفتــه اســت. اصلی تریــن تمرکزهــا در اراضــی و محدوده های 
کشــت آبــی در شــمال کشــور و در حاشــیه جنوبــی دریــای خــزر مشــاهده می شــود. درحقیقــت، 
بخش هــای وســیعی از اراضــی اســتان های گیــالن، مازنــدران و گلســتان بــه ایــن نــوع کاربــری 
کشــاورزی اختصــاص دارد و بقیــه اراضــی کشــاورزی آبــی در جلگه هــای اســتان خوزســتان تــا 
کرانه هــای خلیج فــارس، دامنه هــای شــرقی زاگــرس یعنــي بخش هــای شــمالی اســتان فــارس، 
بخش هایــی از اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحــال و بختیــاری، همچنیــن  بخش هایــی 
ــی از نواحــی شــمالی  ــژه دشــت اصفهــان را شــامل می شــود. بخش های از اســتان اصفهــان به وی
و میانــی اســتان خراســان، اطــراف زابــل در سیســتان، جیرفــت و بــم در اســتان کرمــان و اراضــی 
واقــع در جنــوب و غــرب منطقــه شــهری تهــران تــا دشــت قزویــن و اراضــی دشــت مغــان نیــز 
از دیگــر مناطــق متمرکــز آبــی کشــاورزی قلمــداد می شــود. ســایر مناطــق اراضــی آبــی کشــور 
ــده  ــرزمین پراکن ــطح س ــا در س ــی آبراهه ه ــر و حواش ــت های کوچک ت ــا و دش ــورت لکه ه به ص
هســتند کــه می تــوان بــه اســتان های همــدان، مرکــزی، کرمانشــاه، لرســتان، آذربایجــان شــرقی 

و غربــی، قــم و ســمنان اشــاره کــرد )شــکل 7(.
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شکل 1-7 توزیع اراضی کشاورزی آبی، باغ ها و دیم در کشور

از عمده تریــن اراضــی کشــت دیــم کــه به صــورت نســبتاً یکپارچــه در ســطح ســرزمین مشــاهده 
مي شــود، بخش هــای وســیعی از آذربایجــان شــرقی، غربــی و اردبیــل و امتــداد آن تا مناطق شــمالی 
همــدان و ســنندج اســت، همچنیــن در بخش هــای میانــی اســتان خراســان )خراســان رضــوی( نیز 
وجــود دارد. از ســوی دیگــر، بــه تبعیــت از سیاســت های دولــت )ماننــد خریــد تضمینــی گنــدم 
از کشــاورزان( و بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی کشــور و تغییــرات بارندگــي در ســال های مختلــف، 
ســطح زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی بــا نوســانات زیــادی همــراه مي شــود؛ بــه ایــن ترتیــب 
ــر کشــت محصــوالت  ــا ســایر عوامــل جانبــی دیگــر در نوســانات ســطح زی کمبــود آب همــراه ب
زراعــی در ایــران دخیــل اســت؛ از ایــن رو بخــش زیــادي از زمین هــای زراعــی بــه آیــش گذاشــته 
ــران  ــرای کشــت در ای ــت مناســب ب ــا، اراضــی دارای قابلی ــن برآورده ــر اســاس آخری می شــود. ب
حــدود 37 میلیــون هکتــار اســت کــه حــدود 18/5 میلیــون هکتــار آن در فراینــد تولیــد اســتفاده 
ــار  ــون هکت ــور متوســط حــدود 5/76 میلی ــا 1387، به ط ــال های 1375 ت ــود. در خــالل س مي ش
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ــاي  ــار به صــورت باغ ه ــون هکت ــی، 1/89 میلی ــر کشــت محصــوالت ســاالنه آب ــن ســطح، زی از ای
مثمــر و حــدود 5/65 میلیــون هکتــار نیــز زیــر کشــت محصــوالت ســاالنه دیــم قــرار گرفتــه اســت، 

همچنیــن حــدود 5/2 میلیــون هکتــار به صــورت آیــش آبــی و دیــم اســتفاده مي شــود.
ــد  ــي مانن ــل مختلف ــت به دالی ــت کش ــی تح ــی زراع ــطح اراض ــته، س ــال های گذش ــی س ط
کمبــود آب و خشک ســالی کاهــش محسوســی یافتــه اســت. در ســال 1393، مســاحت اراضــی 
ــه در  ــوده ک ــار ب ــون هکت ــدود 16/5 میلی ــاغ( ح ــش و ب ــت، آی ــامل زراع کشــاورزی کشــور )ش
ــه  ــار، معــادل 6/2 درصــد کاهــش یافت ــا حــدود 17/7 میلیــون هکت ــا ســال 1382 ب مقایســه ب
ــرات مســتمر رســمی و غیررســمی در  ــه تغیی ــوان ب ــر می ت ــن ام ــل ای ــن دالی اســت. از مهم تری
کاربــری اراضــی کشــاورزی، کمبــود آب ناشــی از خشک ســالی، کشــت نکــردن زمیــن بــه مــدت 

پنــج ســال و... اشــاره کــرد.
ــور  ــاي کش ــاحت باغ ه ــا 1393، مس ــل هاي 1382 ت ــی س ــد، ط ــان ش ــه بی ــالف آنچ برخ
افزایــش یافتــه و از حــدود 1/5 میلیــون هکتــار بــه حــدود 1/8 میلیــون هکتــار )25 درصــد رشــد( 
رســیده اســت؛ در حالــی کــه طــی ایــن دوره مســاحت اراضــی زراعــی بــا 9 درصــد کاهــش، از 16 

میلیــون هکتــار بــه 14/7 میلیــون هکتــار در ســال 1393 رســیده اســت )4(.
نمودار 1-4 تحوالت سطح اراضی زراعی و باغی کشور طی سال هاي 1393 -1382

ــا  مأخــذ: ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان مرکــزی )1395(، بررســی رونــد بهره برداری هــای کشــاورزی اســتان مرکــزی در مقایســه ب
ــال های 1382 و 1393 ــور در س کش
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ــود  ــای بخــش کشــاورزی وج ــن چالش ه ــی از مهم تری ــی، یک ــازمان فضای ــل س ــر تحلی از منظ
ــیه  ــور و حاش ــمالی کش ــق ش ــژه در مناط ــده به وی ــن پدی ــت، ای ــش اس ــن بخ ــی در ای خرده مالک
کالن شــهرهایی ماننــد تهــران- کــه زمیــن ارزش اقتصــادی بیشــتری دارد- ســبب تغییــر کاربــری 
ــن اراضــی  ــای مســکونی و تجــاری می شــود و بهتری ــد کاربری ه ــا مانن ــه ســایر کاربری ه ــن ب زمی
ــی کشــور را در معــرض  ــد و در بلندمــدت امنیــت غذای ــاع خــارج می کن ــز انتف کشــاورزی را از حی
ــد از کل  ــدود 67 درص ــاورزی، ح ــه کش ــاس آمارنام ــر اس ــال ب ــرای مث ــد؛ ب ــرار مي ده ــد ق تهدی
بهره بــرداران زراعــی )زیــر کشــت و آیــش( کشــور در ســال 1393، در زمین هایــی کمتــر از 5 هکتــار 
زراعــت می کردنــد، همچنیــن حــدود 600 هــزار بهره بــردار در کشــور در زمین هایــی کمتــر از یــک 
ــدود  ــوند، ح ــامل می ش ــرداران را ش ــد از کل بهره ب ــدود 25 درص ــه ح ــتند ک ــت داش ــار فعالی هکت
42/8 درصــد از بهره بــرداران زراعــی کشــور نیــز زمین هــای کشــاورزی یــک تــا کمتــر از 5 هکتــار 
ــر از 34  ــی، کمت ــردار زراع ــون بهره ب ــش از 2/4 میلی ــار ســال 1393 از بی ــر اســاس آم ــته اند. ب داش
ــا 62  ــد و تنه ــت می کردن ــار و بیشــتر فعالی ــه مســاحت 50 هکت ــی ب ــردار در زمین های ــزار بهره ب ه
بهره بــردار زمین هایــی بیــش از 2 هــزار هکتــار دارنــد )نمــودار 5(؛ بنابرایــن می تــوان نتیجــه  گرفــت 
ــه نفــع زمین هــای خــرد و کوچــک، یکــی از  ــع ناکارآمــد زمین هــای زراعــی در کشــور ب کــه توزی
ــه   دالیــل بهــره وری پاییــن بخــش کشــاورزی به طــور عــام، و بهــره وری آب در بخــش کشــاورزی ب
شــکلي خــاص در ایــران اســت؛ زیــرا کوچــک بــودن اراضــی و پراکندگــی آن در پهنــه کشــور، امــکان 
مکانیــزه کــردن و ســرمایه گذاری را بــه منظــور ارتقــای بهــره وری آب کاهــش می دهــد و اســتفاده 
ــدود،  ــع مح ــن مناب ــن ای ــان یافت ــا پای ــدت ب ــه در بلندم ــد، درنتیج ــن می زن ــه از آب را دام بی روی

مهاجــرت از مناطــق روســتایی بــه مناطــق شــهری بــاز هــم تشــدید می شــود.
نمودار 1-5 توزیع تعداد اراضی زراعی )زیر کشت و دیم( در سال 1393

مأخــذ: بررســی رونــد بهره برداری هــای کشــاورزی اســتان مرکــزی در مقایســه بــا کشــور در ســال های 1382 و 1393 )1395(، ســازمان 
برنامــه و بودجــه اســتان مرکزی
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شــایان ذکــر اســت الزامــات ناشــی از تحــوالت جمعیــت و تغییــر الگوهــاي مصــرف جامعــه 
ــی در بخــش  ــا خودکفای ــذا ســبب شــد ت ــن غ ــن ضــرورت تأمی ــر، همچنی ــه اخی ــد ده در چن
ــن  ــا در ای ــد، ام ــور باش ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــائل اساس ــی از مس ــواره یک ــاورزی، هم کش
فراینــد کمتــر بــه محدودیت هــا و قابلیت هــای ســرزمین بــرای توســعه کشــاورزی توجــه شــده 
اســت؛ بــرای مثــال گســترش اراضــی کشــاورزی بــدون توجــه بــه قابلیت هــای ســرزمین، تخریــب 
پوشــش گیاهــی و فرســایش خــاک ناشــی از توســعه اراضــی کشــاورزی در دیمزارهــا، اراضــی 
شــیب دار و بعضــی اراضــی تحــت کشــت آبــی کشــور موجــب ناپایــداری در ایــن بخــش و کاهــش 

تولیــد، کیفیــت خــاک و تــوان تولیــد و ســرانجام فرســایش شــدید خــاک شــده اســت.
1-7- بارگذاری های زیربنایی

فعالیت هــای زیربنایــی کــه در خــالل چنــد دهــه گذشــته در نقــاط مختلــف کشــور اجــرا شــده 
اســت، بــا توجــه بــه ماهیــت، پیامدهــاي گوناگونــی را در توزیــع و مکان گزینــی فعالیت هــا در پهنــه 
کشــور بــر جــای گذاشــته  اســت. تأسیســات زیربنایــی نیــز ماننــد ســایر فعالیت هــای تولیــدی، تحت 
تأثیــر دو گــروه از عوامــل غیــرارادی و ارادی در فراینــد تاریخــی در ایــران شــکل گرفته  اســت. امکانات 
و تأسیســات زیربنایــی کشــور را می تــوان بــه دو گــروه نقطــه ای و شــبکه ای تقســیم  کــرد. تأسیســات 
نقطــه ای نظیــر نیروگاه هــا، پاالیشــگاه ها، فرودگاه هــا و بندرهــا، هــم در نتیجــه عوامــل ارادی )نظیــر 
ایجــاد فرودگاه هــا در شــهرهای کوچــک بــدون توجیهــات الزم( و هــم عوامل غیــرارادی )نظیــر احداث 
ــه تبعیــت از ویژگی هــای طبیعــی در کشــور  ــه اســت( ب ســدها کــه پیش شــرط آن وجــود رودخان
شــکل گرفتــه  اســت؛ بــه عبــارت دیگــر برخــی از آنهــا ماننــد ســدها یــا بندرهــا بیشــتر تحــت تأثیــر 
ــای گازی، پاالیشــگاه ها و  ــد نیروگاه ه ــر مانن ــد و برخــی دیگ ــای ســرزمین شــکل گرفته ان قابلیت ه
ــی در  ــز جمعیت ــت از مراک ــه تبعی ــا ب ــر اســاس سیاســت های ارادی ی ــا بیشــتر ب ــژه فرودگاه ه به وی
پهنــه ســرزمین مســتقر شــدند. درمجمــوع، امکانــات و تأسیســات شــبکه زیربنایــی کشــور کمتــر 
از قابلیت هــای ســرزمینی تبعیــت کــرده و بیشــتر بــه تبعیــت از مراکــز جمعیتــی و سیاســت های 

اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و بعضــاً نظامــی نمــود یافتــه  اســت.
در حــال حاضــر امکانــات و تأسیســات زیربنایی منعکس در ســازمان فضایی کشــور، شــامل شــبکه 
راه هــای اصلــی، فرعــی، راه آهــن، شــبکه فرودگاهــی، خطــوط انتقــال بــرق و ســوخت و ســد و ســایر 
ــاخت ها، نشــان دهنده  ــر زیرس ــی کشــور از منظ ــازمان فضای ــی و... اســت. بررســی س ــازه های آب س
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توزیــع نکــردن آن در پهنــه ســرزمین اســت کــه برخــی از ایــن عدم تعادل هــا، از شــرایط طبیعــی 
کشــور )ماننــد ســدها( و برخــی نیــز از سیاســت ها و برنامه هــای دولت هــا از گذشــته ناشــی می شــود.
گفتنــي اســت شــبکه راه هــای اصلــی و فرعــی کشــور- کــه عمدتــاً وظیفــه برقــراری ارتبــاط 
ــور  ــی و به ط ــر کم ــل از نظ ــد- حداق ــده دارن ــر عه ــت را ب ــت و فعالی ــی زیس ــز اصل ــن مراک بی
ــانی  ــکونتگاه های انس ــز و س ــتر مراک ــز بیش ــل تمرک ــا به دلی ــد، ام ــی دارن نســبی، پوشــش خوب
در مناطــق غربــی، شــمالی و شــمال غــرب کشــور، همچنیــن شــرایط طبیعــی و بوم شــناختی، 
ــورت  ــکل 8 به ص ــت. در ش ــور اس ــرق کش ــوب ش ــرقی و جن ــق ش ــش از مناط ــا بی ــم آنه تراک

ــت. ــده اس ــان داده ش ــور نش ــا در کش ــي از زیربناه ــای ناش ــه عدم تعادل  ه خالص
شکل  1-8 عدم تعادل های زیربنایی در سازمان فضایی کشور
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کمبــود زیربناهــا در برخــی از اســتان های کشــور و ایجــاد زیربناهــای بیــش از ظرفیــت برخــی 
از مناطــق، همچنیــن خشــکی محــور بــودن ســازمان فضایــی کشــور- کــه در یــک بــازه زمانــی 
ــا ظرفیت هــای دریایــی و ســاحلی  ــی شــکل گرفتــه اســت- ســبب شــده اســت ت بســیار طوالن
کشــور آن گونــه کــه بایــد اســتفاده نشــود. بــر اســاس پژوهش هــا و آمارهــای ارائــه شــده از مراجع 
رســمی کشــور )در شــمال و جنــوب( بیــش از 2700 کیلومتــر خــط ســاحلی وجــود دارد کــه 
معــادل یک چهــارم مســاحت کشــور، دریــای تحــت حاکمیــت اســت و بیــش از دویســت میلیــون 
ــگاه  ــرداری دارد )پژوهش ــت بهره ب ــاع قابلی ــورت مش ــای آزاد به ص ــوس و دری ــع اقیان کیلومترمرب

ــوم جــوی، 1392(. ــی اقیانوس شناســی و عل مل
ــتفاده از  ــی در اس ــت تاریخ ــتعماری1 و غفل ــت های اس ــون سیاس ــي چ ــفانه به دالیل متأس
ــت و  ــوب، جمعی ــواحل جن ــژه س ــران به وی ــواحل ای ــور، س ــاحلی کش ــی و س ــای دریای قابلیت ه
توســعه پذیرفتــه اي نــدارد. بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، در ســال 1385، هشــتاد شــهر 
ــان آنهــا 10  ــا جمعیــت بیــش از 100 هــزار نفــر در کشــور وجــود دارد کــه به ســختی در می ب
ــت  ــبی جمعی ــم نس ــل تراک ــن دلی ــه همی ــود، ب ــت می ش ــدر یاف ــک بن ــا نزدی ــدری ی ــهر بن ش
ــم  ــان ک ــای عم ــواحل دری ــع در س ــتان های واق ــژه اس ــور، به وی ــاحلی کش ــتان های س در اس
ــا  ــه ب ــوه، در مقایس ــای بالق ــم قابلیت ه ــق علی رغ ــن مناط ــعه در ای ــاخص های توس ــت و ش اس
ســایر مناطــق کشــور در ســطح نازلــی قــرار دارد؛ در حالــی کــه مهم تریــن و توســعه یافته ترین 
شــهرهای جهــان- کــه در حــال حاضــر نقش هــا و کارکردهــای بین المللــی یافته انــد- شــهرهای 

ــا  ــه دری ــا ب ــا و دولت ه ــی ملت ه ــردن دسترس ــدود ک ــواره مح ــان هم ــای جه ــتعمارگران و ابرقدرت ه ــه اس ــترك هم ــرد مش 1 .  راهب
بــوده اســت کــه متأســفانه در ایــران نیــز از ایــن راهبــرد اســتفاده مي شــود کــه درنتیجــه، مناطــق ســاحلی و دریایــی ایــران توســعه الزم 
را به دســت نیاوردنــد؛ به عنــوان مثــال ایرانیــان بــه دریاهــا و ســواحل توجــه چندانــي نداشــتند. آرنولــد ویلســون )1906( در گزارشــی، 
نــگاه ایرانیــان بــه دریــا و ســواحل را چنیــن عنــوان کــرده اســت: »دریــا و اقیانــوس از دیــد ملــت ایــران مناطــق خوفنــاك پــر از نهنــگ و 

ــد«. ــد و می خورن ــه می کنن ــه آدم را تکه تک ــد ک ــوه مي کن ــه جل ــات عجیب الخلق ــوس و حیوان اختاپ
از مهم ترین دالیل کشورهای استعمارگر برای بازدارندگی از توجه به سواحل و دریاها می توان موارد زیر را نام برد:

تسلط بر تنگه ها و گذرگاه های مهم دنیا برای کنترل و نیازمند کردن کشورها؛  
محصور کردن کشورها در خشکی و محروم کردن از دریا برای عقب نگهداشتن از کاروان تمدن جهان؛  
کاهش سواحل دریایی برای برخي کشورهل به منظور کاهش ارزش راهبردی؛  

چنانچه به هر دلیل )مانند جزیره ای یا شبه جزیره ای بودن( محدود کردن دسترسی به دریا ممکن نبود موارد زیر اعمال مي شد:
ایجاد کشورهایی کوچک مانند بحرین، قطر، کویت و... همچنین محروم کردن از امکانات راهبردی وسعت و جمعیت و...  
ــه منظــور شــکل گیــری تمرکــز جمعیــت و فعالیت هــای اقتصــادی در    ــرای کشــوری ماننــد ایــران ب اتخــاذ برخــي سیاســت ها ب

مناطــق مرکــزی کشــور و دور از ســواحل )بــه خصــوص ســواحل جنوبــی( )گلــکار، 1388(.
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بنــدری و نزدیــک بــه دریــا هســتند؛ بــرای مثــال در قــاره اروپــا می تــوان بــه شــهرهای اســتکهلم، 
اســلو، هلســینکی، کپنهــاگ )حوزه اســکاندیناوی(، مارســی، نانت )فرانســه(، گالســکو، نیوکاســل، 
ــک(،  ــل )بلژی ــپانیا(، بروکس ــلونا )اس ــان(، بارس ــورگ )آلم ــتان(، هامب ــتر )انگلس ــدن، منچس لن
آمســتردام )هلنــد(، آتــن )یونــان( اشــاره کــرد. در قــاره آمریــکا نیــز مي تــوان بــه شــهرهایي چــون 
نیویــورک، واشــنگتن، شــیکاگو، سان فرانسیســکو، هوســتون، ســان دیگو، لس آنجلــس )آمریــکا(، 
ــد، پــرت  ــه ملبــورن، ســیدنی، آدالی ــاره آســیا و اقیانوســیه ب ــادا( و در ق همچنیــن ونکــوور )کان
)اســترالیا(، ولینگتــون )نیوزلنــد(، توکیــو )ژاپــن(، ســئول )کــره جنوبــی(، هنگ کنــگ، شــانگهای 
)چیــن(، کواالمپــور )مالــزی(، ســنگاپور )ســنگاپور(، بمبئــی، چنایــی )هنــد(، تایپــه )تایــوان( و 
ــن  ــوان مهم تری ــی( به عن ــای جنوب ــاون )آفریق ــدر کیپ ت ــه بن ــوان ب ــز می ت ــا نی ــاره آفریق در ق
ــعه یافته ترین  ــن و توس ــهرها از متراکم تری ــن ش ــت، ای ــرد. درحقیق ــاره ک ــدری اش ــهرهای بن ش

شــهرهای جهــان هســتند کــه نقشــي اساســی در مبــادالت و تجــارت جهانــی دارنــد.
ــای  ــم قابلیت ه ــار، علی رغ ــد چابه ــران مانن ــاحلی ای ــهرهای س ــر، برخــی از ش از ســوي دیگ
ــا برخــی شــهرهای یادشــده ماننــد بنــدر بمبئــی در هنــد، تراکــم نســبی جمعیــت و  مشــابه ب
شــاخص های توســعه کمتــری دارنــد )بــا وجــود موقعیــت راهبــردی فوق العــاده و قــرار گرفتــن 
ــیار  ــواحل بس ــه آزاد، س ــعه، منطق ــدر درحال توس ــوب، بن ــمال- جن ــی ش ــذرگاه بین الملل در گ
ــود.  ــری نمی ش ــتفاده مؤث ــا اس ــای آنه ــگری و...( از قابلیت ه ــراوان گردش ــای ف ــا، جاذبه ه زیب
خوشــبختانه، در برنامــه ششــم توســعه موضــوع اســتفاده و بهره بــرداری از قابلیت هــای دریایــی 
و ســواحل مدنظــر قــرار گرفــت و بــر اســاس آن در بنــد ب مــاده 2 قانــون برنامــه ششــم توســعه 
ــد  ــت بای ــه دول ــات خــاص مطــرح شــده اســت ک ــی از موضوع ــوان کل ــه عن ســواحل مکــران ب
ســازوکارهای الزم بــرای توســعه و ارتقــای ظرفیت هــای بالقــوه ایــن ســواحل را از طریــق اجــرای 

ــف فراهــم کنــد. ــی و صنعتــی مختل فعالیت هــای زیربنای

1-8- جمع بندی و تحلیل سازمان فضایی کشور
در خــالل ســه دهــه گذشــته موضــوع آمایــش و توزیــع بهینــه فعالیت هــا و توجــه بــه عدالــت، 
مهم تریــن مســائل توســعه کشــور اســت، در ایــن میــان، تالش هــای متعــددی بــرای ســاماندهی و 
توزیــع بهینــه جمعیــت و فعالیت هــا و توزیــع متعــادل آنهــا در پهنــه ســرزمین انجــام شــده اســت، 
ــای  ــی و برنامه ریزی ه ــای آمایش ــا و برنامه ه ــب طرح ه ــه در قال ــوق ک ــات ف ــن، اقدام ــود ای ــا وج ب
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منطقــه ای انجــام شــده ، اثربخشــی زیادي نداشــته اســت و کمــاکان موضــوع توزیع نامناســب امکانات 
و اســتفاده نکــردن از قابلیت هــا و اســتعدادهای مناطــق مختلــف کشــور و بــه عبارتی توســعه نیافتگی 
بخــش اعظمــی از پهنــه کشــور، همچنیــن انــزوا و در حاشــیه قرار گرفتن چالشــي اساســی در کشــور 
اســت. افــزون بــر ایــن، وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه منابــع حاصــل از نفــت کــه از اوایــل دهــه 50 
شمســی تشــدید شــد، کمــاکان نقــش مســلط را در تأمیــن نیازهــای دولــت حفــظ کــرده اســت و 
بــه همیــن دلیــل توزیــع جمعیــت و فعالیت هــا در ســازمان فضایــی کشــور به شــدت تحــت تأثیــر 
درآمدهــای حاصــل از نفــت قــرار گرفتــه و فــراز و فرودهــای آن بــر توســعه کشــور به طــور عــام، و 
ــکاي درازمــدت دولت هــای  ــرا ات ســازمان فضایــی کشــور به طــور خــاص تأثیــر گذاشــته اســت؛ زی
مختلــف بــر منابــع حاصــل از نفــت ســبب شــده اســت تــا پــس از شــش دهــه برنامه ریــزی، هنــوز 
عدم تعادل هــای بســیار شــدیدی در ســازمان فضایــی کشــور مشــاهده شــود. بایــد توجــه داشــت کــه 
هنــوز هــم بســیاری از قابلیت هــا و اســتعدادهای مناطــق مختلــف کشــور، علی رغــم اســتعدادهای 
ــه شــکلي  ــن قابلیت هــا ب ــا در صــورت شــناخته شــدن، از ای ــر، شــناخته نشــده اســت ی انکارناپذی
مؤثــر اســتفاده نشــده اســت. گفتنــي اســت بازتــاب ایــن عدم تعادل هــا، ناموزونــی و عدم تعــادل را در 
ســازمان فضایــی کشــور ایجــاد کــرده اســت. درمجمــوع، ویژگی های ســازمان فضایــی کشــور را از نظر 

ــرد: ــر بررســی ک ــه شــرح زی ــوان ب ــای تشــکیل دهنده آن می ت مؤلفه ه

از منظر تعادل های فضایی
وجــود  بیان کننــده  فضایــی،  ســازمان  کلــی  ســاختار  عنــوان شــد  کــه  همان طــور 
البــرز،  دامنه هــای  زاگــرس،  حاشــیه های  اســت.  کشــور  در  ســرزمینی  عدم تعادل هــای 
ــاس  ــر اس ــت، ب ــز اس ــران نی ــهر ته ــده کالن ش ــه دربرگیرن ــزی ک ــاحلی و مرک ــت های س دش
ــر از سیاســت های دولت هــا در گذشــته مبنــی  قابلیت هــای طبیعــی )عوامــل غیــرارادی( و متأث
ــت و  ــمگیري از جمعی ــش چش ــل ارادی(، بخ ــعه )عوام ــای توس ــا و محوره ــاد قطب ه ــر ایج ب
فعالیت هــا را در خــود جــای داده انــد. تقریبــاً تمامــی شــهرهای بــزرگ و مجموعه هــای متراکــم 
روســتایی، همچنیــن بخــش عمــده ای از مراکــز مهــم تولیــد کشــور در ایــن محــدوده اســت و 
ــا بخش هــای شــرقی کشــور دارد. راهبردهــای ایجــاد قطب هــای رشــد و  ــاداری ب اختــالف معن
تخصیــص منابــع مالــی بیشــتر در گذشــته بــه مناطــق خاصــی از کشــور موجــب قطبــی شــدن 
ــی  ــی و صنعت ــن قطــب جمعیت ــده اســت. چندی ــق ش ــن مناط ــا در ای ــکونتگاه ها و فعالیت ه س
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ــز، بخــش عمــده ای از جمعیــت و فعالیت هــا  ــه تهــران، اصفهــان، مشــهد، شــیراز و تبری از جمل
ــبب  ــابق س ــرمایه گذاری های س ــی از س ــتی ناش ــن انباش ــد، همچنی ــذب کرده ان ــود ج ــه خ را ب
مهاجــرت بیشــتر و جــذب جمعیت هــای ســرگردان بــه ایــن نواحــی شــده اســت. گفتنــي اســت 
ایــن رونــد بــا شــدت و ضعف هایــی اســتمرار دارد کــه نتیجــه آن عدم تعــادل شــدید و تفــاوت در 

ــا ســایر مناطــق و کشــور اســت. ــن مناطــق ب شــاخص های توســعه ای
ــاد  ــت های ایج ــار سیاس ــور در کن ــه کش ــای کالن در پهن ــت عدم تعادل ه ــر اس ــایان ذک ش
ــناختی  ــی و بوم ش ــل طبیع ــی از عوام ــاً ناش ــی عمدت ــدي تاریخ ــعه، در فراین ــای توس قطب ه
به ویــژه وجــود منابــع آب بــوده اســت، امــا عدم تعادل هــای درون منطقــه ای در ســازمان فضایــی 
کشــور بیشــتر متأثــر از سیاســت هاي اقتصــادی- اجتماعــی دولت هــا در ســنوات گذشــته بــوده و 

عوامــل طبیعــی و بوم شــناختی نقــش کمتــری در ایــن فراینــد داشــته اســت.
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــات اجتماع ــطح امکان ــادی در س ــای زی ــز تفاوت ه ــی نی ــر کیف از نظ
ســرزمین وجــود دارد. ســطح زندگــی و درآمــد در مناطــق شــهری و روســتایی و بیــن اســتان های 
ــتر  ــه بیش ــذب هرچ ــبب ج ــده س ــن پدی ــه ای ــت ک ــادی اس ــکاف زی ــان دهنده ش ــف، نش مختل
ــت  ــود. درنهای ــتان ها می ش ــق و اس ــایر مناط ــهرها و س ــه ش ــتایی ب ــق روس ــت مناط جمعی
ــرخ شهرنشــینی به ویــژه  ایــن فراینــد ســبب تخلیــه بســیاری از مناطــق روســتایی و افزایــش ن
ــواع  ــه پیامدهــای آن به صــورت ان حاشیه نشــینی در بســیاری از کالن شــهرهای کشــور شــده ک

ــت. ــده اس ــان  ش ــی و زیســت محیطی نمای معضــالت اجتماع
همچنیــن ایــن تفاوت هــا بیــن مناطــق شــهری کوچــک و متوســط، و شــهرهای بــزرگ نیــز 
کامــاًل محســوس اســت. در اصــل هرچقــدر مقیــاس جمعیتــی در ایــران باالتــر باشــد، فعالیت های 
تولیــدی و خدماتــی متمرکــز و گســترده تر مي شــود و در یــک بــازه زمانــی میان مــدت و 
بلندمــدت اختــالف و شــکاف بســیار زیــادی را از نظــر داشــتن خدمــات و درآمــد پدیــد مــي آورد و 
شــکاف بیــن ایــن شــهرها بــا کالن شــهرها را تشــدید مي کنــد. درحقیقــت، قطبی شــدن ســازمان 
ــر سیاســت ها  ــازه زمانــی طوالنــی به ویــژه در صورتــی کــه هدایــت شــده و ب فضایــی در یــک ب
و برنامه هــای هدفمنــد مبتنــی نباشــد، ســبب گســترش مهاجرت هــا و رشــد ســرطانی بســیاری 
از مناطــق و قطب هــا خواهــد شــد؛ پدیــده ای کــه در حــال حاضــر در بســیاری از کالن شــهرهای 

کشــور تشــدید شــده و یکــی از معضــالت فــراروی برنامه ریــزان اســت.
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از منظر وحدت و یکپارچگی فضایی
ــای مناســب  ــی پیونده ــن فضــای مل ــه ای ــم ک ــی کشــور دریافتی ــا بررســی ســازمان فضای ب
ــود  ــی و نب ــن جدای ــی از ای ــد بخش ــدارد. هرچن ــی ن ــدت و یکپارچگ ــتای وح ــی در راس و کاف
یکپارچگــی به دلیــل شــرایط بیابانــی و کوهســتانی )ماننــد وجــود سلســله جبــال البرز در شــمال، 
رشــته کوه های زاگــرس در غــرب و کویرهــای مرکــزی و لــوت( تــا حــدود زیــادی توجیه شــدني 
و ناشــی از شــرایط طبیعــی و بوم شــناختی کشــور اســت، امــا بــا تحــوالت عمیــق در حوزه هــای 
فنــاوری و الزامــات و ضرورت هــای نویــن کشــور، ارتباطــات فضایــی کشــور از بســط و پوشــش 
ــر گسســتگی کلــی  ــه تبعیــت از قابلیت هــای ســرزمین( برخــوردار نیســت. عــالوه ب مناســب )ب
ــی مناطــق شــرقی و جنــوب  ــی و مرکــزی، ســازمان فضای و شــکاف بیــن شــرق و مناطــق غرب
ــرزی  شــرقی کشــور از نظــر کانون هــای زیســتی و توســعه فعالیــت و زیرســاخت ها، مناطــق م
ــزوا  ــژه مناطــق مــرزی در کل کشــور به طــور عــام، و مرزهــای شــرقی به طــور خــاص در ان به وی
قــرار داشــته و شــاخص های توســعه در ایــن نواحــی بــه میــزان زیــادي از ســایر مناطــق کشــور 

ــد. ــان می ده ــور نش ــه کش ــادی را در پهن ــای زی ــوده و عدم تعادل ه ــر ب پایین ت
ــود دارد و  ــز وج ــل متمرک ــای بالفع ــدودی قابلیت ه ــر مع ــیه کوی ــق حاش ــی از مناط در برخ
کانون هــای زیســتی ماننــد یــزد، کرمــان، ســبزوار، زابــل، ایرانشــهر، جیرفــت و مینــاب کــه ایــن 
قابلیت هــا را دارنــد، به عنــوان کانون هــای حفــظ و جــذب جمعیــت عمــل مي کننــد و در صــورت 
ــف گســترده ای از  ــا توجــه به وجــود طی ــن مناطــق )ب ــت از ســرمایه گذاری های الزم در ای حمای
منابــع معدنــی در آنهــا( می تواننــد به عنــوان نقــاط اساســی نشــت آثــار توســعه عمــل کننــد.

از منظر تقسیم کار تخصصی بین مناطق
در تحلیــل کارکردهــا و عملکــرد ســازمان فضایــی، و بــه تبعیــت از توزیــع فضایــی فعالیت هــا 
در گســتره ســرزمین می تــوان تقســیم کاری را در بیــن مناطــق کشــور مشــاهده کــرد. هرچنــد 
ایــن تقســیم کار کمتــر از مالحظــات آمایشــی و مبتنــی بــر قابلیت هــا شــکل گرفتــه اســت ، امــا 
در خــالل ســال های گذشــته تقســیم کاری بیــن مناطــق مختلــف کشــور صــورت گرفتــه اســت 

کــه از مهم تریــن ایــن محورهــا و مراکــز می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــژه  ــی به وی ــی و صنعت ــای خدمات ــف گســترده ای از فعالیت ه ــران در طی ــهری ته ــه ش منطق

صنایــع خــودرو و ماشــین آالت؛
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ــع  ــی، صنای ــزات اساس ــد فل ــکر، تولی ــد ش ــت، تولی ــع نف ــه صنای ــتان در زمین ــه خوزس ناحی
ــی؛ ــل دریای ــل و نق ــدری و حم ــات بن ــیمی، خدم ــیمیایی و پتروش ش

منطقه اصفهان در طیف وسیعی از فعالیت های صنعتی خصوصاً تولید فلزات اساسی؛
منطقــه آذربایجــان بــه مرکزیــت قطــب صنعتــی تبریــز در صنایــع ماشــین ســازی، کشــت 

ــی؛ غــالت و پنبــه و تولیــدات دامــی و خدمــات بازرگان
ــالت و  ــی، غ ــوالت باغ ــی، محص ــع غذای ــهد در صنای ــب مش ــان و قط ــمال خراس ــه ش ناحی

ــه؛ ــد و پنب چغندرقن
منطقه صنعتی اراک در صنایع ماشین سازی و آلومینیم؛

ــی  ــع الکتریکــی، الکترونیــک و شــیمیایی و ناحیــه جنوب محــور شــیراز- مرودشــت در صنای
ــا؛ ــارس در تولیــد مرکبــات و خرم اســتان ف

ــج، صنایــع الکتریــک و  ــدران، گلســتان( در تولیــد برن محــور آســتارا- گــرگان )گیــالن، مازن
الکترونیــک، چــوب و گردشــگری؛

ــی آن و ســایر نواحــی اســتان در  ــع جنب ــه مــس، صنای ــان- رفســنجان در زمین محــور کرم
ــزی؛ ــات و محصــوالت جالی ــا، مرکب ــد پســته، خرم تولی

محور جنوب کشور در خدمات بندری، حمل و نقل دریایی و شیالت.
ــر  ــرح زی ــه ش ــور ب ــی کش ــازمان فضای ــف س ــوت و ضع ــاط ق ــن نق ــه مهم تری ــور خالص به ط

ــه و بودجــه، 1394(: ــازمان برنام اســت )س

نقاط قوت
وجــود تمرکزهــای قــوی زیربنایــی، جمعیتــی و خدماتــی به عنــوان قطب هــای رشــد کــه در 

صــورت اتخــاذ راهبــرد مناســب ماننــد موتــور محرکــه رشــد اقتصــادی عمــل مي کننــد.
تنــوع اقلیمــی و بوم شــناختی حاکــم در کشــور کــه قابلیت هــا و امکانــات زیــادی بــرای تولیــد 

محصــوالت متنــوع کشــاورزی و جــذب گردشــگران دارند.
تعــدد همســایگان محصــور در خشــکی کــه بهتریــن راه دسترســی آنهــا بــه آب هــای آزاد، از 

طریــق ایــران اســت.
تنــوع فضایــی و عملکــردی مراکــز جمعیتــی بــا مقتضیــات طبیعــی و ضرورت هــای اقتصــادی 
ــد  ــده می توانن ــد، در آین ــتقرار یافته ان ــور اس ــی کش ــازمان فضای ــیعی از س ــش وس ــه در بخ ک



تبیین و تحلیل وضعیت موجود سازمان فضایی کشور   /145

ــی باشــند. ــادل فضای ــد تع ــای جدی ــرای اســتقرار فعالیت ه ــای مناســبی ب قابلیت ه
پیشینه تاریخی و تمدن پر سابقه در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه.

وحدت جوامع، یکپارچگی سرزمین و شوق پیشرفت ملی.
وجود شبکه گسترده ای از زیرساخت ها در مقایسه با کشورهای منطقه.
گستردگی کشور و قرار گرفتن آن در حد فاصل آسیا، اروپا و افریقا.

مشــترکات فرهنگــی بــا کشــورهای منطقــه و نفــوذ فرهنــگ فارســی در بســیاری از قلمروهای 
آســیای مرکــزی، قفقــاز و کشــورهای پیرامــون خلیج فــارس.

ــور و  ــون کش ــکی پیرام ــور در خش ــورهای محص ــود کش ــی، وج ــاز ژئوپلیتیک ــت ممت موقعی
ــرآور دن  ــی کشــور به منظــور ب ــت ترانزیت ــرداری از موقعی ــراي بهره ب ــاده ب ــای نســبتاً آم زیربناه

نیــاز ایــن کشــورها.
برخورداری از منابع انرژی نفت و گاز و قرار گرفتن در مهم ترین کریدور )داالن( انتقال انرژی.

ــاد و  ــات ایج ــا امکان ــور و ب ــوب کش ــمال و جن ــی در ش ــی آب ــای طوالن ــورداری از مرزه برخ
توســعه مناطــق ویــژه صنعتــی بازرگانــی و مناطــق پــردازش صــادرات و اســتفاده از قابلیت هــای 

گردشــگری ایــن مناطــق.
ــی  ــد شــکل گیری و تحــول ســازمان فضای وجــود مناطــق دارای قابلیــت توســعه کــه در رون
ــد نقــش  ــده بتوانن ــي کــه در آین ــرار گرفتــن در جای ــده و ق موجــود به صــورت حاشــیه ای درآم

تعــادل بخشــی بــه ســازمان فضایــی کشــور را ایفــا کننــد.
وجــود طیــف گســترده ای از کانســارهای معدنــی کــه قطب هــای توســعه در مناطــق کمتــر 

ــتند. ــعه یافته هس توس
داشتن میراث با ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی.

ــوری و  ــف گیاهــی و جان ــای مختل ــوع اقلیمــی، وســعت ســرزمین و گونه ه ــدی از تن بهره من
منابــع کشــاورزی بــا تنــوع محصــوالت و منابــع ژنتیکــی.

داشــتن زیربناهــای گســترده کالبــدی و غیرکالبــدی، از جملــه زیربناهای فیزیکی )شــبکه های 
حمــل و نقــل( و ســاختارهای اجتماعــی، حقوقی، قانونی و تشــکیالتی.

وجــود بندرهــاي راهبــردي بــا زیرســاخت های نســبتاً مناســب بــرای تســهیل مبــادالت بیــن 
کشــورهای منطقــه.
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وجود آب کافی در غرب و جنوب غربی کشور برای توسعه کشاورزی و تولید برق.
ــرژی  ــو )ان ــای ن ــعه انرژی ه ــترش و توس ــرای گس ــب ب ــی مناس ــات طبیع ــتن امکان داش

خورشــیدی، بــادی(.

نقاط ضعف
آســیب پذیری و قــرار گرفتــن مهم تریــن کانون هــای زیســتی در حاشــیه گســل ها و مناطــق 

ــز. زلزله خی
بیابانی و کویری بودن بخش اعظم کشور.

پراکنش و کم بودن تعداد جمعیت سکونتگاه ها و کانون های زیست روستایی.
حاشــیه شــدن بخــش وســیعی از ســرزمین در اشــکال مختلــف، انــزوای ایــن مناطــق در رونــد 
شــکل گیری و تحــول ســازمان فضایــی ناشــی از تأثیــر عوامــل طبیعــی و غیرطبیعــی و پراکندگی 

وســیع مراکــز پاییــن جمعیتــی )روســتاها( به ویــژه در مناطــق حاشــیه ای.
در حاشــیه قــرار گرفتــن بخــش وســیعی از کشــور و انــزوای ایــن مناطــق بــه تبعیت از شــرایط 

طبیعی و عوامــل اداری.
ضعــف در تقســیم کار تخصصــی بیــن مناطــق مختلــف کشــور و تطابــق نداشــتن پــاره ای از 

ــا اســتعدادهای موجــود در آنهــا. فعالیت هــا در برخــی مناطــق ب
ــود  ــعه و نب ــف توس ــای مختل ــز و کانون ه ــن مراک ــود بی ــله مراتبی موج ــام سلس ــف نظ ضع
رابطــة داده- ســتانده بیــن آنهــا و واحدهــای درون هــر مرکــز یــا کانــون و ضعــف ســازمان یافتگی 

درون فضاهــای اصلــی توســعه.
ضعــف و محرومیــت شــدید در مرزهــای کشــور و بهره بــرداری نکــردن از ظرفیت هــا و 

فرصت هــای بالقــوه موجــود
عدم تعــادل بیــن جوامــع شــهری نســبت بــه جوامــع روســتایی از نظــر ســطح داشــتن امکانات 

زیســتی، رفاهــی، خدماتی، آموزشــی و...
ــمالی،  ــق ش ــدی در مناط ــای تولی ــی و ظرفیت ه ــزات زیربنای ــت و تجهی ــادل جمعی عدم تع

ــی و جنــوب شــرقی کشــور. ــی، جنوب ــه مناطــق میان ــی نســبت ب مرکــزی و غرب
ــهرهای  ــا ش ــک ب ــهرهای کوچ ــتایی و ش ــهری، روس ــق ش ــن مناط ــدید بی ــادل ش عدم تع

ــهر. ــط و کالن ش متوس



تبیین و تحلیل وضعیت موجود سازمان فضایی کشور   /147

نبــود تناســب بیــن اســتقرار جمعیــت، فعالیــت و امکانــات و تجهیــزات زیربنایــی بــا قابلیت هــا 
و ضرورت هــای توســعه در ســواحل جنــوب شــرقی کشــور.

ــیدگی  ــه ازهم پاش ــرزمین، درنتیج ــای س ــری از قابلیت ه ــی در بهره گی ــي و هماهنگ بي توازن
تعادل هــای زیســت محیطی )محیط زیســت انســانی و طبیعــی( و پیدایــش تمرکزهــای غیراصولــی.
ــود  ــال وج ــوان مث ــور )به عن ــف کش ــق مختل ــای مناط ــتن از قابلیت ه ــی نداش ــناخت کاف ش
ــدن  ــب مان ــع، ســبب عق ــن مناب ــا ای ــا آشــنایي ب ــی در بخــش شــرقی کشــور و ن ــر معدن ذخای

ــای توســعه در کشــور شــده اســت(. ــور از مزای مناطــق مذک
ــده  ــش پدی ــور و افزای ــت بوم های کش ــیاری از زیس ــب بس ــاک، تخری ــدید خ ــایش ش فرس

بیابان زایــی.
ــازمان  ــعه در س ــدة توس ــای پراکن ــی و کانون ه ــز اصل ــن مراک ــک بی ــای ارگانی ــود پیونده نب
ــال  ــژه خطــوط ارتباطــی و خطــوط انتق ــی به وی ــبکه های زیربنای ــف ش ــن ضع ــی، همچنی فضای
انــرژی بیــن فضاهــا و قطب هــای عمــدة توســعه کــه درمجمــوع ســبب مي شــود اثــرات توســعه 

ــرازیر نشــود. ــد و س ــون نشــت نکن ــای توســعه در نواحــی پیرام ــا و قطب ه کانون ه
کمبود و محدودیت پوشش گیاهی در کشور به دلیل شرایط خشک حاکم.

کمبود و محدودیت منابع آب و بحران این ماده حیاتي در بخش اعظم پهنه کشور.
وابستگی شدید جوامع روستایی به منابع پایه و سهولت بهره برداری از منابع طبیعی.

وابســتگی شــدید اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای نفــت کــه درنتیجــه آن بســیاری از منابــع و 
امکانــات بالاســتفاده مانــده و عمــاًل انگیــزه ای بــرای بالفعــل کــردن وجــود نــدارد.

عــدم تعــادل در اجــزای ســازمان فضایــی کشــور از نظــر پذیــرش جمعیــت و فعالیت متناســب 
بــا امکانــات و مزیت هــای نســبی و درمجمــوع ظرفیــت توســعه پذیری آنهــا.

وجــود مــازاد ظرفیت هــای زیربنایــی در برخــی مناطــق، بــا توجــه بــه جمعیــت و فعالیت هــای 
اقتصــادی مســتقر در آنها.

اســتقرار بخــش عمــده ای از فعالیت هــای تولیــدی در قلــب صنعتــی کشــور شــامل تهــران، 
مناطــق مرکــزی و بــروز مشــکالت آلودگــی در ایــن مناطــق.

آلودگی هــا و معضــالت محیــط زیســتی فرامــرزی از جملــه آلودگی هــای دریایــی و پدیــده   
ریزگردهــا.
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ورود نیروهای بیگانه به منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم.  

1-9- سیاست ها و برنامه های کلیدی برای ساماندهی سازمان فضایی کشور در سال 1396
تشــکیل شــورای هماهنگــی توســعه منطقــه ای به منظــور گســترش عدالــت و ایجــاد تعــادل   

منطقه ای.
تشــکیل شــورای عالــی آمایــش ســرزمین موضــوع مــاده 32 قانــون احــکام دائمــی برنامه های   

ــعه کشور. توس
آغاز مطالعات برای تهیه سند آمایش ملی در سال 1397.  
مطالعه و اجرای توسعه سواحل مکران در سال 1397.  
ــون    ــدار محــور شــرق و غــرب در راســتای اجــرای قان ــه توســعه و امنیــت پای اجــرای برنام

ــوب  ــایری مص ــتایی و عش ــق روس ــدار در مناط ــتغال پای ــاد اش ــعه و ایج ــت از توس حمای
ــالمی. ــورای اس ــس ش 1396/6/14 مجل
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منابع
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چکیده
در ایــن فصــل، ضمــن مــروری بــر تحــوالت شــاخص های مهــم نهــادی و هزینــه مبادلــه در اقتصــاد 
ایــران، شــاخص های توســعه پذیری نیــز مــرور می شــود. شــاخص های توســعه پذیری بــر اســاس مدلــی 
تلفیقــی از رویکردهــای نهــادی بــه توســعه اســتخراج شــده اند کــه محــور اصلــی آنهــا تعریــف توســعه 
به مثابــه فراینــد تدریجــی گشــایش دسترســی بــه حقــوق مالکیــت اســت. ایــن شــاخص ها 9 شــاخص 
اصلــی دارنــد کــه هریــک بخشــی از مهم تریــن ویژگی هــای ماتریــس نهــادی را نمایندگــی می کننــد؛ 
ــه قراردادهــا،  ــه، دقــت ســنجش قراردادهــا، احتــرام ب ــار فرصت طلبان ــه کنتــرل رفت ــوط ب نهادهــای مرب
حکمرانــی )کارایــی تعریــف و اجــرا و نظــارت بــر قراردادهــا(، کنتــرل نظامیان )تعریــف منصفانــه و محروم 
نکــردن گروه هــا(، دسترســی بــه ســازمان )هویــت غیرشــخصی(، بــازار )هزینــه مبادلــه(، احتمــال تعــدی 
و امنیــت ملــی و رســانه. در ادامــه، تــالش می شــود وقایــع احتمالــی مهــم بــر رونــد تحــوالت شــاخص 
ــر رونــد آتــی شــاخص پیش بینــی شــود. در قســمت آخــر، ایــن  توســعه پذیری شناســایی، و اثــر آنهــا ب

ــه اســت.    ــه صــورت پذیرفت ــه و خوش بینان ــب دو ســناریوی بدبینان پیش بینــی در قال
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2-1- مدل توسعه پذیری 
ــع  ــرای جوام ــردازی ب ــه نظریه پ ــرد ک ــنهاد ک ــص 48-53( پیش ــن )1377، ص ــز کلم جیم
در قالــب سیســتم های حداقلــی باشــد کــه در یــک ســطح انگیزه هــا و در ســطح دیگــر 
ــرای  ــب را ب ــن قال ــی از ای ــکلی تفصیل ــوان ش ــرد. می  ت ــر بگی ــگران را در نظ ــای کنش کنش ه
تحلیــل سیســتم های اقتصــادی- اجتماعــی بــه کار گرفــت؛ به طــوری کــه مشــخصات نهــادی و 
اثــر نهادهــا را در ســطح کالن و اثــر انتخاب هــای کنشــگران را در ســطح خــرد در نظــر بگیــرد 
ــی روش شــناختی  ــن فردگرای ــی )بی ــر اســاس رویکــردی میان ــت سیســتم را ب ــت، حال و درنهای
ــادي  ــتم هاي  اقتص ــن رو، سیس ــرد؛ از ای ــی ک ــیم و ردیاب ــناختی( ترس ــی روش ش و جمع گرای

ــود: ــف می ش ــر توصی ــی زی ــر اساس ــار عنص ــن چه ــل بی ــط متقاب ــورت رواب به ص
 1. اطالعات؛ 
 2. انگیزش؛ 
 3. انتخاب؛ 
 4. انباشت.

گفتنــي اســت ســاختار هــر سیســتم اقتصــادي در فراینــد تعاملــي ایــن چهــار مؤلفــه شــکل 
می  گیــرد. اطالعــات در هــر سیســتم، پیام هــاي رمزگــذاري شــده اي اســت کــه از بافــت نهــادي 
ســاطع مي شــود؛ بافتــي کــه درواقــع محدودیت هــاي ناشــي از نهادهــاي رســمي و غیررســمي را 
به صــورت کدگــذاري شــده اعــالم مي کنــد. در شــکل 1، ایــن ســاختار نشــان داده شــده اســت. 
ــه  ــا( از A ب ــع و ســاختار پاداش ه ــه ارزش نســبی مناب ــا توجــه ب ــا ب ــات )مصــدر انگیزه ه اطالع
C، یعنــی ســطح کالن ماتریــس نهــادی بــه کنشــگران در مختصــات C رســیده و ایجــاد انگیــزه 
ــد  ــرمایه  گذاری می کنن ــد، س ــل مي پردازن ــش متقاب ــه کن ــطح C ب ــگران در س ــد. کنش می کن
ــه عملکــرد B منجــر  ــد، برآینــد AC و CD ب و برآینــد تعامــل آنهــا در ســطح D روی می  نمایان

می شــود.  
فرصت هــاي مــادي یــا منابــع و فرصت هایــي کــه بــراي افزایــش ســود وجــود دارد، به صــورت 
کدهایــي در قالــب اطالعــات عرضــه مي شــود. در ایــن بیــن، فاعــالن و عوامــل اقتصــادي با اســتفاده 
از ایــن اطالعــات، انگیختــه مي شــوند و انتخــاب می کننــد کــه در چــه عرصه هایــی ســرمایه گذاري 
کننــد. نتیجــه برآینــد انتخــاب یــا ســرمایه گذاری کنشــگران نیــز عملکــرد کالن اقتصــادی اســت. 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 156

ایــن ســاختار، مشــابه ســاختار رژیــم انتظــام و انباشــت مکتــب انتظــام اســت، اما تفــاوت اصلــی آنها 
در احتســاب الیــه خــرد و روابــط متقابــل بیــن کنشــگران اســت و در ایــن مرحلــه از ســطح کالن 
بــه ســطح خــرد مي رســیم. از آنجــا کــه ویژگي هــاي شــناختي  فاعــالن و پــردازش در ذهــن آنهــا 

متفــاوت اســت، ســرمایه گذاري در عرصه هــاي متفاوتــي شــکل مي گیــرد.  
شکل 2-1 نظام تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی در بافتار نهادی

مأخذ: بسط سیستم مینیمال جیمز کلمن )1377( 

کنشــگران هــر پیامــی را کــه بــا عناصــر ماتریس نهــادی ارســال مي شــود، دریافت و بازگشــایي 
ــه ســمت  ــر پیــام آن تولیــد می شــود کــه حرکــت ب مي کننــد. در ایــن بیــن، انگیــزه مبتنــی ب
خاصــی را پرمنفعــت اعــالم می کنــد. هــر فاعلــی بــه دنبــال کســب مالکیــت و درونی ســازی آثــار 
خارجــی منابــع اســت و بیــن فاعــالن بــرای کســب منابــع یــا حــق کنتــرل بــر منابــع، رقابتــی 
شــکل می گیــرد؛ بدین ســان، مبادلــه اي اجتماعــي شــکل مي گیــرد. در ایــن بیــن، ممکــن اســت 
موضــوع مبادلــه، کاالیــي اقتصــادي، سیاســي یــا هــر چیــز دیگــري باشــد. مهــم ایــن اســت کــه 
فاعــالن تــالش مي کننــد یــا کنتــرل ایــن منابــع یــا حــق کنتــرل آنهــا را بــه دســت آورنــد. در 
ایــن جریــان مي تــوان گفــت بیــن فاعــالن، یعنــی بیــن ذرات در ســطح خردنمــا، یک بازي شــکل 
مي گیــرد کــه حاصــل آن تعییــن خواهــد کــرد نوآوري هــاي سیســتم بــه چــه ســمتي معطــوف 
خواهــد بــود. برآینــد ایــن ســتیز منافــع، عملکــرد اقتصــادي را تعییــن می کنــد، ایــن وضعیــت 
وابســتگي متقبــل رفتــاري نامیــده می شــود کــه در آن هــر کنــش مشــروط و مقیــد بــه کنشــي 
ــر انتخاب هــای  ــر انجــام داده، همچنیــن انتخاب هــاي هــر کنشــگر ب اســت کــه دیگــري پیش ت
ــع  ــر کنشــگر مناب ــای ه ــر، انتخاب ه ــارت دیگ ــه عب ــذارد؛ ب ــر مي گ دیگــري و منفعــت وي تأثی
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تحــت کنتــرل و کنتــرل دیگــران بــر منابــع و منفعــت آنهــا را متأثــر مي کنــد و کنــش متقابــل 
بیــن افــراد بــراي کســب منافــع حاصــل از کنتــرل بــر منابــع بــر محــور مبادلــه اجتماعــي شــکل 
مي  گیــرد کــه بررســي و تبییــن آن بــه ســطح کنشــگر منفــرد و فضــاي بــدون اصطــکاک تحویــل 
ــازي در  ــه ب ــرح نظری ــي ط ــه اصل ــاری پیش زمین ــل رفت ــتگی متقاب ــن وابس ــود، ای داده نمي ش
تبییــن وابســتگی های متقابــل بیــن کنشــگران اســت. بازي هــا نیــز قوانیــن و قواعــدي دارنــد کــه 
روح حاکــم بــر بازي هــا هســتند. قواعــد نیــز مرزهــا و حــدود هــر بازیکــن را طــي ســیر بــازي 
ــر  ــه ه ــه نتیج ــد ک ــم مشــخص مي کنن ــن ه ــال قوانی ــن ح ــد، در عی ــاًل مشــخص مي کنن کام
ــه عملکــرد افــراد شــرکت کننده در آن بســتگي دارد؛ بنابرایــن، هنــگام تحلیــل  ــه ب ــازي چگون ب
بــازی اقتصــادی ناگزیــر بــه احتســاب قواعــد بــازی، یعنــی نهادهــا هســتیم. نهادهــا واقعیت هــاي 
ــا  ــد و ت ــاختارمند مي کنن ــراد را س ــان اف ــل می ــط متقاب ــوي رواب ــه الگ ــتند ک ــي هس فراتاریخ
ــق  ــا تزری ــي ب ــن بي اطمینان ــش ای ــد. کاه ــط مي کاهن ــه محی ــوط ب ــي مرب حــدي از بي اطمینان
اطالعــات مربــوط بــه مختصــات زمانــي و مکانــي محیــط بــه ذهــن کنشــگر صــورت مي گیــرد، 
عالوه بــر ایــن، نهادهــا نحــوه توزیــع برآینــد کنش هــا و شــکل کســب منافــع حاصــل از مبادلــه 
اجتماعــي را نیــز مقیــد مي کننــد. پویایــی اقتصــادی مبتنــي بــر ایفــاي نقــش نهادهــا، بــا تأکیــد 
بــر تعامــالت انســاني، تعریــف بافــت تاریخــي ویــژه و بــا شــروع از ســطح خــرد، در مــورد شــکل 
ــه  ــا توجــه ب ــي در مــورد بافــت مــورد نظــر، ب ــج اقتصــادي خــاص و الگوی ــد نتای ــادالت مول مب
ــه به هم پیوســته  ــت اقتصــادي، مجموع شــواهد مشــخصه  های تاریخــي بررســي مي شــود. واقعی
از فراینــد تعامــالت و مبــادالت اقتصــادي کنشــگران در بافــت اجتماعــي معینــي به منظــور نیــل 
ــا  ــن کنش ه ــد ای ــته هاي اقتصــادي اســت. برآین ــا و خواس ــاي نیازه ــراي ارض ــع الزم ب ــه مناب ب

ــور می شــود. ــل متبل ــع و منافــع حاصــل از کنــش متقاب ــع مناب به صــورت توزی
ــی  ــادی را نمایندگ ــس نه ــای ماتری ــر درایه ه ــودار 1، اث ــزش از نم ــات- انگی ــردار اطالع ب
ــف  ــای مختل ــاب گونه ه ــت انتخ ــاداش و منفع ــبی پ ــدازه نس ــر ان ــا ب ــن درایه ه ــد، ای می کن
فعالیــت در بــردار انتخــاب تأثیرگذارنــد و تعییــن می کننــد کــه افــراد چــه نــوع از داشــته ها یــا 
مــال خــود را می تواننــد دارایــی بداننــد و بــه ســرمایه تبدیــل کننــد )انتخــاب(، همچنیــن در ازای 
فعالیــت ایــن ســرمایه، چــه میــزان ســود کســب خواهنــد کــرد )انباشــت(. تبدیــل آزادانــه دارایــی 
بــه ســرمایه و ســرمایه بــه ثــروت )اعــم از ســرمایه و ثــروت اقتصــادی(، در بســتر دسترســی بــاز 
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بــه حقــوق مالکیــت و میــل هزینــه مبادلــه بــه ســمت صفــر امکان پذیــر می شــود. هــر دو مــورد 
از ویژگی هــای ســاختار نهادهــا هســتند. در قالــب پارادایــم مرســوم اقتصــادی )سرمشــق فکــری 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــلم در نظ ــرض مس ــورت ف ــی آن، به ص ــاختار و کارای ــن س ــود ای ــی(، وج نیوتن
اســت؛ زیــرا ماتریــس نهــادی در کشــورهای توســعه یافته، بــه صورتــی ســازگار و کارا )دسترســی 
ــه(  ــه مبادل ــرای کاهــش هزین ــی ب ــت و مکانیســم های اصالحــی- انطباق ــوق مالکی ــه حق ــاز ب ب
تطــور یافتــه اســت، امــا در کشــورهای رو به توســعه نمی تــوان چنیــن فرضــی را مســلم انگاشــت؛ 

ــه سرمشــقی فکــری نیــاز اســت. ــار ب بنابرایــن به منظــور فراهــم کــردن مدل ســازی ایــن آث
ــه ذره بلکــه ریســمان دیــس  ــه ابرریســمان، مــاده در بنیادین تریــن صــورت خــود ن در نظری
اســت. مهم تریــن ذره در ایــن مــدل، ذره فرضــی موجــود در همــه میدان هــای کوانتومــی اســت 
ــدان  ــن می ــع، ای ــد. درواق ــت مي یابن ــرم دس ــه ج ــایر ذرات ب ــه س ــد چگون ــان می ده ــه نش ک
ــد. برخــی از  ــه دســت می  آورن ــه جــرم ب پاســخ می دهــد کــه همــه ذرات در حالــت کلــی چگون
ــوزون- هیگــز  ــه DNA طبیعــت مي داننــد. کشــف ذره ب ــرژی را به مثاب ــان ریســمان ان فیزیک دان
ــه  ــن گام در بســط نظری ــروژه ســرن تحقــق یافــت، جدیدتری ــب پ کــه در ســال 2012 و در قال
ابرریســمان اســت، ذره بــوزون مســئول جرم ــدار کــردن دیگــر ذرات در هنــگام آفرینــش کیهــان 
اســت. در ایــن بیــن می تــوان ارائــه زاویــه نگرشــی نــو بــه جهــان اجتماعــی را مهم تریــن داللــت 
پارادایمــی نظریــه ابرریســمان دانســت. از ایــن منظر همتــای پارادایمی بــوزون در علــوم اجتماعی، 
مســئول فعال  ســازی حلقه  هــای بازخــور منتهــی بــه همــکاری بیــن بازیگــران در راســتای مســیر 
توســعه اســت. شــاید بتــوان ایــن بــوزون کنش  ســاز را مفهومــی همتــای دســت نامرئــی اســمیت 
در نظــر گرفــت کــه کنش  هــای کنشــگران را هماهنــگ مي کنــد، امــا مهم تریــن افــزوده مفهــوم 
بــوزون کنش  ســاز ایــن اســت کــه حامــل تغییــر نیــز بــه شــمار مي آیــد و حلقه هــای بازخــوری 
ــاختار  ــه س ــی آورد، البت ــود م ــی به وج ــر اجتماع ــرای تغیی ــرژی الزم را ب ــد ان ــال می کن ــه فع ک
جامعــه، ابرریســمانی از کنشــگرانی بــا منابــع و منافــع متفــاوت و گاه متضــاد اســت کــه حاصــل 
ــه  ــی آن ب ــا نزدیک ــتم در دوری ی ــت کل سیس ــر و وضعی ــت یکدیگ ــر وضعی ــا ب ــای آنه کنش  ه
ــه  ــب ســاختار ابرریســمانی کنــش منظــور حلق ــن در قال ــذارد؛ بنابرای ــر می  گ مســیر توســعه اث
بازخــوری اســت کــه بــه افزایــش انگیــزه همــکاری و هماهنگــی میــان کنشــگران و میــل آنهــا بــه 

ــد.     ــاون می انجام تع
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گفتنــي اســت کــه می  تــوان بــا توجــه بــه ایــن انــگاره هستی  شــناختی و لــزوم اتخــاذ مدلــی 
ــان  ــاختاری و چیدم ــرایط س ــاب ش ــت احتس ــه قابلی ــادی- ک ــل نه ــرای تحلی ــه ب جمع گرایان
ــته  ای و  ــرد میان  رش ــا رویک ــه ب ــمان جامع ــد- ابرریس ــته باش ــاختار را داش ــراح س ــران ط بازیگ
محوریــت دسترســی بــه حــق مالکیــت را بــر اســاس 9 بُعــد تعریــف کــرد، ایــن ابعــاد از ســوابق 

ــت اســتخراج شــده  اند:   ــاره حــق مالکی ــه درب نظــری مطالع
درجــه تخصص گرایــی و تقســیم کار تخصصــی؛ افزایــش درجــه تقســیم کار تخصصــی )نــه   

صرفــاً مدیریتــی( و درجــه تخصــص ســبب می شــود بیــن افــراد تقــارن اطالعــات به وجــود 
نیایــد؛ بــه عبــارت دیگــر افزایــش تخصــص به واســطه آمــوزش یــا مهــارت حرفــه   ای، یعنــي 
فزونــی اطالعــات تخصصــی و حرفــه   ای یــک طــرف قــرارداد مبادلــه در مقابــل طــرف دیگــر و 
وجــود انگیــزه بالقــوه فرصت  طلبــی در حیــن قــرارداد کــه دسترســی طــرف دیگــر را به حــق 

مالکیــت خــود را محــدود می کنــد.  
ــف    ــخیص تخل ــا، تش ــرای قرارداده ــه اج ــش هزین ــه کاه ــاوری ب ــرفت فن ــاوری؛ پیش فن

ــا  ــان ب ــود. هم زم ــر می ش ــت منج ــق مالکی ــنجش ح ــت در س ــش دق ــا و افزای از قرارداده
پیشــرفت فنــاوری، می  تــوان ابعــاد دارایــی را بهتــر و دقیق تــر ســنجید و مقیــاس ســنجش 
را اســتاندارد کــرد، درنتیجــه ردیابــی تخلــف از ابعــاد دارایــی در مبادلــه آســان تر و اجــرای 

ــود.   ــر می ش ــد کارات قواع
ــه باورهــا، ترجیحــات و یادگیــری کنشــگران    ســازه ذهنــی؛ مســئله ســازه ذهنــی نه تنهــا ب

ــردازی  ــا نظریه  پ ــردازی ی ــه مفهوم  پ ــه ب ــاط دارد، بلک ــاب ارتب ــری و انتخ ــرای تصمیم   گی ب
ــردازد.  ــز می   پ ــا نی ــه باوره ــل ب ــض و عم ــی مح ــا بي اطمینان ــی ب ــا در رویاروی ــی( آنه )کل
افســانه  ها، اســاطیر، تابوهــا و محتــوای مذاهــب نشــان می  دهــد کــه بشــر نیــاز داشــته اســت 
تــا از جهــان رمزگشــایی کنــد و آن را توضیــح دهــد. باورهــا نیــز بــه چگونگــی گــردش امــور 
ــه بایــد باشــد مي پــردازد و انســان را در انتخــاب  جهــان مــادی و اجتماعــی، و اینکــه چگون
ــه قراردادهــای اجتماعــی یــا پذیــرش  هدایــت می کننــد. درواقــع، باورهــا در نــوع نگــرش ب
آنهــا، روش هــای کامیابــی، برابــری، خشــونت و احتــرام بــه قراردادهــا و نــوع حکومــت مطلوب 

نقــش اساســی دارنــد. 
ــی غیررقابتــی منافــع حاصــل از رشــد اقتصــادی به واســطه    ــی؛ در ســاختار حکمران حکمران
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ــور  ــه به ط ــود و هم ــرف مي ش ــوذ منح ــای ذی نف ــمت گروه ه ــه س ــتخراجی ب ــای اس نهاده
ــف و  ــه تعری ــی زمین ــاختار حکمران ــن رو س ــد؛ از ای ــتفاده نمي کنن ــا اس ــان از فرصت ه یکس
ــد.  ــه حــق مالکیــت را ایجــاد مي کن ــد نهــادی و دسترســی ب ــر قواع ــد و عادالنه  ت اجــرای کارآم

نظامیــان؛ داگالس نــورث، بــری وینگســت و جــان والیــس )1396( کنتــرل یکپارچــه نظامیان   
و پیشــگیری از ورود آنــان بــه عرصــه سیاســت، اقتصــاد و فرهنگ را یکی از شــروط آســتانه ای 
گــذار از نظــم دسترســی محــدود بــه حــق مالکیــت، بــه نظــم دسترســی بــاز بــه حــق مالکیت 
ــن بیــن، کنتــرل نظامیــان ســبب می شــود تعریــف و اجــرای حــق  ــد. در ای معرفــی کرده  ان

مالکیــت به صــورت بی طرفانــه، غیرانحصــاری و منصفانــه صــورت پذیــرد.  
ســازمان؛ اســتقالل ســازمان های صنفــی در توانایــی تعریــف ائتالفــی کــه حــق مالکیــت را بــه   

صورتــی مســتقل و مســتقیم و مانــع تعــدی تعریــف می کنــد مؤثــر اســت.   
بــازار؛ عرضــه و تقاضــا، مبنــای ســودآوری تعریــف حــق مالکیــت قلمــداد می کنــد و از دیــد   

ــر و  ــگاه تعریــف حــق مالکیــت به صــورت دقیق ت ــر باشــد آن ــازار بزرگ ت او هرچــه مقیــاس ب
تضمیــن آن نیــز ســودآورتر خواهــد بــود.  

جغرافیــا؛ هرچــه امــکان تعــدی بــه یــک ســرزمین به واســطه ســاختار جغرافیایــی آن کمتــر   
باشــد، تعریــف و اجــرای حــق مالکیــت در آن ســرزمین بســیار کارآمدتــر و قــدرت آن بیشــتر 

خواهــد بــود.  
رســانه؛ اثــر ســازه ذهنــی روی احتــرام بــه حــق مالکیــت در بلندمــدت ســاختارمند می شــود،   

امــا رســانه ایــن قابلیــت را دارد کــه توجــه افــکار عمومــی را بــه ابعــاد خاصــی از حــق مالکیت 
معطــوف کنــد؛ از ایــن رو در عصــر ارتباطــات و انقــالب، اطالعــات مؤلفــه ای متمایــز و مؤثــر در 

توجــه افــکار عمومــی بــه حــق مالکیت اســت.  
ــد و هیچ یــک به تنهایــی مســائل  ــا یکدیگــر قــرار دارن ــدي ابرریســمانی ب ــاال در پیون  ابعــاد ب
ــه  ــت ک ــمانی آنهاس ــد ابرریس ــه پیون ــد، بلک ــح نمي دهن ــد و توضی ــف نمي کنن ــعه را تعری توس
ــق  ــه ح ــی ب ــایش دسترس ــت گش ــد در جه ــر 9 بُع ــه ه ــت، چنانچ ــعه اس ــد توس ــن فرآین مبی
مالکیــت حرکــت کنــد، سیســتم بــه ســمت توســعه پیــش مــی  رود، امــا بــا حرکــت در مســیرهای 
متضــاد کارایــی سیســتم در مســیر توســعه کاســته مي شــود؛ بدین ســان چارچوبــی نظــری بــر 
محــور گشــایش تدریجــی و مســتمر دسترســی بــه حــق مالکیــت بنــا شــد کــه مدیریــت رانــت 
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ــه مســیر  ــد و شکســتن وابســتگی ب ــادی کارآم ــزش طراحــی نه ــرل خشــونت، انگی ــرای کنت ب
نهادهــای ناکارآمــد بــرای تحقــق ســه اصــل هماهنگــی، همــکاری و اطمینــان و میــل بــه ســمت 
ســه شــرط کنتــرل نظامیــان، حاکمیــت قانــون میــان فرادســتان و اســتقرار ســازمان های دائمــی 
ــازی،  ــا ســاز و کار، ب ــرار می دهــد؛ از ایــن رو مفاهیــم مکانیســم ی قــراردادی در محــور تحلیــل ق
طراحــی نهــادی، قــدرت چانه زنــی، فضــای حالــت دسترســی بــه حــق مالکیــت، مجموعــه نهادهــا 
و تحــول دسترســی بــه حــق مالکیــت از ارکان اصلــی ایــن چارچــوب نظــری اســت کــه نظریــه 

ــود.  ــده می ش ــعه پذیری نامی توس
ــه  ــوال ب ــته ها و ام ــدن داش ــل ش ــراي تبدی ــاد ب ــن ابع ــعه پذیری ای ــه توس ــاس نظری ــر اس ب
ســرمایه و تبدیــل ســرمایه بــه ثــروت، تعیین کننــده اســت و چنانچــه طــوری تعریــف شــود کــه 
امــکان مبادلــه کم هزینــه بیــن افــراد را ایجــاد کنــد، طرفیــن مبادلــه دربــاره اجــرای قــرارداد و 
حفاظــت از مفــاد آن توســط دولــت شــکی نداشــته باشــند، ســود ناشــی از مبادلــه بیــن افــراد 

ــد.  ــدا می کن ــق بیشــتری پی ــه روز رون ــه روزب ــد و جامع ــص می یاب تخصی
ــه ســمت  ــا عملکــرد اقتصــادی ب در قســمت پاییــن شــکل 2، بازخــورد از طــرف انباشــت ی
ــه حقــوق مالکیــت ترســیم شــده اســت. درواقــع، ایــن بازخــورد  ــر دسترســی ب ــر ب عوامــل مؤث
ــر  ــه مؤث ــالح 9 مؤلف ــا اص ــی ی ــال طراح ــه دنب ــه ب ــود ک ــت می ش ــی دریاف ــرف گروه های از ط
ــم و اجــرای  ــه ای هســتند کــه قواعــد فعالیت هــای اقتصــادی، تنظی ــر حقــوق مالکیــت به گون ب
قراردادهــا را بــا منافــع آنهــا همســو کنــد )بازیگــران طراحــی نهــادی(. اصنــاف، احــزاب، انجمن ها، 
ــوای حاکمیتــی و ســازمان های وابســته آنهــا، گروه هــای نظامــی و...،  ســازمان های مردم نهــاد، ق
ــب دو  ــوان آنهــا را در قال ــرای ســادگی می ت ــا ب ــد، ام ــرار دارن ــن بازیگــران نهــادی ق در زمــره ای
گــروه ســازمان های دولتــی و خصوصــی تقســیم  کــرد. نــوع رفتــار ایــن ســازمان ها، در گشــایش 

یــا تنگــی دسترســی بــه حقــوق مالکیــت مؤثــر اســت. 
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شکل 2-2 ساختار دسترسی به حقوق مالکیت

ــالمت جو  ــی مس ــار رقابت ــی رفت ــش کل ــادی از دو گرای ــراح نه ــران( ط ــازمان های )بازیگ س
ــک  ــی و پرریس ــی تهاجم ــار رقابت ــا رفت ــر(، ی ــدک )کبوت ــک ان ــا ریس ــی ب ــر بازده ــی ب و مبتن
ــش  ــن ســازمان ها گرای ــر )شــاهین( برخــوردار هســتند. چنانچــه ای ــی باالت ــه بازده معطــوف ب
شــاهین )کبوتــر( داشــته باشــند، اثــر آنهــا بــر روی 9 شــاخص، تحدیــد )گشــایش( دسترســی 
ــروه شــاهین  ــک گ ــا )ی ــش متضــاد گروه ه ــود. در شــرایط گرای ــد ب ــت خواه ــوق مالکی ــه حق ب
ــر اســت.  ــر روی هــر مؤلفــه در تغییــر نهایــی آن مؤث ــر(، وزن اثرگــذاری آنهــا ب و دیگــری کبوت
ــه وضــع موجــود و وضــع  ــا از فاصل گرایش هــای بازیگــران طراحــی نهــادی به واســطه درک آنه
مطلــوب، همچنیــن راهبردهــای الزم بــرای پــر کــردن ایــن شــکاف )حلقــه بازخــور منفی( شــکل 
می گیــرد. بــرای بازیگــران فرادســت کــه اختیــار ســازمان های دولتی-حاکمیتــی را دارنــد، ایــن 
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ــوردی  ــت های م ــه و سیاس ــه بودج ــعه، برنام ــه توس ــب برنام ــاً در قال ــور عمدت ــای بازخ حلقه ه
طراحــی و اجــرا می شــود. غیرفرادســتان نیــز از مجــرای انتخابــات، ســازوکارهای مدنــی و تشــکیل 
ســازمان در حــوزه عمومــی، تــالش بــرای جلــب حمایــت فرادســتان، البی گــری و ابزارهایــی از 

ــد.   ــرا می کنن ــی و اج ــود را طراح ــور خ ــای بازخ ــت حلقه ه ــن دس ای
ممکــن اســت در ســال 97، حلقه هــای بازخــور جــدول 1، طراحــی، یــا اجــرای آنهــا از قبــل 
اثرگــذار شــود. بــا اتــکا بــه ایــن چارچــوب نظــری،  در قســمت بعــدی ضمــن مــروری بــر رونــد 
ــب و  ــای کس ــری، فض ــوب رقابت پذی ــی خ ــادی حکمران ــاخص های نه ــران، ش ــعه پذیری ای توس

ــود. ــه می ش ــز ارائ ــاری نی ــال ج ــرای س ــی ب ــای بین الملل کار از گزارش ه
جدول 2-1 حلقه های بازخور مؤثر بر چشم انداز حقوق مالکیت سال 97

حلقه بازخورمؤلفه

کاهش فاصله بین اعتراضات دوره ای و پراکنده به واسطه نارضایتی عمومی سازه ذهنی 

بازنگری کنگره ایاالت متحده در برجام + تکمیل سد ایلیسوی ترکیهجغرافیا

2-2- روند ماضی و جاری توسعه پذیری ایران 
پــس از ساســانیان، ســاختار نهــادی ایلغــار در ایــران بســط یافــت. کوچ نشــینان نیــز برتــري 
نظامــي داشــتند و بــه همیــن دلیــل نــزاع بــراي منابــع آبــي یــا کنتــرل بــر مســیر آنهــا بــه نفــع 
ــود،  ــی ب ــه ایــران رکــن هویــت ایران کوچ نشــینان خاتمــه مي یافــت. هرچنــد کــه ورود اســالم ب
هویــت امــروزی بیشــتر بــر پایــه فرهنــگ قبیلگــی اعــراب شــکل گرفتــه اســت کــه با مشــخصات 
نظــم اجتماعــی دسترســی محــدود بــه حقــوق مالکیــت ســازگاري دارد. در ایــن نقطــه عطــف، 
مفهــوم جدیــدی بــه رکــن هویــت اجتماعــی اضافــه می شــود و آن انســان مکلــف اســت. نزدیکــی 
بســیاری از متکلمــان بــه دســتگاه قــدرت خلفــا و ســاختار نظــم اجتماعــی دسترســی محــدود در 
حکومــت خلفــا موجــب شــد هویــت انســان در حــد مکلــف بمانــد و هویــت اجتماعــی او از منظــر 
جایــگاه او در نظــام سیاســی و اجتماعــی بــه انســان محــق نزدیــک نشــود؛ یعنــی انســان در مقابل 
حکومــت مکلــف امــا غیرمحــق اســت! ســلطه ســلجوقیان، غزنویــان و مغــوالن نیــز اجــازه رشــد 
بعــد محــق در ســازه ذهنــی افــراد نشــد؛ بنابرایــن یکــي از اجــزاي بــردار انگیزش-اطالعــات در 
تاریــخ ایــران، نبــود ســاختاري بــراي حقــوق مالکیــت و هزینــه بــاالي مبادلــه بــود. سیســتم ایلي 
بــه  صرفــه مقیــاس نهادهــاي پشــتیبان چنیــن ســاختاري انجامیــد. در ســطح رویــه بــازي بیــن 
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کنشــگران بــراي دســتیابي بــه منابــع و حــق کنتــرل بــر آنهــا، در میــان گروه  هــاي مختلــف نــزاع 
درمی گرفــت. درواقــع مفهــوم رقابــت در داخــل شــبکه مفاهیــم زندگــي ایلــي تعریفــي مبتنــي 
ــود کــه  ــده ب ــان حالتــی طبیعــی و شــکننده به وجــود آم ــر خشــونت داشــت. پیــش از صفوی ب
محصــول دوران بعــد از حکومــت ایلخانــان بــود. بــا وجــود ایــن، در دوران صفویــه نظــم اجتماعــی 
از حالــت طبیعــی شــکننده بــه حالــت طبیعــی پایــه توســعه یافــت، ایــن حکومــت نقطــه عطفــي 
در تحــوالت نظــم اجتماعــی ایــران بــه شــمار مــی رود، در ایــن بیــن، بــدون توجــه بــه سیســتم 
حکومــت طبیعــی صفــوی، امــکان درک تحــوالت نظــم اجتماعــی در دوره هــای بعــدی وجــود 
نــدارد. صفویــه شــرایط اولیــه بــرای اســتقرار خــط ســیری از تحــوالت نظــم اجتماعــی اســت کــه 
نظــم اجتماعــی امــروزی ایــران را تولیــد کــرده و از ســوي دیگــر، مســیر آن را بــه اینرســی شــدید 
حکومــت طبیعــی پایــه و هزینــه بــاالی گــذار بــه هویــت غیرشــخصی در مبــادالت وابســته کــرده 
اســت. طراحــی ماتریــس نهــادی در دوران اســتقرار حکومــت صفویــه با کاربرد خشــونت گســترده 
بــه کمــک قزلباشــان و تغییــر از بــاال بــه پاییــن مذهــب ایرانیــان بــا کمــک علمــای جبــل عامــل 
ــه حــق  ــه تحدیــد شــدید دسترســی ب و قزلباشــان صــورت پذیرفــت و هــر دو حلقــه بازخــور ب
ــای  ــرزا( حلقه ه ــاس می ــر و عب ــران منجــر شــدند. فرادســتان قاجــاری )امیرکبی ــت در ای مالکی
بازخــوری را طراحــی کردنــد کــه در راســتای گشــایش دسترســی بــه حــق مالکیــت بــود؛ بــرای 
ــر  ــور در براب ــدرت کل کش ــا ق ــد ت ــت ش ــن دوره تقوی ــاوری در ای ــی و فن ــه تخصص گرای نمون
ــران خارجــی و شــرایط نیمه  اســتعماری، و  ــت بازیگ ــا رقاب ــد، ام ــش یاب ــران خارجــی افزای بازیگ
ــژه  ــه، به وی ــاختار مبادل ــدن س ــه شــخصی مان ــی ب ــران دین ــوذی از بازیگ ــای بانف ــرار گروه ه اص
ــا حلقه  هــای  ــا ایــن حلقه هــای بازخــور در ترکیــب ب ــاره ســازمان های مــدرن ســبب شــد ت درب
بازخــور کاهنــده دسترســی بــه حــق مالکیــت نتواننــد کل مختصــات بــردار دسترســی بــه حــق 
مالکیــت را بــه میــزان معنــاداری بــه ســمت مســیر توســعه هدایــت کننــد. اگــر انقــالب مشــروطه 
می    توانســت از دو جریــان بومرنگــی بازگشــت اســتبداد و اصــرار بــر هویــت شــخصی در مبــادالت 
پیشــگیری کنــد، امــکان گــذار از نظــم طبیعــی پایــه بــه بالــغ در دوران قاجــار وجــود داشــت کــه 
بــه تقســیم کار تخصصــی بیــن ســازمان های حاکمیتــی و کنتــرل نظامیــان نیازمنــد بــود. گفتنــي 
ــغ برخــوردار  ــه نظــم طبیعــی بال اســت نظــم اجتماعــی مقطــع دوم پهلــوی از قابلیــت گــذار ب
بــود. اگرچــه در اواخــر ایــن مقطــع، گروه هایــی ماننــد مجاهدیــن فعالیــت ســازمان یافته اعمــال 
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خشــونت را توســعه دادنــد، تأکیــد بــر هویــت غیرشــخصی در ایــن دوره ســبب شــد تــا دسترســی 
ــم  ــی، نظ ــع اول دوره کنون ــا در رب ــود، ام ــن ش ــر ممک ــای بزرگ ت ــرای گروه ه ــازمان ب ــه س ب
اجتماعــی در محــدوده نظــم حالــت طبیعــی پایــه باقــی مانــد. در حــال حاضــر، کنتــرل نظامیــان 
در نظــم اجتماعــی جــاری، یکپارچــه نیســت و ســازمان هایی کــه قــوه کاربــرد خشــونت دارنــد 
می  تواننــد روی عرصه  هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اثرگــذار باشــند. در چارچــوب ایــن 
نظــم اجتماعــی، ماننــد مقطــع پهلــوی دوم، نفــت یکــی از مهم تریــن ارکان صنــدوق رانــت اســت 
ــان فرادســتان را به شــدت افزایــش داده اســت. از ســوي دیگــر،  ــی می ــت حذف ــزه رقاب کــه انگی
هویــت شــخصی در دسترســی بــه ســازمان ها، به شــدت پررنــگ اســت و بــر فاصلــه ایــن نظــم 

ــد.1       ــغ می  افزای ــا نظــم بال ب
ــه در  ــد ک ــی مان ــه باق ــی پای ــت طبیع ــی در حال ــم اجتماع ــیدی، نظ ــه 1390 خورش در ده
چارچــوب آن، فرصت هــای اجتماعــی در مقایســه بــا اقتصادهــای توســعه یافته و نوظهــور انــدک 
بــوده و نابرابــر توزیــع می شــوند؛ به طــوری کــه امــکان تبدیــل قابلیــت بــه توانایــی )دارایــی بــه 
ســرمایه( بســیار کــم اســت، در چنیــن شــرایطی روال تنش زایــی در عرصــه بین المللــی و تشــدید 
تحریم هــای مربــوط بــه همــراه مدیریــت مبتنــی بــر ســلطه ســرمایه داری نظامــی موجــب شــده 
ــه در  ــد. به عنــوان یــک شــاخص مهــم از هزینــه مبادل ــه نیــز افزایــش یاب ــا هزینــه مبادل ــود ت ب
ــا شــیبی تنــد افزایــش یافتــه  اقتصــاد ایــران، تعــداد چک هــای برگشــتی کــه از ســال 1385 ب
بــود، از 14 درصــد در ســال 1391 بــه 17 درصــد در ســال 1392 بیشــتر شــد. رونــد تغییــرات 
درصــد چک هــای برگشــتی بــه کل تعــداد چک هــای صادرشــده، بــا توجــه بــه تغییــرات هزینــه 
مبادلــه و تنگــی یــا گشــایش فضــای کســب و کار در نوســان بــوده اســت. بــر اســاس جدیدتریــن 
گــزارش بانــک مرکــزی از تعــداد و مبلــغ چک هــای برگشــتی در دی مــاه ســال 1396، نــرخ رشــد 
ــاه  ــا م ــه ب ــال 96، در مقایس ــاه س ــده در دی م ــای صادرش ــه کل چک ه ــا ب ــن چک ه ــداد ای تع
ــه کل چک هــای صــادره در همیــن  ــغ چک هــای برگشــتی ب دی ســال 95، 0/2- درصــد و مبل
دوره، 4/7- درصــد تغییــر کــرده اســت. از نظــر تعــداد، در دی مــاه ســال 95، تعــداد چک هــای 
برگشــتی در مقایســه بــا کل چک هــای صادرشــده، نســبت بــه دی مــاه ســال 94، 1/2- درصــد 
ــار  ــه انتظ ــه ب ــا توج ــت. ب ــش داش ــد افزای ــغ، 12/6 درص ــر مبل ــا از نظ ــود، ام ــه ب ــش یافت کاه

1. مجیدزاده، رضا و همکاران )1394( داستان سیمرغ؛ نقش تاریخی ایرانیان در توسعه ایران، انتشارات پرکاس. 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 166

بهبــودی کســب و کار در دوره پســابرجام بــرای فعــاالن بــازار و کاهــش نــرخ تــورم در ســال های 
ــرای انجــام مبــادالت بزرگ مقیــاس  ــغ نشــانگر قصــد فعــاالن ب 95 و 96، احتمــاالً افزایــش مبل
ــه  ــه، به واســطه رویکــرد ایاالت متحــده، ب ــوده، امــا کاهــش هزینــه مبادل ــا افزایــش ظرفیــت ب ی

میــزان مــورد انتظــار تحقــق نیافتــه اســت.  
در نمــودار 1، توزیــع تعــداد چک هــای برگشــتی بــر اســاس درصــدی از کل چک هــای صــادره 
دی مــاه 96 بــه تفکیــک اســتان نشــان داده شــده اســت، طبــق ایــن نمــودار اســتان تهــران بــا 35/3 
درصــد از کل کشــور، و پــس از آن به ترتیــب اســتان های اصفهــان، خراســان رضــوی و آذربایجــان 
شــرقی باالتریــن ســهم را دارنــد. در مقابــل، ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد و مناطــق آزاد، بــا 0/1 
درصــد کمتریــن ســهم را از تعــداد چــک برگشــتی کل کشــور دارنــد. بــر اســاس گــزارش بانــک 
مرکــزی، در بیــش از 96 درصــد از مــوارد، کســری یــا نبــود موجــودی، علت برگشــت  خــوردن چک 
اســت کــه نشــان دهنده منطبــق نبــودن انتظــارات بــرای تحقــق درآمدهــا )بــرای صادرکننــده( و 

محقــق نشــدن مبادلــه و هزینــه مبادلــه بــاال )بــرای گیرنــده( اســت.     
نمودار 2-1 تعداد چک های برگشتی به تفکیک استان بر اساس درصدی از کل تعداد چک 

صادرشده

مأخذ: گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای دی ماه 1396

 از منظــر شــاخص توســعه پذیری، مقــدار ایــن شــاخص در فروردیــن ســال 96، 0/001 درصــد بود 
کــه در اردیبهشــت بــه 0/127- درصــد و در خــرداد بــه 0/063- درصــد کاهــش یافــت. طی ســه ماهه 
نخســت ســال جــاری، بازیگــران مرتبــط بــا ســازمان های خارجــی بیشــترین اثــر منفــی و بازیگــران 
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توســعه مرتبــط بــا ســازمان های اجرایــی، اثــر مثبــت بیشــتري در تغییــرات ایــن شــاخص داشــتند. 
در ایــن بیــن، در بهــار 1396 تقســیم کار تخصصــی بیــن ســازمان های حاکمیتــی و تفکیــک قــوا بــا 
اختــالل دچــار شــد کــه ایــن امــر به دلیــل سوءبرداشــت گروهــی از فعــاالن فرهنگــی از اصطــالح 
»آتــش بــه اختیــار« سرچشــمه گرفــت. از ســوي دیگــر، حمله تروریســتی داعــش به مجلس شــورای 
اســالمی، بــر گویــه احتمــال تعــدی از مرزهــا تأثیــر گذاشــت، امــا واکنــش مقتدرانــه ســازمان های 
نظامــی بــا حملــه موشــکی بــه دیرالــزور موجــب شــد تــا اثــر منفــی ایــن حملــه تروریســتی، تــا حــد 
زیــادی جبــران، و عالئــم مناســبی بــه کشــورهای منطقه ارســال شــود، البتــه بازیگــران ســازمان های 
اجرایــی نیــز در بخــش جغرافیــا اثرگــذاری مثبتــی داشــتند و مــواردی ماننــد اعــالم پایبنــدی امریکا 
ــه مــوارد نشــانگر موفقیــت در سیاســت  ــه توافــق هســته ای از ســوي مشــاور کاخ ســفید از جمل ب
خارجــی بــود. آثــار منفــی شــاخص جغرافیــا نیــز بــه ورود اولیــن نــاو آمریکایــی بــه خلیج فــارس از 
ــد بن ســلمان در  ــور ایاالت متحــده و تهدی ــوان رئیس جمه ــد ترامــپ به عن ــه کار دونال ــاز ب ــان آغ زم
کشــاندن جنــگ بــه داخــل مرزهــای ایــران ارتبــاط داشــت. در میــان شــاخص های دیگــر نیــز خبــر 
رشــد 189 درصــدی انتصــاب زنــان از مدیــران میانــی بــه مدیــران ارشــد، نشــانگر بهبــود نســبی در 

کاهــش تبعیــض در روابــط اجتماعــی اســت. 
در تیرمــاه 1396، مقــدار شــاخص توســعه پذیری برابــر 0/0565 درصــد بــود کــه در مقایســه 
بــا عملکــرد شــاخص توســعه پذیری در ســه ماهه نخســت ایــن ســال، بهبــود یــا گشــایش خفیــف 
دسترســی بــه حقــوق مالکیــت را منعکــس می  کنــد. تصویــب جزئیــات الیحــه مقابلــه بــا تقلــب 
در آثــار علمــی، رشــد 15 درصــدی شــاخص برخــورداری روســتاهای کهگیلویــه و بویراحمــد از 
آب شــرب ســالم، دســتگیری عناصــر تروریســتی وابســته بــه داعــش، ابــالغ قانــون موافقت نامــه 
حمل ونقــل دریایــی بیــن دولــت ایــران و کــره جنوبــی، کشــف زمین خــواری 57 میلیــارد ریالــی 
ــن  ــام، از مهم تری ــه برج ــران ب ــدی ای ــه پایبن ــی ب ــی هیل ــان نیک ــاری و اذع در چهارمحال وبختی
مــوارد مثبــت شــاخص توســعه پذیری بودنــد، امــا از میــان مــوارد منفــی شــاخص توســعه پذیری 
ــی  ــدس، خصوص ــم روز ق ــور در مراس ــه رئیس جمه ــدید ب ــی ش ــن و فحاش ــه توهی ــوان ب می ت
ندانســتن حریــم داخــل خودروهــای شــخصی و خلــط جایــگاه تفســیر و اجــرای قانــون، غیبــت 
بیمه هــا و بانک هــا در ســامانه شــفافیت اطالعــات و اعــالم آمادگــی 30 درصــد از ســازمان های 

مشــمول طــرح قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات اشــاره کــرد. 
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در مردادمــاه ســال همیــن ســال، شــاخص توســعه پذیری در مقایســه بــا عملکــرد تیرمــاه بهبــود 
مناســبی داشــت؛ به طــوری کــه ســطح آن بــه 0/248 درصــد رســید. تهیــه 300 میلیــون تصویــر 
از اســناد ثبتــی در ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور، انهــدام تیــم تروریســتی در شــمال غــرب 
کشــور، شــرکت رئیــس سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در مراســم تحلیــف ریاســت جمهــوری، 
اعــالم حرکــت در مســیر تضمیــن اجــرای کامــل برجــام و صــدور 62 هــزار ویزا بــرای حجــاج ایرانی 
ــاه ســال جــاری  ــت شــاخص توســعه پذیری مردادم ــوارد مثب ــن م از ســوی عربســتان، از مهم تری
هســتند، امــا دعــوت نکــردن از روحانــی برجســته اهــل ســنت بــه مجلــس برای شــرکت در مراســم 
تحلیــف ریاســت جمهوری، معرفــی نکــردن وزیــر زن در کابینــه پیشــنهادی دولــت دوازدهــم و دفن 
غیربهداشــتی 75 درصــد از زباله هــای تولیــدی کشــور نیــز مهم تریــن مــوارد منفــی مردادمــاه ســال 
جــاری محســوب می شــود. نکتــه مهــم دربــاره شــاخص توســعه پذیری مردادمــاه، افزایــش مــوارد 
بــدون تدبیــر یــا بــدون پیگیــری ســازمان خاصــي اســت کــه می تــوان از میــان آنهــا بــه خشــک 
شــدن 175 منبــع تأمیــن آب روســتاهای یــزد، ریســک بیابانی شــدن 38 درصــد از اراضــی اســتان 

زنجــان و مــرگ چندیــن هــزار قطعــه ماهــی در رودخانــه زرجــوب رشــت اشــاره کــرد.   
در شــهریورماه 1396، عملکــرد شــاخص توســعه پذیری 0/0236 درصــد بــود؛ یعنــی در مقایســه 
بــا ســطح حداکثــری بالقــوه گشــایش دسترســی به حقــوق مالکیــت، 0/023 درصــد را محقــق کرد. 
صــدور مجــوز معاملــه اوراق خزانــه در بــورس اوراق بهــادار تهــران، بیانیــه 76 شــخصیت اروپایــی 
ــاره آشکارســازی مــوارد  از جملــه خاویــر ســوالنا، دبیــر کل ناتــو، هشــتگ های داغ در توئیتــر درب
ــای  ــاره موقعیت ه ــس درب ــه برعک ــه آن و کلیش ــوط ب ــای مرب ــوب و تبعیض ه ــه ژن خ ــوط ب مرب
ــال  ــهریورماه س ــعه پذیری ش ــاخص توس ــت در ش ــوارد مثب ــه م ــان از جمل ــه زن ــز علی تبعیض آمی
ــه  ــوان ب ــعه پذیری می ت ــاخص توس ــی ش ــوارد منف ــان م ــا از می ــد، ام ــمار مي آی ــه ش ــاری ب ج
ــون  ــای آزم ــی محدودیت ه ــت طوالن ــری، فهرس ــگ چندهمس ــای فرهن ــش احی ــزاری همای برگ
اســتخدامی معلمــی از جملــه لهجــه، مشــخصات ظاهــری و فیزیکــی خصوصــاً بانــوان و مخالفــت و 

برخــورد ناشایســت در قبــال ورود زنــان ایرانــی بــه اســتادیوم فوتبــال اشــاره کــرد.   
شــاخص توســعه پذیری مهرمــاه 96 نیــز 0/0145- درصــد، و رخدادهــا و سیاســت های منجــر 

بــه بهبــود شــاخص توســعه پذیری بــه شــرح زیــر بــود:  
جلوگیــری از تغییــر کاربــری بیــش از 6 هــزار متــر مربــع زمیــن در اســتان گلســتان کــه ایــن   
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اقــدام، افــزون بــر توجــه ســازمان قضایــی بــه محیــط زیســت، زیرشــاخص کارایــی دســتگاه 
قضــا از شــاخص حکمرانــی را بهبــود بخشــید. 

ــه    ــرای ورود ب ــا ب ــرارگاه خاتم االنبی ــه ق ــرژی مجلــس شــورای اســالمی ب توصیــه کمیســیون ان
ــدارد: ایــن موضــع و توصیــه  ــه آنهــا را ن ــوان ورود ب زمینه هــای کاری کــه بخــش خصوصــی، ت
از طــرف ســازمان قانون گــذار، گامــی بــراي کنتــرل اقتصــادی نظامیــان و منــع آنهــا از ورود بــه 
عرصه هایــی اســت کــه بخــش خصوصــی در آنهــا حضــور دارد. در ایــن بیــن، وجــود ســازمان 
نظامــی، خواســته یــا ناخواســته به واســطه نابرابــری در ابزارهــای قــدرت، رقابــت را مختــل مي کنــد.  

ــی    ــرای ارزیاب ــهر ب ــن ش ــهرداری ای ــه ش ــران ب ــتان ته ــط زیســت اس ــوم اداره محی اولتیمات
ــه  ــازمانی ب ــای توجــه س ــه معن ــز ب ــدام نی ــن اق ــر زیســت محیطی زباله ســوز رودشــور: ای اث
مســائل زیســت محیطی و تــالش بــرای رفــع آنهاســت کــه دسترســی بــه حقــوق مالکیــت را 

ــد.    ــر می کن ــا بهت از مجــرای شــاخص جغرافی
ــای    ــازی دارایی ه ــری: بازارس ــی فک ــازار دارای ــتیوال های ب ــه در فس ــانزده معامل ــام ش انج

فکــری، بــه معنــای ســودآوری تــالش بــرای تعریــف و اجــرای حقــوق مالکیــت ایــن دارایی هــا 
ــه  ــت ک ــترش نوآوری هاس ــتر در گس ــرمایه گذاری بیش ــور س ــران به منظ ــزش مبتک و انگی
ــود می بخشــد.  ــت را بهب ــوق مالکی ــه حق ــد، دسترســی ب ــای جدی به واســطه گســترش بازاره

ــر افزایــش ســرعت انتشــار اطالعــات در    ــوآوری ایــران: ایــن اقــدام عالوه ب ــدازی شــبکه ن راه ان
زمینــه نــوآوری، اشــاعه فناوری هــای جدیــد را نیــز آســان  می کنــد کــه بســتری مســاعد بــرای 
توســعه فنــاوری و به تبــع آن افزایــش دقــت ســنجش حقــوق مالکیــت اســت، امــا رخدادهــا و 

ــد از:   ــز عبارت ان ــاه 96 نی سیاســت های کاهنــده ســطح شــاخص توســعه پذیری در مهرم
ــن    ــراق از ای ــی کردســتان ع ــراق: جدای ــم کردســتان ع ــزاری همه پرســی اســتقالل اقلی برگ

کشــور بسترســاز جدایی طلبــی در دیگــر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه اســت کــه بــا توجــه 
به وجــود قومیت هــای مشــترک در چندیــن کشــور، احتمــال تهدیــد تمامیــت ارضــی دیگــر 
کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران را افزایــش می دهــد کــه کاهنــده دسترســی بــه حقــوق 

مالکیــت بــرای شــهروندان ایرانــی اســت. 
موضــع وزیــر خارجــه عربســتان مبنــی بــر پایــان نــزاع عربی-اســرائیلی: نزدیکــی عربســتان و   

اســرائیل بــه معنــای افزایــش تقابــل ایــن کشــور بــا ایــران در آینــده اســت. هرچنــد دور قبلی 
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ــا،  ــل از مجــرای شــاخص جغرافی ــش تقاب ــال افزای ــی عربســتان فرونشســت،  احتم تنش زای
موجــب کاهــش دسترســی ایرانیــان بــه حقــوق مالکیــت  شــد؛ زیــرا احتمــال درخواســت برای 

تحریــم بیشــتر یــا سیاســت های منجــر بــه افزایــش تنــش را بــا ایــران می افزایــد.  
ــا    ــه ب ــپ ک ــدام ترام ــن اق ــه برجــام: ای ــران ب ــودن ای ــد نب ــالم پایبن ــه اع ــپ ب ــم ترام تصمی

ــرکت  ــروج ش ــال خ ــد و احتم ــد ش ــراه خواه ــران هم ــر ای ــارها ب ــا و فش ــش تحریم ه افزای
توتــال از ایــران در آینــده را مطــرح کــرده اســت نیــز از مجــرای محدودیــت بــرای بازارهــای 

ــد.    ــت را می کاه ــوق مالکی ــه حق ــان ب ــی ایرانی ــا، دسترس ــی و جغرافی بین الملل
خطــر الکتروشــوک بــرای گونه هــای تــاالب هورالعظیــم: الکتروشــوک کــه بــرای صیــد ماهــی   

انجــام می شــود بــه دیگــر گونه هــای جانــوری تــاالب نیــز آســیب می رســاند و ســبب مــرگ یــا 
فلــج شــدن آنهــا می شــود کــه آســیب شــدید بــه محیــط زیســت و جغرافیــا را بــه دنبــال دارد.  

ــری    ــه تدبی ــه ب ــل ک ــن معض ــان: ای ــط همسرانش ــوش توس ــی 8 زن ملی پ ممنوع الخروج
مناســب نیــاز دارد، بــه معنــای تبعیــض در روابــط اجتماعــی اســت کــه دسترســی زنــان و 
دختــران بــه حقــوق مالکیــت را بــه اجــازه والدیــن یــا همســر محــدود کــرده اســت؛ از ایــن رو 

ــد.  ــت را کاهــش می ده ــوق مالکی ــه حق دسترســی ب
تــرک تحصیــل دانش آمــوزان معلــول به دلیــل مشــکالت رفــت و آمــد: از دیگــر مــوارد بــدون   

تدبیــر دسترســی نابرابــر و پرمانــع دانش آمــوزان معلــول بــه امکانــات آموزشــی و تفریحی اســت 
کــه به ویــژه در زمینــه حمــل  و نقــل موجــب تــرک تحصیــل یــا افــت تحصیلــی آنهــا می شــود 
و تبعیــض دسترســی ناعادالنــه بــه منابــع الزم را بــرای پــرورش اســتعدادها نشــان می دهــد.   

ــه  ــالغ آیین نام ــه اب ــود ک ــاه ســال 96، شــاخص توســعه پذیری 0/0302 درصــد ب ــان  م در آب
ــا داعــش در  ــرد رســمی ب ــان نب ــی تروریســم، اعــالم پای ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــون مب ــی قان اجرای
ســوریه و عــراق، از مهم تریــن عوامــل منجــر بــه توســعه پذیری از منظــر کاهــش احتمــال تعــدی 
بــه ســرزمین و بهبــود کنتــرل فســاد بــود. تعلیــق حکــم یکــی از شــهروندان زرتشــتی شــورای 
ــتعفا در  ــه اس ــار او ب ــن اجب ــتان، همچنی ــری در عربس ــعد حری ــری س ــزد و گروگان گی ــهر ی ش
کنــار اتخــاذ مواضــع ضــد ایرانــی از مــواردی بــود کــه مقــدار شــاخص توســعه پذیری را به دلیــل 
افزایــش تبعیــض در روابــط اجتماعــی و احتمــال تعــدی و تهدیــد امنیــت ملــی کاهــش داد.  

در آذرمــاه همیــن ســال ، مقــدار شــاخص توســعه پذیری 0/0314 درصــد بــود. در ایــن بیــن، 
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تأکیــد فدریــکا موگرینــی بــر کارایــی و لــزوم حفــظ برجــام، تــالش فراکســیون حقوق شــهروندی 
بــرای حــل مشــکل دانشــجویان ســتاره دار و مصوبــه عضویــت اقلیت هــای دینــی در شــورای شــهر 
ــی نیســتم،  ــرای اکــران فیلــم عصبان ــد ب از مهم تریــن عوامــل فزاینــده شــاخص، و اعمــال تهدی
اتهــام بــه ایــران به بهانــه دســت داشــتن در حملــه موشــکی یمــن و نپذیرفتــن مصوبــه مجلــس 

دربــاره اقلیت هــای دینــی در شــورای نگهبــان، از مهم تریــن عوامــل کاهنــده آن بودنــد.  
ــرایط  ــه ش ــا ب ــود. اعتراض ه ــاه 96، 0/4257- درصــد ب ــعه پذیری در دی م ــاخص توس ــدار ش مق
ــه  ــود کــه تغییــر نگــرش ب نامناســب معیشــت و سیاســت، از مهم تریــن تحــوالت ایــن شــاخص ب
قراردادهــا به ویــژه در میــان نســل  جــوان را نشــان مــی داد. بایــد توجــه داشــت در  مقایســه بــا وقایــع 
88 خشــونت کمتــری مشــاهده شــد، امــا فــوت چنــد معتــرض در زنــدان و توهیــن بــه معترضــان از 
تریبون هــای رســمی و غیررســمی، از مــوارد کاهنــده توســعه پذیری بــود. افــزون بــر ایــن، درخواســت 
از مــردم بــرای تجمــع در واکنــش بــه ایــن اعتراض هــا، نشــانگر ایجــاد شــکاف در میــان گروه هــای 
ــی را می کاهــد و مشــکل تاریخــی عــدم  مختلــف جمعیتــی اســت کــه انســجام و همبســتگی مل
ــر ایــن،  انطبــاق بیــن گروه هــای جمعیتــی )حکومتی-غیرحکومتــی( را تشــدید می کنــد. افــزون ب
اختــالس در وزارت نفــت و فــرار اختالس گــر، افزایــش گــرد و غبــار بــه 66 برابــر حــد مجــاز در غــرب 
و جنــوب کشــور، ســاماندهی نکــردن اســکان زلزلــه زدگان غــرب کشــور و چادرنشــینی 66 درصــد 
آنهــا، مهم تریــن مــوارد کاهنــده توســعه پذیری بــود، در مقابــل تصویــب مــواد 5 و 6 از الیحــه اصــالح 

ــت.  ــه شــمار می رف ــده توســعه پذیری ب ــوارد فزاین ــن م ــا پول شــویی از مهم تری ــارزه ب مب
در بهمن مــاه ســال جــاری، مقــدار شــاخص توســعه پذیری بــه 0/3025- درصــد افــت کــرد. 
در ایــن بیــن، دســتور رهبــری بــه خــروج ســازمان های غیرنظامــی از فعالیت هــای غیرمرتبــط، 
شــاخص توســعه پذیری را بهبــود بخشــید کــه دلیــل آن کنتــرل نظامیــان بــود، امــا اصــرار یکــی 
از مقامــات نظامــی بــه وارد نشــدن ســپاه بــه فعالیت هــای اقتصــادی و تمرکــز ایــن ســازمان بــر 
فعالیت هــای عمرانــی در چارچــوب قانــون اساســی و موضــع یکــی از نماینــدگان مجلــس دربــاره 
فعالیــت قــرارگاه خاتــم در هنــگام کمبــود نقدینگــی دولــت، احتمــال تغییــر نکردنــي معنــادار را 
در ایــن شــاخص به شــدت تقویــت کــرد، البتــه از نظــر مفهومــی، فعالیــت عمرانــی نیــز در قالــب 
فعالیــت اقتصــادی قــرار دارد و حتــی صــرف فعالیــت غیرانتفاعــی نیــز بــر اقتصــادی نبــودن یــا 

تأثیــر نداشــتن بــر حــوزه اقتصــاد داللــت نمي کنــد.
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ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــون دالر از صن ــص 150 میلی ــت تخصی ــي اس گفتن
ریزگردهــا نیــز از مــوارد فزاینــده توســعه پذیری اســت. از نظــر مــوارد کاهنــده، تــالش امریــکا، 
بریتانیــا و فرانســه بــرای تدویــن پیش نویــس قطعنامــه ای بــا هــدف محکومیــت ایــران در ارتبــاط 
بــا دســتیابی انصــارالل بــه موشــک، خشــکی رود دجلــه و جــدی مذاکــره نکــردن بــرای مقابلــه بــا 
پیامدهــای خارجــی منفــی ســد ایلیســوی ترکیــه نیــز از مهم تریــن مــوارد کاهنــده توســعه پذیری 
در بهمــن 96 بــود. در نمــودار 2، تحــوالت شــاخص توســعه پذیری در فاصلــه فروردیــن تــا بهمــن 

ــود.   ــاهده مي ش 1396 مش
نمودار 2-2 تحوالت شاخص  توسعه پذیری در 11ماهه سال 1396

مأخذ: محاسبات کارگروه توسعه پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد 

به طــور کلــی در یــازده ماهــه ســال 1396، الگــوی دسترســی بــه حقــوق مالکیــت، تبعیــض 
در روابــط اجتماعــی و دسترســی بــه فرصت هــا همچنــان مشــاهده می شــود. در زمینــه فنــاوری، 
ــه حقــوق مالکیــت و  ــی انجــام شــده، امــا بیشــترین مــوارد کاهنــده دسترســی ب اقدامــات خوب
ــا  ــه جغرافی ــر روی مؤلف ــی ب ــازمان های خارج ــذاری س ــر اثرگ ــعه پذیری از منظ ــاخص توس ش
از حقــوق مالکیــت اســت، البتــه  بــرای رصــد شــاخص های نهــادی و رقابت پذیــری الزم 
ــه ای از  ــری مجموع ــن، رقابت پذی ــن بی ــود. در ای ــوع ش ــی رج ــای بین الملل ــه گزارش ه ــت ب اس
ــک کشــور اســت. شــاخص  ــره وری در ی ــده ســطح به ــل تعیین کنن ــا، سیاســت ها و عوام نهاده

ــود:  ــدی می ش ــن طبقه بن ــته و دوازده رک ــه دس ــری در س رقابت پذی
زیرشــاخه الزامــات اصلــی؛ شــامل ارکان نهادهــا، زیرســاخت ها، ثبــات اقتصــاد کالن، آمــوزش   

ابتدایــی و ســالمت؛
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زیرشــاخه تقویت کننــده کارایــی؛ شــامل ارکان آمــوزش عالــی و تربیــت، کارایــی بــازار کاالها،   
کارایــی بــازار نیــروی کار، شــکوفایی بــازار مالــی، آمادگــی فنــاوری، انــدازه بازار؛

زیرشاخه عوامل ابتکاری؛ شامل ارکان شکوفایی تجاری و نوآوری.  
شــایان ذکــر اســت کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد بــر اســاس محاســبه شــاخص رقابت پذیــری، 
مراحــل توســعه را بــه ســه مرحلــه عامل محــور، کارایی محــور و ابتکارمحــور تفکیــک کــرده اســت 
ــور از  ــه عب ــران در مرحل ــر، ای ــال حاض ــد. در ح ــدی می کن ــاس آن طبقه بن ــورها را براس و کش

ــه اســت.   ــرار گرفت ــه اقتصــاد کارایی محــور ق اقتصــاد عامل محــور ب
در گــزارش رقابت پذیــری ســال 2018 مجمــع جهانــی اقتصــاد، رتبــه ایــران از میــان 137 کشــور، 
69 اســت کــه در مقایســه بــا کشــورهای خاورمیانــه و شــمال افریقــا )MENA(، تنهــا از نظــر محیــط 
اقتصــاد کالن، آمــوزش عالــی و انــدازه بــازار، همچنیــن در قیــاس بــا کشــورهای منطقه منــا، وضعیت 
بهتــری دارد، امــا از نظــر پیشــرفتگی کســب و کار، نهادهــا، آمادگــی فّنــاوری، توســعه بــازار مالــی، 
کارایــی بــازار کار و کاال، در مقایســه بــا آنهــا وضعیــت بدتــری دارد، در حالــی که در زمینه زیرســاخت، 

بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی و نــوآوری، در وضعیتــی نســبتاً برابــر قــرار گرفتــه اســت )نمــودار 3(.  
 )MENA( نمودار 2-3 مقایسه رقابت پذیری ایران با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا

Source: World Competitiveness Report (2017-2018)
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در ایــن گــزارش، بــر اســاس پیمایــش ســال 2017 مجمــع جهانــی اقتصــاد درمــورد باورهــای 
ــاره محیــط کســب و کار مــوارد ذیــل مهم تریــن عوامــل مشکل ســاز کســب و کار در  ــراد درب اف

ایــران اســت: 
دسترسی به تأمین مالی؛   
بوروکراسی ناکارای دولتی؛   
عرضه ناکافی زیرساخت؛  
تورم؛  
فساد؛  
مقررات محدودکننده نیروی کار؛  
مقررات ارز خارجی؛  
نرخ های مالیاتی ؛  
اخالق کار ضعیف در نیروی کار؛   
ظرفیت ناکافی نوآوری؛  
مقررات مالیاتی؛   
نیروی کار بدون آموزش کافی؛    
جرم و سرقت؛  
بهداشت عمومی ضعیف.   

نکتــه مهــم، تکــرار مــوارد ســال 2016 در پیمایــش ســال 2017 اســت. در گــزارش انجــام 
کســب و کار در ایــران بــرای ســال 2018، به اســتثنای شــاخص های شــروع کســب و کار، کســب 
اعتبــار و تجــارت برون مــرزی، باقــی شــاخص ها افــت پیــدا کــرده کــه بــه معنــای عــدم بهبــود و 
تنگــی فضــای کســب و کار در اقتصــاد ایــران اســت. ایــران از نظــر ســهولت انجــام کســب و کار، 
ــت شــاخص های انجــام کســب  ــرده اســت. در نمــودار 4، وضعی ــه 124 از 190 را کســب ک رتب
ــت  ــا اف ــه ب ــن شــاخص هایی ک ــرای دو ســال 95 و 96 مقایســه شــده اســت. از مهم تری و کار ب
همــراه بــوده اســت می تــوان بــه اجــرای قراردادهــا اشــاره کــرد کــه بــا وجــود افــت بســیار انــدک، 
ــیار  ــرد بس ــه عملک ــت ک ــز 5 از 18 اس ــی نی ــت روال قضای ــان را دارد و کیفی ــه 80 در جه رتب
ضعیفــی را نشــان می دهــد. مدت زمــان اجــرای قــرارداد، 505 روز اســت و هزینــه طــرح دعــاوی 

17 درصــد از کل موضــوع دعواســت. 
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نمودار 2-4 مقایسه شاخص های انجام کسب و کار در سال های 1395 و 1396

 
Source: Doing Business Report (2018)

2-3- تحلیل اثر روند توسعه پذیری در سال 1397
ــاس روش  ــر اس ــی، ب ــال آت ــعه پذیری در س ــاخص توس ــی ش ــد احتمال ــن قســمت، رون در ای
ــد1  ــار رون ــل آث ــوردون )1994( روش تحلی ــق گ ــود. طب ــی می ش ــد پیش بین ــر رون ــل اث تحلی
)TIA( در اواخــر دهــه 1970 و بــرای حــل دشــواری های آینده پژوهــی توســعه یافــت. 
ــی رود  ــه کار م ــی ب ــرای پیش بینی های ــی، ب ــای تاریخ ــر داده ه ــی ب ــداری مبتن ــای مق روش ه
ــا  ــر مبنــای آنهــا اســتقرا می کنــد، ام ــه آینــده تعمیــم می دهــد و ب ــی را ب کــه چنیــن داده های
ــا مشــکل  ــد و ب ــه حســاب نمی آین ــده ب ــره آین ــل و غیرمنتظ ــع محتم ــن روشــی، وقای در چنی
روش شــناختی اســتقرا در خــود مواجــه هســتند؛ بــرای نمونــه، روش هــای مبتنــی بر ســری زمانی 
بــا چنیــن معضلــی روبــه رو هســتند؛ زیــرا فــرض می کننــد کــه نیروهــا و روندهــای گذشــته، در 
آینــده نیــز اثرگذارنــد و وقایــع محتمــل آتــی مؤثــر بــر روندهــا یــا روابــط بیــن متغیرهــا، اثــر 
معنــاداری نخواهنــد داشــت، امــا روش TIA بــا هــدف احتســاب چگونگــی اثرگــذاری وقایــع آتــی 
ــور  ــز دارد. به منظ ــاختارها تمرک ــر در س ــاری و تغیی ــی ج ــر روی ســری های زمان ــره ب غیرمنتظ

ــاز اســت: ــی نی ــه دو گام اصل ــای روش TIA ب ــر مبن ــی ب آینده پژوه
ــدون احتســاب    ــای تاریخــی، ب ــا و رونده ــای داده ه ــر مبن ــی ب ــی احتمال ــد جــاری و آت رون

ــود. ــتخراج مي ش ــره اس ــی غیرمنتظ ــع آت وقای
بــرای شناســایی هــر مجموعــه از وقایــع آتــی احتمالــی مؤثــر کــه در صــورت وقــوع رونــد را   

تغییــر می دهنــد، قضــاوت خبرگــی یــا مبتنــی بــر مــرور ســوابق موضــوع صــورت می پذیــرد. 

1. Trend Impact Analysis
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احتمــال وقــوع به صــورت تابعــی از زمــان و اثــر انتظــاری، دو مؤلفــه قضــاوت خبرگــی هســتند. 
اثــر انتظــاری به صــورت مثبــت یــا منفــی نشــان داده می شــود. می تــوان بــرای اثــر انتظــاری 

یــک طیــف فــازی )مثــاًل بســیار منفــی تــا بســیار مثبــت( را در نظــر گرفــت )شــکل 3(. 
شکل 2-3 پارامترهای اثر وقایع غیرمنتظره

مأخذ: گوردون )1994، ص 5(.  

ــد  ــي مانن ــا فنون ــوابق نظــری موضــوع ی ــرور س ــوان از م ــع غیرمنتظــره را مي ت فهرســت وقای
دلفــی و مشــورت شناســایی کــرد. یکــی از روش هــا به صــورت تعییــن زمــان از رخــداد واقعــه مؤثــر 
تــا شــروع اثرپذیــری رونــد، اثــر حداکثــری روی رونــد، یــا پایــان اثــر یــا یکنوایــی آن اســت و روش 
دیگــر حجــم بیشــترین اثــر یــا اثــر یکنواخــت را مشــخص می کنــد. در اینجــا، بــا توجــه بــه کیفــی  
بــودن مطالعــه، بیشــتر روی اثــر حلقه هــای بازخــور ســال 97، بــر اســاس دو ســناریوی بدبینانــه و 
خوش بینانــه تمرکــز خواهــد شــد. بــر اســاس بــرآورد منتهــی بــه 15 اســفند 96، در حــال حاضــر 
مقــدار شــاخص توســعه پذیری اســفندماه 0/0301- درصــد اســت کــه از دســتگیری فعــاالن محیط 
ــر  ــی و بازداشــت 9 کارگ ــن بازجوی ــش در حی ــوت یکــی از دراوی ــه جــرم جاسوســی، ف زیســت ب
ــال 97،  ــعه پذیری در س ــر توس ــر ب ــور مؤث ــه بازخ ــن حلق ــود. مهم تری ــی می ش ــتانی ناش خوزس
اعــالم پایبنــدی دونالــد ترامــپ بــه برجــام یــا خــروج از آن اســت. اگــر وي در ســناریوی بدبینانــه، 
خــروج از برجــام را در فروردیــن ســال 97 اعــالم کنــد، شــاخص توســعه پذیری 0/0146- درصــد 
افــت مي یابــد کــه در ایــن صــورت منحنــی شــاخص توســعه پذیری بــه شــرح نمــودار 5 خواهــد 

بــود. البتــه ایــن مقــدار، نشــانگر اثــر اولیــه اعــالم خــروج از برجــام اســت. 
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نمودار 5-2 اثر خروج امریکا از برجام در فروردین 97

ــل  ــارس به دلی ــه، خلیج ف ــه خاورمیان ــپ ب ــد ترام ــرد دونال ــه در رویک ــد توجــه داشــت ک  بای
نفــت شــیل ایاالت متحــده، دیگــر ماننــد گذشــته اهمیــت راهبــردي بــرای ایاالت متحــده نــدارد 
و ترامــپ می توانــد هــدف ضربــه زدن بــه رقیــب خــود یعنــی چیــن را از طریــق آن دنبــال کنــد. 
ــس از اعــالم خــروج  ــه پ ــن ابزارهاســت ک ــران و عربســتان یکــی از ای ــن ای ــری بی ایجــاد درگی
ایاالت متحــده از برجــام می توانــد رخ دهــد، امــا تقابــل بیــن ایــران و عربســتان، حالتــی مشــابه 
ــای  ــه راهبرده ــان ک ــای زندانی ــد معم ــازی اي مانن ــر می کشــد؛ ب ــه تصوی ــان1 را ب ــازی اطمین ب
آن به صــورت همکارانــه و رقابتــی هســتند؛ ماننــد معمــای زندانیــان، همــکاری دوجانبــه بــرای 
ــازی به صــورت جمــع صفــر نیســت،  همــه بازیگــران بهتــر از خدعــه متقابــل اســت؛ بنابرایــن ب
امــا عکــس معمــای زندانیــان، بــازی اطمینــان راهبــردي غالــب نــدارد؛ بــازی اطمینــان اغلــب در 
ــر  ــرای ه ــی ب ــای رقابت ــی رود. تعادل ه ــه کار م ــل ب ــط بین المل ــل رواب ــت در تحلی ــای امنی معم
ــن  ــادی طرفی ــال بی اعتم ــم در قب ــه ه ــادل همکاران ــا تع ــری هســتند، ام ــت بدت دو کشــور حال

ــه ای خــاص از ایــن  ــود. مســئله جنــگ پیش دســتانه2، نمون ــه یکدیگــر، آســیب پذیر خواهــد ب ب
ــاور  ــک طــرف دیگــر و ب ــه نزدی ــرس از حمل ــل ت ــازی اســت. جنــگ پیش دســتانه به دلی ــوع ب ن
ــوع شــروع  ــه مزیــت پیش دســتی در اقــدام انجــام می شــود. شگفتی ســازی، امــکان انتخــاب ن ب

1. Assurance game
2. Pre-emptive war
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ــه  ــاز ب ــا نی ــای جنــگ پیش دســتی هســتند، ام ــکار عمــل، مزای ــری و ابت جنــگ و محــل درگی
ــتی در  ــت. پیش دس ــرد اس ــوع راهب ــن ن ــای ای ــود مزای ــی از نب ــب و کاف ــی مناس ــروی نظام نی
ــغالگرانه  ــی، اش ــن بین الملل ــدگاه قوانی ــکال دارد و از دی ــز اش ــک نی ــر دیپلماتی ــگ، از نظ جن
ــرد و در  ــورت می پذی ــد ص ــه تهدی ــخ ب ــگیرانه1، پاس ــگ پیش ــه در جن ــود. البت ــوب می ش محس

حملــه پیش  دســتانه، قطعیــت تهدیــد و جنــگ موضوعیــت دارد. بایــد توجــه داشــت کــه هــر دو 
ــتند.   ــر2 هس ــوع پیش نگ ــا از ن ــن جنگ ه ــوع ای ن

ــگ  ــل جن ــر در تحلی ــود. اگ ــان داده مي ش ــان نش ــازی اطمین ــی ب ــت کل ــدول 2، حال  در ج
پیش دســتانه هیــچ طرفــی حملــه نکنــد، صلح حاکــم مي شــود و بازیگــران دســتاورد مربوط بــه وضع 
موجــود )Si بــرای i( را بــه دســت مــی آورد. اگــر هــر دو طــرف حملــه کننــد، جنــگ رخ مي دهــد و 
 Wif خواهــد بــود. اگــر یــک طــرف حملــه کنــد، طــرف مهاجــم دســتاورد Wi دســتاوردها به صــورت
را کســب می کنــد و دســتاورد طــرف دیگــر Wis خواهــد بــود. اگــر پیش دســتی مزیــت داشــته باشــد، 
Wif>Wi>Wis اســت. اگــر Wi<Si باشــد، هــر دو طــرف وضــع موجــود را ترجیــح مي دهنــد و یــک 

بهســازی پارتــو بــر روی حملــه متقابــل امکان پذیــر اســت و امــکان همــکاری وجــود دارد.          
جدول 2-2 حالت کلی بازی اطمینان و جنگ پیش دستانه

بازیگر 2

تهاجمعدم تهاجم

بازیگر 1
S1,S2W1s,W2fعدم تهاجم

W1f, W2sW1, W2تهاجم

اگــر یــک طــرف فکــر کنــد کــه دیگــری در حــال تــدارک حملــه اســت، Wi>Wis بــوده و حمله را 
ترجیــح می دهــد، حملــه متقابــل تعــادل مســتقر خواهــد بــود. اگــر Wif<Si باشــد، بــازی به صــورت 
اطمینــان اســت؛ زیــرا هــر دو طــرف در صــورت بــاور بــه خــودداری طــرف دیگــر از حملــه، ترجیــح 
می دهــد حملــه نکنــد. اگــر ایــن شــرط برقــرار نباشــد، دســتاوردها به صــورت بــازی معمــای زندانیــان 
اســت و حملــه متقابــل تنهــا تعــادل بــازی خواهد بــود. در تقابــل بیــن ایــران و GCC، در حــال حاضر 
بــرای هــر دو طــرف W<S اســت؛ زیــرا شــروع جنــگ مســتقیم از جانــب هــر دو طــرف، تخریــب 

1. Preventive war
2. Anticipatory attack
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زیــادی بــه همــراه خواهــد داشــت؛ خریــد تســلیحات از ســمت GCC بــا دو هــدف افزایــش W بــرای 
ایــن کارتــل و از ســوي دیگــر، کاهــش W بــرای ایــران صــورت می پذیرد تــا احتمال جنگ پیشــگیرانه 
یــا پیش نگــر را بکاهــد، امــا در عیــن حــال به واســطه نمایــش یــک تهدیــد بــه جنــگ و بی ثباتــی 
درونــی، دامنــه قــدرت ایــران را تــا مرزهــای داخلــی آن عقــب بکشــاند. چنیــن ســاختاری، پیچیده تــر 
ــب در  ــورهای جنگ طل ــداد کش ــش تع ــطه افزای ــرا به واس ــت؛ زی ــیک بازی هاس ــای کالس از مدل ه
منطقــه )ایجــاد ناتــوی عربــی(، ریســک سیســتمی در خاورمیانــه به شــدت افزایــش یافتــه اســت و از 
طــرف دیگــر، بــازی ذی نفعــان دیگــری دارد کــه مســتقیم وارد بــازی تقابــل ایــران و GCC نشــده اند، 

امــا ترجیحــات آنهــا روی بــازی کارگــر خواهــد بــود. 
ــروج  ــد خ ــا پیام ــی ی ــر القای ــوان اث ــتان به عن ــران و عربس ــن ای ــگ بی ــوع جن در صــورت وق
ــه  ــعه پذیری ب ــه و توس ــش یافت ــدت کاه ــز به ش ــان نی ــرل نظامی ــام، کنت ــده از برج ایاالت متح
ــازار به شــدت  ــادالت ب ــارت و مب ــدی، حجــم تج ــه بع ــد. در مرحل ــت می کن 0,084- درصــد اف
افــت می کنــد کــه اثــر آن بــرای قســمت بدبینانــه نمــودار 6، نشــان داده شــده اســت. در ایــن 
بیــن، شــاخص توســعه پذیری تــا 0/1- درصــد افــت خواهــد کــرد، امــا در صــورت اعــالم پایبنــدی 
ایاالت متحــده بــه برجــام یــا عــدم خــروج آن از برجــام )ولــو در صــورت اعــالم عــدم پایبنــدی(، 

شــاخص در محــدوده 0/5- تــا 0/5 بــا گرایــش بــه ســمت افزایــش، تغییــر خواهــد کــرد.  
نمودار 2-6 سناریوی بدبینانه و خوش بینانه شاخص توسعه پذیری در سال 97 
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چکیده
روش رایــج اندازه گیــری فقــر کــه خــط فقــر تک بعــدی نــام دارد، محاســبه درصــد جمعیتــی اســت کــه کمتــر 
ــد  ــه کمتــر از 500 هــزار تومــان درآمــد دارن ــراي مثــال افــرادی کــه ماهان ــد؛ ب از مقــداري معیــن درآمــد دارن
فقیــر نامیــده می شــوند. بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن روش فقــط درآمــد افــراد مدنظــر قــرار گرفتــه شــده 
اســت. در دهــه اخیــر، روش دیگــری بــه نــام فقــر چندبعــدی مطــرح شــده اســت کــه فقــر را بهتــر اندازه گیــری 
مي کنــد و مبنــای بهتــری بــرای سیاســت گذاری اســت. در ایــن روش تنهــا بــه درآمــد توجــه نمی شــود؛ زیــرا 
در بســیاری مــوارد فــرد درآمــد الزم دارد امــا بــراي مثــال بــه آب آشــامیدنی ســالم، آمــوزش کافــی، بهداشــت، 
جــاده، مســکن شایســته و... دسترســی نــدارد،  چنیــن فــردی فقیــر اســت هرچنــد کــه درآمــدش بیشــتر از خــط 

فقــر باشــد.
در محاســبه خــط فقــر چندبعــدی بایــد ابعــاد فقــر )بهداشــت، آمــوزش، مســکن، شــغل و...( را تعییــن، ســپس 
بــرای هــر یــک از آنهــا آســتانه فقــر را تعریــف کــرد و بــا روشــي صحیــح میــزان فقــر را بــه دســت آورد. عــالوه 
بــر اینکــه روش چندبعــدی تصویــر روشــن تری از میــزان فقــر و انــواع آن ارائــه می دهــد، ابــزار بهتــری بــرای 
سیاســت گذاری اســت؛ زیــرا بــا ســنجش آن می تــوان عوامــل فقــر را شناســایی و بــرای مقابلــه بــا آن راهــکار 

ارائــه کــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه تاکنــون بــا ایــن روش، فقــر در 104 کشــور جهــان اندازه گیــری شــده و در ایــران نیــز 

دو مطالعــه دانشــگاهی صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه خالصــه یافته هــای آن بیــان مي شــود:
ــر  ــاد فق ــارة ابع ــه درب ــن مطالع ــب 12/3 و 30/6 درصــد اســت، همچنی ــر در کشــور  به ترتی ــع و شــدت فق توزی
ــروم  ــا مح ــد معیاره ــل در 30 درص ــا حداق ــد ایل ه ــه 42 درص ــد ک ــان مي ده ــور نش ــده کش ــای کوچن ایل ه
هســتند و به طــور میانگیــن شــدت فقــر آنهــا 46 درصــد اســت. یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد 
حــدود 11 درصــد از خانوارهــا بــه فقــر مطلــق دچــار هســتند و ضریــب انــگل 20 و ضریــب جینــی 36 درصــد 
اســت، همچنیــن 15/5 درصــد از خانوارهــای تهــران دچــار فقــر چندبعــدی هســتند. 32 درصــد از خانوارهــا در 
بعــد ســالمت، یــک درصــد در بعــد آمــوزش، 20 درصــد در بعــد مســکن، 46 درصــد در بعــد اشــتغال و یــک 
ــدا  ــران ابت ــر در ته ــد فق ــن بع ــن مهم تری ــتند؛ بنابرای ــیب پذیر هس ــی آس ــتانداردهای زندگ ــد اس ــد در بع درص



اشــتغال، ســپس ســالمت و درنهایــت مســکن اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد 11 درصــد از تهرانی هــا بــا وجــود داشــتن درآمــد الزم، بــه فقــر چندبعــدی 
دچــار هســتند و 6/5 درصــد بــا وجــود فقیــر نبــودن در ابعــاد چندگانــه، درآمــد ندارنــد و در فقــر مطلــق بــه ســر 
می برنــد. اگرچــه داده هــا نشــان دهنده فقــر درآمــد 11 درصــدي خانوارهاســت، 15/5 درصــد خانوارهــا بــا فقــر 
چندبعــدی مواجــه هســتند، درنتیجــه بــا در نظــر گرفتــن هــر دو نــوع فقــر، 22 درصــد خانوارهــای تهرانــی فقیــر 

بــه شــمار مي آینــد؛ بنابرایــن توجــه بــه فقــر چندبعــدی در شــهر تهــران از فقــر درآمــدی مهم تــر اســت.
ــرد سرپرســت، 56  ــاً 30 درصــد از خانوارهــای زن سرپرســت، 13/6 درصــد خانوارهــای م ــي اســت تقریب گفتن
ــدی  ــر چندبع ــه فق ــای سرپرســت باســواد ب ــای سرپرســت بی ســواد و 11 درصــد از خانواره درصــد از خانواره
دچــار هســتند. کــه از میــان آنهــا 30 درصــد دو نفــره، 22 درصــد تــک نفــره و 21 درصــد چهــار نفــره هســتند، 
همچنیــن 42 درصــد مســکن ملکــی ندارنــد، 53 درصــد سرپرســت خانوارهــای بــدون شــغل هســتند، 72 درصــد 
دارای همســر، 48 درصــد آنهــا هیــچ شــاغلی در خانــواده ندارنــد، 42 درصــد تنهــا یــک شــاغل، و درمجمــوع 90 

درصــد آنهــا حداکثــر یــک نفــر شــاغل در خانــواده دارنــد. 
از آنجــا  کــه بعــد اصلــی فقــر در اشــتغال اســت، خانوارهایــی کــه فــرد شــاغلي ندارنــد یــا حداکثــر یــک نفــر 
شــاغل دارنــد درصــد باالیــی از فقــرا را تشــکیل می دهنــد؛ از ایــن رو لــزوم توجــه بــه سیاســت های اشــتغال زا در 
ســطح شــهر بیــش از پیــش احســاس می شــود. همچنیــن به دلیــل اینکــه خانوارهــای دارای دو شــاغل و باالتــر 
بســیار فقیــر هســتند توجــه بــه سیاســت های معطــوف بــه افزایــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی ضــروري اســت. 

در بعــد ســالمت نیــز بــا افزایــش نــرخ پوشــش بیمــه ای می تــوان از محرومیــت شــهروندان کاســت.
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3-1- مقدمه
فقــر مقولــه ای جهانــی اســت کــه در کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته بــراي کاهــش آن 
تــالش مي ِشــود، همچنیــن ســازمان های بین المللــی نیــز بــرای کاهــش آن از نظــر فنــی و مــادی بــه 
کشــورها کمــک مي کننــد. گفتنــي اســت قانــون اساســی ایــران و ســندهای قانونــی الــزام آوری مانند 
ســند چشــم انداز و قانــون برنامــه توســعه، به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر کاهــش فقــر در 
ایــران تأکیــد دارنــد. فقــر یکــی از مشــکالت اساســی جوامــع بشــری و نشــانه بــارز توســعه نیافتگی 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه ثبــات سیاســی و همبســتگی اجتماعــی و ســالمت روانی 
ــی  ــن رو، شناســایی فقــرا و روش هــای فقرزدای ــا خطــر مواجــه مي کنــد؛ از ای را در اقشــار جامعــه ب
ــر،  ــای اخی ــت. در دهه ه ــزان اس ــت گذاران و برنامه ری ــش روی سیاس ــای پی ــن چالش ه از مهم تری
بســیاری از ســازمان های بین المللــی و جهانــی بــه فقــر و کاهــش آن توجــه کرده انــد؛ به طــوری کــه 
ســاالنه پژوهش هــا و مطالعــات زیــادي در ایــن بــاره انجــام، و برنامه هــای بســیاری برگــزار می شــود. 
بایــد توجــه داشــت کــه حساســیت بــه فقــر مخصــوص دوران جدیــد نیســت و فقــر همــواره 
ــی مطــرح شــده  ــوده و به تازگــي در ســطح جهان مســئله اي مهــم در ســطح ملــی و منطقــه ای ب
اســت. تحقیقــات مختلــف در ســطح بین المللــي نشــان دهنده افزایــش نابرابــری و فقــر در جهــان 
اســت. بانــک جهانــی بــرای تحقــق »دنیایــی رها از فقــر«، جهانیــان را بــه اقــدام مؤثر و برخــورداری 
عمومــی از بهداشــت، مســکن و آمــوزش دعــوت می کنــد. در همیــن راســتا، هدف گــذاری ســازمان 
توســعه و همکاری هــای اقتصــادی در ســال 1996، ایــن بــود کــه از طریــق مشــارکت جهانــی تــا 
ــراد فقیــر، از شــرایط فقــر شــدید خــارج شــوند. برنامــه توســعه هــزاره  ســال 2015 نیمــی از اف
ملــل متحــد )MDGs( بــرای کاهــش فقــر تــا ســال 2015 اصلی تریــن دســتور کار جهانــی در ایــن 
خصــوص بــه شــمار مي رفــت. در ایــران نیــز برنامــه اهــداف توســعه هــزاره به منظــور کاهــش فقــر 
ــتانداردهای  ــب اس ــری و در قال ــب اندازه گی ــور مرت ــز به ط ــاخص های آن نی ــود، ش ــرا مي ِش اج
جهانــی ســاالنه انتشــار مي یابــد و در مجامــع جهانــی ارائــه مي ِشــود. گفتنــي اســت ایــن اقدامــات 
در بســیاری از مناطــق جهــان بــا موفقیــت مواجــه شــده اســت. در ایران نیــز پیش بینی هــای قانونی 
و اجرایــی متعــددی )بیشــتر غیرمنســجم( بــرای مبــارزه بــا فقــر صــورت گرفتــه و نهادســازی های 
ــس از انقــالب اســالمی بسترســازی شــده اســت،  ــژه در ســال های پ ــز به وی ــی نی رســمی متفاوت
همچنیــن در اســناد قانونــی چندیــن بــار لوایــح و طرح هایــی به طــور خــاص بــا هــدف فقرزدایــی 
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ــای توســعه، احــکام  ــف و برنامه ه ــن مختل ــن و حاشــیه قوانی ــا در مت ــش از آنه ــه شــده و بی تهی
متعــددی درخصــوص کاهــش ابعــاد فقــر تصویــب شــده اســت، امــا متأســفانه از ایــن اقدامــات، 

ارزیابی هــای دقیــق و پایش هــای مســتمر و جامعــی انجــام نشــده اســت و وجــود نــدارد.
مقولــه فقــر نه تنهــا در ســطح کشــور بــرای سیاســت گذار مهــم اســت، بلکــه مدیــران شــهری 
در ســطح یــک شــهر نیــز بایــد بــرای اجــرای برنامه هــای خــود بــه فقــر شــهروندان واقــف باشــند 
ــا  ــات و برنامه ه ــک شــهر اقدام ــر در ســطح ی ــد. فق ــی اجــرا کنن ــا را به خوب ــد برنامه ه ــا بتوانن ت
را تحت الشــعاع خــود قــرار مي دهــد. مدیــران شــهری به خوبــی می داننــد کــه بــدون توجــه بــه 
وضعیــت فقــر شــهروندان نمی تــوان برنامه هــای زیرســاختی و فرهنگــی را اجــرا کــرد؛ از ایــن رو 

شــناخت مســئله فقــر شــهر تهــران بــرای مدیــران شــهری اهمیــت ویــژه ای دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف، محاســبه فقــر چندبعــدی تهــران اســت در ایــن گــزارش به طــور 
ــا کل کشــور، درصــد  خالصــه ضمــن مقایســه فقــر درآمــدی و ابعــاد فقــر چندبعــدی تهــران ب
خانوارهــای فقیــر در هریــک از ایــن ابعــاد مشــخص، و ضریــب انگل و ضریــب جینی تهــران با کل 
 1)MPI(کشــور مقایســه خواهــد شــد؛ از ایــن رو به صــورت خالصــه، ابتــدا مفهــوم فقــر چندبعــدی
و شــیوه محاســبه آن بیــان خواهــد شــد، ســپس بــا ذکــر مبانــی نظــری و پیشــینه مطالعــات فقــر 
چندبعــدی، به طــور خالصــه روش شناســی محاســبه فقــر چندبعــدی و یافته هــای شــاخص های 
توزیــع درآمــد و فقــر درآمــدی و چندبعــدی در تهــران و کل کشــور ارائــه، و در پایــان نیــز بــه 

ــود. ــه می ش ــری پرداخت ــدی و نتیجه گی جمع بن

3-2- شاخص فقر چندبعدی
ــی مي شــوند و درنتیجــه  ــد ارزیاب ــد بع ــا در چن ــر اســاس محرومیت ه ــراد ب ــن روش اف در ای
ــه  ــون محاســبه و مشــخص می شــود. پای ــاد گوناگ ــت محــروم در ابع ــت جمعی درصــد محرومی
تئوریــک فقــر چندبعــدی فقــر قابلیتی آمارتیاســن اســت. بیشــتر کشــورهای جهان در محاســبات 
ــا  ــت ب ــه داش ــد توج ــا بای ــد، ام ــف کرده ان ــدی را تعری ــر یک بع ــر، فق ــط فق ــاخص های خ ش
ــه  منجــر  ــای چندگان ــوان جنبه ه ــد و مصــرف نمي ت ــد درآم ــردي مانن شــاخص های منحصربه ف
ــازی،  ــکن، توانمندس ــت، مس ــوزش، بهداش ــود آم ــال، کمب ــراي مث ــخیص داد؛ ب ــر را تش ــه فق ب
اشــتغال، امنیــت شــخصی و... بــه فقــر منجــر مي شــود، همچنیــن فقــر عــالوه بــر رونــد و ســطح 

1. .Multi dimensional Povery Index
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درآمــد به شــدت بــا مــواردي ماننــد مــرگ و میــر کــودکان، میــزان حضــور در مقطــع ابتدایــی و 
ســوءتغذیه ارتبــاط دارد. در ســال های اخیــر، ادبیــات اندازه گیــری فقــر چندبعــدی در جنبه هــای 
مختلفــی تکمیــل شــده و بــه مرحلــه کمــک بــه تصمیم ســازی و تصمیم گیــری درخصــوص فقــر 
رســیده اســت. در گــزارش توســعه انســانی و جهانــی، فقــر به وضــوح پدیــده اي چندبعــدی اســت 
کــه همــراه بــا پیشــرفت در فنــون و افزایــش تقاضــا بــه درک فقــر و سیاســت های اجتماعــی و 

ایجــاد چارچوبــي منحصربه فــرد بــرای اجــرای ایــن نــوع اقدامــات کمــک کــرده اســت. 
شــایان ذکــر اســت کــه شــاخص فقــر چندبعــدی در مؤسســه توســعه انســانی و فقــر دانشــگاه 
آکســفورد به منظــور مطالعــات فقــر و توســعه انســانی )OPHDI(1 انجــام شــد و جــای شــاخص 
توســعه انســانی را گرفــت کــه بــا حمایــت صنــدوق برنامــه توســعه ســازمان ملــل )UNDP) همراه 
بــود. ســابینا آلکایــر2 و ماریــا ســانتوس3 ایــن شــاخص را بــا اســتفاده از فنــي بــرای اندازه گیــری 
چندبعــدی طراحــی کردنــد کــه پیش تــر ســابینا آلکایــر و جیمــز فاســتر4 طراحــی کــرده بودنــد. 
ــد  ــه 78 درص ــعه- ک ــور درحال توس ــدی را در 108 کش ــر چندبع ــال OPHDI ،2010 فق در س
ــج  ــل و نتای ــه و تحلی ــور تجزی ــاخص مذک ــتفاده از ش ــا اس ــد- ب ــامل می ش ــان را ش ــردم جه م

مربــوط را پیــش از ارائــه گــزارش توســعه انســانی ســال 2010 منتشــر کــرد.
زندگــی مــردم فقیــر بیشــتر تحــت تأثیــر کمبــود درآمــد قــرار دارد. شــاخص فقــر چندبعــدی 
)MPI( مکمــل اقدامــات فقــر درآمــدی اســت کــه بــا توجــه بــه آمــوزش، بهداشــت و دیگــر جنبه های 
ــا آن مواجــه اســت،  ــر ب ــرد فقی ــر ف ــه ه ــی ک ــکاس محرومیت ــق انع اســتانداردهای زندگــی از طری
نشــان داده می شــود. شــاخص فقــر چندبعــدی را می تــوان ابــزاري تحلیلــی بــرای شناســایی افــراد 
آســیب پذیر دانســت و جنبه هــای را کــه در آن محــروم هســتند نشــان داد. همچنیــن ایــن شــاخص، 
ــر  ــور مؤث ــده به ط ــت های طراحی ش ــع و سیاس ــرار دادن مناب ــدف ق ــرای ه ــت گذاران را ب سیاس
توانمنــد مي کنــد. از ســال 2010 بــه بعــد و در 109 کشــور در حــال توســعه بــرای محاســبه شــاخص 
فقــر چندبعــدی باهــدف اندازه گیــری ســه بعــد مهــم فقــر در ســطح فــردی )آمــوزش، بهداشــت 
ــت در  ــتقیم محرومی ــری مس ــود. اندازه گی ــتفاده می ش ــار اس ــی(  از 10 معی ــتانداردهای زندگ و اس
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ســالمت و آمــوزش و خدمــات کلیــدی ماننــد آب لوله کشــی، دسترســی بهداشــتی بــه فاضــالب و برق 
نشــان دهنده فقــر بســیاری از مــردم و ترکیــب فقــر فــردی اســت. شــاخص مذکــور نیــز نشــان دهنده 
شــدت فقــر اســت؛ یعنــي مجمــوع وزنــی محرومیتــی کــه هــر فــرد در همــان زمــان بــا آن مواجــه 
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر فــردی کــه در 70 درصــد از شــاخص ها محــروم اســت در مقایســه بــا فــردی 

کــه در 40 درصــد از شــاخص ها محــروم اســت وضعیــت بدتــری دارد.
ــا اســتفاده از روش توســعه یافته ســاخته اند. روش  ایــن شــاخص را ســابینا1 و جیمــز فاســتر2 ب
آنهــا روش اندازه گیــری در ســطح فــردی )فــرد یــا خانــوار( در برابــر معیارهــای چندگانــه )ابعــاد و 
شــاخص( اســت. ایــن روش انعطاف پذیرتــر اســت و بــا ابعــاد و شــاخص های مختلــف بــرای ایجــاد 
ــراي اندازه گیــری فقــر  اقدامــات خــاص در جوامــع و شــرایط متفــاوت اســتفاده مي شــود؛ مثــالً ب
ــرد دارد،  ــا انتقــال وجــه نقــد مشــروط و نظــارت و ارزیابــی کارب ــا رفــاه، خدمــات مــورد نظــر ی ی
همچنیــن ممکــن اســت بــا توجــه به نــوع داده هــا، بــروز، شــدت و عمــق فقــر و نابرابــری را در میان 
فقــرا نشــان دهــد. ایــن شــاخص متکــی بــر ســه مجموعــه داده هــای اصلــی اســت کــه در دســترس 
عمــوم و قابــل مقایســه بــرای بســیاری از کشــورهای درحال توســعه اســت. ایــن مجموعــه داده هــا 
ــه ای4 و  ــد شــاخص بررســی خوش ــی و بهداشــتی3، چن ــش جمعیت ــای پیمای ــد از: داده ه عبارت ان
ســازمان بهداشــت جهانــی5. در ایــن بیــن، برخــی کشــورها از مجموعــه داده هــای خــاص که از 
ســایر پیمایش هــای اجتماعــی، اقتصــادی خانــوار بــه  دســت می آیــد، اســتفاده می کننــد.

3-3-  روش شناسی
روش شناسی فقر درآمدی

 فقر شدید
ــدید  ــر ش ــی، »فق ــاه اجتماع ــی رف ــر ایمن ــه چت ــاده اول آیین نام ــد »پ« م ــق بن مطاب
وضعیتــی اســت کــه در آن اگــر تمــام درآمــد خانــوار صــرف تهیــه غــذا شــود، سرپرســت 
خانــوار نتوانــد 2100 کیلوکالــری روزانــه بــرای هریــک از افــراد خانــوار، بــر مبنــای ســبد 
ــواد  ــر اســاس م ــی در جــدول 1 ب ــوب غذای ــد«. ســبد مطل ــن کن ــی تأمی ــوب غذای مطل

1. Sabina Alkire
2. James Foster
3. DHS
4. MICS
5. WHO
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غذایــی اساســی آورده شــده اســت کــه بــر اســاس مــواد غذایــی مذکــور و قیمــت بــه روز 
ــه تبدیــل کــرد. ــه ماهان ــه را محاســبه و ســپس آن را ب ــوان خــط فقــر روزان آنهــا می ت
جدول 3-1 سبد غذایی تأمین کننده 2100 کیلو کالری در روز )منطبق با الگوی غذایی افراد بالغ(

ماده غذایی
مقدار سند غذایی 

ماهیانه
محتوای کالری 

روزانه
محتوای پروتئین 

روزانه
جایگزین ها

-872027 کیلوگرمنان

-32409برنج

رشته فرنگی700201/5 گرم )یک بسته(ماکارونی

نخود سبز5/1401/5 کیلوگرمسیب زمینی

دیگر حبوبات600402 گرمعدس

-71157/5 کیسه یک لیتریشیر

-3504 کیلوگرمماست

-1/2659 کیلوگرمگوشت قرمز

گوشت سفید
500/1 کیلوگرم
 )یک عدد مرغ(

10011
ماهی منجمد

)5/1 کیلوگرم(

-10302 عددتخم مرغ

-450205 گرمپنیر

--60120 واحدمیوه

-60504 واحدسبزی های برگ سبز

60504 واحددیگر سبزی ها

--900290 سی سیروغن مایع

-1130 کیلوگرمشکر
قند، عسل یا 

مربا

مأخذ: دفتر تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1384
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 فقر مطلق
در فقــر مطلــق عــالوه بــر هزینــه غذایــی، هزینــه الزم بــرای ســایر نیازهــای اساســی ماننــد 
ــوار  ــمی خان ــالمت جس ــرای س ــه ب ــل ک ــل و نق ــاک و حم ــوزش، پوش ــت، آم ــکن، بهداش مس
ضــروری اســت، محاســبه مي شــود. هزینه هــای غذایــی بــر اســاس 2000 کالــری روزانــه حســاب 
مي شــود، امــا رویکــرد محاســبه هزینــه تأمیــن ســایر نیازهــای اساســی ایــن اســت کــه از نســبت 
ــای  ــه ســایر نیازه ــق هزین ــن طری ــه اســتفاده، و از ای ــراد جامع ــه مخــارج کل اف ــذا ب ــه غ هزین
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن دو هزین ــع ای ــا جم ــه ب ــود )روش اورشانســکی(، درنتیج ــرآورد ش ــی ب اساس

بــرآورد خــط فقــر مطلــق دســت یافــت.

)P0( نرخ فقر یا درصد جمعیت فقیر
ســهمی از جمعیــت )برحســب درصــد( اســت کــه درآمــد یــا مصــرف آنهــا کمتــر از خــط فقــر 
قــرار می گیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر درصــدی از جمعیــت اســت کــه توانایــی تهیــه ســبد کاالهــا 
و خدمــات اساســی را نــدارد. ســاده ترین و ابتدایی تریــن روش اندازه گیــری وضعیــت فقــر، 
ــه کل جامعــه  ــر ب ــراد فقی ــر اســت کــه به صــورت نســبت تعــداد اف ــراد فقی شــاخص نســبت اف

H= q/n                                                            :ــب ــن ترتی ــه ای ــف شــده اســت؛ ب تعری
کــه در آن q تعــداد افــراد فقیــر، n تعــداد کل افــراد جامعــه و H نشــان دهنده نــرخ فقــر اســت. 
ــدازه  ــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. ان ــراد زی ایــن شــاخص نشــان می دهــد چــه نســبتی از اف
ایــن شــاخص بیــن صفــر )حالتــی کــه هیــچ فقیــری در جامعــه وجــود نداشــته باشــد( و یــک 
)حالتــی کــه تمــام افــراد در جامعــه فقیــر باشــند؛ یعنــی درآمــد همــه افــراد جامعــه از درآمــد 
متناظــر بــا خــط فقــر کمتــر باشــد( تغییــر می کنــد. اشــکال عمــده ایــن شــاخص ایــن اســت کــه 
افزایــش یــا کاهــش میــزان درآمــد افــراد فقیــر و غیرفقیــر جامعــه - مشــروط بــر آنکــه موجــب 
جابه جایــی افــراد حــول خــط فقــر نشــود- هیچ گونــه تأثیــری در انــدازه شــاخص نســبت افــراد 
فقیــر نــدارد. درواقــع، اشــکال ایــن شــاخص آن اســت کــه نســبت بــه انتقــال درآمــد بیــن فقیرها 
و حتــی بیــن فقیرهــا و غیرفقیرهــا حســاس، همچنیــن بــه کاهــش درآمــد فقــرا حســاس نیســت. 

گفتنــي اســت اشــکاالت فــوق، کاربــرد ایــن شــاخص را محــدود مي کنــد.
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)P1( عمق فقر یا شکاف فقر
در ایــن مــورد مقــدار متوســط فاصلــه درآمــد فقــرا تــا خــط فقــر به صــورت نســبتی از خــط 
فقــر بیــان مي شــود؛ به عبــارت دیگــر شــکاف فقــر عبــارت اســت از خــط فقــر )z( منهــای درآمــد 
واقعــی هــر فــرد فقیــر )y( کــه بــرای افــراد فقیــر صفــر اســت ایــن شــاخص را به صــورت زیــر 

ــت:  ــوان نوش می ت
 ( )

1
1
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i

z y
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N z=

−
= ∑

بــه بیــان دیگــر، ایــن شــاخص متوســط فاصلــه هــر فــرد را از خــط فقــر به صــورت درصــدی از 
خــط فقــر نشــان می دهــد؛ بــراي مثــال اگــر شــاخص شــکاف فقــر 10 درصــد و خــط فقــر 1000 

ریــال باشــد، هــر فــرد به طــور متوســط 100 ریــال از خــط فقــر فاصلــه دارد.

)P2( شدت فقر
ایــن شــاخص نه تنهــا فاصلــه فقــرا تــا خــط فقــر، بلکــه نابرابــری بیــن فقــرا را نیــز اندازه گیــری 
می کنــد؛ یعنــی بــه خانوارهایــی کــه از خــط فقــر دورتــر هســتند )فقیرتــر هســتند(، وزن بیشــتری 
می دهــد، همچنیــن مجمــوع وزنــی شــکاف های فقــر )به عنــوان نســبتی از خــط فقــر( اســت کــه 
در آن وزن هــا همــان شــکاف های فقــر هســتند؛ هــر چــه شــدت فقــر بیشــتر باشــد، فاصلــه درآمــدی 

فقــرا از یکدیگــر نیــز بیشــتر اســت. بیــان ریاضــی ایــن شــاخص به صــورت زیــر اســت:
2
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ضریب جینی
ضریــب جینــی رایج تریــن شــاخص نابرابــری اســت کــه نســبت مســاحت بیــن منحنــی لورنــز 

خــط 45 درجــه را بــه کل مســاحت زیرخــط 45 درجــه نشــان می دهــد )شــکل 1(. 
از نظــر ریاضــی، ضریــب جینــی نصــف اختــالف میانگیــن نســبی )میانگیــن حســابی ارزش 
ــد،  ــی 0/4 باش ــب جین ــر ضری ــال اگ ــرای مث ــت؛ ب ــد( اس ــت از درآم ــر جف ــالف ه ــق اخت مطل
اختــالف بیــن هــر جفــت از مشــاهدات کــه به طــور تصادفــی از توزیــع انتخــاب می شــود، 0/8 

ــون 1974( ــود: )کمپرن ــف می ش ــر تعری ــورت زی ــه به ص ــت ک ــد اس ــن درآم ــر میانگی براب
 G=1/(2N^2 μ)∑i∑j|Yi-Yj | 
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کــه در ایــن فرمــول G ضریــب جینــی، N تعــداد خانوارهــای بررســی شــده، µ میانگیــن هزینه 
خانوارهــای بررســی شــده و Y هزینــه تک تــک خانوارهــای بررســی شــده اســت.

شکل 3-1 منحنی لورنز یک توزیع درآمد فرضی

ضریب انگل
ــه  ــاه جامع ــه در بررســی رف ــن شــاخص هایی اســت ک ــگل یکــی دیگــر از مهم تری ــب ان ضری
ــای  ــه کل هزینه ه ــی ب ــای خوراک ــبت هزینه ه ــه از نس ــاخص ک ــن ش ــود، ای ــتفاده می ش اس
مصرفــی بــه دســت می آیــد، نشــان می دهــد چــه ســهمی از درآمــد خانــوار، صــرف هزینه هــای 
اولیــه و مــواد خوراکــی می شــود. هرچــه ایــن ضریــب بیشــتر باشــد، ســهم بیشــتری از درآمــد 
خانوارهــا صــرف هزینــه مــوارد خوراکــی می شــود کــه ایــن یکــی از نشــانه های فقــر در جامعــه 
ــه بیــان دیگــر ســهم هزینه هــای  ــا ب ــر باشــد ی ــگل کوچک ت اســت. برعکــس هرچــه ضریــب ان
ــد،  ــتر باش ــوار بیش ــای خان ــبد هزینه ه ــی از س ــای غیرخوراک ــهم هزینه ه ــر و س ــی کمت خوراک
بیانگــر وضعیــت بهتــری اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه بررســی های اقتصــادی هرچــه ســطح درآمــد 
ــش  ــی کاه ــبد مصرف ــا از س ــی آن ه ــای خوراک ــهم هزینه ه ــد، س ــش می یاب ــا افزای خانواره
ــان، تفریحــات و ســرگرمی  ــر بهداشــت، درم ــه ســهم هزینه هــای غیرخوراکــی نظی ــد و ب مي یاب
ــر باشــد، نشــان دهنده  ــه ای کوچک ت ــگل در جامع ــب ان ــن هرچــه ضری ــزوده می شــود؛ بنابرای اف

ســطح بیشــتر رفــاه آن جامعــه اســت )نخجوانــی، 1384(.

 اندازه گیری فقر چندبعدی به روش آلکایر و فوستر
معیارهایــی کــه بــرای هریــک از ابعــاد فقــر چندبعــدی در ایــن گــزارش بــا توجــه بــه روش 
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ــر و فوســتر اســتفاده شــده اســت در ادامــه بیــان مي شــود: آلکای
 بعــد ســالمت دارای 2 معیــار تغذیــه و مــرگ و میــر کــودکان اســت. در ایــن بعــد، فــرد و خانوار 
از نظــر تغذیــه، زمانــی محــروم تلقــی می شــود کــه عضــوی از خانــواده ســوءتغذیه داشــته باشــد؛ 
بــه همیــن دلیــل بــرای کــودکان از شــاخص وزن در برابــر ســن و بــرای بزرگ ســاالن از شــاخص 
تــوده بــدن اســتفاده می شــود. معیــار دوم بعــد ســالمت، مــرگ و میــر کــودک در خانــوار اســت. در 
صورتــی کــه حداقــل یــک کــودک در خانــواده فــوت کــرده باشــد همه اعضــای خانــواده محــروم در 
نظــر گرفتــه می شــوند. بعــد آمــوزش 2 معیــار ســال های حضــور در مدرســه و حضــور کــودک در 
مدرســه دارد و اگــر در هــر خانــوار حداقــل یــک نفــر 5 ســال تحصیــل کــرده باشــد، تمــام اعضــای 
خانــوار غیرمحــروم هســتند. در معیــار حضــور کــودک در مدرســه، کودکانــی که در ســنین مدرســه 
قــرار دارنــد بایــد در کالس هــای اول تــا هشــتم در مدرســه حضــور یابنــد؛ بنابرایــن، اگــر کودکــی 
بــه مدرســه نرفتــه باشــد تمــام اعضــای خانــواده محــروم در نظــر گرفتــه می شــوند. بعــد اســتاندارد 
زندگــی نیــز شــامل 6 معیــار اســت. 3 معیــار آب آشــامیدنی ســالم، دفــع بهداشــتی فاضــالب و 
اســتفاده از ســوخت مناســب بــرای پخــت و پــز از اهــداف توســعه هــزاره هســتند. معیارهــای دیگــر 
ایــن بعــد شــامل بــرق، نــوع کف پــوش اتــاق و مالکیــت برخــی از کاالهــای مصرفــی مثــل رادیــو، 

تلویزیــون، یخچــال، تلفــن، دوچرخــه، موتــور، اتومبیــل و کامیــون اســت.
شکل 3-2 ابعاد و معیارهای فقر چندبعدی
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 روش شناسی و مراحل اندازه گیری فقر چندبعدی
مرحلــه 1. انتخــاب واحــد تجزیــه و تحلیــل؛ واحــد تجزیــه و تحلیــل اغلــب فــرد یــا خانــوار یا  

جامعــه، مدرســه، درمانــگاه، شــرکت، گــروه جمعیتی، ســنی و ... اســت.
مرحلــه 2. انتخــاب بعــد؛ انتخــاب بعــد مهــم اســت و بیشــتر محققــان به طــور ضمنــی ابعــاد 

را از پنــج طریــق مشــخص می کننــد.
مرحله 3. انتخاب معرف؛ برای هریک از ابعاد، معرف ها باید با دقت انتخاب شوند.

مرحلــه 4. مجموعــه خطــوط فقــر؛ بایــد بــرای هریــک از ابعــاد خــط فقــر مشــخص شــود و از 
ایــن طریــق می تــوان تعییــن کــرد کــه هــر فــرد در هریــک از ابعــاد محــروم یــا غیرمحــروم اســت 
)بــرای هریــک از شــاخص ها بایــد وزن تعییــن شــود(؛ بــراي مثــال در بعــد تحصیــل اگــر فــرد 
6 ســال مدرســه رفتــه باشــد غیرفقیــر و اگــر 1 تــا 5 ســال درس خوانــده باشــد محــروم اســت.

مرحلــه 5. اعمــال خــط فقــر؛ در ایــن مرحلــه آســتانه فقــر در معرف هــای هــر بعــد مشــخص 
و محرومیــت افــراد تعییــن می شــود.

ــرد در  ــر ف ــرد؛ کل محرومیت هــای ه ــر ف ــرای ه ــا ب ــداد محرومیت ه ــن تع ــه 6. تعیی مرحل
ــود. ــع می ش ــاد جم ــاخص های ابع ــام ش تم

مرحلــه 7. تنظیــم و اعمــال آســتانه دوم فقــر؛ تعــداد ابعــادی کــه هــر فــرد در آنهــا محــروم 
ــود. ــود، مشــخص می ش ــناخته می ش ش

مرحله 8. استفاده از آستانه فقر برای مشخص کردن افراد فقیر و غیرفقیر.
مرحلــه 9. محاســبه درصــدی از مــردم کــه فقیــر شــناخته شــده اند )H( )بــراي مثــال تعــداد 

                                                   .))n( تقســیم بــر کل افــراد )m( افــراد فقیــر

 H=m/n

مرحلــه 10. محاســبه شــدت فقــر )A(؛ یعنــی محرومیت هــای وزنــی افــراد بــا هــم جمــع، و بــر 
کل افــراد فقیــر تقســیم شــود )Ii: تعــداد محرومیــت هــر فــرد و I تعــداد کل ابعــاد اســت(.

∑
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ــند،  ــته باش ــود داش ــرد وج ــد و دو ف ــدد باش ــاد 6 ع ــای ابع ــر کل معرف ه ــال اگ ــراي مث ب
ــرف محــروم شــناخته شــود  ــرد دوم در 6 مع ــرف محــروم و ف ــرد اول در 4 مع ــه ف به طــوری ک

ــم: ــر را داری رابطــه زی

ــی  ــا ترتیب ــی( ی ــری )دودوی ــا باین ــر داده ه ــده؛ اگ ــبت تعدیل ش ــبه نس ــه 11. محاس مرحل
ــت(. ــدی اس ــر چندبع ــاخص فق ــت )MPI ش ــورت M0 اس ــدی به ص ــر چندبع ــند، فق باش

M0=MPI=H×A

مرحلــه 12. محاســبه شــاخص های ســازگار؛ پــس از ســاخت M0 بــرای هــر نمونــه می توانیــم 
ســهم آن را بــرای هــر بعــد تجزیــه کنیــم، اگــر Aj ســهم بعــد j باشــد، ســهم تعدیل شــده بعــد 

j به صــورت زیــر اســت:
M0=H.Aj

.)2011 ,Alkire &Foster( با توجه به مراحل باال شاخص فقر چندبعدی به دست می آید

3-4-  پایه های آماری مورد استفاده
ــوار شــهری و  ــا اســتفاده از فایــل خــام داده هــای طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خان ب
ــران  ــرای ته ــدی ب ــر چندبع ــران محاســبات شــاخص فق ــار ای ــز آم روســتایی ســال 1395 مرک
ــا کل ایــران مقایســه می شــود. شــاخص های قســمت )4-2( از داده هــای خــام  انجــام، ســپس ب

ــه اســت. ــزار STATA انجــام گرفت ــا اســتفاده از نرم اف ــوق اســتخراج شــده و محاســبات ب ف

3-5- یافته های فقر تهران در مقایسه با کل کشور
فقر درآمدی

ــا  بــا توجــه بــه آنچــه دربــاره روش شناســی فقــر درآمــدی در بخــش پیشــین گفتــه شــد، ب
اســتفاده از داده هــای ســال 1395 بــرای تهــران و کل کشــور، دو خــط فقــر درآمــدی محاســبه 
شــده اســت: خــط فقــر درآمــدی شــدید و خــط فقــر درآمــدی مطلــق، ســپس بــر اســاس هریک، 
نــرخ فقــر، عمــق و شــدت آن در تهــران و کل کشــور محاســبه شــده اســت. درواقــع، ایــن ســه 

ــا کل کشــور مقایســه می کنــد. ــوع شــاخص معرفی شــده وضعیــت فقــر در تهــران را ب ن
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فقر درآمدی شدید
بــر اســاس ســبد مصرفــی گفته شــده، محاســبات بیانگــر ایــن هســتند کــه خــط فقــر درآمدی 
شــدید بــرای یــک فــرد بالــغ 1859 هــزار ریــال در هــر مــاه اســت؛ یعنــي افــرادی کــه درآمــد 
ســرانه آنهــا از ایــن مقــدار کمتــر اســت، بــا فقــر شــدید مواجــه هســتند. در کل کشــور 0/7 درصد 
زیــر خــط فقــر شــدید )گرســنگی( وجــود دارنــد و خوشــبختانه ایــن درصــد بــرای شــهروندان 

تهــران صفــر اســت.

 فقر درآمدی مطلق
بــا توجــه بــه آنچــه در روش شناســی فقــر درآمــدی مطلــق گفتــه شــد، ایــن خــط فقــر برابــر بــا 
5901 هــزار ریــال در مــاه اســت و افــرادی کــه کمتــر از مبلــغ فــوق درآمــد ســرانه داشــته باشــند، 
ــا توجــه بــه محاســبات پژوهــش، 11 درصــد از  ــا خــط فقــر درآمــدی مطلــق مواجــه هســتند. ب ب
خانوارهــای تهرانــی فقــر مطلــق درآمــدی دارنــد. عمــق فقــر حــدود 2/1 درصــد اســت؛ در حالــی کــه 
در کل کشــور 29 درصــد از خانوارهــا زیــر خــط فقــر مطلــق قــرار دارنــد و عمــق فقــر 8 درصد اســت.

ضریب انگل
 ضریــب انــگل کــه از تقســیم هزینه هــای خوراکــی بــه کل هزینه هــای مصرفــی بــه دســت 
ــواد  ــه و م ــای اولی ــرف هزینه ه ــوار، ص ــد خان ــهمی از درآم ــه س ــد چ ــان می ده ــد، نش می آی
خوراکــی می شــود. هرچــه ایــن ســهم بیشــتر باشــد  وضعیــت رفاهــی پایین تــر اســت، اگرچــه 

ــد. ــح ده ــه توضی ــر و عمــق و شــدت آن را در کل جامع ــوان درصــد فق نمی ت
بــر اســاس داده هــای ســال 1395، ضریــب انــگل بــرای تهــران 19/94 درصــد محاســبه شــده 
کــه ایــن ضریــب بــرای کل کشــور 25/8 درصــد اســت. آنچــه پیداســت ضریب فــوق نشــان دهنده 

وضعیــت بهتــر مــردم تهــران در مقایســه بــا کل کشــور اســت.
در جــدول 2، ضریــب انــگل بــرای 10 دهــک خانوار تهرانی و کل کشــور محاســبه شــده اســت. 
هرچــه خانوارهــا ثروتمندتــر می شــوند ضریــب انــگل نیــز کاهــش می یابــد. درمجمــوع، ضریــب 

انــگل شــهروندان تهرانــی در دهک هــای مشــابه از کل کشــور کمتــر اســت.



سنجش فقر چندبعدی در تهران در مقایسه با کل کشور   /197

جدول 3-2 میانگین انگل به تفکیک دهک )درصد(

تهرانکشوردهک

13530

23230

33127

42825

52724

62523

72421

82219

92018

101514

2620کل
منبع: محاسبات پژوهش

نسبت مصرف دهک های خانوارها
ــاال  ــن و ب ــای پایی ــن دهک ه ــه بی ــدی و فاصل ــری درآم ــبه نابراب ــرای محاس ــن شــاخص ب ای
ــاالی  ــن و ب ــف پایی ــای مختل ــی دهک ه ــه مصرف ــا نســبت هزین ــوالً ب اســتفاده می شــود و معم

ــه شــده اســت. ــار نســبت ارائ ــاط چه ــن ارتب ــدی محاســبه می شــود. در ای درآم

نسبت هزینه مصرفی دهک دهم به دهک اول
دهــک اول درآمــدی دهــک فقیــر، و دهــک دهــم دهــک ثروتمنــد جامعــه اســت. بــا توجــه 
بــه محاســبات، در ســال 1395 ایــن نســبت بــرای تهــران، 10/2 و بــرای کل کشــور 10/7 بــوده 
اســت؛ یعنــي هزینــة مصرفــی دهــک ثروتمنــد تهرانــی، 10/2 برابــر هزینــه مصرفــی دهــک فقیــر 
تهرانــی اســت. بــا مقایســه ایــن نســبت بــرای تهــران و کل کشــور، مشــاهده می شــود کــه تفــاوت 
درآمــدی دو دهــک فقیــر و ثروتمنــد در تهــران، تــا حــدودی پایین تــر از کل کشــور اســت اگرچــه 

تفــاوت زیــادی در ایــن نســبت بیــن تهــران و کل کشــور دیــده نمی شــود.
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نسبت هزینه مصرفی دو دهک ثروتمند به دو دهک کم درآمد
ایــن نســبت بــرای تهــران 6/22 و بــرای کل کشــور 6/25 اســت و تفاوتــی بیــن تهــران و کل 

ــده نمی شــود. کشــور دی

نسبت هزینه مصرفی چهار دهک با درآمد باال به چهار دهک کم درآمد
نســبت هزینــه مصرفــی چهــار دهــک بــاال بــه چهــار دهــک پاییــن، بــرای تهــران 3/5 
ــا کل کشــور  ــران در مقایســه ب ــرای ته ــن نســبت ب ــرای کل کشــور 3/47 اســت. ای و ب

نابرابرتــر اســت امــا تفــاوت معنــا داری نــدارد.

نسبت هزینه مصرفی هر دهک به کل مصرف خانوارها
در جــدول 3 هزینــه مصرفــی هــر دهــک بــه کل مصــرف خانوارها بــرای شــهروندان تهرانــی و کل 
کشــور نشــان داده شــده اســت. هرچقــدر خانوارهــا ثروتمندتــر می شــوند، نســبت بیشــتری از مصرف 
کل بــه آنهــا تعلــق دارد. ســهم دهــک دهــم بیــش از 10 برابــر دهــک اول و نشــان دهنده نابرابــری 
شــدید اســت. ایــن وضعیــت بــرای کل کشــور بدتر اســت. دهــک اول خانوارهــای تهرانی نیــز وضعیت 
بهتــری از دهــک اول کل کشــور دارد، امــا دهک هــای دوم تــا چهــارم وضعیــت نســبتاً مشــابهی دارند.

جدول 3-3 سهم هر دهک از مصرف کل )درصد(

تهرانکل کشور دهک

12/62/9

24/34/3

35/45/3

46/46/3

57/47/2

68/68/4

7109/7

811/911/6

915/215

1028/129/5
منبع: محاسبات پژوهش 
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ــد  ــه کم درآم ــد ب ــای ثروتمن ــای دهک ه ــه هزینه ه ــوان مقایس ــه به عن ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــا نابرابــری درآمــد مواجــه مي شــویم، امــا ایــن شــاخص وضعیــت فقــر را توضیــح  ارائــه شــد، ب
نمي دهــد؛ زیــرا ممکــن اســت نابرابــری زیــاد باشــد، امــا طبقــات پاییــن درآمــدی، درآمــد الزم را 
بــرای حداقــل معیشــت داشــته و فقــر شــدید و مطلــق وجــود نداشــته باشــد. یــا ممکــن اســت 
نابرابــر پاییــن باشــد و بیشــتر افــراد درآمــد الزم را بــرای اداره زندگــی نداشــته نباشــند؛ از ایــن رو 

ــری اســت. شــاخص فــوق تنهــا توضیح دهنــده نابراب

ضریب جینی
ــف  ــای مختل ــری دهک ه ــا نابراب ــری ی ــد و براب ــع درآم ــده توزی ــی توضیح دهن ــب جین ضری
جامعــه اســت. محاســبات ایــن پژوهــش نشــان مي دهــد کــه در ســال 1395، ضریــب جینــی 
ــب  ــا ضری ــر هســتند، ام ــاً براب ــه تقریب ــوده اســت، البت ــران 0/3601 و کل کشــور 0/3621 ب ته
ــع  ــد توزی ــر باش ــی پایین ت ــب جین ــه ضری ــت. هرچ ــر اس ــي پایین ت ــد کم ــران درص ــی ته جین

درآمــد بهتــر اســت.

فقر چندبعدی
ــروژه اســت-  ــن پ ــدف ای ــای پیشــین ه ــه بخش ه ــه ب ــا توج ــه ب ــر- ک ــوع فق ــن ن اصلی تری
ــاخص ها  ــه ش ــد. در ادام ــی می کن ــف را بررس ــاد مختل ــر در ابع ــه فق ــت ک ــدی اس ــر چندبع فق
ــا اســتفاده  ــه مي شــود. ب ــرای تهــران ارائ ــر چندبعــدی ب ــاد فق ــورد اســتفاده ابع و مؤلفه هــای م
از فایــل خــام داده هــای طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار شــهری و روســتایی ســال 
1395 مرکــز آمــار ایــران، محاســبات شــاخص فقــر چندبعــدی بــرای تهــران و کل ایــران انجــام 

شــده اســت.
ــرآورد فقــر چندبعــدی و بررســی آنهــا در  ــه ســایر کشــورها در زمینــه ب ــه تجرب ــا توجــه ب ب
خانوارهــای ســه دهــک پاییــن درآمــدی، شــاخص های ذیــل در جــدول 4 به عنــوان مؤلفه هــای 

اصلــی هــر بعــد در نظــر گرفتــه شــده اســت:
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جدول 3-4 شاخص ها و ابعاد فقر چندبعدی

مؤلفهشاخص

سالمت
سوءتغذیه

استفاده نکردن از بیمه درمان

آموزش
خانوارهای دارای عضو کمتر از 5 سال تحصیل

خانوارهای دارای کودك 6 تا 18 سال کمتر از 8 کالس سواد )متناسب با سن(

مسکن
مصالح بی دوام

سطح زیربنای کمتر از 16 مترمربع

استانداردهای زندگی

دسترسی نداشتن به آشپزخانه

دسترسی نداشتن به آب و برق

نداشتن حمام

نداشتن دارایی مانند اتومبیل، دوچرخه و...

نوع سوخت خانوار برای پخت و پز

اشتغال
سرپرست بیکار

نداشتن حق بیمه اجتماعی

در ادامــه، بــا مشــخص شــدن شــاخص ها و مؤلفه هــای فقــر چندبعــدی، وضعیــت فقــر تهــران 
در مقایســه بــا کل کشــور در هریــک از ابعــاد فقــر محاســبه و توضیــح داده می شــود.

بعد سامت
در بعــد ســالمت دو معیــار تغذیــه و مــرگ و میــر کــودکان وجــود  دارد. در ایــن بعــد، فــرد و 
خانــوار زمانــی از نظــر تغذیــه محــروم تلقــی می شــوند کــه عضــوی از خانــواده ســوءتغذیه داشــته 
باشــد، بــه همیــن دلیــل بــرای کــودکان از شــاخص وزن در برابــر ســن و بــرای بزرگ ســاالن از 
ــواده  ــک کــودک در خان ــل ی ــر حداق ــار دوم اگ ــدن اســتفاده می شــود. در معی ــوده ب شــاخص ت

فــوت کــرده باشــد همــه اعضــای خانــواده محــروم در نظــر گرفتــه می شــوند.
محاســبات پژوهــش در جــدول 5 بیانگــر ایــن اســت کــه 32 درصــد از خانوارهــای تهرانــی 
در بعــد ســالمت آســیب پذیر هســتند؛ در حالــی کــه در کل کشــور 35 درصــد در بعــد ســالمت 
آســیب پذیرند. شــدت فقــر به گونــه اي اســت کــه 27 درصــد خانوارهــا فقــط در یــک مؤلفــه و 5 
درصــد آنهــا در هــر دو مؤلفــه فقیرنــد. ایــن شــدت تقریبــاً مشــابه کل کشــور اســت کــه 5 درصــد 
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خانوارهــا در هــر دو معیــار فقیــر هســتند.
محاســبات نشــان می دهــد 10 درصــد تهرانی هــا بــه ســوءتغذیه دچــار هســتند، 27/6 درصــد 
نیــز بــه بیمــه ســالمت دسترســی ندارنــد. معیــار بیمــه ســالمت جــزء معیارهــای بعــد ســالمت 

نیســت، امــا بــه دلیــل اهمیتــش درصــد محرومــان از آن گــزارش شــده اســت.
جدول 3-5 فقر از بعد سالمت در تهران و کل کشور

تهرانکل کشوربعد سالمت

6468بدون آسیب پذیری

3127آسیب پذیر در یک بعد

55آسیب پذیر در هر دو بعد

10-سوءتغذیه

18/9-دسترسی نداشتن به بیمه سالمت
منبع: محاسبات پژوهش

 بعد آموزش
در بعــد آمــوزش دو شــاخص بــرای ســنجش فقــر در نظــر گرفتــه شــده اســت، بــر ایــن اســاس 
خانوارهایــی کــه اعضــای آنهــا بیشــتر از 5 ســال تحصیــل نکرده انــد یــا کــودک 6 تــا 18 ســال بــا 

کمتــر از 8 کالس ســواد )متناســب بــا ســن( دارنــد، بــه فقــر آموزشــی مبتــال هســتند.
نتایــج جــدول 6 نشــان می دهــد کــه کمتــر از 1 درصــد تهرانی هــا فقــر آموزشــی دارنــد کــه 
ــا کشــور )کــه 1/5 درصــد اســت( وضعیــت بهتــری را نشــان می دهــد؛  ــن امــر در مقایســه ب ای

بنابرایــن بعــد آمــوزش در فقــر چندبعــدی تهــران بــا مشــکل زیــادی مواجــه نیســت.
جدول3-6  فقر از بعد آموزش در تهران و کل کشور

تهرانکل کشوربعد آموزش

98/599/1بدون آسیب پذیری

1/50/85آسیب پذیر در یک بعد

0/050/09آسیب پذیر در هر دو بعد

--همه اعضاي خانوار زیر 5 کالس سواد دارند

--وجود کودک زیر 18 سال کمتر از 9 کالس سواد دارند
منبع: محاسبات پژوهش
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بعد مسکن
در ســنجش فقــر در بعــد مســکن دو شــاخص مصالــح بــی دوام و ســطح زیربنــا کمتــر از 16 
ــی دوام دارد و  ــح ب ــع وجــود دارد؛ یعنــي کــودکان در خانوارهایــی کــه منــزل آنهــا مصال مترمرب

ســطح زیربنایــی کمتــر از 16 مترمربــع اســت دچــار فقــر مســکن هســتند.
ــی در بعــد  ــن اســت کــه 20 درصــد شــهروندان تهران یافته هــا در جــدول 7 نشــان دهنده ای
مســکن فقیــر محســوب می شــوند کــه ایــن امــر در مقایســه بــا کل کشــور )22 درصــد( وضعیــت 
بهتــری اســت، امــا یکــی از ابعــاد مهــم در فقــر خانوارهــای تهرانــی بــه شــمار مي آیــد. گفتنــي 
اســت 19/6 درصــد از تهرانی هــا متــراژ اســتاندارد مســکن ندارنــد کــه ایــن مــورد مؤلفــه مهمــی 

در بعــد مســکن فقــر چندبعــدی محســوب مي شــود.
جدول 3-7 فقر از بعد مسکن در تهران و کل کشور

تهرانکل کشوربعد مسکن

7880بدون آسیب پذیری

20/219/5آسیب پذیر در یک بعد

1/80/5آسیب پذیر در هر دو بعد

--مسکن بی دوام

--مسکن کمتر از 16 متر زیربنای سرانه
منبع: محاسبات پژوهش

بعد اشتغال
ــکار و  ــت بی ــت: سرپرس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــرای فق ــه ب ــتغال دو مؤلف ــد اش در بع
نداشــتن حــق بیمــه اجتماعــی. خانــوار بــا وجــود هــر دو مؤلفــه بــا هــم  فقــر از بعــد اشــتغال 
ــه یافته هــا در جــدول 8، بیــش از 46 درصــد خانوارهــا از بعــد اشــتغال فقیــر  ــا توجــه ب دارد. ب
ــا کل کشــور )40 درصــد( اســت، ایــن  محســوب می شــوند کــه وضعیــت بدتــری در مقایســه ب
ــر  ــي اگ ــد؛ یعن ــه شــمار مي آی ــران و کل کشــور ب ــدی در ته ــر چندبع ــد فق ــن بع ــد مهم تری بع
مشــکالت اشــتغال تهرانی هــا حــل شــود، فقــر چندبعــدی تــا حــد چشــمگیري کاهــش می یابــد. 
ــه نبــود پوشــش بیمه هــای اجتماعــی مربــوط اســت. شــغل هایی کــه  بیشــترین مشــکل هــم ب
تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی قــرار نمی گیرنــد، ریســک زیــادي بــرای شــاغالن دارنــد و 

ــا بیشــتر اســت. ــای از دســت دادن آنه مخاطــرات و هزینه ه
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جدول 3-8 فقر از بعد اشتغال در تهران و کل کشور

تهرانکل کشوربعد اشتغال

6053/7بدون آسیب پذیری

3945/7آسیب پذیر در یک بعد

10/7آسیب پذیر در هر دو بعد

--نداشتن پوشش بیمه اجتماعی

--بیکاری سرپرست خانوار
منبع: محاسبات پژوهش

بعد استانداردهای زندگی
مــالک فقــر در بعــد اســتانداردهای زندگــی بــر اســاس شــاخص های دسترســی نداشــتن بــه 
آشــپزخانه، آب، بــرق، حمــام، دارایی هایــی همچــون اتومبیــل و...، همچنیــن نــوع ســوخت خانــوار 
بــرای پخــت و پــز اســت. فقــر در بعــد اســتانداردهای زندگــی، یعنــي خانــوار در یــک یــا چنــد 
ــی  ــتانداردهای زندگ ــاس اس ــر اس ــد. ب ــیب مي بین ــده آس ــاخص های معرفی ش ــام ش ــا در تم ی
در جــدول 9، تنهــا 1 درصــد خانوارهــای شــهر تهــران فقیــر هســتند کــه ایــن وضعیــت در کل 

ــا می رســد. ــه 8 درصــد خانواره کشــور نامناســب تر اســت و ب
جدول 3-9 فقر از بعد استانداردهای زندگی در تهران و کل کشور

تهرانکل کشوربعد استانداردهای زندگی

9298/9بدون آسیب پذیری

4/80/9آسیب پذیر در یک بعد

3/20/2آسیب پذیر در دو بعد و باالتر

0/03 دسترسی نداشتن به گاز

0 دسترسی نداشتن به سوخت مناسب

0/6 دسترسی نداشتن به آشپزخانه

0/3 دسترسی نداشتن به حمام

0/4 دارایی های زندگی
منبع: محاسبات پژوهش

تمام ابعاد فقر چندبعدی
از نظــر فقــر چندبعــدی در تهــران، 15/5 درصــد خانوارهــا فقیــر هســتند؛ در حالــی کــه در 
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کل کشــور ایــن رقــم 18 درصــد اســت. خانوارهایــی کــه در دو بعــد و بیشــتر فقیــر بوده انــد در 
کلیــت فقــر چندبعــدی فقیــر محســوب مي شــوند.

مقایسه درصد خانوارهای دچار فقر درآمدی با فقر چندبعدی
ــان خانوارهــا در تهــران نشــان داده شــده اســت. 78  ــع فقــر در می در شــکل 3 درصــد توزی
درصــد خانوارهــای کشــور هیچ گونــه فقــر درآمــدی و چندبعــدی ندارنــد 6/5 درصــد تنهــا دچــار 
فقــر درآمــدی هســتند، 11 درصــد فقــط بــا فقــر چندبعــدی مواجهنــد و 4/5 درصــد دچــار فقــر 
درآمــدی و فقــر چندبعــدی هســتند. در ایــن میــان، از 11 درصــدی کــه فقــر درآمــدی دارنــد، 
ــر  ــا فق ــه ب ــا از 15/5 درصــدی ک ــر چندبعــدی آســیب پذیر نیســتند، ام 6/5 درصــد از نظــر فق
چندبعــدی مواجــه هســتند، تنهــا 4/5 درصــد مشــکل درآمــدی )فقــر درآمــدی( دارنــد؛ بنابرایــن 

ــر از فقــر درآمــدی اســت. ــوان نتیجــه گرفــت کــه در تهــران فقــر چندبعــدی مهم ت می ت
شکل 3-3 درصد خانوارهای دارای فقر درآمدی و فقر چندبعدی در تهران

ــود. 61/7  ــاهده مي ش ــور مش ــا در کل کش ــان خانواره ــر در می ــع فق ــد توزی ــکل 4 درص در ش
درصــد خانوارهــای کشــور هیــچ فقــر درآمــدی و چندبعــدی ندارنــد، 20 درصــد آنهــا تنهــا دچــار فقر 
درآمــدی هســتند، 9 درصــد فقــط دچــار فقــر چندبعــدی و 9 درصــد دچــار فقــر درآمــدی و فقــر 
چندبعــدی هســتند. از 29 درصــدی کــه فقــر درآمــدی دارنــد 9 درصــد بــا فقــر چندبعــدی مواجهند؛ 
پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در کل کشــور فقــر درآمــدی مهم تــر از فقــر چندبعــدی اســت.
بــا مقایســه شــکل 3 و 4 درمي یابیــم کــه اگرچــه 15/5 درصــد خانوارهــای تهرانــی بــا فقــر 
چندبعــدی مواجهنــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا 18 درصــد کل کشــور پایین تــر اســت، ســهم 
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ســایر ابعــاد غیردرآمــدی در فقــر آنهــا زیادتــر از ســطح کشــوری اســت؛ به عبــارت دیگــر، از 15/5 
درصــد 11 درصــد فقــر درآمــدی ندارنــد، امــا در ســطح کشــور از 18 درصــد فقــر چندبعــدی 9 

درصــد بــا مشــکل فقــر درآمــدی مواجــه نیســتند.
شکل3-4 درصد خانوارهای دارای فقر درآمدی و فقر چندبعدی در کل کشور

3-6- جمع بندی و نتیجه گیری
ــر اســاس فقــر چندبعــدی  ــا توجــه بــه اینکــه رویکردهــای اخیــر محاســبه فقــر در دنیــا ب ب
ــدف  ــت گذاری ها، ه ــا و سیاس ــهر در برنامه ریزی ه ــت ش ــه مدیری ــک ب ــور کم ــت و به منظ اس
ایــن گــزارش ســنجش فقــر چندبعــدی در شــهر تهــران بــود. گفتنــي اســت بســیاری از برنامه هــا 
بــدون در نظرگیــری ســطح رفــاه، توزیــع درآمــدی و فقــر شــهروندان بــه شکســت منجر می شــود.
ــرف   ــت برط ــت ها را در جه ــوان سیاس ــد می ت ــر بع ــا در ه ــایی محرومیت ه ــا شناس ب
ــور  ــادی، به ط ــای اقتص ــد ابزاره ــت های نیازمن ــوق داد. سیاس ــا س ــردن محرومیت ه ک
مســتقیم بــه ســطح رفــاه، تمایــل بــه پرداخــت، ارجحیت هــا و تــوان مالــی و اجتماعــی 
خانوارهــای ســاکن در شــهر مرتبــط هســتند، سیاســت های اجتماعــی نیــز بــا ســطح رفــاه 
خانوارهــا ارتبــاط مســتقیم دارد؛ از ایــن رو ضــرورت شــناخت ابعــاد فقــر در شــهر بــرای 

ــر شــهری احســاس می شــود. ــت بهت مدیری
ــوع خــط فقــر درآمــدی شــامل خــط فقــر  در خــالل ســنجش فقــر چندبعــدی، ابتــدا دو ن
ــا  ــه ب ــران و در مقایس ــر در ته ــای فقی ــبه و درصــد خانواره ــق محاس ــر مطل ــط فق ــدید و خ ش
ــب  ــل ضری ــد مث ــع درآم ــاخص های توزی ــی ش ــه برخ ــد. در ادام ــری ش ــور اندازه گی کل کش
ــه کل مصــرف خانوارهــا و نســبت  ــوار ب جینــی، ضریــب انــگل، نســبت مصــرف دهک هــای خان
مصــرف دهک هــای بــاال بــه پاییــن محاســبه و پــس از آن در هریــک از ابعــاد معرفی شــده فقــر 
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چندبعــدی، نســبت های محرومیــت اندازه گیــری شــد. درنهایــت جایــگاه خانوارهــای دارای فقــر 
ــد.  ــغل و ... مشــخص ش ــل، ش ــیت، تأه ــل جنس ــواری مث ــای خان ــر ویژگی ه ــدی از نظ چندبع
به طــور خالصــه در تهــران خانــواري به شــدت فقیــر نداریــم، بلکــه حــدود 11 درصــد خانوارهــا 
دچــار فقــر مطلــق هســتند. ضریــب انــگل نیــز 20 درصــد و ضریــب جینــی 36 درصــد اســت.
15,5 درصــد از خانوارهــای تهــران دچــار فقــر چندبعــدی هســتند. 32 درصــد از خانوارهــا در 
بعــد ســالمت، 1 درصــد در بعــد آمــوزش، 20 درصــد در بعــد مســکن، 46 درصــد در بعد اشــتغال 
و 1 درصــد در بعــد اســتانداردهای زندگــی آســیب پذیر هســتند؛ بنابرایــن مهم تریــن بعــد فقــر 

در تهــران ابتــدا اشــتغال ســپس ســالمت و درنهایــت مســکن اســت.
ــا وجــود داشــتن درآمــد  ــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه 11 درصــد از تهرانی هــا ب ــج ای نتای
ــه،  ــر نبــودن در ابعــاد چندگان ــا وجــود فقی الزم، دچــار فقــر چندبعــدی هســتند و 6/5 درصــد ب
درآمــد ندارنــد و در فقــر مطلــق بــه ســر می برنــد. درنهایــت بایــد توجــه داشــت اگرچــه داده هــا 
نشــان دهنده فقــر درآمــدی 11 درصــد خانوارهاســت، از نظــر فقر چندبعــدی 15/5 درصــد خانوارها 
فقیــر هســتند و بــا در نظــر گرفتــن هــر دو نــوع فقــر، 22 درصــد خانوارهــای تهرانی فقیر محســوب 

مي شــوند. درنتیجــه، توجــه بــه فقــر چندبعــدی در تهــران مهم تــر از فقــر درآمــدی اســت.
شــایان ذکــر اســت که تقریبــاً 30 درصــد از خانوارهــای زن سرپرســت، 13/6 درصــد خانوارهای 
مردسرپرســت، 56 درصــد از خانوارهــای سرپرســت بی ســواد و 11 درصــد از خانوارهای سرپرســت 
باســواد دچــار فقــر چندبعــدی هســتند کــه 30 درصــد آنهــا دو نفــره، 22 درصــد تــک نفــره و 21 
درصــد چهــار نفــره هســتند، همچنیــن 42 درصــد مســکن ملکــی ندارنــد، 53 درصــد سرپرســت 
خانوارهــای بــدون شــغل هســتند، 72 درصــد همســر دارنــد، 48 درصــد آنهــا هیــچ شــاغلی در 
خانــواده ندارنــد، 42 درصــد فقــط یــک شــاغل در خانــواده دارنــد و درمجمــوع 90 درصــد دارای 

حداکثــر یــک شــاغل در خانــوار هســتند.
گفتنــي اســت بعــد اصلــی فقــر در اشــتغال اســت و خانوارهایــی کــه هیــچ شــاغلي ندارنــد یــا 
حداکثــر یــک نفــر در میــان آنهــا شــاغل اســت درصــد باالیــی از فقــرا را تشــکیل می دهنــد؛ از 
ایــن رو لــزوم توجــه بــه سیاســت های اشــتغال زا در ســطح شــهر بیــش از پیــش احســاس می شــود، 
همچنیــن از آنجــا کــه خانوارهــای دارای دو شــاغل و باالتــر، دچــار فقــر بســیار کمتــري هســتند، 
ضــروري اســت سیاســت های معطــوف بــه افزایــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی دنبــال شــود. در بعــد 

ســالمت نیــز بــا افزایــش نــرخ پوشــش بیمــه ای می تــوان از محرومیــت شــهروندان کاســت.
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منابع 
ــه -  ــران«، فصلنام ــی در ای ــای فقرزدای ــی برنامه ه ــدی )1384(، »آسیب شناس ــید محمدمه ــی، س ارائ
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چکیده
صندوق هــای بازنشســتگی کــه اساســاً به منظــور ارتقــای عــزت نفــس و حفــظ کرامــت انســانی طیــف مســن 
ــی،  ــرات جمعیت ــل تغیی ــت، به دلی ــده اس ــی ش ــردم طراح ــت م ــس در دوران فعالی ــاد اعتمادبه نف ــه و ایج جامع
ــل  ــی بحــران زا در جوامعــی تبدی ــه معضل ــران و قانون گــذاران، ب ــر برخــی مدی شــرایط اقتصــادی و ســوء تدبی
ــی دارد  ــاد مختلف ــن بحــران خودســاخته ابع ــد. ای ــدت بیگانه ان ــزی بلندم ــا آینده نگــری و برنامه ری ــه ب شــده ک
کــه هــر بعــد آن تأثیــرات شــگرفی بــر ســاختار اجتماعــی، اقتصــادی و مالــی جامعــه دارد. بعــد عــدم تعــادل در 
منابــع و مصــارف و تهدیــد ناپایــداری بازارهــای مالــی را متأثــر مي کنــد. ابعــاد عــدم پوشــش کامــل جمعیتــی و 
تبعیــض و نابرابــری در حقــوق و مســتمری اعضــا، از دیــد جامعه شناســان بحران زاســت و ابعــاد تغییــر ترکیــب 
ــای  ــتمری بگیران، متغیره ــی مس ــای زندگ ــت هزینه ه ــتمری ها در پرداخ ــت مس ــدم  کفای ــدگان و ع بیمه ش
ــق و شــدید  ــان عمی ــداری( آن چن ــد اول )ناپای ــد تأثیرگــذاری همــان بع ــد. هرچن اقتصــادی را نابســامان می کن

ــه ورطــه ورشکســتگی مي کشــاند. ــک کشــور را ب ــی ی ــه به تنهای اســت ک
ــر اســت،  ــه اجتناب ناپذی ــی ک ــرات جمعیت ــر تغیی ــالوه ب ــاخته، ع ــن بحــران خودس ــده ای ــود آورن ــل به وج دالی
ناشــی از محیــط اقتصــادی، قوانیــن برهــم زننــده پایــداری صندوق هــا، انباشــت بدهــی دولــت، ســرمایه گذاری 

و نــوع حکمرانــی و اســتقالل نداشــتن ایــن صندوق هــا بــوده اســت.
ــای  ــی صندوق ه ــم انداز آت ــی چش ــران، پیش بین ــن بح ــاد ای ــل ایج ــه دالی ــی ب ــی دائم ــل بی توجه ــه دلی ب
بازنشســتگی ایــران کار چنــدان دشــواری نیســت، بي توجهــي بــه موضــوع بحــران صندوق هــا در برنامــه ششــم 
توســعه، تصویــب قوانیــن جدیــد مغایــر بــا پایــداری مالــی صندوق هــا )کــه نمونــه آن در ســال 96 بــرای صندوق 
ــار و فشــار  ــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر رخ داد( و اجب بازنشســتگی کشــوری و صن
ــن نهادهــای  ــت بیشــتر در ای ــر دخال ــروش ســهام و ســرمایه گذاری ها، همگــی ب ــرای ف ــا ب ــه آنه مضاعــف ب

عمومــی و معظــم مالــی از طــرف حاکمیــت اعــم از دولــت و مجلــس داللــت دارد.
ــی نه تنهــا کمکــی  ــب فعل ــن مصــوب و در دســت تصوی ــران و قوانی در حــال حاضــر، تصمیمــات برخــی از مدی
ــد  ــداوم رون ــاً انتظــارت مردمــی را افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن ت ــه رفــع مشــکالت صندوق هــا نمی کنــد، صرف ب
ــع دولتــی و  ــه مناب ــکای بیشــتر ایــن صندوق هــا ب ــن نتیجــه می رســاند کــه به دلیــل ات ــه ای ــه مــا را ب پیش گفت



تــوان مالــی محــدود دولــت در راضــی نگه داشــتن همــگان، احتمــااًل نارضایتــی عمومــی در بخش هــای کارگــری 
و بازنشســتگی بیشــتر خواهــد شــد و شــاهد تجمعــات و اعتراضــات بیشــتر ایــن افــراد خواهیــم بــود. از ســوي دیگر 
فشــار بــه صندوق هــا بــرای فــروش ســرمایه گذاری هایی کــه بــا هــدف پاســخگویی بــه بخــش کوچکــی از ایــن 
اعتراضــات صــورت می گیــرد، منتــج بــه خــارج شــدن ســهام شــرکت های ســودآور و مولــد از ســبد ســرمایه گذاری 

آنهــا و رســوب شــرکت های ورشکســته و مقــروض در زیرمجموعــه صندوق هــا خواهــد شــد.



بحران صندوق های بازنشستگی   /213

4-1- مقدمه
جهــان در حــال تغییــر در اقلیم فرهنگی و اجتماعی اســت. گســترش شهرنشــینی ســبب شــده تا 
شــهروندان از نظــر چشــم انداز آینــده بــه نحــو متفاوتــی برنامه ریــزی کننــد. در فرهنگ روستانشــینی 
معمــوالً خانواده هــا بــا یکدیگــر کار می کننــد و در ســن پیــری طبــق ســنت، فرزنــدان، والدیــن خــود 
را نگهــداری و حمایــت می کننــد. در دنیــای شهرنشــینی دیگــر فرزنــدان نــه زمــان نگهــداری والدیــن 
و نــه توانایــی مالــی الزم بــرای حمایــت از آن هــا را دارنــد. دلیــل دیگــر رشــد برنامه هــای بازنشســتگی 
ایــن اســت کــه مــردم در اغلــب کشــورهای جهــان عمــر طوالنی تــری دارنــد و از دوره جوانــی بــه 
پرداخت هــای بلندمــدت بــرای پس انــداز بازنشســتگی تمایــل پیــدا مي کننــد، همچنیــن بســیاری از 
شــرکت ها افــراد مســن تر را به دلیــل هزینه هــای باالتــر حقــوق و دســتمزد بــه بازنشســتگی زودرس 
تشــویق می کننــد و اســتفاده از نیروهــای کار ارزان و جوان تــر را در برنامه هــای خــود دارنــد. ایــن رونــد 
ســبب شــده تــا افــراد در میان ســالی بازنشســته شــوند و طــول عمــر بیشــتری داشــته باشــند. ایــن 

شــرایط انگیــزه جوانــان را بــرای بررســی طرح هــای بازنشســتگی نیــز بــاال بــرده اســت. )1(
ــاره آینــده صندوق هــای  ــزرگ مدیریــت درب حــدود 40 ســال پیــش پیتــر دراکــر، متفکــر ب
بازنشســتگی هشــدار داد. تالطــم شــدید متغیرهــای اقتصــادی و پیرتــر شــدن نیروهــای 
ــی  ــای نمایندگ ــد تضاده ــی مانن ــو و موضوعات ــک س ــی از ی ــده اجتماع ــک پدی ــوان ی کار به عن
ــن  ــه ای ــد ک ــور می کن ــر را متص ــن خط ــتگی ای ــای بازنشس ــرکتی در صندوق ه ــت ش و حاکمی

ــوند. )1( ــه ش ــران مواج ــری و بح ــا کس ــده ب ــا در آین صندوق ه
عواملــي کــه پیتــر دراکــر ذکــر کــرده اســت، در فضــای اقتصــاد سیاســی و اجتماعــی ایــران 
ــی ســند چشــم انداز 1404  ــزار تحقــق اهــداف آرمان ــن اب ــدری دخیــل اســت کــه اصلی تری به ق
یعنــی صندوق هــای بازنشســتگی را بــا بحرانــی روبــه رو کــرده کــه نه تنهــا دســتیابی بــه »عدالــت 
اجتماعــی«، »حفــظ کرامــت و حقــوق انســان ها«، »رفــاه، امنیــت اجتماعــی«، »توزیــع مناســب 
ــادی و  ــای اقتص ــایر حوزه ه ــت آن س ــدم مدیری ــرده، ع ــد ک ــر« را بعی ــه دور از فق ــد« و »ب درآم
اجتماعــی را نیــز بــا مخاطــرات جــدی روبــه رو کــرده اســت؛ زیــرا ســه شــاخص پایــداری، انســجام 

و کفایــت مجمــوع صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران بــه مــرز هشــدار رســیده  اســت.
ــل  ــد محصــول عم ــدون تردی ــی کشــور ب ــای بازنشســتگی عموم ــی صندوق ه ــت فعل وضعی
جمعــی مــا در طــول زمــان، به ویــژه نیم قــرن اخیــر بــوده کــه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه و مســئوالنه 
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یــا فرصت طلبانــه وضعیــت فعلــی را در صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کشــور رقــم زده ایــم. 
ایــن صندوق هــا از فشــارهای سیاســی، شــوک های مقرراتــی و نوســانات اقتصــاد بســیار آســیب  
ــی فســاد و ناکارآمــدی، شــفاف نبــودن و  ــان اصل ــان ذی نفعــان آنهــا قربانی ــن می ــده و در ای دی

ــد. )2( ــری بوده ان ــارکت کارگ ــژه مش ــارکت جویی به وی ــت از مش ــتفاده نادرس اس

4-2- ابعاد بحران
عدم تعادل در منابع و مصارف و تهدید ناپایداری

 DB-PAYG از آنجــا کــه تمــام صندوق هــای بیمه گــر بازنشســتگی کشــور براســاس سیســتم
ــای  ــم از نرخ ه ــا، اع ــی آنه ــدات خروج ــع ورودی و تعه ــبات مناب ــای محاس ــه  و مبن ــکل گرفت ش
مشــارکت، تعــداد ســال های بیمه پــردازی، ضوابــط ازکارافتادگــی و بازنشســتگی، تعــداد ســال های 
مســتمری بگیری و... براســاس محاســبات بیمه ســنجی دقیقــی شــکل نگرفتــه اســت، همچنیــن 
قوانیــن جدیــد نیــز ایــن مبانــی محاســباتی را به طــور کل نادیــده می گیــرد، عدم تعــادل در منابــع 
ــه روز بیشــتر مي شــود.  ــداری در صندوق هــای بازنشســتگی کشــور روزب ــد ناپای و مصــارف و تهدی
ــای  ــه بودجه ه ــا ب ــتر آنه ــتگی بیش ــا، وابس ــتیبانی در صندوق ه ــبت های پش ــی نس ــش دائم کاه
ــا در ســمت راســت  ــر شــدن ســهم بدهی ه ــی و بزرگ ت ــای دریافت ــداوم وام ه ــش م ــت، افزای دول

ترازنامــه آنهــا همگــی داللــت بــر همیــن موضــوع دارد.
کاهــش نســبت پشــتیبانی: رونــد نســبت پشــتیبانی در ســازمان تأمیــن اجتماعی از ســال 

87 تــا 95 بیانگــر کاهــش دائمــی آن اســت:
نمودار 4-1  نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از 87 تا 95

مأخذ: آمارنامه سال 1395 سازمان تأمین اجتماعی
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ایــن نســبت در صندوق هــای پایــدار معمــوالً مقادیــر باالتــر از 6 دارد، مقادیــر بیــن 4 تــا 6 حــد 
مــرزی و کمتــر از 4 بیانگــر وجــود بحــران پایــداری در صنــدوق بازنشســتگی اســت. در ســال 93 کــه 
نســبت پشــتیبانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 4/78 بــوده اســت، مقــدار تجمیعــی ایــن نســبت بــرای 
تمــام صندوق هــای بازنشســتگی کشــور محاســبه شــد کــه برابــر بــا 3/65 شــده بــود؛ یعنــی به طــور 
جمعــی صندوق هــای بازنشســتگی کشــور در ســال 93 هــم بحــران زده بوده انــد، حــال که مقــدار این 
نســبت بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگ تریــن صنــدوق بیمه گــر کشــور کــه بیــش از 
85 درصــد جمعیــت تحــت پوشــش کل صندوق هــا را حمایــت کرد، بــه کمتر از 4/26 رســیده اســت، 
مشــخص اســت کــه شــرایط بحرانــی برای بخــش بیمــه بازنشســتگی در ایــران بســیار وخیم تر شــده 
اســت. ایــن موضــوع از آن جهــت مهــم اســت کــه به دلیــل بحــران منابــع و مصــارف در صندوق هــای 
بازنشســتگی کشــور و مقــررات داخلــی شــرکت های دولتــی و بخشــنامه های دولتــی، تقریبــاً تمــام 
شــاغالن جدیــد دولــت و شــرکت های دولتــی و نهادهایــی کــه خــود صندوق هــای بازنشســتگی مجزا 

دارنــد، ســازمان تأمیــن اجتماعــی را به عنــوان صنــدوق بیمه گــر خــود معرفــی می کننــد.
ــز  ــنواتی نی ــای س ــه بودجه ه ــتگی ب ــر وابس ــی: از نظ ــای دولت ــه بودجه ه ــتگی ب وابس
ــزار و 224  ــدود  788 ه ــال 1397، ح ــه س ــه بودج ــی در الیح ــاه اجتماع ــور رف ــارات ام اعتب
میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده اســت کــه در مقایســه بــا ســال 1396 حــدود 5/8 درصــد رشــد 
داشــته اســت، امــا ایــن کل اعتبــار امــور رفــاه اجتماعــی نیســت؛ زیــرا به دلیــل برخــی تغییــرات 
ــا  ســاختاری در الیحــه بودجــه ســال 1397، اعتبــار اســتانی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ب
ــاه اجتماعــی منظــور  ــور رف ــارات ام ــال، در اعتب ــارد ری ــر 114 هــزار و 801 میلی ــغ ب رقمــی بال
ــد  ــان می ده ــوزه نش ــن ح ــای ای ــی و برنامه ه ــل حمایت ــارات فص ــی اعتب ــت. بررس ــده اس نش
حــدود 94 هــزار میلیــارد ریــال از اعتبــار بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در فصــل حمایتــی و 
به تبــع آن امــور رفــاه اجتماعــی منظــور نشــده اســت و بــرای اینکــه بــه داده واقعــی برســیم بایــد 
اعتبــار اســتانی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران را بــه ســرجمع اعتبــار امــور رفــاه اجتماعــی و 
فصــل حمایتــی اضافــه کنیــم، در ایــن صــورت ســرجمع اعتبــارات امــور رفــاه اجتماعــی معــادل 
882 هــزار میلیــارد ریــال خواهــد شــد کــه بــه نســبت ســال 1396 رشــدی معــادل 18/4 درصــد 
ــا رشــد بودجــه عمومــی کشــور نشــان  را داشــته اســت کــه رشــدی نامتعــارف را در مقایســه ب
می دهــد. ایــن امــر ناشــی از افزایــش پرداخــت دولــت بــه دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و 
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تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســت. اعتبــارات اصلــی فصــل بیمه هــای احتمالــی در الیحــه 
ــال پیش بینــی شــده اســت کــه در  بودجــه ســال 1397، حــدود 268 هــزار و 943 میلیــارد ری
مقایســه بــا ســال 1396 کــه معــادل 211 هــزار و 312 میلیــارد ریــال بــوده رشــدی معــادل 27/3 
درصــد را نشــان می دهــد. )3( در جــدول زیــر اعتبــارات فصــل بیمــه اجتماعــی و حمایتــی در 

الیحــه بودجــه ســال 97 بــا قانــون بودجــه ســال 96 مقایســه شــده اســت: )3(
جدول 4-1 مقایسه اعتبارات مأخوذ از فصل بیمه های اجتماعی و حمایتی دستگاه های اجرایی در 

الیحه بودجه سال 1397 با قانون بودجه سال 1396)میلیون ریال(

شماره دستگاه 
اجرایی

شماره 
دستگاه/برنامه

بودجه سال دستگاه
1396

بودجه سال 
1397

رشد

219,774,800302,340,00037/6صندوق بازنشستگی کشوری1540002

185,195,000232,514,00025/6تأمین اجتماعی نیروهای مسلح1111201

100,000,000108,100,0008/1سازمان بیمه سالمت2648001

3,578,37711,850,000231/2سازمان تأمین اجتماعی*1325001

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 1540005
روستاییان و عشایر

4,590,0005,196,00013/2

4,533,0055,086,30612/2وزارت اطالعات – صندوق بازنشستگی1021005

2,676,0002,969,00010/9مرکز خدمات حوزه علمیه 1140842

973,000994,9002/3وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی*1140001

12,630,00014,136,80011/9وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی*1540001

21,373,56024,452,33018/7سازمان بهزیستی کشور*1315001

43,723,07148,158,0019/6کمیته امداد امام خمینی )ره( –کمک*1296001-2

108,706,798118,597,0059/1بنیاد شهید و امور ایثارگران**114000
* دستگاه های فوق جزء دستگاه های مجری بخشی از برنامه فصول بیمه های اجتماعی و حمایتی هستند.

** بــا توجــه بــه اینکــه اعتبــارات اســتانی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران کــه در ســال 1396 در ســرجمع اعتبــارات امــور رفــاه اجتماعــی 
منظــور شــده بــود و در ســال 1397 از اعتبــارات ایــن بخــش خــارج شــده، امــا ماهیــت رفــاه اجتماعــی دارد، لــذا در جــدول فوق ســرجمع 

اعتبــارات ایــن نهاد درج شــده اســت. 

ایــن نــوع افزایــش در ســنوات قبــل هــم اتفــاق افتــاده؛ بــه  طــوری کــه در الیحــه بودجه ســال 
1397 تقدیمــی دولــت نیــز بودجــه کل امــور رفــاه اجتماعــی از 626 هــزار میلیــارد ریــال به 735 

هــزار میلیــارد ریــال رســیده و 17/4 درصد رشــد داشــته اســت. )6(
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کمبــود نقدینگــی: طــرح موضــوع کمبــود نقدینگــی در صندوق هایــی کــه تعــداد 
از تعــداد بیمه پــردازان اســت  مســتمری بگیران آنهــا بیشــتر 

 بــه ادلــه و اثبــات نیــازی نــدارد؛ زیــرا اعتراضــات گاه و بیــگاه بازنشســتگان صنــدوق فــوالد و 
مشــکالت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در پرداخــت حقــوق بازنشســتگان، مــواردی اســت کــه 
دائمــاً در اخبــار بــه گــوش می رســد، امــا شــرایط بحرانــی نقدینگــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
امــری خطیــر اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود؛ زیــرا ایــن ســازمان بزرگ تریــن صنــدوق کشــور 
اســت و بــه نظــر می رســد کــه پایــدار اســت. براســاس آمارهــای موجــود منابــع نقــدی ســازمان 
ــد  ــد رش ــدود 27/5 درص ــط ح ــور متوس ــال های 1393-1384 به ط ــی س ــی ط ــن اجتماع تأمی
ــه رقــم 30  داشــته اســت، در حالــی کــه متوســط رشــد مصــارف ســازمان طــی مــدت مشــابه ب
درصــد رســیده و به طــور میانگیــن 2/5 درصــد بیــش از منابــع نقــدی رشــد داشــته اســت. در ســال 
1395 در حالــی کــه منابــع تعهــدی ســازمان رقمــی بالــغ بــر 86 هــزار میلیــارد تومــان بــوده، منابع 
نقــدی حاصــل از حــق بیمــه رقمــی حــدود 53 هــزار میلیــارد تومــان را نشــان می دهــد، در حالــی 
کــه مصــارف ســازمان در حــدود 62 هــزار میلیــارد تومــان و درنتیجــه شــکاف نقدینگــی حــدود 9 
هــزار میلیــارد تومــان ایجــاد شــد. ایــن شــکاف نقدینگــی ســهمی در حــدود 14/63 درصــد از کل 
مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی را داشــته اســت. نمــودار زیــر کســری نقدینگــی طی ســال های 

ــد. )4( ــازمان را نشــان می ده ــی آن س ــای مال 1395-1384 مســتخرج از صورت ه
نمودار 4-2 کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1384-1395

 )میلیون ریال(

مأخذ: صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی
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تــا امــروز ســازمان بــا دو راهبــرد پرداخــت بــا تعویــق مطالبــات درمان غیرمســتقیم بــه انضمام 
ــت  ــعی در مدیری ــدت س ــی( در کوتاه م ــهیالت بانک ــتقراض )تس ــل اس ــی از مح ــن نقدینگ تأمی
کســری حاصلــه داشــته اســت؛ بــه نحــوی کــه در ســال 1395 میــزان اســتقراض ســازمان بــه 
بــاالی 9 هــزار میلیــارد تومــان رســیده و بــه نســبت ســال 1394 رشــد 3 برابــری داشــته اســت.

نمودار 4-3 تسهیالت دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1390-1395 

)میلیون ریال(

مأخذ: صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی

تأمیــن کســری نقدینگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از محــل دریافــت تســهیالت بــه چنــد 
دلیــل اقــدام مناســبی محســوب نمی شــود، نخســت آنکــه ســازمان فــوق بــا ایــن اقــدام تنهــا بــه 
ــر التــزام در پرداخــت اصــل  تأخیــر زمانــی پرداخــت تعهــدات خــود مبــادرت کــرده و افــزون ب
ــزم  ــی خــود مل ــه پرداخــت ســود متعلقــه از محــل حــق بیمــه بیمه شــدگان اصل تســهیالت، ب
اســت، همچنیــن اعتبــارات نظــام بانکــی به جــای آنکــه صــرف تولیــد و ایجــاد اشــتغال شــود، 
بــراي تأمیــن کســری نقدینگــی ســازمان مذکــور بــه کار مــي رود. افــزون بــر ایــن نظــام بانکــی 
کشــور، تــوان پوشــش رشــد کســری نقدینگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را در ســال های آتــی 
نخواهــد داشــت. در نهایــت اینکــه بــا رشــد کســری نقدینگــی، اولویــت پرداخــت ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی تعهــدات اصلــی آن ســازمان ماننــد حقــوق و مزایــای مســتمری بگیران خــود خواهــد 
بــود و بازپرداخــت نظــام بانکــی بــا تأخیــر صــورت مي گیــرد و ایــن موضــوع نیــز در آینــده بــه 

مشــکالت نظــام بانکــی کشــور افــزوده خواهــد شــد. )4(
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4-3- نداشتن پوشش کامل جمعیتی
حــدود 54 میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش چهــار صنــدوق تابــع وزارت تعــاون 
ــر  ــدول زی ــاس ج ــر اس ــز ب ــر نی ــای بیمه گ ــایر صندوق ه ــد. س ــرار دارن ــی ق ــاه اجتماع کار و رف

بخــش دیگــری از جمعیــت را پوشــش مي دهنــد:
جدول 4-2 توزیع جمعیت های تحت پوشش سایر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق بیمه گر
تعداد 

بیمه پردازان
تعداد 

مستمری بگیر
مجموع 

خدمات گیرندگان
بعد 

خانوار
برآورد جمعیت 

تحت پوشش

صندوق های تابع 
وزارت رفاه

16,305,901551,668,6650,271,3254,290,175

96,70068,612165,3123/26538,917صندوق نفت

164,000103,000267,0003/26870,420صندوق بانک ها

صندوق حمایت 
از وکال

30,00078030,7803/26100,342

10,9204,17215,0923/2649,199صندوق آینده ساز

سایر صندوق ها )9 
صندوق(

643,060706,5101,349,5703/264,399,598

16,097,0344,405,99524,999,81060,248,651جمع کل
توضیح: اطالعات مربوط به صندوق های تابع وزارت رفاه مربوط به سال 95 و سایر صندوق ها مربوط به سال 93 بوده است.

ــر )19,677,619  ــون نف ــدود 20 میلی ــد ح ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــن برآورده ــا خوش بینانه تری ب
نفــر( از جمعیــت 80 میلیــون نفــری کشــور یعنــی 24/6 درصــد از کل جمعیــت تحــت پوشــش 

ــد. ــود ندارن ــور وج ــر کش ــای بیمه گ ــدام از صندوق ه هیچ ک

4-4- تغییر ترکیب بیمه شدگان
ــی کــه در میان مــدت ســبب کســری نقدینگــی در ســازمان شــده  ــن عوامل یکــی از مهم تری
اســـت، تغییــر ترکیب بیمه شــدگان از اجبـــاری بـــه حمایتـــی اســـت. تغییـــر ترکیب شـــاغالن 
بیمه شده اجبـــاری دارای کارفرمـــای حقیقـــی و حقوقـــی از مـــزد و حقوق بگیر بـــه بیمه شدگان 
غیرمــزد و حقوق بگیــر بــدون کارفرمـــا از قبیـــل راننـــدگان، بافنـــدگان، نویســـندگان، خادمــان 
مســـجد، کارگران ســـاختمانی و غیره در ســـنوات اخیر ســبب شـــده اســـت تا دولت در نقـــش 
یـــک کارفرمـــای بــزرگ تنهــا در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بالــغ بــر 2/4 میلیــون بیمه شــده 
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اجبـــاری را تحــت پوشـــش قــرار دهـــد، امــا ایــن مهــم بــا پرداخــت نکــردن حــق بیمــه ســـهم 
کارفرمایی از دولت همـــراه بوده کـــه درنهایت سبب کاهش درآمدهـــای نقـــدی ناشـــی از کسـور 
حـــق بیمـــه در ســـازمان و افزایش دیـــون دولت شـــده اســـت. جدول زیر ترکیب بیمه شــدگان 

ــد: ــی را نشــان می ده ــن اجتماع در ســازمان تأمی
جدول 4-3 ترکیب بیمه شدگان در سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک حمایتی و غیرحمایتی

سال
جمعبیمه شدگان غیرحمایتیبیمه شدگان حمایتی

درصد رشدتعداددرصد رشدتعداددرصد رشدتعداد
1387611,077 504,353 1,115,430 

1388812,670 %33/0710,077 %40/81,522,747 %36/5
13891,037,280 %27/6823,288 %15/91,860,568 %22/2
13901,522,856 %46/81,050,025 %27/62,573,376 %38/3
13911,911,359 %25/51,266,915 %20/63,178,274 %23/5
13922,235,783 %17/01,383,944 %9/23,619,727 %13/9
13932,333,184 %4/41,452,897 %5/03,786,081 %4/6
13942,438,220 %4/51,513,414 %4/23,951,634 %4/4
13952,418,351-%0/81,602,648 %5/94,020,999 %1/8

18/1%  16/2%  19/7%  متوسط نرخ رشد

مأخذ: آمارنامه سال 1395 سازمان تأمین اجتماعی

ــا 95  ــوق از ســال 87 ت ــام جــدول ف ــا ارق ــق ب گفتنــی اســت به منظــور تأکیــد بیشــتر مطاب
متوســط رشــد تعــداد بیمه شــدگان حمایتــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در محــدوده 20 درصــد 
ــن ســازمان در محــدوده 16  ــی ای ــه متوســط رشــد بیمه شــدگان غیرحمایت ــی ک ــوده، در حال ب

درصــد اســت.

4-5- تبعیض و نابرابری در حقوق و مستمری اعضای صندوق های مختلف
ــی اســت  ــف یکــی از عوامل ــی مســتمری بگیران در صندوق هــای مختل ــن دریافت اختــالف بی
کــه ســبب نارضایتــی عمومــی مي شــود. ایــن اختــالف از شــفاف نبــودن و ناآگاهــی بیمه پــردازان 
ــراد از قوانیــن ناشــی شــده  از قوانیــن و مقــررات صندوق هــا، همچنیــن سوءاســتفاده برخــی اف
ــوع را  ــن موض ــور ای ــر کش ــای بیمه گ ــر صندوق ه ــم ب ــی حاک ــر روال کل ــال حاض ــت. در ح اس
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تداعــی می کنــد کــه هرچقــدر انــدازه صنــدوق بزرگ تــر و فراگیرتــر باشــد، متوســط پرداختــی 
ــر متوســط مســتمری بازنشســتگی صندوق هــای  ــر اســت. جــدول زی مســتمری بگیران آن کمت

ــاه اجتماعــی را در ســال 95 نشــان می دهــد: ــع وزارت تعــاون، کار و رف تاب
جدول 4-4 مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی در صندوق های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

میانگین مستمری بازنشستگان صندوق
در سال

میانگین مستمری بازنشستگان 
در ماه

111,280,0009,273,333سازمان تأمین اجتماعی

178,456,30814,871,359صندوق بازنشستگی کشوری

250,800,00020,900,000صندوق فوالد

271,919,46322,659,955صندوق آینده ساز

  اطالعــات دریافتــی از ســایر صندوق هــای تحــت پوشــش نهادهــای دیگــر کــه از نظــر جمعیتــی 
تعــداد کمتــری را پوشــش  مي  دهنــد نیــز بیــان مي کنــد کــه متوســط مســتمری بازنشســتگان 
ــر  ــه حداکث ــن اینک ــت، ضم ــتر اس ــه بیش ــن وزارتخان ــع ای ــای تاب ــا از صندوق ه ــن صندوق ه ای
ــر  ــه و باالت ــال ماهان ــون ری ــدوده 80 میلی ــز در مح ــا نی ــتگان آنه ــی از بازنشس ــتمری برخ مس
ــر تفــاوت بیــن  از ســقف مســتمری تعریف شــده در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. عــالوه ب
ــالف  ــز اخت ــدوق نی ــر صن ــل ه ــف، در داخ ــای مختل ــتمری بگیران صندوق ه ــای مس دریافتی ه

ــوده اســت. )5( ــوارد چشــمگیر ب ــا در برخــی م دریافتی ه

4-6- عدم کفایت مستمری در پرداخت هزینه های زندگی مستمری بگیران
مقایســه رونــد متوســط مســتمری بازنشســتگان، بازمانــدگان و... در صندوق هــای بیمه گر کشــور 
بــا خــط فقــر نشــان می دهد کفایــــت تنها بعــــد مالی )نرخ جایگزینــــی( نــدارد، بلکه مفهومــــی 
چندبعــــدی اســــت. رویکردهــــای متعــــددی بــــرای اندازه گیری مفهوم کفایت مطرح اســــت 
کــه بیــش از هــــر عاملــی به نــوع نظــام تأمیــن اجتماعــی )حمایت هــای اجتماعــی( بســتگی دارد. 
شــاخص کفایــت در پــی حصــول اطمینان از حفاظت و پشــتیبانی مســتمری دریافتی بازنشســتگان 
ــل فقــر و افــت شــدید اســتاندارهای زندگــی در دوران  ــال حــق بیمــه پرداختــی- در مقاب -از کان
بازنشســتگی اســت کــه می توانــد بــه شــیوه های گوناگونــی چــون نســبت مســتمری بازنشســتگی 
بــه متوســط دســتمزدها، ســطوح فقــر یا آخریــن درآمــد دوران اشــتغال )نــرخ جایگزینی( محاســبه 
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ــاخص های کالن  ــوالت ش ــر و تح ــری از تغیی ــر تأثیرپذی ــالوه ب ــاخص ع ــن ش ــن رو ای ــود؛ از ای ش
اقتصــادی ماننــد تــورم، از وقــوع پیامدهــای پــس از بازنشســتگی و ســن افــراد نیــز تأثیــر می پذیرد. 
ــب نظــام  ــای پرداختــی از جان ــزان مزای ــت، می ــی، ممکــن اســت در شــاخص کفای در مفهــوم کل
بازنشســتگی بــا مخــارج افــراد تحــت پوشــش مقایســه شــود. بــر اســاس ایــن ، بررســی میانگیــن 
متوســط مســتمری پرداختــی در صندوق هــای بازنشســتگی زیرمجموعــه وزارت تعــاون بیانگــر آن 
ــور،  ــتگی کش ــای بازنشس ــن صندوق ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــا، به عن ــن صندوق ه ــه ای ــت ک اس
باالتریــن ســطح پرداختــی را در مقایســه بــا ســایرین دارد؛ بنابرایــن ارزیابــی ایــن شــاخص در ایــن 
ــی  ــن بررس ــد. ای ــان کن ــتمری ها را بی ــت مس ــاالی کفای ــد ب ــدودی ح ــا ح ــد ت ــدوق می توان صن
طــی ســال های 1379 تــا 1394 نشــان می دهــد کــه در ســال 1379 فقــط حــدود 26 درصــد از 
هزینه هــای خانــوار بــا مســتمری بازنشســتگی پوشــش داده شــده اســت و طــی دوره مــورد بررســی 
در برخــی ســال ها اندکــی بهبــود یافتــه، بــه طــوری کــه بهتریــن مقــدار آن در ســال 1386 بــوده 
اســت، امــا پــس از آن به دلیــل شــدت تــورم، کفایــت مســتمری تــا ســال 92 ســیر نزولــی داشــته و 
در نهایــت در ســال های اخیــر به دلیــل کنتــرل فشــار تــورم، قــدرت خریــد مســتمری بازنشســتگی 

بیشــتر شــده و کفایــت مســتمری در ســال 1394 بــه 44 درصــد افزایــش یافتــه اســت. )7(

4-7- دالیل ایجاد بحران
تغییرات جمعیتی

بــا حســابي سرانگشــتی هــم می تــوان فهمیــد کــه پرداخــت کمتــر از 30 درصــد حقــوق بــرای 
مــدت 30 ســال، حتــی بــا فــرض حفــظ ارزش واقعــی آن در کل دوران، کفــاف پرداخــت حقــوق 
بازنشســتگی را بــرای مدت زمانــی بیــش از 10 ســال نخواهــد داشــت. ایــن موضــوع بــا محاســبات 
زمان هــای گذشــته کــه در آن قــرار بــوده افــراد از حــدود 20 ســالگی )بــا احتســاب تحصیــالت تــا 
مقطــع دیپلــم و 2 ســال خدمــت دوره ضــرورت( شــاغل باشــند و پــس از 30 ســال بیمه پــردازی 
در ســن 50 ســالگی بازنشســته شــوند و بــا فــرض امیــد بــه زندگــی 60 ســال، کافــی بــه نظــر 
ــا  ــداز دوران بازنشســتگی ب ــرای پس ان ــوق ب ــا 30 درصــد کســر از حق ــید )نســبت 20 ت می رس
ــرای حــدود 10 ســال آخــر عمــر(. حــال بایــد دانســت  هــدف پرداخــت حقــوق بازنشســتگی ب
کــه ایــن محاســبات ســاده در ســیر تحــوالت تاریخــی جامعــه چــه تغییراتــی کــرده اســت؟ آیــا 
رشــد دانــش بشــری در دهه هــای اخیــر کــه بــه افزایــش ســطح رفــاه و ســن امیــد بــه زندگــی 
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منجــر شــده بازبینــی قاعــده اصلــی بازنشســتگی را نمی طلبــد؟ درنهایــت اینکــه مبانــی قاعــده 
فوق الذکــر کــه از فــرط ســادگی نیــازی بــه تعمــق نداشــته چگونــه متحــول شــده اســت؟

ــه بیــش از  ــه زندگــی در جامعــه ایــران از کمتــر از 60 ســال ب ــگاه ســن امیــد ب در اولیــن ن
ــر کل تعهــدات صندوق هــای  70 ســال رســیده کــه بدیهــی اســت فقــط به دلیــل همیــن تغیی
ــن  ــه در ای ــت ک ــي اس ــت. )گفتن ــده اس ــتر ش ــر بیش ــدازه دو براب ــل به ان ــتگی حداق بازنشس
ــورم صفــر درصــدی اســت(  ــا فــرض ت ــت و ب ــه تمــام ایــن محاســبات در ســاده ترین حال مرحل
ــد. ــه کن ــری مواج ــا کس ــدوق را ب ــه صن ــت ک ــی اس ــاده کاف ــر س ــن تغیی ــب همی به این ترتی

به بیان دیگــر از منظــر تغییــرات ایجادشــده در ســاخت ســنی جوامــع، نیــاز بــه افزایــش دوران 
ــاًل  ــتگی کام ــای بازنشس ــادل صندوق ه ــظ تع ــدف حف ــا ه ــتگی ب ــن بازنشس ــردازی و س بیمه پ
محســوس اســت. همان طــور کــه در بســیاری از کشــورها نظیــر فنالنــد، ســوئد، نــروژ، یونــان و 
ایســلند حداقــل ســن بازنشســتگی 67 ســال شــده و کشــورهایی ماننــد هلنــد آلمــان، دانمــارک 
ــه  ــا ســال های آتــی حداقــل ســن بازنشســتگی را از 65 ب ــد کــه ت و آمریــکا برنامه ریــزی کرده ان
ــه رو  ــا اعتراض هــای تشــکل های کارگــری روب ــن موضــوع ب ــد کــه ای ــد. هرچن 67 افزایــش دهن

ــه امــری ضــروری تبدیل شــده اســت. ــر و ب ــوده، انجــام آن اجتناب ناپذی ب
متأســفانه باوجــود رونــد ســالخوردگی در کشــور مــا نه تنهــا ایــن موضــوع اصــالح  نشــده بلکــه در 
مقاطعــی بــا تصویــب و اجــرای قوانینــی نظیــر بازنشســتگی های پیــش از موعــد و... تشــدید شــده 
اســت. ازجملــه ایــن قوانیــن می تــوان بــه مصوبــات ســال 86 مجلــس و دولــت در خصــوص اجــرای 
قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد/ کســورات ناشــی از بازنشســتگی پیــش از موعــد در ازای اشــتغال 
جدیــد در ســال 82 / مســتمری ارفاقــی ناشــی از بازنشســتگی پیــش از موعــد مؤسســات دولتــی 
در ســال 87، اشــاره کــرد. درواقــع در ایــران اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی ســبب شــده کاهــش ســن 
ــاص  ــای خ ــراض گروه ه ــن اغ ــراي تأمی ــی ب ــزاری سیاس ــه اب ــردازی ب ــتگی و دوران بیمه پ بازنشس
تبدیــل  شــود و بــا هزینــه کــردن از درآمدهــای نفتــی فعلــی، همچنیــن بــا هزینــه کــردن از جیــب 
ــداری صندوق هــای  ــه  شــده و پای ــده گرفت ــن اصــل قطعــی نادی ــردازان آینــده صندوق هــا ای بیمه پ
بازنشســتگی از ایــن منظــر بــه  طــور جــدی تهدیــد شــده اســت؛ در حالــی  کــه الزم بــوده به تدریــج 
و بــر اســاس فرمــول ثابتــی حداقــل ســن بازنشســتگی و دوران بیمه پــردازی افزایــش بیابــد و نســبت 
تعــداد ســال های مســتمری پردازی بــه تعــداد ســال های دریافــت حــق بیمــه همــواره ثابــت بمانــد.
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محیط اقتصادی
ــاد کالن  ــای اقتص ــر فض ــه ب ــادی ک ــای اقتص ــدام از متغیره ــت هرک ــوان گف ــت می ت به جرئ
ــن  ــای بازنشســتگی دارد، برخــی از ای ــر صندوق ه ــر چشــمگیري ب ــذارد، اث ــر مي گ کشــورها تأثی
متغیرهــا روی ورودی هــای صندوق هــا، برخــی دیگــر روی ســرمایه گذاری ها و برخــی دیگــر هــم 
ــر  ــز تأثی ــکاری نی ــرخ بی ــر ن ــی نظی ــن عوامل ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا اثرگذارن ــی صندوق ه روی خروج
دوســویه روی ورودی و خروجــی صندوق هــای بازنشســتگی دارد. در ایــران هــم شــرایط نامســاعد 
اقتصــادی و تولیــدات صنعتــی بــه گونــه ای بــوده کــه اثــر مخربــی روی صندوق هــای بازنشســتگی 
داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن بخــش تولیــد کشــور کــه موتــور محرکــه اقتصاد محســوب می شــود، 
ــر دچــار آســیب های جــدی شــده اســت کــه تأثیــر مســتقیم  ــه زی به دلیــل شــوک های هفت گان

ــوده اســت. ــری فعالیت هــای اقتصــادی ب ــرخ بیــکاری و کاهــش توجیه پذی ــر افزایــش ن آن ب
ــورم . 1 ــرل ت ــه به منظــور کنت ــیخته: اســتمداد از واردات بی روی ــار گس ــوک واردات مه ش

ــن  ــی از مهم تری ــود، یک ــم ب ــور حاک ــورم در کش ــزان ت ــترین می ــه بیش ــال هایی ک در س
آســیب هایی بــود کــه بــه بدنــه نحیــف تولیــد وارد شــد. در آن ســال ها نبــود دانــش کافــی و 
ابزارهــای الزم، همچنیــن نداشــتن مدیریــت صحیــح در بخش هــای اقتصــادی کشــور ســبب 
افزایــش تــورم بــه مقادیــر 40 درصــدی شــد. به تبــع همــان مدیریــت بــرای مهــار ایــن تــورم 
و جبــران تبعــات تحریــم، سیســتم بانکــی اقــدام بــه واردات همــه نــوع کاال اعــم از تولیــدات 
ــه  ــدام ب ــدگان اق ــی کــرد کــه ســبب شــد بخــش عمــده ای از صنعتگــران و تولیدکنن داخل
بســتن کارخانه هــا کننــد. اولیــن تأثیــر مهلــک ایــن موضــوع نیــز بــر صندوق هــا وارد شــد 

کــه افزایــش هزینه هــای بیمــه بیــکاری کامــاًل مؤیــد ایــن موضــوع اســت.
ــه . 2 ــه را ب ــن ضرب ــران بزرگ تری ــاد ای ــر اقتص ــی ب ــای تحمیل ــا: تحریم ه ــوک تحریم ه ش

ــرای  ــه ب ــای مبادل ــش هزینه ه ــث افزای ــه از حی ــن ضرب ــرد. ای ــد کشــور وارد ک بخــش تولی
ــی، افزایــش هزینــه بیمه هــای تجــاری علی الخصــوص در بخــش حمــل و  تراکنش هــای مال
نقــل و تأثیــر آن بــر هزینه هــای صــادرات کاال و واردات مــواد اولیــه و درنهایــت عــدم توســعه 
و نوســازی صنایــع به واســطه بهانه جویی هــای ناشــی از تحریــم بــود. ضمــن اینکــه کاهــش 

درآمدهــای نفتــی موجــب کاهــش مصــرف عمومــی و ایجــاد رکــود در بازارهــا شــد.
شــوک ارزی: نوســانات نــرخ ارز یکــی از محدودیت هــای اصلــی بــر ســر راه صــادرات اســت. . 3
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در اصــل نوســانات ایــن متغیــر ناشــی از شــوک های مختلــف اقتصــادی اســت کــه بــر نــرخ 
اســمی ارز و ســطح قیمت هــای داخلــی اثــر می گــذارد و بــه ایــن ترتیــب نــرخ ارز حقیقــی 
ــی و  ــن نوســانات به طــور مســتقیم ســبب ایجــاد بي اطمینان ــد. ای ــی می کن را دچــار بی ثبات
افزایــش هزینه هــا خواهــد شــد و به طــور غیرمســتقیم بــر تخصیــص منابــع و سیاســت های 
دولــت تأثیــر می گــذارد، همچنیــن بــر اســاس مطالعــات مختلف، نوســانات نــرخ ارز عــالوه بر 
ــا و  ــی به قیمت ه ــش بي اطمینان ــق افزای ــاری از طری ــای تج ــر فعالیت ه ــتقیم ب ــر مس تأثی
تغییــر مســیر تهیــه منابــع از خــارج بــه داخــل، بــر جریــان تجــارت تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
ــد  ــه خواهن ــری مواج ــدد تصمیم گی ــا تع ــا ب ــرخ ارز بنگاه ه ــانات ن ــا نوس ــا، ب ــر این ه عالوه ب
شــد و شــرایط ثبــات را از دســت خواهنــد داد؛ بنابرایــن نوســانات نــرخ ارز تأثیــرات منفــی بــر 
تولیــد و ســطح تجــارت خواهــد داشــت. در ایــن شــرایط بنگاه هــا بایــد نــرخ بهینــه ای بــرای 
ارز بــه دســت بیاورنــد کــه در نرخ هــای پاییــن تر و باالتــر از آن، تصمیــم بنــگاه بــرای تولیــد 
متفــاوت خواهــد بــود. هرچنــد از منظــر صادراتــی افزایــش قیمــت ارز شــرکت های مربــوط 
ــن  ــاً ای ــه اتفاق ــد ک ــان می ده ــی نش ــای صادرات ــوع کااله ــه ن ــه ب ــد، توج ــع مي کن را منتف
صــادرات علی الخصــوص در بخــش پتروشــیمی شــامل محصــوالت باالدســتی ایــن صنعــت 
ــن صنعــت، افزایــش قیمــت ارز  ــره ارزش در ای ــه تکمیــل زنجی ــاز ب اســت کــه  به دلیــل نی
عمــاًل توســعه ایــن صنعــت را در کشــور مختــل کــرده اســت؛ بــه بیــان بهتــر افزایــش قیمــت 
ارز ســبب تشــویق خــام فروشــی و عــدم امــکان نوســازی صنعتــی در بخش هــای مزیــت دار 

کشــور شــده اســت.
ــرژی: هدفمندســازی یارانه هــا به صــورت . 4 شــوک هدفمندســازی و افزایــش قیمــت ان

کــور و بــدون برنامــه و در عیــن حــال بي توجهــي بــه مصالــح بخش هــای تولیــدی و صنعتــی، 
همچنیــن نبــود تعهــدات قانونــی مبنــی بــر حمایــت از صنعــت در ایــن بخــش هزینه هــای 
مســتقیم تولیــد را بــاال بــرده و موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالهــای ســاخت داخــل 
شــده اســت. ایــن موضــوع به ویــژه در بخــش تولیــدات زیرســاختی )ســیمان و فــوالد( کــه 
اتفاقــاً انــرژی بــر هــم هســتند، تأثیــرات پســین بســیاری بــر ســاختار صنعــت کشــور وارد 
ــدون  ــع ب ــب صنای ــدات محصــوالت پایین دســتی در اغل ــرد کــه موجــب شــد عمــاًل تولی ک

توجیــه اقتصــادی باشــد.
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ــکالت . 5 ــی از مش ــی: یک ــای مال ــش هزینه ه ــی و افزای ــود بانک ــرخ س ــوک ن ش
ــرخ  ــودن ن ــد، باالب ــاره می کنن ــه آن اش ــتی ب ــران به درس ــتر صنعت گ ــه بیش ــی ک اساس
بهــره در مقایســه بــا رقبــای آن هــا در کشــورهای همســایه اســت کــه طــی ســالیان متمــادی 
ــه  ــن زمین ــردی در ای ــتباه راهب ــک اش ــا ی ــش داده اســت، ام ــا را کاه ــری بنگاه ه رقابت پذی
عــدم نــگاه ســاختاری بــه ایــن موضــوع اســت؛ بنابرایــن دولــت بایــد اقــدام بــه تنظیم گــری 
در ایــن بــازار کنــد. البتــه تنظیم گــری در بــازار بــا برخــورد دســتوری و ســلیقه ای متفــاوت 
اســت و بهتریــن راه بــرای آن، کنتــرل تــورم اســت. در اقتصــاد ایــران دیــدگاه غالــب دولــت 
ــاً در  ــورم صرف ــی اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر ت ــدگاه پول ــورم، دی ــه مســئله ت ب
چارچــوب نظریــه پولــی تحلیــل شــود، تنهــا علــت تــورم، نقدینگــی اســت و طبیعتــاً تــورم 
ناشــی از فشــار هزینه هــا، تورم هــای ناشــی از شــوک درمانی ها، قــدرت قیمت گــذاری 
ــن خــالف  دلخــواه و نقــش تضادهــای توزیعــی موضوعیــت خــود را از دســت می دهــد و ای
واقعیــات اقتصــاد ایــران اســت. بــه  لحــاظ نظــری وقتــی تــورم تنهــا در افزایــش نقدینگــی 
ــول در اقتصــاد به طــور کامــل فعــال، ســرعت  صــرف، تحلیــل و ریشــه یابی می شــود کــه پ
گــردش پــول ثابــت و تابــع تقاضــای پولــی تابعــی باثبــات باشــد. در اقتصــاد ایــران بخشــی از 
پــول منفعــل اســت و ســرعت گــردش پــول بســیار ســیال و تابــع تقاضــای پــول هــم ثبــات 
ــره وری و روش  ــالب به ــه انق ــورهایی ک ــه در کش ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــدارد. نکت الزم را ن
ــا قیمت هــا موضوعیــت نخواهــد داشــت و یکــی  ــازی ب تولیــد انبــوه تحقــق یافتــه اســت، ب
از ابزارهــای رقابــت عرضه کننــدگان بــا یکدیگــر تــالش بــرای ارائــه قیمــت پایین تــر اســت، 
ــد دو  ــران و فشــار هزینه هــای تولی ــدرت قیمت گــذاری دلخــواه در اقتصــاد ای ــا اعمــال ق ام
عامــل بســیار مهــم در ایجــاد تــورم و تقویــت پویایی هــای آن در کنــار بی ثباتــی نقدینگــی  
اســت. در ایــن میــان، انضبــاط بودجــه دولــت، نظــارت بــر نظــام بانکــی، مبــارزه با انحصــارات، 
ــه ســمت تولیــد و اصــالح نظــام  ــع ب ــد، جهت دهــی مناب محــدود کــردن فعالیت هــاي نامول

ــورم اســت. ــرای مهــار ت ــن راه کارهــا ب ــع کاالهــا و خدمــات از مهم تری توزی
ــه بحــث . 6 ــت ب ــگاه بودجــه ای دول ــتاب زده: ن ــرد و ش ــازی کژکارک ــوک خصوصی س ش

خصوصی ســازی و تأمیــن هزینه هــای جــاری از محــل فــروش دارایی هــا اوالً فراینــد 
خصوصی ســازی شــرکت ها و بانک هــای بزرگ مقیــاس کشــور را بــا ایــرادات اساســی 
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مواجــه مي کنــد و ثانیــاً منابــع ناشــی از ایــن واگذاری هــا به جــای ســرمایه گذاری در 
پروژه هــای زیرســاختی دیگــر صــرف هزینه هــای جــاری و رتــق و فتــق امــور یومیــه دولــت 
ــی  ــای مال ــورس و بازاره ــیاری در ب ــده های بس ــه مفس ــن اینک ــاق ضم ــن اتف ــود. ای مي ش
ایجــاد کــرد، ســبب ســلب اعتمــاد فعــاالن اقتصــادی کشــور بــه بدنــه دولــت شــد. عــالوه بــر 
ــه  ــل توج ــذاری قاب ــل تأثیرگ ــا به دلی ــرکت ها و بانک ه ــیاری از ش ــازی بس ــن خصوصی س ای
بــر ســاختار صنعتــی کشــور ســبب از بیــن رفتــن عملــی تــوان فنــی و فناورانــه کشــور در 
بســیاری از بخش هــا شــده  اســت. نمونــه بــارز آن شــرکت هایی نظیــر آذرآب، ماشین ســازی 
ــا تخصیــص ســهام  اراک و تبریــز، هپکــو و بانک هایــی نظیــر صــادرات و ملــت اســت کــه ب
بــه ســهام عدالــت در فراینــدي اشــتباه هزینه هــای فــراوان بــه اقتصــاد کشــور تحمیــل کــرده 

اســت.
ــرای . 7 ــا ب ــارف دولت ه ــای غیرمتع ــی از روش ه ــی: یک ــتخدام های تحمیل ــوک اس ش

ــه  ــته ب ــرکت های وابس ــه ش ــازاد ب ــانی م ــروی انس ــر نی ــزار نف ــا ه ــل ده ه ــتغال، تحمی اش
ــمان  ــرکت آس ــر، در ش ــزار نف ــن 8 ه ــرکت ذوب آه ــخصاً در ش ــه مش ــوده ک ــا ب صندوق ه
هفتصــد نفــر، شــرکت دخانیــات 3 هــزار نفــر، شــرکت زغال ســنگ کرمــان 3 هــزار نفــر و 
ــر  ــا را به شــدت زمین گی ــن بنگاه ه ــه ای ــوده ک ــر ب ــزار نف ــزی 2 ه ــنگ آهن مرک ــرکت س ش

کــرده اســت.

قوانین برهم زننده پایداری صندوق ها
ــا  ــروز تنه ــور ام ــذران ام ــرای گ ــده ب ــع ســهم نســل های آین ــتفاده از مناب ــا اس در کشــور م
ــای  ــرای صندوق ه ــوع ب ــن موض ــت، ای ــاده اس ــاق نیفت ــت اتف ــی و محیط زیس ــع طبیع در مناب
ــن  ــب قوانی ــود. تصوی ــرار می ش ــداوم تک ــور م ــا به ط ــام دولت ه ــاً در تم ــز تقریب بازنشســتگی نی
مختلــف بــرای خشــنودی اقشــار مختلــف بــه پیشــنهاد دولــت یــا مجلــس کــه تأثیــر مســتقیم و 
غیرقابــل انــکار بــر پایــداری مالــی صندوق هــای بازنشســتگی دارد و تأمیــن نکــردن منابــع مــورد 
ــی در همــان قوانیــن موجــب شــده کــه ســرعت  ــا تبصره های ــواد ی ــاز آنهــا، علی رغــم درج م نی
رســیدن بــه نقطــه بحرانــی در ایــن نهادهــای مالــی شــتاب مضاعــف بگیــرد. رد پــای ایــن قبیــل 
ــای بازنشســتگی و  ــا صندوق ه ــط ب ــررات مرتب ــن و مق ــه قوانی ــات از ســال 62 در مجموع اقدام
تأمیــن اجتماعــی وجــود دارد؛ معافیــت کارگاه هــای کوچــک بــا کمتــر از 5 نفــر کارگــر مربــوط 
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بــه همیــن ســال بــوده اســت. ایــن رونــد همــواره ادامــه داشــته تــا جایــی کــه در جریــان بررســی 
قانــون بودجــه ســال 1397 در مجلــس شــورای اســالمی، موضــوع بازنشســتگی پیــش از موعــد 
اعضــای صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــه تصویــب رســید و شــرط 
ــه 61 ســال کاهــش  ــن صنــدوق از 75 ســال ب ــرای بازنشســتگی پیــش از موعــد در ای ســنی ب
یافــت. )بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه بــه »آثــار مالــی 28 قانــون مصــوب بعــد از ســال 
ــن  ــی قوانی ــدول 7 و برخ ــی، ج ــه تهران ــته فرزان ــتگی« نوش ــای بازنشس ــرای صندوق ه 1354 ب
تعهــدآور در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مرجــع شــماره )4( همیــن مقالــه مراجعــه فرماییــد(.

انباشت بدهی دولت
ــاز و  ــارج از س ــی خ ــل تعهدات ــوب تقب ــا در چارچ ــی صندوق ه ــادل مال ــه تع ــرایطی ک در ش
ــت  ــر دول ــر نظ ــک اداره زی ــه ی ــارج و ب ــی بین النســلی خ ــاد مال ــاختار یک نه ــه ای از س کار بیم
ــی  ــر منف ــا اث ــرمایه گذاری صندوق ه ــوزه س ــر روی ح ــدت ب ــوع به ش ــن موض ــده، ای ــل ش تبدی
ــت در  ــی دول ــع مال ــن مناب ــراي تأمی ــی ب ــوان محل ــای بازنشســتگی به عن ــی صندوق ه دارد. تلق
ــه ایــن صندوق هــا به عنــوان نهادهــای  ــاور نداشــتن ب راســتای اهــداف سیاســی و اجتماعــی و ب
ــو،  ــک س ــادی از ی ــه ای و اقتص ــم بیم ــه مفاهی ــه ب ــدون توج ــتقل ب ــلی مس ــی و بین النس مال
ــن  ــه ای ــت ب ــای دول ــت بدهی ه ــوان بازپرداخ ــان ده به عن ــرکت های زی ــذاری ش ــن واگ همچنی
صندوق هــا ســبب شــده کــه مدیــران ایــن صندوق هــا اســتقالل و اختیــار الزم را بــراي تدویــن 
ــع  ــل انجــام بي موق ــن شــرایط به دلی ــه ســرمایه گذاری نداشــته باشــند. تحــت ای ســاختار بهین
ــار  ــورد انتظ ــازده م ــب، ب ــده نامناس ــرمایه گذاری های انجام ش ــا س ــب ی ــرمایه گذاری مناس س

ــر محاســبات اکچوئــری صنــدوق کســب نشــده اســت. مبتنــی ب
ــن  ــات ای ــزان مطالب ــی، می ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــای مال ــل صورت ه ــای تحلی ــر مبن ب
ســازمان از دولــت تــا پایــان ســال 1394 حــدود 110 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. 
ایــن میــزان بیــش از 98 درصــد از ســرفصل حســاب ها و اســناد دریافتنــی را در صورت هــای مالــی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه خــود اختصــاص داده، بنابرایــن همان گونــه کــه مشــاهده مي شــود، 
دولــت اصلی تریــن بدهــکار بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. از ســوي دیگــر، مقایســه اقــالم 
دارایی هــاي ایــن ســازمان بــا خالــص دارایی هــای طــرح نمایانگــر ایــن اســت کــه مهم تریــن رکــن 
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ــا  ــی ی ــی، ســایر حســاب ها و اســناد دریافتن ــن اجتماع ــای ســازمان تأمی تشــکیل دهنده دارایی ه
همــان مطالبــات از دولــت اســت کــه در ســال 1392 ســهمی معــادل 74/5 درصــد از دارایی هــای 
طــرح را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر در حالــی کــه ســهم مطالبــات از دولــت 
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی از محــدود 28 درصــد در ســال های اولیــه دوره مورد بررســی )1387( 
ــع  ــهم جم ــه س ــی ک ــیده )1392( و در حال ــی رس ــال های پایان ــد در س ــدوده 70 درص ــه مح ب
ــدوده  ــه مح ــی ب ــورد بررس ــه دوره م ــال های اولی ــد در س ــدوده 30 درص ــرمایه گذاری ها از مح س
16 درصــد در ســال های پایانــی رســیده اســت بایــد توجــه داشــت کــه نیمــی از افزایــش ســهم 
مطالبــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی از دولــت بــه تأخیــر در بازپرداخــت ایــن مطالبات مربــوط بوده 
و بخــش دیگــر آن ناشــی از مطالبــات جدیــدی اســت کــه دولــت از طریــق ایجــاد تعهــدات جدیــد 

بــرای صندوق هــا بــدون در نظــر گرفتــن منابــع ایفــاي ایــن تعهــدات ایجــاد کــرده اســت.
ــه نحــو دیگــری صــادق  ــن موضــوع ب ــز ای ــا ســازمان بازنشســتگی کشــوری نی ــاط ب در ارتب
اســت. بــر مبنــای اولیــن صــورت مالــی تهیــه شــده برای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال 
1377، میــزان بدهــی دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن ســال معــادل 68 درصــد 
دارایی هــای آن بــوده اســت. تحــت ایــن شــرایط دولــت مکلــف بــود تــا از طریــق انتقــال ســهام 
و پرداخــت هزینــه تســویه نکــردن ایــن بدهی هــا، بــه پرداخــت تعهــدات خــود اقــدام کنــد. بــا 
ــردي ســرمایه گذاری  ــن راهب ــدوق بازنشســتگی کشــوری، تدوی ــن موضــوع در صن ــه ای توجــه ب
ــت  ــای دول ــه بدهی ه ــد از تصفی ــرمایه گذاری باش ــه س ــاب آگاهان ــی از انتخ ــه ناش ــش از آنک پی
طــی دو دهــه اخیــر ناشــي شــده اســت؛ بــه  عبــارت  دیگــر وجــود ســرمایه گذاری های زیــان ده در 
ایــن صنــدوق پیــش از آنکــه بــر مبنــای تصمیم گیری هــای اقتصــادی باشــد، از قوانیــن بودجــه 
ــرای تصفیــه مطالبــات صنــدوق ناشــي شــده  ــا انتقــال ســهام دولــت ب کل کشــور در ارتبــاط ب
اســت. در همیــن زمینــه برخــی از ســهام انتقال یافتــه بــه صنــدوق پیــش از اینکــه بتــوان آن را 
خالــص دارایــی تلقــی کــرد، بایــد تحــت عنــوان خالــص بدهــی بــرای صندوق هــا مدنظــر قــرار 
بگیــرد. از ســوي دیگــر ایــن مهــم ســبب شــده تــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه صورتــی 
مســتمر فرصت هــای مناســب ســرمایه گذاری را از دســت بدهــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
ــدن  ــت نش ــل ثب ــوری به دلی ــتگی کش ــازمان بازنشس ــه س ــت ب ــده دول ــای پرداخت نش بدهی ه
ــای  ــص دارایی ه ــد از خال ــا 29 درص ــال 1354( تنه ــدوق )در س ــیس صن ــال تأس ــا از س آن ه
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ــزان  ــن می ــدن ای ــه روز ش ــی و ب ــزان بده ــفاف و می ــتم ش ــد. سیس ــکیل می ده ــرح را تش ط
)ماننــد آنچــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــال ثبــت اســت( تنهــا در ســال های اخیــر در 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری انجــام می شــود؛ بنابرایــن بایــد میــزان منصفانــه بدهــی دولــت 

بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بســیار بیشــتر از میــزان ثبــت شــده باشــد.

بــا توجــه بــه مفاهیــم ارائه شــده بــه شــرح فــوق، ســهم مطالبــات صندوق هــای بازنشســتگی از 
دولــت در مقایســه بــا حجــم دارایی هــای طــرح بیانگــر این اســت کــه مطالبات فــوق و شــیوه پرداخت 
آن هــا از دولــت را بایــد به عنــوان اصلی تریــن چالشــی کــه مدیــران صندوق هــای بازنشســتگی بــا آن 
روبــه رو بوده انــد بیــان کــرد. ایــن مهــم عــالوه بــر اینکــه میــزان اســتقالل مدیــران صندوق هــا را در 
انتخــاب گزینه هــای ســرمایه گذاری بــا محدودیت هایــی جــدی روبــه رو کــرده، بــه از دســت رفتــن 

بســیاری از فرصت هــا و درنهایــت کاهــش بهــره وری ســرمایه در صندوق هــا منجــر شــده اســت.
ــرای صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر در  میــزان ایــن مطالبــات ب
پایــان ســال مالــی 1393 معــادل 161 میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن میــزان معــادل 3/7 درصــد 
ــا نســبت آن در ســازمان  ــوده کــه در مقایســه ب از خالــص دارایی هــای طــرح در همــان ســال ب
تأمیــن اجتماعــی چنــدان قابــل توجــه نیســت. درواقــع ســهم طلــب از دولــت در ایــن صنــدوق 
چنــدان اهمیتــي نــدارد، البتــه برخــی از تصمیمــات کنونــي کــه در نهادهــای سیاســت گذار در 
ــي مشــابه ســایر صندوق هــا در بیمــه اجتماعــی  ــه بحران حــال پیگیــری اســت ممکــن اســت ب

کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر نیــز منجــر شــود. )8(

سرمایه گذاری ها
تخصیــص منابــع صندوق هــا بــه موضــوع ســرمایه گذاری بــرای حفــظ ارزش واقعــی آن ضرورتــی 
انکارناپذیــر اســت؛ زیــرا بــا افزایــش ســطح امیــد بــه زندگــی موضــوع ســالمندی جمعیــت بــرای 
بیشــتر جوامــع بــه یــک چالــش تبدیــل شــده و ایفــای تعهــدات مســتمری بگیران در صندوق هــای 
بازنشســتگی صرفــاً از محــل پرداخــت کســور بیمــه پــردازان فعلــی دیگــر مقــدور نخواهــد بــود. 
بخشــی از ایــن هزینه هــا بایــد از محــل بازدهــی ســرمایه گذاری های قبلــی جبــران شــود. ضمــن 
ــاه  ــطح رف ــش س ــه افزای ــور محرک ــوری موت ــر کش ــرمایه گذاری در ه ــت س ــعه صنع ــه توس اینک
عمومــی بــه شــمار مــی رود و ارزش خلق شــده در ایــن ســرمایه ها اثــر بازتوزیعــی دارد و کل جامعــه 
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از آن منتفــع می شــود؛ بنابرایــن چــه راهــکاری بهتــر از اینکــه منابــع تجمیعــي در صندوق هــای 
ــازده  ــا هــم کســب ب ــد اقتصــادی شــود ت بازنشســتگی، صــرف ســرمایه گذاری در بخش هــای مول
کنــد و هــم بــا تخصیــص در بخش هــای ســرمایه بر و زیربنایــی زمینه ســاز تکمیــل زنجیــره ارزش 
تولیــدات صنعتــی را فراهــم آورد و بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه تجهیــز بیشــتر منابــع ورودی خــود 

ــن  ــه ای ــه ب ــد. توج ــایاني کن ــک ش ــز کم ــردازان نی ــداد بیمه پ ــش تع ــق افزای ــا از طری صندوق ه
موضــوع در کنــار برخــی اصالحــات پارامتریــک و سیســتماتیک در برخــی کشــورها ســبب شــد که 
موضــوع ســالمندی جمعیــت بــرای آن هــا دیگــر موضوعــي بحرانــی نباشــد و ســطح رفــاه بخــش 
ســالمند جامعــه بــه ســطوح پذیرفتــه اي برســد، همچنــان کــه نــگاه بــه طیــف ســنی گردشــگران 

خارجــی کشــورمان طــی ســال های اخیــر، ایــن موضــوع را کامــاًل تأییــد می کنــد.
صندوق هــای  ســرمایه گذاری های  میــزان  می تــوان  آن  بــا  کــه  شــاخصی  مهم تریــن 
بازنشســتگی را در کشــورهای مختلــف مقایســه کــرد، نســبت میــزان دارایی هــای صندوق هــا بــه 
تولیــد ناخالــص داخلــی آن هاســت. مقــدار ایــن شــاخص به طــور متوســط بــرای کل کشــورهای 

ــه شــده اســت: ــر ارائ ــر در نمــودار زی ــا و کشــورهای موفق ت دنی
نمودار  4-4 نسبت دارایی های صندوق های بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی

OECD برگرفته از اطالعات DataMarket مأخذ: سایت

هرچنــد ایــن شــاخص بــرای ایــران بــه طــور رســمی محاســبه و ارائــه نشــده اســت، بهتریــن 
برآوردهــا نشــان دهنده مقــدار 12 درصــدی ایــن شــاخص بــرای ایــران اســت کــه اندکــی بهتــر از 
متوســط جهانــی )محــدوده 10 درصــد( اســت. موفق تریــن کشــور در ایــن زمینــه هلنــد اســت کــه 
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بــا شــاخص 183 درصــدی بیانگــر وجــود بیشــترین حجــم دارایــی در صندوق هــای بازنشســتگی 
ــي  ــی فراوان ــرمایه گذاری های خارج ــر آن س ــورهای نظی ــروژ و کش ــا در ن ــن صندوق ه ــت. ای اس
دارنــد کــه بــا هــدف پوشــش ریســک و متعادل ســازی بــازده ســرمایه گذاری ها انجــام شــده اســت.
ــتگی، بهبــود وضعیــت معیشــتی  ــکیل صندوق هــای بازنشس گفتنــي اســت اســاس تش
ــواع فوق العاده هــا  ــد، حقــوق، پرداخت هــای اصلــی و ان بازنشســتگان اســت و ایــن شــرکت ها بای
ــاس  ــر اس ــد. ب ــت کنن ــتند، پرداخ ــدوق هس ــی صن ــان اصل ــه صاحب ــتگان ک ــه بازنشس را ب
شبیه ســازی انجام شــده بــرای قوانیــن و مقــررات تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه ارقــام واقعــی 
ــم  ــال نتیجــه مي گیری ــدای هرس ــران در ابت ــرای کارگ ــای تعیین شــده ب ــوق و مزای ــل حق حداق
ــد  ــرات ســن امی ــه تغیی ــا توجــه ب ــن اجتماعــی )ب ــدوق تأمی ــدن صن ــدار مان ــه به منظــور پای ک
بــه زندگــی و تغییــر نکــردن قوانیــن و عــدم تحمیــل بــار تعهــدی اضافــی( چنانچــه تمــام منابــع 
ــر  ــد باالت ــد 50 درص ــرمایه گذاری ها بای ــن س ــادی ای ــازده اقتص ــود، ب ــرمایه گذاری ش ورودی س
از نــرخ تــورم باشــد تــا بتــوان بــرای 25 ســال پــس از بازنشســتگی افــراد بــه آن هــا مســتمری 
ــورم 18 درصــدی در 30 ســال  ــرخ ت ــرض متوســط ن ــا ف بازنشســتگی پرداخــت کــرد؛ یعنــی ب
ــن ســرمایه گذاری ها  ــع صنــدوق ســرمایه گذاری شــود، الزم اســت ای اخیــر، چنانچــه تمــام مناب
ــه کمــک دولتــی  ــکا ب ــدون ات ــد ب ــا صنــدوق بتوان ــازده 27 درصــدی داشــته باشــد ت حداقــل ب

پایــدار بمانــد.
حــال چنانچــه ســهم ســرمایه گذاری ها از منابــع ورودی ســازمان از 100 درصــد بــه 60 درصــد 
کاهــش یابــد، حتــی بــا وجــود بــازده 27 درصــدی تعــداد ســال های پایــداری ایــن صنــدوق 10 
ــان  ــده نش ــیت انجام ش ــل حساس ــع تحلی ــد. درواق ــال می رس ــه 15 س ــه و ب ــال کاهش یافت س
ــر  ــی اخیرالذک ــب بازده ــه کس ــر از اینک ــرمایه گذاری ها صرف نظ ــم س ــش در حج ــد کاه می ده
ــداری صندوق هــای بیمــه بازنشســتگی  ــر بســیار مهمــي در پای ــر، تأثی ــا خی ــر اســت ی امکان پذی
دارد )9( در حالــی کــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی علی رغــم اینکــه خالــص دارایی هــای طــرح 
به طــور میانگیــن ســالیانه )از 83 تــا 92( 30 درصــد رشــد داشــته، جمــع ســرمایه گذاری در ســهام 
به طــور میانگیــن ســالیانه 20 درصــد رشــد کــرده اســت. درواقــع رشــد ســرمایه گذاری در ســهام 
ــی  ــای دولت ــر واگذاری ه ــال های اخی ــوده و در س ــر ب ــرح کمت ــای ط ــص دارایی ه ــد خال از رش
ــه ســازمان تأمیــن انجــام  شــده اســت، امــا همچنــان رشــد ســرمایه گذاری های ســهام  فراوانــي ب
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ــرمایه گذاری ها  ــع کل س ــورد جم ــوع در م ــن موض ــت. ای ــر اس ــا کندت ــص دارایی ه ــد خال از رش
ــرمایه گذاری ها در مقایســه  ــع کل س ــن رشــد 18 درصــدی جم ــد نامســاعدتری دارد )میانگی رون
بــا میانگیــن رشــد 30 درصــدی خالــص دارایی هــا(. در حالــی کــه میانگیــن رشــد ســاالنه مطالبــات 
از دولــت )ســایر حســاب ها و اســناد دریافتنــی( در محــدوده 42 درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا 
میانگیــن رشــد ســاالنه خالــص دارایی هــا کــه 30 درصــد اســت رشــد بیشــتری داشــته اســت. بــه 
ــر،  ــای قابل توجــه ســال های اخی ــم واگذاری ه ــه علی رغ ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــب می ت ــن  ترتی  ای
بیشــتر شــدن انــدازه ســازمان تأمیــن اجتماعــی صرفــاً در بخــش مطالبــات از دولــت انجــام  شــده 
و افزایــش میــزان ســرمایه گذاری ها متناســب بــا آن نبــوده اســت. درواقــع تعهداتــی کــه درنتیجــه 
قوانیــن مختلــف طــی ســال های اخیــر بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحمیــل  شــده )کــه در ازای 
ــت متــورم شــده و  ــاً در بخــش مطالبــات از دول ــت افزایش یافتــه اســت( صرف آن مطالبــات از دول

ــت. ــه اس ــش نیافت ــب آن افزای ــرمایه گذاری ها به تناس ــب س ترکی
نمودار4-5  روند تغییرات سرفصل های اصلی سرمایه ای سازمان تأمین اجتماعی و مقایسه آن 

با خالص دارایی ها )میلیون ریال(

ــن  ــع ای ــدوق تاب ــار صن ــای طــرح درمجمــوع چه ــص دارایی ه ــش ســاالنه خال مقایســه افزای
ــا 92 نشــان  ــا طــی دوره 88 ت ــرمایه گذاری های آنه ــع س ــاالنه جم ــش س ــا افزای ــه را ب وزارتخان
می دهــد کــه تنهــا 17/7 درصــد از کل منابــع ورودی بــه ایــن صندوق هــا بــه امــر ســرمایه گذاری 
تخصیــص یافتــه اســت؛ در حالــی کــه در ســال 92 بیشــترین رقــم واگذاری هــای ســهام دولتــی 

بــه ایــن صندوق هــا صــورت پذیرفتــه کــه در طــول تاریــخ آنهــا بی ســابقه بــوده اســت.
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جدول  4-5 مقایسه افزایش در خالص دارایی های طرح های بازنشستگی تابعه وزارت )تأمین اجتماعی، 
کشوري، فوالد و روستاییان( با افزایش در سرمایه گذاری های آنها )ارقام به هزار میلیارد تومان(

میانگین88 به 8987 به 9088 به 9189 به 9290 به 91شرح

افزایش در خالص 
36/117/614/218/958/91دارایی های طرح ها

افزایش در جمع 
19/81/72/20/70/292/4سرمایه گذاری ها

سهم سرمایه گذاری های 
هرسال از افزایش در خالص 

دارایی های همان سال
 54/9 9/7 15/9 ¼% 2/4 7/17

بــه ایــن ترتیــب طــی ســال های 87 تــا 92 کــه بیشــترین حجــم واگذاری هــای دولتــی بــه 
ــوده  ــع ب ــل مناب ــرمایه گذاری از مح ــزان س ــترین می ــع بیش ــه و درواق ــورت گرفت ــا ص صندوق ه
ــه امــر ســرمایه گذاری تخصیــص یافتــه اســت، در  اســت، تنهــا 17/7 درصــد از کل ورودی هــا ب
حالــی کــه اگــر ایــن دوره را طوالنی تــر در نظــر بگیریــم، ایــن میــزان به مراتــب کمتــر خواهــد 
ــول دوره 30  ــد در ط ــر از 7 درص ــه کمت ــم ب ــن رق ــود ای ــرآورد می ش ــه ب ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ش
ــورد  ــور تاریخــی م ــا به ط ــرمایه گذاری در صندوق ه ــه س ــه مقول ــه ب ــع توج ــد. درواق ــاله برس س
غفلــت واقــع شــده و عمــده ســرمایه گذاری های فعلــی نیــز از محــل واگذاری هــای دولتــی اســت 
ــت  ــن غفل ــته اند. ای ــز نداش ــذاری نی ــاب و قیمت گ ــا نقشــی در انتخ ــود صندوق ه ــاً خ ــه غالب ک
تاریخــی بــه مقولــه ســرمایه گذاری به گونــه ای بــوده کــه حتــی تــا قبــل از دهــه 70، ســودي بــه 
منابــع متعلــق بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در بانک هــا تعلــق نمی گرفتــه و درواقــع مواجهــه 
ــوده  ــی ب ــا حســاب های دولت ــه ب ــن ســازمان مشــابه مواجه ــا حســاب های ای سیســتم بانکــی ب
اســت؛ بنابرایــن بــا ایــن نــوع دیــدگاه مشــخص نیســت انتظــار پایــدار مانــدن ایــن ســازمان بــا 

ــه اســت؟ ــکل گرفت ــه ش ــرمایه گذاری ها چگون ــع حاصــل از س مناب
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حکمرانی و نداشتن استقال
عنوان بنــدی نهــاد عمومــی بــرای صندوق هــای بازنشســتگی از یــک طــرف و وجــود قوانیــن 
و مقرراتــی نظیــر تبصــره 2 بنــد 1 مــاده 28 قانــون تأمیــن اجتماعــی- کــه دولــت را مکلــف بــه 
پرداخــت 3 درصــد حــق بیمــه ســهم دولــت می کنــد- از ســوي دیگــر، همچنیــن وجــود قوانیــن 
دیگــری کــه دولــت را مســئول نظــارت بــر عملکــرد صندوق هــا می کنــد، ســبب شــده اســت کــه 
دولت هــا بــرای خــود نقشــی مهم تــر از نهــاد ناظــر در صندوق هــا قائــل باشــند؛ بــه طــوری کــه 
اعمــال قــدرت و نفــوذ دولت هــا بــر عــزل و نصــب مدیــران ســتادی و بعضــاً مدیــران شــرکت های 
متعلــق بــه ایــن صندوق هــا امــری انکارناپذیــر شــده کــه در افــواه عمومــی بــه ایــن صندوق هــا 
ــا  ــر صندوق ه ــی ب ــوع حکمران ــن ن ــود، ای ــه مي ش ــی« گفت ــا »خصولت ــه آنه ــرکت های تابع و ش
ــار و نتایــج  ــی و مدیریتــی آنهــا آث و شــرکت های تابعــه آنهــا، همچنیــن نداشــتن اســتقالل مال
ــب  ــرای تصوی ــی ب ــدرت چانه زن ــلب ق ــن آن س ــه مهم تری ــته ک ــری داش ــرب و جبران ناپذی مخ

نکــردن قوانیــن مغایــر بــا پایــداری مالــی آنهــا و... بــوده اســت.
ــای بازنشســتگی  ــی شــرکتی مناســب در صندوق ه ــن ســاختار حکمران ــي اســت تدوی گفتن
ــا  ــن صندوق ه ــای ای ــت دارایی ه ــه در مدیری ــت ک ــی اس ــن مفاهیم ــی از اصلی تری ــی یک عموم
ــا در  ــاد هلدینگ ه ــرد ایج ــه راهب ــی ک ــر در صورت ــارت  دیگ ــه  عب ــرد؛ ب ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
ــت  ــرد مدیری ــز رویک ــش تمرک ــه افزای ــا ب ــد صندوق ه ــبه دولتی مانن ــی و ش ــازمان های دولت س
دولتــی در ایــن صندوق هــا منجــر شــود، اگــر ســاختار بهینــه حکمرانــی شــرکتی در آن هــا مــورد 
اســتفاده قــرار نگیــرد آثــار منفــی بــر روی بــازده ســرمایه گذاری ایــن صندوق هــا خواهــد داشــت؛ 
ــت  ــا مدیری ــاط ب ــه در ارتب ــه ای ک ــن مقول ــه مهم تری ــت ک ــوان گف ــاید بت ــر ش ــارت  دیگ ــه  عب ب
بهینــه ســبد دارایــی صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کشــور بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد، ایجــاد 
ســاختار حکمرانــی بهینــه در راســتای نظــارت بــر فعالیت هــای مالــی و ســرمایه گذاری های ایــن 
ــا به دلیــل  صندوق هاســت. نبــود ســاختار نظارتــی مناســب در ایــن صندوق هــا موجــب شــده ت
ــا در  ــن بنگاه ه ــکان ای ــران و مال ــان مدی ــع می ــاد مناف ــی از تض ــتفاده های ناش ــی سوءاس برخ
برخــی از مــوارد، همچنیــن فشــارهای سیاســی در راســتای اســتفاده از دارایی هــای صندوق هــا 
ــش  ــه کاه ــره وری و درنتیج ــش به ــاهد کاه ــی و سیاســی، ش ــداف اجتماع ــایر اه ــت س در جه
ســودآوری در آن هــا باشــیم. مفاهیمــی هماننــد انتخــاب افــراد شایســته، شــفافیت، گزارش دهــی، 
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همسوســازی منافــع و ... در طراحــی ســاختار حکمرانــی حــوزه ســرمایه گذاری صندوق هــا بایــد 
بــه صورتــی جــدی مدنظــر قــرار بگیــرد.

ــه اســتقالل آن هــا صدمــه  ــت در مدیریــت صنــدوق ب ــه دول ــد توجــه داشــت کــه مداخل بای
زده اســت. حجــم عظیــم روابــط مالــی ســبب شــده دولت هــا بــدون در نظــر گرفتــن ملزومــات 
بیمــه ســنجی، صندوق هــای بازنشســتگی را حیاط خلــوت خــود تلقــی کننــد، همچنیــن تصــور 
ــه صندوق هــای بازنشســتگی  ــغ هنگفتــی را ب ــزرگ مبال مي کننــد چــون در مقــام کارفرمایــی ب
ــدگان را  ــع بیمه ش ــرف، و مناب ــل و تص ــوه دخ ــن وج ــوه اداره ای ــد در نح ــد؛ حق دارن می پردازن
منابــع خــود تلقــی کننــد. به هرحــال، صنعــت بازنشســتگی کشــور نــه از ســر آینده نگــری و پیــش 
ــن  ــن ای ــن رک ــد متحــول شــود. مهم تری ــرای خــروج از بن بســت بای ــار و ب ــه باالجب ــی بلک فعال

تحــول آن اســت کــه مدیریــت صندوق هــا تحــت تأثیــر و دخالــت دولــت نباشــد.
بــه ســبب وجــود تعــداد زیــادی شــرکت و امــکان عــزل و نصــب اعضــای هیئت مدیــره آن هــا 
از ســوي واحدهــای باالدســتی آن هــا در صندوق هــا، هلدینگ هــا و شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــف  ــای مختل ــه گروه ه ــواره موردتوج ــرمایه گذار هم ــتی س ــای باالدس ــن نهاده ــا، ای ــه آن ه تابع
سیاســی بوده انــد تــا از ایــن محــل ابــزاری بــراي توســعه و بســط نفــوذ سیاســی خــود در مناطــق 
جغرافیایــی مختلــف کشــور ایجــاد کننــد. نتیجــه ایــن رویکــرد، تغییــرات دائمــی مدیــران و عــزل 
و نصب هــای مکــرر مدیریــت شــرکت ها بــوده اســت. ایــن فراینــد ضمــن اینکــه ثبــات مدیریتــی 
شــرکت ها را از بیــن می بــرد، بــه نصــب مدیــران غیرحرفــه ای و بــا تحصیــالت و ســابقه فعالیتــی 

غیــر مرتبــط بــر شــرکت ها منتــج شــده اســت.
در حــال حاضــر، هیــچ نهــاد مالــی متمرکــزی به عنــوان مقــام ناظــر )Regulator( بــرای تمــام 
صندوق هــای بازنشســتگی وجــود نــدارد. وزیــر یــا مســئولی دولتــی چنــد نفــر را به عنــوان مدیــر 
ــی و  ــال رشــد حباب ــا احتم ــد. ب ــا می کن ــدی ره ــا مجمــع بع ــا را ت ــا انتخــاب، و آن ه صندوق ه
ــرای  ــر ب ــی جدی ت ــن نظارت ــرورت قوانی ــرمایه، ض ــازار س ــی در ب ــای غیرقابل پیش بین تالطم ه
صندوق هــای بازنشســتگی در محافــل مختلــف مطــرح  شــده اســت. همان طــور کــه بــازار پــول 
کشــور زیــر نظــر بانــک مرکــزی و بــازار ســرمایه تحــت نظــارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
قــرار گرفتــه اســت، پس انــداز بازنشســتگان هــم بایــد زیــر ذره بیــن نهــاد ناظــر مالــی عمومــی 
قــرار گیــرد و ایــن اقــدام قطعــاً جــزء الینفکــی از فراینــد اصــالح ســاختار صنعــت بازنشســتگی 
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کشــور خواهــد بــود. بــا توجــه بــه نبــود مقــام ناظــر، صندوق هــا ملــزم بــه رعایــت هیچ یــک از 
ــه ذی نفعــان خــود  معیارهــای شــفافیت در گزارش دهــی نیســتند. صندوق هــای بازنشســتگی ب
ــر  ــی منتش ــور عموم ــا به ط ــرد آنه ــه عملک ــوط ب ــات مرب ــد و اطالع ــی نمی دهن ــچ گزارش هی
ــت  ــد از آن، نوب ــا بع ــد، ام ــی نمي کنن ــی و ارزیاب ــا را بررس ــه ای آنه ــی حرف ــود و متولیان نمی ش
ــردم  ــوه م ــل وج ــد، در مقاب ــالح کنن ــود را اص ــی خ ــاختار حقوق ــا س ــت ت ــود صندوق هاس خ
ــرض  ــود را در مع ــل خ ــض و طوی ــی عری ــبات مال ــوند و مناس ــخگو ش ــئولیت پذیر و پاس مس
حساب کشــی مقامــی ناظــر در صنعــت بازنشســتگی قــرار دهنــد. مدیــران فعلــی اگــر خیرخــواه 
آینــدگان هســتند، بایــد نهــادی ریشــه دار را بنیان گــذاری کننــد کــه تندبادهــای آتــی آنهــا را 

بــه تالطــم نکشــاند. )5(
اگــر بــا رویکــردی نهــادی و ســاختارگرایانه بــه بحــران فعلی صندوق هــای بازنشســتگی عمومی 
ــگاه کنیــم، درک خواهیــم کــرد کــه بایــد بحــران فعلــی صندوق هــای بازنشســتگی را  کشــور ن
در وهلــه نخســت در بي احترامــي بــه شــخصیت مســتقل ایــن صندوق هــا و ضعــف در ســاختار 
حکمرانــی دولتــی آنهــا برشــمرد؛ بنابرایــن هرگونــه راهــکار اصالحــی و ترمیمــی بــراي عبــور از 
ــه اســتقالل  ــه مقول ــدون توجــه ب ــی کشــور ب ــای بازنشســتگی عموم ــر صندوق ه بحــران فراگی
ــوان  ــا به عن ــترکان، تنه ــارت مش ــر نظ ــی ب ــی مبتن ــاختار حکمران ــاد س ــا و ایج ــن صندوق ه ای
مرهمــی کوتاه مــدت عمــل خواهــد کــرد. نگاهــی بــه رونــد عملکــردی ایــن صندوق هــا تــا بــه 
امــروز بیانگــر ایــن اســت کــه بــه علــت مشــارکت نداشــتن اصیــل و فراهــم نکــردن ســاختارهای 
نظارتــی مــورد نیــاز بــر نظــارت اصیــل بــر عملکــرد صندوق هــا، حکمرانــی دولتــی موجــود بــه 

ایجــاد بحــران در حــوزه صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کشــور منجــر شــده اســت. )9(

4-8- چشم انداز
ــه مــوارد پیش گفتــه درخصــوص تصویــب دائمــی قوانیــن برهــم زننــده تعــادل  ــا توجــه ب ب
ــرمایه گذاری  ــه س ــه مقول ــی ب ــت کاف ــه و دق ــتن توج ــتگی و نداش ــای بازنشس ــی صندوق ه مال
ــور  ــتگی کش ــر بازنشس ــش بیمه گ ــی بخ ــال های آت ــال و س ــت س ــی وضعی ــا، پیش بین در آنه
چنــدان دشــوار نخواهــد بــود. مصــرف منابــع نســل های آتــی بــرای خشــنودی بخشــی از جامعــه 
ــه و از بیــن  ــن کوتاه بینان ــب بیشــتر قوانی ــگاه بلندمــدت و جامع نگــر، ســبب تصوی و نداشــتن ن
رفتــن انــدک منابــع باقیمانــده در ایــن صندوق هــا خواهــد شــد. رویکــرد برنامــه ششــم توســعه 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 238

ــرح  ــا و ط ــون آنه ــه پرداخــت دی ــت ب ــی دول ــای بازنشســتگی، بی توجه ــه موضــوع صندوق ه ب
مباحثــی نظیــر تغییــر مبانــی محاســباتی مطالبــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی از دولــت، تصویــب 
قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و صندوق بیمــه اجتماعی 

کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر در ســال 96 و... شــواهد متعــددی بــر ایــن مدعــا اســت.

بی توجهی قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بحران صندوق ها
علی رغــم تأکیــدات و مباحــث بســیاری کــه در زمینــه بحــران صندوق هــا مطــرح شــده اســت، 
همچنیــن توجــه زیــاد بــه ایــن امــر خطیــر در الیحــه پیشــنهادی )مصــوب ســتاد برنامــه ششــم( 
ــس شــورای اســالمی رســیده و  ــب مجل ــه تصوی در تبصره هــای 24 و 25 آن، عمــاًل در آنچــه ب
به صــورت قانــون درآمــده، هیچ گونــه توجهــی بــه موضــوع بحــران صندوق هــا نشــده اســت؛ در 
حالــی کــه موضــوع تأمیــن اجتماعــی در ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری پیرامــون سیاســت های 
ــع،  ــد 40 آن اســتقرار نظــام جام ــژه ای داشــته و در بن ــگاه وی ــه ششــم توســعه جای ــی برنام کل

یکپارچــه، شــفاف، کارآمــد و چندالیــه تأمیــن اجتماعــی کشــور تأکیــد شــده اســت.
تنهــا می تــوان گفــت در بخــش دوم بنــد ث مــاده 7 قانــون برنامــه ششــم در خصــوص موضوع 
ــد  ــزی کن ــه ای برنامه ری ــت به گون ــا شــده اســت: »دول ــه اکتف ــن جمل ــه ای ــا ب بحــران صندوق ه
ــر  ــای بیمه گ ــازمان ها و صندوق ه ــه، بودجــه س ــون برنام ــر اجــرای قان ــال آخ ــان س ــا پای ــه ت ک
اجتماعــی مســتقل شــده و از محــل بودجــه عمومــی اعتبــاری بــه آنهــا پرداخــت نگــردد«، امــا 
ــا و  ــی صندوق ه ــتقالل مال ــن اس ــاد ای ــی ایج ــه چگونگ ــاره ای ب ــه اش ــواد هیچ گون ــایر م در س
الزامــات آن نشــده اســت. بــه بیــان بهتــر موضــوع بحــران صندوق هــا کــه در حــال حاضــر یکــی 
ــه  ــت، ب ــده اس ــعه یافته ش ــعه و توس ــورهای درحال توس ــیاری از کش ــائل بس ــن مس از مهم تری
صورتــي کامــل در متــن قانــون برنامــه ششــم توســعه ایــران بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
اســت. هرچنــد ســتاد برنامــه ششــم ایــن موضــوع را به تفصیــل در تبصره هــای 24 و 25 الیحــه 

پیشــنهادی مدنظــر قــرار داده اســت.

تبصره 24
ــای  ــرل و کاهــش مشــکالت صندوق ه ــن کنت ــروز بحــران، همچنی ــری از ب به منظــور جلوگی
بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی، دولــت مکلــف اســت اقدامــات ذیــل را در طــول برنامــه ششــم 

توســعه اجــرا کنــد:
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ــای . 1 ــام صندوق ه ــموالن تم ــرای مش ــت الزم ب ــابقه خدم ــن و س ــی س ــش تدریج  افزای
بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی از ســال اول برنامــه هرســال بــه میــزان 6 مــاه، بــه حداقــل 

ســن و ســابقه خدمــت جهــت احــراز بازنشســتگی؛
 از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون، بازنشســتگی پیــش از موعــد مشــترکان تمامــی صندوق هــای . 2

بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی، ممنــوع خواهــد بود؛
 حداکثــر ســنوات ارفاقــی مربوط به مشــاغل ســخت و زیــان آور بــرای مشــموالن صندوق های . 3

بازنشســتگی کشــوری و لشــکری بــه مــدت 3 ســال و صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بــه مــدت 
5 ســال تعییــن مي شــود.

 حداکثــر حقــوق بازنشســتگی بــرای تمــام بازنشســتگان صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن . 4
اجتماعــی معــادل 7 برابــر حداقــل حقــوق قوانیــن موضوعــه خواهــد بــود؛

 تمــام مشــترکان صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی مجازنــد تنهــا از یــک حقوق . 5
ــه انتخــاب خــود برخــوردار شــوند )به اســتثنای دریافتی هــا از  ــا مســتمری ب بازنشســتگی ی

صندوق هــای بازنشســتگی خصوصــی(؛
ــی . 6 ــه اجتماع ــدون پوشــش بیم ــر ب ــزد و حقوق بگی ــراد غیرم ــر اف ــراری پوشــش فراگی  برق

ــه اســتحقاق برخــورداری  ــت می رســد ک ــب دول ــه تصوی ــه ب ــه ای ک ــه براســاس آیین نام پای
ــه  ــدوق بیم ــب صن ــرد در قال ــد ک ــن خواه ــی را تعیی ــاعدت های اجتماع ــا و مس از یارانه ه
اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر انجــام خواهــد شــد. ایــن صنــدوق تحــت عنــوان 

صنــدوق بیمــه فراگیــر فعالیــت خواهــد کــرد.
ــت در برخــورداری از . 7  به منظــور بهبــود نظــام کســب و کار و فضــای رقابتــی و ایجــاد عدال

منابــع عمومــی، هرســاله دو درصــد از میــزان تقبــل پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی، 
کارفرمایــان موضــوع قانــون بخشــودگی قســمتی از حــق بیمــه، بیمه شــدگان و کارفرمایــان 

مصــوب 1358/9/24 شــورای انقــالب و اصالحــات بعــدی آن کاســته خواهــد شــد.
 در تمــام صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی میــزان حقوق بازنشســتگی براســاس . 8

میانگیــن حقــوق 5 ســال آخــر خدمــت بــه قیمــت روز )بــا احتســاب ضرایــب حقــوق ســنوات 
مربوطــه مصــوب هیئت وزیــران( محاســبه مي شــود.

ــوط . 9 ــی من ــی و درمان ــای اجتماع ــتگی بیمه ه ــوزه بازنشس ــري در ح ــه تصمیم  گی  هرگون
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ــه ای  ــی، بیم ــبات فن ــاس محاس ــوط براس ــح مرب ــا و لوای ــی طرح ه ــار مال ــی ب ــه پیش بین ب
ــه تعهــدات بین النســلی و رعایــت حقــوق مکتســبه بیمه شــدگان و  ــا توجــه ب ــری( ب )اکچوئ

ــود. ــد ب ــتمری بگیران خواه مس
ــی . 10 ــای نظام ــتمری بگیران نیروه ــتگان و مس ــوق بازنشس ــام حق ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج  ب

ــن  ــازمان تأمی ــون س ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــد، از تاری ــن می کن ــت تأمی ــی را دول و انتظام
اجتماعــی نیروهــای مســلح منحــل و تمــام شــرکت ها و امــوال و منابــع آن توســط ســازمان 
خصوصی ســازی واگــذار و منابــع حاصــل بــه حســاب درآمــد عمومــی خزانــه واریــز مي شــود. 
ــای  ــد بازنشســتگی توســط نیروه ــون جدی ــب قان ــا تصوی ــوق بازنشســتگان ت پرداخــت حق

ــد. ــد ش ــام خواه ــر انج فوق الذک

تبصره 25
ــای  ــات هیئت ه ــات و مصوب ــتورالعمل ها و تصمیم ــنامه ها، دس ــا، بخش ــام تصویب نامه ه تم
امنــا، مراجــع و مقامــات اجرائــی و دســتگاه های اجرایــی به اســتثناي احــکام حاکــم قضائــی کــه 
ــا دســتگاه های اجرایــی و دولــت باشــد،  ــرای صندوق هــای بازنشســتگی ی ــی ب ــار مال متضمــن ب
در صورتــی ن اســت کــه بــار مالــی ناشــی از آن قبــاًل محاســبه و در قوانیــن بودجــه کل کشــور 
یــا بودجــه ســاالنه دســتگاه یــا صنــدوق ذی ربــط تأمیــن اعتبــار شــده باشــد، همچنیــن ایجــاد 
و تحمیــل هرگونــه بــار مالــی مــازاد بــر ارقــام منــدرج در قوانیــن بودجــه ســنواتی یــا صنــدوق 
ــر  ــد ب ذی ربــط ممنــوع اســت. در غیــر ایــن صــورت عمــل مراجــع مذکــور در حکــم تعهــد زائ
ــود.  ــد ب ــوط نخواه ــای مرب ــا صندوق ه ــتگاه ی ــوی دس ــار اســت و مشــمول پرداخــت از س اعتب
ــه  ــی و مراجــع قــوه مجری ــه اجــرای احــکام مقامــات اجرائ ــوط ب دســتگاه ها و صندوق هــای مرب
کــه بــار مالــی آن تأمیــن نشــده اســت، مجــاز نیســتند. اجــرای احــکام یادشــده فقــط در حــدود 
منابــع مذکــور ممکــن اســت، در هــر حــال تحمیــل کســری بودجــه بــه دولــت و دســتگاه های 
ــای  ــده رؤس ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــئولیت اج ــت و مس ــي نیس ــا پذیرفتن ــی و صندوق ه اجرائ

ــت. ــوط اس ــات مرب ــران و مقام ــا و مدی ــتگاه ها و صندوق ه دس
ــون حــذف شــده، بلکــه در بنــد ت تبصــره مــاده 28  نه تنهــا تمــام ایــن مــوارد در متــن قان
قانــون برنامــه ششــم )بخــش 6- نظــام اداری، شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد( عنــوان شــده اســت:
ــق  ــرد و مطاب ــت بپذی ــنوات خدم ــوان س ــی را به عن ــنوات ارفاق ــت س ــف اس ــت مکل »دول
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ــط  ــت مصــوب 1386/6/5 توس ــان دول ــد کارکن ــش از موع ــون بازنشســتگی پی تبصــره 2  قان
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه برقــراری مســتمری بازنشســتگان مشــمول و براســاس میانگیــن 
دو ســال آخــر پرداخــت حــق بیمــه ســنوات ارفاقــی از تاریــخ بازنشســتگی آنــان اقــدام کنــد. 
ــون  ــره 3 قان ــوع تبص ــی موض ــی غیردولت ــای عموم ــات و نهاده ــی و مؤسس ــرکت های دولت ش

ــا اســتفاده از منابــع خــود مشــمول ایــن حکــم هســتند«. مذکــور نیــز ب
تصویــب ایــن قانــون در برنامــه ششــم در حالــی صــورت گرفــت کــه موضــوع قبــاًل به کــرات در 
مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و رد شــده بــود. پیش بینــی می شــود کــه حداقــل 12 هــزار نفــر 
مشــمول ایــن قانــون باشــند کــه بــه معنــی اضافه شــدن بــار مالــی 12 هــزار نفــری بازنشســتگان 
پیــش از موعــد بــرای صندوق هــای بیمه گــر بازنشســتگی کشــور در ســال های متمــادی اســت؛ 
ــی و خارجــی  ــا و پیشــنهادهای کارشناســان داخل ــام هشــدارها و توصیه ه ــا وجــود تم ــی ب یعن
ــت  ــتیم اس ــی هس ــب قوانین ــاهد تصوی ــم ش ــوز ه ــل هن ــا در عم ــران صندوق ه ــه بح در زمین
ــر  ــر در کمت ــه در ســال های اخی ــی ک ــه تشــدیدکننده موضــوع بحــران صندوق هاســت؛ اتفاق ک

کشــوری شــاهد آن بودیــم. )10(

اجبار به فروش سهام
ــه کمتــر از 40 درصــد  ــه کاهــش میــزان مالکیــت صندوق هــا در ســهام شــرکت ها ب ــزام ب ال
ــدت  ــرح، و به ش ــال 96 مط ــت در س ــه دول ــت ک ــی اس ــده، موضوع ــال آین ــر 2 س ــا حداکث ت
ــازی  ــر بهینه س ــاً از منظ ــروش اساس ــه ف ــار ب ــن اجب ــه ای ــدا از اینک ــت. ج ــرده اس ــری ک پیگی
ــا  ســبد ســرمایه گذاری های صندوق هــا اقــدام مناســبی ارزیابــی می شــود یــا خیــر، تحقــق آن ب
توجــه بــه فضــای کســب و کار کشــور و میــزان ســرمایه های جذب شــده در بخــش تولیــد طــی 
ســنوات گذشــته، بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد. نگاهــی بــه رونــد خصوصی ســازی شــرکت های 
دولتــی از ابتــدای تشــکیل ایــن ســازمان در ســال 80 تاکنــون نشــان می دهــد کــه تنهــا کمتــر 
از 14 درصــد از کل واگذاری هــای انجام شــده دولــت بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــده و مابقــی 
بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی، ســهام عدالــت، رد دیــون و ســهام ترجیحــی تعلــق مي گیــرد. 

ــد: ــداران ســهام را از ســازمان خصوصی ســازی تبییــن می کن ــر ماهیــت خری جــدول زی
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جدول 4-6 تبیین ماهیت خریداران سهم از سازمان خصوصی سازی از ابتدای تشکیل تا پایان سال 1395

عنوان

ی
ی واقع

ش خصوص
بخ

ت
سهام عدال

ل 
ل اص

رد دیون انتقا
سهام

ی، 
ی نظام

سایر )نهادها
ی، 

ی غیردولت
عموم

ب 
ی انقال

نهادها
ی و...(

اسالم

ل
جمع ک

135 , 388 , 6461 , 780570 , 600294 , 1394250,109272-1380 )میلیارد ریال(

202141100*18سهم از کل )درصد(

864 , 033042 , 831019 ,139523 )میلیارد ریال(

560440100سهم از کل )درصد(
* ارزش واگذاری ها به بخش خصوصی پس از کسر واگذاری تدریجی و ترجیحی، 134/4 درصد ارزش واگذاری ها است.
مأخذ: گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1395 منضم به مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت های گذشته.

ــا ســنوات قبــل توفیــق  درواقــع هرچنــد ســازمان خصوصی ســازی در ســال 95 در قیــاس ب
بیشــتری در فــروش ســهام بــه بخــش خصوصــی واقعــی داشــته، در کل عملکــرد 15 ســاله دولــت 
در امــر واگــذاری ســهام، تنهــا 14/6 درصــد کل 143 هــزار میلیــارد تومــان ســهام واگذارشــده 
ــان اســت. از  ــارد توم ــزار میلی ــی 21 ه ــادل تقریب ــه مع ــه ک ــال یافت ــه بخــش خصوصــی انتق ب
ســوي دیگــر بــرآورد ارزش روز ســهام متعلــق بــه صندوق هــای بازنشســتگی تابعــه وزارت تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی )محاســبات ســال 92( در محــدوده 100 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 
ــت چنانچــه  ــزرگ مقیــاس تفکیــک شــده اســت. در ســاده ترین حال ــاً در هلدینگ هــای ب عمدت
مقــرر باشــد ایــن صندوق هــا ســهام متعلــق بــه خــود را در هلدینگ هــای مذکــور بــه کمتــر از 
40 درصــد کاهــش دهنــد یعنــی بایــد طــی 2 ســال آینــده حداقــل 60 هــزار میلیــارد تومــان 
ســهام توســط ایــن صندوق هــا بــه فــروش برســد کــه مقایســه آن بــا عملکــرد 15 ســاله ســازمان 
ــش  ــه بخ ــهام ب ــان س ــارد توم ــزار میلی ــا 21 ه ــروش تنه ــه ف ــق ب ــه موف ــازی ک خصوصی س
خصوصــی واقعــی شــده اســت نشــان دهنده غیرممکــن بــودن انجــام ایــن مهــم اســت. )توضیــح 
اینکــه بــرآورد ارقــام فــروش براســاس قیمــت خرده فروشــی بــوده اســت، در حالــی کــه قیمــت 

ــد(. ــاق می افت ــر از قیمــت خرده فروشــی اتف ــا ضرایبــی باالت ســهام مدیریتــی معمــوالً ب
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تداوم تصویب قوانین و مقررات مغایر با مبانی بیمه ای و استقال صندوق های بازنشستگی
در ســال 96 موضــوع بازنشســتگی پیــش از موعــد کارکنــان دولــت بــا ســنوات ارفاقــی کــه 
در بنــد ت مــاده 28 قانــون برنامــه ششــم توســعه پیش بینــی شــده، به شــرط تأمیــن اعتبــار از 
محــل دســتگاه ذی ربــط اشــخاص متقاضــی مــورد تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت. 
طبیعــی اســت اجــرای ایــن قانــون شــرایط نامســاعد فعلــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را در 
ــرای پرداخــت حــق بیمــه مابقــی  ــار ب ــن تأمیــن اعتب ــرا ای ــر می کنــد؛ زی ســنوات آتــی وخیم ت
ســنوات باقیمانــده تــا ســقف 30 ســال دوره بیمه پــردازی بــوده و طــول دوره مســتمری پردازی را 
بــرای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری طوالنی تــر می کنــد. درواقــع بــا تصویــب ایــن قانــون ممکن 
ــر  ــل طوالنی ت ــد، لکــن به دلی ــش یاب ــدوق بازنشســتگی کشــوری افزای اســت ورودی جــاری صن
ــفانه  ــد. متأس ــش می یاب ــی آن به شــدت افزای ــدات آت شــدن دوره مســتمری پردازی، حجــم تعه
به دلیــل محاســبه نکــردن اثــرات ایــن قانــون بــر منابــع ورودی و خروجــی ایــن صنــدوق، امــکان 

اظهارنظــر پیرامــون انــدازه تأثیرگــذاری آن فراهــم نیســت.
عــالوه بــر ایــن در ســال 96، موضــوع بازنشســتگی پیــش از موعــد در صنــدوق بیمــه اجتماعی 
ــن  ــن اســاس آن دســته از اعضــای ای ــر ای کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر مطــرح شــد کــه ب
صنــدوق کــه حداقــل در 70 ســالگی قــرار داشــتند و حداقــل 10 ســال حــق بیمــه پرداختنــد، 
می تواننــد بازنشســته شــوند و متناســب بــا ســنوات بیمه پــردازی، حقــوق بازنشســتگی دریافــت 
کننــد. ایــن قانــون در ســال 95 تصویــب و بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید، امــا تأمیــن اعتبــار 
آن محــل ایــراد ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت و چگونگــی اجــرای آن کمــاکان مبهــم 
بــود، هرچنــد بــه  طــور قطعــی اجــرای ایــن قانــون به دلیــل پیش بینــی نشــدن آن در محاســبات 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد داشــت. ع ــداری آن خواه ــر پای ــر نامســاعد ب ــدوق، تأثی ــن صن بیمه ســنجی ای
ــون بودجــه ســال 97 در مجلــس  ــان بررســی قان اتفاقــی کــه در اســفندماه ســال 96 و در جری
ــی،  ــون قبل ــرای قان ــوز ب ــه هن ــی ک ــود. در حال ــه ب ــب توج ــاد بســیار جال شــورای اســالمی افت
اعتبــاری تخصیــص نیافتــه بــود، نماینــدگان نســبت بــه کاهــش ســن بازنشســتگی پیــش از موعد 
اعضــای ایــن صنــدوق اقــدام کردنــد؛ بــه طــوری کــه براســاس مصوبــه جدیــد مجلــس، اعضــای 
ــد.  ــد کنن ــش از موع ــتگی پی ــای بازنشس ــد تقاض ــال می توانن ــل 60 س ــا حداق ــدوق ب ــن صن ای
هرچنــد تأثیــر مالــی آن بــر تعهــدات آتــی ایــن صنــدوق محاســبه نشــده اســت، براســاس ترکیب 
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ســنی اعضــای ایــن صنــدوق، می تــوان گفــت کــه ایــن صنــدوق از نظــر نســبت پشــتیبانی در 
اولیــن مرحلــه یــک صنــدوق ورشکســته محســوب می شــود. در حــال حاضــر تعــداد کل اعضــای 
ایــن صنــدوق در حــدود 1/6 میلیــون نفــر اســت کــه بــا حــدود 10 هــزار نفــر بازنشســته اســت 
ــردازان  ــر از بیمه پ ــزار نف ــدود 187 ه ــی ح ــی قبل ــرای قانون ــا اج ــتیبانی 160(. ب ــبت پش )نس
ــد. در صــورت  ــزل می یاب ــود و نســبت پشــتیبانی 7/5 تن ــه می ش ــه بازنشســتگان اضاف ــم و ب ک
اجــرای مصوبــه اخیــر مجلــس هــم حــدود 200 هــزار نفــر دیگــر از بیمه پــردازان ایــن صنــدوق 
کاســته و بــه مســتمری بگیران آن اضافــه می شــود کــه نســبت پشــتیبانی آن را بــه محــدوده 3 
ــا نســبت پشــتیبانی کمتــر  ــن براســاس ادبیــات مرســوم کــه صندوق هــای ب می کشــاند؛ بنابرای
از 4 را ورشکســته فــرض می کننــد، می تــوان گفــت ایــن صنــدوق )بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
ــل از  ــر اســت و قب ــردن مراحــل چرخــه عم روســتاییان و عشــایر( به ســرعت در حــال طــی ک

رســیدن بــه دوره بلــوغ مضمحــل خواهــد شــد.
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برنامــه و بودجــه





چکیده
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــالمی، جمه ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــژه پ ــته به وی ــه گذش ــد ده ــالل چن در خ
ــیاری از  ــن، بس ــن بی ــت. در ای ــت یاف ــمگیری دس ــی چش ــادی و اجتماع ــتاوردهای اقتص ــرفت ها و دس پیش
ــوزش،  ــالمت، آم ــای س ــژه در حوزه ه ــته به وی ــا گذش ــه ب ــور در مقایس ــی کش ــادی و اجتماع ــای اقتص نماگره
رفــاه اجتماعــی و غیــره بســیار مــورد توجــه بــوده ، امــا برخــی از ایــن دســتاوردها بــا فشــار بــر منابــع محیــط 
زیســتی و منابــع آب کشــور حاصــل شــده اســت کــه پیامدهــای آن به صــورت طیــف گســترده ای از معضــالت 
ــع  ــی مناب ــی و کیف ــای زیســت محیطی، کاهــش کم ــواع آلودگی ه ــد ان ــط زیســتی مانن ــای محی و ناپایداری ه
ــب  ــاک، تخری ــایش خ ــا، فرس ــران ریزگرده ــا، بح ــا و رودخانه ه ــکیدگی تاالب ه ــن، خش ــت زمی آب، فرونشس
ــن در گــزارش پیــش رو پــس از مقدمــه، برخــی از  ــر اســاس ای ــع و... نمــودار شــده اســت، ب جنگل هــا و مرات
ــا  ــال 1397 ب ــژه س ــالب، به وی ــس از انق ــال های پ ــور در س ــه کش ــت ک ــط زیس ــای محی ــن چالش ه مهم تری
ــر  ــر آب و هــوا و خشک ســالی و تأثی ــد تغیی ــی مانن آن دســت به گریبان اســت، بررســي شــده اســت. بحران های
آن بــر منابــع آب، انتشــار انــواع آالینده هــای هــوا و گازهــای گلخانــه ای ناشــی از مصــرف انــرژی، خشــکیدگی 
و تخریــب برخــی از مهم تریــن تاالب هــای کشــور در ایــن گــزارش مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. خشک ســالی 
گســترده و افزایــش میانگیــن دمــای کشــور، همچنیــن کاهــش نــزوالت جــوی، کاهــش پتانســیل آبــی کشــور 
از 130 میلیــارد متــر مکعــب بــه کمتــر از 88 میلیــارد مترمکعــب و ... از جملــه مهم تریــن دغدغه هــای محیــط 
زیســت کشــور در ســال پیــش رو محســوب می شــود کــه در صــورت نبــود تدابیــر الزم آســیب هاي اقتصــادی 
ــس از بررســی برخــی روندهــای زیســت محیطی  ــه همــراه دارد. پ ــددی را ب ــی سیاســی متع و اجتماعــی و حت
کشــور، بعضــي از شــاخص های محیــط زیســتی و توســعه پایــدار ایــران بــا کشــورهای منتخــب ارائــه شــده، و 
در پایــان پــس از جمع بنــدی، مهم تریــن سیاســت های دولــت در برنامــه ششــم و ســال 1397 در ایــن گــزارش 

آمــده اســت.
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5-1 مقدمه
تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی، جمعیتــی و شهرنشــینی در چنــد دهــه اخیــر تأثیــرات عمیقی 
بــر محیــط زیســت کشــور داشــته اســت، زیــرا ایــن تحــوالت از یک ســو نیازها را تشــدید کــرد و از 
ســوی دیگــر بــا گذشــت زمــان و تکامــل زندگــی انســان ها کمیــت و کیفیــت و نیازهــا نیــز تغییــر 
کــرده اســت. از آنجــا کــه تأمیــن بیشــتر ایــن نیازهــا به ویــژه در جوامــع درحال توســعه ای ماننــد 
ایــران بــه دلیــل معیشــتی بــودن اقتصــاد بــر منابــع پایــه و ســوخت های فســیلی اســتوار اســت- 
ــرد-  ــورت می گی ــی ص ــع طبیع ــت و مناب ــدار از طبیع ــرداری ناپای ــق بهره ب ــاً از طری ــه عمدت ک
فشــار مضاعفــی را بــر محیــط زیســت کشــور تحمیــل کــرده کــه پیامدهــای آن به صــورت انــواع 
تخریــب و آلودگی هــای محیــط زیســت در کشــور هویــدا شــده اســت. ایــن الگــوی اقتصــادی 
ــط  ــع محی ــه و ســوخت های فســیلی ســبب پیشــی گرفتن مصــرف مناب ــع پای ــه مناب وابســته ب
زیســتی از ظرفیت هــای تحمــل محیــط زیســت کشــور شــده اســت و در آســتانه برنامــه ششــم 
توســعه بیــش از پیــش نظام هــای حیات بخــش کشــور1 از جملــه تاالب هــا، جنگل هــا و مراتــع، 
منابــع آب و... را تحــت فشــار قــرار داده اســت؛ به گونــه ای کــه هــر روز دامنــه و ابعــاد فشــارهای 
ــه  ــرد؛ ب ــود می گی ــه خ ــاد گســترده تری ب ــط زیســتی ابع ــی و محی ــع طبیع ــر مناب ــده ب واردش
همیــن دلیــل موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت و ســازگاری فراینــد توســعه بــا محیــط زیســت 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــون توج ــه در کان ــت ک ــور اس ــران کش ــی تصمیم گی ــائل اساس ــی از مس یک
به عنــوان موضوعــي خــاص در مــاده 2 قانــون برنامــه ششــم توســعه بــر آن تأکیــد شــده اســت. 
گفتنــي اســت عواملــي ماننــد تغییــرات اقلیمــی، خشک ســالی، کاهــش کمــی منابــع آب و 
کاهــش کیفیــت ایــن منابــع درنتیجــه ورود حجــم زیــادی از فاضالب هــا و پســماندهای خانگــی و 
صنعتــی، مصــرف بی رویــه منابــع ســوخت های فســیلی، آلودگــی هــوای شــهرها، جنگل زدایــی، 
کاهــش تنــوع زیســتی، فرســایش خــاک و غیــره از جملــه مســائل و مشــکالتی اســت کــه تمامــی 
بخش هــای اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را متأثــر کــرده و در ســال های پیــش رو چالش هــای 

اساســی را فــراروی توســعه کشــور قــرار داده اســت.
ــیاری از  ــالمی بس ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــژه پ ــته، به وی ــال هاي گذش ــد در س  هرچن
نماگرهــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعه ماننــد ســواد و آمــوزش، بهداشــت و ســالمت، امیــد بــه 

1. life support systems
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زندگــی، دسترســی بــه اطالعــات، پوشــش تحصیلــی، رفــاه و غیــره علی رغــم جنــگ تحمیلــی و 
تحریم هــای ظالمانــه روندهــای چشــمگیري را در مقایســه بــا گذشــته طــی کرده اســت، بســیاری 
ــع  ــر مناب ــا فشــار بیشــتر ب ــژه در حوزه هــای اقتصــادی ب ــن پیشــرفت ها و دســتاوردها به وی از ای
پایــه و انرژی هــای ســوخت های فســیلی حاصــل شــده و موجــب تقاضــای بیشــتر بــرای کاالهــا 
ــرداری از  ــزون بهره ب ــدید روزاف ــیلی و تش ــوخت های فس ــژه س ــت محیطی، به وی ــات زیس و خدم
منابــع شــده  اســت. از ســوی دیگــر، وابســتگی تنگاتنــگ اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای حاصــل 
از نفــت و نبــود عــزم جــدی بــرای جایگزیــن کــردن ایــن منابــع بــا منابــع پایــدار و قابــل اتــکا 
ــع  ــع ســوخت های فســیلی، مناب ــه مناب ــع از جمل ــن مناب ــه بســیاری از ای ســبب مصــرف بی روی

ــع و... شــده اســت. ــا، مرات ــد جنگل ه ــی مانن ــع طبیع ــه از مناب ــرداری بی روی آب، بهره ب
بــر ایــن اســاس، چالش هــای آب و محیــط زیســت کشــور را می تــوان از جنبه هــای مختلــف 
ملــی و منطقــه ای بررســی کــرد کــه بخشــی از آنهــا ناشــی از الگوهــای تولیــد و مصــرف، ســاختار 
سیاســی و نظــام برنامه ریــزی کالن حاکــم بــر کشــور و آثــار تخریب محیط زیســت در کشــورهای 
منطقــه بــر محیــط زیســت کشــور اســت و بخشــی نیــز بــه نگــرش برنامه ریــزان، تصمیم گیــران 
و عمــوم مــردم و درک آنــان از محدودیت هــای محیــط زیســت بســتگی دارد؛ بنابرایــن تــا زمانــی 
ــه محدودیت هــای محیــط زیســت تغییــر  کــه ســاختارها و رویکردهــای تمــام اقشــار جامعــه ب
نکنــد، کمــاکان ایــن چالش هــا و مشــکالت گریبانگیــر کشــور خواهــد شــد. خوشــبختانه بــا ابــالغ 
سیاســت های کلــی محیــط زیســت و تمهیــدات و مفــاد قانونــی متعــددی کــه در زمینــه محیــط 
ــه تصویــب رســیده، امیــد اســت در ســال های آینــده فرایندهــای تخریــب و آلودگــی  زیســت ب
محیــط کندتــر و معکــوس شــود. بــا عنایــت به مراتــب فــوق، در ادامــه ایــن گــزارش بــه برخــی از 

مهم تریــن مســائل و مشــکالت آب و محیــط زیســت کشــور اشــاره می شــود.

5-2- تغییر اقلیم و خشک سالی
ــت بعــدی کــه جهــان  ــد کــه محدودی ــن باورن ــر ای ــان ب بســیاری از دانشــمندان و اقتصاددان
بایــد بــا آن مقابلــه کنــد، ناشــي از اثــرات گازهــای گلخانــه ای1 یــا تغییــرات آب و هــوای جهــان 
ــا  ــث شــده اســت ت ــای ناشــی از دو ســده اســتفاده از ســوخت های فســیلی باع اســت. پیامده
نظــام آب و هــوای کــره زمیــن در ابعــاد جهانــی و منطقــه ای تغییــر کنــد کــه بخشــی از ایــن 

1. green house gasses
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ــمندان  ــادی، دانش ــای متم ــود. دهه ه ــبت داده می ش ــانی نس ــای انس ــه فعالیت ه ــرات ب تغیی
میــزان انباشــت دی اکســید کربــن در جــو زمیــن را درنتیجــه احتــراق ســوخت های فســیلی را 
ــن  ــد. در بیــش از صدســال کامــاًل آشــکار شــده اســت کــه دی اکســید کرب اندازه گیــری کرده ان
ــای کــره زمیــن شــده  ــن را جــذب کــرده و باعــث افزایــش دم ــده شــده از زمی حــرارت بازتابی
ــر فعالیت هــای  ــه ای جــو زمیــن در اث اســت. از زمــان انقــالب صنعتــی، غلظــت گازهــای گلخان
ــواع  ــش مصــرف ان ــوازات افزای ــن دوره و به م ــوده و طــی ای ــش ب اقتصــادی بشــر در حــال افزای
ــه ای  ســوخت های فســیلی، میــزان انتشــار گاز دی اکســید کربــن به عنــوان مهم تریــن گاز گلخان
افزایــش چشــمگیري یافــت و مقــدار آن از حــدود 9/4 میلیــارد متریــک تــن در ســال 1970 بــا 
ــه  ــن در ســال 2014 افزایــش یافت ــارد متریــک ت ــه بیــش از 36 میلی ــرخ رشــد 2/5 درصــد ب ن
اســت؛ یعنــي بیــش از ســه برابــر کــه ایــن پدیــده کامــاًل بــر دخالــت بشــر در تغییــرات اقلیمــی 

ــی، 2017(. ــک جهان ــد )بان ــت می نمای دالل
ــال های  ــن در س ــره زمی ــای ک ــه دم ــده اســت ک ــرز ش ــاًل مح ــرای دانشــمندان کام ــون ب اکن
ــاد اصــالح  ــا ســرعت زی ــوان ب ــرات را نمی ت ــن تغیی ــرات فاحشــی داشــته اســت، ای گذشــته تغیی
ــد تغییــرات  ــد منظمــی تبعیــت نکــرده اســت. در شــکل 1 رون ــا تعدیــل کــرد و درواقــع از رون ی
دمــای کــره زمیــن و غلظــت دو گاز گلخانــه ای دی اکســید کربــن و متــان در جــو زمیــن در 160 
ــال های  ــه ای در س ــای گلخان ــت گازه ــن و غلظ ــای زمی ــت. دم ــان داده اس ــته نش ــال گذش س
یادشــده به مــوازات یکدیگــر تغییــر کــرده اســت. هرچنــد کــه مشــخص نیســت کدام یــک از ایــن 
دو متغیــر عامــل اصلــی تأثیرگــذار بــر تغییــرات دیگــری اســت کــه بــه  احتمــال زیــاد هریــک از 
ــد،  ــر می گذارن ــر تأثی ــر یکدیگ ــده ب ــای بازخــورد پیچی ــه ای از حلقه ه ــا در چارچــوب مجموع آنه
ــان در  ــن و مت ــید کرب ــی دی اکس ــت کنون ــه غلظ ــت ک ــن اس ــودار 3 ای ــام نم ــن پی ــا مهم تری ام
جــو زمیــن بســیار بیشــتر از غلظــت آن در 160 ســال گذشــته اســت. پیامدهــای افزایــش غلظــت 
گازهــای گلخانــه ای هرچــه باشــد تردیــدی نیســت کــه موجــب پــر شــدن چاهک هــای1 زمیــن بــا 
ســرعتی بیــش از تــوان زمیــن بــرای پاالیــش و جــذب آن خواهــد شــد. پیامدهــای ایــن فرایندهای 
مخــرب ســبب بي تعادلــي گســترده ای در آب و هــوای کــره زمیــن مي شــود و بــر تمــام کشــورهای 
ــکاران، 1388(. ــدوس و هم ــته اســت )می ــر گذاش ــان از تأثی ــعه جه ــعه یافته و درحال توس توس

1. Sinks
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جمهــوری اســالمی ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و در چنــد ســال اخیــر به شــدت 
تحــت تأثیــر ایــن پدیــده قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در کمربنــد 
خشــک کــره زمیــن قــرار دارد، در زمــره کشــورهایي بــا آســیب پذیری زیــاد ناشــی از تغییــرات 
ــور  ــی کش ــادی و اجتماع ــای اقتص ــل مؤلفه ه ــن دلی ــه همی ــود، ب ــدی می ش ــی طبقه بن اقلیم
ــد  ــان مي ده ــدد نش ــی های متع ــت. بررس ــیب پذیر اس ــی آس ــرات اقلیم ــر تغیی ــدت در براب به ش
کــه گرمایــش جهانــی ناشــی از افزایــش غلظــت گازهــای گلخانــه ای و تغییــر کاربــری اراضــی، 
موجــب تغییــرات شــدیدی در وضعیــت اقلیمــی ایــران شــده اســت. افزایــش دمــا، کاهــش بــارش 
ــژه در دو دهــه  ــی رخــداد پدیده هــای مخــرب جــوی- اقلیمــی در کشــور به وی و افزایــش فراوان

اخیــر، از مهم تریــن پیامدهــای ایــن پدیــده در کشــور اســت.
ــه  ــدود 0/4 درج ــیب ح ــا ش ــور ب ــای کش ــن دم ــی  1395 -1347میانگی ــی دوره زمان ط
ســانتی گراد در دهــه افزایــش یافتــه اســت )نمــودار 1(. ایــن وضعیــت در برخــی از کالن شــهرهای 
ــوده  ــر گرمایــی1 شــدیدتر هــم ب کشــور ماننــد تهــران، اصفهــان و شــیراز به دلیــل پدیــده جزای
اســت. ایــن تغییــرات دمــا ســبب کاهــش بارش هــا بــا شــیب 11 میلی متــر در هــر دهــه شــده 
و میــزان بارش هــا در شــمال غــرب و غــرب کشــور بــه شــکل معنــاداری کاهــش یافتــه اســت. 
از ســوي دیگــر، میــزان تبخیــر و تعــرق 2بالقــوه درنتیجــه افزایــش دمــا، بــا شــیب 54 میلی متــر 
در هــر دهــه افزایــش یافتــه اســت. از ســال 1384 تاکنــون نمایــه خشک ســالی دهــه ای کشــور 
منفــی شــده و از آن زمــان تاکنــون کشــور بــا خشک ســالی انباشــت شــده مواجــه بــوده اســت. 
تعــداد ســاعات آفتابــی کشــور نیــز به طــور متوســط 11 ســاعت در ســال افزایــش یافتــه اســت. 
همچنیــن میانگیــن ســرعت بــاد در بســیاری از نقــاط کشــور به ویــژه در شــهرهای بــزرگ، عــالوه 
بــر نوســانات شــدید، دارای رونــد کاهشــی نیــز بــوده اســت. اثــرات گســترش شــهرها و ســاخت 
ــدرت  ــر گذاشــته و ق ــای اقلیمــی تأثی ــاد و ســایر پارامتره ــر کاهــش ســرعت ب ــز ب و ســازها نی
ــش آالینده هــای  ــرای جــذب و پاالی ــه تهــران را ب ــی3 بســیاری از کالن شــهرها از جمل خودپاالی

ــوا به شــدت کاهــش داده اســت. ه

1. heat island
2. evapotranspiratinon
3. self-purification
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نمودار 5-1 روند افزایش میانگین دمای ساالنه کشور در  سال هاي 1397 -1347

پژوهشکدة هواشناسی، 1396

همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش دمــا میــزان تبخیــر تعــرق 25 میلیــارد متــر مکعــب شــده 
ــور و  ــای کش ــطحی از رودخانه ه ــای س ــا و آب ه ــد روانآب ه ــدود 20 درص ــب ح ــن ترتی ــه ای و ب
حــدود 15 درصــد تغذیــه آب هــای زیرزمینــی کاهــش یافتــه اســت )نمــودار 2( کــه پیامدهــای 
ــای  ــده چاه ه ــش نگران کنن ــت و افزای ــه آب در باالدس ــت بی روی ــوازات برداش ــده به م ــن پدی ای
ــدید  ــت ش ــی و اف ــای داخل ــا و تاالب ه ــکیدگی رودخانه ه ــور، خش ــق کش ــق و نیمه عمی عمی

ــه همــراه داشــته اســت )زهرایــی، 1395(. ســطح آب هــای زیرزمینــی را در کشــور ب
نمودار 5-2 روند تغییرات کاهش رواناب های کشور طی دوره 1392 -1347
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ــزان  ــای کشــور می ــرات اقلیمــی و افزایــش دم ــوان شــد، درنتیجــه تغیی ــه کــه عن همان گون
ــه  ــر ده ــر ب ــدود 11 میلی مت ــی ح ــگ کاهش ــی دوره 1395 -1347 آهن ــور ط ــای کش بارش ه
ــه  ــور ب ــرب کش ــرب و غ ــمال غ ــای ش ــا در بخش ه ــزان بارش ه ــژه می ــد. به وی ــان می ده را نش
شــکل معنــاداری کاهــش یافتــه اســت. از ســوي دیگــر، میــزان تبخیــر و تعــرق بالقــوه بــا شــیب 

ــودار 3(. ــت )نم ــه اس ــش یافت ــه افزای ــر در ده 54 میلی مت
نمودار 5-3 روند کاهش بارش و افزایش تبخیر و تعرق طی دوره 1347-95

ــا و  ــش بارش ه ــا، کاه ــش دم ــبب افزای ــو س ــران از یک س ــم در ای ــر اقلی ــای تغیی پیامده
رواناب هــا و از ســوی دیگــر موجــب افزایــش تبخیــر تعــرق و ورود کشــور بــه خشک ســالی شــده 
اســت؛ به طــوری کــه از ســال 1384 تاکنــون شــاخص خشک ســالی ده ســاله کشــور منفــی اســت 

و از آن زمــان تاکنــون کشــورمان بــا خشک ســالی انباشــته مواجــه بــوده اســت )نمــودار 4(.

نمودار 5-4 روند تغییرات نمایه خشک سالی بر اساس شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر و 
تعرق در دوره های ده ساله

 )پژوهشکده هواشناسی، 1396(
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البتــه بایــد توجــه کــرد کــه خشک ســالی به عنــوان بــالی طبیعــی و پدیــده ای اجتناب ناپذیــر، 
از دیربــاز در پهنــه وســیع کشــورهای مختلــف به خصــوص کشــورهای مســتقر در مناطــق گــرم و 
خشــک، به ویــژه ایــران به کــرات حــادث می شــده اســت، امــا در خــالل ســال های اخیــر شــدت 
ایــن پدیــده و دوره زمانــی آن شــدیدتر شــده و ابعــاد گســترده تری یافتــه اســت. از ســوی دیگــر 
شــواهد موجــود نیــز از تــداوم و شــدت ایــن پدیــده در ایــران حکایــت دارد؛ بنابرایــن، در صــورت 
تــداوم و اعمــال مدیریت هــای ناکارآمــد و اســتفاده از راهبردهــای نامناســب، ایــن پدیــده اثــرات 
ــی و  ــای اجتماع ــروز تنش ه ــاز ب ــادی دارد و در زمینه س ــای اقتص ــی بخش ه ــر تمام ــی ب مخرب

سیاســی در هــر کشــوری مي شــود )پیرابنــد 1(
پیرابند 5-1 خشک سالی، بهره برداری ها بی رویه از منابع آب و جنگ داخلی در سوریه

جیانلوکاســرا 1 فعــال محیــط زیســت و محقــق، بیــن ســال های 2000 تــا 2011 از طریــق ســازمان های بین المللــی مختلف در ســوریه شــاغل 
بــوده و دولــت ســوریه را در پیشــبرد برنامه هــای حفاظــت از محیــط زیســت یــاری مــی داده اســت. او معتقــد اســت کــه جنــگ داخلــی 
ــوژی شــکننده دشــت های به مــوازات خشک ســالی طوالنی مــدت در ایــن کشــور  ــان و تخریــب اکول در ســوریه نتیجــه گســترش بیاب
روی داده اســت، البتــه ایــن بــه معنــای انــکاِر عوامــل دیگــر نظیــِر دخالت هــای ژئوپلیتیــک کشــورهای دیگــر به ویــژه ایاالت متحــده، 
رژیــم اشــغالگر و عربســتان نیســت، بلکــه بــه معنــاِی تأکیــد بــر نقــِش کلیــدی خشک ســالی و تخریــِب زیســت بوم در فراهــم کــردِن 
بســتری مســتعد بــرای بحــران اســت. فراینــدی کــه از 1958 آغــاز شــد؛ یعنــی زمانــی کــه دروازة »ســرزمین های مشــترِك متعلــق بــه قبایــل 
بادیه نشــین« بــه روی چــرای نامحــدود دام هــا گشــوده شــد. ایــن امــر نه تنهــا بــه فروپاشــی زیســت بوم منطقــه انجامیــد، بلکــه درنهایــت بــه 
تخلیــة منابــع آب و از میــان رفتــن کشــاورزی مناطــق وســیعی از ســوریه نیــز منجــر شــد. شکســِت دولــت ســوریه در یافتــن راه کاری برای 

جلوگیــری از ایــن رونــد تخریبــی، درنهایــت بــه آشــوب اجتماعــی و جنــگ داخلــی انجامیــد.
ســرا در ســال 2009 در گزارشــی اعــالم کــرد چنانچــه رونــِد بیابان زایــی گســترده ای کــه بیشــتر دشــت های ســوریه را فراگرفتــه اســت، 
به ســرعت متوقــف نشــود، بیابان زایــی و فروپاشــی زیســت بوم منطقــه بــه عاملــی مهــم بــرای بــروز بحران هــای اجتماعــی یــا حتــی جنــگ 
داخلــی در ایــن کشــور تبدیــل مي شــود. او اعــالم کــرد در صورتــی کــه بــرای ترمیــم و بهســازی ایــن دشــت ها و جلوگیــری از بیابانــی  
شــدن آنهــا اقــدام نشــود، ایــن بیابان هــا بیــش از نیمــی از مســاحت کشــور را فــرا خواهــد گرفــت. او عنــوان کــرد کــه چــرای بیــش از حــد 
دام هــا کــه بیــش از ظرفیــت بازتولیــد مراتــع در دشــت ها و مراتــع ســوریه بــود، عامــِل اصلــی تحلیــل رفتــن زیســت بوم های منطقــه اســت، 
ــوان کارشــناس  ــت مي کــرد،  به عن ــار کشــاورزی )FAO( از آن حمای ــروژه چهــار ســاله کــه ســازمان خواروب ــن او در یــک پ همچنی
ارشــد در کشــور ســوریه مشــارکت داشــت. یکــی از مهم تریــن دســتاوردها و نتایــج اجــرای ایــن پــروژه ایــن بــود کــه چــرای بیــش از 
حــد در دشــت های ســوریه مهم تریــن عامــل تخریــب بوم شــناختی و گســترش بیابــان بــوده اســت، امــا مقامــات دولتــی چنــدان بــه ایــن 
هشــدارها توجــه نکردنــد؛ زیــرا بــرای بســیاری از کارشناســان دولــت ســوریه ســاده تر بــود کــه ایــن مشــکالت را بــه عوامل خارجــی مانند 
خشک ســالی طوالنــی یــا تغییــر جهانــی اقلیــم نســبت دهنــد، البتــه خشک ســالی ها در مناطــق نیمه خشــک کشــور ســوریه، پدیــده ای 
طبیعــی تلقــی می شــده کــه در بازه هــای زمانــی مختلــف روی مــی داده اســت. افــزون بــر ایــن، تغییــر اقلیــم جهانــی نیــز اصطالحــی اســت 
کــه ســال های زیــاد بــر ســر زبان هــا افتــاده بــود. نســبت دادن ایــن مشــکالت بــه عوامــل خارجــی ماننــد بهانــه ای بــرای فــرار از مســئولیت و 

موجــه جلــوه دادن سیاســت های ناپایــدار دام پــروری در ایــن مناطــق بــه کار گرفتــه می شــد.
گفتنــي اســت مناطــق دشــتی حــدود 55 درصــد از ســطح کشــور ســوریه را شــامل می شــود. قرن هــای متمــادی، دام هــای بادیه نشــینان 
ــرداری  ــدار بهره ب ــی پای ــتان و اردن( به صورت ــراق، عربس ــمت هایی از ع ــا قس ــراه ب ــزرگ )هم ــرزمین ب ــن س ــی )Bedouins( از ای بوم
ــت  ــن دام و ظرفی ــادل را بی ــد و همــواره تع ــه چــرا می بردن ــن ب ــی معی ــن را در فصل ــی معی ــه دام های ــل و قبیل ــن هــر ای ــد؛ بنابرای مي کردن
ــوان  ــع هرگــز بیــش از ت ــرداری از مرات ــود کــه ســبب می شــد بهره ب ــدار ب ــن ســازوکار فراینــدی پای ــد. ای ــع رعایــت می کردن ــن مرات ای
بازتولیــد آنهــا صــورت نگیــرد، به گونــه ای کــه دامــداراِن عــرب ایــن مناطــق بــه پیشــگامان ایجــاد مناطــق حفاظت شــده شــهرت داشــتند. 
ایــن دامــداران چــرای دام را در بخش هایــی از مراتــع به صــورت موقتــی یــا دائــم ممنــوع می کردنــد کــه ایــن مناطــق حفاظــت شــده بــه 

»ِحمــا« موســوم بــود. ایــن ســاز و کارهــا ســبب شــده بــود تــا زیســت بوم های مرتعــی ایــن منطقــه طــی قرن هــا پایــدار بمانــد.
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شــکل گیری دولت هــای مــدرن در ســوریه و اعــالم ایــن مناطــق به عنــوان اراضــی ملــی، ســرآغازی بــرای فراینــد تخریــب و تحلیــل رفتــن 
زیســت بوم های منطقــه بــود. تفکــر اولیــه ملــی کــردن اراضــی طبیعــی و افزایــش بهــره وری از منابع ملی توســط دولــت از شــوروی اقتباس 
شــد و بــدون هیــچ نــگاهِ انتقــادی در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت در ســال 1958، دولــت ســوریه دشــت های وســیع این کشــور را ملی 
اعــالم کــرد و بــه ایــن ترتیــب ایــن مناطــق را عمــالً بــه منطقــه ای آزاد )تبدیــل کاالی خصوصــی بــه کاالی عمومــی( بــرای بهره بــرداری 
تبدیــل کــرد. درنتیجــه ایــن سیاســت، ارتبــاط و تعــادل پایــداری کــه بیــن منابــع طبیعــی و کاربــران بومــی آن مناطــق طــی قــرون متمــادی 

شــکل گرفتــه بــود، بــه نــاگاه از هــم گسســت و دچــار اختالل و فروپاشــی شــد. 
ــه ای  ــوریه و در منطق ــرقی س ــت های ش ــی، در دش ــردن اراض ــی ک ــت های مل ــوازات سیاس ــز به م ــری نی ــرب دیگ ــت های مخ سیاس
در شــرق رود فـُـرات رخ داد کــه ایــن مناطــق ظرفیــت پذیــرش ایــن دســته از فعالیت هــا را نداشــت. ایــن سیاســت توســعه کشــاورزی 
ــن  ــت. ای ــرار داش ــت ق ــت دول ــت حمای ــدت تح ــه به ش ــود ک ــی ب ــع آب زیرزمین ــرداری از مناب ــاری و بهره ب ــر آبی ــی ب ــز مبتن متمرک
فرایندهــا باعــث شــد تــا بــرای چندیــن دهــه بــدون کنتــرل و مدیریــت اصولــی ایــن منابــع، آب از ســفره های محــدود زیرزمینــی بــه 
بــاال پمپــاژ شــوند، بــه ایــن ترتیــب هم زمــان بــا تخلیــه ســفره های زیرزمینــی، هرســال چاه هــای عمیق تــری حفــر می شــد و ســوخت 
بیشــتری بــرای پمپــاژ آب مــورد نیــاز بــود. به تدریــج ســفره های آب زیرزمینــی کاهــش پیــدا کــرد و بازدهــی اراضــی به طــور مرتــب 

کــم شــد کــه پیامدهــای ایــن پدیــده بــه کمیابــی منابــع و فقــر گســترده در ایــن مناطــق منتهــی شــد.
گفتنــي اســت یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای کلیــدی و ســاختاری اقلیم هــای مناطقــی ماننــد ســوریه و ایــران زیســت بوم های شــکننده 
و آســیب پذیر ایــن مناطــق اســت؛ زیــرا میــزاِن رطوبــت و نــزوالت جــوی در آنهــا به صــورت دوره ای تغییــر می کنــد. ایــن دوره هــا معموالً 
پنــج تــا هفــت ســال طــول می کشــند، اما ایــن پدیــده در بســیاری از مناطق جهــان به دلیل تغییــرات اقلیمــی طوالنی تر شــده اســت؛ بنابراین 
تخریــب مســتمر ایــن زیســت بوم های نیمه خشــک منطقــه، به تدریــج تــاب آوری1 آنهــا را به صــورت مســتمر کاهــش می دهــد. از ســوی 
دیگــر گرمایــش جهانــی و تأثیــر آن در ایجــاد الگوهــای بلندمــدت خشک ســالی در منطقــه، شــدت و فراوانــی چرخه هــای خشک ســالی 
دشــت های ســوریه را تشــدید کــرد. در گذشــته بــه دلیــل بهره بــرداری پایــدار از ایــن مناطــق برقــراری تعــادل بیــن فعالیت هــای انســانی و 
ظرفیــت تحمــل منطــق، زیســت بوم های ایــن دشــت ها تــاب آوری بیشــتری داشــتند، درنتیجــه می توانســتند خشک ســالی های شــدید و 
طوالنــی را تحمــل کننــد، امــا کاهــش تــاب آوری زیســت بوم های منطقــه ســبب شــد کــه در دهــه اخیــر، دامــداران و کشــاورزان منطقــه 
از افــِت ناگهانــی و شــدید حاصلخیــزی خــاك و افزایــِش فراوانــی طوفان هــای خــاك کــه خــود نتیجــه افزایــش فرســایش خــاك اســت، 

همچنیــن گســترش بیابان هــا به صــورت مســتمر نگــران شــوند.
خشک ســالی شــدید بیــن ســال های 2006 تــا 2010، قطــع ناگهانــی یارانه هــای دولتــی و افزایــش شــدید قیمــت ســوخت کــه بــرای پمپــاژ 
آب از چاه هــای عمیــق حیاتــی بــود، درنهایــت بــه فروپاشــی کامــل کشــاورزی در منطقه هــای شــرقی ســوریه انجامیــد. هم زمــان نیــز زواِل 
ــه  ــگار محلــی در شــرق ســوریه در ســال 2009 خطــاب ب ــه حــدی بی ســابقه رســید. یــک روزنامه ن ــودی زیســت بوم های منطقــه ب و ناب
»گــروه بین المللــی بحــران2«  اعــالم کــرد کــه خشک ســالی و کاهــش و نابــودی منابــع آب ممکــن اســت زمینه ســاز فاجعــه در ایــن منطقــه 
شــود. هشــدارها و اعــالن بیدارباش هایــی کــه پیشــتر توجهــی بــه آنهــا نمی شــده اســت، بــه موضعــی فراگیــر و ملمــوس تبدیــل شــد، بــه 
ایــن ترتیــب مجموعــه ای از بحران هــای زیســت محیطی و فروپاشــی کشــاورزی و دامــداری در ایــن منطقــه، بحــران اجتماعــی و سیاســی 
بی ســابقه ای را در نواحــی روســتایی و غیرشــهری ســوریه ایجــاد، و بــه جابجایــی و مهاجــرت داخلــی گســترده ای منتهــی شــود، به گونه ای 

کــه بــه دلیــل تأخیــر در اتخــاذ تدابیــر مناســب و به موقــع، دولــت نتوانســت ایــن بحــران را بــه خوبــی مدیریــت کنــد.
در یادداشــت کوتاهــی کــه در ایــن گــزارش آمــده بــود، درنتیجــه خشک ســالی و بــه دنبــال آن کمبــود آب ســبب مهاجــرت و جابه جایی 
گســترده کشــاورزان و دامــداران منطقــه شــد. بر اســاس یادداشــت برخــی از محققــان و تحلیلگــران کمبــود آب به عنــوان کاتالیــزور در 
بحــران ســوریه عمــل کــرده اســت. یافته هــای برخــی از منابــع علمــی نشــان می دهــد کــه خشک ســالی طوالنی مــدت در ســوریه کــه 
بیــش از پنــج ســال طــول کشــید، بــه کاهــش چشــمگیر تولیــدات کشــاورزی و افزایــش بیــکاری و مهاجــرت در ایــن کشــور منجــر شــد؛ 
به طــوری کــه حــدود 1/5 نفــر از جمعیــت روستانشــین بــرای یافتــن کار بــه شــهرها از جملــه شــهرهایی که شــورش ها در مــارس 2011 از 
آنجــا آغــاز شــده بــود، مهاجــرت کــرده بودنــد. ایــن مهاجرت هــا ســبب ایجــاد مشــکالتی در شــهرها و کشــورهای مبــدأ و مقصــد شــد و 
تبعــات امنیتــی و اجتماعــی و رکــود ارزش هــای انســانی را بــه دنبال داشــت. تخریب تأسیســات، نگهــداری نکــردن از آن هــا و محدودیت 
منابــع تأمیــن انــرژی موجــب شــده اســت کــه دسترســی مطمئــن بــه آب 50 درصــد کاهــش یابــد و حــدود 69 درصــد مــردم ســوریه برای 
تأمیــن آب مــورد نیــاز خــود متحمــل هزینه هــای زیــادی شــوند، بــه ایــن ترتیــب زنجیــره ای از ایــن رخــداد کــه از کمبــود و نابــودی منابــع 
آب در ایــن کشــور آغــاز شــد، بــه مجموعــه ای از ناآرامی هــا و جنــگ در ایــن کشــور منتهــی و فجایــع انســانی را در این کشــور بــه همراه 

آورده اســت کــه ممکــن اســت در ســایر مناطــق جهــان بــا شــدت و ضعف هایــی بــروز کنــد.
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بایــد یــادآور شــد تسلســل حــوادث ناشــی از مجموعــه از عوامــل طبیعــی )ماننــد خشک ســالی( و عوامــل انســانی )بهره بــرداری بی رویه از 
منابــع پایــه( کــه بــه تخریــب و فروپاشــی منجــر می شــود، بــرای بســیاری از بوم شناســان ملمــوس و آشــکار اســت، امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
در بســیاری از مــوارد ایــن فرایندهــای مخــرب به کنــدی رخ می دهــد )ماننــد کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینــی( و بــرای بســیاری از مردم 
و سیاســت گذاران چنــدان درك شــدني نیســت، درنتیجــه بــه اعالن هــای بیدارباشــی کــه ایــن طیــف از صاحب نظــران عنــوان مي کردنــد، 

گــوش فــرا نمی دهنــد یــا بســیار دیــر بــه ایــن مســائل توجــه می کننــد )ســرا، 2015(.

5-3- محدودیت های روزافزون منابع آب کشور
ــک،  ــارش، ســاختار فیزیوگرافی ــع ب ــی، نظــام توزی ــوع شــرایط اقلیم ــی، تن شــرایط توپوگراف
ــرار گرفتــن کشــور در کمربنــد خشــک کــره  ــی و ق جهــت شــیب زمیــن و موقعیــت جغرافیای
ــدی  ــره کشــورهای خشــک و نیمه خشــک طبقه بن ــران در زم ــا ای ــن ســبب شــده اســت ت زمی
شــود؛ به طــوری کــه حــدود 75 درصــد مســاحت آن در منطقــه خشــک و نیمه خشــک و تنهــا 25 
درصــد مســاحت آن خــارج از ایــن منطقــه قــرار گرفتــه اســت. میانگیــن نــزوالت جوی ســاالنه در 
ایــران در مقایســه بــا متوســط بارندگــی قــاره آســیا )600 میلی متــر( و جهــان )800 میلی متــر( 
کمتــر و حــدود 251 میلی متــر اســت، ایــن میــزان حــدود یک ســوم متوســط جهانــی و نصــف 
بارندگــی قــاره آسیاســت، البتــه در چنــد ســال اخیــر به دلیــل تغییــرات اقلیمــی و خشک ســالی 

ایــن میــزان نیــز کاهــش یافتــه و بــه حــدود 200 میلی متــر رســیده اســت.
میانگیــن بلندمــدت نــزوالت جــوی در ایــران طــی دوره آبــی 1393 -1347 حــدود 400/5 
میلیــارد متــر مکعــب اســت. اگرچــه ایــن حجــم بــارش در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه مهــم 
ــزوالت جــوی )بیــش از 70 درصــد( درنتیجــه تبخیــر تعــرق از  ــادی از ایــن ن اســت، بخــش زی
دســترس خــارج می شــود؛ بــه ایــن ترتیــب حجــم آب باقیمانده بــرای کشــور حــدود 130 میلیارد 
ــادآور  ــوده و در حقیقــت پتانســیل آبــی کشــور را تشــکیل می دهــد، البتــه بایــد ی مترمکعــب ب
شــد کــه رقــم 130 میلیــارد متــر مکعــب کــه همــواره در منابــع مختلــف به عنــوان پتانســیل آبــی 
ذکــر می شــود، متوســط حجــم بلندمــدت پتانســیل آبــی کشــور را نشــان می دهــد. بــر اســاس 
مطالعــات اخیــر به دلیــل خشک ســالی ها و تغییــرات اقلیمــی چنــد ســال اخیــر، پتانســیل آبــی 
کشــور کاهــش محسوســی یافتــه اســت؛ به طــوری کــه ایــن مقــدار از 130 میلیــارد متــر مکعــب 
طــی دوره 1334 تــا 1378 )میانگیــن 45 ســاله( بــه حــدود 122/5 میلیــارد متــر مکعــب طــی 
دوره 1392- 1348 )میانگیــن 45 ســاله( کاهــش یافتــه اســت. رقــم مزبــور بــرای میانگیــن 15 
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ــر  ــارد مت ــم 115 میلی ــاز هــم نشــان دهندة کاهــش و رق ــز ب ــی 1392( نی ســاله )دوره 1378 ال
مکعــب را نشــان می دهــد. ایــن مقــدار طــی ســال های اخیــر بــاز هــم کاهــش یافتــه و میانگیــن 
پتانســیل آبــی کشــور بــرای دوره 5 ســاله 1388 الــی 1392 حــدود 104 میلیــارد متــر مکعــب را 
نشــان می دهــد کــه مبیــن کاهــش زیــاد منابــع آبــی کشــور اســت. البتــه در ســند برنامــه ششــم 
توســعه ایــن رقــم 88 میلیــارد متــر مکعــب اعــالم شــده اســت کــه مبیــن کاهــش 32 درصــد 

مجمــوع آب تجدیدشــونده کشــور اســت )نمــودار 5(.
نمودار 5-5 کاهش حجم آب تجدیدپذیر کشور در مقاطع زمانی مختلف

مأخــذ: دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفــا، 1393، وزارت نیــرو؛ ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، 1394، ســند برنامــه ششــم 
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران )1395- 1399(،

 البتــه بایــد یــادآور شــد کــه توزیــع مکانــی آب در ایــران به دلیــل شــرایط طبیعــی بســیار 
ــزوالت  ــا 10/8 درصــد مســاحت کشــور از 18/6 درصــد ن ــز خــزر ب ناهمگــن اســت. حــوزه آبری
ــا  ــا 50/7 درصــد مســاحت، تنه ــزی ب ــز مرک ــد و حــوزه آبری ــت می کن جــوی را در ســال دریاف
33/6 درصــد حجــم بــارش را بــه خــود اختصــاص می دهــد، البتــه بایــد یــادآور شــد کــه توزیــع 
ــا توزیــع جمعیــت تناســب نــدارد؛  جریان هــای آبــی در ســطح جهــان نیــز نامتعــادل اســت و ب
بــرای مثــال حــوزه آبخیــز آمــازون در امریــکای جنوبــی حــدود 15 درصــد از آب هــای روان کــره 
زمیــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت، در حالــی کــه فقــط 4 درصــد از جمعیــت جهــان در 
ایــن حــوزه ســاکن هســتند. رودخانه هــای مناطــق شــمالی امریــکای شــمالی و منطقــة اروپایــی 
روســیه ســاالنه حــدود 1800 کیلومتــر مکعــب آب را بــه مناطقــی وارد می کننــد کــه جمعیــت 
ــاره  ــی کــه ق ــر اســاس اطالعــات موجــود، در حال اندکــی در آن زندگــی می کننــد. همچنیــن ب
آســیا حــدود 60,5 درصــد جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت، امــا حــدود 36 درصــد از 
منابــع آب تجدیــد پذیــر دنیــا را در اختیــار دارد، در حالــی کــه امریــکای جنوبــی و حــوزه کارائیب 
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بــا 6/4 درصــد جمعیــت جهــان، حــدود 26 درصــد از منابــع آب تجدیــد پذیــر دنیــا را در اختیــار 
دارد. همچنیــن در حالــی کــه ایــران 1 درصــد از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت، 

امــا تنهــا 0/3 درصــد از منابــع آب تجدیــد پذیــر را در اختیــار دارد )نمــودار 6(.
نمودار 5-6 توزیع جمعیت و آب به تفکیک مناطق مختلف جهان

عــالوه بــر توزیــع نامــوزون مکانــی نــزوالت جــوی در کشــور، توزیــع زمانــی ایــن نــزوالت نیــز 
ــال های  ــد، در س ــوان ش ــه عن ــه ک ــوع همان گون ــن موض ــت و ای ــن اس ــیار ناهمگ ــور بس در کش
اخیــر بــه دلیــل پیامدهــای ناشــی از تغییــرات اقلیمــی تشــدید شــده و میــزان آن در ســال های 
مختلــف، و حتــی فصــول مختلــف متغیــر اســت کــه ایــن پدیــده مشــکالت گوناگونــی را در چنــد 
ــرای بخش هــای مختلــف، خصوصــاً بخــش کشــاورزی و بعضــاً تأمیــن آب شــرب  ســال اخیــر ب
شــهرها بــه همــراه داشــته و زیان هــای اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی بــر ایــن بخش هــا تحمیــل 
ــه از  ــی ک ــی در مناطق ــی، حت ــرات آب و هوای ــه تغیی ــه، درنتیج ــوان نمون ــت. به عن ــرده اس ک
ــی از  ــوند، در بعض ــدی می ش ــاران طبقه بن ــق پرب ــره مناط ــوی در زم ــزوالت ج ــارش ن ــر ب نظ
ــل  ــور(. تحلی ــمال کش ــاحلی ش ــتان های س ــت )اس ــهود اس ــاًل مش ــی کام ــال کم آب ــای س ماه ه
ــه ســال دیگــر اســت.  ــاد آن از ســالی ب ــرات زی ــه تغیی ــده دامن ــزوالت جــوی بیان کنن ــی ن زمان
ــتان های  ــر اس ــزرگ اقتصــادی نظی ــز ب ــه مراک ــزی کشــور ک ــژه در نواحــی مرک ــر به وی ــن ام ای
تهــران، مرکــزی، اصفهــان و بخشــی از اســتان های فــارس، کرمــان، خراســان و تعــداد دیگــری 
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از اســتان های کشــور را در برمی گیــرد، بســیار مشــهود بــوده اســت؛ به طــوری کــه در تابســتان 
ســال 1396 شــش کالن شــهر و 289 شــهر کشــور در معــرض تنــش آبــی قــرار گرفتــه بودنــد.
بایــد یــادآور شــد کــه متوســط پتانســیل آبــی کشــور رقمــي ثابــت بــوده و در خــالل چند ســال 
ــرای آب به علــت رشــد جمعیــت،  ــن بیــن،  تقاضــا ب ــن رقــم کاهــش یافتــه اســت. در ای اخیــر ای
توســعه کشــاورزی، شهرنشــینی و صنعــت در خــالل ســال های اخیــر میــزان متوســط ســرانه آب 
تجدیدپذیــر کشــور را تقلیــل کــرده اســت؛ به طــوری کــه ایــن رقــم در ســال 1340 حــدود 5500 
ــه حــدود 2500 و در ســال  ــه حــدود 3400 در ســال 1367 ب ــود در ســال 1357 ب مترمکعــب ب
1376 بــه حــدود 2100 مترمکعــب کاهــش یافتــه اســت، ایــن میــزان بــا توجــه بــه رونــد افزایــش 
ــدود 1300  ــه ح ــال 1400 ب ــق س ــدود 1750 و در اف ــه ح ــال 1385 ب ــور در س ــت کش جمعی
مترمکعــب تنــزل خواهــد یافــت. صرف نظــر از تفاوت هــای آشــکار منطقــه ای در کشــور و طیــف 
ــای عمــان، نیمــه شــرقی کشــور از  گســترده مناطــق خشــک نظیــر ســواحل خلیج فــارس و دری
خراســان تــا سیســتان و بلوچســتان و نیــز حوضه هــای مرکــزی کــه میــزان ســرانه آب قابــل تجدید 
در آن هــا از میــزان متوســط کشــور به مراتــب پایین تــر اســت. گفتنــي اســت ارقــام متوســط ســرانه 
آب کشــور در ســال های آینــده بــه مفهــوم ورود ایــران بــه مرحلــه تنــش آبــی از ســال 1385 و ورود 

بــه حــد کم آبــی )مواجــه بــا کمبــود جــدی آب( در ســال 1415 شمســی خواهــد بــود.
بهره برداری هــای بی رویــه از منابــع آب هــای زیرزمینــی یکــی از دالیــل بــروز کمیابــی 
ــالت  ــاکنان ف ــالش س ــته های دور ت ــد از گذش ــادآور ش ــد ی ــت. بای ــران اس ــزون آب در ای روزاف
ایــران بــرای دســتیابی و اســتفاده بهینــه از منابــع آب، ســبب خلــق روش هــای شــگفت انگیزی 
ــا  ــج ب ــا به تدری ــده اســت، ام ــه ش ــن منطق ــاورزی در ای ــعه کش ــرای توس ــات ب ــر قن ــد حف مانن
برهــم خــوردن حکمرانــی آب، ایــن سیســتم های آبیــاری اهمیــت و کارایــی خــود را در مقابــل 
روش هــای نویــن از دســت داد و توازنــی کــه طــی هــزاران ســال بیــن منابــع و مصــارف آب در 
ایــن منطقــه شــکل گرفتــه بــود، بــا تغییــر حکمرانــی آب برهــم خــورد. بــا پیشــرفت فنــاوری و 
دسترســی بــه فناوری هــای جدیــد، پمپــاژ آب در خــالل دهه هــای گذشــته از یک ســو و برهــم 
ــع آب  ــا از مناب ــع آب در کشــور از ســوی دیگــر ســبب شــده اســت ت ــی مناب ــوع حکمران زدن ن
ــا  ــع آب نامحــدود ب ــه مناب ــی ب ــم دسترس ــود. توه ــرداری ش ــی کشــور به شــدت بهره ب زیرزمین
ــش  ــد دهــه گذشــته ســبب افزای ــاژ آب در چن ــوی پمپ ــزات و ماشــین آالت ق اســتفاده از تجهی
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ــا از حــدود 47  ــه شــمار آنه ــق و نیمه عمیــق کشــور شــده و ب چشــمگیر شــمار چاه هــای عمی
هــزار حلقــه در ســال آبــی 52-51 بــا نــرخ رشــد ســاالنه 6/7 درصــد بــه حــدود 789 هــزار حلقــه 
چــاه در ســال آبــی 1393-1394 افزایــش یافتــه اســت، بــه ایــن ترتیــب طــی ایــن دوره تعــداد 
چاه هــای عمیــق حــدود 18 برابــر شــده و به طــور متوســط ســاالنه بیــش از 17 هــزار حلقــه چــاه 
عمیــق و نیمه عمیــق اضافــه شــده اســت )نمــودار 7(. از مجمــوع ایــن چاه هــا حــدود 420 هــزار 

حلقــه مجــاز و بقیــه )45 درصــد( غیرمجــاز هســتند.

نمودار 5-7 روند افزایش تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق کشور طی سال های آبی -1351
1352 تا 1393-1394

منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران )1394(، وزارت نیرو؛ سالنامه آماری کشور )1394(؛ )1395( مرکز آمار ایران

 همچنیــن طــی ایــن دوره میــزان برداشــت ها از 9 میلیــارد متــر مکعــب در ســال بــه بیــش 
از 45 میلیــارد متــر مکعــب رســیده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب طــی ایــن دوره تعــداد چاه هــا 16 
برابــر و میــزان برداشــت ها بیــش از 5 برابــر شــده اســت. شــایان ذکــر اســت علی رغــم افزایــش 
شــمار چاه هــای عمیــق طــی چنــد دهــه گذشــته، ممکــن بــود کــه میــزان تخلیــه از ایــن منابــع 
آب افزایــش پیــدا کنــد، امــا از ســال 1387 و بــا وجــود افزایــش فــراوان چاه هــا، آبدهــی آن هــا 

کاهــش یافتــه اســت )نمــودار 8(.
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نمودار 5-8 روند تغییرات تعداد و تخلیه چاه های بهره برداری کشور طی دوره 37 ساله

)منبع: پوراصغر سنگاچین، 1396(

ــور  ــترده ای را در کش ــي گس ــی کم آب ــای زیرزمین ــه از آب ه ــرداری بی روی ــای بهره ب فراینده
رقــم زده اســت؛ فراینــدی کــه تــا مدت هــای زیــادی پنهــان بــوده اســت. از آنجــا  کــه بیشــتر ایــن 
ــی از قابلیت هــای  ــا مدت هــا ظرفیــت کاذب ــاژ بیــش از حــد انجــام می شــد ت آب درنتیجــه پمپ
ایــن منابــع بــرای توســعه کشــاورزی ارائــه مي شــد. هرچنــد صاحب نظــران هشــدارهای متعــددی 
ــه ایــن هشــدارها  ــا مدت هــا چنــدان توجهــی ب ــد، ت ــع داده ان درخصــوص محدودیــت ایــن مناب
ــروز بحران هــای متعــدد در خــالل چنــد ســال اخیــر، موضــوع کمبــود  ــا ب ــا ب نشــده اســت، ام
منابــع آب در برنامــه ششــم توســعه، و به عنــوان یکــی از موضوعــات خــاص در مــاده 2 قانــون ایــن 
ــد  ــی کشــور طــی چن ــای زیرزمین ــه از آب ه ــت. برداشــت های بی روی ــرار گرف ــه مدنظــر ق برنام
دهــه گذشــته بســیاری از دشــت های کشــور را بــا بحــران مواجــه کــرده و شــرایط نامطلوبــی را 
در ایــن مناطــق به وجــود آورده اســت کــه اثــرات کوتاه مــدت آن  به صــورت فرونشســت زمیــن و 
اثــرات بلندمــدت آن  نیــز بــه  شــکل تعارضــات و منازعــات اجتماعــی و همچنیــن مهاجرت هــای 
گســترده در ایــن نواحــی بــه ســایر مناطــق و کانون هــای زیســتی و کالن شــهرهای کشــور کــه در 
حــال حاضــر بــا مشــکالت گوناگونــی از منظــر تأمیــن آب مواجه هســتند، پدیــدار شــود. درنتیجه 
ــوع 609  ــور )از مجم ــت های کش ــادی از دش ــمار زی ــی، ش ــع آب ــه از مناب ــت های بی روی برداش
ــده  اســت.  ــالم ش ــوع اع ــا ممن ــرداری از آن ه ــه و بهره ب ــرار گرفت ــی ق ــرایط بحران دشــت( در ش



چالش های آب و محیط زیست ایران   /265

ــت  ــداد 199 دش ــه از تع ــت های ممنوع ــداد دش ــرو، تع ــات وزارت نی ــار و اطالع ــاس آم ــر اس ب
ممنوعــه در ســال 1380 بــه 320 دشــت در ســال 1394 رســیده اســت کــه بیان کننــده وضعیــت 
نامناســب منابــع آب زیرزمینــی در ایــن دشت هاســت، همچنیــن بــر اســاس گــزارش وزارت نیــرو، 
ــر شــده و از  ــه در کشــور حــدود 24 براب ــداد دشــت های ممنوع ــا 1395 تع طــی دوره 1347 ت
15 دشــت در ابتــدای ایــن دوره بــه حــدود 355 دشــت در پایــان دوره یادشــده رســیده اســت.
ــون در 11 دشــت کشــور مشــخص  ــرخ فرونشســت تاکن ــزان ن بررســی ها نشــان مي دهد می
شــده اســت کــه در بیــن آنهــا دشــت های کاشــمر و رفســنجان بــا بیشــینه نــرخ فرونشســت بــه 
میــزان 30 ســانتیمتر بــر ســال بیشــترین فرونشســت، و دشــت های ورامیــن، گلپایــگان و نیشــابور 
ــرخ فرونشســت  ــن ن ــر ســال کمتری ــانتیمتر ب ــزان  12 س ــه می ــرخ فرونشســت ب ــا بیشــینه ن ب
ــعت های  ــا و وس ــا نرخ ه ــور ب ــت های کش ــتر دش ــد در بیش ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــته اس را داش
گوناگــون ایــن پدیــده وجــود داشــته باشــد. تاکنــون حــدود 100 فروچالــه در ایــران شناســایی 
ــاد  ــا در اختیارآب ــن آنه ــدان و بزرگ تری ــتان هم ــا در اس ــداد آنه ــه بیشــترین تع شــده اســت ک

ــی، 1387(. ــرار دارد )ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدن ــان ق کرم
 شــایان ذکــر اســت اگرچــه تعــدادی از کارشناســان وزارت نیــرو وجــود پدیــده فرونشســت 
زمیــن را در دشــت هایی ماننــد رفســنجان و مشــهد از دهــه 60 خورشــیدی شناســایی و گــزارش 
ــت.  ــخص نبوده اس ــت ها مش ــرخ فرونشس ــه  و ن ــا  پهن ــک از گزارش ه ــد، در هیچ ی ــرده بودن ک
ــزان  ــاس می ــر اس ــول ب ــور معم ــه به ط ــه ای ک ــات نقط ــد اطالع ــا چن ــا تنه ــن گزارش ه در ای
ــداد  ــل تع ــن رو، به دلی ــه شــد؛ از ای ــود، ارائ ــده ب ــه دســت آم ــا ب ــه جــدار چاه ه بیرون زدگــی لول
کــم داده هــای کمــی از وســعت، عمــق و میــزان فرونشســت، امــکان شــناخت کامــل ایــن پدیــده 
ــورد  ــود. از ســال 1384 بررســی هایی در م ــر نب ــد آن امکان پذی ــوب پیام ــرات نامطل ــزان اث و می
ــی انجــام شــده اســت  ــن در ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدن ــده فرونشســت زمی پدی
کــه بیانگــر میــزان نگران کننــده فرونشســت 11 دشــت کشــور اســت، از میــان ایــن دشــت ها، 
ــر  ــزان 30 ســانتیمتر ب ــه می ــرخ فرونشســت ب ــا بیشــترین ن دشــت های کاشــمر و رفســنجان ب
ســال و دشــت های ورامیــن، گلپایــگان و نیشــابور  بــا نــرخ فرونشســت بــه میــزان 12 ســانتیمتر 
ــت های  ــتر دش ــد در بیش ــر می رس ــه نظ ــته اند. ب ــت را داش ــرخ فرونشس ــن ن ــال کمتری در س

ــده وجــود داشــته باشــد )شــکل 1(. ــن پدی ــا و وســعت های گوناگــون ای ــا نرخ ه کشــور ب
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شکل 5-1 وضعیت فرونشست زمین در شماری از دشت های کشور 

منبع: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1387

ــره وری آن  ــع آب، به ــه از مناب ــتفاده بهین ــد اس ــن و رص ــم تبیی ــاخص های مه ــی از ش یک
اســت. ایــن شــاخص نشــان می دهــد اقتصــاد کشــور بــه ازای اســتحصال هــر متــر مکعــب آب، 
چنــد واحــد تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( تولیــد می کنــد. مقــدار ایــن شــاخص بســته بــه 
شــرایط اقتصــادی، اقلیمــی، نــوع خــاک اراضــی کشــاورزی، اقتصــادی، ســطح فنــاوری، فرهنگ و 
الگوهــای تولیــد و مصــرف، توســعة صنعتــی و... تفاوت هــای زیــادی در بیــن کشــورهای مختلــف 
ــای  ــرد و ویژگی ه ــت ک ــد دق ــاخص بای ــن ش ــتفاده از ای ــه در اس ــد، البت ــان می ده ــان نش جه

ــرار داد. ــر ق ــده را مدنظ گفته ش
ــرای ارتقــای بهــره وری آب در  ــادی ب هرچنــد در چنــد دهــه گذشــته تالش هــای بســیاری زی
کشــور انجــام شــده و ایــن شــاخص در کشــور بهبــود یافتــه اســت، میــزان ایــن شــاخص هنــوز در 
مقایســه بــا ســایر کشــورها در ســطح پایینــی قــرار دارد. معمــوالً کشــورهایی کــه بــا محدودیــت 
شــدید آبــی مواجــه هســتند تــالش می کننــد بــا اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته از هــر قطــره 
ــی  ــه فعالیت های ــود را ب ــق اقتصــاد خ ــن طری ــد و از ای ــتفاده کنن ــیوه اس ــن ش ــه کارآمدتری آب ب
ــی در ســال 2016، میــزان  ــر اســاس گــزارش بانــک جهان ــا مصــرف کمتــر آب ســوق دهنــد. ب ب
بهــره وری آب در ایــران در ســال 2002 معــادل 3/8 دالر بــه ازای مصــرف هــر متــر مکعــب آب بــود 
کــه بــا نــرخ رشــد ســاالنه 2/6 درصــد بــه 5/2 دالر در ســال 2014 رســیده اســت، در حالــی کــه 
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ایــن شــاخص طــی ایــن دوره در کشــور ترکیــه از 12/4 بــه 24/4 دالر و بــرای فلســطین اشــتغالی از 
95/1 بــه 137/3 دالر بــه ازای مصــرف هــر متــر مکعــب افزایــش یافتــه اســت )نمــودار 9(.
نمودار 5-9  بهره وری آب در ایران و کشورهای منتخب طی دوره 2002-2014

Source: World Development Indicators 2014, World Bank 2016

ــاختار  ــه س ــف ب ــورهای مختل ــره وری آب در کش ــزان به ــد، می ــوان ش ــه عن ــه ک همان گون
اقتصــادی، وضعیــت اقلیمــی و بوم شــناختی،  میــزان توســعه یافتگی، توســعه بخــش کشــاورزی و 
غیــره بســتگی دارد؛ بــه همیــن دلیــل در مقایســه بهــره وری کل آب در اقتصــاد هــر کشــور بایــد 
ــه کــه مالحظــه می شــود، در ســال 2014 میــزان بهــره وری  ــا احتیــاط عمــل کــرد. همان گون ب
ایــران 5 دالر بــه ازای هــر مصــرف متــر مکعــب اعــالم شــده اســت، در حالــی کــه ایــن میــزان در 
کشــورهایی ماننــد قطــر و ســنگاپور کــه خدمــات بســیار گســترده ای دارنــد، به ترتیــب معــادل 
ــا وجــود ایــن و علی رغــم ایــن تفــاوت، هنــوز بهــره وری ایــن  ــوده اســت. ب 363 و 1493 دالر ب
شــاخص در ایــران در ســطح پایینــی قــرار دارد و کمتــر از یــک ســوم متوســط بهــره وری آب در 
جهــان اســت، همچنیــن میــزان ایــن شــاخص در کشــورهایي بــا درآمــد کــم و زیــاد تفاوت هــای 
ــد پاییــن در ســال  ــا درآم فاحشــی را نشــان می دهــد، به طــوری بهــره وری آب در کشــورهای ب

2014 حــدود 4 دالر و در کشــورهای بــا درآمــد بــاال حــدود 48 دالر بــوده اســت )جــدول 1(.
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جدول5-1 میزان بهره وری آب در ایران و کشورهای منتخب در سال 2014
)دالر به ازای هر متر مکعب مصرف آب به قیمت ثابت سال 2010(

بهره وری نام کشور بهره وری نام کشور

28 عربستان سعودی 1 پاکستان

28 فدراسیون روسیه 1 ترکمنستان

32 برزیل 3 مصر

32 لبنان 3 هند

38 ایتالیا 3 عراق

42 کره جنوبی 4 ارمنستان

46 کانادا 4 بنگالدش

51 عمان 5 آذربایجان

65 استرالیا 5 ایران

73 ژاپن 7 شیلی

84 بحرین 7 تایلند

89 امارات متحده عربی 8 اندونزی

110 آلمان 9 قزاقستان

137 فلسطین اشغالی 10 بلغارستان

322 بریتانیا 12 آرژانتین

363 قطر 14 چین

1493 سنگاپور 14 تونس

18 جهان 15 مکزیک

4 کشورهای با درآمد پایین 24 ترکیه

4 کشورهای با درآمد متوسط باال 26 یونان

15 کشورهای با درآمد متوسط پایین 28 مالزی

48 کشورهای با درآمد باال 28 مجارستان

Source: World Development Indicators 2014, World Bank 2016
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5-4- مصرف انرژی، انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای
بخــش انــرژی مهم تریــن رکــن توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هــر جامعــه ای اســت و تعامــل و 
ســازگاری ایــن بخــش بــا ســایر بخش هــا از جملــه محیــط زیســت و بخش هــای اقتصــادی، یکــی از 
مهم تریــن پیش شــرط های دســتیابی بــه توســعه پایــدار در هــر جامعــه ای قلمــداد می شــود. بخــش 
انــرژی از مرحلــه اکتشــاف، فــرآوری، توزیــع تــا مصــرف نهایــی، آثــار و پیامدهــای محیــط زیســتی 
ــت بوم های  ــیاری از زیس ــان و بس ــالمت انس ــف س ــرق مختل ــه ط ــود آورده و ب ــددی را به وج متع
حیاتــی را در معــرض انــواع تهدیدهــای جــدی قــرار می دهــد؛ بــه همیــن دلیــل کاهــش و تقلیــل 

اثــرات ســوء ناشــی از مصــرف انــرژی، یکــی از مهم تریــن مســائل در ســطح جهــان اســت.
در فراینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور در چنــد دهــه گذشــته، دو مســئله عمــده در 
بخــش انــرژی مطــرح بــوده اســت. از یک ســو، رشــد توســعه اقتصــادی و بهبــود ســطح زندگــی 
ــدی،  ــای تولی ــتمرار فعالیت ه ــرای اس ــرژی الزم ب ــه ان ــت ک ــد آورده اس ــرایطی را پدی ــردم ش م
ــر اســاس مالحظــات اجتماعــی  ــاً ب ــی و گســترش آنهــا تأمیــن، و سیســتم عرضــه صرف خدمات
ــر،  ــوی دیگ ــود. از س ــا ش ــه رو تقاض ــت محیطی دنبال ــای زیس ــه محدودیت ه ــه ب ــدون توج و ب
وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت و وابســتگی انکارناپذیــر 
بخش هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه بخــش نفــت، توســعه ســایر بخش هــا را بیــش از پیــش بــه 
ایــن منابــع تجدیدناپذیــر وابســته کــرده اســت. برآیندهــای تحــوالت فــوق ســبب شــده مصــرف 
بی رویــه انــرژی در کشــور و انتشــار طیــف گســترده ای از آالینده هــای هــوا و گازهــای گلخانــه ای 
در کشــور به وجــود آیــد کــه آثــار و پیامدهــای ســوء آن به صــورت طیفــی از مخاطــرات 
زیســت محیطی ماننــد آلودگی هــای هــوا به ویــژه در کالن شــهرهای کشــور پدیــدار شــده اســت. 
بــر اســاس اطالعــات موجــود، کل مصــرف نهایــی انــرژی1 در کشــور در ســال 1370 برابــر 445/8 
میلیــون بشــکه معــادل نفــت خــام بــوده اســت کــه بــا نــرخ رشــد ســاالنه 5/05 درصــد بــه 1320 
میلیــون بشــکه معــادل نفــت خــام در ســال 1393 افزایــش یافتــه اســت. طــی ایــن دوره ســرانه 
مصــرف نهایــی انــرژی نیــز از 8/2 بشــکه معــادل نفــت خــام بــا نــرخ رشــد ســاالنه 2/8 درصــد بــه 

حــدود 16/57 بشــکه معــادل نفــت خــام افزایــش یافتــه اســت )جــدول 2(.

1 . انــرژی نهایــی عبــارت اســت از هــر نــوع انــرژی )اعــم از اولیــه و ثانویــه( کــه پــس از کســر تلفــات توزیــع و مقادیــر ذخیره شــده، 
ــترس  ــه در دس ــی ک ــا برق ــروش ی ــای ف ــود در جایگاه ه ــن موج ــد بنزی ــرد، مانن ــرار می گی ــده ق ــترس مصرف کنن ــد در دس ــرای خری ب

ــل می شــود. ــد تبدی ــرژی مفی ــه ان ــی در نقطــه مصــرف ب ــرژی نهای ــرد. ان ــرار می گی ــوار ق خان
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جدول 5-2 کل مصرف نهایی انرژی و سرانه مصرف نهایی در خالل سال های 1370 تا 1393

نرخ رشد
)درصد(

سرانه کل مصرف نهایی
)بشکه معادل نفت خام(

نرخ رشد
 )درصد(

کل مصرف نهایی
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

سال

 - 8/2  - 445/8 1370

-0/3 10/78 2/5 705/4 1380

3/4 14/15 4/8 1167 1388

-1/3 13/96 -1/5 1149/2 1389

12/89 15/76 3/08 1184/6 1390

-1/45 15/53 -0/29 1181/1 1391

2/7 15/95 4/4 1128 1392

3/8 16/57 17 1320 1393

مأخذ: ترازنامه انرژی 1377، 1380، 1390، 1391 و 1394 وزارت نیرو

ــای  ــوا و گازه ــای ه ــواع آالینده ه ــار ان ــد و انتش ــزان تولی ــرژی، می ــت از مصــرف ان ــه تبعی ب
ــز افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. ــه ای نی گلخان

مقــدار کل انتشــار گازهــای گلخانــه ای و آالینده هــای هــوای ناشــی از مصــرف انــرژی در هــر 
ــه تعــداد جمعیــت، الگوهــای تولیــد و مصــرف منابــع انــرژی، وضعیــت اکولوژیکــی،  کشــوری ب
ســاختار فنــاوری، درآمــد ســرانه، ویژگی هــای اقتصــادی، سیســتم حمل و نقــل، الگوهــای رفتاری 
مصــرف، میــزان یارانه هــا و غیــره بســتگی دارد. بــر اســاس آخریــن گــزارش ترازنامــه انــرژی در 
ســال 1395، درنتیجــه تولیــد و مصــرف انــرژی، میــزان انــواع گاز گلخانــه ای و آالینده هــای هــوا 
از حــدود 507 میلیــون تــن در ســال 1376 بــه حــدود 615 میلیــون در ســال 1393 افزایــش 
یافتــه کــه در میــان ســهم گاز دی اکســید کربــن حــدود 98 درصــد بــوده اســت. همچنیــن طــی 

ایــن دوره، ســرانه انتشــار نیــز از 6/8 تــن بــه 7/7 تــن افزایــش یافتــه اســت )جــداول 3 و 4(.
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جدول 5-3 میزان انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ناشی از تولید و مصرف انرژی طی دوره 1393 -1386

منبع: ترازنامه انرژی 1394 وزارت نیرو، 1395

جدول 5-4  سرانه انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ناشی از تولید و مصرف انرژی طی دوره 1393 -1386

منبع: ترازنامه انرژی 1394 وزارت نیرو، 1395

مصــرف بــاالی انــرژی در ایــران و اســتفاده ناپایــدار از منابــع ســوخت های فســیلی درنتیجــه 
ارزان بــودن حامل هــای انــرژی، ســبب تشــدید مصــرف و درنتیجــه انتشــار بیشــتر انــواع گازهــای 
گلخانــه ای در کشــور شــده و ایــن پدیــده موجــب شــده تــا جمهــوری اســالمی ایــران در زمــره 
ــدول 5(؛ در  ــود )ج ــدی ش ــه ای طبقه بن ــای گلخان ــار گازه ــر انتش ــان از نظ ــور اول جه 20 کش
حالــی کــه میــزان مصــرف انــرژی و انتشــار انــواع گازهــای گلخانــه ای در ایــران ماننــد کشــورهای 
توســعه یافته اســت، امــا شــاخص های اقتصــادی کشــور بــه میــزان زیــادي کمتــر از کشــورهای 

ــی بعضــی از کشــورهای درحال توســعه اســت. توســعه یافته و حت
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جدول 5-5 مقدار کل و سرانه انتشار دی اکسید کربن 20 کشور اول جهان در سال 2015

سرانه انتشار کل انتشار
نام کشور

)تن در سال( )میلیون تن در سال(

7/7 10641 چین

16/1 5172 ایاالت متحده

12/3 1760 روسیه

1/9 2454 هند

9/9 1252/8 ژاپن

9/6 777/9 آلمان

15/5 555/4 کانادا

6/2 398/5 بریتانیا

8 617/2 کره جنوبی

8 633/7 ایران

16 505/4 عربستان

5/9 352/8 ایتالیا

7/7 417 افریقای جنوبی

3/7 472 مکزیک

18/6 446 استرالیا

2 502/9 اندونزی

2/3 486 برزیل

5/1 327/7 فرانسه

5/7 262/6 اسپانیا

5/1 228/6 اکراین

Source: World Development Indicators 2014, World Bank 2016
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بررســی و مقایســه میــزان دی اکســیدکربن در ایــران و برخــی از کشــورهای منتخــب نــکات 
ــال 2014  ــود، در س ــه می ش ــدول 6 مالحظ ــه در ج ــه ک ــد. همان گون ــان مي کن ــی را نمای جالب
تولیــد ناخالــص ایــران بــه قیمــت جــاری حــدود 434/4 میلیــارد دالر )0/55 درصــد از کل تولیــد 
ناخالــص داخلــی جهــان( و میــزان انتشــار دی اکســید کربــن آن در همــان ســال، معــادل 649/4 
میلیــون متریــک تــن )1/8 درصــد کل انتشــار دی اکســید کربــن جهــان( بــوده اســت؛ در حالــی 
کــه در ســال یادشــده میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای ترکیــه و فرانســه بــه ترتیــب 
معــادل 934 )1/18 درصــد کل جهــان( و 2849/3 )3/6 درصــد کل جهــان( بوده اســت. همچنین 
ایــن کشــورها بــرای ایــن میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ترتیــب 345/9 )0/96 درصــد از کل 
انتشــار( و 303/2 میلیــون متریــک تــن )0/84 درصــد از کل انتشــار جهــان( گاز دی اکســید کربن 
منتشــر کرده انــد. طــی دوره 1970 تــا 2014 ســهم ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان از 
0/04 درصــد کل تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 0/55 درصــد در ســال 2014 رســیده اســت، امــا 
ســهم میــزان انتشــار ایــران از کل انتشــار جهــان از 0/62 درصــد در ابتــدای دوره بــه 1/8 درصــد 
در پایــان ایــن دوره رســیده اســت. بــه ایــن ترتیــب مشــاهده می شــود اقتصــاد ایــران بــا تولیــد 
ناخالــص داخلــی حــدود یــک ششــم کشــور فرانســه، بیــش از دو برابــر ایــن کشــور دی اکســید 

کربــن منتشــر کــرده اســت )جــدول 6(. 
انتشــار ایــن حجــم از انتشــار گازهــای گلخانــه ای در کشــور در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر 
مبیــن ناکارآمــدی مصــرف انــرژی در کشــور وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه ســوخت های فســیلی 
ــر کاهــش انتشــار  ــه تصویــب موافقت نامــه پاریــس در ســال 2015 مبنــی ب ــا توجــه ب اســت. ب
ــه ای )4 درصــد مشــروط و 8 درصــد غیرمشــروط( از ســوی جمهــوری اســالمی  گازهــای گلخان
ــرل  ــش رو کنت ــال های پی ــور در س ــت کش ــط زیس ــی محی ــای اساس ــی از چالش ه ــران، یک ای
ــن موضــوع ممکــن اســت  ــن صــورت ای ــر ای ــوده اســت، در غی ــه ای ب و کاهــش گازهــای گلخان
مشــکالت زیــادی را از منظــر جرائمــی کــه ممکــن اســت بــرای کشــورهای ماننــد ایــران در نظــر 
بگیرنــد، به وجــود آورد، البتــه در مقایســه انتشــار گازهــای گلخانــه ای ایــران بــا کشــورهای دیگــر، 
ــادی از  ــال کشــور فرانســه بخــش زی ــرای مث ــد دقــت کــرد؛ ب ــژه کشــورهای پیشــرفته بای به وی
ــن  ــر تأمی ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــی ی ــرژی اتم ــد ان ــع غیرفســیلی مانن ــرژی خــود را از مناب ان
می کنــد کــه درنتیجــه تولیــد آن هــا هیچ گونــه دی اکســیدکربني منتشــر نمی شــود )جــدول 6(
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جدول 5-6 تولید ناخالص داخلی و میزان انتشار ایران با کشورهای منتخب در سال های 1970 و 
2014 )به قیمت جاری(

 2014 1970

 نام کشور

صد
در

میزان انتشار 
دی اکسید کربن
)میلیون متریک تن( صد

در GDP
)میلیارد دالر( صد

در

میزان انتشار 
دی اکسید کربن
)میلیون متریک تن( صد

در GDP
)میلیارد دالر(

0/96 345/9 1/18 934 0/29 42/36 0/06 17 ترکیه
1/80 649/4 0/55 434/4 0/62 91/8 0/04 10/9 ایران
0/84 303/2 3/60 2849/3 2/97 439 5/04 1489/4 فرانسه
100 36138 100 79045 100 14788 100 29574 جهان

Source: World Development Indicators 2014, World Bank 2016

گفتنــي اســت افزایــش مصــرف انــرژی در صــورت ثبــات فنــاوری تبدیــل و مصــرف انــرژی، 
همچنیــن ارتقــای کارایــی و بهــره وری، ماننــد ســایر کاالهــا رفــاه اجتماعــی را افزایــش مي دهــد؛ 
ــل  ــای تبدی ــل رشــد فناوری ه ــر به دلی ــرژی اگ ــات مصــرف ان ــرض ثب ــا ف ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــدا  ــش پی ــی افزای ــاه اجتماع ــد، رف ــش یاب ــرژی افزای ــره وری ان ــی و به ــرژی، کارای ــرف ان و مص
مي کنــد. بــا وجــود ایــن، افزایــش انــرژی لزومــاً بــه معنــای افزایــش رفــاه نیســت. در ایــران بــه 
ــا،  ــد آنه ــر مفی ــس از ســپری شــدن عم ــرژی، اســتفاده از ماشــین آالت پ ــودن ان ــل ارزان ب دلی
ــودن بســیاری  ــر ب فناوری هــای پاییــن، وجــود خودروهــای فرســوده و ضعــف فنــاوری و انرژی ب
صنایــع فرســوده، افزایــش جمعیــت و توســعه شهرنشــینی و درنهایــت تغییــر الگوهــای مصــرف 
ــل از  ــواد حاص ــزان م ــع آن می ــته و به تب ــمگیري داش ــش چش ــرژی افزای ــرف ان ــد، مص و تولی
احتــراق ســوخت های فســیلی نیــز رشــد فراوانــي داشــته اســت، امــا رفــاه اجتماعــی متناســب 
بــا مصــرف انــرژی افزایــش نیافتــه اســت کــه ایــن موضــوع از غیــر بهینــه بــودن مصــرف انــرژی 
ــه همیــن دلیــل  ــع ارزشــمند دارد، ب ــن مناب ــت از ای ــرداری حکای در کشــور و ناکارآمــدی بهره ب
ــت  ــش کیفی ــوا و کاه ــی ه ــژه آلودگ ــا به وی ــواع آلودگی ه ــورت ان ــای آن به ص ــار و پیامده آث
محیــط زیســت در بســیاری از مناطــق کشــور از جملــه مناطــق شــهری هویــدا و ســبب شــده 
اســت تعــدادی از شــهرهای کشــور از جملــه شــهر تهــران در زمــره یکــی از آلوده تریــن شــهرهای 
ــر اقتصــاد کشــور تحمیــل شــود. جهــان قلمــداد شــده و هزینه هــای اجتماعــی1 چشــمگیري ب
ــی اســت  ــه ای، هزینه های ــی ناشــی از انتشــار گازهــای آالینده هــای و گلخان هزینه هــای اجتماع
کــه اثــرات مخــرب یــا ســوء یــک آالینــده یــا فعالیــت را بــر محصــوالت کشــاورزی، اکوسیســتم ها، 
1. social costs
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مــواد و ســالمت انســان نشــان می دهــد. بــه بیــان دیگــر، بــه مجمــوع پولــی کــه صدمــات ناشــی از 
انتشــار مــواد آالینــده و گازهــای گلخانــه ای را جبــران کنــد، هزینــه تخریــب یــا هزینه هــای اجتماعی 
گفتــه می شــود. بــرای محاســبه هزینه هــای تخریــب بــه کمــی کــردن اثــر آالینده هــا و فعالیت هــا 
در محیط هــای اثرپذیــر )انســانی و طبیعــی( نیــاز اســت کــه بــا اســتفاده از مدل هــا و ضرایــب انتشــار 
ــا  ــرژی هزینه هــای اجتماعــی ی ــه ان ــر اســاس گــزارش ترازنام ــا محاســبه می شــود. ب ــن هزینه ه ای
ــده  ــای مصرف کنن ــه ای بخش ه ــده و گلخان ــای آالین ــدن گازه ــر نش ــی از منتش ــی ناش صرفه جوی
انــرژی در ایــران در ســال 1393 حــدود 134 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت که گاز دی اکســیدکربن 
بــا تحمیــل هزینــه اجتماعــی 60 هــزار میلیــارد ریــال و ســهم 45 درصــد بیشــترین ســهم تحمیــل 

ایــن هزینه هــا را بــه خــود اختصــاص  داده اســت )جــدول 7 و نمــودار 10(.
جدول 5-7 هزینه های اجتماعی )صرفه جویی ناشی از منتشر نشدن( گازهای آالینده و گلخانه ای به 

تفکیک بخش های مصرف کننده و نوع آالینده ها در سال 1393

منبع: ترازنامه انرژی سال 1393، 1395، وزارت نیرو

نمودار 5-10 سهم گازهای آالینده و گلخانه ای در ایجاد هزینه های اجتماعی در سال 1393

منبع: ترازنامه انرژی سال 1393، وزارت نیرو، 1395
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5-5- خشکیدگی تاالب ها و افزایش بروز پدیده ریزگردها
ــانی  ــت بوم های انس ــرد زیس ــظ و کارک ــی در حف ــش اساس ــی نق ــای داخل ــا و آب ه تاالب ه
ــت بوم های  ــن زیس ــد. ای ــا می کنن ــانی ایف ــع انس ــت جوام ــن معیش ــن تأمی ــی، همچنی و طبیع
ــایر  ــی س ــات طبیع ــرد و خدم ــظ عملک ــد محصــوالت، حف ــی در تولی ــش حیات حیات بخــش نق
زیســت بوم ها و منابــع پایــه ماننــد تغذیــه و تخلیــه آب هــای زیرزمینــی، کنتــرل ســیالب، تولیــد 
زیســت توده، تأمیــن آب، گردشــگری، حفــظ تنــوع زیســتی و هــزاران کارکــرد و خدمــات دیگــر 
ــم  ــران بســیار مه ــد ای ــی مانن ــع درحال توســعه و کم آب ــژه در جوام ــا به وی ــن کارکرده ــد. ای دارن

اســت و نقــش اساســی در دوام و پایــداری جوامــع در ایــران دارنــد.
ــون  ــان 570 میلی ــای جه ــی وســعت تاالب ه ــط زیســت جهان ــش محی ــارت و پای ــز نظ مرک
ــر  هکتــار اســت کــه تقریبــاً 6 درصــد مســاحت کــره زمیــن را تشــکیل می دهنــد، همچنیــن ب
ــاالب در ســه دســته اصلــی »تاالب هــای  اســاس تقســیم بندی کنوانســیون رامســر، 42 تیــپ ت
ســاحلی – دریایــی«، »تاالب هــای داخــل خشــکی« و »تاالب هــای مصنوعــی« در جهــان 
ــه  ــود دارد ک ــده وج ــایی ش ــی شناس ــم بین الملل ــاالب مه ــش از 84 ت ــران بی ــود دارد. در ای وج
ــار در  ــون هکت ــا مســاحت 1/481 میلی ــوان ب ــب 22 عن ــاالب در قال ــون 33 ت ــا تاکن ــن آنه از بی
کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســیده  اســت. متأســفانه در خــالل ســال های گذشــته بــه دلیــل 
ــن  ــدد، تأمی ــازی های متع ــازه ها و سدس ــاد س ــد ایج ــاني مانن ــای انس ــه ای از دخالت ه مجموع
ــای  ــه از رودخانه ه ــت بی روی ــرداری و برداش ــا، بهره ب ــی تاالب ه ــای اکولوژیک ــردن حقابه ه نک
ــم  ــر اقلی ــن تغیی ــا، همچنی ــادی از آلودگی ه ــا، انتشــار حجــم زی ــه تاالب ه باالدســت منتهــی ب
ــا در  ــادی از تاالب ه ــا شــمار زی ــزوالت جــوی و خشک ســالی ســبب شــده اســت ت و کاهــش ن
معــرض خشــکیدگی قــرار گیرنــد کــه ایــن پدیــده مشــکالت محیــط زیســتی )ایجــاد کانون هــای 
ــه به صــورت  ــادی را در کشــور همــراه داشــته اســت. در ادام ریزگــرد( و اقتصادی-اجتماعــی زی

ــود: ــه می ش ــا ارائ ــدادی از تاالب ه ــت تع ــه وضعی خالص

دریاچه ارومیه
ــی  ــل طبیع ــای انســانی و عوام ــه ای از دخالت ه ــر درنتیجــه مجموع ــه اخی ــد ده در خــالل چن
ــا اواســط  ــه ت ــه اســت؛ به طــوری ک ــرار گرفت ــه به شــدت در معــرض خشــکیدگی ق دریاچــه ارومی
زمســتان ســال 1396 حــدود 90 درصــد از مســاحت آن کاســته شــده اســت. در نمــودار 11 تغییــرات 
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تــراز آب ایــن دریاچــه طــی 50 ســال اخیــر نشــان داده شــده اســت. همان گونــه کــه در ایــن شــکل 
نشــان داده شــده اســت، در پانــزده ســال اخیــر، تــراز آب ایــن دریاچــه بــه زیــر تــراز اکولوژیــک آن 
)حداقــل تــراز الزم بــرای حفــظ پایــداری زیســت بوم دریاچه( رســیده اســت. این شــرایط ســبب شــده 
ــر  ــد عالوه ب ــا بخش هــای گســترده ای از آن خشــک شــود؛ بنابرایــن در صــورت اســتمرار ایــن رون ت
خســارات اقتصــادی و اجتماعــی در منطقــه، ممکــن اســت ایــن دریاچــه کانــون تولیــد طوفان هــای 

نمــک شــود و بــر گســتره وســیعی از کشــور و اســتان های مجــاور تأثیرگــذار باشــد.
نمودار 5-11 روند تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه طی دوره 1395 -1346

منبــع: مرکــز پژوهش هــای مجلــس )1396(، گــزارش بررســی بحــران آب و پیامدهــای آن در کشــور، معاونــت پژوهش هــای زیربنایــی 
و امــور تولیــدی، شــماره مسلســل 15608

خشک شدن تاالب های غرب و جنوب غرب کشور و ظهور توفان های گرد و خاک
یکــی از مهم تریــن معضــالت زیســت محیطی کــه در حــال حاضــر به شــدت بــر کشــور، به ویــژه 
اســتان های غربــی و جنوبــی تأثیــر گذاشــته اســت، خشــکیدگی تاالب هــای غــرب و جنــوب غــرب 
کشــور اســت. ایــن پدیــده ســبب بــروز توفان هــای گردوخــاک بــا شــدت و فراوانــی زیــاد در بســیاری 
از اســتان های جنوبــی و غربــی شــده و شــرایط بســیار نامطلوبــی را در ایــن مناطــق رقــم زده اســت. 
نتیجــه تحلیــل داده هــای موجــود نشــان  مي دهــد کــه پدیــده گــرد و غبــار بــا ویژگی هــای خاصــی 
از حــدود ســال 2005 در ایــران تشــدید شــده و در طــول چنــد ســال گذشــته از نظــر غلظــت ذرات 
معلــق و مناطــق تحــت تأثیــر ایــن پدیــده افزایــش یافتــه اســت. گفتني اســت پدیــده گرد و غبــار که 
در ابتــدا تنهــا در 2 اســتان در ســال 1383 مشــاهده شــده بــود، به تدریــج بــا خشــکیدگی تاالب هــای 
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داخلــی و تشــکیل کانون هــای داخلــی ریزگردهــا حــدود 28 اســتان تــا پایــان ســال 1395 را تحــت 
تأثیــر ایــن پدیــده قــرار داده اســت؛ به طــوری کــه غلظــت ذرات معلــق در بعضــی شــهرهای اســتان ها 
از جملــه اهــواز تــا بیــش از 1000 برابــر حــد مجــاز )اســتاندارد 150 میکروگــرم بــر متــر مکعــب( 
افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه بــه افزایــش خشک ســالی ها و خشــکیدگی تــاالب، امــکان گســترش 
مناطقــي بــا ایــن شــرایط در ایــران وجــود دارد، البتــه تأثیــر اجــرای پروژه هــای سدســازی و کنتــرل 
ــار در اســتان های  ــرد و غب ــان گ ــروز طوف ــز در ب ــروژه گاپ1 نی ــه پ ــه موســوم ب آب در کشــور ترکی
غربــی و جنوبــی تأثیــر بســزایی گذاشــته و بیشــترین ســهم را در بــروز ایــن پدیــده داشــته اســت؛ 
ــه و فــرات به شــدت کاهــش  ــا اجــرای ایــن پروژه هــا میــزان آورد ســاالنه رودخانه هــای دجل ــرا ب زی
ــن معضــالت  ــراق ســبب تشــدید بیشــتر ای ــادی از کشــور ع ــای زی ــه و خشــکیدگی بخش ه یافت
زیســت محیطی در اســتان های مــورد نظــر شــده اســت. ایــن پــروژه عظیــم شــامل احــداث 22 ســد 
و 19 نیــروگاه برقابــی اســت کــه بــر روی دجلــه و فــرات در مناطــق شــرقی ترکیــه احــداث شــده و 
در آینــده نزدیــک همــه آنهــا بــه بهره بــرداری خواهــد رســید، البتــه در مــورد منشــأ تولیــد ریزگردهــا 
اختــالف نظــر وجــود دارد. منشــأ بیــش از 5 درصــد ایــن ریزگردهــا داخلی اســت و بیــش از 30 درصد 
ناشــی از مناطقــی در عراق، عربســتان، ســوریه، اردن و ســومالی اســت، بخشــی از آنها نیــز ریزگردهای 
مرزگــذر هســتند، از کشــور عــراق نیــز از بیــن رفتــن نخلســتان ها در روزهــای پایانی حکومــت صدام، 
خشــکی آب و هــوای عــراق، خشــک شــدن تــاالب و ناپایــداری خــاک منطقــه در 30 درصــد بــروز 
ایــن پدیــده نقــش دارد )شــکل 2(؛ بــه ایــن ترتیــب خشــک شــدن تاالب هــای داخلــی، برداشــت های 
ــی و  ــتان های غرب ــی در اس ــز داخل ــای آبری ــع آب در حوضه ه ــی مناب ــت غیراصول ــه، مدیری بی روی
جنوبــی و خارجــی )دجلــه و فــرات(، خشک ســالی ها و تغییــرات اقلیــم معضــالت زیســت محیطی 

متعــددی را در کشــور به ویــژه مناطــق جنوبــی و غربــی به وجــود آورده اســت.

1. Guneydogu Anadolu Projesi
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شکل 5-2 کانون اصلی طوفان های گرد و غبار در کشور عراق

Source: SCAPE (2018), DRAFT STUDY REPORT FOR DISCUSSION, Regional 
Cooperation for Combating Sand and Dust Storms in Asia and the Pacific Asian and 
Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management

خشک شدن تاالب های شرق کشور و ظهور توفان های گرد و خاک
ــون در شــرق  ــای هام ــای وســیعی از تاالب ه ــرب کشــور، بخش ه ــوب غ ــرب و جن ــد غ مانن
ــن  ــرل آب ای ــه دلیــل کنت ــاً ب ــه هیرمــن- کــه عمدت ــل کاهــش آورد رودخان ــز به دلی کشــور نی
ــاده- در ســال های اخیــر خشــک  ــه در باالدســت از ســوي کشــور افغانســتان اتفــاق افت رودخان
ــا کاهــش  ــی دهــه 1370 و هم زمــان ب ــد توجــه داشــت کــه از ســال های پایان شــده اســت. بای
ــون به صــورت  ــه هام ــه دریاچ ــد ب ــه هیرمن ــزان ورودی آب رودخان ــالی، می ــا و خشک س بارش ه
ــدر در افغانســتان، احــداث ســد  ــی مقت ــود دولت ــل نب ــن به دلی ــت، همچنی مســتمر کاهــش یاف
کجکــی بــر روی رودخانــه هیرمنــد، نصــب و به کارگیــری انــواع پمــپ در مســیر رودخانــه هیرمند 
بــراي کشــاورزی توســط کشــاورزان افغــان و ســرانجام طفــره دولــت افغانســتان از تأمیــن حقابــه 
رودخانــه هیرمنــد ســبب خشــک شــدن دریاچــه هامــون شــده اســت. ایــن مســئله موجــب قطــع 
شــدن منبــع معــاش 400 هــزار سیســتانی، کاهــش چشــمگیر پرنــدگان بومــی سیســتان، نابودی 
ــی،  ــر و ناامن ــش فق ــع روســتایی، افزای ــاش جوام ــن مع ــع تأمی ــن منب ــوان مهم تری ــان به عن آبزی
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ــن  ــره در ای ــار و غی ــروز توفان هــای شــدید گــرد و غب ــه ســایر مناطــق، ب مهاجــرت گســترده ب
منطقــه شــده اســت. در ســال های اخیــر بخــش زیــادی از ایــن تــاالب خشــک شــده و تنهــا بــه 
دلیــل نوســانات فصلــی در بارندگــی و به دنبــال آن تغییــرات موقتــی در آورد رودخانــه هیرمنــد، 

ممکــن اســت بخــش اندکــی از ایــن تاالب هــا در طــول ســال احیــا شــود )شــکل 3(.
شکل 5-3 روند خشکیدگی تاالب هامون طی دوره 1989-2016

منبــع: آمایــش ســرزمین و جهت گیری هــای کالن آمایــش ســرزمین )1396(، ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، معاونــت امــور اقتصــادی 
و هماهنگــی برنامــه و بودجــه، برنامه ریــزی، نظــارت و آمایــش ســرزمین

گفتنــي اســت بــا تصویــب قانــون مصــوب 1396/2/4 مجلــس شــورای اســالمی مبنــي بــر 
ــد تخریــب تاالب هــای کشــور  حفاظــت، احیــا و مدیریــت تاالب هــای کشــور ممکــن اســت رون
کنــد و معکــوس شــود. ایــن قانــون شــامل 5 مــاده و 3 تبصــره اســت. در مــاده 1 ایــن قانــون 
هرگونــه بهره بــرداری و اقدامــی کــه بــه تخریــب و آلودگــی جبران ناپذیــر تاالب هــا منجــر شــود، 
ممنــوع و مرجــع تشــخیص ایــن آســیب نیــز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. در ســایر 
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ــی و...  ــای غیربوم ــت از ورود گونه ه ــا، ممانع ــه تاالب ه ــن حقاب ــر تأمی ــز ب ــون نی ــن قان ــاد ای مف
تأکیــد شــده اســت. عــالوه بــر ایــن در مــاده 35 قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز دولــت مکلــف 
ــا بحــران کم آبــی، رهاســازی حقابه هــای زیســت محیطی  شــده اســت به منظــور مقابلــه ب
بــرای پایــداری ســرزمین، پایــداری و افزایــش تولیــد در بخش کشــاورزی، تعادل بخشــی به  
ســفره های زیرزمینــی و ارتقــای بهــره وری و جبــران تــراز آب اقــدام کنــد؛ به طــوری کــه 

در ســال پایانــی اجــرای قانــون برنامــه ششــم بــه 11 میلیــارد متــر مکعــب برســد.

5-6- مقایسه شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای ایران و کشورهای منتخب 
1)EPI( شاخص عملکرد محیط زیست

ــی  ــع جهان ــل و مجم ــگاه یی ــال 2006 در دانش ــرد محیط زیســت (EPI) در س ــاخص عملک ش
اقتصــاد مطــرح شــد. ایــن شــاخص عملکــرد سیاســت ها و برنامه هــای کشــورها را در زمینــه کاهــش 
معضــالت محیط زیســتی، حفاظــت از محیط زیســت و مدیریــت منابــع طبیعــی ســنجید و ارزیابــی 
ــاری، آب  ــر بیم ــط زیســت ب ــر محی ــن شــاخص، سیاســت های زیســت محیطی شــامل اث ــرد. ای ک
)تأثیــر آن بــر ســالمت انســان( آلودگــی هــوا )تأثیــر آن بــر ســالمت انســان(، آلودگــی هــوا )اثــر آن 
بــر اکوسیســتم(، منابــع آب )اثــر آنهــا بــر اکوسیســتم(، تنــوع زیســتی، جنگل هــا، شــیالت و آبزیــان، 
کشــاورزی، تغییــرات اقلیــم ارزیابــی مي شــود. مقــدار ایــن شــاخص بیــن صفــر تــا صــد متغیر اســت، 
هرچقــدر امتیــاز ایــن شــاخص بیشــتر باشــد، کشــور عملکــرد بهتــری دارد. بــرای تهیــه این شــاخص 
از 20 شــاخص دیگــر اســتفاده می شــود کــه ســرانجام بــا اســتفاده از تحلیل هــای متغیــر، شــاخص 

ترکیبــی ســاخته و امتیــاز هــر کشــور محاســبه مي شــود )حســنی و همــکاران، 1393(.
بررســی رتبــه و جایــگاه ایــران در شــاخص عملکــرد محیــط زیســت طــی ســال های گذشــته فراز 
ــه 53  ــران در بیــن 133 کشــور در رتب ــادی را نشــان می دهــد. در ســال 2006، ای و نشــیب های زی
قــرار داشــت کــه پــس از ایــن ســال و هم زمــان بــا تغییــر تعــداد کشــورها در ارزیابــی و تغییــر زیــر 
شــاخص ها و ســنجه ها، شــاهد تغییراتــی بــوده اســت. بــر اســاس آخریــن گــزارش شــاخص عملکــرد 
محیــط زیســت در ســال 2016، ایــران بــا کســب امتیــاز 66/32 در رتبــه 105 در بیــن 180 کشــور 
قــرار داشــته اســت. در نمــودار 12 رتبــه ایــران در بیــن کشــورها در عملکــرد شــاخص محیط زیســت 
طــی دوره 2006-2016 نشــان داده شــده اســت. در ســال 2016 کشــورهای فنالنــد، ایســلند، ســوئد، 

1. Environmental Performance Index
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دانمــارک و اســلونی بــا بیــش از 88 امتیــاز در رتبه هــای اول تــا پنجم، و کشــورهای افغانســتان، نیجر، 
ماداگاســکار، اریتــره و ســومالی بــا امتیــاز کمتــر از 38 به ترتیــب بدتریــن عملکــرد را داشــتند.

شکل 5-12رتبه شاخص عملکرد محیط زیست طی دوره 2006-2016

Source: Global Metrics For The Environment و The Environmental Performance 
Index ranks countries’ performance on high-priority (2006-2016) environmental 
issues. Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University

1)SDGs( شاخص اهداف توسعه پایدار
ــن 2012، دســتور کار توســعه پــس از  ــو+20 در ژوئ یکــی از دســتاوردهای اصلــی کنفرانــس ری
2015 و تدویــن اهــداف توســعه پایــدار ( SDG) بــود کــه بــر مبنــای آن کشــورهای عضــو متعهــد 
شــدند در فاصلــه ریــو+20 )2012( تــا 2015 »بــه ایجــاد فراینــد بین الدولــی فراگیــر، شــفاف و بــاز 
ــا رویکــرد گســترش و بســط اهــداف  ــرای تمــام ذی نفعــان درخصــوص اهــداف توســعه پایــدار، ب ب
جهانــی توســعه پایــدار توافــق شــده توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد« اقــدام نماینــد. 
ایــن اهــداف پــس از بحــث و بررســی های متعــدد درنهایــت بــا عنــوان »دگرگونــی و تحــول در جهــان 
مــا: دســتور کار 2030 بــرای توســعه پایــدار«2  پیشــنهاد، و بــر اســاس توافقــات انجام شــده مقــرر شــد 
تــا اهــداف توســعه پایــدار (SDGs) جایگزیــن اهــداف توســعه هــزاره (MDGs)3 پــس از ســال 2015 
شــوند. ایــن اهــداف شــامل 17 آرمــان4، 169 هــدف5 و 140 شــاخص6 اســت )جــدول 8( کــه اهــداف 

1. Sustainable Development Idicators
2. Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development
3. Millennium Development Goals
4. Goal
5. Objective
6. Indicators
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گوناگونــی را بــرای کشــورهای مختلــف در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعی، نهــادی و محیط 
زیســتی هدف گــذاری کــرده و کشــورها متعهــد شــده اند تــا بــر اســاس ایــن شــاخص ها، سیاســت ها 

و برنامه هــای ملــی خــود را تنظیــم و عملکــرد آرمــان و شــاخص های خــود را گــزارش کننــد.
)SDGs( جدول 5-8  اهداف توسعه پایدار

پایان دادن به فقر در همه اشکال آنآرمان 1
پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدارآرمان2
تأمین زندگی های سالم و ترویج و ارتقای رفاه برای همه در همه سنینآرمان3
تأمین آموزش کیفی فراگیر و عادالنه، همچنین ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همهآرمان4
تأمین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دخترانآرمان5
تأمین مدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آب و بهداشت برای همهآرمان6
تأمین دسترسی به انرژی پایدار، مطمئن، قابل تهیه، پیشرفته و مدرن برای همهآرمان7
ترویج رشد اقتصادی مستمر، فراگیر و پایدار، همچنین اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همهآرمان8
ایجاد زیرساخت های مقاوم، ترویج صنعت پایدار و فراگیر پرورش نوآوری هاآرمان9

کاهش نابرابری درون و مابین کشورهاآرمان10
ساخت شهرها و سکونت گاه های انسانی فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدارآرمان11
تأمین الگوهای پایدار تولید و مصرفآرمان12
انجام اقدامات عاجل برای رویارویی با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آنآرمان13
حفاظت و بهره برداری پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدارآرمان14

آرمان15
حفاظت، ترمیم و ترویج بهره برداری پایدار از زیست بوم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل، مبارزه با 
بیابان زایی و متوقف کردن تخریب سرزمین، همچنین احیاي آنها و معکوس کردن کاهش تنوع زیستی

آرمان16
ارتقاي جوامعی فراگیر و صلح طلب برای توسعه پایدار و فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و 

ایجاد نهادهای فراگیر، پاسخگو و مؤثر در همه سطوح
تقویت روش های اجرا و احیا و تقویت مشارکت جهانی برای توسعه پایدارآرمان17

منبع: پوراصغر و همکاران، 1394

پــس از تصویــب اهــداف توســعه پایــدار )SDGs( در ســال 2015، اولیــن گــزارش ایــن اهــداف در 
ســال 2016 تهیــه شــد کــه در آن عملکــرد اهــداف توســعه پایــدار 149 کشــور، در شــبکه راهکارهای 
توســعه پایــدار1 ارزیابــی شــد. بــرای تهیــه ایــن شــاخص ها بــا اســتفاده از تحلیل هــای چندمتغیــره 
ــبه  ــی محاس ــاخص ترکیب ــک ش ــوب ی ــازی در چارچ ــور امتی ــر کش ــرای ه ــه و ب ــاخص ها تهی ش
می شــود. مقــدار ایــن شــاخص نیــز بیــن صفــر تــا صــد در نوســان اســت و هرچقــدر مقــدار شــاخص 
بــه عــدد صــد نزدیک تــر باشــد، کشــور یادشــده عملکــرد بهتــری در زمینــه پیشــبرد اهــداف توســعه 
ــا کســب  ــر اســاس اطالعــات ارائه شــده در ایــن گــزارش جمهــوری اســالمی ایــران ب پایــدار دارد. ب

1. Sustainable Development Solution Network
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امتیــاز 58/5 در رتبــه 79 پــس از کشــورهای چیــن، جامائیــکا و ترینیــداد و توباگــو قــرار گرفــت. در 
همیــن ســال، کشــورهای ســوئد، دانمــارک، نــروژ، فنالنــد و ســوئیس بــا کســب بیــش از 80 امتیــاز 
در رتبه هــای اول تــا پنجــم، و کشــورهای چــاد، نیجــر، جمهــوری کنگــو، لیبریــا و جمهــوری افریقای 

ــا امتیــاز کمتــر از 32 در رتبه هــای آخــر قــرار گرفته انــد. مرکــزی ب
در ســال 2017 نیــز شــاخص اهــداف توســعه پایــدار بــرای 157 کشــور گــزارش شــد کــه بــر 
اســاس آن ایــران بــا کســب امتیــاز 64/7 در رتبــه 89 پــس از کشــورهای لبنــان، مصــر و کامبــوج 
قــرار گرفــت. کشــورهای بولیــوی، گویــان و بحریــن نیــز در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــا  ــروژ و جمهــوری چــک ب ــد، دانمــارک، ن ــن در ســال یادشــده کشــورهای ســوئد، فنالن همچنی
ــکار،  ــورهای ماداگاس ــم، و کش ــا پنج ــای اول ت ــب در رتبه ه ــش از 80 به ترتی ــاز بی ــب امتی کس
ــا امتیــاز کمتــر از 44 به ترتیــب  ــا، جمهــوری کنگــو، چــاد و جمهــوری افریقــای مرکــزی ب لیبری
در رتبه هــای آخــر قــرار گرفتنــد. در نمــودار 13 عملکــرد شــاخص اهــداف توســعه پایــدار ایــران و 

کشــورهای منتخــب جهــان نشــان داده شــده اســت.
  نمودار  5-13  عملکرد شاخص اهداف توسعه پایدار )SDGs( ایران و کشورهای منتخب 

در سال 2017

Source: SDG Index and Dashboards Report 2017, Global Responsibilities, International spillovers in 
achieving the goals, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network

همچنیــن در ایــن گــزارش وضعیــت و عملکــرد هریــک از آرمان هــا برای 157 کشــور محاســبه 
شــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش جمهــوری اســالمی ایــران در آرمــان اول )پایــان دادن به فقر 
در همــه اشــکال آن( بــا امتیــاز صــد، آرمــان چهــارم )تأمیــن آمــوزش کیفــی فراگیــر و عادالنــه و 
ترویــج فرصت هــای یادگیــری مادام العمــر بــرای همــه( بــا امتیــاز 84/5 و آرمــان هفتــم )تأمیــن 
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دسترســی بــه انــرژی پایــدار، مطمئــن، قابــل تهیــه و پیشــرفته و مــدرن بــرای همــه( بــا امتیــاز 
ــدار و  ــج صنعــت پای ــان نهــم )ایجــاد زیرســاخت های مقاوم، تروی ــن عملکــرد و آرم 78/2 بهتری
فراگیــر پــرورش نوآوری هــا( بــا امتیــاز 26/7 آرمــان پنجــم )تأمیــن برابــری جنســیتی و توانمنــد 
کــردن همــه زنــان و دختــران( بــا امتیــاز 41/9 و آرمــان هفــده )تقویــت روش هــای اجــرا و احیــا 
و تقویــت مشــارکت جهانــی بــرای توســعه پایــدار( بــا امتیــاز 50/9 کمتریــن عملکــرد را داشــته 
اســت. در نمــودار 14 امتیــاز عملکــرد هریــک از آرمان هــای هفده گانــه توســعه پایــدار ایــران در 

ســال 2017 ارائــه شــده اســت.
نمودار5-14 امتیاز عملکرد آرمان های هفده گانه توسعه پایدار ایران در سال 201
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شاخص جای پای بوم شناختی )EF(1 و ظرفیت زیستی )BC(2 در سال 2013
ایــن شــاخص ها را ویلیــام ریــس و ماتیــس واکرنــاگل )پوراصغــر ســنگاچین و دیگــران، 1394( 
ــط  ــداری محی ــنجش پای ــاخص س ــوان ش ــرعت به عن ــه به س ــد ک ــرح کردن ــال 1996 مط در س
زیســت پذیرفتــه شــد. رد پــای بوم شــناختی هماننــد ابــزار حســابداری اســت کــه به منظــور بــرآورد 
ــر اســاس  ــا اقتصــاد، ب ــک جمعیــت ی ــرای ی ــا ب ــع و جــذب آالینده ه ــری مصــرف مناب و اندازه گی
تبدیــل آنهــا بــه اراضــی بــارور محاســبه می شــود. ایــن مفهــوم کــه به موضــوع مقایســه پایــداری در 
بیــن کشــورها تبدیــل شــده اســت، اثــرات و پیامدهــای جوامــع، مناطــق مختلــف، کشــورها و افــراد 
را بــر محیــط زیســت بــا تبدیــل آنهــا بــه اراضــی مــورد نیــاز بــرای تولیــد نیازهــای اساســی و جذب 
ــی انســان ها  ــیوه زندگ ــناختی ش ــای بوم ش ــر رد پ ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــا مقایســه می کن آالینده ه
ــا  ــا پیامدهــای محیــط زیســت مرتبــط می  کنــد. ظرفیــت تولیــد طبیعــی ســرزمین (BC) ی را ب
میــزان اراضــی بــارور، کل اراضــی یــا منابعــی اســت کــه نیازهــای یــک فــرد، شــهر، کشــور یــا کل 
ــه هکتــار محاســبه می کننــد. مقــدار ایــن  جهــان را تأمیــن مي کنــد کــه ایــن شــاخص را نیــز ب
شــاخص تابعــی از وســعت و نــوع اراضــی بــارور یــک کشــور، میانگیــن تولیــد محصوالت کشــاورزی، 
جنگل هــا، منابــع آبــی و تعــداد جمعیــت اســت کــه بــر اســاس ایــن عوامــل نوســاناتی در ســال های 
مختلــف داشــته اســت. بــا ایــن شــاخص شــاید اکوسیســتم هایی بــا حاصلخیــزی زیســتی متفــاوت 
و نواحــی متفــاوت دنیــا در واحــدي یکســان )هکتــار جهانــی( بــا یکدیگــر مقایســه شــوند. بررســی 
رونــد تحــوالت ایــن شــاخص در ایــران نشــان می دهــد از اواســط دهــه 1970 شــاخص ظرفیــت 
زیســتی )BC( باالتــر از شــاخص رد پــای بوم شــناختی قــرار داشــت کــه بیانگــر وضعیــت پایــدار 
کشــور بــوده اســت، امــا به تدریــج و هم زمــان بــا افزایــش جمعیــت و شهرنشــینی، تغییــر الگوهــای 
تولیــد و مصــرف منابــع در کشــور و وابســتگی بیشــتر کشــور بــه منابــع پایه و ســوخت های فســیلی 
و بــه دنبــال آن افزایــش انتشــار ضایعــات ایــن رونــد از اواخــر دهــه 1970 معکــوس شــده و به تدریج 
شــکاف بیــن ایــن دو شــاخص افزایــش یافتــه اســت کــه حاکــی از پایــدار نبــودن الگوهــای تولیــد، 
مصــرف و مصــرف نکــردن بهینــه منابــع و انتشــار ضایعــات در کشــور اســت. بــر اســاس آخریــن 
گــزارش شــبکه جهانــی رد پــای بوم شــناختی، در حالــی کــه ســرانه ظرفیــت زیســتی )BC( کشــور 
در ســال 2012 معــادل 0/84 هکتــار بــود، ســرانه جــای پــای بوم شــناختی کشــور در همــان ســال 
2/66 هکتــار بــوده اســت. بــر اســاس آخریــن گــزارش شــبکه جهانــی جــای پــای بوم شــناختی، 

1. Ecological Footprint
2. Biocapacity
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در ســال 2013 ردپــای بوم شــناختی کشــور افزایــش یافتــه و ســرانه آن 3 هکتــار شــده اســت؛ در 
حالــی کــه از ظرفیــت زیســتی کشــور کاســته شــده و بــه 0/8 رســیده اســت، ایــن موضــوع بیانگــر 
بهره بــرداری بیــش از ظرفیــت بــرد یــا ظرفیــت زیســتی کشــور اســت کــه پیامدهــای آن به صــورت 

انــواع معضــالت زیســت محیطی در کشــور نمایــان شــده اســت )نمــودار 15(.
نمودار 5-15 روند تغییرات جای پای بوم شناختی و ظرفیت زیستی ایران طی دوره 2012 - 1961

Source: Global Footprint Network 2014: available at:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه رد پای بوم شــناختی و ظرفیــت زیســتی در بین کشــورهای مختلف 
جهــان بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی، تعــداد جمعیــت، شــرایط آب و هوایــی، میــزان 
پوشــش گیاهــی و اراضــی کشــاورزی مســتعد و حاصلخیــز، میــزان توســعه یافتگی، الگوهــای تولیــد، 
ــد.  ــان نشــان می ده ــف جه ــن کشــورهای مختل ــادی را بی ــای بســیار زی ــره تفاوت ه مصــرف و غی
در مــورد شــاخص جــای پــای بوم شــناختی، عمومــاً کشــورهای توســعه یافته ردپــای بوم شــناختی 
باالتــری در مقایســه بــا کشــورهای درحال توســعه دارنــد؛ زیــرا این کشــورها در مقایســه با کشــورهای 
درحال توســعه و کمتــر توســعه یافته، اثــرات تخریبــی بیشــتری بــر محیــط زیســت دارنــد؛ زیــرا منابع 
ــا  ــعه یافته ب ــورهای توس ــه کش ــت ک ــه  گرف ــوان نتیج ــن می ت ــد؛ بنابرای ــتري مصــرف مي کنن بیش
ســرعت بیشــتری از منابــع کــره زمیــن اســتفاده، و ضایعــات و پســماندهای بیشــتری را در زمیــن 
تخلیــه می کننــد، بــه همیــن دلیــل بــر اســاس اصــل مســئولیت مشــترک یــا متفــاوت1 )اصــل هفتم 
بیانیــه ریــو(، ایــن کشــورها بایــد مســئولیت و هزینه هــای بیشــتری متقبــل شــوند. از ســوي دیگــر، 
در حــال حاضــر بیشــتر کشــورها وضعیتــي مشــابه ایــران دارنــد و بیــش از ظرفیــت زیســتی خــود از 
منابــع بهره بــرداری می کننــد کــه بازتــاب آن به صــورت انــواع معضــالت جهانــی محیــط زیســت از 

جملــه تغییــرات آب و هوایــی در ســطح جهــان نمایــان شــده اســت )جــدول 9(.

1. Common but Differentiated Responsibility
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جدول 5-9 جای پای بوم شناختی و ظرفیت زیستی ایران و کشورهای منتخب در سال 2013

نام کشور
ظرفیت زیستیجای پای بوم شناختی

بدهکار/ بستانکار
)EF( )BC( 

2/2 - 30/8ایران

0/4 -0/90/5افغانستان

2/7 -3/60/9چین

5/76/91/2روسیه

4/3 - 50/7ژاپن

2/7 -5/52/8ترکمنستان

1/5 -20/5مصر

4 -5/71/7عمان

0/4 - 0/70/3پاکستان

5/2 -5/90/7کره جنوبی

8/816/27/4کانادا

4/8 -8/63/8ایاالت متحده امریکا

8/815/76/9استرالیا

3/4 -4/51/1ایتالیا

1/5 -2/30/8آذربایجان

0/7 -1/10/4هند

1/4 -2/61/2تایلند

1/8 -4/22/4مالزی

38/85/8برزیل

3/76/83/1آرژانتین

3/8 -5/11/3بریتانیا

3/3 -5/52/2آلمان

2/2 -5/12/9فرانسه

0/9 -2/71/8جهان

Source: Global Footprint Network ,2014: available at:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/
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5-7- جمع بندی
ــه  ــورت گرفت ــور ص ــه کش ــر در پهن ــای اخی ــه در دهه ه ــی ک ــادی و اجتماع ــوالت اقتص تح
اســت، اثــرات عمیــق و گســترده ای را بــر جــای گذاشــته و ناپایداری هــای متعــددی نظیــر انــواع 
ــود  ــع و... را به وج ــا و مرات ــب جنگل ه ــاک، تخری ــایش خ ــت محیطی، فرس ــای زیس آلودگی ه
آورده اســت. هرچنــد گــذر از جامعــه ســنتی و نیمه صنعتــی مبتنــی بــر صــادرات مــواد خــام، بــه 
جامعــه صنعتــی هزینه هایــی بــر محیــط زیســت تحمیــل کــرده و ســبب بــروز ناپایداری هایــی 
ــب  ــا حــد امــکان هزینه هــای تخری ــالش کــرد ت ــد ت ــد گــذار بای ــن فراین در آن می شــود، در ای
محیطــی کاهــش یابــد و نقــاط ضعــف بــه نقــاط قــوت، و تهدیدهــا بــه فرصت هــا تبدیــل شــود.
هرچنــد موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت و اســتفاده پایــدار از منابــع طبیعــی و محیــط 
ــاس  ــن اس ــر ای ــوده و ب ــور ب ــزان کش ــای برنامه ری ــن دغدغه ه ــی مهم تری ــواره یک ــتی هم زیس
ــت  ــرای حفاظ ــعه ب ــای توس ــوب برنامه ه ــددی در چارچ ــای متع ــر سیاســت ها و برنامه ه ــز ب نی
ــات  ــه مالحظ ــف ب ــل مختل ــه دالی ــوارد ب ــتر م ــده اســت، در بیش ــد ش ــط زیســت تأکی از محی
ــترده ای از  ــف گس ــروز طی ــد ب ــن رون ــد مشــخص ای ــت. پیام ــده اس ــه نش زیســت محیطی توج
ــعه  ــاک و توس ــایش خ ــوا، فرس ــی ه ــا و معضــالت زیســت محیطی به صــورت آلودگ ناهنجاری ه
ــراروی  ــع اساســی را ف ــوده اســت کــه موان ــع آب و... ب بیابان زایــی، کاهــش کمــی و کیفــی مناب
برنامه ریــزان و سیاســت گذاران قــرار داده اســت. بــر اســاس ایــن ضــروري اســت تدابیــر 
ــه  ــام و برنام ــور ع ــور به ط ــعه کش ــده توس ــای آین ــالت در برنامه ه ــن معض ــرای ای ــب ب مناس
ــت های  ــا و سیاس ــت برنامه ه ــح اس ــود. واض ــه ش ــر گرفت ــص در نظ ــور اخ ــعه به ط ــم توس شش
ــرد، از  ــن مي ب ــه از بی ــت محیطی را از ریش ــکالت زیس ــی مش ــت زمان ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــوان بســتر  ــد و به عن ــده پیشــگیری مي کن ــرات زیســت محیطی در آین ــروز معضــالت و مخاط ب
ــه  ــدو شــروع آن فعاالن ــزی و از ب ــه در تمــام ســطوح برنامه ری ــی دارد ک ــرد مطلوب توســعه کارک
ــا  ــایر بخش ه ــا س ــگ ب ــل تنگاتن ــه و در تعام ــرار گرفت ــعه ق ــای توس ــد برنامه ریزی ه در فراین
ــر معضــالت محیــط زیســت  ــد ب ــرای اینکــه کشــور بتوان ــن ب ــب و اجــرا مي شــود؛ بنابرای تصوی
غلبــه، و بســترهای الزم را بــرای تحقــق اهــداف توســعه پایــدار فراهــم  کنــد الزم اســت در ابتــدا 
مهم تریــن چالش هــاي مشــکالت محیــط زیســت شناســایی، ســپس بــر اســاس شــناخت کامــل 
ــن معضــالت اجــرا شــود. ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــای الزم ب ــدی، و سیاســت ها و برنامه ه اولویت بن
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ــراروی  ــع ف ــا و مان ــن چالش ه ــزارش مهم تری ــن گ ــده در ای ــب ارائه ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــارت اســت از: ــط زیســت کشــور عب محی

 فقــر حاکــم بــر جوامــع روســتایی و معیشــتی بــودن اقتصــاد خانوارهــا و وابســتگی شــدید   
بــه منابــع پایــه؛

تمرکز جمعیت و فعالیت ها در پهنه کشور و تشدید ناپایداری ها در برخی از مناطق؛  
بي توجهي به جایگاه منابع طبیعی در برنامه های کالن کشور؛  
واگذاری غیراصولی طرح های منابع طبیعی بدون توجه به مطالعات جامع؛  
سهولت بهره برداری غیرمجاز از منابع پایه به دلیل گستردگی و پراکنش جوامع روستایی؛  
نبود زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات خصوصاً سوخت به جوامع روستایی؛  
نارســایی برخــی از قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و برخــورد   

ــا متخلفان؛ نامتناســب ب
ــی و    ــع طبیع ــرداری از مناب ــر بهره ب ــرل ب ــارت و کنت ــیابی، نظ ــتم های ارزش ــف سیس ضع

زیســت محیطی؛
کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در دستگاه های متولی محیط زیست و منابع طبیعی؛  
ــناختی    ــای بوم ش ــش و فراینده ــت بوم های حیات بخ ــناخت از زیس ــات و ش ــود اطالع کمب

حاکــم بــر آنهــا؛
کمبود سوخت و علوفه جوامع روستایی؛  
نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تفکرات بخشی حاکم بر آنها؛  
نبود ساختار و تشکیالت مناسب محیط زیست و منابع طبیعی در ایران؛  
ــه جنبه هــای حفاظتــی محیــط زیســت    ــرداری و کم توجهــی ب ــر جنبه هــای بهره ب ــد ب تأکی

و منابــع طبیعــی؛
ــی و    ــع طبیع ــای مناب ــت و کارکرده ــه از اهمی ــف جامع ــار مختل ــای اقش ــف آگاهی ه ضع

زیســت محیطی؛
کمبــود نــزوالت جــوی و آســیب پذیر بــودن زیســت بوم های کشــور در برابــر بالیــای   

طبیعــی نظیــر خشک ســالی؛
بي توجهي به مالحظات زیست محیطی در مکان یابی فعالیت های توسعه؛  
الگوهای تولید و مصرف ناسازگار با محیط زیست؛  
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ضعــف در به کارگیــری رویکردهــای اقتصــاد محیــط زیســت بــرای حفاظــت از آن و درونــی   
ــی؛ ــای جانب ــردن هزینه ه ک

نبود نظام اطالعاتی جامع محیط زیست؛  
فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور و اتالف انرژی؛  
فرسوده بودن صنایع کشور و استفاده نادرست از منابع و انرژی؛  
نهادینه نشدن حفاظت از محیط زیست در سطوح مختلف جامعه؛  
افت کمی و کیفی منابع آب کشور؛  

افزایش آلودگی آب، هوا و خاک؛  
ــده و    ــای آالین ــار گازه ــش انتش ــیلی و افزای ــوخت های فس ــع س ــه مناب ــرف بی روی مص

ــه ای در کشــور؛ ــای گلخان گازه
تغییر کاربری اراضی مستعد جنگلی و کشاورزی و تبدیل آنها به سایر کاربری ها؛  
ــن    ــش حاشیه نشــینی در ای ــژه کالن شــهرها و افزای ــه شــهرها به وی ــه ب مهاجــرت بی روی

؛ طق منا
آلودگی شدید هوا در کالن شهرهای کشور؛  
تشــدید معضــالت زیســت محیطی فرامــرزی از جملــه افزایــش شــدت و دامنــه   

طوفان هــای گــرد و غبــار در مناطــق جنوبــی، غربــی و شــرقی کشــور؛
ــه ای و    ــر ســوخت های فســیلی و افزایــش انتشــار گازهــای گلخان تشــدید مصــرف ذخای

آالینــده؛
تخریب بخشی از زیستگاه های گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری؛  
افزایــش خشک ســالی های ادواری و آســیب پذیر شــدن محیــط زیســت کشــور بــه ایــن   

؛ پدیده
افزایش چشمگیر تولید ضایعات و پسماندهای شهری و صنعتی؛  
استفاده نامناسب از منابع محدود آب کشور.  

5-8- سیاست های حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم و سال 1397
در برنامــه ششــم توســعه به طــور عــام، و ســال 1397 به طــور خــاص، موضــوع محیــط 
ــای  ــه و سیاســت ها و برنامه ه ــرار گرفت ــت ق ــتور کار دول ــش در دس ــش از پی زیســت بی
متعــددی بــرای حفاظــت و پایــداری محیــط زیســت کشــور پیش بینــی شــده اســت. بــر 
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اســاس ایــن، از مهم تریــن سیاســت های محیــط زیســت در برنامــه ششــم، به ویــژه ســال 
1397 می تــوان مــوارد زیــر را برشــمرد )ســند برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 

و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، 1394(:
اتخــاذ سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی بــراي کاهــش آالیندگــی و حمایــت از انرژی هــای   

نــو و تجدیدپذیــر؛
ــده    ــای ایجادکنن ــر واحده ــات ب ــوارض و مالی ــع ع ــد وض ــی مانن ــای مال ــتفاده از ابزاره اس

ــی؛ آالیندگ
ــاک(    ــای پ ــعه فناوری ه ــرای توس ــره ب ــای وام کم به ــی )اعط ــازوکارهای پول ــتفاده از س اس

ــن؛ ــاد کم کرب ــعه اقتص ــرای توس ب
درونــی کــردن هزینه هــای تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت در هزینــه فایــده طرح هــا و   

ــت؛ ــر محیط زیس ــذار ب ــای اثرگ پروژه ه
منظــور کــردن سیاســت ها و برنامه هــای ســازگاری بــا اقلیــم در برنامه هــای تمــام   

اثرگــذار؛ بخش هــای 
استقرار نظام حسابداری محیط زیست و تهیه حساب های اقماری محیط زیست؛  
ادغــام مالحظــات و شــاخص های توســعه پایــدار در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، تولیــدی،   

زیربنایی؛
بازنگــری و ایجــاد ســاختار مناســب بــرای تدویــن، پیگیــری و پایــش اهــداف توســعه پایــدار   

در کشــور؛
نهادینه کردن اهداف توسعه پایدار در تمامی حوزه های اقتصادی و اجتماعی؛  
ــی    ــای بین الملل ــورداری از کمک ه ــرای برخ ــازوکارهای مناســب ب ــاد س ــازمان دهی و ایج س

در زمینــه توســعه پایــدار؛
تســهیل و ایجــاد بســترهای الزم بــرای برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا کشــورهای پیشــرو در   

ــت محیطی؛ ــای زیس ــه فناوری ه زمین
بسترسازی و حمایت از توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر؛  
حمایت از صنایع و فناوری های بازیافت با استفاده از تسهیالت کم بهره؛  
وضع عوارض و مالیات بر واحدهای ایجادکننده آالیندگی؛  
ــرای حفاظــت از محیــط    ایجــاد بســترهای الزم به منظــور اســتفاده از ابزارهــای اقتصــادی ب
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زیســت ماننــد مجوزهــای انتشــار قابــل مبادلــه؛
هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های مخرب محیط  زیست؛  
تدویــن دســتورالعمل ها و ضوابــط الزم بــرای بهره بــرداری پایــدار از مناطــق تحــت حفاظــت   

ــت؛ محیط زیس
بهسازی زیست بوم های بحرانی از جمله تاالب ها و رودخانه ها؛  
حمایت و پشتیبانی از نهادهای حامی محیط زیست و منابع طبیعی؛  
ــت از    ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــی ب ــارکت های مردم ــعه مش ــکاری و توس ــت هم تقوی

طریــق اجــرای طرح هــای زیســت محیطی؛
مخاطــرات    کاهــش  و  مقابلــه  بــرای  خصوصــی  بخــش  توانمندی هــای  از  اســتفاده 

؛ یســت محیطی ز
تدویــن دســتورالعمل ها و ضوابــط الزم بــرای بهره بــرداری پایــدار از مناطــق تحــت حفاظــت   

توســط بخش هــای خصوصــی.

5-9- چشم انداز محیط زیست در سال 1397

کمیابی فزاینده آب شرب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور
کاهــش نــزوالت جــوی در مقایســه بــا میانگیــن بلندمــدت در ســال منتهــی بــه ســال 1396، 
ــک و  ــق خش ــژه مناط ــور به وی ــق کش ــیاری از مناط ــع آب در بس ــده مناب ــود فزاین ــبب کمب س
نیمه خشــک شــده اســت. پیش بینــی می شــود در ســال 1397 نیــز ایــن وضعیــت حاکــم باشــد. 
ــم( و  ــر اقلی ــالی ناشــی از تغیی ــی )خشک س ــل طبیع ــه ای از عوام ــل مجموع ــده به دلی ــن پدی ای
انســانی )بهره بــرداری بی رویــه از آب هــای ســطحی و زیرزمینــی( در چنــد دهــه گذشــته ســبب 
ــت موجــود  ــه وضعی ــع آب در کشــور شــده اســت. در صــورت ادام ــه مناب کاهــش دسترســی ب
ــی  ــرای دسترس ــه ب ــری و مناقش ــه درگی ــد ب ــال 1397 می توان ــژه س ــده به وی ــال های آین در س
ــن  ــه ســایر مناطــق شــود؛ بنابرای ــی و مهاجــرت گســترده جمعیــت ب ــع آب و جابه جای ــه مناب ب
ــوی کشــت،  ــرد. اصــالح الگ ــه در نظــر بگی ــن زمین ــر الزم را در ای ــت تدابی ضــروری اســت دول
بهینه ســازی مصــرف آب در بخش هــای مختلــف مصرف کننــده آب، افزایــش عملکــرد در واحــد 
ســطح و افزایــش بهــره وری آب، تعــادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی، نصــب کنتورهــای هوشــمند 
ــه کشــاورزان از جملــه مهم تریــن برنامه هــا و طــرح بخــش آب کشــور  و تحویــل حجمــی آب ب
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ــا در  ــا و طرح ه ــن برنامه ه ــرای پیشــبرد ای ــی مناســبی ب ــع مال ــه مناب در ســال 1397 اســت ک
ــاد شــده پیش بینــی شــده اســت. ســال ی

مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و انتشار آالینده ها
وجــود منابــع فــراوان ســوخت های فســیلی و اعطــای یارانه هــای هنگفــت بــه بخــش انــرژی، 
ســبب انتشــار طیــف گســترده ای از آالینده هــا و گازهــای گلخانــه ای در کشــور شــده اســت کــه 
در صــورت اســتمرار ایــن رونــد در آینــده میــزان انتشــار آن از یــک میلیــارد تــن در ســال فراتــر 
خواهــد رفــت کــه ایــن مســئله از یک ســو بــه تشــدید آلودگی هــا در کشــور منتهــی خواهــد شــد 
و از ســوی دیگــر می توانــد اجــرای تعهــدات جمهــوری اســالمی ایــران در قبــال پروتــکل کیوتــو 
ــا  ــد رســید ب ــب خواهن ــه تصوی ــی ب ــده در ســطح بین الملل ــه در آین ــی را ک و ســایر پروتکل های
چالــش مواجــه کنــد. بــا توجــه بــه تدویــن برنامــه راهبــردی تغییــر اقلیــم و همچنیــن تصویــب 
قانــون هــوای پــاک در ســال 1396،  اجــرای ایــن اســناد در ســال 1397 می توانــد تــا حــدودی 

در کنتــرل و معکــوس کــردن میــزان انتشــار گازهــای آالینــده و گلخانــه ای مؤثــر باشــد.

آلودگی های فرامرزی
افزایــش آلودگــی مناطــق ســاحلی و دریایــی کشــور به ویــژه در خلیج فــارس و دریــای مازندران 
شــرایط حــادی در منطقــه به وجــود آورده اســت. انتشــار حجــم عظیمــی از پســاب های شــهری 
و آالینده هــای نفتــی در چنــد دهــه گذشــته، شــرایط و معضــالت گســترده ای را در ایــن عرصــه 
رقــم زده اســت کــه در صــورت تــداوم وضعیــت موجــود ممکــن اســت بــه فروپاشــی و نابــودی 
بســیاری از زیســت بوم های ســاحلی منتهــی شــود کــه پیامــد نهایــی آن کاهــش ذخایــر آبزیــان 
ــد دهــه  ــن بهره برداری هــای چن ــود، همچنی ــع ساحل نشــینی خواهــد ب ــد جوام و کاهــش درآم
گذشــته در کشــورهای همســایه به ویــژه عــراق و سدســازی کشــور ترکیــه بــر روی رودخانه هــای 
دجلــه و فــرات ســبب نابــودی بســیاری از پوشــش گیاهــی در ایــن منطقــه شــده اســت کــه ایــن 
پدیــده به شــدت جمهــوری اســالمی را تحــت تأثیــر قــرار داده و مشــکالت حــادی را در شــهرهای 
مــرزی کشــور از نظــر انتشــار ریزگردهــا به وجــود آورده و پیش بینــی می شــود در ســال 1397 

نیــز ایــن مشــکالت ادامــه داشــته باشــد.



چالش های آب و محیط زیست ایران   /295

توسعه بی رویه شهرنشینی
ــل  ــور به دلی ــه کش ــکونتگاه ها در پهن ــام س ــق در نظ ــرات عمی ــی و تغیی ــوالت جمعیت تح
توجــه بــه سیاســت های گذشــته ســبب بارگــذاری بیــش از ظرفیــت تحمــل ســرزمین و تمرکــز 
ــی از  ــینی یک ــعه شهرنش ــد توس ــت. هرچن ــده اس ــور ش ــی از کش ــق خاص ــت در مناط جمعی
ــای  ــب کارکرده ــور به تناس ــینی در کش ــوالت شهرنش ــود، تح ــداد می ش ــعه قلم ــای توس نماده
شــهری صــورت نگرفتــه و زیرســاخت های الزم در آنهــا به وجــود نیامــده اســت. از ســوی دیگــر 
ــرای  ــازی های الزم ب ــه بسترس ــي ب ــر و بي توجه ــال اخی ــد س ــالی های چن ــل خشک س ــه دلی ب
ــن فراینــد همچنــان چالشــي زیســت محیطی در  نگهداشــت جمعیــت در مناطــق روســتایی، ای
ــه  ــا توج ــژه ب ــد. به وی ــی مي کن ــور خودنمای ــال 1397 در کش ــژه در س ــده، به وی ــال های آین س
ــت  ــی و مهاجــرت جمعی ــکان جابه جای ــال 1397، ام ــالی در س ــداوم خشک س ــی ت ــه پیش بین ب
ــه مناطــق شــهری همچنــان متصــور اســت کــه مشــکالت حــادی را به ویــژه در کالن شــهرها  ب

ــاورد. ــود بی به وج
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چکیده
تحلیلگــران امــور بین الملــل بــر ایــن باورنــد کــه چشــم انداز ســال 2018 چنــدان مناســب بــه نظــر نمی رســد. اگرچــه 
برخــی اقتصادهــای آســیایی و اروپایــی دوران رونــق خــود را ســپری می کننــد، تنــش در خاورمیانــه در حــال گســترش 
اســت کــه ایــن تعارض هــا بــر اقتصــاد ایــن منطقــه اثرگــذار خواهــد بــود. در این بیــن،  اقتصــاد آمریــکا در پــی کاهش 
مالیــات بــر شــرکت ها چشــم انداز مثبتــی خواهــد داشــت، امــا سیاســت جدیــد تعرفــه ای دولــت ترامــپ احتمــال بــروز 
جنگ هــای تجــاری جدیــد را افزایــش خواهــد داد و تجــارت را بــا تهدیــد مواجــه خواهــد کــرد، ایــن مســئله ممکــن 
اســت بــر روابــط دیپلماتیــک آمریــکا بــا هم پیمانــان تجــاری اش نیــز اثرگــذار باشــد. در عیــن حــال قــدرت نظــام 
سیاســی در چیــن بــه اوج تاریخــی رســیده اســت و در صــورت ادامــه تضعیــف آمریــکا، چیــن بــه مهم تریــن قــدرت 

اقتصــادی و سیاســی جهــان تبدیــل مي شــود.
علی رغــم رشــد زیــاد اقتصــادی در جنــوب شــرق آســیا »سیاســت هویتــی« یکــی از تهدیدهــای ایــن منطقــه 
ــی  ــدید ملی گرای ــا و تش ــن، اقلیت ه ــزاری از چی ــالم گرایی، بی ــورت اس ــت به ص ــن اس ــه ممک ــود ک ــد ب خواه
هنــدی بــروز کنــد. بــه گــزارش مؤسســه »اوراســیاگروپ1« می تــوان ســال 2018 را از نظــر اقتصــاد سیاســی 
ــانه ها و  ــا، رس ــی، دادگاه ه ــای سیاس ــا، حزب ه ــی دولت ه ــار مردم ــاد. اعتب ــام نه ــا ن ــه زوال نهاده ــال ادام س
نهادهــای مالــی )نهادهایــی کــه از رفــاه و صلــح حمایــت کرده انــد( در حــال نــزول اســت. بــر اســاس گــزارش 
امســال ایــن نهــاد، تنــش میــان ایران-آمریــکا یکــی از تهدیدهــای بــزرگ دنیــا در ســال 2018 خواهــد بــود. 
ــرای ریســک های  ــی و گســترده ب ــع اصل ــکا منب ــران- آمری ــط ای ــن ســال رواب ــر اســاس پیش بینی هــا، در ای ب
سیاســی و اقتصــادی اســت. توافــق هســته ای بــه احتمــال زیــاد در ایــن ســال نیــز نجــات خواهــد یافــت، امــا 

اگــر چنیــن اتفاقــی نیفتــد، بحرانــی جــدی منطقــه را فــرا خواهــد گرفــت.
ــا در حــال  ــوده اســت، ام ــزرگ نب ــون، جهــان شــاهد بحــران ژئوپلیتیــک ب ــه 11 ســپتامبر تاکن ــان حادث از زم
حاضــر بــروز چنیــن رخــداد بزرگــی دور از ذهــن نیســت؛ زیــرا کج فهمــی یــا اقدامــي نادرســت )به خصــوص در 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــد بین الملل ــری جدی ــد درگی ــون بحران هاســت( می توان ــه کان ــه ک خاورمیان

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــود در  ــزی خ ــعبه مرک ــر ش ــالوه ب ــان، ع ــی جه ــک های سیاس ــاوره ای ریس ــرکت مش ــن ش ــروپ« بزرگ تری ــیا گ 1. »اوراس
ــزرگ جهــان را منتشــر می کنــد. نیویــورک، مراکــزی نیــز در هفــت کالن شــهر جهــان دارد، هرســاله فهرســت 10 تهدیــد ب
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6-1- چشم انداز اقتصاد جهانی
ــی )The World Bank(، اقتصــاد جهــان هم اکنــون در یــک  ــک جهان ــر اســاس گــزارش بان ب
ــای  ــش ســرمایه گذاری، رشــد تجــارت و فعالیت ه ــه ناشــی از افزای ــرار دارد ک ــود ق ســیکل بهب
صنعتــی اســت. همچنیــن بــر اســاس ایــن گــزارش، رشــد اقتصــاد جهــان در ســال 2017 مقــدار 
3 درصــد ارزیابــی شــده کــه در مقایســه بــا ســال 2016 بهبــود چشــمگیري داشــته و باالتریــن 
رقــم رشــد پــس از ســال 2011 بــه شــمار مــی رود. شــایان ذکــر اســت کــه یک ســوم از رشــد 
اقتصــاد جهانــی در ســال 2017 بــه منطقــه شــرق آســیا و اقیانوســیه مربــوط اســت کــه چیــن در 

ایــن میــان نقشــی مهم تــر از ســایر کشــورهای منطقــه بــر عهــده دارد.
ــود از 3  ــا اندکــی بهب ــان ب ــی، رشــد اقتصــادی جه ــاد بین الملل ــن نه ــزارش ای ــر اســاس گ ب
درصــد در ســال 2016 بــه 3/1 درصــد در ســال 2018 خواهــد رســید و تــا ســال 2020 تقریبــاً 
ــر کاهــش  ــود ســرمایه گذاری، اث ــت، نب ــری جمعی ــد. پی ــد مان ــی خواه ــن محــدوده باق در همی
ــب  ــرفته موج ــورهای پیش ــی در کش ــت های پول ــدن سیاس ــی ش ــد و انقباض ــر رش ــره وری ب به

محدودیــت رشــد اقتصــاد جهانــی خواهــد شــد.
ــاد  ــم انداز اقتص ــول از چش ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ــن ب همچنی
جهانــی1، رشــد اقتصــاد جهــان در ســال 2017 معــادل 3/6 درصــد تخمیــن زده می شــود کــه 
ایــن شــاخص در ســال 2018 بــه 3/7 درصــد )0/1 واحــد درصــد باالتــر از تخمیــن قبلــی ایــن 
نهــاد در پاییــز 2017( خواهــد رســید کــه دلیــل آن نیــز رشــد اقتصــادی باالتــر در منطقــه اروپــا 

و آسیاســت.
تفــاوت تخمین هــای ایــن دو نهــاد بین المللــی ناشــی از روش هــا و داده هــای متفــاوت اســت، 

امــا چشــم انداز و روندهــا به طــور معمــول تفــاوت معنــاداری بــا هــم ندارنــد.

1. World Economic Outlook (WEO), IMF, January 2018
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جدول 6-1 رشد اقتصادی مناطق مختلف طی سال های 2017-2016 و چشم انداز تا سال 2022 از 
منظر صندوق بین المللی پول )درصد(

2016متغیر سال
پیش بینیتخمین

201720182022-2019

3/23/63/73/7کل جهان

1/52/22/31/8 ایاالت متحده آمریکا

1/82/11/91/6 اتحادیه اروپا

6/76/86/56/1 چین

0/21/81/61/5- روسیه

5/02/63/53/7 کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا

5/61/73/02/8 کشورهای صادرکننده نفت حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا

3/64/34/45/3 کشورهای واردکننده نفت حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا

2/53/63/74/3 کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

2/43/53/74/3 کشورهای صادرکننده نفت آسیای مرکزی و قفقاز

3/33/93/84/4 کشورهای واردکننده نفت آسیای مرکزی و قفقاز
 Source: Regional Economic Outlook (REO), International Monetary Fund (IMF), 
October 2017.

جدول6-2 رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان طی سال های 2017-2015 و چشم انداز تا سال 2020 
از منظر بانک جهانی )درصد(

20152016متغیر سال
پیش بینیتخمین

2017201820192020

2/82/43/03/13/02/9کل جهان
)G7( 2/21/62/32/21/91/7 اقتصادهای پیشرفته

2/91/52/32/52/22/0 ایاالت متحده آمریکا
2/11/82/42/11/71/5 اتحادیه اروپا

1/40/91/71/30/80/5 ژاپن
3/63/74/34/54/74/7 اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه1

ـــــــــــــــــــــــــــــ
Emerging market and Developing Economies (EMDEs) .ــ1
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20152016متغیر سال
پیش بینیتخمین

2017201820192020

6/56/36/46/26/16/0 شرق آسیا و پاسیفیک
6/96/76/86/46/36/2 چین

4/95/05/15/35/35/3 اندونزی
2/93/23/53/63/53/4 تایلند

1/01/73/82/93/03/0 آسیای مرکزی و اروپا
0/21/71/71/81/8-2/8- روسیه
6/13/26/73/54/04/0 ترکیه

3/82/94/54/03/53/1 لهستان
1/50/92/02/62/7-0/6- آمریکای التین و کارائیب

3/51/02/02/32/5-3/5- برزیل
3/32/91/92/12/62/6 مکزیک
2/62/22/73/03/03/2- آرژانتین

2/85/01/83/03/23/2 خاورمیانه و شمال آفریقا
4/11/70/31/22/12/2 عربستان سعودی

1/313/43/64/04/34/3- ایران
4/44/34/24/55/35/8 مصر

7/17/56/56/97/27/2 جنوب آسیا
8/07/16/77/37/57/5 هندوستان

4/14/55/35/55/86/0 پاکستان
6/67/17/26/46/76/7 بنگالدش

3/11/32/43/23/53/6 صحرای آفریقا
1/30/30/81/11/71/7 آفریقای جنوبی

2/71/61/02/52/82/8- نیجریه
3/00/01/21/61/51/5 آنگوال

 Source: Global Economic Prospects (GEP), The World Bank Group, January 2018.
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چشم انداز اقتصاد آمریکا
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول )IMF( در ژانویــه 2018، چشــم انداز اقتصــاد آمریکا 
بــا توجــه بــه تغییــر سیاســت مالیاتــی دولــت ترامــپ در کوتاه مــدت مثبــت خواهد بــود و بــه احتمال 
زیــاد ســبب تحــرک فعالیت هــای اقتصــادی خواهــد شــد. بــر اســاس گــزارش ایــن نهــاد بین المللــی، 
رشــد اقتصــادی ایــن کشــور از 2/2 درصــد در ســال 2017 بــه 2/3 درصــد در ســال 2018 افزایــش 
ــر درآمــد  ــه کاهــش مالیــات ب ــه دلیــل پاســخ مثبــت ســرمایه گذاری ب خواهــد یافــت. ایــن امــر ب

شــرکت ها )Corporate Income Tax( در اقتصــاد ایــن کشــور رخ خواهــد داد.
ــر رشــد اقتصــادی  ــا ســال 2020 ب ــر ت ــن اث ــی، ای ــاد بین الملل ــن نه ــن ای ــر اســاس تخمی ب
آمریــکا باقــی خواهــد مانــد و ســبب افزایــش 1/2 واحــد درصــدی رشــد اقتصــادی ایــن کشــور 
تــا ســال مذکــور خواهــد شــد. در ایــن بیــن، بانــک جهانــی نیــز در گــزارش خــود پیش بینــی 
می کنــد رشــد اقتصــادی آمریــکا از 2/3 درصــد در ســال 2017 بــه 2/5 درصــد در ســال 2018 
افزایــش بیابــد کــه ایــن میــزان بیــش از نــرخ مــورد انتظــار خواهــد بــود؛ زیــرا اصــالح سیاســت 
مالیاتــی دولــت ترامــپ بــه افزایــش رشــد موقتــی در ایــن کشــور منجــر خواهــد شــد و بــر رشــد 

شــرکای اصلــی تجــاری آمریــکا )کانــادا و مکزیــک( نیــز اثرگــذار خواهــد بــود.
ــکا  ــر اســاس گــزارش هــر دو نهــاد بین المللــی، اگرچــه رشــد اقتصــاد آمری گفتنــي اســت ب
ــا  ــد، چشــم انداز آن طــی ســال های 2019 و 2010 در مقایســه ب ــود مي یاب در ســال 2018 بهب

ــود ــر مي ش ــال 2018 کمت س

سیاست تعرفه ای جدید آمریکا
ــه  ــود- ب ــده داده ب ــه وع ــور ک ــال 2018- همان ط ــارس س ــاه م ــل م ــپ در اوای ــد ترام دونال
افزایــش تعرفــه بــر برخــی کاالهــای وارداتــی ایــن کشــور اقــدام کــرد. تاکنــون 25 درصــد تعرفــه 
گمرکــی بــرای فــوالد و 10 درصــد تعرفــه گمرکــی بــرای آلومینیــوم وضــع شــده اســت. آمریــکا 
بزرگ تریــن واردکننــده فــوالد و آلومینیــوم در جهــان اســت و چهــار برابــر صــادرات ایــن مــواد 

واردات دارد.
ــه ایــن تصمیــم دولــت  ــا در واکنــش ب »ژان کلــود یونکــر« رئیــس کمیســیون اتحادیــه اروپ
ترامــپ اعــالم کــرد ایــن اتحادیــه در برابــر اقدامــات ناعادالنــه نظاره گــر نخواهــد مانــد واکنــش 
قاطــع و مناســبی در دفــاع از منافــع خــود نشــان خواهــد داد. ظاهــراً اتحادیــه اروپــا قصــد دارد در 
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واکنــش بــه تصمیــم دولــت ترامــپ مبنــی بــر وضــع کــردن تعرفــه گمرکــی بــرای واردات فــوالد 
و آلومینیــوم، بــه اقدامــی متقابــل دســت بزنــد.

از آنجــا کــه چیــن از اصلی تریــن صادرکننــدگان فــوالد و آلومینیــوم بــه آمریکاســت، 
کارشناســان معتقدنــد ایــن تصمیــم جدیــد، واکنــش منفــی چیــن را در پــی خواهــد داشــت و 
ایــن تصمیــم جبهــه جدیــدی از جنــگ اقتصــادی واشــنگتن علیــه پکــن تلقــی خواهــد شــود. 
ــک و  ــادا، مکزی ــه کان ــکا از جمل ــان اقتصــادی آمری ــه هم پیمان ــن اســت ب ــر ممک ــوي دیگ از س
ژاپــن صدمــه بزنــد؛ بنابرایــن تحلیلگــران دربــاره احتمــال بــروز جنگ هــای تجــاری جدیــد ابــراز 

ــد. ــی می کنن نگران

جنگ سرد فناورانه
بــه گــزارش مؤسســه »اوراســیا گــروپ«، ســال 2018 بزرگ تریــن جنــگ بــرای قــدرت اقتصادی 
ــر  ــرای تســلط ب ــالش ب ــر ت ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــد ب ــن خواه ــای نوی ــون توســعه فّناوری ه پیرام
پیشــرفت های فنــاوری مهم تریــن جنــگ بــر ســر قــدرت اقتصــادی خواهــد بــود. بــر اســاس ایــن، 
چیــن و آمریــکا در هــوش مصنوعــی، ابــر محاســبه گرها و تســلط بــر بازارهــا رقابــت خواهنــد کــرد.

چشم انداز اقتصادهای توسعه یافته
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول، نــرخ رشــد اقتصــادی در بســیاری از کشــورهای 
منطقــه یــورو )به خصــوص آلمــان، ایتالیــا و هلنــد( به دلیــل افزایــش تقاضــای داخلــی و خارجــی 
قابــل توجــه خواهــد بــود. بــر اســاس گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول، رشــد اقتصــادی اســپانیا 
کــه پتانســیل های خوبــی بــرای رشــد دارد، به دلیــل ناآرامی هــای سیاســی در مســئله اســتقالل 
ــر از ســال  ــی و تقاضــای کل، در ســال 2018 کمت ــر اعتمــاد عموم ــر آن ب ــا و اث ــت کاتالونی ایال

ــود. ــی می ش 2017 پیش بین
ــی از  ــیایی ناش ــای آس ــد اقتصاده ــاد رش ــیل زی ــل پتانس ــعه یافته به دلی ــورهای توس در کش
ــر  ــد. ب ــود بیای ــتري به وج ــد بیش ــود رش ــی می ش ــارت، پیش بین ــرمایه گذاری و تج ــش س افزای
ــن گــزارش، رشــد اقتصــادی در ژاپــن در ســال های 2018 و 2019 درنتیجــه بهبــود  اســاس ای
تقاضــای خارجــی و مــازاد بودجــه دولــت در مقایســه بــا ســال 2017 بهبــود خواهــد یافــت؛ در 
حالــی کــه بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، اگرچــه رشــد اقتصادهــای پیشــرفته از 1/6 درصــد 
در ســال 2016 بــه 2/3 درصــد در ســال 2017 رســید، طــی چنــد ســال آتــی به دلیــل اشــتغال 
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کامــل و اقــدام بانک هــای مرکــزی بــرای افزایــش نــرخ بهــره، کاهــش خواهــد یافــت. بــر اســاس 
ایــن ممکــن اســت رشــد در اقتصادهــای پیشــرفته از 2/3 درصــد در ســال 2017 بــه 2/2 درصــد 

در ســال جــاری، 1/9 درصــد در ســال 2019 و 1/7 درصــد تــا ســال 2020 برســد.

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
عضویــت در اتحادیــه اروپــا از زمــان پیوســتن بریتانیــا بــه اتحادیــه اقتصــادی اروپــا در 1973 
موضوعــی مجادلــه برانگیــز بــود کــه درنهایــت بــه همه پرســی 23 ژوئــن 2016 انجامیــد. بیــش از 
33 میلیــون نفــر از مــردم بریتانیــا در ایــن همه پرســی شــرکت کردنــد و حــدود 52 درصــد از آنها 
بــه جــدا شــدن از اتحادیــه اروپــا رأی دادنــد. بــر اســاس پیش بینــی مؤسســه »اوراســیا گــروپ« 
انگلیــس کــه به دلیــل چالش هــای ناشــی از چگونگــی خــروج از اتحادیــه اروپــا ســال خوبــی را 
پشــت ســر نگذاشــت، در ســال 2018 وضعیــت به مراتــب بدتــری خواهــد داشــت. در ایــن ســال 
ــاز  ــی ها مشکل س ــرای انگلیس ــی ب ــی داخل ــای سیاس ــت1 و چالش ه ــر برگزی ــرات نفس گی مذاک
خواهــد بــود. بــر اســاس نظرســنجی ایــن مؤسســه، 55 درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد »تــرزا 
مــی2« نخســت وزیر ایــن کشــور می توانــد در مذاکــرات موفــق عمــل کنــد. 30 درصــد بــر ایــن 
باورنــد کــه وی بــا فــرد دیگــری از حــزب جایگزیــن خواهــد شــد و 15 درصــد احتمــال می دهنــد 

انتخابــات زودهنــگام برگــزار شــود.
مذاکــرات خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا در ســال 2018 از 22 و 23 مــارس آغــاز خواهــد 
ــان  ــاده 50 پیم ــدن »م ــی ش ــوص اجرای ــری در خص ــا رأی گی ــارس 2019 ب ــد و در 29 م ش
لیســبون«، رویــه قانونــی خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا شــروع و در دیرتریــن حالــت تــا 31 

ــا خــارج خواهــد شــد )شــکل شــماره 1(. ــه اروپ مــارس 2019، بریتانیــا از اتحادی

آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
ــا،  ــر بریتانی ــی ب ــدت و بلندمدت ــدت، میان م ــار کوتاه م ــا آث ــه اروپ ــا از اتحادی ــروج بریتانی خ
ــا،  ــه اروپ ــا از اتحادی ــا و کل جهــان خواهــد داشــت. در کوتاه مــدت، خــروج بریتانی ــه اروپ اتحادی
ــد  ــت می توان ــدت، برگزی ــرد. در میان م ــد ک ــاد خواه ــازار ایج ــی در ب ــی و قیمت شــوک های روان
واکنــش دولت هــا و مــردم کشــورهای دیگــر اروپایــی را برانگیــزد و آنهــا نیــز خواهــان همه پرســی 

1. Brexit
2. Theresa May
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بــرای خــروج از اتحادیــه اروپــا بشــوند. در ایــن صــورت واحــد پــول مشــترک اتحادیــه اروپــا تأثیــر 
خواهــد گرفــت و ایــن امــر می توانــد ماهیــت یــورو را تغییــر دهــد و بــا کاهــش ســرمایه گذاری 

در ایــن منطقــه، رکــود اقتصــادی را بــا خــود بــه همــراه بیــاورد.
شکل 6-1 زمان بندی مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر خروج از اتحادیه در سال 2018

مأخذ: گزارش 2018 اوراسیاگروپ

چشم انداز منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، رشــد اقتصــادی منطقــه شــرق آســیا و پاســیفیک در ســال 
2017 درنتیجــه بهبــود تقاضــای خارجــی بــه 6/4 درصــد رســید کــه 0/2 واحــد درصــد بیــش از 
پیش بینــی قبلــی بــوده و بیشــترین نــرخ رشــد اقتصــادی جهــان در ســال 2017 در بیــن مناطــق 
مختلــف جهــان اســت. پیش بینــی شــده ایــن رقــم به دلیــل کاهــش رشــد اقتصــادی چیــن بــا 
اندکــی کاهــش بــه 6/2 درصــد در ســال 2018 و 6/1 درصــد طــی دوره 2020-2019 برســد کــه 
ایــن ارقــام در مقایســه بــا پیش بینــی قبلــی ایــن نهــاد تغییــری نداشــته  اســت، همچنیــن بــر 
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اســاس بــرآورد صنــدوق بین المللــی پــول، رشــد اقتصــادی در بازارهــای نوظهــور و اقتصادهــای 
درحال توســعه در ســال 2018 و 2019 در مقایســه بــا ســال 2017، تقریبــاً بــدون تغییــر باقــی 
خواهــد مانــد. بــر اســاس ایــن، اقتصادهــای نوظهــور آســیایی رشــدی حــدود 5/6 درصــد را طــی 

ایــن دو ســال تجربــه خواهنــد کــرد کــه در قیــاس بــا ســال 2017 تغییــری نخواهــد داشــت.
ــی از  ــیا یک ــوب آس ــی« در جن ــت هویت ــروپ«، »سیاس ــیا گ ــه »اوراس ــزارش مؤسس ــه گ ب
تهدیدهــای ایــن منطقــه خواهــد بــود. ایــن سیاســت کــه در ســال های اخیــر در اروپــا و آمریــکا 
ــد  ــد را تهدی ــبه قاره هن ــیا و ش ــرقی آس ــوب  ش ــورهای جن ــال 2018 کش ــه، در س ــیوع یافت ش
ــن،  ــزاری از چی ــالم گرایی، بی ــورت اس ــه به ص ــن منطق ــی در ای ــت هویت ــرد. سیاس ــد ک خواه

ــت. ــدی اس ــی هن ــدید ملی گرای ــا و تش اقلیت ه
نمودار 6-1 رشد اقتصادی و برآورد آن در مناطق مختلف جهان طی سال های 2016-2020 

)متوسط وزنی/ درصد(

 Source: Global Economic Prospects (GEP), The World Bank Group, January 2018.

چشم انداز اقتصادی چین
بــر اســاس گــزارش هــر دو نهــاد بین المللــی، رشــد اقتصــادی چیــن در مقایســه بــا پیش بینــی 
ــرای  ــی ب ــای خارج ــش تقاض ــه افزای ــال های 2018 و 2019 درنتیج ــاد، در س ــن نه ــی ای قبل
کاالهــای چینــی اندکــی بهبــود خواهــد یافــت. ایــن وضعیــت بــرای هنــد هــم صــادق اســت، امــا 
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در کشــورهای منطقــه آســیای جنــوب شــرقی1 پایــدار خواهــد مانــد.
رشــد اقتصــادی در اقتصادهــای نوظهــور و درحال توســعه اروپــا طــی ســال 2017 معــادل پنــج 
ــال های  ــی س ــول ط ــی پ ــدوق بین الملل ــن صن ــاس تخمی ــر اس ــه ب ــود ک ــرآورد می ش ــد ب درص

2018 و 2019 به خصــوص در کشــورهای لهســتان و ترکیــه بهبــود خواهــد یافــت.

 چالش های سیاستی چین
در ســال 2017، سیاســت های کلــی چیــن تغییــر کــرد. »شــی جین پینگ« پــس از تحکیــم 
ــت.  ــی اس ــطح جهان ــن در س ــگاه چی ــف جای ــال بازتعری ــون به دنب ــود اکن ــی خ ــدرت داخل ق
ــکا و  ــات ریاســت جمهوری آمری ــپ در انتخاب ــروزی ترام ــن، پی ــن چی ــدرت گرفت ــا ق ــان ب هم زم
تصمیــم بــه خــروج از توافق هــای مهــم بین المللــی، جایــگاه جهانــی آمریــکا بــا چالشــی جــدی 

مواجــه شــد.
ــدرت نظــام سیاســی در چیــن  ــه گــزارش مؤسســه »اوراســیا گــروپ«، در حــال حاضــر ق ب
بــه اوج تاریخــی رســیده، در حالــی کــه نظــام سیاســی آمریــکا در حــال تضعیــف شــدن اســت؛ 
بنابرایــن در ســال جدیــد )و ســال های پیــش  رو( در صــورت ادامــه تضعیــف آمریــکا، چیــن بــه 

ــود. ــل مي ش ــان تبدی ــی جه ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــن ق مهم تری

چشم انداز منطقه آمریکای التین و کارائیب
ــن  ــر اســاس تخمی ــد. ب ــود یاب ــن هــم ممکــن اســت رشــد اقتصــادی بهب ــکای التی در آمری
ــه 1/9 درصــد و در  ــن منطقــه در ســال 2018 ب ــول، رشــد اقتصــادی ای ــی پ صنــدوق بین الملل
ســال 2019 بــه 2/6 درصــد افزایــش خواهــد یافــت کــه 0/2 واحــد درصــد باالتــر از پیش بینــی 
پاییــز 2017 اســت. ایــن مســئله اغلــب ناشــی از بهبــود چشــم انداز اقتصــادی کشــورهای مکزیک 

و برزیــل اســت کــه بیشــتر از آثــار منفــی بحــران اقتصــادی در ونزوئــال خواهــد بــود.
بــر اســاس گــزارش »اوراســیا گــروپ«، بــا توجه بــه ادامــه یافتــن مذاکــرات »نفتــا« و برگزاری 
ــود.  ــرای مکزیکی هــا خواهــد ب ــات ریاســت جمهوری، ســال 2018، ســالي تعیین کننــده ب انتخاب
ایــن دو رویــداد بــزرگ کــه تعیین کننــده چشــم انداز بلندمــدت مکزیــک اســت، بازارهــای ایــن 

کشــور را بــا ریســک های متعــدد روبــه رو خواهــد کــرد.

1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN-5)
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 چشم انداز منطقه صحرای آفریقا
بــه گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول، رشــد اقتصــادی در صحــرای آفریقــا از 2/7 درصــد در 
ســال 2017 بــه 3/3 درصــد در ســال 2018 و 3/5 درصــد در ســال 2019 افزایــش خواهــد یافــت. 
در ایــن بیــن، بهبــود نســبی در اقتصــاد کشــورهای نیجریــه و آفریقــای جنوبــی بــر رشــد منطقــه 
اثرگــذار خواهــد بــود امــا به دلیــل ناآرامی هــای سیاســی و کاهــش ســرمایه گذاری ناشــی از آن، 

ایــن رشــد در مقایســه بــا ســال 2017، زیــر یــک واحــد درصــد خواهــد بــود.
ــیا  ــزارش »اوراس ــه گ ــود. ب ــد ب ــدی خواه ــال 2018 ج ــا در س ــی آفریق ــای امنیت چالش ه
گــروپ« نابســامانی های سیاســی در کشــورهای مالــی، ســودان جنوبــی و ســومالی بــه کشــورهای 

آفریقــای مرکــزی نیــز ســرایت خواهــد کــرد.

چشم انداز منطقه آسیای مرکزی و روسیه
کشــورهای مشــترک المنافعCIS( 1( هماننــد ســال 2017 رشــد اقتصــادی بــاالی دو درصــد را 
در ســال 2018 دارنــد کــه بخــش زیــادی از ایــن رشــد تحــت تأثیــر اقتصــاد روســیه- به عنــوان 
بزرگ تریــن اقتصــاد منطقــه- خواهــد بــود. بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، رشــد اقتصــادی 
روســیه بــا تقویــت فعالیت هــای اقتصــادی و افزایــش قیمــت نفــت، از 2- درصــد در ســال 2016 
بــه 1/7 درصــد در ســال 2017 رســید. بــه پیش بینــی نهــاد فــوق، ایــن شــاخص در ســال 2018 
بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد، امــا طــی ســال های 2019 و 2020 بــا اندکــی بهبــود بــه 1/8 

درصــد خواهــد رســید.

چشم انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی می شــود رشــد اقتصــادی در خاورمیانه، 
شــمال آفریقــا، افغانســتان و پاکســتان طــی ســال های 2018 و 2019 افزایــش یابــد، امــا در محــدوده 
3/5 درصــد در نوســان باشــد؛ در حالــی کــه افزایــش قیمت هــای نفــت بــه بهبــود تقاضــای داخلی در 

کشــورهای صادرکننــده نفــت )به خصــوص عربســتان ســعودی( کمک خواهــد کرد.
بــرآورد بانــک جهانــی از چشــم انداز منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا نشــان مي دهــد کــه 
رشــد اقتصــادی منطقــه بــه دلیــل ناآرامی هــای ژئوپلیتیــک )به ویــژه در کشــورهای صادرکننــده 

1. پانــزده کشــور اســتقالل یافتــه پــس از فروپاشــی شــوروی شــامل روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، 
ازبکســتان، ارمنســتان، آذربایجــان، گرجســتان، بــالروس، مولــداوی، اوکرایــن، اســتونی، لتونــی و لیتوانــی اســت.
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ــه  ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــال 2017 کاه ــد در س ــه 1/8 درص ــال 2016 ب ــد در س ــت( از 5 درص نف
ــود  ــه سیاســت های اصالحــی و بهب ــوق در پاســخ ب ــد ف ــی، رون ــاد بین الملل ــن نه ــی ای پیش بین
ــه،  ــم انداز منطق ــود در چش ــک موج ــن ریس ــود. مهم تری ــت مي ش ــی تقوی ــی به آرام ــراز مال ت
ادامــه تعارض هــای موجــود، پاییــن بــودن قیمــت نفــت و موانــع بــر ســر اصالحــات ســاختاری 

در کشــورهای منطقــه اســت.

چشم انداز اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، رشــد در کشــورهای صادرکننــده نفــت منطقــه تحــت تأثیر 
توافــق کاهــش تولیــد اوپــک خواهــد بــود. اقتصــاد ایــران در ســال 2017 به دلیــل تحریم هــای 
جدیــد و موضــع ســخت گیرانه دولــت جدیــد آمریــکا نتوانســت رشــد چشــمگیري را ثبــت کنــد 
ــی پیش بینــی می کنــد  ــن نهــاد بین الملل ــد. ای ــی مان ــن شــاخص در ســطح 3/6 درصــد باق و ای
رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 2018 بــه 4 درصــد برســد و طــی ســال های 2019 و 2020 در 

ســطح 4/3 درصــد باشــد.
ــت و  ــل رشــد متوســط بخــش نف ــراق به دلی ــر و ع ــن، رشــد اقتصــادی الجزای ــر اســاس ای ب
فعالیــت ضعیــف بخــش غیرنفتــی چنــدان مثبــت ارزیابــی نمی شــود. رشــد اقتصــادی عربســتان 
ــه 0/3 درصــد در ســال  ــن اقتصــاد منطقــه، از 1/7 درصــد در ســال 2016 ب ــوان بزرگ تری به عن
2017 کاهــش یافــت، امــا بــر اســاس پیش بینــی بانــک جهانــی بــه 1/2 درصــد در ســال جــاری 
میــالدی بهبــود خواهــد یافــت. گفتنــي اســت ایــن شــاخص طــی ســال های 2019 و 2020 بــه 

2/1 و 2/2 درصــد خواهــد رســید.
ــه  ــاد از 2/5 ب ــت زی ــا اف ــارس1« ب ــکاری خلیج ف ــورای هم ــورهای »ش ــادی کش ــد اقتص رش
ــک  ــق اوپ ــر از تواف ــت متأث ــد نف ــل کاهــش تولی ــاً به دلی ــه عمدت ــت ک 0/7 درصــد کاهــش یاف
بــود، البتــه داده هــای اولیــه از نیمــه اول ســال 2017 نشــان دهنده بهبــود نســبتاً انــدک بخــش 
ــه  ــن گــروه از کشــورها ب ــن گــروه از کشورهاســت کــه رشــد اقتصــادی را در ای غیرنفتــی در ای
ــا 2020 افزایــش خواهــد داد. 2 درصــد در ســال 2018 و 2/7 درصــد طــی ســال های 2019 ت

1. Gulf Cooperation Council (GCC)
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نمودار 6-2 رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا طی دوره 2022-2000 )درصد(

 Source: Global Economic Prospects (GEP), The World Bank Group, January 2018.

آینده برجام در سال 2018
ــت  ــام در دول ــردن برج ــد نک ــه، تمدی ــه ای در خاورمیان ــزرگ منطق ــای ب ــی از تهدیده یک
آمریکاســت. دســتور اجرایــی جدیــد ترامــپ کــه خــروج یک جانبــه آمریــکا از توافــق و 
ــط  ــت، محی ــد داش ــی خواه ــته را در پ ــای گذش ــت تحریم ه ــا بازگش ــد ی ــای جدی تحریم ه
کســب وکار و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی را در ایــران دچــار تهدیــد خواهــد کــرد.
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــورت خ ــی، در ص ــف بین الملل ــای مختل ــزارش نهاده ــاس گ ــر اس ب
ــه  ــود. ب ــک ش ــک های ژئوپلیتی ــدی از ریس ــه وارد دوره جدی ــه خاورمیان ــت منطق ــن اس ممک
ــاه مــارس  ــد در 15 م ــی در نظــر دارن ــی و اروپای گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، مقامــات آمریکای
ــد.  ــی بحــث کنن ــا قدرت هــای جهان ــران ب ــق هســته ای ای ــاره تواف ــن، درب ســال جــاری در برلی
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ــرده،  ــد ک ــا تأیی ــام را باره ــه برج ــران ب ــدی ای ــی پایبن ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــد آژان هرچن
ــت:  ــرده اس ــرر ک ــروطي را مق ــته ای ش ــق هس ــدن در تواف ــرای مان ــکا ب ــور آمری رئیس جمه

دسترســی بــه تأسیســات نظامــی و هســته ای ایــران، محدودیــت دائمــی بــرای برنامه هســته ای 
ایــران و محدودیــت موشــک های دوربــرد بالســتیک ایــران کــه تمــام ایــن شــروط بــا مخالفــت 

مقامــات ایرانــی مواجــه شــده اســت. بــا توجــه بــه لغــو تحریم هــا و برنامه هــای هســته ای ایــران 
ســه ســناریوی محتمــل وجــود دارد.

سناریوی خروج از برجام
ــی و  ــرکت های اروپای ــه ش ــه آمریکاســت ک ــای ثانوی ــناریو، تحریم ه ــن س ــن و محتمل تری اولی
آســیایی را مجبــور کــرد ایــران را تــرک کننــد. در ایــن حالــت کشــورهای واردکننــده نفــت در اروپا، 
کــره جنوبــی و ژاپــن دیگــر از ایــران خریــد نخواهنــد کــرد، البتــه بــا توجــه بــه نیــاز چیــن و هنــد 
ــکا  ــه آمری ــه تحریم هــای یک طرف ــن دو کشــور توجهــی ب ــه نظــر می رســد ای ــران، ب ــه نفــت ای ب

نخواهنــد داشــت.

بروز جنگ جدید در خاورمیانه
ســناریوی دوم، احتمــال بــروز جنــگ جدیــد در منطقــه خاورمیانه اســت. با توجه بــه تهدیدهای 
مکــرر رژیــم صهیونیســتی مبنــی بــر حملــه نظامی بــه تأسیســات حســاس و زیرســاخت های ایران، 

احتمــال حملــه نظامــی از ســوی ایــن کشــور بــا همــکاری آمریکا منتفی نیســت.

امضای برجام2
ســناریوی ســوم کــه احتمــال آن انــدک بــه نظــر می رســد، امضــای »برجــام 2« در اتحادیــه 
ــه  ــای ثانوی ــرای تحریم ه ــپ از اج ــن آن ترام ــه در ای ــت ک ــران اس ــن و ای ــیه، چی ــا، روس اروپ
صرف نظــر خواهــد کــرد. در ایــن بیــن، ورود شــرکت های بین المللــی و ســرمایه گذاری خارجــی 
بــه ایــران ادامــه خواهــد یافــت، خریــداران نفــت ایــران نیــز ســطح تقاضــای خــود را حفــظ، و 

ایــران نیــز طبــق مفــاد »برجــام« برنامه هــای هســته ای خــود را محــدود خواهــد کــرد.
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نمودار 6-3 رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( از منظر بانک 
جهانی طی دوره 2017-2010 )درصد(

Source: Global Economic Prospects (GEP), The World Bank Group, January 2018.

بحران قطر
در پنجــم ژوئــن 2017، بحریــن، عربســتان، امــارات و مصــر، روابــط دیپلماتیــک و اقتصــادی 
ــد. تمــام ســفرهای  ــه بهانــه حمایــت دوحــه از تروریســم قطــع کردن ــا کشــور قطــر ب خــود را ب
ــده از  ــع ش ــای وض ــد. تحریم ه ــته ش ــر بس ــمت قط ــه س ــورها ب ــن کش ــی از ای ــی و هوای دریای
ســوی چهــار کشــور عربــی علیــه قطــر نیــز بــه اتهــام حمایــت دوحــه از تروریســم موجــب شــد 
تــا بخــش گردشــگری ایــن کشــور بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــود و هتل هــای شــهر دوحــه 
کــه در تعطیــالت مملــو از گردشــگر می شــدند، شــاهد کاهــش شــدید تعــداد مســافر باشــند،1 
همچنیــن روابــط بانکــی بــا ایــن کشــور بــا محدودیــت مواجــه شــد و ایــن مســئله اختالالتــي را 
در بــازار مالــی ایــن کشــور به وجــود آورد و ســپرده های خارجــی2 بــا 27 درصــد کاهــش نســبت 
ــازار و تزریــق ســپرده های دولتــی  ــا دخالــت در ب ــه قبــل مواجــه شــد. اگرچــه دولــت قطــر ب ب
ــر اقتصــاد قطــر  ــی بســیاری ب ــار منف ــن مســئله آث ــت داشــت، ای ــن وضعی ــود ای ســعی در بهب

ــر کشــورهای همســایه قطــر محــدود تخمیــن زده می شــود. گذاشــت کــه البتــه اثــر آن ب

ــی  ــا در روز ابتدای ــن هتل ه ــای ای ــت در اتاق ه ــط اقام ــم متوس ــه رق ــی دوح ــل اصل ــج هت ــرز از پن ــزاری رویت ــق خبرگ ــر تحقی ــا ب 1. بن
ــوده اســت. ــد فطــر گذشــته حــدود 57 درصــد ب تعطیــالت عی

2. Non-resident Deposits
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نمودار 6-4 سپرده های بانکی قطر طی دوره 2017-2010 )میلیارد ریال قطر(

 Source: Global Economic Prospects (GEP), The World Bank Group, January 2018

چشم انداز اختافات قطر و عربستان
ــران دارد.  ــا ای ــی ب ــکا و رابطــه متعادل ــا آمری قطــر کشــوری اســت کــه رابطــه مســتحکمی ب
ــالت  ــت و گاز ف ــرداری از نف ــرژی و بهره ب ــوزه ان ــران در ح ــا ای ــر ب ــای اقتصــادی قط همکاری ه
قــاره موجــب شــده ایــن رابطــه نســبتاً پایــدار باقــی بمانــد. ســه ســناریو در خصــوص چشــم انداز 

ــود. ــی می ش ــات پیش بین ــن اختالف ای
1. قطــر تســلیم شــود و بــا عربســتان ســازش کنــد و حمــاس و ســایر جنبش هــای فلســطینی 

و رهبــران حمــاس را از دوحــه اخــراج کنــد.
2. قطــر تــن بــه یــک حملــه زمینــی و هوایــی بــه عربســتان بدهــد و جنــگ گســترده ای را 
آغــاز کنــد. بــه هــر حــال پــای قدرت هــای بــزرگ منطقــه هــم بــه حــوزه خلیج فــارس و تنگــه 
هرمــز گشــوده خواهــد شــد و خلیج فــارس شــاهد یــک تنــش بســیار گســترده ای خواهــد بــود 
کــه بــه نفــع هیچ یــک از کشــورهای منطقــه نیســت. همچنیــن تنــش بیــن قطــر و ایــن کشــورها 

مقدمــه ای بــرای فروپاشــی شــورای همــکاری خلیج فــارس خواهــد بــود.
3. قطــر بخواهــد کشــورهای دیگــری از هم پیمانــان غربــی خــود ماننــد آمریــکا یــا از کشــورهای 
منطقــه کــه روابــط بهتــری بــا آنهــا دارد، واســطه قــرار بدهــد؛ مثــاًل ممکــن اســت بــا وســاطت 
کویــت ایــن بحــران حــل شــود، ولــی بــه نظــر می آیــد هم اکنــون شــرایط به گونــه ای اســت کــه 
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قطــر قصــد دارد بــه ســمت نوعــی یارگیــری جدیــد حرکــت کنــد، از شــورای همــکاری خلیج فارس 
خــارج شــود و بــه ســمت ایــران و عــراق و لبنــان و ســوریه متمایــل شــود، حتــی ممکــن اســت 

ترکیــه را بــه دلیــل آنکــه تعهــدات همــکاری نظامــی بــا قطــر دارد در ایــن معادلــه وارد کنــد.

چشم انداز اقتصادی کشورهای واردکننده نفت
ــه  ــت منطق ــده نف ــت در کشــورهای واردکنن ــت، وضعی ــده نف برخــالف کشــورهای صادرکنن
ــی، رشــد  ــک جهان ــزارش بان ــر اســاس گ ــود. ب ــد ب ــاوت خواه ــا متف ــه و شــمال آفریق خاورمیان
اقتصــادی ایــن گــروه از کشــورها بــه 3/7 درصــد افزایــش خواهــد یافــت کــه از اجــرای اصالحــات 
ــان  ــی در گــزارش خــود بی ــک جهان ــه بان ــر اســت، البت ــری متأث اقتصــادی و افزایــش رقابت پذی
مي کنــد رشــد اقتصــادی در هــر دو گــروه کشــورهای صادرکننــده و واردکننــده نفــت در ســال 

ــود. ــد ب ــدار خواه ــه ناپای ــود در منطق ــی موج ــای سیاس ــل تنش ه ــالدی به دلی ــاری می ج
ــرمایه گذاری  ــی، س ــدات صنعت ــمگیر تولی ــش چش ــا افزای ــال 2017 ب ــر در س ــاد مص اقتص
ــه اول  ــی نه ماه ــش ط ــد. در مراک ــه ش ــی مواج ــول مل ــش ارزش پ ــه کاه ــادرات درنتیج و ص
ســال 2017 جهشــي در تولیــد محصــوالت کشــاورزی رخ داد کــه در مقایســه بــا خشک ســالی 
ــا بهبــود آهســته  شــدید ســال قبــل، رشــد ایــن بخــش را به شــدت افزایــش داد. تونــس نیــز ب
ــه  ــتی در منطق ــات سیاس ــوع اصالح ــد. درمجم ــه ش ــد مواج ــاورزی و تولی ــای کش در بخش ه
کمــک کــرد تــا کســب وکار داخلــی رونــق پیــدا کنــد و بــا بهبــود شــرایط ریســک، بــه افزایــش 
ســرمایه گذاری خارجــی منجــر شــود. همــراه بــا بهبــود خالــص صــادرات، ذخایــر خارجــی هــم 
بــا رشــد مواجــه شــد و کســری تــراز حســاب جاری در کشــورهای واردکننــده نفــت طــی ســال 

ــا ســال قبــل از آن ثابــت باقــی مانــد. 2017 در مقایســه ب

چشم انداز بحران در سوریه
ــه  ــرده و ب ــی ک ــودی را ط ــدی صع ــته رون ــال گذش ــی شــش س ــور ط ــن کش ــران در ای بح
ــن بحــران  ــر در ای ــرا بازیگــران درگی ــه ســطح بی بازگشــتی رســیده اســت؛ زی نظــر می رســد ب
ــی در ســوریه ســه  ــران اصل ــد. بازیگ ــی بحــران افزودن ــر پیچیدگ ــر شــده و ب ــه روز متعددت روزب
قــدرت منطقــه ای )روســیه، ایــران و ترکیــه( همــراه بــا آمریــکا هســتند کــه در ســال 2018 نیــز 

ــد داد. ــی را ادامــه خواهن ــن رویاروی ای
بازیگــران منطقــه ای بــا تأکیــد بــر راه حل هــای بــا حاصــل جمــع صفــر، بــازی را بــه تأکیــد بــر 



چشم انداز اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا   /319

راه حــل نظامــی کشــاندند و همیــن ناکامــی در ســطح منطقــه ای، بحــران را بین المللــی کــرد، امــا 
بین المللــی شــدن بحــران فقــط بــه برگــزاری چنــد نشســت بین المللــی گســترده انجامیــد کــه 

تاکنــون هــم موجــب نشــده کــه راه حلــی بلندمــدت بــرای بحــران ســوریه پدیــدار شــود.
بــر اســاس پیش بینــی مؤسســه »اوراســیاگروپ« جنــگ در ســال 2018 در ســوریه به صــورت 
خفیف تــری ادامــه خواهــد داشــت. تعــداد زیــادی جنگ افــزار در مناطــق مختلــف ایــن کشــور 
ــرواز  ــه مناطــق مجــزا از دیگــر پ وجــود دارد و بمب افکــن روســی و آمریکایــی به طــور منظــم ب
ــا  ــرات ب ــرق ف ــر در ش ــق دیگ ــه« و مناط ــهر »رق ــراف ش ــی در اط ــربازان آمریکای ــد. س می کنن
نیروهــای کــرد هم پیمــان شــده اند و علیــه نیروهــای ارتــش ترکیــه در حــال جنــگ هســتند. ایــن 
نیروهــا ممکــن اســت بــرای نیروهــای متحــد دولــت ســوریه خطرنــاک باشــند. ایــن جدی تریــن 
رویارویــی مســتقیم واشــنگتن-تهران اســت؛ زیــرا ترامــپ قصــد دارد بــه هــر قیمتــی ایــران را از 

ســوریه خــارج کنــد )شــکل 2(.
اگرچــه تصویــر ارائه شــده از ســوریه امــروز تیــره و تــار اســت، در بررســی دقیــق وضعیت هــای 
پیــش  رو می تــوان امیدواری هایــی بــرای بهبــود وضعیــت و مرتفــع شــدن بحــران در ســال های 
ــه  آینــده داشــت. در طــرح ایــن وضعیت هــا دو متغیــر اصلــی- »تحقــق توافــق سیاســی« و »ب
ســرانجام رســیدن راه حــل نظامــی«- مبنــای طــرح چهــار ســناریوی اصلــی احتمالــی هســتند.

شکل 6-2 تقابل نیروها در سوریه

مأخذ: گزارش 2018 مؤسسه اوراسیاگروپ
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مسیر انتقالی به سوی دموکراسی
در وضعیــت نخســت، راه حــل نظامــی به تدریــج بــه ســود یکــی از دو طــرف خواهــد بــود کــه 
درنتیجــه مبنایــی بــرای مذاکــره اســت. از ســوی دیگــر مذاکــرات بین المللــی بــه نتیجــه رســیده 
و موجــب رســیدن بازیگــران داخلــی بــه توافــق سیاســی شــده اســت؛ بنابرایــن بحــران داخلــی 
ــا حضــور تمــام نیروهــای  به تدریــج فروکــش می کنــد و ســوریه به ســوی یــک دولــت فراگیــر ب
دولتــی و اپوزیســیون ســوری مــی رود. درنتیجــه، جنــگ علیــه تروریســم بــه یکــی از برنامه هــای 
ــترش  ــوریه گس ــازي س ــرای بازس ــی ب ــای بین الملل ــود. کمک ه ــل می ش ــوریه تبدی ــت س دول
ــد. در  ــوریه می آی ــته س ــاد ورشکس ــک اقتص ــه کم ــی ب ــرمایه گذاری های خارج ــد و س می یاب
ــی به ســوی دموکراســی حرکــت می کنــد و درنتیجــه  ایــن وضعیــت، ســوریه در مســیری انتقال

مانــدگاری بشــار اســد در قــدرت بــرای دوره انتقالــی قابــل تصــور اســت.

از توافق بین المللی تا صلح سرد
در وضعیــت دوم بــدون آنکــه راه حــل نظامــی بــه ســود یکــی از دو طــرف متمایــل، و یکــی 
ــه مصالحــه شــود، توافقــي بین المللــی زمینه ســاز تحــول  از دو طــرف بحــران ســوریه مجبــور ب
در ســوریه خواهــد شــد. در ایــن وضعیــت، »صلــح ســرد« در ســوریه برقــرار می شــود و طرفیــن 
از اعتمــاد بــه یکدیگــر و بــه رونــد صلــح اجتنــاب می کننــد، درنتیجــه شــاهد تجمیــع نیروهــای 
نظامــی و شــبه نظامی نخواهیــم بــود، بلکــه هــر یــک از آن هــا، تســلیحات و تــوان نظامــی خــود 

ــرای روز رویارویــی حفــظ و تقویــت می کننــد. را ب
در چنیــن شــرایطی، بازیگــران بین المللــی در کمــک بــه بازســازی ســوریه تردیــد بیشــتری 
ــی را در  ــد سیاس ــت رون ــدم موفقی ــز و ع ــت موفقیت آمی ــوان دو حال ــه می ت ــد. اگرچ می کنن
ایــن وضعیــت تصــور کــرد، بــا توجــه بــه عــدم ابتنــای وضعیــت سیاســی بــر تحــوالت میدانــي 
و محوریــت تحــوالت نظامــی، احتمــال عــدم موفقیــت راه حــل سیاســی بــدون تحــول در صحنــه 
ــرش  ــه پذی ــه ای ب ــران منطق ــتن بازیگ ــش نداش ــت را گرای ــن واقعی ــتر اســت. ای ــی بیش عملیات

ــد. ــد می کن ــی تأیی ــت نظام ــی از وضعی ــت سیاســی متفاوت وضعی

تداوم بحران تا شکست کامل یا بازگشت موازنه
ســومین وضعیــت، رســیدن بــه راه حــل نظامــی مبتنــی بــر اختــالل در موازنــه قــوای نظامــی 
ــی و  ــق سیاســی در ســطح بین الملل ــه تواف ــن دســت نیافتن ب ــن در عی ــری یکــی از طرفی و برت
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داخلــی اســت. ایــن وضعیــت را می تــوان بــه وضعیــت فعلــی در ســوریه تشــبیه کــرد. در ایــن 
حالــت، طــرف تضعیــف شــده در بحــران، در انتظــار حمایت هــای منطقــه ای و بین المللــی و جبران 
ــی  ــای بین الملل ــد. تحریم ه ــاع می کن ــی امتن ــد سیاس ــه فراین ــی، از ورود ب ــت های قبل شکس
علیــه ســوریه نیــز ادامــه دارد و درنتیجــه ســرمایه گذاری خارجــی و کمک هــای اقتصــادی بــرای 
بازســازی زیرســاخت های ســوریه و ترمیــم مناطــق آســیب دیده از جنــگ وارد ســوریه نمی شــود. 
ــل  ــود راه ح ــبب مي ش ــده، س ــف ش ــرف تضعی ــان ط ــرار حامی ــژه اص ــرایطی، به وی ــن ش در چنی
سیاســی پذیرفتــه نشــود و درنتیجــه بحــران تــا شکســت کامــل طــرف تضعیف شــده یــا بازگشــت 

موازنــه ادامــه  یابــد.

از ویرانی تا فروپاشی
در ایــن وضعیــت، نــه موازنــه نظامــی بــه ســود یکــی از طرفیــن متحــول می شــود و نــه توافقــی 
سیاســی در ســطح بین المللــی محقــق خواهــد شــد. در ایــن حالــت، بحــران ســوریه بــه صورتــی 
فرسایشــی ادامــه می یابــد و بازیگــران درگیــر در ایــن بحــران به تدریــج تضعیــف می شــوند. بازیگــران 
منطقــه ای و بین المللــی نیــز بــه میــزان درگیــر بــودن در بحــران ســوریه هزینــه می پردازنــد، ارتــش 
ــه صورتــی  ــده زیرســاخت ها ویــران شــده و تعــداد پناه جویــان ب ســوریه تضعیــف می شــود، باقیمان
تصاعــدی افزایــش می یابــد. درمجمــوع بــا ســوریه ای ویران شــده و غیرقابــل کنتــرل روبه رو مي شــویم 
ــه  ــت، گرایــش طرف هــای بحــران ب ــن حال ــدارد. در ای ــی ن ــه چندان ــا فروپاشــی کامــل فاصل کــه ب
تحکیــم قــدرت خــود در ســرزمین های تحــت کنتــرل بیشــتر، و ســوریه بــه صورتــی دوفاکتــو تجزیه 
می شــود. نظــام ســوریه نیــز بــر بخش هایــی کــه هــم چنــان کنتــرل می کنــد متمرکــز مي شــود و 

خدمــات خــود بــه ســایر مناطــق ســوریه را قطــع می کنــد.

6-2- تهدیدهای منطقه ای
مرکــز »اوراســیا گــروپ1« در ژانویــه هرســال فهرســت 10 تهدیــد بــزرگ جهــان را منتشــر 
ــای  ــی از تهدیده ــکا« یک ــش »ایران-آمری ــاد، تن ــن نه ــزارش امســال ای ــر اســاس گ ــد. ب می کن

ــود. ــا در ســال 2018 خواهــد ب ــزرگ دنی ب
بــر ایــن اســاس، »برجــام2« بــه احتمــال زیــاد در ســال 2018 نیــز ادامــه خواهــد یافــت، در غیــر 

1. https://www.eurasiagroup.net/issues/top-risks-2018
2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
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ــد راهبــردي  ایــن صــورت بحرانــی جــدی منطقــه را فراخواهــد گرفــت. آمریکایی هــا برنامــه دارن
جامــع بــرای مقابلــه بــا نفــوذ منطقــه ای ایــران و برنامه هــای هســته ای ایــران اجــرا کننــد.

بــه گــزارش »اوراســیا گــروپ«، در ســال 2018 روابــط ایران-آمریــکا منبــع اصلــی و گســترده 
ــاد آمریکایی هــا در ســال  ــه احتمــال زی ــود. ب ــرای ریســک های سیاســی و اقتصــادی خواهــد ب ب
ــش  ــل خــود را آزمای ــه دلی ــرد ک ــد ک ــران وضــع خواهن ــه ای ــدی علی ــای جدی ــاری تحریم ه ج
موشــک های بالســتیک، حمایــت از تروریســم و نقــض حقــوق بشــر مي داننــد، امــا ایــن اقدامــات 
ــن  ــود، همچنی ــدید مي ش ــا تش ــه تنش ه ــد، در نتیج ــد مان ــخ نخواه ــران بی پاس ــب ای از جان
عربســتان ســعودی و ولیعهــد بی پــروای ایــن کشــور ممکــن اســت حمایت هــای آمریــکا را چــراغ 

ســبزی بــرای مقابلــه بــا ایــران تلقــی کنــد.
در ایــن بــاره تشــدید تنش هــای ایــران- عربســتان خطــر حمــالت ســایبری میــان دو کشــور 
را افزایــش خواهــد داد و چالش هایــی بــرای ســرمایه گذارانی ایجــاد خواهــد کــرد کــه قصــد دارنــد 
ــوار نیســتند. مشــکل  ــدان ناگ ــات چن ــن اقدام ــا ای ــد، ام ــن دو کشــور ســرمایه گذاری کنن در ای
اصلــی زمانــی اســت کــه توافــق هســته ای از بیــن بــرود. بــه احتمــال زیــاد ایــن توافــق در زمــان 

کنونــی نجــات خواهــد یافــت.
از ســوي دیگــر اتحادیــه اروپــا و کشــورهای عضــو آن در مقابــل تقاضــای ترامــپ بــرای تغییــر 
برجــام ایســتادگی خواهنــد کــرد. ایــران نیــز از منافــع اقتصــادی ایــن توافــق بهــره خواهــد بــرد و 
بــرای حفــظ آن تــالش خواهــد کــرد. ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه برجــام در ســال جدیــد 
ــت.  ــران از آن اس ــروج ای ــام، خ ــودی برج ــاي ناب ــن حالت ه ــی از محتمل تری ــرود. یک ــن ب از بی
ــالش  ــرزنش و ت ــی س ــکنی های برجام ــر کارش ــنگتن را به خاط ــران، واش ــه ته ــا ک ــه از آنج البت
ــران از برجــام(  می کنــد کشــورهای اروپایــی را راضــی نگــه دارد، شــاهد ایــن اتفــاق )خــروج ای

نخواهیــم بــود.
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چکیده

علی رغــم کاهــش ســهم نفــت و گاز از کل مصــارف انــرژی جهــان در 10 ســال اخیــر، همچنــان ایــن دو مــاده 
ــرژی  ــارف ان ــد مص ــش از 57 درص ــه بی ــد؛ به طوری ک ــمار می رون ــه ش ــان ب ــرژی جه ــع ان ــن مناب از مهم تری
ــز  ــاِق عرضــه نفــت در ســال گذشــته میــالدی، طــرح فری ــن اتف ــد. مهم تری ــه جهــان را تشــکیل می دهن اولی
نفتــی بــود کــه بــا توافــق کشــورهای اوپــک و روســیه و بــا هــدف ثبــات قیمــت نفــت رخ داد. از طــرف دیگــر، 
بهبــود رشــد اقتصــادی جهــان منجــر بــه بهبــود تقاضــا شــد و در نهایــت وضعیــت عرضــه و تقاضــای ســال 
گذشــته رشــد انــدک قیمــت نفــت را به دنبــال داشــت. در خصــوص تخمیــن قیمــت نفــت در ســال آتــی، بــا 
ــه طــال، پیش بینــی می شــود رشــد قیمــت نفــت بیــش از رشــد قیمــت طــال  ــه نســبت قیمــت آن ب توجــه ب
باشــد، کــه بــا توجــه بــه رونــد صعــودی قیمــت طــال بــه نظــر می رســد رشــد قیمــت نفــت دور از انتظــار نباشــد. 
ــی،  ــک جهان ــکا، بان ــرژی آمری ــه  اداره اطالعــات ان ــی نفــت از جمل ــر بین الملل ــی نهادهــای معتب ــا پیش بین ام
ــازه  ــت و ب ــه نیس ــدان خوش بینان ــی آن چن ــت آت ــت از قیم ــه اکونومیس ــول و مؤسس ــی پ ــدوق بین الملل صن

ــد.  ــی کرده ان ــن 57 دالر( را در هــر بشــکه پیش بین ــا 63 دالر )میانگی ــن 49 ت ــی بی قیمت
تحــوالت ایــران، بــا توجــه بــه دارا بــودن رتبــه چهــارم ذخایــر نفــت و اول ذخایــر گاز جهــان، بــرای بــازار جهانی 
انــرژی بســیار مهــم اســت. قیمــت نفــت در بودجــه ســال 1397 ایــران حــدود 55 دالر -نزدیــک بــه پیش بینــی 
نهادهــای بین المللــی- و پیش بینــی صــدور نفــت خــام و میعانــات گازی در همیــن ســال حــدود 53/2 میلیــون 
بشــکه نفــت در روز در نظــر گرفتــه شــده اســت. وابســتگی بیــش از 36 درصــدی بودجــه ایــران بــه نفــت در 

ســال جــاری، از مهم تریــن معضــالت اقتصــاد نفتــی ایــران محســوب می شــود.
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7-1- مقدمه
بســیاری از فعــاالن، کارشناســان، مدیــران و ســرمایه گذاران اقتصــادی در ســطح کشــور، بــه 
بررســی وضعیــت بــازار نفــت و گاز و اطــالع از رونــد احتمالــی قیمــت نفــت عالقــه دارنــد. بایــد 
توجــه داشــت کــه قیمــت نفــت و گاز بــر قیمــت بســیاری از کاالهــای دیگــر مؤثر اســت و بیشــتر 
قیمت هــای کاالهــای اساســی، فلــزات و محصــوالت پاالیشــگاهی و پتروشــیمی از قیمــت نفــت 
تأثیــر می پذیــرد. در گــزارش حاضــر ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام منتشرشــده 
ــفاف تر  ــی ش ــت و گاز کم ــازار نف ــی ب ــر و آت ــت حاض ــی، وضعی ــر بین الملل ــات معتب از مؤسس
بیــان شــود. بــرای ایــن منظــور بــه بررســی ذخایــر، عرضــه، تقاضــا، رونــد قیمــت نفــت و بررســی 

ــه می شــود.1 ــی پرداخت وضعیــت آت

7-2- مصارف انرژی اولیه و ذخایر نفت و گاز جهان
در این قسمت به انرژی اولیه و ذخایر نفت و گاز جهان نگاهی می اندازیم.

انرژی اولیه جهان
علی رغــم اینکــه در ســال های اخیــر، فنــاوری به شــدت پیشــرفت کــرده و اســتفاده از 
ــی  ــار اصل ــان ب ــت، همچن ــده  اس ــیلی ش ــوخت های فس ــن س ــیلی جایگزی ــوخت های غیرفس س
ــهم  ــوان س ــر می ت ــودار زی ــت. در نم ــت و گاز اس ــر دوش نف ــان ب ــه جه ــرژی اولی ــن ان تأمی
انرژی هــای گوناگــون از کل انــرژی اولیــه جهــان را در ســال های 2006 و 2016 مقایســه کــرد.

نمودار 7-1  سهم مصارف مختلف انرژی از مصرف انرژی اولیه جهان )درصد(

 Source: BP Statistical Review of the World Energy, 2017

ــرژی  ــرف ان ــت و گاز از مص ــهم نف ــود، س ــاهده می ش ــوق مش ــودار ف ــه در نم ــور ک همان ط

1. اختالفاتــی کــه ممکــن اســت در مــورد آمارهــای مختلــف مشــاهده شــود، بــه دلیــل اختــالف در تعاریــف و نحــوه گــردآوری منابــع 
اطالعاتــی نهادهــای مختلــف بین المللــی اســت.
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اولیــه جهــان در 10 ســال اخیــر حــدود 2 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ بــه ایــن صــورت 
کــه ســهم نفــت از 35/8 درصــد در ســال 2000 بــه 33/3 درصــد رســیده کــه بیانگــر کاهش 2/5 
درصــدی اســت، امــا ســهم گاز 0/5درصــد زیــاد شــده و بــه 24/1 درصــد از مصــرف انــرژی اولیــه 
جهــان رســیده اســت. ســهم زغال ســنگ و انــرژی هســته ای نیــز کاســته شــده و به جــای آنهــا 
ســهم الکتریســیته و تجدیدپذیرهــا افزایــش یافتــه اســت کــه نشــان  مي دهــد راهبــرد کشــورها 
در حرکــت بــه ســمت ســوخت های پــاک اســت. بــا وجــود ایــن همچنــان نفــت و گاز بــا تأمیــن 

حــدود 57/4 درصــد از کل مصــارف انــرژی اولیــه جهــان، نقــش اول را ایفــا می کنــد.

ذخایر نفت و گاز
ذخایــر نفــت اثبات شــده1 دنیــا در ســال 2016 درمجمــوع 1760 میلیــارد بشــکه اســت. در 

نمــودار ذیــل، برتریــن کشــورها از نظــر ذخایــر نفــت نشــان داده شــده اســت.
نمودار 7-2 کشورهای بزرگ داراي ذخایر نفت جهان )درصد(

 Source: BP Statistical Review of the World Energy, 2017

در نمــودار فــوق برتریــن کشــورهای داراي ذخایــر نفــت جهــان نشــان داده شــده اســت کــه 
مقــدار و ســهم آنهــا از ذخایــر کل جهــان و نســبت ذخایــر بــه تولیــد در آنهــا مشــخص اســت. 
همان طــور کــه در نمــودار فــوق مشــخص اســت، کشــور ونزوئــال بــا داشــتن 18 درصــد از ذخایــر 
نفــت دنیــا مقــام اول بزرگ تریــن کشــور دارنــده ذخایــر را دارد، پــس از ایــن عربســتان، کانــادا و 

ــد. ــرار دارن ــا 16، 10 و 9 درصــد در رتبه هــاي بعــد ق ــران به ترتیــب ب ای
1. Oil Proved Reserves
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 نســبت ذخایــر بــه تولیــد نشــان مي دهــد کــه بــا تولیــد در ســطح مقــدار کنونــی، در صــورت 
افــت نکــردن فشــار در ســال های آتــی، ذخایــر اثبات شــدة کنونــی تــا چنــد ســال دوام خواهنــد 
داشــت. در میــان کشــورهای فــوق، ونزوئــال بــاز هــم در مقــام اول قــرار دارد و بــا تولیــد کنونــی، 
ــرار دارد  ــا 310 ســال ق حــدود 350 ســال نفــت خواهــد داشــت. پــس از ایــن کشــور، لیبــی ب
ــه  ــا 105 ســال در رتب ــادا ب ــد و کشــور ســوم کان ــن نســبت به شــدت کاهــش می یاب ســپس ای
بعــد قــرار دارد. ایــران در مقــام چهــارم از ایــن حیــث قــرار دارد و 94 ســال بــا تولیــد کنونــی نفت 
خواهــد داشــت؛ بنابرایــن مشــاهده می شــود کــه کشــورهای ونزوئــال، لیبــی، کانــادا و ایــران، بــه 
مقــدار کمــی تولیــد می کننــد؛ بــه نحــوی کــه ذخایــر قابــل اتکایــی برایشــان باقــی مانــده اســت. 
ــا برطــرف شــدن  البتــه شــرایط تولیــد لیبــی به دلیــل مســائل داخلــی خــاص اســت و شــاید ب
مشــکالت تولیــد و افزایــش آن، ایــن نســبت در ســال های آتــی کاهــش پیــدا کنــد. نکتــه جالــب 
ایــن اســت کــه نســبت ذخایــر بــه تولیــد آمریــکا تنهــا 10 ســال اســت و نشــان دهنده مقــدار 
زیــاد تولیــد نفــت در ایــن کشــور در شــرایط کنونــی اســت. چنانچــه فناوری هــای جدیــدی در 

تولیــد نفــت شــیل آمریــکا کشــف نشــود، ذخایــر ایــن کشــور در دهــه آتــی پایــان مي یابــد.
نمودار 7-3 کشورهای بزرگ داراي ذخایر گاز جهان )درصد(

 Source: BP Statistical Review of the World Energy, 2017

در نمــودار فــوق کشــورهای برتــر از حیــث ذخایــر گاز جهانــی نشــان داده شــده اســت کــه 
ایــران بزرگ تریــن ذخایــر گاز جهــان را بــا داشــتن بیــش از 33 میلیــارد مترمکعــب گاز نصیــب 
خــود کــرده کــه ایــن مقــدار 18 درصــد از کل ذخایــر گاز جهــان اســت ســپس روســیه، قطــر و 
ترکمنســتان بــا 17/3، 13 و 9/4 درصــد از کل ذخایــر جهــان در مقام هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
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بــا توجــه بــه ســطح تولیــد کنونــی، نســبت ذخایــر بــه تولیــد در کشــور عــراق بســیار باالســت 
ــی می شــود،  ــی پیش بین ــد کنون ــا تولی ــن کشــور ب ــر ای ــدگاری ذخای ــال مان ــش از 500 س و بی
البتــه دلیــل اصلــی ایــن مســئله پتانســیل زیــاد ایــن کشــور بــرای تولیــد در آینــده اســت کــه 
ــا برطــرف شــدن مشــکالت سیاســی داخلــی و افزایــش تولیــد، ایــن نســبت کاهــش خواهــد  ب
یافــت. ترکمنســتان و ونزوئــال نیــز بــا بیــش از 260 و 166 ســال، مقام هــای بعــدی در مانــدگاری 
ذخایــر گاز را دارنــد. گفتنــي اســت تولیــدات گاز ایــران بــا ســطح کنونــی تولیــد تــا 165 ســال 
باقــی می مانــد، از ایــن حیــث تولیــدات آمریــکا نیــز بســیار باالســت و ایــن کشــور بــا ادامــه رونــد 

تولیــد کنونــی، کمتــر از 12 ســال گاز خواهــد داشــت.

7-3- عرضه نفت و گاز
در این قسمت وضعیت عرضه نفت و گاز جهان بررسی می شود.

عرضه نفت
مهم تریــن مســئله تأثیرگــذار بــر بــازار نفــت در ســال 2017، طــرح فریــز نفتــی در کشــورهای 
عضــو اوپــک بــه همــراه روســیه بــود. طبــق ایــن طــرح، کشــورهای عضــو اوپــک و روســیه تــا 
ــه  ــه عربســتان ب ــر کاهــش تولیــد نفــت خــود، حتــی کاهــش برخــی از اعضــا از جمل حــدي ب
توافــق رســیدند کــه ایــن مســئله در انتهــای ســال گذشــته نیــز تــا اواســط ســال 2018 دوبــاره 

تمدیــد شــده اســت.
در ادامــه، بخــش عرضــه نفــت خــام در جهــان بررســی، و بزرگ تریــن تولیدکننده هــاي نفــت 

در نمــودار ذیــل نشــان داده می شــود.
نمودار 7-4 بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان )میلیون بشکه در روز(

 Source: BP Statistical Review of the World Energy, 2017
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ــگ،  ــی تنگاتن ــیه در رقابت ــتان و روس ــکا، عربس ــود، آمری ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ــد. در میــان تولیدکننده هــای فــوق،  بزرگ تریــن تولیدکننــدگان نفــت جهــان بــه شــمار می رون
ــت  ــیل2 و نف ــت ش ــد نف ــه تولی ــوم1، ب ــت مرس ــد نف ــر تولی ــادا عالوه ب ــکا و کان کشــورهای آمری
ماســه ای3 اقــدام مي کننــد کــه کیفیــت نفــت ایــن دو کشــور را ســبب شــده اســت. گفتنــي اســت 

کل تولیــد نفــت جهــان در ســال 2016 حــدود 92 میلیــون بشــکه در روز بــود.
پــس از بــه ثمــر رســیدن برجــام، آثــار ایــن توافــق مهــم بین المللــی در بخــش نفــت ایــران 
در ســال 2016 کامــاًل نشــان داده شــد؛ بــه نحــوی کــه ایــران بــا تولیــد بیــش از 4/6 میلیــون 
بشــکه نفــت و میعانــات گازی و بــا افزایــش تولیــد بیــش از 700 هــزار بشــکه در روز، در میــان 10 
تولیدکننــده بــزرگ نفــت جهــان در رتبــه چهــارم قــرار گرفتــه اســت؛ در حالــی کــه در انتهــای 

ســال 2015، رتبــه ایــران هفتــم در میــان تولیدکننــدگان نفــت جهــان بــود.
نمودار 7-5 رشد تولید و قیمت نفت در سال های اخیر )درصد(

 Source: Short Term Outlook (EIA, February, 2017)

در نمــودار فــوق رونــد رشــد تولیــدات نفــت کشــورهای عضــو اوپــک، غیــر اوپــک، آمریــکا و 
ــادا مشــاهده مي شــود. پــس از افــت قیمت هــا و تــداوم آن در ســال 2014، رشــد تولیــدات  کان
ــه 7 درصــد در ســال 2015 رســید.  ــکا کنــد شــد و از 14 درصــد در ســال 2014 ب نفــت آمری
ــا  تولیــدات نفــت ایــن کشــور در ســال 2016 حــدود 2 درصــد نــزول کــرد و در ســال 2017 ب
ــد شــدن ســرعت رشــد  ــار دیگــر 5 درصــد رشــد کــرد. کن افزایــش تدریجــی قیمــت نفــت، ب

1. Conventional Oil
2. Shail Oil
3. Sand Oil
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تولیــدات آمریــکا به دلیــل کاهــش قیمــت در نمــودار فــوق کامــاًل مشــخص اســت. نکتــه مهــم 
ایــن اســت کــه تولیــدات نفــت در کشــورهای عضــو اوپــک چنــدان افزایــش نداشــته اســت کــه 

دلیــل آن اجــرای طــرح فریــز نفــت در کشــورهای اوپــک بــه همــراه روســیه بــوده اســت. 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود افزایــش قیمــت نفــت تأثیــر بســزایی در افزایــش تولیــد 
ــرا در  ــی اســت؛ زی ــدات شــیل نفت ــل تولی ــه بیشــتر به دلی ــادا داشــته ک ــکا و کان ــت در آمری نف
زمــان کاهــش قیمــت نفــت در ســال 2014 بســیاری از میدان هــاي شــیل نفتــی تعطیــل شــد، 
امــا بــار دیگــر بــا افزایــش قیمــت نفــت و امــکان انعطاف پذیــری در مدیریــت میدان هــا شــیل، 
تولیــدات ایــن نــوع تولیــدات غیرســنتی در دو کشــور آمریــکا و کانــادا افزایــش داشــت. تولیــدات 
در کشــورهایي بــا تولیــدات ســنتی نظیــر اوپــک به طورکلــی بــا افزایــش روبــه رو نبــود و تولیــدات 

آنــان نســبت بــه قیمــت چنــدان حساســیت نداشــت.
نمودار 7-6 مازاد ظرفیت اوپک نسبت به میانگین 11 ساله )2007-2017( )میلیون بشکه در روز(

 Source :Short Term Outlook( EIA ,February)2018 ,

ــواره  ــک هم ــته اوپ ــال گذش ــود، در 11 س ــاهده می ش ــوق مش ــودار ف ــه در نم ــور ک همان ط
بیشــتر از ســهم در نظــر گرفتــه شــده خــود تولیــد می کــرده کــه ایــن امــر نیــز بــه نوســاناتی 
دچــار شــده اســت. میانگیــن تولیــد مــازاد اوپــک 2/31 میلیــون بشــکه در روز، طــی 11 ســال 
ــه نزدیــک 4 میلیــون  ــا 2011، تولیــد مــازاد اوپــک ب ــوده اســت. در ســال های 2009 ت اخیــر ب
بشــکه در روز رســیده بــود. در آن ســال ها، بــازار به دلیــل رشــد تقاضــای چیــن به شــدت دچــار 
ــرای کســب  ــا ب ــل افزایــش شــدید قیمت ه ــک به دلی ــود و کشــورهای اوپ ــازاد تقاضــا شــده ب م
منافــع اقتصــادی، تولیــدات خــود را افزایــش ندادنــد، امــا اتفاقــی کــه بعــد از ایــن برهــه زمانــی 
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رخ داد، کاهــش تدریجــی تولیــد اوپــک به دلیــل تحریم هــای ایــران بــود، البتــه تــا حــد زیــادی 
عــراق و عربســتان توانســتند ســهم بــازار ایــران را بگیرنــد، امــا رکــود اقتصــاد جهانــی، به ویــژه 
رکــود اقتصــاد چیــن، ســبب کاهــش تقاضــای بــازار نفــت جهــان شــد و همیــن مســئله در دو 

ــازار را بــه مــازاد عرضــه  و کاهــش قیمت هــا دچــار کــرد. ســال اخیــر ب
ــه  ــران دومرتب ــا، ای ــع تحریم ه ــق برجــام و رف ــس از تواف ــان شــد، پ ــه آنچــه بی ــا توجــه ب  ب
توانســت تولیــدات خــود را بــه زمــان قبــل از تحریم هــا بازگردانــد و پــس از عربســتان بزرگ تریــن 
تولیدکننــده نفــت اوپــک محســوب شــود، همیــن مســئله بــه افزایــش مــازاد تولیــد نفــت اوپــک 
در ســال 2017 علی رغــم اجرایــی شــدن طــرح فریــز نفتــی منجــر شــد. در نمــودار زیــر، تولیــد 

ــر مشــاهده می شــود. ــه در ســال های اخی ــد نفــت به صــورت ماهان و رشــد تولی
نمودار 7-7 عرضه و رشد عرضه نفت به صورت ماهانه 2014-2017

 Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

ــواره رشــد  ــر هم ــان در ســال های اخی ــت جه ــد نف ــه مشــاهده می شــود، تولی همان طــور ک
داشــت و از حــدود 90 میلیــون بشــکه در اوایــل ســال 2013 بــه حــدود 99 میلیــون بشــکه در 
نوامبــر 2016 رســید و پــس از آن در فاصلــه میــان 96 تــا 99 میلیــون بشــکه در روز در نوســان 
ــع رشــد  ــز نفتــی را مشــاهده کــرد کــه مان ــوان موفقیــت طــرح فری ــن نمــودار می ت ــود. در ای ب

بیشــتر عرضــه نفــت و کاهــش قیمــت شــده اســت.
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عرضه گاز
در نمودار زیر، بزرگ ترین عرضه کنندگان گاز جهان مشاهده مي شود.

نمودار 7-8  بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی )میلیارد مترمکعب در سال(

Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

بــا توجــه بــه نمــودار فــوق، کشــورهاي کشــور آمریــکا، روســیه، ایــران، قطــر و کانــادا بیــش از 
52/5 درصــد از کل گاز جهانــی را تولیــد مي کننــد و بعــد از آن هــا هیــچ کشــوری کــه تولیــدی 
بیــش از 3 درصــد کل تولیــد جهــان را داشــته باشــد، وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، بــازار گاز جهانــی 
به شــدت متمرکــز اســت، بــه همیــن دلیــل بــازار گاز جهانــی به صــورت منطقــه ای شــامل آســیا، 

اروپــا و آمریــکای شــمالی اســت. 
گفتنــي اســت آمریــکا و کانــادا در بــازار گاز آمریــکای شــمالی فعالیــت دارنــد کــه بیشــتر مبادالت 
آنهــا در بــازار گاز رقابتــی در هنــری هــاب1 آمریــکا انجــام می شــود )آمریــکا 82/5 میلیــارد متــر کعب 
گاز در ســال 2016 وارد کــرده کــه همــه از کانــادا بــوده و 60/3 میلیــارد مترمکعــب گاز نیز بــه کانادا و 
مکزیــک صــادر کــرده اســت(. افــزون بــر ایــن، روســیه، حــدود 40 درصــد واردات گاز اروپــا را از طریق 
خــط لولــه تأمیــن می کنــد )166/1 میلیــارد مترمکعــب در ســال 2016( کــه 87 درصــد از کل گاز 
صادراتــی ایــن کشــور اســت. صــادرات قطــر نیــز در ســال 2016  بیــش از 120/4 میلیــارد مترمکعــب 
بــوده کــه بیــش از 54 درصــد از گاز خــود را بــه آســیا پاســیفیک و حــدود 19 درصــد آن را بــه اروپــا 
به صــورت ال ان جــی صــادر کــرده اســت. 16 درصــد صــادرات گاز قطــر به صــورت خــط لولــه انجــام 

1. Henry Hub
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می شــود و مابقــی به صــورت ال ان جــی اســت. در ایــن میــان، ایــران کمتریــن مبــادالت گاز را در میــان 
5 کشــور برتــر تولیدکننــدة گاز جهانــی دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه تنهــا 7/7 میلیــارد مترمکعــب در 
ســال بــه ترکیــه صــادر، و 6/7 میلیــارد مترمکعــب گاز از ترکمنســتان وارد می کنــد، بــا آذربایجــان نیز 
0/2 میلیــارد مترمکعــب ســوآپ گازی دارد؛ بنابرایــن ایــران بیــش از 99 درصــد گاز طبیعــی خــود را 

مصــرف می کنــد و خالــص صــادرات آن کمتــر از یــک درصــد از کل تولیــد گاز آن اســت.
7-4- تقاضای نفت و گاز

در این قسمت تقاضای نفت و گاز جهان بررسی می شوند.

تقاضای نفت
کل مصــرف نفــت جهــان در ســال 2017، حــدود 98/5 میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه در 
ــر بزرگ تریــن  ــا ســال 2016 حــدود 1/6 درصــد رشــد داشــته اســت1. در نمــودار زی مقایســه ب

ــان مشــخص شــده  اســت. ــدگان نفــت جه مصرف کنن
نمودار 7-9 بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت جهان و سهم آنها از کل مصرف جهانی 

)میلیون بشکه در روز و درصد(

 
Source: Bp Statistical Review of the World Energy 2017, (Jan 2018)

1. Short Term Outlook (EIA, February 2018)
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همان طــور کــه در نمــودار فــوق مشــخص اســت، غیــر از چنــد کشــور، بزرگ تریــن تولیدکننده 
ــا 19/6میلیــون بشــکه  نفــت جهــان، اغلــب بزرگ تریــن مصرف کننــده آن نیــز اســت. آمریــکا ب
مصــرف نفــت در روز، بزرگ تریــن مصرف کننــده نفــت اســت. بــا توجــه بــه آمــار 12/4 میلیــون 
بشــکه تولیــدی، ایــن کشــور مجبــور بــه واردات حــدود 7/2 میلیــون بشــکه نفــت در روز اســت. 

پــس از ایــن چیــن بــا حــدود 12/4 میلیــون بشــکه نفــت در روز دومیــن مصرف کننــده بــزرگ 
ــن  ــکه ای، بزرگ تری ــون بش ــر از 4 میلی ــد کمت ــه تولی ــه ب ــا توج ــور ب ــن کش ــت. ای ــان اس جه
واردکننــده دنیــا بــا 7/4 میلیــون بشــکه نفــت در روز اســت؛ بــه همیــن دلیــل اثرگــذاری تحوالت 

اقتصــادی ایــن دو کشــور بــر قیمــت نفــت بســیار زیــاد اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 5 کشــور آمریــکا، چیــن، هنــد، ژاپــن و عربســتان درمجمــوع بیــش از 
45 درصــد نفــت جهــان را مصــرف می کننــد. ایــران بــا مصــرف بیــش از 1/8میلیــون بشــکه در روز، 
دوازدهمیــن کشــور پرمصــرف جهــان بــه شــمار مــی رود کــه 1/9 درصــد از نفــت جهــان را مصــرف 
می کنــد. در ســال 2016 ایــران بــا توجــه بــه تولیــد حــدود 4/6 میلیــون بشــکه نفــت در روز، حــدود 
2/8 میلیــون بشــکه نفــت و میعانــات گازی در روز، در ســال 2016 صــادر کــرده اســت. پس از بررســی 

عرضــه و تقاضــا، نمــودار ذیــل مقایســه ایــن دو طــرف را در ســال های اخیــر نشــان می دهــد.
نمودار 7-10 عرضه و تقاضای جهانی نفت )میلیون بشکه در روز(

 Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

ــه ســمت مــازاد عرضــه حرکــت  ــج ب ــازار از اوایــل 2014 به تدری ــر اســاس نمــودار فــوق، ب ب
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کــرده اســت، ایــن امــر در ســال 2015 شــدت بیشــتری گرفتــه و همیــن امــر نیــز موجــب کاهش 
شــدیدتر قیمــت در ایــن ســال شــده اســت، امــا شــدت ایــن رونــد در ســال 2016 و به خصــوص 

در 2017 کاهــش یافتــه و موجــب افزایــش نســبی قیمت هــا در ســال گذشــته شــده اســت.

تقاضای گاز
کل تقاضــای گاز جهــان 3542 میلیــارد مترمکعــب در ســال 2016 بــوده اســت. در نمــودار زیر 

بزرگ تریــن مصرف کننــدگان گاز جهــان نشــان داده شــده اســت.
نمودار 7-11 بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی جهان و سهم آنها از کل مصرف جهانی 

)میلیون بشکه در روز(

 Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

همان طــور کــه در نمــودار فــوق مشــخص اســت، آمریــکا، روســیه، چیــن و ایــران بزرگ تریــن 
مصرف کننــدگان گاز جهــان بــه شــمار می رونــد و درمجمــوع بیــش از 44 درصــد کل گاز 
ــران  ــان، ای ــن می ــازار گاز دارد. از ای ــاالی ب ــز ب ــه نشــان از تمرک ــد ک ــان را مصــرف مي کنن جه
ــال  ــب گاز در س ــارد مترمکع ــش از 200 میلی ــان، بی ــزرگ گاز جه ــده ب ــن مصرف کنن چهارمی
ــه  ــا توجــه ب ــان اســت. ب ــدار 5/7 درصــد از کل مصــرف گاز جه ــن مق ــه ای ــد ک مصــرف می کن
وضعیــت تولیــد گاز در کشــورهای بــزرگ گازی، آمریــکا به طــور خالــص واردکننــده گاز اســت، 

ــده محســوب می شــوند. ــران صادرکنن ــا روســیه، قطــر و ای ام

7-5- روند قیمت نفت و بررسی وضعیت آتی
ــم. در  ــی آن می پردازی ــه وضعیــت قیمــت نفــت و پیش بینــی شــرایط آت ــن قســمت، ب در ای
نمــودار ذیــل، قیمــت نفــت اســمی و واقعــی در ســال های مختلــف نشــان داده شــده اســت.
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نمودار 7-12 قیمت اسمی و واقعی نفت )دالر در هر بشکه(

Source: Short Term Outlook (EIA, February 2018)

در نمــودار فــوق مشــاهده می شــود کــه قیمــت اســمی نفــت از 2/9 دالر در ســال 1968 بــه 
حــدود 49 دالر در ســال 2017 رســیده کــه حداکثــر قیمــت میانگیــن ســاالنه بــه ســال 2011 

مربــوط اســت کــه قیمــت اســمی نفــت در آن ســال 102/6 دالر در هــر بشــکه رســیده بــود.
ــر تــورم را از آن  ــرای مقایســه قیمــت واقعــی نفــت در طــی زمــان بایــد اث  گفتنــي اســت ب
جــدا کــرد کــه بــا توجــه بــه ایــن مســئله می تــوان قیمــت نفــت در دوره هــای مختلــف را بــا هــم 
ــه قیمــت واقعــی می تــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن قیمــت از 19/9  ــا توجــه ب مقایســه کــرد. ب
دالر در هــر بشــکه در ســال 1968 بــه 49/2 دالر در هــر بشــکه در ســال 2017 رســیده اســت، 
همچنیــن قیمت هــای واقعــی نفــت در ســال 2011، بــا حــدود 108/9 دالر هــر بشــکه باالتریــن 
قیمــت به طــور میانگیــن ســاالنه بــوده اســت. قیمت هــای 2007 و 1979 نیــز بــا 102/7 و 98/2 
دالر هــر بشــکه در رده هــای بعــدی باالتریــن قیمــت واقعــی نفــت اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه قیمت هــای کنونــی نفــت بــه حــدود قیمــت واقعــی ســال 2004 رســیده اســت. نکتــه دیگــر 
ایــن اســت کــه قیمــت واقعــی نفــت بعــد از دوره هــای افزایــش شــدید، دوره نزولــی و ثبــات را 
ــه افزایــش قیمــت بعــدی وصــل شــده اســت. چنانچــه رفتــار گذشــته ایــن  گذرانــده ســپس ب
نمــودار در آینــده نیــز وجــود داشــته باشــد ممکــن اســت قیمت هــای ســال 2016، کــف قیمتــی، 

و افزایــش آن در ســال 2017 نشــان دهنده ورود بــه یــک دوره رشــد در قیمــت نفــت باشــد.

نسبت قیمت طا بر نفت
یکــی دیگــر از ســیگنال هایی کــه بــا توجــه بــه آن می تــوان بــه رفتــار آتــی قیمــت نفــت نــگاه 
کــرد، رونــد قیمتــی نســبت طــال بــر نفــت اســت کــه درمي یابیــم بــرای خریــد هــر اونــس طــال، 
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چنــد بشــکه نفــت احتیــاج اســت. رابطــه نفــت و طــال بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا افزایــش 
ــد  ــرمایه گذاران عالقه مندن ــرایط س ــن ش ــود و در ای ــتر مي ش ــی بیش ــورم جهان ــت، ت ــت نف قیم
ــر افزایــش تــورم  ــه کاالیــی تبدیــل کننــد کــه بیشــترین مقاومــت را در براب ســرمایه خــود را ب
داشــته باشــد. در ایــن شــرایط، طــال بهتریــن انتخــاب بــرای آنهاســت، بــه همیــن دلیــل تقاضــا 
بــرای طــال بیشــتر، و موجــب گرانــی آن می شــود؛ بنابرایــن، ممکــن اســت زمانــی کــه نســبت 
قیمــت طــال بــر قیمــت نفــت از میانگیــن خــود فاصلــه زیــادی بگیــرد، بــه میانگیــن خــود نزدیک 
شــود. بــا توجــه بــه همبســتگی قیمــت ایــن دو کاال نســبت قیمــت طــال بــر نفــت در بلندمــدت 

حــدود قیمــت خاصــی نوســان کنــد.
 در نمودار زیر روند این نسبت را مشاهده می کنیم.

نمودار 7-13 نسبت قیمت طال بر قیمت نفت )اونس بر بشکه(

 Sources: EIA and Kitco

بــا توجــه بــه نمــودار فــوق مشــاهده می شــود کــه میانگیــن ایــن نســبت در ســال های بیــن 
1946 الــی 2017، حــدود 15/3 بــوده اســت؛ بنابرایــن، چنانچــه در دوره ای ایــن نســبت بــاالی 
ایــن میانگیــن بــوده، حتمــاً بایــد در دوره هــای آتــی، بــه قســمت های پاییــن ایــن نمــودار بیایــد. 
از ســال 1998 تــا 2009، ایــن نســبت در زیــر میانگیــن تاریخــی خــود حرکــت  کــرد امــا پــس 
از آن بــا افزایــش شــدیدتر قیمــت طــال در مقایســه بــا نفــت، ایــن نمــودار بــه بــاالی میانگیــن 
تاریخــی رســید، البتــه در ســال 2014 به دلیــل افــت شــدید قیمــت طــال، ایــن نســبت به طــور 
موقــت بــه پاییــن میانگیــن حرکــت کــرد و در ســال 2015 بــه 25 رســید. در ســال 2016 نیــز 
ایــن نســبت بــه 28/8 رســید کــه فاصلــه زیــادی تــا میانگیــن 70 ســاله خــود داشــت و بــا توجــه 
بــه ایــن نمــودار، پیش بینــی می شــد قیمــت نفــت در ســال 2017 بیــش از قیمــت طــال افزایــش 
یابــد؛ همیــن اتفــاق هــم افتــاد و قیمــت نفــت 17 درصــد رشــد داشــت، در حالــی کــه میانگیــن 
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قیمــت طــال تنهــا 0/7 درصــد رشــد داشــت. ایــن نســبت در ســال 2017 کمــی تعدیــل یافــت 
ــه نظــر می رســید  ــا میانگیــن تاریخــی خــود، ب ــاد ب ــه زی ــه 24/7 رســید، امــا به دلیــل فاصل و ب
ــن  ــوان گفــت احتمــال کاهــش ای ــا می ت ــان ادامــه داشــته باشــد ی ــن نســبت همچن ــزش ای ری
نســبت بیــش از احتمــال افزایــش آن بــود. در ایــن صــورت بایــد قیمــت نفــت بیــش از قیمــت 
ــال  ــوص ط ــی درخص ــای بین الملل ــه پیش بینی ه ــه ب ــا توج ــون ب ــت. اکن ــش مي یاف ــال افزای ط
-کــه اغلــب افزایــش آن را بیــش از آنچــه در ســال 2017 رخ داد پیش بینــی می کننــد- بــه نظــر 

می رســد قیمــت نفــت از قیمت هــای ســال 2017 افزایــش محــدودي داشــته باشــد.
پیش بینی نهادهای معتبر بین المللی از قیمت نفت

در ایــن قســمت، پیش بینــی اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا از وضعیــت آتــی عرضــه و تقاضــا 
بیــان  ســپس پیش بینــی ایــن نهــاد و ســایر نهادهــای معتبــر بین المللــی از قیمــت آتــی نفــت 

ــود. ــه می ش ارائ

اداره اطاعات انرژی آمریکا
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در گــزارش خــود در مــاه ژوئــن، عرضــه و تقاضــای نفــت را در 

ــت. ــرده اس ــی ک ــر پیش بین ــودار زی ــورت نم ــی به ص ــال های آت س
نمودار 7-14 پیش بینی عرضه و تقاضای نفت در اداره اطالعات انرژی آمریکا )میلیون بشکه در روز(

Source: Short-Term Energy Outlook, (EIA, February 2018)

ــر اســاس نمــودار فــوق، مــازاد عرضــه در ســال 2017 از بیــن رفتــه و حتــی در مقاطعــی  ب
ــت  ــی وضعی ــاد بین الملل ــن نه ــی ای ــق پیش بین ــا طب ــت، ام ــوده اس ــه ب ــش از عرض ــا بی تقاض
عرضــه و تقاضــا در ســال های آتــی بــه تعــادل خواهــد رســید و حتــی در مقاطعــی ممکــن اســت 
دوبــاره در بــازار مــازاد عرضــه ایجــاد شــود، بــه همیــن دلیــل ایــن نهــاد معتبــر بین المللــی رشــد 
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ــرژی  ــات ان ــت. اداره اطالع ــرده اس ــی ک ــی پیش بین ــال های آت ــت را در س ــت نف ــدود قیم مح
آمریــکا قیمــت نفــت وســت تگــزاس آمریــکا در ســال 2018 و 2019 را 58 دالر در هــر بشــکه 
پیش بینــی کــرده اســت، همچنیــن، قیمــت گاز طبیعــی هنــری هــاب را تخمیــن زده کــه بــرای 

ــت. ــو اس ــون بی تی ی ــر میلی ــب 3/2 و 3/08 در ه ــه ترتی ــال های 2018 و 2019 ب س

بانک جهانی
بــر اســاس گــزارش چشــم انداز بازارهــای کاالهــا1 کــه بانــک جهانــی در آوریــل 2016 اعــالم 
کــرده اســت، متوســط قیمــت در ســال های 2018 و 2019 میــالدی بــه ترتیــب 56 و 59 دالر 
ــن  ــی رشــد تدریجــی میانگی ــه اگرچــه نشــان دهنده پیش بین ــر بشــکه پیش بینی شــده ک در ه
قیمــت نفــت در ایــن نهــاد بین المللــی اســت، ســطح قیمــت پیش بینی شــده بــرای ســال آتــی، 
ــی،  ــن پیش بین ــل ای ــن دالی ــا در اواخــر ســال 2017 اســت. از مهم تری ــر از ســطح قیمت ه کمت
ــه دلیــل بازگشــت  احتمــال کاهــش توقــف طــرح فریــز نفتــی، افزایــش تولیــد نفــت آمریــکا ب
تولیــد میدان هــا نقــت شــیل و همچنیــن حــل مشــکالت سیاســی کشــورهای نیجریــه و لیبــی و 

افزایــش تولیــد نفــت ایــن کشــورها، اســت.
در نمودار زیر، تخمین قیمت نفت در آینده در این نهاد ارائه شده است.

نمودار 8-15 قیمت های نفت پیش بینی شده در بانک جهانی )دالر در هر بشکه(

Source: World Bank Commodity Forecast Price Data, Jan 2018

ــن زده  ــر تخمی ــودار زی ــورت نم ــن را به ص ــی ژاپ ــی واردات ــت گاز طبیع ــی، قیم ــک جهان بان
اســت.

1. World Bank Commodity Outllok,Jan 2018
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نمودار 7-16 قیمت های گاز طبیعی آمریکا پیش بینی شده در بانک جهانی 
)دالر در هر میلیون بی تی یو(

Source: World Bank Commodity Forecast Price Data, Jan 2018

صندوق بین المللی پول
صنــدوق بین المللــی پــول نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــاد جهانــی نســبت قیمــت نفــت را 

پیش بینــی کــرده اســت1.
صنــدوق بین المللــی پــول قیمــت نفــت در ســال های آتــی را طبــق نمــودار زیــر پیش بینــی 

کــرده اســت.
نمودار 7-17 پیش بینی قیمت نفت در صندوق بین المللی پول )دالر در هر بشکه(

 IMF Commodity Price Forecasts till January 2021

1. IMF Commodity Price Forecasts, July 2017
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صندوق بین المللی پول، قیمت گاز طبیعی را به صورت نمودار زیر تخمین زده است.
نمودار 7-18 قیمت گاز طبیعی آمریکا پیش بینی شده در صندوق بین المللی پول

 )دالر در هر میلیون بی تی یو(

 
IMF Commodity Price Forecasts till January 2021

همان طــور کــه مشــاهده می شــود، ایــن مؤسســه وضعیــت کاهشــی را بــرای گاز طبیعــی در 
ــد. ــی می کن ــکا پیش بین ــة آمری منطق

مؤسسه اکونومیست
تخمیــن بیزینــس مانیتــور از قیمــت نفــت در دو ســال 2018 و 2019 بــه ترتیــب 63 و 60 
دالر در هــر بشــکه بــرای نفــت برنــت اســت کــه ایــن قیمــت از قیمــت  پیش بیني شــده نهادهــای 

ــر اســت. ــی پایین ت ــای کنون ــا قیمت ه ــان در مقایســه ب ــا همچن ــر، ام ــی خوش بینانه ت قبل

7-6- صادرات و درآمد فروش نفت ایران
مجمــوع ارزش صــادرات نفــت و میعانــات گازی در ســال 1397 بــا قیمــت نفــت حــدود 55 
دالر، صــادرات 2/53 میلیــون بشــکه در روز نفــت خــام و میعانــات گازی و فــروش داخلــی 100 
هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی )بــا تخفیــف 5 درصــدی نســبت بــه صــادرات(، حــدود 52/7 
میلیــارد دالر خواهــد بــود کــه از ایــن مقــدار، 7/64 میلیــارد دالر بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و 16/25 میلیــارد دالر بــه صنــدوق توســعه ملــی اختصــاص یافتــه و مابقــی در اختیــار دولــت 
قــرار می گیــرد1. فرضیاتــي کــه بــرای ارقــام فــوق در نظــر گرفتــه شــده اســت، صــادرات 2/13 

1. مرکز پژوهش های مجلس، بررسی الیحه بودجه کل کشور سال 97، بخش نفت ص 13.
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میلیــون بشــکه نفــت در روز و بــا قیمــت 55 دالر، صــادرات 0/4 میلیــون بشــکه میعانــات گازی و 
بــا قیمــت 55 دالر و فــروش میعانــات گازی بــه پتروشــیمی ها بــه مقــدار 0/1 میلیــون بشــکه در 
روز و بــا قیمــت 52/5 دالر اســت1. بــر اســاس ارقــام فــوق، وابســتگی بودجــه دولــت بــه نفــت از 

35 درصــد در ســال 1396 بــه 36 درصــد در ســال 1397 افزایــش یافتــه اســت.
ــرای  ــه نظــر نمی رســد؛ زیــرا قیمــت نفــت پیش بینی شــده ب آنچــه بیــان شــد غیرمنطقــی ب
ســال بعــد نزدیــک بــه همیــن رقــم اســت. صــادرات نفــت و میعانــات گازی نیــز حــدوداً همیــن 
مقــدار اســت، امــا نــرخ تســعیر بــرای هــر دالر یعنــی 3850 تومــان، بــا واقعیــات بــازار ارز ایــران 
ــت را  ــاً بودجــه دول ــر قطع ــغ باالت ــا مبال ــروش دالرهــای نفتــی ب ــدارد و ف چنــدان هماهنگــی ن
ــن صــادرات  ــدارد. همچنی ــود ن ــر روی آن وج ــی ب ــه نظارت ــه قســمتی ک ــد، البت بیشــتر می کن
فرآورده هــای نفتــی و صــادرات گاز در درآمدهــای نفتــی لحــاظ نشــده، در حالــی کــه در هــر دو 
زمینــه صــادرات در حــال انجــام اســت و همیــن مســئله منجــر بــه ایجــاد ابهــام در بودجــه دولــت 

در بخــش درآمدهــای نفتــی شــده اســت.
مهم تریــن انتقــادی کــه بــه بودجــه دولــت در بخــش درآمدهــای نفتــی مربــوط اســت، بحــث 
وابســتگی 36 درصــدی بودجــه بــه نفــت اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه ترکیــب صــادرات غیرنفتــی 
کــه عمــاًل اغلــب آنهــا بــر پایــه نفــت و گاز هســتند، ایــن وابســتگی بیشــتر هــم اســت. بــا توجــه 
ــه نظــر می رســد در 10  ــه ســمت انرژی هــای تجدید پذیــر، ب ــرای شــیفت ب ــه رویکــرد جهــان ب ب
تــا 15 ســال آتــی وضعیــت منابــع در اختیــار دولــت از طریــق فــروش نفــت، بــا تغییراتــی اساســی 
ــار  ــع در اختی ــد مناب ــش از 75 درص ــال 1397 بی ــه س ــر در بودج ــال حاض ــود. در ح ــه ش مواج
دولــت، صــرف هزینه هــای جــاری می شــود کــه بیشــتر ایــن هزینه هــا بــرای پرداخــت حقــوق و 
دســتمزد کارکنــان دولــت اســت؛2 در حالــي کــه صــادرات نفتــی ایــران در باالتریــن حــد ممکــن 
ــکل  ــه ش ــود را ب ــادرات خ ــد حجــم ص ــران بتوان ــی ای ــال های آت ــا س ــد اســت ت ــرار دارد و بعی ق
محسوســی افزایــش بدهــد، همچنیــن بــا توجــه بــه آینــده بازارهای جهانــی انــرژی و افزایش ســهم 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، بــه نظــر می رســد قیمــت نفــت نیــز کاهــش یابــد. در ایــن صــورت و بــا 
توجــه بــه تــورم فزاینــده حقــوق و دســتمزد کارکنــان دولــت در کنــار کاهــش احتمالــی درآمدهای 

1. همان.
2. مرکز پژوهش های مجلس، بررسی الیحه بودجه سال 1397 کل کشور تحلیلی بر مصارف بودجه، ص 5
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نفتــی دولــت در ســال های آتــی ایــن پرســش مطــرح مي شــود کــه نقشــه راه دولــت بــرای ایجــاد 
ــق بازارهــا بســیار مهــم اســت و  ــرای رون ــی کــه ب تعــادل در اقتصــاد و انجــام فعالیت هــای عمران
قســمت مهمــی از اشــتغال زایی از ایــن محــل تأمیــن می شــود، چیســت؟ امــا مهم تریــن مســئله 
ــرژی در  ــا ترســیم وضعیــت آتــی ان ــد ب ایــن اســت کــه مســئوالن دولتــی هــر چــه ســریع تر بای

ــد. ــی را بررســی کنن ــت از معضــالت و بحران هــای آت ــران، راه هــای برون رف جهــان و ای

7-7- چشم انداز 1397
در گــزارش فــوق بعــد از ارائــه تصویــری از ذخایــر نفــت جهــان و مقایســه مناطــق مهــم دنیا از 
ایــن حیــث، بــه بررســی قســمت عرضــه و تقاضــای نفــت پرداختیــم. در قســمت عرضــه مشــخص 
شــد کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل مــازاد عرضــه در چنــد ســال اخیــر، ذخایــر نامتعــارف نفــت 
ــت ماســه ای  ــت شــیل و نف ــه شــکل نف ــادا ب ــکا و کان ــه بیشــتر در آمری ــر ک ــن ذخای اســت، ای
اســتخراج و عرضــه می شــود، نقــش مهمــی در افزایــش تولیــدات نفــت جهــان داشــته اســت. 
ایــن اتفــاق در کنــار افزایــش تولیــدات عربســتان و عــراق به دلیــل تحریــم ایــران و بازنگشــتن 
بــه ســطح تولیــد قبلــی پــس از رفــع تحریم هــای ایــران، موجــب ایجــاد مــازاد عرضــه فراوانــي 
در بــازار نفــت جهــان شــد کــه همیــن امــر زمینــه کاهــش شــدید قیمــت نفــت در ســال های 
گذشــته را فراهــم کــرد، امــا در ســال 2017 قیمــت نفــت کمــی احیــا شــد و حتــی بــه ســطوح 

نزدیــک 70 دالری نیــز رســید. 
ــه نحــوی شــده کــه  ــادا ب گفتنــي اســت مدیریــت میدان هــاي نفــت شــیل در آمریــکا و کان
ــل  ــن به دلی ــت، همچنی ــده اس ــادی ش ــز اقتص ــن نی ــای پایی ــا قیمت ه ــا ب ــرداری از آن ه بهره ب
ــت،  ــای نف ــش قیمت ه ــا افزای ــت، ب ــت نف ــه قیم ــی ب ــیل نفت ــاي ش ــاد میدان ه ــیت زی حساس
ــش  ــه افزای ــئله ب ــن مس ــد و همی ــش می یاب ــدت افزای ــی به ش ــیل نفت ــاي ش ــد از میدان ه تولی
تولیــد و عرضــه نفــت جهانــی و درنتیجــه کاهــش قیمــت نفــت منجــر می شــود؛ در حالــی کــه 
هنــوز ســطح تولیــد در کشــورهای لیبــی و نیجریــه بــه ســطح قبلــی قبــل از بحران هــای سیاســی 
داخلی شــان برنگشــته اســت کــه  در ایــن صــورت بازگشــت آنهــا تهدیــدی بــرای مــازاد عرضــه 
جهــان اســت. بــا وجــود ایــن تهدیــدات، اجــرای طــرح فریــز نفتــی از ســوی کشــورهای اوپــک 
و روســیه بــراي توقــف افزایــش تولیــد نفــت، منجــر بــه ارائــه ســیگنال بــه قیمت هــا در جهــت 

افزایــش از ســوی عرضــه شــد.
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ــش  ــه افزای ــن، ب ــا و چی ــکا، اروپ ــی در آمری ــاد جهان ــرایط اقتص ــود ش ــر، بهب ــوي دیگ   از س
تقاضــای نفتــی در ســال گذشــته منجــر شــد و پیش بینــی می شــود در ســال 2018 ایــن رونــد 
بهبــود ادامــه داشــته باشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه افزایــش کلــی تقاضــای جهانــی نفــت، ممکــن 
اســت قیمــت نفــت در ســال 2018 در مقایســه بــا میانگیــن قیمــت ســال 2017 افزایــش یابــد 
کــه به دلیــل عواملــی چــون افزایــش تولیــد شــیل نفتــی و بازگشــت تولیــد کشــورهای لیبــی و 
نیجریــه بــه ســطح قبلــی خــود، تهدیــد می شــوند و  پایــداری بیشــتري نــدارد؛ بنابرایــن بــا توجــه 
بــه قیمــت میانگیــن نفــت کــه حــدود 50 دالر در هــر بشــکه در ســال 2017 اســت، پیش بینــی 

می شــود میانگیــن قیمــت نفــت در ســال 2018 در بــازه 55 تــا 60 دالر تعییــن شــود.
جدول 7-1 پیش بینی قیمت نفت در مؤسسات مختلف بین المللی در سال های 2017 و 2018 

)دالر در هر بشکه(

متوسط قیمت جهانیاداره اطالعات انرژی آمریکا
201758

201858

متوسط قیمت جهانیبانک جهانی
201756

201859

متوسط قیمت جهانیصندوق بین المللی پول
201749

201850

برنت دریای شمالمؤسسه اکونومیست
201763

201860

ــده در  ــت پیش بینی ش ــن قیم ــود، میانگی ــاهده می ش ــوق مش ــدول ف ــه در ج ــور ک همان ط
نهادهــای معتبــر بین المللــی حــدود 57 دالر در هــر بشــکه اســت. در ایــن بیــن،  قیمــت نفــت 
لحــاظ شــده در بودجــه ایــران نیــز حــدود 55 دالر اســت کــه بــا پیش بینــی نهادهــای بین المللــی 
هماهنگــی دارد. همچنیــن میــزان نفــت خــام و میعانــات گازی صادرشــده از ایــران بــرای ســال 
1397 حــدود 2/53 میلیــون بشــکه نفــت در روز اســت. وابســتگی بیــش از 36 درصــدی بودجــه 
ایــران بــه نفــت در ســال آتــی، از مهم تریــن معضــالت اقتصــاد نفتــی ایــران محســوب می شــود.
گفتنــي اســت بــا توجــه بــه افزایــش ســهم انرژی هــای جایگزیــن و کاهــش احتمالــی قیمــت 
نفــت در بــازه زمانــی 10 تــا 15 ســاله ممکــن اســت اقتصــاد ایــران بــا مشــکالت بســیاری جــدی 

مواجــه شــود کــه الزم اســت مســئوالن اقتصــادی بــرای ایــن مســئله چاره اندیشــی کننــد.
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چکیده
بودجــه کل کشــور حــدود 12 هــزار و 22 میلیــارد تومــان اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل حــدود 4/6 درصــد 
رشــد کــرده اســت. بودجــه کل کشــور از دو بخــش بودجــه عمومــی دولــت و بودجه شــرکت های دولتی تشــکیل 
شــده اســت. منابــع بودجــه عمومــی حــدود 443 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه از ایــن رقــم حــدود 386 هــزار 
میلیــارد تومــان از منابــع عمومــی دولــت بــه دســت می آیــد و 57 هــزار میلیــارد تومــان را درآمدهــای اختصاصــی 
تشــکیل می دهــد. منابــع عمومــی دولــت از ســه بخــش الــف( درآمدهــا، ب( واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای 
کــه غالــب درآمدهــای نفــت اســت و  ج( واگــذاری دارایی هــای مالــی )اوراق مالــی و اســتقراض( تشــکیل شــده 
اســت کــه ســهم ایــن ســه بخــش از کل منابــع عمومــی دولــت، به ترتیــب 56 ، 28 و 16 درصــد اســت. شــایان 
ذکــر اســت کــه بخــش مهمــی از درآمدهــا را درآمدهــای مالیاتــی تشــکیل می دهــد کــه در قانــون بودجــه 1397 

حــدود 143 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل حــدود 22 درصــد رشــد کــرده اســت.
ــی  ــی 32 درصــد، ســهم شــرکت مل ــدوق توســعه مل از درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت، ســهم صن
نفــت 14/5 درصــد و ســهم مناطــق نفتــی و کمتــر توســعه یافته 3 درصــد اســت. حــدود 101 هــزار میلیــارد 
ــه نفــت حــدود 32  تومــان درآمدهــای حاصــل از نفــت در بودجــه پیش بینــی شــده و وابســتگی بودجــه ب
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود 50 درصــد اســت  درصــد اســت، همچنیــن نســبت بدهی هــای دولــت ب
کــه در ســال 1397، بیــش از 70 هــزار میلیــارد تومــان ظرفیــت اوراق مالــی در نظــر گرفتــه شــده اســت 
)کــه بخشــی از آن در منابــع بودجــه عمومــی گنجانــده نمی شــود(. در زمــان بررســی بودجــه در مجلــس، 
مســئله بدهی هــا بســیار مدنظــر مجلــس بــود و بــر همیــن اســاس درآمدهــای حاصــل از اوراق مالــی اندکــی 

کاهــش یافــت، امــا بازهــم در مقایســه بــا ســال قبــل رشــد چشــمگیري کــرد.
در قانــون بودجــه ســال 1397، حــدود 100 هــزار میلیــارد تومــان از فــروش داخلــی فرآورده هــای نفتــی، گاز، بــرق 
ــرق و  ــارد تومــان( پیش بینــی شــده اســت. درآمدهــای حاصــل از ب و آب )به ترتیــب 57، 18، 22 و 2 هــزار میلی
آب در همیــن بخش هــا مصــرف می شــود، امــا از درآمدهــای فــروش نفــت و گاز پــس از پرداخــت هزینه هــای 
حمــل و نقــل و مالیــات و ســایر پرداخت هــا، 44 هــزار میلیــارد تومــان بــراي مصــرف هدفمنــدی یارانه هــا در 
نظــر گرفتــه مي شــود کــه 30 هــزار میلیــارد آن پرداخــت یارانــه نقــدی بــه خانوارهاســت. در قانــون بودجــه 1397 
پیش بینــی شــده اســت کــه یارانــه ســه دهــک درآمــدی بــاال قطــع شــود، امــا بــا ایــن حــال ظرفیــت تبصــره 14 

قانــون بودجــه 1397 به گونــه ای اســت کــه دولــت ایــن کار را بــه ســال های بعــد موکــول کنــد.
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8-1- مقدمه
ــت  ــود و درنهای ــی مي ش ــت بررس ــهریورماه در هیئت دول ــاله در ش ــور هرس ــه کل کش بودج
ــه مجلــس در آذرمــاه و بررســی در کمیســیون های تخصصــی و تلفیــق بودجــه  ــه ب پــس از ارائ
ــه در  ــت ک ــت اس ــاله دول ــی یک س ــند مال ــه س ــد. بودج ــب می رس ــه تصوی ــی ب ــن علن در صح
ســاده ترین تعریــف ســند دخــل و خــرج دولــت، و در تعریــف تخصصــی آثــار مالــی سیاســت های 
بخــش عمومــی در افــق یک ســاله را نشــان می دهــد. در عیــن حــال در بودجــه ســالیانه از طریــق 

ــب می رســد. ــه تصوی ــز ب ــی نی ــای بودجــه برخــی از سیاســت های مال تبصره ه
در ایــن بخــش از کتــاب، بودجــه ســال 1397 کل کشــور ارائــه شــده اســت. در ابتــدا به اجمــال بــه 
برخــی از شــرایط ملــی و بین المللــی مؤثــر بــر بودجــه پرداختــه، ســپس تصویــری اجمالــی از الیحــه، 
قانــون و تغییــرات بودجــه در مجلــس ارائــه شــده اســت، پــس از آن برخــی محورهــای مهــم بودجــه 

)مالیــات، هدفمنــدی یارانه هــا، نفــت، شــرکت های دولتــی و...( جمع بنــدی و ارائــه مي شــود.

8-2- برخی از شرایط زمینه ای ملی و بین المللی مؤثر در بودجه سال 1397
ــه شــده اســت، آنچــه  شــرایط کلــی اقتصــاد کشــور در بخش هــای متفــاوت هــر کتــاب ارائ
بــرای بودجــه اهمیــت دارد، شــرایط کالن و کلــی اقتصــاد و تأثیــر متقابــل بودجــه و متغیرهــای 
کالن اقتصــادی اســت. مهم تریــن ویژگــی اقتصــاد ایــران در ســال های اخیــر، قــرار گرفتــن اقتصاد 
در شــرایط بي اطمینانــي و افزایــش ابهــام بــه آینــده اســت. ایــن امــر به دلیــل شــرایط سیاســی 
خــاص ایــران در منطقــه )از جملــه روی کار آمــدن رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا و اعمــال برخــی 
سیاســت های جدیــد دربــاره برجــام و افزایــش تنش هــای سیاســی میــان ایــران و عربســتان(.

 همچنیــن اقتصــاد ایــران در یــک دهــه گذشــته بــا چندیــن شــوک بــزرگ روبــه رو بــوده اســت، 
ازجملــه شــوک افزایــش قیمــت نفــت و افزایــش قیمــت مســکن در ســال 1396، بحــران جهانــی 
اقتصــاد در ســال 1387، شــوک ارزی در ســال های 1390 و 1391، شــوک کاهــش مجــدد قیمــت 
نفــت در ســال 1391، افزایــش منازعــات منطقــه ای و مســئله داعــش در چنــد ســال گذشــته، شــوک 
ارزی ســال 1396 و تــداوم آن در ســال 1397. در یــک دهــه گذشــته به دلیــل آثــار بیمــاری هلنــدی، 
ابتــدا قیمــت زمیــن افزایــش یافــت، ســپس بــا جابه جایــی منابع از ســایر بخش هــا به بخش مســکن، 
ایــن بخش هــا بــه رکــود دچــار شــدند و بــا افزایــش واردات نیــز بیــکاری ناشــی از رکــود بخش هــا 
تشــدید و درنهایــت بــا فروکــش کــردن قیمــت نفــت بخــش مســکن نیــز دچــار رکــود شــد. درنتیجه 
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ایــن امــر در ســال های اخیــر، بانک هــای خصوصــی و دولتــی )کــه در بخــش مســکن ســرمایه گذاری 
کــرده بودنــد( دچــار مشــکل شــدید، و در راســتای کنتــرل ترازنامــه خــود مجبــور شــدند ســپرده ها 
را جــذب و ســودهای بــاالی بانکــی ارائــه کننــد کــه درنهایــت وضعیــت بانکــی کشــور نیــز بــا تهدیــد 
جــدی روبــه رو شــد. در ایــن شــرایط اقتصــاد ایــران نتوانســت از ظرفیــت کامــل تولیدی خود اســتفاده 

کنــد و ظرفیت هــای چشــمگیري در بخش هــای متفــاوت اقتصــادی کشــور بالاســتفاده شــد.
در ایــن چارچــوب در چنــد ســال گذشــته، بخــش نفــت مهم تریــن عامــل رشــد اقتصــادی 
بــود کــه بــا مناســبات جهانــی ارتبــاط داشــت. بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول رشــد 
اقتصــادی ایــران را بــرای ســال 1396، حــدود 4 درصــد بــرآورد کردنــد کــه در داخل نیــز نهادهای 
پژوهشــی )ماننــد بانــک مرکــزی و مرکــز پژوهش هــای مجلــس( تقریبــاً در همیــن حــدود بــرآورد 
رشــد داشــتند. کاهــش رشــد اقتصــادی در بخــش بودجــه اثــر خــودش را به صــورت مشــخص 
در کاهــش درآمدهــای مالیاتــی نشــان می دهــد، همچنیــن در ایــن شــرایط طبیعــی اســت کــه 
اشــتغال، بــه یکــی از مســائل اساســی کشــور تبدیــل شــود. در ایــن میــان بیــش از 40 درصــد 
جمعیــت ایــران در گــروه ســنی 15 تــا 45 ســال قــرار دارنــد و نــرخ بیــکاری ایــن گــروه )به ویــژه 
ــران در  ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــر اســاس گ ــوده و ب ــر ب ــالن دانشــگاهی( بســیار باالت فارغ التحصی
ــد توجــه  ــان 24-35 ســال حــدود 27/3 درصــد اســت. بای ــرخ بیــکاری جوان تابســتان 1396، ن
داشــت کــه نــرخ بــاالي بیــکاری از ابهــام و نااطمینانــی شــرایط اقتصــادی کشــور )به دلیل مســائل 
سیاســی( و شــرایط پولــی و بانکــی متأثــر می شــود. نــرخ ســود 20 درصــد بانــک معــاف از مالیــات 
از جملــه موانــع کاهــش نــرخ بیــکاری و ایجــاد اشــتغال در کشــور اســت. عالوه بــر نــرخ بــاالی 
ــذارد و  ــر می گ ــردم تأثی ــارات م ــر انتظ ــداوم ب ــز به صــورت م ــی، شــوک های ارزی نی ــود بانک س
ــرخ  ــردن ن ــرمایه گذاری نک ــال س ــه به دنب ــد، درنتیج ــش مي ده ــرمایه گذاری را افزای ــک س ریس
بیــکاری تشــدید می شــود. در راســتای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت دولــت از سیاســت های مالــی و 
پولــی بــرای ایجــاد اشــتغال اســتفاده مي کنــد، امــا در عمــل جــای بخــش خصوصــی را می گیــرد 
و ایــن چرخــه ســبب کاهــش کارایــی اقتصــادی می شــود، همچنیــن تــالش دولــت در ســال های 
ــای  ــش هزینه ه ــل افزای ــز به دلی ــی نی ــای عمران ــق طرح ه ــرمایه گذاری از طری ــرای س ــر ب اخی
ــر  ــتغال تأثی ــش اش ــر افزای ــی ب ــای عمران ــرداری از طرح ه ــان بهره ب ــش مدت زم ــاری و افزای ج
ــالی در  ــال خشک س ــود امس ــی می ش ــور، پیش بین ــوارد مذک ــر م ــت. عالوه ب ــته اس ــدی نداش ج
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کشــور بــه یکــی از معضــالت اساســی تبدیــل شــود و در نتیجــه رد پــای آثــار بودجــه ای تدبیــر 
دولــت در ایــن زمینه هــا تــا حــد امــکان در بودجــه کل کشــور دیــده شــود.

8-3- تصویری اجمالی از بودجه سال 1397 و تأثیر مجلس بر آن

تغییرات بودجه کل کشور در مجلس
ــم  ــه رق ــت، البت ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــدود 1222 ه ــال 1397 ح ــور در س ــه کل کش بودج
ــدود  ــس ح ــه در مجل ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرای آن حــدود 1195 ه ــت ب پیشــنهادی دول
27 هــزار میلیــارد تومــان )حــدود 2/3 درصــد( بــه آن افــزوده شــد. درواقــع، همیشــه در مجلــس 
ــع  ــن مناب ــق ای ــا از طری ــود ت ــه مي ش ــه اضاف ــع بودج ــه مناب ــدا ب ــه، ابت ــی بودج ــان بررس در زم
ــدگان پاســخ داده  ــه ای نماین ــات منطق ــی و مطالب ــه برخــی درخواســت های دســتگاه های اجرای ب
شــود. همان طــور کــه در جــدول زیــر مالحظــه می شــود بیشــترین تغییــرات بــه درآمدهــا مربــوط 
ــارد  ــزان 17 هــزار میلی ــه می اســت کــه حــدود 11/5 درصــد در مجلــس رشــد داشــته اســت )ب
تومــان( و در مقابــل واگــذاری دارایی هــای مالــی رشــد منفــی 7/4 درصــدی داشــته اســت. افزایــش 
درآمدهــا تقریبــاً در قالــب مــوارد تحقق پذیــر نیســت، امــا افزایــش آنهــا زمینــه پاســخ بــه تقاضــای 
ــذاری  ــع واگ ــش مناب ــن کاه ــد، همچنی ــم مي کن ــتگاه ها و کمیســیون های تخصصــی را فراه دس
دارایی هــای مالــی بدیــن معناســت کــه مجلــس بــا سیاســت افزایــش شــدید انتشــار اوراق مالــی 
ــا حــدی شــدت ســرعت آن را گرفتــه اســت، همچنیــن واگــذاری  در دولــت مخالفــت کــرده و ت
دارایی هــای ســرمایه ای کــه بخــش عمــده آن نفــت اســت، تقریبــاً ثابــت مانــده کــه نشــان می دهــد 
مجلــس پیش بینــی ارائــه شــده دولــت در بخــش نفــت )از جملــه قیمــت نفــت، میــزان صــادرات و 
نــرخ ارز- کــه در الیحــه به صــورت ضمنــی 3500 تومــان پیش بینــی شــده بــود( را پذیرفتــه و بــه 
پیش بینی هــای دولــت در ایــن زمینــه اعتمــاد کــرده اســت، هرچنــد کــه برخــی قیدهــای رفتــاری 

و سیاســت های پنج ســاله در برنامــه ششــم توســعه نیــز وجــود داشــته اســت.
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جدول 8-1 تغییرات منابع بودجه عمومی و بودجه کل کشور در مجلس
 )مقایسه الیحه با قانون- هزار میلیارد تومان(

درصد تغییراتقانون بودجه 1397الیحه بودجه 1397محورها

19321511/5درآمدها

1061070/9واگذاری دارایی های سرمایه ای

7/4-6863واگذاری دارایی های مالی

3683864/9جمع منابع عمومی دولت

56/8570/4درآمدهای اختصاصی

4254434/3منابع بودجه عمومی دولت

منابع بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها

8148393/1

123912823/5جمع

446036/1کسر می شود: اقالم دوبار منظور شده

119512222/3منابع بودجه کل کشور

در کمیســیون تلفیــق بودجــه و صحــن علنــی مجلــس، پــس از بررســی منابــع، مصــارف تحلیل 
ــه در  ــد. همان طــور ک ــر مي کن ــا آن تغیی ــز متناســب ب ــع مصــارف نی ــش مناب ــا افزای مي شــود. ب
جــدول زیــر مشــاهده می شــود هزینه هــای بودجــه عمومــی از 276 هــزار میلیــارد تومــان بــه 293 
ــی  ــارد تومــان( و بودجــه طرح هــای عمران ــارد تومــان )افزایــش حــدود 17 هــزار میلی هــزار میلی

)تملــک دارایی هــای ســرمایه ای( نیــز حــدود 15 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.
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جدول 8-2 تغییرات مصارف بودجه عمومی و بودجه کل کشور در مجلس
 )مقایسه الیحه با قانون- هزار میلیارد تومان(

محورها
الیحه بودجه 

1397
قانون بودجه 

1397
درصد 
تغییرات

2762936/1هزینه

60622/6تملک دارایی های سرمایه ای

1/3-3131تملک دارایی های مالی

3683864/9جمع مصارف عمومی دولت

43/543/70/5از محل درآمدهای اختصاصی دولت-هزینه ای

13/3013/320/1از محل درآمدهای اختصاصی دولت-سرمایه ای

4254434/3مصارف بودجه عمومی دولت

مصارف بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها

8148393/1

123912823/5جمع

446036/1کسر می شود اقالم دوبارمنظور شده 

119412222/3مصارف بودجه کل کشور
تفاوت در میزان رشد یا جمع ها به دلیل گرد کردن اعداد است.

8-4- اقالم عمده تغییر در بخش منابع بودجه عمومی در مجلس
همان طــور کــه مالحظه شــد مجلــس شــورای اســالمی در بررســی بودجــه، منابع بودجــه عمومی 
ــا پاســخ گوي برخــی از مجموعــه درخواســت های انباشته شــده دســتگاه های  را افزایــش مي دهــد ت

ملــی و منطقــه ای باشــد. مهم تریــن تغییــرات اعمال شــده در بخــش منابــع عبــارت  اســت از:
ــه    ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــدود 53 ه ــی از ح ــخاص حقوق ــاب اش ــات علی الحس ــش مالی افزای

ــال؛ ــارد ری ــزار میلی حــدود 99 ه
افزایش حقوق ورودی خودرو از 22 هزار میلیارد ریال به 42 هزار میلیارد ریال؛  
افزایش حقوق ورودی سایر کاالها از 200 هزار میلیارد ریال به 241 هزار میلیارد ریال؛  
کاهــش منابعــی عــوارض خــروج مســافر از حــدود 12 هــزار میلیــارد ریــال بــه حــدود 8 هــزار   

میلیــارد ریــال )حــدود 50 درصــد کاهش(؛
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 296 هزار میلیارد ریال به 321 هزار میلیارد ریال؛  
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ــه    ــال ب ــارد ری ــرازی شــرکت های دولتــی از حــدود 106 هــزار میلی افزایــش ســود ســهام اب
196 هــزار میلیــارد ریــال؛

کاهــش مابه التفــاوت نــرخ فــروش ارز حاصــل از فــروش نفــت خــام و میعانــات گازی از 10   
هــزار میلیــارد تومــان بــه صفــر؛

کاهــش دریافــت مطالبــات قطعــی دولــت )اوراق تســویه خزانــه( از 3 هــزار میلیــارد تومــان   
بــه 2 هــزار میلیــارد تومــان؛

افزایــش اوراق مالــی اســالمی بــرای تکمیــل فضاهــای آمــوزش و آمــوزش و پــرورش از صفــر   
بــه هــزار میلیــارد تومــان؛

ــی از    ــرکت های دولت ــت و ش ــای دول ــهام نیروگاه ه ــذاری س ــل از واگ ــع حاص ــش مناب افزای
ــارد تومــان؛ ــه 1820 هــزار میلی ــارد تومــان ب 1200 میلی

کاهــش منابــع حاصــل از اســتفاده از صنــدوق توســعه بــرای موضــوع بنــد و تبصــره 4 از 20   
هــزار و 300 میلیــارد تومــان بــه 14 هــزار و 375 میلیــارد تومــان

8-5- مقایسه رشد بودجه عمومی در سال 1397 با سال قبل
در بررســی بودجــه در مجلــس، تمرکــز اصلــی بــر بودجــه عمومــی اســت و بودجه شــرکت های 
دولتــی به صــورت کلــی بررســی می شــود و مجلــس بــه ایــن بخــش ورود نمی کنــد. در جــدول 
زیــر میــزان تغییــرات منابــع و مصــارف بودجــه عمومــی در مقایســه بــا ســال قبــل ارائــه شــده 
ــی از  ــه عموم ــع بودج ــد از مناب ــدود 56 درص ــود ح ــاهده مي ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط اس
طریــق درآمدهــای دولــت )مالیــات و ...(، 28 درصــد از طریــق واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای 
)تقریبــاً درآمدهــای نفــت( و 16 درصــد از طریــق واگــذاری دارایی هــای مالــی )انتشــار اوراق یــا 
ــون  ــا قان ــت در مقایســه ب ــی دول ــع عموم ــن می شــود. مناب اســتقراض از سیســتم بانکــی( تأمی
بودجــه ســال قبــل بیــش از 11 درصــد رشــد داشــته، در حالــی کــه منابــع پیش بینی شــده در 
بخــش درآمدهــا بیــش از دوبرابــر ایــن رقــم بــوده اســت. همان طــور کــه بیــان شــد، در مجلــس 
سیاســت اســتقراض دولــت و افزایــش بدهی هــا از طریــق انتشــار اوراق مالــی بــا نقــد روبــه رو، و 
تعدیــل شــده اســت )از 68 هــزار میلیــارد تومــان بــه 63 هــزار میلیــارد تومــان( امــا در مقایســه با 
ســال قبــل، اتــکای بودجــه بــه اوراق مالــی افزایــش یافتــه و حــدود 17 درصــد رشــد کرده اســت.
ــا، بیمــه، بازنشســتگی و ...(  ــز بخــش هزینه هــا )شــامل حقــوق و مزای در طــرف مصــارف نی
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ــی در مجلــس از 60  بیــش از 15 درصــد رشــد کــرده اســت. علی رغــم اینکــه طرح هــای عمران
هــزار میلیــارد تومــان بــه 62 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافــت، در مقایســه بــا قانــون بودجــه 
ــت  ــی دول ــای مال ــک دارایی ه ــن تمل ــت، همچنی ــش داش ــد کاه ــدود 13 درص ــل ح ــال قب س
ــال پرداخــت  ــه دنب ــا ســال قبــل ب ــت در مقایســه ب حــدود 42 درصــد رشــد کــرد؛ یعنــي دول
بخــش بیشــتری از بدهی هــای خــود اســت کــه ایــن امــر ممکــن اســت بدهی هــای سررســید 

شــده اوراق یــا بدهــی بــه سیســتم بانکــی و مــوارد مشــابه باشــد.
جدول 8-3 مقایسه میزان رشد اقالم مصارف بودجه عمومی قانون بودجه سال 1397 در مقایسه با سال 

1396 )هزار میلیارد ریال(

بع
منا

13
96

جه 
ود

ن ب
انو

ق

13
97

جه 
ود

ن ب
انو

ق

ل 
ع ک

مناب
از 

م 
سه

ی
وم

عم
جه 

ود
ب

شد
ر

ف
صار

م

13
96

جه 
ود

ن ب
انو

ق

13
97

جه 
ود

ن ب
انو

ق

ل 
ف ک

صار
ز م

م ا
سه

ی
وم

عم
جه 

ود
ب

شد
ر

253829347615/6هزینه174121565623/8درآمدها

واگذاری 
دارایی های 

سرمایه ای
1190107628-9/6

تملک 
دارایی های 

سرمایه ای
71462016-13/2

واگذاری 
دارایی های مالی

تملک 5376301617/3
2163088842/6دارایی های مالی

جمع منابع 
عمومی دولت

جمع مصارف 11/4 34683862
11/4 34683862عمومی دولت

تفاوت در میزان رشد یا جمع ها به دلیل گرد کردن اعداد است.

8-6- مالیات ها
میــزان درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه ســال 1397، حــدود 129 هــزار میلیــارد تومــان 
درآمدهــای مالیاتــی پیش بینــی شــده بــود کــه ایــن رقــم در قانــون بودجــه بــه حــدود 143 هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت، همچنیــن بــا مالحظــه اینکــه در ســال 1396 درآمدهــای مالیاتی 
ــون بودجــه 1397 در  ــه قان ــوط ب ــود، ایــن درآمدهــای مرب حــدود 116 هــزار میلیــارد تومــان ب

مقایســه بــا ســال قبــل حــدود 22 درصــد رشــد پیــدا کــرده اســت.
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همان طــور کــه در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت در مجلــس شــورای اســالمی حــدود 13 
هــزار میلیــارد تومــان بــه منابــع مالیاتی )مســتقیم و غیرمســتقیم( اضافه شــده اســت، با این حــال در 
بخــش عــوارض خــروج مســافر از کشــور، مجلــس بــا سیاســت افزایش شــدید رقــم پیشــنهادی دولت 
مخالفــت کــرده و آن را تقریبــاً 40 درصــد کاهــش داده اســت. در ایــن بیــن، مالیــات علی الحســاب 

اشــخاص خصوصــی حــدود 85 درصــد و حقــوق ورودی خــودرو تقریبــاً دو برابــر شــده اســت.
جدول 8-4 تغییرات درآمدهای مالیاتی در مجلس در مقایسه با الیحه بودجه 1397

تغییراتقانونالیحهعنوانردیف

534149881485/00مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی110102

19920024116021/06حقوق ورودی سایر کاالها110401

220504200090/48حقوق ورودی خودرو110402

31/67-117638038محدودیت خروج مسافر110504

2962943209248/31مالیات بر ارزش افزوده110512

59259642858/48موضوع ماده )37( قانون الحاق، تنظیم دین110513

1335861جمع کل افزایش منابع مالیاتی در مجلس-

مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی کشــور از دو بخــش مالیات های مســتقیم و غیرمســتقیم تشــکیل 
مي شــود. مالیــات اشــخاص حقوقــی، مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر ارث در بخش هــای مالیــات 
مســتقیم، و مالیــات بــر کاال و خدمــات و مالیــات بــر واردات در گــروه مالیــات غیرمســتقیم قــرار 

مي گیــرد کــه در ادامــه بررســی شــده اســت.

مالیات اشخاص حقوقی
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 41/5 ه ــه 1397، ح ــون بودج ــی در قان ــخاص حقوق ــات اش مالی
پیش بینــی شــده اســت کــه حــدود 23 هــزار میلیــارد تومــان از آن را مالیــات اشــخاص حقوقــی 
غیردولتــی تشــکیل می دهــد. مالیــات اشــخاص حقوقــی دولتــی حــدود 10 هــزار میلیــارد تومــان 
)در الیحــه 5/3 بــود کــه در مجلــس تقریبــاً 2 برابــر شــده اســت( و مالیــات عملکــرد شــرکت های 
دولتــی 7/3 هــزار میلیــارد تومــان اســت، همچنیــن مالیــات مــازاد و بنیــادی انقالب اســالمی حدود 
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11 میلیــارد تومــان و شــرکت های وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی 30 میلیــارد تومــان اســت.

مالیات بر درآمد
ــی  ــون بودجــه 1397 پیش بین ــد در قان ــر درآم ــات ب ــان مالی ــارد توم ــزار میلی حــدود 19/5 ه
شــده کــه حــدود 6 هــزار میلیــارد تومــان از آن حقــوق کارکنــان بخــش عمومــی، حــدود 6 هــزار 
میلیــارد تومــان مالیــات بــر درآمــد مشــاغل و حــدود 6 هــزار میلیــارد تومــان )به صــورت دقیــق 
5/7 هــزار میلیــارد تومــان( مالیــات بــر حقــوق کارکنــان بخــش حقوقــی اســت. همان طــور کــه 
مالحظــه می شــود مالیــات مشــاغل تقریبــاً برابــر بــا میــزان مالیــات بــر حقــوق کارکنــان بخــش 
خصوصــی، و نشــان دهنده فــرار مالیــات گســترده در بخــش مالیــات بــر مشــاغل اســت کــه بایــد 
در سیاســت های مالیاتــی دولــت بــه آن توجــه شــود، همچنیــن ســازوکارهایی ماننــد مالیــات بــر 
ــار اســتفاده از پایگاه هــای داده هــای متنــوع نظــام بانکــی، ثبــت اســناد و  مجمــوع درآمــد در کن
ســایر پایگاه هــای داده هــا مــورد توجــه دولــت اســت. طبیعــی اســت کــه ذی نفعــان شــرایط کنونــی 
ــه ای کــه علی رغــم وجــود  ــد؛ به گون اقتصــاد ایــران نیــز در مقابــل تغییــرات به شــدت مقــاوم بودن
فشــارهای بین المللــی بــر اقتصــاد ایــران در ســال های اخیــر و وجــود ضــرورت افزایــش ظرفیــت 

مالیات ســتانی در کشــور، ایــن مشــکل همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت.

مالیات بر ثروت
مالیــات بــر ثــروت حــدود 3/5 هــزار میلیــارد تومــان در قانــون بودجــه 1397 پیش بینی شــده 
اســت. مالیــات بــر ارث، نقــل و انتقــال ســرقفلی، نقــل و انتقــال ســهام و امــالک و حــق تمبــر 
ــر  ــه نظــر می رســد ب ــروت را تشــکیل می دهــد کــه ب ــر ث ــز اجــزاي مالیــات ب و اوراق بهــادار نی

ــد. ــاً به طــور کامــل تحقــق یاب ــد ســال های قبــل تقریب اســاس رون

مالیات بر کاال و خدمات
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 46 ه ــه 1397، ح ــون بودج ــات در قان ــر کاال و خدم ــات ب مالی
ــا الیحــه حــدود 3/7 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه  پیش بینــی شــده کــه در مقایســه ب
اســت. مهم تریــن رقــم مالیــات بــر کاالهــا و خدمــات، رقــم مالیــات بــر ارزش افــزوده )حــدود 32 
هــزار میلیــارد تومــان( بــا افزایــش حــدود 2/5 هــزار میلیــارد تومــان اســت. همچنین در محاســبه 
کل میــزان مالیــات بــر ارزش افــزوده بایــد اعتبــار یــک درصــد موضــوع مــاده 37 قانــون تنظیــم 
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( نیــز اضافــه شــود )حــدود 64 هــزار میلیــارد ریــال( کــه در 
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آن صــورت از محــل اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده حــدود 38/5 هــزار میلیــارد تومــان 
ــدک و  ــا مالحظــه رشــد اقتصــادی ان ــد. گفتنــي اســت ب ــه دســت می آی ــت ب ــرای دول ــع ب مناب
تــداوم رکــود در کشــور، همچنیــن شــرایط ابهام آمیــز ناشــی از برجــام احتمــال تحقــق نیافتــن 

حــدود 3 هــزار میلیــارد تومــان مالیــات بــر کاال و خدمــات وجــود دارد.

مالیات بر واردات
مالیــات بــر واردات در قانــون بودجــه 1397 حــدود 29/2 هــزار میلیــارد تومــان پیش بینی شــده 
کــه ایــن رقــم در مجلــس بیــش از 6 هــزار میلیــارد تومــان )حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان حقــوق 
ورودی خــودرو و حــدود 4 هــزار میلیــارد تومــان حقــوق ورودی ســایر کاالهــا( افزایــش یافته اســت.
ــر واردات  ــا پذیــرش فــرض هــر دالر، 3500 تومــان در بودجــه، رقــم درآمدهــای مالیــات ب ب
تقریبــاً به طــور کامــل تحقــق می یافــت و میــزان افزایــش 6 هــزار میلیــارد تومانــی در مجلــس 
بــه میــزان تحقــق قیمــت دالر باالتــر از 3500 تومــان خواهــد داشــت کــه بــا مالحظــه نــرخ ارز 

ایــن میــزان نیــز تحقــق خواهــد یافــت.
جدول 8-5 مقایسه درآمد بر مالیات سال 1396 و 1397 )هزار میلیارد ریال(

قانون بودجه سال 
1396

عملکرد 8 ماهه اول 
سال 1396

قانون بودجه 
سال 1397

367195415مالیات اشخاص حقوقی

172102194مالیات بر درآمد

301735مالیات بر ثروت

569314644جمع مالیات های مستقیم

422233493مالیات بر کاال و خدمات

17472292مالیات بر واردات

596305785جمع مالیات های غیرمستقیم

جمع کل مالیات های مستقیم و 
11656191429غیرمستقیم

 اعداد گرد شده است
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8-7- افزایش حقوق، مالیات بر آن و پاداش پایان خدمت
مطابــق تبصــره 12، حداکثــر میــزان افزایــش حقــوق 20 درصــد خواهــد بــود و دولــت بــرای 
ــی افزایــش حقــوق  ــی نزول ــه هیئت علمــی و قضــات به صــورت پلکان گروه هــای مختلــف از جمل
ــای  ــات و رؤس ــوق مقام ــا حق ــت ت ــده اس ــی ش ــال پیش بین ــن ح ــرد، در عی ــد ک ــال خواه اعم
دســتگاه اجرایــی در ســال 1397 افزایــش نیابــد. در مقابــل مطابــق تبصــره 6، ســقف معافیــت 
مالیاتــی ســاالنه 276 میلیــون ریــال تعییــن شــده اســت؛ یعنــي حقــوق ماهیانــه تــا ســقف 2/3 
میلیــون تومــان در مــاه از مالیــات معــاف اســت و ســه برابــر آن 10 درصــد مالیــات، مــازاد بــر ســه 
برابــر تــا 4 برابــر 15 درصــد، مــازاد بــر 4 برابــر تــا شــش برابــر 25 درصــد مالیــات و مــازاد بــر 
شــش برابــر 35 درصــد تعییــن شــده اســت، همچنیــن در جــزء 2 بنــد 1 از تبصــره 12 پــاداش 
ــت  ــون مدیری ــاده 76 قان ــای م ــل حقــوق و مزای ــر حداق ــادل 7 براب ــر مع ــان خدمــت حداکث پای
خدمــات کشــوری در ازای هــر ســال خدمــت تــا ســقف 30 ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
مبتنــی بــر همیــن امــر برخــی کارمنــدان ارشــد در بخش هــای دولتــی کــه پــاداش بازنشســتگی 

آنهــا بیــش از ایــن رقــم بــود درخواســت بازنشســتگی داشــته اند.

8-8- نفت و صندوق توسعه ملی
ــی( از  ــت آن )ماننــد صنــدوق توســعه مل درآمدهــای حاصــل از نفــت و ســازوکارهای مدیری
ــی در الیحــه بودجــه  ــه محورهــای مهــم بررســی ســالیانه بودجــه اســت. درآمدهــای نفت جمل
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــزار میلی ــدود 101 ه ــای 210101 و 210109( ح 1397 )ردیف ه
شــده بــود کــه در قانــون بودجــه تقریبــاً بــدون تغییــر باقــی مانــد. در محاســبه درآمدهــای نفــت 
در بودجــه عمومــی بایــد متوســط قیمــت هــر بشــکه نفــت، میــزان صــادرات و نــرخ ارز پیش بینی 
شــود. در ســال 1397، متوســط قیمــت نفــت بــرای هــر بشــکه حــدود 55 دالر، میــزان صــادرات 
بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی حــدود 2/53 میلیــون بشــکه در روز، و نــرخ تســعیر ارز نیــز 
3500 تومــان لحــاظ شــده اســت و بــه نظــر می رســد بــا مالحظــه قیمــت کنونــی نفــت )حــدود 
ــم  ــه رق ــن، در الیحــه بودج ــر اســت. در ضم ــی تحقق پذی ــای نفت ــم درآمده ــن رق 65 دالر(، ای
ــات گازی  ــرخ ارز حاصــل از فــروش نفــت و میعان 10 هــزار میلیــارد تومــان از محــل افزایــش ن
)ردیــف 160139( در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در قانــون بودجــه حــذف شــد و ایــن امــر بــر 

ــر افزایــش نــرخ ارز تأثیــر داشــت. انگیزه هــای دولــت ب
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در تبصــره 1 قانــون بودجــه 1397، ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابع حاصــل از صــادرات نفت 
32 درصــد، ســهم شــرکت ملــی نفــت 14/5 درصــد و 3 درصــد بــرای اســتان های نفت خیــز و کمتــر 
توســعه یافته در نظــر گرفتــه شــده اســت، همچنیــن به منظــور جلوگیــری از ایجــاد انگیــزه در دولــت 
ــرای افزایــش نــرخ ارز در بنــد »ب« تبصــره یــک قانــون بودجــه 1397، ســقف منابــع حاصــل از  ب
صــادرات نفــت )ردیــف 210101( حــدود 959 هــزار میلیــارد ریــال و 3 درصــد اســتان های نفت خیــز 

و کمتــر توســعه یافته حــدود 51 هــزار میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
در راســتای تضمیــن میــزان منابــع در دســترس نفتــی )حــدود 101 هــزار میلیــارد تومــان( نیــز 
بــه دولــت اجــازه داده شــد کــه اگــر منابــع مذکــور محقــق نشــود، از محــل مانده حســاب ذخیــره 
ارزی )50 درصــد( و صنــدوق توســعه ملــی در قانــون بودجــه )50 درصــد( مابه التفــاوت از ســقف 

مذکــور را تأمیــن کنــد کــه به نوعــی تصویــب متمــم بودجــه در زمــان تصویــب بودجــه اســت.
علی رغــم اینکــه ســهم صنــدوق توســعه ملــی 32 درصــد اســت، دولــت بــا توجــه بــه تبصــره 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــان از ورودی صن ــارد توم ــزار میلی ــدود 14/4 ه ــازه دارد ح ــد »د« اج 4 بن
برداشــت کنــد، همچنیــن در بنــد »هـــ« تبصــره 4 برداشــت 350 میلیــون دالر تکمیــل طــرح 
انتقــال آب کشــاورزی از صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در تبصــره 4 الیحه 7 
هــزار میلیــارد ریــال بــرای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه 

شــده بــود کــه در قانــون بودجــه حــذف شــد.
ــع  ــت از مناب ــرای برداش ــرایطی ب ــره 4، ش ــد »ر« تبص ــه در بن ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
صنــدوق توســعه ملــی مدنظــر قــرار گرفتــه  کــه مهم تریــن آن »اصالحــات ســاختاری و نهــادی 
ــدون اســتفاده از  ــی )ب ــع عموم ــع از مناب ــن مناب ــی و تأمی ــد مال ــت قواع ــرای رعای ــی )ب و اجرای
ــت از  ــودن بودجــه، دول ــون یک ســاله ب ــه قان ــا توجــه ب ــی( اســت. ب ــع صنــدوق توســعه مل مناب
انجــام اصالحــات ســاختاری و نهــادی طفــره رفتــه اســت، در حالــی کــه بــرای مدیریــت صحیــح 
ــا مدیریــت درآمدهــای نفتــی توجــه کــرد، بلکــه  ــه مالحظــات مرتبــط ب ــد ب ــع نه تنهــا بای مناب
الزم اســت کیفیــت ایــن منابــع طبیعــی در ایــران ارتقــا یابــد و از ایــن طریــق ضمــن مدیریــت 
بهتــر درآمدهــای نفتــی، ســازوکار مدیریــت شــرکت های نفتــی و حکمرانــی شــرکتی آنهــا نیــز 
ــر مســئله مدیریــت درآمدهــای نفتــی  اصــالح شــود. درواقــع، در بودجه هــای ســالیانه عــالوه ب
ــی  ــاي حکمران ــر در ارتق ــالیانه مؤث ــدت و س ــای کوتاه م ــت برنامه ه ــازوکارهای آن الزم اس و س
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منابــع طبیعــی نیــز در دســتور کار قــرار بگیــرد. ایــن امــر عالوه بــر درآمدهــای نفتــی، ســاختار 
ــد داد. ــا خواه ــز ارتق ــت و گاز را نی ــی شــرکتی و ســازمانی شــرکت های نف حکمران

8-9- واگذاری دارایی های مالی )انتشار اوراق مالی( و مسئله بدهی های دولت
بدهی هــای دولــت بــر حجــم نقدینگــی و رشــد اقتصــادی کشــور اثــر دارد. در ایــن بیــن، بــا 
افزایــش خالــص بدهی هــای دولــت و شــرکت های دولتــی بــه سیســتم بانکــی، حجــم نقدینگــی 
افزایــش می یابــد؛ بــراي  مثــال در ســال 1395 حــدود یک پنجــم از رشــد نقدینگــی و در نیمــه 
اول ســال 1396 نیــز حــدود 16 درصــد از رشــد نقدینگــی از افزایــش خالــص بدهی هــای دولــت 
و شــرکت های دولتــی بــه سیســتم بانکــی ایجــاد شــده اســت )پایــگاه اطالعــات بانــک مرکــزی(. 
ــود  ــي وج ــای متنوع ــد اقتصــادی دیدگاه ه ــر رش ــت ب ــای دول ــر بدهی ه ــاره تأثی ــل درب در مقاب
ــر تأثیــر مــداوم منفــی تأکیــد  ــل ب ــدگاه مقاب ــر تأثیــر مــداوم مثبــت و دی ــدگاه ب دارد. یــک دی
ــه  ــی بهین ــدار بده ــر مق ــوم ب ــدگاه س ــی دارد. در دی ــدگاه بینابین ــوم دی ــدگاه س ــد و دی می کن
ــش  ــدا افزای ــه در ابت ــود ک ــل می ش ــد دارد و در آن تحلی ــا تأکی ــتانه ای بدهی ه ــطوح آس و س
خالــص بدهی هــای دولــت بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر مثبــت دارد و بــا افزایــش نســبت خالــص 
بدهی هــای دولــت بــه GDP، حتــی نــرخ رشــد بیشــتر نیــز می شــود تــا زمانــي کــه بــه مقــدار 
ــر رشــد اقتصــادی  ــا ب ــش بدهی ه ــا افزای ــم ب ــاز ه ــس از آن ب ــور برســد، پ ــه نســبت مذک بهین
افزایــش می یابــد، امــا نــرخ آن کاهنــده اســت تــا اینکــه بــه نقطــه آســتانه ای برســد کــه بــا عبــور 

از آن افزایــش بدهــی دولــت بــر رشــد اقتصــادی اثــر منفــی خواهــد داشــت.
مبتنــی بــر منطــق دیــدگاه ســوم و در راســتای پایــداری مالــی و مدیریــت بدهــی، در قانــون 
ــت و  ــای دول ــبت بدهی ه ــه نس ــت ک ــده اس ــی ش ــاده 8( پیش بین ــعه )م ــم توس ــه شش برنام
شــرکت های دولتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در حــدود 40 درصــد، و تــا ســقف 45 درصــد بــا 
مجــوز هیئت وزیــران و در شــرایط اضطــراری تــا 50 درصــد بــا تصویــب مجلــس شــورای اســالمی 
باشــد. بــر اســاس اطالعــات گزارش هــای مالــی دولــت، بدهی هــای دولــت و شــرکت های دولتــی 
ــوده کــه حــدود 50 درصــد تولیــد  ــا پایــان ســال 1395 حــدود 658 هــزار میلیــارد تومــان ب ت

ناخالــص داخلــی اســت.
در ســال 1397 بیــش از 700 هــزار میلیــارد ریــال اوراق ریالــی )بخشــی از آنهــا در منابــع مالی 
بودجــه عمومــی درج نمی شــود( و 3 میلیــارد دالر اوراق ارزی اســتفاده از اوراق مالــی پیش بینــی 
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شــده اســت. ایــن امــر ســبب می شــود کــه مقــدار بدهی هــای دولــت از نســبت بهینــه بدهی هــا 
عبــور کنــد و در عمــل موجــب بــه حاشــیه رانــده شــدن بخــش خصوصــی و جایگزیــن شــدن 
ــت، بدهی هــای شــهرداری ها  ــر بدهی هــای دول ــت به جــای آن مي شــود. در ضمــن عــالوه ب دول
نیــز در کل بدهی هــای دولــت )مرکــزی و محلــی( در نظــر گرفتــه مي شــود کــه در ایــن صــورت 
مدیریــت بدهی هــا و توجــه بــه تأثیــرات اقتصــادی و بازپرداخــت آنهــا در میان مــدت و بلندمــدت 
ــرای مدیریــت  ــود. در ایــن چارچــوب در تبصــره 5 تشــکیل کمیتــه ای ب بســیار مهــم خواهــد ب
تبعــات اجتماعــی انتشــار اوراق مالــی پیش بینــی شــده اســت کــه از نــکات خــوب الیحــه بودجــه 
ــی در  ــت از بررس ــت اس ــای دول ــویه بدهی ه ــرای تس ــه ب ــی ک ــی از اوراق مال ــا بخش ــت، ام اس
ــای  ــات بدهی ه ــه اطالع ــل اینک ــل به دلی ــن در عم ــده اند، همچنی ــتثنا ش ــور مس ــه مذک کمیت
ــت  ــز قابلی ــم نی ــه شش ــون برنام ــاده 8 قان ــال م ــت، اعم ــوم نیس ــق معل ــورت دقی ــت به ص دول
اجرایــی کامــل پیــدا نکــرده اســت امــا بــا شــکل گیری ســاختار ســازمانی جدیــد در چنــد ســال 
اخیــر در وزارت اقتصــاد به منظــور بررســی دارایی هــا و بدهی هــای دولــت، جمــع آوری و تحلیــل 

ــرار دارد. ــت ق ــت در دســتور کار دول ــای دول ــا و بدهی ه دارایی ه
گفتنــي اســت کــه مبتنــی بــر اطالعــات در دســترس و گزارش های تحلیلــی نهادهای پژوهشــی، 
تقریبــاً نیمــی از مجمــوع بدهی هــای دولــت بدهــی بــه بخش خصوصــی اســت )مرکــز پژوهش های 
مجلــس شــورای اســالمی، بررســی الیحــه بودجــه 1397، گــزارش اوراق و بدهی هــا، ص 12( کــه 
پرداخــت نکــردن آنهــا، اعتبــار ایــن بخــش را به عنــوان کارفرمــای تقابــل اتــکا تهدیــد می کنــد و در 

ضمــن احتمــال ورشکســتگی بنگاه هــای بخــش خصوصــی را نیــز افزایــش می دهــد.
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جدول 8-6  ظرفیت های انتشار اوراق مالی )تبصره 5 قانون بودجه 1397(

رقم )هزار موضوعبند )جزء(
میلیارد ریال(

45انتشار اوراق مالی اسالمی توسط شرکت های دولتی، سازمان ها و دانشگاه هاالف

260اوراق مالی اسالمی )ریال- ارزی( برای طرح های عمرانی نیمه تمام و استانیب

55اوراق مالی اسالمی شهرداری ها و سازمان های وابسته )50 درصد قطار شهری(د

95اسناد خزانه اسالمی برای طلبکاران )نیمی از آن برای سازمان بیمه سالمت(هـ

20اسناد تسویه خزانهو

بند »و«، 
جزء 1 و 2

اسناد تسویه خزانه برای بدهی های قطعی شده تا پایان سال 1395 به صورت جمعی- 
خرجی( در صورت تمایل طلبکاران )نصف آن برای تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و 

حقوقی خصوصی و تعاونی و نیمی از آن برای بدهی ها به نهادهای عمومی غیردولتی(
1000

اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال برای استمرار جریان ز
100پرداخت های خزانه داری کل کشور

30 بازپرداخت اصل و سود اوراقح

35سرمایه گذاری در طرح های نفت و گازط

3 میلیارد دالراوراق مالی اسالمیی

10تکمیل و تجهیز فضای آموزشی وزارت آموزش و پرورشم

 در عمــل بــا مالحظــه نــرخ بــاالی ایــن اوراق، تقریبــاً هــر 3 ســال یک بــار میــزان بدهــی اوراق 
ــای  ــت بدهی ه ــرای پرداخ ــد ب ــار اوراق جدی ــده انتش ــت در آین ــن اس ــود و ممک ــر می ش 2 براب
ــود  ــبب می ش ــور س ــاالی اوراق مذک ــود ب ــرخ س ــود. ن ــام ش ــی انج ــده اوراق قدیم ــید ش سررس
بنگاه هــای کوچــک و متوســط تــوان دسترســی بــه منابــع مالــی را نداشــته باشــند و بــا افزایــش 
ــزرگ از  ــای ب ــا بنگاه ه ــت ب ــج در رقاب ــا به تدری ــن بنگاه ه ــا، ای ــرای آنه ــار ب ــن اعتب ــه تأمی هزین
بیــن برونــد، در حالــی کــه یکــی از اهــداف اصلــی اقتصــاد کالن کشــور و قانــون بودجــه 1397 

ایجــاد اشــتغال، و موتــور ایجــاد اشــتغال نیــز بنگاه هــای کوچــک و متوســط اســت.
ــی و  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت ب ــی دول ــتای رد بده ــره 5 در راس ــد »ن« تبص در بن
ــال از  ــارد ری ــزار میلی ــا ســقف 500 ه ــا ت ــه بدهی ه ــای گردشــگری و کشــوری، تأدی صندوق ه
ــا قیمــت ترجیحــی، واگــذاری پــروژه و طرح هــای  ــه حق االمتیــاز، تأمیــن خــوراک ب طریــق ارائ

ــت. ــده اس ــی ش ــازمانی پیش بین ــای س ــرا و خانه ه ــت اج ــی در دس عمران
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8-10- هدفمندی یارانه ها
هدفمنــدی یارانه هــا از موضوعاتــی اســت کــه هرســاله در مجلــس دربــاره آن بحــث و بررســی 
ــی  ــا زندگ ــتقیم ب ــورت مس ــرا به ص ــرد؛ زی ــرار می گی ــز ق ــردم نی ــوم م ــر عم ــود و مدنظ مي ش
ــذاری  ــا و تأثیرگ ــدی یارانه ه ــع هدفمن ــق مناب ــزان تحق ــاط اســت. می ــردم در ارتب ــری از م کثی
روش طراحی شــده بــرای هدفمنــد کــردن یارانه هــا از جملــه بحث هــای مهــم اســت، همچنیــن 
دربــاره جامعــه هــدف، ردیف هــای تخصیــص اعتبــار و کمک هــای انجام شــده از مســیر 

ــود. ــث مي ش ــا بح ــدی یارانه ه ــای هدفمن درآمده
پــس از بحث هــای فــراوان در مجلــس و تعامــل دولــت و مجلــس در ایــن زمینــه، درنهایــت در 
قانــون بودجــه 1397 پیش بینــی شــده اســت کــه یارانــه ســه دهــک بــاالی درآمــدی جامعــه حذف 
شــود، همچنیــن در ایــن ســال بــرای اولیــن بــار کل منابــع حاصــل از اجــرای قانــون هدفمنــدی 
ــا  ــزان پرداختی ه ــا، می ــر مصــارف هدفمنــدی یارانه ه ــل عالوه ب ــه شــده اســت. در مقاب ــه ارائ یاران
)حمــل و نقــل، هزینــه تولیــد و ...( نیز مشــخص شــده اســت. مطابــق تبصــره 14 قانــون بودجه کل 
کشــور در ســال 1397، تقریبــاً 100 هــزار میلیــارد تومــان )حــدود 99 هــزار میلیــارد تومــان( منابع 
حاصــل از اجــرای قانــون هدفمنــدی پیش بینــی شــده کــه از ایــن مقــدار حــدود 44 هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای مصــارف هدفمنــدی و حــدود 55 هــزار میلیــارد تومــان بــرای پرداختی هــا در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. از رقــم 44 هــزار میلیــارد تومــان مصــارف هدفمنــدی نیــز 30 هــزار میلیــارد 

تومــان بــرای پرداخــت نقــدی یارانه هــا تخصیــص می یابــد.
شایان ذکر است که منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه از 4 بخش تشکیل می شود: 

 دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی؛ 1. 
دریافتی حاصل از فروش گاز؛. 2
دریافتی حاصل از فروش برق؛. 3
دریافتی حاصل از فروش آب. . 4

مجمــوع دریافتــی از بخــش بــرق تقریبــاً در همیــن بخــش خــرج می شــود و دریافتــی بخــش 
ــرای  ــر ایــن اســاس، منابعــی کــه ب ــرد دارد. ب ــرای توســعه و تکمیــل بخــش آب کارب آب نیــز ب
پرداخــت یارانــه نقــدی بــه خانوارهــا و ســایر سیاســت ها )از جملــه ســالمت( اســتفاده می شــود 

ــد. ــه دســت می آی ــت و گاز ب ــای نف ــروش فرآورده ه از ف
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ــزار  ــی 57 ه ــای نفت ــروش فرآورده ه ــود از ف ــاهده می ش ــر مش ــدول زی ــه در ج ــور ک همان ط
میلیــارد تومــان دریافــت می شــود، میــزان پرداختــی بــه بخــش نفــت )شــامل حمــل و نقــل، هزینه 
تولیــد، ســایر هزینه هــا( و مالیــات نیــز حــدود 22 هــزار میلیــارد تومــان اســت )مالیــات 5 هــزار 
میلیــارد تومــان، ســهم شــرکت نفــت 3/7 هــزار میلیــارد تومــان، هزینــه حمــل و نقــل 7/2 هــزار 
میلیــارد تومــان، واردات فرآورده هــای نفتــی و ســایر 6 هــزار میلیــارد تومــان(. درواقــع از بخــش 
فــروش فرآورده هــای نفتــی به صــورت خالــص 35 هــزار میلیــارد تومــان )تفــاوت ارقــام 57 و 22 
هــزار میلیــارد تومــان مذکــور( بــرای مصــارف هدفمنــدی یارانه هــا باقــی می مانــد. از فــروش گاز 
18 هــزار میلیــارد تومــان بــه دســت خواهــد آمــد کــه 9 هــزار میلیــارد تومــان در همیــن بخــش یــا 
به عنــوان مالیــات پرداخــت می شــود و خالــص مانــده از ایــن بخــش بــرای مصــارف هدفمنــدی 9 
هــزار میلیــارد تومــان اســت. جمــع خالــص مانــده از بخــش نفــت و گاز 44 هــزار میلیــارد تومــان 
ــزار  ــرق 22 ه ــادرات ب ــروش و ص ــت. از ف ــدی اس ــارف هدفمن ــرای مص ــع الزم ب ــه مناب ــت ک اس
میلیــارد تومــان بــه دســت می آیــد کــه تمــام ایــن رقــم در بخــش بــرق )شــامل خریــد بــرق از 
بخــش خصوصــی و واردات بــرق( هزینــه می شــود و از آب نیــز حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان عایــد 

ــرای بهبــود و تکمیــل بخــش آب اســتفاده می شــود. می شــود کــه کاًل ب
جدول 8-7 منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چهار بخش نفت، گاز، برق و آب و 

میزان اعتبار مانده این بخش ها برای مصارف هدفمندی  )هزار میلیارد تومان(

محورها
کل 

دریافتی
پرداختی در همان بخش یا 

مالیات
اعتبار مانده برای مصارف 

هدفمندی

572235فروش فرآورده های نفتی

1899فروش گاز

22220فروش و صادرات برق

220فروش آب

995544جمع کل
اعداد گرد شده اند.

ــون  ــدی در قان ــرای مصــارف هدفمن ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــان شــد 44 ه ــه بی همان طــور ک
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــزان 30 ه ــن می ــت. از ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه 1397 در نظ بودج
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پرداخــت یارانــه بــه خانوارهــا، 7 هــزار میلیــارد تومــان بــرای کاهــش فقــر مطلــق، حــدود 3/7 
ــان و خریــد  ــه ن ــرای بخــش ســالمت و 3,3 هــزار میلیــارد تومــان یاران هــزار میلیــارد تومــان ب

تضمینــی گنــدم در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جدول 8-8 کل مصارف قانون هدفمندی یارانه ها )هزار میلیارد تومان(

ارزشمصارف

30پرداخت یارانه به خانوارها
7کاهش فقر مطلق

3/7سالمت
3/3یارانه زنان و خرید تضمینی گندم

44مصارف هدفمندی )جمع اقالم باال(
55پرداخت ها
99جمع کل

ــه در نظــر  ــرای پرداخــت نقــدی یاران ــارد تومــان ب ــان شــد، 30 هــزار میلی همان طــور کــه بی
گرفتــه شــده اســت. بــا فــرض پرداخــت مشــابه ســال قبــل، تعــداد کســانی کــه می تواننــد در ســال 
1397 بــر اســاس ایــن رقــم یارانــه بگیرنــد حــدود 55 میلیــون نفــر خواهــد شــد. در ســال گذشــته 
تقریبــاً 76 میلیــون نفــر یارانــه گرفته انــد و ایــن تفــاوت تقریبــاً همــان حــذف ســه دهــک درآمــدی 
باالســت. بــا ایــن حــال الزم اســت بــه دو نکتــه بســیار مهــم توجــه شــود. نخســت اینکــه در همیــن 
ــع دریافتــی حاصــل از فــروش فرآورده هــای  ــه ســقف مناب ــه دولــت اجــازه داده شــده ب تبصــره ب
نفتــی، 11 هــزار میلیــارد تومــان اضافــه کنــد و از طریــق آن 5 هــزار میلیــارد تومــان بــه تولیــد 
ــه  ــان ب ــارد توم ــه بخــش ســالمت و حــدود 5/75 هــزار میلی ــان ب ــارد توم و اشــتغال، هــزار میلی
پرداخــت یارانــه نقــدی تخصیــص دهــد. نکتــه دوم ایــن اســت کــه بــاز در همیــن تبصــره امــکان 
جابه جایــی تــا ســقف 10 درصــد مصــارف جــدول بــرای پرداخــت یارانــه نقــدی دیــده شــده اســت. 
بــا مالحظــه اینکــه کل منابــع 99 هــزار میلیــارد تومــان اســت و 30 هــزار میلیــارد تومــان آن بــرای 
پرداخــت نقــدی اســت، درواقــع بــه دولــت اجــازه داده شــده کــه از مابقــی منابــع )66 هــزار میلیارد 
تومــان( بــه میــزان 10 درصــد )یعنــی 6/6 هــزار میلیــارد تومــان( بــرای پرداخــت نقــدی یارانــه 
ــر اســاس آنچــه بیــان شــد، در قانــون بودجــه ایــن امــکان بــرای دولــت  اعتبــار جابه جــا کنــد. ب
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در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه حــدود 12 هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای پرداخــت نقــدی 
یارانه هــا در صــورت ضــرورت فراهــم شــود. درنتیجــه، در تبصــره 14 بــا اینکــه به صــورت مشــخص 
رقــم پرداختــی بــه یارانــه نقــدی 30 هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده، اگــر دو نکتــه 
ذکرشــده نیــز اجرایــی شــود ســقف رقــم پرداخــت نقــدی بــه خانوارهــا می توانــد تــا رقــم 42 هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یابــد، در حالــی کــه در ســال 1396 میــزان پرداختــی بــه خانوارهــا حــدود 

41/5 هــزار میلیــارد تومــان اســت. 

8-11- طرح های عمرانی و سرمایه گذاری
در قانــون بودجــه ســال 1397، اعتبــاری بالــغ بــر 62 هــزار میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای 
عمرانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. طرح هــای عمرانــی در ســه بخــش ملـّـی، اســتانی و متفرقــه 
تقســیم مي شــود. درمجمــوع حــدود 50 درصــد از اعتبــارات عمرانــی به صــورت ملــی و اســتانی 
ــی  ــد توجــه داشــت کــه طرح هــای عمران ــع مي گــردد. بای ــه توزی و 50 درصــد به صــورت متفرق
ــی و حــدود 860 طــرح  ملــی حــدود 2600 اســت )کــه حــدود 1740 طــرح، عنــوان طــرح ملّ

به صــورت اســتانی ویــژه اســت(.
ــد  ــر در رش ــل مؤث ــی از عوام ــرمایه گذاری، یک ــه س ــی به منزل ــای عمران ــي اســت طرح ه گفتن
اقتصــادی کشــور اســت، امــا ایــن امــر در صورتــی محقــق می شــود کــه در بــازه زمانــی مشــخص 
و بــا اعتبــار بهینــه بــه اتمــام برســد. در کشــورهایی ماننــد نــروژ، میــزان مبالغــی کــه بــرای اتمــام 
یــک طــرح در نظــر گرفتــه مي شــود، حــدود 7- 10 درصــد بیشــتر از مقــدار اولیــه پیش بینی شــده 
اســت کــه ایــن امــر نشــان می دهــد مطالعــات مقدماتــی، نیازســنجی و توجیهــی طرح هــای عمرانی 
بســیار دقیــق، و تأثیــر مالحظــات سیاســی در آن بســیار انــدک اســت، در حالی کــه در ایــران تقریباً 
2 برابــر مقــدار اولیــه پیش بینــی شــده بایــد اعتبــار در نظــر شــود تــا پــروژه بــه بهره بــرداری برســد، 
همچنیــن متوســط مدت زمــان الزم بــرای اتمــام طرح هــای عمرانــی در کشــور بیــش از یــک دهــه 
اســت کــه در بخــش فراوانــي از آنهــا حتــی ممکــن اســت ضــرورت انجــام طــرح عمرانی انجام شــده 
از بیــن بــرود و طــرح عمرانــی توجیــه اقتصــادی، ملــی، مالــی و زیســت محیطی نداشــته نباشــد. 
ســاز و کار تعریــف پروژه هــای عمرانــی، تخصیــص اعتبــار و اتمــام آنهــا در کشــور به گونــه ای اســت 
ــوان دولــت خــارج  ــی نیمه تمــام مــدام در حــال افزایــش، و اتمــام آنهــا از ت کــه طرح هــای عمران
ــل  ــوان عام ــد، به عن ــرداری نمی رس ــه بهره ب ــی ب ــای عمران ــون طرح ه ــرایط چ ــن ش ــت. در ای اس
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ســرمایه نیــز نمی توانــد در رشــد اقتصــادی عمــل کنــد.
در ایــن راســتا ســازمان برنامــه در ســال های اخیــر تــالش کــرده اســت کــه از طریــق واگــذار 
طرح هــای عمرانــی نیمه تمــام بــه بخــش غیردولتــی )خصوصــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی( 
نقــش آنهــا را پررنگ تــر کنــد. همچنیــن در دولــت تــالش شــده کــه از طریــق مشــارکت عمومی- 
ــود. به صــورت  ــتفاده ش ــی اس ــای عمران ــای بخــش خصوصــی در طرح ه خصوصــی از ظرفیت ه
ــذاری، مشــارکت،  ــه واگ ــا )از جمل ــواع قرارداده ــون بودجــه 1397، ان خــاص در تبصــره 19 قان
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدود 44 ه ــده و ح ــی ش ــپاری( پیش بین ــا برون س ــرداری ی ــاخت و بهره ب س
به صــورت وجــوه اداره شــده یــا یارانــه ســود تســهیالت اعتبــار در نظــر گرفتــه و عــالوه بــر آنهــا، 
ســاز و کارهایــی نیــز بــرای مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی و تعامــل بیشــتر دســتگاه ها بــا 

بخــش خصوصــی پیش بینــی شــده اســت.
ــترده در  ــای گس ــی و تقاضاه ــات سیاس ــی از مالحظ ــای عمران ــري طرح ه ــر تأثیرپذی عالوه ب
ســطح منطقــه ای و ملّــی، در عمــل نیــز دولــت ابتــدا بخــش هزینه هــا را تأمیــن اعتبــار می کنــد 
ــارات  ــد اعتب ــه رون ــا مطالع ــن ب ــاس ای ــر اس ــی رود. ب ــی م ــای عمران ــراغ طرح ه ــد از آن س و بع
عمرانــی و هزینــه ای چندیــن دهــه، مشــخص مي شــود کــه نســبت عملکــرد اعتبــارات عمرانــی 
در مقایســه بــا عملکــرد اعتبــارات هزینــه ای رونــدي کاهنــده  داشــته اســت. بــر اســاس گــزارش 
طرح هــای عمرانــی مرکــز پژوهش هــا، در ســال 1376 اعتبــارات تخصیــص داده شــده )عملکــرد( 
بــرای طرح هــای عمرانــی حــدود 45 درصــد میــزان اعتبــار مــورد نظــر بــراي بخــش هزینه هــا 
)عملکــرد( بــوده، امــا بــا کاهــش نســبی میــزان تخصیــص بــه طرح هــای عمرانــی، ایــن نســبت 

در 1395 بــه حــدود 12 درصــد رســیده اســت.

8-12- بودجه شرکت های دولتی
ــاً دوســوم بودجــه کل کشــور اســت، امــا جزئیــات آن در  بودجــه شــرکت های دولتــی تقریب
مجلــس بررســی نمی شــود. درواقــع، بودجــه شــرکت های دولتــی به صــورت پیشــنهاد ارائــه شــده 
و پــس از تصویــب مجلــس، در جلســه مجمــع ســالیانه شــرکت ها بــر اســاس دســتور کار ســالیانه 
و میــزان عملکــرد ســال قبــل بــر مبنــای گــزارش حســابرس بایــد بــار دیگــر بررســی و نهایــی 
ــب بخــش خصوصــی، ســهم  شــود. در کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافته، به دلیــل نقــش غال
شــرکت های دولتــی در اقتصــاد انــدک اســت، امــا در ایــران ســهم شــرکت های دولتــی در تولیــد 
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ناخالــص داخلــی حــدود 30-35 درصــد اســت و بایــد بــا توجــه بــه حجــم تأثیرگــذاری آنهــا در 
ــه  ــی توج ــرکت های دولت ــه ش ــه بودج ــس، ب ــه در مجل ــی بودج ــان بررس ــی، در زم ــاد مل اقتص
بیشــتری شــود یــا ســازوکارهایی بــرای نظــارت و ارائــه اطالعــات از ایــن شــرکت ها بــرای مجلــس 

و مــردم فراهــم گــردد.
ــل  ــل به دلی ــا در عم ــت، ام ــی 377 اس ــرکت های دولت ــداد ش ــه 1397، تع ــون بودج در قان
ســهامدار بــودن ایــن شــرکت ها به صــورت ضربــدری، تعــداد دقیــق شــرکت های دولتــی 
ــز بســیار  ــی نی ــی در اقتصــاد مل ــت شــرکت های دولت مشــخص نیســت. در ضمــن وزن و اهمی
متفــاوت اســت؛ به گونــه ای کــه بودجــه شــرکت های دولتــی فعــال در حــوزه نفــت و گاز، حــدود 
ــال در  ــی فع ــرکت های دولت ــس از آن ش ــی، و پ ــرکت های دولت ــه ش ــد از کل بودج 65 درص
حــوزه پولــی )بانــک و بیمــه( حــدود 14 درصــد را از کل بودجــه شــرکت های دولتــی تشــکیل 
می دهنــد. دو بخــش نفتــی )نفــت و گاز( و پولــی )بانــک و بیمــه( تقریبــاً 90 درصــد از مالیــات 
کل شــرکت ها و حــدود 98 درصــد از ســود ســهام را تأمیــن می کننــد )بررســی الیحــه بودجــه 
ــالمی، ص 11(. ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــی مرک ــرکت های دولت ــزارش ش 1397. گ
بــا مالحظــه اینکــه در ایــران، متغیرهــای سیاســی و گروه هــای ذی نفــع بــر عملکــرد 
شــرکت های دولتــی تأثیرگــذار اســت، در عمــل شــرکت های دولتــی به صــورت دقیــق از قواعــد 
ــد.  ــرکتی می گنجن ــب غیرش ــل در قال ــورت کام ــد و به ص ــروی نمی کنن ــرکتی پی ــی ش حکمران
بــر اســاس همیــن، بخــش مذکــور بــا چالش هــای فراوانــی روبه روســت و بــا اینکــه مقــرر شــده 
ــه بخــش خصوصــی  ــود عمــده شــرکت های دولتــی از طریــق سیاســت های کلــی اصــل 44 ب ب
ــط شــکل شــرکت های  ــود و فق ــق نب ــدان موف ــذاری چن ــل سیاســت واگ ــود، در عم ــذار ش واگ
ــه نهادهــای عمومــی  ــه شــرکت های وابســته ب ــت ب ــه دول واگذارشــده از شــرکت های وابســته ب
ــه بخــش خصوصــی  غیردولتــی تبدیــل شــد و تنهــا 15 درصــد از واگذاری هــای انجــام شــده ب
واقعــی بــود، بــه همیــن دلیــل برخــی از کارشناســان و حتــی سیاســت گذاران )از جملــه ریاســت 
ــی  ــای عموم ــا شــرکت ها از دســت نهاده ــد ت ــر خصوصی ســازی مجــدد اشــاره دارن ــس( ب مجل
غیردولتــی خــارج و بــه بخــش خصوصــی واقعــی واگــذار شــوند. در قانــون بودجــه 1397 ایــن 
سیاســت همچنــان تــداوم یافتــه و از محــل واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی درمجمــوع 65 
هــزار میلیــارد ریــال منابــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، هرچنــد کــه رونــد منابــع حاصــل از ایــن 
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ــرای  ــه ب ــی ک ــوده اســت، شــرکت های دولت ــده ب ــالیانه کاهن ــن بودجــه س ــا در قوانی واگذاری ه
واگــذاری مناســب تر، و عوایــد زیــادی از واگــذاری آنهــا بــرای خریــدار بــوده در ســال های اولیــه 

ــده اند. ــذار ش ــل 44 واگ ــی اص ــت های کل ــرای سیاس اج
عــالوه بــر تأثیــر شــرایط سیاســی و محیــط کالن اقتصــادی بــر عملکــرد شــرکت های دولتــی 
ــه بخــش عمومــی غیردولتــی )به جــای بخــش خصوصــی واقعــی(، حتــی در  و واگــذاری آنهــا ب
مجلــس شــورای اســالمی نیــز یکــی از ســاز و کارهــای افزایــش ارقــام بودجــه )بــرای توزیــع میان 
ــه  ــای بودج ــتفاده از کانال ه ــه ای( اس ــات منطق ــتگاه ها و مالحظ ــده دس ــت های فزاین درخواس
شــرکت های دولتــی اســت؛ به گونــه ای کــه امســال در مجلــس شــورای اســالمی، یــک درصــد از 
ــال در  ــون ری ــزان 52700 میلی ــه می ــا )ب ــی و بانک ه ــه شــرکت های دولت ــی در هزین صرفه جوی

ردیــف 425 130( به عنــوان درآمــد بــرای بودجــه عمومــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

8-13- سیاست های اشتغال در بودجه
در چنــد ســال اخیــر از یک ســو شــرایط ابهــام و قطعــی نبــودن به دلیــل مناســبات سیاســی ملــی 
و بین المللــی افزایــش یافتــه کــه بــر ســرمایه گذاری و درنهایت اشــتغال تأثیر داشــته اســت و از ســوی 
دیگــر جمعیــت عظیمــی از جوانــان وارد بــازار کار شــده اند. درنتیجــه ایــن امــر نــرخ بیکاری در کشــور 
کاهــش نیافتــه و ایجــاد اشــتغال بــه یکــی از دغدغه هــا و اهــداف ملــی و اساســی تبدیل شــده اســت.
در عیــن حــال کــه در اقتصــاد ایــران ظرفیت هــای خالــی فراوانــی در بخش هــای اقتصــادی 
کشــور وجــود دارد، ســود بانکــی 20 درصــد و ایــن نــرخ نیــز معــاف از مالیــات اســت. بــا مالحظــه 
نــرخ مالیــات بیــن 10 تــا 35 درصــد در ســال، هزینــه فرصــت ســرمایه گذاری در کشــور به شــدت 
ــه  ــرای شــرکت های کوچــک و متوســط ک ــر به صــورت خــاص ب ــن ام ــه اســت. ای ــش یافت افزای
موتــور اشــتغال در کشــور هســتند امــری حیاتــی اســت و ایــن شــرکت ها در شــرایط کنونــی توان 
ادامــه فعالیــت اقتصــادی نخواهنــد داشــت. در ایــن بیــن، دولــت در تبصــره 18 حــدود 73 هــزار 
میلیــارد اعتبــار بــرای ایجــاد اشــتغال پیش بینــی کــرده اســت: حــدود 17400 میلیــارد تومــان 
از منابــع عمومــی و افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی )بنــد الــف تبصــره 18(، بــه میــزان 15 
هــزار میلیــارد تومــان از محــل ســپرده گذاری صنــدوق توســعه ملــی در بانک هــا )جــزء الــف-1 
تبصــره 18(، 35 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل منابــع بانکــی )جــزء الــف-2 تبصــره 18( و 

6 هــزار میلیــارد تومــان از طریــق قانــون حمایــت از توســعه و اشــتغال پایــدار روســتایی.
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8-14- وابستگی بودجه به نفت
به منظــور بررســی وابســتگی بودجــه بــه نفــت الزم اســت تمــام مســیرهایی کــه بــرای اســتفاده از 
نفــت در بودجــه دیــده شــده اســت شناســایی شــود. بــر اســاس همیــن، اســتفاده از درآمدهــای نفتی 
بــه همــراه اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی یــا افزایــش قیمت هــای فرآورده هــای نفتــی و گازی باید 
مدنظــر قــرار گیــرد. بــا مالحظه اینکــه حــدود 101 هــزار میلیارد تومــان درآمدهــای نفتــی در تبصره 
یــک، 21/5 هــزار میلیــارد تومــان اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در تبصــره 4 و 1/3 هــزار 
میلیــارد تومــان در ردیــف 160153 درآمــد افزایــش قیمــت دیــده شــده اســت، درمجمــوع حــدود 
124 هــزار میلیــارد تومــان اســتفاده از منابــع نفتــی دیــده شــده اســت کــه با توجــه به منابــع عمومی 
دولــت )386 هــزار میلیــارد تومــان( وابســتگی بودجــه بــه نفــت حــدود 32 درصــد اســت، همچنیــن 
ــه میــزان 11 هــزار میلیــارد تومــان در تبصــره 14  ظرفیــت افزایــش قیمــت فرآورده هــای نفتــی ب
وجــود دارد کــه )به دلیــل قطعــی نبــودن( محاســبه نشــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن قیمت هر بشــکه 
نفــت در بودجــه 55 دالر در نظــر گرفتــه شــده، بــا کاهــش قیمــت یــک دالر نــرخ نفــت بــا فــرض 

ثبــات قیمــت ارز، بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع بودجــه کاهــش خواهــد یافــت.
گفتنــي اســت کــه این نســبت بــدون در نظــر گرفتــن منابع حاصــل از اجــرای قانــون هدفمندی 
یارانه هاســت و همان طــور کــه ذکــر شــد حــدود 57 هــزار میلیــارد تومــان از فــروش فرآورده هــای 
نفتــی و حــدود 18 هــزار میلیــارد تومــان نیــز از فــروش گاز بــر اســاس قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 
بــه دســت می آیــد. درواقــع، اگــر عایــدی حاصــل از فــروش فرآورده هــای نفــت و گاز در داخــل )75 
هــزار میلیــارد تومــان( بــه همــراه اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی در بودجــه )حــدود 23 هــزار 
میلیــارد تومــان( و ســهم دولــت از درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت )حــدود 101 هــزار میلیارد 
تومــان( باشــد، درمجمــوع حــدود 200 هــزار میلیــارد تومــان از فــروش نفــت در داخــل و خــارج 
ــا  ــی فرآورده ه ــش احتمال ــه افزای ــی ک ــده اســت. در صورت ــده ش ــه دی ــی در بودج به صــورت ریال
کــه در تبصــره 14 پیش بینــی شــده اســت )11 هــزار میلیــارد تومــان( بــه همــراه مالیــات، ســود 
ســهام و 50 درصــد ســود ویــژه )درمجمــوع 12/5 هــزار میلیــارد تومــان( و ظرفیــت افزایــش قیمت 
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود 17/4 ه ــزان ح ــه می ــرژی در تبصــره 18 ب ــای ان حامل ه
اشــتغال در نظــر گرفتــه شــود، حــدود 242 هــزار میلیــارد تومــان از طریــق بخــش نفــت و گاز در 
بودجــه ســال 1397 اســتفاده خواهــد شــد. طبیعــی اســت کــه ســهم شــرکت ملــی نفــت ایــران و 
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بخــش فراوانــي از صنــدوق توســعه ملــی در ایــن محاســبه دیــده نشــده اســت.

8-15- کسری بودجه
ســاده ترین تعریــف از کســری بودجــه همــان قــرار عملیاتــی بودجــه اســت کــه مبتنــی بــر 
ایــن تعریــف، تــراز عملیاتــی بودجــه )تفــاوت درآمدهــا از هزینه هــا( در ســال 1397، حــدود 778 
هــزار میلیــارد ریــال بــا کســری مواجــه اســت. در تعریــف دیگــر خالــص واگــذاری دارایی هــای 
ــا اســتقراض  ــی ی ــق اوراق مال ــت بودجــه را از طری ــي دول ــه می شــود؛ یعن ــی در نظــر گرفت مال
کســری منابــع مرتفــع می کنــد. بــر اســاس ایــن تعریــف کســری بودجــه در ســال 1397، حــدود 

323 هــزار میلیــارد ریــال اســت.
در کشــورهای نفتــی الزم اســت کــه عالوه بــر خالــص واگــذاری دارایی هــای مالــی، درآمدهــای 
نفتــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود. در ایــن حالــت، مجمــوع خالــص دارایی هــای مالــی )323 هــزار 
میلیــارد ریــال( بــا منابــع نفتــی )1010 هــزار میلیــارد ریــال( حــدود 133 هــزار میلیــارد تومــان 
خواهــد بــود )ایــن رقــم در ســال گذشــته حــدود 146 هــزار میلیــارد تومــان بــود( و در صورتــی 
ــرد کســری  ــرار گی ــز مدنظــر ق ــان( نی ــارد توم ــع صنــدوق )23 هــزار میلی کــه اســتفاده از مناب

بودجــه بــدون نفــت بــه 156 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد رســید.

8-16- جمع بندی
ــه  ــا مالحظ ــد. ب ــه ش ــال 1397 ارائ ــه س ــم بودج ــای مه ــاب محوره ــش از کت ــن بخ در ای
اینکــه بودجــه کل کشــور بخش هــای فراوانــی دارد و از حوصلــه ایــن کتــاب خــارج اســت، ابتــدا 
تصویــری اجمالــی از بودجــه کل کشــور ارائــه شــد کــه نشــان دهنده تأثیــر مجلــس بــر بودجــه 
و تغییــرات اعمال شــده در مجلــس بــود، پــس از آن میــزان تغییــرات منابــع و مصــارف بــا ســال 
1396 مقایســه و برخــی از محورهــای مهــم بودجــه ســال 1397 بررســی شــد. گفتنــي اســت 
ــن بخــش  ــی اســت. در ای ــزان درآمدهــای مالیات یکــی از محورهــای مهــم بودجــه ســالیانه، می
مالحظــه شــد کــه درآمدهــای مالیاتــی در مجلــس اندکــی تغییــر یافــت و مهم تریــن تغییــرات در 
ایــن بخــش افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده و حقــوق ورودی خــودرو و ســایر کاالهــا بــود. بــا 
مالحظــه افزایــش نــرخ ارز، افزایــش حقــوق ورودی انجام گرفتــه محقــق خواهــد شــد، امــا تحقــق 
ــودن  ــا مالحظــه حاکــم ب ــه میــزان رشــد اقتصــادی اســت کــه ب ــر درآمــد وابســته ب مالیــات ب
شــرایط ابهام آمیــز بــر کشــور ممکــن اســت منابــع تحقــق نیابــد. پــس از آن میــزان درآمدهــای 
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نفــت و صنــدوق توســعه ملــی بررســی و مشــخص شــد کــه ســهم صنــدوق توســعه ملــی 32 
درصــد، ســهم شــرکت ملــی نفــت 11/5 درصــد و ســهم مناطــق کمتــر توســعه یافته 3 درصــد 
اســت کــه شــاید درآمدهــای نفتــی پیش بینــی شــده محقــق شــود، همچنیــن مشــاهده شــد کــه 
ــای  ــه تســهیالت در حوزه ه ــرای ایجــاد اشــتغال و ارائ ــی ب ــدوق توســعه مل ــای صن از ظرفیت ه

مختلــف از جملــه آب اســتفاده شــده اســت.
پــس از آن تأمیــن مالــی از طریــق اوراق مالــی و مســئله بدهی هــای دولــت بررســی و مشــخص 
ــرده  ــاال ب ــتفاده از اوراق را به شــدت ب ــت اس ــل ظرفی ــال قب ــا س ــت در مقایســه ب ــه دول شــد ک
بــود کــه مجلــس بــا برخــورد محتاطانــه اندکــی از رشــد شــتابان آن در قانــون بودجــه کاســت، 
همچنیــن مالحظــه شــد کــه نســبت بدهی هــای دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در حــدود 
50 درصــد اســت و الزم اســت مبتنــی بــر نظریه هــای اقتصــاد بخــش عمومــی و قانــون برنامــه 

ششــم توســعه، بــه مســئله پایــداری مالــی توجــه بیشــتری شــود.
در بررســی هدفمنــدی یارانه هــا مالحظــه شــد کــه دولــت مکلــف شــده اســت یارانــه ســه دهــک 
بــاالی جامعــه را قطــع کنــد، در عیــن حــال کــه کل منابــع )در صــورت اســتفاده از تمــام ظرفیت های 
تبصــره 14( در دســترس بــرای پرداخــت یارانــه نقــدی بــه میــزان ســال قبــل در اختیار دولــت خواهد 

بــود، هرچنــد کــه محقــق شــدن آن بــا دشــواری هایی همــراه خواهــد بــود.
ــرداری  ــان بهره ب ــش زم ــل افزای ــه به دلی ــد ک ــان داده ش ــی نش ــای عمران ــش طرح ه در بخ
ــود  ــرح و وج ــرای ط ــان اج ــاز در زم ــورد نی ــع م ــدید مناب ــش ش ــی و افزای ــای عمران از طرح ه
مالحظــات سیاســی و ذی نفعــان در تصویــب و پیگیــری طرح هــای عمرانــی، نقــش مــورد انتظــار 
ــد  ــق نمی شــود، هرچن ــور محــرک رشــد اقتصــادی( در عمــل محق ــی )موت ــای عمران از طرح ه
کــه دولــت در ســال های اخیــر بــه دنبــال اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و تعاونــی بــرای 

ــت. ــام اس ــی نیمه تم ــای عمران ــارکت در طرح ه مش
در بخــش بودجــه شــرکت های دولتــی، به اجمــال بیــان شــد کــه دوســوم بودجــه کل کشــور 
ــی  ــق بررس ــورت دقی ــس به ص ــا در مجل ــد، ام ــکیل می ده ــی تش ــرکت های دولت ــه ش را بودج
ــد و الزم  ــر می گیرن ــی تأثی ــات سیاس ــرکت ها از مالحظ ــن ش ــال ای ــن ح ــود و در عی نمی ش
ــرد. در  ــرار گی ــی بیشــتر مدنظــر ق ــی شــرکتی در شــرکت های دولت ــه مســئله حکمران اســت ب
ــارات مســتقیم اشــتغال بحــث و بررســی  ــاره اعتب بخــش سیاســت های اشــتغال، به اجمــال درب
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شــد، همچنیــن ظرفیتــی کــه در تبصــره 18 و 14 دیــده شــده اســت بررســی گردیــد. درنهایــت 
بــا بررســي میــزان وابســتگی بودجــه بــه نفــت و کســری بودجــه، مشــخص شــد کــه وابســتگی 
بودجــه بــه نفــت حــدود 33 درصــد اســت. هرچنــد کــه به اجمــال تحلیــل شــد در بررســی نقــش 
نفــت در بودجــه الزم اســت بــه اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی نیــز توجــه شــود. در پایــان باید 
گفــت کــه بــر اســاس تعریفــی کــه از کســری بودجــه کشــورهای نفتــی ارائــه می شــود کســری 

بودجــه ســال 1397 حــدود 133 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود.



سیاست های پولی و 
اعتباری

فصل نهم:

محمد نادعلی
پژوهشگر بانک مرکزی





چکیده
یکــی از مهم تریــن ترتیبــات و تمهیــدات در نظام هــای اقتصــادی جهــان، مدیریــت بخــش پولــی و اعتبــاری 
ــرای  ــتند و ب ــاس هس ــاری حس ــی- اعتب ــوالت پول ــه تح ــورها ب ــی کش ــی در تمام ــای حاکمیت ــت. نظام ه اس
ــرل و  ــت، کنت ــد. درحقیق ــد می کنن ــی و تمهی ــخصی را طراح ــای مش ــداف و ابزاره ــت آن اه ــرل و مدیری کنت
ــاد  ــر اقتص ــا ب ــان دولت ه ــوذ حکمران ــای نف ــن مؤلفه ه ــاری از مهم تری ــی و اعتب ــش پول ــه بخ ــی ب جهت ده
ــی،  ــام پول ــه مق ــد ک ــان مي کن ــران نمای ــاری در ای ــی و اعتب ــت های پول ــی سیاس ــود. بررس ــوب می ش محس
ــه  ــا ک ــداول در دنی ــای مت ــاف رویه ه ــه دارد و برخ ــن زمین ــدودی در ای ــی مح ــای عملیات ــتقال و ابزاره اس
ــره  ــی به ــای پول ــرل کل ه ــود، از کنت ــتفاده مي ش ــی اس ــداف میان ــوان اه ــره به عن ــرخ به ــرل ن ــا کنت در آنه
می جویــد. از ســوی دیگــر، ســلطه مالــی دولــت، ناکارآمــد بــودن مکانیســم انتقالــی پولــی به دلیــل مســائل و 
ــت، از  ــا اهــداف مدنظــر دول ــراي همراهــی ب ــاری ب چالش هــای بانک هــا و اســتفاده از سیاســت های های اعتب
ــا  ــاری بانک ه ــای اعتب ــه تنگن ــا توجــه ب ــاری کشــور اســت. ب ــی و اعتب ــه ویژگی هــای سیاســت های پول جمل
ــه  ــون عرض ــت هایی چ ــرای سیاس ــن اج ــا ، همچنی ــه ای آنه ــرون ترازنام ــه ای و ب ــای درون ترازنام و چالش ه
ــال های  ــاری همچــون س ــی و اعتب ــرخ 20 درصــد، چشــم انداز سیاســت های پول ــا ن ــی ب ــپرده ریال ــی س گواه

گذشــته همــراه بــا انبســاط پولــی و اعتبــاری و تــداوم ســلطه مالــی دولــت مــورد انتظــار اســت.
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9-1- مقدمه
ــرح  ــداف مص ــق اه ــراي تحق ــی ب ــی از ابزارهای ــت پول ــرای سیاس ــزی در اج ــای مرک بانک ه
خــود بهــره می گیرنــد، ایــن ابزارهــا و اهــداف سیاســت پولــی در اقتصادهــای جهــان همگرایــی و 
مشــابهت زیــادي دارد. هــدف اصلــی بانک هــای مرکــزی کنتــرل نــرخ تــورم اســت کــه ایــن هدف 
مقدمــه ای بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی باثبــات بــه شــمار مي آیــد. در برخــی مقاطــع و کشــورها 
اهمیــت هــدف اشــتغال و رشــد اقتصــادی منجــر بــه اتخــاذ سیاســت هایی مي شــود کــه از آنچــه 
کنتــرل تــورم اقتضــا می کنــد انبســاطی تر اســت و در ایــن بیــن، از درج اهمیــت تــورم به عنــوان 

تنهــا هــدف سیاســتی کاســته می شــود. 
از نظــر فــدرال رزرو آمریــکا هــدف اشــتغال و رشــد اقتصــادی در کنــار کنتــرل تــورم، هــدف 
ــی  ــت پول ــه سیاس ــداری«- ک ــزرگ »تســهیل مق ــرح ب ــه ط ــی اســت، همچنان ک ــت پول سیاس
ــاد و  ــک اقتص ــدف تحری ــا ه ــاً ب ــت- اساس ــکل داده اس ــال ۲۰۰۸ ش ــس از س ــدرال رزرو را پ ف
رونــق اقتصــادی طراحــی شــده اســت. مهم تریــن ابــزار بیــن بانک هــای مرکــزی عملیــات بــازار 
ــابهت ها  ــر مش ــت. از دیگ ــا بانک هاس ــل ب ــی در تعام ــرض دولت ــروش اوراق ق ــد و ف ــا خری باز ی
میــان بانک هــای مرکــزی، تعییــن نــرخ مشــخص بــر منابــع اعطایــی از ســوی بانــک مرکــزی و 
تعییــن نــرخ اعطایــی بــه ســپرده های نهاده شــده نــزد اوســت. درحقیقــت، نرخ هــا پایــه ای بــرای 
ــا  ــدرال رزرو، تنه ــد ف ــزی مانن ــای مرک ــره در کل اقتصــاد هســتند. بعضــی بانک ه ــای به نرخ ه
یــک نــرخ را هدف گیــری مي کننــد و درصــدد حصــول آن می کوشــند. برخــی نیــز مثــل اروپــا 
و ژاپــن چنــد نــرخ را اعــام مي کننــد و کریــدوری بــرای نــرخ بهــره بــه وجــود می آورنــد، امــا 
همــه آنهــا بــا اتــکا بــه ویژگــی بانــک مرکــزی در قــدرت آفرینــش پــول و بــدون بیــم از کمبــود 
ذخایــر، تــوان اعطــای وام یــا پرداخــت ســود دلخــواه را بــه ســپرده های بانک هــا دارنــد؛ بنابرایــن، 

آزادانــه بــه اعطــای منابــع و جــذب آن هــا در نــرخ دلخــواه خــود اقــدام می کننــد.
ــورد  ــژه در م ــود، به وی ــتی خ ــداف سیاس ــرای اه ــزی در اج ــای مرک ــاد بانک ه ــق زی  توفی
ــرخ بهــره بانکــی اســت. در  ــزار سیاســتی خــود یعنــی ن ــه تعبیــر بهتــر تنهــا اب ــا ب مهم تریــن ی
ادبیــات موضــوع مــورد نظــر هیــچ شــاهد یــا مصداقــی از ایــن یافــت نشــد کــه بانک هــای مرکزی 
ــرخ  ــا ایــن ن ــد ی ــوان بودن ــه ســطح هدف گذاری شــده نات ــرخ بهــره و رســاندن آن ب در کنتــرل ن
بــرای مدتــی از کنتــرل آنهــا خــارج شــده باشــد. کاربــرد ابزارهــای سیاســتی قــوی و کارکشــتگی 
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بانک هــای مرکــزی در اســتفاده از ایــن ابزارهــا درجــه موفقیــت کاربــرد ابــزار سیاســت پولــی را 
بــه حوالــی قطعیــت رســانده اســت، البتــه روشــن اســت کــه ایــن تأثیرگــذاری دقیــق بــر هــدف 
ابــزاری )نــرخ بهــره( لزومــاً بــه معنــای توفیــق کامــل در اثرگــذاری بــر اهــداف باالتــر یعنــی تــورم 
و رشــد اقتصــاد نیســت؛ زیــرا متغیرهایــی مثــل تــورم و رشــد اقتصــادی از عوامــل گوناگــون و 
پیچیــده ای تأثیــر می پذیرنــد، امــا نمي تــوان از  ایــن نکتــه در سیاســت پولــی چشم پوشــي کــرد 
کــه بانک هــای مرکــزی به محــض اینکــه اراده کننــد نــرخ بهــره را بــه ســطحي مشــخص، بــدون 
ــا اســتفاده از ابزارهــای کارآمــد خــود برســانند، مي تواننــد  وضــع دســتور و صــدور بخشــنامه ب

نیــت و تصمیــم خــود را عملــي کننــد )درودیــان، 1393(.
ــب در  ــی، اغل ــاری مســئله انتخــاب هــدف میان ــی و اعتب ــورد سیاســت پول درمجمــوع، در م
ــروی از  ــا پی ــران ب ــود. در ای ــه می ش ــول خاص ــه پ ــود و عرض ــرخ س ــرل ن ــن کنت ــاب بی انتخ
سیاســت پولــی و اعتبــاری مبتنــی بــر کنتــرل کل هــای پولــی تــاش می شــود ضمــن تأمیــن 
ــا  ــب ب ــی نامتناس ــاط پول ــرمایه گذاری، از انبس ــدی و س ــای تولی ــاز بخش ه ــورد نی ــی م نقدینگ
اهــداف نقدینگــی و تــورم منــدرج در برنامه هــای توســعه جلوگیــری شــود. بــر اســاس همیــن، در 
ایــن فصــل تــاش می شــود بــا معرفــی ابزارهــا و سیاســت های پولــی بــه بررســی و تحلیل هــای 
ــن  ــا تبیی ــپس ب ــه، س ــر پرداخت ــال های اخی ــی س ــور ط ــاری کش ــی و اعتب ــت های پول سیاس
ــود. ــیم ش ــال 1397 ترس ــت ها در س ــن سیاس ــم انداز ای ــی چش ــت های پول ــای سیاس چالش ه

9-2- بازیگران، اهداف و ابزارهای سیاست پولی
بازیگران عرصه پول

ــده تنظیــم  ــی دربرگیرن مهم تریــن بازیگــران در عرصــه پــول- کــه سیاســت گذاری پول
 روابــط و مدیریــت کنــش و واکنــش بیــن آن هاســت- بانک مرکزی و مؤسســات ســپرده پذیر
 )نظــام بانکــی در معنــای عــام( هســتند. بانــک مرکــزی به مثابــه نهــادی حاکمیتــی، طــراح 
و مجــری سیاســت پولــی اســت. درواقــع مهم تریــن فلســفه وجــودی ایــن نهــاد مدیریــت 
بخــش پولــی از طریــق اعمــال سیاســت های پولــی اســت. ایــن نهــاد در بــازار پــول نقشــی 
چشــمگیر دارد و در ایــن بیــن، بانــک مرکــزی هــم در جانــب تقاضــا و هــم در جانــب عرض 
پــول نقشــی مهــم ایفــا می کنــد. در طــرف عــرض پــول بانــک مرکــزی قــدرت انحصــاری 
زیــادي دارد و تصمیــم او درخصــوص عــرض پــول یــا در معنــای دقیق تــر عــرض ذخایــر 
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ــازار بین بانکــی و در کل  ــن عامــل در تعییــن وضعیــت طــرف عرضــه در ب بانکــی مهم تری
بــازار اعتبــاری اســت، امــا جالــب اســت توجــه کنیــم کــه بانــک مرکــزی در طــرف تقاضــای 
پــول نیــز نقش آفریــن اســت. متقاضیــان ذخایــر بانکــی، بانک هــای تجــاری هســتند کــه 
به ســبب تأمیــن نیازهــای نقدی مشــتریان، انجــام معامــات روزانه، تأمیــن ذخایــر الزم برای 
تســویه )کلرینــگ( و تأمیــن ذخایــر قانونــی بــه میــزان متفــاوت در ادوار مختلــف خواهــان 
دریافــت ذخایــر بانکــی هســتند، بــا وجــود ایــن بانــک مرکــزی در ایــن حــوزه نیــز تأثیرگذار 
اســت. مقــررات مربــوط بــه ذخایــر قانونــی کــه بانک هــا بــرای تأمیــن آن تقاضــای اعتبــار 
می کننــد، کامــًا در کنتــرل بانــک مرکــزی اســت. میــزان ذخایــر الزم و مقــررات مربــوط 
بــه جرائــم تأمیــن نکــردن ایــن میــزان بــر رفتــار بانک هــای تجــاری در تقاضــای ذخایــر 
کامــًا مؤثــر اســت. ضمــن اینکــه بانــک مرکــزی از طریــق مدیریــت نــرخ بهــره دریافتــی 
ــپرده های  ــی )س ــر اضاف ــه ذخای ــی ب ــره پرداخت ــرخ به ــا و ن ــه بانک ه ــای وام ب ــت اعط باب
ــپرده گذاری  ــا س ــری ی ــه وام گی ــا ب ــل بانک ه ــر تمای ــز ب ــزی( نی ــک مرک ــزد بان ــا ن بانک ه
نــزد بانــک مرکــزی تأثیــر می گــذارد؛ از ایــن رو بــازار ذخایــر بانکــی را بایــد بــازاری خــاص 
ــرار دارد، ــزی ق ــک مرک ــوذ بان ــت عرضــه و تقاضــای آن در حیطــه نف ــه وضعی  دانســت ک
ــر  ــا در معنــای عام ت ــاری، بانک هــای تجــاری ی ــی و اعتب ــا در ســوی دیگــر بخــش پول  ام
مؤسســات ســپرده پذیر هســتند کــه در فعالیــت خــود روبــه رو ســه طــرف یــا بازیگر اســقرار 

ــد: مي گیرن
ــزی اســت.    ــک مرک ــل اســت بان ــا آن در تعام ــه مؤسســه ســپرده پذیر ب ــن بازیگــری ک اولی

مؤسســه مذکــور بایــد ذخایــر کافــی را نــزد بانــک مرکــزی بــرای بــرآوردن الــزام ذخایــر نگــه 
دارد؛ از ایــن رو یکــی از مهم تریــن تاش هــای وی ایفــای تعهداتــی اســت کــه بانــک مرکــزی 
بــر عهــده وی گذاشــته اســت. از ســوی دیگــر، بانــک مرکــزی به مثابــه بانکــي بــرای مؤسســه 
ــار  ــف از او اعتب ــاي مختل ــپرده پذیر از راه ه ــه س ــی مؤسس ــد؛ یعن ــل می کن ــپرده پذیر عم س

ــد. ــپرده گذاری مي کن ــزد وی س ــا ن ــرد ی مي گی
مؤسســه ســپرده پذیر بــا دیگــر همتایــان خــود نیــز ارتباطــی نزدیــک دارد. بــازاری کــه در آن   

بانک هــا بــه عرضــه و تقاضــای ذخایــر بانکــی بیــن خــود مبــادرت مي کننــد، بــازاری مهــم و 
کلیــدی در اقتصــاد اســت کــه بعضــاً حتــی عنــوان بــازار پــول را برای ایــن بــازار بــه کار می برند. 
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بانک هــا تنهــا مخاطــب در عملیــات وام دهــی و وام گیــری خــود را بانــک مرکــزی نمی پندارنــد، 
ــع  ــد. درواق ــرار می کنن ــاری برق ــط اعتب ــر رواب ــا یکدیگ ــان به صــورت وســیعی ب ــه خودش بلک
ــازار  ــن ب ــر ای ــذاری ب ــا هــدف اثرگ ــک مرکــزی ب بســیاری از سیاســت های اعمال شــده در بان

ــود. ــام مي ش انج
مشــتریان بانــک اعــم از متقاضیــان تســهیات و ســپرده گذاران را بایــد ســومین طــرف حســاب   

سیســتم بانکــی در مبــادالت روزمره دانســت.
اهداف سیاست پولی

ــوع  ــر ن ــع، ه ــت. درواق ــداف آن اس ــا اه ــدف ی ــی، ه ــت پول ــن ارکان سیاس ــی از مهم تری یک
ــد. در  ــی آن می ده ــیوه اجرای ــا و ش ــه ابزاره ــاص ب ــی خ ــی وضعیت ــت پول ــذاری در سیاس هدف گ
ــه  ــف بررســی مي شــود؛ ب ــی در ســطوح مختل ــد توجــه داشــت کــه هــدف سیاســت پول ــدا بای ابت
عبــارت دیگــر سیاســت پولــی اهدافــی در ســطوح مختلــف دارد. در یــک معنــای کلــی سیاســت گذار 
ــوان  ــزاری( کــه می ت ــر نزدیــک هــدف )هــدف اب ــر متغی ــق تأثیرگــذاری ب ــی می کوشــد از طری پول
آن را هــدف نهایــی دانســت تأثیــر بگــذارد. اگرچــه هدف گذاری هــای پولــی در بانک هــای مرکــزی 
کشــورهای جهــان دقیقــاً مشــابه نیســت، شــباهت بســیاری دارد. عمــده بانک هــای مرکــزی هــدف 
ــورم«  ــم »هدف گــذاری ت ــد کــه رژی ــات قیمت هــا« انتخــاب می کنن ــی را »ثب ــی سیاســت پول نهای
ــر  ــه نظ ــر دارد. ب ــدف را مدنظ ــن ه ــی همی ــت پول ــداف سیاس ــن اه ــی از رایج تری ــوان یک به عن
ــدرال  ــا ف ــن تنه ــی و ژاپ ــی کشــورهای پیشــرفت غرب ــزی تمام ــای مرک ــن بانک ه ــد در بی می رس
ــود  ــی خ ــت پول ــرای سیاس ــه ای ب ــای چندگان ــه هدف ه ــت ک ــکا( اس ــزی آمری ــک مرک رزرو )بان
ــا تأثیرگــذاری  اعــام کــرده اســت: »هــدف فــدرال رزرو عبــارت اســت از اجــرای سیاســت پولــی ب
ــدار حداکثــری، قیمت هــای باثبــات،...« ــی و اعتبــاری اقتصــاد باهــدف اشــتغال پای ــر شــرایط پول  ب
. بــا وجــود ایــن بایــد توجــه داشــت کــه انتخــاب هــدف ثبــات قیمت هــا توســط عمــده بانک هــای 
مرکــزی به عنــوان هــدف نهایــی سیاســت پولــی، در معنــای دقیــق کلمــه هدفــی غایــی محســوب 
ــی سیاســت های اقتصــادی  ــی تمام ــدف نهای ــوان ه ــع می ت ــی و جام ــان کل ــک بی نمی شــود. در ی
ازجملــه سیاســت پولــی را رشــد در بخــش حقیقــی اقتصــاد یــا »رشــد تولیــد« بــا هــدف »رشــد 
ــت.  ــراد« دانس ــادی اف ــر م ــت خاط ــاه و رضای ــطح رف ــش س ــت »افزای ــرف« و درنهای ــطح مص س
ــود  ــت، خ ــی نیس ــت پول ــی سیاس ــدف نهای ــه ه ــز اگرچ ــا نی ــات قیمت ه ــدف ثب ــت، ه درحقیق
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ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاب می آی ــه  حس ــزاری ب ــی اب ــر هدف ــت اخیرالذک ــق غای ــرای تحق ب
کــه در ادبیــات سیاســت پولــی از تأثیرگــذاری مثبــت کنتــرل تــورم بــر رشــد اقتصــاد ســخن بــه 
ــن دلیــل هدف گــذاری می شــود کــه فرضــاً هــدف  ــه ای ــورم ب ــد گفــت ت ــس بای ــد؛ پ ــان می آی می
ــن،  ــد؛ بنابرای ــه دســت می آی ــات اقتصــادی ب رشــد اقتصــادی از دل یــک فضــای غیرتورمــی  و باثب
ــه رشــد اقتصــاد و افزایــش  ــی  ماننــد تمــام سیاســت های اقتصــادی، ب هــدف نهایــی سیاســت پول
ــت  ــرض می شــود ســطح رضای ــه ف ــد ک ــات کمــک مي کن ــت مصــرف کاال و خدم ــد و درنهای تولی
یــا خوشــبختی افــراد بــدان وابســته اســت، امــا در ســطح میانــی هــدف اصلــی و عمــده سیاســت 
پولــی بــه ســطح قیمت هــا و تــورم مربــوط اســت. حفــظ تــورم در یــک عــدد پاییــن مثبــت به طــور 
وســیع و فراگیــری هــدف اصلــی و متعــارف اعــام  شــد سیاســت پولــی اســت. بانک هــای مرکــزی 
ــری  ــش آن جلوگی ــورم و افزای ــرخ ت ــان در ن ــروز نوس ــند از ب ــی می کوش ــای پول ــال ابزاره ــا اعم ب
 کننــد و آن را بــه ســطحی انــدک و قابــل پیش بینــی برســانند و درعین حــال بــا بــروز تــورم منفــی
 مقــارن بــا رکــود اقتصــادی نیــز مقابلــه می کننــد، امــا بانک هــای مرکــزی هــدف اصلــی سیاســت 
ــرخ پاییــن مثبــت و باثبــات را مســتقیماً اعمــال  ــورم در یــک ن ــی، یعنــی کنتــرل و تثبیــت ت پول
نمی کننــد، بلکــه بــرای ایــن منظــور بــه اهدافــی ابــزاری متوســل می شــوند. تــا اواخــر دهــه 19۸۰ 
میــادی هــدف ابــزاری بانــک مرکــزی عبــارت بــود از »کنتــرل حجــم پــول«. هدف گــذاری حجــم 
پــول کــه کامــاً از فضــای حاکــم پول گرایــی در ایــن ادوار متأثــر بــود، بــا توجــه بــه وجــود رابطــه 
بیــن حجــم پــول و ســطح قیمت هــا به طــور طبیعــی درصــدد آن بــود کــه از طریــق کنتــرل دقیــق 
حجــم پــول بــه هــدف کنترل ســطح قیمت هــا نائــل آیــد، امــا از اواخــر دهــه 19۸۰ تغییری مهــم در 
سیاســت گذاری پولــی اتفــاق افتــاد کــه علــت ایــن تغییــر تضعیــف ارتبــاط بیــن تــورم و حجــم پــول 
بــود. نبــود همبســتگی کوتاه مــدت قــوی بیــن حجــم پــول و تــورم، وجــود وقفــه بیــن تأثیرگــذاری 
حجــم پــول بــر تــورم و بی ثبــات بــودن ســرعت گــردش پــول ســبب شــد کــه بانک هــای مرکــزی 
بــه طریقــی دیگــر درصــدد حصــول هــدف ثبــات قیمت هــا برآینــد. به تدریــج اهمیــت تحقــق میــزان 
خاصــی از رشــد نقدینگــی )به عنــوان متغیــر هــدف ابــزاری( جــای خــود را بــه »هدف گــذاری نــرخ 
بهــره« داد. درواقــع، بانک هــای مرکــزی مدت هاســت می کوشــند اهــداف تورمــی خــود را از طریــق 
ــق  ــد. در شــرایط رون ــار« تعقیــب کنن ــول و اعتب ــزان عرضــه پ ــه »می ــار« و ن ــول و اعتب ــه پ »هزین
کــه بــروز فشــارهای تورمــی محتمــل اســت، بانــک مرکــزی بــا افزایــش نــرخ بهــره هزینــه وام گیــری 
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ــا بدین وســیله میــزان  ــه وجــود مــی آورد ت را افزایــش داده و ضدانگیــزه ای در راه افزایــش مخــارج ب
مخــارج مصرفــی و ســرمایه گذاری را تضعیــف کنــد. افزایــش نــرخ بهــره مخــارج روی تجهیــزات و 
ســاختمان توســط بنگاه هــا و مخــارج خانوارهــا روی کاالهــای بــادوام ماننــد اتومبیــل و لــوازم و اثاثیــه 
ــرایط  ــد. در ش ــش می ده ــی رود( را کاه ــروش م ــه ف ــاطی ب ــورت اقس ــیعی به ص ــور وس ــه به ط )ک
رکــودی هــم عکــس ایــن وضعیــت مصــداق داشــته و بانــک مرکزی بــا کاســتن از نــرخ بهــره درصدد 
ــن،  ــد؛ بنابرای ــا برمی آی ــری از رکــود و کاهــش قیمت ه ــک مصــرف و ســرمایه گذاری و جلوگی تحری
ــازاری  هــدف اصلــی کوتاه مــدت بانک هــای مرکــزی امــروزه تنهــا یــک چیــز اســت: »نــرخ بهــره ب
کوتاه مــدت«؛ فراینــدی کــه طــی آن تغییــر در نــرخ بهــره موجــب تأثیرگــذاری بــر رفتارهــای تولیدی 
 و مصرفــی شــده و درنهایــت تــورم و بخــش حقیقــی اقتصــاد را متأثــر می  کنــد، بــه »مکانیســم انتقال

« سیاست پولی موسوم است.
ابزارهای سیاست پولی

ابزارهــای سیاســت پولــی فنونــي اســت کــه به وســیله آن هــا بانــک مرکــزی می کوشــد متغیــر 
هــدف خــود را در ســطح مطلــوب و موردنظــر قــرار دهــد. بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه هــدف 
اولیــه و ابــزاری مهــم در سیاســت گذاری پولــی، اثرگــذاری بــر نــرخ بهــر کوتاه مــدت اســت، ابزارهــای 
سیاســت پولــی شــامل ابزارهایــی می شــود کــه بــا کاربــرد آن هــا بانــک مرکــزی موفــق بــه تغییــر 
دلخــواه در نــرخ بهــره یــا حفــظ آن در ســطح دلخــواه مي شــود؛ بنابرایــن، رویــه اجــرای سیاســت 
پولــی چنیــن اســت کــه ابتــدا بانــک مرکــزی بــا رصــد شــرایط اقتصــادی از حیــث رونــق و رکــود 
یــک نــرخ بهــره را به عنــوان هــدف انتخــاب کنــد، ســپس بــا کاربــرد ابزارهــای خــود درصــدد تحقــق 

ــد. ــظ آن بر آی و حف
یــک تفکیــک کلــی در مــورد ابزارهــای سیاســت پولــی، جــدا کــردن آن بــه ابزارهــای مســتقیم 
ــک مرکــزی اســت. ــودن عملکــرد بان ــن مســئله بازارمحــور ب ــه مــاک ای  و غیرمســتقیم اســت ک
 ابزارهــای مســتقیم اشــاره بــه محدودیت هــای اعمال شــده در بانــک مرکــزی بــر نــرخ بهــره پرداختی 
بانک هــا )اعــم از نــرخ بهــره ســپرده ها یــا نــرخ تســهیات(، همچنیــن تعییــن ســقف و کــف بــرای 
میــزان اعطــای اعتبــارات دارد. در اینجــا بانــک مرکــزی از طریــق وضــع دســتورات مســتقیم، بانک هــا 
را مکلــف مي کنــد از ســقف یــا کف هــای مربــوط بــه نــرخ بهــره یــا میــزان اعتبــار تبعیــت کننــد. این 
قبیــل سیاســت ها در کشــورهای کمتــر توســعه یافته تر متــداول بــوده و در کشــورهای پیشــرفته نیــز 
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تــا اواخــر دهــه 197۰ یعنــی پیــش از طــرح ایــده مقررات زدایــی و آزادســازی اقتصــادی حاکــم بــوده 
اســت. تجــارب گوناگــون نشــان می دهــد کشــورهایی کــه سیاســت های مســتقیم را رهــا مي کننــد و 
بــه سیاســت های غیرمســتقیم روي می آورنــد، به ویــژه در اوان ایــن اقدام معمــوالً خود را در مقایســه با 
گذشــته در کنتــرل شــرایط ناتــوان می بیننــد که نمونه آن رشــد شــدید متغیرهای پولی در انگلســتان 
 پــس از کنــار گذاشــتن ابزارهای مســتقیم ناظر بر ســقف اعتبارات و نرخ هــا در اواخر دهه 197۰ اســت.
 به هرحــال مطابــق ادبیــات غالــب پولــی، ایــن ابزارهــا ابزارهــای مخدوش کننــده کارایــی شــناخته 
ــد و  ــرار دارن می شــوند. ابزارهــای مســتقیم همــواره در معــرض خطــر عــدم تبعیــت و ســرپیچی ق
نیازمنــد اعمــال نظــارت جــدی و مســتقیم از مقامــات پولــی هســتند. امــروزه کاربــرد ایــن ابزارهــا در 

اقتصادهــای اصلــی جهــان منســوخ شــده اســت.
شکل 9-1 ابزارهای مستقیم سیاست پولی

ابزارهــای غیرمســتقیم پولــی کــه ابزارهــای اصلــی و شناخته شــده سیاســت پولــی بــه شــمار 
مي آینــد، به طورکلــی تــا حــد زیــادی معلــول رشــد و کارایــی بازارهــای مالــی هســتند. درواقــع 
کارایــی بازارهــای مالــی از پیش نیازهــای مهــم کاربــرد ابزارهــای غیرمســتقیم در سیاســت گذاری 
ــر  ــک مرکــزی متغی ــن اســت کــه بان ــن تفکیــک ای ــی اســت. معنــای »غیرمســتقیم« در ای پول
هــدف خــود )نــرخ بهــره( را نــه از طریــق نرخ گــذاری و تعییــن ســقف و کــف دســتوری بــرای 
بانک هــا بلکــه از طریــق ایفــای نقــش در جانــب عرضــه و تقاضــای بــازار پــول هدایــت و محقــق 
می کنــد. بدیهــی اســت ایــن نــوع مدیریــت بــازار پــول بــا توجــه بــه ماهیــت آن )تأثیرگــذاری 
ــه اعمــال  ــی ب ــاال در ابزارهــا و بازارهــای مال ــر کارایــی ب ــر متغیــر هــدف( عاوه ب غیرمســتقیم ب
مدیریتــی هوشــمندانه، انعطاف پذیــر و ماهرانــه از ســوي مقامــات پولــی نیازمنــد اســت. مهم تریــن 

ابزارهــای غیرمســتقیم در اجــرای سیاســت پولــی عبارت انــد از:
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ــا    ــروش دارایی ه ــق خریدوف ــزی از طری ــک مرک ــات، بان ــن عملی ــاز: در ای ــازار ب ــات ب عملی
ــع و حجــم آن هاســت.  ــت مناب ــر قیم ــذاری ب ــال تأثیرگ ــی به دنب ــرض دولت ــژه اوراق ق به وی
ــرد؛ یعنــی  ــاً بیــن بانــک مرکــزی و بانک هــای تجــاری صــورت می پذی ایــن عملیــات عمدت
مخاطــب بانــک مرکــزی در خریــد و فــروش اوراق بهــادار بانک هــای تجــاری اســت. بانــک 
مرکــزی بــه بهانــه خریــد و فــروش اوراق بهــادار، ذخایــر بانک هــا را کــم و زیــاد می کنــد کــه 

ایــن بــر قیمــت ایــن ذخایــر )نــرخ بهــره( مؤثــر واقــع مي شــود.
تنزیــل: مــراد از تنزیــل وام دهــی مســتقیم بانــک مرکــزی بــه مؤسســات ســپرده پذیر )یــا پذیرش   

ســپرده ایــن مؤسســات توســط بانــک مرکــزی( اســت. بانــک مرکــزی بــرای ایــن امــر یــک نــرخ 
ــازاری تأثیــر مي گــذارد. بهــره اعــام می کنــد کــه ایــن نــرخ به طــور غیرمســتقیم بــر نرخ هــای ب

الــزام نگهــداری ذخایــر: بانــک مرکــزی بانک هــا را موظــف می کنــد نســبتی از ســپرده های   
خــود را نــزد بانــک مرکــزی به عنــوان ذخایــر قانونــی نگــه  دارنــد. اگرچــه ایــده اولیــه ایــن 
ابــزار، مربــوط بــه مســائل احتیاطــی اســت، نقــش و کارکــرد اصلــی آن امــروزه در تأثیرگذاری 
بــر طــرف تقاضــای ذخایــر اســت. کاهــش در ایــن نســبت بــه معنــای افزایــش در ذخایــر آزاد 
در اختیــار بانــک اســت کــه نــرخ بهــره را کاهــش می دهــد. افزایــش آن نیــز تقاضــای ذخایــر 

ــد. ــش می ده ــازار بین بانکــی افزای ــره را در ب ــرخ به ــد و ن ــن مي زن را دام
شکل 9-2 ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی
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بررسی وضع موجود سیاست های پولی و اعتباری
ــای  ــد ابزاره ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــی س ــران ط ــی در ای ــت گذاری پول ــه سیاس تجرب

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــار ب ــه اختص ــزی ب ــک مرک ــده در بان ــی استفاده ش ــت های پول سیاس
ــی: نســبت ســپرده قانونــی یکــی از ابزارهــای غیرمســتقیم  کاهــش نســبت ســپرده قانون
ــپرده گذاران در  ــت از س ــی )حمای ــرد احتیاط ــا دو کارب ــاً ب ــه عمدت ــت ک ــی اس ــت گذاری پول سیاس
ــر  ــق تغیی ــرل حجــم نقدینگــی از طری ــی )کنت ــروز هجــوم بانکــی( و سیاســت گذاری پول ــع ب مواق
ضریــب فزاینــده نقدینگــی( بــه کار گرفتــه شــده اســت. مطابــق بند 3 مــاده 14 قانــون پولــی و بانکی 
)مصــوب ســال 1351( دامنــه نســبت ســپرده قانونــی بیــن 1۰ تــا 3۰ درصــد تعییــن شــده اســت. 
بــا عنایــت بــه الزامــات قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و محدودیــت ابزارهــای کنتــرل نقدینگــی، 
تکیــه اصلــی بــر ابــزار نســبت ســپرده قانونــی بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، بانــک مرکــزی در راســتای 
بهبــود تــوان تســهیات دهی، در تنظیــم سیاســت های پولــی و اعتبــاری خــود همــواره بــه کاهــش 
نســبت ســپرده قانونــی توجــه داشــته اســت. بــر اســاس همیــن، بانــک مرکــزی در ســال 1394 بــه 
کاهــش نســبت ســپرده قانونــی توجــه ویــژه ای داشــت؛ به طــوری  کــه در ایــن ســال در دو نوبــت بــه 
تعدیــل و کاهــش مجــدد نســبت ســپرده قانونــی بانک هــا اقــدام کــرد. در مرحلــه اول و در مجموعــه 
سیاســت های پولــی و اعتبــاری )مصــوب 1394/۲/۸ شــورای پــول و اعتبــار(، نســبت ســپرده قانونــی 
بانک هــای تجــاری از 13/5 درصــد بــه 13/۰ درصــد کاهــش یافــت. نســبت ســپرده قانونــی بــرای 
ــداز  ــدوق پس ان ــتثناي صن ــه اس ــای تخصصــی )ب ــی در بانک ه ــپرده های بخــش غیردولت ــه س کلی
مســکن بانــک مســکن و حســاب ســپرده ســرمایه گذاری ممتــاز )تســهیات مســکن اوراق گواهــی 
حــق تقــدم( )کــه نســبت ســپرده قانونــی آن هــا معــادل ۲/۰ درصــد تعییــن شــده اســت( نیــز در 
پایین تریــن حــد قانونــی مصــرح در مــاده 14 قانــون پولــی و بانکــی کشــور و معــادل 1۰ درصــد قــرار 
گرفــت. در مرحلــه دوم، مطابــق ذیــل بنــد ســوم مصوبــه یک هــزار و دویســت و هشــتمین جلســه 
شــورای پــول و اعتبــار در تاریــخ 1394/۰7/۲۸ و بــا هــدف افزایــش نظــم و انضبــاط در بــازار پــول 
و کاهــش هزینــه تجهیــز پــول در بانک هــا در راســتای کاهــش هزینــه تأمیــن منابــع مالــی، نســبت 
ســپرده قانونــی انــواع ســپرده های بانک هــای تجــاری و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی کاهــش و در 
دامنــه 13-1۰ درصــد تعییــن شــد. بــا ایــن حــال، آنچــه در حــوزه سیاســت گذاری و در زمینه نســبت 
ســپرده قانونــی مهــم اســت، نــه نســبت اســمی آن بلکــه نســبت مؤثر آن اســت. نســبت مؤثر ســپرده 
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قانونــی )پــس از کســر بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی( در شــهریورماه ســال 1396 معــادل ۲/3 
درصــد اســت کــه نشــان می دهــد بانــک مرکــزی نهایــت تــاش خــود را در جهــت اســتفاده از ابــزار 

ســپرده قانونــی جهــت کمــک بــه تــوان تســهیات دهــی بانک هــا انجــام داده اســت.
ــک  ــتفاده بان ــورد اس ــزار م ــر از اب ــی دیگ ــزی: یک ــک مرک ــارکت بان ــار اوراق مش انتش
ــا  ــار آن ب ــد انتش ــت؛ هرچن ــارکت اس ــار اوراق مش ــته، انتش ــال های گذش ــول س ــزی در ط مرک
ــال های 1391 و 139۲  ــول س ــزی در ط ــک مرک ــت. بان ــوده اس ــراه ب ــز هم ــی نی محدودیت های
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــاد کشــور و بــروز فشــارهای تورمــی از ناحیــه پایــه پولــی منبعــث از 
طرح هــای بودجــه ای و شــبه بودجــه ای دولــت )نظیــر طــرح مســکن مهــر( و نوســانات بازارهــای 
ارز و طــا، همچنیــن بــرای هموارســازی رشــد نقدینگــی و کاهــش نوســانات ادواری ایــن متغیــر 
در ماه هــای پایانــی ســال های مزبــور، بــا توجــه بــه مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار در زمینــه 
انتشــار اوراق مشــارکت بانــک مرکــزی، اقــدام بــه انتشــار اوراق مشــارکت نمــود؛ هرچنــد بــا توجه 
بــه خألهــای قانونــی در زمینــه انتشــار ایــن اوراق- علی رغــم تاش هــای ایــن بانــک بــرای رفــع 

موانــع موجــود- ایــن اقــدام سیاســتی بــا واکنــش برخــی از نهادهــای نظارتــی روبــه رو شــد.
کاهــش نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی: در راســتای حرکــت مســیر سیاســت گذاری پولی 
از تعییــن حجــم و مقــدار متغیرهــا بــه تعییــن نــرخ آنهــا در تجربیــات بین المللــی، بانــک مرکــزی 
ــازار بیــن بانکــی به عنــوان ابــزار غیرمســتقیم سیاســت  نیــز توجــه ویــژه ای بــه نــرخ ســود در ب
ــا توجــه  ــک مرکــزی در طــول چهــار ســال گذشــته ب ــن ارتبــاط، بان ــی کــرده اســت. در ای پول
بــه کاهــش قابــل توجــه نــرخ تــورم و تمرکــز بــر کاهــش غیردســتوری نرخ هــای ســود بانکــی، 
ــوان  ــازار به عن ــن ب ــق ای ــی و تعمی ــن بانک ــازار بی ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــادی ب ــد زی تأکی
یکــی از ابزارهــای بانــک مرکــزی در اعمــال سیاســت های پولــی داشــته اســت. درنتیجــه مدیریــت 
ــد و  ــری سیاســت هایی همچــون تمدی ــق به کارگی ــازار از طری ــن ب ــک مرکــزی در ای ــه بان فعاالن
ــازار بیــن بانکــی از ۲۸/1 درصــد  انجــام ســپرده گذاری های جدیــد بانــک مرکــزی، نــرخ ســود ب
در ابتــدای ســال 1394 بــه حــدود 1۸/1 درصــد در هفتــه منتهــی بــه ســوم اســفند ســال 1396 

کاهــش یافتــه اســت.
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نمودار 9-1 روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در سال 1396

مأخذ: سایت بانک مرکزی

کاهــش نــرخ ســود بانکــی: بانــک مرکــزی هم زمــان بــا اقدامــات انجام شــده در بــازار پــول 

)نظیــر ســاماندهی بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی، مداخلــه فعاالنــه در بــازار بین بانکــی، 
کاهــش نســبت ســپرده قانونــی بانک هــا و ...(، در چارچــوب مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار 
ــدام کــرد؛ به طــوری  ــرخ ســود مــورد نظــر بانک هــا اق ــراي کاهــش ن ــه ب ــن مرحل در چندی
ــه 15  ــال 1393 ب ــد در س ــاله از ۲۲  درص ــپرده های یک س ــود س ــای س ــقف نرخ ه ــه س ک
درصــد در تیرمــاه ســال 1395 کاهــش یافــت، همچنیــن حداکثــر نرخ ســود تســهیات عقود 
غیرمشــارکتی و حداقــل نــرخ ســود بــرای تســهیات عقــود مشــارکتی قابــل درج در قــرارداد 
میــان بانــک و مشــتری، بــه ترتیــب از ۲۲ و ۲1 درصــد در تیرمــاه ســال 1393 بــه حداکثــر 
1۸ درصــد در تیرمــاه ســال 1395 کاهــش یافــت. افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه فراهم شــدن 
شــرایط و زمینه هــای الزم بــرای کاهــش نــرخ ســود بانکــی در ســال 1396، بانــک مرکــزی در 
پایــان مردادمــاه ســال جــاری و در آخریــن اقــدام خــود، بخشــنامة هشــت بندی را بــا هــدف 
ــازار و  ــه نرخ هــای ســود ســپرده ها و کاهــش هزینه هــای تأمیــن مالــی در ب انتظام بخشــی ب
بــا تأکیــد بــر رعایــت مصوبات پیشــین شــورای پــول و اعتبــار به شــبکه بانکــی اباغ کــرد. در 
ایــن بخشــنامه، بــر علی الحســاب بــودن نــرخ ســود بانکــی در زمــان عقــد قــرارداد با مشــتری، 
ــدی  ــادی و 15 درص ــدت ع ــپرده های کوتاه م ــرای س ــدی ب ــرخ 1۰ درص ــت ن ــزوم رعای ل
ســپرده های ســرمایه گذاری یک ســاله مطابــق بــا مصوبــه تیرمــاه ســال 1395 شــورای پــول و 
اعتبــار، ممنوعیــت معرفــی ابزارهــای جدیــد ســپرده گذاری بــا هــدف افزایــش نرخ ســود مؤثر 
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تأکیــد شــده اســت. همچنیــن، تبدیــل شــدن نــرخ ســود ســپرده های بلندمــدت یک ســاله 
بــه کوتاه مــدت عــادی در صــورت بســتن حســاب یــا برداشــت پیــش از اتمــام زمــان قــرارداد، 
حمایــت از بانک هــای گرفتــار خــروج ســپرده از مســیر بــازار بیــن بانکی و شــمول ســقف های 
ــد  ــا درآم ــای ســرمایه گذاری ب ــرخ ســود علی الحســاب ســپرده های صندوق ه ــه ن ــی ب اباغ

ثابــت از دیگــر مــوارد اباغــی بخشــنامه مزبــور اســت.
در حــوزه سیاســت های اعتبــاری نیــز بانــک مرکــزی در چنــد ســال اخیــر ضمــن حفــظ ثبــات 
قیمت هــا و ایجــاد آرامــش در فضــای اقتصــادی کشــور، همــواره توجــه ویــژه ای بــه بخــش واقعــی 
ــه ایــن منظــور کــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و  ــد اقتصــادی داشــت؛ ب اقتصــاد و فعالیت هــای مول
ــه دالیــل  ــه اینکــه بخــش حقیقــی اقتصــاد ب ــا توجــه ب ــد؛ از ایــن رو ب رشــد و اشــتغال تحقــق یاب
متعــددی نظیــر اعمــال تحریم هــای بین المللــی و مدیریــت نادرســت اقتصــادی کشــور در گذشــته، 
ــاری خــود را  ــک مرکــزی رویکــرد اساســی سیاســت های اعتب ظرفیت هــای بســیار کمــي دارد، بان
بــر اســتفاده از ظرفیت هــای خالــی اقتصــاد بــا تأمیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی قــرار 
داد، همچنیــن بــا عنایــت بــه نقــش بنگاه هــای کوچــک و متوســط در ایجــاد اشــتغال، ایــن بانــک 
ــال  ــه و در اردیبهشــت ماه س ــط« را تهی ــک و متوس ــای کوچ ــی بنگاه ه ــن مال ــتورالعمل »تأمی دس
1395 بــه شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ کــرد. افــزون بــر ایــن، طــی چهــار ســال گذشــته در راســتای 
اجــرای طرح هــای عمرانــی دولــت، خریــد تضمینــی گنــدم و ســایر محصــوالت کشــاورزی، همچنین 
ترویــج ســنت قرض الحســنه اقدامــات چشــمگیري انجــام داده اســت. در ایــن ارتبــاط کل تســهیات 
پرداختــی شــبکه بانکــی طــی ســال های 139۲ تــا 1395 بــه ترتیــب برابــر ۲36۲، 3414، 4173 و 
54۸4 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــه ترتیــب رشــد ۲۰/۸، 44/5، ۲۲/۲، 31/4 درصــدی را 
نشــان می دهــد. از مجمــوع تســهیات ســال 1395، ســهم ســرمایه در گــردش بــه رقــم 64/۰ درصــد 
رســیده کــه در مقایســه بــا رقــم 46 درصــدی آن در ســال 1391 افزایــش یافتــه اســت. عــاوه بــر 
ایــن، حجــم تســهیات پرداختــی در ده ماهــه ســال 1396 بــه 46۲3/۰ هــزار میلیــارد ریــال رســید 
کــه در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۸/۰ درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن، در ده ماهــه 
ســال 1396، 6۲/۲ درصــد از تســهیات پرداختــی بانک هــا بــه ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی 

اختصــاص یافتــه کــه ســهم بخــش صنعــت و معــدن از ایــن میــزان، ۸4/7 درصــد بــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن، در راســتای حمایــت از واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط، ایــن بانــک در 
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ابتــدای ســال 1395 نســبت بــه تنظیــم »دســتورالعمل تأمیــن مالــی بنگاه هــای کوچک و متوســط« 
اقــدام و آن را بــه شــبکه بانکــی ابــاغ کــرد کــه ایــن امــر شــرایط مناســب تری را بــراي تأمیــن مالــی 
ــخ 1396/11/۲9، حــدود 3۰6/4 هــزار  ــا تاری ــه نحــوی کــه ت ــاد شــده ایجــاد کــرد؛ ب واحدهــای ی
میلیــارد ریــال از شــبکه بانکــی در اختیــار 43/7 هــزار بنــگاه کوچــک و متوســط کشــور قــرار گرفت. 
افــزون بــر ایــن براســاس دســتورالعمل تأمیــن مالــی بنگاه هــای کوچــک و متوســط پیش بینــی شــد 
3۰۰/۰ هــزار میلیــارد ریــال تســهیات در ســال جــاری از شــبکه بانکــی بــه ایــن بنگاه هــا پرداخــت 
شــود. به عــاوه، مطابــق آئین نامــه اجرایــی بنــد »الــف« تبصــره 1۸ قانــون بودجــه ســال 1396 مقــرر 
شــده اســت مبلــغ ۲۰۰ هــزار میلیــارد ریــال تســهیات بانکــی به منظــور ایجــاد فرصت هــای شــغلی 
جدیــد و پایــدار بــرای بهره بــرداری از مزیت هــای نســبی و رقابتــی )بــا اولویــت مناطــق روســتایی، 
عشــایری و محــروم( بــه طرح هــا و پروژه هــای کوچــک، متوســط و صنایع دســتی پرداخــت شــود.

شکل 9-3 سیاست های اعتباری سال های اخیر بانک مرکزی

9-3- چالش های سیاست های پولی و اعتباری
سیاست پولی انبساطی و نوسانی با کنترل محدود بانک مرکزی

بررســی تحــوالت صــورت گرفتــه درخصــوص متغیــر نقدینگــی گویــای ایــن مطلــب اســت 
ــواره  ــوده و هم ــران ب ــاد ای ــاختاری اقتص ــل س ــر از عوام ــاً متأث ــر عمدت ــن متغی ــد ای ــه رون ک
ــر مشــاهده می شــود  ــه کــه در نمــودار زی به صــورت انبســاطی افزایــش یافتــه اســت. همان گون
رشــد نقدینگــی در ســه دهــه گذشــته بــا توجــه بــه تحــوالت صــورت گرفتــه در سیاســت ها و 
جهت گیری هــای پولــی و اعتبــاری کشــور رونــدی نوســانی داشــته کــه ایــن رونــد در ســال های 

اخیــر نیــز همچنــان پابرجــا مانــده اســت.
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نمودار 9-2 روند رشد نقدینگی طی سال های 1367 تا دی ماه 1396 - )درصد(

 مأخذ: سایت بانک مرکزی
ــاهده  ــاه 1396 مش ــا دی م ــال های 1367 ت ــی س ــی ط ــد نقدینگ ــب رش ــه ترکی ــی ب ــا نگاه ب
می شــود کــه ایــن متغیــر طــی دوره مذکــور به طــور متوســط ســاالنه معــادل ۲6/۸ درصــد رشــد 
کــرده و ســهم ضریــب فزاینــده نقدینگــی و ســهم پایــه پولــی در رشــد ایــن متغیر بــه ترتیــب معادل 
5/3 و ۲۰/4 واحــد درصــد بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه طــی ســال های اخیــر ترکیــب رشــد 
نقدینگــی در مقایســه بــا رونــد بلندمــدت آن بــه نفــع ضریــب فزاینــده نقدینگــی تغییر کرده و ســهم 
ضریــب فزاینــده نقدینگــی در رشــد نقدینگــی به طــور چشــمگیري افزایش یافته اســت، امــا همچنان 
پایــه پولــی بیشــترین ســهم را در رشــد نقدینگــی دارد. بــر اســاس ایــن می تــوان پایــه پولــی را موتــور 

محــرک رشــد نقدینگــی در دوره هــای مختلــف اقتصــاد کشــور دانســت.
ــص بدهی هــای  ــک مرکــزی، خال ــص دارایی هــای خارجــی بان ــار جــزء خال ــی از چه ــه پول پای
ــام  ــایر اق ــص س ــزی و خال ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــزی، بده ــک مرک ــه بان ــی ب بخــش دولت
تشــکیل شــده اســت. پــس از جنــگ تحمیلــی و طــی ســال های 1377-1367 به دلیــل اســتقراض 
مســتقیم دولــت از بانــک مرکــزی، خالــص بدهی هــای بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی مهم تریــن 
عامــل افزایــش پایــه بــود. طــی ســال های ابتدایــی دهــة 13۸۰ )13۸۸-13۸1( به دنبــال افزایــش 
قیمــت نفــت و تبدیــل درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش آن بــه ریــال )توســط دولــت(، همچنیــن 
افزایــش دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی، خالــص دارایی هــای خارجــی ایــن بانــک بــه عامــل 

اصلــی و مســلط رشــد پایــه پولــی تبدیــل شــد.
در ســال های اخیــر نیــز افزایــش بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی یکــی از عوامــل اصلــی افزایش 
پایــه پولــی مطــرح بــوده اســت؛ بــه نحــوی کــه در بعضــی از ســال ها ســهم رشــد بدهــی بانک هــا بــه 
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بانــک مرکــزی از کل رشــد پایــه پولــی باالتــر بــوده اســت. علــت ایــن امــر را می تــوان ناشــی از ضعــف 
مدیریــت منابــع و مصــارف بانک هــا و تغییــر رویکــرد دولــت بــه منابــع شــبکه بانکــی از اواخــر دهــه 

13۸۰ )تحمیــل تکالیــف و تأمیــن مالــی بخــش دولتــی از محــل منابــع بانک ها( دانســت.
نمودار 9-3 روند رشد پایه پولی طی سال های 1367 تا دی ماه 1396 - )درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی و محاسبات نگارنده

درمجمــوع، رشــد پایــه پولــی مثبــت و نوســانی عمدتــاً بــا عواملــی خــارج از حیطــه اختیــارات 
ــول از  ــبه پ ــهم ش ــر س ــال های اخی ــی س ــه ط ــن آنک ــت. ضم ــده اس ــن ش ــی تعیی ــام پول مق
نقدینگــی همــواره در حــال افزایــش بــوده کــه ایــن مســئله عمدتــاً ناشــی از افزایــش نــرخ ســود 
ــول  ــداری پ ــه فرصــت نگه ــرخ ســود ســپرده ها، هزین ــش ن ــا افزای ســپرده های بانکــی اســت. ب
ــول )اســکناس و مســکوک دســت  ــداری پ ــرای نگه ــری ب ــل کمت ــراد تمای ــه و اف ــش یافت افزای

ــد. ــداری( دارن ــپرده های دی ــخاص و س اش
کارآمدی پایین مکانیسم انتقال پولی

یکــی از مهم تریــن مباحــث در سیاســت پولــی، کارآمــدی مکانیســم انتقــال پولــی اســت کــه 
در ایــن میــان مهم تریــن نقــش بــر عهــده بانک هاســت. در طــول ســال های اخیــر بــروز تنگنــای 
اعتبــاری در شــبکه بانکــی و انجمــاد بخــش زیــادي از دارایــی بانک هــا بــه فشــار نقدینگــی در 
شــبکه بانکــی منجــر شــده اســت. پیامــد چنیــن شــرایطی افزایــش بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی و رشــد پایــه پولــی، همچنیــن رقابــت ناســالم قیمتــی در بخــش تجهیــز منابــع و افزایش 
ــر نشــان  ــی در ســال های اخی ــه پول ــه اجــزای پای ــوده اســت. نگاهــی ب ــرخ ســود ســپرده ها ب ن
می دهــد کــه در برخــی از ســال ها ســهم رشــد بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی از کل رشــد 

پایــه پولــی بیشــتر بــوده اســت )نمــودار 4(.
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نمودار 9-4 سهم بدهی بانک ها از رشد پایه پولی از پایان سال 1389 تا پایان مهر 1396 - )درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی

به طــور کلــی عوامــل مؤثــر بــر چالش هــای بانک هــا را کــه عمدتــاً به صــورت مطالبــات غیرجــاری 
نمــود یافتــه اســت، می تــوان بــه دو دســته بــرون نظــام بانکــی و درون نظــام بانکــی تقســیم کرد:

الــف( عوامــل بــرون نظــام بانکــی )عوامــل بــرون زا(: بــه عواملــی گفتــه می شــود کــه ناشــی از 
عملیــات بانــک در اعطــای تســهیات نیســت و خــارج از نظــام بانکــی بــر بانــک تحمیل می شــود. 
در ایــن خصــوص می تــوان بــه عواملــی نظیــر قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر اعطــای تســهیات و 
وصــول مطالبــات )عمدتــاً خــارج از کنتــرل بانــک مرکــزی و تحمیل شــده بــه بانک هــا(، موانــع 
سیســتم قضایــی، عوامــل قهــری از قبیــل خشک ســالی، ســرمازدگی، ســیل و غیــره، مداخــات 
عوامــل خــارج از سیســتم بانکــی، مشــکات اقتصــادی در داخــل کشــور کــه منجــر بــه متوقــف 

شــدن طرح هــا مي ِشــود و مســائل سیاســی و اقتصــادی در خــارج از کشــور اشــاره کــرد.
ب( عوامــل درون نظــام بانکــی )عوامــل درون زا(: ایــن عوامــل ناشــی از ضعــف سیســتم های داخلی 
در اعطــای تســهیات و وصــول مطالبــات اســت کــه بــر مطالبــات غیرجــاری تأثیــر می گــذارد. در 
ــدی  ــود رتبه بن ــا، نب ــح پروژه ه ــردن صحی ــی نک ــر ارزیاب ــواردی نظی ــه م ــوان ب ــن خصــوص می ت ای
ــدام  ــاری متقاضــی، اق ــی و کشــش اعتب ــت مال ــاری مشــتریان، بررســی نکــردن ظرفی ــق اعتب دقی
بیجــا و برخــورد قاطــع نداشــتن بــا بدهــکاران دارای بدهی هــای غیرجــاری، اعطــای مجــوز پرداخــت 
تســهیات جدیــد بــه مشــتریانی که پرونــده اجرایــی در بانــک دارنــد و بازپرداخت تســهیات دریافتی 
آنهــا از طریــق تملیــک وثایــق صــورت گرفتــه اســت، نبــود مکانیســم بازنگــری تســهیات در شــعب 
و درنتیجــه رعایــت نکــردن دقیــق طبقه بنــدی تســهیات بــر اســاس بخشــنامه های بانــک مرکــزی، 
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نبــود انگیزه هــای کافــی در کارکنــان بــرای وصــول مطالبــات و کنتــرل نکــردن کافی گردش حســاب 
مشــتری در بانــک بــه هنــگام اعطــای تســهیات اشــاره کــرد، امــا نکتــه مهــم ایــن اســت که بررســی 
ــن  ــه بانک هاســت، در ای ــه ترازنام ــع ب ــی جام ــد نگاه ــی نیازمن ــبکه بانک ــا و معضــات ش چالش ه
راســتا بایــد در کنــار توجــه بــه مطالبــات غیرجــاری بــه مفهــوم جامع تــری بــا عنــوان دارایی هــای 
ــای  ــه ای از دارایی ه ــاری مجموع ــای غیرج ــرد. دارایی ه ــه ک ــا توج ــه بانک ه ــاری در ترازنام غیرج
غیرجــاری آشــکار و پنهــان در ترازنامــه بانک هاســت. دارایی هــای غیرجــاری آشــکار درواقــع همــان 
مطالبــات غیرجــاری اســت کــه در صورت هــای مالــی بانک هــا ثبــت می شــود. در کنــار دارایی هــای 
غیرجــاری آشــکار، دارایی هــای غیرجــاری پنهــان کــه دربرگیرنــده حجــم چشــمگیري از بدهی هــای 
بخــش غیردولتــی )نظیــر تســهیات تجدیــد شــده کــه به صــورت مطالبــات جــاری در دفاتــر بانک ها 
ثبــت شــده اســت(، مطالبــات شــبکه بانکــی از بخــش دولتــی و منابــع بلوکه شــده در فعالیت هــای 
ــکان  ــوده و ام ــی ب ــه غیرگردش ــتند ک ــی هس ــه دارایی های ــا، از جمل ــی بانک ه ــطه گری مال غیرواس
بازگشــت آن بــه چرخــه تســهیات دهی بانک هــا بســیار انــدک اســت. طــی ســال های اخیــر نیــز 
انجمــاد بخــش چشــمگیري از دارایــی بانک هــا بــه تشــدید تنگنــای اعتبــاری و بــروز فشــار نقدینگی 
در شــبکه بانکــی منجــر شــده کــه پیامــد آن وابســتگی بیشــتر بانک ها بــه اضافه برداشــت و اســتفاده 

از منابــع پرقــدرت بانــک مرکــزی و درنهایــت رشــد کل هــای پولــی بــوده اســت.
ــر اســاس آخریــن آمارهــای موجــود در پایــان دی مــاه 1396، حجــم مطالبــات غیرجــاری  ب
ــوده  ــمی( ب ــام رس ــال )ارق ــارد ری ــزار میلی ــادل 1359/5 ه ــی( مع ــا )ارزی و ریال ــکار بانک ه آش
ــان دی ســال  ــه کل تســهیات اعطایــی در پای اســت. همچنیــن نســبت مطالبــات غیرجــاری ب
ــادل  ــد( مع ــال 1395 )11/6 درص ــا دی س ــه ب ــه در مقایس ــیده ک ــد رس ــه 11/5 درص 1396 ب
۰/1 واحــد درصــد کاهــش و در قیــاس بــا اســفند ســال 1395 )1۰/۰ درصــد( معــادل 1/5 واحــد 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس طبقه بنــدی مطالبــات غیرجــاری بــه طبقــات سررســید 
گذشــته، معــوق و مشــکوک الوصــول بایــد گفــت کــه در پایــان دی 1396 هــر یــک از مطالبــات 
مزبــور به ترتیــب معــادل ۲۰/1،۲۰/4 و 59/5 درصــد از مطالبــات غیرجــاری کل شــبکه بانکــی را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ بنابرایــن، ســهم بــاالی مطالبــات مشــکوک الوصول از کل مطالبــات 
ــات غیرجــاری در شــبکه بانکــی دارد- ســببب  غیرجــاری- کــه نشــان از رســوب کامــل مطالب

ــد. ــده دشــوارتر مي کن ــور شــده و حــل آن را در آین ــات مزب ــر شــدن مشــکل مطالب عمیق ت
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نمودار 9-5 نسبت مطالبات غیرجاری طی سال های 1390 تا 1396 - )درصد(

مأخذ: سایت بانک مرکزی

ــار بســیار مثبتــی را در فراینــد نظام بخشــی  یکــی از اقداماتــی کــه طــی ســال های اخیــر آث
بــه بــازار پــول بــه همــراه داشــته، اقدامــات و پیگیری هــای بانــک مرکــزی در برچیــدن فعالیــت 
مؤسســات غیرمجــاز اســت؛ زیــرا حضــور پررنــگ و گســترش فعالیــت آنهــا از یــک دهــه گذشــته، 
ــود  ــای س ــول به خصــوص در اصــاح نرخ ه ــازار پ ــه ب ــرات و آســیب های جــدی ب منشــأ مخاط
بانکــی و ثبــات نظــام اقتصــادی کشــور بــود، همچنیــن عملکرد آنهــا با اهــداف کلی سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی نیــز متضــاد بــوده اســت. نــگاه بــه تاریخچــه و عملکــرد مؤسســات اعتبــاری 
غیرمجــاز نشــان مي دهــد کــه ایــن مؤسســات عــاوه بــر ایجــاد بی ثباتــی در نظــام مالــی کشــور، 
ــم  ــا و ارز فراه ــای ط ــفته بازانه در بازاره ــوداگرانه و س ــای س ــروز فعالیت ه ــرای ب ــرایط را ب ش
کــرده اســت. در همیــن راســتا، بانــک مرکــزی اقدامــات خــود را در ایــن زمینــه کــه بــا اجــرای 
ــدت  ــال 1395 ش ــود، در س ــرده ب ــاز ک ــار گام آغ ــی در چه ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش مصوب
ــام و واگــذاری برخــی مؤسســات  ــاری مشــکل دار و ادغ ــا انحــال تعاونی هــای اعتب بخشــید و ب
مالــی غیرمجــاز دیگــر، در انتظام بخشــی بــه بــازار پــول گامــی اساســی برداشــت. در ایــن مســیر، 
ــور محافظــت و مواظبــت  ــد ســاماندهی مؤسســات مزب ــک مرکــزی در فراین ــی بان رویکــرد اصل
ــای  ــري رویکرده ــز از به کارگی ــن پرهی ــات در عی ــن مؤسس ــرد ای ــپرده گذاران ُخ ــع س از مناف
غیراصولــی اســتوار بــود کــه در ایــن زمینــه تاکنــون بالــغ بــر ۲۰۰ هــزار میلیــارد ریــال خطــوط 

اعتبــاری از منابــع بانــک مرکــزی جهــت ســاماندهی مؤسســات مزبــور اعطــا شــده اســت.1

1. برگرفته از سخنرانی رئیس جمهور محترم در مجمع سال 1395 بانک مرکزی.
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سلطه مالی دولت
در ادبیــات اقتصــادی، ســلطه مالــی بــه معنــای تســلط سیاســت های مالــی بــر سیاســت های 
پولــی اســت. منظــور از تســلط سیاســت های مالــی بــر سیاســت های پولــی ایــن اســت کــه بخــش 
دولتــی بــه دلیــل اســتقال ناکافــی در بخــش پولــی و ســایر مشــکات ســاختاری اقتصــاد، حداقــل 
بخشــی از تأمیــن مالــی سیاســت های مالــی انبســاطی را از طریــق پولــی کــردن آن فراهــم می کند. 
پولــی کــردن سیاســت های مالــی از ســه طریــق اســتقراض مســتقیم از بانــک مرکــزی، افزایــش 
دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی )از کانــال درآمدهــای نفتــی( یــا افزایــش بدهــی بانک هــای 
دولتــی بــه بانــک مرکــزی صــورت می گیــرد. بخــش عمــده ســلطه مالــی ناشــی از تکالیــف قانونــی 
اســت کــه قانون گــذار در قوانیــن بودجــه می گنجانــد. تکلیــف بانک هــا بــه ارائــه تســهیات بــرای 
خریــد کاالهــای ضــروری، حمایــت از تولیــد یــا عاملیــت همــراه بــا ضمانت فــروش اوراق مشــارکت 
یــا اســتمهال مطالبــات معــوق کــه درنهایــت بــه اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی منجــر می شــود، 
نمونه هایــی از ســلطه مالــی دولــت در کشــور اســت؛ بنابرایــن، بــه دلیــل کســری بودجــه مســتمر و 
فزاینــده دولــت، همــواره سیاســت های پولــی منفعــل بــوده و نقــش مســلط را سیاســت های مالــی 
دولــت بــازی کــرده اســت. ضمــن آنکــه بخشــی از چالش هــای بانک هــا نیــز بــه تکالیــف بودجــه ای 

و شــبه بودجــه ای دولــت مرتبــط می شــود.

9-4- چشم انداز سیاست های پولی و اعتباری در سال 1397
بــا در نظــر گرفتــن تحــوالت صــورت گرفتــه درخصــوص کل هــای پولــی، گسســت بــه وجــود 
آمــده میــان رشــد نقدینگــی و نــرخ تــورم در ســال های اخیــر همچنــان تهدیــدي بــرای اقتصــاد 
کشــور مطــرح بــوده و همیــن مســئله صیانــت از دســتاوردهای تورمــی دولــت را بیــش از پیــش 
ــالم موجــود  ــای ناس ــه هرچــه ســریع تر رویه ه ــن شــرایط الزم اســت ک ــد. در ای ــان مي کن نمای
در اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی و بانک هــا در تأمیــن مالــی دولــت و بخــش حقیقــی اقتصــاد 
به طــور جــدی بازبینــی شــده و بســترهای الزم به منظــور حرکــت در مســیر ثبــات پولــی فراهــم 
شــود. بــر اســاس ایــن، مســئله انضبــاط مالی دولــت، اصاحــات ســاختاری بــراي کاهــش تنگنای 
ــات  ــن الزام ــوان مهم تری ــی را می ت ــت گذار پول ــتقال سیاس ــت اس ــا و تقوی ــاری بانک ه اعتب
دســتیابی بــه ثبــات پولــی در اقتصــاد ایــران برشــمرد؛ ضمــن آنکــه به دلیــل مضایــق اعتبــاری 
ــف از  ــای مختل ــب طرح ه ــی در قال ــبکه بانک ــه ش ــد ب ــف جدی ــال تکالی ــا، اعم ــود بانک ه موج
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ــزی و  ــک مرک ــا از بان ــت بانک ه ــه برداش ــش اضاف ــه افزای ــل ب ــت، در عم ــس و دول ــوی مجل س
ــد دســتاوردهای تورمــی  ــی و نقدینگــی منجــر می شــود کــه می توان ــه پول ــر پای رشــدهای باالت
کشــور در ســال های اخیــر را بــا چالــش مواجــه کنــد. درمجمــوع، بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم 
بــر نظــام پولــی و بانکــی کشــور و فــرض تــداوم وضــع موجــود، چشــم انداز سیاســت های پولــی 

و اعتبــاری در ســال 1397 دارای ویژگی هایــی بــه شــرح ذیــل خواهــد بــود:
تداوم سیاست های پولی و اعتباری منفعل؛  
ــن و    ــری مزم ــع کس ــرای رف ــم اندازی ب ــود چش ــل نب ــه دلی ــت ب ــی دول ــلطه مال ــداوم س ت

ــده آن؛ فزاین
بحرانی تــر شــدن وضعیــت تنگنــای اعتبــاری بانک هــا بــه دلیــل کنــد بــودن برنامــه اصــاح نظام   

بانکــی و اجــرای سیاســت هایی همچــون عرضــه گواهــی ســپرده ریالــی بــا نــرخ ۲۰ درصد؛
تداوم رشد نقدینگی باال )حداقل 1۸ درصد مطابق اهداف برنامه ششم توسعه کشور(؛  
تداوم نقش مسلط بدهی بانک ها به عنوان عامل اصلی افزایش پایه پولی؛  
استمرار ناکارآمدی مکانیسم انتقال پولی به علت تداوم فعالیت بانک های ناکارآمد و ناسالم.  

9-5- نتیجه گیری
بررســی های صورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه عامــل اصلــی رشــد پایــه پولــی در 
ــش  ــت. افزای ــوده اس ــزی ب ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــمگیر بده ــد چش ــر، رش ــال های اخی س
ــت  ــف مدیری ــاری و ضع ــای اعتب ــول تنگن ــاً معل ــز عمدت ــزی نی ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه بده
ــم  ــه در حج ــی ریش ــبکه بانک ــاری در ش ــای اعتب ــکل تنگن ــت. مش ــارف بانک هاس ــع و مص مناب
ــی  ــات از بخــش دولت ــا، انباشــت مطالب ــه بانک ه ــت ب ــف دول ــات غیرجــاری، تکالی ــاالی مطالب ب
ــاری  ــای اعتب ــته اســت. معضــل تنگن ــا داش ــه بانک ه ــی در ترازنام ــای غیرمال و رســوب دارایی ه
یــا بــه عبــارت دیگــر کاهــش جریــان نقــد و مســئله انجمــاد دارایــی بانک هــا، به عنــوان مســئله 

ــت. ــادی اس ــاختاری و نه ــرایط س ــول ش ــران معل ــی ای ــام بانک ــدت نظ ــدت و میان م کوتاه م
از ســوی دیگــر، اگرچــه بــازار بین بانکــی در اقتصادهــای جهــان پدیــده ای بــا ســابقه بیــش از 
ــازار  ــرخ بهــره در ب ــا کنتــرل ن ــی ب چنــد دهــه و حتــی یــک ســده اســت و اعمــال سیاســت پول
بین بانکــی نیــز عمــری حــدوداً 3۰ ســاله دارد، امــا در ایــران بــازار بین بانکــی بــازاری نوپــا و محــدود 
ــی موجــب شــده  ــدرن سیاســت گذاری پول ــازار بین بانکــی متشــکل و ابزارهــای م ــود ب اســت. نب
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بانــک مرکــزی در کشــور مــا نتوانــد نرخ هــای بهــره بانکــی را کنتــرل و مدیریــت کنــد؛ از ایــن رو 
ــه  ــی ک ــی در دوره های ــه حت ــا روی آورد ک ــتوری نرخ ه ــرل مســتقیم و دس ــه کنت ــار اســت ب ناچ
نظــام حکمرانــی نیــز بــه کنتــرل دســتوری نرخ هــای بهــره بانکــی تأکیــد داشــت و در راســتای آن 
می کوشــید بانک هــا بــه انحــای مختلــف زیــر بــار پذیــرش نرخ هــای دســتوری نرفتــه و الزامــات 
قانونــی را دور زدنــد )چــه رســد بــه دور کنونــی کــه چنــدان چنیــن عقیــده و عزمــی نیــز وجــود 
ــازار  نــدارد(. درحقیقــت، بــه نظــر نمی رســد بــدون راه انــدازی و طراحــی تمهیــدات مربــوط بــه ب
بین بانکــی، نرخ هــای ســود بانکــی در اقتصــاد ایــران کنترل شــدني باشــد یــا دســت کم شــواهد و 

قرائــن موجــود بــر اســاس تجربیــات جهانــی، راه دیگــری را پیــش رو قــرار نــداده اســت.
تحــوالت پولــی طــی ســال های اخیــر نشــانگر ســلطه بخــش مالــی بــر سیاســت های پولــی، 
ــت های  ــر سیاس ــای وارد ب ــده و مخاطره ه ــب فزاین ــی( ضری ــد افزایش ــا رون ــدید )ب ــانات ش نوس
ــرد  ــی از عملک ــه پول ــدید پای ــری ش ــا، تأثیرپذی ــزی و بانک ه ــک مرک ــط بان ــت رواب ــی از باب پول
بودجــه دولــت اســت. درمجمــوع عــدم اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی یــک پدیــده عمــده 
و مثبــت در تحــوالت پولــی ســال های اخیــر تلقــی می شــود. ایــن مســئله ســبب شــده اســت 
کــه یکــی از عناصــر پرمخاطــره در تدویــن و اجــرای سیاســت های پولــی طــی ســال های اخیــر 
ــوز بخــش  ــزی، هن ــک مرک ــه بان ــت ب ــته دول ــای گذش ــده بدهی ه ــد مان ــود. هرچن ــرف ش برط
ــرخ  ــه ن ــی و دســتیابی ب ــات پول ــد. حرکــت در مســیر ثب ــی را تشــکیل می ده ــه پول اعظــم پای
تــورم تک رقمــی و پایــدار، مســتلزم سیاســت گذاری پولــی و مالــی صحیــح و هماهنــگ از ســوی 
مجموعــه دولــت و بانــک مرکــزی اســت. دســتیابی بــه ایــن هــدف بــا موانعــی همچــون ســلطه 
ــران  ــاد ای ــت. اقتص ــه اس ــاد مواج ــی اقتص ــاختاری بخــش حقیق ــای س ــت و ضعف ه ــی دول مال
ــی دســت به گریبان  ــه ثبــات پول ــع فــوق در راه دســتیابی ب ــا موان نیــز در چنــد دهــه گذشــته ب
ــت  ــفافیت و مدیری ــود ش ــت، نب ــی دول ــی مال ــئله بی انضباط ــه مس ــه ای ک ــت؛ به گون ــوده اس ب
نامناســب منابــع بودجــه ای و بهــره وری و کارایــی پاییــن بخــش حقیقــی اقتصــاد، اغلــب بــا تکیــه 
بــر پایــه پولــی و منابــع شــبکه بانکــی نادیــده انگاشــته شــده و درنهایــت بــه شــکل رشــدهای 
مســتمر نقدینگــی نمــود یافتــه اســت. بــر ایــن اســاس، رفــع دائمــی تهدیــد ســلطه مالــی دولــت 
و بهبــود عملکــرد بخــش حقیقــی اقتصــاد را می تــوان از مســیر انضبــاط مالــی دولــت، اصاحــات 
ســاختاری بخــش تولیــد و تأمیــن اســتقال ابــزاری و عملیاتــی بانــک مرکــزی جســت وجو نمــود.
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چکیده
ــي  ــي و بیرون ــوالت درون ــه اي از تح ــل مجموع ــادي و حاص ــاي کان اقتص ــن متغیره ــه مهم تری از جمل
اقتصــاد کشــورها نــرخ تــورم اســت کــه در حــال حاضــر کنتــرل آن راهبــردي کان در بیشــتر کشورهاســت؛ 
ــل  ــد. عوام ــمار مي آی ــه ش ــورها ب ــي و ارزي کش ــاي پول ــي از نظام ه ــي برخ ــدف نهای ــه ه ــه ای ک به گون
ایجادکننــده تــورم در اقتصــاد را مي تــوان بــه عوامــل فشــار هزینــه و جاذبــه تقاضــا تقســیم بندي کــرد. در 
ایــن بیــن، تحــوالت کل هــاي پولــي، نــرخ ارز، شــکاف تقاضــا، وضعیــت بودجــه دولــت و انتظــارات فعــاالن 
اقتصــادي از آینــده اقتصــاد، تحــوالت تــورم را مشــخص مي کنــد. بــا توجــه بــه بررســي هاي صــورت گرفتــه 
ممکــن اســت اقتصــاد کشــور در ســال 1397 به واســطه تحــوالت نــرخ ارز و رشــد زیــاد کل هــاي پولــي بــار 

دیگــر بــا تــورم  دورقمــی مواجــه شــود.





411 تورم   /

10-1- مقدمه
تــورم از جملــه پدیده هایــي اســت کــه مي توانــد آثــار و تبعاتــي مثبــت و منفــي داشــته باشــد و 
مهم تریــن اثــر آن توزیعــي اســت؛ بــه نحــوي کــه بــه نفــع گروه هــاي پردرآمــد و بــه ضــرر گروه هــاي 
فقیــر و کم درآمــد و حقوق بگیــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر تــورم بــه افــرادي کــه درآمــد ثابتــي دارنــد، 
ضــرر مي زنــد و از قــدرت خریــد آنــان مي کاهــد، امــا اغلــب بــه نفــع کســاني تمــام مي شــود کــه 
درآمدهــاي پولــي متغیــر دارنــد. بایــد توجــه داشــت کــه تــورم عــاوه بــر تأثیــر بــر آثــار اقتصــادي 
بــر ســاختار اقتصاد و متغیرهــاي کان اقتصــادي نیــز تأثیرگــذار اســت کــه در عصــر حاضــر، ابعــاد 
اجتماعــي و سیاســي گســترده اي پیــدا کــرده اســت. دلیــل ایــن مســئله، ارتبــاط تنگاتنــگ تــورم بــا 
زندگــي افــراد جامعــه اســت. ثبــات سیاســي و اقتصــادي یــک کشــور از طریــق شــاخص هاي متفاوتي 
ســنجیده مي شــود کــه تــورم از جملــه آنهاســت. شــعار بســیاري از نامزدهاي ریاســت جمهــوري در 
کشــورهاي در حــال توســعه، کنتــرل و کاهــش رونــد رشــد قیمت هاســت؛ از ایــن رو، تــورم را مي تــوان 
ــر  ــر حاض ــي عص ــادي و اجتماع ــوالت اقتص ــاس ترین مق ــن و حس ــن، مهم تری ــي از پیچیده تری یک

دانســت کــه بررســي و تحلیــل آن نقــش بســزایي در تحلیــل و تبییــن مســائل اقتصــادي دارد.
گفتنــي اســت دالیــل ایجــاد تــورم و بي ثباتــي آن در اقتصــاد، در ســاختارهاي پولــي، 
ــاي  ــه بخش ه ــر، چنانچ ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــت وجو مي ش ــي جس ــش واقع ــي، ارزي و بخ مال
ــاد  ــورم در اقتص ــروز ت ــاهد ب ــوان ش ــد، می ت ــه باش ــاختاري مواج ــاي س ــا بي تعادلي ه ــور ب مذک
ــد  ــده رش ــد فزاین ــاهد رون ــور ش ــاد کش ــه اقتص ــه ای ک ــول به گون ــازار پ ــي در ب ــود. بي تعادل ب
ــه  ــه بودج ــي ک ــدات اقتصــاد کشــور باشــد؛ در صورت ــا حجــم تولی ــازگار ب ــي ناس ــاي پول کل ه
دولــت بــا کســري ناشــي از شــوک هاي منفــي درآمــدي مواجــه گــردد؛ چنانچــه به واســطه بــروز 
ــازار  ــن ب ــي در ای ــازار شــاهد بي تعادل ــا کاهــش عرضــه ارز در ب ــي نشــده ی ــاي پیش بین تقاضاه
باشــیم یــا اینکــه بخــش واقعــي اقتصــاد ناتــوان از توســعه و ارتقــاي ســطح و کیفیــت تولیــدات و 
تأمیــن نیازهــا و تقاضاهــاي مصرفــي اقتصــاد کشــور باشــد، رونــد افزایشــي قیمت هــا در چنیــن 

ــود. اقتصادهایــي دور از انتظــار نخواهــد ب
بــا توجــه بــه عوامــل ســاختاري تــورم در اقتصــاد ایــران، بررســي ایــن عوامــل و نهایتــاً پیش بینــي 
ــر ایــن عوامــل، مــاک تصمیم گیري هــاي ســرمایه گذاران، سیاســت گذاران و ســایر  تــورم مبتنــي ب
بازیگــران اقتصــاد کشــور اســت. در گــزارش حاضــر نیــز تــاش مي شــود تحــوالت تــورم در ســال 
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1396 بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــر بــر آن پیش بینــی شــود، ایــن گــزارش مشــتمل بــر پنــج بخــش 
اســت. در بخــش دوم بــه واقعیت هــاي آمــاري تــورم در اقتصــاد ایــران پرداختــه مي شــود. بخش ســوم 
بــه بررســي تحــوالت عوامــل اثرگــذار بــر تــورم اختصــاص دارد. در بخــش چهــارم پیش بیني هــاي 
ــود  ــه مي ِش ــورم ارائ ــف پیش بینــي ت ــب ترکیــب رویکردهــاي مختل ــورم در قال ــه از ت صــورت گرفت
درنهایــت مطالــب ایــن فصــل از گــزارش بــا جمع بنــدي مباحــث در بخــش پنجــم پایــان مي یابــد.

10-2- تحوالت شاخص بهاي مصرف کننده و تولیدکننده
در حالــی کــه تــورم شــاخص بهــاي کاالهــا و خدمــات مصرفــي در بهمن مــاه ســال 1396 در 
حــدود 9/9 درصــد تحقــق یافــت، رشــد ایــن شــاخص در بهمن مــاه 1396 در مقایســه بــا مــاه 
ــی  ــه در حال ــورم نقطه به نقط ــي اســت ت ــود. گفتن ــادل 9/4 درصــد ب ــل مع ــال قب ــابه در س مش
ــن  ــه پایین تری ــاه 1396 ب ــي شــده و در مهرم کــه از ابتــداي ســال جــاري وارد یــک مــدار نزول
ســطح خــود )۸/4 درصــد( رســیده بــود، از مهرمــاه تــا بهمن مــاه ســال جــاري، رونــد افزایشــي و 

کاهشــي را طــي کــرده اســت. ) نمــودار1(.
نمودار 10-1 نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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ــي  ــاري، حاک ــال ج ــاي س ــي ماه ه ــده ط ــاي تولیدکنن ــاخص به ــه ش ــورم ماهان ــي ت بررس
از شــکل گیري رونــد صعــودي اســت؛ به گونــه ای کــه نــرخ تــورم میانگیــن دوازده ماهــه 
شــاخص مذکــور کــه در فروردین مــاه ســال جــاري رقــم 5/4 درصــد را بــه ثبــت رســاند، رونــد 
صعــودي بــه خــود گرفــت و در بهمن مــاه ســال جــاري بــه 1۰/۲ درصــد رســیده اســت. تــورم 
ــه ای  ــوده اســت؛ به گون ــد صعــودي ب ــز شــاهد رون ــده نی نقطه به نقطــه شــاخص بهــاي تولیدکنن
کــه در اردیبهشــت ماه ســال جــاري در حداقــل میــزان خــود، ۸/5 درصــد قــرار داشــت کــه بــا 

ــاري رســید. ــاه ســال ج ــه 11/9 درصــد در بهمن م ــودي ب ــد نســبتاً صع رون
نمودار 10-2 نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده )درصد(

 مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

بررسي تحوالت گروه های اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي
ــم،  ــه کنی ــي توج ــات مصرف ــا و خدم ــاي کااله ــاخص به ــي ش ــاي اصل ــه گروه ه ــه ب چنانچ
مي بینیــم کــه در دوازده ماهــه منتهــي بــه بهمن مــاه 1396 بیشــترین میــزان تــورم نقطه به نقطــه 
بــه گــروه تحصیــل بــا 14/1 درصــد مربــوط بــوده اســت، امــا اگــر بــه ســهم گروه هــا در تــورم 
ــایر  ــرق و س ــاي مســکن، آب و ب ــه گروه ه ــم ک ــیم، درمي یابی ــته باش ــه داش 9/4 درصــدي توج
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ــد  ــد درص ــادل 3/3 و 3/۰ واح ــهمي مع ــب س ــامیدني ها به ترتی ــا و آش ــوخت ها و خوراکي ه س
ــه  ــتند. چنانچ ــن داش ــه بهم ــي ب ــه منته ــه دوازده ماه ــورم نقطه به نقط ــش در ت ــترین نق از بیش
تــورم میانگیــن دوازده ماهــه را مدنظــر قــرار دهیــم- بــا توجــه بــه نمــودار 3 - بیشــترین ســهم 
ــد  ــد درص ــا 3/۸ و 3/۰ واح ــب ب ــل به ترتی ــامیدنی ها و تحصی ــا و آش ــاي خوراکی ه ــه گروه ه ب

تعلــق دارد.
ــن  ــد(، همچنی ــامیدنی ها )۲7 درص ــا و آش ــاالي خوراکي ه ــت ب ــب اهمی ــه ضری ــه ب ــا توج ب
مســکن، ســوخت و روشــنایي )33 درصــد( در شــاخص بهــاي کاالهــا و خدمــات مصرفــي، تــورم 
کل نیــز بــه تــورم ایــن دو گــروه بســیار وابســته اســت. بــر اســاس ایــن، بــا توجــه بــه شــتاب روند 
افزایشــي قیمــت مســکن از نیمــه دوم ســال جــاري، ســهم ایــن گــروه در محاســبات آتــي تــورم 

افزایــش معنــاداري خواهــد یافــت.

نمودار 10-3 تورم نقطه به نقطه گروه هاي اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در 
دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 1396 )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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نمودار 10-4 تورم گروه هاي اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه 
منتهي به بهمن ماه 1396 )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

نمودار 5-10 ضریب اهمیت گروه هاي اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرف کننده

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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بــا توجــه بــه نمودارهــاي 6 و 7، رونــد تــورم نقطه به نقطــه گــروه کاال و خدمــات کــه در ســال 
1395 رونــدي معکــوس داشــت- به گونــه ای کــه رونــد تــورم نقطه به نقطــه کاال صعــودي و رونــد 
تــورم خدمــت نزولــي بــود- در ســال 1396 از رونــدي همگــرا برخــوردار، و طــي ماه هــاي اخیــر 
رونــد تــورم نقطه به نقطــه آنهــا بــر هــم منطبــق شــد. بــا توجــه بــه نمــودار 6، اگــر تــا پیــش از 
اواســط ســال 1396 نــرخ تــورم گــروه خدمــت باالتــر از گــروه کاال بــوده اســت، از مهرمــاه ســال 
جــاري بــه این ســو تورم هــاي کمتــري در مقایســه بــا تــورم گــروه کاال بــه ثبــت رســیده اســت. 
بــه نظــر مي رســد تــورم گــروه خدمــت در مقایســه بــا تــورم شــکل گرفته در گــروه کاال به دلیــل 
چســبندگي بــاال )قراردادهــاي ســاالنه( واکنــش نشــان خواهــد داد، البتــه بــا ایــن توضیــح کــه 
دولــت و اتحادیه هــا بخــش چشــمگیري از قیمت گــذاری گــروه خدمــت را مشــخص مي کننــد.

نمودار 10-6 تورم میانگین دوازده ماهه به تفکیک کاال و خدمت 

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي 
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نمودار 10-7 تورم نقطه به نقطه به تفکیک کاال و خدمت

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

جدول 10-1 تغییرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي )درصد(

سال
دوازده ماهه منتهي به بهمن

13951396

8/89/9شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي

6/310/7شاخص کاال

12/09/2شاخص خدمت
مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

بررسي تحوالت گروه های اصلي شاخص بهاي تولیدکننده
ــوالت  ــر تح ــاخص پیش نگ ــی ش ــه به نوع ــده ک ــاي تولیدکنن ــاخص به ــوالت ش ــي تح بررس
شــاخص بهــاي مصرف کننــده نیــز اســت، نــکات مهمــي را بیــان مي کنــد. بــا توجــه بــه جــدول 
۲، تــورم شــاخص بهــاي تولیدکننــده کــه در بهمــن ســال 1395 در حــدود 4/5 درصــد بــود یــک 
ســال بعــد بــه 1۰/۲ درصــد افزایــش یافــت. بــا نگاهــي بــه تحــوالت تورمــي گروه هــاي اصلــي 
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ــي و  ــي، اجتماع ــات عموم ــاي خدم ــایر فعالیت ه ــاي س ــه گروه ه ــم ک ــاخص مي بینی ــن ش ای
شــخصي، هتــل و رســتوران، آمــوزش، بهداشــت و مــددکاري اجتماعــي و ســاخت بــه ترتیــب بــا 
ــا  ــورم را داشــته اند، ام ــورم 1۲/1، 11/5، 11/5 و 11/۲ درصــد بیشــترین نرخ هــاي ت نرخ هــاي ت
ــه ای کــه تــورم ایــن  نکتــه مهــم را می تــوان در خصــوص گــروه ســاخت )صنعــت( دیــد؛ به گون
گــروه از ۲/5 درصــد در بهمــن 1395 بــه 11/۲ درصــد افزایــش یافــت و بــا توجــه بــه ضریــب 
اهمیــت بــاالي آن در شــاخص بهــاي تولیدکننــده )5۲/۰ واحــد درصــد(، 53/4 درصــد از تــورم 

ــود )نمودارهــاي ۸ و 9(. 1۰/۲ درصــدي بهمن مــاه 1396 ناشــي از ایــن گــروه ب
جدول 10-2 تحوالت گروه هاي اصلي شاخص بهاي تولیدکننده )درصد(

 
تورمتورم نقطه به نقطه

بهمن 
1395

بهمن 
1396

بهمن 
1395

بهمن 
1396

8/911/94/510/2شاخص کل

5/211/61/910/8کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري

11/314/32/511/2ساخت )صنعت(

3/06/84/76/0حمل و نقل و انبارداري

10/512/511/011/9هتل و رستوران

7/22/36/46/1اطالعات و ارتباطات

11/713/917/111/5آموزش

17/59/217/711/5بهداشت و مددکاري اجتماعي

سایر فعالیت های خدمات عمومي، 
اجتماعي و شخصي

11/713/113/212/1

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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نمودار 10-8 ضریب اهمیت گروه هاي اصلي شاخص بهاي تولیدکننده

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

نمودار 10-9 سهم گروه هاي مختلف در تورم شاخص بهاي تولیدکننده )درصد(

 مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي و محاسبات نگارنده
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ــي  ــده ط ــاي تولیدکنن ــاخص به ــي ش ــاي اصل ــوالت گروه ه ــودار1۰، تح ــه نم ــه ب ــا توج ب
ماه هــاي 1395 و 1396 بیانگــر همگرایــي تورمــي گروه هــاي مختلــف اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، 
اگــر در ســال 1395 شــاهد روندهــاي مختلفــي در تــورم گروه هــاي اصلــي ایــن شــاخص بودیــم، 
ــاً در ســطوح 1۰ درصــد  ــا، صعــودي، و تقریب ــد تورمــي عمــده گروه ه ــر رون طــي ماه هــاي اخی
همگــرا شــده  اســت )به اســتثنای دو گــروه اطاعــات و ارتباطــات و حمــل و نقــل و انبــارداري(.

نمودار 10-10 تحوالت تورمي گروه های اصلي شاخص بهاي تولیدکننده در بهمن 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

10-3- تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده تورم
رویکردهــاي مختلفــي در ارتبــاط بــا تبییــن و تجزیــه و تحلیــل تــورم مطــرح شــده  کــه یکــي 
ــل  ــا )مث ــه تقاض ــل جاذب ــت: عوام ــي اس ــته کل ــه دودس ــل ب ــک عوام ــا تفکی ــن آنه از جامع تری
عوامــل پولــي، انتظــارات تورمــي و  وضعیــت مخــارج دولــت(  عوامــل ناشــي از فشــار هزینــه )مانند 

نــرخ ارز، تــورم وارداتــي ، تعدیــل قیمــت انــرژي و هزینــه تأمیــن مالــي(.
تحوالت متغیرهاي پولي

بــا توجــه بــه جــدول ۲، رشــد اقــام پولــي به طــور خــاص نقدینگــي طــي ســال هاي اخیــر 
همچنــان ارقــام باالیــي را داشــته اســت. رشــد پایــه پولــي نیــز در دوازده ماهــه منتهــي بــه دی ماه 
1396 بــه 16/۸ درصــد رســید، البتــه رشــد ضریــب فزاینــده نقدینگــي نیــز ارقــام نســبتاً باالیــي 
را داشــت کــه به نوعــی بیانگــر رونــد افزایشــي قــدرت زیــاد خلــق پــول در شــبکه بانکــي اســت.
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جدول 10-3 رشد اقالم پولي طي سال های اخیر )درصد(

ضریب فزایندهنقدینگيپایه پولي سال

139221/438/814/3

139310/722/310/5

139416/930/011/2

139517/723/25/1

16/822/34/6دوازده ماهه منتهي به دی ماه 1396
مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

ــه رقــم 14631/۲ هــزار  در تحــوالت اخیــر نیــز حجــم نقدینگــي در پایــان دی مــاه 1396 ب
ــا دي و اســفند 1395 به ترتیــب معــادل 16/7 و ۲۲/3  ــال رســید کــه در مقایســه ب ــارد ری میلی
درصــد رشــد بــود. بخــش عمــده اي از رشــد نقدینگــي در دی مــاه ســال جــاري بــه رشــد بــاالي 

پایــة پولــي مربــوط بــوده اســت.
تأمیــن مالــي طرح هــاي حمایتــي دولــت )در حــوزه خریــد تضمینــي محصــوالت کشــاورزي، 
اشــتغال زایي و وام ازدواج(، همچنیــن اعطــاي خــط اعتبــاري بــراي ســاماندهي مؤسســات مالــي 
غیرمجــاز در ســال 1396، در کنــار تنگنــاي اعتبــاري موجــود در شــبکه بانکــي عوامــل اصلــي 
ــد  ــل رش ــن دالی ــوان آن را مهم تری ــه مي ت ــود ک ــزي ب ــک مرک ــه بان ــا ب ــي بانک ه ــد بده رش
۲۲/3 درصــدي نقدینگــي در دوازده ماهــه منتهــي بــه دي 1396 قلمــداد کــرد. بررســي آمارهــاي 
موجــود نشــان مي دهــد حجــم پایــه پولــي بــا ۲14/1 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش در مقایســه 
ــان دي 1396 رســیده کــه در  ــال در پای ــارد ری ــم ۲۰1۲/4 هــزار میلی ــه رق ــا اســفند 1395 ب ب
ــت.  ــرده اس ــد ک ــد رش ــادل 11/9 و 16/۸ درص ــب مع ــفند 1395 به ترتی ــا دي و اس ــاس ب قی
ــه در ده ماهــه ســال  ــن پای ــي رشــد ای ــل اصل ــي نشــان مي دهــد عام ــه پول بررســي اجــزاي پای
1396، در درجــه اول رشــد بــاالي بدهــي بانک هــا بــه بانــک مرکــزي و در مرتبــه بعــدي خالــص 
بدهــي بخــش دولتــي اســت. بررســي عوامــل مؤثر بــر ایــن رشــد در پایــان دي 1396 در مقایســه 
بــا ابتــداي ســال نشــان مي دهــد بدهــي بانک هــا بــه بانــک مرکــزي در دوره مزبــور 17/۸ درصــد 
ــادل 11/9  ــي در ده ماهــه ســال 1396 مع ــه پول ــن ترتیــب حجــم پای رشــد داشــته اســت؛ بدی
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درصــد افزایــش داشــته کــه ســهم بدهــي بانک هــا بــه بانــک مرکــزي در ایــن رشــد، معــادل 9/9 
واحــد درصــد بــوده اســت.

نکتــه مهــم دیگــر درخصــوص تحــوالت پولــي ســال 1397، فــروش ســپرده ویــژه با نرخ ســود 
۲۰ درصــد در بانک هــا در بهمن مــاه ســال جــاري اســت. سیاســت مذکــور موجــب جابه جایــي 
بخــش چشــمگیري از ســپرده هاي بانکــي بــا نرخ هــاي پایین تــر شــد کــه ممکــن اســت موجــب 
تشــدید مشــکات ترازنامــه  اي بانک هــا شــود. در چنیــن شــرایطي هزینه هــای مذکــور در قالــب 
ــي و  ــه پول ــن اســاس رشــد پای ــر ای ــود کــه ب ــان مي ِش ــک مرکــزي نمای ــه بان بدهــي بانک هــا ب

نقدینگــي در ســال 1397 افزایــش مي یابــد.
نمودار 10-11 روند تحوالت رشد نقدینگي، پایه پولي و ضریب فزاینده نقدینگي )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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نمودار10-12 روند تحوالت اجزاي تشکیل دهنده پایه پولي )هزار میلیارد ریال(

 مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

بودجه دولت و سیاست هاي مالي در تعامل با متغیرهاي پولي
ــر اســاس تحلیــل سیســتمي پویــا مي تــوان رابطــه کســري بودجــه، عرضــه  به طــور کلــي، ب
ــل کــرد کــه افزایــش کســري بودجــه  ــن صــورت تحلی ــورم( را بدی ــا )ت ــول و ســطح قیمت ه پ
دولــت ســبب افزایــش بدهي هــاي بخــش دولتــي و درنتیجــه افزایــش موجــودي پایــه پولــي و 
عرضــه پــول خواهــد شــد. حــال بــا در نظــر گرفتــن رابطــه مثبــت بیــن ســطح عمومــي قیمت هــا 
و نقدینگــي، افزایــش عرضــه پــول بــه افزایــش ســطح عمومــي قیمت هــا منجــر خواهــد شــد. از 
ســوي دیگــر، افزایــش قیمت هــا نیــز ســبب کاهــش ارزش واقعــي مخــارج دولــت در دوره بعــد 
خواهــد شــد و دولــت بایــد بــراي جبــران کاهــش ارزش مخــارج خــود، میــزان مخــارج اســمي 
ــش کســري  ــاره موجــب افزای ــد، دوب ــش مخــارج دوره بع ــا افزای ــد، ام ــش ده ــد را افزای دوره بع
بودجــه و تکــرار فراینــد بــاال مي شــود؛ بنابرایــن، بیــن افزایــش مخــارج دولــت )کســري بودجــه( 

ــرار اســت.  ــي برق و قیمت هــا رابطــه علــت و معلول
 هــدف اساســي در ایــن بخــش، تجزیــه و تحلیــل سیاســت هاي مالــي و بودجــه اي و بررســي 
اثــر آن بــر تــورم اســت. در ایــن میــان ریشــه هاي مالــي تــورم بخشــي از عوامــل مهــم و مؤثــر بــر 
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ایــن پدیــده و همــواره مــورد توجــه اســت. بــر اســاس نظریــات اقتصــادي، سیاســت های مالــي 
هــم از ســمت عرضــه و هــم از ســمت تقاضــا بــر تــورم تأثیرگذارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، افزایــش 
مصــارف و پرداخت هــاي دولتــي بــه عنــوان بخشــي از تقاضــاي کل، افزایــش تقاضــا را بــه دنبــال 
دارد کــه در صــورت نبــود انعطــاف در عرضــه، پیامــد طبیعــي آن رشــد ســطح عمومــي قیمت هــا 
و تــورم اســت. در صورتــي کــه مصــارف جــاري دولــت بیــش از مصــارف عمرانــي باشــد کــه در 
ارتبــاط مســتقیم بــا طرح هــاي تولیــدي و درواقــع ســمت عرضــه اســت، افزایــش تقاضــا و بــروز 

تــورم نمــود بیشــتري مي یابــد.
ــت جهــت  ــي دول ــن مال ــي و نحــوه تأمی ــي، کاهــش مخــارج عمران ــش مخــارج مصرف  افزای
ــي  ــت ناش ــت هاي دول ــه از سیاس ــت ک ــورم اس ــر ت ــر ب ــل مؤث ــه از عوام ــري بودج ــران کس جب
مي شــود. در ادبیــات اقتصــادي در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کســري بودجــه دولــت چــه اثــري 
بــر تــورم دارد، جــواب کلــي و دقیقــي وجــود نــدارد؛ زیــرا آثــار اقتصــادي کســري بودجــه دولــت 

ــي آن و شــرایط اقتصــاد کان بســتگي دارد. ــن مال ــه چگونگــي شــکل گیري، نحــوه تأمی ب
چنانچــه کســري بودجــه دولــت بــه علــت افزایــش مخــارج جــاري باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن نــوع مخــارج فقــط ســبب افزایــش تقاضــاي کل مي شــود، ممکــن اســت ایجــاد تــورم کنــد، 
امــا اگــر کســري دولــت بــه علــت اجــراي یــک سیاســت مالــي فعــال به منظــور رهایــي اقتصــاد 
از رکــود باشــد، دولــت بــا افزایــش مخــارج ســرمایه گذاري )عمرانــي( خــود و ایجــاد کســري در 
بودجــه، بــه سیاســت مالــي انبســاطي اقــدام مي کنــد و آثــار اقتصــادي آن در بلندمــدت، هدایــت 
اقتصــاد بــه ســمت اشــتغال کامــل خواهــد بــود. بررســي مســئله کســري بودجــه در ایــران، ایــن 
ــاي  ــي داشــته و دولت ه ــابقه طوالن ــران س ــه کســري بودجــه در ای ــد ک ــه را آشــکار مي کن نکت
قبــل و بعــد از انقــاب بــا ایــن معضــل مواجــه بوده انــد. بررســي رونــد مخــارج جــاري و عمرانــي 
اقتصــاد ایــران نشــان مي دهــد مخــارج جــاري در مقایســه بــا مخــارج عمرانــي ســهم بیشــتري 
ــه رشــد حقیقــي هزینه هــاي جــاري و  ــي ک ــت را دارد )نمــودار 13(؛ در حال از کل مخــارج دول
ــر  ــورم( نشــان می دهــد در مقاطــع بســیاري طــي ســال هاي اخی ــا ت ــل شــده ب ــي )تعدی عمران

رشــد هزینه هــای حقیقــي عمرانــي منفــي بــوده اســت )نمــودار 14(.
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نمودار 10-13 سهم هزینه هاي جاري و عمراني در کل مخارج دولت )درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي

نمودار 10-14 رشد واقعي هزینه هاي جاري و عمراني )درصد(  

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي
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ــار  ــي آث ــه در بررس ــي اســت ک ــر از عوامل ــي دیگ ــه، یک ــي کســري بودج ــن مال ــوه تأمی نح
اقتصــادي کســري بودجــه مدنظــر اســت. روش هــاي متــداول در تأمیــن کســري بودجــه شــامل 
ســه روش اســتقراض از نظــام بانکــي، اســتقراض داخلــي و اســتقراض از منابــع خارجــي اســت. 
ــت از  ــري دول ــي کس ــن مال ــده تأمی ــي، عم ــتقراض خارج ــای اس ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب
ــادي  ــد زی ــه درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــي صــورت مي گی ــتقراض از سیســتم بانک ــق اس طری
ــي  ــن مال ــن تأمی ــود و ای ــن مي ش ــي تأمی ــق سیســتم بانک ــران از طری ــه در ای از کســري بودج
ــر تقاضــاي کل و ســطح عمومــي قیمت هــا به جــای مي گــذارد، الزم اســت  تأثیــر چشــمگیري ب
کســري بودجــه دولــت از راه هــاي دیگــري تأمیــن شــود تــا حلقــه ارتباطــي کســري بودجــه و 
ــار  ــا کاســتن از ب ــي مناســب ب ــه عبــارت دیگــر، اتخــاذ سیاســت هاي مال ــرود؛ ب ــورم از بیــن ب ت
تأمیــن مالــي بانک هــا و مشــارکت دیگــر ابزارهــا در پاســخگویي بــه تأمیــن ســرمایه در گــردش 
ــه  ــرل حجــم پای ــق کنت ــز از طری ــاري نی ــری سیاســت هاي اعتب ــا و به کارگی ــاز بنگاه  ه ــورد نی م
پولــي و تنظیــم میــزان اضافــه برداشــت بانک  هــا از بانــک مرکــزي بــراي کنتــرل و بهبــود وضــع 

موجــود ضــروري اســت.
شکاف تولید

تحــوالت شــکاف تقاضــا یــا تولیــد در یــک اقتصــاد معیــاري از وضعیــت رکــودي یــا تورمــي 
در آن اقتصــاد اســت؛ به طوري کــه منفــي یــا مثبــت بــودن شــکاف تولیــد، اثــرات معکوســي بــر 
مســیر تحــوالت نــرخ تــورم خواهــد داشــت. هــر ه از شــکاف تولیــد کاســته شــود، انتظــار مــي رود 
فشــارهاي افزایشــي بــر روي نــرخ تــورم افزایــش یابــد. بــر اســاس ایــن، یکــي از عوامــل مؤثــر 
بــر رونــد نزولــي تــورم طــي ســال هاي اخیــر، نبــود تقاضــاي کافــي و بــروز شــرایط رکــودي در 
اقتصــاد اســت. بررســي وضعیــت شــکاف تولیــد در اقتصــاد ایــران نشــان مي دهــد از ســال 1395 
اقتصــاد کشــور وارد فــاز رونــق نســبي شــده اســت؛ به گونــه ای کــه می تــوان انتظــار داشــت نــرخ 
ــورم از ناحیــه شــکاف تقاضــا، شــاهد فشــارهاي افزایشــي باشــد. در همیــن ارتبــاط وضعیــت  ت
شــاخص تولیــد کارگاه هــاي بــزرگ صنعتــي در نیمــه اول ســال جــاري رشــد 5/3 درصــدي را در 
مقایســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال قبــل نشــان مي دهــد. در خصــوص تولیــد انــواع خودروهــاي 
ــال  ــابه س ــد در دوره مش ــتیم، هرچن ــد 13/7 درصــدي هس ــاهد رش ــز ش ــنگین نی ــبک و س س
1395 رشــد مذکــور بالــغ بــر 1۰3/5 درصــد بــود، همچنیــن ســرمایه گذاری در ســاختمان هاي 
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جدیــد مناطــق شــهري و پروانه هــاي ســاختماني صادرشــده در تمــام مناطــق شــهري نیــز بــراي 
ســه ماهه دوم ســال جــاري بــه ترتیــب بــا رشــد ۲۰/6 و 4/۸ درصــد بــه ثبــت رســیده اســت. در 
خصــوص تولیــد محصــوالت پتروشــیمي و محصــوالت فــوالدي نیــز اقتصــاد کشــور در ســه ماهه 
ــراي دوره  ــور ب ــام مذک ــه ارق ســوم ســال جــاري رشــد  3/3 و 4/3 درصــدي داشــته اســت، البت

مشــابه ســال 1395 بــه ترتیــب 15/1 و 9/3 درصــد بــود.
نمودار 10-15 تولید ناخالص داخلي )تحقق یافته، روند و شکاف تولید(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي و محاسبات نگارنده

نوسانات نرخ ارز
ــه تحــوالت ســطح  ــا توجــه ب در چارچــوب تــورم ناشــي از فشــار هزینــه، ســطح قیمت هــا ب
ــد.  ــر مي کن ــه اي تغیی ــه و ســایر عوامــل هزین ــل مبادل دســتمزدها، ســطح قیمــت کاالهــاي قاب
یکــي از مهم تریــن متغیرهایــي کــه در شــرایط فعلــي اقتصــاد ایــران موجــب تــورم ناشــي از فشــار 
هزینــه مي ِشــود، نوســانات نــرخ ارز اســت؛ زیــرا بررســي هاي تاریخــي نیــز بیانگــر قــدرت انتقــال 

بــاال و ســریع افزایــش نــرخ ارز بــه شــاخص بهــاي مصرف کننــده اســت.
ــا تــورم  بررســي رونــد تحــوالت نــرخ ارز نشــان مي دهــد کــه در ســال جــاري در مقایســه ب
ــاه 1396  ــال در بهمن م ــراي مث ــورو رشــد  بیشــتري داشــته اســت؛ ب ــاي دالر و ی ــه نرخ ه ماهان
نرخ هــاي رشــد ماهانــه یــورو و دالر بــه ترتیــب معــادل 11/6 و 5/۸ و نــرخ تــورم ماهانــه در ایــن 
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مــاه معــادل ۰/9 درصــد بــوده اســت، البتــه چنانچــه نگاهــي بــه تحــوالت یک ســاله منتهــي بــه 
ــه  ــازار آزاد ب ــورو و دالر در ب ــه ی ــم ک ــورو و دالر داشــته باشــیم درمي یابی ــاي ی ــاه نرخ ه بهمن م
ترتیــب معــادل 4۰/7 و ۲۰/7 درصــد افزایــش داشــته، در حالــي کــه تــورم دوازده ماهــه منتهــي 
ــوالت  ــر تح ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــت؛ از جمل ــوده اس ــد ب ــادل 9/9 درص ــاه 1396 مع ــه بهمن م ب
ــار  ــه خــروج از برجــام و آث ــکا ب ــت آمری ــد دول ــه تهدی ــوان ب نرخ هــاي ارز در ســال جــاري مي ت
انتظــاري آن و نیــز رشــد بــاالي ارقــام پولــي اشــاره کــرد کــه هــر دو بــه نوعــي موجــب افزایــش 
ــز  ــازار آزاد نی ــرخ ارز در ب ــار ن ــه انحــراف معی ــازار شــده اند. چنانچــه ب ــدي ارز در ب تقاضــاي نق
نگاهــي داشــته باشــیم، رونــد صعــودي نــرخ ارز بــا افزایــش انحــراف معیــار آن نیــز همــراه بــوده 
اســت. در ایــن بیــن، ممکــن اســت بي ثباتي هــاي شــکل گرفته در بــازار ارز بــا وقفــه واجــد آثــار 

تورمــي همــراه باشــد.
نمودار10-16 رشد نرخ ارز )ماه جاري به ماه مشابه سال قبل( و انحراف معیار ماهانه نرخ هاي 

ارز در بازار آزاد )درصد/ریال(
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نمودار10-17 شکاف نرخ رشد ماهانه نرخ هاي ارز در بازار آزاد از نرخ تورم ماهانه

 )درصد/واحد درصد(

مأخذ: پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي و محاسبات نگارنده

10-4- نتایج پیش بیني تورم1
ــرخ  ــي ن ــي به منظــور پیش بین ــاي مختلف ــه اســفند 1397، مدل ه ــي منتهــي ب ــق زمان در اف
تــورم اســتفاده شــده اســت، امــا ارائــه پیش بینــي واحــد نیازمنــد ترکیــب پیش بیني هــاي تــورم 
اســت کــه البتــه مقدمــه آن بررســي احاطه پذیــري رویکردهــاي مختلــف پیش بینــي اســت. بــا 
بررســي احاطه پذیــري نتایــج پیش بیني هــا، درنهایــت نتایــج پنــج رویکــرد پایــداري تــورم، اثــر 
میان گــذر قیمــت نفــت، قیمــت دارایي هــا، تقاضــاي پــول و رویکــرد ترکیــب اجــزاي شــاخص، 
ــه شــده  ــي در نظــر گرفت ــج پیش بین ــب نتای ــراي ترکی ــرده و درنتیجــه ب ــر را احاطــه ک یکدیگ
ــک از  ــا هری ــط ب ــاي مرتب ــک به منظــور اســتخراج وزن ه ــم ژنتی ــري الگوریت ــا به کارگی اســت. ب

ــرآورد شــده اســت. ــه رویکردهــا ب ــوط ب ــه مرب ــت وزن بهین مدل هــاي پیش بینــي، درنهای
ــب  ــت، ARMA و ترکی ــت نف ــذر قیم ــر میان گ ــا، اث ــت دارایي ه ــول، قیم ــاي پ ــاي تقاض ــورم، از رویکرده ــي ت ــور پیش بین 1 . به منظ
ــت  ــاخص قیم ــم ش ــر مه ــج متغی ــول از پن ــاي پ ــرد تقاض ــال در رویک ــراي مث ــت؛ ب ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــاخص قیم ــاي ش زیرگروه ه
مصرف کننــده، تولیــد ناخالــص داخلــي تعدیــل شــده،  نقدینگــي، نــرخ اســمي ارز در بــازار آزاد و قیمــت نفــت اســتفاده شــده اســت. 
در رویکــرد قیمــت دارایي هــا شــاخص هاي قیمــت دارایي هــاي واقعــي، دارایي هــاي مالــي و کل دارایي هــا از روش تجزیــه و تحلیــل 

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــي )PCA( م ــاي اصل مؤلفه ه
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ــال 1396،  ــارم س ــل چه ــورم در فص ــه ت ــد ک ــان مي ده ــا، نش ــي پیش بیني ه ــب وزن ترکی
حــدود 9/7 درصــد تحقــق یافتــه، همچنیــن تــورم شــاخص مذکــور بــراي فصــول اول تــا چهــارم 
ــود. ــي مي ش ــد پیش بین ــادل 9/3، 1۰/4، 11/5 و 1۲/۸ درص ــب مع ــز به ترتی ــال 1397 نی س

گفتنــي اســت پیش بینی هــا بــا فــرض تــداوم اجــراي برجــام بــر اســاس رویــه کنونــي اســت، 
ــه  ــت ک ــادي اس ــوالت کان اقتص ــر تح ــمگیري ب ــار چش ــد آث ــام واج ــو برج ــع لغ ــور قط به ط
ریســک هاي فراوانــي را بــراي تــورم بــه همــراه خواهــد داشــت. اســاس بــر ایــن انتظــار مــي رود 
بــا لغــو برجــام و به طــور خــاص بازگشــت تحریم هــاي اولیــه و ثانویــه از ســوي دولــت آمریــکا، 

ــا تورم هــاي بیشــتري مواجــه شــود. اقتصــاد کشــور ب
جدول 10-4 پیش بیني تورم شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در سال97-1396

پیش بینيتحقق یافته

پاییز
1396 

زمستان
1396 

بهار
1397 

تابستان
1397

پاییز
1397 

زمستان
1397

9/98/710/613/913/814/3تورم نقطه به نقطه

9/99/79/310/411/512/8تورم
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10-5- جمع بندي
تحــوالت تــورم در ســال جــاري بیانگــر توقــف رونــد نزولــي گذشــته و صعــودي شــدن رونــد 
آن اســت هرچنــد ممکــن اســت نــرخ تــورم در ســال جــاري  ماننــد ســال 1395 تک رقمــی باقــي 
بمانــد، تــداوم تک رقمــی مانــدن آن در ســال 1397 بــا ریســک هاي زیــادي همــراه اســت. یکــي 
ــاد  ــد، رشــد زی ــي ارتبــاط مي یاب ــد تحــوالت اقــام پول ــه رون از مهم تریــن ریســک های منفــي ب
نقدینگــي و پایــه پولــي به عنــوان متغیرهــاي پیش نگــر تــورم، بیانگــر بازگشــت نــرخ تــورم بــه 
ــان فضــاي فعالیت هــاي اقتصــادي  ــز همچن ــا ریســک هاي دیگــري نی ــر اســت، ام ســطوح باالت
ــام از  ــراي برج ــو اج ــال لغ ــه احتم ــوان ب ــا مي ت ــن آنه ــه از مهم تری ــرده  ک ــه ک ــور را احاط کش
ــي  ــاي نظام ــطه فعالیت ه ــد به واس ــاي جدی ــع تحریم ه ــال وض ــکا و احتم ــت آمری ــوي دول س
ایــران اشــاره کــرد. به هرحــال بــا فــرض تــداوم شــرایط موجــود پیش بینــی می شــود نــرخ تــورم 

در ســال 1396 در حــدود 1۲/۸ درصــد تحقــق یابــد.
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چکیده
ــا  ــم ب ــت؛ آن ه ــال 1397 اس ــور در س ــی کش ــارت خارج ــم اندازی از تج ــه چش ــر، ارائ ــه حاض ــدف از مقال ه
رصــد همــه جانبــه تجــارت در ســال های اخیــر و  به ویــژه در نــه ماهــه اول ســال  1396در گام نخســت، هــر 
ــه مــاه اول ســال  1396بررســی و  ــران، از منظــر ارزش، حجــم و ترکیــب، در ن دو ردیــف تجــارت خارجــی ای
چگونگــی تغییــرات آن بــا مــدت مشــابه قبــل تحلیــل شــده اســت. تــاش شــده اســت تــا تغییــرات اصلــی و 
قابــل توجــه تجــارت در ســال جــاری ریشــه یابــی شــوند. در گام دوم، کوشــش شــده تــا عوامــل مؤثــر بــر جریان 
تجــاری کشــور، از جملــه تغییــرات قابــل توجــه تولیــد کشــور در یــک بخــش خــاص، مذاکــرات تجــاری مقامات 
ــا لحــاظ شــرایط کلــی حاکــم بــر فضــای تجــاری  مربــوط، معاهــدات تجــاری و...، اســتخراج شــوند. البتــه، ب
کشــور، هماننــد پتانســیل های تجــارت ایــران، رویکــرد یــا سیاســت های تجــاری مهم تریــن کشــورهای طــرف 
معاملــه، بازارهــای عرضــه و تقاضــای کاالی تجــاری در بخــش تولیــد و مصــرف، میــزان تحقق پذیــری آنهــا 
ــادرات و  ــزان ص ــوع و می ــرای ن ــی ب ــن پیش بین ــن و محتمل تری ــت، نزدیک تری ــت. در نهای ــده اس ــی ش ارزیاب

واردات ایــران در ســال 1397 طراحــی شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، به نظــر می رســد در ســال 1397، صــادرات بــا افزایشــی نــه چنــدان چشــمگیر، 
از ســیر نزولــی خــود خــارج شــود و صــادرات بــا نــرخ 45 میلیــارد دالری، کــه افزایشــی 1/5 میلیــارد دالری در 
ــرای صــادرات کشــور باشــد.  ــد محتمل تریــن ســناریو ب ــا مــدت مشــابه پیــش از خــود دارد، می توان مقایســه ب
در حــوزه واردات، رشــدی باالتــر از دوره مشــابه قبــل، در بــازه 6 درصــد تــا 8 درصــد بــرای حجــم واردات و در 
حــدود 20 درصــد بــرای ارزش دالری آن پیش بینــی می شــود کــه البتــه بیشــتر بــه ســمت نهاده هــای وارداتــی 

تولیــد متمایــل اســت؛ بنابرایــن تــراز تجــاری کمــاکان منفــی خواهــد بــود.
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11-1- مقدمه
ــری و ارزآوری واردات و صــادرات  ــرآورد ارزب ــه نخســت، ب ــی تجــارت کشــور در وهل پیش بین
اســت. ایــن امــر همچنیــن، تصویــری نســبی از میــزان و ماهیــت عرضــه و تقاضــای داخلــی و 
خارجــی کاالهــا را به دســت می دهــد؛ لیکــن شــرایط داخلــی ایــران اعــم از بازارهــای عرضــه و 
تقاضــای داخلــی و همچنیــن سیاســت های تجــاری آن، تنهــا یــک طــرف از عوامــل شــکل دهنده 
ــه، از  ــی خارجــی کشــورهای طــرف معامل ــی و حت ــران اســت و تمــام شــرایط داخل تجــارت ای

ــران هســتند.  ــان صــادرات و واردات ای عوامــل مهــم تعیین کننــده در جری
ــران در جهــان  ــژه ای ــن اســت کــه شــرایط وی ــن حــوزه بســیار اهمیــت دارد، ای آنچــه در ای
ــور  ــاری کش ــای تج ــیاری را در جریان ه ــانات بس ــر، نوس ــال های اخی ــژه در س ــل، به وی بین المل
ســبب شــده اســت. ایــن امــر قابلیــت پیش بینی هــای تجــاری و احتمــال رخــداد آنهــا را بســیار 
کاهــش می دهــد. بــه عنــوان مثــال در ســال 1396، تجــارت ایــران به ســبب تغییــر ســلیقه یــا 
ــا  خوشــبینانه ترین فــروض، تغییــر تصمیــم و سیاســت های تجــاری کشــورهایی نــه چنــدان  )ب
قــوی، همچــون عــراق، هنــد و ترکیــه، نوســانات شــدیدی را در بســیاری از کاالهــا تجربــه کــرده 
اســت. بدیهــی اســت کــه بــا تغییــر رویکــرد اقتصادهــای بزرگتــر و تأثیرگذارتــر دنیــا، می تــوان 

بزرگ تریــن و شــدیدترین نوســانات را محتمــل دانســت. 
ــل  ــت و عام ــاد اس ــیار زی ــال 1397 بس ــده در س ــن و تثبیت ش ــاری نامطمئ ــت های تج سیاس
تشــدیدکننده یــا حتــی ایجادکننــده آن مســائل، تصمیــم بــه تقریــب نامعلــوم دولــت کنونــی ایــاالت 
متحــده آمریــکا در خصــوص برجــام اســت. چنانچــه ایــن دولــت تعلیــق تحریم هــای هســته ای علیــه 
ایــران را در اردیبهشــت مــاه تمدیــد نکنــد، شــرایطی مشــابه بــا دوره هایــی پیــش از برجــام را می تــوان 
بــرای تجــارت ایــران ترســیم کــرد؛ بنابرایــن در مقالــه حاضــر، فــرض شــده که برجــام تمدیــد خواهد 
شــد و در صــورت برقــرار مانــدن برجــام و عــدم بازگشــت بــه شــرایط پیــش از آن، تحلیــل شــده کــه 

ســایر شــرایط چگونــه تغییــر خواهنــد کــرد و چــه تجارتــی را بــرای ایــران رقــم خواهنــد زد.
ایــران پــس از برجــام، مذاکــرات تجــاری بســیاری انجــام داده و معاهــدات تجــاری متعــددی 
ــم  ــران فراه ــارت ای ــرای تج ــوب را ب ــم اندازی مطل ــدات چش ــن معاه ــت. ای ــرده اس ــی ک را نهای
می ســازند، لیکــن باتوجــه بــه ایــرادات اساســی ایــن قبیــل معاهــدات، ایــن چشــم انداز مطلــوب 
محقــق نشــده اســت. بــا آنکــه مذاکــرات و معاهــدات طرح شــده در ســال  1396ظاهــری جــذاب 
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دارنــد، پیداســت کــه در صــورت پایبنــدی تمــام و کمــال دوطــرف بــر تعهــدات نیــز، بــاز احتمــال 
ــروه از  ــن گ ــی ای ــت. آسیب شناس ــد داش ــود خواه ــدود وج ــری مح ــا اثرپذی ــری ی تحقق پذی
اقدامــات کشــور، امــکان تعدیــل چشــم اندازهای بالقــوه تجــارت ایــران را فراهــم می ســازند کــه 

ایــن مســئله بخشــی از پژوهــش حاضــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در ایــن پژوهــش، ظرفیت هــای عرضــه کاالیــی ایــران در ســال 1397، با بررســی طرح هــای تولیدی 
و بــا توجــه بــه بازارهــای تولیــد و مصــرف ایــران، انــدازه و چگونگــی تقاضــای کاالیــی آن بــرآورد شــده 
اســت. از ســویی دیگــر، در پژوهــش حاضــر بــا بررســی جــزء بــه جــزء تجــارت نــه مــاه نخســت ســال 
1396 و چگونگــی تغییــرات آن در قیــاس بــا نــه مــاه نخســت ســال 1395، شــوک های تجــارت ایــران 
شناســایی و ریشــه یابی شــده و احتمــال تکــرار آن شــوک ها و علــل آنهــا نیــز ارزیابــی شــده اســت. در 
نهایــت، بنــا بــر نتایــج ایــن قســم از بررســی ها و شــرایط کلــی و بنیادیــن حاکــم بــر تجــارت کشــور، 
همچــون حمــل و نقــل و ... تجــاری شــدن عرضــه و تقاضــای کاالیــی ایــران پیش بینــی شــده اســت. 

11-2- تجارت خارجی
تجــارت خارجــی کاال و میعانــات گازی ایــران در نــه مــاه نخســت ســال 1396، بــا رشــدی بــه 
میــزان ۸ درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبــل بــه 69,۲1۰ میلیــون دالر رســیده اســت. ایــن 
حجــم از تجــارت بــا صــادرات 31,64۰ میلیــون دالری کاال و میعانــات گازی و همچنیــن واردات 
37,57۰ میلــون دالری کاال محقــق شــده اســت. اطاعــات یادشــده بــدان معناســت کــه صــادرات 
ــا  ــاس ب ــش را در قی ــی 1۸ درصــد افزای ــش و واردات کاالی ــات گازی ۲ درصــد کاه کاال و میعان

مــدت مشــابه قبــل خــود داشــته اســت.
ــم آن 4  ــات گازی، حج ــی کاال و میعان ــارت خارج ــدی ارزش تج ــترش ۸ درص ــم گس علی رغ
درصــد کاهــش داشــته اســت. چنیــن محدودیتــی در حجــم تجــارت خارجی کشــور، تنهــا برگرفته 
ــدی 6  ــی رش ــه وزن واردات کاالی ــت؛ چراک ــی آن اس ــف صادرات ــه ردی ــل توج ــت قاب از محدودی
درصــدی را بــه ثبــت رســانیده اســت و ایــن درحالــی اســت کــه وزن صــادرات کاال و میعانــات گازی 

7 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
عاوه بــر غلبــه ارزشــی و وزنــی، واردات ایــران از نظــر قیمتــی بــر ردیــف مکمــل خــود غالــب شــده 
اســت. منطبق بــر اطاعــات منتشــره در پایگاه هــای اطاعاتــی گمــرک ج. ا. ا و ســازمان توســعه تجارت، 
قیمــت هــر تــن کاالی خارجــی 13 درصد رشــد داشــته و با ارزشــی برابــر 1،413 دالر وارد کشــور شــده 
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اســت و ایــن در حالــی اســت کــه هــر تــن کاال و میعانــات گازی ایرانــی تنهــا رشــدی 5 درصدی داشــته 
و فقــط بــا قیمتــی  دالر صــادر شــده اســت. در جــدول شــماره ... اطاعــات مذکور قابل مشــاهده اســت.
گفتنــی اســت کــه ایــران بــا جمعیتــی ۸5 میلیونــی، ســهمی کمتــر از 1 درصــد از حجــم تجــارت 
خارجــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بررســی اطاعــات مربــوط بــه واردات بــا تولیــد ناخالــص 
داخلــی و همچنیــن ســرانه وارداتــی ایــران در قیــاس بــا کشــورهای توســعه یافته، همچون انگلســتان، 
ایــاالت متحــده، آلمــان، ژاپــن و فرانســه، نشــان از کوچکــی حجــم واردات ایــران دارد. به عنــوان مثال، 
درحالــی کــه ســرانه وارداتــی ایــران تنهــا 1,6۰۰ دالر بــوده اســت، میــزان مشــابه بــرای آلمــان برابــر 
17,۰۰۰ دالر، انگلســتان 14,۰۰۰ دالر، فرانســه 13,۰۰۰ دالر، آمریــکا 9,۰۰۰ دالر و ژاپــن ۸,۰۰۰ دالر 
بــوده اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت رشــد تجــارت کشــور امــری بدیهــی و حتــی مطلــوب اســت. 
لیکــن عــدم حرکــت متــوازن واردات بــا مکمــل تجــاری خــود، یعنی صــادرات، قــدرت دفــاع از چنین 
افزایشــی را در واردات می کاهــد. بــه عبارتــی دیگــر، ارزیابــی گســترش تجــارت ایــران بــا گســترش 

همزمــان و متــوازن هــر دو ردیــف صــادرات و واردات مثبــت اســت.
جدول شماره 11-1 تصویری کلی از تجارت خارجی ایران در نه ماه نخست سال 1396

شرح

نه ماهه 1396نه ماه 1395

 وزن
)هزارتن(

 ارزش 
)میلیون دالر(

 قیمت هرتن
 )دالر(

 وزن
 )هزارتن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 قیمت هرتن
 )دالر(

تجارت کاال و 
میعانات گازی

120,27264,168534115,17169,210601

106,89858,923551102,17564,112627تجارت کاال

صادرات کاال و 
میعانات گازی

95,12532,41334188,57631,640357

81,75127,16833275.58026,542351صادرات کاال

25,14731,7551,26326,59537,5701,413واردات
مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس
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نمودار شماره 11-1 میزان تغییرات در روند تجارت خارجی ایران در نه ماه نخست 1396 در 
مقایسه با  مدت مشابه قبل

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

ســاختار تجــارت خارجــی ایــران یــک تراز تجــاری منفــی بــه میــزان 5,93۰ میلیــون دالر ایجاد 
کــرده اســت. ایــن شــاخص بــرای ایــران در تمــام دهه هــای گذشــته بــه اســتثنای دو ســال 1394 
و 1395 میزانــی منفــی بــوده اســت. علــت اصلــی مثبــت شــدن تــراز تجــاری در ســال های 1394 
و 1395 را می تــوان بــه ترتیــب محدودیــت واردات و گســترش صــادرات میعانــات گازی دانســت. 
در ســال 1394، کاهــش ۲1 درصــدی ارزش واردات بــا اعمــال محدودیت هــای بســیار وارداتــی در 
کنــار کاهــش 15 درصــدی صــادرات )بــا احتســاب میعانــات گازی(، تــراز مثبت تجــاری را بــه 9۲4 
میلیــون دالر رســاند. در ســال 1395، بــا ســرازیری میعانــات گازی انبارشــده در مخــازن شــناور یــا 
حتــی خشــکی ها در طــی ســال های تحریــم بــه بازارهــای بین المللــی، میــزان صــادرات میعانــات 
گازی بــا 7۸ درصــد افزایــش بــه 1۸,663 هــزار تــن رســید. عــدم پایــداری محدودیــت دســتوری 
واردات و تخلیــه انبارهــای نفتــی ایــران ماهیــت تــراز مثبــت تجــاری کشــور را ناپایدار می ســاختند. 

از ایــن رو، رونــد نزولــی مجــدد تــراز تجــاری کشــور قابــل پیش بینــی بــود.
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نمودار شماره 11-2 تراز تجارت کاالیی ایران در نه ماه نخست سال 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

11-3- صادرات کاالیی
چنانچــه در بخــش قبــل شــرح داده شــد، صــادرات کاالیــی بــه طورکلــی محدودیتــی ۲ درصدی 
را تجربــه کــرده اســت و بررســی ســاختار صــادرات نشــان می دهــد کــه بیشــترین رونــد کاهــش بــا 
۸ درصــد و 5 درصــد مربــوط بــه گروه هــای پتروشــیمی و کشــاورزی بــوده کــه ایــران در آنهــا بــاز 
مزیــت دارد. رشــد نزولــی صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و کشــاورزی در حالــی رخ داده اســت 
کــه قیمــت ایــن گروه هــای کاالیــی تــا 9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــه عبارتــی دیگــر، حجــم 
محصــوالت پتروشــیمی تــا 15 درصــد و محصــوالت کشــاورزی تــا 13 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
میــزان صــادرات گــروه پتروشــیمی بــه ارزش 9،5۸4 میلیــون دالر بــه میــزان 19،617 هــزار تــن و 

میــزان صــادرات کشــاورزی بــه ارزش ۲،۸19 میلیــون دالر بــه میــزان 3،۰۲4 بــوده اســت. 
در نــه مــاه نخســت ســال 1396، در حــدود ۸۸،576 هــزار تــن )۸ درصــد کاهــش نســبت بــه 
دوره مشــابه قبــل( بــه ارزش 31،64۰ میلیــون دالر )۲ درصــد کاهــش نســبت بــه دوره مشــابه 
ــه  ــر 39۲ دالر، ب ــا ارزشــی براب ــی ب ــن گــروه کاالی ــات گازی صــادر شــده اســت. ای قبــل( میعان
ازای هــر یــک تــن در نــه مــاه نخســت ســال 1396، درحــدود 15 درصــد از وزن و 16 درصــد از 

صــادرات کاالیــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
چندیــن دهــه اســت کــه صــادرات ایــران بــا مســائل مهمــی همچــون توســعه نیافتگی شــبکه 
حمــل و نقــل کشــور، عــدم وجــود پیونــد شــبکه ای بانکــی در جامعــه بین الملــل، عملکــرد بــدون 
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نظــم و آینــده نگــری، عــدم تحقــق کامــل بســته های حمایــت از صــادرات و ... دســت و پنجــه 
نــرم می کنــد و نتیجــه آن حجــم کوچــک تجــارت جهانــی ایــران بــوده اســت. اگرچــه عوامــل 
طــرح شــده دالیــل بنیادیــن محدودیــت صــادرات کشــور هســتند، لیکــن کاهــش صــادرات ســال 

جــاری در هــر گــروه کاالیــی دلیــل خــاص خــود را دارد.
کاهــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی، به طــور عمــده، در نتیجــه کاهــش صــادرات 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــیب، رخ داده و ای ــته و س ــون پس ــاورزی، همچ ــام کش ــوالت خ محص
صــادرات صنایــع غذایــی افزایــش پیــدا کــرده اســت. در ایــن خصــوص، افزایــش زیــاد صــادرات 
در ســال گذشــته و در نتیجــه محدودیــت موجــودی انبــار ســال جــاری بــرای صــادرات، علــت 
اصلــی کاهــش صــادرات در 9 مــاه نخســت   1396اظهــار شــده اســت. باوجــود وضعیــت مشــابه 
ــدون  ــادرات ب ــی، ص ــد بی نظم ــر می رس ــاورزی، به نظ ــای کش ــی از کااله ــام متنوع ــرای اق ب
ــر بی برنامگــی صــادرات،  ــوان در رأس عوامــل دانســت. عاوه ب ــدون آینده نگــری را بت ــه و ب برنام
نــوع و کیفیــت محصــوالت تولیدشــده صادراتــی کشــور نیــز مســبب کاهــش آن بوده انــد؛ چراکــه 
بســیاری از صــادرات کشــاورزی و دامــی ایــران از کشــورهایی همچــون عــراق، افغانســتان و امارات 
ــودن محصــوالت کشــاورزی  ــارات رســیده، ارگانیــک نب ــه اظه ــا توجــه ب ــد. ب برگشــت خورده ان
ایــران، مهم تریــن علــت یادشــده از ســوی مقامــات عــراق و افغانســتان بــرای برگشــت کاالهــای 
ــا و  ــودن میوه ه ــمی ب ــگ و س ــق رن ــر تزری ــایعاتی مبنی ب ــود ش ــن وج ــوده و همچنی ــی ب ایران
صیفی جــات ایرانــی منجــر بــه برگشــت کاال از امــارات شــده اســت. دریافــت چنیــن پیام هایــی از 
کشــورهایی کــه حداقــل بــه لحــاظ تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا ایــران قابــل قیــاس نیســتند، 

ــران در ایــن بخــش دارد. بی شــک نشــان از رفتــار ناصحیــح و غیــر اســتراتژیک تجــاری ای
علــت کاهــش صــادرات میعانــات گازی را می تــوان در ســه عامــل خاصــه کــرد: نخســت آنکه، 
بــا آغــاز ســال  1396ذخایــر میعانــات گازی ایــران بــر روی دریاهــا )انبارشــده و بــه تعلیق درآمــده 
ــرازیر  ــی س ــای بین الملل ــه بازاره ــال 1395 ب ــه در س ــم( ک ــال های تحری ــا در س در نفت کش ه
شــدند و تــراز تجــاری مثبــت آن ســال را رقــم می زدنــد، بــه پایــان رســید. بنابرایــن، صــادرات 
ــت و  ــات تولیدشــده در طــول ســال صــورت گرف ــع میعان ــا از منب ــات در ســال 1396تنه میعان
ــا راه انــدازی پاالیشــگاه خلیــج  ــا توجــه بــه ظرفیــت تولیــد کشــور محــدود بــود؛ دوم آنکــه، ب ب
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فــارس بــا خــوارک میعانــات گازی و نفــت ســبک، مصــرف داخلــی ایــن گــروه کاالیــی افزایــش و 
در نتیجــه صــادرات آن کاهــش یافــت. البتــه در ایــن دوره زمانــی، تنهــا فــاز نخســت پاالیشــگاه 
خلیــج فــارس بــه بهره بــرداری رســیده بــود و ایــن نــوع از مصــرف میعانــات گازی گرچــه محــدود 
ــام  ــا انج ــته، ب ــال گذش ــامبر س ــر و دس ــای نوامب ــه، در ماه ه ــوم آنک ــود؛ س ــذار ب ــن تأثیرگ لیک

تعمیــرات اساســی دوره ای در برخــی فازهــای پــارس جنوبــی، تولیــد ایــران کاهــش یافــت.
علــت کاهــش صــادرات پتروشــیمی را نیــز می تــوان در دشــوارتر شــدن آن صــادرات، بــه ســه 
بــازار مهــم چیــن، امــارات و ترکیــه بررســی کــرد. البتــه ایــن دشــواری حاصــل ســازمان FATF  بــه 
محدودیــت واردات بــدون اخــذ گواهــی تأییــد از مبــدأ و همچنیــن محدودیــت تجــارت در خــارج از 
سیســتم بانکــی شــفاف بــوده اســت. ســازمان FATF کــه بــه ابتــکار گــروه G7 بــا هــدف مبــارزه بــا 
جرائــم پولشــویی تشــکیل شــد، بــدون اعمــال جریمــه و تنهــا بــا اعتبار بخشــی بــه سیســتم بانکی 
یــک کشــور نقــش خــود را ایفــا می کنــد. کشــورهای متعــددی نیــز بــا انگیــزه دریافــت اعتبــار از 
ســازمان FATF، توصیه هــای آن را بــه صــورت قوانینــی جــدی در تجــارت خــود لحــاظ می کننــد. 
دریافــت گواهــی تأییــد از مبــدأ، به رغــم نقــش اساســی آن در بهبــود ســاختار تجــاری بــه دور 
ــه علــت عــدم  ــر اســت. از ســویی دیگــر، ب از فســاد، دارای رونــدی بروکراتیــک، پیچیــده و زمان ب
پیونــد قــوی ایــران بــا شــبکه بانکــی جهانــی، اعمــال هــر دو قانــون بــرای ایــران بــه طــور مســلم 
بــه محدودیــت و کاهــش صــادرت ایــران منجــر می شــود. اگرچــه ایــن محدودیــت در ســطح کان 
پیشــنهاد شــده بــود، لیکــن شــرکای تجــاری ایــران تمایــل بیشــتری بــرای اعمــال آن در خصــوص 
کاالهــای پتروشــیمی داشــتند؛ چراکــه ایــن ردیــف کاالیــی در ارقام بــزرگ از ایــران صادر می شــود.
ــی  ــادرات غیرنفت ــتی ص ــع دس ــرش و صنای ــدن و ف ــی، مع ــای کاالی ــایر گروه ه ــاف س برخ
ــه 1,3۰9  ــش ب ــد افزای ــا 3۲ درص ــی ب ــادرات محصــوالت معدن ــد. ص ــترش داده ان ــران را گس ای
میلیــون دالر و صــادرات فــرش و صنایــع دســتی بــه ۲4 درصــد افزایــش بــه 345 میلیــون دالر 
رســیده اند. البتــه تمــام رشــد مثبــت صــادرات معــدن و نیمــی از رشــد مثبــت صــادرات فــرش و 
صنایــع دســتی ریشــه در رشــد قیمتــی آن هــا دارد؛ چراکــه وزن صــادرات فــرش و صنایــع دســتی 
ــن امــر  ــی حتــی 1 درصــد کاهــش داشــته اســت. ای 14 درصــد افزایــش و وزن صــادرات معدن

ــه عنــوان نخســتین ویژگــی مثبــت چگونگــی صــادرات لحــاظ کــرد. ــوان ب می ت
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جدول شماره 11-2 ترکیب صادرات غیر نفتی ایران در نه ماه نخست سال 1396
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95,12532,413341%100%100 88,57631,640357%100% 100
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گازی

13,3745,245392%14%1612,9965,098392%15% 16

30 %22%3219,6179,584489%24%23,20210,379447پتروشیمی

39 %36%3931,71112,485394%35%33,73812,565372صنعت
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726537,875%0/0% 0/8834543,125% 0/01% 1/1

9 %3 %93,0242,819932 %4 %3,4752,964853کشاورزی

4 %24 %321,2201,30961,69 %22 %21,32999547معدن

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس
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نمودار شماره11-3  میزان تغییرات صادرات غیر نفتی ایران در نه ماه نخست سال  1396در 
قیاس با مدت مشابه قبل

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

ــت،  ــد صنع ــان می ده ــال 1396 نش ــت س ــاه نخس ــه م ــران در ن ــی ای ــادرات کاالی ــاختار ص س
پتروشــیمی و میعانــات گازی هــر یــک بــه ترتیــب 39 درصــد، 3۰ درصــد و 16 درصــد ارزش ایــن 
ردیــف تجــاری را تشــکیل داده انــد. ترکیــب وزنــی صــادرات کاالیــی کشــور، در ســه گــروه کاالیــی 
ــدان معنــا کــه صنعــت 36 درصــد، پتروشــیمی ۲۲  یادشــده، مشــابه ترکیــب ارزشــی آن اســت؛ ب
درصــد و میعانــات گازی 15 درصــد از وزن صــادرات کاالیــی را تشــکیل داده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه ســهم ارزشــی و وزنــی ســه گــروه عمــده فــرش و صنایــع دســتی، کشــاورزی، و معدن بــا یکدیگر 
تفاوتــی چمشــگیر دارنــد. درحالی کــه فــرش و صنایــع دســتی تنهــا ۰/۰4 درصــد از وزن صــادرات 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن کاالهــای  را تشــکیل می دهــد، 1/1 درصــد ارزش آن را ب
کشــاورزی بــا 3 درصــد ســهم از وزن، بیــش از 9 درصــد از ارزش صــادرات کاالیــی ایــران را تشــکیل 
ــا جــذب یــک  ــه طوری کــه ب ــرای بخــش معــدن وجــود دارد، ب ــد. امــا عکــس ایــن قاعــده ب داده ان
چهــارم حجــم صــادرات کاالیــی، تنهــا 4 درصــد ارزش آن را تشــکیل داده اســت. در نــه مــاه نخســت 
ســال 1394 ایــران 13,44۲,5۰7 تــن ســنگ آهــن را بــه قیمــت هــر تــن 56 دالر صــادر کرده اســت. 

ســیزده میلیــون تــن برابــر بــا بیــش از 15 درصــد از حجــم صــادرات کاالیــی ایــران بــوده اســت.
در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه، بــه ازای 43،1۲5 دالر یــک تــن فــرش و صنایــع دســتی صــادر 
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شــده اســت کــه ایــن گــروه کاالیــی بــا اختافــی بســیار بــزرگ ارزشــمندترین ردیــف صادراتــی 
ــا 93۲ دالر  ــاورزی ب ــای کش ــس از آن کااله ــت. پ ــکیل داده اس ــان را تش ــد یکس ــران در واح ای
ــی فــرش و کشــاورزی، معــدن، صنعــت  ــرار دارد. برخــاف گروه هــای کاالی ــن ق ــه ازای هــر ت ب
ــن از  ــر ت ــد. ه ــکیل داده ان ــران را تش ــی ای ــای کاالی ــن گروه ه ــم قیمت تری ــات گازی ک و میعان
کاالهــای معدنــی تنهــا بــا قیمتــی 61 دالر و صنعتــی و میعانــات گازی فقــط با قیمتــی 394 دالر 
صــادر شــده اند. ایــن امــر بــه معنــای صــادر کاالهــای صنعتــی بــا ارزش افــزوده بســیار پاییــن 
اســت. نمــودار شــماره 3  نســبت ســهم گروه هــای کاالیــی صــادرات  از ارزش بــه ســهم آن هــا از 

ــه مــاه نخســت ســال 1396 نشــان می دهــد. وزن کل صــادرات کاالیــی را در ن
جدول شماره 11-3 نسبت سهم از ارزش به سهم از وزن گروه های عمده صادرات کاالیی ایران در نه 

ماه نخست سال 1396

نه ماهه 1396نه ماهه 1395نوع کاالی صادراتی

1/151/10میعانات گازی

1/311/37پتروشیمی

1/091/10صنعت

111/10120/73فرش و صنایع دستی

2/502/61کشاورزی

0/140/17معدن
مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

11-4- واردات کاالیی
ــه  ــون دالر ب ــرمایه ای، 7،۲1۲ میلی ــای س ــه کااله ــون دالر ب ــور 5،59۸ میلی در واردات کش
کاالهــای مصرفــی و ۲۲،556 میلیــون دالر بــه کاالهــای واســطه ای اختصــاص یافتــه اســت. واردات 
ــه کــرده اســت  ــه دوره مشــابه قبــل رشــدی 65 درصــدی را تجرب ــی نســبت ب کاالهــای مصرف
کــه تمــام ایــن رشــد در ارزش را مرهــون رشــد 66 درصــدی حجــم خــود اســت. ارزش واردات 
کاالهــای ســرمایه ای بــه انــدازه 6 درصــد محــدود شــده اســت کــه البتــه ایــن محدودیــت بــه 
ــرمایه ای رشــدی 6 درصــدی  ــای س ــه وزن کااله ــوده اســت؛ چراک ــت آن ب ــش قیم ــت کاه عل
ــن  ــر ای ــه اســت. ب ــش یافت ــا 9 درصــد کاه ــن ت ــر ت ــه ازای ه ــت دالری آن ب ــه قیم ــته ک داش
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اســاس، به نظــر می رســد تمــام رشــد قیمتــی واردات کشــور را بتــوان بــه رشــد قیمتــی کاالهــای 
واســطه ای نســبت داد. ایــن نــوع از کاالهــای وارداتــی رشــدی ۲1 درصــدی در ارزش را بــه کمــک 

رشــدی 1۰ درصــدی در حجــم و 9 درصــدی در قیمــت تجربــه کــرده اســت.
جدول شماره 11-4 ترکیب کاالهای وارداتی، قیمت آن از نظر نوع مصرف در نه ماهه نخست سال 1396

نوع کاالی 
وارداتی

نه ماهه 1396نه ماهه 1395

وزن 
)هزار تن(

 ارزش
)میلیون دالر(

قیمت هر 
تن )دالر(

وزن 
)هزار تن(

 ارزش
)میلیون دالر(

قیمت هر 
تن )دالر(

19,23118,6909721,20222,556106واسطه ای

5445,9861,1005795,598967سرمایه ای

1,5634,3742802,5957,212278مصرفی

3,5292,448712,2142,18299سایر

25,14731,75512626,59537,570141کل واردات
مأخذ: گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا و محاسبات کارشناس

نمودار شماره 11-4 میزان تغییرات واردات از نظر نوع مصرف در نه ماه نخست سال  
1396در قیاس با مدت مشابه قبل

مأخذ: گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا و محاسبات کارشناس

ــش از ۸۰ درصــد واردات کشــور، در  ــت بی ــوان گف ــب واردات، می ت ــاختار و ترکی براســاس س
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پاســخ بــه نیــاز بخــش تولیــد و ۲۰ درصــد از آن، در پاســخ بــه نیــاز بــازار مصــرف محقــق شــده 
اســت. لیکــن باتوجــه بــه چگونگــی تغییــرات ترکیــب در دوره مــورد مطالعــه، به نظــر می رســد 
واردات بیشــتر بــه ســمت پاســخ بــه نیــاز بــازار مصــرف متمایــل شــده اســت تــا پاســخ بــه نیــاز 
ــه هشــدارهای اعام شــده از ســوی بازارهــا  ــه آنکــه واردات در پاســخ ب بخــش تولیــد. باتوجــه ب
ــد بخــش  ــر می رس ــرایطی به نظ ــن ش ــد، در چنی ــادل( رخ می ده ــاد تع ــاز و ایج ــه نی ــخ ب )پاس
ــر  ــن ام ــاز نکــرده اســت و ای ــرای واردات )کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای( اعــام نی ــد ب تولی
باتوجــه بــه شــرایط رکــود کشــور، برخــاف تاش هــا و برنامه هــای متعــدد بــرای خــروج از آن 

ــود. ــی نمی ش ــوب ارزیاب مطل
کاالهــای وارداتــی در نــه مــاه نخســت ســال1396 تــا 19 درصــد بــه کاالهــای مصرفــی، 15 
درصــد کاالهــای ســرمایه ای و 6۰ درصــد کاالهــای واســطه ای اختصــاص یافتــه اســت. در بــازه 
ــل مــدت مشــابه قبــل، در حالی کــه ســهم کاالهــای واســطه ای  ــی مــورد مطالعــه، در مقاب زمان
ــوده، ســهم کاالهــای مصرفــی 5 درصــد افزایــش و ســهم کاالهــای  ــه طــور نســبی یکســان ب ب
ســرمایه ای 4درصــد کاهــش یافتــه اســت. نکتــه قابــل توجــه در ایــن خصــوص، آن اســت کــه 
بــه جــز در ســال های 13۸4 و 13۸5 ســهم کاالهــای مصرفــی در تمــام 15 ســال قبــل، از 15 
درصــد تجــاوز نکــرده بــود. همچنیــن پــس از کاهــش ســهم کاالهــای ســرمایه ای از 4۰ درصــد 
)پیــش از نیمــه دوم دهــه هشــتاد( بــه 1۲ درصــد در ســال 139۲، ایــن شــاخص رونــد افزایشــی 
پیداکــرده بــود کــه مجــدداً بــا کاهــش قابــل ماحظــه در ســال 1396 مواجــه شــد. بــه عبارتــی 
دیگــر، ســهم 19 درصــد بــرای کاالهــای مصرفــی جــزء بیشــترین درصدهــا و ســهم 15 درصــد 

بــرای کاالهــای ســرمایه ای جــزء کمتریــن درصدهاســت. 
منظــور از کاالهــای طبقه بندی نشــده، کاالهایــی اســت کــه گمــرک بــا هــدف امنیــت اطاعاتــی 
بیشــتر و بــه دلیــل محرمانــه بــودن اطاعــات مربــوط بــه برخــی از کاالهــا، آن اطاعــات را منتشــر 
نمی کنــد و آن را در اختیــار ســازمان توســعه تجــارت قــرار نمی دهــد. کاالهایــی هماننــد بنزیــن 
در ایــن گــروه قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن می تــوان تغییــرات در ایــن گــروه را تــا انــدازه بســیار بــه 
تغییــرات در کاالهــای ســرمایه ای و به طــور ویــژه در کاالهــای واســطه ای مرتبــط دانســت. مشــاهده 
اطاعــات مربــوط بــه دو دهــه گذشــته نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش و یــا کاهــش ســهم ایــن 
ردیــف کاالیــی در اطاعــات منتشرشــده، ســهم کاالهــای واســطه ای و تــا انــدازه ای  ســرمایه ای بــا 
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رونــد یکســانی کاهــش و افزایــش می یابــد. در نــه مــاه نخســت ســال 1396، حتــی بــا توزیــع 6 
ــوان کاهــش  ــان کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای، می ت درصــدی کاالهــای طبقه بندی نشــده می
ــه  ــرد. در ســال 1394 و 1395 ب ســهم جمع شــده واردات ســرمایه ای و واســطه ای را مشــاهده ک
ــرمایه و طبقه بندی نشــده  ــطه ای، س ــه واس ــوط ب ــد واردات مرب ــد و ۸6 درص ــا ۸7 درص ــب ت ترتی

بــوده و ایــن میــزان در ســال  1396تــا ۸1 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
نمودار شماره 11-5  ترکیب کاالهای وارداتی از نظر نوع مصرف در نه ماه نخست سال  

1396 )درصد(

مأخذ: گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت و محاسبات کارشناس

11-5- کشورهای طرف معامله در تجارت ایران
ــر ریســک  ــن ام ــد و ای ــادی دارن ــی بســیار زی ــت جغرافیای ــران محدودی بازارهــای تجــاری ای
تجــارت ایــران را افزایــش می دهــد؛ چراکــه بــا تغییــر تصمیــم تنهــا در یکــی از بازارهــا، تجــارت 
ایــران دســتخوش تغییــرات بســیار زیــادی خواهــد شــد. همان طــور کــه در ســال  1396تجربــه 
ــوص  ــن در خص ــه و چی ــور ترکی ــاری کش ــای تج ــات و رفتاره ــر تصمیم ــا تغیی ــا ب ــد؛ تنه ش
درخواســت گواهــی تأییــد از مبــدأ صــادرات کشــور یــا کشــورهای عــراق و هنــد، واردات کشــور 
ــا  ــال ب ــی فع ــاط سیاس ــراری ارتب ــد برق ــئله نیازمن ــن مس ــد. ای ــزرگ ش ــانی ب ــتخوش نوس دس

ــا نظــم و ثبــات سیاســی بیشــتر اســت.  کشــورهایی ب
مهم ترین بازارهای هدف تجارت ایران

ــتین  ــی، نخس ــای صادرات ــوم کااله ــک س ــذب ی ــا ج ــته ب ــال های گذش ــون س ــن همچ چی
ــازار هــدف کشــور اســت. پــس از چیــن کشــورهای، عــراق، امــارات متحــده، جمهــوری کــره  ب
ــور  ــج کش ــتند. پن ــران هس ــادرات ای ــاری ص ــرکاری تج ــن ش ــب بزرگ تری ــتان به ترتی و افغانس
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یادشــده مقصــد بیــش از 65 درصــد صــادرات ایــران بوده انــد و قابــل توجــه اســت کــه بیــش از 
ــوده اســت. ــه ده کشــور دنیــا ب ۸3 درصــد صــادرات ایــران تنهــا ب

نمودار شماره 11-6 مهم ترین مقاصد تجاری ایران در نه ماه نخست 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، و محاسبات کارشناس

ــی در خصــوص  ــل توجه ــرات قاب ــاه  نخســت ســال 1396، تغیی ــه م ــان صــادرات ن در جری
ــه،  ــه ترکی ــور از جمل ــاری کش ــن مقاصــد تج ــی در مهم تری ــای صادرات ــی جــذب کااله چگونگ
چیــن، امــارات متحــده، هنــد، جمهــوری کــره، ژاپــن و آلمــان رخ داده اســت. در حالــت کلــی، 
ــه میــزان 6 درصــد و 1۸  ــه هنــد و امــارات هــر یــک ب ــا کاهــش صــادرات ب به نظــر می رســد ب
درصــد و در مقابــل، افزایــش صــادرات بــه آلمــان و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــه میــزان 13 درصد 
و ۲9 درصــد، روابــط تجــاری بهتــر و بــدون واســطه ای بــرای ایــران ایجــاد شــده اســت. البتــه در 
ایــن میــان، کاهــش 65 درصــدی صــادرات بــه ژاپــن کــه غالبــاً در نتیجــه کاهــش واردات میعانات 

گازی ژاپــن از ایــران و جبــران آن از عربســتان بــوده اســت، قابــل توجــه اســت.
ــط  ــر بهبــود رواب ــواع پایگاه هــای خبــری، مبنــی ب ــوط، در ان  برخــاف اظهــارات مســئوالن مرب
تجــاری ایــران و ترکیــه، بــا توجــه بــه  اطاعــات خــام منتشرشــده از ســوی گمــرک ج. ا. ا و ســازمان 
توســعه تجــارت صــادرات ایــران بــه ترکیــه، تــا 43 درصــد کاهــش یافته اســت. ملــزم ســاختن صدور 
گواهــی تأییــد از مبــدأ، کــه خــود دارای رونــدی بروکراتیــک، پیچیــده و زمان بــر هســت، از جانــب 
ترکیــه، به طــور کلــی، منجــر بــه کاهــش کاالهــای صادراتــی ایــران شــد، البتــه ایــن کاهــش  به ویــژه 
در خصــوص کاالهــای پتروشــیمی قابــل مشــاهد بــود. بــر اســاس اظهــارات مســئوالن مربــوط، ایــن 
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موضــوع ســوءتفاهمی بیــش نبــوده؛ چراکــه بــر اســاس مذاکــرات انجام شــده میــان دو کشــور، تنهــا 
کاالهــای دارای تعرفــه ترجیحــی ملــزم بــه دریافــت گواهــی تأییــد از مبــدأ بــوده، لیکــن ترکیــه ایــن 
ــن  ــم برطرف ســازی ای ــرده اســت. به رغ ــال ک ــران اعم ــی ای ــای صادرات ــام کااله ــرای تم ــون را ب قان

ســوءتفاهم در شــش مــاه نخســت ســال، ایــن کاهــش صــادرات بــه ترکیــه همچنــان ادامــه دارد.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در خصــوص صــادرات بــه ترکیــه، مربــوط بــه تعرفه هــای ترجیحــی 
اســت کــه برخــاف اظهــارات مســئوالن، بــا توجــه بــه ماهیــت خــود، نه تنهــا منجــر بــه توســعه 
صــادرات ایــران نشــدند و نخواهنــد شــد، حتــی کل صــادرات ایــران بــه ترکیــه بــه نــام تعرفــه 

ترجیحــی، در نــه مــاه نخســت ســال نیــز کامــًا محــدود شــد.
در تعرفه هــای ترجیحــی برقرارشــده میــان ایــران و ترکیه، ترکیــه 14۰ فقــره از کاالهــای صادراتی 
ایــران، شــامل اقــام کشــاورزی، شــیاتی و مــواد غذایــی غیراساســی و ایــران 1۲5 فقــره از کاالهــای 
صادراتــی ترکیــه، شــامل تولیــدات صنعتــی را تحــت پوشــش تخفیــف تعرفه هــای گمرکــی قــرار 
داده انــد. کاالهــای صنعتــی ایرانــی مــورد تأییــد طــرف تــرک، شــامل انــواع تایــر، دمپایی پاســتیکی، 
مصالــح ســاختمانی، میــخ، ظــروف بــرای گاز، اجــاق گاز بــا گاز طبیعی، ســماور و کابل هــای الکتریکی 
اســت. تنهــا ردیــف کاالیــی قابــل توجــه در ایــن خصــوص، مربــوط بــه تایــر اســت کــه ایــران بــه 
هیــچ وجــه در زمینــه تایــر صادراتــی نیســت. در ایــن حــوزه، ایــران 37۰ میلیــون دالر واردات و تنهــا 
۲7 میلیــون دالر صــادرات محــدود بــه کشــورهای افغانســتان و پاکســتان دارد. ایــن درحالــی اســت 
کــه تنهــا ســه قلــم کاالهــای صنعتــی تــرک مــورد تأییــد ایــران در تعرفه هــای ترجیحــی شــامل 

محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی، پوشــاک، لــوازم برقــی و خانگــی اســت. 
ــل توجــه در ردیف هــای  ــی قاب ــران عمــاً صادرات براســاس آنچــه شــرح داده شــد، از ســویی، ای
مشــمول تعرفــه ترجیحــی بــه ترکیــه نــدارد و از ســویی دیگــر، صــادرات قابــل توجــه ایران بــه ترکیه 
شــامل کاالهــای پتروشــیمی اســت کــه نــه تنهــا برخــوردار از تعرفــه ترجیحی نیســت، بلکــه از جانب 
ــدأ شــد؛  ــد از مب ــت گواهــی تأیی ــون دریاف ــه ســوءتفاهم( مشــمول قان ــه )به نظــر می رســد ب ترکی
بنابرایــن ایــران نه تنهــا امــکان توســعه صــادرات خــود بــه ترکیــه را از طریــق تعرفه ترجیحی نداشــت، 
بلکــه بــا الــزام صــدور گواهــی تأییــد از مبــدأ، محدودیــت صــادرات خــود را بــه ترکیــه شــاهد بــود که 

منجــر بــه تــراز منفــی تجــاری ایــران بــه میــزان 1,۰3۲ میلیــون دالری بــا ترکیــه شــد.
ــع و  ــت، موان ــز اهمی ــازار حائ ــوان ب ــن، به عن ــت چی ــد دول ــی جدی ــی و بانک ــررات گمرک مق
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دیوان ســاالری جدیــدی را بــرای صــادرات به وجــود آورده اســت. بیشــتر صادرکننــدگان 
محصــوالت پتروشــیمی ایــران، ارزهــای حاصــل از تجــارت خــود را خــارج از سیســتم بانکــی و 
ــه  ــر توصی ــن )عاوه ب ــک مرکــزی چی ــا فشــارهای بان ــد. ب ــا منتقــل می کردن ــق صرافی ه از طری
ســازمان FATF، اعمــال فشــارهای متعــدد از جانــب دولــت کنونــی آمریــکا( بــر واردکننــدگان 
ــا  ــزه چینی ه ــک مرکــزی، انگی ــران از مســیر بان ــا ای ــادالت تجــاری ب ــر انجــام مب خــود، مبنی ب
بــرای تجــارت بــا ایــران و همچنیــن انگیــزه صادرکننــدگان ایرانــی در انجــام ایــن قبیــل معامات 
کاهــش یافــت. علــت کاهــش انگیــزه تجــار ایرانــی، کاهــش قطعــی ســود آنهــا در صــورت معاملــه 
از کانــال بانــک مرکــزی بــه جــای بــازار آزاد و همچنیــن مسدودشــدن دالرهــای آنهــا در چیــن 
بــود. از ســویی دیگــر، دریافــت گواهــی تأییــد از مبــدأ کــه در رونــد چرخــه کاغذبــازی، بســیار 
پیچیــده و زمان بــر هســت، انگیــزه طرفیــن تجــارت را بســیار کاهــش داده اســت و حتــی منجــر 

بــه ترجیــح تجــار چینــی بــر واردات محصــوالت پتروشــیمی از عربســتان شــده اســت.
نمودار شماره 11-7 میزان تغییرات صادرات به نخستین بازارهای هدف تجارت ایران در نه 

ماه نخست  1396در قیاس با مدت مشابه قبل

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، و محاسبات کارشناس

مهم ترین مبادی وارداتی ایران
واردات ایــران در مســیر تاریخــی خــود، عاوه بــر محدودیت زیــاد جغرافیایی، از جانب کشــورهای 
توســعه یافته بــه ســمت کشــورهای در حــال توســعه گرایــش یافتــه اســت و ایــن مســئله نشــان از 
ریســک بــاال و همچنیــن ناتوانــی عملکــرد تجــاری ایــران در تأمیــن وارداتــی حامــل ســرمایه، دانش 
و تکنولــوژی محــرک تولیــد اســت. ایــن گرایــش بــه ســمت کشــورهای کمتــر توســعه یافته، تنهــا 
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ریشــه در تحریــم نــدارد؛ چراکــه ایــن رونــد از بیــش از یــک دهــه پیــش آغــاز شــده و تنهــا در دوره 
تحریــم تســریع یافتــه اســت. در عملکــرد صادراتــی کشــور، در نــه مــاه نخســت ســال  1396و بــا 
توجــه بــه برجــام به نظــر می رســد رونــد آن تــا قــدری کنــد شــده باشــد؛ زیــرا کشــورهایی هماننــد 
ســوییس، فرانســه، هلنــد و انگلســتان، در زمــره 1۰ کشــور نخســت مقصــد کاالهــای تجــاری ایــران 
ــح  ــر باشــد و توضی ــت باالت ــا کیفی ــای واردات کاال ب ــه معن ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ــرار گرفته ان ق

خوبــی بــرای رشــد بــاالی قیمــت کاالهــای وارداتــی کشــور در ایــن دوره زمانــی اســت.
نمودار شماره11-8 مهم ترین مبادی تجاری ایران در نه ماه نخست سال 1396

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، و محاسبات کارشناس  

در نمــودار شــماره .. می تــوان میــزان تغییــرات واردات از نخســتین مبــادی تجــارت ایــران را از 
لحــاظ وزن و ارزش مشــاهده کــرد. به نظــر می رســد اقدامــات ایــران در خصــوص کنتــرل قیمــت 
و کیفیــت کاالهــای وارداتــی از امــارات و به ویــژه چیــن مثمــر ثمــر بــوده اســت؛ چراکــه رشــد 
بیشــتری در ارزش کاالهــای وارداتــی از ایــن دوکشــور را نســبت بــه وزن آنهــا می تــوان مشــاهده 
ــی  ــای صادرات ــه وزن کااله ــرک ج. ا. ا، درحالی ک ــده در گم ــات منتشرش ــاس اطاع ــرد. براس ک
چیــن و امــارات بــه ایــران تنهــا ۸ درصــد و 3 درصــد افزایــش یافتــه، ارزش آنهــا تــا ۲5 درصــد 
ــی از آلمــان  ــد در خصــوص کاالهــای واردات ــن رون ــدا کــرده اســت. ای و 3۰ درصــد افزایــش پی
هــم به خوبــی قابــل مشــاهده اســت؛ چراکــه باوجــود کاهــش 17 درصــدی در وزن، رشــدی 17 

درصــدی در ارزش آنهــا ایجــاد شــده اســت. 
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نمودار شماره 11-9 میزان تغییرات واردات از نخستین مبادی تجارت ایران در نه ماه نخست  
1396 در مقایسه با مدت مشابه قبل

مأخذ: پایگاه اطالعاتی گمرک ج. ا. ا، گزارش مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، و محاسبات کارشناس

11-6- مؤثرترین رویدادهای مؤثر در جریانات تجاری کشور
ــه    ــس در بودج ــوی مجل ــی از س ــهیات صادرات ــرای تس ــان ب ــارد توم ــب 13۰۰ میلی تصوی

ــر ــت زی ــا محوری 1397 ب
حمل و نقل؛ √
 نمایشگاه ها؛ √
 تبلیغات؛ √
 آموزش تجار؛ √
 اطاع رسانی. √

اجاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و اسپانیا   
ارائه متن پیشنهادی همکاری های بانکی؛ √
مذاکره با عمده ترین بانک های تجاری اسپانیا؛ √
همکاری با بانک های کوچک و مؤسسات مالی و بیمه ای؛ √

انعقاد تفاهم نامه دوجانبه گمرک ایران و روسیه   
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براســاس تفاهم نامــه امضاشــده بیــن رؤســای گمــرک ایــران و روســیه، تســهیل تجــارت  √
از طریــق متصــل شــدن تجــارت دو کشــور، کاهــش و حــذف تشــریفات زایــد گمرکــی، 
ــر و  ــه همدیگ ــرک ب ــوی دو گم ــی از س ــام و معرف ــال خوش ن ــار فع ــایی تج شناس

ــادل کاال بیــن دو کشــور مــورد انتظــار اســت. همچنیــن شفاف ســازی تب
ســرمایه گــذاری 15۰ میلیــون یــورو در بحــث ضمانت نامه هــای ارزی و امضــای ســوآپ ارزی   

بــا ترکیه و پاکســتان
انجــام مذاکــرات درخصــوص امــکان امضــای اســنادی در زمینــه  آنتــی دامپینــگ، موافقتنامه   

ــه آزاد  ــه منطق ــوط ب ــائل مرب ــات و مس ــی، موضوع ــای بانک ــی و همکاری ه ــارت ترجیح تج
ــران و هنــد تجــاری - صنعتــی چابهار میــان ای

افزایــش ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی تــا مــرز 7۲ میلیــون تا پایــان ســال  1396با   
بهره بــرداری از 5 طــرح )تولیــد قطعــی در ســال 1397(

ــوالت    ــاالنه محص ــد س ــت تولی ــی ظرفی ــزار تن ــون و ۸5۰ ه ــه 9 میلی ــب ب ــش قری افزای
پتروشــیمی ایــران و پیش بینــی هفــت میلیــون و 4۰9 هــزار تــن محصــول قابــل عرضــه بــا 

ــا ــن مجتمعــی و خــوراک واحده ــد بی کســر تولی
فــاز ســوم توســعه پتروشــیمی پردیــس بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و 755 هــزار  √

تــن اوره و آمونیــاک و یــک میلیــون و 65۰ هــزار تــن ظرفیــت محصــوالت قابــل فــروش
ــن  √ ــزار ت ــون و 31۰ ه ــروش دو میلی ــل ف ــد و قاب ــت تولی ــا ظرفی ــیمی کاوه ب  پتروش

ــول متان
فــاز اول پتروشــیمی بوشــهر بــا ظرفیــت تولیــد چهــار میلیــون و 111 هــزار تــن و یــک  √

میلیــون و 776 هــزار تــن ظرفیــت محصــوالت قابــل عرضــه
 پتروشــیمی مرجــان بــا ظرفیــت تولیــد و قابــل فــروش یــک میلیــون و 65۰ هــزار تــن  √

ل نو متا
 فــاز اول پتروشــیمی پتــرو کیمیــای ابــن ســینا بــا ظرفیــت تولیــد و فــروش ۲3 هــزار  √

تــن انیدریــد مالئیــک
ــال    ــان س ــا پای ــد ت ــدار تولی ــیمی در م ــد پتروش ــرح جدی ــار ط ــری چه ــی قرارگی پیش بین

1397 و افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه میــزان دو میلیــون و ۸37 هــزار تنــو تولیــد یــک میلیون 
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و 15۰ هــزار تــن محصــول قابــل عرضــه بــه بــازار بــا کســر خــوراک بیــن مجتمعــی و واحدهــا
ــا ظرفیــت تولیــد ۸۲۲ هــزار تــن و تولیــد 43۸  √ ــاز دوم توســعه پتروشــیمی ایــام ب ف

هــزار تــن محصــول قابــل عرضــه بــه بــازار
 پتروشــیمی اوره و آمونیــاک اردکان بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و 755 هــزار تــن  √

و تولیــد یــک میلیــون و 15۰ هــزار تــن محصــول قابــل عرضــه
 فــاز اول پتروشــیمی کیمیــا صنایــع داالهــو بــا ظرفیــت تولیــد و عرضــه 6۰ هــزار تــن  √

پلــی اســتایرن انبســاطی
واحــد ABS/RUBBER پتروشــیمی جــم بــا ظرفیــت تولیــد و عرضــه ۲۰۰ هــزار تــن  √

محصــول 
پیش بینــی افزایــش ظرفیــت تولیــد محصــوالت در صنعــت پتروشــیمی ایــران از حــدود 6۲   

میلیــون تــن فعلــی بــه مــرز 75 میلیــون تــن بــا بهره بــرداری از 9 طــرح جدیــد پتروشــیمی 
تــا پایــان ســال 1397

افزایــش تولیــد میعانــات گازی بــا تمرکــز بــر میادیــن مشــترک و تولیــد روزانــه 6۸3 هــزار   
بشــکه در پایــان ســال 1396

شــروع صــادرات گاز بــه عــراق تــا میــزان 14 میلیــون متــر مکعــب در روز در پایــان ســال   
1396

تکمیــل خــط لولــه هفتــم سراســری و صــادرات گاز بــه پاکســتان از جملــه اولویت هــای کاری   
شــرکت گاز در ســال آینده

گازرســانی بــه 9۰۰ هــزار مشــترک جدیــد روســتایی و شــهرهای کوچــک و مــرزی در طــی   
ســال جــاری

کاهــش بودجــه ســازمان های معدنــی بــه میــزان ۲6/5 درصــد و کاهــش 7 درصــدی بودجــه   
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی در ســال 1397

ورود کارخانه های استانی فوالد شامل میانه، شادگان و نی ریز در مدار تولید  
ورود رسمی گندله سازی اپال پارسیان و کنستانتره توسعه ملی در مدار تولید  
افزایــش ظرفیــت تولیــد ســاالنه هریــک از واحدهــای تولیــد کنســتانتره و گندلــه در ســال   

آینــده بــه میــزان 5 میلیــون تــن
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اتمام پروژه های میدکو تا پایان سال 1397  
ورود کارخانجــات تولیــد کاتــد مــس )بــا ظرفیــت 5۰ هــزار تــن(، فوالدســازی بردســیر  √

ــا ظرفیــت 55۰ هــزار تــن(،  ــا ظرفیــت 1 میلیــون تــن(، فــرآوری ذغــال طبــس )ب )ب
کارخانــه تولیــد آهــک و دولومیــت )بــا ظرفیــت 4۰۰ هــزار تــن(، گندلــه ســازی بوتیــا 
ــدار  ــه م ــن( و خردایــش مجــدد کنســتانتره ســیرجان ب ــا ظرفیــت ) 5/۲ میلیــون ت ب

تولیــد
امضاء دو یادداشت تفاهم در بخش همکاری کشاورزی و بازرگانی میان ایران و روسیه  
امضاء قرارداد ساخت پاالیشگاه های کوچک و سوآپ نفت با روسیه  
گشــایش اولیــن تجارتخانــه ایــران در آســتراخان، دســتاوردی در فعالیــت چندیــن ســاله برای   

تقویــت روابــط تجــاری ـ اقتصــادی ایــران و روســیه کــه تــدارکات بــرای آغــاز کار آن حــدود 
1۰ ســال طــول می کشــد.

ــا    ــده  ب ــال آین ــل س ــتان در اوای ــران و ازبکس ــور ای ــترک دو کش ــیون مش ــزاری کمیس برگ
محوریــت همکاری هــای بانکــی، حمــل و نقــل و ترانزیــت، نظــام تعرفــه  ترجیحــی، راه انــدازی 

خطــوط هوایــی میــان دو کشــور و ...
حضور 5 هیئت ایرانی در نمایشگاه ساختمان عمان  
جــذب مــواد لبنــی کشــور در عمــان و ورود ۲ برنــد لبنــی ایــران در بــازار رقابتــی موادغذایــی   

ن عما
برگزاری نمایشگاه های مواد غذایی در عمان  
افتتاح مرکز تجاری ایرانی در قزاقستان  
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق  
بازنگری تعرفه های ترجیحی با کشور ترکیه  

افزودن 5 کاالی پتروشیمی به کاالهای ایرانی مورد تأیید ترک  
اولین ورود رسمی خشکبار ایرانی به بازار ویتنام، صادرات خشکبار به ویتنام  
برگــزاری همایش هــای آموزشــی در زمینــه تجــارت بــا ویتنــام )بــا تمرکــز بــر شــرکت در 3۲   

نمایشــگاه ســال ۲۰1۸ در ویتنام(
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11-7- چشم انداز تجارت ایران در سال 1397
بررســی جامــع وضعیــت موجــود و چگونگــی تغییــرات در الگــوی تجــاری کشــور، تصویــر و 
شــناختی جامــع از آن را به دســت می دهــد کــه تــا حــدی چگونگــی حرکت هــای آتــی تجــارت 
ایــران را قابــل ترســیم می ســازد. در چنیــن شــرایطی،  بــر فــرض ثبــات شــرایط، پیش بینــی ای 
انجــام شــده اســت. ریشــه یابی تغییــرات و لحــاظ عوامــل تشــدیدکننده و تعدیل کننــده تغییــرات 
ــری ســوق دهــد. روشــن اســت  ــت محتمل ت ــه ســمت حال ــد پیش بینــی انجام شــده را ب می توان
کــه عوامــل پیش برنــده و مؤثــر بیشــماری در هــر حــوزه ای، از جملــه تجــارت، قابــل شناســایی 
هســتند، لیکــن لحــاظ تمــام عوامــل یــا طیــف وســیعی از آنهــا به رغــم آنکــه ناممکــن به نظــر 
می رســد، می توانــد احتمــال خطــا در تحلیــل را افزایــش دهــد. رخدادهــای اخیــر و آتــی مؤثــر 
بــر رفتــار تجــاری کشــور، البتــه بــا لحــاظ احتمــال وقــوع و تأثیرگــذاری آنهــا، توضیــح خوبــی 

بــرای تغییــرات احتمالــی آتــی تجــارت ایــران هســتند. 
ــرای تجــارت کشــور در ســال آتــی، طــرح چنــد  پیــش از بررســی و طراحــی چشــم اندازی ب

ــد:  ــر می رس ــور کل الزم به نظ ــه ط ــه ب نکت
نخســت آنکــه، از نقطــه نظــر برخــی تحلیل گــران افزایــش ایجادشــده در نــرخ ارز یــک توفیــق 
ــاره  ــود، لیکــن مطالعــات تجربــی درب ــرای بهبــود وضعیــت تجــاری کشــور خواهــد ب اجبــاری ب
اقتصــاد ایــران ثابــت کرده انــد کــه در بلنــد مــدت افزایــش نــرخ ارز بــر بهبــود صــادرات تاثیــر 
چشــمگیری نداشــته و نخواهــد داشــت؛ اگرچــه افزایــش نــرخ ارز می توانــد رونــد صــادرات کاالی 
موجــود در انبــار و از پیــش تولیدشــده را تســریع یــا تســهیل بخشــد، لیکــن  کل صــادرات در 
بلندمــدت یــا میان مــدت را دســتخوش تغییــر نخواهــد کــرد. ایــن امــر می توانــد در دو ویژگــی 
ــاً از  ــت ارز عمدت ــش قیم ــد: 1. افزای ــته باش ــه داش ــرخ ارز ریش ــش ن ــی افزای ــه در چگونگ نهفت
کانــال سیاســی منتــج شــده کــه تنش هــای سیاســی و نااطمینانــی را به طــور قطــع بــه همــراه 
خواهــد داشــت. مســلم اســت ایــن نااطمینانــی و تنــش به وجودآمــده نمی توانــد افزایــش تولیــد 
و صــادرات را نتیجــه دهــد؛ ۲. افزایــش نــرخ ارز برابــر بــا افزایــش قیمــت کاالهــای واســطه ای و 
ســرمایه ای وارداتــی اســت. باتوجــه بــه آنکــه بخــش اعظــم نهاده هــای تولیــد کشــور کاالهــای 
وارداتــی هســتند، ایــن امــر بــه معنــای افزایــش هزینه هــای تولیــد اســت کــه محدودیــت تولیــد 

ــت صــادرات را نتیجــه خواهــد داد؛   ــع، محدودی و به تب
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ــران  ــارت ای ــرای تج ــم ب ــیار مه ــای بس ــراق بازاره ــد و ع ــه، هن ــای ترکی ــه، بازاره دوم آنک
ــی  ــه برگشــت خــوردن کاالهــای صادرات ــل مختلفــی از جمل ــه دالی هســتند. در ســال  1396ب
ایــران از عــراق و هنــد یــا مشــروط ســاختن تجــارت بــه صــدور گواهــی تآییــد از مبــدأ از جانــب 
ترکیــه و ...، تجــارت کشــور نوســاناتی منفــی را تجربــه کــرد. برخــاف مذاکــرات متعــدد در ســال 
1396، محدودیــت تجــارت بــا ایــن گــروه از شــرکای تجــاری ایــران تــا پایــان نــه مــاه نخســت 
ســال 1396، همچنــان تــداوم داشــت. چگونگــی تــداوم یافتــن ایــن مذاکــرات و متعهــد مانــدن 
شــرکا بــه نتیجــه مذاکــرات، رونــد تجــاری کشــور در ســال 1397 را بســیار دســتخوش تغییــر 

خواهــد کــرد؛  
ــا شــریک  ــب توجــه را در ســال 1396 ب ــدات تجــاری جال ــران بیشــتر معاه ــه، ای ســوم آنک
ــرای  ــم گیری ب ــیل چش ــه پتانس ــت ک ــی اس ــن درحال ــت و ای ــته اس ــود داش ــاری روس خ تج
ــده  ــران صادرکنن ــدارد. ای ــود ن ــادرات وج ــود ص ــه بهب ــدات و در نتیج ــن معاه ــری از ای بهره گی
ــران و روســیه اســت. شــریک روس  ــی مشــترک ای ــن ویژگ محصــوالت پتروشــیمی اســت و ای
ایــران در خصــوص مــواد غذایــی، میوه هــای خوراکــی و ســبزیجات واردکننــده بزرگــی اســت کــه 
ایــران به رغــم برخــورداری از مزیــت در تولیــد، متأســفانه در صــادرات ایــن نــوع محصــول دارای 
ــی  ــه عبارت ــل اســت. ب ــل و نق ــرآوری، بســته بندی و حم ــای ف ــن در بخش ه ــای بنیادی ضعف ه

دیگــر، ایــران و روســیه از نظــر نــوع کاال مکمــل تجــاری یکدیگــر نیســتند.
از ســویی دیگــر، سیســتم ارزش گــذاری بــاالی کاالهــای ایرانــی در گمــرک روســیه،  ضعــف در 
بازاریابــی و شناســایی ظرفیت هــای بــازاری روســیه، فقــدان اســتانداردهای بهداشــتی مشــترک،  
ــای  ــه کااله ــی ب ــدگان روس ــد، کشــش تقاضــای مصرف کنن ــذ روادی ــه اخ ــوط ب مشــکات مرب
اروپایــی و بی اعتمــادی دوســویه میــان تجــار دو کشــور، محدودیت هــای جــدی تجــار در حمــل 
ــه(  ــه و ریســک در انجــام معامل ــان، هزین ــوع سیســتم حمــل )افزایــش زم ــار ن کاال در هــر چه
چالش هــای عمــده صادرکننــدگان ایرانــی در مــراوده بــا روســیه اســت کــه بــا انعقــاد قراردادهــای 

تجــاری دســتوری رفــع نخواهنــد شــد، 
ــران، سیســتم ضعیــف و  ــع عمــده تجــارت ای ــه موان ــر از همــه، آن اســت ک ــارم و مهم ت چه
فرســوده حمــل و نقــل، عــدم حضــور ایــران در شــبکه جهانــی بانکــی و عــدم رقابت پذیــری کیفی 
و قیمتــی اســت کــه اجــازه رشــد بــاالی تجــارت ایــران را نخواهنــد داد و البتــه شــریک بــودن بــا 
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کشــورهایی کــه ثبــات سیاســی مناســبی ندارنــد و حتــی چنــدان بــه نتایــج مذاکــرات تجــاری 
ــا تصمیمــات یک شــبه خــود باعــث برگشــت خــوردن کاالهــای صادراتــی  متعهــد نیســتند و ب

می شــوند نیــز محدودیــت تجــارت را تشــدید کــرده اســت.
چشم انداز صادرات ایران

در حــوزه میعانــات گازی، انتظــار کاهشــی جزئــی در حجــم صادراتــی، لیکــن با افزایــش ارزش 
آن وجــود دارد. در دوره هــای تحریــم درحــدود 75 میلیــون بشــکه میعانــات گازی روی آب ذخیره 
ــون بشــکه رســید و در شــرایط حاضــر  ــه ۲5 میلی ــی شــدن برجــام ب ــا اجرای ــود کــه ب شــده ب
هــم هیــچ محمولــه ذخیره شــده ای روی آب نیســت. بنابرایــن، میــزان صــادرات میعانــات کشــور 
محــدود بــه تــوان تولیــدی آن خواهــد بــود. براســاس برنامه هــای وزارت نفــت، انتظــار افزایــش 
تنهــا 1۰ درصــدی در ظرفیــت تولیــد میعانــات گازی وجــود دارد، لیکــن باتوجــه بــه تعمیــرات 
اساســی و دوره ای انجام شــده در ســال 1396، تولیــد میعانــات نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 
ــات  ــه تغییــر میــزان مصــرف داخلــی، رشــد صــادرات میعان باالتــری خواهــد داشــت. باتوجــه ب
ــد  ــش تولی ــی از افزای ــه بخش ــد؛ چراک ــر نمی رس ــل به نظ ــد آن محتم ــد تولی ــا رش ــب ب متناس
جایگزیــن کاهــش طبیعــی ذخایــر خواهــد شــد و بخشــی دیگــر بــا توجــه بــه طرح هــای مختلــف 
ــه  ــهری ب ــتایی و ش ــد روس ــترکین جدی ــاد مش ــن ایج ــور و همچنی ــگاهی کش ــزرگ پاالیش و ب
ــات گازی کشــور در  ــن به نظــر می رســد صــادرات میعان ــی خواهــد رســید؛ بنابرای مصــرف داخل
ســال 1397، در قیــاس بــا ســال  1396 کاهشــی در حــدود 1 درصــدی داشــته باشــد، امــا بــا 

توجــه بــه افزایــش قیمــت نفــت می تــوان انتظــار رشــد ارزشــی صــادرات آن را داشــت.
ــی آن، هــم از محــل  ــش درآمدهــای صادرات در حــوزه محصــوالت پتروشــیمی، انتظــار افزای
افزایــش تولیــد و هــم از محــل افزایــش قیمــت، بســیار محتمــل اســت. باتوجــه بــه طرح هــای 
ــد،  ــت تولی ــن ظرفی ــزار ت ــه 75,۰۰۰ ه ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــگاهی ب ــعه ای پاالیش ــدد توس متع
پیش بینــی افزایــش بیــش از 9,۲۰۰ هــزار تــن تولیــد قابــل عرضــه بــه بــازار وجــود دارد. چنانچــه 
اگــر ســهم صــادرات از تولیــد داخلــی بــه طــور نســبی ثابــت بمانــد، می تــوان انتظــار افزایــش 

بیــش از ۸ درصــدی در حجــم صــادرات آن را داشــت.
در حــوزه محصــوالت صنعتــی، می تــوان گفــت شــواهدی دال بــر خــروج از رکــود و 
پیش بینی هــای رشــد اقتصــادی مثبــت، نویدبخــش رشــد تولیــدات صنعتــی کشــور اســت، لیکــن 
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ــدم فراهم ســازی  ــی و ع ــی کاالی ایران ــی، شکســت قیمت ــع صادرات ــع موان ــدم رف ــه ع باتوجــه ب
بازارهــای خارجــی بــرای پذیــرش کاالی ایرانــی، رشــد قابــل توجهــی بــرای صــادرات ایــن گــروه 
کاالیــی قابــل تصــور نیســت. اگرچــه در بخــش صنایــع بــرق، آب، نیــروگاه و بخــش خدمــات فنی 
مهندســی، بســته بــه شــرایط عــراق و ســوریه احتمــال رشــدی حتــی تــا ۲۰ درصــد وجــود دارد؛ 
بــرای کل صــادرات صنعتــی ایــران، تنهــا رشــدی میــان 1 درصــد تــا 3 درصــد محتمــل اســت.
در حــوزه مــواد معدنــی، می تــوان کاهــش صــادرات و تــداوم ســیر نزولــی حجــم آن را قابــل 
ــین  ــای پیش ــر و حلقه ه ــل یکدیگ ــه مکم ــتانتره و گندل ــنگ آهن، کنس ــت. س ــی دانس پیش بین
ــب  ــه موج ــتانتره و گندل ــد کنس ــن و تولی ــنگ آه ــتخراج س ــتند. فاصله اس ــوالد هس ــد ف تولی
صــادرات ســنگ آهــن مــازاد و خالــی مانــدن ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور شــده بــود. افزایــش 
ظرفیــت تولیــد 5 میلیــون تنــی هــر یــک از واحدهــای تولیــد کنســتانتره و گندلــه بــه معنــای 
افزایــش خــوراک واحدهــای فوالدســازی، رشــد صنایــع معدنــی و کاهــش صــادرات ســنگ آهــن 
اســت. ســنگ آهــن و کنســتانتره ســنگ آهــن بزرگ تریــن ردیف هــای مــواد معدنــی صادراتــی 
کشــور هســتند کــه کاهــش ایــن ردیــف می توانــد بــه معنــای کاهــش قابــل توجــه مــواد معدنــی 
ــدار  ــز در م ــه، شــادگان و نی ری ــوالد شــامل میان ــای اســتانی ف ــی باشــد. ورود کارخانه ه صادرات

ــازد. ــر می س ــی را محتمل ت ــن پیش بین ــی ای ــازمان های معدن ــه س ــش بودج ــد و کاه تولی
در بخــش کشــاورزی، به نظــر می رســد بتــوان خــروج آن را از ســیر نزولــی و رشــدی محــدود 
بــه بــازه 3 درصــدی تــا 5 درصــدی را انتظــار داشــت. قابــل توجه تریــن مذاکــرات ایــران بــرای 
ــکاری  ــم در بخــش هم ــه امضــاء دو یادداشــت تفاه ــوط ب صــادرات محصــوالت کشــاورزی مرب
کشــاورزی و بازرگانــی میــان ایــران و روســیه و همچنیــن مذاکراتــی در خصــوص صــادرات گنــدم 
ــیه،  ــران و روس ــان ای ــور می ــاری مذک ــای تج ــود محدودیت ه ــر وج ــت. عاوه ب ــزی اس ــه اندون ب
ــای  ــد بحث ه ــق کردن ــود تواف ــاه  1396خ ــرداد م ــدار خ ــکارا و مســکو در دی ــه آن ــس از اینک پ
تجــاری خــود را حــل و فصــل کننــد، منابــع آگاه از ریاســت جمهــوری ترکیــه خبــر دادنــد کــه 
ــا محدودیت هــای تجــاری علیــه یکدیگــر را لغــو  ــد ت ترکیــه و روســیه توافقنامــه ای امضــا کردن
کننــد؛ بنابرایــن رقابــت ایــران بــا ترکیــه و چیــن در بــازار روســیه بســیار دشــوار خواهــد بــود و 

احتمــال گســترش صــادرات ایــران در ایــن بــازار کاهــش خواهــد یافــت. 
ــاری  ــع تج ــل موان ــل و فص ــر ح ــراق مبنی ب ــد و ع ــا هن ــده ب ــام ش ــرات انج ــه مذاک چنانچ
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محصــوالت کشــاورزی در ســال 1395 مفیــد واقــع شــوند، می تــوان انتظــار رشــدی مثبــت را در 
ایــن بخــش داشــت. کشــور عــراق ورود چنــد کاالی کشــاورزی ایــران را در دو نوبــت مــرداد مــاه 
ــرای ایــن  ــا حــد 5۰ درصــد را ب ــاال ت و دی مــاه ســال 1395 ممنــوع و هنــد نیــز تعرفه هــای ب

گــروه از کاالهــای صادراتــی ایــران اعمــال کــرده بــود. 
چشم انداز واردات ایران

ــازار  ــژه ب ــه وی ــا ب ــروج بازاره ــم و چشــم انداز خ ــع تحری ــای رف ــا زمزمه ه ــال 1393، ب در س
تقاضــا از رکــود، واردات بزرگــی اتفــاق افتــاد کــه در ســال 1394 بــه صــورت دســتوری محــدود 
ــاز  ــای نی ــه اخطاره ــخ ب ــزان پاس ــه می ــی و ب ــت طبیع ــه حال ــال 1395 ب ــدداً در س ــد و مج ش
ــدازه  ــه ان ــی ب ــدی طبیع ــال 1396، واردات دارای رش ــید. در س ــرف( رس ــد و مص ــا )تولی بازاره
ــی  ــد ارزش ــعه یافته رش ــورهای توس ــا کش ــه ب ــه از راه معامل ــت ک ــور داش ــای کش ــد بازاره رش
باالیــی را تجربــه کــرده اســت. در ســال 1397 بــا رشــد باالتــر بازارهــای کشــور و تســهیل روابــط 

ــز وجــود دارد. ــر نی ــا رشــد باالت ــش واردات ب ــل، انتظــار افزای بین المل
ــش واردات از  ــار افزای ــت اقتصــادی، انتظ ــی رشــد مثب ــه پیش بین ــه ب ــال 1397 باتوج در س
جانــب هــر دو بــازار مصــرف و تولیــد کشــور وجــود دارد. رشــد مثبــت اقتصــادی بــرای ســومین 
ســال متوالــی، مشــاهده شــد و تجربــه تکانه هــای بزرگ تــر و قابــل لمس تــری را نویــد می دهــد 
کــه متناســب بــا آن، تقاضــای بخــش تولیــد بــرای نهاده هــای تولیــد افزایــش خواهــد یافــت. ایــن 
امــر بــه معنــای احتمــال زیــاد رشــد کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای اســت. از ســویی دیگــر، 
در زمزمــه شــرایط اقتصــادی مطلوب تــر، ســازه ذهنــی مصرف کننــدگان نیــز دســتخوش تغییــر 
ــرف، از  ــه مص ــدگان ب ــل مصرف کنن ــول و کاال، تمای ــات پ ــش جریان ــن افزای ــد. ضم ــد ش خواه

جملــه مصــرف کاالهــای وارداتــی، افزایــش خواهــد یافــت.
ــرای آن،  ــی در اج ــای الزم و کاف ــدن زمینه ه ــم آم ــام و فراه ــال از برج ــه س ــت س ــا گذش ب
ــه  ــود. ب ــد ب ــل مشــاهده خواه ــی قاب ــدات بین الملل ــر معاه ــژه ب ــی برجــام  به وی ــرات حقیق تأثی
عبارتــی دیگــر، در ســال آتــی ســرعت و ســهولت در انعقــاد معاهــدات و اجــرای آنهــا افزایــش 
چشــمگیری خواهــد یافــت کــه ایــن امــر بــه معنــای روان ســازی تجــارت کشــور به ویــژه تســهیل 

ــود. ــد ب ــرمایه ای خواه ــای س ــت واردات کااله ــا جه در چانه زنی ه
بنابرآنچــه گفتــه شــد در ســال آتــی رشــدی باالتــر از دوره مشــابه قبــل در بــازه 6 درصــد تــا ۸ 
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درصــد بــرای حجــم واردات و ۲۰ درصــد بــرای ارزش دالری آن محتمــل بــه نظــر می رســد کــه 
دارای ترکیبــی بیشــتر متمایــل بــه ســمت نهاده هــای وارداتــی تولیــد اســت.

تراز تجاری ایران در سال 1397
ــرای دوازده  ــارد دالری پیش بینــی شــده ب ــر، صــادرات 5۰ میلی ــا لحــاظ تمــام عوامــل مؤث ب
ــا  مــاه ســال  1396محقــق نشــد و رســیدن بــه همــان صــادرات 44 میلیــاردی ســال 1395، ب
ــروج  ــا خ ــادرات ب ــد ص ــر می رس ــال 1397، به نظ ــت. در س ــل اس ــی، محتم ــرض خوش شانس ف
تدریجــی کشــور از رکــود، بــا افزایشــی نــه چنــدان چشــمگیر از ســیر نزولــی خــود خــارج شــود. 
ــارد دالری در مقایســه  ــه دارای افزایشــی 1/5 میلی ــارد دالری، ک ــب 45 میلی ــه تقری صــادرات ب
ــرای صــادرات کشــور به نظــر می رســد.  ــگار ب ــن دورن ــا مــدت مشــابه قبــل اســت، محتمل تری ب
ــد  ــی خواه ــاکان منف ــاری کم ــراز تج ــی واردات، ت ــل پیش بین ــاالی قاب ــد ب ــه رش ــه ب باتوج
ــراز  ــت. ت ــی دانس ــی ذات ــاری را دارای قبح ــراز ج ــودن ت ــی ب ــن منف ــوان ای ــن نمی ت ــود، لیک ب
تجــاری مثبــت زمانــی مطلــوب ارزیابــی می شــود کــه در نتیجــه رشــد صــادرات و نــه محدودیــت 
ــال  ــران در س ــاری ای ــی تج ــراز منف ــی از ت ــل توجه ــش قاب ــد. بخ ــتوری واردات رخ ده دس
ــه  ــد ک ــی باش ــطه ای و مصرف ــای واس ــش واردات کااله ــه افزای ــد در نتیج ــر می رس 1397به نظ
ایــن امــر نه تنهــا تهدیــد تولیــد داخلــی نخواهــد بــود، بلکــه می توانــد نویدبخــش رونــق باالتــر 

ــی باشــد. در دوره هــای آت





تحوالت بازار ارز ایران
فصل دوازدهم:

محمد اخباری
کارشناس بانک مرکزی





چکیده
ــل  ــار قاب ــد آث ــانات آن واج ــه نوس ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــاد اس ــای اقتص ــن متغیره ــی از مهم تری ــرخ ارز یک ن
توجهــی بــر عمــده متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و رفاهــی اســت. بــر ایــن اســاس اســت کــه از گذشــته بــر 
تاثیرگــذاری آن و نیــز مدیریــت مؤثــر آن تاکیــد شــده اســت. بــرای مثــال، کینــز اشــاره می کنــد کــه هیــچ 
ــه  ــاختن هم ــوب ناک س ــرای آش ــی ب ــول مل ــفاف تر از کاهــش ارزش پ ــر و غیرش ــر و مکارانه ت ــزاری مؤثرت اب

ــح، 1920( ــای اقتصــادی صل ــایی نشــده اســت. )پیامده ــی انســان ها شناس ــات جمع ــای حی عرصه ه
 امــا دیدگاه هــای مختلــف و گاهــاً متضــادی در خصــوص نرخ هــای ارز و رونــد آن وجــود دارد؛ در ایــن میــان، 
ــش صــادرات  ــای ارز و افزای ــن نرخ ه ــت بی ــک و مثب ــه یک به ی ــود رابط ــه وج ــد ب ــی معتق ــی  افراط دیدگاه
غیرنفتــی و بهبــود تــراز حســاب جــاری کشــور اســت و از هــر فرصتــی بــرای ترویــج این تفکــر و متأثر ســاختن 
ذهــن سیاســتگذار ارزی بهــره می بــرد. دیــدگاه  مذکــور نــه تنهــا بــر اهمیــت بســتر و ســاختار تولیــد کشــور 
ــر طیــف گســترده ای  ــرخ ارز را ب ــات منفــی، کــه نوســانات افزایشــی ن ــار و تبع ــه آث ــدارد، بلکــه ب توجهــی ن
ــده از  ــای منتشرش ــاس آماره ــر اس ــت. ب ــت اس ــز بی اهمی ــور دارد، نی ــرمایه گذاران کش ــدگان و س از تولیدکنن
گمــرک کشــور، ماحظــه می گــردد کــه ســاختار تولیــدی کشــور همچنــان مبتنــی بــر خــام فروشــی اســت کــه 
نرخ هــای ارز اگــر هــم موجــد افزایــش انگیــزه افزایــش صــادرات محصــوالت فــوق گردنــد، لیکــن بــا توجــه 
بــه خلــق ارزش افــزوده بســیار انــدک و عــدم قابلیــت جایگزینــی محصــوالت فــوق، بــه دلیــل اینکــه صرفــًا 
ــی و پتروشــیمی( خــود  ــال محصــوالت معدن ــرای مث ــد )ب ــع طبیعــی کشــور محســوب می گردن ــروش مناب ف
واجــد آثــار منفــی بــر اقتصــاد کشــور اســت کــه چنانچــه دیــدی بلندمــدت مبتنــی بــر توســعه پایــدار کشــور 
وجــود داشــته باشــد، حتــی رونــد صعــودی صــادرات ایــن محصــوالت فاقــد توجیهــات فنــی و اقتصــادی اســت.

ــازد  ــا می س ــی اقتصــاد مهی ــیب پذیری بخــش خارج ــرای آس ــبی را ب ــتر مناس ــاختاری بس ــن س ــاً چنی مطمئن
کــه نمــود آن را می تــوان در نوســانات بــازار ارز جســت وجو نمــود. بــازار ارز در ســال 1396، بــه طــور خــاص 
ــی  ــا معرف ــی و ارزی کشــور ب ــه سیاســت گذار پول ــود ک در نیمــه دوم آن، شــاهد بی ثباتی هــای گســترده ای ب
یــک بســته سیاســتی ســه گانه بــرای آرام بخشــی تــاش نمــود. امــا در ایــن میــان نبایــد از منابــع ریســکی 
کــه موجــب اصلــی بی ثباتی هــای بــازار ارز گردیــد، غافــل بــود و عمــده تمرکــز بایســتی بــر روی رفــع منابــع 



ریســک اصلــی بــازار ارز متمرگــز گــردد. بخشــی از راهــکار ایــن موضــوع در مدیریــت مؤثــر و بهینــه عرضــه 
ــش  ــودن بخ ــاوم نم ــته و مق ــات گذش ــتفاده از تجربی ــد اس ــر می رس ــد. به نظ ــور می باش ــای ارز در کش و تقاض
خارجــی اقتصــاد در برابــر ریســک های آتــی مهم تریــن راهــکار پیشــنهادی می باشــد. راهکارهــای پیشــنهادی 
عمدتــاً معطــوف بــه تقویــت نظــام تأمیــن و تخصیــص بــوده و بــر روی حفــظ ذخایــر ارزی کشــور تمرکــز دارد. 
بــه بیانــی، نبایــد معــادالت قیمــت ارز بــر معــادالت مربــوط بــه حفــظ ذخایــر ارزی کشــور برتــری داشــته باشــد؛ 
چــرا کــه چنانچــه معــادالت قیمتــی بــر مدیریــت بــازار ارز حاکــم گردنــد، ایــن بــازار وارد یــک بــازی صرفــًا 
افزایشــی نــرخ ارز خواهــد گردیــد کــه نتیجــه آن نیــز از دســت رفتــن ذخایــر ارزی کشــور عمدتــاً بــه شــکل 
فــرار ســرمایه، گســترش رانــت و فســاد و بدتــر شــدن وضعیــت توزیــع درآمــد در اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.
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12-1- مقدمه
نــرخ ارز یکــی از مهم تریــن متغیرهــای اقتصــاد اســت، بــه گونــه ای کــه نوســانات آن واجــد 
آثــار قابــل توجهــی بــر عمــده متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و رفاهــی اســت. بــر ایــن اســاس 
ــرای  ــر تاثیرگــذاری آن و نیــز مدیریــت مؤثــر آن تاکیــد شــده اســت. ب اســت کــه از گذشــته ب
ــر و غیرشــفاف تر از کاهــش  ــر و مکارانه ت ــزاری مؤثرت ــچ اب ــد کــه هی ــز اشــاره می کن ــال، کین مث
ارزش پــول ملــی بــرای آشــوب ناک ســاختن همــه عرصه هــای حیــات جمعــی انســان ها 

شناســایی نشــده اســت. )پیامدهــای اقتصــادی صلــح، 19۲۰(
دیدگاه هــای مختلــف و گاهــاً متضــادی در خصــوص نرخ هــای ارز و رونــد آن وجــود دارد؛ در 
ــای  ــن نرخ ه ــت بی ــک و مثب ــه وجــود رابطــه یک به ی ــد ب ــان، دیدگاهــی افراطــی معتق ــن می ای
ارز و افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بهبــود تــراز حســاب جــاری کشــور اســت و از هــر فرصتــی 
بــرای ترویــج ایــن تفکــر و متأثــر ســاختن ذهــن سیاســتگذار ارزی بهــره می بــرد. دیــدگاه مذکــور 
نه تنهــا بــر اهمیــت بســتر و ســاختار تولیــد کشــور توجهــی نــدارد، بلکــه بــه آثــار و تبعــات منفی، 
ــرمایه گذاران  ــدگان و س ــترده ای از تولیدکنن ــف گس ــر طی ــرخ ارز را ب ــی ن ــانات افزایش ــه نوس ک
کشــور دارد، نیــز بی اهمیــت اســت. بــر اســاس آمارهــای منتشرشــده از گمــرک کشــور، ماحظــه 
می گــردد کــه ســاختار تولیــدی کشــور همچنــان مبتنــی بــر خــام فروشــی اســت کــه نرخ هــای 
ارز اگــر هــم موجــد افزایــش انگیــزه افزایــش صــادرات محصــوالت فــوق گردنــد، لیکــن بــا توجــه 
بــه خلــق ارزش افــزوده بســیار انــدک و عــدم قابلیــت جایگزینــی محصــوالت فــوق، بــه دلیــل 
ــوالت  ــال محص ــرای مث ــد )ب ــوب می گردن ــور محس ــی کش ــع طبیع ــروش مناب ــاً ف ــه صرف اینک
معدنــی و پتروشــیمی( خــود واجــد آثــار منفــی بــر اقتصــاد کشــور اســت کــه چنانچــه دیــدی 
بلندمــدت مبتنــی بــر توســعه پایــدار کشــور وجــود داشــته باشــد، فاقــد تمامــی توجیهــات فنــی 

ــز می باشــد. و اقتصــادی نی
اقتصــاد ایــران و بخــش خارجــی آن به ســبب عــدم توســعه یافتگی به شــدت در برابــر 
شــوک های منفــی بیرونــی آســیب پذیر اســت و پیش بینــی تحــوالت آن نیــز متضمــن بررســی 
احتمــال بــروز شــوک های منفــی و مثبــت مذکــور اســت. یکــی از شــاخص های مهــم و کلیــدی 
نشــان دهنده رونــد تحــوالت آتــی بــازار ارز، میــزان صــادرات نفتــی کشــور اســت. البتــه در کنــار 
ــد رشــد نقدینگــی نیــز واجــد اهمیــت اســت؛ چــرا کــه نقدینگــی و البتــه  متغیــر مذکــور، رون
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نحــوه توزیــع آن می توانــد انــواع تقاضاهــای واقعــی و ســفته بازی را به طــور خــاص و ویــژه فعــال 
ــازار ارز بیفزایــد. ــر رونــد بی ثباتــی ب نمــوده و ب

در ایــن فصــل از گــزارش، در بخــش دوم مــروری بــر تحــوالت رابطــه برابــری ارزهــای عمــده 
ــازار ارز در ســال های  ــرد و ســپس در بخــش ســوم، تحــوالت ب ــی صــورت می گی ــازار جهان در ب
اخیــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در ادامــه در بخــش چهــارم، بــه عوامــل مؤثــر بــر نوســانات 
بــازار ارز اشــاره می گــردد و در بخــش پنجــم، چشــم اندازی از تحــوالت بــازار ارز در ســال 1397 
ترســیم خواهــد شــد و بخــش ششــم، بــه گزارشــی در جمع بنــدی از مباحــث اختصــاص دارد.  

12-2- مروری بر رابطه برابری ارزهای عمده جهانی
از نظام هــای ارزی متفاوتــی بــه منظــور سیاســت گذاری ارزی و  کشــورهای مختلــف 
ــن  ــر ای ــک س ــم، ی ــته بندی نمایی ــای ارزی را دس ــه نظام ه ــد. چنانچ ــره می برن ــود به ــی خ پول
طیــف هیئــت پولــی و ســر دیگــر آن نظــام ارزی شــناور می باشــد. اینکــه چــه نــوع نظــام ارزی 
مطلــوب اقتصادهاســت، شــاید پاســخ مشــخصی نداشــته باشــد، امــا یــک پاســخ آن اســت کــه 
ــور  ــی کش ــداری بخــش خارج ــتلزم پای ــت آن مس ــود، موفقی ــاب ش ــام ارزی انتخ ــوع نظ ــر ن ه
اســت. نظام هــای ارزی مختلــف موجــب می گــردد تــا عایــدات ارزی حاصــل از تجــارت خارجــی 
کشــور متأثــر از کشــورهای مذکــور گــردد؛ بــرای مثــال، چنانچــه کشــوری از نظــام ارزی بــا نــرخ 
ــی ریســک و نوســانات نرخ هــای ارز ایــن کشــور  ــت برخــوردار باشــد، در ایــن صــورت ارزیاب ثاب
نیازمنــد بررســی شــرایط کشــور مبنــا خواهــد بــود. در کنــار ایــن موضــوع، بررســی مقایســه ای 
ــتند،  ــف هس ــای ارزی مختل ــد از نظام ه ــه بهره من ــف ک ــورهای مختل ــرخ ارز در کش ــانات ن نوس
می توانــد به عنــوان شــاخصی از پایــداری نســبی بخــش خارجــی کشــور باشــد. همان طــور کــه 
ــازه  ــکا در دو ب ــا دالر آمری ــف ب ــای مختل ــری ارزه ــردد، رابطــه براب در نمــودار 1 ماحظــه می گ
زمانــی یک ســاله و پنج ســاله نشــان داده شــده اســت. در شــکل 1. الــف، بــازه یــک ســاله اخیــر 
رشــد رابطــه برابــری نرخ هــای مختلــف ارز نشــان داده شــده اســت. ماحظــه می گــردد کــه در 
ــه نمــوده اســت. امــا  ــر دالر تجرب یــک ســال اخیــر، اقتصــاد ایــران بیشــترین کاهــش را در براب
چنانچــه تصویــر را بــه بــازه پنج ســاله گســترش دهیــم، ماحظــه می گــردد کــه جایــگاه ایــران 

ــد. ــه رتبــه چهــارم تغییــر می یاب در میــان کشــورهای مــورد بررســی ب
یکــی دیگــر از نــکات بســیار مهــم در خصــوص تحــوالت رابطــه برابــری ارزهــا، بــه اثرگــذاری 
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آن بــر تحــوالت تــراز پرداخت هــای کشــور ارتبــاط می یابــد. بــرای مثــال، چنانچــه ذخایــر ارزی 
کشــور بــه ارزهــای غیــردالری نگهــداری شــود، در ایــن صــورت، تغییــر رابطــه برابــری دالر در 

برابــر ســایر ارزهــا می توانــد اقتصــاد کشــور را منتفــع یــا متضــرر نمایــد. 
ــل دالر  ــورو در مقاب ــری ی ــرخ براب ــه ۲۰1۸، ن ــا فوری ــال ۲۰17 ت ــروع س ــال، از ش ــرای مث ب
ــر از سیاســت های  ــتفاده کمت ــمت اس ــه س ــی ب ــزی اروپای ــک مرک ــه بان ــی ک ــن پیش بین ــا ای ب
پولــی انبســاطی حرکــت می کنــد، 14/۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن رشــد فراتــر از 
پیش بینــی اقتصــاد منطقــه یــورو و کاهــش ریســک هــای سیاســی ایــن منطقــه ســبب تقویــت 
ــه  ــت اقتصــادی منطق ــت، چشــم انداز مثب ــده اســت. در حقیق ــل دالر گردی ــورو در مقاب ارزش ی
یــورو در ســال ۲۰17 موجــب افزایــش چشــمگیر ســرمایه گذاری های مســتقیم در ایــن منطقــه و 
ورود جریان هــای ســرمایه ای بــه آن شــد. در آن ســوی آتانتیــک، ســرمایه گذاران، سیاســت های 
غیــر قابــل پیش بینــی »دونالــد ترامــپ« رییس جمهــوری آمریــکا را نپســندیدند و ایــن امــر بــا 
وجــود تــداوم سیاســت های پولــی انقباضــی بانــک مرکــزی ایــن کشــور، ســبب شــد ارزش دالر 

در برابــر ســایر ارزهــا زیــر فشــار قــرار گرفتــه و رونــد کاهشــی بگیــرد.

 نمودار 12-1 .الف(  رشد ارزش دالر آمریکا 
دربرابر پول کشورهای مختلف در یک سال 

منتهی به فوریه 2018)درصد(

نمودار12-1 ب( رشدارزش 
دالرآمریکادربرابرپول کشورهاي مختلف از 

ژانویه 2014 تا فوریه 2018)درصد(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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نکتــه دیگــر آن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه عمــده کاالهــای صــادرات ایــران در بازارهــای 
جهانــی بــا ارز دالر قیمت گــذاری می شــوند، تحــوالت همســو یــا غیرهمســوی ایــن دو )تقویــت 
ــال، تحــوالت  ــرای مث ــد. ب ــر باش ــران مؤث ــدات ارزی ای ــر عای ــد ب ــا( می توان دالر و قیمــت کااله
بخــش خارجــی اقتصــاد کشــور حاکــی از آن اســت کــه بخــش عمــده ای از عایــدات ارزی کشــور 
ــذاری  ــا ارز دالر قیمت گ ــی ب ــای جهان ــه در بازاره ــد ک ــت و گاز می باش ــادرات نف ــی از ص ناش
ــادی در صــورت  ــا احتمــال زی ــر ســایر ارزهــا ب ــن اســاس، تقویــت دالر در براب ــر ای می شــوند. ب
ــا دالر  ــه ب ــی ک ــای صادرات ــایر کااله ــت و س ــایر شــرایط، موجــب کاهــش قیمــت نف ــات س ثب

قیمت گــذاری می شــوند، می گــردد )نمــودار ۲(. 
نمودار 12-2  روند تحوالت قیمت نفت و رابطه برابری یورو- دالر

)یورو به دالر- دالر به ازای هر بشکه( 

 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

12-3- مروری بر تحوالت نرخ های ارز در بازار ایران
ــاد  ــی اقتص ــداری خارج ــت پای ــوص وضعی ــی درخص ــاخص مهم ــای ارز ش ــوالت نرخ ه تح
ــی  ــوان کنترل ــارج از ت ــه ای خ ــه گون ــای ارز ب ــد افزایشــی نرخ ه ــاهد رون ــه ش ــد. چنانچ می باش
مقــام سیاســتگذار ارزی باشــیم، شــرایط حاکــی از آســیب پذیری اقتصــاد کشــور در مقایســه بــا 

ــت.  ــاد اس ــی اقتص ــوک های بیرون ش
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ــای ارز  ــوالت نرخ ه ــن تح ــر آخری ــروری ب ــزارش، م ــش از گ ــن بخ ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب
ــدای  ــردد از ابت ــه می گ ــدول ماحظ ــه از ج ــور ک ــرد. همان ط ــورت می گی ــران ص ــازار ای در ب
فروردیــن تــا انتهــای بهمــن مــاه ســال 1396، شــاهد افزایــش نرخ هــای ارز )رســمی و آزاد( فراتــر 
از نــرخ تــورم تجربــه شــده )9/9 درصــد( در ایــن مــدت می باشــیم. بــر ایــن اســاس، بیشــترین 
و کمتریــن تغییــر نرخ هــای ارز در بــازار آزاد بــه ترتیــب مربــوط بــه نــرخ یــورو بــه میــزان 44/6 
ــای  ــه نرخ ه ــی اســت ک ــن در حال ــوده اســت. ای ــزان ۲۲/9 درصــد ب ــه می ــرخ دالر ب درصــد و ن
رســمی نیــز وضعیــت تقریبــاً مشــابهی را تجربــه نموده انــد. بــر ایــن اســاس، بیشــترین و کمتریــن 
ــه  ــه نرخ هــای یــورو و دالر ب ــه ترتیــب ب افزایــش نــرخ رســمی ارز در یــازده مــاه ســال  1396ب

ــد.  ــاط می یاب ــد ارتب ــزان 3۲/۸ و 14/۰ درص می
جدول 12-1 درصد تغییرات نرخ ارزهای عمده طی یازده ماه نخست 1396 )درصد(

دالرآمریکا یورو پوند انگلیس صد ین ژاپن فرانک سوئیس درهم امارات  

22/9 44/6 41/3 26/9 32/1 25/2 بازار آزاد

14/0 32/8 29/7 19/0 22/4 14/0 نرخ رسمی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

ــد  ــه رون ــردد ک ــه می گ ــیم، ماحظ ــته باش ــی داش ــای ارز نگاه ــد نرخ ه ــه رون ــه ب چنانچ
ــد.  ــه خــود گرفته ان صعــودی تمامــی نرخ هــای ارز از نیمــه دوم ســال  1396شــتاب بیشــتری ب
ــازار آزاد  ــای ارز در ب ــردد، نرخ ه ــه می گ ــف و 3 ب ماحظ ــای 3 ال ــه در نموداره ــور ک همان ط
ــه  ــد افزایشــی را تجرب ــاری رون ــال ج ــای رســمی در س ــه نرخ ه ــتاب بیشــتری نســبت ب ــا ش ب
ــت.  ــته اس ــی داش ــد افزایش ــز رون ــرخ ارز نی ــانات ن ــه نوس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای کرده ان
همان طــور کــه در نمــودار ماحظــه می گــردد، انحــراف معیــار نرخ هــای ارز رســمی و آزاد طــی 
ماه هــای اخیــر مقادیــر باالیــی را بــه ثبــت رســانده اند. بــرای مثــال، ضریــب تغییــرات نــرخ یــورو 
و دالر در بــازار آزاد در بهمــن مــاه 1396  بــه ترتیــب در حــدود ۲/۸4 و ۲/41 بــوده اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه ضریــب تغییــرات ایــن دو نــرخ در اســفندماه 1395 در بــازار آزاد بــه ترتیــب 

در حــدود ۰/7۸ و  ۰/43 بــه ثبــت رســیده اســت )نمــودار هــای 4 و 5(.
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نمودار 12-3  الف. روند نرخ ارزهای عمده در بازار رسمی )ریال(

 نمودار 12-3 ب. روند نرخ ارزهای عمده در بازار آزاد )ریال(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

       نمودار 12-4 ضریب تغییرات  ماهانه نرخ دالر و یورو )ریال( 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده
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نمودار 12-5 انحراف معیار ماهانه نرخ دالر و یورو )ریال( 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

ــازار  ــازار ارز و نیــز ثبــات ب از جملــه متغیرهــای مهــم دیگــری کــه بیانگــر رونــد مدیریــت ب
اســت،  وضعیــت شــکاف نرخ هــای ارز در بــازار آزاد و نــرخ رســمی ارز می باشــد. کاهــش شــکاف 
مذکــور حاکــی از مدیریــت کاراتــر و مؤثرتــر بــازار ارز اســت بــه گونــه ای کــه می تــوان شــرایط را 
مهیــای یکسان ســازی نــرخ ارز تصــور نمــود، امــا در صورتــی کــه شــکاف مذکــور برخــاف افزایش 
نرخ هــای رســمی ارز رونــد افزایشــی داشــته باشــد، مبیــن آن اســت کــه رونــد یکسان ســازی نــرخ 
ــده  ــان داده ش ــای 6 و 7 نش ــه در نموداره ــور ک ــت. همان ط ــوده اس ــراه نب ــت هم ــا موفقی ارز ب
ــی  ــان افزایش ــا جری ــراه ب ــال 1396 هم ــط س ــورو و دالر از اواس ــای ارز ی ــکاف نرخ ه ــت، ش اس
ــور  ــه تص ــی ک ــی، در صورت ــه بیان ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــی پی ــد افزایش ــمی ارز، رون ــای رس نرخ ه
ــرخ  ــن دو ن ــکاف بی ــمی، ش ــرخ ارز رس ــش ن ــا افزای ــه ب ــد ک ــوده باش ــت گذار ارزی آن ب سیاس
ــازار را کاهــش دهــد، ایــن جریــان مذکــور نه تنهــا بــه کاهــش شــکاف نینجامیــده،  رســمی و ب
ــط خارجــی و  ــا وجــود ریســک های منفــی رواب ــازار ارز ب ــه شــرایط خــاص ب ــا توجــه ب بلکــه ب
ــد افزایشــی و باشــتاب  ــد، موجــب رون ــا وضــع تحریم هــای جدی احتمــال بازگشــت تحریم هــا ی

ــده اســت.  ــازار آزاد گردی ــای ارز در ب بیشــتر نرخ ه
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نمودار 12-6 شکاف نرخ  دالر در بازارهای رسمی و آزاد 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

         نمودار 12-7 شکاف نرخ  یورو در بازارهای رسمی و آزاد 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

ــای  ــد. در پژوهش ه ــی ارز می باش ــرخ واقع ــرخ ارز، ن ــا ن ــط ب ــاخص های مرتب ــر از ش ــی دیگ یک
اقتصــادی متــداول، بــر ایــن نکتــه تاکیــد می گــردد کــه رونــد افزایشــی نــرخ واقعــی بــا رونــد صعودی 
صــادرات همــراه خواهــد بــود، امــا ایــن موضوعــی اســت کــه نیــاز بــه دقــت نظــر و بررســی دقیــق 
دارد. در صورتــی کــه ســاختارها و نهادهــای اقتصــاد کشــوری، بــه گونــه ای شــکل گرفته باشــند کــه 
تــوان تولیــدی و رقابتــی در آن اقتصــاد در حداقــل مقــدار خــود قــرار داشــته باشــد، انتظــار نمــی رود 
صــرف نــرخ واقعــی ارز باعــث افزایــش صــادرات در آن کشــور باشــد. در نمــودار ۸  رونــد ماهانــه نــرخ 
واقعــی ارز بــه همــراه صــادرات غیرنفتــی نشــان داده شــده اســت. ماحظــه می گــردد کــه صــادرات 
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ــه دلیــل  ــوده اســت و به نظــر می رســد ب ــادی همــراه ب ــا نوســانات زی ــه غیرنفتــی گمرکــی ب ماهان
محدودیت هــای تــوان تولیــد داخلــی اقتصــاد، اقتصــاد کشــور از فرصــت نرخ هــای بــاالی ارز بهــره ای 
نبــرده و رونــد افزایشــی مســتمری را تجربــه نکــرده اســت. البتــه چنانچــه اقــام صادراتــی گمرکــی 
نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد، شــواهد از تــداوم خام فروشــی درخصــوص صــادرات گمرکــی غیرنفتــی 
حکایــت دارنــد. بــه گونــه ای کــه صادرات کشــور مشــتمل بــر اقامی اســت کــه کمترین خلــق ارزش 
افــزوده در آنهــا شــکل گرفتــه اســت و به طــور عمــده شــامل کاالهایــی می شــود کــه بــه خالی شــدن 
ذخایــر و منابــع طبیعــی غیرقابــل جایگزینــی کشــور می انجامــد )نمــودار 9(. در حالــی کــه ســاختار 

تولیــدی و صادراتــی کشــور ترکیــه از تنــوع مناســبی برخــوردار اســت )نمــودار 1۰(.
نمودار 12-8 روند ماهانه نرخ واقعی دالر در بازار آزاد و صادرات غیرنفتی طی سال های اخیر

نمودار 12-9 تنوع صادراتي ایران )80 
درصد وابسته به نفت و خام فروشي(

نمودار 12-10 تنوع صادراتي ترکیه

مأخد: اطلس پیچیدگی اقتصادی هاروارد، 2016

نکتــه دیگــری کــه الزم اســت در ارتبــاط بــا تحــوالت نــرخ ارز و تحــوالت متغیرهــای بخــش 
واقعــی اقتصــاد مــورد توجــه قــرار گیــرد، نحــوه اثرگــذاری نوســانات نرخ هــای ارز بــر متغیرهــای 
ــر  ــای ارز ب ــانات نرخ ه ــذاری نوس ــورد اثرگ ــی در م ــای مختلف ــت. دیدگاه ه ــی اس ــش واقع بخ
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صــادرات یــا ســرمایه گذاری مطــرح می باشــند. بــرای مثــال، برخــی معتقدنــد کــه افزایــش نــرخ 
ارز موجــب رونــق صــادرات شــده و به تبــع آن رشــد اقتصــاد افزایــش می یابــد. بــر همیــن اســاس، 
ــه تحــوالت برخــی از متغیرهــای بخــش واقعــی اقتصــاد و نیــز نرخ هــای ارز  چنانچــه نگاهــی ب
ــان اســت. در نمودارهــای  ــل بی ــکات مهمــی قاب طــی دوره تاریخــی گذشــته داشــته باشــیم، ن
ــت  ــز تشــکیل ســرمایه ثاب ــی و نی ــازار آزاد و صــادرات غیرنفت ــای ارز در ب ــد نرخ ه 11 و 1۲ رون
در ماشــین آالت نشــان داده شــده اســت. ماحظــه می گــردد کــه بــرای مثــال، رابطــه تشــکیل 
ســرمایه در ماشــین آالت بــا تحــوالت نــرخ ارز لزومــاً مثبــت نبــوده و بــه نوعــی می تــوان اســتنباط 
رابطــه منفــی بیــن دو متغیــر را نشــان داد. درخصــوص تحــوالت صــادرات غیرنفتــی بــا نوســانات 
ــادرات  ــی ص ــد افزایش ــت، رون ــده اس ــان داده ش ــودار 1۲ نش ــه در نم ــز همانطورک ــرخ ارز نی ن

ــد.  ــات نســبی برخــوردار بوده ان ــای ارز از ثب ــه نرخ ه ــی رخ داده اســت ک ــی در زمان غیرنفت
نمودار 12-11 روند ساالنه نرخ ارز و تشکیل سرمایه در ماشین آالت 

   
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

  نمودار 12-12 روند ساالنه نرخ ارز و صادرت غیرنفتی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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12-4- عوامل مؤثر بر تحوالت نرخ ارز 
ــوان ایــن  عوامــل مختلفــی موجــب نوســانات نرخ هــای ارز می شــوند کــه به طــور کلــی می ت
ــی، حمــات ســفته بازی )ناشــی از تحلیل هــای فنــی( و  ــه ســه دســته عوامــل بنیان عوامــل را ب

ــود.  ــیم بندی نم ــذرا تقس ــی و گ ــوک های فصل ش
در ارتبــاط بــا عوامــل بنیانــی می تــوان بــه منابــع و مصــارف ارزی کشــور، رشــد اقــام پولــی، 
انتظــارات نســبت بــه آینــده منابــع و مصــارف ارزی و وضعیــت ذخایــر ارزی کشــور اشــاره نمــود. 
منابــع ارزی کشــور متأثــر از ارزش صــادرات کاالهــا و خدمــات و نیــز تحــوالت حســاب مالــی و 
ســرمایه می باشــد و از ســوی دیگــر، مصــارف ارزی نیــز متأثــر از ارزش واردات کاالهــا و خدمــات 
ــر نوســانات نرخ هــای ارز،  ــر ب ــل موث ــی و ســرمایه اســت. از دیگــر عوام و تحــوالت حســاب مال
می تــوان از انتظــارات )انتظــارات در قیــاس بــا وضعیــت بخــش خارجــی اقتصــاد کشــور در آینــده( 
نــام بــرد. انتظــارت از جملــه عواملــی اســت کــه به نظــر می رســد طــی دوره هــای مختلــف )بــه 

صــورت مثبــت و منفــی( موجــب کاهــش یــا افزایــش نرخ هــای ارز در بــازار گردیــده اســت. 
ــازار ارز اشــاره  درخصــوص فعالیــت ســفته بازان می تــوان بــه معامــات فردایــی ســفته بازان ب
نمــود کــه نقــش معنــاداری در شــکل گیری روندهــای افزایشــی و بی ثباتــی بــازار ارز داشــته اند. 
ــادی و  ــوالت اقتص ــی از تح ــه برخ ــبت ب ــت نس ــی و مثب ــار منف ــار اخب ــاس، انتش ــن اس ــر ای ب
سیاســی کــه عمدتــاً در ارتبــاط بــا تشــدید یــا تقویــت تحریم هــای مالــی و اقتصــادی می باشــند، 
ــن  ــه ای ــردد ک ــی می گ ــات فردای ــف معام ــای مختل ــکل گیری رونده ــب ش ــرعت موج به س

ــود. ــازار ارز می ش ــی بیشــتر ب ــود موجــب بی ثبات موضــوع خ
ــاره  ــذرا اش ــی و گ ــل فصل ــه عوام ــوان ب ــازار ارز، می ت ــانات ب ــر نوس ــر ب ــل موث ــر عوام از دیگ
داشــت. ایــن عوامــل به طــور عمــده شــامل تقاضــای نقــدی اســکناس می شــوند کــه می تواننــد 
ــای ارز مســافرتی در  ــال، تقاضاه ــرای مث ــازند. ب ــات س ــان بی ثب ــی از زم ــازار ارز را در برهه های ب
ــام حــج و  ــد ای ــی مانن ــوروز، مناســبت های مذهب ــد ن ــادی، عی ــو می ــل ســال ن ــی مث زمان های
ــان ســال  ــه منظــور تســویه حســاب پای ــا تقاضــای ارز برخــی از شــرکت ها ب مراســم اربعیــن ی
ــن  ــه ای ــند، از جمل ــده باش ــی نش ــه پیش بین ــی ک ــی در صورت ــای خارج ــا طرف ه ــادی ب می
ــد.  ــازار ارز گردن ــی ب ــی مقطع ــب بی ثبات ــد موج ــه می توانن ــند ک ــی می باش ــای فصل تقاضاه
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12-5- پیش بینی تحوالت نرخ ارز در سال 1397
ــازار ارز  ــازار ارز در ســال 1397 نیازمنــد بررســی عرضــه و تقاضــای ب پیش بینــی تحــوالت ب
ــن،  ــی اســت. بنابرای ــی و غیرنفت ــران، متشــکل از صــادرات نفت ــازار ارز ای اســت. عرضــه ارز در ب
ــازار  ــا حــدودی عرضــه ارز در ب ــوان ت ــا پیش بینــی وضعیــت صــادرات نفتــی و غیرنفتــی می ت ب
ــت  ــه وضعی ــز ب ــازار نی ــه ارز در ب ــادرات، بخشــی از عرض ــار ص ــا در کن ــود، ام ــی نم را پیش بین
ــن  ــت تأمی ــه وضعی ــد. اینک ــاط می یاب ــور ارتب ــی کش ــای خارج ــراز پرداخت ه ــی ت ــاب مال حس
مالــی خارجــی کشــور در افــق مــورد نظــر چگونــه می باشــد و بــه عبارتــی چــه میــزان بودجــه و 
ســرمایه خارجــی قابــل تأمیــن اســت نیــز واجــد اهمیــت اســت. همچنیــن نحــوه دسترســی بــه 
ذخایــر ارزی کشــور نیــز در ارتبــاط بــا تأمیــن ارز بــازار بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــرای 
مثــال، دسترســی آســان بــه ذخایــر ارزی و قابلیــت نقــل و انتقــال ذخایــر ارزی می توانــد نیازهــای 

نقــد ارزی را در بــازار ارز تأمیــن نمــوده و از فشــارهای افزایشــی بــر نــرخ ارز بکاهــد.  
ــده  ــه درنتیجــه عم ــردد ک ــی محســوب می گ ــی اقتصــاد تک محصول ــه نوع ــران ب اقتصــاد ای
ــه موجــب صــادرات نفــت و گاز و البتــه محصــوالت برگرفتــه از  درآمدهــای ارزی کشــور نیــز ب
ــع حاصــل از صــادرات  ــر اســاس قوانیــن، بودجــه ســنواتی مناب نفــت و گاز حاصــل می شــود. ب
ــز  ــی واری ــعه مل ــدوق توس ــز صن ــت و نی ــی نف ــرکت مل ــت، ش ــه دول ــات گازی ب ــت و میعان نف
می گــردد. در ایــن میــان، ســهمی از صــادرات نفــت و میعانــات گازی کــه بــه دولــت جهــت رفــع 
ــن  ــرخ ارز دارد. چنی ــت ن ــی در مدیری ــش مهم ــد، نق ــاص می یاب ــه ای آن اختص ــای بودج نیازه
ســازوکاری نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از منابــع 
مالــی دولــت به صــورت ارزی اســت، لیکــن عمــده مخــارج آن ریالــی می باشــد؛ بانــک مرکــزی 
بــا خریــد ارز دولــت، منابــع ریالــی دولــت را تامیــن می نمایــد. بانــک مرکــزی نیــز بــا توجــه بــه 
ارزهــای خریداری شــده از دولــت، بــازار ارز را مدیریــت می نمایــد. در کنــار منابــع ارزی مذکــور، 
ــر  ــرل ب ــت و کنت ــه مدیری ــردد ک ــی حاصــل می گ ــز از صــادرات غیرنفت ــل توجهــی نی ــم قاب رق

ــد.  ــام سیاســت گذار ارزی کشــور نمی باش ــار مق ــازار ارز در اختی ــه ب ــق آن ب نحــوه تزری
امــا نکتــه مهمــی کــه در ارتبــاط بــا عرضه کننــدگان ارز در بــازار مطــرح می باشــد، بــه ســاختار 
بــازار ارز ارتبــاط می یابــد. بــرای مثــال، در صورتــی کــه وضعیــت بــازار ارز بــه گونــه ای باشــد کــه 
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ــد داشــت  ــود خواه ــال وج ــن احتم ــند، ای ــوردار باش ــازاری برخ ــدرت ب ــدگان ارز از ق عرضه کنن
کــه از قــدرت بــازاری خــود بــه منظــور کســب ســود حداکثــری بهــره ببرنــد. در ایــن خصــوص، 
می تــوان بــه وضعیــت برخــی از صادرکننــدگان غیرنفتــی اشــاره نمــود. بــرای مثــال، بــا واگــذاری 
ــن بخــش، از حــوزه  ــع و مصــارف ارزی ای ــه بخــش خصوصــی، مناب شــرکت های پتروشــیمی ب
ــا توجــه بــه رقــم بــاالی صــادرات پتروشــیمی، صادرکننــدگان  کنتــرل دولــت خــارج شــده و ب
محصــوالت پتروشــیمی از قــدرت قابــل توجهــی بــر تاثیرگــذاری بــر بــازار ارز برخــوردار شــده اند. 
ــی  ــی ســال 1396 در حــدود 4۰ درصــد از صــادرات غیرنفت ــاه ابتدای ــال، در شــش م ــرای مث ب
کشــور بــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی اختصــاص داشــته اســت )نمــودار 13(؛ بنابرایــن، در 
پیش بینــی تحــوالت ارزی کشــور ضــروری اســت بــه نقــش شــرکت های پتروشــیمی، پاالیشــی 

و منابــع معدنــی بــا توجــه بــه ســاختار بــازار آنهــا دقــت نظــر الزم صــورت گیــرد. 
نمودار 12-13 سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی کشور

بخــش دیگــری از تحــوالت نــرخ ارز بــه ســمت تقاضــای ارز در بــازار ارتبــاط می یابــد. تقاضــای 
ــرای ارز و تقاضــای ســفته بازی تقســیم بندی  ــوع تقاضــای واقعــی ب ــه دو ن ــوان ب مذکــور را می ت
ــوک های  ــند و ش ــوردار باش ــبی برخ ــات مناس ــورها از ثب ــاد کش ــه اقتص ــرایطی ک ــود. در ش نم
بــرون زا متغیرهــای بخــش خارجــی را متأثــر نســازد، انتظــار مــی رود تقاضــای ســفته بازی نــرخ 
ارز نیــز در حداقــل خــود قــرار داشــته باشــد. امــا در شــرایطی کــه فضــای اقتصــاد کان بی ثبــات 
بــوده و همچنیــن نااطمینانی هــای قابــل توجهــی آینــده تحــوالت بخــش خارجــی اقتصــاد یــک 
کشــور را تهدیــد نماینــد، می تــوان انتظــار داشــت کــه معامــات ســفته بازی از رونــق بیشــتری 
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برخــوردار باشــند. نکتــه مهــم دیگــر بــه همواربــودن رونــد مصــارف ارزی کشــور ارتبــاط می یابــد، 
ــا انتظــارات منفــی  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه رونــد مصــارف ارزی کشــور، به طــور عمــده ب
ــازار ارز، دســتخوش نوســانات قابــل توجهــی گــردد کــه ایــن موضــوع  ــر تحــوالت آتــی ب دربراب
خــود بــه بی ثباتــی بــازار ارز در زمــان حــال می انجامــد. بــرای مثــال، متقاضــی واقعــی ارز بــا در 
امــان نگهداشــتن خــود از ریســک افزایشــی نــرخ ارز در آینــده، تقاضــای آتــی خــود را بــه جلــو 
می انــدازد و در صورتــی کــه ایــن رفتــار در میــان واردکننــدگان شــایع گــردد، در زمــان حــال بــا 
افزایــش قابــل توجــه تقاضــای ارز مواجــه خواهیــم بــود کــه رونــد عرضــه ارز از ســازگاری الزم بــا 
ــه بیانــی، رفتــار عرضــه ارز به طــور عمــوم رفتــاری همــوار می باشــد،  آن برخــوردار نمی باشــد. ب

لیکــن تقاضــای ارز عمدتــاً بــا نوســانات قابــل توجهــی مواجــه می باشــد.
بــا توجــه بــه نــکات فــوق، ضــروری اســت بــه منظــور تبییــن مناســب تر وضعیــت ســال آتــی، 
تصویــری از تــراز بازرگانــی نیــز داشــته باشــیم. بــرای ایــن منظــور، الزم اســت تــا فرض هایــی را در 
نظــر داشــته باشــیم کــه به طــور عمــده شــامل قیمــت و میــزان صــادرات نفــت خــام و میعانــات 
ــر اســاس برآوردهــای حاضــر، انتظــار مــی رود صــادرات نفــت و میعانــات ســال  گازی می باشــد. ب
آتــی در حــدود ۲/5 میلیــون بشــکه در روز تحقــق یابــد و بــا فــرض قیمــت 55 دالر بــه ازای هــر 
بشــکه، پیش بینــی می شــود صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی در ســال 1396 در حــدود 71/9 
میلیــارد دالر تحقــق یابــد. بــا در نظــر گرفتــن حــدود 3۰/7۰ میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی، کل 
ــش  ــرض افزای ــا ف ــردد و ب ــرآورد می گ ــارد دالر ب ــی کشــور در حــدود 1۰۲/6 میلی صــادرات کاالی
نســبی واردات کاال بــا توجــه بــه پیش بینــی فعــال شــدن بخــش واقعــی اقتصــاد، انتظــار مــی رود 
واردات کشــور در حــدود 74/5 میلیــارد دالر تحقــق یابــد کــه درنتیجــه مــازاد تراز حســاب بازرگانی 

)کاالیــی( کشــور درحــدود ۲۸ میلیــارد دالر پیش بینــی می شــود )جــدول ۲(.
بنابرایــن بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب تعهــدات خارجــی کشــور و نیــز مــازاد تــراز حســاب 
جــاری انتظــار مــی رود در ســال آتــی در صورتــی کــه شــوک منفــی نفتــی رخ ندهــد، از منظــر 

بنیانــی، وضعیــت ارزی کشــور مطلــوب باشــد. 
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جدول 12-2 تصویر ارقام تراز پرداخت های خارجی کشور طی سال های      1397 -1394  )میلیون دالر(

 
 

پیش بینیعملکرد)مقدماتی(عملکرد

 13941395 1396-061396  1397

535420843107261966728050حساب کاال

62995839784427893654102582صادرات کاال )فوب(

3184855752299026352671856صادرات نفتی 

3114728226143763012830726صادرات غیرنفتی

5764063135335527398774533واردات کاال )فوب(

1639138865412341302گاز و فرآورده های نفتی 

5600361747328987275373230سایرکاالها
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات نگارنده

همان طــور کــه بیــان شــد، عــاوه بــر وضعیــت متغیرهــای بنیانــی بــرای پیش بینــی تحــوالت 
نــرخ ارز ضــروری اســت تــا ســایر ریســک ها و عوامــل مؤثــر بــر تحــوالت نــرخ ارز در ســال آتــی 
نیــز مــورد بررســی قــرار گیرنــد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب منابــع ارزی 
ــا و  ــر از چالش ه ــده متأث ــور عم ــال 1397 به ط ــرخ ارز در س ــی، تحــوالت ن ــال آت کشــور در س
ــا آمریــکا(، رشــد فزاینــده نقدینگــی  ــا دنیــای خــارج )به خصــوص ب روابــط بین المللــی کشــور ب
ــز مطــرح  ــری نی ــی دیگ ــه عوامل ــود. البت ــد ب ــرخ ارز خواه ــازی ن ــداوم یکسان س ــز نحــوه ت و نی

می باشــند کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
اعمــال تحریــم کاتســا بــر ضــد ایــران و ادعــای عــدم پایبنــدی ایــران بــه مفــاد برجــام از ســوی 
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده از عوامل زمینه ســاز نوســان در بــازار ارز اســت. طبیعتــاً بازارهــای مالی 
و به طــور خــاص بــازار ارز بیــش از هــر بــازار دیگــری از خبرهــای مثبــت یــا منفــی مربــوط بــه تحوالت 
متغیرهــای بنیادیــن تأثیــر می پذیــرد. انتظــار فعــاالن بــازار ارز نســبت بــه عملیاتــی شــدن تحریم های 
جدیــد و همچنیــن لغــو برجــام می توانــد تقاضــای بــازار ارز را بــه دلیــل افزایــش تقاضــای واقعــی ارز 
ــای  ــکل گیری تقاض ــل ش ــه دلی ــز ب ــده( و نی ــرخ ارز در آین ــانات ن ــور پوشــش ریســک نوس )به منظ
ســفته بازی ارز بــا انگیــزه کســب ســود از نوســانات نــرخ ارز، بــه میــزان قابــل توجهــی تقویــت نمایــد. 
یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه می توانــد بــازار ارز را در ســال آتــی دســتخوش تحوالتــی نمایــد، 
ــتای  ــی را در راس ــای مهم ــور گام ه ــات ارزی کش ــت. مقام ــرخ ارز اس ــازی ن ــت یکسان س سیاس
اجــرای سیاســت یکسان ســازی نــرخ ارز در میانــه ســال  1396در پیش گرفتنــد. سیاســت مذکــور 
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ــل توجهــی از اولویت هــای کاالیــی و خدماتــی از شــمول دریافــت ارز  شــامل حــذف بخــش قاب
رســمی بــه همــراه افزایــش نــرخ ارز رســمی بــود. برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه سیاســت مذکــور 
در عمــل موجــب وارد آمــدن شــوک بــه بــازار ارز گردیــد و بــا تقویــت انتظــارات افزایشــی نــرخ ارز 
نه تنهــا بــه کاهــش شــکاف بیــن دو نــرخ رســمی و بــازار نینجامیــد، بلکــه بــا رونــد صعــودی نــرخ 

ارز در بــازار آزاد، شــکاف مذکــور بــا افزایــش همــراه گردیــد.
ــم  ــه فراه ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــور، به نظ ــه مذک ــه تجرب ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ب
نبــودن الزامــات و پیش نیازهــای اجــرای موفــق یکسان ســازی نــرخ ارز، از جملــه برقــراری روابــط 
کارگــزاری بــا بانک هــای بــزرگ بین المللــی، اصــرار سیاســت گذار بــه تــداوم اجــرای آن، موجــب 

ــازار آزاد خواهــد شــد.  ــد افزایــی نرخ هــای ارز در ب رون
یکــی دیگــر از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر رونــد تحــوالت نــرخ ارز، بــه نــرخ ارز مــاک بودجــه دولت 
مربــوط می گــردد. در ایــن خصــوص، بایــد گفــت درنتیجــه افزایــش محــدود نــرخ ارز بودجــه، کــه 
البتــه ایــن نــرخ تنهــا یــک نــرخ محاســباتی جهــت تعییــن ارقــام ریالــی بودجــه می باشــد، نــرخ 
بودجــه تعیین شــده بــرای ســال 1397 فاقــد بــار روانــی در راســتای افزایــش نــرخ ارز بــازار می باشــد. 

جدول 12-3 پیش بینی منابع ریسک و میزان اهمیت آنها در تحوالت نرخ ارز در سال 1397

میزان اهمیتبدون ریسکریسک مثبتریسک منفی

متوسطیکسان سازی نرخ ارز

کمنرخ ارز بودجه

زیادتراز تجاری کشور

زیادخروج آمریکا از برجام 

زیادباال بودن رشد نقدینگی 

متوسطافزایش قیمت نفت

زیادتحریم کاتسا 

زیادپایبندی اروپا به اجرای برجام

احتمال بروز تنش های منطقه ای به 
طور خاص با عربستان سعودی

زیاد

کاهش واردات نفت از سوی شرکای 
سابق تجاری

زیاد
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بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، منابــع ریســک تحــوالت نــرخ ارز در ســال 1397 در جــدول 
ــای  ــز برآورده ــده و نی ــع ریســک اشاره ش ــن مناب ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــده اس ــان داده ش 3 نش
ــرخ ارز، انتظــار مــی رود در صورتــی کــه احتمــال افزایــش تنش هــا  صورت گرفتــه درخصــوص ن
ــد،  ــز باش ــکا، ناچی ــد آمری ــت جدی ــوی دول ــی و اقتصــادی از س ــای مال ــز تشــدید تحریم ه و نی
ــه ای کــه نرخ هــای ارز در دامنــه  ــه گون ــوده باشــد، ب ــرخ ارز در ســال آتــی محــدود ب افزایــش ن
حــدود مثبــت 1۰ درصــد نوســان داشــته باشــند. پیش بینــی مذکــور ســازگاری مناســبی نیــز بــا 
فــرض تعدیــل نــرخ ارز معــادل بــا اختــاف تــورم داخــل و خــارج دارد. لیکــن بــا توجــه بــه جدی 
بــودن تنش هــا و احتمــال بــاالی لغــو برجــام از ســوی دولــت آمریــکا، انتظــار مــی رود بــازار ارز 
تــا اتخــاذ تصمیــم نهایــی از ســوی دولــت آمریــکا درخصــوص برجــام کــه در  اردیبهشــت 1397 
خواهــد بــود، همچنــان بــه بی ثباتــی خــود ادامــه دهــد. بــر ایــن اســاس انتظــار مــی رود تحــوالت 
نــرخ ارز در ســال 1397 دســتخوش نوســانات قابــل توجهــی گــردد کــه نیازمنــد برخــورد دقیــق 

ــت. ــور اس ــت گذار ارزی کش ــوی سیاس ــده از س و حساب ش
ــه  ــر ارائ ــه صــورت زی ــازار ارز ب ــه ب امــا راهکارهــای پیشــنهادی درخصــوص ثبــات بخشــی ب

می ِشــود:
عــدم تعجیــل در طراحــی بســته های سیاســتی و بررســی دقیــق و جامــع نســبت بــه تمامــی . 1

جوانــب سیاســت های پیشــنهادی. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه سیاســت هایی نســنجیده 
بــا اثرگــذاری بــاال، لیکــن موقــت اجرایــی گردنــد کــه درعمــل پــس از مــدت کوتاهــی، اجرای 

آنهــا و نیــز برگشــت از آنهــا بــا هزینه هــای بســیاری همــراه باشــد.
تأکیــد بســیار بــر رعایــت انضبــاط پولــی و کنتــرل رشــد نقدینگــی بــا توجــه بــه عواقب رشــد . ۲

فزاینــده نقدینگــی بــر تحوالت بــازار ارز
ــا در نظــر . 3 ــع و مصــارف ارزی کشــور ب ــک نقشــه جامــع درخصــوص وضعیــت مناب ــه ی تهی

گرفتــن شــرکای تجــاری و نیــز بررســی امــکان تغییــر الگــوی تجــارت خارجــی کشــور در 
ــاط،  ــن ارتب ــده؛ در ای ــوب سپرده گذاری ش ــای نامرغ ــری از ارزه ــتفاده حداکث ــتای اس راس
وضعیــت انبــاره و جریــان منابــع ارزی کشــور بایســتی مــورد بررســی قــرار گیرنــد. همچنیــن 
ضــروری اســت مدیریــت مصــارف ارزی کشــور در راســتای اســتفاده حداکثــری از منابــع ارزی 

غیرقابــل انتقــال تمرکــز یابــد.
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ــون بودجــه . 4 ــر اســاس قان ــال، ب ــرای مث ــع ارزی کشــور. ب ــت یکپارچــه مناب ضــرورت مدیری
ســنواتی، ارز حاصــل از صــادرات نفتــی کشــور بــه دولــت، صنــدوق توســعه ملــی و شــرکت 
ــال  ــن احتم ــه ای ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــود. ای ــص داده می ش ــران تخصی ــت ای ــی نف مل
وجــود دارد کــه در عمــل، مرغوبیــت ارزهــای تخصیــص یافتــه متفــاوت بــوده و هزینه هــای 
معاماتــی بســیاری را بــر اقتصــاد کشــور تحمیــل نمایــد. بــه عنــوان مثالــی دیگــر، هــر چنــد 
بانــک مرکــزی نهــاد سیاســتگذار ارزی اســت، امــا چنانچــه بــر نحــوه عرضــه ارز حاصــل از 
ــتراتژیک در  ــای اس ــروز خط ــال ب ــد، احتم ــته باش ــرل الزم را نداش ــی کنت ــادرات غیرنفت ص
مدیریــت بــازار ارز وجــود خواهــد داشــت. بــرای مثــال، ایــن امــکان وجــود دارد کــه بانــک 
مرکــزی بــا فــرض عرضــه ارز از ســوی صادرکننــدگان غیرنفتــی، اقــدام بــه فــروش اضافــی 
ارز در بــازار نمایــد، در حالــی کــه درعمــل صادرکننــدگان غیرنفتــی از فــروش ارز در بــازار در 

ــد. ــر نماین ــرف نظ ــده، ص ــان پیش بینی ش زم
تمرکــز تجــار و بازرگانــان کشــور بــر روی کشــورهایی کــه صــادرات بــه آن کشــورها داریــم، . 5

لیکــن واردات از آن کشــورها محــدود بــوده اســت و امــکان انتقــال ارز نیــز وجــود نــدارد. برای 
مثــال، در خصــوص کشــور عــراق، پیشــنهاد می شــود امــکان  صــادرات مجــدد از ایــن کشــور 

بــا تأســیس شــرکت های ایرانــی بــه ماننــد کشــور امــارات اندیشــیده شــود.
تقویــت نظــام تأمیــن و تخصیــص ارز در راســتای اطمینــان بخشــی بــه واردکننــدگان کاال و . 6

خدمــات درخصــوص تامیــن ارز
ــع ارزی ناشــی از صــادرات . 7 ــال و مصــرف مناب ــر نحــوه انتق ــی ب اعمــال سیاســت های کنترل

ــی ــای مالیات ــتفاده از ابزاره ــا اس ــیمی و ... ب ــی، پتروش ــای نفت فرآورده ه
محــدود کــردن نیازهــای ارزی کشــور از طریــق سیاســت طــرف تقاضــا. ضــروری اســت بــر . ۸

روی اقــام عمــده وارداتــی تمرکــز شــود و اقامــی کــه شــامل کاالهــای غیرضــروری و لوکس 
می شــوند بــا اســتفاده از سیاســت هایی نظیــر ممنوعیــت واردات محــدود گردنــد.

سیاســت گذاری فعــال بین المللــی در راســتای کاســتن از تنش هــای منطقــه ای )در ماه هــای . 9
اخیــر کشــور عربســتان تــاش داشــته اســت تــا روابــط اقتصــادی خــود را بــا شــرکای قدیمی 
ایــران، نظیــر چیــن و روســیه، بهبــود ببخشــد و قراردادهــای مالــی قابــل توجهــی را بــا ایــن 
ــر  ــذاری ب ــور تأثیرگ ــن کش ــداف ای ــی از اه ــد یک ــر می رس ــد. به نظ ــد نمای ــورها منعق کش



تحوالت بازار ارز ایران   /487

روابــط خارجــی ایــران بــا کشــورهای چیــن و روســیه بــوده اســت(.

12-6- جمع بندی
در ایــن فصــل، گزارشــی از تحــوالت بــازار ارز به طــور خــاص در ســال 1396 و نیــز پیش بینــی 
ــازار ارز در ســال 1396، به طــور خــاص در نیمــه دوم  تحــوالت آن در ســال 1397 ارائــه شــد. ب
ــی  ــا معرف ــی و ارزی کشــور ب ــه سیاســت گذار پول ــود ک ــای گســترده ای ب آن، شــاهد بی ثباتی ه
یــک بســته سیاســتی ســه گانه بــه دنبــال آرامش بخشــی بــه آن بــود. امــا در ایــن میــان نبایــد از 
منابــع ریســکی کــه موجــب اصلــی بی ثباتی هــای بــازار ارز گردیــد غافــل بــود و عمــده تمرکــز 
ــازار ارز متمرگــز گــردد. بخشــی از راهــکار ایــن  بایســتی بــر روی رفــع منابــع ریســک اصلــی ب
موضــوع، در مدیریــت مؤثــر و بهینــه عرضــه و تقاضــای ارز در کشــور می باشــد. به نظــر می رســد 
ــر ریســک های  اســتفاده از تجربیــات گذشــته و مقــاوم نمــودن بخــش خارجــی اقتصــاد در براب
آتــی مهم تریــن راهــکار پیشــنهادی باشــد. راهکارهــای پیشــنهادی به طــور عمــده معطــوف بــه 
تقویــت نظــام تأمیــن و تخصیــص بــوده اســت و بــر روی حفــظ ذخایــر ارزی کشــور تمرکــز دارد. 
بــه بیانــی، نبایــد معــادالت قیمــت ارز بــر معــادالت مربــوط بــه حفــظ ذخایــر ارزی کشــور برتری 
داشــته باشــد؛ چــرا کــه چنانچــه معــادالت قیمتــی بــر مدیریــت بــازار ارز حاکــم گردند، ایــن بازار 
وارد یــک بــازی صرفــاً افزایشــی نــرخ ارز خواهــد شــد کــه نتیجــه آن نیــز از دســت رفتــن ذخایــر 
ارزی کشــور به ویــژه بــه شــکل فــرار ســرمایه، گســترش رانــت و فســاد و بدتــر شــدن وضعیــت 

توزیــع درآمــد در اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.



/  اقتصاد ایران در سال 1397 488

منابع
 -www.cbi.ir پایگاه اطاعاتی بانک مرکزی

 - Keynes ,john Maynard” ,The Economic Consequences of the Peace ,”New 
York ,Harcourt ,Brace and Howe )1990( 



سرمایه گذاری، 
سرمایه گذاری خارجی

 و تأمین مالی بین المللی

فصل سیزدهم:

اسماعیل صفرزاده
استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

e.safarzadeh@alzahra.ac.ir





چکیده
ــروی  ــه پی ــی ب ــی و چشــم انداز منف ــو نااطمینان ــی و ایجــاد ج ــای بین الملل ــال 1391 و تشــدید تحریم ه ــا شــروع س ب
بی ثباتی هــای داخلــی و منطقــه ای و  رکــود فراگیــر در اقتصــاد کشــور، تشــکیل ســرمایه دچــار افــت شــدید شــده اســت 
کــه ایــن رونــد کاهشــی تــا فصــل چهــارم ســال 1395 تــداوم داشــته اســت. تجزیــه و تحلیــل ایــن روند کاهشــی نشــان 
می دهــد کــه افــت شــدید ســرمایه گذاری در ایــن دوره، بیشــتر از کاهــش شــدید ســرمایه گذاری در ماشــین آالت ناشــی 

شــده اســت.
ــه  ــر آن اســت ک ــده اقتصــادی بیانگ ــای عم ــک بخش ه ــه تفکی ــت ب ــص ثاب ــد تشــکیل ســرمایه ناخال بررســی رون
ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایــران به شــدت بــر بخــش خدمــات متمرکــز شــده اســت کــه بــر اســاس شــواهد و اطالعــات 
موجــود متأســفانه بخــش قابــل توجهــی از آن نیــز در اختیــار فعالیت هــای غیــر مولــد رانــت زا قــرار گرفتــه اســت. نکتــه 
قابــل توجــه در ایــن زمینــه، آن اســت کــه فاصلــه ســرمایه گذاری در بخــش خدمــات بــا دیگــر بخش هــا، در طــول دوره 

همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت.
ــه دلیــل اعمــال تحریم هــای  ــی، ب ــار تحــوالت و افت وخیزهــای شــدید ســرمایه گذاری داخل ــر در کن در ســال های اخی
ظالمانــه برضــد کشــور، ســرمایه گذاران خارجــی نیــز تمایــل چندانــی بــرای ورود بــه ایــران نداشــته اند و بــه همیــن دلیــل 
می تــوان گفــت کــه بعــد از اعمــال تحریم هــای ظالمانــه )ســال 2012( جریــان ورود ســرمایه خارجــی بــه کشــور ســال 
به ســال کاهــش یافتــه اســت. ایــن رونــد، بنــا بــه گزارش هــای ســرمایه گذاری جهانــی آنکتــاد تــا ســال 95 ادامــه داشــته 

ست. ا
از طــرف دیگــر، بررســی ها نشــان می دهــد کــه خالــص تأمیــن مالــی اقتصــاد کشــور از منابــع خارجــی، در طــول دوره 
ــر اســاس پیش بینی هــای انجام یافتــه نیــز ایــن رونــد بــه طــور فزاینــده تــداوم  مــورد بررســی، منفــی بــوده اســت و ب

خواهــد داشــت. ایــن امــر بدیــن معناســت کــه کشــور به شــدت گرفتــار فــرار ســرمایه اســت.
بــر اســاس تحلیل هــای صورت گرفتــه، چشــم انداز اقتصــاد ایــران بــرای ســال 1397 در زمینــه ســرمایه گذاری و تأمیــن 

مالــی بــه صــورت زیــر قابــل تببین اســت:
تصــور بــر ایــن اســت کــه در کوتــاه مــدت و باالخــص در طــول ســال 1397، اقتصــاد کشــور بــه اعتبــار ظرفیــت مــازاد  -

بخــش نفــت، به نســبه رشــد مالیمــی را طــی کنــد. امــا پیش بینی هــا بــر اســاس رونــد متغیرهــای پیشــرو در اقتصــاد، 
از جملــه رفتــار ســرمایه گذاری در ســال  1396گویــای آن اســت کــه رشــد اقتصــادی در ســال 1397 بیشــتر از 96 خواهد 
بــود؛ زیــرا کــه بعــد از چندیــن ســال بــرای اولیــن بــار در ســال 1396 متغیــر ســرمایه گذاری رشــد مثبــت )حــدود 3 

درصــدی( را تجربــه کــرده اســت.
از طــرف دیگــر بــه اعتبــار اعتمــاد مجــدد مــردم بــه دولــت مســتقر در اردیبهشــت  1396بخشــی از نااطمینانی هــای  -

موجــود در ابتــدای ســال 1396 برطــرف شــده اســت و از ایــن منظــر، چشــم انداز اقتصــاد بــرای ســال 1397 مشــخص تر 
اســت. امــا بــا ایــن حــال، ناآرامی هــای زمســتان 1396 و همچنیــن وضعیــت نامشــخص توافقــات بین المللــی، از جملــه 
برجــام و همچنیــن نوســانات قابــل توجــه در متغیرهــای اســمی ماننــد نــرخ ارز در ســال 1397 بــر ســرمایه گذاری های 

داخلــی و خارجــی در کشــور بی تأثیــر نخواهنــد بــود.



ــد  - ــر رون ــر ب ــل مؤث ــر عوام ــه آن، از دیگ ــده ب ــم اختصاص داده ش ــه مبه ــت و بودج ــی دول ــای عمران ــت طرح ه وضعی
ــه  ــده ب ــه ارائه ش ــه بودج ــه در الیح ــای انجام یافت ــاس برآورده ــر اس ــود. ب ــد ب ــال 1397 خواه ــرمایه گذاری در س س
مجلــس، کل منابــع تأمیــن مالــی طرح هــای عمرانــی بایــد از طریــق اســتقراض صــورت گیــرد کــه امــکان تحقــق آن 

در هالــه ای از ابهــام اســت.
فشــارهای تورمــی در بخــش مســکن و احتمــال افزایــش مجــدد قیمت هــا در ایــن بخــش کــه از نیمــه دوم ســال 1396  -

شــروع شــده اســت، چشــم انداز ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را مثبــت نشــان می دهــد.
کاهــش نســبی نــرخ ســپرده های بانکــی، در نیمــه دوم ســال 1396، فشــارهای طــرف تقاضــا جهــت رونــق را افزایــش  -

ــد، امــکان و احتمــال افزایــش ســرمایه گذاری در ســال 1397 بیــش از 1396  ــن رون ــداوم ای داده اســت. در صــورت ت
وجــود دارد. بــا ایــن حــال، بــه اعتبــار تحــرکات فصــل زمســتان 1396 در بــازار، دارایی هــای خارجــی، از جملــه دالر، 
ــی  ــد آت ــرده اســت. رون ــش ک ــار چال ــن چشــم انداز را دچ ــزی ای ــک مرک ــدت بان ــد کوتاه م ــر چن ــتی ه بســته سیاس
ــر  ــی متأث ــی دولت ــپرده های بانکــی و اوراق بده ــود س ــرخ س ــه ن ــات در زمین ــد تصمیم ــع از رون ــرمایه گذاری به واق س

خواهــد شــد.
نااطمینانی هــای سیاســی بین المللــی، از جملــه ابهــام در سرنوشــت توافقنامــه برجــام و احتمــال خــروج آمریــکا از ایــن  -

توافــق، ســرمایه گذاری داخلــی و به ویــژه خارجــی و تأمیــن مالــی بین المللــی را دچــار چالــش خواهــد کــرد. خاصــه کــه 
ــن توافــق  ــر سرنوشــت ای ــی به شــدت تحــت تأثی ســرمایه گذاری های توافق شــده در حــوزه نفــت و حمل ونقــل هوای

قــرار خواهــد گرفــت.
عــدم الحــاق نظــام بانکــی کشــور بــه نظــام بانکــی بین الملــل و مشــکالت موجــود بــر ســر راه انتقــاالت بین المللــی  -

از دیگــر مشــکالت پیــش روی ســرمایه گذاری، به ویــژه ســرمایه گذاری خارجــی و تأمیــن مالــی بین المللــی در ســال 
1397 خواهــد بــود.

عــدم جدیــت در اصــالح نظــام بانکــی و تعییــن تکلیــف وضعیــت مؤسســات مالــی و پولــی داخلــی، تأمیــن مالــی داخلی  -
ســرمایه گذاری را در هالــه ای از ابهــام قــرار داده اســت. ایــن رونــد در ســال 1397 نیــز تــداوم خواهــد داشــت.

هــر چنــد بانــک مرکــزی در ســاماندهی عملیــات بانکــداری، توفیقــات نســبی به دســت آورده اســت، ولی هنوز این مشــکل  -
به طــور کامــل برطــرف نشــده اســت و از طــرف دیگــر، نرخ هــای ســود ســپرده نظــام بانکــی و از جملــه مؤسســات مالــی 
و اعتبــاری منجــر بــه انجمــاد منابــع مالــی کشــور در ایــن سیســتم شــده و ایــن امــر بــه یکــی از مهم تریــن چالش هــای 
اقتصــاد کشــور در حــوزه تأمیــن مالــی تبدیــل شــده اســت کــه انتظــار مــی رود ایــن مشــکل در ســال 1397 هــم تــداوم 

ــته باشد. داش
ــه  - ــت، از جمل ــی دول ــه عموم ــی در مالی ــاختاری اساس ــات س ــد اصالح ــدت نیازمن ــد م ــرمایه گذاری در بلن ــود س بهب

بدهی هــای دولــت، بهبــود فضــای کســب و کار، بهبــود بهــره وری، انعطاف پذیــری بــازار کار و تنوع بخشــی بــه تولیــدات 
و صــادرات غیــر نفتــی اســت.



سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی   /493

13-1- مقدمه
تجربــه کشــورهای موفــق در زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی بیانگــر آن اســت کــه 
ــورها  ــن کش ــاالی ای ــه ب ــت رو ب ــده حرک ــی تعیین کنن ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــرمایه گذاری یک س
بــوده اســت. ایــن متغیــر کالن اقتصــادی ضمــن اینکــه زمینه هــای بالندگــی اقتصادهــا را فراهــم 
ــات  ــانات آن موجب ــاد، نوس ــارج کل اقتص ــه آن در مخ ــل توج ــهم قاب ــار س ــه اعتب ــد، ب می کن

ــازد. ــم می س ــز فراه ــاد را نی ــی کل اقتص بی ثبات
ســرمایه گذاری از یــک طــرف، بــا تشــکیل بخــش زیــادی از مخــارج کل اقتصــاد، تقاضــای کل 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و از طــرف دیگــر، از طریــق انباشــت ســرمایه، تولیــد و عرضــه کل 
را نیــز متأثــر می ســازد. بــه تعبیــر دیگــر، ایــن متغیــر کالن اقتصــادی به ســان شمشــیر دولبــه 
عمــل می کنــد کــه درصــورت مدیریــت مناســب، بالندگــی اقتصــاد را بــه دنبــال خــود دارد و در 

ــد. ــر کل اقتصــاد می کن ــی را دامن گی ــان در آن، بی ثبات صــورت نوس
در ســطح کالن اقتصــادی، ســرمایه گذاری کل معمــوالً در قالــب ســرمایه گذاری بخــش دولتــی 
ــه  ــته ب ــد بس ــرمایه گذاری می توانن ــزء س ــن دو ج ــه ای ــود ک ــیم بندی می ش ــی تقس و خصوص
شــرایط اقتصــادی و زمانــی و مکانــی، بــه صــورت جانشــین یــا مکمــل هــم عمل کننــد. با اســتفاده 
ــی  ــی ســرمایه گذاری دولت ــوان جایگزین ــات، می ت ــازار کاال و خدم ــادل در ب ــرایط تع ــل ش از تحلی
ــار ســرمایه گذاران  ــداز در اختی ــادل، بخشــی از پس ان ــرد. در شــرایط تع و خصوصــی را بررســی ک

بخــش خصوصــی و مابقــی آن بــرای کســری بودجــه در اختیــار دولــت قــرار می گیــرد.
در ســطح معینــی از پس انــداز، افزایــش در کســری بودجــه دولــت باعــث کاهــش در 
ــرای  ــت ب ــد داد. دول ــی1 رخ خواه ــر محدودکنندگ ــده و اث ــی ش ــرمایه گذاری بخــش خصوص س
ــداز را در  ــتری از پس ان ــش بیش ــد و بخ ــت وام می کن ــه دریاف ــدام ب ــود اق ــارج خ ــن مخ تأمی
اختیــار خــود می گیــرد، در نتیجــه منابــع مالــی در دســترس بخــش خصوصــی کاهــش می یابــد. 
امــا از طــرف دیگــر، اگــر افزایــش ســرمایه گذاری و مخــارج دولتــی ســبب افزایــش بهــره وری و 
رشــد تولیــد شــده و بــه پیــروی از آن، پس انــداز نیــز افزایــش یابــد، پدیــده محدودکنندگــی رخ 
ــز  ــی نی ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــرک س ــد مح ــی می توان ــرمایه گذاری دولت ــد و س نمی ده
باشــد. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن شــرایط، ســرمایه گذاری دولتــی بــر روی بخــش خصوصــی اثــر 

1. Crowding out effect



/  اقتصاد ایران در سال 1397 494

ــری، 1395(. ــرزاده و جعف ــد )صف ــان می ده ــود نش ــی1 از خ تقویت کنندگ
در پژوهــش اقتصــاد کالن، اثــر محدودکنندگــی معمــوالً بــا اعمــال سیاســت مالــی انبســاطی 
ــن  ــال ای ــال اعم ــه دنب ــد. ب ــت( رخ می ده ــارج دول ــش مخ ــا و افزای ــش مالیات ه ــد کاه )مانن
سیاســت ها، نــرخ بهــره افزایــش می یابــد و کاهــش در ســرمایه گذاری یــا مخــارج مصرفــی بخــش 
ــه همــراه خواهــد داشــت. در دو حالــت، اثــر محدودکنندگــی بیشــترین میــزان را  خصوصــی را ب
خواهــد داشــت: اول، حساســیت پاییــن تقاضــای پــول نســبت به نــرخ بهــره؛ دوم، حساســیت باالی 
ســرمایه گذاری در مقابــل نــرخ بهــره کــه در ایــن دو حالــت بــا اعمــال سیاســت مالی انبســاطی، نرخ 
ــود  ــرمایه گذاری بخــش خصوصــی می ش ــش س ــب کاه ــد و موج ــش می یاب ــدت افزای ــره به ش به
و تغییــر در محصــول کل، حاصــل برآینــد افزایــش آن بــه دلیــل سیاســت های دولتــی و کاهــش 

ناشــی از انقبــاض هزینه هــا در بخــش خصوصــی خواهــد بــود )صفــرزاده و جعفــری، 1395(.
در کل، ســرمایه گذاری ضمــن اینکــه در دو طــرف عرضــه و تقاضــا نقــش فعــال و مؤثــری ایفــا 
می کنــد، خــود نیــز از دیگــر متغیرهــا و شــرایط کالن اقتصــادی، از جملــه سیاســت های پولــی 
و مالــی، سیاســی و ســاختاری و ... تأثیــر می پذیــرد. در ایــن راســتا، در فصــل حاضــر، در ابتــدا 
ســیمای ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایــران در قالــب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی و تأمیــن 
ــه،  ــن متغیرهــا ارائ ــار ای ــال آن، رفت ــه دنب ــرد و ب ــرار می گی ــورد بررســی ق ــی  م ــی بین الملل مال
ــش رو  ــای پی ــا و چالش ه ــه چشــم انداز ســال 1397 و فرصت ه ــن می شــود. ارائ ــل و تبیی تحلی

در ایــن زمینــه موضــوع بحــث بخــش انتهایــی ایــن فصــل را تشــکیل می دهــد. 

13-2- سیمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
ــن  ــهم ای ــورها، س ــرمایه گذاری کش ــرد س ــی عملک ــارف در بررس ــاخص های متع ــی از ش یک
متغیــر از تولیــد ناخالــص داخلــی آنهاســت. اطالعــات منــدرج در جــدول و نمــودار زیــر نشــان 
می دهــد کــه متوســط جهانــی ایــن شــاخص بــرای ســال 2016، 23/47 درصــد و بــرای ایــران 

ــوده اســت. 22/72 درصــد ب

1. Crowding in effect
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جدول 13-1 سهم تشکیل سرمایه ناخالص ثابت از GDP در سال 2016 

درصدکشور/ منطقه

19/6اتحادیه اروپا
20/18اروپا و آسیای مرکزی

19/99اروپای مرکزی و بالتیک
22/72ایران

25/93آسیای جنوبی
31/77آسیای شرقی و پاسیفیک

20/18آمریکای شمالی
19/20آمریکای التین و کارائیب

25/16جهان عرب
25/47خاورمیانه و شمال آفریقا
20/94کشورهای با درآمد باال 

22/96کشورهای با درآمد پایین
29/65کشورهای با درآمد متوسط

OECD 20/95کشورهای عضو
23/47متوسط جهانی

19/93منطقه یورو
Source: World Development Indicators, 2017.
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تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص بــه تفکیــک ســرمایه گذاری در ماشــین آالت و لــوازم کســب و 
کار و ســاختمان صــورت می گیــرد. ســرمایه گذاری در ماشــین آالت و لــوازم کســب و کار، آن قســمت 
از تولیــدات داخلــی و واردات کاالهــای ســرمایه ای اســت کــه طــی دوره حســابداری مــورد مصــرف 
قــرار نگرفتــه، صــادر نشــده و بــه ایــن ترتیــب بــه موجــودی کاالهــای ســرمایه ای کشــور اضافه شــده 
ــه می شــود.  ــه تفکیــک دولتــی و خصوصــی ارائ اســت. در هــر یــک از ایــن زمینه هــا نیــز، اقــالم ب
تشــکیل ســرمایه در ســاختمان بــه تفکیــک بخــش خصوصــی و دولتی و همچنین تشــکیل ســرمایه 
توســط بخــش خصوصــی، بــه صــورت مجــزا، بــرای مناطــق شــهری و روســتایی بــرآورد می شــود. در 
ایــن راســتا، هزینه هــای ســرمایه گذاری هــر ســال بــرای ســاختمان های مســکونی و غیــر مســکونی 
ــاختمانی  ــات س ــرات و اضاف ــی و تغیی ــرات اساس ــه تعمی ــوط ب ــای مرب ــود. هزینه ه ــرآورد می ش ب
ــرآورد می شــود. ســود ســازندگان آن  ــام بودجــه خانوارهــای مناطــق شــهری ب ــر اســاس ارق ــز ب نی
ــه  ــه طــور جداگان ــه منظــور فــروش ایجادشــده نیــز ب تعــداد از ســاختمان های تکمیل شــده کــه ب
ــن  ــود. در ای ــور می ش ــرمایه گذاری منظ ــام س ــبه و در ارق ــه ای محاس ــری نمون ــاس آمارگی ــر اس ب
ــرای  ــه هزینه هایــی اطــالق می شــود کــه ب زمینــه، ســرمایه گذاری ســاختمانی در بخــش دولتــی ب
ــا،  ــا، فاضالب ه ــن، ســدها، فرودگاه ه ــا، راه آه ــا، تونل ه ــن اداری، راه ســازی، ایجــاد پل ه ایجــاد اماک
شــبکه آبیــاری و خطــوط لوله هــای نفــت و گاز، تلگــراف، تلفــن، بــرق و نظایــر آن صــرف شــده باشــد. 
هزینه هــای مربــوط بــه مطالعــه، تهیــه نقشــه، ماکــت و ســایر محاســبات ســاختمانی، تأسیســات آب 
مشــروب شــهرها و دیگــر هزینه هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی کــه منجــر بــه ســرمایه گذاری شــود، 
ــرزاده، 1396: 261- 262(. ــود )صف ــور می ش ــی منظ ــاختمان های دولت ــرمایه گذاری س ــام س در ارق
در ادامــه ایــن بخــش، عملکــرد متغیــر ســرمایه گذاری بــه تفکیک هــای یادشــده ارائــه شــده 
اســت. بــا تبییــن رفتــار اجــزای ســرمایه گذاری، آسیب شناســی رفتــار کل آن تســهیل می شــود.
ــور  ــت. همان ط ــده اس ــه ش ــر ارائ ــای زی ــت در نموداره ــص ثاب ــرمایه ناخال ــکیل س ــار تش رفت
ــو  ــاد ج ــی و ایج ــای بین الملل ــدید تحریم ه ــال 1391 و تش ــروع س ــا ش ــود ب ــه می ش ــه مالحظ ک
نااطمینانــی و چشــم انداز منفــی به پیــروی از بیثباتی هــای داخلــی و منطقــه ای و رکــورد فراگیــر در 
اقتصــاد کشــور، تشــکیل ســرمایه دچــار افــت شــدید شــده اســت کــه ایــن رونــد کاهشــی تــا فصــل 
چهــارم ســال 1395 تــداوم داشــته اســت. بــر ایــن اســاس، ســرمایه گذاری بــا ســطح خــود در فصــل 
چهــارم ســال 1390 فاصلــه بســیار قابــل توجهــی دارد و جهــت بازگشــت بــه حداقــل ســطح آن، الزم 
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اســت چندیــن ســال رشــد دو رقمــی داشــته باشــد. هــر چنــد کــه میــزان ســرمایه گذاری ســال 
مذکــور هــم بــا توجــه بــه تحــوالت ســاختاری و انــدازه اقتصــاد کشــور به واقــع بــرای خــروج از رکــود 

فعلــی کفایــت نخواهــد کــرد و الزم اســت ســطح ســرمایه گذاری بــه فراتــر از آن افزایــش یابــد.
نمودار 13-2 روند تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به قیمت ثابت 1390 )میلیارد ریال(

مأخذ: مرکز آمار ایران

ــد رشــد ســرمایه گذاری در طــول دوره مــورد بررســی، نشــان می دهــد کــه ســال 1391  رون
ــدی در  ــش 40 درص ــال کاه ــه در آن س ــرا ک ــت؛ زی ــوده اس ــه ب ــن زمین ــال در ای ــن س بدتری

ــت.  ــده اس ــاهده ش ــرمایه گذاری کل مش س
نمودار 13-3 روند نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به قیمت ثابت 1390 )درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران

ــت  ــه اف ــد ک ــه شــده اســت، نشــان می ده ــای 4 و 5 ارائ ــه در نموداره ــن رشــد ک ــز ای آنالی
شــدید ســرمایه گذاری در ســال 1391، بیشــتر از کاهــش شــدید ســرمایه گذاری در ماشــین آالت 

ناشــی شــده اســت.
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نمودار 13-4 روند نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در ماشین آالت به قیمت ثابت 
1390 )میلیارد ریال(

مأخذ: مرکز آمار ایران

ــی  ــر پیشــرو در پیش بین ــه در پژوهــش اقتصــاد کالن نماگ ســرمایه گذاری در ماشــین آالت ک
ــا کاهــش شــدید حــدود 50  ــی می شــود، در دو فصــل آخــر ســال 1391 ب رشــد اقتصــادی تلق
درصــدی روبــه رو بــوده اســت کــه به نظــر می رســد یکــی از دالیــل تعمیــق رکــود اقتصــادی کشــور 
در ســال 1392 همیــن امــر باشــد. ضمــن اینکــه رونــد رو بــه بهبــود ایــن شــاخص، از فصــل ســوم 
ســال 1395، نویدبخــش خــروج ســرمایه گذاری از انجمــاد و چشــم انداز مثبــت بهبــود در شــرایط 

کالن اقتصــادی اســت.
در  بهبــود ســرمایه گذاری  اعتبــار  بــه  در طــول ســال 1393  متغیــر ســرمایه گذاری 
ماشــین آالت، رشــد مثبــت داشــته، ولــی بــه دلیــل عــدم همراهــی بخــش ســاختمان از ابتــدای 
ســال 1394 دوبــاره رو بــه کاهــش گذاشــته اســت. از فصــل چهــارم ســال 1395، بــرای نخســتین 
بــار در طــول ایــن چنــد ســال هــر دو جــزء ســرمایه گذاری رشــد مثبــت داشــته اند کــه نتیجــه 

ــت. ــوده اس ــرمایه گذاری ب ــب در کل س ــبه مناس ــد به نس آن رش
نمودار 13-5 روند نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در ساختمان به قیمت ثابت 1390 

)میلیارد ریال(

مأخذ: مرکز آمار ایران
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ــن  ــر ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــودار 6 ارائ ــی در نم ــص داخل ــه ناخال ــرمایه گذاری از هزین ــهم س س
اســاس، در طــول دوره مــورد بررســی، ســرمایه گذاری، به طــور متوســط، ســاالنه حــدود 14 درصــد 
هزینــه ناخالــص داخلــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. رونــد ایــن شــاخص، از ابتــدای دوره، 
رو بــه افزایــش بــوده و در فصــل چهــارم ســال 1390 بــا 22/5 درصــد بــه اوج رســیده اســت، ولــی 
بعــد از آن، آهنــگ کاهشــی در پیــش گرفتــه و در انتهــای دوره و در شــش مــاه اول ســال  1396بــه 

حــدود 10/8درصــد کاهــش یافتــه اســت.
نمودار 13-6 سهم تشکیل سرمایه ناخالص ثابت از هزینه ناخالص داخلی

مأخذ: مرکز آمار ایران

در ادامــه، رونــد تغییــرات متغیــر ســرمایه گذاری بــه تفکیــک بخــش خصوصــی و دولتــی ارائــه 
ــرای  ــی ب ــک از بخش هــای خصوصــی و دولت ــر ی ــه انگیزه هــای ه شــده اســت. بدیهــی اســت ک
ســرمایه گذاری در ایــن گروه هــا، بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و در برخــی مــوارد دارای آثــار و تبعــات 
متفاوتــی اســت؛ زیــرا کــه بخــش خصوصــی بــه دنبــال حداکثرســازی منافــع اقتصــادی خــود در 
ــد.  ــودن آن می دان ــودِده ب ــه س ــوط ب ــروژه را من ــرح و پ ــت و ط ــادی اس ــای اقتص ــام پروژه ه انج
ــه دنبــال  ــا حتــی نمی خواهــد ب ــد ی امــا بخــش دولتــی در بســیاری از پروژه هــا دراصــل نمی توان
ــر ایــن مبنــا اســتوار  حداکثــر کــردن ســود خــود باشــد؛ در واقــع رفتــار ســرمایه گذاری دولــت ب
اســت کــه منافــع اجتماعــی و بلندمــدت کشــور را بــر عوایــد کوتــاه مــدت ترجیــح می دهــد. بــرای 
نمونــه، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در زمینــه ســاختمان اغلــب در برگیرنــده مخــارج مربــوط 
بــه ســاخت و تغییــرات اساســی ســاختمان های مســکونی در مناطــق شــهری و روســتایی اســت، 
ــت  ــی اس ــامل هزینه های ــاختمان ش ــش س ــی در بخ ــش دولت ــرمایه گذاری بخ ــه س ــی ک در حال
ــن، ســدها و ... اســت.  ــا، راه آه ــا، تونل ه ــن اداری، راه ســازی، ایجــاد پل ه ــرای احــداث اماک ــه ب ک
بنابرایــن، بــر خــالف ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در ســاختمان، ســرمایه گذاری دولتــی نقــش 
اساســی در تأمیــن و ایجــاد زیربناهــای اقتصــادی دارد و از ایــن منظــر پیــش زمینــه فعالیت هــای 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 500

ــرزاده، 1396: 265(. ــازد )صف ــم می س ــی را فراه ــرمایه گذاری بخــش خصوص س
همان طــور کــه در نمودارهــای زیــر مالحظــه می شــود، اجــزای دولتــی و خصوصــی 
ــد، از ســال 1391 دچــار افــت  ــد پرنوســانی را از ســر گذرانده ان ســرمایه گذاری ضمــن اینکــه رون
شــدید نیــز شــده اند. بــا مقایســه رونــد ســرمایه گذاری های دولتــی و خصوصــی در نمودارهــای 7 
و 8 دو نکتــه مهــم توجــه را بــه خــود جلــب می کنــد؛ یکــی اینکــه، افــت و خیزهــای جــزء دولتــی 
شــدیدتر از خصوصــی اســت و دوم اینکــه، بــا وقفــه کوتــاه، رفتــار بخــش دولتــی در ســرمایه گذاری 
خصوصــی نیــز تصویــر شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، می تــوان ادعــا کــرد کــه بخــش خصوصــی 

ــد. ــه روی می کن ــت دنبال ــی دول ــاختی و عمران ــرمایه گذاری از مخــارج زیرس ــه س در زمین
نمودار  13-7  روند نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت خصوصی به قیمت ثابت 1390 

)میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نمودار 13-8 روند نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت دولتی به قیمت ثابت 1390 )میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ــت  ــی دول ــه عمران ــش چشــمگیر بودج ــه کاه ــه ب ــا توج ــد و ب ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــر اس ب
ــه مجلــس، یکــی  ــرای ســال 1397 و ابهــام در منبــع تأمیــن مالــی آن در الیحــه ارائه شــده ب ب
از نگرانی هــای فعالیت هــای ســرمایه گذاری بــرای ســال آتــی کاهــش یــا عــدم جذابیــت 

ــت. ــار اس ــن اعتب ــه همی ــی ب ــرمایه گذاری خصوص س
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رونــد تشــکیل ســرمایه ناخالــص ثابــت بــه تفکیــک بخش هــای عمــده اقتصــادی در نمــودار 
ــر ایــن اســاس، مالحظــه می شــود کــه ســرمایه گذاری در اقتصــاد  ــر گــزارش شــده اســت. ب زی
ــر اســاس شــواهد و اطالعــات  ــر بخــش خدمــات متمرکــز شــده اســت کــه ب ــران به شــدت ب ای
ــرار  ــت زا ق ــد ران ــر مول ــای غی ــار فعالیت ه ــز در اختی ــادی از آن نی موجــود متأســفانه بخــش زی
گرفتــه اســت. نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمینــه، آن اســت کــه فاصلــه ســرمایه گذاری در بخــش 

ــوده اســت. ــه افزایــش ب ــا دیگــر بخش هــا در طــول دوره همــواره رو ب خدمــات ب
نمودار 13-9 روند تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در بخش های مختلف اقتصاد به قیمت ثابت 

1390 )میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بــر اســاس اطالعــات منــدرج در نمــودار 10 در طــول دوره مــورد بررســی، بخــش خدمــات به طــور متوســط 
بیــش از 75 درصــد ســرمایه گذاری را بــه خــود اختصــاص داده اســت، در حالــی کــه ســهم بخــش صنعــت و 
معــدن بعــد از آن و بــا اختــالف بســیار زیــاد فقــط حــدود  12 درصــد بــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه این اســت 
کــه ســهم بخــش خدمــات از ســرمایه گذاری در طــول دوره همــواره در حــال رشــد بــوده و برعکــس آن ســهم 
بخــش صنعــت و معــدن و دیگــر بخش هــا همــواره کاهشــی بــوده اســت. به عبــارت دیگــر، در طــول ایــن دوره 

ســرمایه گذاری از بخش هــای مولــد بــه ســمت بخــش خدمــات ســوق پیــدا کــرده اســت.
نمودار 13-10 سهم بخش های مختلف از تشکیل سرمایه ناخالص ثابت

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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13-3- سیمای سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی در اقتصاد ایران
ــاز  ــر ب نقــش ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI( در کشــورهای در حــال توســعه از دی
مــورد بحــث و اختــالف نظــر صاحب نظــران ایــن حــوزه بــوده اســت. برخــی بــر ایــن عقیده انــد 
کــه FDI در توســعه پایــدار اقتصــادی ایــن کشــورها نقــش اساســی ایفــا می کنــد، در حالــی کــه 
برخــی دیگــر ادعــا می کننــد کــه ضررهــای ایــن ســرمایه گذاری ها بــرای ایــن کشــورها از منافــع 
آنهــا بیشــتر اســت. تأکیــد مخالفــان ورود ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــه کشــورهای در 
حــال توســعه، بــر آثــار زیســت محیطی، اســتانداردهای بــازار کار کشــورهای میزبــان و تأثیــرات 
فرهنگــی و سیاســی ایــن سرمایه گذاری هاســت. بــه عنــوان مثــال، کروگمــن و آبســتفلد )2006( 
ــورد  ــه ســرمایه گذاران خارجــی در کشــورهای در حــال توســعه، کاالهــای م ــد ک ــان می کنن بی
نیــاز بازارهــای کشــورهای توســعه یافته را بــه قیمــت تخریــب محیــط زیســت کشــورهای در حال 
توســعه تأمیــن می کننــد. از طــرف دیگــر، طرفــداران FDI، دسترســی فزاینــده بــه ســرمایه های 
ــش  ــرمایه گذاری ها، افزای ــن س ــتغال زایی ای ــعه، اش ــال توس ــورهای در ح ــوی کش ــی از س خارج
ــی،  ــره وری داخل ــود به ــروی آن بهب ــد و به پی ــوژی روزآم ــال تکنول ــا و دســتمزدها، انتق مهارت ه
ــوه ورود  ــع بالق ــمار مناف ــت را در ش ــرفته مدیری ــای پیش ــد و رویه ه ــن تولی ــای پایی هزینه ه

ــد )کهــن، 2007(. ــی می کنن ســرمایه گذاران مســتقیم خارجــی معرف
ــوده و بســیار متفاوت تــر  ــه ب شــاید یکــی از دالیلــی کــه FDI همــواره مــورد بحــث و مجادل
ــوده  ــورد توجــه ب ــو، م ــد ســرمایه گذاری در پورتف ــالم ســرمایه گذاری خارجــی، مانن ــر اق از دیگ
اســت، ایــن باشــد کــه FDI هــم در برگیرنــده مالکیــت اســت و هــم کنتــرل؛ بنابرایــن چنیــن 
ســرمایه گذاری هایی به ضــرورت در مرکــز توجــه قــرار می گیرنــد. ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی از یــک منظــر می توانــد بــه مثابــه پی گیــری هــدف کســب »منافــع پایــدار«، از ســوی 
یــک هویــت مســتقر در یــک کشــور، )ســرمایه گذار مســتقیم( در یــک شــرکتی باشــد کــه در 
کشــوری دیگــر فعالیــت می کنــد )شــرکت ســرمایه گذاری مســتقیم(. منافــع پایــدار بیانگــر وجــود 
روابــط بلندمــدت میــان ســرمایه گذار مســتقیم و شــرکت ســرمایه گذاری مســتقیم و همچنیــن 

تــا انــدازه زیــادی اثرگــذاری آن بــر مدیریــت شــرکت اســت )آدئــوی، 2009(.
بــا توجــه بــه مــوارد مطرح شــده در بــاال، به واقــع تســهیل ورود و جــذب FDI بــرای 
دولتمــردان و سیاســت گذاران کشــورهای در حــال توســعه بســیار مهــم اســت. در ایــن راســتا، در 
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هــر کشــوری، ســازمانی خــاص مســئول ایــن امــر اســت کــه در ایران نیــز ســازمان ســرمایه گذاری 
و کمک هــای فنــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایــن مهــم را برعهــده دارد و هــر ســاله آمــار 
ــن نقــش را برعهــده دارد. عملکــرد آن را منتشــر می کنــد. در ســطح بین الملــل هــم آنکتــاد ای
در ســال های اخیــر، بــه دلیــل اعمــال تحریم هــای ظالمانــه بــر ضــد کشــور، ســرمایه گذاران 
خارجــی تمایــل چندانــی بــرای ورود بــه ایــران نداشــتند و بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت کــه 
ــه کشــور،  ــان ورود ســرمایه خارجــی ب ــه )ســال 2012( جری بعــد از اعمــال تحریم هــای ظالمان
ــا  سال به ســال کاهــش یافــت. ایــن رونــد بنــا بــه گزارش هــای ســرمایه گذاری جهانــی آنکتــاد ت

ســال 1395 ادامــه داشــته اســت.
در نمــودار و جــدول زیــر، عملکــرد ورود ســرمایه گذاری خارجــی بــه ایــران و برخــی 
کشــورهای منتخــب در ســال های اخیــر ارائــه شــده اســت. مالحظــه می شــود کــه جریــان ورودی 
»ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی« بــه ایــران در ســال 2016 بــا افزایــش 64 درصــدی نســبت بــه 
ســال قبــل، بــه ســطح 3 میلیــارد و 372 میلیــون دالر رســیده اســت. ایــن عــدد نشــان می دهــد 
رونــد ورود ســرمایه مســتقیم خارجــی بــه ایــران بعــد از چنــد ســال نزولــی بــودن، بــه مــدار صعــود 

بازگشــته اســت. البتــه گفتنــی اســت، ایــن رقــم هنــوز بــا رقــم ســال 2012 فاصلــه دارد.
ــان کشــورهای  ــران در می همچنیــن اطالعــات منــدرج در جــدول 2 نشــان می دهــد کــه ای
مــورد بررســی از لحــاظ جــذب ســرمایه های خارجــی در جایــگاه مناســبی قــرار نــدارد و تنهــا از 

برخــی کشــورهای بحــران زده و کوچــک بهتــر عمــل کــرده اســت.
نمودار 13-11 روند ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور )میلیون دالر(

مأخذ: آنکتاد
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جدول13-2 جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و برخی کشورهای منتخب )میلیون دالر(
سال

20092010201120122013201420152016کشور     

48360314256461269258107-67126386مصر

95000114734123985121080123911128500135610133700چین

5553570541965817018074294113038174353108126هنگ کنگ

9022949797739496127679274410410827کره جنوبی

48771377119241191381881721811166412658اندونزی

145390601219892391211510877111219926مالزی

2382155076491565623664685739877057961597سنگاپور

485491471370913515493480957001554تایلند

7621158274737163100افغانستان

3563427417361902419628199345824406444486هندوستان

2338202211628591333186712892006پاکستان

797282-25715698154537291519بحرین

5911-7752-10340-3263-1598139618823400عراق

24131651148615481947217816001539اردن

11141305325928731434953293275کویت

43793748313731112661290723532564لبنان

2692142-148512431628136516121506عمان

84010401071774-81256470939396قطر

364582923316308121828865801281417453عربستان

85859086161421363112771124581725911987ترکیه

29833649427746623050210520503372ایران
مأخذ: آنکتاد

یکــی از دالیــل بهبــود نســبی در جــذب ســرمایه های خارجــی در ســال 2016 را می تــوان بــه بهبــود 
ــک  ــا ریس ــاری ی ــه اعتب ــه رتب ــال ک ــدود 10 س ــس از ح ــبت داد. پ ــور نس ــرمایه گذاری کش ــک س ریس
ــرمایه گذاری  ــازمان س ــت، س ــرار داش ــم ق ــه هفت ــن و در رتب ــه ممک ــن درج ــران در پایین تری ــور ای کش
ــت صــادرات  ــدوق ضمان ــور خارجــه، صن ــکاری وزارت ام ــا هم ــران ب ــی ای ــای اقتصــادی و فن و کمک ه
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اقداماتــی را بــرای مذاکــره و بهبــود رتبــه اعتبــاری آغــاز کردنــد کــه در نهایــت به رغــم مخالفــت معــدودی 
از کشــورهای عضــو، رتبــه ایــران در ســال 2017 از رتبــه هفتــم بــه رتبــه 6 ارتقــا یافــت. از ســال 2017 
دوبــاره رایزنی هــا از ســرگرفته شــد و پــس از مذاکــرات الزم و تشــریح دســتاوردهای اقتصــادی و به ویــژه 
ــی از  ــود حاک ــه خ ــا ک ــف دنی ــورهای مختل ــا کش ــی ب ــای مال ــت آمده در توافق ه ــای به دس موفقیت ه
ــادی و  ــکاری اقتص ــازمان هم ــت، س ــت، در نهای ــور اس ــادی کش ــی و اقتص ــک های سیاس ــش ریس کاه
ــا یافــت.  ــه پنجــم ارتق ــران ب ــه ای ــرار داد و رتب ــورد بحــث ق ــار دیگــر م توســعه )OECD( موضــوع را ب
OECD بــر ایــن بــاور اســت کــه کاهــش رتبــه ریســک ایــران در کاهــش هزینه هــای تأمیــن ســرمایه و 

جلــب ســرمایه گذاران خارجــی و بهبــود اعتبــار کشــور در محافــل مالــی و بین المللــی بســیار مؤثــر اســت1.
تأمیــن مالــی بین المللــی در اقتصــاد ایــران عــالوه بــر ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجــی 
از راه هــای دیگــری نیــز در ســال های اخیــر انجــام یافتــه اســت کــه برخــی از مهم تریــن اقــالم 

آن و پیــش بینــی رونــد ایــن اقــالم بــرای ســال های آتــی در جــدول 3 گــزارش شــده اســت.
جدول 13-3 تأمین مالی بین المللی در ایران )میلیون دالر(

20شرح
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

27جریان سرمایه غیر ساکنان
63

29
39

41
70

58
17

67
09

70
80

95
70

97
98

9-جریان سرمایه ساکنان
62

7

21
72

-5
35

8

31
20

-5
12

6

-4
40

0

-6
70

0

-1
02

00

5-انتقاالت سرمایه ای
41

-6
64

-5
38

-6
40

-5
96

-6
09

-5
95

-6
10

8-اشتباهات آماری
64

5

-1
89

95

-1
09

53

-2
84

6

-1
37

86

-1
65

77

-9
68

6

-8
74

2

12ذخایر طال
4970
7

50
7

-4
280000

سایر ذخایر غیر از طال

-1
03

05

27
0

31
54

-1
23

63

-8
80

0

-8
20

0

-1
42

00

-1
42

00

خالص تأمین مالی خارجی

-2
51

06

-1
35

71

-9
01

7

-1
35

79

-2
15

98

-2
27

06

-2
16

12

-2
39

54

Source: The Institute of International Finance (2018)

1. درجه بنــدی رتبــه کشــورها در ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه از یــک تــا هفتــم اســت و ایــران در بهتریــن حالــت در دهــه هشــتاد 
بــه رتبــه چهــارم دســت یافته بــود. 
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در جــدول فــوق، اقــالم جریــان ســرمایه ســاکنان و غیــر ســاکنان مشــتمل بــر ســرمایه گذاری 
ــالم ســرمایه گذاری اســت. همان طــور  ــو و دیگــر اق مســتقیم خارجــی، ســرمایه گذاری در پورتف
کــه مالحظــه می شــود خالــص تأمیــن مالــی اقتصــاد کشــور از منابــع خارجــی، در طــول دوره 
مــورد بررســی، منفــی بــوده اســت و ایــن رونــد بــه طــور فزاینــده تــداوم خواهــد داشــت. ایــن امر 

بدیــن معناســت کــه کشــور به شــدت گرفتــار فــرار ســرمایه اســت.

13-4- تحلیل رفتار سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد ایران و عوامل مؤثر بر آن
در طــول دهه هــای اخیــر، الگوهــا و نظریــات مختلفــی در رابطــه بــا تببیــن رفتــار 
ــن  ــب ای ــت. اغل ــه اس ــعه یافت ــط و توس ــور بس ــاد کش ــی در اقتص ــن مال ــرمایه گذاری و تأمی س
مطالعــات بــر ویژگی هــای خــاص کشــور در ایــن رابطــه تأکیــد داشــته اند کــه بــه نحــوی مانــع 
گســترش ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی هســتند. در ادامــه، بــه اختصــار بــه مهم تریــن 

ــود: ــاره می ش ــل اش ــن عوام ای
نظــام مالــی حاکــم بــر کشــور: نظــام مالــی توســعه نیافته و ناکارایی بازارهــای مالــی و همچنین 

اجــرای مکــرر سیاســت های ســرکوب مالــی انگیــزه ســرمایه گذاری را کاهــش می دهــد.
ــول  ــرر پ ــف مک ــازار ارز و تضعی ــای ب ــر بی ثباتی ه ــال های اخی ــازار ارز: در س ــای ب بی ثباتی ه
ملــی، واردات کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای را دچــار مشــکل کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، 
بیشــترین نوســان و افــت در اقــالم ســرمایه گذاری در ماشــین االت وارداتــی مشــاهده می شــود.
ــن  ــف تأمی ــق مختل ــد طری ــم از چن ــل تحری ــی: عام ــادی و مال ــر اقتص ــای فراگی تحریم ه
مالــی اقتصــاد کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. از یــک طــرف، بــه طــور مســتقیم ورود 
ــی بین المللــی را محــدود کــرده اســت و از طــرف دیگــر،  ســرمایه گذاران خارجــی و تأمیــن مال
ــه اعتبــار محدودشــده ورود کاالهــای ســرمایه ای، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی داخلــی را  ب
ــه طــور غیــر مســتقیم از طریــق ایجــاد فضــای عــدم  دچــار مشــکل کــرده اســت. همچنیــن ب

ــت. ــش داده اس ــی را کاه ــرمایه گذاری داخل ــزه س ــور، انگی ــان در کش اطمین
انباشــت بدهــی دولــت: افزایــش مــدام بدهی هــای دولــت و انباشــت بدهــی بــه پیمانــکاران 
ــر  ــور غی ــه به ط ــن اینک ــرده اســت. ضم ــر ک ــرمایه گذاری کشــور را زمین گی ــه س بخشــی از بدن
مســتقیم هــم بــا افزایــش بدهی هــای دولــت در اقتصــاد امــکان افزایــش مالیــات بــرای تأمیــن 
مالــی آن افزایــش یافتــه و بــه نوعــی ســرمایه گذاران دیگــر را نیــز از میــدان بــه در کــرده اســت.
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ــاری نشــان می دهــد کــه در  ــات و مشــاهدات آم ــی: مطالع کاهــش ســرمایه گذاری های دولت
اقتصــاد ایــران ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی دنبالــه رو ســرمایه گذاری دولتــی اســت؛ به ویــژه 
آنکــه ســرمایه گذاری های زیربنایــی دولــت بــه صــورت مکمــل ســرمایه گذاری خصوصــی عمــل 
ــاره شــد، کاهــش  ــن فصــل اش ــر در همی ــه اســتناد آنچــه قبل ت ــن اســاس و ب ــر ای ــد. ب می کن
ــی از  ــمار یک ــد در ش ــر می توان ــال های اخی ــول س ــی در ط ــرمایه گذاری های دولت ــم گیر س چش

ــاض ســرمایه گذاری در کشــور تلقــی شــود. ــل انقب ــن عوام مهم تری
فضــای کســب و کار نامســاعد در کشــور: وضعیــت فضــای کســب و کار کشــور یکــی از مهم ترین 
ــن  ــر اســاس آخری ــی و خارجــی اســت. ب ــر فعالیت هــای ســرمایه گذاری داخل ــر ب مؤلفه هــای مؤث
گــزارش بانــک جهانــی در مــورد شــاخص های فضــای کســب و کار )2018(، ایــران در قیــاس بــا 
ســال قبــل، ســقوط چهــار رتبــه ای داشــته اســت. ایــن امــر در حالــی اســت کــه فاصلــه ایــران از 
شــاخص پیشــرو در مقایســه بــا ســال قبــل بهبــود پبــدا کــرده اســت. بهبــود فاصلــه از شــاخص 
پیشــرو به طــور عمــده از عملکــرد بهتــر در زمینــه اخــذ اعتبــارات ناشــی شــده اســت. همچنیــن 
ــان  ــری از خرده فروش ــه گزارش گی ــه در زمین ــات صورت گرفت ــی از اقدام ــک جهان ــزارش بان در گ
خــودرو در حــوزه پرداخت هــای اعتبــاری بــه جهــت تســهیل دسترســی بــه اطالعــات اعتبــاری، در 

شــمار مهم تریــن اقــدام اصالحــی در زمینــه بهبــود فضــای کســب و کار یــاد شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، فضــای کســب و کار ایــران در میــان 190 کشــور مــورد بررســی رتبه 
ــا دوره قبــل )2017( 4 رتبــه ســقوط  ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه در قیــاس ب 124 را ب
ــده در  ــه گزارش ش ــاخص های دهگان ــام ش ــه، در تم ــر آنک ــل توجه ت ــه قاب ــت. نکت ــته اس داش
زمینــه فضــای کســب و کار، فقــط در زمینــه اخــذ اعتبــارات بهبــود رتبــه مشــاهده می شــود و در 
شــاخص های ورشکســتگی و پرداخــت دیــون، اجــرای قراردادهــا و اخــذ اشــتراک بــرق بیشــترین 

افــت رتبــه دیــده شــده اســت.
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شکل 13-1 فاصله از شاخص پیشرو در زیرشاخص های فضای کسب و کار در ایران

مأخذ: بانک جهانی، گزارش فضای کسب و کار برای 2018

بــر اســاس اطالعــات منــدرج در نمــودار 12 رتبــه ایــران در حمایــت از ســرمایه گذاران خــرد، 
تجــارت فرامــرزی و ســهولت پرداخــت مالیــات بدتریــن بــوده و بهتریــن رتبــه را در اخــذ مجــوز 

ســاخت و ســاز بــه دســت آورده اســت.
نمودار 13-12 رتبه ایران در زیر شاخص های فضای کسب و کار در میان 190 کشور )2018(

مأخذ: بانک جهانی، گزارش فضای کسب و کار برای 2018

نمودار 13-13 امتیاز ایران در زیرشاخص های فضای کسب و کار )2018(

مأخذ: بانک جهانی، گزارش فضای کسب و کار برای 2018
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ــر  ــر ب ــده و مؤث ــل تعیین کنن ــه عوام ــوط ب ــه مرب ــته:1 در مقول ــر شایس ــام تدبی نظ
ــه  ســرمایه گذاری معمــوال از دو گــروه عوامــل یــاد می شــود: گــروه اول، عواملــی هســتند کــه ب
طــور مســتقیم ســودآوری ســرمایه گذاری را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. در پژوهــش موجــود، از 
متغیرهــای کالن اقتصــادی  در شــمار مهم تریــن عوامــل در ایــن زمینــه یــاد می شــود؛ گــروه دوم، 
عواملــی هســتند کــه از طریــق تأمیــن امنیــت ســرمایه گذاری بــر ســودآوری آن مؤثرنــد. برخــی 
از ایــن عوامــل، ریشــه در ســاختار سیاســی و فرهنــگ عمومــی کشــور دارنــد و برخــی نیــز بــا 
رویکردهــای اقتصــادی دولت هــا و ویژگی هــای کنش گــران اقتصــادی در ارتبــاط هســتند. ثبــات 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی، قوانیــن ورود و انجــام عملیــات تولیــدی، اســتاندارهای رفتــاری 
ــا،  ــاختار بازاره ــف و س ــه وظای ــوط ب ــن مرب ــت ها و قوانی ــی، سیاس ــرمایه گذاران خارج ــا س ب
موافقت نامه هــای بین المللــی در زمینــه ســرمایه گذاری خارجــی، سیاســت های تجــاری و 
فضــای کســب و کار از مهم تریــن عوامــل مطرح شــده در ایــن گــروه هســتند کــه بــه نوعــی در 

ــوند. ــس می ش ــته منعک ــر شایس ــام تدبی ــاخص های نظ ش
در ایــن راســتا، بانــک جهانــی از ســال 1996 بــه تدویــن شــاخص نظــام تدبیــر شایســته بــرای 
تمــام کشــورهای جهــان اقــدام کــرده اســت. ایــن شــاخص در قالــب شــش مؤلفــه پاســخگویی، 
ثبــات سیاســی و فقــدان خشــونت یــا تروریســم، اثربخشــی دولــت، کیفیــت قوانیــن و مقــررات، 
ــن  ــاز ای ــه و گــزارش می شــود. امتی ــه صــورت ســاالنه تهی ــرل فســاد ب ــون و کنت حاکمیــت قان
شــاخص ها در محــدوده 2/5 بــه عنــوان بهتریــن وضعیــت تــا 2/5- بــه عنــوان بدتریــن وضعیــت 
قــرار دارد. بــر اســاس آخریــن اطالعــات موجــود در ایــن زمینــه کــه در نمــودار 14 منعکس شــده 
ــل  ــاز قاب اســت، مالحظــه می شــود کــه در هیــچ کــدام از ایــن شــاخص ها اقتصــاد کشــور امتی
قبولــی کســب نکــرده اســت و در طــول دوره مــورد بررســی هــم، بهبــود قابــل توجهــی در ایــن 

ــود. ــاهده نمی ش ــاخص ها مش ش

1. Good Governance
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نمودار 13-14 وضعیت شاخص های نظام تدبیر شایسته در ایران

مأخذ: بانک جهانی، گزارش شاخص های نظام تدبیر شایسته برای سال 2017

ــاد  ــرمایه گذاری در اقتص ــای س ــی فعالیت ه ــن مال ــه تأمی ــا ک ــی: از آنج ــود بانک ــرخ س ن
ایــران بیشــتر بانک محــور اســت، نــرخ ســود بــاالی بانکــی از دو جهــت بــه ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی ضربــه وارد ســاخته اســت؛ اول اینکــه، موجــب شــده هزینه تأمیــن منابع مالــی افزایش 
ــند؛ دوم  ــته باش ــرمایه گذاری داش ــن وام و س ــرای گرفت ــری ب ــل کمت ــرکت ها تمای ــد و ش بیاب
اینکــه، باعــث شــده اســت افــراد تشــویق شــوند بــه جــای ســرمایه گذاری و تحمــل ریســک های 
ــع مالــی خــود را  ــه تولیــد و ســرمایه گذاری و دردســرهای اداری و غیــراداری آن، مناب ــوط ب مرب
ــه  ــد. ب ــرداری کنن ــاری گذاشــته و از ســود تضمین شــده آن بهره ب ــا و مؤسســات اعتب در بانک ه
ــر و  ــی پرخط ــرمایه گذاری را فعالیت ــد و س ــی تولی ــاالی بانک ــود ب ــای س ــر، نرخ ه ــارت دیگ عب

غیرمنطقــی ســاخته اســت )صفــرزاده، 1396، 271(.
تحلیــل و از بیــن رفتــن قــدرت اقتصــادی بخــش عمــده ای از قشــر متوســط جامعــه و فقــدان 
تــوان الزم بــرای ســرمایه گذاری: بــه طــور معمــول در همــه اقتصادهــا بخــش خصوصــی کــه اقدام 
ــای  ــه درآمده ــه اســت ک ــاالی جامع ــه ب ــان قشــر متوســط ب ــد، هم ــرمایه گذاری می کن ــه س ب
ــال های  ــور در س ــاد کش ــکالت اقتص ــد. مش ــرمایه گذاری می کن ــرف س ــاز را ص ــر نی ــازاد ب م
گذشــته، از جملــه تــورم شــدید، رکــود گســترده، تحریم هــا و نظایــر آن باعــث افزایــش شــدید 
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هزینه هــای زندگــی، کاهــش پس اندازهــا و در نتیجــه کاهــش ســرمایه گذاری ایــن بخــش مهــم 
شــده اســت )همــان(

13-4- چشم انداز سرمایه گذاری در سال 1397 و فرصت ها و چالش های پیش رو
در بخش هــای پیشــین، رونــد و رفتــار متغیرهــای ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی و 
تأمیــن مالــی بین المللــی بــه تفصیــل بررســی و تحلیــل شــد. در ایــن بخــش، بــا اســتناد بــه آن 

ــود. ــه می ش ــال 1397 ارائ ــرای س ــا ب ــن متغیره ــم انداز ای ــا چش تحلیل ه
ــژه در طــول ســال 1397 اقتصــاد کشــور    ــن اســت کــه در کوتاه مــدت و به وی ــر ای تصــور ب

بــه اعتبــار ظرفیــت مــازاد بخــش نفــت، رشــد به نســبت مالیمــی را بــه خــود دیــده اســت. 
امــا پیش بینی هــا بــر اســاس رونــد متغیرهــای پیشــرو در اقتصــاد، از جملــه رفتــار 
ســرمایه گذاری در ســال 1396 گویــای آن اســت کــه رشــد اقتصــادی در ســال 1397 بیشــتر 
از 1396 خواهــد بــود؛ زیــرا کــه بعــد از چندیــن ســال بــرای نخســتین بــار در ســال 1396 

ــت )حــدود 3 درصــدی( داشــته اســت. ــر ســرمایه گذاری رشــد مثب متغی
از طــرف دیگــر، بــه اعتبــار اعتمــاد مجــدد مــردم بــه دولــت مســتقر در اردیبهشــت 1396،   

ــن  ــدای ســال 1396 برطــرف شــده اســت و از ای بخشــی از نااطمینانی هــای موجــود در ابت
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت. ام ــخص تر اس ــال 1397 مش ــرای س ــاد ب ــم انداز اقتص ــر، چش منظ
ناآرامی هــای زمســتان 1396 و همچنیــن وضعیــت نامشــخص توافقــات بین المللــی، از 
ــرخ ارز در  جملــه برجــام و همچنیــن نوســانات قابــل توجــه در متغیرهــای اســمی ماننــد ن
ــود. ــد ب ــر نخواهن ــور بی تأثی ــی در کش ــی و خارج ــرمایه گذاری های داخل ــر س ــال 1397 ب س

ــه آن، از دیگــر    وضعیــت طرح هــای عمرانــی دولــت و بودجــه مبهــم اختصــاص داده شــده ب
عوامــل مؤثــر بــر رونــد ســرمایه گذاری در ســال 1397 خواهــد بــود. بــر اســاس برآوردهــای 
ــای  ــی طرح ه ــن مال ــع تأمی ــس، کل مناب ــه مجل ــده ب ــه ارائه ش ــه بودج ــه در الیح انجام یافت
عمرانــی بایــد از طریــق اســتقراض صــورت گیــرد کــه امــکان تحقــق آن در هالــه ای از ابهــام 

اســت.
ــاره قیمت هــا در ایــن بخــش    فشــارهای تورمــی در بخــش مســکن و احتمــال افزایــش دوب

کــه از نیمــه دوم ســال 1396 شــروع شــده اســت، چشــم انداز ســرمایه گذاری در ایــن بخــش 
ــد. ــت نشــان می ده را مثب

کاهــش نســبی نــرخ ســپرده های بانکــی در نیمــه دوم ســال 1396 فشــارهای طــرف تقاضــا   
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جهــت رونــق را افزایــش داده اســت. در صــورت تــداوم ایــن رونــد، امــکان و احتمــال افزایــش 
ســرمایه گذاری در ســال 1397 بیــش از 1396 وجــود دارد. بــا ایــن حــال بــه اعتبــار تحــرکات 
ــه دالر، بســته سیاســتی هــر  ــازار، دارایی هــای خارجــی از جمل فصــل زمســتان 1396 در ب
چنــد کوتاه مــدت بانــک مرکــزی، ایــن چشــم انداز را دچــار چالــش کــرده اســت. رونــد آتــی 
ســرمایه گذاری به واقــع از رونــد تصمیمــات در زمینــه نــرخ ســود ســپرده های بانکــی و اوراق 

بدهــی دولتــی متأثــر خواهــد شــد.
ــام و    ــه برج ــت توافقنام ــام در سرنوش ــه ابه ــی، از جمل ــی بین الملل ــای سیاس نااطمینانی ه

احتمــال خــروج آمریــکا از ایــن توافــق، ســرمایه گذاری داخلــی و خاصــه خارجــی و تأمیــن 
مالــی بین المللــی را دچــار چالــش خواهــد کــرد. به ویــژه آنکــه ســرمایه گذاری های 
ــن  ــت ای ــر سرنوش ــت تأثی ــدت تح ــی به ش ــل هوای ــت و حمل ونق ــوزه نف ــده در ح توافق ش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــق ق تواف
عــدم الحــاق نظــام بانکــی کشــور بــه نظــام بانکــی بین الملــل و مشــکالت موجــود بــر ســر راه   

انتقــاالت بین المللــی از دیگــر مشــکالت پیــش روی ســرمایه گذاری، به ویــژه ســرمایه گذاری 
خارجــی و تأمیــن مالــی بین المللــی در ســال 1397 خواهــد بــود.

عــدم جدیــت در اصــالح نظــام بانکــی و تعییــن تکلیــف وضعیــت مؤسســات مالــی و پولــی   
ــه ای از ابهــام قــرار داده اســت. ایــن  داخلــی، تأمیــن مالــی داخلــی ســرمایه گذاری را در هال

رونــد در ســال 1397 نیــز تــداوم خواهــد داشــت.
هــر چنــد بانــک مرکــزی در ســاماندهی عملیــات بانکــداری، توفیقــات نســبی به دســت آورده   

ــر،  ــرف دیگ ــت و از ط ــده اس ــرف نش ــل برط ــور کام ــکل به ط ــن مش ــوز ای ــی هن ــت، ول اس
ــه  ــر ب ــاری منج ــی و اعتب ــات مال ــه مؤسس ــی و از جمل ــام بانک ــپرده نظ ــود س ــای س نرخ ه
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــر ب ــن ام ــده و ای ــتم ش ــن سیس ــور در ای ــی کش ــع مال ــاد مناب انجم
چالش هــای اقتصــاد کشــور در حــوزه تأمیــن مالــی تبدیــل شــده اســت کــه انتظــار مــی رود 

ایــن مشــکل در ســال 1397 هــم تــداوم داشــته باشــد.
بهبــود ســرمایه گذاری در بلندمــدت نیازمنــد اصالحــات ســاختاری اساســی در مالیــه   

عمومــی دولــت، از جملــه بدهی هــای دولــت، بهبــود فضــای کســب و کار، بهبــود بهــره وری، 
ــت. ــی اس ــر نفت ــادرات غی ــدات و ص ــه تولی ــی ب ــازار کار و تنوع بخش ــری ب انعطاف پذی
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چکیده
اقتصاددانانــی کــه نظریه هــای اساســی دربــاره رشــد اقتصــادی مطــرح کرده انــد، پیشــرفت مبتنــی بــر فنــاوری 
را نیــروی محــرک اصلــی آن می داننــد )اســمیت در کتــاب ثــروت ملــل، 1776؛ مارکــس در کتــاب ســرمایه، 
1876 و شــومپیتر در کتــاب رشــد اقتصــادی، 1911(، امــا به منظــور موفقیــت یــک اکوسیســتم در رشــد و توســعه 
مبتنــی بــر نــوآوری، تعامــالت ذی نفعــان مختلــف و مهیــا بــودن شــرایط الزم بــرای رشــد و توســعه اکوسیســتم 

ضــروری اســت.
در ایــن گــزارش تــالش شــد تــا بــر اســاس تحلیــل فضــای کســب و کار کشــور و بررســی بــوم1  اکوسیســتم 
نــوآوری کشــور، فضــای ایــن اکوسیســتم در کشــور تحلیــل، و چشــم انداز آتــی آن ارزیابــی شــود. در حالــی کــه 
کشــور پتانســیل های بســیار مطلوبــی به منظــور رشــد و توســعه ایــن حــوزه دارد، همچنیــن اســناد باالدســتی 
و قوانیــن و اقدامــات دولــت، از ایــن حــوزه کســب و کار حمایــت مي کنــد، بــا وجــود ایــن برخــی ضعف هــای 
ســنتی اقتصــاد کشــور ماننــد ضعف هــای مــورد بررســی در ســهولت انجــام کســب و کار کشــور، رقابت پذیــری 
ــرداری از  ــی در بهره ب ــش کارای ــدن و کاه ــد ش ــبب کن ــور و... س ــی کش ــن مال ــام تأمی ــران، نظ ــاد ای اقتص

ــود. ــود مي ش ــای موج فرصت ه

1. Canvas
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ــد، پیشــرفت  ــاره رشــد اقتصــادی مطــرح کرده ان ــه نظریه هــای اساســی درب ــی ک اقتصاددانان
ــاب  ــمیت در کت ــمرده اند )اس ــی آن برش ــرک اصل ــروی مح ــوان نی ــاوری را به عن ــر فن ــی ب مبتن
ثــروت ملــل، 1776؛ مارکــس در کتــاب ســرمایه، 1876 و شــومپیتر در کتــاب رشــد اقتصــادی، 
ــه  ــد ک ــق می گیرن ــی رون ــا هنگام ــود اقتصاده ــد ب ــومپیتر معتق ــال ش ــوان مث 1911(؛ به عن
ــرادی  ــا اف ــا ی ــود رویه ه ــدون وج ــاد ب ــک اقتص ــگاه ی ــن ن ــد. در ای ــه« رخ ده ــب خالقان »تخری
کــه بتواننــد بــا خالقیــت و نــوآوری نیازهــای جامعــه را بــرآورده کننــد، رشــد و توســعه نــدارد 
ــد . ــام دادن ــن« انج ــام »کارآفری ــه ن ــرادی ب ــن کار را اف ــرد. ای ــر می ب ــود به س ــکون و رک و در س
 از نظــر شــومپیتر نــوآوری در هــر یــک از زمینه هــای ذیــل کارآفرینــی محســوب می شــود: ارائــه 
کاالی جدیــد، ارائــه روش جدیــد در فرآینــد تولیــد، گشــایش بــازار جدیــد، یافتــن منابــع جدیــد 

و ایجــاد هرگونــه تشــکیالت جدیــد در صنعــت. 
ــا ــب وکارهای نوپ ــه کس ــرد ک ــد ک ــد خواه ــی رش ــه زمان ــک جامع ــومپیتر، ی ــگاه ش  از ن
 توانایــی بــدل شــدن بــه جایگزینــی بــرای شــرکت های کهنــه کار و قدیمــی داشــته باشــد، امــا 
نکتــه اساســي در ارتبــاط بــا موفقیــت و بــه ثمــر نشســتن افــراد کارآفرین )کســب و کارهــای نوپا( 
وجــود زمینه هــای الزم بــرای موفقیــت آنهــا در قالــب یــک اکوسیســتم اســت. هــر اکوسیســتم یــا 
زیســت بوم متشــکل از یــک یــا چنــد چرخــه حیــات اســت و هریــک از ایــن چرخه هــا وابســته 
بــه عناصــری هســتند کــه بــا یکدیگــر رشــد می کننــد و توســعه می یابنــد؛ بــرای مثــال، موجــود 
زنــده بــرای ادامــه حیاتــش در یــک اکوسیســتم نیازمنــد مــواد غذایــی اســت و محیــط نامطلــوب 
ممکــن اســت موجــب نابــودی اش شــود. کســب و کارهــای نوپــا ماننــد موجــودات زنــده در یــک 
اکوسیســتم بــه تعامــل بــا بازیگــران آن و رشــد جمعــی نیازمنــد اســت و نمی تــوان اجــزای یــک 

اکوسیســتم را مســتقل از کل بررســی کــرد.
ــاً  ــا )عموم ــای نوپ ــای کســب و کاره ــه موفقیت ه ــه ب ــا توج ــوق و ب ــات ف ــر نظری ــق ب منطب
ــارد  ــت )579/5 میلی ــارد دالر(، آلفاب ــل )752 میلی ــه اپ ــات( از جمل ــاوری اطالع ــوزه فن در ح
دالر(، مایکروســافت )507 میلیــارد دالر( و آمــازون )427 میلیــارد دالر( کــه توانســته اند عنــوان 
بزرگ تریــن شــرکت ها جهــان را بــه خــود اختصــاص داده و باالتــر از شــرکت های قدیمــی و بــا 
دارایی هــای فیزیکــی بــاال هــم چــون اکســون موبیــل و جنــرال الکتریــک قــرار گیرنــد، مفهــوم 
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ــورد توجــه  ــی از مباحــث م ــه یک ــش ب ــه پی ــن ده ــا از چندی ــای نوپ ــوآوری و کســب و کاره ن
فعــاالن حــوزه اقتصــاد، مدیریــت و سیاســت تبدیــل شــده اســت. در کشــورهای درحال توســعه 
ــورها  ــن کش ــنتی سیاســت گذاری در ای ــای س ــی در رویکرده ــته تغییرات ــه گذش ــز در دو ده نی
ــل در  ــارت کام ــب مه ــرای کس ــه درون زا ب ــای فناوران ــدی تالش ه ــش کلی ــده و نق ــاد ش ایج
مقایســه بــا فناوری هــای نویــن، انطبــاق آنهــا بــا شــرایط محلــی، ارتقــا و انتشــار آنهــا در کشــور و 
ــا  ــق رشــد صــادرات و متنوع ســازی فناوری ه ــی از طری ــا در عرصــه بین الملل ــرداری از آنه بهره ب
مــورد توجــه سیاســت گذاران قــرار گرفتــه اســت؛ بــه طــوری کــه در دنیــای کنونــی، نقــش مهــم 
ــدی در سیاســت اقتصــادی  ــک حــوزه کلی ــه ی ــه در توســعه اقتصــادی، آن را ب ــوآوری فناوران ن

تبدیــل کــرده اســت )علیــزاده، 1394(.
ــران  ــا در ای ــای نوپ ــوآوری و کســب و کاره ــر ن ــی ب ــاد مبتن ــوزه اقتص ــه ح ــه ب ــابقه توج س
ــال  ــاوری از س ــم و فن ــارک عل ــن پ ــه تاریخچــه اولی ــل و از آن جمل ــه قب ــن ده ــه چندی ــز ب نی
ــر  ــتر ب ــد بیش ــا تأکی ــته ب ــال گذش ــدود 10 س ــی ح ــن در ط ــود ای ــا وج ــردد. ب 1371 برمی گ
ــاد  ــت های اقتص ــعه، سیاس ــم توس ــم و شش ــارم، پنج ــای چه ــه برنامه ه ــوزه از جمل ــن ح ای
ــت هشــتم  ــاوری ریاســت جمهــوری از اواخــر دول ــت علمــی و فن ــی، شــکل گیری معاون مقاومت
ــازار کار، افزایــش  ــه ب ــت نهــم، ورود خیــل عظیــم فارغ التحصیــالن دهــه شــصت ب و اوایــل دول
ــه اینترنــت و ســرعت دسترســی به ویــژه از طریــق اپراتورهــای تلفــن همــراه، ورود  دسترســی ب
ــوزه،  ــن ح ــه ای ــور ب ــارج از کش ــی خ ــای ایران ــی و تحصیل کرده ه ــرکت های خارج ــی ش برخ
ــراه  ــه هم ــور ب ــوان کش ــت ج ــت. جمعی ــده اس ــب ش ــوزه جل ــن ح ــه ای ــتری ب ــات بیش توجه
ــی  ــه در ط ــت ک ــده اس ــب ش ــوب موج ــاخت هاي مطل ــی زیرس ــود برخ ــی و وج ــبک زندگ س
چنــد ســال گذشــته شــاهد موفقیــت برخــی از ایــن کســب و کارهــای نوپــا در کشــور باشــیم؛ 
ــا  ــب و کاره ــن کس ــی از ای ــرآوردی( برخ ــا ب ــازار ی ــر ارزش )ب ــال حاض ــه در ح ــه ای ک به گون
 در رده شــرکت های بزرگــی همچــون بانــک تجــارت، ذوب آهــن اصفهــان و.. قــرار گیــرد.
ــه توســعه چشــمگیر ایــن حــوزه در کشــور طــی  ــا توجــه ب ــا ب در ایــن گــزارش قصــد داریــم ت
ــاختار  ــم. س ــال 1397 بپردازی ــوزه در س ــن ح ــه بررســی چشــم انداز ای ــته، ب ــال گذش ــد س چن
ایــن گــزارش بــه ایــن صــورت خواهــد بــود کــه در ابتــدا بــه بررســی مفهــوم نــوآوری و کســب و 
کارهــای نوپــا و چارچــوب تحلیــل یــک محیــط از دیــد نــوآوری پرداختــه می شــود. در بخــش 
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ــان  ــای فعــال در کشــور بی ــا کســب و کارهــای نوپ ــاط ب ــی در ارتب بعــد برخــی از آمارهــای کل
خواهــد شــد. در ادامــه بــه طــور خالصــه فضــای کســب و کار کشــور ســپس اکوسیســتم نــوآوری 
ــان  ــود. در پای ــی مي ِش ــتم( بررس ــک اکوسیس ــوآوری در ی ــی ن ــور )ارکان اصل ــور از 7 منظ کش
گــزارش بــر اســاس تحلیــل فضــای کســب و کار و اکوسیســتم نــوآوری کشــور، چشــم انداز حــوزه 

ــا در ســال 1397 جمع بنــدی خواهــد شــد. ــوآوری و کســب و کارهــای نوپ ن

14-2-  نوآوری و اکوسیستم کسب و کارهای نوپا

 نوآوری و استارت آپ ها
ــری محصــول  ــوآوری از نظــر ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( »به کارگی ن
)کاال یــا خدمــت( جدیــد یــا بســیار بهبــود یافتــه، فرآینــد جدیــد، روشــی جدیــد در بازاریابــی یــا 
ــا روابــط خارجــی اســت«. در  روش ســازمانی جدیــد در فعالیت هــای کســب و کار، محــل کار ی

ایــن تعریــف نــوآوری از دیــد کل جهــان، بــازار خــاص یــا شــرکت خــاص، جدیــد باشــد.
ــن  ــد. ای ــا دارن ــروزی م ــه ام ــر اقتصــاد و جامع ــادي را ب ــرات  زی ــا تأثی ــای نوپ کســب و کاره
کســب و کارهــا بــا اســتفاده از نــوآوری و فّنــاوری قادرنــد الگــوی مصــرف را در جوامــع 
 امــروزی تغییــر دهنــد؛ به عنــوان مثــال اســتفاده از الگــوی مفهــوم »اقتصــاد مشــارکتی
ــد و نحــوه  ــر کن ــع محــدود تغیی ــا مناب ــاط ب ــراد در ارتب « موجــب شــده اســت کــه مصــرف اف
تعامــل آنهــا بــا جامعــه را تغییــر دهــد، همچنیــن ایــن نــوع از کســب و کارهــا موجــب تغییــر 
ــازمان  ــزارش س ــاس گ ــر اس ــال ب ــوان مث ــده اند؛ به عن ــع ش ــغل در جوام ــق ش ــای خل در مدل ه
همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( در حــال حاضــر 21 درصــد شــغل های ایجــاد شــده در 
هلنــد یــا 52 درصــد شــغل های ایجــاد شــده در ســوئد از طریــق ایــن نــوع از کســب و کارهــای 

بــوده اســت.
ایــن تأثیــر شــگرف کســب و کارهــای نوپــا در اقتصــاد و تعامــالت اجتماعــی صرفــاً نتیجــه 
تحقیقــی جدیــد یــا فنــاوری جدیــد نبــوده، بلکــه پیامــد پویایــی و نــوآوری اکوسیســتمی اســت 
کــه از اجــزای مختلفــی تشــکیل شــده اســت. نــوآوری در خــأ رخ نمی دهــد بلکــه بــر اســاس 
مشــارکت و یکپارچگــی شــبکه گســترده ای از ذی نفعــان کــه بــا هــم در راســتای تبدیــل یــک 
ــارت اکوسیســتم  ــرد. عب ــکل می گی ــد، ش ــکاری می کنن ــاری هم ــرکت تج ــک ش ــه ی ــوم ب مفه
کســب و کارهــای نوپــا یــک مفهــوم فراگیــر اســت کــه تعریــف مشــخصی بــرای آن وجــود نــدارد، 
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ــه حرکــت  ــان ب ــر اســاس وجــود کارآفرین ــارت اســت از سیســتمي کــه ب ــا در ذات خــود عب ام
ــی  ــد محیط ــالش دارن ــرمایه گذاران ت ــات و س ــازمان ها، مؤسس ــا س ــل ب ــه در تعام ــد ک درمی آی
توانمنــد ســاز را ایجــاد کننــد تــا کســب و کارهــای کوچــک شــکل بگیرنــد و رشــد پیــدا کننــد.

 اکوسیستم کسب و کارهای نوپا
بــر اســاس ارزیابی هــای اتحادیــه بین المللــی مخابــرات، به منظــور موفقیــت یــک اکوسیســتم 
نــوآوری تحلیــل ذی نفعانــی وابســته بــه یکدیگــر در ایــن اکوسیســتم شــامل کارآفرینــان، بخــش 
ــی  ــی کارآفرین ــبکه حمایت ــی و ش ــش خصوص ــگاهی، بخ ــوزه دانش ــی، ح ــوزه مال ــی، ح عموم

ضــروری اســت.
شکل 14-1 اکوسیستم کسب و کارهای نوپا

ــزان،  ــذاران، برنامه ری ــت گذاران، قانون گ ــامل سیاس ــی ش ــش عموم ــی: بخ ــش عموم بخ
ــر اکوسیســتم  ــه ب ــی اســت ک ــرادی در بخــش حاکمیت ــا و اف ــایر نهاده ــدگان و س تصمیم گیرن
نــوآوری به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم اثرگــذار هســتند. از آنجــا کــه نــوآوری یــک چالــش 
بیــن بخشــی اســت، ایــن حــوزه شــامل حوزه هــای مختلــف حاکمیتــی، شــامل مالــی، تجــارت، 
ــع  ــون صنای ــاص همچ ــی خ ــای صنعت ــاخت ها و حوزه ه ــوزش، زیرس ــات، آم ــاوری، ارتباط فن

کشــاورزی یــا انــرژی اســت.
کارآفرینــان: ایــن گــروه شــامل آنهایــی اســت کــه تصمیــم دارنــد کســب و کار خودشــان 
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را ایجــاد کننــد کــه قــادر اســت راه حل هــای نوآورانــه جدیــدی را ارائــه کنــد. ایــن افــراد در کل 
چرخــه نــوآوری- از مرحلــه تحقیــق و الهــام بخشــی تــا مرحلــه اســتارت آپ و کســب و کارهــای 

ــد. ــزرگ- وجــود دارن کوچــک و حتــی شــرکت های ب
دانشــگاه ها و نهادهــای آموزشــی: ایــن گــروه ذی نفعانــی از دوره هــای آموزشــی ابتدایــی 
ــن  ــهم ای ــود. س ــامل می ش ــی را ش ــات تحقیقات ــی و مؤسس ــالت تکمیل ــا تحصی ــطه ت و متوس
گــروه در نــوآوری از تحقیقــات پایــه ای و تأمیــن نیــروی انســانی اکوسیســتم و انتقــال دانــش از 

ــا ایجــاد مي شــود. ــه کســب و کارهــای نوپ تحقیقــات ب
شــبکه های حمایتــی: ایــن گــروه شــامل ذی نفعانــی هســتند کــه خدمــات ویــژه را بــرای 
ــب و  ــای کس ــتاب دهنده ها، انجمن ه ــد، ش ــز رش ــد. مراک ــاد مي کنن ــوآوری ایج ــان و ن کارآفرین
ــتند. کار  ــروه هس ــن گ ــان و... از ای ــان، حقوق دان ــا، حسابرس ــا، منتوره ــا، رویداده کار، اجتماع ه
ایــن گــروه موجــب تســهیل در فراینــد توســعه کســب و کار جدیــد و نــوآوری می شــود. برخــی 
ــن  ــرا ممک ــود دارد؛ زی ــا وج ــر گروه ه ــروه و دیگ ــن گ ــای ای ــن فعالیت ه ــن ای ــانی ها بی هم پوش

ــد. ــازمان دهی مي کنن ــاالن اکوسیســتم س ــر فع ــروه را دیگ ــن گ ــای ای اســت فعالیت ه
بخــش خصوصــی: ایــن گروه شــامل بازیگــران در حــال فعالیــت صنعــت و کســب و کارهایی 
اســت کــه درگیــر نــوآوری داخلــی هســتند، خدمــات کســب و کار توســعه زیرســاخت را ایجــاد 
ــل  ــاالن اکوسیســتم تمای ــروه از فع ــن گ ــد. ای ــت می کنن ــوآوران خارجــی حمای ــد و از ن می کنن
دارنــد نــوآوری را در ســازمان فعلــی خــود تلفیــق کننــد. در بیــن ایــن گــروه و کارآفرینــان هــم 
ــرکت هایی  ــوان ش ــان به عن ــم کارآفرین ــرض می کنی ــا ف ــود دارد. در اینج ــانی وج ــی هم پوش نوع
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع ــی ک ــوند؛ در حال ــت می ش ــد و حمای ــت می کنن ــک فعالی کوچ

ــد. ــت می کنن ــتم حمای ــتند و از اکوسیس ــال هس ــر فع ــران بزرگ ت ــوان بازیگ به عن
نهادهــای مالــی: ایــن گــروه بانک هــا، ســرمایه گذاران، تأمیــن مالــی دســته جمعی و دیگــر 
نهادهــا و افــرادی را شــامل می شــود کــه وظیفــه تأمیــن منابــع مالی مــورد نیــاز را در اکوسیســتم 
ــا ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها و کســب و  ــی از مرحلــه تحقیقــات ت ــد. ایــن تأمیــن مال دارن
کارهــای کوچــک ادامــه دارد، همچنیــن ایــن بخــش ممکــن اســت ســرمایه گذاران خارجــی را 

کــه تمایــل بــه ســرمایه گذاری در اکوسیســتم دارنــد در بربگیــرد.
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بوم اکوسیستم کسب و کارهای نوپا
یــک ســاختار مطلــوب از نــوآوری در یــک اکوسیســتم زمانــی شــکل می گیــرد کــه از نیازهــای 
اکوسیســتم شــروع شــود و تصویــری شــفاف از نیازهــای آن را نشــان دهــد. همچنیــن ایــن ســاختار 
بایــد ســبب ایجــاد تشــریک مســاعی در فعــاالن اکوسیســتم شــود و شــرایط را ایجــاد کنــد کــه 
نــوآوری در کل چرخــه عمــر آن حمایــت شــود. بــر اســاس ایــن، چارچــوب فــوق بایــد از عوامــل 
فرهنگــی و اجتماعــی زیربنایــی شــروع شــود، تحقیقــات پایــه ای را در برگیــرد و تــا توســعه نــوآوری 
و کســب و کارهــای نوپــا و زمانــی کــه ایــن کســب و کارهــا ســودآور شــده نیــز ادامــه پیــدا کنــد.
ــتم  ــوم اکوسیس ــرات ب ــی مخاب ــه بین الملل ــاختاری، اتحادی ــن س ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس ب
نــوآوری را به صــورت شــکل 2 پیشــنهاد می کنــد. ایــن بــوم دربرگیرنــده هفــت رکــن زیــر اســت: 

شکل 14-2 بوم اکوسیستم نوآوری

چشم انداز و راهبرد؛. 1
زیرساخت و برنامه ها؛. 2
استعدادها و قهرمانان؛ . 3
سرمایه و وجوه سرمایه گذاری شده؛. 4
بازار و شبکه ها؛ . 5
فرهنگ؛. 6
نهادها و سیاست و قانون گذاری.. 7

در ایــن گــزارش به منظــور ترســیم چشــم انداز حــوزه کســب و کارهــای نوپــا، تــالش خواهیــم 
کــرد تــا بــر اســاس چارچــوب فــوق بــه تحلیــل اکوسیســتم از جنبه هــای مختلــف اقــدام کنیــم.
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14-3- وضعیت کسب و کارهای نوپا در ایران

ــی  ــت فعل ــی را از وضعی ــه گزارش ــورت خالص ــا به ص ــم ت ــزارش برآنی ــش از گ ــن بخ در ای
اکوسیســتم کســب و کارهــای نوپــای فعــال در کشــور نشــان دهیــم. بــا توجــه بــه در دســترس 
ــازار کشــور  ــای فعــال در ب نبــودن اطالعــات دقیــق در خصــوص تمامــی کســب و کارهــای نوپ

ــود. ــه ش ــود ارائ ــات موج ــاس اطالع ــر اس ــر ب ــن تصوی ــود ای ــالش می ش ت
بــر اســاس آخریــن اطالعــات ســامانه »کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیــان و نظــارت بــر اجــرا« در حــال حاضــر تعــداد شــرکت ها دانش بنیانــی کــه 
بــه اخــذ تأییدیــه از کارگــروه شــرکت های دانش بنیــان موفــق شــده اند، برابــر بــا 3371 شــرکت 

بــوده اســت کــه ترکیــب ایــن شــرکت ها بــه شــرح جدول هــاي 1، 2 و 3 اســت.
جدول 14-1 شرکت های دانش بنیان بر اساس حوزه فناوری

تعدادحوزه فناوری

764ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

702فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

556سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

372مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

360محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها

231فناوری زیستی

193داروهای پیشرفته

150وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

43خدمات تجاری سازی

جدول 14-2   شرکت های دانش بنیان بر اساس وضعیت شرکت

تعدادوضعیت شرکت

1660تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 1

782تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2 )صنعتی(

772تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1

157تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 2
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جدول 14-3  شرکت های دانش بنیان بر اساس استان

تعداداستانتعداداستان

42گلستان1600تهران

41خراسان جنوبی318اصفهان

41قزوین172خراسان رضوی

36زنجان121فارس

29بوشهر104البرز

28هرمزگان91آذربایجان شرقی

26کردستان86مازندران

18آذربایجان غربی81خوزستان

17سیستان و بلوچستان78یزد

16لرستان71مرکزی

15اردبیل56کرمان

15چهارمحال و بختیاری55قم

8خراسان شمالی53همدان

6ایالم51سمنان

2کهکیلویه و بویراحمد51کرمانشاه

43گیالن

یکــی از نــکات مهــم در ارتبــاط بــا وضعیــت فعلــی شــرکت ها دانش بنیــان در کشــور، تمرکــز 
بیــش از انــدازه فعالیت هــا در پایتخــت اســت. در عیــن حــال دو حــوزه فعالیــت »ماشــین آالت و 
تجهیــزات پیشــرفته« به همــراه  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نرم افزارهای رایانه ای»بیشــترین 
حجــم از شــرکت های دانش بنیــان را از نظــر حــوزه فنــاوری دارد، همچنیــن بــر اســاس گزارشــی 
کــه به تازگــي معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در قالــب گــزارش 110 برنامــه ایــن 
معاونــت در حمایــت از اکوسیســتم کســب و کارهــای نوپــا منتشــر کــرده، وضعیــت اشــتغال در 
درآمدزایــی ایــن شــرکت ها بــه شــرح نمودارهــای 1 بــوده اســت )درآمدهــا هــزار میلیــارد ریــال(.
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نمودار 14-1  وضعیت شرکت های دانش بنیان بر اساس تعداد، درآمد و اشتغال

14-4-  فضای کسب و کار در ایران
شاخص رقابت پذیری اقتصادی

ــی،  ــری جهان ــاخص رقابت پذی ــورها در ش ــدی کش ــرای رتبه بن ــاد، ب ــی اقتص ــع جهان مجم
کشــورها را بــر اســاس میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( برحســب دالر و از نظــر مرحلــه 
توســعه یافتگی بــه ســه دســته مرحلــه مبتنــی بــر عوامــل، مرحلــه مبتنــی بــر کارایــی و مرحلــه 

مبتنــی بــر نــوآوری تقســیم کــرده اســت.
ــش از 70  ــه بی ــورهایی ک ــته از کش ــاد، آن دس ــی اقتص ــع جهان ــته بندی مجم ــن دس در ای
ــرار  ــه اول ق ــد، در مرحل ــادر می کنن ــود ص ــر( خ ــال اخی ــط 5 س ــی )متوس ــواد معدن ــد م درص
ــر  ــی ب ــاد »مبتن ــذار از اقتص ــال گ ــران در ح ــع، ای ــن مجم ــاخص های ای ــق ش ــد. مطاب می ده
ــه  ــد( ب ــی خــود را صــادر می کنن ــواد معدن ــه بیــش از 70 درصــد از م ــل« )کشــورهایی ک عوام
مرحلــه دوم )مبتنــی بــر کارایــی( اســت و البتــه هنــوز فاصلــه زیــادی بــا مرحلــه ســوم و پایانــی 

ــوآوری( دارد. ــر ن ــی ب )اقتصــاد مبتن
ــورد  ــان 137 کشــور م ــه 69 را در می ــران در ســال 2017 رتب ــن شــاخص، ای ــر اســاس ای ب
ــه صعــود را نشــان می دهــد. یکــی  ــا ســال قبــل 7 رتب ــوده اســت کــه در مقایســه ب بررســی ب
از راه هــای پــر کــردن ایــن شــکاف، توســعه نــوآوری و کارآفرینــی در کشــور اســت. امــری کــه 

ــی اســت.1 مســتلزم اســتفاده از ابزارهــای متنــوع تأمیــن مال
 شاخص سهولت کسب و کار

مطابــق گــزارش بانــک جهانی، شــاخص ســهولت انجــام کســب و کار در ایــران در ســال 2018 برابر 
بــا 124 بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل چهــار پلــه تنــزل را بــرای کشــور نشــان می دهــد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن ســال امتیــاز کشــورمان از 56/22 بــه 56/48 بهبــود یافتــه اســت. این 

1.گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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گــزارش نشــان می دهــد علی رغــم افزایــش امتیــاز، ســرعت انجــام اصالحــات کشــور در مقایســه بــا 
ســایر کشــورهای جهــان کمتــر بــوده و موجــب شــده جایــگاه بین المللــی کشــور نســبت بــه ســال 
گذشــته چهــار رتبــه تنــزل یابــد و از رتبــه 120 در بیــن 190 کشــور بــه رتبــه 124 نــزول پیــدا کنــد.

جدول 14-4   شاخص سهولت کسب و کار در ایران

عنوان
بازنگری 

2014
بازنگری 

2015
بازنگری 

2016
20172018

132119117120124رتبه کل

70829710297شروع کسب و کار

16198272725اخذ مجوز ساخت و ساز

11994909499دسترسی به برق

15989858687ثبت مالکیت

86909710190اخذ اعتبارات

143149166165170حمایت از سهامداران خرد

11812299100150پرداخت مالیات

135166171170166تجارت فرامرزی

6762697080اجرای قراردادها

137137155156160ورشکستگی

یکــی از چالش هــای اصلــی کســب و کارهــای نوپــا در هــر کشــوری، راه انــدازی ســریع کســب 
و کار در راســتای تبدیــل ایــده بــه کســب و کاری نوپاســت. متأســفانه در ایــن خصوص کشــورمان 
جایــگاه چشــمگیری نســبت بــه دیگــر کشــورها نداشــته و علی رغــم بهبــود نســبی ایــن شــاخص 
ــال های  ــن شــاخص در طــی س ــود ای ــرای بهب ــای الزم ب ــته، ایجــاد زمینه ه ــال های گذش در س

آتــی ضــروری اســت.
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 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
ایــن بخــش یکــی از ســریع ترین حوزه هــا در تغییــر و تحــول اقتصــاد مــدرن امــروزی و در مرکــز 
بســیاری از نوآوری هایــی کــه امــروزه رخ می دهــد ایســتاده اســت. شــاخص توســعه فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات یکــی از شــاخص ها و گزارش هایــی اســت کــه وضعیــت کشــورهای مختلــف را بــر اســاس 
ایــن حــوزه گــزارش می دهــد. گــزارش مذکــور، نشــان دهنده کــم وکیــف پیشــرفت جامعــه اطالعــات 
اســت و میــزان توفیــق کشــورها در کاســتن از شــکاف دیجیتالــی و مقایســه عملکرد نهادهــای متولی 

توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در هــر کشــور را بیــان می کنــد.
در حــال حاضــر از نظــر شــاخص IDI اتحادیــه بین المللــی مخابــرات، ایــران دارای رتبــه 81 
جهــان در بیــن 176 کشــور جهــان اســت کــه وضعیــت چنــدان مطلوبــی نیســت. در حــال حاضر 
رتبــه ایــران در منطقــه پایین تــر از قطــر، امــارات متحــده، قزاقســتان، عربســتان ســعودی و باالتــر 
از پاکســتان و افغانســتان اســت. بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه، دولــت مکلــف شــده اســت تــا 

در پایــان برنامــه رتبــه کشــور را 30 رتبــه بهبــود دهــد.
14-5- بررسی اکوسیستم نوآوری در ایران

ــک  ــش ی ــت اثربخ ــور حرک ــد، به منظ ــان ش ــزارش بی ــش دوم گ ــه در بخ ــه ک همان گون
اکوسیســتم نــوآوری در یــک کشــور، تعامــالت ذی نفعــان مختلــف در ایــن اکوسیســتم در قالــب 
یــک بــوم نــوآوری ضــروری اســت. در ایــن گــزارش به منظــور تحلیــل فضــای فعلــی و شــرایط 
آتــی ایــن حــوزه کســب و کار در ایــران از تحلیــل 7 رکــن ایــن بــوم نــوآوری اســتفاده می کنیــم. 
در ادامــه شــرایط هــر یــک از ارکان بــوم نــوآوری در ایــران بــه طــور خالصــه بررســی مي شــود.

 رکن اول: چشم انداز و راهبرد
ــه  ــوآوری کشــور در دســت یابی ب ــت اکوسیســتم ن ــور موفقی ــن، به منظ ــن رک ــاس ای ــر اس ب
خروجی هــای مطلــوب )کــه می توانــد کســب و کارهــای نوپــای ســودآور و بــزرگ باشــد(، وجــود 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــروری اس ــه ارکان ض ــن هم ــترک در بی ــتراتژی های مش ــم انداز و اس چش
بــا توجــه بــه جذابیــت ایــن حــوزه هــم از نظــر سیاســت گذاران، هــم از نظــر کارآفرینــان، هــم 
از نظــر جوامــع دانشــگاهی و... تــا حــدودی تالش هــای هــم مســیر بیــن ارکان مختلــف ایجــاد 
ــوان  ــاوری ریاســت جمهــوری به عن ــت علمــی و فن ــن خصــوص نقــش معاون شــده اســت. در ای
ــا  ــاط ب ــت. در ارتب ــم اس ــور مه ــاوری در کش ــوآوری و فن ــه ن ــری در زمین ــت گذار و مج سیاس
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ــن موضــوع در  ــا ای ــاط ب سیاســت های کالن، در حــال حاضــر برخــی اســناد باالدســتی در ارتب
کشــور تدویــن شــده کــه در ادامــه بــه طــور خالصــه بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد:

الف( سیاســت های کلــی »اقتصــاد مقاومتــی«: موضوعــات مربــوط بــه رشــد و توســعه 
کســب و کارهــای نوپــا و دانش بنیــان از جملــه مهم تریــن مــوارد مــورد توجــه در سیاســت های 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــوده اســت:
تأمیــن شــرایط و فعال ســازی تمــام امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایه های انســانی و علمــی   

ــه در  ــاد جامع ــارکت آح ــاندن مش ــر رس ــه حداکث ــی و ب ــعه کارآفرین ــور توس کشــور به منظ
ــاي  ــر ارتق ــد ب ــی و تأکی ــای جمع ــا تســهیل و تشــویق همکاری ه ــای اقتصــادی ب فعالیت ه

ــد و متوســط. ــات کم درآم ــد و نقــش طبق درآم
پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان، پیاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور و   

ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری به منظــور ارتقــاي جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم 
ــاد  ــه اول اقتص ــه رتب ــتیابی ب ــان و دس ــات دانش بنی ــوالت و خدم ــادرات محص ــد و ص تولی

دانش بنیــان در منطقــه.
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون برنام ب( قان
جمهــوری اســالمی ایــران: برخــی از مهم تریــن موضوعــات اشــاره شــده قانــون برنامــه ششــم 
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در ارتبــاط بــا حــوزه کســب و کارهــای نوپــا عبارت اســت از:

بنــد 8 سیاســت های کلــی برنامــه ششــم توســعه- توســعه و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری   
و حمایــت از پژوهش هــای مســئله محور و تجاری ســازی پژوهــش و نــوآوری، و توســعه 

نظــام جامــع تأمیــن مالــی در جهــت پاســخ بــه نیــاز اقتصــاد دانش بنیــان؛
ــش و پیشــرفت    ــرای توســعه دان ــی و نهــادی الزم ب ــی، مال ــاده -4 حمایــت حقوق بنــد ج م

فناورانــه و نوآورانــه در جهــت تجاری ســازی ایــده و دانــش در تولیــد محصــول و خدمــات بــا 
ارزش افــزوده مثبــت در چهارچــوب بنــد 80  سیاســت های کلــی برنامــه ششــم؛

مــاده -22 دولــت مکلــف اســت بــا اقــدام قانونــی در جهــت اصــالح قوانیــن، مقــررات و رویه هــا،   
محیــط کســب و کار را به گونــه ای امــن، ســالم، ســهل و شــفاف کنــد تــا در پایــان ســال چهــارم 
ــاخص های  ــی و ش ــری بین الملل ــاخص رقابت پذی ــران در دو ش ــه ای ــه، رتب ــون برنام ــرای قان اج
بین المللــی حقــوق مالکیــت در میــان کشــورهای منطقــه ســند چشــم انداز بــه رتبــه ســوم ارتقــا 
یابــد و هرســال بیســت درصــد )20 درصــد( از ایــن هــدف محقق شــود. در شــاخص کســب و کار 
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هرســال ده رتبــه ارتقــا یافتــه و بــه کمتــر از هفتــاد در پایــان اجــرای قانــون برنامــه برســد. وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت در پایــان شــهریور و اســفندماه هرســال، گــزارش میــزان 

تحقــق حکــم ایــن بنــد را همــراه مســتندات بــه محــل شــورای اســالمی ارائــه کنــد.
رکن دوم: زیرساخت ها

ــوآوری در آنجــا انجــام می شــود.  ــازی ن ــه ب ــی اســت ک ــارت اســت از زمین زیرســاخت ها عب
ــون  ــخت همچ ــاخت های س ــور، زیرس ــک کش ــی ی ــی رقابت ــای اصل ــامل مزیت ه ــن ش ــن رک ای
ــرم همچــون شــبکه های  ــای ن ــل و ... و دانش ه ــرژی، اتصــال، حمــل ونق ــودن ان در دســترس ب
حامــی کارآفرینــی، فضاهــای کار اشــتراکی، آمــوزش مهارت هــا و همچنیــن در دســترس بــودن، 

ــع را شــامل می شــود. ــی و داشــتن همــه مناب اســتطاعت مال
ــه 85،  ــا رتب ــران در رکــن نهاده ــی در حــال حاضــر ای ــری جهان ــر اســاس شــاخص رقابت پذی ب
زیرســاخت 57، ثبــات در اقتصــاد کالن 44، بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی 50، آموزش عالــی و حرفه ای 
51، کارایــی بــازار کاال 100، کارایــی بــازار نیــروی کار 130، پیشــرفته بــودن بــازار مالــی 128، آمادگی 

فّناورانــه 91، پیشــرفته بــودن بنگاه هــای تجــاری 97، انــدازه بــازار 19 و نــوآوری 66 اســت.
در طــی ســالیان گذشــته و به ویــژه پــس از تصویــب قانــون »حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات 
ــن سیاســت های  ــال 1389 همچنی ــات« در س ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س دانش بنی
اقتصــاد مقاومتــی شــاهد بهبــود حمایت هــای دولــت از ایــن حــوزه از کســب و کارهــا بوده ایــم. 
ایــن دســت از اقدامــات کــه در راســتای بهبــود اکوسیســتم از جنبه هــای مختلــف صــورت گرفتــه 
اســت توانســته نتایــج چشــمگیری را در موفقیــت کســب و کارهــای نوپــا در کشــور بــه همــراه 
ــاه 1396، یکــی از موضوعــات  داشــته باشــد. در گــزارش 100 روزه ریاســت جمهــوری در آذرم
مهــم گــزارش اقدامــات انجام شــده در زمینــه حمایــت از اکوسیســتم کســب و کارهــای نوپــا بــوده 

اســت کــه چکیــده ای از ایــن مــوارد بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
تعــداد مراکــز رشــد، پارک هــای علــم و فنــاوری و کســب وکار و شــهرک های فنــاوری نیــز رشــد   

چشــمگیری را در طــی دولــت یازدهــم تجربــه کــرد. در پایــان دولــت یازدهــم تعــداد 174 مرکــز 
رشــد علــم و فنــاوری و 41 پــارک علــم و فنــاوری در کشــور مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد.

ــاوری غیردولتــی مجــوز داشــته و فعالیــت    ــدوق پژوهــش و فن در ســال 1392 تنهــا 18 صن
ــت. ــش یاف ــدوق افزای ــه 34 صن ــال 1395 ب ــداد در س ــن تع ــد و ای می کردن
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ســهم اعتبــارات پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( با تمــام محدودیت هــا و نامالیمات   
از حــدود 0/43 در ســال 1392 بــه 0/62 درصــد در ســال 1395 افزایش یافته اســت.

تعــداد شــرکت های دانش بنیــان از ابتــدای شــروع دولــت دوازدهــم تاکنــون از 3068 شــرکت   
بــه 3263 شــرکت شــامل 1785 شــرکت دانش بنیــان نوپــا، 651 شــرکت دانش بنیــان صنعتــی 
و 827 شــرکت دانش بنیــان تولیــدی افزایــش یافتــه اســت کــه در مقایســه بــا ابتــدای دولــت 
یازدهــم بیــش از 57 برابــر رشــد داشــته اســت. در راســتای توســعه ایــن شــرکت ها 110 برنامــه 
ــاوری رئیس جمهــور طراحــی و  ــت علمــی و فن ــان در معاون ــت از شــرکت های دانش بنی حمای
ــا  ــاوری، ب ــده و فّن اجرایــی شــده اســت. ایــن شــرکت ها کــه به عنــوان حلقــه واســط بیــن ای
هــدف تجاری ســازی ایده هــای خالقانــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم و کاربــرد آن در تولیــد و ارائــه 
کاالهــا و خدمــات ایجــاد می شــوند، نقــش بســیار ارزنــده ای در ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای 
ــا حــدود 300 هــزار  جوانــان تحصیل کــرده و خــالق دارنــد و تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش ب

میلیــارد ریــال گــردش مالــی حــدود 105 هــزار شــغل ایجــاد کرده انــد.
عــالوه بــر مــوارد فــوق بنیاد ملــی نخبگان بــا همــکاری معاونت علمــی و فنــاوری رئیس جمهور،   

پلــت فــرم اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان غیرمقیــم را راه انــدازی نمــوده اســت. در ایــن راســتا 
ــا همــکاری 48 پایــگاه تخصصــی همــکار )دانشــگاه های برتــر کشــور، پژوهشــگاه های برتــر  ب
ــی  ــه ایران ــزرگ( در طــول دو ســال گذشــته، 4547 نخب ــان ب کشــور و شــرکت های دانش بنی
ــن تعــداد تاکنــون 807 نفــر از نخبــگان  ــد و از ای ــام نموده ان ــرای بازگشــت ثبت ن غیرمقیــم ب
ــن  ــر از ای ــداد 38 نف ــه کشــور بازگشــته اند. در شــش ماهه اول امســال تع ــم ب ــی غیرمقی ایران
ــگاه های  ــو در دانش ــتاد مدع ــوان اس ــر به عن ــی، 14 نف ــو هیئت علم ــوان عض ــگان به عن نخب
ــرکت  ــال 5 ش ــدای س ــان از ابت ــن متخصص ــن ای ــده اند. همچنی ــت ش ــغول فعالی ــور مش کش

ــد. ــاد کرده ان ــز ایج ــان نی دانش بنی
برخی دیگر از اقدامات دولت به شرح زیر بوده است:  
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جدول 14-5 گزارش برخی اقدامات دولت در گزارش یک صد روزه چکیده ای از فعالیت ها

عملکرد شش ماهه اولعنوان اقدام

در این راستا در صد روز اول دولت دوازدهم منتهی به شهریور 1396، بالغ بر 25 برگزاری رویدادهای کارآفرینی
رویداد با حمایت معاونت علمی و فناوری برگزار شده است.

در قالب مرکز شتابدهی نوآوری از ابتدای سال در حدود 4200 میلیون ریال برای حمایت از شتاب دهنده های نوآوری
حمایت از مراکز شتاب دهی نوآوری تخصیص یافته و در این راستا تا کنون 55 

شرکت استارتاپی نیز حمایت شده است.

حمایت از تبادل عرضه و تقاضای محصوالت 
دانش بنیان در قالب فن بازار ملی ایران

در قالب فن بازار ملی ایران تا کنون 187 تقاضای محصوالت دانش بنیان ثبت شده و از 
طرف دیگر از طریق 2789 شرکت در حدود 9040 محصول نیز عرضه شده است.

تعداد شرکت های حمایت شده در مرحله 
تجاری سازی فناوری

در این قالب تاکنون 25 شرکت از خدمات تجاری سازی این معاونت استفاده نموده 
اند و همچنین این مرکز از 14 مرکز نوآوری حمایت کرده است.

خدمات تسهیل صادرات محصوالت 
دانش بنیان

این معاونت در راستای حمایت از توسعه صادرات و در قالب کریدور صادرات از ابتدای 
سال 1396 تا کنون 468 خدمت به 509 شرکت ارائه شده است. این فعالیت سبب شد تا 
در نیمه نخست 1396، حدود 170 میلیون دالر صادرات توسط شرکت های دانش بنیان 

صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 7 درصد رشد داشته است.

رکن سوم: استعدادها و قهرمانان
در حــال حاضــر ایــران از نظــر شــاخص توســعه منابــع انســانی در رتبــه 69 در بیــن 188 کشــور 
جهــان قــرار دارد. ایــن شــاخص، کشــورها را برحســب کیفیــت زندگــی شــهروندان و نــه صرفــاً بــر 
اســاس ارقــام ســنتی درآمــد ســرانه آنهــا رتبه بنــدی می کنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، توســعه 
انســانی ایــران از 119 کشــور جهــان بیشــتر اســت. برخــی از ایــن کشــورها عبارت انــد از: ترکیــه بــا 
رتبــه 71، آلبانــی بــا رتبــه 75، لبنــان بــا رتبــه 76، اردن بــا رتبــه 86، چیــن بــا رتبــه 90، تونــس 
ــا رتبــه 123، همچنیــن  ــا رتبــه 121 و مراکــش ب ــا رتبــه 113، عــراق ب ــا رتبــه 97، اندونــزی ب ب
برخــی کشــورها کــه رتبــه بهتــری از ایــران دارنــد عبارت انــد از: آلمــان بــا رتبــه 4، آمریــکا بــا رتبــه 
10، ســوئد بــا رتبــه 14، انگلیــس بــا رتبــه 16، ژاپــن بــا رتبــه 17، فرانســه بــا رتبــه 21، روســیه 
بــا رتبــه 49، عمــان بــا رتبــه 52 و صربســتان بــا رتبــه 66، همچنیــن یکــی از مزیت هــای ایــران 
ــد نشــان  ــاالی فارغ التحصیــالن رشــته های مهندســی اســت. آمــار و رده بندی هــای جدی تعــداد ب
می دهــد در ســال گذشــته میــالدی 335 هــزار دانشــجوی ایرانــی در رشــته های STEM )علــوم، 
ــی  ــدی جهان ــب در رده بن ــن ترتی ــه ای ــل شــده اند. ب ــات( فارغ التحصی ــدس و ریاضی ــاوری، مهن فن

بیشــترین تعــداد فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، ایــران رتبــه پنجــم را دارد.
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رکن چهارم: منابع مالی و سرمایه گذاری
تأمیــن مالــی کســب و کارهــای نوپــا در تمــام کشــورها بــا چالش هــای مختلفــی روبــه رو اســت. 
ــوآوری و  ــت ن ــه ماهی ــی کشــورها مشــترک اســت و ب ــاً در تمام ــا تقریب ــن چالش ه ــی از ای برخ
ریســک های موجــود در آن بازمی گــردد، امــا برخــی دیگــر به شــرایط بومــی و میزان توســعه یافتگی 
ــاً ســرمایه گذاری  ــا را عموم هــر کشــور اختصــاص دارد. ســرمایه ای کــه در کســب و کارهــای نوپ
ــه ای  ــای( حرف ــا صندوق ه ــرکت های )ی ــد. ش ــورانه1 می نامن ــرمایه گذاری جس ــا س ــر ی خط رپذی
ســرمایه گذاری خطرپذیــر معمــوالً نهادهایــی هســتند کــه منابــع مالــی آنهــا را دولــت، صندوق های 
بازنشســتگی، بنیادهــا، شــرکت های بــزرگ، افــراد ثروتمنــد، ســرمایه گذاران خارجــی یــا خــود ایــن 
ــت از  ــا حمای ــر ب ــرمایه گذاران خطرپذی ــه س ــت ک ــال اس ــا س ــد. ده ه ــن می کنن ــرکت ها تأمی ش
شــرکت های کوچــک، کارآفریــن و فناورانــه نقــش چشــمگیری در خلــق فرصت هــا شــغلی، رشــد 
ــت بین المللــی کشــورها داشــته اند. شــرکت های معتبــری ماننــد  ــوان رقاب اقتصــادی و افزایــش ت
»اپــل«، »مایکروســافت« و »گــوگل« از معروف تریــن بنگاه هایــی هســتند کــه در مســیر توســعه 
ــش  ــط نق ــرمایه گذاران فق ــن س ــد. ای ــتفاده کرده ان ــر اس ــرمایه های خطرپذی ــود از س ــی خ ابتدای
ــردی و  ــی راهب ــت، بازاریاب ــا مشــارکت در مدیری ــه ب ــد، بلک ــی را ندارن ــع مال ــی مناب تأمین کنندگ

ــد. ــا کمــک می کنن ــه رشــد آنه ــورد نظــر، ب ــزی در شــرکت های م برنامه ری
همان گونــه کــه در بخــش بررســی رقابت پذیــری جهانــی در ایــن بیــان شــده، ایــران در حــال 
حاضــر رتبــه 69 را در بیــن 137 کشــور جهــان دارد. بررســی زیرشــاخص های ایــن رتبه بنــدی 
ــی  ــی« وضعیت ــای مال ــودن بازاره ــرفته ب ــن »پیش ــران در رک ــت ای ــه وضعی ــد ک ــان می ده نش
ــر اســاس ضعــف در  ــن رکــن ب ــران در ای ــه ای ــودن رتب ــوب و رتبــه 128 را دارد. پاییــن ب نامطل
ــی، تأمیــن  ــا نیازهــای کســب و کار، هزینــه اســتفاده از خدمــات مال ــی مناســب ب خدمــات مال
ــررات  ــا، مق ــی بانک ه ــتحکام مال ــه وام، اس ــهولت دسترســی ب ــهام، س ــازار س ــق ب ــی از طری مال
ــا  ــده اســت. ب ــی از حقــوق قرض دهنــده و قرض گیرن ــورس و شــاخص حمایت هــای قانون ــازار ب ب
وجــود ایــن و علی رغــم رتبــه 128 در ایــن رکــن، رتبــه ایــران در زیــر شــاخص »در دســترس 
ــر  ــر زی ــر از دیگ ــا 83 و بهت ــر ب ــر« براب ــرمایه گذاری های خطرپذی ــرای س ــی ب ــع مال ــودن مناب ب

ــت. ــی اس ــاخص های مال ش

1. Venture Capital
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 طــی چنــد ســال گذشــته بــا توجــه بــه عملکــرد مطلــوب ســرمایه گذاری های صورت گرفتــه 
ــی  ــیر برخ ــر مس ــر تغیی ــالوه ب ــه ع ــم ک ــاهد بوده ای ــور ش ــا در کش ــای نوپ ــب و کاره در کس
ــه ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها، شــاهد ســرمایه گذاری  ســرمایه گذاری ها از دیگــر حوزه هــا ب
خارجــی در کســب و کارهــای ایرانــی نیــز بوده ایــم.1 در ادامــه به صــورت خالصــه بــه بررســی دو 

بخــش اصلــی تأمیــن مالــی کســب و کارهــای نوپــا در ایــران می پردازیــم.
ــون  ــده در قان ــی پیش بینی ش ــای مال ــکوفایی: حمایت ه ــوآوری و ش ــدوق ن ــف( صن ال
»حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعــات« از طریــق 
ــون،  ــر قان ــوآوری و شــکوفایی انجــام می شــود. منطبــق ب ــام صنــدوق ن ــه ن ــازه تأسیســی ب نهــاد ت
ســرمایه ایــن صنــدوق برابــر بــا 3,000 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه بایــد در طــی ســه ســال 
ــر اســاس  ــا حســاب ذخیــره ارزی تأمیــن شــود. ب ایــن ســرمایه از محــل صنــدوق توســعه ملــی ی
آخریــن گزارش هــای موجــود، تاکنــون 1,433 میلیــارد تومــان از ســرمایه اولیــه ایــن صنــدوق تأدیــه 
شــده اســت. از ایــن مبلــغ تاکنــون 1,242 میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت کــه بــه ترتیــب 867 
میلیــارد تومــان بابــت طرح هــای شــرکت های دانش بنیــان، 200 میلیــارد تومــان بابــت تأمیــن دفتــر 
کاری، 100 میلیــارد تومــان بابــت تأمیــن ضمانت نامه هــا )اهرمــی( و 75 میلیــارد تومــان بابــت ارائــه 

تســهیالت بــه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری مصــوب شــده اســت.2
ب( ســرمایه گذاری جســورانه در ایــران: قریــب بــه 15 ســال از شــروع فعالیــت نخســتین 
ــر هــم در  ــن ســرمایه گذاری خطرپذی ــگاه ای ــران می گــذرد. جای ــر در ای ســرمایه گذاری خطرپذی
ــه  ــهیل گری« و »ارائ ــای »تس ــم در حوزه ه ــری« و ه ــت گذاری« و »تنظیم گ ــای »سیاس حوزه ه
خدمــات« تأمیــن مالــی نــوآوری روبه رشــد اســت. اگــر یــک دهــه پیــش نهادهــای فعــال در ایــن 
ــود، امــروزه »انجمــن صنفــی کارفرمایــی صندوق هــا و  حــوزه کمتــر از انگشــتان یــک دســت ب
ــی و  ــای دولت ــان نهاده ــوع از می ــای متن ــا اعض ــور« ب ــر کش ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س نهاده
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــت اس ــال فعالی ــف در ح ــتان های مختل ــی و در اس ــی و خصوص نیمه دولت
برخــی از هلدینگ هــا، بانک هــا، شــرکت ها و ســازمان ها تالش هایــی را بــرای راه انــدازی 
ــای  ــه معن ــواهد ب ــن ش ــوع ای ــد. مجم ــاز کرده ان ــرکتی آغ ــر درون ش ــرمایه گذاری خطرپذی س
ــی  ــن مال ــر و تأمی ــرمایه گذاری خطرپذی ــوزه س ــد در ح ــاختارهایی جدی ــا و س ــعه نهاده توس

1. گزارش یک صد روزه، چکیده ای از مهم ترین فعالیت های دولت
2. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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نــوآوری در ایــران اســت. بــا ایــن حــال توســعه ایــن فراینــد کمتــر از اهــداف مشــخص شــده در 
ــوده و هنــوز صندوق هــای ســرمایه گذاری  برنامه هــای توســعه و برنامه ریزی هــای انجــام شــده ب

خطرپذیــر ســهم چشــمگیری در تأمیــن مالــی نــوآوری کشــور ندارنــد.1
نمودار 14-2 تعداد اعضاء انجمن نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

ــداد  ــال 1395 تع ــان س ــا پای ــر کشــور، ت ــرمایه گذاری خطرپذی ــن س ــار انجم ــر اســاس آم ب
ــر صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری،  اعضــای حقوقــی انجمــن، 44 عضــو اســت کــه مشــتمل ب
فنــاوری،  خدمــات  نهادهــای  شــتاب دهنده ها،  خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری  شــرکت های 

ــت. ــرمایه اس ــن س ــرکت های تأمی ــی و ش ــورانه بورس ــای جس صندوق ه
ــرمایه گذاری  ــتاب دهی، س ــات ش ــواع خدم ــال ان ــارد ری ــدود 5,000 میلی ــال 1395، ح در س
خطرپذیــر، صــدور ضمانت نامــه و اعطــای تســهیالت توســط اعضــای انجمــن انجــام شــده اســت 

کــه رونــد 5 ســال اخیــر آن به صــورت زیــر بــوده اســت )مبالــغ بــه میلیــون ریــال(.

1. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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نمودار 14-3  روند خدمات انجمن نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

از این میان در سال 1395 شرح خدمات انجام شده به شرح زیر بوده است:
تعداد 5400 فقره تسهیالت به ارزش بیش از 2600 میلیارد ریال؛  
700 فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از 1000 میلیارد ریال؛  
حدود 50 مشارکت در پروژه به ارزش 250 میلیارد ریال؛  
تعداد 105 مشارکت در سهام با ارزش 900 میلیارد ریال.  

حجــم کل ســرمایه گذاری خطرپذیــر در 5 ســال گذشــته بــا در نظــر گرفتــن ســرمایه گذاری 
شــتاب دهنده ها و فرشــتگان کســب و کار، بالــغ بــر 1700 میلیــارد ریــال بــوده اســت. بــر اســاس 
ــه طرح هــا  ــرای ورود ب ــازده مــورد انتظــار ب ــرخ ب بررســی های انجــام شــده، میانگیــن حداقــل ن
ــورت  ــرمایه گذاری به ص ــق س ــن اف ــت، همچنی ــد اس ــهام 44 درص ــارکت در س ــورت مش به ص
میانگیــن 5 ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت. حجــم کل مشــارکت در پــروژه توســط اعضــای 
ــه  ــد 5 ســاله ب ــوده اســت کــه رون ــر 800 میلیــارد ریــال ب ــغ ب انجمــن در 5 ســال گذشــته، بال

شــرح زیــر بــوده اســت.
ــات،  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــای فن ــردی، حوزه ه ــم عملک ــاس حج ــر اس ــال 1395 ب در س
ــم  ــرمایه گذاری از کل حج ــم س ــترین حج ــرات بیش ــک و مخاب ــرق، الکترونی ــت فناوری و ب زیس

ــته اند. ــن را داش ــده اعضــای انجم ــام ش ــات انج خدم
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نمودار 14-4 حوزه های حمایت مالی انجمن نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیرخطر پذیر

 رکن پنجم: شبکه ها و بازارها
ایــران از نظــر دو شــاخص تولیــد ناخالــص ملــی و جمعیت، در مقایســه با کشــورهای همســایه 

خود پتانســیل چشــمگیری دارد.
ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

واحــد تحلیــل اکونومیســت )EIU( انتظــار دارد ایــران در بیــن کشــورهای منطقــه خاورمیانــه 
بیشــترین رشــد اقتصــادی را طــی ســال های آتــی داشــته باشــد.

ــا حــدود 80 میلیــون نفــر جمعیــت، ایــران در حــال حاضــر بعــد از مصــر دومیــن کشــور  ب
پرجمعیــت منطقــه اســت.

در حال حاضر بیشتر جمعیت ایران جوان و در سنین اشتغال هستند.
وضعیــت ایــران در ایــن دو شــاخص مهــم موجــب شــده اســت تــا ایــران از لحــاظ شــاخص اندازه 
بــازار داخلــی رتبــه 18 جهانــی و از نظــر شــاخص انــدازه بــازار خارجــی رتبــه 25 را کســب کنــد. 
عــالوه بــر ایــن در ارتبــاط بــا بــازار خــاص اینترنــت و تلفــن همــراه کــه دو فاکتــور اساســی بــرای 
کســب و کارهــای نوپــا هســتند، آمــار ایــران وضعیــت مطلوبــی را نشــان می دهــد. در حــال حاضــر 
بیــش از 50 میلیــون گوشــی هوشــمند در کشــور وجــود دارد کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت باند 
پهــن را دارد، همچنیــن تعــداد کاربــران اینترنــت در ایــران برابــر بــا 56 میلیــون 700 هــزار کاربــر 
اســت،1 کــه بــازار چشــمگیری را بــرای کســب و کارهــای نوپــای فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات 

و ارتباطــات نشــان می دهــد.
1. Source: Internet World Stats
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نمودار 14-5 روند ضریب نفوذ اینترنت در ایران )هزار نفر(

 رکن ششم: فرهنگ
ایــران در شــاخص کارآفرینــی جهانــی رتبــه 72 را در بیــن 137 کشــور جهــان در ســال 2018 
ــران در  ــا ســال قبــل 13 واحــد بهبــود را نشــان می دهــد. ای ــن رتبــه در مقایســه ب دارد کــه ای
ســال 2018 توانســته اســت در بیــن 10 کشــوری قــرار گیــرد کــه توانســته اند بیشــترین بهبودهــا 
ــن کشــورهای  ــران در بی ــان ای ــن همچن ــود ای ــا وج ــد. ب ــاد نماین ــود ایج را در شــاخص های خ

منطقــه خــود رتبــه 12 را دارد.
نمودار 14-6 شاخص کارآفرینی ایران در مقایسه با کشورهای آسیا و اقیانوسیه
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ــتیبانی  ــازی، پش ــت، بین المللی س ــک، درک فرص ــل ریس ــاخه ها تحم ــر زیرش ــال حاض در ح
فرهنگــی، نــوآوری در فرآینــد از مهم تریــن ضعف هــای ایــران و مهارت هــای اســتارت آپ، 

ــتند. ــران هس ــای ای ــن قوت ه ــاوری مهم تری ــش فن ــازی و بخ شبکه س
رکن هفتم: قانون گذاری و سیاست گذاری

چارچوب هــای قانون گــذاری و سیاســت گذاری بــرای تشــویق و توســعه یــک اکوسیســتم مطلــوب 
ضــروری اســت. حوزه هــای مختلفــی از قانون گــذاری و سیاســت گذاری وجــود دارد کــه بــرای توســعه 
فضــای نــوآوری ضــروری بــوده کــه می توانــد شــامل آمــوزش، مباحــث مالیاتــی، تجــارت و... باشــد. در 
ادامــه بــه برخــی اقدامــات انجــام شــده در کشــور در قالــب قانــون حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات 

دانش بنیــان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعــات و الیحــه بودجــه ســال 1397 می پردازیــم.
ــازی  ــان و تجاری س ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون »حمای ــف( قان ال
نوآوری هــا و اختراعــات«: ایــن قانــون را کــه در ســال 1389 بــه تصویــب رســیده اســت می تــوان 
ــب  ــه تصوی ــا ب ــازی نوآوری ه ــت از تجاری س ــرای حمای ــون ب ــه تاکن ــی دانســت ک ــن قانون مهم تری
رســیده اســت. به موجــب ایــن قانــون سیاســت های حمایتــی مختلفــی بــرای حمایــت از شــرکت ها و 

مؤسســات دانش بنیــان خصوصــی یــا تعاونــی پیــش بینــی شــده اســت کــه عبارت انــد از:
معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی؛  
ــا بلندمــدت به صــورت مســتقیم    اعطــای کمــک، وام قرض الحســنه و کم بهــره کوتاه مــدت ی

ــتقیم؛ یا غیرمس
مشارکت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سهام شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان؛  
اولویــت اســتقرار در محــل پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، مناطــق ویــژه اقتصــادی   

یــا مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری؛
ــرمایه گذاری    ــوارض س ــط کار، ع ــوص رواب ــق آزاد در خص ــون مناط ــای قان ــتفاده از مزای اس

ــی و...؛ ــی بین الملل ــادالت مال ــی، مب خارج
اجازه فعالیت در محدوده شهرها )با رعایت مقررات زیست محیطی(؛  
تسهیل شرایط مناقصه و واگذاری طرح های مرتبط، به شرکت های مشمول این قانون؛  
ایجاد پوشش بیمه ای برای محصوالت؛  
ــه شــرکت ها و مؤسســات    واگــذاری مراکــز و مؤسســات پژوهشــی دولتــی و اولویــت دادن ب

مشــمول ایــن قانــون در خریــد تمــام یــا بخشــی از ســهام آنهــا.
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ب( الیحــه بودجــه 1397: بــا اهتمــام ویــژه دولــت در حمایــت از حــوزه کســب و کارهــای 
ــات  ــوری« و »وزارت ارتباط ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــق »معاون ــژه از طری ــا، به وی نوپ
و فنــاوری اطالعــات«، در بودجــه ســال 1397 نیــز شــاهد بندهایــی حمایتــی از ایــن حــوزه از 

ــم: ــر بوده ای ــوارد زی ــه م جمل
تبصــره 4، الــف- به منظــور تحقــق بخشــی از اهــداف منــدرج در قانــون حمایــت از شــرکت ها   

و مؤسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی نــوآوری و اختراعــات مصــوب 1389/08/05 
ــای  ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده 51 قان ــور و م ــون مذک ــاده 5 قان ــره 2 م ــژه تبص به وی
توســعه معــادل ریالــی مبلــغ 200 میلیــون دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی بابــت حمایت 
ــور  ــغ ارزی مذک ــد. مبل ــاص می یاب ــی اختص ــی و تعاون ــان خصوص ــرکت های دانش بنی از ش
بــرای صنــدوق توســعه ملــی بازگشــت از منابــع محســوب می شــود. تبدیــل دالر بــه ریــال 
موضــوع ایــن بنــد زیــر نظــر بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران صــورت می گیــرد.

بنــد »ب« تبصــره »18«- بــه شــرکت های تابعــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اجــازه   
داده می شــود بــا تأییــد وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تــا مبلــغ 1400 میلیــارد ریــال 
ــاد  ــر، ایج ــرمایه گذاری های خطرپذی ــه س ــک ب ــرای کم ــود و ب ــی خ ــع داخل ــل مناب از مح
ــت از طــرح  کارور )اپراتور(هــای ارائه کننــده خدمــات الکترونیکــی در تمــام بخش هــا، حمای
ــن بخــش توســط  ــا صــادرات کاال و خدمــات در ای ــروژه( هــای توســعه اشــتغال آفرینی ی )پ
بخش هــای خصوصــی و تعاونــی به صــورت وجــوه اداره شــده بــر اســاس آئین نامــه ای کــه بــه 
پیشــنهاد مشــترک وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
ــرخ  ــاوت ن ــد و مابه التف ــران می رســد، اختصــاص دهن ــب هیئت وزی ــه تصوی ــه شــده و ب تهی

ســود را از محــل آن پرداخــت نماینــد.

14-6- چشم انداز 1397

در ایــن بخــش تــالش می شــود تــا بــر اســاس جمع بنــدی مطالــب ذکرشــده در بخش هــای 
چهــارم )فضــای کســب و کار کشــور( و پنجــم )تحلیــل اکوسیســتم نــوآوری کشــور(، چشــم انداز 
ــا و ســرمایه گذاری جســورانه ترســیم گــردد. جــدول 6 به صــورت  حــوزه کســب و کارهــای نوپ

ــن تحلیل هــا را نشــان می دهــد. ــج ای خالصــه، نتای
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چشم انداز رکن/ عامل ردیف

پتانسیل های کشور از جمله جمعیت، تولید ناخالص ملی و نیروی کار جوان چشم انداز 
مثبتی را نشان می دهد، اما در حال حاضر شاخص های ارزیابی اقتصادی از جمله شاخص 

رقابت پذیری اقتصادی، شاخص سهولت کسب و کار و شاخص توسعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات وضعیت چندان مطلوبی را برای کشور نشان نمی دهد.

فضای کسب 
و کار کشور

1

اقداماتی همچون قانون حمایت از کسب و کارهای نوپا، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و برنامه ششم توسعه توانسته اند تا حدودی چشم انداز و هماهنگی الزم را در بین فعاالن 

اکوسیستم ایجاد کنند، همچنین ارائه نقش محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در هماهنگ سازی اقدامات صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد تعامالت 

الزم بین این دو بخش اکوسیستم ممکن است نویدبخش آینده ای مطلوب در این حوزه باشد، 
لیکن تعامل هر چه بیشتر بخش دولتی- دولتی و دولتی-خصوصی به ویژه سایر وزارتخانه ها 

مرتبط )از آنجا که این اکوسیستم بر همه حوزه های اقتصادی اثرگذار بوده و بعضاً با استفاده از 
قابلیت های یک صنعت، صنعت دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد( ضروری است.

چشم انداز و 
راهبردي

2

در حالی که زیرشاخص های شاخص رقابت پذیری جهانی وضعیت چندان مطلوبی را برای 
کشور نشان نمی دهد، تالش های صورت گرفته در خصوص توسعه دانش نرم در حوزه کسب 
و کارهای نوپا و سرمایه گذاری جسورانه، تعداد شتاب دهنده ها و مراکز رشد )به ویژه از طرف 

بخش خصوصی( آینده مطلوبی را برای این حوزه نشان می دهد.

زیرساخت ها 3

علی رغم محدودیت های زیرساختی در زمینه زیرساخت های نرم، در حال حاضر از طریق دو 
بخش دولتی و خصوصی تالش های زیادی در مسیر توسعه آموزش و برنامه های شتاب ده در 
سطح اکوسیستم دیده می شود، اما نقطه چالش برانگیز در این خصوص تمرکز قابل توجه این 

گونه از فعالیت ها در پایتخت است.

آموزش و 
برنامه های 
توسعه ای

4

در حوزه تأمین مالی اکوسیستم اقدامات مطلوبی هم از طریق بخش دولتی و هم از طریق 
بخش خصوصی صورت پذیرفته است، لیکن وضعیت شاخص های جهانی در حوزه کلی 
تأمین مالی در ایران چندان مطلوب نیست، همچنین با عنایت به ذات پر ریسک این حوزه 
اقدامات اساسی از طریق دولت در زمینه تشویق ریسک پذیری در این حوزه ضروری است.

منابع مالی و 
سرمایه گذاری

5

اندازه بازار کشور یکی از مهم ترین پتانسیل های فعلی برای کسب و کارهای نوپاست. در 
کنار این پتانسیل باال، بکر بودن این بازار با توجه به تحریم های بین المللی و محدودیت های 

مالی برای کسب و کارهای خارجی پتانسیل های خوبی را در اختیار کارآفرینان داخلی برای 
بهره برداری از اکوسیستم قرار می دهد.

شبکه ها و 
بازارها

6

در حال حاضر جاه طلبی ویژه ای به خصوص در سطح نیروهای جوان در عالقه مندی به فنّاوری 
و کارآفرینی دیده می شود. با وجود این ذات ریسک گریزی، مکمل نبودن ساختار تیم ها و 

نبود تأمین مالی الزم موجب کاهش انگیزه در این بخش از نیروهای خبره می شود.

فرهنگ و 
جامعه

7

به ویژه قانون »حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات« و بودجه های ساالنه، از جمله پتانسیل های چشم انداز مثبت این حوزه از فعالیت 
و سرمایه گذاری در طی سال های آتی است، لیکن مباحث حقوقی، مالیات، سیستم های 

حسابداری و... از مهم ترین مسائلی هستند که به توسعه اساسی نیاز دارند.

سیاست و 
قانون گذاری

8
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منابع

ــرمایه گذاری -  ــوآوری و س ــی ن ــن مال ــالمی، )1395(، تأمی ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــران. ــر در ای خطرپذی

ــت از -  ــون حمای ــت قان ــر وضعی ــروری ب ــالمی )1395(، م ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
اختراعــات. و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  و  دانش بنیــان  و مؤسســات  شــرکت ها 

مرکــز پژوهش هــای مجلــس )1394(، نقــش فنــاوری در توســعه اقتصــادی و الزامــات سیاســت گذاری - 
بــرای آن.

انجمــن صنفــی کارفرمایــی صندوق هــا و نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر )1395(، گــزارش - 
ــور. ــر کش ــرمایه گذاری خطرپذی ــرد س عملک

قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه.- 

الیحه بودجه سال 1397- 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی- 

ــت، -  ــانی دول ــورای اطالع رس ــه ش ــا، دبیرخان ــن فعالیت ه ــده ای از مهم تری ــد روزه چکی ــزارش یک ص گ
آذر 1396

 - International Telecommunication Union, “ICT-centric economic growth, in-
novation and job creation”, 2017
 - Website: Chegane.com
 - Website: internetworldstats.com
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چکیده
بخــش مســکن از جملــه بخش هــای اقتصــادی اســت کــه ســهم زیــادي در اقتصــاد ملــی دارد و بــا بســیاری 
از صنایــع و بخش هــای دیگــر اقتصــادی ارتبــاط پیشــین گســترده ای دارد. از ســوي دیگــر ایــن بخــش ســهم 
زیــادي در اقتصــاد خانــوار دارد؛ از ایــن رو هرگونــه تغییــر و تحــول در ایــن بخــش اثــرات چشــمگیری بــر اقتصــاد 
کشــور و خانــوار و فعــاالن بخــش مســکن خواهــد گذاشــت؛ بنابرایــن بررســی تغییــر و تحــوالت شــاخص های 
ــن حــوزه و سیاســتگذارن اقتصــادی کشــور  ــان ای ــرای ذینفع ــن شــاخص ها ب ــی ای بخــش مســکن و پیش بین

بســیار مهــم اســت.
بررســی متغیرهــای بخــش مســکن نشــان میدهــد کــه ایــن بخــش همــواره بــا دوره هــای رونــق و رکــود در 
ــا، از اواســط  ــن دوره ه ــا ای ــق ب ــوده اســت. مطاب ــی و نوســانات شــدید در قیمــت مواجــه ب فعالیت هــای حقیق
ســال 1392 تــا 1395 عمدتــاً در راســتای تعدیــِل اضافــِه فعالیت هــای صــورت پذیرفتــه در ســال های پیشــین 
و حاکــم شــدن رکــود بــر کل اقتصــاد، بخــش مســکن بــا رکــود نســبتاً عمیقــی مواجــه شــد؛ به طــوری کــه 
تولیــد آن در دوره مذکــور همــواره رونــد نزولــی داشــت و ایــن شــاخص در ســال 1395 بــه حداقــل میــزان خــود 
طــی یــک دهــه گذشــته رســید و قیمــت مســکن نیــز در دوره مذکــور صرفــاً حــدود 10 درصــد افزایــش یافــت، 
ــالت  ــت و حجــم معام ــی، قیم ــای حقیق ــه دوم آن، متغیره ــال 1396 به خصــوص در نیم ــه در س ــی ک در حال
بخــش مســکن در شــهر تهــران به عنــوان شــهر پیشــرو رونــد صعــودی یافــت. از جملــه دالیــل افزایــش قیمــت 
مســکن در ســال مذکــور را میتــوان عقــب افتــادن شــاخص قیمــت مســکن از شــاخص قیمــت ســایر بازارهــا 
در دوره رکــود و لــزوم افزایــش قیمــت مســکن به منظــور جبــران ایــن عقب ماندگــی، ســاماندهی نســبی نــرخ 
ســود بانکــی و افزایــش نــرخ ارز، عنــوان کــرد. بــا افزایــش قیمــت و تقاضــای مســکن، انگیــزه ســرمایه گذاری 

و فعالیــت در بخــش ســاخت و ســاز مســکن نیــز در ســال 1396 تــا حــدودی افزایــش یافــت.
بــرای ســال 1397 نیــز پیش بینــی می شــود رونــد صعــودی شــاخص های بخــش مســکن از جملــه قیمــت آن، 
حجــم معامــالت و به خصــوص میــزان ســاخت و ســاز در شــهر تهــران و ســایر مناطــق شــهری ادامــه داشــته 
باشــد، امــا ایــن رونــد بــا نیروهــای کاهنــده و فزاینــده بــرون و درون بخشــی مواجــه اســت و غلبــه مجمــوع 
نیروهــای کاهنــده بــر نیروهــای فزاینــده یــا برعکــس، بــه ترتیــب بــه کنــد یــا تشــدید شــدن رونــد صعــودی 



ــود. ــر مي ش ــکن منج ــش مس ــاخص های بخ ش
از جملــه نیروهــای کاهنــده رونق بخــش مســکن در ســال 1397 را میتــوان وجــود حجــم زیــاد خانه هــای 
ــن شــرایط کالن اقتصــادی کشــوری،  ــود نیافت ــل بهب ــوار بهدلی ــی در خان ــد کاف ــدرت خری ــود ق ــی، نب خال
ــی از  ــذب بخش ــرخ ارز و ج ــرل ن ــی و کنت ــذب نقدینگ ــور ج ــی به منظ ــود بانک ــرخ س ــش ن ــال افزای احتم
نقدینگــی موجــود در کشــور از طریــق سیاســت های پولــی در اواخــر ســال 1396 دانســت. عوامــل فزاینــده 
رونــق و قیمــت در بخــش مســکن نیــز شــامل ورود تعــداد چشــمگیری تســهیالت بانکــی از محــل صنــدوق 
ــازار  ــه ب ــی به خصــوص از ناحی ــه بخــش مســکن، شــکل گیری انتظــارات تورم ــداز مســکن یکــم ب پس ان
ــا وجــود  ارز، افزایــش هزینه هــای ســاخت و ســاز و کاهــش تعــداد واحدهــای مســکونی کوچــک متــراژ )ب
ــال های  ــی س ــکن ط ــش مس ــرمایه گذاری در بخ ــش س ــل کاه ــه دلی ــی( ب ــای خال ــاالی خانه ه ــم ب حج

گذشــته هســتند.
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15-1- مقدمه

بخــش مســکن از یــک ســو ســهم چشــمگیری از اقتصــاد کالن دارد و بــا بســیاری از صنایــع 
و بخش هــای مختلــف اقتصــادی به صــورت گســترده  مرتبــط اســت و از ســوي دیگــر نیــز ســهم 
باالئــی در اقتصــاد خانــوار دارد؛ بنابرایــن، هرگونــه تغییــر و تحــول در ایــن بخــش، تأثیرات بســیار 
گســترده ای بــر اقتصــاد کشــور، خانــوار و فعــاالن حــوزه مســکن دارد؛ از ایــن رو بررســی و رصــد 
شــاخص ها و متغیرهــای ایــن بخــش بــرای سیاســت گذاران، فعــاالن حــوزه مســکن و ســاختمان 
و خانــوار بســیار مهــم اســت. در ایــن راســتا در ایــن بخــش بــر اســاس آخریــن اطالعــات موجــود، 

به ترتیــب بــه بررســی مــوارد زیــر پرداختــه شــده اســت:
جایــگاه بخــش مســکن در اقتصــاد کالن و خانــوار، متغیرهــای طــرف عرضــه بخــش مســکن، 
متغیرهــای طــرف تقاضــای بخــش مســکن، قیمــت و دوره هــای رونــق و رکــود در بخــش مســکن، 
بررســی متغیرهــای بــازار اجــاره، مقایســه بازدهــی بــازار مســکن بــا بازارهــای رقیب و شــاخص تورم 
عمومــی و جمع بنــدی و بررســی رونــد شــاخص های بخــش مســکن در ســال 1397 بــا توجــه بــه 

تغییــر و تحــوالت روی داده در شــاخص های درون و بــرون بخشــی متأثــر بــر بــازار مســکن.

15-2- جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کالن و خانوار

در زیــر ســهم و نقــش بخــش مســکن در متغیرهــای کالن اقتصــادی و خانــوار بررســی قــرار 
مي شــود.

سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی
ســهم ارزش افــزوده بخــش مســکن و ســاختمان1 بــه تولید ناخالــص داخلی از ســال 1370 تا ســال 
1396، به ترتیــب 5٫3 و 9٫6 بــوده، امــا ایــن نســبت طــی ســال های 1386 تــا 1391 به دلیــل شــرایط 
ــر اقتصــاد کشــور و بخــش مســکن و افزایــش چشــمگیر فعالیت هــای ســاختمانی  خــاص حاکــم ب
بخــش خصوصــی، از ســایر ســال های بیشــتر بــوده و در ســال 1391 بــه حداکثــر میــزان خود رســیده 
ــال های  ــا در بخــش مســکن در س ــه فعالیت ه ــل اضاف ــتای تعدی ــال 1392 در راس ــا از س اســت، ام
پیشــین و به دلیــل حاکــم شــدن رکــود در بخــش مســکن و کل اقتصــاد، ایــن شــاخص کاهــش یافتــه 

و تــا شــش ماهه اول ســال 1396 رونــد نزولــی شــاخص مذکــور ادامــه داشــته اســت )نمــودار 1(

1. ارزش افــزوده ایجادشــده ناشــی از فعالیت هــای ســاختمانی بخــش خصوصــی به عنــوان ارزش افــزوده بخــش مســکن در نظــر گرفتــه 
مي شــود و جمــع ارزش افــزوده فعالیت هــای ســاختمانی بخــش خصوصــی و دولتــی، ارزش افــزوده بخــش ســاختمان اســت.
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ــکن و  ــش مس ــزوده بخ ــد ارزش اف ــرخ رش ــا 1395 ن ــال های 1391 ت ــت در س ــي اس گفتن
ســاختمان به طــور چشــمگیری منفــی بــوده، در حالــی کــه در ایــن دوره نــرخ رشــد تولیــد ناخالص 
داخلــی در برخــی از ســال ها مثبــت و در برخــی از ســال ها نــرخ رشــد منفــی کمتــری در مقایســه 
ــد  ــز هرچن ــزوده بخــش مســکن و ســاختمان دارد. در شــش ماهه اول ســال 1396 نی ــا ارزش اف ب
نــرخ رشــد ارزش افــزوده بخــش ســاختمان بــه میــزان 2٫5 درصــد افزایــش یافــت، نــرخ رشــد تولید 
ناخالــص داخلــی حــدود 5٫6 درصــد اعــالم شــده اســت؛ از این رو ســهم بخش مســکن و ســاختمان 

از تولیــد ناخالــص داخلــی طــی ســال های اخیــر همــواره کاهــش یافتــه اســت )جــدول 1(
نمودار 15-1 ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان به قیمت جاری و سهم آن در تولید 

ناخالص داخلی )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول 15-1 نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان و تولید ناخالص داخلی

شرح
دهه 

70
دهه 

80
سال 
1390

سال 
1391

سال 
1392

سال 
1393

سال 
1394

سال 
1395

شش ماه 
اول 1396

+ ارزش افزوده بخش 
ساختمان )جمع 

دولتی و خصوصی(
4٫86٫25٫1-3٫2-9٫2-0٫9-17-13٫12٫3

++ ارزش افزوده 
ساختمان خصوصی

46٫92٫14٫8-9٫2-4٫6-16٫6--

تولید ناخالص داخلی 
به قیمت پایه

3٫45٫13٫1-7٫7-0٫33٫2-1٫612٫55٫6

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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سهم بخش مسکن در تشکیل سرمایه ثابت
ســهم بخــش مســکن و ســاختمان از تشــکیل ســرمایه ثابــت از ســال 1370 بــه بعــد به ترتیــب 
37 و 57 درصــد بــوده، امــا طــی ســال های 1386 تــا 1391 در مقایســه بــا ســال های دیگــر به طــور 

نســبی باالتــر بــوده و از ســال 1392 تــا ســال 1395 ســیر نزولــی داشــته اســت )نمــودار 2(
ــت  ــن اســت کــه ســهم بخــش مســکن و ســاختمان از تشــکیل ســرمایه ثاب ــه مهــم ای نکت
ناخالــص و تولیــد ناخالــص داخلــی همــواره نوســانی بــوده، امــا از ســال 1386 تــا 1391 نقــاط 
اوج و حضیــض هــر دوره نوســانی ایــن دو شــاخص، از نقــاط اوج و حضیــض دوره هــای قبــل باالتــر 
بــوده اســت. ایــن مســئله بیانگــر افزایــش نقــش بخــش مســکن و ســاختمان در اقتصــاد ملــی و 
وابســتگی بیشــتر اقتصــاد ملــی بــه ایــن بخــش طــی دوره مذکــور اســت. هرچنــد بخشــی از ایــن 
افزایــش نقــش به دلیــل افزایــش نیــاز بــه مســکن ناشــی از شــرایط خــاص جمعیتــی کشــور و 
افزایــش تعــداد خانــوار طــی ایــن دوره بــوده،  دلیــل دیگــر افزایــش ســهم بخــش ســاختمان در 
اقتصــاد ملــی، افزایــش زیــاد درآمدهــای نفتــی و وقــوع بیمــاری هلنــدی در کشــور طی ایــن دوره 
اســت. در ایــن دوره از یــک ســو به دلیــل افزایــش درآمدهــای نفتــی و از ســوي دیگــر به دلیــل 
نبــود فضــای مناســب کســب و کار بــرای جــذب نقدینگــی ایجادشــده از درآمدهــای نفتــی، حجم 
چشــمگیری از منابــع مالــی بخــش خصوصــی و نهادهــا و مؤسســات مالــی و غیرمالــی بــه بخــش 

مســکن تزریــق شــد و حجــم فعالیت هــای ســاختمانی بــه میــزان زیــادی افزایــش یافــت.
نمودار 15-2 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مسکن و ساختمان از کل تشکیل 

سرمایه ثابت ناخالص )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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سهم بخش مسکن و ساختمان از اشتغال
ــواره  ــر هم ــای اخی ــی دهه ه ــز ط ــور نی ــتغال کش ــاختمان از اش ــکن و س ــهم بخــش مس س
صعــودی بــوده و در ســال 1391 بــه حداکثــر میــزان خــود رســیده، به طــوری کــه ایــن ســهم 
از حــدود 6 درصــد در ســال 1335 بــه حــدود 16 درصــد در ســال 1391 افزایــش یافتــه اســت، 
امــا از ســال 1392 بــه دلیــل کاهــش حجــم فعالیت هــا در بخــش مســکن و ســاختمان، ســهم 
بخــش مســکن و ســاختمان در ایجــاد اشــتغال کشــور کاهــش یافتــه و بــه حــدود 14 درصــد در 

ســال 1395 رســیده اســت. )نمــودار 3(
نمودار 15-3 سهم بخش مسکن و ساختمان از اشتغال کشور )درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران

سهم هزینه مسکن در کل هزینه خانوار
ــد  ــدود 29 درص ــا 1385 ح ــال 1370 ت ــوار از س ــه خان ــکن در کل هزین ــه مس ــهم هزین س
بــوده اســت، امــا طــی ســال های اخیــر به خصــوص از ســال 1385 ســیر صعــودی داشــته و در 
ســال 1395 بــه حداکثــر میــزان خــود )35٫5 درصــد( رســیده اســت. )نمــودار 4( گفتنــي اســت 
افزایــش ســهم هزینــه مســکن در ســبد هزینــه خانــوار از ســال 1386 تــا 1391 ناشــی از افزایــش 
ــه تبــع آن افزایــش اجاره بهــا در ایــن دوره اســت، امــا دلیــل افزایــش ایــن  قیمــت مســکن و ب
ــد  ــود در اقتصــاد کشــور و کاهــش نامتناســب درآم ــوع رک ــا 1395، وق ســهم از ســال 1392 ت

ــوده اســت. ــا( ب ــش هزینه هــای مســکن )اجاره به ــا افزای ــوار در مقایســه ب خان
ــی  ــوار ط ــه خان ــبد هزین ــکن در س ــه مس ــهم هزین ــش س ــه افزای ــت ک ــه اس ــایان توج ش
ــدی  ــای درآم ــایر دهک ه ــتر از س ــک و دو بیش ــای ی ــا 1395، در دهک ه ــال های 1386 ت س
اســت، به طــوری کــه ایــن ســهم طــی دوره مذکــور بــرای دهــک یــک از حــدود 43 درصــد بــه 

ــاالی 50 درصــد رســیده اســت )جــدول 2(. ب
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نمودار15-4 سهم هزینه مسکن از کل هزینه ناخالص خانوار در مناطق شهری کشور )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول 15-2 نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار در دهک های درآمدی

سال
 متوسط براي 

لیک خانوار
 او

ک
ده

وم
ک د

ده

وم
ک س

ده

رم
چها

ک 
ده

جم
ک پن

ده

شم
ک ش

ده

تم
هف

ک 
ده

تم
هش

ک 
ده

هم
ک ن

ده

هم
ک د

ده

138631/143/838/736/736/133/932/730/629/128/428/9

138733/144/040/439/736/835/233/533/430/229/731/9

138831/447/340/738/436/734/731/130/428/326/730/5

138930/146/040/337/935/233/731/530/226/827/526/8

139030/644/739/436/935/333/031/329/427/326/429/8

139132/944/940/337/036/333/531/731/029/628/134/4

139234/145/840/036/834/532/831/130/429/531/037/8

139333/447/942/138/335/934/231/931/328/629/335/1

139435/052/545/541/838/536/234/832/931/032/034/6

139535/550/343/840/838/335/934/833/132/331/832/6
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

سهم بخش مسکن از کل تسهیالت پرداخت شده در سیستم بانکی
بــا وجــود افزایــش میــزان تســهیالت پرداخت شــده از سیســتم بانکــی بــه بخــش مســکن و 
ســاختمان از ســال 1391 تــا 1396، ســهم ایــن بخــش از تســهیالت پرداختــی طــی ســال های 
مذکــور رونــد نزولــی داشــته و از 17 درصــد بــه 8/5 درصــد در هشــت ماهــه نخســت ســال 1396 

کاهــش یافتــه اســت )جــدول 3(
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جدول 15-3 سهم و مقدار تسهیالت پرداختي به بخش هاي مختلف اقتصادي )درصد - میلیارد ریال(

سال

مسکن و صنعت و معدنکشاورزي
ساختمان

بازرگاني و 
خدمات

کل

ت سهم از کل
یال

سه
ت

تي
اخ

رد
پ

کل
از 

م 
سه

ت 
یال

سه
ت

تي
اخ

رد
پ

کل
از 

م 
سه

ت 
یال

سه
ت

تي
اخ

رد
پ

کل
از 

م 
سه

ت 
یال

سه
ت

تي
اخ

رد
پ

13908/61723433263392817341396438613062008973

139191769453261932414264135468954811955885

13929/422234030706034122870744911467912362239

13937/525583831/2106492411/840449249/216811233414154

13948/435223029/2121949310/34311485221703664173237

13958/546678229/316091949/15011925329064845483653

هشت ماه 
7/326183929/810646728/530421854/419435933574322اول 1396

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

15-3- بررسی شاخص ها، مشخصات و عوامل مؤثر بر عرضه بازار مسکن

عمــده شــاخص های نشــان دهنده طــرف عرضــه بخــش مســکن، شــامل میــزان ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در ســاختمان ها، تعــداد واحــد مســکونی در پروانه هــای ســاختمانی صادرشــده، 
تعــداد واحدهــای مســکونی و ســاختمان های تکمیل شــده در مناطــق شــهری و روســتایی اســت. 
در ایــن بخــش عــالوه بــر شــاخص های فوق الذکــر، توزیــع واحدهــای مســکونی از نظــر مســاحت 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــوان عام ــه ســاخت( به عن ــح ســاختمانی )هزین ــد شــاخص دســتمزد و مصال و رون

عرضــه مســکن بررســی مي شــود.
سرمایه گذاری در ساختمان ها توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور

ــارد  ــزار میلی ــغ 602 و 382 ه ــب مبل ــه ترتی ــال 1396 ب ــال 1395 و شــش ماهه اول س در س
ــط  ــهری توس ــق ش ــد در مناط ــاختمان های جدی ــاری در س ــت ج ــه قیم ــرمایه گذاری ب ــال س ری
بخــش خصوصــی )بخــش مســکن شــهری( صــورت پذیرفتــه )جــدول شــماره 4( کــه از ایــن میزان 
ســرمایه گذاری حــدود 24 درصــد بــه ســاختمان های شــروع شــده، 60 درصــد بــه ســاختمان های 

ــه اســت. )جــدول 6(. ــه ســاختمان های تکمیل شــده تخصیــص یافت نیمه تمــام و حــدود 16 ب
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از کل ســرمایه گذاری صــورت پذیرفتــه در شــش ماهه اول ســال 1396، حــدود 26 درصــد بــه 
شــهر تهــران اختصــاص یافتــه کــه در مقایســه بــا ســال قبــل افزایــش یافتــه، حــدود 36 درصــد 
بــه شــهرهای بــزرگ )بــدون شــهر تهــران( اختصــاص یافتــه کــه در قیــاس بــا ســال قبــل کاهش 
ــه ســال قبــل(  ــر نســبت ب ــدون تغیی ــه ســایر مناطــق شــهری )ب یافتــه و حــدود 38 درصــد ب

تخصیــص یافتــه اســت )جــدول 5(.
بایــد توجــه داشــت کــه نــرخ رشــد کل ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در حــوزه ســاختمان در 
مناطــق شــهری بــه قیمــت ثابــت از ســال 1392 تــا 1395 همــواره منفــی بــوده، امــا شــش ماهه اول 
ســال 1396 نــرخ رشــد آن بــه میــزان بســیار اندکــی )0/5 درصــد( مثبــت بــوده اســت )جــدول 6(.

ــی در  ــش خصوص ــوي بخ ــاختمان از س ــش س ــرمایه گذاری در بخ ــد س ــرخ رش ــی ن بررس
مناطــق شــهری )بــه قیمــت ثابــت( در شــش ماهه اول ســال 1396 »برحســب مراحــل ســاخت« 
ــان  ــدت همچن ــن م ــاختمان های شــروع شــده در ای ــد ســرمایه گذاری در س ــز نشــان می ده نی
ــه  ــام و تکمیل شــده )ب ــرخ رشــد ســرمایه گذاری در ســاختمان های نیمه تم ــا ن ــوده، ام ــی ب منف
ــان  ــداد نش ــن روی ــدول 6( ای ــت. )ج ــوده اس ــت ب ــد( مثب ــد و 40 درص ــدود 3 درص ــب ح ترتی
ــال  ــش ماهه اول س ــکن در ش ــش مس ــده در بخ ــبی ایجادش ــق نس ــل رون ــه به دلی ــد ک مي ده
ــش  ــل بخ ــکن، تمای ــوزه مس ــاالن ح ــت فع ــه دس ــده ب ــداوم آن در آین ــی ت 1396 و پیش بین
خصوصــی بــه تکمیــل واحدهــای نیمه تمــام و تکمیل شــده مســکونی بــرای عرضــه ایــن واحدهــا 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــرای ســرمایه گذاری در پروژه هــای جدی ــع ب ــز مناب ــازار مســکن و تجهی ــه ب ب
ــش  ــوي بخ ــاختمان از س ــش س ــرمایه گذاری در بخ ــد س ــرخ رش ــی ن ــن بررس ــت، همچنی اس
ــال 1396 »برحســب  ــش ماهه اول س ــت( در ش ــت ثاب ــه قیم ــهری )ب ــق ش ــی در مناط خصوص
ــای ســاختمانی بخــش خصوصــی در شــهر  ــز نشــان می دهــد فعالیت ه ــی« نی ــع جغرافیای توزی
ــه میــزان چشــمگیری )22 درصــد( افزایــش یافتــه، امــا ایــن فعالیت هــا در شــهرهای  تهــران ب

بــزرگ تــا حــدودی کاهــش یافتــه و در ســایر مناطــق شــهری بیشــتر شــده اســت.
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جدول 15-4 سرمایه گذاری در ساختمان های جدید در مناطق شهری در بخش خصوصی به قیمت 
جاری )هزار میلیارد ریال(
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1395141636٫497٫8602٫2133٫2247٫3221٫8602٫2

1396)شش 
ماهه اول(

95٫6226٫360381٫898٫4137٫5145٫8381٫8

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول 15-5 سهم سرمایه گذاری در ساختمان های جدید برحسب مراحل ساخت و برحسب توزیع 
جغرافیایی از سرمایه گذاری کل در ساختمان های جدید در مناطق شهری )درصد(

برحسب توزیع جغرافیائیبرحسب مراحل ساخت
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1393235521100254133100
1394225622100254035100
1395236116100224137100
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255916100263638100)شش ماهه اول(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
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جدول 15-6 نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان های جدید در مناطق شهری توسط بخش 
خصوصی به قیمت ثابت 1390=100 )درصد(

برحسب توزیع جغرافیاییبرحسب مراحل ساخت
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1390-3٫56٫5-11٫90٫997٫2-4٫70٫9

139141٫133٫56٫247٫629٫2-21٫56٫2

1392-11٫5-11٫625٫6-5٫3-16٫614٫1-14٫2-5٫3

1393-4٫61٫8-4-13٫41٫3-6٫7-1

1394-17٫8-13-12٫7-14٫1-14٫5-16٫8-10٫3-14٫1

1395-14/7-12/8-39/6-19/0-28/9-17/2-13/9-19/0

 1396
)شش ماهه اول(

-18/52/940/10/4522/45-4/251/80/45

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش

تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری کشور
تعــداد واحدهــای مســکونی در پروانه هــای ســاختمانی شــهر تهــران و مناطــق شــهری کشــور 
طــی ســال های 1386 تــا 1392 بــه حداکثــر میــزان خــود رســیده ولــی از ســال 1393 بــا وقــوع 
رکــود در بخــش مســکن، ایــن شــاخص بــه میــزان چشــمگیری کاهــش یافتــه؛ به گونــه ای کــه در 
ســال های 1394 و 1395 تعــداد واحــد مســکونی در پروانه هــای ســاختمانی در مناطــق شــهری 

کشــور و شــهر تهــران بــه ترتیــب بــه حــدود 50 و 30 درصــد ســال 1392 رســیده اســت.
ــاختمانی  ــای س ــکونی در پروانه ه ــد مس ــداد واح ــد تع ــه هرچن ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
مناطــق شــهری کشــور و شــهر تهــران، به ترتیــب در شــش ماهه اول و ده ماهــه اول ســال 1396، 
ــدک  ــا 1392( ان ــال های 1386 ت ــکن )س ــش مس ــال های رونق بخ ــا س ــه ب ــان در مقایس همچن
اســت، امــا تغییــرات ایــن شــاخص در ســال 1396 تــا حــدودی مثبــت شــده اســت )جــدول 7(.
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جدول 15-7 تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشور و شهر تهران

سال

تعداد واحد مسکونی در 
پروانه های ساختمانی 

در مناطق شهری کشور 
)هزار واحد(

نرخ رشد تعداد واحد 
مسکونی در پروانه های 
ساختمانی در مناطق 
شهری کشور )درصد(

تعداد واحد مسکونی 
در پروانه های 
ساختمانی شهر 

تهران )هزار واحد(

نرخ رشد تعداد 
واحد مسکونی در 

پروانه های ساختمانی 
شهر تهران )درصد(

1379262_132/0

138042863/4167/927/2

138147811/7131/9-21/5

1382458-4/268/6-48/0

1383414-9/679/115/2

1384376-9/266/3-16/2

138546323/289/735/3

138669951/0158/576/8

1387663-5/0135/3-14/6

1388567-14/589/0-34/2

138975733/5149/467/8

13907651/1233/056/0

1391701-8/4200/8-13/8

1392650-7/3175/9-12/4

1393399-38/789/7-49/0

1394331-16/965/7-26/8

13953320/466/10/6

6/8 )ده ماهه اول(55/9 )ده ماهه اول(3/4 )شش ماهه اول(166 )شش ماهه اول(1396
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری و روستایی کشور
بــا توجــه بــه طــول دوره ســاخت 1 تــا 2 ســاله مســکن در کشــور، تعــداد واحدهــای مســکونی 
ــل  ــال های قب ــده در س ــاختمانی صادرش ــای س ــزان پروانه ه ــع می ــال، تاب ــده در هرس تکمیل ش
ــل توجــه پروانه هــای ســاختمانی صــادر شــده از ســال 1393،  ــا کاهــش قاب ــن رو ب اســت. از ای
تعــداد واحدهــای مســکونی تکمیل شــده در ســال های 1394 و 1395 رونــد نزولــی چشــمگیری 
ــای  ــداد واحده ــه تع ــا ســال های رونق بخــش مســکن داشــته اســت. به طــوری ک در مقایســه ب
مســکونی تکمیل شــده در مناطــق شــهری کشــور در ســال 1395 بــه کمتریــن میزان خــود )382 
هــزار واحــد(، طــی یــک دهــه منتهــی بــه ســال مذکــور رســیده اســت )جــدول 8(، همچنیــن 
بــا توجــه بــه طــول دوره ســاخت مســکن و تعــداد کــم پروانه هــای ســاختمانی صادرشــده طــی 
ــده در  ــکونی تکمیل ش ــای مس ــداد واحده ــد تع ــر می رس ــه نظ ــا 1396، ب ــال های 1393 ت س

ســال های 1396 و 1397 نیــز ماننــد ســال 1395 باشــد.
جدول 15-8 تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری و روستایی کشور

سال
تعداد واحدهای 

تکمیل شده در مناطق 
شهری کشور )هزار واحد(

نرخ رشد تعداد واحدهای 
تکمیل شده در مناطق 
شهری کشور )درصد(

تولید مسکن 
روستایي )عملکرد( 

)هزار واحد(

نرخ رشد تولید 
مسکن روستایي 
)عملکرد( )درصد(

1385448_93_

13864919/616577/1
138760122/41798/4
138866310/3174-2/7
1389551-17/030876/8
13905652/5253-17/9
139175433/5153-39/5
139283410/6109-28/8
1393719-13/897-10/7
1394548-23/883-14/7
1395382-30/372-13/3

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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متوسط سطح زیربنا و توزیع واحدهای مسکونی تکمیل شده بر اساس مساحت
طــی ســال های اخیــر در مناطــق شــهر کشــور و شــهر تهــران بــا وجــود کاهــش قــدرت خریــد 
ــا  ــرای واحدهــای مســکونی ب ــوار ب ــوار در بخــش مســکن و شــکل گیری تقاضــای مؤثــر خان خان
مســاحت کــم به خصــوص در شــهر تهــران و ســایر کالن شــهرها، بنــا بــه دالیلــی همچــون افزایش 
رویکــرد و نــگاه ســوداگرانه در بخــش ســاخت و ســاز و توجــه ســازندگان به ســاخت مســکن برای 
متقاضیــان بــا تمکــن باالتــر به منظــور کســب بازدهــی باالتــر و قوانیــن و مقــررات شهرســازی، 
میانگیــن مســاحت ناخالــص واحدهــای مســکونی تکمیل شــده همــواره افزایــش یافتــه و از حــدود 

131 مترمربــع در ســال 1390 بــه 148 مترمربــع در ســال 1395 رســیده اســت )جــدول 9(.
ــز نشــان می دهــد در مناطــق  ــر اســاس مســاحت نی ــع واحدهــای مســکونی ب بررســی توزی
شــهری کشــور و شــهر تهــران، ســهم واحدهــای بــا مســاحت کوچــک و حتــی متوســط کاهــش 
ــن مســئله ســبب افزایــش  ــاال بیشــتر شــده اســت. ای ــا مســاحت ب یافتــه و ســهم واحدهــای ب
ناســازگاري بیــن الگــوی تقاضــای مؤثــر و عرضــه واحدهــای مســکونی در بــازار مســکن مناطــق 

شــهری کشــور شــده اســت )جــدول 10(.
 جدول15-9 متوسط ناخالص سطح زیربنای واحد مسکونی )مترمربع(

متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی )ناخالص(منطقهسال

1390
131کشور

133تهران

1392
134کشور

136تهران

1394
144کشور

140تهران

1395
148کشور

148تهران
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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 جدول 15-10 توزیع واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری بر اساس مساحت ناخالص 

منطقهسال

.م
 م

50
تا 

.م
 م

70
 تا 

51

.م
 م

90
 تا 

71

.م
 م

11
ا 0

9 ت
1

.م
 م

13
ا 0

1 ت
11

.م
 م

15
ا 0

1 ت
31

.م
 م

18
ا 0

1 ت
51

.م
 م

20
ا 0

1 ت
81

.م
 م

25
ا 0

2 ت
01

تر
یش

م ب
 م.

25
1

1390
3%5%5%13%16%23%19%11%4%1%کشور

4%7%5%14%14%18%18%17%4%0%تهران

1392
4%5%5%14%13%22%23%11%3%1%کشور

6%5%4%12%13%24%22%12%2%0%تهران

1394
4%8%7%16%16%23%17%7%2%1%کشور

6%5%6%11%14%27%17%13%1%0%تهران

1395
5%9%8%17%14%18%18%7%2%1%کشور

6%8%7%15%13%18%21%11%1%0%تهران
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

بررسی شاخص دستمزد و مصالح ساختمانی
هزینــه ســاخت از جملــه عوامــل مؤثــر بــر عرضــه مســکن و تــوان خانوارهــا بــرای ســاخت 
مســکن خودمصرفــی و همچنیــن قیمــت مســکن اســت. در کنــار هزینه هایــی همچــون هزینــه  
ــاز  ــاخت و س ــای س ــده هزینه ه ــه، عم ــات و بیم ــای مالی ــاختمانی و هزینه ه ــه س ــذ پروان اخ
مســکن و ســاختمان بــه دســتمزد و مصالــح ســاختمانی مربــوط اســت. بررســی شــاخص بهــای 
ــش  ــال های رونق بخ ــاخص ها در س ــن ش ــد ای ــان می ده ــاختمانی نش ــح س ــتمزد و مصال دس
ــورم  ــاالی ت ــرخ ب ــون ن ــی همچ ــه دالیل ــا ب ــا 1391 )بن ــال های 1390 ت ــژه در س مســکن به وی
عمومــی و افزایــش نــرخ ارز و همچنیــن افزایــش تقاضــا بــرای بنــا و کارگــر و مصالــح ســاختمانی 
بــه دلیــل وجــود رونــق در بخــش مســکن(، نــرخ رشــد چشــمگیری داشــته اند، امــا در ســال های 
اخیــر به ویــژه ســال های 1394 و 1395 )به دلیــل وقــوع رکــود در بخــش مســکن و ســاختمان، 
ثبــات نســبی در نــرخ ارز، کنتــرل تــورم عمومــی(، شــاخص بهــای خدمــات و مصالــح ســاختمانی 
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رشــد کمتــری داشــته اســت. هرچنــد در ســال 1396 به دلیــل افزایــش قیمــت جهانــی فــوالد 
و افزایــش نــرخ ارز، قیمــت مصالــح ســاختمانی بــا افزایــش نســبی مواجــه شــده اســت )جــدول 
11(؛ بنابرایــن تابــع عرضــه مســکن در ســال 1396 از ناحیــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی 
)هزینــه ســاخت( بــه ســمت بــاال شــیفت یافتــه کــه نتیجــه طبیعــی ایــن رویــداد بــا فــرض ثبات 

در ســایر شــرایط، افزایــش قیمــت مســکن و کاهــش در میــزان تقاضــای مســکن اســت.
جدول 15-11 شاخص بهای خدمات )دستمزد( و مصالح ساختمانی

سال
شاخص بهای 

خدمات ساختمانی 
)دستمزد(

شاخص بهای 
مصالح ساختمانی

نرخ رشد شاخص 
خدمات ساختمانی 
)دستمزد( در مقایسه 
با دوره مشابه سال 

قبل )درصد(

نرخ رشد شاخص 
مصالح ساختمانی 
در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل 

)درصد(

139010010017/623/5

13911341483448

139218318736/626/4

139321919519/73/4

1394247/5182/913-6/2

1395270/2192/49/25/2

 1396
284/8212/67/615/1)شش ماهه اول(

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

15-4- بررسی شاخص ها، مشخصات و عوامل مؤثر بر تقاضای بازار مسکن

جمعیت و خانوار کشور
از جملــه عوامــل مؤثــر بــر نیــاز بــه مســکن، جمعیــت و تعــداد خانــوار اســت. صــرف نظــر از 
ــوار از موجــودی مســکن در تصــرف( و نیــاز بــه نوســازی  کمبــود مســکن )اختــالف تعــداد خان
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ــه  ــد، ب ــوار جدی ــک خان ــه ازای شــکل گیری ی ــی ب ــای مســکونی موجــود، به طــور طبیع واحده
یــک واحــد مســکونی جدیــد نیــز بــرای پوشــش نیــاز بــه مســکن ایــن خانــوار نیــاز اســت.

در خصــوص جمعیــت نیــز بایــد گفــت بــا کاهــش یــا افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت، میــزان 
نیــاز بــه مســکن در آینــده و همچنیــن مســاحت واحــد مســکونی مــورد نیــاز خانــوار، بــه ترتیــب 
کاهــش یــا افزایــش می یابــد؛ به طــوری کــه بــا افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت، در دهه هــای آتــی 
)بــا توجــه بــه میانگیــن ســن ازدواج یــا اســتقالل از خانــواده(، میــزان نیــاز بــه مســکن افزایــش 
ــوار  ــد خان ــش بع ــه افزای ــت، ب ــرخ رشــد جمعی ــش ن ــه افزای ــی ک ــن در صورت ــد، همچنی می یاب
منجــر شــود، میانگیــن مســاحت واحــد مســکونی مــورد نیــاز خانــوار نیــز بــا فــرض تغییــر نکردن 

در شــرایط اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه، افزایــش می یابــد و برعکــس.
بررســی های جمعیتــی نشــان می دهــد نــرخ رشــد جمعیــت کشــور طــی دهه هــای منتهــی 
بــه ســال 1365 به خصــوص در مناطــق شــهری کشــور بــاال بــوده، امــا بعــد از ایــن ســال نــرخ 
رشــد جمعیــت کل کشــور و نقــاط شــهری همــواره کاهــش یافتــه و در مناطــق روســتایی نیــز 
ــت کشــور از 3/5  ــد جمعی ــرخ رش ــه ن ــوری ک ــوده اســت؛ به ط ــی ب ــا منف ــر ی ــه صف ــک ب نزدی

درصــد در ســال 1365 بــه 1/2درصــد در ســال 1395 رســیده اســت )جــدول 12(.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، حداکثــر نــرخ رشــد خانــوار کشــور در دهــه منتهــی بــه ســال 
1390 روی داده، ولــی بعــد از ایــن ســال نــرخ رشــد خانــوار کاهــش یافتــه اســت به طــوری کــه 
ــا 1395  ــوار و طــی دوره 1390 ت ــون خان ــا 1390 حــدود 3/7 میلی ــی 1385 ت طــی دوره زمان
حــدود 3 میلیــون خانــوار جدیــد بــه خانــوار موجــود کشــور اضافــه شــده و پیش بینــی می شــود 
نــرخ رشــد تعــداد خانــوار در ســال های آتــی نیــز رونــد نزولــی داشــته باشــد. )جــدول 13( البتــه 
بایــد توجــه داشــت کاهــش نــرخ رشــد خانــوار صرفــاً بــه تحــوالت جمعیتــی وابســته نبــوده بلکــه 
شــرایط اقتصــادی از جملــه بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال در کشــور نیــز بــر کاهــش تعــداد خانوار 
جدیــد مؤثــر بــوده اســت. هرچنــد عوامــل فرهنگــی همچــون افزایــش طــالق و افزایش اســتقالل 
جوانــان مجــرد از خانــوار و به تبــع آن افزایــش خانــوار تــک نفــره، تــا حــدودی کاهــش میــزان 

ازدواج ناشــی از شــرایط جمعیتــی و اقتصــادی را تعدیــل کــرده اســت.
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جدول 15-12 تعداد و نرخ رشد جمعیت
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133519/06/013/0___31/7
134525/89/816/03/15/01/238/0
135533/715/917/92/74/91/147/0
136549/426/822/63/95/42/454/3
137560/136/823/22/03/20/361/3
138570/548/322/21/62/7-0/468/5
139075/153/621/51/31/2-0/771/4
139579/959/120/71/22/0-0/774/0

مأخذ: مرکز آمار ایران

جدول 15-13 تعداد و نرخ رشد خانوار

سال
نرخ رشد تعداد خانوار )درصد(تعداد خانوار )میلیون خانوار(

روستایيشهريکلروستایيشهريکل

13353/991/262/72   
13455/171/963/21___

13556/713/273/452/65/20/7
13659/675/534/153/75/41/9
137512/407/954/452/53/70/7
138517/5012/415/103/54/61/4
139021/1915/435/763/94/52/5
139524/2018/136/72/73/31/1

مأخذ: مرکز آمار ایران
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تعداد ساالنه ازدواج و طالق
تعــداد ازدواج به عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر تعــداد خانــوار و به تبــع آن نیــاز بــه مســکن، 
ــه  ــال 1390 ب ــته و در س ــودی داش ــد صع ــی رون ــود شمس ــتاد و ن ــاد، هش ــای هفت در دهه ه
حداکثــر میــزان خــود )بیــش از 870 هــزار( رســیده اســت، امــا بعــد از آن میــزان ازدواج رونــد 
ــزار ازدواج در 11 ماهــه  ــزار ازدواج در ســال 1394 و 660 ه ــه حــدود 680 ه ــه و ب ــی یافت نزول
ابتدایــی ســال 1395 رســیده ولــی رونــد طــالق همــواره افزایشــی بــوده اســت کــه ایــن افزایــش، 
بــه دلیــل انتخــاب واحــد مســکونی مجــزا توســط برخــی از افــراد جداشــده از همســر، تــا حدودی 

کاهــش میــزان نیــاز بــه مســکن جدیــد ناشــی از کاهــش ازدواج را جبــران می نمایــد.
جدول 15-14 میزان ازدواج و طالق

سال

نقاط روستایينقاط شهريجمع کل کشور
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4488513/6393364/4311020332101378316126دهه 70
6407103/2605599495629546031450815956دهه 80

1390874792-2142841463145712109124333521750

1391829968-5150324567887013691315109813411

1392774513-7155369366413314408311038011286

1393724324-6163569560738914964411693513925
1394685352-5/41637650/1256267114671412261817051

------165981-660800یازده ماهه اول 95

میزان نیاز به ساخت مسکن
میــزان نیــاز بــه ســاخت مســکن طــی یــک دوره زمانــی مشــخص، عمومــاً شــامل نیــاز بــه 
ســاخت مســکن بــرای پوشــش نیــاز بــه مســکن خانوارهای تــازه تشــکیل شــده )از طریــق ازدواج، 
طــالق و همچنیــن اســتقالل افــراد مجــرد از خانــوار(، پوشــش کمبــود مســکن )تفــاوت تعــداد 
خانــوار از تعــداد واحدهــای مســکونی در تصــرف( و بازســازی واحدهــای مســکونی موجــود اســت.
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ــازی  ــکن وزارت راه و شهرس ــع مس ــرح جام ــی ط ــی های جمعیت ــج و بررس ــاس نتای ــر اس ب
پیش بینــی شــده اســت کــه طــی دوره زمانــی 10 ســال منتهــی بــه ســال 1405 بــا فــرض رشــد 
ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه میــزان 5/4 درصــد و رشــد ســاالنه تعــداد خانــوار در حــدود 
1/6 درصــد، تعــداد خانوارهــای تــازه تشــکیل شــده حــدود 4076 هــزار خانــوار باشــد، همچنیــن 
بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال 1395 حــدود 1371 هــزار واحــد کمبــود مســکن وجــود دارد 
ــای  ــاب خانه ه ــدون احتس ــرف ب ــکونی در تص ــای مس ــداد واحده ــوار از تع ــداد خان ــاوت تع )تف
ــای  ــزار واحــد از واحده ــه حــدود 3828 ه ــی شــده اســت ک ــر پیش بین ــی(. از طــرف دیگ خال

مســکونی موجــود نیــز نوســازی شــود.
ــزار واحــد مســکونی  ــور حــدود 9275 ه ــی مذک ــوق طــی دوره زمان ــداد ف ــه اع ــا توجــه ب ب
نیــاز اســت، امــا از ایــن میــزان نیــاز بــه مســکن، حــدود 1327 هــزار واحــد از محــل خانه هــای 
خالــی موجــود در بــازار مســکن تأمیــن مي شــود )بــا فــرض ورود بخشــی از 2/5 میلیــون واحــد 
ــه ای کــه تعــداد  ــازار به گون ــه ب مســکونی واحدهــای مســکونی خالــی موجــود در ســال 1395 ب
ــق  ــهری و 2/5 درصــد در مناط ــق ش ــی 5 درصــد در مناط ــزان طبیع ــه می ــی ب ــای خال خانه ه
روســتایی کاهــش یابــد(؛ بنابرایــن میــزان نیــاز بــه ســاخت مســکن جدیــد در کشــور طــی دوره 
زمانــی 10 ســاله منتهــی بــه ســال 1405 حــدود 7948 هــزار واحــد )ســاالنه 794/8 هــزار واحد( 

اســت. )جــدول 15(
جدول 15-15 میزان نیاز به مسکن طی دوره زمانی 10 ساله منتهی به سال 1405 )هزار واحد(
)با فرض رشد اقتصادی ساالنه 5/4 درصد و رشد ساالنه تعداد خانوار کشور به میزان 1/6 درصد(

شرح
تأمین نیاز 

خانوارهای تازه 
تشکیل شده

کمبود 
مسکن نسبت 

به خانوار

عرضه واحدهای 
مسکونی خالی 
موجود به بازار

نیاز به مسکن 
)بدون 
نوسازی(

نیاز به 
نوسازی

کل 
ساخت وساز 

مورد نیاز

407613711327412038287948کل

3997673994367621935869شهری

7969833344416352079روستایی
مأخذ: وزارت راه و شهرسازی- طرح جامع مسکن
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تعداد معامالت واحدهای مسکونی در شهر تهران و توزیع این معامالت
تعــداد معامــالت یکــی از شــاخص های نشــان دهنده رونــد تقاضــای مســکن اســت؛ به طــوری 
کــه بــا افزایــش تقاضــا در بــازار مســکن، تعــداد معامــالت واحدهــای مســکونی افزایــش می یابــد و 
برعکــس، همچنیــن رونــد تعــداد معامــالت، پیش نگــر رونــق یــا رکــود در بخــش مســکن اســت؛ 
ــی تقاضــای مســکن( طــی  ــه عبارت ــا ب ــالت مســکن )ی ــداد معام ــش تع ــا افزای ــه ب به طــوری ک
چنــد مــاه متوالــی، امــکان عرضــه واحدهــای مســکونی تکمیل شــده بــه بــازار افزایــش می یابــد 
ــزوده در بخــش ســاختمان افزایــش  ــوان ســرمایه گذاری مجــدد و ایجــاد ارزش اف و به تبــع آن ت

ــرد. ــق در بخــش مســکن شــکل می گی ــد و رون می یاب
ــازار مســکن نشــان می دهــد کــه تعــداد معامــالت واحدهــای مســکونی در ســال  بررســی ب
1391 بــه حداکثــر میــزان خــود رســید و پــس از آن به دلیــل وقــوع رکــود به خصــوص از نیمــه 
ــه اول  ــا در یازده ماه ــت، ام ــرار گرف ــر ق ــطوح پایین ت ــالت در س ــداد معام ــال 1392، تع دوم س
ــا افزایــش نســبی مواجــه گردیــد و پیش بینــی می شــود تعــداد  ســال 1396 تعــداد معامــالت ب

معامــالت در کل ســال 1396 بــه تعــداد معامــالت ســال 1391 نزدیــک شــود )جــدول 16(.
ــال  ــی س ــای پایان ــران در ماه ه ــهر ته ــکن در ش ــالت مس ــداد معام ــد تع ــت رش ــي اس گفتن

ــت.)نمودار 5(. ــوده اس ــور ب ــال مذک ــی س ــای ابتدای ــتر از ماه ه 1396 بیش
جدول 15-16 تعداد معامالت مسکونی در شهر تهران

سال
تعداد معامالت واحدهای 

مسکونی در شهر تهران
رشد تعداد معامالت واحدهای مسکونی 

در شهر تهران )درصد(

138881230_

138911865346
139016712341
139118511511
1392110151-40
139015606042
1394144353-8
13951513635

139617188312/9 )11 ماهه اول(
مأخذ: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
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نمودار 15-5 نرخ رشد تعداد معامالت مسکن در شهر تهران در ماه های سال 1396 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )درصد(

مأخذ: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

توزیع معامالت برحسب مساحت خالص
بررســی توزیــع معامــالت برحســب مســاحت در شــهر تهــران در آذرمــاه ســال 1396، حاکــی 
ــا 70  ــا مســاحت 60 ت ــه واحدهــای مســکونی ب از ایــن اســت کــه بیشــترین ســهم معامــالت ب
مترمربــع و بعــد از آن بیشــترین ســهم معامــالت بــه بازه هــای مســاحتی 70 تــا 80، 50 تــا 60 
و 80 تــا 90 مترمربــع اختصــاص دارد. گفتنــي اســت بیــش از 60 درصــد از معامــالت مســکن 
شــهر تهــران در آذرمــاه ســال 1396 بــر روی واحدهــای مســکونی دارای مســاحت کمتــر از 90 
ــای  ــده در بخش ه ــه حســب مباحــث مطرح ش ــی ک ــه اســت؛ در حال ــع صــورت پذیرفت مترمرب
پیشــین، در ســال 1394 صرفــاً 14 درصــد و در ســال 1395 نیــز صرفــاً 12 درصــد از واحدهــای 
ــد.  ــع برخــوردار بوده ان ــر از 90 مترمرب ــران از مســاحت کمت مســکونی تکمیل شــده در شــهر ته
بــر ایــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت بیــن الگــوی هــای عرضــه و تقاضــا در ســال های اخیــر 

ناســازگاري شــدیدی وجــود داشــته اســت.
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جدول 15-17 توزیع معامالت واحدهای مسکونی معامله شده برحسب مساحت

مساحت 
)مترمربع(

40
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تر 
کم

50
تا 

 4
0
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 5
0

70
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 6
0
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 7
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0
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0
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0
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0
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0
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15

0
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16

0

17
0 

 از
ش
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1/96/911اسفند 95
/5

14
/31311
/79/475/44/93/22/71/71/54/9

1/77/213خرداد 96
/5

15
/7

13
/8

11
/69/16/85/34/22/62/51/21/23/7

2/16/912آذر 96
/9

14
/3

13
/1211
/18/97/25/44/43/62/61/51/44/5

تجمعی آذر 
965/5921

/9

36
/2

49
/3

60
/4

69
/3

76
/5

81
/9

86
/3

89
/9

92
/59495
/4

19
6/3

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

 توزیع معامالت برحسب سال ساخت )یا عمر بنا(
ــران برحســب ســال ســاخت،  ــای مســکونی معامله شــده در شــهر ته بررســی ســهم واحده
ــر روی  ــده، ب ــالت انجام ش ــد از معام ــدود 48/8 درص ــه ح ــد ک ــان می ده ــاه 1396 نش در آذرم
واحدهــای مســکونی بــا ســن کمتــر از 5 ســال صــورت پذیرفتــه اســت و پــس از آن واحدهــای 
ــب 15/9و 15/4  ــهم را )به ترتی ــترین س ــال بیش ــا 15 س ــا 10 و 11 ت ــر 6 ت ــا عم ــکونی ب مس
درصــد( از معامــالت را بــه خــود اختصــاص داده انــد. واحدهــای مســکونی بــا عمــر بیشــتر از 16 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ســال نیــز مجموعــاً حــدود 21/5 درصــد از کل معامــالت را ب
جدول شماره 15-18 توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران برحسب سال ساخت

عمر بنا )سال(
139413951396

آذرشهریورخرداداسفندآذرشهریورخرداداسفندآذر

55565251/552/551/146/947/548/8تا 5 سال )درصد(
615131615/414/614/416/615/914/9 تا 10 سال )درصد(

11 تا 15 سال 
)درصد(

17161817/817/214/316/415/414/7

167788/18/210/711/51211/7 تا 20 )درصد(
6877/17/59/58/69/29/8بیش از 20 سال
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا
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 توزیع معامالت برحسب قیمت یک مترمربع بنا
توزیــع معامــالت واحدهــای مســکونی برحســب قیمــت یــک مترمربــع بنــا در شــهر تهــران 
در آذرمــاه 1396، نشــان می دهــد کــه ســهم معامــالت در بــازه قیمتــی 30 تــا 35 و 25 تــا 30 
میلیــون ریــال بیشــتر از ســایر بازه هــای قیمتــی )بــه ترتیــب حــدود 10/6 و 9/7 درصــد( اســت 
ــد توجــه  ــا افزایــش بازه هــای قیمتــی ســهم معامــالت کاهــش یافتــه اســت. بای و پــس از آن ب
ــاه 1396 حــدود 48/4 درصــد از معامــالت مســکن شــهر تهــران، قیمــت  داشــت کــه در آذرم

ــع داشــته اند. ــه ازای هــر مترمرب ــال ب کمتــر از 45 میلیــون ری
جدول 15-19 توزیع واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهر تهران

قیمت یک 
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مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

توزیع معامالت برحسب ارزش کل هر واحد مسکونی
بررســی توزیــع واحدهــای مســکونی معامله شــده بــر اســاس ارزش کل واحــد مســکونی در شــهر 
تهــران نشــان می دهــد کــه در آذرمــاه 1396 بیشــترین تعــداد معامــالت واحدهای مســکونی در دامنه 
قیمــت 150 تــا 200 میلیــون تومــان )11/1 درصــد( و 200 تــا 250 میلیــون تومــان )10/1 درصــد( 
ــه ترتیــب ســهم معامــالت کاهــش یافتــه  ــن دامنه هــای قیمتــی، ب صــورت پذیرفتــه و پــس از ای
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اســت. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بیــش از 16/4 درصــد از واحدهــای مســکونی معامله شــده، 
قیمــت باالتــر از 900 میلیــون تومــان داشــته اند. همچنیــن توزیــع تجمعــی معامــالت انجــام شــده 
برحســب ارزش کل واحدهــای مســکونی نشــان می دهــد کــه در آذرمــاه 1396، حــدود 53/4 درصــد 

از معامــالت مســکونی شــهر تهــران قیمتــی کمتــر از 400 میلیــون تومــان داشــته اند.
جدول 15-20 توزیع معامالت واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش کل هر واحد مسکونی 

در شهر تهران )درصد(

ارزش واحد 
مسکونی )میلیون 

10تومان(
ز 0

ر ا
مت

ک

15
ا 0

1 ت
00

20
ا 0

1 ت
50

25
ا 0

2 ت
00

30
ا 0

2 ت
50

35
ا 0

3 ت
00

40
ا 0

3 ت
50

45
ا 0

4 ت
00

50
ا 0

4 ت
50

55
ا 0

5 ت
00

65
ا 0

5 ت
50

70
ا 0

6 ت
50

75
ا 0

7 ت
00

80
ا 0

7 ت
50

85
ا 0

8 ت
00

90
ا 0

8 ت
50

90
ز 0

ش ا
بی

4/313شهریور 1395
/7

12
/7

11
/48/97/66/15/44/33/92/82/61/821/4110
/1

4/312آذر 1395
/7

12
/6

11
/29/37/265/243/62/82/92/22/11/61/311

3/410اسفندماه 95
/5

11
/7118/77/16/45/74/54/33/32/92/321/41/713
/1

2/810خردادماه 1396
/914129/57/86/25/44/33/932/52/21/91/31/510
/7

2/89/811شهریور ماه 1396
/4

10
/98/87/86/55/74/14/23/23/22/62/11/81/613
/5

2/18/91110آذرماه 1396
/18/57/15/75/94/24/33/43/52/82/51/81/916
/4

2/1112232تجمعی آذر 1396
/1

40
/6

47
/7

53
/4

59
/3

63
/5

67
/8

71
/2

74
/7

5/7
7

808/8
1

6/8
3

10
0

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

 شاخص دسترسی به مسکن
ــوار و قیمــت مســکن اســت.  ــد خان ــی از درآم ــوار در بخــش مســکن، تابع ــد خان ــوان خری ت
بــرای بررســی تــوان خریــد خانــوار از شــاخص دسترســی بــه مســکن اســتفاده می شــود کــه ایــن 
شــاخص از نســبت میانگیــن قیمــت یــک واحــد مســکونی متعــارف بــه متوســط کل درآمــد یــک 

ــه دســت می آیــد. ــوار ب ســال خان
شــاخص دسترســی بــه مســکن در شــهر تهــران بــرای یــک واحــد مســکونی بــا مســاحت 100 
ــه دلیــل ثبــات نســبی در قیمــت مســکن و رشــد  ــا ســال 1395 ب ــع، از ســال 1392 ت مترمرب
درآمــد اســمی خانــوار، رونــد نزولــی داشــته اســت کــه ایــن مســئله بیانگــر افزایــش قــدرت خرید 
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خانــوار تهرانــی در بخــش مســکن اســت. بــه نظــر می رســد ایــن رونــد بــه دلیــل ثبــات قیمتــی، 
در ســایر مناطــق کشــور نیــز طــی ســال های مذکــور حاکــم بــوده اســت.

ــه دلیــل افزایــش قیمــت  ــه نظــر می رســد رونــد مذکــور در ســال 1396 ب ــا وجــود ایــن ب ب
ــت.  ــده اس ــف ش ــدودی متوق ــا ح ــال 1396 ت ــی س ــای پایان ــران در ماه ه ــهر ته ــکن در ش مس
بــر اســاس آخریــن اطالعــات منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی ج.ا.ا ایــران و دفتــر اقتصــاد 
مســکن، قیمــت مســکن، در بهمــن ســال 1396 در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال قبــل در شــهر 
ــوار در شــهر تهــران  ــی کــه رشــد درآمــد خان تهــران حــدود 22 درصــد افزایــش یافتــه در حال
بــه ایــن میــزان در ســال 1396 دور از انتظــار اســت. از ایــن رو بــه نظــر می رســد عــدد شــاخص 

دسترســی بــه مســکن در پایــان ســال 1396 افزایــش یابــد.
جدول 15-21 شاخص دسترسی به مسکن در شهر تهران برای یک واحد با مساحت 100 مترمربع

 سال
درآمد خانوار 

)هزار ریال(
رشد درآمد 

خانوار )درصد(
قیمت یک مترمربع 
مسکن )هزار ریال(

رشد قیمت یک مترمربع 
مسکن )درصد(

شاخص دسترسي برای 
واحد 100 متر مربعی

13902310092320412188٫8

139129301627296494510٫1

13924030573839546339٫8

1393475861184176068٫8

1394514298841417-18٫1

1395591349154372367٫4
مأخذ: گزارش های بانک مرکزي ج.ا.ا و فصلنامه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

نسبت تسهیالت خرید مسکن به قیمت مسکن
نســبت تســهیالت خریــد مســکن بــه قیمــت آپارتمــان در ســال 1391 بــه دلیــل افزایــش قیمت 
مســکن و عــدم افزایــش تســهیالت خریــد مســکن طــی ســال های قبــل از ســال مذکــور، در حداقــل 
میــزان خــود قــرار داشــت. ولــی از ســال 1392 بــه دلیــل اعمــال سیاســت تقویــت قــدرت خریــد 
خانــوار در بخــش مســکن از طریــق افزایــش میــزان تســهیالت خریــد، ســهم تســهیالت خریــد از 
قیمــت کل مســکن افزایــش یافــت؛ به گونــه ای کــه ایــن نســبت در شــهر تهــران از 9 درصــد در ســال 
1391، بــه حــدود 30 درصــد در صــورت اســتفاده زوجیــن از اوراق تســهیالت خریــد مســکن و 48٫5 
درصــد در صــورت اســتفاده زوجیــن از تســهیالت صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم در ســال 1395 
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افزایــش یافــت. هرچنــد در ســال 1396 به دلیــل کاهش ســقف تســهیالت صنــدوق پس انداز مســکن 
یکــم و افزایــش قیمــت مســکن، نســبت تســهیالت ایــن صنــدوق بــه قیمــت مســکن کاهــش یافت، 
ولــی تســهیالت پرداخــت شــده از محــل اوراق تســهیالت خریــد مســکن )بــه دلیــل افزایــش ســقف 
تســهیالت جعالــه بــه 200 میلیــون ریــال و تجمیــع تســهیالت از محــل اوراق بــا تســهیالت جدیــد 
بــدون ســپرده بــه مبلــغ 200 میلیــون ریــال(، تقویت شــد؛ از این رو نســبت تســهیالت از محــل اوراق 

بــه قیمــت مســکن در ایــن ســال بــا افزایــش نســبی مواجــه گردیــد.
بایــد توجــه داشــت کــه تســهیالت بــه قیمــت مســکن از شــهری بــه شــهر دیگــر )بــه دلیــل 
ــی در  ــهیالت پرداخت ــطح تس ــاوت در س ــن تف ــهر و همچنی ــر ش ــت مســکن ه ــاوت در قیم تف
ــد از محــل  ــه تســهیالت خری ــه ای ک ــاوت اســت؛ به گون ــف(، متف ــت مختل ــا جمعی شــهرهای ب
صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم در برخــی از شــهرها تــا نزدیــک بــه 100 درصــد از میانگیــن 

ــد. ــش می ده ــکن را پوش ــت مس قیم
جدول شماره 15-22 نسبت وام خرید به قیمت آپارتمان با مساحت 75 مترمربع در شهر تهران

سال
متوسط قیمت مسکن 
75 مترمربعی در شهر 
تهران )میلیون تومان(

مبلغ وام 
خرید )میلیون 

تومان(

نسبت تسهیالت خرید به قیمت 
آپارتمان با مساحت 75 مترمربع 

در شهر تهران )درصد(

13901532013٫1
1391222209
13922973511٫8
13933103511٫3
13943086019٫5

139533010030٫3)اوراق تسهیالت خرید مسکن(

139533016048٫5)صندوق پس انداز مسکن یکم(

آذرماه 1396)تجمیع اوراق 
تسهیالت خرید مسکن- زوجین و 

جعاله و تسهیالت بدون سپرده(
37514037

آذرماه 1396)صندوق پس انداز 
مسکن یکم - زوجین(

37516043

مأخذ: سامانه ثبت معامالت امالک کشور و محاسبات گزارش
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15-5- بررسی قیمت و دوره های رونق و رکود در بخش مسکن

قیمــت مســکن: همان گونــه کــه از نمــودار و جــدول زیــر پیداســت بــازار مســکن در ایــران 
ــت  ــش قیم ــا جه ــال هایی ب ــع آن در س ــی و به تب ــبی قیمت ــات نس ــا ثب ــال ها ب ــی از س در برخ
ــران و قیمــت  ــن و مســکن در شــهر ته ــد رشــد قیمــت زمی ــوده اســت. بررســی رون مواجــه ب
مســکن در شــهرهای منتخــب کشــور از ســال 1370 تــا ســال 1396 نشــان می دهــد کــه بــازار 
مســکن در ایــن دوره، 4 جهــش و شــوک قیمتــی داشــته اســت، امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
از ســال 1393 تــا 1396 طوالنی تریــن دوره ثبــات نســبِی قیمــت در بــازار زمیــن و مســکن روی 

داده اســت )نمــودار 6(.
گفتنــي اســت کــه پــس از یــک دوره ثبــات، قیمــت مســکن در ماه هــای پایانــی ســال 1396 
بــا افزایــش نســبی مواجــه شــده اســت. بــر اســاس گــزارش تحــوالت بــازار مســکن شــهر تهــران، 
ــه بهمن مــاه ســال 1396 نســبت  رشــد قیمــت مســکن در شــهر تهــران در ماه هــای منتهــی ب
بــه ماه هــای مشــابه ســال قبــل همــوار افزایشــی بــوده و از 3٫6 درصــد در فروردین مــاه بــه 22٫3 

درصــد در بهمن مــاه رســیده اســت )نمــودار 7(.
نمودار 15-6 نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران و شهرهای منتخب و نرخ رشد قیمت 

زمین در شهر تهران

مأخذ: دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن، راه و شهرسازی
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نمودار 15-7 رشد قیمت مسکن در شهر تهران در ماه های سال 1396 در مقایسه با ماه مشابه 
سال قبل )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی ج.. ا.ا

ــق و رکــود فعالیت هــای  ــکن: دوره هــای رون ــش مس ــود در بخ ــق و رک ــای رون دوره ه
ســاختمانی بخــش خصوصــی، همبســتگی شــدیدی بــا قیمــت مســکن دارنــد؛ به طــوری کــه در 
دوره هــای ثبــات قیمــت و کاهــش حجــم تقاضــا در بخــش مســکن، انگیــزه ســرمایه گذاری در 
بخــش مســکن نیــز کاهــش می یابــد، امــا پــس از یــک دوره ثبــات قیمــت مســکن و رکــود در 
بخــش ســاخت و ســاز مســکن و به تبــع آن عقــب افتــادن شــاخص قیمــت مســکن از شــاخص 
بازارهــای رقیــب و همچنیــن کاهــش عرضــه مســکن، قیمــت مســکن و به تبــع آن فعالیت هــای 
ــا  ــد. ام ــش می یاب ــز افزای ــرمایه گذاری در بخــش مســکن( نی ــاختمانی بخــش خصوصــی )س س
ــی همچــون  ــه دالیل ــا ب ــق ســرمایه گذاری و افزایــش قیمــت مســکن، بن ــک دوره رون پــس از ی
افزایــش عرضــه مســکن و همچنیــن کاهــش تــوان خریــد خانــوار در بخــش مســکن بــه دلیــل 
افزایــش قیمــت مســکن، تقاضــا بــرای خریــد مســکن و همچنیــن ســرمایه گذاری در ایــن بخــش 

ــات مواجــه مي شــود. ــز باثب ــد و قیمــت مســکن نی کاهــش می یاب
بــاد توجــه داشــت کــه عــالوه بــر عوامــل درونــی مؤثــر بــر ایجــاد دوره هــای رونــق و رکــود، 
همــواره عوامــل بیرونــی نیــز در تشــدید دوره هــای رونــق و رکــود در بخش مســکن مؤثــر بوده اند؛ 
ــازده در  ــاغل زودب ــتغالی و مش ــق تســهیالت خوداش ــی و تزری ــش نقدینگ ــال افزای ــوان مث به عن
ــه ایجــاد  ــه بخــش مســکن، منجــر ب ــه 1386 و انحــراف ایــن تســهیالت ب ســال های منتهــی ب
رونــق و افزایــش قیمــت مســکن در ســال 1386 شــد. همچنیــن جهــش نــرخ ارز در ســال 1391، 
منتــج بــه افزایــش قیمــت مســکن و افزایــش نســبی ســرمایه گذاری در بخــش مســکن در ایــن 
ســال گردیــد. در ســال 1396 نیــز بــه نظــر می رســد کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی و 

همچنیــن افزایــش نــرخ ارز، عوامــل بیرونــی مؤثــر بــر افزایــش قیمــت مســکن هســتند.
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ــق و  ــه بعــد دوره هــای رون ــر مشــخص اســت از ســال 1386 ب ــه کــه از نمــودار زی همان گون
رکــود در بخــش مســکن بــه لحــاظ طــول و عــرض متفــاوت از ســایر دوره هــای رونــق و رکــود 
ــه  ــر ســرمایه گذاری در بخــش مســکن توســط بخــش خصوصــی ب اســت. بررســی رشــد متغی
قیمــت ثابــت )ســرمایه گذاری در بخــش مســکن( نشــان می دهــد در ســال های 1386 و 1387، 
ــر  ــز متغی ــال 1384 نی ــه در س ــی ک ــه، در حال ــش یافت ــد افزای ــاً 70 درص ــر مجموع ــن متغی ای
مذکــور حــدود 24 درصــد رشــد داشــته اســت؛ بنابرایــن متغیــر ســرمایه گذاری در بخــش مســکن 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــز ب ــد نی ــال های بع ــد و در س ــال می یاب ــی انتق ــطوح باالئ ــه س ــاره ب ــه یک ب ب
رشــد منفــی، ایــن متغیــر در ســطوح بــاال باقــی می مانــد؛ از ایــن رو بــا وجــود افزایــش قیمــت 
ــا رشــد زیــادي مواجــه  مســکن در ســال های 1391 و 1392، ســرمایه گذاری در ایــن ســال ها ب
ــوع رکــود در بخــش مســکن،  ــا ســال 1396 نیــز به دلیــل وق نمي شــود. پــس از ســال 1392 ت

ــوده اســت. رشــد ســرمایه گذاری در ایــن بخــش منفــی یــا در حــدود صفــر ب

نمودار 15-8 روند نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی به قیمت 
ثابت و قیمت مسکن

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

ــاختمانی بخــش  ــای س ــر فعالیت ه ــود اخی ــول دوره رک ــه مشــخص اســت ط ــه ک همان گون
ــود  ــاد رک ــل ایج ــه دالی ــایر دوره هاســت. از جمل ــر از س ــوزه مســکن، طوالنی ت خصوصــی در ح
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اخیــر و تعمیــق بیشــتر آن بــه شــرح ذیــل اســت:
ــا 1392 بنــا 1.  افزایــش کم ســابقه ســرمایه گذاری در بخــش مســکن طــی ســال های 1386 ت

ــق طــرح  ــن ســال ها از طری ــت در بخــش مســکن در ای ــه دول ــی همچــون مداخل ــه دالیل ب
مســکن مهــر، نامناســب بــودن فضــای کســب و کار و وقــوع بیمــاری هلنــدی و همچنیــن 
ســرکوب مالــی )نــرخ ســود واقعــی منفــی در سیســتم بانکــی(. بدیهی اســت پــس از هــر دوره 
رونــق شــدید و خــارج از ظرفیــت اقتصــادی، یــک دوره رکــود شــدید نیــز حاکــم می گــردد.
ــه بخــش مســکن را نیــز  ــاری و بانک هــا ب ــی مؤسســات اعتب ــع مال گفتنــي اســت ورود مناب
می تــوان یکــی از دالیــل ایجــاد رونــق و به تبــع آن رکــود شــدید اخیــر بخــش مســکن اســت. 
ــی  ــرکوب مال ــا س ــی ب ــتم بانک ــاً سیس ــرف، عموم ــک ط ــا 1392 از ی ــال های 1386 ت در س
مواجــه بــود و نــرخ ســود بانکــی در حــدودی پائیــن تــر از نــرخ تــورم عمومــی تعییــن گردیــد 
ــش  ــا بخ ــن رو بانک ه ــت؛ از ای ــورت نگرف ــا ص ــر بانک ه ــی ب ــارت کاف ــر نظ ــرف دیگ و از ط
ــش  ــه بخ ــی را ب ــپرده گذاری های بانک ــل از س ــده حاص ــع جمع آوری ش ــمگیری از مناب چش
مســکن و ســاختمان انتقــال دادنــد کــه ایــن اقــدام بانک هــا نیــز در افزایــش قیمــت مســکن 
و همچنیــن افزایــش ســرمایه گذاری در بخــش مســکن در ایــن دوره کامــاًل مؤثــر بــوده اســت. 
ولــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا وقــوع رکــود در بخــش مســکن از ســال 1393 بــه بعــد، 
امــکان نقــد شــوندگی دارایی هــای ســاختمانی و مســکونی بانک هــا، تــا حــدود زیــادی کاهــش 

یافــت و بانک هــا را بــا حبــس منابــع در بخــش مســکن و بحــران مواجــه نمــود.
هم زمانــی رکــود در بخــش مســکن و کل اقتصــاد کشــور. بــا وقــوع رکــود در کل اقتصــاد . 2

کشــور طــی ســال های گذشــته، تــوان اقتصــادی خانــوار و بخــش خصوصــی بــرای خریــد و 
ــت. ســرمایه گذاری در بخــش مســکن به شــدت کاهــش یاف

اجــرا نکــردن برنامه هــای دولــت در بخــش مســکن. عــالوه بــر تکمیــل طــرح مســکن مهــر، . 3
ــی  ــی و بازآفرین ــکن اجتماع ــرح مس ــون ط ــی همچ ــم برنامه های ــم و دوازده ــت یازده دول
بافت هــای فرســوده شــهری را در دســتور کار خــود قــرار داده بــود، ولــی ایــن برنامه هــا بنــا 
بــه دالیلــی از جملــه نبــود منابــع مالــی الزم اجــرا نشــد کــه ایــن مســئله نیــز در تشــدید 

رکــود در بخــش مســکن تأثیرگــذار بــوده اســت.
نــرخ بــاالی ســود واقعــی بانکــی. در شــرایطی کــه نــرخ ســود بانکــی باالســت هزینــه فرصــت . 4
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ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــد؛ بنابرای ــش می یاب ــرمایه گذاری و مصــرف افزای ــِی س ــن مال و تأمی
اقتصــادی از جملــه بخــش مســکن بــا رکــود مواجــه می گــردد؛ از ایــن رو نــرخ بــاالی ســود 
بانکــی طــی دوره زمانــی ســال های 1393 تــا 1396، بــه تعمیــق رکــود در بخــش مســکن 

ــد. در ایــن ســال ها منجــر گردی

15-6- بررسی بازار اجاره مسکن

شاخص اجاره بها
ــت.  ــر اس ــکن متأث ــت مس ــی و قیم ــورم عموم ــاخص ت ــاً از دو ش ــا، عموم ــاخص اجاره به ش
ــادی  ــا حــدود زی ــا، ت ــد اجاره به ــزان رش ــدت می ــد در بلندم ــاری نشــان می ده بررســی های آم
بــه رشــد قیمــت مســکن و تــورم عمومــی نزدیــک اســت. طــی دوره زمانــی 1370 تا 1396 رشــد 

ســاالنه اجاره بهــا و قیمــت مســکن و تــورم عمومــی در حــدود 19 درصــد بــوده اســت.
همان گونــه کــه از نمــودار شــماره 9 پیداســت رشــد اجاره بهــا و قیمــت مســکن همبســتگی 
شــدیدی بــه هــم دارنــد. از ســال 1392، بــا نزولــی شــدن تــورم عمومــی و همچنیــن ثبــات در 
قیمــت مســکن، رشــد شــاخص اجاره بهــا نیــز نزولــی شــده و بــه حــدود 8 درصــد در 10 ماهــه 

اول ســال 1396 رســیده اســت.
نمودار 15-9 رشد شاخص اجاره بها و تورم عمومی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

بازدهی اجاره داری در بخش مسکن
بازدهــی ناخالــص ســاالنه اجــاره داری از جمــع بازدهــی ناخالــص نقــدی و رشــد قیمت مســکن 
ــای  ــن اجاره به ــوع میانگی ــبت مجم ــاالنه از نس ــدی س ــص نق ــی ناخال ــود. بازده ــل مي ش حاص
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دریافتــی در یــک ســال بــه میانگیــن قیمــت مســکن همــان ســال محاســبه می گــردد. میانگیــن 
ســاالنه بازدهــی ناخالــص نقــدی از ســال 1370 تــا 1396 حــدود 6 درصــد بــوده اســت. همچنین 
طــی دوره مذکــور میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه قیمــت مســکن حــدود 19 درصــد بــوده اســت؛ 
بنابرایــن میانگیــن بازدهــی کل ناخالــص اجــاره داری طــی دوره مذکــور حــدود 25 درصــد بــرآورد 
می گــردد. بــرای محاســبه بازدهــی کل خالــص اجــاره داری بایــد نــرخ اســتهالک ســاالنه مســکن، 
ــص  ــی کل ناخال ــه و... را از بازده ــای مبادل ــداری و هزینه ه ــر و نگه ــاالنه تعمی ــای س هزینه ه

اجــاره داری کســر کــرد.
ــش قیمــت مســکن و  ــل افزای ــر اســت در دوره هــای رونق بخــش مســکن، به دلی ــه ذک الزم ب
عــدم افزایــش متناســب اجاره بهــا در ایــن دوره هــا، بازدهــی نقــدی اجــاره داری کاهــش می یابــد 
ــا  ــر ایــن اســاس در ســال های 1393 ت ــد. ب و در دوره هــای رکــود ایــن بازدهــی افزایــش می یاب
ــا،  ــات در قیمــت مســکن و افزایــش ســاالنه شــاخص اجاره به ــل ثب ــه دلی ــل ســال 1396 ب اوای

بازدهــی ناخالــص نقــدی اجــاره داری رونــد افزایشــی داشــته اســت.
نمودار 15-10 بازدهی نقدی ناخالص اجاره داری در شهر تهران

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و دفتر اقتصاد مسکن
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15-7- مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای رقیب و شاخص تورم عمومی

مقایســه رشــد ســاالنه قیمــت مســکن بــا شــاخص قیمــت بازارهــای رقیــب شــامل بازارهــای 
ــی دوره  ــا ط ــاخص اجاره به ــی و ش ــات مصرف ــای کاال و خدم ــاخص به ــورس و ش ــکه، ب ارز، س
زمانــی بلندمــدت 1370 تــا 1396 نشــان می دهــد شــاخص کل بــورس، بیشــترین نــرخ رشــد 
ســاالنه )حــدود 22 درصــد( و نــرخ ارز، کمتریــن نــرخ رشــد ســاالنه )14 درصــد( را داشــته اند. 
همچنیــن طــی دوره مذکــور متوســط نــرخ رشــد ســاالنه قیمــت ســکه، قیمــت مســکن در شــهر 
ــزان یکســان )در حــدود 19 درصــد در ســال( و  ــه می ــای مســکن ب ــران و شــاخص اجاره به ته

شــاخص بهــای کاال و خدمــات مصرفــی حــدود 18 درصــد در ســال رشــد داشــته اســت.
جدول 15-23 رشد ساالنه قیمت مسکن و شاخص بازارهای رقیب
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مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی

15-8- جمع بندی و پیش بینی روند شاخص های بخش مسکن در سال 1397

جمع بندی
ــه  ــا 1395، ب ــال های 1392 ت ــی س ــکن ط ــش مس ــود در بخ ــک دوره رک ــی ی ــس از ط پ
ــا  ــور ب ــی ســال مذک ــای انتهای ــن بخــش در ســال 1396 به خصــوص در ماه ه نظــر می رســد ای
تغییــراِت مثبــت در شــاخص های مختلــف مواجــه شــده اســت. از جملــه ایــن تغییــر و تحــوالت 
بــا توجــه بــه آخریــن آمارهــای موجــوِد منتشــر شــده در ســال 1396 بــه شــرح ذیــل اســت:

در شــش ماهه ابتدایــی ســال 1396، ارزش افــزوده بخــش ســاختمان بــه قیمــت ثابــت، پــس . 1
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از 5 ســال رشــد منفــی، بــه میــزان 2/3 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ابتدایــی ســال 1396 ســرمایه گذاری در ســاختمان ها توســط بخــش . 2 در شــش ماهه 

خصوصــی در مناطــق شــهری بــه قیمــت ثابــت، پــس از 4 ســال رشــد منفــی، هرچنــد بــه 
میــزان انــدک )0/45 درصــد( رشــد مثبــت داشــته اســت. گفتنــي اســت طــی دوره مذکــور 
ایــن متغیــر در شــهر تهــران بــه میــزان 22 درصــد و در شــهرهای متوســط و کوچــک بــه 
ــه  ــه جــزء شــهر تهــران( ب ــزرگ )ب ــی در شــهرهای ب ــه ول ــزان 1/8درصــد افزایــش یافت می

میــزان 4/2 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــه اول ســال . 3 ــران در ده ماه ــای ســاختمانی، در شــهر ته ــداد واحــد مســکونی در پروانه ه تع

ــه مناطــق شــهری کشــور در شــش ماهه اول ســال  ــزان 6/8 درصــد و در کلی ــه می 1396 ب
مذکــور در حــدود 3/4 درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ در حالــی کــه در ســال های 1392 تــا 
1395، رشــد ایــن شــاخص در شــهر تهــران و کل مناطــق شــهری همــواره منفــی بــوده اســت.

در شــش مــاه ابتدایــی ســال 1396 در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، شــاخص بهــای . 4
خدمــات ســاختمانی )دســتمزد( و شــاخص بهــای مصالــح ســاختمانی بــه ترتیــب در حــدود 

7/6 و 15/1 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــی ســال 1396 . 5 ــه ابتدای ــران در 11 ماه ــداد معامــالت واحدهــای مســکونی در شــهر ته تع

در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل در حــدود 12/9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بایــد 
توجــه داشــت رشــد تعــداد معامــالت واحدهــای مســکونی در ماه هــای پایانــی ســال 1396 
ــان، آذر،  ــر، آب ــه در مه ــه ای ک ــوده به گون ــتر ب ــب بیش ــی به مرات ــای ابتدائ ــه ماه ه ــبت ب نس
دی و بهمن مــاه ســاِل مذکــور، تعــداد معامــالت مســکن شــهر تهــران نســبت بــه مــاه مشــابه 

ســال قبــل بــه ترتیــب 36، 18، 52، 12/8 و 16/7 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
میانگیــن قیمــت مســکن در شــهر تهــران در 11 ماهــه اول ســال نســبت بــه مــدت مشــابه . 6

ســال قبــل، 9/4 درصــد افزایــش یافتــه اســت. رشــد قیمــت مســکن نیــز در ماه هــای انتهایــی 
ســال 1396 بیشــتر بــوده؛ به گونــه ای کــه قیمــت مســکن در شــهر تهــران در ماه هــای آذر، 
دی و بهمــن ســال 1396 نســبت بــه ماه هــای مشــابه ســال قبــل، بــه ترتیــب در حــدود 13، 

15 و 20 درصــد رشــد داشــته اســت.
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پیش بینی روند شاخص های بخش مسکن در سال 1397
بخــش مســکن در ایــران طــی دهه هــای گذشــته همــواره بــا دوره هــای رونــق و رکــود مواجــه 
بــوده اســت؛ به طــوری کــه پــس از طــی یــک دوره ثبــات در قیمــت مســکن و همچنیــن کاهــش 
حجــم تقاضــای مســکن و فعالیــت بخــش خصوصــی در ســاخت و ســاز، متغیرهــای مذکــور رونــد 
ــق  ــق مواجــه می گــردد؛ از ایــن رو پــس از دوره رون ــا رون صعــودی می یابنــد و بخــش مســکن ب
نســبتاً بی ســابقه بخــش مســکن در ســال های منتهــی بــه 1392، بخــش مســکن از ســال 1393 
تــا ســال 1395 بــا رکــود مواجــه بــود، امــا ایــن بخــش در ادامــه دوره هــای رونــق و رکــود، بــار 
دیگــر در ســال 1396 بــا رونــق نســبی در حجــم معامــالت و همچنیــن افزایــش نســبی در قیمت 
ــش  ــز افزای ــاختمانی نی ــای س ــدور پروانه ه ــاز و ص ــاخت و س ــدودی س ــا ح ــد و ت ــه گردی مواج
ــران  ــهر ته ــال 1396، در ش ــکن در س ــش مس ــاخص های بخ ــت ش ــد مثب ــد رون ــت. هرچن یاف
چشــمگیرتر بــوده و در ایــن ســال رونق بخــش مســکن، در ســایر مناطــق شــهری کشــور چنــدان 

قابــل توجــه نبــوده اســت.
ــه  ــد صعــودی شــاخص های بخــش مســکن )از جمل ــه هــر حــال پیش بینــی می شــود رون ب
قیمــت مســکن، حجــم معامــالت و میــزان صــدور پروانه هــای ســاختمانی و ســاخت و ســاز( در 
شــهر تهــران و ســایر مناطــق شــهری، در ســال 1397 نیــز ادامــه داشــته باشــد ولــی ایــن رونــد 

بــا نیروهــای کاهنــده و فزاینــده بــرون و درون بخشــی بــه شــرح ذیــل مواجــه اســت.
نیروهای کاهنده رونق بخش مسکن در سال 1397

وجــود حجــم قابــل توجــه خانه هــای خالــی در کشــور بــر اســاس نتایــج سرشــماری عمومــی   
نفــوس و مســکن در ســال 1395

نبــود قــدرت خریــد مناســب در خانــوار بــه دلیــل رکــود اقتصــادی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور   
در ســالهای گذشــته و همچنیــن پیش بینــي نکــردن بهبــود قابــل توجــه شــرایط اقتصــادی 

کشــور در ســال 1397
ــا اجــرای سیاســت انتشــار اوراق گواهــی    جــذب بخشــی از نقدینگــی موجــود در کشــور ب

ــای ســال 1396 ــزی در انته ــک مرک ــی و ســایر سیاســت ها اتخاذشــده توســط بان ســپرده ریال
ــرخ ارز و جــذب    ــرل ن ــور کنت ــال 1397 به منظ ــی در س ــود بانک ــرخ س ــش ن ــال افزای احتم

بخشــی از نقدینگــی موجــود در جامعــه توســط نظــام بانکــی کشــور
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نیروهای فزاینده و تقویت کننده رونق بخش مسکن در سال 1397:  
ــداز    ــدوق پس ان ــازار مســکن از محــل صن ــه ب ــداد چشــمگیری تســهیالت بانکــی ب ورود تع

ــال های  ــی س ــپرده گذاری ط ــره س ــزار فق ــدود 300 ه ــال 1397. )ح ــم در س ــکن یک مس
ــا  ــه ت ــی ک ــه؛ در حال ــداز مســکن یکــم صــورت پذیرفت ــدوق پس ان ــا 1396 در صن 1394 ت
ــدوق پرداخــت  ــن صن ــره تســهیالت از محــل ای ــاً 30 هــزار فق ــاه ســال 1396 صرف بهمن م
ــه پایــان حداقــل طــول دوره یک ســاله ســپرده گذاری در  ــا توجــه ب شــده اســت؛ بنابرایــن ب
ایــن صنــدوق بــرای بســیاری از حســاب های ســپرده صنــدوق مذکــور در ســال 1397، انتظــار 
مــی رود کــه تعــداد چشــمگیری تســهیالت خریــد مســکن در ایــن ســال از طریــق صنــدوق 

ــازار مســکن تزریــق گــردد.( ــه ب ــداز مســکن یکــم ب پس ان
شــکل گیری انتظــارات تورمــی در کل اقتصــاد و بخــش مســکن بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز   

در نیمــه دوم ســال 1396 و پیش بینــی افزایــش نــرخ ارز در ســال 1397 بــه دلیــل اتخــاذ 
ــر از  ــی دیگ ــکا و برخ ــده امری ــط ایاالت متح ــران توس ــه ای ــر علی ــه ب ــت های خصمان سیاس

کشــورها
ــح و    ــه دلیــل افزایــش نســبی شــاخص قیمــت مصال افزایــش هزینه هــای ســاخت و ســاز ب

دســتمزد کارگــران ســاختمانی
ــکل گیری    ــه ش ــدا ب ــکن در ابت ــش مس ــده رونق بخ ــر فزاین ــورد آخ ــت دو م ــي اس )گفتن

انتظــارات تورمــی و افزایــش قیمــت در بخــش مســکن منجــر مي شــوند. ایــن انتظــار نیــز 
ــدن از افزایــش  ــوار به منظــور مصــون مان ــد مســکن توســط خان ــه تســریع در خری منجــر ب
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــازندگان ب ــاز توســط س ــاخت و س ــش س ــت افزای ــت مســکن و درنهای قیم

ــردد(. ــکن می گ ــازار مس ــود در ب ــای موج تقاضاه
کاهــش تعــداد واحدهــای مســکونی تکمیل شــده و تعــداد پروانه هــای ســاختمانی صادرشــده   

بــه حداقــل میــزان خــود طــی ســال های اخیــر و احتمــال کمبــود عرضــه مســکن در ســال 
ــاالی  ــا وجــود حجــم ب 1397 به خصــوص در حــوزه واحدهــای مســکونی کوچــک متــراژ )ب

خانه هــای خالــی بــر اســاس نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکِن ســال 1395(
تقویــت بخــش ســاخت و ســاز مســکن بــه دلیــل افزایــش قیمــت مســکن از اواســط ســال   

ــاز ــاخت و س ــی س ــش بازده ــع آن افزای 1396 و به تب
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تبدیــل بخشــی از نیــاز موجــود در بــازار مســکن بــه تقاضــای مؤثــر از اواســط ســال 1396 و   
فــروش واحدهــای مســکونی تکمیل شــده و به تبــع آن افزایــش تــوان ســرمایه گذاری مجــدد 

فعــاالن حــوزه ســاخت و ســاز مســکن در ســال 1397



بازار سرمایه
فصل شانزدهم:

سعید داراب
 مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری





چکیده
ــی و  ــی بررس ــازار بده ــهام و ب ــازار س ــک ب ــه تفکی ــال 96 ب ــرمایه در س ــازار س ــت ب ــل، وضعی ــن فص در ای
چشــم انداز آتــی ایــن دو بــازار ترســیم می شــود. در ایــن مســیر، مهم تریــن نیروهــای اثرگــذار بــر بــازار ســهام 
و بــازار بدهــی شناســایی، و بــر ایــن اســاس فرصت هــاي ســرمایه گذاری ســال 97 و تهدیــدات پیــش رو تشــریح 
ــرخ  ــر اســاس یافته هــای ایــن فصــل، در ســناریوی اول )ســناریوهای محتمل الوقــوع ســال 97( ن می شــوند. ب
ارز بــه دلیــل از بیــن نرفتــن تنگناهــای دسترســی بــه سیســتم نقــل و انتقــال بین المللــی پــول، ریســک بــروز 
تنــش در روابــط خارجــی و نامیزانــی نــرخ ارز، افزایــش خواهــد یافــت. در ایــن ســناریو شــاهد بازدهــی زیــادي در 
صنایــع صــادرات محــور شــامل پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتــی، فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی 
ــازار بدهــی  ــازار ارز، طــال، ســهام و درنهایــت مســکن، گــوی ســبقت را از ب ــن در آن ب ــود. همچنی ــم ب خواهی

خواهنــد ربــود و نقدینگــی از بــازار پــول و بدهــی خــارج خواهــد شــد.
ــی و  ــی بین الملل ــه سیســتم مال ــای دسترســی ب ــع تنگناه ــا رف ــناریوی اول( ب ــن س ــناریوی دوم )جایگزی در س
ــی و  ــات قیمت هــای جهان ــرخ ارز تثبیــت خواهــد شــد و در ســایه ثب ــط خارجــی، ن ــه رواب بازگشــت آرامــش ب
ســطح بــاالی نــرخ ســود بانکــی، ســرمایه گذاری در بــازار ســهام چنــدان جــذاب نخواهــد بــود، در مقابــل بــازار 
بدهــی بازدهــی باالیــی را نصیــب فعــاالن خــود خواهــد کــرد و نقدینگــی از بــازار ســهام بــه ســمت ایــن بــازار 
ــش روی توســعه  ــادی پی ــای نه ــز، برخــی چالش ه ــن فصــل نی ــی ای ــد. در بخــش نهای بدهــی ســوق می یاب
بــازار ســرمایه ایــران به اختصــار تشــریح شــده اســت کــه خطــوط راهنمــای کلــی و اقدامــات اولویــت دار بــرای 

ــد. ــه دســت می ده ــازار را ب ــن ب ــعه ای ــزی توس برنامه ری
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16-1- بازار سهام

عملکرد بازار سهام در سال 1396
ــود  ــر بهب ــه تحــت تأثی ــود ک ــده ب ــی ش ــال 96«، پیش بین ــران در س ــاد ای ــاب اقتص در »کت
ــرخ محصــوالت در ســال 96  ــرخ ارز، رشــد تقاضــا و افزایــش ن ــی کاالهــا، رشــد ن قیمــت جهان
گروه هــای پاالیــش نفــت، پتروشــیمی، فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی فرصت هــای 
ــودی  ــهام صع ــازار س ــن چشــم انداز ب ــد داد؛ بنابرای ــه دســت خواهن ــی را ب ــرمایه گذاری جذاب س

ارزیابــی شــده بــود.
اکنــون بــا گذشــت یــک ســال از پیش بینی هــای فــوق، شــاخص بــورس اوراق بهــادار تهــران 
ــه ســطح 98,099 واحــد  ــا رشــد 27 درصــدی از رقــم 77,230 واحــد در ابتــدای ســال 96 ب ب
ــال  ــاب س ــدرج در کت ــای من ــق پیش بینی ه ــی از تحق ــر حاک ــن ام ــه ای ــودار 1( ک ــیده )نم رس

گذشــته اســت.
نمودار 16-1 روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

همان طــور کــه در نســخه قبلــی کتــاب پیش بینــی شــده بــود، گــروه پتروشــیمی و 
ــب از  ــن ترتی ــد؛ بدی ــال 96 بوده ان ــهام در س ــازار س ــران ب ــع پیش ــی، صنای ــای نفت فرآورده ه
ــی،  ــای نفت ــیمیایی، فرآورده ه ــت ش ــاخص صنع ــفندماه 1396، ش ــه اس ــا نیم ــال ت ــدای س ابت
فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی بــه ترتیــب 34، 79، 74 و 53 درصــد رشــد را بــه 
ثبــت رســانده اند. تحــت تأثیــر رشــد ایــن چهــار گــروه، شــاخص چندرشــته ای هــای صنعتــی 

ــودار 2(. ــه اســت )نم ــش یافت ــز 35 درصــد افزای نی
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نمودار 16-2 روند شاخص صنایع بورسی مختلف از ابتدای سال تا نیمه اسفندماه 1396 

مأخذ: شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

علی رغــم بازدهــی بــاالی صنایــع مهــم و تأثیرگــذار بــورس، میانگیــن ارزش معامــالت روزانــه بازار 
ســهام، در مقایســه بــا ســال 1395 تغییــر معنــا داری نداشــته اســت )نمــودار 3(. طــی 11 ماهه ســال 
1396، روزانــه به طــور میانگیــن 200 میلیــارد تومــان ســهام و حــق تقــدم در بــورس اوراق بهــادار 
تهــران داد و ســتد شــده کــه 50 درصــد کمتــر از میانگین ارزش معامــالت روزانــه در دوران رونــق بازار 
در ســال 1392 اســت؛ بنابرایــن، فاصلــه حجــم معامــالت بــا دوران رونــق، فاصلــه چشــمگیری دارد. 
گفتنــي اســت در صــورت توجــه بــه کاهــش ارزش ریــال در فاصلــه 1392 تــا 1396، ارزش حقیقــی 

معامــالت نســبت بــه ســال 92 افتــی بســیار بیشــتر از 50 درصــد را نشــان می دهــد.
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نمودار 16-3 روند میانگین ارزش معامالت روزانه بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
)میلیارد ریال(

 مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

متأســفانه به رغــم بــازده بــاالی بــورس در ســال 1396، میــزان افزایــش ســرمایه شــرکت های 
بورســی در 11 ماهــه ســال 96 در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل نزدیــک بــه 40 درصــد 
ــه از  ــن نقشــی ک ــی، مهم تری ــه عبارت ــی و ب ــدف ذات ــه ه ــی ک ــد؛ در حال ــت را نشــان می ده اف
یــک بــازار ســرمایه کارا و اثربخــش انتظــار مــی رود، تأمیــن ســرمایه بــرای توســعه کســب و کار، 

ــد و اشــتغال زایی اســت. افزایــش تولی
نمودار16-4 روند افزایش سرمایه شرکت های بورسی)میلیارد ریال( 

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

اگرچــه بــازار بــورس اوراق بهــادار تهــران، در ســال 1396 از نظــر مالــی، بازدهــی مناســبی را 
نصیــب ســهامداران کــرده، امــا در کمک رســانی و حمایــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد، بــه گــواه 
رونــد کاهشــی افزایــش ســرمایه شــرکت ها )نمــودار 4( کــم توفیــق بــوده اســت. در کنــار رشــد 
ــه ثبــت  ــل مشــابه، رشــد 23 درصــدی را ب ــه دالی ــز ب ــورس نی ــورس، شــاخص کل فراب ــازار ب ب

رســانده و از رقــم 880 واحــد در ابتــدای ســال بــه 1079 واحــد رســیده اســت )نمــودار 5(.
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نمودار 16-5 روند شاخص فرابورس 

مأخذ: شرکت فرابورس ایران

روندهای جهانی و کالن اثرگذار بر چشم انداز بازار سهام
تحــوالت بــازار ســهام تبعیــت چشــمگیری از روند متغیرهــای جهانــی و اقتصــاد کالن دارد. در این 
بخــش مهم تریــن متغیرهــای جهانــی و ســطح کالن کــه بــر عملکــرد بــازار ســرمایه تأثیــر می گذارند 
بررســی، و داللت هــای ایــن بررســی ها در پیش بینــی وضعیــت بــازار ســرمایه 97 اســتخراج می شــود.

 قیمت نفت
در کتــاب ســال 96 پیش بینــی شــده بــود کــه میانگیــن قیمــت نفــت در ســال 96 در مقایســه بــا 
95 باالتــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن ســودآوری صنایــع مربــوط، نظیــر صنعــت پاالیــش نفــت افزایــش 
خواهــد یافــت. مطابــق بــا پیش بینی هــای قبلــی میانگیــن قیمــت نفــت در ســال 96 در مقایســه بــا 
ســال قبــل از آن افزایــش یافــت؛ به طــوری کــه طــی خــرداد تــا بهمــن 96، قیمــت نفــت WTI بــا 
38 درصــد افزایــش از 45 بــه 62 دالر صعــود کــرد )نمــودار 6(، امــا بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد 
تولیــد نفــت غیــر اوپــک و احتمــال ناتوانــی اوپــک در کاهــش مجــدد تولیــد به دلیــل قیــود بودجه ای 
کشــورهای عضــو، اداره اطالعــات انــرژی ایاالت متحــده، پیش بینــی کــرده اســت کــه قیمــت نفــت 
ــن رو  ــت؛ از ای ــد یاف ــش خواه ــه 56 دالر کاه ــکه ب ــر بش ــال 2018 از 62 دالر در ه ــی س WTI ط

پیش بینــی افــت 10 درصــدی قیمــت نفــت در ســال 2018، خبــر بــدی بــرای صنعــت فرآورده هــای 
نفتــی نخواهــد بــود. اگرچــه وقــوع ســناریوی افــت قیمــت نفت کامــالً محتمــل می نماید، تحقــق این 
ســناریو بــه بــروز نیافتــن تنش هــای ژئوپلیتیــک و سیاســی منــوط اســت. بــروز چنیــن تنش هایــی 
کــه غالبــاً پیش بینــی هــم نمي شــود، همــواره بــه جهــش قیمــت جهانــی نفــت منجــر شــده اســت.
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نمودار 16-6 روند گذشته و پیش بینی آینده قیمت نفت )دالر/بشکه(

مأخذ: اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده

نرخ ارز
طــی دوره 11 ماهــه 96، نــرخ دالر از 3800 بــه 4800 تومــان افزایــش یافته اســت )نمــودار 7(. این 
افزایــش 26 درصــدی در نــرخ دالر، به دلیــل نگرانــی از سیاســت های ایاالت متحــده و دولــت ترامــپ 
در خصــوص برجــام، بــروز تنگنــا در دسترســی بــه سیســتم مالــی بین المللــی و کاهــش دســتوری 
نــرخ ســود بانکــی از شــهریورماه 96 رخ داده اســت. بــا ملتهــب شــدن بــازار ارز در ماه های پایانی ســال، 
بانــک مرکــزی بــار دیگــر بــه افزایــش نــرخ ســود بانکــی اقــدام کــرد تــا از خــروج نقدینگــی از نظــام 
بانکــی و حرکــت آن بــه ســمت بــازار ارز جلوگیــری کنــد. ایــن اقــدام بانــک مرکــزی )در زمــان تهیــه 

گــزارش حاضــر( از التهابــات بــازار ارز کاســت و آرامشــی نســبی در آن ایجــاد کــرد.
نمودار 16-7 روند نرخ دالر در سال 96 )ریال(

مأخذ: سامانه نظارت ارز؛ سنا

مــواردی کــه در فــوق به عنــوان دلیــل رشــد نــرخ ارز عنــوان شــد، معلــول افزایــش قیمت هــا 
تلقــی می شــود. درواقــع، عوامــل بنیادیــن رشــد نــرخ ارز را بایــد در وضعیــت تــراز پرداخت هــا و 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 594

نیــز شــکاف تــورم انباشــته داخلــی و خارجــی جســت وجو کــرد. شــکاف تــورم انباشــته داخلــی و 
خارجــی به خصــوص در کاالهــای قابــل مبادلــه، بــه رشــد تقاضــای ارز و فشــار بــر نــرخ ارز منجــر 
می شــود. طــی ایــن مکانیســم واردات ایــران از 94 تــا 96 بــه میــزان 27 درصــد )11 میلیــارد دالر( 
افزایــش یافتــه اســت )نمــودار 8(. ایــن بســتر بنیــادی ســبب شــده اســت کــه در صــورت بــروز 
ــد. کوچک تریــن تنگنایــی در تأمیــن ارز، نــرخ دالر به ســرعت واکنــش نشــان داده و افزایــش یاب

نمودار 16-8 روند واردات دوره سه ساله منتهی به اسفندماه 1396 )میلیارد دالر(

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات نگارنده

عــالوه بــر شــکاف تــورم داخلــی و خارجــی، بررســی وضعیــت تــراز پرداخت هــا بیانگــر ایــن 
اســت کــه طــی ســال 95 و شــش ماهه اول 96 بــه طــور خالــص، کشــور شــاهد خــروج بیــش از 
24 میلیــارد دالر ســرمایه بــوده اســت )نمــودار 9(. ایــن میــزان خالــص خــروج ســرمایه بــه جــز 
در ســال های 89 و 90 )دوران آغــاز و تعمیــق تحریم هــای بین المللــی( بی ســابقه بــوده و فشــار 

زیــادي را بــر بــازار ارز وارد کــرده اســت.
نمودار 16-9 تحوالت حساب سرمایه )میلیون دالر(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات نگارنده 
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ــر  ــه وضعیــت واردات، خالــص خــروج ســرمایه، ریســک های مترتــب ب ــا توجــه ب ــن، ب بنابرای
روابــط خارجــی ایــران و به ویــژه برجــام نیــز تنگناهــای جــدی در نقــل و انتقــاالت ارزی و ریســک 
بمــب نقدینگــی انباشــته در سیســتم بانکــی بیمــار، احتمــال افزایــش و حتــی جهــش نــرخ ارز در 
ســال 97، بســیار جــدی بــوده و نــرخ ارز یکــی از مهم تریــن پیشــران های بســیار تأثیرگــذار بــر 

بــازار ســرمایه در ســال 97 خواهــد بــود.
تورم

نــرخ تــورم در ســال 96 در ســطح 10 درصــد ثابــت بــوده اســت )نمــودار 10(، امــا بررســی 
وضعیــت سیســتم بانکــی، رونــد خلــق نقدینگــی و ترکیــب پــول و شــبه پــول نشــان مي دهــد 
کــه یــک بمــب نقدینگــی )جــدول 1( در بــازار پــول در حــال گــردش اســت کــه به دلیــل ســطح 
بــاالی نــرخ ســود حقیقــی، از بــازار پــول خــارج نمی شــود، امــا به محــض آنکــه نــرخ ســود بانکــی 
بــه طــور معنــاداری کاهــش یابــد یــا ســطح انتظــارات تورمــی در اثــر رخدادهایــی نظیــر تنش در 
روابــط خارجــی افزایــش پیــدا کنــد، شــاهد تبدیــل گســترده شــبه پــول بــه پــول و در پــی آن، 
ورود بمــب نقدینگــی بــه بــازار کاال، خدمــات و دارایــی خواهیــم بــود. در پــی ایــن رخــداد موجــی 
ــا اقــدام بانــک  از تــورم در ایــن بازارهــا ایجــاد خواهــد شــد. نمونــه کوچکــی از ایــن ســناریو، ب
مرکــزی بــرای کاهــش نــرخ ســود در شــهریور 96، بــه نمایــش درآمــد کــه پــس از ایــن اقــدام، 
در پاییــز و زمســتان 96، موجــی از نقدینگــی بــه بــازار ارز و مســکن وارد شــد و ســطح قیمت هــا 

ــازار به ســرعت رشــد کــرد. در ایــن دو ب
نمودار 16-10 روند نرخ تورم طی یک سال گذشته 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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جدول 16-1 مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده طی سال های 92 تا 96 

تاریخ
حجم نقدینگی

)هزار میلیارد ریال(
شاخص بهای مصرف کننده

)سال پایه 95(

4,60564/7فرودین 1392

13,900108/0شهریور 1396

67 %202 %رشد طی 4/5 سال اخیر

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بــه هــر تقدیــر، بانــک مرکــزی پــس از ایــن رخدادهــا، نــرخ ســود را به ســرعت افزایــش داد 
تــا آرامــش را بــه بازارهــا بازگردانــد. پیش بینــی می شــود طــی ســال 97، بانــک مرکــزی بــرای 
جلوگیــری از بحــران بانکــی و ایجــاد مــوج تورمــی، بــه سیاســت نــرخ ســود بــاال ادامــه دهــد کــه 
در اثــر آن، کمــاکان نــرخ تــورم در ســطح فعلــی کنتــرل خواهــد شــد، امــا به دلیــل فاصلــه زیــاد 
نــرخ ســود بانکــی بــا نــرخ تــورم، شــاهد تــداوم رکــود، کم رشــدی، مشــکالت ســودآوری و تأمیــن 
مالــی بنگاه هــا، نبــود شــغل کافــی در اقتصــاد ایــران و بزرگ تــر شــدن بمــب نقدینگــی انباشــته 

در سیســتم بانکــی خواهیــم بــود.

نرخ سود
همان طــور کــه در بخــش قبــل تشــریح شــد، بــا توجــه بــه مصائــب سیســتم بانکــی، سیاســت 
بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل تــورم و جلوگیــری از بحــران در نظــام بانکــی بــراي بــاال نگاه داشــتن 
نــرخ ســود بانکــی اســت؛ بنابرایــن در ســال 96 شــاهد قــرار گرفتــن نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی 
ــه تصمیــم اخیــر  ــا توجــه ب در ســطح 18 درصــد بوده ایــم )نمــودار 11(. پیش بینــی می شــود ب
بانــک مرکــزی مبنــی بــر انتشــار اوراق گواهــی ســپرده 20 درصــدی، نــرخ ســود بــازار بیــن بانکی 

بــار دیگــر بــه ســطح 20 درصــد و حتــی بیشــتر افزایــش یابــد.
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نمودار 16-11 روند نرخ سود در بازار بین بانکی 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

از ســوی دیگــر، دولــت بــا توجــه بــه تنگناهــای خــود در تأمیــن منابــع بودجــه عمومی کشــور، 
طــی ســنوات اخیــر در ســطح گســترده ای بــه انتشــار اوراق بدهــی اقــدام کــرده اســت. ایــن اقــدام 
ــه  ــرده و ب ــل ک ــود عم ــرخ س ــده ن ــای افزایش دهن ــر از نیروه ــی دیگ ــوان یک ــز به عن ــت نی دول
بــاال مانــدن نــرخ ســود منجــر شــده اســت؛ به عنــوان مثــال، نــرخ بــازده )YTM( اســناد خزانــه 
اســالمی بــا سررســید 1397/12/28، طــی بهمن مــاه 96 از 15 بــه بیــش از 21 درصــد جهــش 
کــرده اســت )نمــودار 12(. بــا توجــه بــه مجوزهایــی کــه دولــت در بودجــه 97 بــرای انتشــار اوراق 
بدهــی دریافــت خواهــد کــرد، پیش بینــی می شــود فشــار تأمیــن مالــی دولــت از بــازار بدهــی، 

مانعــی جــدی بــرای کاهــش نــرخ ســود در ســال 97 خواهــد بــود.
نمودار 16-12 روند نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسالمی سررسید 1397/12/28

 مأخذ: شرکت فرابورس ایران و محاسبات نگارنده
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رشد اقتصادی
بررســی نــرخ رشــد اقتصــادی یــک دهــه اخیــر نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران از یــک ســو 
بــا پدیــده کم رشــدی و از ســوی دیگــر بــا نوســانات نامطلــوب در رشــد اقتصــادی مواجــه اســت؛ 
ــوده  ــرخ رشــد اقتصــادی از ســال 1384 تاکنــون، تنهــا 2/7 درصــد ب به طــوری کــه میانگیــن ن
اســت )نمــودار 13(. صنــدوق بین المللــی پــول نیــز رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 97 را 4/1 

ــی کــرده اســت. درصــد پیش بین
نمودار 16-13 روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ایــن ســطح از رشــد اقتصــادی، کمــک چندانــی بــه صنایــع بورســی نخواهــد کــرد؛ زیــرا بخش 
زیــادي از ایــن رشــد، بــه بخــش نفــت، خدمــات و کشــاورزی مربــوط می شــود کــه وزن کمــی 
در بــازار ســهام ایــران دارد. رشــد بخــش صنایــع و معــادن نیــز کــه ارتبــاط بیشــتری بــا صنایــع 
بورســی دارد، در 6 ماهــه 96، 4/5 درصــد بــوده اســت )نمــودار 14(. بخــش اعظــم ایــن رشــد بــا 
گــروه تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری، پتروشــیمی و فلــزات اساســی ارتبــاط دارد کــه تــداوم آن 

در ســال 97 محــل تردیــد اســت.
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نمودار 16-14 روند رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

قیمت مسکن
در فاصلــه بهــار 94 تــا بهــار 96، رشــد ســاالنه قیمــت مســکن در تهــران در ســطح نازلــی قــرار 
داشــته اســت، امــا در تابســتان و پاییــز 96 بــا اقــدام مقطعــی بانــک مرکــزی در جهــت کاهــش 
نــرخ ســود بانکــی، بخشــی از نقدینگــی بــه بــازار امــالک و مســتغالت نقــل مــکان کــرد کــه در 
ــا مــاه مشــابه  ــرخ رشــد قیمــت مســکن افزایــش یافــت و در پاییــن 96 در مقایســه ب ــر آن ن اث
ــع زیربنــای مســکونی در شــهر تهــران را 17 درصــد افزایــش  ســال قبــل قیمــت هــر متــر مرب
ــر افزایــش  ــک مرکــزی مبنــی ب ــدام اخیــر بان ــا اق ــا پیش بینــی می شــود ب داد )نمــودار 15(، ام
نــرخ ســود اوراق گواهــی ســپرده بــه 20 درصــد و به تبــع آن، بازگشــت نــرخ ســود حقیقــی بــه 
بــاالی 10 درصــد، رونــد افزایــش قیمــت و حجــم معامــالت مســکن بــار دیگــر کنــد و متوقــف 
شــود؛ بنابرایــن، بــازار مســکن در ســال 97 رقیــب جــدی بــرای بــازار ســهام نخواهــد بــود. البتــه 
ــاخت و ارزش  ــده س ــای تمام ش ــال 97، به ــرخ ارز در س ــش ن ــی افزای ــه پیش بین ــه ب ــا توج ب
جایگزینــی امــالک، انتظــار مــی رود قیمــت مســکن در ســال 97 بــا افزایــش بیشــتری ر مقایســه 
ــه تراکــم صنایــع صــادرات محــور در  ــا توجــه ب ــا 96 مواجــه شــود، لیکــن در ایــن ســناریو، ب ب

بــورس، بازدهــی بــورس از محــل افزایــش نــرخ ارز، بیــش از بــازار مســکن خواهــد بــود.
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نمودار 16-15 روند رشد قیمت معامله هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران 

مأخذ: مرکز آمار ایران

قیمت طال
ــد 26  ــار رش ــودار 16( در کن ــال )نم ــی ط ــت جهان ــدی قیم ــد 8 درص ــال 96، رش ــی س ط
درصــدی نــرخ دالر، بــه افزایــش 32 درصــدی قیمــت ســکه در بــازار منجــر شــده اســت )نمــودار 
17(. بــا توجــه بــه پیش بینــی بانــک جهانــی مبنــی بــر تغییــر نکــردن معنــادار قیمــت جهانــی 
ــرخ ارز در ســال  ــا ســال 2017 و نیــز پیش بینــی افزایــش ن طــال در ســال 2018 در مقایســه ب
ــه ســرمایه گذاران خــود، بازدهــی اعطــا  ــرخ ارز، ب ــا رشــد ن ــز متناســب ب ــازار طــال نی ــده، ب آین

خواهــد کــرد.
نمودار 16-16 روند قیمت جهانی طال )دالر بر انس(

مأخذ: بانک جهانی
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نمودار 16-17 روند قیمت سکه تمام بهار آزادی )ریال(

مأخذ: شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز تهران

 روندهای بخشِی اثرگذار بر چشم انداز بازار سهام
قیمت محصوالت شیمیایی

ــر وضعیــت  قیمــت جهانــی محصــوالت پتروشــیمی از جملــه مهم تریــن متغیرهــای اثرگــذار ب
صنعــت پتروشــیمی به عنــوان بزرگ تریــن صنعــت بــورس اســت. در میــان ایــن محصــوالت، ســه 
محصــول اصلــی عبــارت  اســت از اتیلــن، متانــول و اوره کــه در ســال گذشــته متأثــر از افزایــش قیمت 
نفــت بــه ترتیــب 22/5 و 27 درصــد رشــد کردنــد )نمــودار 18، 19 و 20(. تحــت تأثیــر رشــد قیمــت 
محصــوالت پتروشــیمیایی، ســودآوری صنعــت پتروشــیمی در بــورس اوراق بهــادار تهــران افزایــش 
ــه  ــرد و ب ــود ک ــت پتروشــیمی 35 درصــد صع ــن رخــداد، شــاخص صنع ــه در نتیجــه ای ــت ک یاف
افزایــش شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار تهــران و شــاخص فرابــورس منجــر شــد، براي نمونه ســهام 
شــرکت های پتروشــیمی زاگــرس، پتروشــیمی مــارون و پتروشــیمی خراســان در یــک ســال اخیــر 
بــه ترتیــب 57، 29 و 24 درصــد بازدهــی نصیــب ســرمایه گذاران خــود کردنــد کــه رشــد ســهام آنهــا 
تأثیــر چشــمگیری بــر رشــد شــاخص صنعــت شــیمیایی و شــاخص بــورس و فرابورس داشــته اســت. 
گفتنــي اســت بازدهــی ســهام مزبــور عــالوه بــر بهبــود قیمت هــای جهانــی مرهــون افزایــش نــرخ ارز 
نیــز بــوده اســت. درواقــع قیمت محصــوالت پتروشــیمی تابع مســتقیمی از نرخ ارز اســت؛ زیــرا درآمد 
ریالــی ناشــی از صــادرات محصــوالت بــر اســاس نــرخ ارز محاســبه می شــود، همچنین قیمــت فروش 
داخلــی محصــوالت پتروشــیمی نیــز بــر مبنــای ارزش ریالــی قیمت هــای جهانــی تعییــن مي شــود؛ 
ــرخ ارز، به طــور مســتقیم درآمــد شــرکت های پتروشــیمیایی، حاشــیه  بنابرایــن هــر افزایشــی در ن
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ســود ناخالــص و نهایتــاً ســود خالــص آنهــا را افزایــش داده و بــه رشــد قیمــت ســهام ایــن شــرکت ها 
ــه بررســی چشــم انداز قیمــت محصــوالت پتروشــیمیایی و  ــی ب منجــر می شــود. در بخش هــای آت

ــازار ســهام پرداختــه خواهــد شــد. داللت هــای آن بــرای چشــم انداز ب
نمودار 16-18 روند تغییرات قیمت جهانی اتیلن )فوب کره، دالر بر تن(

ICIS :مأخذ

نمودار 16-19 روند تغییرات قیمت جهانی متانول )سی اف آر چین، دالر بر تن(

ICIS :مأخذ

نمودار 16-20 روند تغییرات قیمت جهانی اوره )دالر بر تن(

مأخذ: بانک جهانی
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قیمت فلزات اساسی
شــاخص جهانــی فلــزات اساســی نیــز در یک ســاله منتهــی بــه فوریــه 2018 نزدیــک بــه 20 
درصــد افزایــش یافــت. ایــن افزایــش بــه رشــد ســودآوری شــرکت های گــروه فلــزات اساســی و 
اســتخراج کانه هــای فلــزی منجــر شــد؛ به طــوری کــه ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، 
ســنگ آهــن گل گهــر و ملــی صنایــع مــس بــه ترتیــب 101، 50 و 39 درصــد بازدهــی در ســال 
96 عایــد مالــکان خــود کردنــد. گفتنــي اســت رشــد نــرخ ارز و بهره بــرداری از طرح هــای توســعه 

در ایــن گــروه نیــز تأثیــر زیــادي بــر ســودآوری شــرکت های مربــوط داشــت.
نمودار 16-21 روند تغییرات شاخص جهانی فلزات اساسی )دالر بر تن(

مأخذ: بانک جهانی

تحوالت سودآوری صنایع
تحــت تأثیــر عوامــل پیش گفتــه، ســودآوری صنایــع پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتــی، فلــزات 
ــب، 14،  ــه ترتی ــال 95 ب ــا س ــه ب ــال 96 در مقایس ــزی در س ــای فل ــتخراج کانه ه ــی و اس اساس
191، 120 و 72 درصــد افزایــش یافتــه اســت، امــا صنعــت بانکــداری به دلیــل گرفتــار شــدن در 
یــک بــازی پونــزی پــر ریســک، مجبــور بــه پرداخــت ســود بــاال بــه ســپرده گذاران طــی ســنوات 
اخیــر شــده کــه در نتیجــه آن، صنعــت بانکــداری در ســال 96 به طــور خالــص بــه زیــان نشســته 
اســت. صنعــت خودروســازی نیــز بــه دالیــل ســنتی و تکــراری عملکــرد مناســبی در خلــق ســود 
بــه ثبــت نرســانده و پیش بینــی ســود ایــن صنعــت در ســال 96 در مقایســه بــا ســال قبــل، 45 

درصــد ســقوط کــرده اســت )جــدول 2(.
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جدول 16-2 تغییرات پیش بینی سود صنایع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از 95 به 96 

صنعت
پیش بینی سود صنایع منتهی به

رشد )میلیارد ریال(
1395/11/301396/11/30

14%111,853127,863محصوالت شیمیایی
191%18,26353,192فرآورده های نفتی

120%39,06386,114فلزات اساسی
72%22,06137,950استخراج کانه های فلزی

182% -6,606-8,024بانکداری
45% -7,3974,071خودروسازی

بازدهی صنایع
بــا توجــه بــه روندهــای تشــریح شــده در خصــوص نــرخ ارز، قیمــت جهانــی کاالهــا و ...، در 
میــان صنایــع مهــم بــورس، شــاخص صنعــت پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتــی، فلــزات اساســی 
و اســتخراج کانه هــای فلــزی بیــن 35 تــا 85 درصــد بازدهــی داشــته اند، امــا شــاخص صنعــت 
ــب 9,7 و 7  ــه ترتی ــد ب ــر تشــریح ش ــه پیش ت ــل مشــکالتی ک ــازی به دلی ــداری و خودروس بانک

درصــد کاهــش یافــت.
جدول 16-3 بازدهی شاخص صنایع بزرگ بورس 

بازدهی شاخص صنعت در سال منتهی به 11 بهمن 96صنعت

35/0%محصوالت شیمیایی
85/4%فرآورده های نفتی

69/8%فلزات اساسی
46/9%استخراج کانه های فلزی

9/7%-بانکداری
7/0%-خودروسازی

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز قیمت جهانی کاالها
ــر تحــوالت  ــواع کاالهــا و تأثیــر آن ب در بخش هــای قبــل، رونــد یک ســاله قیمــت جهانــی ان
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ــی و  ــای جهان ــی قیمت ه ــم انداز آت ــی چش ــه بررس ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــی ش ــع بررس صنای
ــر  ــدول 4(. ب ــود )ج ــه می ش ــهام پرداخت ــازار س ــم انداز ب ــیم چش ــرای ترس ــای آن ب داللت ه
ــی، پیش بینــی می شــود میانگیــن قیمــت جهانــی ســنگ آهن در  اســاس مطالعــات بانــک جهان
ســال 2018 در مقایســه بــا ســال قبــل، 19 درصــد کاهــش یابــد کــه ایــن خبــر نامطلوبــی بــرای 

ــت. ــزی اس ــای فل ــتخراج کانه ه ــت اس ــرمایه گذاران صنع س
ــت خــام در ســال  ــن قیمــت نف ــد میانگی ــی می کن ــی پیش بین ــک جهان ــر، بان از ســوی دیگ
ــی  ــا پیش بین ــود، ام ــر خواهــد ب ــا ســال 2017 باالت ــه 6 درصــد در مقایســه ب ــک ب 2018 نزدی
ــر ســهام گــروه فرآورده هــای  ــی قیمــت نفــت طــی ســال مذکــور، تأثیــری منفــی ب ــد نزول رون
نفتــی و شــرکت های پتروشــیمی متانولــی خواهــد داشــت. میانگیــن قیمــت اوره، فلــزات اساســی 

و فلــزات گران بهــا نیــز در ســال 2018 نزدیــک بــه 2017 بــرآورد شــده اســت.
جدول 16-4 چشم انداز یک ساله قیمت جهانی کاالها 

درصد تغییرپیش بینی قیمت 2018قیمت 2017واحدکاال

6 %53/056/0دالر بر بشکهنفت خام

0 %216215دالر بر تناوره

1 %1,9501,968دالر بر تنآلومینیوم

%1 %6,0506,118دالر بر تنمس

19 % -7057دالر بر تنسنگ آهن

9 %2,3002,500دالر بر تنسرب

3 %2,9003,000دالر بر تنروی

1 %-1,2501,238دالر بر انسطال
شاخص قیمت فلزات و 

مواد معدنی
-77.176.5-%1

مأخذ: بانک جهانی

تحوالت نسبت قیمت به عایدی (P/E) صنایع
ــیمیایی،  ــوالت ش ــورس )محص ــی ب ــت اصل ــار صنع ــدی (P/E) چه ــه عای ــت ب ــبت قیم نس
فرآورده هــای نفتــی، فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی( در زمــان تهیــه ایــن گــزارش 
 P/E ــطح ــه س ــودار 22(. اگرچ ــرار دارد )نم ــا 6/9 ق ــازه 6/4 ت ــاه 1396( در ب ــای بهمن م )انته
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صنایــع اصلــی، معقــول و بــدون حبــاب ارزیابــی می شــود، در ســطح شــرکت های هــر صنعــت 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســطح P/E برخــی شــرکت ها بــاال بــوده و ســهام برخــی از آن هــا 
ــر  ــزرگ دیگ ــت ب ــوان دو صنع ــداری و خودروســازی به عن ــروه بانک ــل، گ ــی باشــد. در مقاب حباب
بــورس، بــه ترتیــب نســبت قیمــت بــه عایــدی 10/3 و 13/1 دارنــد )نمــودار 22( کــه بــا توجــه 
بــه بــاال بــودن P/E ایــن گروه هــا، احتمــال وجــود حبــاب در قیمــت ســهام آن هــا وجــود دارد؛ 
ــده از چشــم انداز  ــی نگارن ــن دو گــروه، ارزیاب ــوب ای ــن نامطل ــه وضعیــت بنیادی ــن نظــر ب بنابرای

بانکــداری و خودروســازی در ســال 97 منفــی اســت.
نمودار 16-22 روند نسبت قیمت به عایدی صنایع مختلف 

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 چشم انداز بازار سهام
در بخــش قبــل، اطالعــات ســطح جهانــی، ســطح کالن و ســطح هریــک از گروه هــای صنعــت 
تجزیــه و تحلیــل شــد. در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نتایــج بررســی های مذکــور، چشــم انداز بــازار 
ســهام بــرای ســال 97 ترســیم می شــود )نمــودار 23(. بــر اســاس بررســی های انجــام شــده در 
ــود.  ــرخ ارز خواهــد ب ــازار ســهام در ســال 97، ن بخش هــای قبــل، مهم تریــن نیــروی پیشــران ب

در خصــوص نــرخ ارز، دو ســناریو بــرای ســال 97 محتمل الوقــوع اســت:
ــی ارز    ــال بین الملل ــل انتق ــه شــبکه نق ــداوم تنگناهــای دسترســی ب ــر ت ــرخ ارز در اث جهــش ن

ــت ترامــپ  ــه دول ــران در ســایه سیاســت های خصمان ــی ای ــط بین الملل ــروز تنــش در رواب ــا ب ی
ــورس شــامل پتروشــیمی،  ــزرگ ب ــان آن کــه تحــت ایــن ســناریو، چهــار صنعــت ب و هم پیمان
ــت  ــاد قیم ــش زی ــا افزای ــزی ب ــای فل ــتخراج کانه ه ــی و اس ــزات اساس ــی، فل ــای نفت فرآورده ه
محصــوالت و ســودآوری مواجــه خواهنــد شــد و تحــت تأثیــر ایــن رخداد، شــاخص ایــن صنایع و 



607 بازار سرمایه   /

شــاخص کل بــورس و فرابــورس، رشــد چشــمگیر و بازدهــی باالیــی را بــه ثبــت خواهنــد رســاند.
ــه منابــع ارزی ایــران در خــارج از کشــور . 1 ثبــات نــرخ ارز در اثــر رفــع تنگنــای دسترســی ب

ــه دلیــل نبــود  ــن ســناریو، ب ــط خارجــی کشــور کــه تحــت ای ــه رواب و بازگشــت آرامــش ب
چشــم انداز رشــد قیمت هــای جهانــی، بازدهــی بــازار ســهام بیــش از هــر چیــز تحــت تأثیــر 
ســطح بــاالی نــرخ ســود بانکــی قــرار خواهــد گرفــت. بــه عبــارت دیگــر، ســطح بــاالی نــرخ 
ســود بانکــی، نقدینگــی را بــه ســمت بــازار پــول و بدهــی هدایــت کــرده و بــازار ســهام رشــد 

و جذابیــت نخواهد داشــت.
نمودار 16-23 چشم انداز بازار سهام در سال 1397 

مأخذ: نتایج بررسی های نگارنده

16-2- بازار بدهی

روندهای بازار بدهی
در ایــن بخــش روندهــای بــازار بدهــی در ســال 96 و قبــل، تجزیــه و تحلیــل، و داللت هــای آن 
بــرای ترســیم چشــم انداز بــازار بدهــی 97 اســتخراج می شــود. بــر اســاس اطالعــات اوراق پذیــرش 
ــازار بدهــی ایــران در نیمــه  شــده بدهــی در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران، ارزش ب
اســفندماه 1396 بــه 45 هــزار میلیــارد تومــان بالــغ می شــود کــه نزدیک بــه 80 درصــد از ایــن اوراق، 
فرابورســی هســتند )نمــودار 24(؛ بنابرایــن فرابــورس ایــران بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن تولیــت 
پذیــرش و عرضــه اســناد خزانــه، بخــش بزرگــی از بــازار بدهــی ایــران را به خــود اختصاص داده اســت.
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علی رغــم نــرخ بــاالی رشــد انــدازه بــازار بدهــی ایــران، کمــاکان نســبت انــداز بــازار بدهــی 
ــدازه  ــازار بــورس و فرابــورس در ســطح نازلــی قــرار دارد )نمــودار 25(. درواقــع ان ــدازه کل ب به ان
ــا بــازار ســهام، بســیار کوچک تــر از اســتانداردهای بین المللــی  بــازار بدهــی ایــران در مقایســه ب
اســت و ایــن واقعیــت حاکــی از آن اســت کــه پتانســیل های فراوانــی بــرای توســعه بــازار بدهــی 

بــا نــرخ رشــد بــاال فراهــم خواهــد بــود.
نمودار 16-24 ارزش بازار بدهی کشور )میلیارد ریال(

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران

نمودار 16-25 مقایسه ارزش بازار بدهی و سهام در پایان سال 96 )میلیارد ریال(

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران

ــا پیش بینــی صــورت گرفتــه در کتــاب اقتصــاد  ــر اســاس همیــن پتانســیل ها و منطبــق ب ب
ایــران 96، انــدازه بــازار بدهــی فرابــورس به عنــوان بخــش اصلــی بــازار بدهــی ایــران، طــی ســال 

96 بــا 77 درصــد رشــد بــه 35 هــزار میلیــارد تومــان نزدیــک شــد )نمــودار 26(.
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نمودار 16-26 روند رشد ارزش بازار بدهی فرابورس ایران 

مأخذ: شرکت فرابورس ایران

به رغــم رشــد 77 درصــدی بــازار بدهــی در ســال 96، ارزش معامــالت اوراق بدهــی در فرابــورس 
ایــران در 11 ماهــه 96، تنهــا 10 درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه 
ــه 95، در  ــورس در 11 ماه ــی فراب ــالت اوراق بده ــه ارزش معام ــی ک ــودار 27(، در حال اســت )نم
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 94 قریــب بــه 30 درصــد افزایــش یافتــه بــود. کاهش مقطعــی نرخ 
ســود دلیــل اصلــی کاهــش ســرعت رشــد ارزش معامــالت بــوده اســت، امــا به دلیــل پیش بینــی 
افزایــش نــرخ ســود ایــن اوراق بــه بیــش از 20 درصــد در ســال 97، رونــق معامــالت اوراق بدهــی 

ــود. ــی می ش ــال 96 پیش بین ــش از س ــور چشــمگیری بی ــال 97 به ط در س
نمودار 16-27 روند ارزش معامالت اوراق بدهی فرابورس )میلیارد ریال(

مأخذ: شرکت فرابورس ایران

ارزش معامــالت اوراق بدهــی بورســی نیــز بــه دالیــل مشــابه در ســال 96 در مقایســه بــا ســال 
95 کاهــش یافتــه اســت )نمــودار 28(. لیکــن معامــالت ایــن اوراق نیــز متأثــر از سیاســت بانــک 

مرکــزی مبنــی بــر افزایــش نــرخ ســود در ســال 97 به طــور ملموســی رونــق خواهــد یافــت.
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نمودار 16-28 روند ارزش معامالت اوراق بدهی بورسی )میلیارد ریال( 

مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تأثیــر سیاســت اخیــر بانــک مرکــزی در انتشــار اوراق گواهــی ســپرده 20 درصــدی بــر افزایش 
بازدهــی و جذابیــت اوراق بدهــی در جــدول 5 نمایــش داده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، به تازگي 
بازدهــی 4 نمونــه از اوراق بدهــی فرابــورس ایــران بــه ســطح 22 تــا 24 درصــد ارتقــا یافته اســت.

جدول 16-5 بازدهی برخی اوراق بدهی 

YTM در تاریخ 20 اسفند 96تاریخ سررسیدنام اوراق

24/17 %1397/10/10اسناد خزانه اسالمی

23/80 %1397/12/28اسناد خزانه اسالمی

22/52 %1399/1/9مرابحه سیمان شرق

22/76 %1397/10/14مشارکت شهرداری مشهد

مأخذ: شرکت فرابورس ایران

بودجه 97 و آثار آن بر بازار بدهی
در الیحــه بودجــه ســال 97 نزدیــک بــه 85 هــزار میلیــارد تومــان مجــوز انتشــار انــواع اوراق 
ــی  ــق پیش بین ــات کمیســیون تلفی ــر اســاس مصوب ــه ب ــه  شــده اســت ک ــی در نظــر گرفت بده
می شــود مجمــوع ایــن مجوزهــا بــه بیــش از 92 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد؛ بنابرایــن، 
رقــم مجوزهــای قانونــی در نظــر گرفتــه شــده در بودجــه 97 بــرای انتشــار اوراق بدهــی توســط 
ــدازه  ــر ان ــت، وزارتخانه هــا، شــرکت ها و ســازمان های دولتــی و شــهرداری ها بیــش از دو براب دول
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کل بــازار بدهــی کشــور در پایــان ســال 96 اســت؛ از ایــن رو پیش بینــی می شــود مفــاد تبصــره 
5 بودجــه 97، به عنــوان پیشــران اصلــی افزایــش انــدازه بــازار بدهــی و حجــم و ارزش معامــالت 
آن عمــل کــرده و ضمــن ایجــاد بازدهی هــای جــذاب بــرای ســرمایه گذاران ایــن بــازار، به عنــوان 

نیرویــی بــرای فشــار افزایشــی بــه نــرخ ســود عمــل کنــد.
جدول 16-6 مجوزهای انتشار اوراق بدهی مندرج در الیحه بودجه سال 97 

بند و تبصره 
بودجه

ناشرنوع اوراق
مبلغ )هزار 
میلیارد ریال(

260دولتاوراق مالی اسالمی )ریالی-ارزی(بند )ب( تبصره 5

95دولتاسناد خزانه اسالمیبند )ه( تبصره 5

30دولتاسناد تسویه خزانهبند )و( تبصره 5

اسناد خزانه اسالمی با سررسید بند )ز( تبصره 5
100دولتزیر یک سال

بند )ح( تبصره 5
اوراق مالی اسالمی )برای 

بازپرداخت اوراق سررسید شده در 
سال 97(

50دولت

شهرداری ها و سازمان های اوراق مالی اسالمی )ریالی(بند )د( تبصره 5
80وابسته

70شرکت ها و سازمان های دولتیاوراق مالی اسالمی )ریالی(بند )الف( تبصره 5

شرکت های تابعه وزارت نفت اوراق مالی اسالمی )ریالی-ارزی(بند )ط( تبصره 5
50و صنعت

113شرکت های تابعه وزارت نفتاوراق مالی اسالمی )ریالی-ارزی(بند )ی( تبصره 5

848مجموع مجوز انتشار اوراق بدهی مندرج در الیحه بودجه 97 کل کشور

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس
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بحران نظام بانکی و آثار آن بر بازار بدهی
چالش هــای نظــام بانکــی و درگیــری بانک هــا در یــک بــازی پونــزی بــرای بقــا، منجــر بــه بــاال 
مانــدن نــرخ ســود اســمی و حقیقــی شــده اســت. بــا بــه تعویــق افتــادن جراحــی سیســتم بانکــی، 
ــد؛  ــد ش ــتر خواه ــود بیش ــرخ س ــر روی ن ــا ب ــزی بانک ه ــازی پون ــار افزایشــی ب ــال 97 فش در س
بنابرایــن، ســطح بــازده مــورد انتظــار ســرمایه گذاران در بــازار اوراق بدهــی در مقایســه بــا ســال 96 
ــرای کســب و کارهــا و شــرکت ها  ــازار بدهــی ب افزایــش خواهــد یافــت. در نتیجــه اســتقراض از ب
ــده  ــز ســهم عم ــال 97 نی ــن رو در س ــی دارد؛ از ای ــری کاف ــت و توجیه پذی ــته جذابی ــد گذش مانن
اســتقراض از بــازار بدهــی بــه دولــت ملــی و دولت هــای محلــی )شــهرداری ها( اختصــاص خواهــد 
یافــت و دولــت همچنــان رکــن اصلــی اســتقراض از بــازار بدهــی خواهــد بــود. در ایــن شــرایط، بازار 
بدهــی یکــی از مهم تریــن وظایــف ذاتــی و خطیــر خــود کــه تســهیل تأمیــن مالــی بنگاه هاســت، 
از دســت خواهــد داد؛ بنابرایــن در ســال 97 اگرچــه شــاهد بــزرگ شــدن ســریع بــازار بدهــی بــه 
ســیاق ســنوات قبــل خواهیــم بــود، ایــن مســئله کمــک چندانــی بــه بخــش حقیقــی اقتصــاد ایران 
نخواهــد کــرد. بلکــه حتــی بــا بــاال بــردن نــرخ ســود، هزینــه تأمیــن مالــی بنگاه هــا را نیــز افزایــش 

داده و از ایــن حیــث، به صــورت منفــی بــر بخــش حقیقــی تأثیــر مي گــذارد.
چشم انداز بازار بدهی

ــازار بدهــی بدیــن  بــر اســاس بررســی های بخش هــای قبــل، مؤلفه هــای اصلــی چشــم انداز ب
شــرح است:

ــازار بدهــی از ســکه خواهــد افتــاد و  ــازار ارز، ب ــروز التهــاب در ب گفتنــي اســت در صــورت ب
ــازار ارز، طــال، ســهام و درنهایــت مســکن  ــازار بدهــی بــه ســمت ب شــاهد خــروج نقدینگــی از ب
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خواهیــم بــود، امــا در صورتــی کــه تنگنــای دسترســی بــه سیســتم نقــل و انتقــال بین المللــی ارز 
رفــع شــده و تنشــی در روابــط خارجــی ایــران ایجــاد نشــود، بــا بازگشــت آرامــش بــه بــازار ارز، 

ــود. ــد ب ــرای ســرمایه گذاری خواه ــازار ب ــن ب ــی، جذاب تری ــازار بده ب

16-3- تحلیل وضعیت نهادی بازار سرمایه ایران

هــدف ذاتــی هــر بــازار ســرمایه، تســهیل در امــر تأمیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی اســت، امــا 
علی رغــم گذشــت ســالیان متمــادی از تأســیس بــازار ســرمایه ایــران و تمــام تالش هــا در راســتای 
ارتقــاي کارایــی و اثربخشــی آن، نقــش بــازار ســرمایه در تأمیــن مالــی فعالیت هــای بخــش حقیقــی 
اقتصــادی ایــران ناچیــز اســت و کمــاکان بخــش اعظــم بــار تأمیــن مالــی کشــور را، نظــام بانکــی 
ســنتی بــه دوش می کشــد. حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــرا بــازار ســرمایه ایــران از نقش آفرینــی 
ــده اســت؟  ــاز مان ــد اقتصــادی ب ــه فعالیت هــای مول ــر در عرصــه تخصیــص بهینــه ســرمایه ب مؤث
ــازار ســرمایه جســت وجو کــرد. پاســخ ایــن پرســش را می بایــد در چالش هــای نهــادی پیــش ب

ــران  ــت. ای ــرمایه گذاران اس ــت از س ــرمایه، حفاظ ــازار س ــعه ب ــادی توس ــات نه ــی از الزام یک
در شــاخص حفاظــت از ســرمایه گذاران از بیــن 137 کشــور جهــان در رتبــه  126قــرار گرفتــه 
اســت. در نبــود نظــام مؤثــر حفاظــت از ســرمایه گذاران، انگیــزه کافــی بــرای مشــارکت در بــازار 
ســرمایه وجــود نخواهــد داشــت و ایــن امــر ســبب ناکامــی بــازار ســرمایه در تحقــق بخشــیدن بــه 

ــرای فعالیت هــای اقتصــادی اســت. ــی آن می شــود کــه تأمیــن ســرمایه ب هــدف ذات
جدول 16-7 رتبه ایران در برخی نماگرهای شاخص رقابت پذیری جهانی 

رتبه ایراننماگر
تعداد کشورهای 

رتبه بندی شده
صدک ایران

8%126137شاخص حفاظت از سرمایه گذاران

8%126137کیفیت قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

9%125137کارایی هیئت مدیره شرکت ها

14%118137کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی

20%110137شاخص حفاظت از حقوق سهامداران اقلیت

23%106137شاخص حقوق قانونی قرض دهنده و قرض گیرنده

مأخذ: مجمع جهانی اقتصاد
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کیفیــت قوانیــن و مقــررات بــورس اوراق بهــادار نیــز دیگــر متغیــر مهــم نهــادی اســت کــه 
بــرای توســعه یــک بــازار بدهــی و نقش آفرینــی مؤثــر آن، بســیار مهــم خواهــد بــود؛ در حالــی 
کــه ایــران جــز 8 درصــد پایینــی کشــورهای جهانــی در کیفیــت قوانیــن و مقــررات بــورس اوراق 

بهــادار اســت.
ــع  ــه داف ــی ک ــل مهم ــرکت ها، از عوام ــره ش ــتن هیئت مدی ــی نداش ــر، کارای ــوی دیگ از س
ــان از  ــور جه ــن 137 کش ــران در بی ــفانه ای ــود و متأس ــی می ش ــورس تلق ــرمایه گذاری در ب س
ــات  ــر الزام ــت. از دیگ ــه  اس ــرار گرفت ــه 125 ق ــرکت ها در رتب ــره ش ــی هیئت مدی ــث کارای حی
ــرمایه پذیر  ــای س ــری بنگاه ه ــفافیت و نظارت پذی ــه ش ــد ب ــرمایه، بای ــازار س ــعه ب ــی توس حیات
ــاالی حســابداری و حسابرســی اســت؛ در  ــر مســتلزم اســتانداردهای ب ــن ام اشــاره کــرد کــه ای
حالــی کــه ایــران از نظــر کیفیــت ایــن اســتانداردها در زمــره 14 درصــد کشــورهای پاییــن جهان 

ــرار دارد. ق
جایــگاه ایــران در شــاخص حفاظــت از حقــوق ســهامداران اقلیــت نیــز وضعیت مطلوبــي ندارد. 
رتبــه 110 از 137 در شــاخص حفاظــت از ســهامداران خــرد، نشــان یکــی از چالش هــای جــدی 
جلــب مشــارکت آحــاد جامعــه در بــازار ســرمایه اســت؛ زیــرا در نبــود قوانیــن محافظت کننــده 
ــی بنگاه هــا و  ــرای مشــارکت ســرمایه های خــرد در تأمیــن مال از ســهامداران خــرد، انگیــزه ای ب

طرح هــای توســعه باقــی نخواهــد مانــد.
چالش هــای نهــادی فــوق، و بســیاری تنگناهــای نهــادی دیگــر، موانــع اصلــی جلــب مشــارکت 
آحــاد مــردم و بنگاه هــای اقتصــادی در طــرح عرضــه و تقاضــای منابــع مالــی در بــازار ســرمایه 
ــوی  ــه از س ــرمایه چ ــازار س ــارکت در ب ــرخ مش ــادی، ن ــای نه ــن چالش ه ــور ای ــت. در حض اس
عرضه کننــدگان منابــع مالــی و چــه از ســوی متقاضیــان آن، نــازل خواهــد بــود و نتیجــه ای جــز 

ســهم ناچیــز بــازار ســرمایه از تأمیــن مالــی بخــش حقیقــی اقتصــاد ایــران نخواهــد داشــت.



منابع انسانی و بازار کار
فصل هفدهم:

عالءالدین ازوجی
ــاون،  ــتغال وزارت تع ــعه اش ــت گذاری و توس ــر سیاس ــرکل دفت ــر و مدی ــاور وزی مش

ــاه اجتماعــی کار و رف





چکیده
شــواهد تاریخــی جهــان حاکــی از دو تجربــه متفــاوت از بعــد اســتفاده منابــع انســانی در رونــد توســعه اقتصــادی و 
اجتماعــی اســت. اینکــه در فرآینــد توســعه، ســاختار منابــع انســانی از بعــد ســنی یــا میــزان وابســتگی جمعیــت در چه 
شــرایطی قــرار گرفتــه باشــند اهمیــت دارد. ایــران در ســال 2016 در میــان اجــزای شــاخص توســعه انســانی بــا درآمد 
ســرانه 16395 دالر بــه قیمــت ثابــت 2011، ســال های مــورد انتظــار تحصیــل در حــد 14/8ســال و امیــد بــه زندگــی 
75/6 ســال در رتبــه 69 جهــان قــرار گرفتــه اســت. در ســال 1395، بیــش از 70 درصــد جمعیــت کشــور جمهــوری 
اســالمی ایــران در ســن فعالیــت و اشــتغال )64-15 ســالگی(، کمتــر از 6 درصــد در ســنین ســالخوردگی )65 ســالگی 
و بیشــتر( و نزدیــک بــه 24 درصــد در ســنین 14-0 ســالگی قــرار دارنــد کــه نشــان می دهــد در وضعیــت پنجــره 
فرصــت جمعیتــی قــرار دارد. بــر اســاس سرشــماری ســال1390، جمعیــت کشــور در حدود75149هــزار نفــر بــوده کــه 
بــا رشــد ســاالنه 1/3 درصــد مطابــق برآوردهــای آن مرکــز در ســال 1396 بــه رقــم 80917 هــزار نفــر رســیده اســت 

کــه 50/7 درصــد آنــان را مــردان و 49/3 درصــد نیــز زنــان تشــکیل می دهنــد.
آمارهــا نشــان می دهــد در ســال 1390 حــدود 15/8 درصــد از کل جمعیــت در گــروه ســنی 0 تــا 9 ســاله قــرار 
دارنــد کــه در ســال 1395 ایــن رقــم بــه 17/1 درصــد رســیده اســت؛ یعنــی به تدریــج بــا ازدواج جمعیــت دهــه 
شــصتی ها، فرزنــدان آنهــا در ایــن گــروه ســنی قــرار دارنــد و گویــای انتقــال تدریجــی ســهم جمعیتــی جــوان 
کشــور بــه ســنین باالتــر اســت. ســهم جمعیــت گــروه ســنی 30 تــا 64 ســاله کــه بیشــتر نیــروی کار جمعیــت 
در ایــن گــروه قــرار دارد، از 39/3 درصــد در ســال 1390 بــه 44/7 درصــد در ســال 1395 رســیده اســت. ســهم 
جمعیــت گــروه ســنی 65 ســاله و بیشــتر نیــز کمــاکان در ســطح 5/7 درصــد باقــی مانــده اســت. در کنــار تأثیــر 
تغییــرات ســاختار ســنی جمعیــت بــر بــازار کار و اشــتغال، آثــار آن بــر منابــع و مصرف هــای اجتماعــی بارویکــرد 

بلندمــدت بســیار حیاتــی اســت.
جمعیــت فعــال کشــور از 23/4 میلیــون نفــر در ســال 1390 بــه رقــم 25/8 میلیــون نفــر در ســال 1395 رســیده 
اســت. طــی ایــن ســال ها در حــدود 481 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور افــزوده شــده اســت، در حالــی 
کــه جمعیــت فعــال طــی یــک ســال منتهــی بــه پاییــز ســال 1396، بــا افزایــش بالــغ بــر 972 هــزار نفــر بــه 
ــا الگــوی  ــه دانشــگاهی ب ــان دانش آموخت ــرخ مشــارکت زن ــر رســیده اســت. الگــوی ن ــون نف ــم 26/5 میلی رق
نــرخ مشــارکت کل کشــور تفــاوت اساســی نــدارد و نشــان از آن دارد کــه دانش آموختــه دانشــگاهی می تواننــد 

به عنــوان پتانســیل مناســبی بــرای افزایــش مشــارکت نیــروی کار در ایــران باشــند.
جمعیــت شــاغل کشــور در ســال 1390 بالــغ بــر 20/5 میلیــون نفــر بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 1395 بــه رقم 



22/6 میلیــون نفــر رســیده اســت. طــی ایــن دوره ســاالنه 416 هــزار نفــر بــر تعــداد شــاغالن کشــور افــزوده 
شــده اســت. در حالــی کــه جمعیــت شــاغل کشــور طــی یــک ســال منتهــی بــه پاییــز ســال 1396، بــا افزایــش 
بالــغ بــر 957 هــزار نفــر بــه رقــم 23/3 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت. شــواهد آمــاری حاکــی اســت کــه 
فرصت هــای شــغلی )هرچنــد غیررســمی( در اقتصــاد ایــران نســبت بــه گذشــته به خصــوص در شــرایط رکــودی 

مربــوط بــه دهــه قبــل بهتــر شــده اســت.
از کل جمعیــت فعــال کشــور در ســال 1395 بیــش از 3/2 میلیــون نفــر زمینــه کاری بــرای آنــان فراهــم نبــود و 
در جرگــه بیــکاران کشــور قــرار گرفتنــد. نــرخ بیــکاری کشــور از 12/3 درصــد در ســال 1390 بــه 12/4 درصد در 
ســال 1395 و 11/9 درصــد در پاییــز ســال 1396 رســیده اســت. نــرخ بیــکاری جوانــان )15 ســاله تــا 29 ســاله( از 
رقــم 20/6 درصــد در ســال 1384 بــه 25/9 درصــد در ســال 1395 و 25/0 درصــد در پاییــز ســال 1396 رســیده 
ــر بنگاه هــای  ــکاری کشــور ناشــی از مشــکالت حاکــم ب ــره بی اســت. ضمــن اینکــه بیــش از 11 درصــد ذخی

اقتصــادی بــوده کــه منجــر بــه اخــراج یــا تعدیــل نیروهــا شــده اســت.
حداقــل دســتمزد اســمی ســاالنه، از 39/6 میلیــون ریــال در ســال 1390 بــا رشــد ســاالنه متوســط 18/8درصــد بــه 
رقــم 111/6 میلیــون ریــال در ســال 1396 افزایــش یافتــه اســت. نکتــه جالــب آنکــه همواره رشــد حداقل دســتمزد 
واقعــی ســاالنه پاییــن و کمتــر از یــک درصــد )متوســط 0/8 درصــد( و تــالش بــرای جبــران دســتمزد ســنوات قبل 
آن و افزایــش قــدرت خریــد کارگــران بــوده اســت. بــر اســاس نتایــج کارگاه هــای صنعتــی کشــور، در ســال 1393 
نســبت مــزد و حقــوق و کل جبــران خدمــات بــه ارزش افــزوده بنگاه هــای صنعتــی بــه ترتیــب در حــدود 13/2 
درصــد و 21/6 درصــد بــوده، کــه بیانگــر ســهم پاییــن دســتمزد و یــا به طــور کلــی، کل جبــران خدمــات نیــروی 

کار در میــزان ســوددهی بنگاه هــای اقتصــادی کشــور اســت.
پیش بینــی می شــود کــه جمعیــت کشــور در ســال 1397 بــه بیــش از 81/9 میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت 
کــه 50/4 درصــد آنــان را مــردان و مابقــی نیــز زنــان تشــکیل می دهنــد. ضمــن آنکــه پیش بینــی می شــود کــه در 
ایــن ســال پذیــرش دانشــجویان دانشــگاه ها بــه بــاالی 1100 هــزار نفــر خواهــد رســید کــه بخشــی از دانشــجویان 
در حــال تحصیــل )بالــغ بــر 970 هــزار نفــر( در ایــن ســال فارغ التحصیــل شــده و بخــش عمــده ای )نزدیــک بــه 
80 درصــد( از آنهــا وارد بــازار کار خواهنــد شــد. در ســال 1397 بالــغ بــر 840 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور 

افــزوده شــود کــه بخــش عمــده آنــان را فارغ التحصیــالن دانشــگاهی )80 درصــد( تشــکیل خواهنــد داد.
ــی نمــوده  ــرای طرح هــای اشــتغال زای پیش بین ــع ای ب ــون بودجــه ســال 1397 مناب ــت در تبصــره 18 قان دول
اســت کــه زمینــه مناســبی بــرای کاهــش هزینــه تأمیــن منابــع مالــی بنگاه هــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و تعاونــی خواهــد بــود. همچنیــن برنامــه مداخــالت توســعه ای در بــازار کار بــرای افزایــش 
ــی  ــرد. پیش بین ــد ک ــال خواه ــگاهی دنب ــل دانش ــوان و فارغ التحصی ــکار ج ــتغال زایی بی ــری و اش ــتغال پذی اش
افزایــش حداقــل دســتمزد بــرای ســال 1397 فراتــر از نــرخ تــورم قطعــی خواهــد بــود و احتمــال اینکــه ایــن 

رشــد بــه باالتــر از 15-14 درصــد برســد وجــود خواهــد داشــت.
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17-1- مقدمه

شــواهد تاریخــی کشــورهای شــرق و جنــوب شــرق آســیا و در مقابــل، کشــورهای آمریــکای 
ــع انســانی  ــا نامناســب از مناب ــاوت از بعــد اســتفاده مناســب ی ــه متف التیــن حاکــی از دو تجرب
در رونــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی اســت. کشــورهای آســیایی بــه نحــوی تجربــه موفــق و 
کشــورهای آمریــکای التیــن ناموفــق در ایــن زمینــه یــاد می شــوند. زمانــی دولت هــای آمریــکای 
التیــن متوجــه اهمیــت منابــع انســانی شــدند کــه بخشــی از دوران طالیــی توســعه بــا کمتریــن 
بهره منــدی عبــور کردنــد. منابــع انســانی هــر کشــوری ارزشــمند اســت و بخــش مهمــی از آن 
ــع  ــد. حــال اینکــه در فراینــد توســعه، ســاختار مناب ــازار کار و تولیــد قــرار می گیرن در فراینــد ب
انســانی از بعــد ســنی، در چــه شــرایطی قــرار گرفتــه باشــد یــا اینکــه میــزان وابســتگی جمعیــت 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــواره س ــا دارد. هم ــی در برنامه ریزی ه ــت اساس ــت، اهمی ــو اس ــه نح ــه چ ب
ــد(  ــر از 30 درص ــاله کمت ــر 15 س ــت زی ــد )نســبت جمعی ــان 30 درص ــت جوان نســبت جمعی
ــر از  ــتر کمت ــاله و بیش ــت 65 س ــبت جمعی ــد )نس ــالخوردگان 15 درص ــت س ــبت جمعی و نس
ــدگاه  ــت. از دی ــه اس ــر گرفت ــن در نظ ــتگی پایی ــبت وابس ــتانه نس ــوان آس ــد( را به عن 15 درص
جمعیت شــناختی ایــن تغییــرات در ســاختار ســنی ویژگــی دوره ای اســت کــه موهبــت )ســود( 

ــدد.1 ــوع می پیون ــه وق ــی در آن ب جمعیت
بــر اســاس نتایــج مرکــز آمــار ایــران در ســال 1395، بیــش از 70 درصــد جمعیــت جمهــوری 
ــد در  ــر از 6 درص ــالگی(، کمت ــنین 15-64 س ــتغال )س ــت و اش ــن فعالی ــران در س ــالمی ای اس
ســنین ســالخوردگی )ســنین 65 ســالگی و بیشــتر( و نزدیــک بــه 24 درصــد در ســنین 14-0 
ســالگی قــرار دارنــد کــه نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران بــر اســاس معیارهــای ســازمان ملــل در 
ــه  وضعیــت پنجــره فرصــت جمعیتــی قــرار دارد. ایــن شــرایط در فراینــد انتقــال جمعیتــی و ب
دنبــال کاهــش موالیــد در کشــور ایجــاد شــده اســت و به زعــم بســیاری از جمعیت شناســان در 
ــی کشــور،  ــن مســئله جمعیت ــال حاضــر اصلی تری ــرار دارد. در ح ــی« ق ــی جمعیت دوران »طالی
ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای اســتفاده بهینــه از جمعیــت بالقــوه فعــال کشــور در جهــت ارتقــای 
رشــد اقتصــادی و بهبــود رفــاه اســت کــه در حــال حاضــر اســتفاده از ایــن ظرفیــت در کشــور 

ــدارد. ــل وجــود ن به صــورت بالفع

1. Eloundou-Enyegue, 2013
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البتــه ایــن مســئله بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد کــه تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت 
ــا تغییــر ســاختار ســنی،  و نســبت وابســتگی شــتاب رشــد اقتصــادی را تضمیــن نمی کنــد و ب
موهبــت جمعیتــی بــه شــکل خــودکار ایجــاد نمی شــود. دســتیابی بــه موهبــت جمعیتــی در کنار 
ــت.1  ــتی اس ــات سیاس ــرمایه گذاری ها و الزام ــه ای از س ــد مجموع ــنی، نیازمن ــاختار س ــر س تغیی
بســیاری از اندیشــمندان معتقدنــد کــه قــدرت و انــدازه موهبــت جمعیتــی بــه تــوان اقتصــاد برای 
جــذب نیــروی کار و ایجــاد اشــتغال مولــد بــرای جمعیــت فعــال فزاینــده بســتگی دارد و زمانــی 

کــه ایــن اتفــاق بیفتــد، آثــار اقتصــادی حاصــل از آن تأثیرگــذار و پایــدار خواهــد بــود.
از بعــد مدیریــت بــازار کار نیــز، منابــع انســانی و نیــروی کار به عنــوان مهم تریــن عامــل تولیــد 
بنگاه هــای اقتصــادی محســوب می شــود. در اصــل یکــی از عواملــی اســت کــه می توانــد تــا انــدازه 
زیــادی محدودیت هــا و کمبودهــای فیزیکــی و مــادی دیگــر عوامــل را بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
ــی  ــد و حت ــک نمای ــازمان ها کم ــا و س ــد بنگاه ه ــش تولی ــه افزای ــرده و ب ــران ک ــازمان ها جب و س
ــزان  ــون توجــه سیاســت گذاران و برنامه ری ــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی، همــواره کان در فراین
اقتصــادی- اجتماعــی باشــد؛ از ایــن رو در بحــث بــازار کار، تحــوالت عرضــه و تقاضــا از یــک طــرف 
و ریشــه یابی تغییــرات ســاختاری آن و پیامدهــای بعــدی آن از جانــب دیگــر اهمیــت باالیــی در 

ــی دارد. ــش خصوص ــی بخ ــازمانی و حت ــای کالن و س ــت گذاری ها و برنامه ریزی ه سیاس
تحلیــل و بررســی تحــوالت بــازار کار کشــور ایــران از ابعــاد مختلــف، به ویــژه جوانــان، زنــان 
ــد و اشــتغال«  ــوان ســال »تولی ــالن دانشــگاهی به خصــوص در ســال 1396 به عن و فارغ التحصی
ــازار کار و  ــانی و ب ــع انس ــت مناب ــی از وضعی ــل منطق ــوان تحلی ــه بت ــرای اینک ــت دارد. ب اهمی
چشــم انداز آن ارائــه کــرد، بایــد بــه هــر دو منظــر )بــا در نظــر گرفتــن ســایر مالحظــات اقتصــادی 
و اجتماعــی( توجــه کــرد. بــا ایــن توصیــف، در ایــن فصــل ســعی خواهــد شــد ابتــدا مؤلفه هــای 
ــه  ــپس ب ــود س ــاره ش ــر اش ــور مختص ــانی به ط ــع انس ــازار کار و مناب ــده ب ــی و تعیین کنن اصل
بررســی وضعیــت مؤلفه هــای بــازار کار و منابــع انســانی در گذشــته بــر اســاس آمارهــای رســمی 
ــازار کار در ســال 1397 موضــوع بعــدی ایــن  ــع انســانی و ب پرداختــه می شــود. چشــم انداز مناب
ــی ایــن فصــل را تشــکیل  قســمت از فصــل اســت و درنهایــت، جمع بنــدی کلــی موضــوع پایان

می دهــد.

1. Gribble and Bremner, 2012, Eloundou-Enyegue, 2013, Bloom and et al, 2002
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17-2- مؤلفه های تعیین کننده منابع انسانی و بازار کار

چارچوب نظری و مفهومی
چارچوب هــای نظــری و حتــی کاربــردی در ترســیم منابــع انســانی و بــازار کار کشــور مفیــد 
اســت. جمعیــت و منابــع انســانی، مبنــای سیاســت گذاری اشــتغال و شــکل گیری بــازار کار هــر 
ــد بخــش مهمــی از زوایــای سیاســت گذاری  ــه ایــن موضــوع می توان اقتصــادی اســت و توجــه ب
ایــن حــوزه را تشــریح نمایــد. در ایــن چارچــوب، هــر یــک از مؤلفه هــای اصلــی بــازار کار پرداختــه 

خواهــد شــد.
الف- توسعه منابع انسانی

ــره وری  ــاه و به ــاخص های رف ــش ش ــا افزای ــادی ب ــتگی زی ــانی، همبس ــع انس ــعه مناب توس
دارد. از آنجــا کــه منابــع انســانی ماننــد دیگــر منابــع موجــود، کمیــاب و ارزشــمند اســت و بــه 
واسطه شــان انســانی و اخالقــی آن، توســعه منابــع انســانی در چارچــوب توســعه پایــدار اهمیــت 
ویــژه ای پیــدا می کنــد. در رویکــرد توســعه پایــدار، توســعه منابــع انســانی به عنــوان هــدف غایــی 
مطــرح نمی شــود و بلکــه هــدف میانــی اســت و هــدف را می تــوان نیــل بــه توســعه پایــدار کــه 
دارای ســه رکــن )اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی( اســت در نظــر گرفــت. از نــگاه خــرد 
ــد  ــده و نظام من ــای برنامه ریزی ش ــته فعالیت ه ــک رش ــامل ی ــانی ش ــع انس ــعه مناب ــم، توس ه
اســت کــه ســازمان طراحــی می کنــد تــا فرصت هــای یادگیــری بــرای کســب مهارت هــای الزم 
به منظــور انجــام وظایــف شــغلی جــاری و آینــده اعضــا را فراهــم کنــد. یادگیــری در مرکــز تمامی 
کوشــش های توســعه منابــع انســانی قــرار دارد. توســعه منابــع انســانی به عنوانکارکــرد مســتقل 

یــا کارکــرد اولیــه در واحــد مدیریــت منابــع انســانی اســت.
از زمانــی کــه اولیــن گــزارش توســعه انســانی در ســازمان ملــل )1990( منتشــر شــد، تاکنــون 
ــری از وضعیــت تاریخــی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و وضعیــت  ســعی شــده اســت تصوی
توســعه انســانی کشــورها ارائــه شــود. ایــن شــاخص به عنــوان مقیــاس جدیــدی از توســعه، معرفــی 
شــد و مبتنــی بــر ایــن ایــده اساســی اســت کــه الزمــه دســتیابی بــه زندگــی بهتر عــالوه بر داشــتن 
درآمــد باالتــر، پــرورش و بســط اســتعدادها و ظرفیت هــای انســانی اســت. شــاخص توســعه انســانی 
درصــدد اندازه گیــری متوســط دســتیابی در یک کشــور در ســه بعد اساســی توســعه انســانی اســت. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
Emerging market and Developing Economies (EMDEs) .ــ1
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ایــن ابعــاد عبارت انــد از زندگــی طوالنــی تــوأم بــا ســالمتی، دانــش و اســتاندارد شایســته زندگــی. 
هریــک از ایــن ابعــاد میــزان رفــاه یــک جامعــه را در زندگــی اجتماعی-اقتصــادی توضیــح می دهــد. 

بــرای اندازه گیــری هــر یــک از ایــن ابعــاد شــاخص هایی معرفــی شــده کــه عبــارت اســت از:
الــف( زندگــی طوالنــی تــوأم بــا ســالمتی کــه با معیــار امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد اندازه گیری 
می شــود. امیــد بــه زندگــی انتظــار زنــده مانــدن یــک فــرد در بــدو تولــد را نشــان می دهــد، به شــرط 

آنکــه الگــوی مــرگ و میــر رایــج در زمــان تولــد فــرد به همــان صــورت باقــی بماند.
ــی  ــبت ترکیب ــوم( و نس ــا وزن دو س ــاالن )ب ــواد بزرگ س ــرخ س ــیله ن ــه به وس ــش ک ب( دان
ثبت نــام ناخالــص در دوره ابتدایــی، راهنمایــی و متوســطه )بــا وزن یک ســوم( محاســبه 
می شــود؛ بنابرایــن ایــن شــاخص از میانگیــن وزنــی شــاخص باســوادی بزرگ ســاالن و شــاخص 

ــد. ــت می آی ــه دس ــص ب ــی ناخال ــی نام نویس ترکیب
ج( اســتاندارد شایســته زندگــی کــه از طریــق تولیــد ناخالــص داخلی (GDP) ســرانه )برحســب 

برابــری قــدرت خریــد دالر آمریــکا( محاســبه می شــود.
درمجمــوع، بــا ارتقــای ظرفیت هــای انســانی از طریــق آموزش های رســمی و غیررســمی، یادگیری 
و تجربه انــدوزی و ســالمت مناســب، بــه توســعه منابــع انســانی در ســطح خــرد و کالن منجــر خواهد 
ــه نظــر می رســد اســتفاده صحیــح از  شــد. آنچــه پــس از توســعه ظرفیت هــای انســانی ضــروری ب

تخصص هــا و ظرفیت هایــی اســت کــه برونــداد سیســتم آموزشــی بــه شــمار مــی رود.
ب( عرضه و تقاضای نیروی کار

عرضــه نیــروی کار تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جمله نــرخ بیکاری، پوشــش تحصیلــی، درصد 
ــرکاری، وضعیــت تأهــل، وضعیــت  ــی، دســتمزد واقعــی، درآمــد غی جمعیــت دارای تحصیــالت عال
ــروی کار حــول محــور کار و اســتراحت  ــای عرضــه نی ــی نظریه ه ــاروری و... اســت. چارچــوب اصل ب
ــت  ــه اســتراحت و فراغ ــاعاتی را ب ــه کار و چــه س ــاعاتی را ب ــرد چــه س ــی ف ــف می شــود، یعن تعری
اختصــاص می دهــد. یــک فــرد عقالیــی می توانــد جایگزینــی بــر کســب بیشــترین ســطح مطلوبیــت 
بیــن کار و اســتراحت انجــام دهــد. کار از آن جهــت دارای مطلوبیــت اســت کــه منجــر به کســب درآمد 
بــرای فــرد می شــود و از طرفــی اگــر فــرد کار نکنــد و تمــام زمــان خود را به اســتراحت مشــغول باشــد 
درآمــدی کســب نکــرده و در نتیجــه بــه مصــرف کاال و خدمــات مطلوبیــت آور قــادر نیســت؛ بنابرایــن 

محــور مهــم در بحــث عرضــه نیــروی کار نحــوه تخصیــص زمــان بیــن کار و اســتراحت اســت.
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میــزان ســاعات کار، دســتمزد واقعــی و درآمــد غیــرکاری واقعــی، از عوامــل اثرگــذار بــر عرضــه 
نیــروی کار اســت. مطابــق تئوری هــای موجــود، افزایــش دســتمزد واقعــی اثــر مثبتــی بــر عرضــه 
نیــروی کار فــرد دارد بــا فــرض اینکــه اثــر جانشــینی نســبت بــه اثــر درآمــدی بزرگ تــر باشــد 
ــر عرضــه نیــروی کار منفــی و در جهــت کاهــش  ــر افزایــش درآمــد غیــرکاری ب و همچنیــن اث
ــوار معنــی پیــدا می کنــد و وضعیــت  آن اســت. عرضــه نیــروی کار افــراد معمــوالً در قالــب خان
تحصیلــی و درآمــدی و تعهــدات آنهــا همبســتگی مهمــی بــا ســطح و رونــد عرضــه نیــروی کار 

فــرد دیگــر خانــوار دارد.
ــرآوردی از  ــه ب ــان جــاری ب ــات زم ــر اطالع ــراد عــالوه ب ــری اف ــا تصمیم گی در مدل هــای پوی
زمــان مــورد انتظــار آینــده نیــز بســتگی دارد. در ایــن مــورد می تــوان اختصــاص بیشــتر ســاعات 
روز بــه کار را در دوران جوانــی و میان ســالی بــه علــت دســتمزد بیشــتر کــه بتــوان پس انــدازی 
بــرای دوران پیــری کــه از اســتراحت بیشــتر مطلوبیــت می بــرد توجیــه کــرد. همچنین انباشــتگی 

ثــروت انســانی و غیرانســانی در ایــن الگــو، مدنظــر قــرار می گیــرد.
ســؤال اساســی در مطالعــه عرضــه نیــروی کار، میــزان مشــارکت نیــروی کار در بــازار اســت. ایــن 
ســؤال از دو جنبــه بررســی می ِشــود. اول، درواقــع تصمیم گیــری بــرای تعــداد ســاعات کار اســت؛ 
به طــوری کــه ســاعات عرضــه نیــروی متغیــری پیوســته و قابــل انتخــاب فــرض شــده بــود. دوم، 
ســؤال ایــن اســت کــه فــرد چــه موقــع تصمیــم بــه حضــور یــا عــدم حضــور در بــازار کار می گیــرد.
در رهیافــت ایســتای تقاضــای عامــل کار، در یــک مقطــع زمانــی معیــن، وضعیــت تقاضــای 
ــاط،  ــن ارتب ــد. در ای ــی می کن ــادی بررس ــای اقتص ــان و بنگاه ه ــوی کارفرمای ــل کار را از س عام
ــه  ــع هزین ــازی تاب ــل س ــا حداق ــود ی ــردن س ــر ک ــق حداکث ــده از طری ــای استخراج ش مدل ه
ــوی  ــل کار را از س ــای عام ــا، تقاض ــای تقاض ــوری پوی ــود. تئ ــل می ش ــز تحلی ــده نی تولیدکنن
ــای  ــای تقاض ــت پوی ــرد. در رهیاف ــر می گی ــی در نظ ــد دوره زمان ــی چن ــدی ط ــای تولی واحده
عامــل کار، بیــن تقاضــای واقعــی و مطلــوب بــرای عامــل کار، تفــاوت وجــود دارد و ایــن تفــاوت 
ــل  ــای عام ــای تقاض ــوری پوی ــت. در تئ ــی اس ــل و بی تعادل ــای تعدی ــود هزینه ه ــطه وج به واس
ــه تمــام  ــل ب ــد. هزینه هــای تعدی ــا می کنن ــل« نقــش بســیار مهمــی ایف کار »هزینه هــای تعدی
ــود.  ــل می ش ــروی کار متحم ــل نی ــگام تعدی ــگاه در هن ــه بن ــود ک ــالق می ش ــی اط هزینه های
در شــرایطی کــه بنــگاه به واســطه تغییــر محیــط اقتصــادی مایــل بــه تغییــر مقــدار عامــل کار 
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ــل در  ــای تعدی ــت. هزینه ه ــه اس ــل کار پرهزین ــل عام ــد تعدی ــت، درمی یاب ــده اس ــتفاده ش اس
هنــگام کاهــش تعــداد نیــروی کار نیــز شــامل هزینه هــای اخــراج نیــروی کار اســت کــه از طریــق 
ــای  ــر واحده ــری ب ــای کارگ ــق اتحادیه ه ــا از طری ــیله اداره کار ی ــده و به وس ــررات وضــع ش مق

ــود. ــل می ش ــا( تحمی ــادی )بنگاه ه اقتص
در ایــن الگــو، فــرض می شــود هزینه هــای اســتخدام مســتقل از چســبندگی بــازار کار اســت کــه 
ایــن فــرض بیانگــر محدودیت هــای ایــن رهیافــت در زمینــه بررســی ســطح اشــتغال اســت. ضمــن 
اینکــه در الگــوی پویــا، در هــر زمــان معیــن، تعــدادی از کارگــران در جســت وجوی شــغل و تعدادی 
از بنگاه هــا نیــز در جســت وجوی کارگــر هســتند؛ بنابرایــن هــر دو گــروه عامــالن اقتصــادی منابــع 
ــتجو و  ــارج جس ــامل مخ ــتخدام ش ــای اس ــد. هزینه ه ــرف جســت وجو می کنن ــمگیری را ص چش
ــه دســت آورده شــود  ــن چارچــوب ب ــد در ای ــه آن می توان ــد اســت و ســطح بهین اســتخدام جدی
کــه در بیــن عوامــل دیگــر، بــه تعــداد جســت وجو کننــدگان در هــر دو طــرف بــازار بســتگی دارد.

17-3- تحوالت مؤلفه های منابع انسانی و بازار کار

تحوالت جمعیت منبع بالقوه منابع انسانی
به طــور بالقــوه جمعیــت اصلی تریــن منبــع عرضــه نیــروی انســانی در بــازار کار اســت و دولت هــا 
همــواره بــر اســاس رشــد ایــن مؤلفــه از بــازار کار و تحــوالت آن بــه برنامه ریــزی نیــروی انســانی و 
تــالش بــرای ایجــاد اشــتغال و دیگــر برنامه هــای مربــوط بــه تعــادل بــازار کار می پردازنــد. البتــه 
بســیاری از کشــورهای جهــان به ویــژه کشــورهای شــرق آســیا از طریــق سیاســت های جمعیتــی 
ــد.  ــق عمــل کرده ان ــروی کار موف ــت عرضــه نی ــی در مدیری ــزار سیاســتی به نوع ــک اب ــوان ی به عن
جمعیــت کشــور ایــران در طــی ســه دهــه گذشــته دچار تغییــر و تحوالت گســترده ای شــده اســت. 
از یــک ســو بــا افزایــش جمعیــت در دهــه 1360، بــا فراهم کــردن نیازهــای آنــان، در حــال حاضــر 
ــوه  ــورت بالق ــد به ص ــد تولی ــری در فرآین ــرای به کارگی ــور ب ــی کش ــع اصل ــی از مناب ــوان یک به عن
محســوب می شــوند. از جانــب دیگــر، ســاختار ســنی و جنســی جمعیــت کشــور موجــب تغییــر در 

تقاضاهــای کاال و خدمــات به تدریــج شــده اســت.
بــر اســاس سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت کشــور در ســال 1390 در حــدود 75 هــزار 
و 149 هــزار نفــر بــوده کــه بــا رشــد ســاالنه 1/3 درصــد مطابــق برآوردهــای آن مرکــز در ســال 
ــردان و 49/3  ــان را م ــد آن ــه 50/7 درص ــت ک ــیده اس ــر رس ــزار و 917 نف ــم 80 ه ــه رق 1396 ب
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درصــد نیــز زنــان تشــکیل می دهنــد. ضمــن اینکــه 74/5 درصــد ایــن جمعیــت در مناطــق شــهری 
و 25/5 درصــد نیــز در مناطــق روســتایی ســاکن هســتند. البتــه تغییــر ســاختار جمعیتــی عمدتــاً 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــا نش ــال، آماره ــن ح ــت. در عی ــر اس ــدت گویات ــدت و بلندم در دوره میان م
ســال 1390 حــدود 15/8 درصــد از کل جمعیــت در گــروه ســنی 0 تــا 9 ســاله قــرار دارنــد کــه در 
ســال 1395 ایــن رقــم بــه 17/1 درصــد رســیده اســت. بــه عبارتــی، به تدریــج بــا ازدواج جمعیــت 
دهــه شــصتی ها، فرزنــدان متولدیــن آنهــا در ایــن گــروه ســنی قــرار دارنــد. در ســال 1390، ســهم 
جمعیــت گــروه ســنی 15-19 ســاله نیــز 31/5 درصــد بــوده کــه در ســال 1395 بــه 25/8 درصــد 
رســیده اســت و گویــای انتقــال تدریجــی ســهم جمعیتــی جــوان کشــور بــه ســنین باالتــر اســت.
جدول 17-1 جمعیت کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و برحسب جنس 1397-1390 )هزار نفر(

**1396*13911392139313941395*1390جنسمناطق

کل 
کشور

37906384033891539434399614049841037مرد

37244376723810138536389793942839880زن

75150760757701677970789407992680917مرد و زن

مناطق 
شهری

27024279272839528870293542984130439مرد

26623274922793428382288382930529873زن

53647554195632957252581925914660312مرد و زن

مناطق 
روستایی

10853104761052010564106071063110587مرد

10594101801016710154101411010010004زن

21447206562068720718207482073120591مرد و زن

* بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
** پیش بینی های گزارش حاضر.

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، ســهم جمعیــت گــروه ســنی 30 تــا 64 ســاله کــه بیشــتر 
نیــروی کار جمعیــت در ایــن گــروه قــرار دارد از 39/3 درصــد در ســال 1390 بــه 44/7 درصــد 
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در ســال 1395 رســیده اســت )جــدول 2(. ضمــن اینکــه ســهم جمعیــت گــروه ســنی 65 ســاله 
و بیشــتر کــه نقــش مهمــی در تعــادل منابــع و مصــارف به خصــوص اســتفاده مناســب از منابــع 
صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی دارد، نیــز کمــاکان در ســطح 5/7 درصــد باقــی 
مانــده اســت؛ بنابرایــن در کنــار تأثیــر تغییــرات ســاختار ســنی جمعیــت بــر بــازار کار و اشــتغال، 

آثــار آن بــر منابــع و مصرف هــای اجتماعــی بــا رویکــرد بلندمــدت بســیار حیاتــی اســت.
جدول 17-2 برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک سن و جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر 

ساکن )هزار نفر- درصد(

سن

13901395
متوسط رشد 
ساالنه 95 به 

90 )مرد و زن( 
مرد و 

زن
زنمرد

مرد و 
زن

زنمرد

7515037906372448017140386397851/3کل جمعیت

15/816/115/616/817/116/53/1سهم 9-0 ساله، درصد از کل

سهم 14-10 ساله، درصد 
از کل

7/67/67/57/17/26/91/9

سهم 29-15 ساله درصد 
از کل

31/531/431/725/725/825/7-0/1

سهم 64-30 ساله، درصد 
از کل

39/339/239/544/744/644/7-3

سهم 65 ساله و بیشتر، درصد 
از کل

5/75/75/85/75/46-4/8

مأخذ: مرکز آمار ایران، مستندات جمعیتی شورای برنامه ریزی جمعیت، 1394

درمجمــوع، ســاختار ســنی و جنســی جمعیــت کشــور از ابعــاد مختلــف در برنامه ریزی هــای 
ــت  ــش از 70 درصــد جمعی ــه بی ــت دارد. به خصــوص اینک کالن و شــرکت ها و ســازمان ها اهمی
کشــور در ســن فعالیــت و اشــتغال قــرار دارنــد کــه از ایــن شــرایط تحــت عنــوان پنجــره فرصــت 
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جمعیتــی یــاد می شــود. ایــن شــرایط در فراینــد انتقــال جمعیتــی و بــه دنبــال کاهــش موالیــد در 
کشــور ایجــاد شــده اســت. بــر ایــن اســاس تحــوالت جمعیتــی یــک موضوع مهــم سیاســت گذاری 
در اقتصــاد ایــران اســت و تبدیــل آن بــه فرصــت بــرای اقتصــاد، می توانــد زمینه هــای رشــد تولیــد 
و تقاضــای کل را فراهــم ســازد. طــی دهــه اخیــر، هــرم ســنی جمعیــت ایــران تغییراتــی داشــته 
اســت، به طوری کــه کاهــش میــزان مــرگ و میــر، افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــش شــدید 
ــران نیــز هماننــد جمعیــت بســیاری از کشــورهای  ــا جمعیــت ای ــاروری موجــب شــده ت ــرخ ب ن

جهــان رونــد رو بــه ســالخوردگی داشــته باشــد.
نمودار 17-1 هرم سنی جمعیت کشور در سال 1395 و 1400

هرم سنی در سال 1400 هرم سنی در سال 1395  

Source: www.populationpyramids.net

مطابــق نمــودار شــماره 1، در ســال 1395، جمعیــت جوانــان در هــرم ســنی جمعیــت کشــور 
ــرار داده  ــر ق ــازار کار را تحــت تأثی ــاً ب ــن حیــث قطع ــداد برخــوردار هســتند. ای از بیشــترین تع
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی ایــن قشــر از جامعــه موضــوع اشــتغال 
ــه لحــاظ برنامه ریــزی  ــی ب ــان اســت، شــرایط حاضــر را می تــوان حســاس ترین بازه هــای زمان آن
ــت  ــت گذاری دول ــزی و سیاس ــن رو در برنامه ری ــور دانســت؛ از ای ــتغال کش ــر اش ــه ام ــه ب و توج
بایــد بحــث اشــتغال به عنــوان محوری تریــن مســئله کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــر اســاس 
ســاختار فعلــی جمعیتــی کشــور و میــزان نــرخ کلــی بــاروری، موالیــد و مــرگ و میــر پیش بینــی 
می شــود در دهه هــای آتــی ســالخوردگی جمعیــت در ایــران شــروع شــده و به تدریــج ایــران از 

یــک کشــور دارای جمعیــت جــوان بــه یــک کشــور ســالخورده تغییــر خواهــد یافــت.
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تحوالت جمعیت با تحصیالت دانشگاهی
ــد  ــش می یاب ــروی کار افزای ــای نی ــوزش، توانمندی ه ــش ســطح ســواد و آم ــا افزای ــوالً ب معم
و بــه همــراه آن دســتمزدهای پرداختــی نیــز افزایــش می یابــد. بــا گســترش آمــوزش در ســطح 
ــال آن  ــه دنب ــد و ب ــر می کن ــازار کار تغیی ــروی کار در ب ــه نی ــب عرض ــی ترکی ــی و عال عموم
ســاختار اقتصــاد کشــور نیــز بــه همــراه آن بایــد دســتخوش تغییــر شــود تــا عــدم تعــادل در بازار 
ــه موضــوع اســتفاده از نیــروی کار متخصــص توجــه بیشــتری شــود و  کار ظاهــر نشــود. اگــر ب
زمینه هــای ارتقــای ســهم نیــروی کار در تولیــد فراهــم شــود، از یــک طــرف زمینه هــای ارتقــای 
ــرده  ــراد تحصیل ک ــاالی اف ــکاری ب ــر از بی ــش رشــد اقتصــادی و از طــرف دیگ ــره وری و افزای به

ــود. ــری می ش جلوگی
در حــال حاضــر و مطابــق آمــار مرکــز آمــار ایــران، در ســال 1395 در حــدود 12/1 میلیــون 
ــان را مــردان و 47/4  ــا تحصیــالت دانشــگاهی وجــود دارد کــه 52/6 درصــد آن نفــر جمعیــت ب
درصــد باقیمانــده مربــوط بــه زنــان اســت. ایــن ســاختار از ســال 1390 کمــاکان ادامــه داشــته 
اســت )جــدول 3(. از بعــد اینکــه بــه چــه میــزان در فعالیت هــای اقتصــادی تمایــل بــه مشــارکت 
دارنــد متفــاوت اســت به طــوری کــه بیــش از 55 درصــد از آنهــا تمایــل بــه مشــارکت در فعالیــت 
ــد و  ــرار گرفتن ــال ق ــروه غیرفع ــه گ ــده در دامن ــی مان ــد و 45 درصــد باق اقتصــادی نشــان دادن
ایــن در یــک اقتصــاد متعــادل چنــدان مناســب نیســت. به خصــوص از بعــد مــردان و زنــان نیــز 
تفاوت هــا چشــمگیرتر اســت. ضمــن اینکــه در طــی ســال های اخیــر بــر تعــداد فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی کشــور افــزوده شــده اســت و ایــن رقــم در طــی ســال های تحصیلــی 94-1393 بــه 
ســطح 859 هــزار نفــر رســیده اســت کــه نزدیــک بــه 59 درصــد آنــان را مــردان و 41 درصــد 

نیــز زنــان تشــکیل داده انــد )جــدول 4(.
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جدول 17-3 جمعیت مردان و زنان با تحصیالت دانشگاهی )ده ساله و بیشتر( 1390-1395

 کل جمعیت باجنسیتسال
تحصیالت عالی

کسانی که تمایل به کار 
دارند )فعال از نظر اقتصادی(

کسانی که تمایل به کار ندارند 
)غیرفعال از نظر اقتصادی(

1390

1001167246/453/6مرد و زن

541232955/744/3مرد

459934035/464/6زن

1391

1031358848/551/5مرد و زن

555294158/441/6مرد

476067237/063/0زن

1392

1116408848/651/4مرد و زن

597576361/039/0مرد

518831934/365/7زن

1393

1139222549/051/0مرد و زن

608649261/638/4مرد

530572934/565/5زن

1394

1183901651/948/1مرد و زن

629551548/835/2مرد

554349937/262/8زن

1395

1213897955/144/9مرد و زن

639106568/231/8مرد

574791340/659/4زن

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار، دوره های مربوطه
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جدول 17-4 تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی بر اساس مقاطع تحصیلی در سال های اخیر

سال تحصیلی

کارشناسی جمع
)لیسانس(

کارشناسی ارشد 
)فوق لیسانس(

دکترا )حرفه ای 
و تخصصی(

زن
 و 

رد
م

رد
م

زن

زن
 و 

رد
م

رد
م

زن

زن
 و 

رد
م

رد
م

زن

زن
 و 

رد
م

رد
م

زن

)1(1389-1390

57
0,7

30

28
1,4

68

21
9,6

21

31
2,1

12

15
8,6

03

14
7,9

42

46
,15

1

25
,89

8

20
,25

3

7,5
96

4,1
76

3,4
20

سهم مقطع از 
کل، سال 90-
1389)درصد(

10
0

10
0

10
0/054
/7

56
/3

67
/48/19/29/21/31/51/6

1390-91
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96

38
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43
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58
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7
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8,8
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39
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32
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27
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41
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23
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3
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3
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سهم مقطع از 
کل، سال 94-
1393)درصد(

10
0

10
0

10
0

55
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52
/2

61
/0

14
/1

13
/6

14
/71/51/31/8

1. درســال های تحصیلــی 1390-1389 و 1391-1390، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی آمــار را بــه تفکیــک جنســیت ارائــه نکــرده 
ــت. ــع اس ــورت جم و به ص

* اختالف بین جمع کل و مقاطع تحصیلی، مربوط به دوره کاردانی بوده در این جدول لحاظ نشده است.
ــز شــامل می شــود و در ســال های تحصیلــی 1390-1389 و 1391-1390، دانشــگاه جامــع  ــن آمــار، آمــار دانشــگاه آزاد را نی **در ای

علمــی کاربــردی آمــار را بــه تفکیــک جنســیت ارائــه نکــرده و به صــورت جمــع اســت.
مأخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

شاخص توسعه انسانی
 بــر اســاس گــزارش UNDP و جــدول 5، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2016 در میــان 
ــت  ــه قیمــت ثاب ــا درآمــد ســرانه 16395 دالر ب ترکیبــی از اجــزای شــاخص توســعه انســانی ب
2011، ســال های مــورد انتظــار تحصیــل در حــد 14/8 ســال و امیــد بــه زندگــی 75/6 ســال در 



631 منابع انسانی و بازار کار   /

رتبــه 69 جهــان قــرار گرفتــه اســت کــه رتبــه ایــران در مقایســه بــا ســال قبــل از آن ثابــت مانــده 
اســت. مالحظــه می شــود کــه هــر ســه شــاخص ایــران در مقیــاس جهــان وضعیــت بهتــری را 
نشــان می دهــد. از لحــاظ طبقه بنــدی، در ســال 2016 ایــران در میــان کشــورهای بــا شــاخص 
توســعه انســانی بــاال جــای گرفتــه اســت. مقایســه میــان اجــزای شــاخص توســعه انســانی ایــران 
ــه  ــت کلی ــه وضعی ــد ک ــاال نشــان می ده ــعه انســانی ب ــا شــاخص توس و متوســط کشــورهای ب
ــر  ــران به مراتــب بهتــر از متوســط ایــن کشورهاســت. بدیــن ترتیــب ایــن تصوی شــاخص های ای
گویــای توجــه بــه ارتقــای ســطح توســعه انســانی در ســطح جهانــی و منطقــه خاورمیانــه اســت. 
ــوان از  ــود می ت ــتفاده می ش ــبی اس ــو مناس ــه نح ــع ب ــن مناب ــزان از ای ــه می ــا چ ــه ت ــال آنک ح

طریــق شــاخص های دیگــری از جملــه بهــره وری نیــروی کار مــورد توجــه قــرار داد.
جدول 17-5 اجزای شاخص توسعه انسانی )HDI( کشور ایران در سطح جهانی در سال 2016

ارزش شاخص کشوررتبه جهانی
HDI

اجزای شاخص توسعه انسانی

سال های مورد امید به زندگی
انتظار تحصیل

 ppp( درآمد سرانه
2011 دالر آمریکا(

0/77475/614/816395جمهوری اسالمی ایران69

0/71771/612/314447جهان-

کشورهای با شاخص -
0/89279/416/441584توسعه انسانی خیلی باال

کشورهای با شاخص -
0/74475/513/613844توسعه انسانی باال

کشورهای با شاخص -
0/63168/611/86281توسعه انسانی متوسط

کشورهای با شاخص -
0/49759/39/32649توسعه انسانی پایین

مأخذ:UNDP، گزارش توسعه انسانی سال 2016

تحوالت عرضه کار و نرخ مشارکت اقتصادی1
ــازار کار رخ داده اســت کــه مهــم اســت.  طــی ســال های اخیــر، تغییراتــی در شــاخص های ب
ــرح  ــج ط ــاس نتای ــر اس ــال های 1395-1390 ب ــی س ــازار کار ط ــاخص های ب ــد ش ــی رون بررس
آمارگیــری نیــروی کار حاکــی از آن اســت کــه جمعیــت فعــال کشــور از 23/4 میلیــون نفــر در 
1- نــرخ مشــارکت اقتصــادی از تقســیم جمعیــت فعــال 10 ســاله و بیشــتر بــه جمعیــت در ســن کار 10 ســاله و بیشــتر بــه دســت می آیــد 

و بــاال بــودن آن نشــان از بهتــر بــودن مشــارکت در فعالیت هــای اقتصــادی می توانــد داشــته باشــد.
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ســال 1390 بــه رقــم 25/8 میلیــون نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. بــه عبــارت دیگــر، طــی 
ایــن ســال ها به طــور غیرمعمــول در حــدود 481 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور افــزوده 
شــده اســت در حالــی کــه مطابــق نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار جمعیــت فعــال کشــور 
ــم 26/5 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه  ــه رق ــه پاییــز ســال 1396، ب طــی یــک ســال منتهــی ب
اســت؛ یعنــی کــه طــی یــک ســال گذشــته بالــغ بــر 972 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور 
ــا افــت و  ــرخ مشــارکت نیــروی کار در ســال های مذکــور ب اضافــه شــده اســت. ضمــن اینکــه ن
خیزهایــی مواجــه بــوده اســت. طــی ســال های 1395-1390 میانگیــن نــرخ مشــارکت نیــروی 
کار 38/0 درصــد بــوده اســت )جــدول 6(. نــرخ مشــارکت نیــروی کار از 36/9 درصــد در ســال 

1390 بــا افــت و خیزهایــی بــه 39/4 درصــد در ســال 1395 رســید.
جدول 17-6 روند تحوالت جمعیت فعال و نرخ مشارکت نیروی کار

13841388139013941395واحدشاخص ها

متوسط رشد 
ساالنه و یا 

متوسط دوره 
)1390-1395(

پاییز 
1396

جمعیت ده ساله 
56763613466343764663654590/666017هزار نفرو بیشتر

23293238412338724701257912/026473هزار نفرجمعیت فعال
نرخ مشارکت 

41/038/936/938/239/438/040/1درصدنیروی کار

نرخ مشارکت 
نیروی کار 

مردان
64/762/860/763/264/162/864/1درصد

نرخ مشارکت 
1714/512/613/314/913/315/9درصدنیروی کار زنان

نرخ مشارکت 
دانش آموخته 

عالی
--61/449/646/451/955/050/6درصد

نرخ مشارکت 
دانش آموخته 

عالی زن
--47/835/635/437/240/336/7درصد

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار، دوره های مربوطه

کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی کشــور در ســنوات گذشــته را می تــوان ناشــی از دو عامــل 
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ــه ناامیــدی جمعیــت بیــکار از یافتــن کار و ادامــه تحصیــل بیــکاران در ســطح  اساســی از جمل
تحصیــالت دانشــگاهی دانســت. رونــد افزایشــی نــرخ مشــارکت در ســه ســال اخیــر شــروع شــده 
و در پاییــز ســال 1396 ایــن رقــم بــه بیــش از 40/1 درصــد رســیده اســت. مطابــق نمــودار 2 
ایــن موضــوع بــرای نــرخ مشــارکت مــردان و زنــان نیــز رخ داده اســت. علی رغــم افزایــش نــرخ 
ــوده  ــراه ب ــاناتی هم ــا نوس ــان ب ــرای زن ــرخ ب ــن ن ــته، ای ــال گذش ــج س ــردان در پن ــارکت م مش
اســت. تفــاوت فاحــش میــان نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال مــردان و زنــان لــزوم توجــه بــه 
ــن رو، موضــوع ایجــاد  ــد؛ از ای ــای اقتصــادی را نشــان می ده ــه انجــام فعالیت ه ــان ب ــب زن ترغی
فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان از بعــد اقتصــادی و اجتماعــی مهــم اســت. ضمــن آنکــه مطابــق 
ــه  ــاً رویکــرد ایجــاد اشــتغال ب ــی، طبیعت ــان و حتــی تجرب ادبیــات نظــری الگــوی مشــارکت زن
دلیــل وظایــف دوگانــه و توأمــان خانــواده و اجتمــاع، متفــاوت از نیــروی کار مــردان خواهــد بــود.
ــی  ــه ط ــت ک ــور اس ــی کش ــه عال ــارکت دانش آموخت ــرخ مش ــتابان ن ــد ش ــر، رش ــه مهم ت نکت
ســال های اخیــر رونــد بســیار جهشــی را از خــود نشــان داده اســت؛ به طــوری کــه از 46/4 درصــد در 
ســال 1390 بــه 55/0 درصــد در ســال 1395 رســیده اســت. ضمــن اینکــه الگــوی نــرخ مشــارکت 
زنــان دانش آموختــه دانشــگاهی بــا الگــوی نــرخ مشــارکت کل تفــاوت اساســی نــدارد و نشــان از آن 
دارد کــه در بــازار کار زنــان ایــران، دانش آموختــه دانشــگاهی می تواننــد به عنــوان پتانســیل مناســبی 
بــرای افزایــش مشــارکت نیــروی کار در اقتصــاد ایــران باشــند. بــا توجــه بــه حجــم فارغ التحصیــالن 

دانشــگاهی انتظــار افزایــش ایــن رونــد در ســال های آینــده کمــاکان وجــود دارد.
نمودار 17-2 روند نرخ مشارکت نیروی کار کل، زن و مرد )درصد(
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تحوالت تقاضای کار و بیکاری1
ــم  ــن رق ــوده کــه ای ــر 20/5 میلیــون نفــر ب ــغ ب جمعیــت شــاغل کشــور در ســال 1390 بال
در ســال 1395 بــه رقــم 22/6 میلیــون نفــر رســیده اســت. بــه عبــارت دیگــر، طــی ایــن دوره 
ــر تعــداد شــاغالن کشــور افــزوده شــده اســت. ایــن آمــار نســبت بــه  ســاالنه 416 هــزار نفــر ب
دهــه گذشــته نشــان از بهبــود نســبی در وضعیــت اشــتغال کشــور اســت. در عیــن حال، شــاخص 
ــرخ اشــتغال2 اســت.  ــد ن ــو کن ــر بازگ ــازار کار کشــور را بهت ــت ب ــد وضعی ــه می توان مناســبی ک
شــاخص نســبت اشــتغال از ســال 1390 تــا پاییــز ســال 1396 گویــای ایــن واقعیــت اســت. نــرخ 
اشــتغال بــرای جمعیــت ده ســاله و بیشــتر در طــی دوره یــاد شــده به طــور متوســط 33/7 درصــد 
بــوده اســت. در ســال 2011، نــرخ اشــتغال بــرای جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر در ایــران 35/6 
درصــد3، ترکیــه 44/6 درصــد، عربســتان 48/8 درصــد، مصــر 42/9 درصــد و در پاکســتان 51/4 
درصــد بــوده اســت کــه به وضــوح ناکافــی بــودن فرصت هــای شــغلی در اقتصــاد ایــران را نشــان 

می دهــد.
مطابــق نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در جــدول 7 جمعیــت شــاغل کشــور طــی یــک 
ســال منتهــی بــه پاییــز ســال 1396، بــه رقــم 23/3 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت یعنــی 
کــه طــی یــک ســال گذشــته بالــغ بــر 957 هــزار نفــر بــه جمعیــت شــاغل کشــور اضافــه شــده 
اســت و در طــی ســال های اخیــر به خصــوص در پاییــز هرســال کمتــر ســابقه داشــته اســت. ایــن 

تغییــرات، حــاوی چنــد نکتــه مهــم اســت:
اول، افزایــش 975 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد بــه تعــداد جمعیــت شــاغل کشــور در مقایســه 
بــا پاییــز ســال گذشــته ایجــاد شــده، آمارهــای رســمی کشــور، ســبب کاهــش نــرخ بیــکاری از 
12/3 درصــد در پاییــز ســال 1395 بــه 11/9 درصــد در مــدت مشــابه ســال جــاری شــده اســت. 
البتــه وضعیــت اقتصــاد در مرحلــه خــروج از رکــود و فعــال شــدن واحدهــای صنعتی، کشــاورزی، 
ــد  ــغلی جدی ــای ش ــاد فرصت ه ــز در ایج ــی نی ــای بازرگان ــی از فعالیت ه ــی بخش ــی و حت معدن

بســیار مؤثــر بــوده اســت.
دوم، از 957 هــزار فرصــت شــغلی )خالــص( ایجــاد شــده در پاییــز ســال جــاری نســبت بــه 

1. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال )10 ساله و بیشتر( به دست می آید.
2.نرخ اشتغال از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت واقع در سن کار به دست می آید.

.)2015(WDI 3-مأخذ مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 و برای سایر کشورها
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ــه  ــده اند. ب ــذب ش ــت ج ــش صنع ــص در بخ ــور خال ــر به ط ــزار نف ــل، 434 ه ــال قب ــز س پایی
عبــارت دیگــر، بخــش صنعــت بــا بیــش از 45 درصــد، بیشــترین ســهم از اشــتغال جدیــد را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن دوره، ســهم بخش هــای خدمــات و کشــاورزی بــه ترتیــب 
معــادل 39/2 و 15/3 درصــد بــود. مقایســه ســهم های فــوق بــا مــدت مشــابه ســال قبــل حاکــی 
از افزایــش 45 درصــدی بخــش صنعــت و 18/6 درصــدی بخــش کشــاورزی و در مقابــل کاهــش 
ــه عبــارت دیگــر، بخــش صنعــت پــس از طــی  ســهم 63/5 درصــدی بخــش خدمــات اســت. ب
ــر  ــای اخی ــی ماه ه ــردد و ط ــق بازگ ــه دوران رون ــته ب ــود، توانس ــی رک ــک دوره طوالن ــردن ی ک
ــن  ــد در بخــش صنعــت فراهــم شــده اســت و از ای ــروی کار جدی ــری نی ــرای به کارگی ــه ب زمین

منظــر نویدبخــش اســت.
ســوم، از مجمــوع 957 هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــده در پاییــز 1396 در مقایســه بــا پاییز 
ســال قبــل، تعــداد 477 هــزار فرصــت شــغلی بــرای مــردان و 480 هــزار فرصــت شــغلی بــرای 
زنــان ایجــاد شــده اســت. گفتنــی اســت ســهم اشــتغال مــردان از 14/3 درصــد در پاییــز ســال 
1395 بــه 50 درصــد در پاییــز ســال 1396 افزایــش یافتــه اســت. ایــن تغییــرات بــا توجــه بــه 

اشــتغال ایجــاد شــده در بخــش صنعــت قابــل توجــه و تأمــل اســت.
درنهایــت، اینکــه ایجــاد اشــتغال جدیــد به مراتــب نســبت بــه ســنوات قبلــی آن بهبــود نســبی 
یافتــه، همــواره منتقدانــی را بــه همــراه دارد. در پاســخ می تــوان گفــت کــه شــواهد آمــار رســمی 
حاکــی از آن اســت کــه فرصت هــای شــغلی در اقتصــاد ایــران نســبت بــه گذشــته به خصــوص در 
شــرایط رکــودی مربــوط بــه ســال های 1391-1392 بهتــر شــده اســت. ضمــن آن کــه احتمــال 
مــی رود بخشــی از ایــن اشــتغال های جدیــد در بخــش غیــر رســمی ایجــاد شــده باشــد. ضمــن 
آنکــه در ســال 1396 بخشــی از اشــتغال ایجــاد شــده )45 درصــد( در بخــش صنعــت بــوده کــه 
عمدتــاً در بخــش رســمی اقتصــاد اســت. همچنیــن بــه نظــر می رســد بخشــی از ایجــاد اشــتغال 
ــب  ــه امنیــت شــغلی )رســمی شــدن( آنهــا به مرات ــوده اســت کــه زمین ــردان ب ــرای م ــد ب جدی

بیشــتر از زنــان اســت.
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جدول 17-7 روند تحوالت جمعیت شاغل و ترکیب شاغالن بخش های اقتصادی
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مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار، دوره های مربوطه

نگرانی هــای سیاســت گذاران اقتصــادی در دهــه اخیــر بیشــتر از ناحیــه بیــکاری اســت کــه 
اقتصــاد ایــران هــم از بعــد جنســیت، ســن، منطقــه ای و ســطح ســواد، بــا تغییــرات زیــادی در 
دهــه اخیــر مواجــه بــوده اســت. هرچنــد نــرخ بیــکاری از 12/3 درصــد در ســال 1390 بــه 12/4 
درصــد در ســال 1395 و 11/9 درصــد در پاییــز ســال 1396 رســیده اســت ولــی از ابعاد یادشــده، 
بیــکاری عمیق تــر از نــرخ بیــکاری متوســط کشــور نشــان می دهــد. به طــوری کــه نــرخ بیــکاری 
جوانــان )15 ســاله تــا 29 ســاله( از رقــم 20/6 درصــد در ســال 1384 بــه 25/9 درصــد در ســال 
ــد  ــان 17 درص ــکاری زن ــرخ بی ــت. ن ــیده اس ــال 1396 رس ــز س ــد در پایی 1395 و 25/0 درص
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ــکاری  ــرخ بی ــرد. ن ــدا ک ــش پی ــال 1395 افزای ــد در س ــش از 20 درص ــه بی ــال 1384 ب در س
ــه  ــر یافت ــن دوره تغیی ــی ای ــد ط ــه 20/4 درص ــد ب ــگاهی از 15/7 درص ــگان دانش دانش آموخت
ــرخ بیــکاری اســتان ها )اختــالف باالتریــن و کمتریــن  اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه دامنــه ن
ــتان های  ــال 1396 اس ــز س ــه در پایی ــوری ک ــد. به ط ــان نمی ده ــودی نش ــدان بهب ــرخ( چن ن
کرمانشــاه و چهارمحــال و بختیــاری بــه ترتیــب بــا 25,6 و 21,1 درصــد باالتریــن نــرخ بیــکاری 
و اســتان های مرکــزی، ســمنان، هرمــزگان، زنجــان، خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، ایــالم و 
اردبیــل بــا نــرخ بیــکاری زیــر ده درصــد کمتریــن نــرخ بیــکاری را در پاییــز ســال 1396 در میــان 

ــد. ــه کرده ان ــور تجرب ــتان های کش اس
جدول 17-8 روند تحوالت جمعیت بیکار و نرخ بیکاری جوانان، زنان و دانش آموختگان
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مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح نیروی کار، دوره های مربوط

ــال  ــا در ح ــل ی ــت فارغ التحصی ــران، جمعی ــار ای ــز آم ــروی کار مرک ــرح نی ــج ط ــق نتای مطاب
تحصیــل دوره هــای عالــی در ســال 12139 هــزار نفــر رســیده اســت کــه تقریبــاً 6391 هــزار نفــر 
آن )52/6 درصــد( را مــردان و مابقــی )47/4 درصــد( را زنــان تشــکیل داده انــد، امــا از نــگاه بــازار کار 
وضعیــت تــا حــدودی متفــاوت اســت؛ به طــوری کــه جمعیــت فعــال بــا تحصیــالت عالی کشــور در 
ســال 1395 بالــغ بــر 6/7 میلیــون نفــر بــوده کــه بیــش از 65 درصــد آنــان را مــردان و 35 درصــد 
نیــز زنــان تشــکیل داده اســت. ســاختار اشــتغال بــا تحصیــالت عالــی بــر اســاس جنســیت نیــز تــا 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 638

ــا  ــت شــاغل ب ــون جمعی ــن ســال از کل 5/0 میلی ــه در ای ــاوت اســت؛ به طــوری ک حــدودی متف
تحصیــالت عالــی حــدود 70 درصــد را جمعیــت مــردان و 30 درصــد نیــز جمعیــت زنــان تشــکیل 
ــق  ــان بیــش از 54 درصــد اســت. مطاب ــی زن ــکاران تحصیــالت عال ــی ســهم بی ــد در حال می دهن
جــدول 9 جمعیــت زنــان بــا تحصیــالت عالــی )فعــال، شــاغل و بیــکار( در حــال افزایــش اســت. 
البتــه افزایــش ســهم بیــکاران ایــن گــروه بیــش از افزایــش ســهم شــاغالن بوده اســت. ضمــن اینکه 
بخــش مهمــی از جمعیــت بــا تحصیــالت عالــی زنــان از جمعیــت فعــال اقتصــادی خــارج مانــده و 

در گــروه جمعیــت غیرفعــال )62/7 درصــد در ســال 1395( قــرار می گیرنــد.
جدول 17-9 سهم جمعیت مردان و زنان با تحصیالت دانشگاهی بر اساس وضع فعالیت اقتصادی 

1390 و 1395

جنسیتسال
فعال از نظر 

اقتصادی
بیکارشاغل

غیرفعال از نظر 
اقتصادی

1390

100100100100مرد و زن

65/069/944/544/6مرد

35/030/155/555/4زن

1395

100100100100مرد و زن

65/170/045/937/3مرد

34/930/054/162/7زن

مأخذ: محاسبه بر اساس نتایج طرح نیروی کار، مرکز آمار ایران، دوره های مربوطه

نمودار 3. جمعیت زنان فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال 1395

مأخد: نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1395
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ترکیب وضع شغلی شاغالن کشور
ــوع مالکیــت اقتصــاد، بررســی ترکیــب شــاغالن  یکــی از مؤلفه هــای تشــخیص مدیریــت و ن
آن کشــور از بعــد شــاغالن خصوصــی یــا عمومــی یــا بــه عبارتــی ســاختار وضــع شــغلی شــاغالن 
ــراد  ــب اشــتغال برحســب وضــع شــغلی اف ــن قســمت، ترکی ــک کشــور اســت. در ای اقتصــاد ی
ــال های 1392  ــروی کار س ــری نی ــرح آمارگی ــج ط ــال 1385 و نتای ــماری س ــرای دوره سرش ب
ــان  ــان«، »کارکن ــامل »کارفرمای ــاغالن ش ــی ش ــش خصوص ــود.1 در بخ ــل می ش و 1395 تحلی
ــش  ــوند. در بخ ــزد« می ش ــدون م ــی ب ــان فامیل ــران« و »کارکن ــزد و حقوق بگی ــتقل«، »م مس
عمومــی کارکنــان یــا شــاغالن به طــور کلــی یــک طبقــه را تشــکیل می دهنــد و همگــی شــامل 

ــی« هســتند. ــر بخــش عموم ــزد و حقوق بگی »م
بــر پایــه داده هــای منــدرج در جــدول 10، تحــول اشــتغال در کشــور ایــران بــرای دهــه اخیــر 
ــاره  ــم اش ــن مه ــه ای ــدا ب ــد. ابت ــان می ده ــی را نش ــکات جالب توجه ــغلی ن ــع ش برحســب وض
می شــود کــه می تــوان یــک تصویــر کلــی از وضــع اشــتغال در دو بخــش عمومــی و خصوصــی 
دریافــت کــرد. ســهم اشــتغال در بخــش خصوصــی در ایــن دهــه بیــش از 10 درصــد افزایــش 
ــان  ــس از پای ــه تحــوالت پ ــب ب ــای ســهم اشــتغال در بخــش خصوصــی اغل ــه اســت. ارتق یافت
ــردد؛  ــه برمی گ ــن واقع ــس از ای ــور پ ــادی کش ــاختار اقتص ــوالت در س ــی و تح ــگ تحمیل جن
ــرده  ــت ک ــدن حرک ــی ش ــمت خصوص ــه س ــج ب ــادی به تدری ــت های کالن اقتص ــه سیاس چراک
ــت. در  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــادی ب ــزرگ اقتص ــای ب ــتا واحده ــن راس و در ای
ــر از 17 درصــد  ــه کمت ــه و ب ــج کاهــش یافت ــی به تدری ــار آن، ســهم شــاغالن بخــش عموم کن
ــود  ــانس خ ــازار کار ش ــه ب ــر در ورود ب ــال های اخی ــی س ــروی کار ط ــی نی ــت؛ یعن ــیده اس رس
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــر در اســتخدام های بخــش عمومــی )به خصــوص دولتــی( آزم را کمت
ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی کشــور مبنــی بــر تمایــل زنــان بــرای ورود بــه بخــش عمومــی از 
یک ســو و عــدم ایجــاد فرصت هــای شــغلی در ایــن بخــش از ســوی دیگــر، چنیــن امــری خــود 
یکــی از دالیــل افزایــش نــرخ بیــکاری گردیــده اســت. افزایــش تدریجــی بــرای ســهم شــاغالن 
ــی  ــای اجتماع ــه صندوق ه ــع ورودی ب ــت مناب ــب انباش ــی موج ــش خصوص ــران بخ حقوق بگی
ــع و مصــارف موجــود ایــن صندوق هــا را کاهــش خواهــد  خواهــد شــد و عــدم تعادل هــای مناب

1. با اغماض تفاوت در نتایج سرشماری و طرح نیروی کار.
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داد. از جانــب دیگــر، ممکــن اســت صندوق هــای اجتماعــی دولتــی را بــه دلیــل کاهــش ســهم 
ــود. ــد می ش ــتغال تهدی ــا از اش ــاغالن آنه ش

جدول 17-10 ترکیب اشتغال کل کشور برحسب وضع شغلی )هزار نفر- درصد(

شاغالن برحسب وضع 
شغلی

138513921395

هزار 
نفر

درصد از 
کل

هزار 
نفر

درصد از 
کل

هزار 
نفر

درصد از 
کل

1506373/61772782/91886184شاغالن بخش خصوصی
15307/58343/98133/6کارفرمایان

736636/0765535/8815436/1کارکنان مستقل
548426/8812638869638/5مزد و حقوق بگیران

6833/311125/211975/3کارکنان فامیلی بدون مزد
502524/5365617/1372716/5شاغالن بخش عمومی

...3871/97483/50شاغالن اظهارنشده
20475100/02138310022588100کل شاغالن

ــروی کار ســال های  ــری نی ــج طــرح آمارگی ــران، سرشــماری نفــوس و مســکن کل کشــور ســال های 1385 و نتای مأخــذ: مرکزآمارای
1392 و 1395

نمودار 17-4 توزیع نسبی برحسب وضع شغلی در سال 1395
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 سوابق اشتغال افراد بیکار
ــکاران  ــتغال« و بی ــابقه اش ــتن س ــا داش ــکاران »ب ــامل بی ــته ش ــه دو دس ــاد ب ــکاران اقتص بی
ــکاران  ــهم بی ــه س ــت هرچ ــی اس ــوند. بدیه ــیم می ش ــتغال« تقس ــابقه اش ــتن س ــدون داش »ب
باســابقه اشــتغال کمتــر باشــد، نشــان از تحــرک و پویایــی اقتصــاد و درجــه پاییــن انبــاره )ذخیره( 
بیــکاری اســت. ایــن موضــوع را می تــوان به مثابــه منابــع جریانــی رود رودخانــه و منابــع اســتخر 
شــباهت داد. وجــود بیــکاران نــوع اول نشــان از شــرایط مختلفــی از اقتصــاد را حکایــت دارد کــه 
همــواره بیــکاری ســاختاری بــر کشــور غالــب اســت و برون رفــت از آن، از طریــق سیاســت های 

ــود. ــر نخواهــد ب متعــارف و ســنتی امکان پذی
ــر اســاس آمارهــای رســمی کشــور از 25/8 میلیــون نفــر جمعیــت فعــال کشــور در ســال  ب
1395 بیــش از 3/2 میلیــون نفــر زمینــه کاری بــرای آنــان در ایــن ســال فراهــم نبــود و در جرگــه 
ــکاران در سیاســت گذاری و  ــداد از بی ــن تع ــأ ای ــایی منش ــد. شناس ــرار گرفتن ــکاران کشــور ق بی
برنامه ریزی هــا حیاتــی اســت. از ایــن تعــداد، 1/74 میلیــون نفــر آنــان )54/3 درصــد( را بیــکاران 
ــا داشــتن ســابقه اشــتغال« تشــکیل مــی داده و مابقــی )1/46  ــکاران »ب ــاًل شــاغل یعنــی بی قب
میلیــون نفــر معــادل 45/7 درصــد( را بیــکاران قبــاًل غیــر شــاغل یعنــی بیــکاران »بــدون داشــتن 
ســابقه اشــتغال« بــه خــود اختصــاص داده انــد )نمــودار 5(. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه به تدریــج 

و به طــور نســبی، ســهم بیــکاران قبــاًل شــاغل در حــال افزایــش اســت.
ــاً فارغ التحصیــالن  ــر( را عمدت ــون نف ــدون داشــتن ســابقه اشــتغال« )1/46 میلی ــکاران »ب بی
دانشــگاهی را تشــکیل می دهنــد کــه در برخــی از مناطــق کشــور، بــه دلیــل ســاختار دســتمزد 
تمایــل بــه کار ندارنــد و اینکــه فرصت هــای شــغلی ایجادشــده توســط بنگاه هــای اقتصــادی بــا 
وضعیــت رشــته تحصیلــی آنــان تناســب نــدارد و بــا توجــه بــه درجــه انطبــاق پاییــن آمــوزش 
و نیــاز بــازار کار، ایــن وضعیــت می توانــد بیــکاری بلندمــدت را تشــدید کنــد، امــا بیــکاران »بــا 
ــی دارد؛  ــا قبل ــی ب ــب متفاوت ــی به مرات ــر( وضعیت ــون نف ــتغال« )1/74 میلی ــابقه اش ــتن س داش
به طــوری کــه بــر اســاس آمــار رســمی کشــور، در ســال 1395 در حــدود 361 هــزار نفــر آنــان 
)20/7 درصــد( ناشــی از »تعطیلــی بنــگاه یــا تعدیــل نیــرو« در بنگاه هــای اقتصــادی بــوده و بــا 
ــه ســاختار اشــتغال بنگاه هــای موجــود، هــم نیــروی کار دانش آموختــه و هــم نیــروی  توجــه ب
ــزار  ــن عــدد در ســال 1394 در حــدود 274 ه ــرد )ای ــی را در برمی گی ــر تحصیــالت عال کار غی
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نفــر بــوده اســت(. درمجمــوع نشــان می دهــد بیــش از 11 درصــد ذخیــره بیــکاری کشــور در ایــن 
ســال ناشــی از مشــکالت حاکــم بــر بنگاه هــای اقتصــادی بــوده کــه منجــر بــه اخــراج و یــا تعدیل 
نیروهــا شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه در ایــن ســال، سیاســت پرداخــت تســهیالت بــه 
بنگاه هــای مشــکل دار )صنعتــی و کشــاورزی( در قالــب ســرمایه در گــردش اعمــال شــده اســت 
و بیــش از 16 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع داخلــی بانک هــای کشــور صــرف حمایــت از ایــن 
ــظ و  ــه حف ــوف ب ــت گذاری معط ــه سیاس ــت ک ــوان گف ــن می ت ــت. بنابرای ــده اس ــا ش بنگاه ه
صیانــت از اشــتغال موجــود، راهبــرد کلیــدی کشــور در برون رفــت از وضعیــت بیــکاری اقتصــاد 

ــا انبــاره و ذخیــره بیــکاری کشــور به تدریــج بــه حداقــل برســد. می توانــد قلمــداد شــود ت
نمودار 17-5 ترکیب بیکاری از بعد بیکاران قباًل شاغل و غیرشاغل در سال 1395

بخــش دیگــری از بیــکاران »بــا داشــتن ســابقه بیــکار اشــتغال« کشــور مربــوط بــه موقتــی 
ــکاران  ــد از کل بی ــر )25/6 درص ــزار نف ــدود 446 ه ــه در ح ــده اســت ک ــزارش ش ــودن کار گ ب
قبــاًل شــاغل( اســت. وجــود بیــکاری فصلــی نیــز یکــی از معضــالت بیــکاری کشــور در دهه هــای 
اخیــر محســوب می شــود. فعالیت هــای اقتصــادی بنــا بــه دالیــل مختلــف دچــار رکــود و رونــق 
ــن  ــم ای ــه مه ــد. نکت ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــت تح ــن باب ــا از ای ــروی کار آنه ــوند و نی می ش
ــت  ــد از باب ــری دارن ــکاری باالت ــا متوســط کشــور بی ــه در مقایســه ب ــه اســتان هایی ک اســت ک
ــن موضــوع ســبب خواهــد شــد  ــی در معــرض آســیب های بیشــتری هســتند. ای ــکاری فصل بی
ــازار  ــواره در ب ــی( هم ــم داشــتن شــغل های فصل ــروی کار )به رغ ــف از نی ــن طی ــواره ای ــه هم ک
کار در جرعــه متقاضیــان شــغل قــرار داشــته باشــند و از جانــب دیگــر اشــتغال آنــان بــه دلیــل 
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ــا  ــکاران ب ــه بی ــق نظــام بیمــه ای دچــار آســیب های بیشــتری نســبت ب ــر از طری ــت کمت حمای
منشــأ »اخــراج یــا تعدیــل« قــرار دارنــد. به خصــوص اینکــه از بعــد فقــر، خانوارهــای ایــن طیــف از 
نیــروی کار در صــورت نداشــتن درآمدهــای غیــرکاری بیشــتر در معــرض آســیب های اجتماعــی 
ــل و  ــی، حمــل و نق ــای کشــاورزی ســنتی، بازرگان ــت در فعالیت ه ــن وضعی ــد. ای ــرار می گیرن ق

نظایــر آن مشــهود اســت.
درمجمــوع، بیــکاری ناشــی از اخــراج و یــا تعدیــل و یــا فصلــی بــودن فعالیــت، بیــش از 850 
ــد و  ــاختار تولی ــه س ــا ب ــن موضــوع نه تنه ــرد. ای ــروی کار کشــور را در برمی گی ــر از نی ــزار نف ه
اشــتغال برمی گــردد، بلکــه از بعــد فقــر و رفــاه قابــل تأمــل و بررســی اســت و بــرای بازگردانــدن 
آنهــا بــه چرخــه تولیــد و اشــتغال کشــور بخشــی از منابــع عمومــی و مالــی کشــور را بــه خــود 

ــد. ــاص می ده اختص
ــه ســایر  ــوط ب ــا داشــتن ســابقه اشــتغال« کشــور نیــز مرب درنهایــت، بخشــی از بیــکاران »ب
مــوارد )933 هــزار نفــر( اســت کــه دالیــل مختلفــی در آمارگیــری کشــور بــرای آن متصور اســت.
بــا ایــن توصیــف، می تــوان ادعــا کــرد کــه بهبــود وضعیــت بــازار کار کشــور تنهــا معطــوف بــه 
»تــازه واردان« بــه بــازار کار نبــوده و موضــوع گســترده تر از آن اســت. نیازهــای شــغلی تــازه واردان 
ــا داشــتن  ــکاران »ب ــر، بی ــب دیگ ــدارد و از جان ــادی ن ــی زی ــد و اشــتغال قرابت ــا ســاختار تولی ب
ســابقه اشــتغال« کشــور از فعــل و انفعــاالت ســاختار تولیــد و اشــتغال، گاهــی اوقــات متضــرر 
ــن عرصــه به جــا  ــق در ای ــن در سیاســت گذاری کشــور، آنچــه کشــورهای موف می شــوند؛ بنابرای
ــد و اشــتغال،  ــن عرصــه و اثربخشــی بیشــتر سیاســت های تولی ــق در ای گذاشــتند، اینکــه توفی
حتمــاً و ضرورتــاً بایــد »گروه هــای هــدف« )چــه بنگاه هــا و چــه نیــروی کار( مشــخص و معلــوم 
ــای موجــود«  ــکاری، »اســتفاده از ظرفیت ه ــت بی ــت از وضعی ــرای برون رف ــه ب باشــند. دوم اینک
اقتصــاد بــرای افزایــش تولیــد و ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد ترجیــح بیشــتری نســبت بــه 
ــای  ــی »اســتفاده از ظرفیت ه ــه اجتماع ــد« دارد. هزین ــای جدی »سیاســت های ایجــاد ظرفیت ه
موجــود« به مراتــب نســبت بــه »سیاســت های ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد« کمتــر خواهــد بــود.

دستمزد و تورم
ــش  ــا کاه ــش ی ــرمایه گذاری، افزای ــش س ــا کاه ــش و ی ــتغال، افزای ــاد اش ــتمزد در ایج دس
قیمت هــا یــا قیمــت تمــام شــده کاالهــا، خدمــات و... نقــش مهمــی ایفــا می کنــد و بــه جهــت 
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ــورد  ــری م ــه دیگ ــر مقول ــش از ه ــروزه بی ــف اقتصــادی، ام ــای مختل ــم آن در بخش ه ــار مه آث
توجــه اســت. تعییــن حداقــل دســتمزد یکــی از سیاســت های تنظیمــی بــازار کار اســت کــه در 
جهــت حمایــت از نیــروی کار، حفــظ و ارتقــای قــدرت خریــد و رفــاه زندگــی شــاغالن، اتخــاذ 
ــات  ــران خدم ــه در ازای جب ــد ک ــار دارن ــادی انتظ ــای اقتص ــز، بنگاه ه ــل نی ــود. در مقاب می ش

ــد. ــری را نشــان ده ــت بهت ــب وضعی ــز به مرات ــره وری نی ــروی کار، به نی
بــرای جلوگیــری از اثــرات نامطلــوب دســتمزدهای پاییــن، دولت هــا بــا مشــارکت تشــکل های 
ــد.  ــن می کنن ــروی کار را تعیی ــتمزد نی ــل دس ــب،  حداق ــی مناس ــب قوانین ــا تصوی ــع و ب ذینف
ــل  ــد: حداق ــف می کن ــل تعری ــل دســتمزد را به صــورت ذی ــزارش ILO در ســال 1967 حداق گ
ــون مجــاز شــمرده  ــه در قان ــن ســطح حق الزحمــه ای اســت ک دســتمزد نشــان دهنده پایین تری
ــه  ــود ک ــری نمی ش ــای دیگ ــا مزای ــا ی ــامل پاداش ه ــتمزد، ش ــل دس ــن حداق ــود؛ بنابرای می ش
به صــورت نقــدی یــا غیــر نقــدی،  مســتقیم یــا غیرمســتقیم، در ازای انجــام کار از طــرف کارفرمــا 
بــه کارگــر پرداخــت می شــود، بدیــن ترتیــب، در ســطح جهانــی معیــاری کــه عمدتــاً به عنــوان 
معیــار تعییــن حداقــل دســتمزد اســتناد می شــود تــورم و هزینــه معیشــت بــوده و پــس از آن 
شــرایط عمومــی اقتصــاد و ســطوح دســتمزد قــرار دارنــد. در مرحلــه پایین تــر نیازهــای کارگــران، 
ــتمزد  ــت پرداخــت دس ــته بندی، ظرفی ــای دس ــم و در انته ــتغال را می یابی ــرخ اش ــره وری و ن به

ــد. ــرار دارن ــای تأمیــن اجتماعــی ق بنگاه هــا و مزای
در ایــران طبــق فصــل ســوم مــاده 41 قانــون کار ج.ا. ایران-مصــوب آبــان مــاه 1369- شــورای 
ــا  ــف کشــور و ب ــاط مختل ــرای نق ــران را ب ــل دســتمزد کارگ ــزان حداق ــی کار همه ســاله، می عال
ــه شــرایط روحــی و جســمی کارگــران و ویژگی هــای  ــدون توجــه ب ــورم و ب ــه معیــار ت توجــه ب
کار محــول شــده بــه ایشــان تعییــن می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن قانــون، حداقــل دســتمزد بایــد 
به انــدازه ای باشــد کــه زندگــی یــک خانــواده را کــه تعــداد متوســط آن توســط مراجــع رســمی 
ــای همــه ابعــاد دســتمزدی  اعــالم می شــود، تأمیــن کنــد. هرچنــد کــه حداقــل دســتمزد گوی
کشــور نیســت ولــی بــه دلیــل زمانــی تعییــن آن در قبــل از شــروع هرســال جدیــد، طبیعتــاً نقش 

مهمــی در تغییــرات دســتمزد ســایر بنگاه هــای اقتصــادی دارد.
ــال در  ــون ری ــل دســتمزد اســمی ســاالنه، از 39/6 میلی ــه حداق ــد ک ــا نشــان می دهن آماره
ــال در ســال  ــه رقــم 111/6 میلیــون ری ــا رشــد ســاالنه متوســط 18/8 درصــد ب ســال 1390 ب
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ــاالنه  ــد س ــط رش ــن دوره، متوس ــی ای ــه در ط ــب آنک ــه جال ــت. نکت ــه اس ــش یافت 1396 افزای
ــت؛  ــوده اس ــد( ب ــم )17/9 درص ــن رق ــر از همی ــده (CPI)، کمت ــت مصرف کنن ــاخص قیم ش
بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رشــد حداقــل دســتمزد واقعــی ســاالنه پاییــن و کمتــر 
از یــک درصــد )متوســط 0/8 درصــد( بــوده اســت. امــا در میان ســال های 1396-1390، 
ســال های اخیــر وضعیــت رشــد حداقــل دســتمزد واقعــی مثبــت بــوده و از یــک طــرف بــه دلیــل 
سیاســت های موفــق کنترلــی تــورم و از جانــب دیگــر تــالش بــرای جبــران دســتمزد ســنوات قبل 
ــه ســطح  ــد و ایــن رقــم در ســال 1396 ب آن، موجــب گردیــد کــه دســتمزد واقعــی بهبــود یاب

ســال 1390 برســد )جــدول 11(.
جدول 17-11 تصویری از روند حداقل دستمزد اسمی و واقعی و نرخ تورم

سال

حداقل 
دستمزد 
ساالنه 
)اسمی(

رشد ساالنه 
حداقل 

دستمزد ساالنه 
)اسمی(

شاخص 
قیمت 

مصرف کننده 
)100=1390(

نرخ 
تورم

حداقل 
دستمزد ساالنه 

)واقعی(

رشد ساالنه 
حداقل 

دستمزد ساالنه 
)واقعی(

درصدهزار ریالدرصد--درصدهزار ریالواحد

1390396369/100/21/539636-10/3

13914676418/130/530/535834-9/6

13925845525/175/934/832232-7/3

13937306925/203/215/5359598/2

13948549117/227/512/375784/5

13959745914245/68/396825/6

139611160014/5268/29/2416114/9

متوسط 
دوره

18/818/817/917/90/80/8

مأخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ایران
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نمودار17-6 روند حداقل دستمزد اسمی و نرخ تورم سال های اخیر)درصد(

به طــور کلــی بــر اســاس آخریــن آمــار منتشرشــده مرکــز آمــار ایــران مربــوط بــه نتایــج 
کارگاه هــای صنعتــی کشــور )ده نفــر کارکــن و بیشــتر(، در ســال 1393 در ســاختار دســتمزد 
بنگاه هــای صنعتــی ســهم مــزد و حقــوق در حــدود 60/8 درصــد بــوده اســت و مابقــی )39/2 
ــه ســایر پرداختی هاســت. ضمــن آنکــه نســبت مــزد و حقــوق و کل  درصــد( نیــز مربــوط ب
جبــران خدمــات بــه ارزش افــزوده بنگاه هــای صنعتــی بــه ترتیــب در حــدود 13/2 درصــد و 
21/6 درصــد بــوده اســت. ایــن موضــوع بیانگــر ســهم پاییــن دســتمزد و یــا به طــور کلــی، 
ــای اقتصــادی کشــور اســت.  ــزان ســوددهی بنگاه ه ــروی کار در می ــات نی ــران خدم کل جب
امــا رفتــار بنگاه هــای اقتصــادی نســبت بــه شــرایط بــازار کار و دســتمزدها متفــاوت اســت. 
بــا ایــن شــواهد آمــاری، تأثیــر مکانیســم فعلــی حداقــل دســتمزد در کاهــش انگیــزه بنگاه هــا 
بــرای جــذب و اســتخدام نیــروی کار متفــاوت اســت به طــوری کــه جوانــان تــازه وارد شــده 
بــه بــازار کار بــه دلیــل هزینــه آمــوزش جدیــد و نبــود مهــارت و... بیشــتر تحــت تأثیــر ایــن 
ــتمزد  ــن دس ــا ای ــدارد و ی ــا ن ــه جــذب آنه ــل ب ــگاه تمای ــا بن ــد. ی ــرار می گیرن مکانیســم ق
ــا اینکــه در صــورت جــذب به صــورت غیررســمی  ــرای آنهــا جذابیــت ایجــاد نمی کنــد و ی ب

جذابیــت خواهــد داشــت.
نکتــه مهــم آنکــه در حــال حاضــر در ایــران سیاســت حداقــل دســتمزد به صــورت ملــی تعیین 
ــف و  ــتان های مختل ــا در اس ــی قیمت ه ــودن ســطح عموم ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج ــود و ب می ش
بخش هــای مختلــف اقتصــادی، ایــن موضــوع جــای تأمــل و بررســی بیشــتری دارد. ضمــن اینکــه 
حداقــل دســتمزد در ایــران به صــورت ملــی تعییــن شــده و بــرای تمامــی گروه هــای ســنی 15 
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ســاله و بیشــتر، یکســان اســت کــه ایــن موضــوع نیــز در ســایر کشــورها مــورد توجــه و بازنگــری 
ــی  ــرای اتخــاذ سیاســت اصول ــرار گرفتــه؛ بنابرایــن سیاســت مذکــور جــای تأمــل داشــته و ب ق
نیازمنــد در نظــر گرفتــن همــه ابعــاد بــازار کار اســت. البتــه از منظــر تولیــد و عرضــه اقتصــاد، 
ــه  ــات ب ــران خدم ــا اینکــه جب ــوده و ی ــم ب ــره وری مه ــان دســتمزدها و به ــاط می ــراری ارتب برق
چــه میــزان می توانــد مخــارج خانوارهــا را تأمیــن کنــد، موضوعاتــی اســت کــه نیازمنــد بررســی 

عمیق تــر بــر اســاس حقایــق آشــکار شــده در اقتصــاد ایــران اســت.

17-4- چشم انداز منابع انسانی و بازار کار در سال 1397

جمعیت و منابع انسانی
ــش از 81/9  ــه بی ــال 1397 ب ــور در س ــت کش ــزارش جمعی ــن گ ــی ای ــاس پیش بین ــر اس ب
میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت کــه 50/4 درصــد آنــان را مــردان و مابقــی نیــز زنان تشــکیل 
ــاً در گروه هــای ســنی  9 -0ســاله، 30-64  ــش جمعیــت در ســال 1397 عمدت ــد. افزای می دهن
ســاله ناشــی از تــداوم در تغییــرات ســاختار جمعیتــی کشــور رخ خواهــد داد. ضمــن آنکــه 50/8 
ــرآورد  ــن ب ــر اســاس ای ــد. ب ــان تشــکیل می دهن ــز زن ــان را مــردان و 49/2 درصــد نی درصــد آن
ــز در مناطــق روســتایی  ــت در مناطــق شــهری و 25 درصــد نی ــن جمعی حــدود 75 درصــد ای

ســاکن هســتند.
جدول 17-12 پیش بین جمعیت کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال 1397)هزار نفر(

**1397**1396*1395*1390جنسمناطق

کل کشور

37906404984103741584مرد

37244394283988040337زن

75150799268091781920مرد و زن

53647591466031261500مرد و زنمناطق شهری

21447207312059120451مرد و زنمناطق روستایی
* بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

** پیش بینی های گزارش حاضر.

پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه در ســال 1397 پذیــرش دانشــجویان دانشــگاه های کشــور 
بــه بــاالی 1100 هــزار نفــر خواهــد رســید کــه در مقاطــع مختلفــی تحصیلــی وارد دانشــگاه های 



/  اقتصاد ایران در سال 1397 648

کشــور خواهنــد شــد. از جانــب دیگــر، بخشــی از دانشــجویان در حــال تحصیــل در ســال 1397 
فارغ التحصیــل )بالــغ بــر 970 هــزار نفــر( شــده و بخــش عمــده ای )نزدیــک بــه 80 درصــد( از 

آنهــا وارد بــازار کار خواهنــد شــد.
بــا توجــه بــه تــداوم رونــد شــاخص توســعه انســانی، انتظــار مــی رود کــه ایــن وضعیــت بــرای 
ســال 1397 نیــز ادامــه یابــد و بــا توجــه بــه پیش بینــی بهبــود رشــد اقتصــادی و شــاخص های 
ســرمایه انســانی )ســالمت و آمــوزش(، انتظــار مــی رود کــه شــاخص توســعه انســانی در ســال 

آینــده نیــز اندکــی افزایــش یابــد.
عرضه جدید نیروی کار

ــر  ــغ ب ــال 1397 بال ــه در س ــود ک ــی می ش ــزارش، پیش بین ــن گ ــای ای ــاس برآورده ــر اس ب
ــان  ــان را جوان ــه بخــش عمــده آن ــزوده شــود ک ــال کشــور اف ــت فع ــه جمعی ــر ب ــزار نف 840 ه
ــت  ــی اس ــد داد. بدیه ــکیل خواهن ــد( تش ــگاهی )80 درص ــالن دانش ــوص فارغ التحصی به خص
فرصت هــای شــغلی جدیــد بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری ســاالنه بــه میــزان 0/8 درصــد در طــول 
برنامــه ششــم توســعه نیازمنــد افزایــش تعــداد شــاغالن کشــور بــه بیــش از 950 هــزار نفــر در 
ســال 1397 اســت؛ بنابرایــن ایــن تصویــر بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه دولــت بایــد در اجــرای 
ــرای  ــا و سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی خــود، فراهم ســازی فرصت هــای شــغلی ب برنامه ه
ایــن گروه هــای ســنی را در اولویــت قــرار داده تــا بتوانــد بــه نتایــج مــورد نظــر در کاهــش نــرخ 
بیــکاری برســد. طبیعــی اســت کــه کاهــش نــرخ بیــکاری نیازمنــد حمایت هــای مختلــف دولــت 
از بعــد مالــی، اعتبــاری و نهــادی اســت. از یــک طــرف، حمایت هــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه 
بنگاه هــای اقتصــادی ترغیــب بــه جــذب نیــروی کار جــوان و تحصیل کــرده دانشــگاهی شــوند. 
کاهــش هزینه هــای بیمــه ای و مالیاتــی و حتــی یارانــه نــرخ ســود تســهیالت بنگاه هــای اقتصــادی 
و نظایــر آن از جملــه ایــن اقدامــات اســت. دوم اینکــه زمینه هــای هــای توانمندســازی نیــروی 
کار جــوان و تــازه واردشــده بــه بــازار کار می توانــد زمینــه اشــتغال پذیــری نیــروی کار در بــازار 
ــذا اجــرای طرح هایــی نظیــر کارورزی، آموزش هــای مهارتــی و حرفــه ای  کار را افزایــش دهــد. ل
در حیــن کار و ... می توانــد در راســتای توانمندســازی نیــروی کار جدیــد در ســال 1397 باشــد.

اشتغال زایی بخش های اقتصادی
انتظــار اینکــه در چــه حوزه هــا و یــا بخش هایــی اقتصــاد ایــران می توانــد زمینــه فرصت هــای 
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شــغلی را در ســال 1397 فراهــم ســازد قابــل تأمــل اســت، امــا در عیــن حــال رونــد و تغییــر و 
ــاً  تحــوالت تولیــد و اشــتغال بخش هــای اقتصــادی نشــان از آن دارد کــه در ســال آینــده عمدت
ــوص  ــات( به خص ــت و خدم ــاورزی، صنع ــاد )کش ــدی اقتص ــش کلی ــه بخ ــر س ــه ه ــی ب متک
رســته های اولویــت دار مــورد تأکیــد در برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی و عشــایری 
و کســب و کارهــای نویــن و بــا ارزش افــزوده بــاال )از جملــه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی، توســعه 
ــی و...(  ــطه گری مال ــگری، ICT  ،IT، واس ــای گردش ــات و جاذبه ه ــه ای، خدم ــوالت گلخان محص
می تواننــد اهــداف یادشــده را تحقــق ببخشــند. ضمــن اینکــه رویکردهــا و سیاســت های دولــت 

بــرای تحــرک بخشــی اقتصــاد در ســال پیــش رو بســیار مهــم اســت.
مشوق های عمومی برای اشتغال

ــرای طرح هــای اشــتغال زایی پیش بینــی کــرده اســت کــه  دولــت در ســال آینــده منابعــی ب
زمینــه مناســبی بــرای کاهــش هزینــه تأمیــن منابــع مالــی بنگاه هــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ــون بودجــه ســال 1397 بیــش  ــود. از یــک طــرف در قان ــی خواهــد ب بخــش خصوصــی و تعاون
ــه  ــرای انجــام مداخــالت توســعه ای و کمــک ب ــی ب ــع عموم ــال از مناب ــارد ری ــزار میلی از 30 ه
ــهیالت  ــزد تس ــود و کارم ــه س ــوض، یاران ــب بالع ــتغال زا در قال ــرمایه گذاری اش ــای س طرح ه
ــع  ــات مناب ــا و انحراف ــد خطاه ــر روی آن می توان ــه سیاســت گذاری ب ــی شــده اســت ک پیش بین
عمومــی را بــه حداقــل برســاند. در قانــون بودجــه ســال 1397، در تبصره هــای 14 و 18 به طــور 
مســتقیم بــه موضوعــات کســب و کارهــای تولیــد و اشــتغال پرداختــه اســت. دوم اینکــه قانــون 
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال مناطــق روســتایی و عشــایری با اســتفاده 
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در ســال 1397 نیــز تــداوم خواهــد یافــت. بدیهــی اســت کــه 
بخــش عمــده ای از پرداخــت منابــع )تلفیقــی( از طریــق سیســتم بانک هــای عامــل در نیمــه اول 
ــه مناطــق  ــی ب ــع مال ــی مناب ــد در جهت ده ــه می توان ــد شــد ک ــر خواه ســال 1397 امکان پذی
روســتایی و عشــایری به خصــوص کســب و کارهــای غیرکشــاورزی و فعالیت هــای صنایــع 

تبدیلــی و تکمیلــی در مناطــق روســتایی و عشــایری کمــک نمایــد.
ــه  ــت برنام ــه دول ــد ک ــده نشــان می ده ــال آین ــون بودجــه س ــا، قان ــن حمایت ه ــار ای در کن
مداخــالت توســعه ای در بــازار کار در قالــب مهارت آمــوزی و کارورزی را بــرای افزایــش 
اشــتغال پذیری نیــروی کار بیــکار جــوان و فارغ التحصیــل دانشــگاهی و همچنیــن طــرح 
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مشــوق های بیمــه ســهم کارفرمایــی را دنبــال خواهــد کــرد و منابــع مالــی الزم بــرای ایــن امــر 
نیــز در تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1397 لحــاظ شــده اســت. بــا تأمیــن اعتبــار الزم بــرای 
ایــن نــوع سیاســت گذاری ها، انتظــار مــی رود کــه بــا اجــرای ایــن نــوع طرح هــا، هزینــه تعدیــل 
و هزینــه آمــوزش و هزینــه بیمــه نیــروی کار جدیــد در بنگاه هــای اقتصــادی را کاهــش دهــد و 

ــروی کار جــوان شــوند. ــه جــذب نی ــب ب ــای اقتصــادی راغ بنگاه ه
حداقل دستمزد و نرخ تورم

در قانــون بودجــه ســال 1397 پیش بینــی شــده اســت کــه حداقــل افزایــش حقــوق کارکنــان 
دولــت در حــدود 10 درصــد و حداکثــر تــا 18 درصــد )بــرای حقــوق پاییــن( افزایــش خواهــد 
یافــت و ایــن سیاســت به صــورت پلکانــی صــورت خواهــد گرفــت. از ســوی دیگــر نــرخ تــورم در 
ســال جــاری بــرای دو ســال متوالــی در دهــه گذشــته بــه کمتــر از 10 درصــد رســیده اســت البته 
احتمــال باقــی مانــدن آن در ایــن محــدوده در ســال آینــده تــا حــدودی دشــوار بــوده و بــه نظــر 
می رســد نــرخ تــورم از مــرز 10 درصــد خواهــد گذشــت؛ بنابرایــن پیش بینــی افزایــش حداقــل 
دســتمزد بــرای ســال 1397 فراتــر از نــرخ تــورم قطعــی خواهــد بــود و احتمــال اینکــه ایــن رشــد 
بــه باالتــر از 14-15 درصــد برســد وجــود خواهــد داشــت. البتــه ایــن افزایــش انتظــار مــی رود 
کــه هماننــد چهــار ســال گذشــته بیــش از نــرخ تــورم برســد و ایــن رویکــرد به تدریــج منجــر بــه 
افزایــش قــدرت خریــد نیــروی کار تحــت پوشــش سیاســت های حداقــل دســتمزد خواهــد بــود و 
ســال آینــده رقــم حداقــل دســتمزد واقعــی بیــش از ســال 1390)بــا فــرض تــداوم سیاســت های 

کنتــرل تــورم( برســد.

17-5- جمع بندی کلی

ــنی،  ــف س ــاد مختل ــانی از ابع ــع انس ــن مناب ــی از غنی تری ــران یک ــاد ای ــانی اقتص ــع انس مناب
ــی اســت. تحــوالت جمعیتــی  ــر آن در ســطح جهان ســواد، مهــارت، پوشــش و فراگیــری و نظای
کشــور کــه از ســه دهــه قبــل شــروع شــده اســت در حــال حاضــر فرصــت جمعیتــی را بــرای 
ــرای ســال 1396 نیــز زمینه هــای بهبــود توســعه انســانی و  ــه همــراه داشــته و دارد. ب کشــور ب
ســرمایه انســانی فراهــم بــوده و رونــد گذشــته تــداوم خواهــد یافــت، امــا اینکــه چــه میــزان از 
ــه  ــه ب ــی بســتگی دارد ک ــه مکانیســم ها و سیاســت ها و برنامه های ــود ب ــتفاده ش آن فرصــت اس
اســتفاده مؤثــر آنهــا در فراینــد رشــد و توســعه منجــر شــود تــا ســود جمعیتــی بــرای اقتصــاد 
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ایــران بــه همــراه داشــته باشــد،  در حالــی کــه چالش هــای زیــادی بــرای منابــع انســانی و بــازار 
ــه  ــا فرصت هــای به دســت آمده ب کار کشــور وجــود دارد کــه ممکــن اســت ســود جمعیتــی و ی

ــود. ــرداری نش ــدی بهره ب ــو کارآم نح
ــود  ــتمر از رک ــذار مس ــه گ ــال 1397 در مرحل ــه س ــور ک ــادی کش ــت اقتص ــار وضعی در کن
ــور  ــازار کار کش ــانی و ب ــع انس ــا مناب ــط ب ــای مرتب ــت چالش ه ــته اس ــال های گذش ــق س عمی
کمــاکان وجــود دارد و در ســال آینــده بــه دلیــل ارتبــاط ایــن بــازار بــا ســایر بازارهــای اقتصــادی 
ــه  ــوط ب ــال بخشــی از آن مرب ــن ح ــی گســترده اســت. در عی ــی و فرهنگ ــای اجتماع و حوزه ه
ــب  ــای کس ــت، فض ــی دول ــت های مال ــات سیاس ــه موضوع ــادی )از جمل ــای کالن اقتص حوزه ه
ــی،  ــش مالیات ــات و پوش ــرخ مالی ــهیالت، ن ــود تس ــرخ س ــی، ن ــت های پول ــور، سیاس و کار کش
تعرفه هــای گمرکــی، سیاســت های ارزی، قاچــاق، نابرابری هــای منطقــه ای و...( اســت کــه قطعــاً 
بــازار کار از آنهــا متأثــر شــده یــا تأثیرگــذار خواهــد بــود. بخــش دیگــر، بــه منابــع انســانی و بــازار 
کار مربــوط اســت. بدیهــی اســت نــوع آموزش هــای رســمی و غیررســمی نیــروی انســانی کشــور، 
حمایت هــای دولــت در بحــث اشــتغال، جســت وجوی شــغل و کاریابــی، مســائل بیمــه و تأمیــن 

ــود. ــر خواهنــد ب ــازار کار کشــور مؤث ــوع سیاســت گذاری ب اجتماعــی و ... در ن
ضمــن آنکــه تغییــر و تحــوالت دســتمزدها و هزینــه تولیــد در ســال آینــده از تغییــر و 
ــازار کار و اشــتغال مهــم خواهــد بــود. از نــگاه کوتاه مــدت میــزان رشــد حداقــل  تحــوالت ب
دســتمزد به عنــوان بخشــی از تغییــر در شــاخص قیمــت تولیدکننــده )PPI( در طــرف عرضــه 
کل اقتصــاد، در رشــد ایــن شــاخص اثرگــذار اســت. از جانــب دیگــر، رشــد حداقــل دســتمزد 
ــن،  ــه پایی ــد متوســط ب ــا درآم ــد و مخــارج مصــرف خانوارهــای ب ــوان بخشــی از درآم به عن
می توانــد در تحــرک تقاضــای کل اقتصــاد و خــروج از رکــود ســال های گذشــته مؤثــر باشــد. 
بــر اســاس بررســی ها، برآینــد ایــن دو می توانــد بــه تحریــک تقاضــای کل اقتصــاد و افزایــش 
تــوان تولیــد داخــل کمــک کنــد. البتــه بــرای جبــران افزایــش شــاخص قیمــت تولیدکننــده 
ــدی از  ــای تولی ــرای بنگاه ه ــد ب ــدت و هدفمن ــی کوتاه م ــت های حمایت ــاذ سیاس )PPI(، اتخ
جملــه یارانــه ســود تســهیالت و بهســازی فضــای کســب و کارهــای اختصاصــی بــرای واحدها 

ضــرورت دارد.
آنچــه در ســطح سیاســت گذاری اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای موفــق در عرصــه اقتصــادی 
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ــن اســت کــه تمــام سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی  و اجتماعــی، مشــاهده می شــود ای
ایــن کشــورها معطــوف بــه بــازار کار و اشــتغال اســت و ایــن تدبیــر در اقتصــاد ایــران به وضــوح 
ــال های  ــر از س ــب بهت ــت به مرات ــال 1396 وضعی ــه در س ــود. البت ــاهده می ش ــر مش کمت
قبــل بــوده اســت. موضــوع بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه آثــار و تبعــات مثبــت ناشــی از 
ــع انســانی کشــور  ــرای جامعــه به خصــوص اینکــه مناب ــازار کار ب ــه ب رویکردهــای معطــوف ب
هرســال بــا ســطح ســواد باالتــری وارد عرصــه کســب و کار می شــوند بســیار گران قــدر و قابــل 
توجــه اســت. رویکــرد جوان گرایــی بــازار کار بــا توجــه بــه ســاختار ســنی و جنســی جمعیــت 
فعــال و بیــکاران کشــور )در بخــش عمومــی و خصوصــی و حتــی سیاســت های بــازار کار در 
ــادی،  ــای اقتص ــت از بنگاه ه ــتمزدی، حمای ــت های دس ــه سیاس ــف از جمل ــای مختل حوزه ه
نظــام بیمــه ای، حمایــت مالــی و نهــادی و...( امــری بســیار مهــم در عرصــه سیاســت گذاری 

ــازار کار و سیاســت گذاری اجتماعــی اســت. ب
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چکیده
در مطالعــه حاضــر بــر اســاس اطالعــات منتشرشــده در نه ماهــه اول ســال 1396 در بانــک مرکــزی و بــا توجــه 
ــای  ــری از بخش ه ــت تصوی ــده اس ــعی ش ــر س ــای پیش نگ ــذار و متغیره ــل اثرگ ــا، عوام ــی رونده ــه بررس ب
ــه برآوردهــای صورت گرفتــه، در ســال 1397  ــا توجــه ب ــه شــود. ب مختلــف اقتصــاد ایــران در ســال 1397 ارائ
ــه ترتیــب 2/5 درصــد، 2  رشــد بخش هــای مختلــف اعــم از کشــاورزی، مســکن، صنعــت، نفــت و خدمــات ب

درصــد، 3 درصــد، 4 درصــد و 5 درصــد خواهــد بــود.
ــا رشــدی معــادل 3/91 درصــد مواجــه باشــد.  درمجمــوع پیش ینــی می شــود اقتصــاد ایــران در ســال 1397 ب
گفتنــی اســت در مــورد رشــد 2 درصــدی بخــش ســاختمان )ســهم 0/24 درصــد( نیــز تردیــد جــدی وجــود دارد؛ 
زیــرا در صــورت افزایــش نــرخ بهــره بــرای کنتــرل بــازار ارز، بعیــد اســت بخــش مســکن از رکــود خــارج شــود. 
ــا فــرض اعمــال نشــدن تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران صــورت گرفتــه  همچنیــن پیش بینــی عــدد فــوق ب

اســت.
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18-1- مقدمه

بــرای افــرادی کــه آشــنایی زیــادی بــا ســیر تحــوالت اقتصــاد کالن دارنــد، مــرور مهم تریــن 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــان می ده ــو نش ــه این س ــان ب ــادی، از پول گرای ــب اقتص ــای مکات دیدگاه ه
نظریــات جدیــد کمیــت تولیــد، کــه تعییــن ســطح مطلــوب تغییــرات آن هــدف اکثــر برنامه هــای 
اقتصــادی اســت، بــرآورد یــک سیســتم، غیردقیــق و فوق العــاده پیچیــده اســت. در عیــن حــال 
ــای  ــادل پای ــد تع ــوند، می توانن ــل می ش ــن سیســتمی تحمی ــر چنی ــه ب ــی ک ــای تصادف تکانه ه
ــت  ــه مدیری ــه مقول ــزی ب ــرش نئوکین ــی نگ ــد. حت ــون کنن ــن دگرگ ــور بنیادی ــاد را به ط اقتص
ــرای  ــی ب ــداف کّم ــن اه ــه تعیی ــد دارد ک ــن مســئله بســیار تأکی ــر ای ــروزه ب ــز ام اقتصــادی نی
متغیرهــای کلیــدی اقتصــاد در فضایــی بی ثبــات )کــه مشــخصه آن تغییــرات زیــاد در متغیرهــای 

ــود. ــه خواهــد ب اســمی اســت(، بســیار غیرواقع بینان
ــد در  ــدود 4 درص ــد آن ح ــط رش ــه متوس ــادی ک ــوق، در اقتص ــای ف ــول ادع ــرض قب ــا ف ب
ــه  ــرخ در طــول دوره پنج ســاله برنام ــن ن ــرای ای ــوده اســت، هدف گــذاری 8 درصــدی ب ســال ب
ــه  ــر می کشــد ک ــه تصوی ــن اقتصــاد ب ــرای ای ــری را ب ــت فضــای دیگ ــعه، در حقیق ششــم توس
تحــت آن، مجموعــه روابــط و پارامترهــای اقتصــادی متحمــل تغییــرات اساســی خواهند بــود. این 
موضــوع، نتایــج حاصــل از فراینــد طراحــی، بــرآورد و پیش بینــی مدل هــای گســترده اقتصــادی 
ــن  ــد؛ بنابرای ــوه می ده ــز جل ــل به شــدت تردیدآمی ــد، حداق ــی نکن ــل منتف ــور کام ــر به ط را، اگ
بــه نظــر می رســد ارائــه یــک تحلیــل، بــا اســتفاده از ترکیبــی از روش هــای توصیفــی و کّمــی و 
بــا اســتفاده از بــرآورد روابــط بیــن متغیرهــا و مجمــوع اطالعــات در دســترس و برنامه هــای آتــی 

ــرای بــه تصویــر کشــیدن اقتصــاد ایــران در ســال 1396 اســت. کشــور مناســب ترین راه ب

18-2- بخش کشاورزی

بخــش کشــاورزی در ایــران یکــی از بخش هایــی اســت کــه عملکــرد آن در ایجــاد ارزش افزوده 
ــای ســطحی،  ــی، جریان ه ــزان بارندگ ــد می ــی مانن ــی از عوامل ــری تابع ــز دیگ ــر چی ــش از ه بی
ســطح زیــر کشــت، میــزان اســتحصال آب از منابــع زیرزمینــی و... اســت؛ در نتیجــه ایــن وضعیت 
ــران  ــای تجــاری در اقتصــاد ای ــاً مســتقل از چرخه ه ــرد بخــش کشــاورزی تقریب معمــوالً عملک

بــوده اســت.
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نمودار 18-1 رشد ارزش افزوده گروه  کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1390

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-حساب های ملی

نمــودار 1 نشــان دهنده رشــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی از ســال 1386 به بعــد و پیش بینی 
ســال 1396 اســت. بــه غیــر از ســال 1390 در تمامــی ســال ها رشــد بخــش کشــاورزی بیــش از 4 
ــوده  ــوده اســت. رشــد منفــی ســال 1387 نیــز به علــت وقــوع خشک ســالی بی ســابقه ب درصــد ب
اســت. ارزیابــی جدیدتریــن برآوردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی از تولیــد انــواع اقــالم محصــوالت 
ــه  ــزوده بخــش کشــاورزی ب ــد کــه رشــد ارزش اف ــان می کن ــان ســال 1396 بی ــا پای کشــاورزی ت

قیمت هــای ثابــت در ســال 1396 حــدود 3/8 درصــد خواهــد بــود.
ــاری از  ــه قیمــت ج ــص کشــور ب ــد ناخال ــارم )1384-1384(، تولی ــاله چه ــه پنج س در برنام
1993 هــزار میلیــارد ریــال بــه 3893 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت، مشــابه ایــن 
افزایــش در بخــش کشــاورزی نیــز 131 هــزار میلیــارد ریــال بــه 285 هــزار میلیــارد ریال رســیده 
کــه بیانگــر ایــن اســت کــه ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی دو برابــر تولیــد ناخالــص داخلی رشــد 

داشــته اســت.
ــارم  ــه چه ــاری در برنام ــت ج ــه قیم ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــاورزی از تولی ــهم بخــش کش س
ــت.  ــته اس ــان داش ــد نوس ــا 5/7 درص ــن 5/5 ت ــت بی ــت ثاب ــه قیم ــوده و ب ــد ب ــدود 7 درص ح
مقایســه متوســط نــرخ رشــد بخــش کشــاورزی و تولیــد ناخالــص داخلــی در برنامه هــای چهــارم 
و پنجــم نشــان می دهــد کــه در حالــی کــه طــی ســال های برنامــه چهــارم بــا توجــه بــه رشــد 
4/8 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی، بخــش کشــاورزی 1/9 درصــد رشــد داشــته اســت و در 
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ســال های برنامــه پنجــم توســعه بــا توجــه بــه متوســط رشــد 0/3- درصــدی، بخــش کشــاورزی 
3 درصــد رشــد داشــته اســت.

بخــش کشــاورزی از نظــر نــوع محصــوالت تولیــدی کــه از جملــه تأمیــن نیازهــای اساســی 
به منظــور تولیــد غــذا و تأمیــن مــواد اولیــه بــرای بخــش صنعــت اســت، قابلیت هــای فراوانــی در 
تأمیــن ارزش افــزوده بیشــتر در اقتصــاد کشــورها دارد؛ بنابرایــن تأمیــن دائمــی غــذا بــرای جامعه 
ــعه  ــی را در توس ــش بی بدیل ــی نق ــای صنعت ــیاری از فعالیت ه ــرای بس ــه ب ــواد اولی ــن م و تأمی
ملــی کشــورها ایفــا می کنــد و بــا به کارگیــری فناوری هــای نویــن در حفــظ، نگهــداری، تبدیــل 
و فــرآوری آن ضمــن تأمیــن مناســب غــذا در بخش هــای پیشــین و پســین در رشــد اقتصــادی 
کشــورها تأثیــر فراوانــی دارد. بــر اســاس مطالعــات انجام شــده در اقتصــاد کشــورهای صنعتــی از 
نظــر توســعه صنایــع پیشــین و پســین و رونــق بازرگانــی فعالیت هــای کشــاورزی، ســهم کســب و 
کار ایــن بخــش بســیار زیــاد اســت؛ به طــوری کــه در آمریــکا بــا وجــود ســهم یک درصــدی تولیــد 
مــواد خــام کشــاورزی در اقتصــاد ایــن کشــور، ســهم کســب و کار ناشــی از فرایندهــای پیشــین 
و پســین بالــغ بــر 13 درصــد و در مجمــوع معــادل 14 درصــد از محصــول ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــور اســت. جــدول 1 بخــش کشــاورزی و فعالیت هــای پشــتیبان بــر اســاس مطالعــات جهانــی 

ــد. ــان می ده را نش
جدول 18-1 مقایسه سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی ایران با کشورهای منتخب در سال 

2011 )درصد(

سهم کسب و کار سهم کشاورزی از GDPکشور
GDP کشاورزی از

سهم کل بخش کشاورزی 
GDP از

11314آمریکا

83038برزیل

114354تایلند

9/523/132/6ایران

World bank (2011), Evaluation Lessons for Agriculture and Agribusiness
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ــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی طــی ســال های برنامــه چهــارم و ســه ســال  همچنیــن ب
اول برنامــه پنجــم ســهم ســرمایه در بخــش کشــاورزی از کل انبــاره ســرمایه ناخالــص در کشــور 
کمتــر از 5 درصــد بــوده اســت و همــواره حــول 4 درصــد نوســان دارد کــه پیش بینــی می شــود 

ایــن نســبت بــرای ســال های آینــده همچنــان ثابــت باقــی بمانــد.
نمودار 18-2 سهم بخش های مختلف اقتصادی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 )به قیمت ثابت سال 1383-درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-حساب های ملی

تبیین و تحلیل وضع موجود منابع آب کشاورزی
آب یکــی از مهم تریــن نهاده هــای تولیــد به خصــوص در بخــش کشــاورزی اســت و نقــش آن 
در بهــره وری ســایر عوامــل بی بدیــل اســت؛ بدیــن ترتیــب بهره بــرداری و راندمــان آن از جملــه 
ــرای  ــردن ب ــن،  ســرمایه گذاری نک ــن بی ــن بخــش محســوب می شــود. در ای ــدی ای ــداف کلی اه
ــازوکارهای  ــاد س ــدها و ایج ــز س ــای آبخی ــت حوضه ه ــه باالدس ــی ب ــدها و کم توجه ــداث س اح
مناســب در انتقــال و بهره بــرداری بهینــه در داخــل مزرعــه جهــت حفــظ و کنتــرل و بهره بــرداری 

از منابــع آب، تصویــری گویــا از مدیریــت منابــع آبــی کشــور اســت.
بــر اســاس مطالعــات انجام شــده راندمــان آبیــاری از 44 درصــد در ســال 1395 بــه 45 درصــد 
در ســال 1396 رســیده اســت و افزایــش راندمــان در طــول برنامــه چهــارم و پنجــم به ترتیــب 
2/8 و 2/23 بــوده اســت و بــه نظــر می رســد مهم تریــن مســئله در مــورد بحــران آب در کشــور، 

بحــران مدیریــت آن باشــد.
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پیش بینی بخش کشاورزی
همان طــور کــه عنــوان شــد بــر اســاس برآوردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی از تولیــد انــواع 
اقــالم محصــوالت کشــاورزی تــا پایــان ســال 1396، رشــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی بــه 
قیمــت ثابــت در ســال 1396 حــدود 3/8 درصــد خواهــد بــود. گفتنــی اســت بانــک مرکزی رشــد 
نه ماهــه اول بخــش کشــاورزی را 4/1 درصــد دانســته؛ در حالــی کــه مرکــز آمــار عــدد مذکــور را 

1/0 درصــد اعــالم کــرده اســت.
ــن بخــش،  ــدار ای ــم و نســبتاً پای ــی بخــش کشــاورزی، رشــد مالی ــه ســری زمان ــا توجــه ب ب
ــان آب و پیش بینــی  ــداوم رشــد راندم ــن بخــش از چرخه هــای تجــاری و ت ــر نپذیرفتــن ای تأثی
خشک ســالی در 6 اســتان کشــور در ســال آینــده )در پژوهشــکده اقلیم شناســی(، طبــق بــرآورد 

ــد داشــت. ــادل 2 درصــد خواه ــه ســال 1397 بخــش کشــاورزی رشــدی مع صورت گ رفت
نمودار 18-3 ارزش افزوده گروه کشاورزی بر اساس قیمت های ثابت سال 1390)میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات پژوهشگر

18-3- بخش مسکن

بخــش ســاختمان به دلیــل قــرار داشــتن در انتهــای زنجیــره تولیــد و ارتبــاط تنگاتنگ با ســایر 
ــای  ــایر فعالیت ه ــزوده س ــر ارزش اف ــذاری ب ــرای اثرگ ــی ب ــش مهم ــادی نق ــای اقتص فعالیت ه
وابســته و به تبــع آن بــر ارزش افــزوده کل اقتصــاد، و طــی ده ســال گذشــته منتهــی بــه ســال 
1393 به طــور متوســط 7 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داشــته 

ست. ا
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ارتبــاط گســترده پســین و پیشــین فعالیت هــای مســکن بــا 156 فعالیــت، ســهم 30 درصــدی 
ــص کشــور، ســهم اشــتغال زایی به طــور متوســط 12 درصــدی  ــت ناخال از تشــکیل ســرمایه ثاب
از کل اشــتغال کشــور، ســهم 20 الــی 30 درصــدی آن از حجــم نقدینگــی در گــردش اقتصــاد، 
ــل آن در  ــوار و ســهم بی بدی ــه ای خان ــراوان و متوســط 33 درصــدی آن در ســبد هزین ســهم ف
ــن، پیش بینــی  ــر اســاس ای ــن بخــش اســت. ب ــل اهمیــت ای ــروت خانوارهــا در کشــور از دالی ث
ــم  ــواره در نظــر سیاســت گذاران و بخــش خصوصــی مه ــای بخــش مســکن هم ــار متغیره رفت
ــار  ــبی رفت ــات نس ــور ثب ــر کش ــم ب ــای حاک ــه فض ــرایطی ک ــم در ش ــن مه ــود. ای ــی می ش تلق
متغیرهــای کلیــدی اقتصــادی و سیاســی را تجربــه نمی کنــد، اهمیــت بیشــتری می یابــد. نگاهــی 
ــد بخــش  ــان می ده ــران نش ــار ای ــز آم ــزی و مرک ــک مرک ــی بان ــاب های مل ــای حس ــه آماره ب
ســاختمان از ســال 1391 وارد فــاز رکــودی شــده و بــا ارقــام رشــد منفــی مواجــه بــوده اســت؛ 
به طــوری کــه ایــن وضعیــت تــا ســال 1394 نیــز ادامــه دار بــوده و بــرآورد می شــود ایــن رکــود 

تــا انتهــای ســال 1396 کمــاکان ادامــه یابــد.
نمودار 18-4 رشد ارزش افزوده بخش مسکن به قیمت های ثابت سال 1390)درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات پژوهشگر

میزان پوشش قیمت مسکن توسط تسهیالت خرید )درصد(
ــامانه  ــه در س ــران ک ــهر ته ــده در ش ــای معامله ش ــط قیمت ه ــات متوس ــاس اطالع ــر اس ب
امــالک و مســتغالت ثبــت شــده، و ســقف تســهیالت پرداختــی خریــد در هرســال، از ســال 1383 
تــا 1391 نســبت وام خریــد مســکن بــه قیمــت یــک واحــد مســکونی 75 متــری در شــهر تهــران 
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از 41/4 درصــد بــه 9 درصــد کاهــش یافتــه و از ســال 1392 رونــد افزایشــی در ایــن متغیــر از 
11/8 بــه 48/5 درصــد آغــاز شــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر حــدود 50 درصــد قیمــت یــک واحد 
مســکونی در شــهر تهــران از طریــق وام خریــد ابزارهــای جدیــد طراحــی شــده در سیســتم بانکی 

)اوراق تســهیالت خریــد مســکن و صنــدوق پس انــداز یکــم( قابــل تأمیــن مالــی اســت.
نمودار18-5  میزان پوشش قیمت مسکن توسط تسهیالت خرید در شهر تهران )درصد(

بازدهی مسکن در مقابل سایر دارایی ها
در دو دهــه گذشــته، نــرخ بازدهــی ســرمایه گذاری در ساخت وســازهای امــالک تجــاری، بــه 
حــدی بــوده کــه هــر ســرمایه گذاری بــرای حضــور در ایــن بــازار پرســود بســیار اغواکننــده بــوده 
اســت. مــوج مال ســازی طــی ســال های اخیــر به خصــوص در کالن شــهرها، نمــاد ایــن مســئله 
ــوان  ــاری به عن ــری تج ــوز کارب ــروش مج ــا ف ــی و ب ــورت ضمن ــز به ص ــهرداری ها نی ــت. ش اس
ذی نفــع، بــا ایــن جریــان همراهــی کردنــد. نتیجــه چنیــن وضعیتــی، عرضــه شــدید واحدهــای 
تجــاری طــی ســال های اخیــر و به دنبــال آن قفــل شــدن بــازار فــروش ایــن واحدهاســت؛ البتــه 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــته ب ــون گذش ــرمایه گذاران همچ ــد س ــه بع ــن ب ــه از ای ــود ک تصــور نمی ش
حــوزه عالقــه ای داشــته باشــند؛ زیــرا نــرخ بازدهــی در ایــن ساخت وســازها دیگــر ماننــد گذشــته 
نیســت. درواقــع بــازار امــالک تجــاری در بســیاری از مناطــق اشــباع شــده اســت. بــر ایــن اســاس 
رونــق در ایــن امــالک، توجیــه اقتصــادی نــدارد. در جــدول زیــر بازدهــی مســکن در مقایســه بــا 

ــود. ــه می ش ــا مالحظ ــایر دارایی ه س
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جدول 18-2 بازدهی دارایی های رقیب در مقابل مسکن
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32/52/14/20/82/77/6-77/13/2شاخص کل بورس

متوسط قیمت سکه طرح 
جدید در ماه

0/660/270/630/450/282/392/855/161

0/651/140/882/012/192/312/91-0/120/44متوسط قیمت دالر

متوسط قیمت یک مترمربع 
آپارتمان در شهر تهران

-2/33/11/30/0260/72/10/51/64

آینده مسکن
ــر عرضــه  ــر پیش نگ ــوان متغی ــران به عن ــای ســاختمانی در شــهر ته ــد تحــوالت پروانه ه رون
مســکن کــه در نه ماهــه ســال جــاری رشــد مثبــت 4/9 در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل 
را نشــان مــی داد و بیانگــر حرکــت بــه ســمت خــروج از رکــود بــود. از آبان مــاه بــار دیگــر رونــد 
نزولــی آغــاز شــده اســت. رونــد منفــی تغییــرات فصلــی پاییــز در مقایســه بــا تابســتان )13-%( 
ــد.  ــح می کن ــکن را تصری ــه بخــش مس ــرای ورود ب ــرمایه گذاران ب ــال س ــودن اقب ــی ب ــز نزول نی
نیــاز بــه مســکن بــا وجــود رشــد خانوارهــای تک نفــره، ازدواج و تقاضــای انباشــته و بدمســکنی 
همچنــان تقاضــای مصرفــی مســکن را افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن، در بخــش مســکن نیروهایــی 

در راســتای افزایــش قیمــت مســکن وجــود دارنــد.
جدول 18-3 تعداد پروانه های ساختمانی و مبایعه نامه های شهر تهران به تفکیک ماه

 

ن
ردی

رو
ف

ت
هش

دیب
ار

داد
یرخر
ت

داد
مر

ور
هری

ش

هر
م

ان
آب

ذر
آ

پروانه های ساختمانی 
صادره در تهران

-71207-1173-145-14-0/34

105/420/2-13/8-5/823/8-6/2-55/7203/5-مبایعه نامه های تهران

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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جدول 18-4 تعداد پروانه های ساختمانی تهران به تفکیک سال

139113921393139413951396

31 هزار28 هزار28 هزار33 هزار54 هزار60 هزارمتوسط ماهانه تعداد پروانه

مأخذ: همان

ــای  ــت و خیزه ــاری، نشــان دهنده اف ــال ج ــی طــی س ــای دارای ــه بازاره ــار هم بررســی رفت
ــا آبان مــاه رشــد فــراوان 7/6 درصــدی  قیمتــی اســت. شــاخص بــورس در آذرمــاه در مقایســه ب
را نشــان داده اســت. مســکن بعــد از بــورس رشــد 4 درصــدی را در آذرمــاه نشــان داده کــه در 
ــا رشــد 1/6درصــدی، حکایــت از افزایــش آن دارد. ایــن میــزان افزایــش  ــان مــاه ب ــا آب قیــاس ب
بــا رشــد 20 درصــدی تعــداد مبایعــات صــورت گرفتــه در بــازار مســکن تهــران هماهنــگ اســت. 
همان طــور کــه پیش بینــی می شــد، کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی بــر جذابیــت ســایر 
ــا آن توجیه شــدنی  ــن بازارهــا ب ــزود و بخشــی از رشــد قیمتــی اتفــاق افتــاده در ای دارایی هــا اف

اســت.
ــداز  ــرای اســتفاده از تســهیالت مناســب صنــدوق پس ان ــاد مــردم ب ــه شــانس زی ــا توجــه ب ب
مســکن یکــم، تقاضــای مــردم بــه ســمت خریــد واحدهایــی کــه ســقف ایــن تســهیالت قابلیــت 
ــه نظــر می رســد  ــد، بیشــتر شــده و ب ــا را می دهن ــی 80 درصــدی قیمــت آن ه پوشــش 65 ال
ــه پیش بینــی نشــدن رشــد  ــا توجــه ب ــرا ب ــد الگــوی تقاضــا ادامــه خواهــد داشــت؛ زی ایــن رون
چشــمگیر در درآمــد ســرانه مــردم )بــا توجــه بــه رشــد 6 درصــد بودجه پیشــنهادی و همبســتگی 
بــاالی آن بــا بودجــه دولــت(، قــدرت خریــد خانوارهــا در تأمیــن مســکن مصرفــی بیــش از ایــن 
نخواهــد بــود. بــا احتمــال زیــاد تأییــد می شــود کــه نبــود موجــودی واحدهــای کوچــک متــراژ 

در بــازار مســکن، ایــن الگــوی تقاضــا را دیکتــه کــرده اســت.
از ســوی دیگــر تحــوالت اخیــر در فضــای سیاســی کشــور به ویــژه بی اطمینانــی از پایبنــدی 
آمریــکا بــه برجــام- کــه هم اکنــون نیــز عامــل مؤثــر بــر افزایــش جذابیــت ارز در قیــاس با مســکن 
ــر  ــاختمانی را توجیه پذی ــای س ــدور پروانه ه ــر ص ــای اخی ــی ماه ه ــار نزول ــت- رفت ــورس اس و ب
می کنــد. بــه همــراه تــداوم بــروز زلزلــه در شــهرهای کشــور و جــدی شــدن ایــن اتفــاق بــرای 
ــد  ــن رش ــد؟ همچنی ــدت می بخش ــکن را ش ــرمایه گذاری در مس ــک س ــه ریس ــران ک ــهر ته ش
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منفــی بودجــه عمرانــی پیشــنهادی بــه میــزان 15 درصــد نســبت بــه قانــون بودجــه ســال قبــل 
کــه فضــای رکــودی را در کل اقتصــاد و بالطبــع در بخــش مســکن گســترش خواهــد داد، همــه 
ــاً مصرفــی مســکن، افزایــش قیمــت مســکن  ــداوم تقاضــای صرف محدودیــت عرضــه مســکن، ت
ــازار  ــت ایجــاد شــده در ب ــد. جذابی ــاس را محتمــل می کن ــای کوچک مقی ــرای واحده ــژه ب به وی
ارز می توانــد مانــع مهــم خــروج مســکن از رکــود در کشــور باشــد. کورســوی امیــدی بــه تحقــق 
برنامــه نوســازی و بهســازی بافت هــای فرســوده از طریــق تزریــق منابــع ارزان قیمــت بــرای مقابلــه 
ــه ای از ابهــام و در گــرو تصویــب تبصــره 18 الیحــه  ــا ایــن شــرایط اســت کــه آن هــم در هال ب
پیشــنهادی بودجــه قــرار دارد، همچنیــن دولــت در زمینــه تحریــک تقاضــا بخــش مســکن ســه 

اقــدام را در دســتور کار قــرار داده اســت:
یکــی از ایــن اصالحــات، افزایــش مبلــغ وام تــا ســقف 200 میلیــون تومــان )بــه زوجیــن(،   

افزایــش مــدت بازپرداخــت تســهیالت صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم از 12 بــه 15 ســال، 
کاهــش نــرخ ســود از 9/5 بــه 7 درصــد و کاهــش مــدت ســپرده گذاری از 6 بــه 4 مــاه اســت.

مســیر دوم ایــن اســت کــه بانــک مســکن از ترازنامــه خــود بــه اتــکای تســهیالت اعطایــی   
ــدوق  ــن اوراق را صن ــد. ای ــروز اوراق منتشــر کن ــرخ ام ــه قیمــت ن ــارد دالر ب حــدود 5 میلی

ــه فــروش رســاند. توســعه ملــی بخــرد و در دنیــا ب
ــپرده    ــل س ــی از مح ــای داخل ــک مســکن در بانک ه ــد اوراق MBS بان ــوم خری ــوع س موض

ــر اســت. ــرخ آن صف ــون ن ــه هم اکن ــی اســت ک ــره قانون ذخی
بــا توجــه بــه برآوردهــای صورت گرفتــه ارزش افــزوده بخــش مســکن در ســال 1397 پــس از 
ســپری کــردن رکــود 5 ســاله، وارد دوره رونــق خواهــد شــد و رشــدی حــدود 2 درصــد را خواهــد 
داشــت؛ همچنیــن طــی ماه هــای اخیــر ســرعت رشــد قیمــت مســکن از تــورم عمومــی کشــور 
پیشــی گرفتــه کــه گویــای رشــد همــراه بــا تــورم در بــازار مســکن اســت. ایــن امــر ممکــن اســت 
ــه  ــق بخــش مســکن باشــد؛ البت ــود عمی ــس از 5 ســال رک ــق نســبی پ ــه رون نشــانی از ورود ب
ناگفتــه نمانــد در صورتــی کــه دولــت بخواهــد بــرای کنتــرل نــرخ ارز در بــازار از افزایــش نــرخ 

بهــره اســتفاده کنــد، نبایــد بــه از ســر گذرانــدن رکــود در ســال آینــده امیــدی داشــت.



پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1397   /667

نمودار 18-6  ارزش افزوده بخش مسکن به قیمت های ثابت سال 1390 )میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات پژوهشگر

18-4 بخش صنعت

ــم انداز  ــق چش ــا اف ــور ت ــادی کش ــد اقتص ــن رش ــرای تأمی ــع ب ــن منب ــش مهم تری ــن بخ ای
اســت. ســهم صنعــت در تولیــد ناخالــص داخلــی به واســطه نقــش و مشــارکت بــاالی آن در رشــد 
اقتصــادی، همــواره روبــه افزایــش بــوده اســت؛ از ایــن رو ســهم ایــن بخــش در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــه از 7/28 درصــد در ســال 1360 ب ــت ســال 1383( طــی ســه ده ــه قیمــت ثاب ــی )ب داخل
15/03 در ســال 1384 و بــه 16/57 درصــد در ســال 1393 افزایــش یافتــه اســت، همچنیــن بــر 
مبنــای قیمت هــای ثابــت ســال 1390 طــی دوازده ســال گذشــته ســهم بخــش صنعــت از کل 

ــوده اســت. ــد ناخالــص داخلــی به طــور متوســط 12 درصــد ب توای
بررســی رونــد نــرخ رشــد بخــش صنعــت نشــان می دهــد نــرخ رشــد دورقمــی نیمــه اول دهــه 
1380 بــه 2 درصــد در ســال 1386 کاهــش یافــت و پــس از آن طــی یــک رونــد روبــه رشــد بــه 
10/49 در ســال 1389 افزایــش یافــت. پــس از اعمــال تحریم هــا و شــوک های ناشــی از افزایــش 
قیمــت حامل هــای انــرژی، نــرخ رشــد صنعــت بــه منفــی 4/1 در ســال  1391 و منفــی 5/3 در 

ســال 1392 رســید.
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نمودار 18-7 رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت های ثبت سال 1390)درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

یکــی از روش هــای ردیابــی و پیش بینــی بخــش صنعــت، رصــد کــردن تشــکیل ســرمایه ثابــت 
ــرک  ــن مح ــوان مهم تری ــین آالت به عن ــص ماش ــت ناخال ــرمایه ثاب ــکیل س ــت. تش ــص اس ناخال
ــور  ــش دارد. همان ط ــن بخ ــژه ای در ای ــت وی ــت، اهمی ــش صنع ــی بخ ــای آت ــد در دوره ه رش
ــش  ــرمایه در بخ ــکیل س ــد تش ــر رش ــال های اخی ــود در س ــه می ش ــودار 8 مالحظ ــه در نم ک
ــی کــه رشــد تشــکیل  ــادی را داشــته اســت. در حال ماشــین آالت نوســانات مثبــت و منفــی زی
ــال  ــه نخســت س ــا در نه ماه ــوده، ام ــد ب ــت 6 درص ــال 1395 مثب ــین آالت در س ــرمایه ماش س
1396 ایــن رقــم بــه 0/9 درصــد رســیده اســت. ایــن مســئله تهدیــدی جــدی بــرای تــداوم رشــد 

بلندمــدت اقتصــاد کشــور اســت.
نمودار 18-8 تشکیل سرمایه ماشین آالت به قیمت های ثابت سال 1390)میلیارد ریال-درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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از جملــه مهم تریــن مشــکالت بنگاه هــا در ســال های گذشــته، تأمیــن مالــی و کمبــود تقاضــای 
مؤثــر اســت. بــا گــذر از ســال 1395 اقتصــاد کشــور در ســال 1396 شــاهد تحــرکات مثبتــی در 

بخــش صنعــت بــوده کــه برخــی از شــواهد تعدیــل نســبی دو مشــکل فــوق عبــارت اســت از:
رشد 8 درصدی مبلغ تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن؛  
رشد تولید محصوالت شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی.  

جدول 18-5تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن )میلیارد ریال(

تعداد تسهیالت پرداختیمبلغ تسهیالت پرداختیشرح

101241496261667 ماهه سال 1395
228163 101340960 ماهه سال 1396

مأخذ: بانک مرکزی )تسهیالت پرداختی کل بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی و بر اساس هدف پرداخت تسهیالت(

ــای  ــد کارگاه ه ــاخص تولی ــت در ش ــف صنع ــای مختل ــت زیربخش ه ــب اهمی ــی ضری بررس
ــش  ــر از ش ــور متأث ــزرگ کش ــع ب ــد صنای ــد تولی ــد 83/3 درص ــان می ده ــی نش ــزرگ صنعت ب
صنعــت محصــوالت شــیمیایی، تولیــدات فلــزی، وســایل نقلیــه موتــوری، کانی هــای غیرفلــزی، 

ــی و تولیــد ماشــین آالت اســت. ــع غذای صنای
جدول 18-6 درصد تغییر شاخص تولید گروه های صنعتی مهم در نه ماهه اول سال 1396 در مقایسه با 

دوره مشابه سال 1395

درصد تغییر شاخص تولیدضریب ارزش افزودهگروه صنایع

26/164/5تولید مواد و محصوالت شیمیایی
19/984/6تولید فلزات اساسی

16/3319/6تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر
3/7-9/45تولید محصوالت کانی غیرفلزی

7/46/1تولید مواد غذایی
تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی برق و 

دستگاه های برقی
3/987/4

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضــوع مهــم دیگــر و تأثیرگــذار بــر آینــده بخــش صنعــت، میــزان واردات کاالهــای ســرمایه ای 
اســت. در نمــودار زیــر میــزان واردات کاالهــای مصرفــی، ســرمایه ای و واســطه ای مشــاهده می شــود.
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نمودار 18-9 میزان واردات کاالهای به تفکیک مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای )میلیون 
دالر(

مأخذ: همان

همان طــور کــه مالحظــه می شــود از ســال 1392 میــزان واردات کاالهــای مصرفــی و از ســال 
1393 میــزان کاالهــای واســطه ای رونــد نزولــی داشــته اســت. ســهم کاالهــای وارداتــی واســطه ای، 
ســرمایه ای و مصرفــی در نه ماهــه ابتــدای ســال 1396 به ترتیــب، 60، 15 و 19 درصــد؛ در حالــی 
کــه در نه ماهــه ابتــدای ســال 1395 به ترتیــب، 59، 19 و 14 درصــد بــوده اســت؛ یعنــی در ســال 
1396 در حالــی کــه ســهم کاالی واســطه تغییــر معنــاداری نداشــته، از ســهم کاالهــای ســرمایه ای 
کاســته و بــه ســهم کاالهــای مصرفــی افزایــش یافتــه اســت. گفتنــی اســت میــزان واردات نه ماهــه 
ــه 37570 میلیــون دالر در ســال 1396  ابتــدای ســال، از 31755 میلیــون دالر در ســال 1395 ب
ــال  ــون دالر در س ــور از 6000 میلی ــدت مذک ــرمایه ای از در م ــه و واردات کاالی س ــش یافت افزای
1395 بــه 5600 در ســال 1396 کاهــش یافتــه اســت؛ یعنــی در حالــی کــه کل حجــم واردات در 
نه ماهــه ســال 1396 در مقایســه بــا نه ماهــه ســال 1395 افزایــش داشــته، نه تنهــا ســهم کاالهــای 

واســطه ای بلکــه مقــدار مطلــق آن نیــز کاهــش یافتــه اســت.
بــا توجــه بــه رشــد 6/9 درصــدی ارزش افــزوده بخــش صنعــت در ســال 1395 و رشــد 4/7 
درصــدی در نه ماهــه ابتــدای ســال 1396، بــه نظــر می رســد دســتیابی بــه رشــد 5 درصــدی تــا 
پایــان ســال 1396 دســت یافتنی باشــد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه منفــی شــدن تشــکیل ســرمایه 
در بخــش ماشــین آالت و کاهــش واردات کاالهــای ســرمایه ای، رشــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت 

ــی می شــود. در ســال 1397 حــدود 3 درصــد پیش بین
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18-5- گروه نفت

ــه  ــوری ک ــود؛ به ط ــوب می ش ــران محس ــاد ای ــم اقتص ــای مه ــی از بخش ه ــت یک ــش نف بخ
ــا در  ــادی دارد، ام ــای اقتص ــایر بخش ه ــدات س ــی از تولی ــیار کم ــری بس ــتانده آن تأثیرپذی س
عیــن حــال میــزان ســطح فعالیــت در ایــن بخــش از کانال هــای مختلفــی از جملــه هزینه هــای 
ــر  ــه می شــوند( ب ــی هزین ــی بخــش ســاختمان دولت ــات عموم ــه در خدم ــی )ک جــاری و عمران
ســتانده ســایر بخش هــای اقتصــادی تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن بخــش نفــت موتــور محرکه ســایر 
بخش هــای اقتصــاد ایــران محســوب اســت؛ زیــرا رشــد مثبــت ایــن بخــش ســبب متأثــر شــدن 

ــی( می شــود. ــات عموم ــاختمان و خدم ــه س ــای اقتصــادی )از جمل ــایر بخش ه س
همان طــور کــه در نمــودار زیــر مشــاهده می شــود، رشــد ارزش افــزوده بخــش نفــت تــا قبــل از 
ســال 1394 هیــچ گاه بــه 5 درصــد نرســیده و بهتریــن عملکــرد آن بــه ســال 1393 مربوط و رشــدی 
ــا 1392  ــال های 1390 ت ــت در س ــش نف ــد بخ ــه رش ــت. دوم اینک ــده اس ــل ش ــادل 4/5 حاص مع

ــه این ســو ایــن رقــم مثبــت شــده اســت. ــوده، امــا از ســال 1393 ب به علــت تحریم هــا منفــی ب
نمودار 18-10 ارزش افزوده گروه نفت به قیمت های ثابت سال 1390)میلیارد ریال- درصد(

مأخذ: همان

ــژه  ــران به وی ــرای اقتصــاد ای ــا 1394 کــه ســال های دشــواری ب برخــالف ســال های 1390 ت
بخــش نفــت بــوده اســت، ســال 1395 در حالــی گذشــت کــه بخــش نفــت بهتریــن عملکــرد را 
نه تنهــا در چنــد ســال اخیــر، بلکــه در بیــش از ســه دهــه اخیــر داشــته اســت. دلیــل ایــن امــر 
نیــز مربــوط بــه رفــع تحریــم نفــت ایــران و امکان پذیــر شــدن افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت 
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کشــور در ســال 1395 اســت. طبــق اعــالم بانــک مرکــزی، رشــد ارزش افــزوده بخــش نفــت در 
ــوده  ــا 0/3 درصــد ب ــر ب ــدای ســال 1396 براب ــاه ابت ــر 62 درصــد و رشــد نه م ســال 1395 براب
اســت. در جــدول زیــر آمــار تولیــد نفــت ایــران در ســال های 2016 و 2017 بــر اســاس گــزارش 
ماهیانــه اوپــک نشــان داده شــده اســت. ارقــام ایــن جــدول نشــان می دهــد تولیــد نفــت خــام 
ــه  ــته ک ــد داش ــال 2017( 7 درصــد رش ــه ماهه دوم س ــال 1396 )س ــه ماهه اول س ــران در س ای
ــه حــدود 5 درصــد کاهــش  ــرای ســه ماهه ســوم ســال 2017 )ســه ماهه دوم ســال 1396( ب ب
پیــدا کــرده اســت؛ به طــور کلــی بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار نفــت و عملکــرد ســال گذشــته ایــن 
صنعــت در ایــران، در دو فصــل آتــی شــاهد کاهــش رشــد بخــش نفــت هســتیم. درنهایت بــرآورد 
می شــود رشــد ارزش افــزوده گــروه نفــت در ســال 1396 بــه عــددی حــدود 4 درصــد برســد.

 جدول 18-7 تولید نفت ایران )هزار بشکه(

فصل 4فصل 3فصل 2فصل 1

20163096353936463741
2017379637933828

5%7/2%22/6%رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل

مأخذ: اوپک

چشم انداز بازار نفت
الف( وضعیت تقاضای جهانی نفت

در ســال 2017 اقتصــاد جهانــی در مقایســه بــا ســال 2016 رشــد بهتــری داشــت و تقاضــای جهانی 
بــرای نفــت نیــز باالتــر از ایــن ســال بــوده اســت. برآوردهــای صنــدوق بین المللــی و بانــک جهانــی از 
رشــد اقتصــاد جهانــی بــرای ســال 2017 بــه ترتیــب 6/3 و 2/7 درصــد بــوده کــه در قیــاس بــا رشــد 
ســال 2016 بــه ترتیــب 0/4 و 0/3 درصــد باالتــر اســت. ایــن دو نهــاد بــرآورد کرده انــد اقتصــاد جهانــی 
در ســال 2018 بــه ترتیــب 3/7 و 2/9 درصــد باشــد. بــر اســاس بــرآورد دبیرخانه اوپــک، تقاضای جهانی 
نفــت در ســال 2017 حــدود 1/5 میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه و بــه روزانه 96/9 میلیون بشــکه 
رســیده اســت؛ همچنیــن پیش بینــی شــده کــه تقاضــای جهانــی نفــت در ســال 2018 حــدود 1.6 

میلیــون بشــکه در روز رشــد داشــته باشــد و بــه 98.5 میلیــون بشــکه در روز برســد.
ــال  ــت در س ــی نف ــای جهان ــد تقاض ــان می ده ــز نش ــرژی نی ــی ان ــس بین الملل ــرآورد آژان ب
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ــکه در روز  ــون بش ــه 97/8 میلی ــه و ب ــش یافت ــکه در روز افزای ــون بش ــدود 1/5 میلی 2017 ح
رســیده اســت؛ همچنیــن پیش بینــی شــده کــه تقاضــای جهانــی نفــت در ســال 2018 حــدود 

ــون بشــکه در روز برســد. ــه 99/1 میلی ــون بشــکه در روز رشــد داشــته باشــد و ب 1/3 میلی
بــرآورد اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا نیــز نشــان می دهــد تقاضــای جهانــی نفــت در ســال 
2017 حــدود 1/4 میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافــت و بــه 98/3 میلیون بشــکه در روز رســید. 
همچنیــن پیش بینــی شــده کــه ایــن تقاضــا در ســال 2018 حــدود 1/6 میلیــون بشــکه در روز 
رشــد داشــته باشــد و بــه روزانــه 100 میلیــون بشــکه برســد. البتــه ایــن نهــاد در گــزارش جدیــد 
خــود کــه در ژانویــه 2018 منتشــر شــد، در میــزان رشــد تقاضــا بــرای ســال 2018 تجدیــد نظــر 

داشــته و آن را 1/7 میلیــون بشــکه در روز اعــالم کــرده اســت.
ــی در  ــای جهان ــد تقاض ــان می ده ــوق نش ــاد ف ــه نه ــای س ــن برآورده ــی میانگی ــور کل به ط
ســال 2017، در مقایســه بــا ســال   2016 رشــد باالتــری داشــته و در ســال 2018 نیــز رشــد 

ــی بیشــتر از ســال 2017 اســت. تقاضــای جهان
ب( عرضه غیر اوپک

یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر قیمت نفــت در ســال 2018 مقــدار افزایش عرضــه تولیدکنندگان 
غیراوپــک خواهــد بــود. اگرچــه برخــی تولیدکننــدگان غیــر عضــو اوپــک در توافــق با اوپــک متعهد 
شــده اند حجــم تولیــد خــود را ثابــت نگــه دارنــد، تولیدکننــدگان بــزرگ دیگــری در کشــورهای 
غیراوپــک هســتند کــه محدودیتــی بــرای تولید آن هــا وجود نــدارد. عمده تریــن ایــن تولیدکنندگان 
شــامل آمریــکا، کانــادا، چیــن، نــروژ، انگلســتان و برزیــل هســتند. بــر اســاس برآوردهــای ســازمان 
اوپــک، ســال 2018 از بیــن تولیدکننــدگان فــوق، تولیــد 2 کشــور نــروژ و چیــن بــه ترتیــب 30 و 
150 هــزار بشــکه در روز کاهــش خواهــد یافــت، امــا تولیــد آمریــکا، کانــادا، انگلســتان و برزیــل بــه 
ترتیــب 870، 230، 70 و 200 هــزار بشــکه در روز افزایــش می یابــد. در میــان ایــن تولیدکننــدگان، 
آمریــکا اهمیــت بیشــتری دارد. تولیــد هفتگــی نفــت خــام آمریــکا بعــد از آنکــه در هفتــه منتهــی 
بــه 5 ژوئــن 2015 بــه 9/610 میلیــون بشــکه در روز رســید، رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت و تــا 
ــه 8/450 میلیــون بشــکه  ــه روزان ــد ادامــه یافــت و ب ــه 7 اکتبــر 2016 ایــن رون هفتــه منتهــی ب
رســید کــه نشــان دهنده کاهــش 1/160 میلیــون بشــکه ای ســطح تولیــد روزانــه بــود، امــا در پــی 
ــکا،  ــاری فعــال در بخــش نفــت آمری افزایــش قیمت هــای نفــت و افزایــش تعــداد دکل هــای حف
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تولیــد نفــت ایــن کشــور رونــدی صعــودی بــه خــود گرفــت و در هفتــه منتهــی بــه 29 ســپتامبر 
2017 بــه 9/561 میلیــون بشــکه در روز رســید. تولیــد هفتگــی آمریــکا در اثــر دو طوفــان هــاروی و 
آریمــا بــا کاهــش مواجــه شــد، امــا بالفاصلــه بــه ســطح تولیــد قبــل از توفــان بازگشــت و در ادامــه 
رونــد صعــودی آن، در هفتــه منتهــی بــه 29 دســامبر بــه 9/645 میلیــون بشــکه رســید کــه باالتــر 
از رکــورد تولیــد پیــش از دوره کاهــش تولیــد اســت. متوســط تولیــد نفــت خــام آمریــکا در ســال 
ــه 9/270  ــت و ب ــش یاف ــزار بشــکه در روز افزای ــالدی 410 ه ــال 2016 می ــه س 2017 نســبت ب
میلیــون بشــکه در روز رســید. عــالوه بــر ایــن، تولیــد مایعــات و میعانــات گازی و نفــت غیرمتعــارف 
)عمدتــاً ســوخت های زیســتی( نیــز بــه ترتیــب 202 و 7 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت و بــه 
ترتیــب بــه 3/711 و 1/275 میلیــون بشــکه در روز رســید. در مجمــوع در ســال 2017 تولیــد کل 
مایعــات ســوختی آمریــکا 619 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت که تقریبــاً معادل نیمــی از مقدار 
کاهــش توافــق شــده توســط اعضــای اوپــک اســت. اگرچــه تولیــد ایــن کشــور در هفتــه نخســت 
ســال 2018 بــا 290 هــزار بشــکه در روز کاهــش بــه 9/492 میلیــون بشــکه در روز رســید، ایــن 
ــود در  ــی می ش ــود و پیش بین ــت ب ــده نف ــق تولیدکنن ــدید در مناط ــرمای ش ــل س ــش به دلی کاه
ســال 2018 رونــد رشــد تولیــد آمریــکا ادامــه یابــد. ســازمان اوپــک بــرآورد کــرده کــه کل تولیــد 
نفــت خــام و مایعــات و میعانــات گازی آمریــکا در ســال 2018 حــدود 1/05 میلیــون بشــکه در روز 
رشــد داشــته باشــد کــه 820 هــزار بشــکه آن در روز مربــوط بــه افزایــش تولیــد در نفــت شــیل 
خواهــد بــود. هزینــه تولیــد نفــت شــیل مهم تریــن عامــل اثرگــذار بــر رونــد تولیــد نفت آمریکاســت 
کــه طــی چنــد ســال گذشــته رونــدی نزولــی را تجربــه کــرده اســت. بــر اســاس برآوردهای شــرکت 
راســتاد انــرژی، هزینــه تولیــد نفــت شــیل از 73 دالر در هــر بشــکه در ســال 2012 بــه 35 دالر 
در بشــکه در ســال 2016 رســید و بــرآورد می شــود کــه هزینــه تولیــد آن در ســال 2018 اندکــی 
بیــش از ســال 2017 باشــد، بــا ایــن حــال میانگیــن آن کمتــر از 40 دالر در بشــکه خواهــد بــود.

ج( موازنه عرضه و تقاضا
میــزان مــازاد یــا کمبــود عرضــه، مهم تریــن عامــل تأثیرگــذار بــر قیمــت نفــت اســت. در 
ــازاد  ــکه در روز م ــون بش ــب6 /0 ، 1/6 و 0/5 میلی ــه ترتی ــال های 2014، 2015 و 2016 ب س
عرضــه در بــازار وجــود داشــته کــه دلیــل اصلــی ســقوط قیمت هــای نفــت بــوده، امــا در ســال 
2017 وضــع متفــاوت شــده اســت. بــر اســاس متوســط برآوردهــای اوپــک، آژانــس بین المللی 
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انــرژی و اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا، در فصــل اول 2017 حــدود 200 هــزار بشــکه در روز 
ــازار بــا 600 هــزار  ــازار وجــود داشــته، امــا در فصــول دوم و ســوم 2017 ب مــازاد عرضــه در ب
بشــکه کمبــود عرضــه در روز مواجــه بــوده و در فصــل چهــارم کمبود عرضــه حــدود 300 هزار 
بشــکه در روز بــرآورد شــده اســت؛ به طــور کلــی، در طــول ســال 2017 بــازار با کمبــود عرضــه 
300 هــزار بشــکه ای در روز مواجــه بــوده و رونــد کاهشــی ســطح ذخیره ســازی های تجــاری در 

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه )OECD( نیــز تأییدکننــده ایــن بــرآورد اســت.
 برآوردهــا بــرای ســال 2018 نیــز نشــان می دهــد در فصــل اول و دوم بــه ترتیــب 300 و 100 
هــزار بشــکه در روز مــازاد عرضــه در بــازار وجــود داشــته، امــا در فصــل ســوم و چهــارم، بــازار بــا 
800 و 500 هــزار بشــکه در روز کمبــود عرضــه مواجــه باشــد و بــرای کل ســال 2018 بــرآورد 
شــده بــازار بــا 200 هــزار بشــکه در روز کمبــود عرضــه داشــته باشــد؛ البتــه ایــن برآوردهــا بــا 

فــرض ادامــه شــرایط کنونــی بــازار اســت.
طــی ماه هــای گذشــته عواملــی نظیــر رشــد بیــش از مقــدار پیش بینی شــده تقاضــای جهانــی 
در ســال 2017، پایبنــدی فراتــر از حــد انتظــار تولیدکننــدگان اوپــک و غیراوپــک بــه توافق کاهش 
تولیــد در 12 مــاه گذشــته و موافقــت آن هــا بــه تمدیــد توافــق تــا پایــان ســال 2018، وضــع تعــداد 
ــده در  ــدار پیش بینی ش ــر از مق ــد کمت ــکا و رش ــت آمری ــش نف ــال در بخ ــاری فع ــای حف دکل ه
تولیــد نفــت ایــن کشــور، رونــد کاهشــی ســطح ذخیره ســازی های تجــاری در کشــورهای OECD و 
تشــدید ریســک های ژئوپلیتیــک تأثیرگــذار بــر قیمــت نفــت در منطقــه خاورمیانــه ســبب افزایــش 
قیمــت نفــت شــد؛ به طوری کــه قیمــت نفــت برنــت در محــدوده 60 تــا 65 دالر در بشــکه قــرار 
گرفــت و حتــی بــه ســطح 70 دالر در هــر بشــکه نیــز رســید. پیش بینــی می شــود ایــن عوامــل 
در کوتاه مــدت همچنــان بــر قیمــت نفــت تأثیرگــذار باشــد، امــا از اواخــر فصــل اول 2018 از یــک 
طــرف تقاضــای جهانــی تحــت تأثیــر تغییــرات فصلــی کاهــش خواهــد یافــت و پاالیشــگران نیــز در 
نقــاط مختلــف جهــان عملیــات تعمیــر و نگهــداری را آغــاز خواهنــد کــرد و از ســوی دیگــر ســطح 
کنونــی قیمت هــا ســبب خواهــد شــد، بحث هــای مربــوط بــه خــروج از توافــق بــا جدیــت بیشــتری 
مطــرح شــود و احتمــاالً برخــی کشــورهای عضــو توافــق کــه تــوان افزایــش تولیــد دارنــد، نظیــر 
عــراق و قزاقســتان ســطح تخلفــات خــود را افزایــش خواهنــد داد؛ در حالــی کــه بــرآورد می شــود 
در فصــول اول و دوم 2018 بــازار بــا مــازاد عرضــه مواجــه خواهــد بــود. به طــور کلــی پیش بینــی 
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ــا 60 دالر  ــدوده 55 ت ــه مح ــاره ب ــول اول و دوم 2018 دوب ــت در فص ــت برن ــت نف ــود قیم می ش
برگــردد، امــا در فصــول ســوم و چهــارم در محــدوده 60 تــا 65 دالر در بشــکه قــرار گیــرد.

همچنیــن در ســال 1396 ایــران 2/13 میلیــون بشــکه نفــت خــام و 490 هــزار بشــکه میعانات 
گازی صــادر کــرده اســت. در صــورت ثبــات ســایر شــرایط و خــارج نشــدن آمریــکا از برجــام و 
اعمــال تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران می تــوان انتظــار داشــت در ســال 1397 هماننــد ســال 
گذشــته متوســط صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران 2/63 میلیــون بشــکه در روز باقــی 
ــرای  ــت ب ــول رشــد بخــش نف ــی پ ــدوق بین الملل ــوارد مطرح شــده صن ــه م ــا توجــه ب ــد. ب بمان
ــا  ــرده اســت. دانشــگاه کلمبی ــی ک ــران در ســال 1397 را حــدود 4 درصــد پیش بین اقتصــاد ای
نیــز در گزارشــی پیش بینــی کــرده در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام، کشــورهای ژاپــن، کــره 
و برخــی کشــورهای اروپایــی تقاضــای خــود را کاهــش داده و صــادرات نفــت ایــران حــدود 400 

الــی 500 هــزار بشــکه در روز کاهــش خواهــد یافــت.

18-6-خدمات

بخــش خدمــات، جذاب تریــن بخــش بــرای ســرمایه گذاری در ایــران اســت و طــی ســال های 
اخیــر بیشــترین ســهم از تولیــد ناخالــص ایران را داشــته اســت. 

نمودار 18-11 ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت های ثابت سال 1390)میلیارد ریال-درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

در ایــن بخــش بــه مطالعــه چنــد زیربخــش مهــم بخــش خدمــات از حملــه خدمــات بازرگانی، 
خدمــات حمل ونقــل و خدمــات عمومــی پرداختــه شــده اســت.
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خدمات بازرگانی
خدمــات بازرگانــی واســطه بیــن دو طــرف عرضــه و تقاضــای بازار کاالســت؛ زیرا از یک ســو ســتانده 
بخش هایــی همچــون کشــاورزی و صنعــت از کانــال خدمــات بازرگانــی صــادر شــده یــا در بــازار داخلی 
عرضــه می شــوند و از ســوی دیگــر کاالهــای مــورد نیــاز فعالیت هــای اقتصــادی و نهادهــای مختلــف 
کــه به واســطه واردات یــا تولیــد داخــل تأمیــن می شــوند از کانــال ایــن نــوع خدمــات در اختیــار آن هــا 
قــرار می گیــرد؛ بنابرایــن ممکــن اســت ســتانده خدمــات بازرگانــی هــم از ســتانده بخش هایــی چــون 
کشــاورزی و صنعــت و هــم از حجــم تجــارت خارجــی کشــور متأثــر شــود. طبــق برآوردهــای صــورت 
گرفتــه در بخش هــای قبــل، رشــد بخش هــای کشــاورزی و صنعــت در ســال 1396 مثبــت خواهــد 

بــود؛ بنابرایــن بــه نظــر می آیــد رشــد خدمــات بازرگانــی توجیه پذیــر باشــد.
نمودار 18-12 ارزش افزوده خدمات بازرگانی به قیمت های ثابت سال 1390)میلیارد ریال-درصد(

مأخذ: همان

طبــق بــرآورد صورت گرفتــه از شــواهد آمــاری در دســترس، رشــد خدمــات بازرگانــی در ســال 
1396 حــدود 4/5 درصــد خواهــد بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه پیش بینــی کاهــش رشــد بخــش 
کشــاورزی و صنعــت در ســال آینــده، بــرآورد می شــود رشــد ایــن بخــش در ســال آینــده بــه حدود 

3/5 درصــد کاهــش یابــد.
خدمات حمل ونقل

ــا فصــل دوم ســال 1396 را نشــان  ــات حمل ونقــل از ســال 1383 ت ــزوده خدم ــر ارزش اف نمــودار زی
ــال های 1392 و 1393  ــن بخــش در س ــزوده ای ــود ارزش اف ــه مالحظــه می ش ــور ک ــد. همان ط می ده
ــه رشــد 6/7 درصــدی  ــوده و در ســال 1394 کاهــش چشــمگیری داشــته اســت ک ــت ب ــاً ثاب تقریب
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ســال 1395 تــا حــدودی آن را جبــران کــرده اســت. طبــق بررســی های به عمــل آمــده از زیربخش هــای 
ــال  ــن بخــش در س ــد ای ــود رش ــرآورد می ش ــال 1396، ب ــدای س ــه ابت ــات در نه ماه ــل و ارتباط حمل ونق

ــد. ــد باش ــدود 8 و 7 درص ــب در ح 1396 و 1397، به ترتی
نمودار  18-13رشد ارزش افزوده بخش خدمات حمل و نقل )میلیارد ریال-درصد(

مأخذ: همان

خدمات عمومی
ــم  ــت و نظ ــی، امنی ــی، دفاع ــور عموم ــامل ام ــات ش ــه خدم ــده مجموع ــی دربرگیرن ــات عموم خدم
عمومــی، آمــوزش و پــرورش، بهداشــت و... اســت کــه بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ دولــت در ایــن نــوع 

ــران دارد. ــت خاصــی در اقتصــاد ای ــات، اهمی خدم
نمودار 18-14 رشد ارزش افزوده خدمات عمومی)میلیارد ریال-درصد(

مأخذ: همان
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ــاری(  ــه ای )ج ــارات هزین ــی، اعتب ــات عموم ــزوده خدم ــر ارزش اف ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری یک
دولــت اســت. بررســی وضعیــت بودجــه عمومــی دولــت نشــان می دهــد عملکــرد اعتبــارات هزینــه دولــت در 
شــش ماهه ســال 1396 در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل حــدود 13 درصــد رشــد کــرده اســت، امــا 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه عملکــرد 207 هــزار میلیــارد تومانــی هزینه هــای ســال جــاری 
دولــت در ســال 1395 و بــرآورد 246 هــزار میلیــارد تومانــی هزینــه جــاری تــا پایــان ســال 1396، ممکــن 
اســت رشــد اســمی هزینه هــای جــاری دولــت در انتهــای ســال 1396، برابــر بــا 19 درصــد باشــد.؛بنابراین 
ــا  ــد. ب ــدود 11 درصــد باش ــال 1396 ح ــی در س ــات عموم ــزوده خدم ــد ارزش اف ــود رش ــی می ش پیش بین
توجــه بــه رشــد 9 درصــدی هزینه هــای جــاری دولــت در الیحــه بودجــه ســال 1397، ممکــن اســت رشــد 
ارزش افــزوده خدمــات عمومــی در ســال 1397 بــه حــدود 5 درصــد برســد، در مجمــوع طبــق بــرآورد صــورت 
گرفتــه پیش بینــی می شــود رشــد ارزش افــزوده بخــش خدمــات در ســال 1397 حــدود 5 درصــد باشــد.

18-7- پیش بینی رشد اقتصادی سال 1396

بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده در بخش هــای قبــل در مــورد رشــد بخش هــای مختلــف 
اقتصــاد در ســال 1397 مالحظــه شــد کــه رشــد بخش هــای مختلــف اعــم از کشــاورزی، مســکن، 
ــب 2/5 درصــد، 2 درصــد، 3 درصــد، 4 درصــد و 5 درصــد  ــه ترتی ــات ب صنعــت، نفــت و خدم

خواهــد بــود. همچنیــن درآمدهــای نفتــی 4 درصــد رشــد خواهــد داشــت.
جدول 8. رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1397 )درصد(

سهم در رشد اقتصادیسهم در رشد اقتصادیرشدشرح

0/15%6%2/50%بخش کشاورزی

0/21%7%3%بخش صنعت

0/24%12%2%بخش ساختمان

0/81%21%4%بخش نفت

2/50%50%5%بخش خدمات
مأخذ: محاسبات پژوهشگر

ــادل 3/91 درصــد  ــران در ســال 1397 رشــدی مع ــی می شــود اقتصــاد ای در مجمــوع پیش بین
داشــته باشــد. گفتنــی اســت در مــورد ســهم 0/24 درصــدی رشــد بخــش ســاختمان نیــز تردیــد 
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ــرخ بهــره، بعیــد اســت بخــش  وجــود دارد؛ زیــرا همان طــور کــه اشــاره شــد در صــورت افزایــش ن
مســکن از رکــود خــارج شــود؛ همچنیــن پیش بینــی عــدد فــوق بــا فــرض اعمــال نشــدن تحریم های 
جدیــد علیــه ایــران صــورت گرفتــه اســت. در پایــان بایــد توجه داشــت کــه صنــدوق بین المللــی پول 

و بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی ســال 1397 را بــه ترتیــب 4/5 و 4 درصــد اعــالم کرده انــد.



حکمروایی شهری،
نیاز و ضرورت اصالحات 

نهادی شهری

فصل نوزدهم:

محمود اوالد
پژوهشگر اقتصاد شهری
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19-1- مبانی تحلیل و تعریف شهر از منظر نهادی و ابعاد حکمروایی شهری

ــع  ــی منتف ــی اجتماع ــوده و از زندگ ــی ب ــال موجــودی اجتماع ــه ح ــا ب ــته ت انســان از گذش
می شــود. بــا ایــن وجــود تنــوع و تکثــر عوامــل و روابــط تولیــد و موضــوع قــدرت و حکمروایــی 
در طــول تاریــخ حیــات انســان، حیــات اجتماعــی آن را دســتخوش تطــور بســیاری کــرده اســت. 
ایــن موضــوع در ســیر اســکان انســان از غارنشــینی بــه کــوچ روی و در نهایــت یکجانشــینی و در 
ادامــه تحــوالت یکجانشــینی از  ایجــاد آبــادی و شــهر گرفتــه تــا کالن شــهرها و شــهرهای جهانی 

اثــرات بســزایی داشــته اســت.   
بایــد توجــه داشــت کــه زندگــی اجتماعــی و در کنــار هــم بــودن، باعــث خلــق مــازاد تولیــد و 
مــازاد رفــاه می شــود. هرچنــد، زندگــی اجتماعــی دارای اثــرات منفــی ناشــی از تضــاد منافــع نیــز 
هســت. بــرای کاهــش اثــرات منفــی زندگــی جمعــی و نیــز نحــوه تقســیم مــازاد تولیــد و مــازاد 
رفــاه حاصــل از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس، بایــد قواعــدی شــکل گیــرد. هــر چنــد ایــن قواعــد 
نیــز در طــول تاریــخ حیــات انســان دســتخوش تحــوالت بســیاری بــوده اســت. ایــن قواعــد چــه 

بــه صــورت رســمی یــا غیررســمی، همــان نهادهــا هســتند. 
نهادهــا در واقــع قواعــد و قوانینــی هســتند کــه رفتارهــای اقتصــادی و اجتماعی مــردم را معین 
می کننــد، در واقــع نهادهــا از طریــق آزادســازی، کنتــرل و بســط کنــش فــردی، کنــش جمعــی 
ــوم  ــیعی از آداب و رس ــه وس ــمول دامن ــی مش ــش جمع ــد. کن ــازماندهی می کنن ــان ها را س انس
ــرکت،  ــوار، ش ــد خان ــازمان یافته مانن ــادی س ــای اقتص ــه ای از واحده ــا مجموع ــازمان نیافته ت س
تشــکل صنفــی، اتحادیــه تجــاری، بانــک مرکــزی و دولــت اســت. اصــل مشــترک حاکــم بــر تمــام 
اینهــا کــم و بیــش کنتــرل، آزادســازی و بســط کنــش فــردی به وســیله کنــش جمعــی اســت.

ــی )1.  ــل اجتماع ــه تحلی ــطح های چهارگان ــد س ــی جدی ــل نهادگرای ــون در تحلی ویلیامس
ارزش هــای محصورشــده ســنتی، نهادهــای غیررســمی، رســم ها، ســنت ها، هنجارهــا و مذهــب، 
2. محیــط نهادهــا، قواعــد رســمی بــازی به ویــژه حقــوق مالکیــت، 3. اعمــال مدیریــت و تدبیــر 
ــص  ــادالت و 4. تخصی ــا مب ــت ب ــال مدیری ــاختارهای اعم ــدن س ــازگار ش ــا و س ــور قرارداده ام
منابــع و اشــتغال و حاکمیــت نظــام قیمــت( را بررســی کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه ســطح 
ــق  ــازی و تحق ــه شفاف س ــا ب ــام قیمت ه ــت نظ ــتغال و حاکمی ــع، اش ــص مناب ــارم تخصی چه
ــازگار  ــا و س ــور قرارداده ــر ام ــت و تدبی ــال مدیری ــه اعم ــه ب ــده ک ــر ش ــوب منج ــرایط مطل ش
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شــدن ســاختارهای اعمــال مدیریــت بــا هزینه هــای مبادالتــی وابســته اســت. همچنیــن ســطح 
ســوم وابســته بــه محیــط نهادهــا، قواعــد رســمی بــازی به ویــژه حقــوق مالکیــت در ســطح دوم 
اســت و بی شــک محیــط نهــادی ارتبــاط اساســی بــا ارزش هــای محصورشــده ســنتی، نهادهــای 
غیررســمی، رســم ها، ســنت ها، هنجارهــا و مذهــب دارد )williamson, 2000: 597؛ ویلیامســون، 

1381: 6؛ متوســلی، 1384: 382 ـ 380(.
شکل 1-19

ماخذ: الیور ویلیامسون 2000

بــا توجــه بــه مالحظــات فــوق می تــوان اذعــان کــرد کــه شــهر نیــز یــک نهــاد اســت یعنــی 
ــی  ــد زندگ ــازاد تولی ــم، از م ــار ه ــاری در کن ــدی رفت ــا قواع ــه ب ــرای اینک ــی ب ــی جمع تصمیم
ــت  ــم جمعی ــه تراک ــی ک ــد جای ــهر می توان ــکلی ش ــف ش ــویم. تعری ــد ش ــی بهره من اجتماع
ــه  ــادی، شــهر ب ــا از نظــر نه ــی انســان ها باشــد، ام ــا محــل تجمــع و زندگــی جمع باالســت، ی
معنــی مجموعــه قواعــد رفتــاری اســت بــرای تولیــد مــازاد رفــاه و توزیــع آن در کنــار کنتــرل 
اثــرات منفــی ســکونت جمعــی. بــا ایــن تعریــف، شــهری پویــا، رو بــه توســعه و پایــدار اســت کــه 

ــا داشــته باشــد.  ــرل نامطلوبی ه ــازاد و کنت ــع م ــد و توزی ــاری در تولی ــد درســت رفت قواع
بــه تعبیــر آمارتیاســن یکــی از متفکــران توســعه نهــادی، هــدف از توســعه گســترش آزادی 
انســان اســت و البتــه بــا توجــه بــه هزینه هــای مبادالتــی ناشــی از آن )کــه بعضــاً مرتبــط بــا تضاد 
آزادی هــای انســانی و اجتماعــی اســت( نقــش قواعــد، قانــون و حاکمیــت در پاسداشــت موضــوع 
ــه سیســتم  ــی ک ــع هنگام ــد. درواق ــارزی می یاب ــود ب ــای انســان نم ــت و آزادی ه ــوق مالکی حق
حکمروایــی یــک دولــت یــا شــهر و یــا یــک جامعــه را از منظــر نهــادی تحلیــل می کنیــم، هــدف 
اصلــی بررســی ایــن موضوع اســت کــه ســطوح چهارگانــه نهــادی موضوعــه ویلیامســون )ارزش ها، 
ــای  ــش هزینه ه ــه نقشــی در کاه ــع( چ ــص مناب ــت و تخصی ــت، مدیری ــوق مالکی ــد و حق قواع
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مبادالتــی جامعــه و شــفافیت و تصریــح حقــوق مالکیــت بــا ســازماندهی کنــش جمعــی از طریــق 
آزادســازی، کنتــرل و بســط کنــش فــردی بــر عهــده دارنــد؟

در تعریــف »هزینه هــای مبادلــه« می تــوان گفــت آن دســته از هزینه هــای پیش بینی نشــده ای 
اســت کــه به علــت عــدم پایبنــدی یکــی از طرفیــن مبادلــه بــه تعهــدات خــود، بــر طــرف دیگــر 
مبادلــه تحمیــل می شــود )رنانــی، 1385(. به عبــارت دیگــر هزینــه مبادلــه، آن دســته از 
ــا  ــه اقتصــادی متحمــل می شــوند ت ــد مبادل ــا در فراین ــا نهاده ــراد ی ــه اف ــی اســت ک هزینه های
حقــوق مالکیــت خــود را مشــخص، تعریــف و تضمیــن کننــد. پــس هزینــه مبادلــه در برگیرنــده 
هزینه هــای کســب اطالعــات دربــاره فروشــنده، خریــدار و کیفیــت کاال یــا خدمتــی کــه مبادلــه 
ــر  ــه مهم ت ــل و از هم ــرف مقاب ــرد ط ــر عملک ــارت ب ــرارداد و نظ ــد ق ــای عق ــود، هزینه ه می ش
هزینه هــای مربــوط بــه تعریــف حقــوق مالکیــت و تضمیــن اعمــال ایــن حقــوق اســت )رنانــی، 
ــا ســازمان،  ــه فــرد، گــروه ی ــه هزینــه ای اســت کــه ب 1376:327(. بدیــن ترتیــب هزینــه مبادل
بــرای کنتــرل رفتــار و نظــارت بــر مبادلــه در زمانــی کــه بــا دیگــر افــراد برهم کنــش اقتصــادی 
ــه را  ــه ای کــه هزینــه مبادل انجــام می دهنــد، تحمیــل می شــود )ویلیامســون]2[، 1996(. به گون
می تــوان بــه دو بعــد از رفتارهــای انســانی ـ محدودیــت موجــود بــرای اطالعــات کامــل و تمایــل 
ــوع  ــف و ن ــاظ تعری ــه از لح ــه مبادل ــون]3[، 2005(. هزین ــبت داد )لی ــخصی ـ نس ــع ش ــه نف ب
بــه هزینــه مبادلــه بــازاری، هزینــه مبادلــه مدیریتــی، هزینــه مبادلــه سیاســی و هزینــه مبادلــه 

ــوی، 1384(. ــی تقســیم می شــود )عل طبیع
ــرای  ــی شــهری( ب ــا بخــش عمومــی )حکمران ــت ی ــت دول ــه نهــادی، دخال ــای نظری ــر مبن ب
ــه  ــازار را هزین ــی شکســت ب ــت اساس ــت و عل ــی( اس ــی )معامالت ــه مبادالت ــش دادن هزین کاه
ــن مکتــب مدعــی اســت کــه اگــر  ــردازان ای ــد. کــوز از نظریه پ ــر اقتصــاد می دان تحمیل شــده ب
سیســتم حکمرانــی حقــوق مالکیــت را به طــور شــفاف تعییــن و تصریــح کنــد، عوامــل اقتصــادی 
خواهنــد توانســت هــر گونــه پیامــد خارجــی حاصــل از شکســت بــازار را درونــی کننــد. اگــر افراد، 
ــی  ــتم حکمران ــت سیس ــه دخال ــد، توجی ــی کنن ــتی های آن را درون ــازار و کاس ــت های ب شکس
ــه،  ــر مبادل ــرا ه ــه اســت، زی ــاالی مبادل ــای ب ــت هزینه ه ــازار به علّ ــی رود. شکســت ب ــن م از بی
ــازار رقابتــی نیــز هســت. بــه تعبیــر  هزینه هــای متفاوتــی دارد و برخــی از هزینه هــا حتــی در ب
اَرو هزینه هــای اصلــی مبادلــه دوگونــه اســت: هزینــه بیرون ســازی و جلوگیــری از ورود دیگــران 
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و هزینــه اطالعــات و ارتباطــات. 
بایــد توجــه داشــت اگــر قواعــد بــازی در شــهر توزیــع مناســب رانــت )مــازاد تولیــد حاصــل از 
زندگــی جمعــی( را موجــب نشــود و گروهــی انــدک ســهم بیشــتری بــه خــود اختصــاص دهنــد و 
بخــش عمــده جمعیــت ســهمی نداشــته باشــند، احســاس ناعدالتــی در شــهر رخ خواهــد داد، روز بــه 
روز فقــر شــهری گســترده شــده و اختــالف طبقاتــی بیشــتر خواهــد شــد. ایــن امــر اگــر بــا اصــالح 
قواعــد بــازی حــل نشــود، باعــث خواهــد شــد کــه نهــاد رفتــاری جدیــدی بیــن مــردم شــکل بگیــرد. 
در ناتوانــی بــرای اصــالح نهادهــای رســمی توزیــع، نهــاد غارتگــری جایگزیــن خواهد شــد. در شــرایط 
شــکل گیری نهــاد یــا قاعــده رفتــاری مبتنــی بــر غارتگــری، هــر فــردی در جامعــه تمــام تــالش خود 

را می کنــد بــه هــر شــیوه اخالقــی و غیراخالقــی ســهم خــود را از مــازاد تولیــد بســتاند.
در واقــع هــر چــه مجموعــه نهــادی رســمی به لحــاظ فرهنگــی و ایدئولوژیــک مــورد پذیــرش 
ــی مــردم  ــر و مناســب تر باشــد، به واســطه خوداجرای ــت متعادل ت ــع ران ــوده و قواعــد توزی عــام ب
در اجــرای نهــادی، هزینه هــای ســازمان حکمرانــی در اعمــال مجموعــه نهــادی رســمِی قواعــد 
رســمی بــازی کمتــر خواهــد بــود و ثبــات و امنیــت بیشــتر اجتماعــی فراهــم خواهــد شــد؛ اما در 
صــورت وجــود تضــاد و تنــش بنیــادی میــان نگــرش و باورهــای فرهنگــی و ایدئولوژیــک مــردم و 
مجموعــه حکمرانــی )به طــور مشــخص، نهادهــای رســمی( و همچنیــن بــاور بــه عــدم کارایــی و 
اثربخشــی سیســتم در جهــت توزیــع متعــادل رانــت، هزینه هــای ســازمان حکمرانــی در اعمــال 
چارچــوب نهــادی افزایــش خواهــد یافــت و نــه فقــط آن، بلکــه کل نظــام اجتماعــی دچــار بحران، 

بی ثباتــی و عــدم امنیــت اجتماعــی خواهــد شــد.
بــر همیــن مبنــا قاعــده بــازی غارتگــری جایگزیــن قاعــده رفتــاری درســت خواهــد شــد و در 
ســاده ترین رفتارهــای شــهروندان نیــز نمــود پیــدا خواهــد کــرد ازجملــه در رانندگــی در شــهر 
و عــدم رعایــت قواعــد راهنمایــی و رانندگــی، در ریختــن زبالــه در ســطح شــهر، در اعتراضــات 
خیابانــی و..! درواقــع هیچ کــس دیگــر بــه فکــر شــهر و توســعه آن نیســت چــون نهــاد شــهر را 
بــه نفــع خــود نمی بینــد. حتــی منتفعــان از مــازاد تولیدشــده یــا کســانی کــه قاعــده بــازی بــه 
ــد و  ــازی غارتگــری خواهنــد شــد. آنهــا احســاس امنیــت ندارن نفعشــان اســت هــم وارد ایــن ب
نگــران تغییــر قاعــده بــازی هســتند؛ بــه همیــن دلیــل، بــرای حفــظ موقعیــت خــود، بــه همــان 
میــزان مــازاد کســب کرده قانــع نیســتند. نهــاد غارتگــری تــا جایــی پیــش مــی رود کــه در نظــام 
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ــتیم. ــهم خواهی هس ــاهد س ــم ش ــزی ه ــزی و بودجه ری برنامه ری

19-2- تحلیل وضعیت ایران و تهران در زمینه ابعاد حکمروایی شهری با رویکرد نهادی

طبــق جدیدتریــن تعریــف بانــک جهانــی، حکمرانــی خــوب در اتخــاذ سیاســت های 
پیش بینی شــده، آشــکار و صریــح دولــت، بوروکراســی شــفاف، پاســخگویی دســتگاه های 
اجرایــی در قبــال فعالیت هــای خــود، مشــارکت فعــال مــردم در امــور اجتماعــی و سیاســی و نیــز 
برابــری همــه افــراد در برابــر قانــون تبلــور می یابــد. به طورکلــی می تــوان گفــت کــه حکمرانــی 
خــوب، تمریــن مدیریــت )سیاســی، اقتصــادی، اجرایــی و...( منابــع یــک کشــور، بــرای رســیدن به 
اهــداف تعیین شــده اســت. ایــن تمریــن در بــر گیرنــده راهکارهــا و نهادهایــی اســت کــه افــراد و 
ــا  گروه هــای اجتماعــی از طریــق آن، توانایــی دنبــال کــردن عالیــق و حقــوق قانونــی خــود را ب

ــا داشــته باشــند. ــه محدودیت ه توجــه ب
ــوق  ــع حق ــوان مداف ــه عن ــی را ب ــای مدن ــش نهاده ــهری نق ــی ش ــر آن حکمروای ــالوه ب ع
شــهروندی و تقویت کننــده مشــارکت مردمــی بــرای اثرگــذاری بــر سیاســت گذاری های 
عمومــی، نقــش بخــش خصوصــی بــه عنــوان عامــل تولیــد در تقویــت ســرمایه گذاری ها و رشــد 
ــاد  ــازار و ایج ــاد و ب ــی اقتص ــرانه و پویای ــد س ــش درآم ــور افزای ــه منظ ــی ب ــص مل ــد ناخال تولی
ــی در  ــای عموم ــهیل کننده فعالیت ه ــوان تس ــه عن ــت ب ــش دول ــت نق ــبی، و در نهای ــاه نس رف
فراهم ســازی محیطــی بــرای توســعه پایــدار بــه منظــور ایجــاد ثبــات و توســعه عدالــت اجتماعــی 

ــد. ــهیل می کن ــه، را تس در جامع
حکمروایــی شــهری برخــالف مدیریــت شــهری کــه فراینــدی مدیریتــی اســت کــه بــه اتخــاذ 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــاًل سیاس ــدی کام ــردازد، فراین ــهری می پ ــات ش ــا و خدم ــظ زیربناه و حف
ــش  ــاس کن ــر اس ــه ب ــدی دانســت ک ــوان فراین ــهری را می ت ــی ش ــن حکمروای ــود. بنابرای می ش
متقابــل میــان ســازمان ها و نهادهــای رســمی اداره شــهر از یــک طــرف و ســازمان های غیردولتــی 
و تشــکل های جامعــه مدنــی از طــرف دیگــر شــکل می گیــرد. حکمروایــی خــوب شــهری یکــی 
از 4 مشــخصه »شــهر پایــدار« در نظــر گرفتــه می شــود. 3 ویژگــی دیگــر عبارت انــد از: قابلیــت 

زیســت مطلــوب، رقابت پذیــری و قابلیــت انباشــت.
ــت خــوب  ــی خــوب )Good Governance( به معنــای دول اگرچــه در برخــی از متــون، حکمران
ــای  ــرا همــه نهاده ــرادف دانســت، زی ــوم را مت ــن دو مفه ــوان ای ــف شــده اســت، نمی ت ــز تعری نی
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جامعــه در قــوه مجریــه خالصــه نشــده و ســایر نهادهــا نیــز در رونــد اداره یــک کشــور به انــدازه 
خــود ســهیم هســتند؛ بــه ویــژه اینکــه ماهیــت حاکمیــت محلــی و شــهری، نــه در حیطــه وظایــف 

و اختیــارات بخــش دولــت بلکــه در حــوزه بخــش عمومــی )شــهرداری و...( قــرار دارد. 
بــرای شــناخت بیشــتر عوامــل تأثیرگــذار، کمیســیون اقتصــادی، اجتماعــی آســیا و اقیانــوس 
ــن اصــول را در 8  ــت ای ــر در تقوی ــل مؤث ــی خــوب و عوام ــم حکمران آرام )ESCAP( اصــول مه

محــور بــه شــرح زیــر تبییــن کــرده اســت:
مشارکت

ــی خــوب  ــن پایه هــای حکمران ــور جامعــه یکــی از کلیدی تری ــزان مشــارکت مــردم در ام می
بــه شــمار مــی رود. مشــارکت می توانــد به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم )از طریــق نهادهــای 
قانونــی( صــورت گیــرد. البتــه نمی تــوان انتظــار داشــت کــه در نظــام تصمیم گیــری یــک کشــور، 
تمامــی نظرهــای موجــود مــد نظــر قــرار گیرد، بلکــه مفهــوم مشــارکت در اینجا، اشــاره بــه آزادی 

ــی دارد. بیــان و تنــوع دیدگاه هــا و ســازماندهی یک جامعــۀ مدن
حاکمیت قانون

حکمرانــی خــوب نیازمنــد چارچــوب عادالنــه ای از قوانیــن اســت کــه در بــر گیرنــده حمایــت 
کامــل از حقــوق افــراد )به ویــژه اقلیت هــا( در جامعــه بــوده و به صــورت شایســته ای اجــرا شــود. 
شــایان ذکــر اســت کــه اجــرای عادالنــه قوانیــن، مســتلزم وجــود نظــام قضایــی مســتقل و یــک 

بــازوی اجرایــی )پلیــس( فســادناپذیر بــرای ایــن نظــام اســت.
 شفافیت

شــفافیت، به معنــای جریــان آزاد اطالعــات و قابلیــت دسترســی ســهل و آســان بــه آن بــرای همــه 
اســت. همچنیــن شــفافیت را می تــوان آگاهــی افــراد جامعــه از چگونگــی اتخــاذ و اجــرای تصمیمــات 
نیــز دانســت. در چنیــن شــرایطی، رســانه های گروهــی به راحتــی قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل و نقــد 

سیاســت های اتخاذشــده در نظــام تصمیم گیــری و اجرایــی کشــور خواهنــد بــود.
پاسخگویی

ــخص در  ــی مش ــی و زمان ــوب قانون ــات در چارچ ــازمان ها و مؤسس ــا، س ــخگویی نهاده پاس
برابــر اعضــای خــود و اربــاب رجــوع، از جملــه عواملــی اســت کــه بــه اســتوار شــدن پایه هــای 

ــود. ــر می ش ــه منج ــک جامع ــوب در ی ــی خ حکمران
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شکل گیری وفاق عمومی
ــای  ــاوت در عرصه ه ــای متف ــور نظره ــه ظه ــردن زمین ــم ک ــد، فراه ــان ش ــه بی ــه ک همان گون
مختلــف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی، از جملــه اصــول حکمرانــی خــوب اســت. حکمــران خــوب، 
بایــد نظرهــای مختلــف را در قالــب وفــاق ملــی عمومــی بــه ســمتی رهنمــون شــود کــه بیشــترین 
همگرایــی را بــا اهــداف کل جامعــه داشــته باشــد. ایفــای ایــن نقــش حیاتــی نیازمنــد شــناخت دقیق 

نیازهــای بلندمــدت جامعــه در مســیر حرکــت به ســمت توســعه پایداراســت.
حقوق مساوی )عدالت(

رفــاه و آرامــش پایــدار در جامعــه، بــا بــه رســمیت شــناختن حقــوق مســاوی بــرای تمامــی افــراد 
ممکــن خواهــد بــود. در جامعــه بایــد ایــن اطمینــان وجــود داشــته باشــد کــه افــراد، بــه تناســب 
فعالیــت خــود در منافــع جامعــه ســهیم خواهنــد بــود. به عبــارت دیگــر در حکمرانــی خــوب، همــه 

ــر برخــوردار باشــند. ــد از فرصت هــای براب افــراد بای
اثربخشی و کارایی

ــا در راســتای اســتفاده کارا  ــم فعالیــت نهاده ــرای تنظی ــزاری ب ــوان اب ــی خــوب به عن از حکمران
از منابــع طبیعــی و حفاظــت از محیــط زیســت نیــز یــاد می شــود. کارایــی و اثربخشــی در مقولــه 
حکمرانــی از جملــه مباحثــی اســت کــه بــا گذشــت زمــان، اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

مسئولیت پذیری 
مســئولیت پذیری را می تــوان یکــی از کلیدی تریــن مؤلفه هــای حکمرانــی خــوب بــه شــمار آورد. 
در کنــار مؤسســات و نهادهــای حکومتــی، ســازمان ها خصوصــی و نهادهــای مدنی فعــال در جامعه نیز 
بایــد در قبــال سیاســت ها و اقدامــات خــود پاســخگو باشــند. بایــد عنــوان کــرد کــه اصــول حکمرانــی 
خــوب به صــورت زنجیــره ای بــه هــم متصــل بــوده و اجرایی شــدن هــر کــدام از آنهــا، مســتلزم اجرای 
ســایر اصــول اســت. بــرای مثــال نمی تــوان انتظــار داشــت کــه مســئولیت پذیری و پاســخگویی بــدون 

وجــود شــفافیت و حاکمیــت قانــون جنبــه اجرایــی چندانی در جامعه داشــته باشــد.
ــی  ــت ـ معلول ــه عل ــن وزن و رابط ــه تعیی ــال 1392 در زمین ــه در س ــه ای ک ــای مطالع ــر مبن ب
شــاخص های حکمرانــی خــوب در ایــران بــا لحــاظ نظرهــای نخبــگان و خبــرگان و همچنیــن آمــار 
برخــی شــاخص ها در 10 ســال گذشــته انجــام شــده اســت، پاســخگویی، حــق اظهــار نظــر و عدالــت 
ــن شــده اســت.  ــران تعیی ــی خــوب در ای ــن شــاخص های حکمران ــوان مهم تری ــی به عن اجتماع
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نمودار 19-1 نمودار ضرایب شاخص های حکمرانی خوب در ایران

همچنیــن بررســی رابطــه علــت و معلولــی بیــن شــاخص ها بــر اســاس آزمون هــای انجام شــده 
ــه وجــود داشــته و رابطــه دو  ــن شــاخص ها رابطــه ای یک طرف ــد، به طورعمــده بی نشــان می ده
طرفــه فقــط بیــن شــاخص شــفافیت و اثربخشــی دولــت دیــده می شــود. بــه ایــن مفهــوم کــه 

هــرگاه دولــت کارایــی و اثربخشــی الزم را داشــته باشــد شــفافیت ایجــاد می کنــد و بالعکــس.
شکل 19-2 مدل علیت شاخص های حکمرانی خوب
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ــی شــهری،  ــود حکمروای ــش شــرط بهب ــوان پی ــه عن ــادی ب ــت نه ــی وضعی ــه ارزیاب در زمین
ــد توســعه، بررســی شــاخص های  ــا در فراین ــاالی نهاده ــش ب ــم نق ــد توجــه داشــت علی رغ بای
مرتبــط بــا آن و رونــد تحــوالت مربوطــه از پیچیدگی هــای بســیاری به ویــژه در مقیــاس شــهری 
ــود  ــری می ش ــی اندازه گی ــاس مل ــاخص ها در مقی ــن ش ــده ای از ای ــوردار اســت. بخــش عم برخ
کــه عمــاًل اثرهــای وضعــی نســبتاً برابــری را در مناطــق و شــهرهای کشــور ایجــاد می کنــد. در 
واقــع چارچــوب نهــادی توســعه در کشــور )به ویــژه در بحــث قوانیــن و...( عمومــاً یــک شــمول 
ســرزمینی داشــته و وضعیــت آن از منطقــه بــه منطقــه دیگــر تفــاوت چندانــی نــدارد. البتــه ایــن 

موضــوع نافــی وجــود شــاخص های منطقــه ای ویــژه نیــز نخواهــد بــود. 
یکــی از شــاخص های مهــم در ایــن زمینــه بحــث رقابت پذیــری اســت کــه در قالــب شــاخص 
ــری  ــود. رقابت پذی ــدی می ش ــاد رتبه بن ــی اقتص ــع جهان ــط مجم ــی توس ــری جهان رقابت پذی
ــطح  ــه س ــت ک ــده اس ــف ش ــی تعری ــت ها و عوامل ــا، سیاس ــه از نهاده ــک مجموع ــوان ی به عن
ــه  ــت اســت ک ــره وری، ســطحی از موفقی ــد. ســطح به ــن می کن ــک کشــور را تعیی ــره وری ی به
توســط یــک اقتصــاد، قابــل دســتیابی اســت. همچنیــن نــرخ بازگشــت ســرمایه گذاری در یــک 
ــرخ رشــد اقتصــاد  ــی محــرک ن ــل زیربنای ــه خــود از عوام ــه به نوب اقتصــاد را نشــان می دهــد ک
ــد  ــه عبارت ان ــت ک ــدی اس ــن کلی ــش 12 رک ــکل از پای ــاخص متش ــن ش ــت. ای ــور اس آن کش
ــی،  ــوزش مقدمات ــت و آم ــاد کالن، بهداش ــط اقتص ــاخت ها، محی ــادی، زیرس ــای اقتص از: نهاده
ــی  ــی، آمادگ ــازار مال ــازار کار، توســعه ب ــی ب ــازار کاال، کارای ــی ب ــارت، کارای ــی و مه ــوزش عال آم

ــوآوری. ــت ن ــازار کار، پیشــرفتگی کســب وکار و در نهای ــدازه ب ــاوری، ان فن
در بیــن 140 کشــور جهــان، رتبــه جهانــی ایــران در ایــن شــاخص از ســال 2011 تــا 2016 
ــود  ــی بهب ــزول، اندک ــک دوره ن ــس از ی ــال 2016 پ ــوده و در س ــان ب ــا 83 در نوس ــن 62 ت بی
داشــته و بــه جایــگاه 76 رســیده اســت. بهتریــن رتبــه جهانــی ایــران در ایــن ســال مربــوط بــه 
انــدازه بــازار )رتبــه 19 جهانــی( و بدتریــن مربــوط بــه کارایــی بــازار کار و توســعه بازارهــای مالــی 
)به ترتیــب 134 و 131( بــوده اســت. در منطقــه نیــز ایــران رتبــه 13 را بیــن 19 کشــور داشــته، 
به ویــژه اینکــه بســیاری از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و همچنیــن قفقــاز رتبــه ای بیــن 16 
تــا 37 داشــته اند )بــا بهبــود مناســب رتبــه دو کشــور آذربایجــان و گرجســتان طــی دوره 2011 

تــا 2016( و ترکیــه نیــز در جایــگاه 55 جهــان بــوده اســت.
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ــه شــاخص ســهولت کســب وکار  ــن زمین ــن یکــی دیگــر از شــاخص های مهــم در ای همچنی
ــر  ــررات مؤث ــن و مق ــرای محاســبه شــاخص ســهولت کســب وکار قوانی ــی ب ــک جهان اســت. بان
ــاس آن  ــر اس ــرده و ب ــی ک ــط را بررس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــژه در ش ــام کار به وی ــر انج ب
191 کشــور جهــان را رتبه بنــدی می کنــد. ایــن شــاخص از 10 زیرشــاخِص شــروع کســب وکار، 
ــرق، ثبــت مالکیــت، اخــذ اعتبــارات،  ــه ب شــرایط و مقــررات اخــذ مجــوز ســاخت، دسترســی ب
حمایــت از ســرمایه گذاران خــرد، ســهولت پرداخــت مالیــات،  تجــارت فرامــرزی، ســهولت اجــرای 

قراردادهــا و ورشکســتگی و پرداخــت دیــون تشــکیل شــده اســت.
رونــد تغییــرات رتبــه ایــران از ســال 2006 تــا 2017 بســیار پرنوســان بــوده به گونــه ای کــه از 
رتبــه 113 بــه رتبــه 152 )ســال 2014( رســیده و پــس از آن بــا بهبــود وضعیــت رتبــه در ســال 
ــن  ــاخص ها بهتری ــث زیرش ــال 2017 در بح ــت. در س ــه اس ــرار گرفت ــگاه 120 ق 2017 در جای
رتبــه ایــران بــا جایــگاه 27 مربــوط بــه شــرایط و مقــررات اخــذ مجــوز ســاخت و بدتریــن رتبــه 
بــا 165 مربــوط بــه حمایــت از ســرمایه بــوده اســت. در مجمــوع نیــز در ســال 2017 به لحــاظ 
ایــن شــاخص بیــن کشــورهای منطقــه )20 کشــور منطقــه منــا(، ایــران رتبــه 16 را بــه خــود 
اختصــاص داده کــه فقــط کشــورهای مصــر، لبنــان، تاجیکســتان و پاکســتان پایین تــر از ایــران 
ــی  ــای باالی ــارات از رتبه ه ــاز و ام ــوزه قفق ــورهای ح ــه کش ــن زمین ــوند. در ای ــاهده می ش مش
برخــوردار بــوده )گرجســتان 16، امــارات 26 و ارمنســتان 38 جهانــی( و آذربایجــان و ترکیــه نیــز 

ــته اند. ــرار داش ــی ق ــای 65 و 69 جهان در رتبه ه
ســایر شــاخص های مرتبــط اندازه گیری شــده نیــز وضعیــت چنــدان مطلوبــی را بــرای کشــور 
ــوق  ــث حق ــر بح ــتمل ب ــادی مش ــاخص آزادی اقتص ــه در ش ــه ای ک ــد؛ به گون ــان نمی دهن نش
ــری  ــج اندازه گی ــاد هریتی ــه توســط بنی ــری از فســاد و آزادی کســب وکار و... ک ــت، جلوگی مالکی
شــده، در ســال 2016 بیــن 186 کشــور رتبــه ایــران 171 بــوده کــه بیــن 19 کشــور منطقــه در 
رتبــه آخــر قــرار داشــته اســت. همچنیــن گــزارش توســعه بازارهــای مالــی مجمــع جهانــی اقتصاد 
نیــز نشــان می دهــد کــه رتبــه ایــران بیــن 140 کشــور از 120 در ســال 2010 بــه 134 در ســال 
2015 رســیده کــه بــاز هــم مقــام آخــر در منطقــه را برای کشــور بــه ارمغــان آورده اســت. تحلیل 
ــاد  ــاخص ادراک فس ــه ش ــد در زمین ــان می ده ــی نش ــتند جهان ــای مس ــن گزارش ه ــتر ای بیش
)ســازمان شــفافیت بین المللــی( ایــران در رتبــه 131 )بیــن 176 کشــور(، در شــاخص نــوآوری 
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ــازار نیــروی کار  ــی ب ــی رتبــه 120 )بیــن 143 کشــور( در ســال 2014، در شــاخص کارای جهان
رتبــه 138 )بیــن 140 کشــور( در ســال 2015 )عمدتــاً بــه دلیــل ضعــف در مشــارکت زنــان( و در 

شــاخص بهــره وری نیــز رتبه هــای پایینــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــه چشــم می خــورد،  ــا وجــود ایــن برخــی شــاخص های امیدوارکننــده نیــز در ایــن بیــن ب ب
ــه در  ــورهای منطق ــن کش ــران بی ــی ای ــی کارآفرین ــان جهان ــزارش دیده ب ــه در گ ــه ای ک به گون
رتبه هــای میانــی قــرار داشــته و در زیرشــاخص منزلــت اجتماعــی بــرای کارآفرینــان موفــق در 
ــری  ــه شــاخص رقابت پذی ــر آن در زمین ــالوه ب ــرار داشــته اســت. ع ــی ق ــاالی جهان ــای ب رتبه ه
صنعتــی نیــز کــه توســط یونیــدو اندازه گیــری می شــود رتبــه ایــران در ســال 2015 بیــن 148 
کشــور 87 بــوده اســت. همچنیــن شــاخص انــدازه بــازار در ســال 2015 رتبــه 19 را بیــن 140 
ــر از مصــر رتبــه ســوم منطقــه را  ــران داده کــه بعــد از ترکیــه و عربســتان و باالت ــه ای کشــور ب
بــه ایــران اختصــاص داده اســت. بانــک جهانــی نیــز در شــاخص عملکــرد لجســتیک رتبــه ایــران 
ــه در  ــن رتب ــه ای ــه البت ــد ک ــان می ده ــادل 104 نش ــال 2016 مع ــور در س ــن 167 کش را بی
ســال 2007 برابــر 78 بــوده اســت. در بررســی زیرشــاخص های مرتبــط بــا عملکــرد لجســتیک 
ــوط  ــه زیرســاخت و کیفیــت خدمــات مرتبــط و پایین تریــن آن مرب ــوط ب باالتریــن رتبه هــا مرب
بــه نحــوه ترخیــص و تحویــل به موقــع کاال بــوده اســت. همچنیــن در زمینــه آمادگــی فنــاوری 

نیــز در ســال 2015 رتبــه ایــران بیــن 140 کشــور معــادل 99 بــوده اســت.
شــرایط بــاال نشــان می دهــد از منظــر مؤلفه هــای نهــادی در وضعیــت فعلــی ایــران در جایــگاه 
مناســبی قــرار نداشــته و در بعضــی مواقــع رتبه هــای پاییــن جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. نکتــه حائــز اهمیــت اینجــا اســت کــه مقایســه وضعیــت شــاخص های بــاال بــا کشــورهای 
ــه ایــران دارد، به ویــژه اینکــه  همســایه پیرامــون نشــان از برتــری مطلــق عمــده آنهــا نســبت ب
برخــی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس )بــا اولویــت امــارات و قطــر( و همچنیــن حــوزه قفقــاز 
ــا اولویــت گرجســتان و ارمنســتان و بعــد از آن آذربایجــان( و در نهایــت ترکیــه از رتبه هــای  )ب
نســبتاً بــاالی جهانــی یــا حداکثــر رتبه هــای میانــی در ایــن زمینه هــا برخــوردار هســتند. نظــر 
بــه مالحظــه ایــن وضعیــت کــه می توانــد همزمــان زاینــده فرصت هــا یــا تهدیداتــی بــرای کشــور 
باشــد، بهتــر اســت بــه دلیــل نامشــخص بــودن وضعیــت فرصــت یــا تهدیــد، عنــوان چالــش را 
ــر  ــع ب ــرد. در واق ــه کار ب ــوار ب ــورهای همج ــاال در کش ــاخص های ب ــت ش ــل وضعی ــرای تحلی ب
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ــای  ــرای ارتق ــک فرصــت ب ــوان ی ــد به عن ــی می توان ــن کشــورها از جهات ــت ای ــا وضعی ــن مبن ای
وضعیــت نهــادی کشــور در پیونــد بــا آنهــا منظــور شــده و از جهــات دیگــر عــدم توجــه بــه ایــن 
هم پیوندی هــا می توانــد باعــث نــزول فزاینده تــر شــاخص های جهانــی در ایــران و انــزوای 
ــی  ــه و برخ ــاز و ترکی ــوزه قفق ــده ح ــور عم ــوار )به ط ــورهای همج ــه کش ــن مجموع ــتر بی بیش
ــه  ــود. البت ــد( ش ــری دارن ــی مطلوب ت ــای جهان ــه رتبه ه ــارس ک ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
علی رغــم ایــن وضعیــت همان گونــه کــه مالحظــه شــد گزارش هــای جهانــی ایــن موضوعــه برخی 
ــران نشــان می دهنــد کــه باعــث شــده در برخــی زیرشــاخص ها  ــرای ای ــم مثبــت را نیــز ب عالئ
رتبه هــای نســبتاً مطلوبــی بــرای ایــران به دســت آیــد؛ از جملــه ایــن مــوارد عبارت انــد از: انــدازه 
ــی و  ــای کارآفرین ــی ظرفیت ه ــا برخ ــط ب ــث مرتب ــاخت ها، مباح ــع و زیرس ــود مناب ــازار، وج ب

نــوآوری و در نهایــت حجــم نیــروی کار دارای تحصیــالت عالیــه.
ــز  ــات بســیاری حائ ــا موضــوع از جه ــط ب ــز شــاخص های مرتب ــران نی ــوزه شــهری ته در ح
اهمیــت اســت، چــرا کــه تهــران پایتخــت کشــور بــوده و بــه نوعــی جریــان توســعه از ایــن شــهر 
بــه تمــام کشــور صــادر می شــود. در ایــن زمینــه گــزارش شــاخص رقابت پذیــری شــهری موسســه 
ــه لحــاظ شــاخص رقابت پذیــری  اکونومیســت در ســال 2015، تهــران را در میــان 120 شــهر ب
در رتبــه آخــر طبقه بنــدی کــرده اســت. موضــوع رقابت پذیــری از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت 
ــد ایــن  ــه عنــوان یکــی از بســترهای حکمروایــی مطلــوب شــهری عمــل کــرده و می توان کــه ب

موضــوع را دســتخوش تغییــرات بســیاری نمایــد.
ــه لحــاظ شــاخص زیســت پذیری فضــای شــهری، شــهر شــصت و یکــم  همچنیــن تهــران ب
جهــان از میــان 70 شــهر مــورد بررســی در ســال 2016 بــوده و براســاس رتبه بنــدی شــاخص 

شــهرهای پویــا نیــز در ســال 2017 در میــان 180 شــهر در جایــگاه 161 بــوده اســت.
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جدول 19-1 رتبه شهر تهران در ارکان شاخص شهرهای پویا در سال 2017

رتبه تهرانمرجع

161رتبه کل
157اقتصاد

122سرمایه انسانی
172انسجام اجتماعی

119محیط زیست
47مدیریت عمومی

151حکمروایی
162برنامه ریزی محلی
130تعامالت بین المللی

166تکنولوژی
122تردد و حمل و نقل

نکتــه حائــز اهمیــت در شــاخص فــوق موضــوع رکــن حکمروایــی شــهری اســت کــه وضعیــت 
پایینــی را بــه لحــاظ رتبه بنــدی نشــان می دهــد. عــالوه بــر آن در مــورد برنامه ریــزی محلــی نیــز 

رتبــه نامســاعدی بــرای شــهر تهــران بــه دســت آمــده اســت. 
ــر مالحظــات فــوق، بایــد توجــه داشــت کــه وضعیــت حکمروایــی در شــهر تهــران  عــالوه ب
ــام  ــدد نظ ــدِی تع ــوع کلی ــه دو موض ــن زمین ــرد. در ای ــج می ب ــز رن ــامانی ها نی ــی نابس از برخ
ــی در  ــت عموم ــن رضای ــطوح پایی ــن س ــهری و همچنی ــت ش ــوزه مدیری ــری در ح تصمیم گی
ــت شــهری از  ــای مدیری ــا برنامه ه ــگام شــدن ب ــت هم ــرد شــهرداری جه ــف عملک ــاد مختل ابع
ــوده اســت. در زمینــه تعــدد نهادهــای تصمیم گیــری، حضــور  ــه مــوارد کلیــدی مرتبــط ب جمل
و نفــوذ مجموعــه حوزه هــای حاکمیتــی در حــوزه عملکــرد شــهری عمــاًل باعــث ســردرگمی ها 
ــی،  ــای فرهنگ ــه عملکرده ــای شــهری از جمل ــوم حوزه ه ــای گســترده در عم ــوازی کاری ه و م
ــی و  ــث ترافیک ــی مباح ــران و حت ــت بح ــی، مدیری ــیب های اجتماع ــع آس ــت محیطی، رف زیس

شهرســازی شــده اســت. 
عــالوه بــر آن ارزیابــی وضعیــت ســطوح مختلــف رضایت منــدی از عملکــرد مدیریــت شــهری 
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نیــز وضعیــت نســبتاً نامطلوبــی را نشــان می دهــد. مطابــق آخریــن پژوهــش انجام شــده در دفتــر 
ــاد اســالمی در  ــگ و ارش ــر و ارتباطــات وزارت فرهن ــگ و هن ــی پژوهشــگاه فرهن ــای مل طرح ه
شــهریورماه 1396 قریــب بــه 57 درصــد از شــهروندان از نحــوه رســیدگی بــه کارشــان در مراجعه 
ــاد  ــود را در ســطح زی ــت خ ــا 19 درصــد رضای ــته اند و تنه ــی داش ــت کم ــهرداری رضای ــه ش ب
اذعــان کرده انــد. همچنیــن در همیــن پیمایــش بیــش از 47 درصــد از پاســخگویان »مدیریــت 
قــوی« را بــه عنــوان مهم تریــن انتظــار خــود از شــهردار جدیــد مطــرح نمــوده و قریــب بــه 23 
ــا فســاد را در صــدر انتظــارات خــود از مدیریــت جدیــد شــهرداری خــود  درصــد نیــز مبــارزه ب
ــز اهمیــت اینجاســت کــه در همیــن پیمایــش مهم تریــن عملکــرد  ــد. نکتــه حائ مطــرح کرده ان
نامطلــوب مدیریــت پیشــین شــهر تهــران )در دوره 1384 تــا 1396( مبحــث مبــارزه بــا فســاد 
اداری در شــهرداری بــوده کــه بیــش از 72 درصــد پاســخگویان آن را نامطلــوب ارزیابــی کرده انــد. 
در ایــن زمینــه نتایــج آخریــن نظرســنجی صــورت گرفتــه در شــهریور مــاه 1396 نشــان می دهــد 
32 درصــد از پاســخگویانی کــه تجربــه مراجعــه بــه شــهرداری تهــران در یــک ســال گذشــته را 
ــارف شــده  ــان درخواســت غیرمتع ــرای انجــام کارشــان از آن ــه ب ــد ک ــان نموده ان داشــته اند اذع

اســت.
ــوب  ــی خ ــکل گیری حکمروای ــادی ش ــتر نه ــاخت و بس ــد زیرس ــر می رس ــه نظ ــوع ب درمجم
شــهری در ســطح ملــی و شــهر تهــران بــا چالش هــای بســیاری مواجــه اســت کــه در ایــن زمینــه 
طبعــاً ارتقــای شــفافیت می توانــد بــه عنــوان اولیــن گام جهــت انجــام اصالحــات نهــادی در ایــن 

زمینــه منظــور گــردد.

19-3-تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات آتی ابعاد حکمروایی شهری در سطوح مختلف 

یکــی از مهم تریــن بخش هــای اثرگــذار بــر ســاختار حکمروایــی شــهری، مبحــث آینده نــگاری   
ــی بیــش از توجــه  ــی حت ــن بخــش را اهمیت ــه ای ــی اســت. آنچــه توجــه ب در ســطح جهان
بــه تحلیــل روندهــا می بخشــد، تحــوالت شــگرف پیــِش رو در حــوزه مناســبات اقتصــادی- 
ــد  ــاوری در تولی ــهم فن ــش س ــر افزای ــد ب ــا تأکی ــژه ب ــل به وی ــطح بین المل ــی در س سیاس
محصــوالت و همچنیــن لــزوم اهتمــام بــه ارتقــای تعامــالت و همگرایــی اقتصــادی- سیاســی 
در ســطح منطقــه ای و جهانــی اســت. ایــن موضــوع خصوصــاً نقــش مهمــی را بــر ســاختار 
حکمروایــی ملــی و شــهری خواهــد گذاشــت. برایــن اســاس شــرحی مختصــر از پیشــران ها 
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و عوامــل کلیــدی مؤثــر در تغییــرات جهانــی بــا توجــه بــه مطالعــات 10 موسســه پژوهشــی 
معتبــر )در حــوزه مطالعــات اســتراتژیک( کــه به طــور عمــده تــا افــق 2030 میــالدی صــورت 
گرفتــه، در ادامــه ارائــه شــده اســت. مهم تریــن موضوعــات مطــرح شــده در قالــب تغییــرات 
کلیــدی و پیشــران های حائــز اهمیــت در ســطح جهانــی، بــه تفکیــک هــر 10 موسســه فــوق 

بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
(EEA) گزارش آژانس محیط زیست اروپا

افزایش سرعت تغییرات فناورانه  
رشد ادغام بازارهای جهانی  
ظهور کشورهای در حال توسعه به عنوان مقاصد منابع سرمایه گذاری  
افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی  

KPMG  شرکت
از بین رفتن مرزها بین آنچه عمومی و خصوصی در نظر گرفته  می شود  
شکل گیری داده های بزرگ  
آینده جدید برای ساخت و تولید  
تغییر شکل حمل و نقل  
کاهش موانع برای تجارت  
افزایش ریسک سرایت رویدادهای بین المللی (اقتصادی/مالی)  
نوآوری به مثابه منبعی برای رشد پایدار  
رقابت برای فلزات و مواد معدنی  

)GCB (  دفتر مجامع آلمان
افزایش تقاضا برای انرژی  
تقلیل منابع طبیعی  
استاندارهای زیست محیطی  

)FSI(  مؤسسه غیرانتفاعی فراست و سالیوان
ایجاد زیرساخت های هوشمند  
انرژی هوشمند  
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ایجاد کارخانه های هوشمند  
نوآوری به سمت صفر  

خطای صفر  
انتشار آلودگی صفر  
تصادف صفر  
خطای صفر  
شهرهای بدون کربن  
صنعت انرژی خورشیدی  
اقتصاد مبتنی بر زنان  
شناور شدن بازار کار در آسیا  

موسسه ِهی گروپ
همگرایــی فناورانــه: همگرایــی نانــو، بایــو، اطالعــات و علــوم شــناختی بازارهــای تولیــدی بــی   

حــد و حصــر و نوینــی را ایجــاد می کننــد و دیگــر بازارهــا را منســوخ خواهنــد کــرد
موسسه جوئل جانسون و همکاران

توجه جدی به زیست فناوری  
موسسه ارنست اند یانگ

تغییرات دیجیتال تغییردهنده زمینه بازار و رقابت پذیری صنایع  
استمرار خلق کسب وکارهای تحول در انواع بازارها توسط کارآفرینان مؤثر  
آسیا به عنوان مرکز »دانش جدید نظم جهانی«  
تغییر در پویایی ترکیب انرژی جهان با افزایش منابع تجدیدپذیر انرژی  
اهمیت شفافیت و امنیت زنجیره های تأمین جهانی  

موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز
تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع  

موسسه سیترا
ظهور جغرافیای اقتصادی  
ایجاد ائتالف های جدید در تغییرات فناورانه  
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 موسسه روالند برگر
جهانی شدن و بازارهای جهانی  
کمبود مناب  و افزایش مصرف انرژی  
نوآوری و فناوری پویا  
تغییر به سمت همکاری های جهانی  

ــه  ــق موضوع ــا اف ــی ت ــگاری جهان ــدی در آینده ن ــن بخــش مالحظــات کلی ــدی ای در جمع بن
کــه تأثیــر بســزایی در موضوعــات حکمروایــی شــهری خواهــد داشــت، متمرکــز بــر مــوارد زیــر 

خواهــد بــود:
فناوری اطالعات و هوشمندسازی  
تغییر الگوهای تولید و کسب و کار  
محیط زیست )آب، آلودگی، منابع و...(  
جهانی شدن و ادغام بازارها  
آموزش  
ارتقای بهره وری  
مشارکت شهروندان  
تغییر الگوهای حکمروایی و افزایش نقش نهادها و مؤسسات غیردولتی  
زنان و سالمندان  
تغییرات سبک زندگی  
توسعه خدمات عمومی )حمل و نقل، دیجیتالی شدن و ...(  

ــای  ــر الگوه ــرات را در تغیی ــترین اث ــه بیش ــوق را ک ــران های ف ــدی پیش ــک جمع بن در ی
ــه شــرح  ــه ب ــوان در یــک گروه بنــدی پنج گان حکمروایــی شــهری و ملــی خواهنــد داشــت می ت

زیــر مــورد بررســی بیشــتر قــرار داد:
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شکل 3-19

ــهروندی  ــارکت ش ــات مش ــه موضوع ــه ب ــه توج ــن زمین ــن بخــش در ای ــان پایه ای تری بی گم
ــی اســت. ــی جهان ــای تحــوالت آت ــوان زیربن به عن

19-4-تحلیل اثرات استمرار شرایط موجود و ضرورت تغییر 

در یــک معادلــه گویــا و مختصــر اســتمرار شــرایط موجــود کــه مهم تریــن ویژگــی آن گسســت 
بیشــتر عمــوم شــهروندان و سیســتم حکمرانــی شــهری بــه دلیــل ضعف هــای نهــادِی ســاختاری 
ــت،  ــهروندان اس ــی ش ــط تمام ــهری توس ــای ش ــادل از رانت ه ــاع متع ــدم انتف ــن ع و همچنی
ــه وجــود خواهــد آورد و  به تدریــج اضمحــالل پیوندهــای مالــی بیــن شــهروندان و سیســتم را ب
ازآنجاکــه مدیریــت شــهری بــرای ارائــه خدمــات مناســب نیازمنــد منابــع پایــدار اســت، بالطبــع 
حیــات سیســتم حکمرانــی شــهری را بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهــد کــرد. ضــرورت تغییــرات 

نهــادی در حــوزه حکمروایــی شــهری از 3 منظــر کلیــدی عبارت انــد از:
1. شــفافیت: موجــب هدایــت اطالعــات دربــاره شــرایط بــازار، کاالهــا و مشــارکت کنندگان 
ــات،  ــدگان کاال و خدم ــتفاده توســط تولیدکنن ــر اس ــالوه ب ــات ع ــن اطالع ــازار می شــود. ای در ب
بــه حاکمیــت شــهری نیــز بــرای تنظیــم مقــررات مناســب کمــک می کننــد. در نتیجــه، نهادهــا 
می تواننــد بــر تولیــد، جمــع آوری، تحلیــل، بازبینــی و توزیــع یــا خــودداری از توزیــع اطالعــات و 
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دانــش بــرای مشــارکت کنندگان درون و میــان جوامــع و بازارهــا تأثیــر بگذارنــد. 
ــن  ــرده و تعیی ــف ک ــا را تعری ــت و قرارداده ــوق مالکی ــا حق ــت: نهاده ــوق مالکی 2. حق
می کننــد کــه چــه کســی بایــد چــه چیــزی را در چــه زمانــی کســب کنــد. آگاهــی افــراد جامعــه 
ــوق  ــن حق ــظ ای ــی حف ــا و توانای ــای آنه ــا و درآمده ــه دارایی ه ــود درزمین ــوق خ ــورد حق در م
ــازار بســیار  ــرای توســعه ب ــه حاکمیــت شــهری ب ــوق بخــش خصوصــی نســبت ب ــه حق از جمل

بااهمیــت اســت. 
ــه  ــت، ب ــود. رقاب ــا می ش ــت در بازاره ــش رقاب ــا کاه ــش ی ــب افزای ــری: موج 3. رقابت پذی
مــردم انگیزه هایــی می دهــد تــا فرصت هــای خــود را به طــور برابــر گســترش دهنــد. در 
بازارهــای رقابتــی احتمــال اینکــه منابــع بــر اســاس ســودمندی یــک طــرح و نــه روابــط سیاســی 

و اجتماعــی یــک کارآفریــن اســتفاده شــود، بیشــتر اســت. 
ــوده و  ــاز ب ــورد نی ــای م ــر بســط موضــوع آزادی ه ــز ب ــری متمرک ــع بحــث رقابت پذی در واق
موضــوع حقــوق مالکیــت نیــز توجــه خــود را نســبت بــه ایجــاد قوانیــن )گاهــی محدودکننــده 
ــز  ــفافیت نی ــر ش ــرد. عنص ــد ک ــز خواه ــر آزادی( متمرک ــازی فراگی ــتای بهینه س آزادی در راس
زیرســاخت اساســی بــرای ارتبــاط پایــدار دو موضــوع رقابت پذیــری و حقــوق مالکیــت و تحقــق 
ــرای ایجــاد حکمروایــی شــهری  ــد بســتری ب آنهــا را مهیــا می کنــد. ضرورت هــای فــوق می توان
ــدار  ــا پیشــران های معرفی شــده مســیر توســعه شــهری پای ــد ب ــا نمــوده و در پیون مناســب مهی

را محقــق کنــد. 

19-5- الزامات و امکان تحقق پذیری تغییرات

یکــی از مهم تریــن الزامــات تحقق پذیــری اصالحــات ســاختار حکمروایــی، اجــرای چارچــوب 
نهــادی اســت. اثــر عملــی نهادهــا به مثابــه قواعــد بــازی هنگامــی در جامعــه ظاهــر می شــود کــه 
چارچــوب نهــادی بــه نحــو مطلوبــی اجــرا شــود. قاعــده بــازی هنگامــی کــه نــه تنهــا ضمانــت 
اجرایــی نداشــته باشــد، بلکــه در عمــل نیــز در جریــان بــازی اعمــال نشــود، تأثیــری در جریــان 
بــازی نخواهــد داشــت. اجــرای نهــادی در نظــام حکمروایــی شــهری هزینه بــر اســت و این مســئله 
را بایــد در دو ســطح بررســی کــرد. نخســت ارتبــاط اجــرای نهادی بــا فرهنــگ و ایدئولــوژی و دوم 
ارتبــاط آن بــا ســاختار سیاســی و بــه نحــو تعیین کننــده ای ســازمان شــهری و حاکمیــت اســت. 
ــن  ــی آن ناظــر و ضام ــی و انتظام ــی، قضای ــوای اجرای ــت و به طــور مشــخص، ق ســازمان حکوم
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اجــرای چارچــوب نهــادی و به طــور مشــخص نهادهــای رســمی اســت. در اینجــا نقــش فرهنــگ 
ــای  ــده نهاده ــه تعیین کنن ــر اینک ــالوه ب ــوژی ع ــگ و ایدئول ــدی اســت؛ فرهن ــوژی، کلی و ایدئول
ــز  ــادی نی ــرای نه ــی در اج ــش مهم ــت، نق ــنت ها اس ــی و س ــد اخالق ــامل قواع ــمی ش غیررس
دارد. هــر چــه مجموعــه نهــادی رســمی بــه لحــاظ فرهنگــی و ایدئولوژیــک مــورد پذیــرش عــام 
ــادی، هزینه هــای ســازمان حکومــت  ــردم در اجــرای نه ــی م ــردم باشــد، به واســطه خوداجرای م
یــا شــهری در اعمــال مجموعــه نهــادی رســمی قواعــد رســمی بــازی کمتــر خواهــد بــود و ثبــات 
و امنیــت بیشــتر اجتماعــی فراهــم خواهــد شــد؛ امــا در صــورت وجــود تضــاد و تنــش بنیــادی 
میــان نگــرش و باورهــای فرهنگــی و ایدئولوژیــک مــردم و مجموعــه نهــادی )به طــور مشــخص 
نهادهــای رســمی(، هزینه هــای ســازمان حکومــت در اعمــال چارچــوب نهــادی افزایــش خواهــد 
یافــت و نــه فقــط ســازمان حکومــت، بلکــه کل نظــام اجتماعــی دچــار بحــران، بی ثباتــی و عــدم 

امنیــت خواهــد شــد. 
ــا گســترش محــدوده مالکیــت و پیچیده شــدن نظــام اقتصــادی  ــورث و تومــاس ب ــاور ن ــه ب ب
اشــکال مالکیــت ظاهــر شــده و چــون هزینــه حفاظــت از آن بــرای فــرد ممکــن نیســت نهادهــای 
ــا هزینــه کمتــر متقبــل می شــوند. البتــه اگــر دولت هــا اســتثماری  قانونــی محافظــت از آن را ب
باشــند، مانــع اعمــال عادالنــه قوانیــن و باعــث از بیــن رفتــن حقــوق مالکیــت فــردی و به تبــع آن 
ــرای دولت هــای  ــردی ب ــوع حــق ف ــت دو ن ــد اقتصــادی رعای ناامنــی اقتصــادی می شــوند. از دی
مردمــی الزم اســت. نخســت، حمایــت از حقــوق مفــروض افــراد بــرای تخصیــص بهینــه عوامل در 
ســطح کالن در داخــل و خــارج و دوم، حمایــت حساب شــده از واحدهــای تولیــدی و تجــاری در 

ســطح ملــی در برابــر رقیــب خارجــی و در ســطح بین المللــی.
در واقــع هــدف از طــرح مطلــب فــوق تأکیــد روی ایــن موضــوع اســت کــه مهم تریــن الــزام 
کلیــدی در تحقــق تغییــرات حکمروایــی مطلــوب، حرکــت در مســیر توزیــع شــفاف و متعــادل 
رانــت شــهری در میــان تمامــی شــهروندان اســت تــا از ایــن طریــق، سلســله مراتبــی از قــدرت و 

نظــارت در ســاخت حکمروایــی شــهری میــان تمامــی ذینفعــان شــکل گیــرد.

18-6- راهبردهای کوتاه مدت و هدف گذاری حرکت به حکمروایی خوب شهری 

در کوتاه مدت راهبردهای زیر پیشنهاد می شوند:
1. ارتقــای شــفافیت اداری و عملکــردی: مبتنــی بــر ارائــه شــفاف اقدامــات و هزینه کردهــای 
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مدیریــت شــهری در ســطوح مختلــف بــا امــکان دسترســی متقاضیــان عــام و خــاص بــا توجــه 
بــه نیــاز آنهــا

ــای  ــهروندان در تصمیم گیری ه ــردم و ش ــور م ــای حض ــی: ارتق ــارکت محل ــعه مش 2. توس
محلــی خصوصــاً در حــوزه ارتقــا بافت هــای فرســوده، زیباســازی شــهری، مدیریــت محلــی و... 
3. زیســت پذیــری شــهری: توســعه شــهری مبتنــی بــر ارکان توســعه پایــدار به ویــژه در حــوزه 
ــت  ــظ محیط زیس ــعه و حف ــر توس ــای براب ــه فرصت ه ــهری، ارائ ــق ش ــای مناط ــع نابرابری ه رف
ــه عنــوان یــک مفاهمــه شــهری  ــد ب ــه گام اســت کــه نقطــه آغازیــن آن می توان حرکتــی گام ب

بیــن ذینفعــان در مســیر تحقــق حکمروایــی خــوب شــهری عمــل کنــد.
ــطح  ــوع در س ــاب رج ــم ارب ــخگویی اداری و تکری ــای پاس ــخگویی اداری: ارتق ــود پاس 4. بهب
ــت. ــهری اس ــی ش ــوی حکمروای ــری الگ ــن ارکان تحقق پذی ــذی از مهم تری ــه کاغ ــی و ن واقع

بــا تحقــق راهبردهــای کوتاه مــدت فــوق در میان مــدت می تــوان شــاهد تحقــق اهــداف زیــر 
: د بو

1. ارتقای عدالت در حوزه کالبدی و عملکردی
2. توسعه رقابت پذیری شهری

ــهری  ــی ش ــاق عموم ــدی و وف ــای کارآم ــداری، ارتق ــعه قانون م ــه توس ــر ب ــاً منج ــه نهایت ک
ــد شــد. خواهن
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