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 مقدمه:

اندیشند که چرا ایران کشوري توسعه یافته نشده است و  ه روشنفکران ایران به این میسال است ک 200حدود 

 راه حلهاي مناسبی ارائه نمایند.بدنبال این هستند که علت عقب ماندگی ایران را مشخص و براي آن 

مطالعه مستندات مربوط به علوم انسانی نشان می دهد که جامعه سیستمی اجتماعی است که براي مدیریت آن 

اي  لذا اینگونه می توان نتیجه گرفت که دستاورد هر جامعه .از خدمات نهادها و عوامل مختلفی استفاده می شود

وي نهادها و عوامل مختلف دست اندرکار آن جوامع هستند. براي این که حاصل تالش خدمات ارائه شده از س

باید تدبیر شود تا این تالشها به بهترین شکل و با کمترین  ،ثمره این تالشها براي یک جامعه اثربخش باشد

 منافع ملی حداکثر گردد. ،در راستاي آن ، به صورتی کههزینه انجام شود

ایران با آن مواجه است، در گام اول می توان اینگونه نتیجه گرفت که چنین با توجه به وضعیتی که اقتصاد 

تالشهایی به صورت مؤثر و مفید انجام نشده است که بخشی از این نتیجه نامناسب، ریشه در تحریم وضع شده 

    با تالش دولت یازدهم و تیم  دارد. حال انتظار بر این است که ریشه یا به عبارتی تحمیلی به کشور 

 سال برداشته اند، 12دن آن پس از برطرف کر يرابگامهاي الزم که اي اپذیر مذاکره کنندگان هستهنخستگی

اقتصاد کشور براي رسیدن به وضعیت بهتر چه سیاستهایی را باید اتخاذ کند و انتظار بخش خصوصی چیست؟ 

این گزارش با این رویکرد که تصمیمات گذشته منظور در بدین این نوشتار بدنبال تبیین این ساز و کار می باشد.

توان یک مقطع حل جامع نمیبر وضعیت کنونی جامعه و اقتصاد ایران تأثیر زیادي داشته است و براي ارائه راه

خاص از تاریخ، جامعه و اقتصاد ایران را انتخاب و آن را تحلیل و براي آن راهکار ارائه کرد، گزارش پیش رو 

هیه گردید و سپس براي استفاده مناسب از فضاي پسا تحریم راهکارهاي الزم ارائه شده در بخشهاي ذیل ت

 1است.

 

 هاي اقتصاد ایران یابی ناکارایی ریشه -1

را مورد بررسی و تحلیل قرار مراجعه به مستنداتی که تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادي و تاریخ سیاسی ایران 

(نظیر ترکیه، کره جنوبی، مالزي، سنگاپور و...) که  مقایسه با برخی از کشورهاران در دهد که ایاند نشان میداده

تر  هاي مدرن سیاسی و اقتصادي پیشگامهم اکنون داراي روند رشد اقتصادي پایداري هستند، در بکارگیري ابزار

گردید ویرایش اول این مطالعه با توجه به تصمیماتی که در انجمن مدیران صنایع اتخاذ شد، تهیه گردید و مطابق مذاکرات انجام شده، مقرر  - 1
 گزارش چاپ و پس از مطالعه آن، مجدداً تکمیل شود.
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ی دهد که این ن مسال اخیر نشا 50است که پایش متغیر نرخ رشد اقتصاد ایران براي حدود  یبود. این در حال

 استثناء این متغیر بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می رود.و بی ثباتی ویژگی بالنی است متغیر بسیار نوسا

سال اخیر ارائه شده  50یعنی حدود  1960-2012چگونگی این وضعیت در ایران و ترکیه براي فاصله زمانی 

قتصادي ایران نوسانی بوده و روند آن نیز کاهشی است. همان طوري که در این نمودار آمده است نرخ رشد ا

 است. این در حالی است که روند نرخ رشد اقتصادي ترکیه یکنواخت و رو به افزایش است.

: وضعیت نرخ رشد اقتصادي ایران و ترکیه و روند آن1نمودار 

 
  

آید که تالش تمامی عناصر موجود در سیستم جامعه ایران در این متغیر انعکاس پیدا کرده است. این  به نظر می

دارد که بخشی از آنها اقتصادي، بخشی اجتماعی و برخی سیاسی و ... هستند که نوسان ریشه در عوامل بسیاري 

 گیرند.در این نوشتار بعضاً مورد توجه قرار می

آید بخشی از نابسامانی هاي اقتصادي جامعه ایران ریشه در گذشته و تاریخ اجتماعی  در اولین گام به نظر می 

ایران در ". 1ران از یک حکومت باثبات برخوردار نبودیایران دارد. در این خصوص مطالعات نشان می دهد که ا

ز افراد از گهواره تا اوایل قرن سیزدهم با مشکل توزیع نابرابر قدرت و ثروت بین طبقات مواجه بود و بسیاري ا

اجتماعی را خدا مقرر  کردند که این تقسیمات گور به طبقه واحدي متعلق بودند و خطیبان دربار موعظه می

 نوشته یرواند آبراهامیان. چاپ هشتم مراجعه شود.» ایران بین دو انقالب، از مشروطه تا امقالب اسالمی«براي اطالعات بیشتر به کتاب  -1
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داشته و وظیفه حفظ محدوده طبقات را از طریق تعیین لباس و پوشش سر، مجازات کسانی که به بزرگان بی 

 1"شاه محول کرده است.به  ،وناگونگحرمتی کنند و تعیین امرا در رده هاي 

در ایران سنتی درست بر خالف اروپاي دوران فئودالی از نهادهایی که نماینده مردم باشند خبري نبود. مطالعات 

هاي دینی بود که این  و فرقه اي عشیرهاي با عالئق گروهی و مبتنی بر تبارهاي  ران جامعهیدهد که انشان می

دیل منافع اقتصادي به نیروهاي سیاسی مشترك را از میان بردارند. ببه توضعیت باعث شد نتوانند موانع مربوط 

 منافع ملی مشخص نشود. ،این خود سبب گردید که در آن شرایط

متعدد در اکثر نقاط ایران شد. قاجاریه (البته از و درگیریهاي با شروع حکومت قاجاریه کشور دچار هرج و مرج 

کراسی اداري دولتی قبیله اي را کنار بگذارند و بورودر کشور شیوه  بعد از آنها محمدخان) تالش کردند تا

ام محلی داري متمرکز بدین معنا بود که اقوکراسی ارومتمرکز را به اجرا گذارند. در واقع ناکامی در ایجاد بو

ایران هنوز از لحاظ اداري قوي هستند. بهرحال حکومت قاجاریه نتوانست امنیت نظامی و ثبات اداري را براي 

رقم زند و بدنبال این بودند که با تحریک تعصبات قومی، امنیت حکومت خود را تأمین نماید. این شیوه کسب 

بدنبال استفاده از تفرقه و رقابت داخلی  یامنیت بر عکس آنچه بود که در شهرهاي اروپایی عصر قرون وسط

 براي کسب امتیازات مشترك استفاده می کردند.

جامعه ایران از نخستین سالهاي قرن سیزدهم آغاز شد و این منجر شد تا رابطه دولت (قاجار) با تاثیر غرب بر 

جامعه ایران سست شود و این رابطه متزلزل دولت و ملت سبب گردید که دوران بسیار بدي را کشور پشت سر 

 بگذارد.

ازي سریع، تدافعی و دولتی سبراي نو  تا دو برنامه بلند پروازانه ایران تالش کرد ،در نیمه نخست قرن سیزدهم

آغاز کند. در این اصالحات تالش شد بیش از آن که با غرب مقابله کند، همکاري کرد و به جاي اینکه جامعه 

را در برابر دول خارجی تقویت کند، دولت را در برابر جامعه تقویت نمود. در دوران فوق در مقطع دیگري نیز 

) هجري شمسی، قیمتها 19(پایان قرن  1280و  1230ازکرد. در فاصله سالهاي حرکت نوسازي را امیرکبیر آغ

 درصد افزایش یافت و کشور دچار نابسامانی بسیاري شد. 600حدود 

با پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، تا حدودي بازارهاي محلی در اقتصاد ایران ادغام شد و  1250در دهه 

ان محلی بشدت آسیب ببینند. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادي در تهران و واردات سبب شد تا تولیدکنندگ

جه اغلب شهرهاي ایاالت به ، باعث شد تا تو1256مرکزي در سال واگذاري امتیازات و تشکیل ضرابخانه 

 21ص  -همان - 1
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هاي صنعت بومی را از بین برد و تورم نیز موقعیت  پایتخت جلب شود. تجارت خارجی آزاد اغلب شاخه

مدرن ا کاهش داد. دوران نوین ایران از زمانی شروع شد که حکومت تالش کرد تا بروکراسی رقابتی تجار ر

آغاز شد. در این دوران تالش شد تا توسعه  1305دولتی و نظم نوین را در کشور حاکم کند و این از سال 

 اقتصادي در ایران با بهبود ارتباطات تقویت شود.

آغاز شد و دولت  ،) که همزمان با وقوع رکود بزرگ در غرب بود1310( 1930توسعه صنعتی در ایران در دهه 

تالش کرد تا با وضع تعرفه، احداث کارخانه هاي جدید توسط وزارت صنایع و تأمین وام با بهره کم براي 

 سرمایه گذاران از طریق بانک ملی، زمینه صنعتی کردن کشور را فراهم کند.

برابر افزایش یافت.  17صنعتی بدون در نظر گرفتن تاسیسات نفتی تا در دوره رضاشاه تعداد واحدهاي جدید 

یک بیشتر از رواحد بزرگ بودند که ه 5واحد جدید صنعتی وجود داشت که فقط  20کمتر از  1304در سال 

و تعداد کارگران شاغل در   واحد رسید  346تعداد کارخانجات جدید به  1320در سال  کارگر داشتند. 50

افزایش یافت.  1320در سال نفر  50000به بیش از  1304نفر در سال  1000هاي جدید از کمتر از کارخانه

 16ل شد و نقدینگی را از صبراي تامین کسري بودجه کشور به انتشار اسکناس متو 1316رضا شاه از سال 

نظم نوین، خانه اي بنا  لذا افزایش داد. 1320میلیارد ریال در سال  74/1به بیش از 1311میلیون ریال در سال 

 شده بر تورم بود.

توسعه صنعت در زمان رضاشاه به پیدایش شرکتهاي دولتی و انحصارات حکومتی منجر شد. این رویکرد باعث 

شد تعدادي صادرکننده و واردکننده خاص و صاحبان صنایع وابسته به دربار بوجود آورد. این باعث نارضایتی 

 ی گردید.وسیعی در میان بازاریان سنت

در واقع با پیگیري این شیوه، سیطره دولت بر تجارت خارجی گسترش پیدا کرد و فعالیت و تجارت بخش 

بدلیل وقوع بحران اقتصادي،  1332خصوصی را لطمه زد و حتی موجب ورشکستگی آنها شد. در سالهاي 

ل شدند. جی متوصض خاردرآمدهاي نفتی پاسخگوي هزینه هاي کشور نبود و براي حل این مشکل به استقرا

 اجتماعی ایران در ابتداي دوران مدرن محسوب می شود. -اینها بخشی کوتاه از تاریخ اقتصادي

با حرکت در این مسیر تالش شد نهادهاي مربوط به توسعه در کشور ایجادشود و براي این منظور برنامه هاي 

درآمدهاي نفتی، رفتن چنین نهادهایی و رونق شکل گیزي و... در کشور بوجود آمد. با توسعه، نهاد برنامه ر

پیگیري اهداف  براي  ساختار اقتصاد کشور به سمتی رفت که بجاي اتکاء به مالیات و درآمدهاي مالیاتی،

ي به درآمدهاي نفتی متکی شدند. اتکا به درآمدهاي نفتی سبب گردید که پاسخگویی دولت نیز به اتوسعه
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ستگی به فعالیت بخش خصوصی براي انجام امور حاکمیتی بی نیاز گردد و این جامعه کمتر شود و دولت از واب

 خود سبب گردید تا انگیزه اي براي توسعه فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود نداشته باشد.

و مدیریتهاي متفاوت،  اقتصاد ایران با همین ساختار به فعالیت خود ادامه داده است و با نوسان درآمدهاي نفتی

که ایران نتوانسته است از  ت مختلفی را تجربه کرده است. اما مهمترین نکته این استضعیموقعیت و و

موقعیتهاي بی نظیر خود به صورتی استفاده کند که پایداري در رشد اقتصادي و ثبات را براي کشور به ارمغان 

 رد که در ادامه این قسمت بدانها اشاره می شود. بیاورد. این نابسامانی در عوامل بسیاري ریشه دا

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی و نقش پررنگ اینگونه درآمدها در اقتصاد ایران یکی از مهمترین 

به شمار می رود. البته در این خصوص باید این نکته مدنظر قرار گیرد  کشورهاي آسیب پذیري اقتصاد  گلوگاه

   که باعث  یوه هاي اجرایی حاکم بر جامعه هستندی نفسه بد نیست، بلکه این مدیریتها و شکه درآمد نفتی ف

 شود این نوع درآمدها به توسعه منجر نگردد.  می

ریشه در دو موضوع دارد.  1357وابستگی به نفت در اقتصاد ایران، به خصوص از سالهاي پس از انقالب سال 

ا توجه به رویکردهایی که در کشور وجود داشت باعث گردید تا انجام یکی این که وقوع انقالب در ایران ب

فعالیتهاي اقتصادي با محدودیتهاي بسیاري مواجه گردد و حاکمیت این روش باعث شد تا برخی از بنگاه هاي 

 مخدوش گردد. تولیدي به مصادره درآیند و به نوعی محیط انجام فعالیتهاي اقتصادي 

ن این است که وقوع جنگ تحمیلی باعث شد تا شیوه مدیریت از تاریخ ایرا موضوع در آن مقطع دومین

اقتصادي در کشور دچار تغییراتی شود. در این دوره بدلیل اقتضائات زمانی و مشکالت آن روزهاي کشور 

 به 1394تا سال  1357نهادهایی بوجود آمدند تا وضعیت را مدیریت، کنترل و نظارت نمایند. بطور کلی از سال 

 به چندین مقطع زیر قابل تقسیم بندي است:سیاسی  –لحاظ رویداد اقتصادي 

 

 1)1367، شروع جنگ تحمیلی تا پایان آن (سال 1357سال  -1-1

انقالب اسالمی ایران با شعار توزیع عدالت، کاهش فقر، استفاده بهینه از درآمدهاي نفتی آغاز شد. در این دوران 

گیرنده ی بخش خصوصی، شوراي انقالب تصمیماهی و حتامور کشور از حکومت و دولت شاهنش با سلب اداره

 دوران تصمیمات زیر اتخاذ شد: نهایی در امور اقتصادي و سیاسی کشور برسمیت شناخته شد. در این

 به قلم دکتر علی رشیدي اقتباس شده است. "االر، بستر رشد جامعه مدنیاقتصاد مردم س"بخشهایی از مطالب این قسمت از کتاب  -1
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تأسیس شد تا اداره کلیه اموال  1357اسفندماه  رایجاد بنیاد مستضعفان: این اولین نهاد رسمی بود که د -

شرکت تحت پوشش  500حدود  1366بگیرد. تا سال  هخانواده پهلوي و وابستگان به رژیم سابق را به عهد

بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن را از معافیتهاي  24/6/1358این بنیاد قرار گرفته بود. شوراي انقالب در 

بانک مرکزي ایران دستور داد تا مبلغ یک هزار میلیون ریال بدون و بهره و  مالیاتی برخوردار کرد و به

ماه بعد ضرورت واگذاري وثیقه را  7کارمزد به وثیقه اموال، در اختیار هیأت سرپرستی بنیاد قرار دهد، ولی 

 حذف کرد.

 ردید.حق انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق اصناف به دولت منتقل گ -

، کلیه بانکهاي 17/3/1358و تعیین مدیر آنها به دولت سپرده شد. به موجب این تصمیم در  بانکها ملی شده -

 بانک) اعم از عمومی، خصوصی یا مختلط داخلی و خارجی در اختیار دولت قرار گرفت. 36کشور (

 انتقال مدیریت واحدهاي تولیدي، صنعتی، تجاري، کشاورزي و خدماتی به دولت. -

، تجاري، یبراي تعیین مدیر یا مدیران براي سرپرستی واحدهاي تولیدي، صنعت 28/3/1358در تاریخ 

 کشاورزي و خدماتی اعم از بخشهاي عمومی و خصوصی الیحه اي توسط شوراي انقالب تصویب شد.

 انتقال مالکیت صنایع به دولت یا قانون حفاظت و توسعه صنایع -

توسعه صنایع ایران تصویب شد و به موجب آن عالوه بر نفت، گاز، راه قانون حفاظت و  25/4/1358در 

آهن، برق، شیالت صنایعی نظیر صنایع تولید فوالد، مس و آلومینیوم (شامل مرحله نورد)، ساخت و مونتاژ 

ه مدیریت آنها را به عهده گرفت 28/3/1358کشتی، هواپیما، اتومبیل، صنایع و معادن بزرگ که طبق الیحه 

اند، دهرها و مؤسساتی که وامهاي قابل توجه براي احداث و توسعه از بانکها دریافت ک،  کارخانهبود

 آنها را به دولت انتقال داده شد. مالکیت

 داري زمینه سازي براي ورود بانکها به عرصه شرکت -

حفاظت و به منظور ایجاد گشایش در عملیات شرکتهاي مشمول الیحه  22/10/1358شوراي انقالب در 

توسعه صنایع و الیحه تعیین مدیر، بانکها را به نسبت طلب خود در شرکتها، صاحب سهم کرد و براي 

 را با شرکت بانکهاي طلبکار ایجاد کرد.» شوراي اعتبارات«تأمین نیازهاي مالی این شرکتها 

 شرکت خصوصی به بانک کشاورزي به تبع ملی کردن بانکها 23انتقال مالکیت  -
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شرکت سهامی خصوصی که بانک کشاورزي بر اساس ضوابط در  23تعداد  20/5/1358مصوبه به موجب 

آنها سرمایه گذاري کرده بود به عنوان شرکت دولتی در نظر گرفت و اجازه داد تا بانک مذکور در آنها 

 سرمایه گذاري کند.

 انتقال مالکیت شرکتهاي پیمانکاري و مهندسی مشاور به دولت -

در مورد اداره و تملک سهام برخی از مؤسسات پیمانکاري و مهندسی مشاور متعلق  18/12/1358در تاریخ 

 به بخش خصوصی تصمیماتی را اتخاذ کرد. 

 ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباري -

 واگذاري اعتبارات نامحدود به شرکتهاي ملی شده -

 سسات انتفاعی وابسته ودادن اجازه به سازمان برنامه در دادن کمک به شرکتهاي دولتی و م -

ملی کردن اراضی با هدف انتقال مالکیت اراضی مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضی اعم از شهري و  -

 روستایی از دارندگان سند به دولت و افراد

قال مالکیت و منابع اعم از خصوصی و دولتی به افراد، نهادها تعالوه بر اقدامات فوق الذکر، لوایحی نیز براي ان

روههاي خاص به تصویب رسید که جملگی آنها باعث گردید تا انجام فعالیتهاي اقتصادي به دولت و یا و گ

نهادهاي وابسته به دولت صورت گیرد و بدنبال آنها به تسلط دولت بر اقتصاد در چارچوب قانون اساسی 

 رسمیت داده شد.

زدایی  عث شد تا جریان دولتی کردن و خصوصیسال اول انقالب با نتیجه این فعالیتها و اقدامات قانونی در دو

اما چیزي که  ببیند.تا حدي کامل شود و فعالیت بخشهاي صنعتی، معدنی و خدمات خصوصی بشدت آسیب 

دولتی شدن بیشتر اقتصاد را تشدید کرد، شروع جنگ تحمیلی بود که براي مقاومت در برابر آن این ضرورت 

وجود داشت تا تمام امکانات مملکت توسط دولت، تجهیز و آماده شود. این نیز خود فضایی را ایجاد کرد تا 

 نقش بخش خصوصی در سالهاي انقالب و پس از آن تحدید شود.

کشور به لحاظ اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ،سال 10یعنی براي مدت  1367لغایت  1357در سالهاي 

 1368هیچ دستورکار تدوین شده اي نداشت و عمالً بدون برنامه ریزي امور را انجام می داد، تا این که در سال 

 1360قبل از شروع این برنامه و در سال برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. تا 

که  1368بود و در سال  1356درصد کمتر از سال  28به میزان  1353تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

کمتر بود. این درحالی است که برخی  1356درصد از سال  11سال شروع برنامه اول بود، تولید ناخالص داخلی 
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سال بعد از انقالب  15غییر کردند. به صورتی که تیت، تورم، نقدینگی و... بشدت از متغیرهاي جامعه نظیر جمع

) به سطح قبل از انقالب بازگشت، 1353، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال 1371یعنی در سال 

سقوط  میلیون نفر اضافه شد، نسبت تشکیل سرمایه در این دوره 5/21این درحالی است که به جمعیت کشور 

درصد از کل  32باعث شد تا میزان بیکاري افزایش یابد، بدنه بخش عمومی گسترش یابد و حدود  کرد. اینها

 میلیون نفر نیروي کار شاغل در این بخش مشغول به کار شوند. 2/4نیروي کار یعنی 

جاه درصد رسیده بود. ویژگی دیگر اقتصاد ایران در این دوره این بود که کسري بودجه در بعضی از سالها به پن

مقدار کسري بودجه حدود پنجاه درصد مخارج بودجه بود، این در حالی است که  1367به صورتی که در سال 

درصد کل مخارج بود. دولت براي تأمین کسري  4/18یعنی یکسال قبل از انقالب  1356این کسري در سال 

ه کرد و این باعث شد تا جمع بدهی دولت و بودجه خود از تسهیالت اعتباري سیستم بانکی بشدت استفاد

شرکتهاي دولتی به بانک مرکزي افزایش یابد. اتکاء دولت به بانک مرکزي براي دریافت وام به این دلیل بود که 

ت نتوانست در بازارهاي مالی بین المللی بخاطر محدودیتهاي قانونی و سیاسی و یا از مردم لبعد از انقالب دو

تا دولت براي افزایش درآمدها و کاهش کسري  این محدودیتها باعث شد دریافت کند. در داخل کشور وام

 بودجه، ارز حاصل از صادرات نفت را به قیمت بازار آزاد بفروش برساند.

تأمین کسري بودجه از طریق وام از بانک مرکزي سبب گردید تا حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد و پایه 

 ه طور خالصه ویژگی هاي دوره اول بشرح ذیل است:پولی بزرگتر شود. ب

کارآفرین سی، اقتصادي و اجتماعی براي طبقهخصوصی زدایی شدیدي در کشور صورت گرفت. امنیت سیا -

و فعاالن اقتصادي از بین رفت. اثرات این وضعیت هنوز در اقتصاد ایران به لحاظ حضور طبقه کارآفرین و 

 با سرمایه گذاري در بخش مولد هنوز ملموس است. انجام فعالیتهاي بلندمدت مرتبط

 اقتصاد کشور بشدت دولتی شد و بدنه دولت و بخش عمومی بشدت گسترش یافت. -

 کارایی در اقتصاد کاهش یافت و به تبع آن اتالف منابع افزایش یافت. -

 جمعیت کشور افزایش یافت، تولید ناخالص داخلی به تناسب این افزایش، بیشتر نشده بود. -

ایش درآمد، فروش ارز حاصل از زکسري بودجه افزایش پیدا کرد و دولت براي کاهش کسري بودجه و اف -

 صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد.

 ل شد.سري بودجه خود به بانک مرکزي متوصدولت براي تامین ک -
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 )1368-1372برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( -1-2

از انقالب در شرایطی تهیه شد که اطالعات و آمار کافی در اختیار نبود و تالش شد تا  اولین برنامه بعد

شد تا  فعالیتهاي اقتصادي به سمتی حرکت کند که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود. در این برنامه تالش

توسعه و تغییر  رشد اقتصادي و فرهنگی از طریق بهبود در فعالیتهاي اقتصادي ارتقاء یابد و به مسائل کیفی

ذهنیتها و افکار جامعه با توجه به دهه اول و طرز نگاه جامعه به مسائل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی توجه کافی 

 نشده بود.

قیه بخشها، ها مرتبط بود و در ببینیدر چهار سال اول برنامه اول فقط عملکرد بخش کشاورزي و نفت با پیش

ریزي را زیر سوال برد. به طور کلی اهداف برنامه نظام برنامه ،نبود. این شکافهاها مرتبط بینیعملکردها با پیش

 را بشرح ذیل می توان برشمرد:

 یل اقتصاديهاي تعدطریق اجراي برنامهصاد از محدود کردن نقش دولت در اقت -

 کاهش کسري بودجه دولت -

 منطقی کردن قیمتها -

 لتیهاي دوکاهش شکاف بین قیمت بازار آزاد با قیمت -

 اصالح نظام عرضه بعضی از کاالها -

 اصالح نرخ ارز و ایجاد سیستم تک نرخی کردن ارز -

 آموزش و درمان هايفعال کردن بخش خصوصی در بخش -

 خصوصی سازي و فروش واحدهاي تولیدي دولتی به بخش خصوصی -

 گذاريتشویق مردم به سرمایه -

ربوط به آن یعنی داشتن یک نظام اقتصادي مبتنی شد که مقدمات و ضروریات ماین اهداف در حالی پیگیري می

بر این اهداف در کشور وجود نداشت و بدلیل عملکرد دهه اول، مردم و بخش خصوصی هم ذهنیت مثبت و 

لتی به بانک مرکزي، تورم، افزایش بدهی شرکتهاي دو ،همراهی را با این اهداف نداشتند. نتیجه این عملکرد

 دولت، رشد نقدینگی و ... بود.هاي جاري افزایش هزینه
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 1)1374-1378برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( -1-3

به اتمام رسید، ولی بدلیل طوالنی شدن فرآیند بررسی و تصویب الیحه برنامه دوم،  1372برنامه اول در سال 

سئله مال پایانی برنامه اول با آغاز شد. این برنامه در حالی دنبال شد که کشور در س 1374این برنامه از سال 

بحران بدهی هاي خارجی، بی ثباتی در سیاستهاي پولی، مالی، ارزي، تورم باال، تراکم بدهی هاي دولت به 

کننده، پایین بودن نسبت سرمایه گذاریها، رشد بی رویه جمعیت پایین بودن قدرت خرید مصرف ،سیستم بانکی

ی، روش برنامه ریزي و جهت گیري برنامه دوم همانند برنامه اول بود. و... مواجه بود. با وجود چنین مشکالت

در برنامه دوم مجدداً سیاستهایی مانند تشویق صادرات، مقابله با انحصارگرایی، واگذاري شرکتهاي دولتی و 

ه واگذاري تمام شرکتها و واحدهاي صنعتی تحت پوشش ژتحت پوشش دولت به بخشهاي خصوصی (بوی

ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران)، کمک به ایجاد و توسعه تشکلهاي مناسب  سازمان صنایع

در بخش صنعت، توسعه سرمایه گذاري خارجی، توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار، اصالح بخشهایی 

ه صنعتی و محقق نشدن از قانون کار و ... مورد توجه قرار گرفتند. این اهداف بدلیل نبود استراتژي تعریف شد

مجموعه اي از سیاستهاي هماهنگ و یکپارچه و الزامات نهادي، مشکل اساسی بخش صنعت و مولد همچنان 

. میزان رشد ارزش افزوده و سرمایه گذاري این بخش در سالهاي برنامه دوم با افت شدید مواجه تداوم یافت

 درصد گزارش شده است. -9/8و  5عادل شد و متوسط رشد این دو متغیر در بخش صنعت به ترتیب م

 

 )1379-1383برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( -1-4

سوم با هدف اصالح ساختار در سطح اقتصاد ملی و اصالحات ساختاري و نهادي در بخش عمومی به  برنامه

ي این هدف آغاز شد. براقویت بخش غیردولتی منظور افزایش کارایی دولت، باالبردن بهره وري منابع ملی و ت

چهار موضوع نظام اداري، شرکتهاي دولتی، انحصارات و تمرکززدایی مورد توجه قرار گرفتند. برنامه سوم 

توسعه با اهدافی که تعیین کرده بود، در مقایسه با برنامه هاي اول و دوم موفقیت خوبی را کسب کرد و توانست 

ق نمائید. دولت با این وضعیت و واقعیتهاي موجود جامعه، را محقصنعت بسیاري از اهداف خود در حوزه 

 برنامه چهارم را تهیه کرد که در قسمت بعد مورد توجه قرار می گیرد. 

 

توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران ایشان تهیه  1382براي اطالعات بیشتر به خالصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتی کشور که در سال  -1
 شده است، رجوع شود.
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 )1384-1388برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( -1-5

  ا عموماً اهداف با توجه به موفقیتهایی که در برنامه سوم حاصل شد و دولت وقت با این رویکرد که دولته

 گذاشتن برنامه مدنظر دولتها نیست،کنند و انحراف آنها از برنامه وجود دارد ولی کنار  اي را پیگیري می برنامه

تهیه و به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. ویژگی برنامه چهارم این بود که اهداف را برنامه چهارم 

پیگیري می شد. مطابق این سند،  1404سند چشم انداز  اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید مطابق

درصد،  7درصد، نرخ بیکاري  11درصد، سرمایه گذاري حدود  6/8متوسط رشد اقتصادي سالیانه کشور باید 

ع برنامه چهارم توسعه درصد در نظر گرفته شدند. در واق 4/4درصد و رشد بهره وري نیروي کار  5نرخ تورم 

سیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بلندمدت کشور بود و در قالب این برنامه نخستین گام در راه ر

هزار نفر بر جمعیت شاغل اضافه  897سالیانه درصد و به طور متوسط 3/4قرار بود نرخ بیکاري سالیانه حدود 

بهره و درصد  2/12درصد برآوردگردید، سرمایه گذاري به طور متوسط سالیانه  8شود. متوسط رشد اقتصادي 

 درصد تعیین شد. 5/2سالیانه کل عوامل وري 

درصد باشدکه عمالً این اهداف  2/11در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده بود که متوسط رشد بخش صنعت 

 -ملت، تعامل دولت -محقق نشده است. اگر بپذیریم که رشد اقتصادي در همه جاي دنیا حاصل تعامل دولت

حاکم با یکدیگر، تعامل کشور با سایر کشورهاي دنیا و در بسترهاي مناسب نهادي و حقوقی  بازار، تعامل قواي

کشور بوجود می آید، این هدف در برنامه چهارم توسعه محقق نشده است. در واقع در این بخش کشور با 

ي هر یک به طور متوسط به ازا 1384 -1392مواجه شده است. مطالعات نشان می دهد که در دوره  ناکامی

ساله  8میلیارد دالر هزینه شده است، این در حالی است که در دوره  8/22درصد رشد اقتصادي در هر سال 

 1ه شده است.یارد دالر هزینمیل 5/4براي هر یک درصد رشد اقتصادي سالیانه  1384-1376

 

 هاي اعمال شده بر کشوربرنامه پنجم توسعه و آغاز تحریم -1-6

فصل جدیدي در کشور شروع شد، از این منظر  1384طوري که در قسمت قبل توضیح داده شد، از سال همان

که دولت تا حدودي نسبت به برنامه چهارم و اجراي آن بی توجه بود، انحراف از برنامه شدید بود و کشور 

  سازمان مدیریت و را بر اساس برنامه چهارم برغم اینکه زمان آن تمام شد، پشت سر گذاشت.  1389سال 

 1392یت برخی متغیرهاي اقتصاد کالن ایران (حوزه هاي فرابخشی). مرداد ماه مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی. بررسی وضع - 1
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ریزي منحل گردید و مسئولیت آن به استانداریها سپرده شد و درآمدهاي نفتی به میزان بسیار زیادي و  برنامه

 بدور از انتظارات افزایش یافت.

در برنامه چهارم و سالهاي ابتدایی برنامه پنجم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی افزایش چشم گیري یافت و 

 .1افزایش یافت 1394سال خرداد هزار میلیارد ریال در  437به  1383میلیارد ریال در سال  هزار 236از 

هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که  8167به  1384هزار میلیارد در سال  921نقدینگی از 

دند، بسیار نامتناسب درصد بو 17درصد و رشد سطح قیمتهاي سالیانه  4متوسط نرخ رشد تولید ملی کمتر از 

 بود.

این وضعیت بد اقتصادي و اعمال تحریم بر کشور، اوضاع کشور را نابسامان کرد و در تشدید اثرات تحریم 

، مدیریت بد اقتصاد کشور نقش بسیار زیادي داشت. زیرا برغم این که کشور در وضعیت تحریم اعمال شده

بر اقتصاد کشور، دولت به واردات ثرات مخرب نقدینگی قرار داشت، به منظور کاهش تورم و کم رنگ کردن ا

خود سبب گردید هم صنایع و  روي آورد تا از این طریق بتواند تورم را کنترل و کاهش دهد و این

 ان داخلی آسیب ببینند و هم کشور وابستگی بیشتري به خارج پیدا کند.گکنندتولید

کشور وارد تحریمهاي ظالمانه از سوي کشورهاي غربی شد. البته این  1385بررسی ها نشان می دهد که از سال 

تحریم عموماً  1385به بعد در این بود که قبل از سال  1385تحریم از گذشته وجود داشت و تفاوت آن از سال 

تهایی، عرصه انجام فعالیتهاي اقتصادي را عی می کرد تا با وضع محدودیسیکجانبه بود و ایاالت متحده آمریکا 

براي ایران محدود نماید. در این مرحله هر چند چنین محدودیتهایی وجود داشت، اما انجام فعالیت اقتصادي 

این تحریم ها از حالت یک جانبه به دوجانبه، چند  1385متوقف یا با مشکل چندانی مواجه نبود. اما از سال 

امنیت سازمان  شورايردید و آمریکا توانست کشورهاي هم پیمان خود، اتحادیه اروپا و جانبه و فراگیر تبدیل گ

ملل متحد را همراه خود نماید. در این قالب بود که هفت قطعنامه را شوراي امنیت سازمان ملل علیه ایران 

ره کلی بررسی کرد ت متحده آمریکا و غرب علیه ایران را می توان در شش دوصادر کرد. تقویم تحریمهاي ایاال

 :2که عبارتند از

 )1981تا  1979(از  سفارت آمریکاغال مقطع اول دوره اش

 )1988تا  1981مقطع دوم دوران دفاع مقدس (از 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. - 1
 ).1384-1391وزارت صنعت، معدن وتجارت. گزارش عملکرد هشت ساله بخش صنعت، معدن وتجارت ( -2
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 )1992تا  1989مقطع سوم دوران سازندگی (از 

 )2001تا  1993مقطع چهارم دوره کلینتون و اعالم استراتژي مهار دوجانبه (از 

 2001سپتامبر  11واقعه مقطع پنجم پس از 

 تاکنون 2006هاي شوراي امنیت از سال مقطع ششم آغاز قطعنامه

ترین گیرانه اخیر شدت یافته، سخت هايتاکنون و به خصوص سال 1385ها که از سال در مقطع ششم این تحریم

ها اعمال شد که نشان ترس از سرعت پیشرفتها در کشور تلقی می گردد. بهانه شرایط در طول دوران تحریم

که در  اي ایران می باشدها مربوط به فعالیتهاي صلح آمیز هستهتحریماز اصلی کشورهاي غربی در این دور 

همین راستا نیز بخشهاي مختلف کشور به خصوص اقتصاد و معیشت مردم طی این چند سال مورد هدف از 

ق مختلف قرار گرفت. تشدید این تحریمها با ابزارهاي مستقیم (تحریم خرید و یا خریداران) و غیرمستقیم طر

شوراي امنیت سازمان ملل چهار دوره از تحریمها را درسالهاي  (تحریم جریان کاال وجریان مالی) اعمال گردید.

 از:علیه ایران اعمال کرده است که عبارتند  2010و  2008، 2007، 2006

 )2006(ژوئیه  1696قطعنامه 

 )2007(دسامبر  1737قطعنامه 

 )2007(مارس  1747قطعنامه 

 )2008(مارس  1803قطعنامه 

 )2008(سپتامبر  1835قطعنامه 

 )2010(ژوئن  1929قطعنامه 

در نظر گرفته شد که شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی هدف  1929تحریم در قطعنامه گسترده ترین 

اجازه ندهند شعب تازه بانکهاي ایرانی در تحریمهاي تازه قرار گرفت و در قطعنامه از اعضا می خواست 

 سرزمین آنها دایر شده و یا بانکها و مؤسسات مالی فعال با ایران معامله کنند.

صورت یکجانبه تحریم هایی را در طی این هشت سال براي ایران وضع نمود که در زیر به کشور آمریکا به 

 برخی از آنها اشاره شده است:

انویه ژمتهم کردن ایران به داشتن سالح هسته اي براي جهت دهی افکار جهانی به سمت ایران هسته اي (

2005( 
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اي و تصمیم به گزارش هسته اي ایران به شوراي  ستهالح هستداوم متهم کردن ایران به تالش براي دستیابی به 

 )2006لندن (ژانویه  5+1امنیت در جلسه 

 )2006بهانه حمایت از تروریسم و حزب اهللا لبنان و تحریم بانک صادرات (سپتامبر 

 )2007بهانه حمایت از سالح کشتار جمعی و تحریم بانک سپه (ژانویه 

 )2007تن از افراد و سازمانهاي ایرانی (ژوئن  27ار جمعی و تحریم بهانه تالش براي دستیابی به سالح کشت

 )2007بهانه مقابله با تروریسم و تحریم نیروي قدس سپاه و بانک ملی ایران (اکتبر 

بهانه پی گیري برنامه هسته اي و تسلیحاتی ایران و تحریم معامله با کشتیرانی و هواپیمایی ایران (سپتامبر 

2008( 

 )2008ي برنامه تسلیحاتی و هسته اي توسط ایران و تحریم بانک توسعه صادرات ایران (اکتبر بهانه پیگیر

بهانه سوء استفاده از حقوق انسانی توسط دولت ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري در ایران و 

 )2010ي آنان (سپتامبر تحریم شده و ممنوعیت تأمین مالی و صدور روادید برامسدود شدن اموال و منافع افراد 

 )2011بهانه توسعه فعالیتهاي هسته اي و تحریم بانک صنعت و معدن (مه 

 )2011بهانه پیگیري برنامه هاي هسته اي توسط ایران و تحریم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (اواخر 

 د که برخی از آنها عبارتند از:اتحادیه اروپا نیز بدنبال آمریکا تحریم هاي یکجانبه اي را علیه ایران وضع نمو

ممنوعیت همکاري با ایران براي صادرات و واردات تجهیزات غنی سازي اورانیوم و ساخت جنگ افزار هسته 

 )2007اي (آوریل 

ممنوعیت ایجاد سرمایه گذاري مشترك با حضور در ایران در حوزه هاي صنایع نفت و گاز طبیعی، ممنوعیت 

مورد استفاده براي پاالیش، میعان  ، منع فروش و انتقال تجهیزات انرژي و فناوريتأمین بیمه و بیمه اتکایی

 )2010سازي گاز طبیعی، اکتشاف و تولید (اوت 

 )2010منع فرودگاه هاي اروپایی از پذیرش پروازهاي باري که مقصد یا مبدا آنها ایران بود (ژوئیه 

امل تحریم از جمله خطوط کشتیرانی جمهوري شخص جدید به لیست شرکتها و افراد ش 100افزودن نام 

 )2011اسالمی ایران (مه 

 )2011شرکت جدید به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم (اکتبر  29افزودن نام 

 )2011نفر ایرانی و اشخاص به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم (دسامبر  180افزودن نام 
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خرید و یا حمل و نقل نفت خام و فرآورده هاي نفتی ایران ممنوعیت عقد هرگونه قرارداد جدید واردات، 

 )2012(ژانویه 

 بخشی از اثراتی که تحریم کنندگان در اقتصاد ایران دنبال می کردند در بخش زیر اشاره شده است:

 افزایش ریسک سرمایه گذاري

 افزایش هزینه بیمه و بیمه هاي اتکایی

 تشدید نوسانات نرخ ارز

 ریم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانناشی از تح تبعات

 ه هاي عملیات بانکداري بین المللینایش هزیزاف

 افزایش هزینه هاي عملیات بانکداري بین المللی

 از تحریم هاي نفت تبعات ناشی

 عدم امکان دستیابی به فناوري روز تولید دنیا و افزایش احتمال ورود کاالهاي دست دوم

 ایرانی در بازارهاي جهانی و از دست رفتن شرکاي تجاري و سرمایه گذاريکاهش رقابت پذیري محصوالت 

عدم امکان حضور کارشناسان خارجی در بخشهاي مختلف صنایع (به ویژه نفتی) و افت ظرفیت تولید در 

 هاي استراتژیککاال

اي از فشارها ها بعد از تحریم بانک مرکزي و تحریم خرید نفت از سوي کشورهاي غربی دور تازهت تحریمدش

 سابقه بوده است.انقالب و شاید سطح جهان بیپس از بر اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت که در طول دوران 

کنندگان نیز اذعان داشتند شدیدترین و ود که خود تحریماي بدر این سه سال اخیر به گونه هاشدت تحریم

 اند.ها را بر ایران اعمال کردهترین تحریمگسترده

باشد در این زمینه بیشترین فشارها را بخش صنعت، معدن و تجارت که از مهمترین ارکان اقتصادي کشور می

متحمل شد. فشار بر روي این بخش بگونه اي بود که هم می بایست زنجیره نیازهاي داخل در حوزه تولید 

مت) را تامین نماید و از طرفی با (اشتغال، سرمایه گذاري، تولید) تا معیشت (وفور کاال در بازار و تنظیم قی

    مقدم جنگ اقتصادي قرار داشت.  بپردازد. در حقیقت این بخش در خطچالشهاي بیرونی نیز به مبارزه 

رهاي تحریم وشککه اقدامات گیري سیاست گذاران  حوزه صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی  تصمیم

وه اي اتخاذ شود که عالباید به گونهاین تصمیمات   فت،رزمانی کوتاه مدت صورت می گ کننده در دوره هاي

 بر دور زدن تحریم ها  باعث خلل درمسائل روزمره کشور نگرد.
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وضع اینگونه محدودیتها بر اقتصاد کشور سبب گردید تا تحقق اهداف مربوط به بخشهاي مختلف اقتصادي با 

هاي نفت، این وضعیت باعث شد تا بسیاري از شرکتهاي خارجی که در حوزهمشکالت عدیده اي مواجه شود. 

فعالیت می کردند از ایران خارج شوند. اینها در حالی از کشور  پتروشیمی، خودروسازي، راه و ترابري و... ،گاز

شد که انجام خارج شدند که بعضاً قراردادهاي انجام کار نیز با ایران منعقد کرده بودند. لذا این خروج باعث 

طرحها و پروژه هاي مربوط به هر یک از بخشهاي فوق الذکر با تأخیرهاي بسیار زیادي مواجه شود. بیشترین 

و گازي مشترك  یخسارت در این قسمت در بخش نفت و گاز بر کشور تحمیل شد و این در حوزه میادین نفت

به بعد  1385که وضع تحریمهاي فراگیر از سال بسیار زیاد بود. در یکی از محاسبات انجام شده نشان داده شد 

میلیارد دالر به کشور خسارت وارد شود. اعمال  400تا  390باعث شد که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بین 

تحریم هاي چندجانبه و فراگیر باعث شد تا ایران نتواند واردات مواد اولیه، کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي را 

دهد. از طرف دیگر اعمال این محدودیت باعث گردید تا صادرات ایران نیز با هزینه هاي مبادله  به کشور انجام

درصدي مواجه گردد و این خود سبب گردید تا حاشیه سود کاهش یابد و به تبع این موضوع،  40تا  30اي 

رج گردند. همان طوري المللی خارقابت پذیري بنگاههاي اقتصادي کاهش یابد و اینها از عرصه بازارهاي بین

که آمده است، تحریم باعث شد تا تعامالت اقتصادي ایران با دنیا دچار محدودیت شدید گردد و انتقال مالی 

) براي LCبراي صادرکنندگان کاال و خدمات با انواع تنگناها مواجه شود. گشایش اعتبارات اسنادي(

متوقف شدن انجام فعالیتهاي اقتصادي در کشور و زیر  ،شد. نتیجه همه این اقداماتتولیدکنندگان متوقف 

 تعداد 1390لغایت  1383 ظرفیت کارکردن بنگاههاي تولیدي بود.این وضعیت باعث شد که در فاصله سالهاي

 .ندتعطیل شدکارگاههاي فعال صنعتی داراي تغییراتی بود و تعدادي از آنها 

 کن و بیشتر در کل کشورنفر کار 10: تعداد کارگاههاي فعال صنعتی 1جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح 

 14962 15301 16129 17063 17593 16057 16018 16283 کل کشور
 1383-1390نفر کارکن و بیشتر  10مأخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیري از مقدار مصرف انرژي در کارگاههاي صنعتی 

هاي  نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال 10هاي فعال صنعتی  تعداد کارگاه ،ارائه شدجدول طوري که در همان

، 1383ها در سال  گونه کارگاه اي که تعداد این هایی وجود داشته است. به گونه فراز و نشیب 1390لغایت  1383

 کارگاه کاهش یافته است. 14962به 1390کارگاه بود و در سال  16283
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اعمال تحریم بر بخش صنعت کشور . هاي اعمال شده بر اقتصاد ایران بودبخشی از آثار تحریمالذکر موارد فوق

باعث شد که این بخش نتواند به اهداف مندرج در قوانین برسد که در ادامه این قسمت وضعیت بخش مذکور 

 گیرد.ل و مشکالت آن مورد توجه قرار میو مسائ

 

 چهارم و پنجم توسعه کشور بررسی وضعیت صنعت کشور در برنامه هاي -2

بود. اما بدلیل  1388شروع شد و سال پایانی آن مطابق قانون برنامه، سال  1384برنامه چهارم توسعه از سال 

برخی عواملی که در عرصه اجرایی کشور اتفاق افتاده بود و از جمله انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

اعتقاد به این نهاد کارشناسی در سیستم تصمیم گیري و نظام اجرایی نهم و دهم و عدم  هايکشور توسط دولت

به مجلس  1388هاي توسعه، الیحه برنامه پنجم توسعه در سال ریزيکشور و در مجموع نداشتن اعتقاد به برنامه

ل اي جز تمدید یکساله برنامه چهارم تا ساچارهشوراي اسالمی شوراي اسالمی ارائه نشد و در نهایت مجلس 

بدون تجدید نظر در  نداشت. این برنامه 1389سال قانون بودجه ) ماده واحده 9بند (» الف«جزء ، مطابق 1389

 سال در کشور اجرا شده است. 6اهداف براي یکسال تمدید و عمالً برنامه چهارم براي مدت 

براي این بخش به  ) اهدافی1389-1384مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (

درصد از اقتصاد کشور  20گیرد.بخش صنعت بیش از  تصویب رسید که در ادامه این قسمت مورد توجه قرار می

هاي کوتاه مدت و بلند  را در اختیار دارد. بر این اساس در تحقق اهداف مندرج در  اسناد فرادستی و برنامه

 .1ستمدت و اهداف توسعه اي از جایگاه مهمی برخوردار ا

واحد درصد  5/6هاي برنامه چهارم توسعه  برآوردها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در سال

درصد از هدف برنامه محقق شده است.  58درصد)، حدود  2/11باشد که در مقایسه با هدف برنامه ( می

درصد محاسبه شده  10حدود  1389هاي ملی، نرخ رشد بخش صنعت در سال  براساس آمار مقدماتی حساب

 است.

بینی شد. طبق  درصد پیش 2/11افزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، معادل  متوسط نرخ رشد ارزش

از  1376افزوده صنعت به قیمت ثابت سال  ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه بخش صنعت، ارزش اهداف کم

برسد. در  1388یلیارد ریال در پایان برنامه یعنی سال م 9/122060باید به  می 1383میلیارد ریال در سال  71670

 جدول زیر جزئیات مربوط به هر کدام از بخشها ارائه شده است. 

 منتشر شده است. 1392سال انجمن مدیران صنایع که در مرداد ماه  84برگرفته از گزارش شماره  - 1
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به قیمت ثابت در سال  هاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه افزوده بخش . تولید ناخالص داخلی و ارزش2جدول 

 (میلیارد ریال)                 1376

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 عنوان
رشد متوسط 

 (درصد)

 5/6 9/83،385 2/77،479 1/72،538 4/68،275 1/64،489 8/60،861 افزوده بخش کشاورزي ارزش
 3 7/133،511 0/128،892 4/124،882 3/121،392 8/118،191 4/115،168 افزوده بخش نفت ارزش
 2/11 1/174،357 3/155،117 8/139،111 3/125،287 6/113،097 7/102،385 افزوده بخش صنایع و معادن ارزش

 2/11 9/122،060 1/108،582 2/97،378 2/87،701 3/79،168 0/71،670 صنعت

 2/11 1/4،708 2/4،188 0/3،756 8/3،382 7/3،053 4/2،764 معدن

 9/11 0/40،962 9/36،219 9/32،273 4/28،941 3/25،899 9/23،343 ساختمان

 5/7 1/6،626 1/6،127 6/5،703 1/5،262 3/4،976 3/4،607 برق و گازآب، 
 9 8/395،849 3/358،578 9/327،735 3/301،249 2/277،968 5/257،295 افزوده بخش خدمات ارزش

 11 6/130،621 2/116،583 5/104،630 1/94،405 6/85،476 3/77،608 بازرگانی، رستوران و هتلداري

 11 6/69،345 9/61،779 5/55،454 1/50،043 7/45،317 2/41،153 انباردارينقل و  و حمل

 18 7/13،439 0/10،766 8/9،250 4/7،961 4/6،846 6/5،874 ارتباطات

 9 2/112،229 1/101،845 2/93،093 2/85،577 5/78،970 8/73،103 مؤسسات پولی و مالی
 -1 8/46،203 0/464،505 8/46،664 2/46،717 0/46،635 5/46،432 خدمات عمومی

 9/12 5/24،025 0/21،099 1/18،642 3/16،545 1/14،722 1/13،123 خدمات اجتماعی و شخصی

 8 8/787،135 8/720،066 2/664،268 3/616،204 7/573،746 4/535،711 تولید ناخالص داخلی
 .205 ، ص1384ّی برنامه،  مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، بخش هفتم، جداول کم

 
ارائه شده است، در برنامه چهارم توسعه درخصوص شاخص سهم صنعت در تولید  3طوري که در جدول همان

به  1383درصد در سال  18باید از  درصد، می 3بینی شد که با متوسط نرخ رشد سالیانه  ناخالص داخلی پیش

 افزایش یابد.  1388درصد در سال  9/20
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 افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی برنامه چهارم توسعه در زمینه ارزشّی  . اهداف کم3جدول 

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 واحد عنوان
متوسط نرخ 
 رشد (درصد)

افزوده صنعت  ارزش
 1376به قیمت ثابت 

میلیارد 
 ریال

 (درصد)

71،670 
 

3/79،168 
)5/10( 

2/87،701 
)7/10( 

2/97،378 
)11( 

1/108،582 
)5/11( 

9/122،060 
)4/12( 

2/11 

سهم صنعت در تولید 
ناخالص داخلی به 

 قیمت ثابت

 18 درصد
 

6/18 
)3/3( 

2/19 
)2/3( 

8/19 
)1/3( 

3/20 
)5/2( 

9/20 
)9/2( 

3 

 .153مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه، جلد چهارم، ص 

 
هاي برنامه چهارم توسعه بیانگر این است که متوسط نرخ رشد  صنعت در سالافزوده بخش  برآورد رشد ارزش

 2/11درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه ( 5/6طور متوسط سالیانه حدود  بخش صنعت در این دوره به

درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یافته است. نرخ رشد  58درصد) فقط حدود 

درصد برآورد شده است. سهم  10هاي ملی، معادل  براساس آمار مقدماتی حساب 1389در سال بخش صنعت 

درصد بود.این نکته باید مدنظر قرار گیرد که دستیابی  20صنعت در تولید ناخالص داخلی در این سال بیش از 

ن در زمره هاي حداقلی براي قرار گرفت درصدي در اقتصاد کشور، یکی از شاخص 25بخش صنعت به سهم 

 شود. کشورهاي پیشرفته صنعتی محسوب می

 76/19) بطور متوسط GDPبینی شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ( در برنامه چهارم توسعه پیش

درصد باشد. از آنجایی که  متوسط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سالهاي مورد نظر به قیمت ثابت، 

درصد هدف برنامه محقق شده است. متوسط  97دهد بیش از  ، این رقم نشان میدرصد محاسبه شده است 3/19

درصد بود. با این وضعیت میزان تحقق هدف برنامه  4/4عملکرد رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه، معادل 

 درصد است. 55در زمینه رشد اقتصادي، تقریباً 
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 1389-1384دوره افزوده و رشد صنعت کشور طی  . برآورد ارزش4جدول

 واحد عنوان
میانگین برنامه  هاي برنامه چهارم توسعه سال

 چهارم توسعه
1389 

1384 1385 1386 1387* 1388 

افزوده صنعت به قیمت ثابت  ارزش
 1376سال 

 110،422 6/92،961 100،357 95،323 93،128 92،485 83،515 میلیارد ریال

 10 5/6 3/5 3/2 7/0 7/10 6/13 درصد رشد سالیانه صنعت

) به GDPتولید ناخالص داخلی (
 1376قیمت ثابت سال 

 539،219 480،618 509،895 495،266 491،099 467،930 438،900 میلیارد ریال

 7/5 4/4 9/2 8/0 9/4 6/6 9/6 درصد به قیمت پایه GDPرشد سالیانه 
 5/20 3/19 7/19 2/19 9/18 7/19 19 درصد به قیمت پایه GDPسهم صنعت در 

به  GDPرشد سالیانه سهم صنعت در 
 قیمت پایه

 4 2 6/2 6/1 -4 7/3 1/6 درصد

  1389تا  1387هاي  مآخذ: بانک مرکزي، خالصه تحوالت اقتصادي کشور طی سال
 مقدماتی است. 1389و  1388, 1387هاي  افزوده صنعت و تولید ناخالص داخلی براي سال ارقام ارزش ∗
 

شغل و با  1،268،000) اشتغال صنعتی 1384-1388چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(در برنامه 

درصد از کل اشتغال جدید در  29درصد  هدفگذاري شد. این میزان معادل  2/6متوسط نرخ رشد سالیانه معادل 

ر سالهاي برنامه برداري صادره د اقتصاد کشور بود. بررسی روند اشتغال جدید صنعتی براساس پروانه بهره

فرصت شغلی  123،577ها هرچند تعداد فرصت شغلی جدید از  گویاي این واقعیت است که در طی این سال

به بعد  1386افزایش یافته است، اما از سال  1388فرصت شغلی جدید در سال  140،598به  1384در سال 

نیز تداوم  1389لی بوده و این روند در سال برداري صادره، نزو روند اشتغال جدید صنعتی برمبناي پروانه بهره

نفر  131،225تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بخش صنعت  1389اي که در سال  گونه یافته است به

 درصد رشد منفی را نشان می دهد. 6/6است که نسبت به سال قبل، 

، 3،434،379، 3،445،970، 3،374،571ترتیب  هاي برنامه چهارم توسعه به کل اشتغال صنعتی در سال

 69و  71، 80، 85، 88نفر است که در مقایسه با هدف برنامه، به ترتیب به میزان  3،379،836و  3،285،063

 درصد تحقق را نشان می دهد.

همانطوري که پیش تر بیان شد در سالهاي برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه براي بخش صنعت 

درصد باقیمانده از  9/6وري و  درصد آن باید از محل رشد بهره 4/4بینی شده بود  که  درصد پیش 2/11معادل 

درصد نرخ رشد سالیانه بخش صنعت (یا  40دست آید. با این ارقام حدود  گذاري به محل رشد تولید و سرمایه
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تأمین می شد. وري کل عوامل تولید  بایستی از محل رشد بهره هاي برنامه، می افزوده صنعت) طی سال ارزش

هاي  وري سرمایه براي بخش صنعت طی سال وري نیروي کار و نرخ رشد بهره همچنین متوسط نرخ رشد بهره

وري نیروي کار در بخش  بینی شد. میانگین نرخ رشد سالیانه بهره درصد پیش 4و  5ترتیب معادل  برنامه به

وري نیروي کار  ست. در واقع نرخ رشد بهرهدرصد بوده ا 3/5هاي برنامه چهارم توسعه حدود  صنعت، طی سال

وري  هاي مورد نظر، میانگین نرخ رشد سالیانه بهره درصد بوده است. این در حالی است که در سال 106حدود 

درصد برآورد شده است. اما همانطوري که ذکر شده است هدف برنامه چهارم توسعه  5/0سرمایه حدوداً منفی 

درصد تعیین شده بود. با این رقم بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه در  4معادل وري سرمایه  در زمینه بهره

براي تحقق این میزان از ارزش افزوده صنعت و  وري سرمایه عملکردي نداشته است. خصوص نرخ رشد بهره

سرمایه ثابت تولید ناخالص داخلی، مطابق قانون برنامه چهارم در برخی متغیرهاي کالن نظیر نقدینگی و تشکیل 

 ها ارائه شده است. بینی این پیش 5هایی انجام شده بود که جدول  بینی ناخالص داخلی پیش

 1381-1392: پیش بینی مربوط به نقدینگی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سالهاي 5جدول 
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تشکیل سرمایه ثابت 
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 همان -1مأخذ:     
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، گزارش ترازنامه و خالصه تحوالت سالهاي مختلف -2
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در مورد این متغیر ارائه گردید با  5رغم اهدافی که در جدول  مطابق اطالعات در دسترس بهدر مقوله نقدینگی 

کننده  بیان 1384-1391هاي  اهداف فاصله بسیار زیاد است. به صورتی که عملکرد این متغیر در فاصله سال

ن وداري پول و بدشکاف بیش از اندازه بین اهداف و عمکرد این متغیر است. این وضعیت در قالب رابطه مق

 ند.زتحقق اهداف مربوط به رشد به افزایش تورم دامن می

هایی که انجام شده بود، مقرر گردید متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور در  بینی بر اساس پیش

درصد رشد یابد. اما  2/12به طور متوسط  1381هاي ثابت سال  هاي برنامه چهارم توسعه به قیمت سال

ارائه شده  5ها در جدول  ها نبوده است و این مغایرت بینی عملکردهایی که ارائه شده است، مطابق این پیش

 است.

هایی که در برنامه چهارم مدنظر قرار  ها و روش بینی شده بود تا با تکیه بر مکانیسم رغم این که پیش به هرحال به

درصد، متوسط نرخ رشد صنعت  8د اقتصادي کشور دستیابی به اهداف محقق گردد و متوسط رش ،گرفته بود

ي  ها به گونه درصد شود، عملکرد آن 2/12و متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی  2/11

دیگري بود و در راستاي اهداف برنامه نبوده است. بدین معنا که برنامه عمالً در برخی از متغیرها از اهداف 

 تر بود. عقب

در حالی در کشور به پایان  دي که در بخش صنعت بدست آمده است،توسعه با توجه به عملکر برنامه چهارم

ي ) و سیاستها29/9/1391و ابالغ آن در  1384رسید که سیاستهاي کلی نظام در بخش صنعت (مصوب سال 

کشور ) در 29/11/1389و ابالغ آن در تاریخ  8/9/1382گذاري (مصوب کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه

ر بخش صنعت بوجود آمده است،  لحاظ عملی در برنامه چهارم توسعه و د بهوجود داشت. بهرحال آنچه 

دهنده این است که برنامه در رسیدن به اهداف خود در بخش صنعت موفق نبوده است. متن سیاستهاي نشان

 :1کلی نظام در بخش صنعت بشرح ذیل است

 : اخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، باافزایش سهم بخش صنعت در تولید د  -1

 دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاري صنعتی -

 محورانتخاب فرآیندهاي صنعتی دانش -

 .ارتقاء منزلت کار، تالش و کارآفرینی -

 

 سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام - 1
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 : افزایش توان رقابت پذیري صنعت ملی، براساس  -2 

 گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی          -

 هارعایت اندازه اقتصادي بنگاه          -

 .لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور          -

 وري عوامل تولید بویژه نیروي کار و سرمایهافزایش بهره -3

 : هاي پیشرفته و راهبردي، باارتقاء سطح فناوري صنایع کشور و دستیابی به فناوري -4

 گسترش تحقیق و توسعه          -

 ایجاد قدرت طراحی          -

 تقویت همکاري مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور          -

 تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان          -

 هاي جدید نسبی و رقابتیهاي نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتگیري از مزیتبهره          -

هاي تخصصی و ها با نهادینه سازي داوريسازيتخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم هايتوسعه تشکل -5

 .ايحرفه

-ها و زیربناها و برقراري مشوقاي در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختانسجام و تعادل منطقه -6

 .هاي مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی

 :و خدمات صنعتی کشور، بارشد مستمر صادرات کاال  -7

 ارتقاء کیفیت کاالها          -

 شناسایی و تحصیل بازار          -

 .هاي مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتیحمایت          -

 .گسترش صنایع دستی بویژه صنایع داراي محتواي فرهنگی و هنري و بهره گیري از صنعت گردشگري-8

هاي صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراري پیوند آنها با صنایع بزرگ ایجاد خوشه  -9

 .افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتیبه منظور هم

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي بخش صنعت کشور و نقش آن در ارزش افزوده مربوط به تولید 

این قانون  217رم توسعه کمیتی به تصویب نرسیده بود.اما فقط در ماده ناخالص داخلی همانند قانون برنامه چها

کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف شدند برنامه هاي اجرایی و عملیاتی خود را در خصوص اجراي 
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قانون برنامه پنجم در قالب بسته هاي اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند و جهت اطالع به مجلس 

وراي اسالمی ارائه نمایند. این حکم قانونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا نشده است. البته ناگفته ش

درصد و  8قانون برنامه پنجم متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی  234ماده » الف«نماند که در بند 

صنعت در سالهاي برنامه پنجم  درصد اعالم شد. وضعیت عملکرد بخش 7کاهش نرخ بیکاري » د«در بند 

 توسعه بشرح ذیل می باشد.

-ه عموماً در چهار سطح قابل تقسیمعملکرد بخش صنعت کشور متاثر از عوامل تاثیرگذار بر این بخش است ک

 1این چهار سطح عبارتند از:بندي هستند.

 اراده سیاسی توسعه صنعتی -1

 سیاستهاي اقتصادي توسعه صنعتی -2

 سیاستهاي کالن صنعتی -3

 سیاستهاي خرد صنعتی -4

بهرحال اگر بخش صنعت کشور بخواهد نقش مؤثر در اقتصاد ایران داشته باشد باید از فضاي مناسبی از نظر 

محیط کسب و کار براي انجام فعالیتها برخوردار باشد. در بهبود این وضعیت، رتبه شاخص هاي مربوط به 

عت بخواهد از فضاي پساتحریم به صورتی مناسب فضاي کسب و کار بسیار مؤثر است. در واقع اگر بخش صن

هاي جهانی داشته آمادگی الزم براي ورود به عرصه زاي فعالیت نماید که اگونهاستفاده کندو در این میان به

باشد، باید شرایط محیط فعالیت اقتصاد کشور به گونه اي باشد که شرکتهاي خارجی بتوانند در ایران فعالیت 

نظر می آید وضعیت شاخص هاي محیط کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر از نمایند. اما به 

 وضعیت خوبی برخوردار نیست که در ادامه این قسمت آخرین وضعیت آن ارائه می شود.

 

 آخرین وضعیت برخی شاخصهاي مربوط به محیط کسب و کار ایران در مقایسه با برخی از کشورها -3

تقسیم کار در اقتصاد مطرح گردید، مقوله تخصص در انجام فعالیتهاي اقتصادي نقش از زمانی که تئوري 

بیشتري پیدا کرد و مبادله که مبناي انجام هر فعالیتی در تمام سطوح می باشد، از اهمیت بسیار زیادي برخوردار 

ثر گردد. مبنا کبع آنها حدامنا یکنند تا از این فضا به گونه اي استفاده کنند تا کارایشد. لذا کشورها تالش می

. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی 1382مسعود نیلی و همکاران. خالصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتی کشور. چاپ دوم. اسفند  - 1
 شریف. تهران
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 ،قرار گرفتن مبادله باعث گردید که کشورها براي انجام آن و حداکثر کردن منافع و حداقل کردن ریسکها

که مقوله محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.  شاخصهایی را به عنوان معیار قرار دهند. این بود

بوط به محیط کسب و کار مدنظر قرار گیرد این است که دولتها به نکته دیگري که باعث گردید تا مقوله هاي مر

این نتیجه رسیدند که قادر نیستند بسیاري از فعالیتهاي مختلف را انجام دهند و باید امور انجام برخی از فعالیتها 

ه انجام فعالیتها محاسبات رند. با توجه به این که بخش خصوصی براي ورود بابخش خصوصی بسپبه را 

اي را انجام می دهد، این محاسبات بر اساس شاخص هاي مربوط به محیط کسب و کار صورت می نجیدهس

هاي مربوط به محیط کسب و کار مورد توجه کشورها قرار گیرد. عموماً سه عامل باعث شده است که مقوله

ورود بخش  -2یکدیگر  انجام مبادالت اقتصادي و در نتیجه تعامل کشورها با -1گیرد، این دو عبارتند از: 

 محدودیت منابع در دستیابی به اهداف -3خصوصی به انجام برخی از فعالیتها در هر کشوري  

عبارتست از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههاي تولیدي که خارج از نیز محیط کسب و کار 

 .1کنترل مدیران آنها می باشند

گر براي این که به صورت بهینه و کارا از منابع و سرمایه هاي خود ایران همانند اقتصاد کشورهاي دی اقتصاد

بتواند استفاده کند، ناچار است با کشورهاي دیگر تعامل داشته باشد و منابع کشورهاي دیگر را به کار گیرد. در 

در آن مردم از رفاه مناسبی برخوردار گردند، واقع ایران براي این که بتواند به رشد معقول و مناسبی برسد که 

برخوردار باشد که این هدف بدون در اختیار داشتن منابع مربوط  ياین رشد باید از یک وند پایدار رو به صعود

به آن و نهادهاي مناسب امکان پذیر نیست. آنچه که باعث می شود تا این اهداف محقق شوند، محیط کسب و 

 این نوشتار آخرین وضعیت آن مورد توجه قرار می گیرد.کار است که در ادامه 

2014لغایت  2011رتبه نهادها در ایران و برخی کشورهاي منتخب در سالهاي -6جدول   

 2011 کشور
 کشور) 125(از بین 

2012 
 کشور) 141(از بین 

2013 
 کشور) 142(از بین 

2014 
 کشور) 143(از بین 

 131 132 128 114 ایران

 92 89 86 69 ترکیه

 50 49 55 51 مالزي

کره 
 جنوبی

35 27 32 32 

 88 87 93 97 روسیه

 16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. مصوب  - 1
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 114 113 121 98 چین

 21 21 26 21 آلمان

 18 20 23 20 ژاپن

 17 17 17 15 آمریکا

 73 77 53 60 عربستان

 7 5 2 3 کانادا
 11 11 10 7 استرالیا

 مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

است از چارچوب حقوقی و اجرایی که در آن افراد، شرکتها و دولتها بمنظور ایجاد درآمد محیط نهادي عبارت 

و ثروت تعامل دارند. کیفیت نهادها تاثیر شگرفی بر رقابت پذیري و رشد دارد و نقش آن فراتر از چارچوب 

است، موجبات  قانونی است. بستر حاکمیتی مناسب و سطح قابل قبول انگیزش که از عوامل مؤثر بر نوآوري

پرورش یک چهارچوب نهادي مؤثر بر رشد کسب و کار را فراهم می سازد.از زیر شاخصهاي مهم شاخص 

 نهادها می توان به محیط قانونی و محیط کسب  و کار اشاره کرد.

 2014لغایت  2011رتبه شاخص نوآوري جهانی ایران و برخی کشورهاي منتخب در سالهاي  -7جدول 

 2011 کشور
 کشور) 125بین (از 

2012 
 کشور) 141(از بین 

2013 
 کشور) 142(از بین 

2014 
 کشور) 143(از بین 

 120 113 104 95 ایران

 54 68 74 65 ترکیه

 33 32 32 31 مالزي

 16 18 21 16 کره جنوبی

 49 62 51 56 روسیه

 29 35 34 29 چین

 13 15 15 12 آلمان

 21 22 25 20 ژاپن

 6 5 10 7 آمریکا
 38 42 48 54 عربستان

 2 11 12 8 کانادا
 17 19 23 21 استرالیا

 ماخذ: همان
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هاي ورودي نوآوري زیرشاخصرشاخص ورودي و خروجی نوآوري است.شاخص نوآوري جهانی شامل دو زی

 پیچیدگی (بلوغ)بازار و دربردارنده پنج رکن نهادها، منابع انسانی و تحقیقاتی، زیرساخت، پیچیدگی (بلوغ)، 

 یر شاخص نوآوري شامل دو رکن خروجی دانش و فن آوري و خروجی خالق است.       زباشد و کسب و کار می

 2014لغایت  2011ایران و برخی کشورهاي منتخب در سالهاي  رتبه سرمایه انسانی و تحقیقات-8جدول 

 2011 کشور

 کشور) 125(از بین 

2012 

 کشور) 141(از بین 

2013 

 کشور) 142(از بین 

2014 

 کشور) 143(از بین 

 46 56 54 58 ایران

 54 76 82 80 ترکیه

 35 40 42 42 مالزي

 3 2 8 7 کره جنوبی

 30 33 43 38 روسیه

 32 36 84 56 چین

 14 19 16 11 آلمان

 17 12 19 20 ژاپن

 11 6 22 13 آمریکا

 47 39 40 53 عربستان

 13 25 25 19 کانادا

 7 11 24 9 استرالیا
 ماخذ: همان

وهش و تحقیقات سعی در افزایش ظرفیت نیروي انسانی ژسرمایه انسانی و تحقیقات با استفاده از آموزش و پ

دارد. زیر شاخصهاي اصلی شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات شامل آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی و 

 تحقیق و توسعه می باشند.

 2014لغایت  2011کشورهاي منتخب در سالهاي  ایران و برخی رتبه زیر ساخت -9جدول 
 2011 کشور

 کشور) 125(از بین 
2012 

 کشور) 141(از بین 
2013 

 کشور) 142(از بین 
2014 

 کشور) 143(از بین 

 81 79 88 92 ایران

 75 73 67 64 ترکیه

 35 33 41 53 مالزي

 5 4 3 6 کره جنوبی

 51 49 54 73 روسیه
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 2011 کشور
 کشور) 125(از بین 

2012 
 کشور) 141(از بین 

2013 
 کشور) 142(از بین 

2014 
 کشور) 143(از بین 

 39 44 39 33 چین

 17 14 16 21 آلمان

 11 9 7 13 ژاپن

 14 17 14 14 آمریکا

 31 41 45 62 عربستان

 13 15 15 3 کانادا

 7 16 13 4 استرالیا
 ماخذ: همان

زیرساخت گسترده و کارآمد براي عملکرد مطلوب اقتصاد ضروري است و مکان فعالیتهاي اقتصادي، نوع و 

یابند را نیز تعیین می کند. زیرساخت مناسب در یکپارچه سازي بخشهایی که در هر اقتصاد می توانند توسعه 

کاهش  بازار ملی و پیوند آن با سایر بازارها، ایجاد ارتباط بین مناطق کمتر توسعه یافته و مراکز اقتصادي و نیز

زیر شاخصهاي اصلی شاخص زیر ساختها شامل فن آوري اطالعات و ارتباطات  نابرابري درآمدي مؤثر است.

)ICT.زیر ساختهاي عمومی و حفظ محیط زیست می باشد ،( 

 2014لغایت  2011ایران و برخی کشورهاي منتخب در سالهاي  رتبه پیچیدگی (بلوغ) بازار -10جدول       
 2011 کشور

 کشور) 125(از بین 
2012 

 کشور) 141(از بین 
2013 

 کشور) 142(از بین 
2014 

 کشور) 143(از بین 

 139 133 133 117 ایران

 63 60 64 72 ترکیه

 17 23 14 10 مالزي

 14 17 16 12 کره جنوبی

 111 74 87 76 روسیه

 54 35 35 26 چین

 25 21 24 14 آلمان

 13 14 18 19 ژاپن

 14 2 2 4 آمریکا

 38 38 36 30 عربستان

 5 4 7 9 کانادا

 10 9 11 16 استرالیا

 ماخذ: همان
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چگونگی کسب اعتبارات، سرمایه گذاري و دسترسی به بازارهاي بین المللی مساله اصلی بنگاه هاي جهانی 

زیرشاخصهاي اصلی شاخص پیچیدگی بازار  است، عمده پیچیدگی بازار مالی مربوط به این شاخص می باشد.

 رقابت می باشد.-شامل اعتبار، سرمایه گذاري و تجارت

 2014لغایت  2011برخی کشورهاي منتخب در سالهاي ایران و  ه پیچیدگی (بلوغ) کسب و کاررتب -11جدول 

 2011 کشور

 کشور) 125(از بین 

2012 

 کشور) 141(از بین 

2013 

 کشور) 142(از بین 

2014 

 کشور) 143(از بین 

 136 120 49 114 ایران

 110 108 107 90 ترکیه

 29 27 11 9 مالزي

 30 32 25 26 کره جنوبی

 60 52 43 37 روسیه

 46 33 28 29 چین

 21 26 24 20 آلمان

 17 21 21 14 ژاپن

 1 2 9 15 آمریکا

 43 46 36 48 عربستان

 15 16 14 10 کانادا

 26 18 20 17 استرالیا

 ماخذ: همان

رکن پیچیدگی کسب و کار در تالش است شرکتها را توانمند ساخته و براي رسیدن به فناوریهاي جدید همانند 

افزایش ظرفیت نیروي انسانی است، تالش در افزایش براي رکن سرمایه انسانی و تحقیقات که در تالش 

شاخص پیچیدگی کسب و کار زیر شاخصلهاي اصلی  ظرفیت بنگاهها براي رسیدن به نوآوري را انجام می دهد.

شاخص پیچیدگی کسب و کار ارتباطی با   شامل دانش کارگران، پیوستگی نوآوري و جذب دانش می باشند.

 ب و کار ندارد.سشاخص بهبود فضاي ک

نشان می دهد که در شاخص مربوط به رتبه نهادها، شاخص نوآوري  11لغایت  6اطالعات مندرج در جداول 

نامناسب تر شده  2014لغایت  2011وضعیت ایران در سالهاي  ،(بلوغ) بازار و کسب و کارو پیچیدگی جهانی

است. در رتبه سرمایه انسانی و تحقیقات و رتبه زیرساخت در فاصله زمانی مورد نظر وضعیت ایران بهبود پیدا 

 کرده است.

۲۹ 
 



   
 
  
 

شاخص، در پنج شاخص از شش  مقایسه ایران با کشورخهاي منتخب در جدول نیز نشان می دهد که رتبه ایران

بدتر از کشورهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه و عربستان سعودي بود و فقط در شاخص رتبه انسانی و تحقیقات 

 رتبه ایران باالتر از ترکیه و عربستان سعودي بود.

ول مربوط اینها بخشی از واقعیتهاي اقتصاد و محیط کسب و کار ایران براي انجام فعالیت است. اطالعات جدا

محیط کسب و کار ایران از شرایط مناسبی  2014لغایت  2011به شاخص ها نشان می دهد که در فاصله زمانی 

براي برقراري تعامالت اقتصادي ندارد. اما به لحاظ سرمایه انسانی که یکی از ارکان سهم توسعه می باشد از 

است. لذا می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که  وضعیت مناسب تري و در مقایسه با برخی از کشورها برخوردار

اقتصاد ایران براي استفاده از فضاي پساتحریم از منظر ورود سرمایه گذاري خارجی به کشور باید در خصوص 

 بهبود این شاخص ها اقدامات جدید و الزم را بعمل آورد.

 

 بررسی آخرین مشکالت صنعت کشور -4

نشان از این واقعیت دارد که عملکرد عوامل مؤثر در فضاي کسب و کار به آنچه در قسمت قبل ارائه شده است 

صورت عام در عرصه اقتصاد کشور در مقایسه با برخی از کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که این 

با مشکالت وضعیت در مورد بخش صنعت کشور نیز صادق است. بخش صنعت در اقتصاد ایران براي فعالیت 

در حوزه داخلی و خارجی مواجه است. در بخش داخلی بی ثباتی و روند نامناسب در برخی از متعددي 

متغیرهاي کالن اقتصادي نظیر رشد اقتصادي ناپایدارو نوسانی، نقدینگی بسیار زیاد در کشور، نرخ تورم باال، 

برخی از مشکالتی است که صنعت با آن مواجه است. به طور کلی صنعت کشور در بخش  و... نرخ بهره باال

 مختلف با مشکالت زیر روبرو است: داخلی و در حوزه هاي

 تداوم نقش دولت در عرصه قیمت گذاري -1

 بی ثباتی در قوانین وضع شده مربوط به حمایت از تولید و صنعت کشور -2

 لیتنبود سرمایه در گردش مناسب براي فعا -3

 اجرا نشدن دقیق قوانین در کشور -4

 افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت -5

 ناکامی در استفاده از ظرفیتهاي موجود تولید  -6

 ناتوانی در رقابت با صنایع کشورهاي دیگر -7
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 نبود استراتژي توسعه صنعتی در کشور -8

 متنوع بودن فعالیتهاي صنعتی در کشور -9

 شورهاي دیگرقطع شدن ارتباطات اقتصادي و مبادله با ک -10

 وجود موانع قانونی مربوط به همکاري ومشارکت با شرکتهاي خارجی -11

 1وجود محدودیت در خصوص صادرات -12

اینها بخشی از مشکالت صنعت کشور در عرصه داخلی بودند. اما بخشی دیگر از مشکالت صنعت کشور در 

کشور باعث گردید که بخش  تحریمهاي اعمال شده بر کشور در سالیان اخیر ریشه دارد. اعمال تحریم بر

صنعت کشور براي انجام فعالیت با محدودیت بیشتري مواجه شود. کمبود نقدینگی که یکی از مشکالت مربوط 

به صنعت کشور بود با وضع تحریم و اعمال محدودیت بر کشور در خصوص دستیابی به منابع حاصل از 

اي چندجانبه و فراگیر باعث شد تا آن دسته از صادرات نفت خام و کاالهاي دیگر تشدید شد. وضع تحریم ه

ند و با این وکردند از کشور خارج شخشهاي مختلف صنعت کشور فعالیت میشرکتهاي خارجی که در ب

وضعیت سرمایه گذاري جدید در کشور انجام نشود و بر این اساس تشکیل سرمایه در کشور منفی شود و این 

 و تولیدکننده کنندهگردد و به تبع آن شاخص قیمت مصرفور حاکم خود سبب گردید که رکود بر اقتصاد کش

 افزایش یابد.

وقوع چنین وضعیتی در اقتصاد سبب گردید که دولت براي کنترل و کاهش تورم به واردات کاال اقدام کند که 

هاي این در نهایت بخش مولد کشور را با مشکل شدید مواجه کرد. تحریم هاي اعمال شده بر کشور در سال

 اخیر این مشکالت را براي بخش صنعت بدنبال داشته است:

 المللی:  مشکل استفاده از اعتبارات اسنادي، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین -1

المللی از پذیرش اعتبار  به دلیل محدودیتهاي ایجاد شده در نظام بانکی کشور بسیاري از بانکهاي معتبر بین

کنند. در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادالت بین بانکی از  داخلی ممانعت میاسنادي بانکهاي 

آالت و تجهیزات و قطعات یدکی و  کنندگان داخلی سلب شده است، این مسئله واردات مواد اولیه، ماشین تولید

 همین طور صادرات کاالها و محصوالت تولیدي داخل را با مشکل مواجه نموده است.

دهد که صادرات یک نشان می این خصوص یکی از سیاستهاي دولت یازدهم این است که صادرات را افزایش دهد. در این خصوص گزارشهادر  - 1
دالر آمریکا نیاز دارد. واردات محموله کانتینري نیز  1470اي معادل روز زمان و پرداخت هزنیه 25سند، صرف  7محموله کانتینري در ایران به تدارك 

 185رتبه ایران در بین  دالر آمریکا نیاز دارد. در سهولت تجارت فرامرزي، 2100اي معادل روز زمان و پرداخت هزیه 32سند، صرف  8ارك به تد
 است. 143کشور، رتبه 
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 المللی، ورود مواد اولیه مورد نیاز : تاخیر در انجام مبادالت بین -2

به دلیل محدودیتهاي اعمال شده بسیاري از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به 

کنند و همچنین در خصوص طیف وسیعی از کاالها و تجهیزات، حساسیتهاي  کارخانجات داخلی ممانعت می

پذیر نیست  دهند که در مجموع دسترسی به برخی از تجهیزات تولیدي و مواد اولیه یا امکان اعفی را نشان میمض

 و یا با دشواري و تاخیر بسیار زیادي میسر است.

 ها : هاي تولید، افزایش ریسک خریدهاي خارجی، تامین مواد اولیه از طریق واسطه افزایش هزینه -3

ز تولیدکنندگان معتبر خارجی به فروش مستقیم کاالها و تجهیزات به کشور، به دلیل ممانعت بسیاري ا

ها هستند. این موضوع ضمن افزایش شدید  تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به خرید کاالهاي مورد نیاز از واسطه

   ها را به شدت افزایش داده است. قیمتها، ریسک عدم ایفاي تعهدات توسط خارجی

 طریق نقدي :لزوم خریدها به  -4

المللی که حاضر به انجام مبادالت با تولید کنندگان داخلی هستند از فروش  بسیاري از تولید کنندگان بین

دهند که این امر  دار تجهیزات و مواد اولیه خودداري نموده و تنها به انجام مبادالت نقدي تمایل نشان می مدت

 کند. ها مواجه می ش هزینهتولیدکنندگان داخلی را با مشکل نقدینگی و افزای

 عدم ثبات قیمتهاي مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهاي بلندمدت : -5

کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهاي بلندمدت و تمایل آنها به انجام معامالت نقدي، قیمت  بدلیل پرهیز تامین

موضوع سودآوري صنایع داخلی را با تردید  مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتري برخوردار است که این

 بیشتري مواجه ساخته است.

وجود چنین وضعیتی بر بخش تولید و صنعت کشور باعث گردید که هزینه مبادله انجام فعالیتهاي اقتصادي در 

بخش تولید کشور در مقابل کشورهاي دیگر  پذیريرقابتکشور افزایش یابد و این خود باعث گردید تا میزان 

اهش یابد. نتیجه نهایی افزایش چنین هزینه هایی، کاهش سود بنگاهها، ناتوانی بنگاهها در استفاده از حداکثر ک

ظرفیت تولیدي خود، کاهش میزان تولید، افزایش بیکاري و... در کشور بود. همگی این هزینه ها به نوعی به 

 بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصاد کشور تحمیل شد.

دي که تاکنون در خصوص مشکالت بدانها اشاره شد، بخش مولد کشور با مشکالت دیگري نیز عالوه بر موار

مواجه است که نبود سیستم تصمیم گیري مناسب در نظام اقتصادي کشور از جمله آنهاست. در این بخش بعضاً 

ضرورتی به ادامه  ،نهادهایی در کشور از سالهاي اولیه انقالب بوجود آمدند که با توجه به شرایط کنونی کشور

۳۲ 
 



   
 
  
 

غول فعالیت وزارتخانه در اقتصاد ایران مش 15و  شوراي عالی  20فعالیت آنها نیست. به عنوان مثال بالغ بر 

اینها بدون در نظر گرفتن نهادها و سازمانهاي دولتی دیگري هستند که در اقتصاد ایران مشغول برنامه  هستند.

ود چنین حجمی از تشکیالت اداري باعث گردید که ساختار و ریزي، سیاستگذاري و قانونگذاري هستند. وج

کارمند در کشور مشغول فعالیت شوند. زیادي  نظام بروکراسی کشور بسیار عریض و طویل گردند و تعداد

بدون شک، وجود چنین تشکیالت اداري باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده در کشور در زمینه هاي 

از آن با مغایرتها و تناقضهایی مواجه شود. لذا تا زمانی که این ساختار اصالح  مربوط به تولید و یا حمایت

هاي جاري ص بودجهیهاي جاري کشور کاهش یابد و به تبع آن از تخصتوان انتظار داشت که هزینه، نمینشود

ساختار اداري و کاسته شود. این بخشی از مشکالت ساختاري اقتصاد ایران است. بطور کلی تا زمانی که چنین 

تعدد نهادهاي تصمیم گیري در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور، به طرحهاي عمرانی 

اختصاص یابد و یا این که تصمیمات واحد و یا به عبارتی انسجام در سیاستها براي پیگیري اهداف مربوط به 

یگري که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود. مشکل د

است، کمرنگ شدن نقش اعتماد در تحقق کارکردهاي آن می باشد. براي توضیح این قسمت الزم است این 

موضوع مورد توجه قرار گیرد که علم اقتصاد بر فروضی مبتنی است که درصدر آن مفروضات حقوقی قرار 

د. نادیده گرفتن این مفروضات باعث می شود نان مورد توجه قرار نمی گیردارد. این مفروضات معموالً در ایر

آدام اسمیت اقتصاددان برجسته که بدانیم  شکل گردد. در این مورد بد نیستمبانی تولید ثروت در کشور دچار م

ادله و . در قالب این تفکر، هر قدر مبخواهدکردمعتقد است که ثروت ملتها از طریق تقسیم کار افزایش پیدا 

. لذا اینگونه می توان نتیجه گرفت خواهدکردبازار مبادله گسترش پیدا کند، تولید ثروت در جامعه افزایش پیدا 

که تولید ثروت تابعی از تقسیم کار است و تقسیم کار نیز تابعی از گستره بازار یا مبادله می باشد. در ایران نقش 

 ار گرفته است.و اهمیت مبادله در تولید ثروت مورد غفلت قر

مبادله و مصرف است به صورت کامل توجه نمی توزیع، اقتصادي که تولید، فعالیت در واقع به زنجیره فرآیند 

شود. فضایی که احتماالً در پسا تحریم بوجود خواهد آمد باعث می شود تا این مبادله تسهیل شود و باید به 

 گونه اي مدیریت شود که منافع کشور حداکثر شود.

حاکمیت "و  "حقوق مالکیت فردي"طور کلی در مبانی حقوقی مربوط به تولید ثروت به مباحثی چون  به

عملکرد فعالیتهاي اقتصادي تاثیرگذار است. حاکمیت قانون به معناي  راشاره می کنند و حاکمیت قانون ب "قانون

اقدام نکند. آیا در ایران از این نوع این است که همگان در برابر قانون یکسان باشند و مجري در اجرا به تبعیض 
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تبعیض ها وجود ندارد؟ آیا انحصارات باعث نمی شود که اجراي قانون با مشکل مواجه شود؟ آیا در اقتصاد 

 ایران انحصار وجود ندارد؟

که نون با مشکل مواجه است. براي ایناگر پاسخ به این سواالت مثبت باشد، بدین معناست که حاکمیت قا

   شود، بدان اشاره نون ارائه میآیا در ایران این وضعیت وجود دارد یا خیر، ویژگی که از حکومت قابدانیم 

 گردد:می

در حکومت یک سلسله قواعد وجود دارد که بر امور حاکمیت می کند و انسانها به این قواعد اعتماد دارند و «

 »شود.تحت آن قواعد بازي می کنند و جامعه تحت آن قواعد اداره می 

اما چرا چنین مبانی حقوقی در  اگر این ویژگی وجود داشته باشد، حق مالکیت فردي وجود خواهد داشت.

اقتصاد امروز ایران داراي اهمیت است؟ پاسخ به این سوال بسیار روشن است. همان طوري که در این مطالعه 

جه سه ویژگی بسیار مهم اقتصاد ایران نیز آمده است، رشد اقتصادي کاهشی و پرنوسان، تورم باال و کسري بود

در چندین دهه گذشته است. تاکنون نیز اقتصاد دولتی و حضور پررنگ دولت در انجام فعالیتهاي اقتصادي وجه 

قالب بود. لذا آن سه ویژگی بی ارتباط با چنین حضور پررنگ نیست. براي تغییر این وضعیت باید نقش بخش 

ادي افزایش پیدا کند و با حضور این بخش است که می توان رشد اقتصادي خصوصی در انجام فعالیتهاي اقتص

را پایدار کرد، کسري بودجه و تورم را کاهش داد. لذا اگر بپذیریم که نیاز امروز کشور سرمایه گذاري است، 

جام فعالیت تولید باید افزایش یابد و در کشور ثروت خلق شود، بخش خصوصی پررنگ تر از گذشته، به ان

بینی تحوالت در کشور وجود داشته باشد، ریسکها با ضریب خطاي قابل اقتصادي وارد شود و باید امکان پیش

د. اینها وقتی قابل تحقق هستند که در کشور حاکمیت قانون وجود داشته نبینی داشته باشقبول، قابلیت پیش

تواند بینی نیست، چون هر قانونی مییشد نداشته باشد، هیچ چیز قابل پباشد. اگر حاکمیت قانون در کشور وجو

ند سرمایه گذاري کنند و رونق بگیرند و ثروت نتغییر کند. لذا براي این که بنگاه ها و بخش خصوصی بتوا

، ریزيبرنامه آفرینی نمایند باید بتوانند پیش بینی کنند. لذا در صورت نبود حکومت قانون، امکان رونق اقتصادي

نهایت فعالیت اقتصادي وجود ندارد. در حکومت قانون و در نظام اقتصادي و سیاسی مبتنی ها و در بنگاه رشد

بر حکومت قانون، دولت نقش داور را دارد و نه نقش بازیگر. داور در بازي نباید ذي نفع باشد، داور حق 

ن بودجه کل کشور دخالت در بازي را ندارد و حق قانونگذاري را ندارد. حال سوال این است که وقتی در قانو

 داور است یا بازیگر؟ ، آیا این دولتدرصد است .....بودجه شرکتهاي دولتی
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آنچه در اقتصاد امروز کشور وجود دارد این است که حقوق مالکیت فردي مورد قبول است و مبادله نیز در حال 

آن به تناسب ظرفیتهاي انجام است، اما این مبادالت در سطحی نیست که منجر به تولید ثروت و یا افزایش 

موجود کشور شود. به نظر می آید که ریشه این مشکل در نبود حاکمیت قانون ریشه دارد که بخش از آن به 

سازي طرف قانون براي خصوصیکیفیت قوانین بر می گردد و بخشی دیگر در اجراي قوانین ریشه دارد. از یک 

شود علنی مجلس شوراي اسالمی قرائت میصحن  که در یشود، از طرف دیگر گزارشدر کشور تصویب می

خصوصی چگونه می تواند به قانون  ینشان می دهد که بدنه دولت بزرگتر شده است. پس با این وضعیت، بخش

ه مبادله در کشور براي ناعتماد کند؟ آیا دولت داور بود یا بازیگر؟ این شیوه اجراي قانون باعث افزایش هزی

 ي مربوط به بخش خصوصی می شود.تهاي اقتصادیانجام فعال
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 :نتیجه گیري 

بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می دهد که وضعیت این شاخص بسیار مهم اقتصادي در ایران و 

بسیار پرنوسان بوده و از روند کاهشی برخوردار بود. این روند کاهنده ریشه در  2012لغایت  1960در سالهاي 

گیري از این واند باشد. اما اولین نتیجهنمی تعوامل بسیاري دارد که قطعاً خارج از محیط عوامل مؤثر بر تولید 

وضعیت نابسامان کارکرد نادرست عوامل تاثیرگذار بر نرخ رشد اقتصادي است. بنابراین اگر بخواهیم در کشور 

تحول اساسی ایجاد کنیم باید مکانیسمی را بکار بگیریم که در آن رشد اقتصادي کشور از نوسان کمتري 

در پیش گرفته شود، قطعاً تولید ثروت تقویت خواهدشد و با تولید ثروت است  برخوردار باشد. اگر این رویه

 که می توانیم فقر را در کشور کاهش دهیم.

آنچه در این نوشتار آمده است گویاي این واقعیت است که اقتصاد ایران براي دستیابی به اهدافی که در برخی 

این دارد که تحولی اساسی را در حوزه هاي مختلف بوجود از اسناد فرادستی و قوانین تنظیم شده است نیاز به 

آورد. نوشتار موجود گویاي این واقعیت است که برخی از مباحث اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروز 

سال پیش تفاوت چندانی ندارد و لذا دسترسی به پیشرفت و تحول در کشور و یا تحقق اهداف  200ایران با 

 شرفت و تغییر در این چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.پی نفرادستی بدو

ایجاد چنین تحولی نیاز به این دارد که تمامی ارکان یک جامعه یعنی ارکان حاکمیتی و مردم به این راهکار 

اعتقاد داشته باشند. در این صورت است که هزینه کشور براي طی مراحل و پیمودن راه توسعه حداقل و مسیر 

به هدف که همانا توسعه است، در زمان کمتر محقق خواهدشد. در غیراینصورت رسیدن به  هموار و رسیدن

توسعه و آن اهدافی که در اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته است، با رشد پرنوسان و روند کاهشی که در 

 این گزارش بدان اشاره شده است، کار آسانی نخواهد بود.

اد سیاسی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این رویکرد از آن جهت بررسی در این گزارش سیر تحوالت اقتص

اي، بدون در نظر گرفتن فرصت پیش آمده پس از توافق هسته شد که براي اصالح اقتصادکشور وبهره برداري از

است،  آن تحوالت امکان پذیر نیست . زیرا وضعیتی راکه امروز جامعه ایران و اقتصاد کشور در آن قرار گرفته

محصول تالش و مدیریت یکسال و یا دو سال اخیر نیست. در واقع وضعیت کنونی اقتصاد ایران محصول شیوه 

هاي پیش است. زیرا در برخی از مقاطع مذکور، فرصتهاي مناسبی براي توسعه دهو س هامدیریت سالها، دهه

ند. لذا براي اصالح وضعیت، در شرایط ایران بوجود آمد که بدلیل تصمیمات نامناسب، آن فرصتها از دست رفت

ها و ارائه گیرين به انسجام و یکپارچگی در تصمیمکنونی و به منظور بهره برداري از فضاي پسا تحریم و رسید
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پیشنهادات، باید آسیب هاي گذشته شناسایی و براي آنها راه حل ارائه شود. امروزه همگان اذعان دارند که رشد 

وب همه جوامع است و تحقق این هدف نیاز به برقرار ارتباط مناسب بین اقتصاد سیاست و توسعه اقتصادي مطل

در تحقق  ندارد و نقش حاکمیت خوب را هیچ کس یا گروهی رد نمی نماید. این رویکرد و تعیین کننده بودن آ

 رشد اقتصادي در کشورهایی نظیر ایران که درآمدنفتی در اختیار دارند بسیار مهم تراست.

العات نشان می دهد که براي تحقق اهداف رشد و توسط اقتصاداي الزم است بین عناصر جامعه تعامل مط

براي تعامل بین این عناصر الزم است جامعه از ثبات و آرامش برخوردار شود و  مناسب و سازنده برقرار شود.

بدست ون، ثبات در قوانین و ..... این نیز بودن توجه به مبانی حقوقی مربوط به علم اقتصاد و نظیر حاکمیت قان

 نخواهد آمد. 

مدیریت  محصولویاي واقعیت هاي بسیاري و در واقع شرایط امروز کشور آنچه در این گزارش آمده است گ

از سیاستهاي داخلی باعث شد تا کشور در این وضعیت قرار گیرد. لذا  ايهاي بسیاري است و مجموعهدهه

کشور در مسیر توسعه و  نبراي این که ایران از این وضعیت خارج شود باید زمینه هاي مربوط به قرار گرفت

ن همکاري حاکمیت ومردم بدست نخواهد آمد. پس در گام اول وم شود و این بدفراهرشد با رعایت آن مبانی 

هم مشترکی حاصل مشترك که آن هم توسعه کشور است ف د بین مردم و حاکمیت براي رسیدن به یک هدفبای

زاي دستیابی به رشد اقتصادي گام بعدي این است که عوامل نوسانشود و کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. 

منجر به بی ثباتی در رشد  پایدار شناسایی شوند و در اصالح آنها تالش شود. در این میان یکی از عواملی که

) نیز ارائه شده است، نیز این گفته را تایید می کنند. 1عنوان می شود، درآمدهاي نفتی است . آنچه در نمودار (

زیرا سالهایی که رشد اقتصادي باال بود، در آن سالها درآمد نفتی نیز افزایش پیداکرده بود. در واقع رشد باال به 

د. در فضاي ه است . لذا باید در استفاده از این درآمدها تدبیر الزم حاصل شومدد درآمد نفتی حاصل شد

حتمال برگشت و یا دسترسی به درآمدهاي نفتی فراهم وتسهیل خواهد شد باید در این پساتحریم که امکان و ا

     ود که یت شراي بر درآمدهاي نفتی مدیگونهریزي و مدیریت مناسب انجام شود. پس نباید بهمورد برنامه

ثباتی را به اقتصاد کشور تحمیل نماید. براي انجام این مدیریت الزم است مشخص شود که اقتصاد ایران  با بی

مربوط به رشد آن وبه عبارتی باتمامی ظرفیتهایی که دارد، براي تحقق  بینیو یا پیشکنونی GDPتوجه به میزان 

دارد؟ مشخص شدن این عدد باعث می شود که از تزریق یک رشد اقتصادي مناسب به چه میزان منابع نیاز 

بیش از اندازه پول به اقتصاد کشور پرهیزشود(البته اگر دولت به این قاعده اعتقاد داشته باشد زیرا تجربه نشان 

از در این بخش انحرافات بسیاري را و برخی از نهادهاي حاکمیتی مجلس شوراي اسالمی  ،داده است که دولت
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پول و تزریق بیش از اندازه آن اند) بنابراین باید ذهن مسئوالن کشور در مورد این موضوع که با داشتهقانون 

 توان همه مشکالت کشور را حل و فضل نمود، اصالح شود.می

مطالب مندرج در گزارش این واقعیت را نشان می دهد که رشد نوسانی و روند کاهش آن و تورم ویژگیهاي 

ت الزم را نداشته ن محسوب می شود. تورم باعث می شود که بنگاههاي تولیدي قدرت رقاباصلی اقتصاد ایرا

کنند. اینها مواردي هستند که باید براي تحقق آن تدابیر الزم اندیشیده هاي آنها را دچار مشکل میباشند و برنامه

 شود . 

ت کشور نبود سرمایه در گردش و یکی از مشکالت بخش صنع بنابر آنچه در این گزارش بدان اشاره شده است

آخرین  1394خرداد ماه سال در نقدینگی مورد نیاز است این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزي 

هزار میلیارد اعالم شده است . در واقع با این میزان نقدینگی موجود در  81670نقدینگی موجود کشور بیش از 

 ید مشکل کمبود سرمایه در گردش را دارد .کشور ، مالحظه می شود که بنگاههاي تول

نظام مالی کشور  ءبنابراین اگر بخواهیم در قالب قوانین موجود نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا

را فراهم کنیم که تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود اگر اعتماد جامعه به این بازار وجود  یشرایط

باشد، این اهداف محقق نخواهد شد . بنابراین اگر مبانی حقوقی که اقتصاد را متأثر می سازد ودر  نداشته

گزارش به آنها اشاره شده است ، به درستی در کشور وجود نداشته باشد، اجراي چنین قوانین و یا رفع مشکل 

 بنگاهها چندان به نتیجه نخواهد رسید. 

ن رابطه  ها بین جامعه و حاکمیت تقویت شود در راه اصالح و بهبود آن لذا باید در شرایط پساتحریم ای   

 گامهاي عملی الزم برداشته شود.
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 منابع و مأخذ:

 

ها ذکر شده و سایر منابع نیز در انجمن مدیران صنایع ستفاده در این گزارش در پاورقیمنابع و مأخذ مورد ا

 موجود است.
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