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 مقدمه:

جنوبی ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره

عوامل بسیاری  ،است. در ناکامی مربوط به این هدفتر بود اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده قدمپیش

مهمترین  بندی هستند. یکی ازقابل دستهخلی و خارجی بندی کلی به عوامل دامؤثر است که در یک تقسیم

یل آن مماندگی شود تحریم است که تحدچار عقب ،عوامل خارجی که باعث شد تا ایران در بخشهایی از اقتصاد

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از "گزارش بر ایران سابقه زیادی دارد که شرح آن در 

 ائه شده است.ارا "یم و ارائه پیشنهاداتی برای پسا تحریمتحریم، پس از تحر

آغاز شده است و ابتکارهایی که دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی  0931بهرحال تالشهایی که از سال 

است، شرایطی فراهم شده است تا تحریم و محدودیتهای اعمال شده بر ایران در قالب برنامه جامع به کارگرفته

هایی که در بازه زمانی مندرج در متن آن و مکانیسم 5+0و گروه کشورهای  ین ایران)برجام( ب اقدام مشترک

فضای . با این وضعیت برای کلیه بخشهای اقتصاد کشور و از جمله صنعت شودبینی شده است، برداشته پیش

ر این گزارش تالش شده ریزی نیاز دارد. دبرداری از آن به تدبیر و برنامهشد که بهره جدیدی ایجاد خواهد

 را باید اتخاذ کرد؟ راهکارهاییبرداری از این فرصت چه مشخص شود که به منظور بهره اقتصاداست تا در 

 

 بررسی اثر تحریم بر اقتصاد ایران -1

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، پس از تحریم و "گزارش طوری که در همان

سال اخیر بسیار پرنوسان بود  51ارائه شده است، رشد اقتصاد ایران در حدود  "تی برای پسا تحریمارائه پیشنهادا

دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران از یک و متأسفانه روند آن نیز کاهشی بوده است. این وضعیت نشان

ده است و شکنندگی اقتصاد کشور پذیر اقتصاد ایران بسیار گستربسیار ضعیفی برخوردار است و نقاط آسیب بنیه

به بعد بر بخشهایی از اقتصاد اعمال  4112زیاد است. از طرف دیگر وضع تحریم فراگیر و چندجانبه از سال 

شد که منجر گردید تا ایران بازار صادرات خود را از دست بدهد و به تبع این وضعیت، درآمدهای صادراتی نیز 

گذاری در کاهش سرمایهردات انواع کاالها برای ایران افزایش یابد و کاهش یابد و از طرف دیگر هزینه وا

که ضعف بنیه اقتصادی ایران که ریشه در عوامل ساختاری و بخشهای مختلف بوجود آید. خالصه این
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باعث گردید  31از نیمه دهه هشتاد لغایت ابتدای دهه  غیرساختاری بسیاری دارد و مدیریت بد حاکم بر اقتصاد

 تغییر کرد، ایران را با مشکالت متعددی مواجه کند. 4112های اعمال شده بر ایران که شیوه آن از سال یمتا تحر

به ملی  آن ای بیش از نیم قرنی دارد و آغازبقهه غرب در اعمال تحریم بر ایران سادهد کها نشان میبررسی

المللی از سوی غرب و نهادهای بین هاگردد. اما در یک دهه اخیر این تحریمشدن صنعت نفت کشور برمی

ای، حمل و نقل و... گسترش پیدا کرد. در شکلی فراگیر به خود گرفت و بر فعالیت صنعتی، تجاری، بانکی، بیمه

آغاز شد و بر اساس  4112بر صنعت نفت و گاز در سال  ییابتدا با وضع محدودیتها ،هادوره جدید تحریم

میلیون  41گذاری بیش از ای آمریکایی و دیگر شرکتهای خارجی از سرمایه( شرکتهISA) 0الیحه تحریم ایران

( CISADA) 4بر اساس متمم الیحه جامع تحریم ایراندالر در سال در بخش انرژی ایران منع شدند. بدنبال آن 

های بخش انرژی در داخل ارکت در احداث خطوط لولهشگذاری و متصویب شد، سرمایه 4101که در جوالی 

های را نیز شامل شد. بر این اساس فروش محصوالتی که به ساخت یا نگهداری خط لولهبه خارج از ایران یا 

 پاکستان را مشمول تحریم کرد.-ممنوع شد و آمریکا احداث خط لوله ایرانبود، مرتبط با بخش انرژی 

در لیست تحریم ها قرار  ادهای مرتبط با فروش و صدور انرژیهنشد و ن ر بخش انرژی به این موارد اکتفاءد

معامله می کردند، ت، نفتکش ایران و نیکو )نفتیران( مؤسساتی که با شرکت های ملی نفیا فراد گرفت و ا

ند. این باعث گردید تا شرکت نفت فالت قاره، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت شد مشمول تحریم

د. در گردمشمول تحریم نیز در توسعه گاز ایران مهندسی و توسعه نفت مشمول تحریم شوند و سرمایه گذاری 

بخش فرآورده های نفتی و بنزین، کنگره آمریکا در قالب الیحه جامع تحریم ایران، متممی را به تصویب رساند 

ت از فروش تجهیزات مرتبط با تولید بنزین و فروش این فرآورده به باعث شد تا عرضه کنندگان اصلی نف که

این اساس فروش سالیانه بیش از یک میلیون دالر بنزین، سوخت جت و سایر سوختها به  ند. بروایران منع ش

 ایران ممنوع شد. 

و براساس الیحه تحریم ایران، ارائه خدمات بانکی به ایران محدود شد واین باعث گردید تا  4104درسال 

ی نفت و شرکت نیکو فروش نفت وسایر محصوالت پتروشیمی از ایران و انجام معامله برای شرکت مل

 )نفتیران( غیر ممکن شود. در سال مذکور تحریم  های ذیل به اجرا در آمدند:

 منع مالکیت کشتی های انتقال نفت از ایران  -0

                                                            
0- Iran Saction Act 

4- Comprehensive Iran Sanction, Accountability and Direstment Act 
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 منع مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک در زمینه توسعه نفت و گاز در داخل و خارج ایران -4

 کتشاف، تولید و انتقال اورانیوم مرتبط با ایران منع مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه ا -9

 منع فروش یا تسهیل در انتشار اوراق قرضه دولت ایران  -2

 منع فروش تجهیزات تولید محصوالت پتروشیمی به ایران  -5

 منع بیمه یا تمدید بیمه تانکرها و نفتکش های ایرانی توسط شرکتهای بیمه بین المللی  -2

 داران و مؤسسات مرتبط با آن منع مبادالت کالن با سپاه پاس -7

عالوه بر تحریم های فوق الذکر که توسط ایاالت متحده آمریکا بر ایران تحمیل شد، در بخشهای پولی 

ومالی نیز بر بانک مرکزی ایران تحریم ها و محدودیتهایی وضع شد که منع انتقال در آمدهای ارزی حاصل 

بانکها و مؤسسات مالی در افتتاح حساب با بانک از فروش نفت به بانک مرکزی، جلوگیری کردن از 

بانکهای ایرانی در نقل و  ابانک خارجی ب 01مرکزی، جلوگیری از ورود فیزیکی ارز، ممنوع شدن حداقل 

انتقاالت مالی، متوقف شدن دادوستد با ایران، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی ایران و سایر 

ی آمریکا، منع شدن مردم آمریکا از معامله با مؤسسات ایرانی و مؤسسات دولتی ایران در مؤسسات مال

( از جمله SWIFT) 0حذف شدن بانکهای ایرانی و بانک مرکزی از جامعه ارتباطات میان بانکی جهانی

در سازمان ملل  0343بدنبال رویکرد ایاالت متحده که بدانها اشاره شد، پس از تصویب قطعنامه  .آنهاست

بریتانیا و کانادا اعالم  4100به آمریکا نزدیکتر شد و در سال  ،حادیه اروپا نسبت به ایرانرویکرد ات ،متحد

اتحادیه اروپا  ،پس از آن مرکزی ایران همکاری نخواهند کرد. کردند که با مؤسسات مالی از جمله بانک

د قرارداد نفتی با قاعمنع ان 4104رابطه مالی خود را بانک مرکزی ایران مشمول تحریم کرد و در ژانویه 

ایران و در جوالی همان سال توقف و واردات نفت از ایران را تصویب کرد. این در حالی است که 

هزار بشکه بود را تشکیل  211درصد کل صادرات نفت ایران که روزانه  45صادرات ایران به اتحادیه اروپا 

توقف کرد و کشورهای مایران را داد. سپس بیمه نفتکش های حامل نفت و سایر محصوالت پتروشیمی 

های بانک مرکزی  اروپایی ازمعامله طال، الماس و محصوالت پتروشیمی با ایران منع شدند وکلیه دارایی

 مجموعه این رفتارها نتایج زیر را بدنبال داشت: .4ایران در کشورهاضبط شد

                                                            
0-Society for worldwide Interbank Telecommunication Unication 

مدیریت اقتصادی »با عنوان  0939ای که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که در دی ماه بخشهایی از مطالب این قسمت از مطالعه -4

 رد، استفاده شده است.کمنتشر « ها و راهبردها(ور در شرایط تحریم )چالشکش
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اتحادیه اروپا برای تحریم ایران  قطع ارتباط سوئیفتی با ایران: سازمان بلژیکی سوئیفت در راستای تصمیم -0

 4104مارس  بانک ایرانی را در لیست سیاه خود قرار داد و در 00معامله با بیش از  4104در فوریه 

 خدمات خود به ایران را به طور کامل قطع کرد.

 :4104تحریم های تکمیلی اکتبر  -4

 منع کلیه مبادالت میان بانک های ایرانی و اروپا 

 ات، ضمانت ها و بیمه های صادراتی کوتاه مدتمنع ارائه اعتبار 

  منع واردات گاز طبیعی از ایران 

  منع صدور گرافیت، فلزاتی نظیر آلومینیوم و فوالد و نزم افزارهای صنعتی که قابلیت استفاده در برنامه های

 هسته ای یا موشکی ایران را دارند 

 ات مرتبط با نفتکش ها و باربرهای دریایی منع ارائه فناوری کشتی سازی، ذخیره وانبار نفت و خدم 

سابقه ای طوالنی دارد ولی  که وضع تحریم بر ایران دهدبا توجه به آنچه که تاکنون بیان شده است نشان می

از سوی آمریکا، سازمان ملل  به صورتی فراگیر و جامع 4112از سال  شیوه و گستره آن تغییرات زیادی کرد و

به ایران تحمیل شد و در این خصوص ائتالفی آنها برخی دیگر از کشورهای هم پیمان  ، اتحادیه اروپا ومتحد

ژاپن، کره جنوبی، هند، پاکستان، روسیه، چین، ترکیه، کشورهای حاشیه بر این اساس بین آنها شکل گرفت. 

د و هشدارها و ایران پیوستن خلیج فارس، افغانستان، آمریکای التین و آفریقا به اعمال محدودیت و تحریم بر

تذکرات جدی از ایاالت متحده آمریکا دریافت کردند. پس از آن برخی از شرکتهای غیرآمریکایی نظیر شرکت 

ABB شرکت فیات، شرکت نوکیا و شرکت فرانسوی پژو یا از ایران دایملرس، شرکت زیمنس، شرکت سوئی ،

ای و ژاپنی ند. تولیدکنندگان خودروهای کرهخارج شدند و یا فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآورد

تورز و تویوتا به ایران متوقف اعالم کردند که فروش خودروهای هیوندایی، کیامو 4104در اگوست و سپتامبر 

 کنند.می

آنچه در این قسمت آمده است نشان می دهد که تحریم چند جانبه وضع شده بر ایران با وضع تحریم های یک 

ر این کشور توانست یخاخیر آغاز شد، تا این که در دهه ادهه  2االت متحده آمریکا در حدود جانبه از سوی ای
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سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای هم پیمان استراتژیک خود را نیز همراه خود کند و هزینه 

 :0استبندی ن تحریم ها در هفت بخش قابل طبقهتحریم را برای ایران بیشتر کنند. ای

 ممنوعیت های واردات و صادرات کاالها و خدمات مشمول تحریم  -0

 ممنوعیت های مالی  -4

 ممنوعیت های حمل و نقل  -9

 ممنوعیت های ترانزیت، پذیرش افراد و ...... -2

 توقیف دارایی ها و منابع اقتصادی  -5

 ممنوعیت علوم مرتبط با فناوری هسته ای  -2

 مقررات عمومی و نهایی  -7

حجم صادرات ایران کاهش زیادی پیدا کرد و ایران بیش از نیمی از بازار   ،یم های گوناگوندر واقع با وضع تحر

درصد با آنها قطع گردید. در خصوص  011با برخی از کشورها به صورت ارتباط ایران خود را از دست داد و 

ن دارای اثرات مستقیم و اثرات تحریم بر اقتصاد ایران می توان اینگونه توضیح  داد که تحریم بر اقتصاد ایرا

ایران از وضع تحریم ها، کاهش صادرات نفت خام ایران و به تبع  یپذیرتقیمی بود.  مهم ترین کانال تأئیرغیرمس

گردید درآمدهای ارزی ایران کاهش صادرات نفت خام بود که این باعث آن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از 

مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و معدنی تحت تأثیر قرار گیرند. به یابد، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گیرد، قیمت 

 طور کلی در مورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر اقتصاد ایران مطالب زیر قابل توجه است:

تصاددانان صندوق بین المللی پول، ذخیره ارزی ایران می قکاهش ذخیره ارزی کشور: براساس تخمین ا -

کاهش یافته باشد.  4104میلیارد دالر در نوامبر  01، به  4100ارد دالر در پایان سال میلی 012بایست از 

به پایان  4102ها حاکی از آن است که با نرخ کاهش فعلی، ذخایر ارزی ایران تا جوالی سال بینیپیش

داندن به دلیل کاهش توان ایران در بازگر 4109خواهند رسید. اجرای تحریم های وضع شده از ژانویه 

 ارز فیزیکی حاصل از فروش نفت به داخل کشور، نرخ کاهش ذخایر را بیش از پیش افزایش می دهد. 

                                                            
 همان -0
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بودجه جاری یکی از مواردی است که دولت به دلیل سقوط درآمدهای نفتی در آن  کسری بودجه: -

ها رانهدی یادچار مشکل شده است.بر اساس الیحه بودجه پیشنهادی دولت دهم، اجرای فاز دوم هدفمن

 لت برای کسری بودجه بود.ل های انرژی یکی از سیاست های دومابرای افزایش قیمت ح

گذاری خارجی: بازارهای مالی و سرمایه ای ایران حتی پیش از اعمال تحریم ها عملکرد کاهش سرمایه -

ک قابل اعتنایی در جذب سرمایه های خارجی نداشته اند. با این حال وضعیت کنونی در کنار ریس

اقتصاد ایران وجود  باالی اقتصاد ایران باعث شده است،انگیزه الزم برای سرمایه گذاری خارجی در

 نداشته باشد.

ها با میم تأثیر تحریم ها براقتصاد ایران است و چنانچه آثار مستقیم این تحریقالبته موار فوق، صرفاً آثار مست

شود. ر پیکره اقتصاد ایران مستولی میآثار غیر مستقیم آن ب راهبردهای کارا، اثربخش و به موقع، مدیریت نشوند،

این پیامدهای غیرمستقیم اقتصادی که شدت و ضعف آن برآیند تأثیر دو نیروی تحریم و مدیریت اقتصادی 

 از:  تندراست، عبا

 افزایش نرخ تورم  -0

 سقوط ارزش پول ملی  -4

 کاهش سرمایه گذاری و افزایش نرخ بیکاری  -9

 دی کاهش رشد اقتصا -2

 کاهش صادرات و ..... -5

با توجه به چنین آثار مستقیم و غیرمستقیمی که اعمال تحریم بر ایران بدنبال داشت، بد نیست که بدانیم 

گیرد. پذیری چگونه است. این موضوع در قسمت بعد مورد توجه قرار میوضعیت صنعت کشور از جنبه رقابت

تواند به اقتصاد فضایی در حال حرکت است که می اهمیت این قسمت از آن جهت است که کشور به سمت

 جهانی برگردد، وضعیت صنعت کشور از نظر ورود به بازار جهانی در چه وضعیتی قرار دارد.

 

 پذیری  بررسی وضعیت صنایع کشور از حیث رقابت-2

ه ورود به جزء کشورهای پیشگام در عرصایران مطالعات نشان می دهد که در بین کشورهای در حال توسعه، 

جنوبی که هم اکنون در برخی از فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای صنعتی محسوب می شود وکشورهای نظیر کره
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جایگاه مناسب و باالتری از ایران برخوردار است، دیرتر از ایران، فعالیتهای صنعتی را آغاز کرده است. این 

ه اهداف توسعه صنعتی بعضاً با مشکالتی مواجه یت است که ایران در رسیدن بعوضعیت نشان دهنده این واق

است و وجود چنین مشکالتی باعث گردید که ایران نتواند از جایگاه شایسته برخوردار گردد. در ناکامی این 

جا دارد درمورد آن مطالعه  هدف عوامل بسیاری مؤثر هستند که پرداختن به آن وظیفه این نوشتار نیست و

یکی از مهم ترین دالیل مربوط به محقق نشدن هدف توسعه صنعتی کشور این است که مستقلی انجام شود. اما 

ایران تالش کرده است تا در عرصه های مختلف و متنوع فعالیت صنعتی وارد شود و این شیوه پیگیری هدف 

ک توسعه صنعتی با مقوله تقسیم کار و تخصصی برخورد کردن با موضوعات اقتصادی مغایرت دارد و بدون ش

 اتالف منابع را بدنبال دارد. 

نوع  021در بیش از  ،فعالیت صنعتیرشته  001این شیوه پیگیری هدف باعث گردید که ایران در بین حدود 

چهار رقمی وارد شود که وضعیت این نوع فعالیت به لحاظ رقابت پذیری و انحصاری  آیسیکفعالیت با کد 

 بودن در جدول زیر ارائه شده است. 

بین   HHIمعرف بازار نسبتاً  رقابتی،  511کمتر از  HHIمعرف بازار رقابتی،  011کمتر از  HHIجدولدر این 

 شاخص بازار انحصاری در نظر گرفته می شود. 0111باالتر از  HHIبازار نسبتاً  انحصاری و  0111و  511

 پذیری صنایع ایرانوضعیت مربوط به توان رقابت :1جدول 

کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 نسبتاً رفابتی 0/29 00/43 902 27 عمل آوری و حفاظت ماهی  0504

 انحصاری 2/71 4/50 0150 52 تولیدروغن و چربی حیوانی ونباتی  0502

 نسبتاً رقابتی 0/40 3/05 419 414 رکشتاردام و طیو 0505

 نسبتاً رقابتی  4/22 3/43 974 024 عمل آوری وحفاظت گوشت 0502

نسبتاً  3/52 7/21 291 27 پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما 0507

 انحصاری

 انحصاری 2/34 3/77 4723 02 پستهپاک کردن ودرجه بندی و بسته بندی  0500

 نسبتاً رقابتی 95 0/44 490 422 فاظت میوه ها و سبزیهاعمل آوری وح 0503

 نسبتاً رقابتی 2/95 2/44 494 452 تولید فرآورده های لبنی 0541

 نسبتاً رقابتی 5/54 0/92 271 430 آماده سازی و آردکردن غالت وحبوبات 0590
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کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 انحصاری 49/70 54 0925 91 تولید نشاسته و فرآورده های نشاسته ای 0594

 نسبتاً رقابتی 3/90 5/42 403 011 حیواناتتولید خوراک دام و  0599

 نسبتاً رقابتی 3/24 3/42 957 70 تولید قند و شکر  0524

 انحصاری 9/20 7/57 0404 72 تولید آب نبات و شکالت نقل و.... 0529

 انحصاری 43/52 05/27 0942 043 تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل 0522

نسبتاً  4/90 7/00 402 35 یینانوا 0525

 انحصاری

نسبتاً  4/57 5/24 529 424 تولید نان شیرینی و بیسکویت وکیک 0522

 انحصاری

 انحصاری 9/02 01 5032 74 چای سازی  0527

 نسبتاً رقابتی 5/97 3/42 475 470 تولید سایر محصوالت غذایی  0520

 انحصاری 4/30 5/73 4103 3 تولیدالکل اتیلیک از مواد تخمیر شده 0550

 انحصاری 011 2/33 3193 7 تولید مالتا و ماءالشعیر 0559

نسبتاً  2/50 2/95 592 21 تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار  0555

 انحصاری

 انحصاری 2/02 9/20 0421 92 تولید دوغ و آب معدنی  0552

 صار کامل انح 011 011 7594 4 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 0211

 رقابتی 5/07 0/01 09 597 آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج 0700

 انحصاری 7/72 2/22 0242 72 تکمیل منسوجات 0704

نسبتاً  24 0/29 223 71 تولید کاالهای نساجی ساخته 0740

 انحصاری

 انحصاری 011 4/32 4720 5 تولید طناب و ریسمان و نخ قند و توری 0749

 انحصاری 70 20 0950 74 ید قالی و قالیچه دستبافتول 0742

 انحصاری 011 011 2292 9 تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 0745

 نسبتاً رقابتی  9/97 42 425 442 تولید فرش ماشینی و موکت  0742

 انحصاری 4/00 9/77 4490 41 تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده  0743

نسبتاً  9/23 4/51 000 43 وبافی و قالب بافی کشبافی و تریک 0790

 انحصاری
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کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 انحصاری 5/39 7/22 0905 04 جوراب بافی 0794

نسبتاً  2/23 2/97 522 094 کاتولید پوش 0001

 انحصاری

نسبتاً  2/50 21 544 09 دباغی وتکمیل چرم  0300

 انحصاری

 انحصاری 011 5/03 4091 5 تولید کیف و چمدان و محصوالت 0304

 نسبتاً رقابتی  27 99 220 013 تولید کفش  0341

 انحصاری 9/35 0/04 9297 02 اره کشی و رنده کاری چوب 4101

 انحصاری 5/72 5/52 0191 21 تولید ورقهای روکش شده و تخته  4140

نسبتاً  4/52 2/20 219 97 بندیهتولید مصنوعات نجاری و طبق 4144

 انحصاری

 انحصاری 2/39 0/23 0222 00 فظه های چوبیتولید ظروف و مح 4149

 انحصاری 7/07 2/22 0227 09 تولید سایر محصوالت چوبی و تولید  4143

 انحصاری 5/09 9/70 0025 20 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا 4010

 نسبتاً رقابتی  0/93 2/42 947 055 تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  4014

 نسبتاً رقابتی 4/51 3/92 270 05 االهای کاغذی و مقواییتولید سایر ک 4013

 انحصاری 9/02 70 4443 45 انتشار روزنامه و مجله و نشریات اداری  4400

نسبتاً  22 2/25 720 21 انتشار کتاب و بروشور  4404

 انحصاری

انحصار  011 011 5172 5 سایر انتشارات  4403

 نسبتاً کامل

 انحصاری 71 0/57 0012 019 چاپ 4440

 انحصاری 011 39 2522 20 فعالیتهای خدماتی مربوط به چاپ 4444

 انحصاری 011 0/32 9714 2 کککوره تولید فرآورده های  4901

 انحصاری 0/70 55 0151 091 تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده  4941

نسبتاً  23 51 007 411 تولید مواد شیمیایی اساسی  4200

 انحصاری

 انحصاری 2/35 4/34 4291 52 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  4204



 
 
 
 

 

11 
 

کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 انحصاری 5/39 0/74 4000 34 تولید مواد الستیکی  4209

 انحصاری 05 25 0550 45 تولید سموم دفع آفات وسایر فرآورده ها 4240

 نسبتاً رقابتی 2/95 2/41 422 052 تولید انواع رنگ و روغن جال 4244

 نسبتاً رقابتی 2/92 40 420 055 دارو و مواد شیمیایی  تولید 4249

نسبتاً  2/25 2/22 200 020 تولید صابون و مواد پاک کننده 4242

 انحصاری

نسبتاً  2/52 2/93 505 04 تولید سایر محصوالت شیمیایی  4243

 انحصاری

 انحصاری 30 4/30 4270 09 تولید الیاف مصنوعی  4291

 انحصاری 7/34 7/29 0205 40 ویی و تویی تولید الستیک ر 4500

 نسبتاً رقابتی  2/23 0/99 292 02 تولید سایر محصوالت الستیکی  4503

 نسبتاً رقابتی  9/40 5/05 009 714 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  4541

نسبتاً  2/29 0/90 240 50 تولید شیشه جام  4200

 انحصاری

نسبتاً  0/20 2/51 392 57 بجز شیشه خام  تولید محصوالت شیشه ای 4204

 انحصاری

 نسبتاً رقابتی 0/20 2/47 215 75 تولید کاالهای سرامیکی غیر نسوز 4230

 انحصاری 4/03 9/70 0240 40 تولید محصوالت سرامیکی نسوز 4234

 نسبتاً رقابتی  97 3/49 432 057 تولید سیمان و آهک و گچ 4232

 نسبتاً رقابتی  7/41 5/04 019 933 خته شده تولید محصوالت سا 4235

 رقابتی  3/3 2/0 20 905 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 4232

 رقابتی  2/0 7/2 99 224 تولید آجر 4237

 نسبتاً رقابتی  4/95 3/41 450 33 تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی  4230

 رفابتی  9/09 2/00 02 932 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی  4233

 انحصاری 70 0/55 0002 401 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  4701

 انحصاری 5/30 2/32 5422 03 تولید محصوالت اساسی مسی  4740

 انحصاری 4/07 0/79 0350 04 تولید محصوالت اساسی آلومینیومی  4744

نسبتاً  3/27 27 753 55 تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت  4749
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کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 انحصاری

نسبتاً  4/27 0/24 241 052 ریخته گری آهن و فوالد  4790

 انحصاری

 انحصاری 04 7/71 4097 20 ریخته گری فلزات غیرآهنی  4794

 انحصاری 2/20 0/20 0444 473 تولید محصوالت فلزی ساختمانی  4000

بتاً نس 4/52 2/24 222 041 ها و ظروف هتولید مخازن وانبار 4004

 انحصاری

 انحصاری 34 70 0340 99 چکش کاری و پرس کاری و قالب زنی  4030

 انحصاری 7/20 3/59 0104 077 تولید لوازم خانگی طبقه بندی  4034

 نسبتاً رقابتی  20 40 213 20 تولیدآالت برنده و ابزار دستی  4039

 ی نسبتاً رقابت 92 42 493 932 تولید سایر محصوالت فلزی  4033

 انحصاری 30 2/39 2740 03 لید موتور و توربین تو 4300

 نسبتاً رقابتی  2/25 4/91 970 045 تولید پمپ و کمپرسور  4304

 انحصاری 7/77 25 0570 92 لید یاتاقان و دنده و چرخ دنده تو 4309

 انحصاری 3/04 0/23 0539 47 تولید اجاق و کوره و مشعلهای کوره  4302

 نسبتاً رقابتی  5/20 0/90 229 22 تجهیزات باالبرنده و جابجا کننده  تولید 4305ُ

نسبتاً  2/52 7/20 500 094 تولید سایر ماشین آالت با کاربردعام  4303

 انحصاری

 انحصاری 00 3/00 9772 07 تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری  4340

 نسبتاً 0/20 3/92 520 09 تولید ماشین ابزارها 4344

 انحصاری

 انحصاری 011 011 7229 5 تولید ماشین آالت متالوژی 4349

 انحصاری 9/35 0/30 9027 50 تولید ماشین آالت معدنی و استخراج 4342

نسبتاً  2/20 3/99 514 71 تولید ماشین آالت عمل آوری  4345

 انحصاری

 انحصاری 9/32 4/03 2151 40 تولید ماشین آالت برای تولید  4342

نسبتاً  4/29 0/23 391 57 تولید سایر ماشین آالت با کاربردخاص  4343

 انحصاری
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کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 نسبتاً رقابتی  3/25 2/91 920 411 بندی تولید وسایل خانگی طبقه 4391

نسبتاً  3/20 21 223 94 تولید ماشین آالت اداری و حسابگر  9111

 انحصاری

 انحصاری 4/73 20 4137 79 تولید موتورهای برق و ژنراتور  9001

نسبتاً  2/59 7/21 529 027 د دستگاههای توزیع و کنترل نیروتولی 9041

 انحصاری

نسبتاً  7/51 5/92 543 001 تولید سیم و کابل عایق بندی شده  9091

 انحصاری

 انحصاری 0/33 2/34 9022 00 باطرهای اولیه  ها وتولید انباره 9021

 انحصاری 9/79 52 0127 54 تجهیزات  تولید المپهای الکترونیکی و 9051

 انحصاری 4/31 0/09 9330 51 تولید سایر تجهیزات الکتریکی  9031

 انحصاری 7/22 7/20 0011 91 تولید المپهای الکترونیکی  9401

 انحصاری 0/32 30 9712 00 تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی 9441

 انحصاری 5/30 72 0200 45 رادیوییتولید گیرنده های تلویزیونی و  9491

نسبتاً  2/51 3/95 277 39 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی  9900

 انحصاری

نسبتاً  0/72 2/59 301 99 تولید ابزار ها و وسایل ویژه اندازه گیری 9904

 انحصاری

 انحصاری 011 011 5051 9 تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی  9909

 انحصاری 3/30 5/34 2144 04 رهای اپتیکی و تجهیزات تولید ابزا 9941

 انحصاری 011 2/30 9153 0 تولید ساعتهای مچی و انواع دیگر  9991

 انحصاری 0/39 0/72 4044 92 تولید وسایل نقلیه موتوری  9201

 انحصاری 0/31 9/05 2302 27 اتاق سازی برای وسایل  –تولید بدنه  9241

 نسبتاً رقابتی  900 9/44 032 523 ملحقات تولید قطعات و  9291

 انحصاری 011 2/03 2103 0 تولید و تعمیر انواع کشتی  9500

نسبتاً  5/74 9/51 310 44 تولید و تعمیر انواع قایق  9504

 انحصاری

 انحصاری 2/33 0/30 2290 07 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن  9541
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کدچهار

 رقمی

تعداد  یتنام فعال

 بنگاه ها

شاخص 

 الدهرفین

سهم بنگاه های برتراز 

 بازار )درصد(

 نوع بازار

 چهاربنگاه

(C2) 

هشت 

 (C0بنگاه)

 نسبتاً رقابتی 9/20 2/47 902 013 تولید انواع موتور سیکلت  9530

 انحصاری 7/39 7/02 4229 3 تولید انواع دوچرخه و صندلی  9534

 انحصاری 011 0/39 5937 0 تولید سایر وسایل حمل و نقل  9533

نسبتاً  4/52 4/25 735 037 تولید مبلمان  9201

 انحصاری

 نحصاریا 011 011 01111 02 تولید جواهرات و کاالهای وابسته  9230

 انحصاری 011 37 9291 5 تولید کاالهای ورزشی  9239

 انحصاری 011 011 290/2 2 تولید وسایل بازی و اسباب بازی  9232

 نسبتاً رقابتی  5/24 4/99 202 090 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده 9233

 انحصاری 35 4/00 4292 00 بازیافت ضایعات و خرده های غیر فلزی 9741

وری در پذیری صنعتی ایران )رویکردی جامع به تحوالت بهرهمأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. افزایش توان رقابت

 0930صنعت ایران( مردادماه 

 

ها که نقش بسیار مهمی در دستیابی وری بنگاهتواند در میزان بهرهدهد که ساختار بازارها میمطالعات نشان می

تر دارد، از اهمیت برخودار است. به لحاظ نظری، بازارها به بازار رقابت کامل و انحصار بازارهای گستردهبه 

ها تاثیرگذار باشد. بازارهایی وری بنگاهتواند در بهرهبودن میا انحصارییبندی هستند که رقابتی کامل قابل طبقه

وری های مناسب تولید به منظور افزایش بهرهشیوهکه ساختار انحصاری دارند، برای پیداکردن و بکارگیری 

 وری پایین است. د، لذا در اینگونه صنایع بهرهرانگیزه الزم وجود ندا

وری در پذیری صنعتی ایران )رویکردی جامع به تحوالت بهرهایش توان رقابتفزا»ای که با عنوان نتیجه مطالعه

 منتشر شده است، عبارتند از: 0930اه سال توسط نیلی و همکارانش در مردادم« صنعت ایران(

پاالیشگاههای نفت  -(، صنایع تولید زغال کک02سیگار )-نج صنعت تولید محصوالت توتون و تنباکوپدر  -0

(، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 47(، تولید فلزات اساسی )49ای )های هستهو سوخت

نزولی است. این بدین  ،االیی وجود دارد، ولی این شاخص تمرکز( تمرکز بشدت ب97( و بازیافت )92)

 معناست که میزان انحصار در این صنایع کاهش یافته است.
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ساخت کاال از نی و مواد  -غیر از مبلمان -و محصوالت چوبی و چوب پنبهدر صنعت تولید چوب  -4

ت تولید مواد محصوالت (، صنع44های چاپ شده )(، صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه41حصیری )

ر اپتیکی ا(، تولید ابزار پزشکی و ابز94ها و وسایل ارتباطی )(، تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه42شیمیایی )

(، 95( و صنعت تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )99و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت )

( این 0. وجه تمایز این گروه از صنایع با صنایع مندرج در بند )تمرکز وجود دارد، اما این تمرکز شدید نیست

(، درسالهای ابتدایی تمرکز بسیار شدید بود و در چند سال منتهی به سال 4است که در صنایع مندرج در بند )

 از شدت تمرکز کاسته شد. 0902

گ نشاک و عمل آوردن و ر(، تولید پو07(، تولید منسوجات )05غذایی و آشامیدنی ) مواد در گروه صنایع -9

و یراق و تولید کفش (، دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین 00کردن پوست خزدار )

(، تولید سایر 45(، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )40(، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )03)

(، تولید 40آالت و تجهیزات )ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز (، 42محصوالت کانی غیرفلزی)

آالت اداری و حسابگر و (، تولید ماشین43بندی نشده در جای دیگر )آالت و تجهیزات طبقهماشین

( و تولید مبلمان و 90بندی نشده جای دیگر)آالت و دستگاههای برقی طبقه(، تولید ماشین91محاسباتی )

در این گروه از صنایع برعکس دو گروه از منابع مندرج در (. 92بندی نشده در جای دیگر )مصنوعات طبقه

( مثل 9( تمرکز وجود ندارد و رقابت هم شدید نیست. در برخی از صنایع مندرج در بند )4( و )0بندهای )

ای که تا سال تولید مواد غذایی و آشامیدنی روند تغییر ساختار متمرکز صنعت بسیار سریع بوده و به گونه

تمرکز متوسط وجود داشت و از آن به بعد  0901ر این صنعت بسیار شدید بود و تا سال تمرکز ب 0975

 حاکم شد. 0909د منسوجات، وضعیت شدیداً رقابتی از سال یتمرکز وجود نداد. فقط در صنعت تول

ه جزء صنعت نساجی در هیچ صنعتی وضعیت شدیداً بگویای این واقعیت است که  0930نتیجه بررسی سال 

ی وجود ندارد و در نیمی از صنایع کشور تمرکز وجود دارد و این تمرکز در دوره مورد بررسی کاهشی رقابت

 بود.

 95( که در مجموع 47( و فلزات اساسی )92و نیم تریلر ) ریل نقلیه موتوری و تریلوسادر دو صنعت تولید 

( که 42محصوالت شیمیایی ) کنند تمرکز شدید وجود دارد. دردرصد ارزش افزوده کل صنعت را تولید می

کند، وضعیت تمرکز متوسط وجود دارد. در تولید سایر محصوالت کانی درصد ارزش افزوده را تولید می 00
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کند، تمرکز وجود ندارد، اما ساختار رقابتی درصد ارزش افزوده کل صنعت را تولید می 02( که 42غیرفلزی )

درصد ارزش افزوده را تولید  21ک به یداز چهار صنعتی که نز ،نتیجه گرفت توانیهم نیست. لذا اینگونه م

کند، در سه صنعت تمرکز متوسط و شدید وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه وضعیت تمرکز به می

(، 42( و )42(، )47(، )92شدن است، اما با تأکید بر چهار صنعت مهم با کد آیسیک دو رقمی )سمت رقابتی

در ایران دارای تمرکز )انحصار( قابل توجهی است. به طور کلی آنچه در این قسمت آمده  ساختار صنعت

رشته فعالیت به تفکیک کد آیسیک دو رقمی در سال  49رشته فعالیت از  00دهد که در است نشان می

 رشته فعالیت صنعتی تمرکز بسیار شدید است. 5، تمرکز متوسط و باال وجود دارد و در 0902

شود تا انجام فعالیتها قابل تمرکز و انحصار، رقابت قرار دارد. رقابت اگر در فعالیتها بوجود آید باعث مینقطه م

توان اینگونه بیان کرد که رقابت از کننده افزایش پیدا کند. لذا میتر گردد و در واقع رفاه مصرفهزینهکم

توجه »شود، پذیری ارائه مییفی که از رقابتکننده رفاه اقتصادی خواهدبود. در تعروری تأمینطریق بهره

ای از نهادها، سیاستها و عوامل مشارکت دارند که سطح پذیری مجموعهدر رقابت «0وری است.اصلی به بهر

وری به پذیری و بهرهکننده رقابتکند. بر این اساس است که عوامل تعیینوری یک کشور را تعیین میبهره

 شوند.بندی میطور یکسان دسته

گذاری شدن نیروی کار، تقسیم کار، سرمایهکننده ثروت عبارتند از: تخصصیاز نظر اقتصاددانان عوامل تعیین

 ،و آموزشی(، پیشرفت تکنولوژیکی، ثبات در اقتصاد کالن، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون )فیزیکی

، اندازه بازار، کیفیت نهادهای دولتی ها، شرایط تقاضاشفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاه

 وری نقش دارد.()به طور مستقیم در بهرهوری( و سطح مهارت نیروی کار )شرایط عمومی افزایش بهره

پذیری دارند در اختیار دولت هستند و عواملی که به طور عوامل و شرایط عمومی که تأثیر غیرمستقیم در رقابت

-ار هستند در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه ها و سایر نهادها ایجاد میوری اثرگذزان بهرهیمستقیم بر م

پذیری دهنده هر یک از ارکان مختلف رقابتشوند. اما الزم است این نکته مدنظر قرار گیرد که عوامل تشکیل

قتصاد عوامل مرتبط به هم در ا پذیری کشورها با بهبود همزمانبا یکدیگر همبستگی دارند. بنابراین رقابت

پذیری تحت تأثیر دو گروه از دهد. رقابتشود و فقط با رفع ضعف به صورت مجزا رخ نمیایجاد می

 قرار دارد. متغیرهای خرد و کالن که در نمودار زیر ارائه شده است، 

                                                            
 50و  51همان، ص -0
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 پذیری: عوامل مؤثر بر رقابت1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: همان                                 

 

 در اقتصاد کشور بخش صنعتتحلیل وضعیت  – 3

شود. اگر ایران بخواهد به یک کشور صنعتی  های مهم محسوب می در اقتصاد ایران یکی از بخش بخش صنعت

درصد برسد. برای  45ای اقدام کند تا سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به  تبدیل شود باید به گونه

برنامه توسعه دهگانه کشور اهدافی به تصویب رسید که عمالً محقق نشده است که تحقق این هدف در قوانین 

 پرداختن به دالیل مربوط به این عدم تحقق وظیفه این نوشتار نیست.

نفر کارکن و بیشتر به  01کارگاه صنعتی  02237تعداد  0934که در سال  0دهد های انجام شده نشان می بررسی

دهند. نتایج طرح آمارگیری  درصد کاهش را نشان می 2/1د که نسبت به سال قبل فعالیت صنعتی اشتغال داشتن

 در جدول زیر ارائه شده است:  0905-0934 های ها در سال از اینگونه کارگاه

 1331-1332های  نفر کارکن و بیشتر در سال 11های صنعتی  : تعداد کارگاه 2جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1331 1336 1331 شرح

 02237 02702 02324 05911 02090 - 05070 02157 کارگاه

 02970 02549 02222 02325   05212 055900 خصوصی

 942 420 900 955   272 542 عمومی

 مأخذ: مرکز آمار ایران. سالنامه آماری سالهای مختلف

                                                            
 .شود مراجعه بیشتر و کارکن نفر 01 صنعتی های کارگاه از آمارگیری طرح نتایج گزارش به بیشتر اطالعات برای -0

پذیری اقتصاد خردرقابت  

بودن استراتژی و پیشرفته

هاعملیات بنگاه  

بودن استراتژی و پیشرفته

هاعملیات بنگاه  

بودن استراتژی و پیشرفته

هاعملیات بنگاه  

کالنپذیری اقتصاد رقابت  

بودن استراتژی و شرفتهپی سیاستهای اقتصاد کالن

هاعملیات بنگاه  
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لغایت  0905الهای کشور در س بخش صنعتآنچه که در این جدول آمده است گویای این واقعیت است که 

ها از چرخه از شرایط خوبی برخوردار نبوده است و به همین دلیل است که تعدادی از اینگونه کارگاه 0934

سر تولید خارج شدند. این بدین معناست که یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور دوران بسیار سختی را پشت

ت بسیار زیادی مواجه بود. این وضعیت نامناسب گذاشته است و در واقع شرایط تولید برای آنها با مشکال

در کشور تعطیل شود که جزئیات آن در  0ها با مالکیت عمومی و خصوصیباعث گردید تا تعدادی از کارگاه

های صنعتی در کشور در سالهای موردنظر باعث شده که جدول باال آمده است. بدون شک تعطیل شدن کارگاه

در  بخش صنعتو به تناسب این وضعیت سهم بوجود آید  ای رات بسیار عمدهدر تولیدات صنعتی کشور تغیی

 ارائه شده است. 9و  4ول اتولید ناخالص داخلی متغیر باشد. این وضعیت در جد

 1331-1332: نرخ رشد گروههای مربوط به تولید ناخالص داخلی در سالهای 2جدول 

شرح

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنعت

گروه معدن

گروه خدمات

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 مأخذ: محاسبات انجام شده

 1331-1332: سهم هر یک از گروههای مربوط به تولید ناخالص داخلی در سالهای 3جدول 

شرح

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنعت

گروه معدن

روه خدماتگ

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 مأخذ: محاسبات انجام شده

                                                            
ها، سازمانهای دولتی، بانکها، درصد سرمایه آن به وزارتخانه 51تمام یا بیش از  شود کههایی اطالق میهای عمومی به کارگاهمنظور از کارگاه -0

 نهادهای انقالب اسالمی، شهرداریها و سایر مؤسسات بخش عمومی تعلق دارند.

صد سهام آن به در 51اند و تمام یا بیش از هایی هستند که به صورت شرکت تعاونی به ثبت رسیدهکارگاههای خصوصی )تعاونی( منظور کارگاه

درصد سرمایه آن به افراد متعلق  51هایی هستند که تمام یا بیش از های خصوصی )غیرتعاونی( کارگاهاعضای تعاونی متعلق است و منظور از کارگاه

 است.
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بسیار  0934لغایت  0900های  در سال بخش صنعتست نرخ رشد تولیدات طور که در این جداول آمده ا همان

آنچه که  .کاهش یافته است 0934درصد در سال  2به حدود منفی  0900درصد در سال  09متغیر و از حدود 

به بعد با وضعیت بسیار سختی  0903کشور از سال  بخش صنعتدهد که  آمده است نشان می 4در جدول 

های اقتصادی   وضعیت باعث گردید نرخ رشد صنعت منفی شود و این در تاریخ فعالیتمواجه شد که این 

آید ریشه اصلی این وضعیت نابسامان را  سابقه بود. به نظر می کشور )حداقل پس از دوران جنگ تحمیلی ( بی

وجو  به بعد شدت یافت، جست 0905و  0902های  های چندجانبه بر کشور که از سال باید در وضع تحریم

 کرد.

 0934و  0930های   طوری که در جدول نیز ارائه شده است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال همان

های  درصدی شده است و این به معنای این است که اقتصاد ایران در سال 4و منفی  7به ترتیب حدود منفی 

از این وضعیت بسیار سخت است. ریشه این پذیری  ای فرو رفته است که برگشت سابقه مورد نظر در رکود کم

و سیاستهای بد اقتصادی اعمال شده در این دوران  ها  طوری که ذکر شد باید در وضع تحریم رکود عمیق همان

ای را که نباید از آن غافل شد این است که تحریم تنها عامل به رکود رفتن اقتصاد  وجو کرد. ولی نکته جست

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،  دارای مشکالت خُرد و کالن بسیاری در عرصهنبود، بلکه اقتصاد ایران 

و تولید ناخالص ملی به اینگونه کاهش یابد.به نظر  بخش صنعتاجتماعی و مدیریتی است که باعث گردید تا 

که  توان به تغییراتی به دنبال داشته است می بخش صنعتآید در خصوص توضیح اثراتی که اعمال تحریم بر  می

 در صادرات این بخش به وجود آمده است، اشاره کرد:

کنند تا  ترین اهدافی است که کشورها برای تحقق آن تالش می صادرات کاالها و خدمات یکی از مهم

های توسعه و دیگر قوانین تالش شده است  های مربوط به آن فراهم گردد. برای این منظور در برنامه  زیرساخت

ای را در اقتصاد جهانی از آن  ایران نتوانسته است جایگاه شایسته ،ها دد. با همه این تالشتا این هدف محقق گر

 خود کند. 

های کانی فلزی و کاالهای  و کشاورزی، کلوخه سنتیوضعیت مربوط به صادرات ایران که شامل گروه کاالهای 

ی نفتی( که در گزارش اقتصادی ها صنعتی در قالب صادرات گمرکی )بدون احتساب نفت، گاز، برق و فرآورده

 و ترازنامه بانک مرکزی آمده است به شرح جدول زیر ارائه شده است:
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      1332لغالیت  1334:ارزش صادرات گمرکی کاالهای صنعتی وغیرنفتی )بدون احتساب میعانات گازی( سالهای 1جدول

 "میلیون دالر"

 0934 0930 0931 0903 0900 0907 0902 0905 0902 شرح

(0صادرات صنعتی)  7714 3551 00520 02224 07107 41032 47531 45097 42337 

صادرات غیرنفتی)بدون 

(4احتساب   گازی()  

01272 04337 05904 00992 40030 42550 99003 94527 90994 

 39105 30199 025500 004700 00942 010403 37227 72031 22922 کل صادرات

 بانک مرکزی مأخذ:

 رکزی جمهوری اسالمی ایران . خالصه تحوالت اقتصادی کشور سالهای مختلفبانک م (0)

در سالیان اخیر دچار تحوالت بسیاری شد و در سایه این تحوالت نرخ رشد این بخش کشور  بخش صنعت

منفی گردید. این وضعیت باعث شد تا در صادرات این بخش نیز تغییراتی بوجود آید. آنچه که در جدول آمده 

ه مراجعه بشد.  یاست نشان می دهد که ارزش صادرات صنعتی در سالیان اخیر بدلیل وضع تحریم کاهش

 0902دهد که صادرات ایران در سالهای گزارشهای منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می

آفریقا و اقیانوسیه بود. در سالهای مورد نظر به طور متوسط به تفکیک قاره به امریکا، اروپا، آسیا، 0930لغایت 

 4/1و  7/0و  5/0 اقیانوسیه اروپا و ،اقاره آسیدو  کشور به درصد از ارزش صادرات غیرنفتی 9/04و  0/04

درصد از افزایش صادرات غیر نفتی کشور به ترتیب به سه قاره آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه تعلق داشت و ارزش 

همواره روند افزایش داشته است. در بخش واردات  0930صادرات غیرنفتی کشور به قاره آسیا به غیر از سال 

درصد از  5/1و  5/4درصد از ارزش واردات کشور به دو قاره آسیا و اروپا و  7/92 و 0/53نیز به طور متوسط 

 ارزش واردات کشور به ترتیب به قاره های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه اختصاص داشت.

 : صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک قاره های مقصد6جدول 

 0930 0931 0903 0900 0907 0902 0905 0902 واحد شاخص

ارزش صادرات 

 غیرنفتی

 94552 99004 42204 40393 00992 05904 04337 01272 میلیون دالر

 440 445 423 471 500 497 427 073 میلیون دالر ارزش آمریکا

 7/1 7/1 0 4/0 4/9 5/0 0/4 7/0 درصد سهم

 791/0 033/4 294/4 059/9 002/4 339/4 250/4 702/0 میلیون دالر ارزش اروپا
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 9/5 5/2 4/3 2/02 7/05 5/03 3/00 07 درصد سهم

 710/43 022/91 479/49 279/07 510/02 770/00 320/3 920/0 میلیون دالر ارزش آسیا

 5/30 9/30 7/07 0/73 0/73 3/72 2/72 7/73 درصد سهم 

 722 254 225 991 475 402 432 024 میلیون دالر ارزش آفریقا

 2/4 9/0 0/0 5/0 5/0 3/0 9/4 2/0 درصد سهم 

 91 20 000 20 77 40 49 41 میلیون دالر ارزش اقیانوسیه

 0/1 4/1 2/1 4/1 2/1 0/1 4/1 4/1 درصد سهم

 مأخذ : گمرک جمهوری اسالمی ایران

درصد از ارزش واردات کشور متعلق به دو قاره  7/92و  0/53 همچنین در طرف واردات نیز به طور متوسط

درصد از ارزش واردات کشور به ترتیب به قاره های آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه  1ر5و  4ر5آسیا و اروپا و 

 اختصاص داشته است. 

 : واردات کشور به تفکیک قاره های مبدا1جدول 

 0930 0931 0903 0900 0907 0902 0905 0902 واحد  شاخص

میلیون  ارزش واردات

 دالر

93420 20749 20293 52124 55407 22251 20707 59920 

میلیون  ارزش آمریکا

 دالر

7/0447 2/0407 0042 3/4137 0254 0010 2/0112 0442 

 9/4 2/0 7/0 2/4 7/9 9/4 3/4 0/9 درصد سهم

میلیون  ارزش اروپا

 دالر

4/03727 3/00797 0/41923 49153 03045 03512 05390 05434 

 7/40 0/45 9/91 3/95 0/20 24 3/22 2/51 صد/د سهم

میلیون  زشرا آسیا

 ردال

7/07022 0/40137 7/42220 5/

91093 

99970 29937 22510 42932 

 4/20 74 9/27 2/21 0/59 2/52 2/51 5/25 صدرد سهم

میلیون  ارزش آفریقا

 دالر

7/402 4/917 9/425 7/232 424 471 004 020 

 9/1 9/1 2/1 2/1 3/1 5/1 7/1 2/1 درصد سهم

اقیانو

 سیه

میلیون  ارزش

 دالر

9/030 9/924 7/423 3/420 434 070 9/050 472 

 5/1 4/1 9/1 5/1 2/1 5/1 3/1 5/1 درصد سهم

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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 دهد؟ برنامه جامع اقدام مشترک چه فرصتهایی را در اختیار اقتصاد ایران قرار می -4

کردن منافع خود و افزایش رفاه شهروندانش به  اقتصاد ایران مانند اقتصاد همه کشورهای دنیا برای حداکثر    

تعامل با کشورهای دیگر نیاز دارد. این تعامل قبل از اعمال تحریم های چند جانبه در قالب تجارت خارجی به 

به بعد و با تغییرشکل تحریم ها از حالت یک جانبه و یا دو جانبه به چند  0902سهولت انجام شد. اما از سال 

باعث گردید تا کلیه راههای تجاری و نقل و انتقاالت مالی، امور بیمه ای، حمل و نقل دریایی،  جانبه و فراگیر

 الملل قطع گردد.م با جامعه بینالهوایی و ....... با بسیاری از کشورهای دنیا و در یک ک

گر از طریق مجاری با وضع اینگونه محدودیتها بر ایران، ارتباط تجاری اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دی   

های رانت و فساد برای برخی از افراد باز شود و اتخاذ گردید و این باعث گردید تا زمینهرسمی و شفاف قطع 

، هزینه مبادله بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل گردد. پس یچنین روشی باعث گردید که در تعامالت تجار

خود وضعیت ی دیگر با هزینه بیشتری انجام شود. این رتباطات تجاری ایران با کشورهااتحریم باعث شد که 

 نابسامانی را در کشور تشدید کرد. 

ها، مدیریت بد اقتصادی دولت وقت البته الزم است این نکته در نظر گرفته شود که در تشدید این نابسامانی   

رقمی، تزریق بیش  م دور، تورودر آمدهای سرشار نفتی، ساختار نامناسب اقتصادی کش نمودن نهیدر شیوه هز

د نظر قرار گیرد که اقتصاد ایران م. بنابراین باید این نکته د و .... تأثیر بسیاری داشته استاز اندازه پول به اقتصا

و ......... در وضعیتی قرار داشت که تحریم توانسته، این ناکارآمدیها را  یقبل از تحریم به لحاظ مباحث نهاد

 تشدید کند.

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل "ا توجه به آنچه که در این گزارش و گزارشدر واقع ب  

آمده است، نشان می دهد که  وجود برخی از   "از تحریم، پس از تحریم و ارائه پیشنهاداتی برای پسا تحریم

این ریشه در ساختار ه دهه پنجاه و حتی پیش از آن وجود داشته است و ممشکالت اقتصاد ایران که از نی

کشور با نابسامانی بیشتری مواجه گردد که یکی از آنها عدم مدیریت امروز اقتصاد ایران دارد، باعث گردید که 

صاد کشور براساس اصول اقتصادی است. لذا در گام اول اگر ایران بخواهد مشکل اقتصادش را حل کند تاق

نظیم کند که قاعده پذیر باشد. اگر این تفکر حاکم نشود، لغو صادی خود را به گونه ای تتباید شیوه مدیریت اق

 تحریم نمی تواند تغییر چندانی را در اقتصاد ایران بوجود آورد. 
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طوری که در اطالعات مندرج در جداول مربوط به صادرات و واردات ایران آمده است، صادرات و همان 

تحریم ها تشدید شد، نوسانات و کاهشی یا در ترکیب  واردات کاالهای صنعتی وغیرصنعتی ایران از زمانی که

مناطق صادراتی ایران تغییر بوجود آمده است. اجرای دقیق برجام باعث می شود که در تحقق اهداف صادراتی 

و وارداتی تسهیل شود و هزینه مبادله های مربوط به آن کاهش پیدا کند. فرصتهایی که در برجام و در عرصه 

 ان فراهم شده است، باعث می شود که ایران مجدداً به فضای اقتصاد جهان برگردد.اقتصاد برای ایر

....(  و بخش خصوصی ،اجرای دقیق برجام باعث می شود که آن بخشی از دارایی های ایران )بانک مرکزی

ایران که از بلوکه شده بود در اختیار کشور قرار گیرد. در برجام این فرصت وجود دارد که منابع مالی متعلق به 

قبل صادرات نفتی و غیرنفتی از گذشته حاصل شده بود و بدلیل اعمال محدودیتهای بانکی، به ایران منتقل 

شود تا منابع مالی بیشتری در اختیار نهادهای پولی و مالی مینشده بود، در اختیار کشور قرار گیرد. این باعث 

 مورد نیاز کشور برای بخش های مولد تأمین گردد. نقدینگی  با استفاده از این منابع،قرار گیرد تا 

-انتقال پولی، مالی و انجام بیمه هایاز طریق اجرای بر جام این موقعیت در اختیار کشور قرار می گیرد تا زمینه

 های مختلف فراهم شود. 

ر داشت که تمام اما حال این فرصت در اختیار ایران قرار گرفته است، جای سئوال دارد که آیا می توان انتظا

مشکالت اقتصاد ایران برطرف گردد؟ برای پاسخ به این سئوال الزم است اشاره شود که اقتصاد ایران با چه 

 مشکالتی مواجه است؟ این موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. 

......... ایران است ی از مشکالت اقتصادی، سیاسی و .......خشبیان شده است بتهیه شده گزارش دو آنچه که در 

که ریشه در گذشته تاریخی این کشور دارد و باعث شده است تا علم اقتصاد کارکردهایی را که در بیشتر نقاط 

 پذیراقتصاد قاعده باعث گردید تا یدنیا از آن انتظار می رود، در ایران بدنبال نداشته باشد. مشکالت این چنین

اصول اقتصادی نباشد. حاکم نبودن اصول اقتصادی در اقتصاد ایران نباشد و مدیریت اقتصاد کشور براساس 

باعث گردید که منابع به شکل بهینه تخصیص پیدا نکند. راهبرد )استراتژی( کشور در بخشهای صنعت، 

کشاورزی، خدمات و دیگر بخشهای نامشخص باشد و سیاستهای متنوع و مختلف برای توسعه این بخشها 

ر دولتها این سیاستها تغییر کند. اگر ایران بخواهد مسیر تحول و پیشرفت را طی کند باید اتخاذ گردد و با تغیی

قرار  یاما آنچه از امروز وضعیت ایران استنباط می شود این است که کشور در شرایطاین رویکردحاکم شود و 

مولد بتواند مسیر تولید ندارد تا در آن تولید محقق شود و در واقع کشور از شرایطی برخوردار نیست که بخش 
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برای این منظور مطالب و مستندات زیر ارائه می شود. البته قبل از پرداختن به موضوع  را به آسانی طی نماید.

اصلی، الزم است بدانیم که موضوع علم  اقتصاد چیست. درخصوص موضوع علم اقتصاد به دو موضوع زیر 

 اشاره می کنند:

 چگونگی عملکرد بازار -0

 گی تولید و توزیع کاالعلم چگون -4

طرفداران این نظریه معتقدند که تولید و توزیع ثروت همیشه وجود داشته است ولی علم اقتصاد، علم جدیدی 

است و این علم جدید بر چگونگی افزایش ثروت سیستمها نظارت دارد تا این ثروت چگونه افزایش یابد. آدام 

کند که ثروت ملتها از طریق تقسیم کار افزایش می بیان احترصت که به پدر علم اقتصاد معروف است به یاسم

یابد و تولید رف افزایش میصمی یابد. با این تفکر، هر قدر بازار مبادالت گسترش پیدا کند در جامعه تولید و م

تولید ثروت تابعی از تقسیم کار و این نیز خود تابعی از گستره  ،ثروت زیاد خواهد شد. پس در این دیدگاه

 ازار یا مبادله است. ب

و بدون در نظر گرفتن این  در کشوری نظیر ایران اهمیت مبادله در تولید ثروت مورد غفلت قرا گرفته است

مرحله به این هدف متمرکز می شوند که اگر سرمایه گذاری زیاد شود، اگر تکنولوژیهای جدید بیاوریم، تولید 

یره های دیگر نادیده گرفته شود. برای تکمیل این موضوع افزایش پیدا می کند. این در حالی است که زنج

رف صیم زنجیره فرآیند اقتصادی را تولید و مصرف تشکیل می دهد و تولید، توزیع، مبادله و منادبدنیست که ب

ها قابل اصالح نیست. در ایران های یک زنجیر هستند و یک حلقه بدون ارتباط و هماهنگی با دیگر حلقهلقهح

این زنجیره تالش شد تا از طریق تزریق پول به اقتصاد کشور اشتغال ایجاد شود و  دون در نظر گرفتنعموماً ب

در تمامی دولتهای پس از انقالب مورد توجه قرار گرفت، البته ناگفته نماند که پیگیری این  این سیاست عموماً

 سیاست در عملکرد دولتها شدت و ضعف داشت. 

این زنجیره الزم است یک سلسله بسترهایی وجود داشته باشد. در واقع بدون  برای تحقق اهداف مندرج در

قرار گرفته . لذا علم اقتصاد بر پایه فروضی تواند باشدوجود این بندها کارکرد علم اقتصاد قابل حصول نمی

 باشند که از جمله آنها:ت که این فروض بعضاً حقوقی میاس

 حقوق مالکیت فردی  -0

 .باشندحاکمیت قانون می -4
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درباره این دو فرض حقوقی مؤثر در علم اقتصاد مباحث بسیار زیادی مطرح است و بساری معتقدند که حق 

شود که در تملک یا تصرف مالکیت فردی مهمترین زنجیره فرآیند ثروت است، زیرا مبادله بر چیزی انجام می

و کار، مالکیت  رات ناخواسته در فضای کسبفرد باشد. اگر فرد به این بیاندیشد که ممکن است با برخی از تغیی

 شود.دار شود، انجام فعالیت اقتصادی و مبادله با مشکل مواجه میآن خدشه

شود که حاکمیت قانون در آن وجود داشته باشد و البته حق مالکیت فردی در صورتی در جوامع رعایت می

پس اگر جوامع بدنبال این باشند که فعالیتهای  حاکمیت قانون در عملکرد فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار است.

خالف اقتصادی عملکرد مناسبی داشته باشد باید قانون در جامعه حاکمیت داشته باشد و حکومت قانون مفهوم م

در حاکمیت اراده خاص قاعده وجود ندارد. در حکومت قانون یک سلسله  حکومت اراده یا عده خاص است و

مه مشمول هستند و همه به رعایت آن ملزم هستند. حکومت قانون شبیه قواعد قواعد کلی وجود دارد که ه

بازی است و در روابط بازیگرها، قاعده بازی حاکم است و اراده هیچکدام از طرفها یا اراده شخص ثالث مؤثر 

داقت شود و صنیست. در حکومت قانون با توجه به حاکمیت قانون بر رفتار شهروندان، به قانون اعتماد می

کنند. غییر نمی، قانون با کیفیت هستند و دائم تقانونگذار و مجری را بازیگران قبول دارند و در اینگونه حکومتها

درصد ابتکار  31درصد اجرای قوانین و  31برای اینکه قانون دائماً تغییر نکند، بسیاری اعتقاد دارند که 

جریه باشد و در این صورت است که قوه مجریه آنچه را که قانونگذاری باید با ارائه الیحه توسط دولت و قوه م

شاخص نسبت ابتکار »دهد که ای که اخیراً انجام شده نشان میخواهد آورد. مطالعه بدست ،خواهدمی

دوره  0در برخی از هشت دوره مجلس شورای اسالمی نامناسب است. به صورتی که در این « قانونگذاری

اریه بود. این بدین معناست که کیفیت قانون سانین مصوب از نوع اصالحیه یا استفدرصد قو 01مجلس، تقریباً 

ای مضطرب است. در واقع جامعه ایران همانند بیماری جامعه ایراندر کشور پایین است و از این منظر، جامعه 

و با این  داروهای مختلفی را برای درمانش تجویز کردندهای خود بنا به تشخیصاست که پزشکهای مختلف 

 لغایت 0931داند چه کار باید بکند. مثال بارز این وضعیت، اقدام بانک مرکزی از فروردین حجم از داروها نمی

مورد به سیاستگذاری و یا اقدام در حوزه  71است. در این فاصله زمانی، بانک مرکزی در  0930مهرماه سال  07
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بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم  مورد آن به صدور 50است که حدود انجام داده ارزی 

 0بوده است.

فعالیت قانونگذاری و سیاستگذاری، انجام حال جای این سؤال دارد که آیا با توجه به چنین نابسامانی در عرصه 

شود؟ یا در چنین پذیر است؟ آیا در چنین فضایی حقوق مالکیت رعایت میتوسعه آن امکان اقتصادی و

شود که قانون با ثبات ها و یا افراد وقتی لحاظ میکند؟ حقوق مالکیت بنگاهعیتی حاکمیت قانون معنا پیدا میموق

بینی باشد. وقتی هیچ چیزی و درصدی قابل پیش 01لغایت  5باشد، ریسک انجام فعالیت با یک ضریب خطای 

تواند متغیرهای مؤثر در کتورهایی میبینی نباشند، بخش خصوصی با مراجعه به چه فاحتی قوانین قابل پیش

-تواند عوض شود و یا اجرا نشود آیا انجام سرمایهبینی کند؟ وقتی هر قانونی میانجام فعالیت خود را پیش

توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر حکومت قانون نباشد امکان رونق اقتصادی، پذیر است؟ پس میگذاری امکان

 و فعالیت اقتصادی بوجود نخواهد آمد. هاریزی ، رشد بنگاهبرنامه

اکنون بر سر راه تولید در کشور وجود دارد، نبود حاکمیت شرکتی در کشور است. مسئله اساسی دیگری که هم

از این منظر هنوز جامعه ایران تقریباً در عصر ماقبل مدرن قرار دارد. در این خصوص بد نیست که بدانیم 

د ایران نامناسب است. مطابق آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران در در اقتصا 4وضعیت حاکمیت شرکتی

نفر  51نفر و  01-23نفر،  01تحت عنوان نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  0932پنجم مهرماه سال 

باشد که واحد می 43932منتشر شده است، تعداد کل کارگاههای صنعتی  0934کارکن و بیشتر مربوط به سال 

شوند و نفرکارکن هستند که عمدتاً به صورت خانواری اداره می 01درصد کارگاههای  50از این تعداد حدود 

 است. اقتصاددهنده پایین بودن سهم شرکتی در این نشان

در بانک مرکزی انجام شد و در این  0900در سال « سازماندهی تولید»ای تحت عنوان در این مورد مطالعه

درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد توسط نهاد  2/97حدود  0902لغایت  0975که در سالهای  مطالعه آمده است

خانوار تولید شده است. در همین مطالعه آمده است که سهم خانوار در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران در 

 2/00شور نروژ درصد بود. این در حالی است که این سهم در ک 4/24به طور متوسط  0332-4112سالهای 

درصد است. باال بودن این سهم در اقتصاد ایران در مقایسه با برخی از کشورها یکی از موانع و تنگناهای تولید 

                                                            
« 0930لغایت مهرماه سال  0931های بانک مرکزی در حوزه ارزی، فروردین ماه سال ارزیابی اقدامات و بخشنامه»برای اطالعات بیشتر به گزارش  - 0

 در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، مراجعه شود. 04220با شماره مسلسل  0930که در آبان ماه سال

4 -Corporate Sector 
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و مانع رشد ارزش افزوده در کل اقتصاد است. ریشه این وضعیت در تأثیرپذیری فعالیتهای اقتصادی از سرمایه 

معتقد است که در جوامعی که بنا بدالیلی اعتماد مردم نسبت  وکویاماف"اجتماعی است. در تحلیل این وضعیت، 

شوند. لذا در چنین جوامعی تنها محفل امن هراسند و از هم دور میبه یکدیگر کم است، آنها از یکدیگر می

 0"گذاری، حیطه خانواده و آشنایان است.برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه

ای بود که همواره ترس از کرد نهادهای رسمی و غیررسمی حاکم بگونهبطورکلی در اقتصاد ایران مجموعه عمل

اعتمادی و زیان حاصل از این بی واج یافته و مردم برای گریز از ضررمشارکت و همکاری در میان مردم ر

 4دهند فعالیتهای اقتصادی عدم گسترش و افول شرکتهای اقتصادی در ایران شود.ترجیح می

ای خود ابتدا به ظرفیتها و توانمندیهای یافته برای تحقق اهداف توسعهکه جوامع توسعهدهد مطالعات نشان می

ای کمتر و با حداکثر کارایی و با یک ای توسعه دادند که بتوانند با هزینهدرونی خود متمرکز شدند و آنها را گونه

دیگری است.مصداق  ه گونهسرعتی مناسب به سوی اهداف متصور خود حرکت نمایند. این وضعیت در ایران ب

بارز این موضوع فرار نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده از کشور است. در این مورد خوب است که بدانیم 

هزار نفر نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص از کشور خارج و در  001تا  051به طور متوسط سالیانه 

هزار ایرانی  001تا  051شوند. خروج سالیانه کار میبه  کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا مشغول

 گیرد.ه در اختیار آنها قرار مینمیلیارد دالر سرمایه از کشور است که بدون کمترین هزی 051معادل خروج 

میلیارد دالر  0911بیش از  0902دهد که میزان سرمایه مالی ایرانیان خارج از کشور در سال آمار دیگر نشان می 

 2511میلیارد دالر برآورد شده است. عالوه بر این بیش از  311روت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بیش از و ث

-ایرانی در بورس دوبی سرمایه 0211هزار دانشجوی ایرانی در دوبی حضور دارند و بیش از  01شرکت و 

لیارد دالر سرمایه در اختیار دارند و در هزار می 2گوید ایرانیان خارج از کشور اند. آمار دیگری میگذاری کرده

کنند که اکثر آنها نیروی انسانی خالق، کارآفرین و صاحب ور زندگی میشمیلیون ایرانی در خارج از ک 5حدود 

توان اینگونه محاسبه کرد که هر تفکر هستند که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند. با این آمار می

 هزار دالر سرمایه در اختیار دارد. 011متوسط  ایرانی خارج از کشور به طور

دانشمند برجسته  9411استاد ایرانی در فهرست  42از طرف دیگر بر اساس گزارش مؤسسه تامسون رویتر، 

نفر در آمریکا، یک نفر در کانادا و یک نفر در انگلستان هستند  04نفر در داخل کشور،  01جهان قرار دارند که 

                                                            
 0900سال  "سازماندهی تولید"بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.  -0
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اکنون درصد ایرانیان تحصیلکرده هم 45نی برجسته در خارج کشور ساکن هستند. حدود هزار ایرا 04و حدود 

کشور در حال توسعه و توسعه  30ها در بین مغزکنند و ایران از نظر فرار یافته زندگی میدر کشورهای توسعه

هزار  4های گذشته هزار ایرانی در آلمان در سال 011نیافته جهان مقام اول را آن خود کرده است. از مجموع 

جلد  011آلمان تنها مستقیم میلیون ترک مهاجر  4جلد کتاب منتشر شده است، این در حالی است که از بین 

آموزی که در المپیادهای جهانی رتبه کسب دانش 045نفر از  31کتاب منتشر شده است. در سالهای گذشته 

هرگز به ایران برای زندگی کنند. بسیاری از آنان دریس میهای آمریکا تحصیل یا تاکنون در دانشگاهاند، همکرده

هزار مهندس و  451اکنون بیش از المللی پول همصندوق بینگرداند. مضاف بر این که مطابق آمار دایمی بر نمی

 کنند و مطابق آمار رسمی ادارههزار ایرانی با تحصیالت عالیه در آمریکا زندگی می 071پزشک ایرانی و بیش از 

نفر لیسانس از کشور مهاجرت  5275دکتری و سالیانه  9/4کارشناس ارشد،  05روزانه  0907گذرنامه، در سال 

های انسانی ایران به درصد سرمایه 05افزاید که بیش از المللی پول در ادامه میکردند. گزارش صندوق بین

 کنند.اروپا مهاجرت می درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 45آمریکا و 

گذاری خارجی وضع شده و بر اساس آن بدنبال این حال جای سؤال دارد که در کشور قانون جذب سرمایه

های ارزشمندی از کشور خارج شدند و یا هستیم که از خارج سرمایه جذب کنیم و غافل از اینکه چه سرمایه

های مناسب بدنبال این باشیم که با اتخاذ  مکانیسمدر حال خارج شدن هستند. آیا وقت آن نرسیده است که 

های عظیمی تهی شود؟ آیا اینها از کشور خارج نشوند؟ چه چیزی باعث شده است که کشور از چنین سرمایه

تواند پابرجا بماند؟ نباید در برخی از رویکردهای مدیریتی در کشور تجدیدنظر واقعاً با این شیوه تفکر ایران می

 کرد؟

دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی هایی که در سالیان گذشته و در سالهای اخیر انجام شده است نشان میبررسی

در کشور بسیار نامناسب است. این وضعیت از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که بسیاری از تئوریهای 

تقدند که میان توسعه اقتصادی نظران اقتصادی معپردازان علوم انسانی به طور عام و صاحباقتصادی و نظریه

متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی همبستگی بسیار شدیدی وجود دارد زیرا خانوار، دولت و بنگاه که همان 

کارگزاران اقتصادی هستند بر اساس میزان اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی به تعامل پویا و مبادله با یکدیگر 

شود. در واقع ادالت است که بسترهای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میپردازند و در چارچوب این مبمی

دهد. در سرمایه اجتماعی از طریق اثرگذاری بر رفتار کارگزاران اقتصادی، توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می
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تفاوت "شود که  اشارهخصوص اهمیت نقش سرمایه اجتماعی بد نیست به این نظریه فرانسیس فوکویاما 

شان بیش از آنکه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به سرمایه اجتماعی آنها ورها به لحاظ ساختار صنعتیکش

های ها و انجمنگروه یعنی میزان اعتمادورزی افراد یک جامعه به یکدیگر و نیز مشارکت آنها در تشکیل

 0"شهروندی بستگی دارد.

 4ن، در یکی از گزارشهای بانک مرکزی اینگونه آمده است:برای آگاهی از وضعیت سرمایه اجتماعی در ایرا

کاهش یافته است.  0904درصد در سال  01به  0959درصد درسال  51میزان اعتماد اجتماعی افراد از حدود 

این وضعیت در مقایسه با روندهای مشاهده شده در سایر کشورهای جهان، میزان افول اعتماد اجتماعی در 

  9بتاً کوتاه، بسیار زیاد و قابل تأمل است.ایران، در فاصله نس

در مرکز پژوهشهای مجلس  0939در سال  ی، گزارشین وضعیت سرمایه اجتماعی در ایراناما در خصوص آخر

 2شورای اسالمی منتشر شد که در این گزارش نتایج زیر بدست آمده است:

-نفر تایید می 04111با حجم نمونه  0902های حاصل از پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران در سال یافته

درصد است. برای مثال اعتماد به دولت  51کند که اعتماد به برخی نهادهای رسمی در اغلب موارد کمتر از 

درصد، اعتماد به مجمع  24درصد، اعتماد به شورای نگهبان  9/29ها درصد، اعتماد به مجلس و دادگاه 7/27

 درصد است. 9/29ها اعتماد به دادگستری و دادگاه درصد و 4/24تشخیص مصلحت نظام 

کننده سطح نازل ها و آمارهای موجود همگی بیاندر بخش دیگری از این مطالعه آمده است که در مجموع، داده

اند. البته کند که در تحقیق موردنظر به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی معرفی شدهعواملی حکایت می

کشور  024لمللی نیز مؤید این وضع است. زیرا ایران از نظر سرمایه اجتماعی در میان اگزارشهای مؤسسات بین

و  0930و در سالهای  017و  012به ترتیب در رتبه  0931و  0903، در سالهای 04در رتبه   0900در سال 

مز رنگ یعنی ایران در منطقه قر 0934قرار گرفته است و در گزارش سال  041و  040های به ترتیب رتبه 0934

 جزء کشورهای دارای سرمایه اجتماعی اندک قرار گرفته است. 

 در ادامه این مطالعه این چنین آمده است.

                                                            
 0900تولید. سال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. سازماندهی   1

 همان -4

 همان -9

و کار ایران )با تأکید بر نقش قوه مقننه(، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی. گزارش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب - 2

 02197شماره مسلسل 
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که در آنها -مانند درون خانواده-توان یافتهای اجتماعی را میبررسی ما نشان داد که هرچند هنوز حوزه

ن از حوزه خانواده، یا افت شدید اعتماد شاخص اعتماد، دارای وضعیت مطلوبی است، اما به محض خارج شد

-روبرو هستیم که نشان از کاهش ذخایر سرمایه اجتماعی است. همچنین مشاهده کردیم که اعتماد مردم به گروه

)نسبت به اعتمادی شدیدشود و تقریبا از بیای را شامل میهای مختلف اجتماعی، طیف بسیار گسترده

گیرد. در عین حال، ا اعتماد کامل )به معلمان و استادان دانشگاه( را در بر میت بنگاهداران و تجار و بازاریان(

اعتمادی عموم ( مورد کمنگاران و قضاتهای بسیار مهم و تأثیرگذار اجتماعی )مانند سیاستمداران، روزنامهگروه

 مردم قرار دارند. 

های مربوط به باور مردم به افت به داده شوند کهکننده میهای مربوط به اعتماد، زمانی نگرانمجموعه داده

قراررگفتن این دو مجموعه همکنارها در جامعه مراجعه کنیم. در های اجتماعی و گسترش ضدارزشارزش

 ,Arrow) کند. به نظر تحلیلگراناعتمادی گسترده در جامعه حکایت میبه روشنی از وجود بی ارقام،

اند و محیط مناسبی امعی که به لحاظ توسعه اقتصادی عقب ماندههای آشکار جو، یکی از مشخصه (62:4791

کارها ندارند.، فقدان اعتماد متقابل است. این مؤلفه، آنچنان از اهمیت وبرای فعالیت اقتصادی و موفقیت کسب

 ای کامالً ملموس، منجر به زیان اقتصادی برای این کشورها شده است و به ادارهبرخوردار است که به گونه

  خوب نظام سیاسی )حکمرانی خوب( آنها ضربه زده است.

شاخص روابط اجتماعی نیز از وضعیت خوبی در ایران برخوردار نیست. به گفته شهروندان نمونه آماری در 

دانند. ها، در تماس بودن با دیگران را امری مطلوب نمیمرکز استان، شهروندان در مرکز این استان 2پیمایش 

شهروندان دارای ارتباطات اجتماعی ضعیفی هستند که این امر به افت شدید سرمایه اجتماعی درصد  71حدود 

دوستانه، به عنوان سومین شاخص سرمایه اجتماعی، از وضعیت در این شهرها منجر شده است. رفتارهای نوع

کنند. سرمایه دوستانه شرکت میدرصد مردم خیلی کم در فعالیتهای نوع 34خوبی برخوردار نیست. بیش از 

شود. با دوستانه افراد در مجامع عمومی تولید و تقویت میهای نوعاجتماعی، کاالیی است عمومی که با فعالیت

دوستانه، های اخالقی زیادی درباره تشویق افراد به شرکت در فعالیتهای نوعوجود اینکه در فرهنگ ایرانی، پیام

 ضعف شدید این جنبه از سرمایه اجتماعی در ایران دارد.وجود دارد، اما آمارهای موجود حکایت از 

در مورد مشارکت اجتماعی نیز این نتیجه به دست آمد که سطح مشارکت اجتماعی بسیار پایین است. به رغم 

ها(، اکثریت افراد بر این باورند که نقش کمی در میل شدید افراد به مشارکت )نظرسنجی در مراکز استان
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به  گذاری، تمایل به سرمایهرند یا اصالً نقشی ندارند. جنبه دیگری از مشارکت اجتماعیها داگیریتصمیم

درصد  03؛ زیرا نیز در کشور، با وضعیت نامناسبی روبرو استجمعی است که این زیرشاخص صورت دسته

خص های فردی هستند. عضویت در نهادهای مدنی، به عنوان سومین زیرشاگذاریافراد مایل به سرمایه

مشارکت اجتماعی نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ زیرا با وجود مذهبی بودن اکثریت مردم و با وجود قرار 

درصد افراد به عضویت این  5/97های مدنی مورد توجه مردم، تنها گرفتن هیئتهای مذهبی در رأس انجمن

-نیزچندان مورد توجه مردم قرار نگرفته ها درآمده با تمایل به عضویت در آن دارند، نهادهای مدنی مدرنتشکل

گریزی های سیاسی در مرتبه آخر جدول است. این به معنای تشکلاند. نکته مهم، قرار گرفتن احزاب و گروه

 جامعه در ایران است.

وکار نیز دارای های سرمایه اجتماعی و وضعیت محیط کسبهای پژوهش، میان وضعیت شاخصبر اساس یافته

انجام »وکار ایران در گزارش های مربوط به وضعیت محیط کسبسبی باشد. برای مثال، دادهوضعیت نامنا

 01های گزارش مذکور بیانگر آن است که ایران از دهند. دادهنیز دقیقاً همین واقعیت را نشان می« وکارکسب

شاخص رتبه  4، در 045شاخص رتبه باالتر از  9و باالتر، در  051شاخص رتبه  2وکار، در شاخص انجام کسب

های انجام کدام از شاخصدارد. در مجموع، ایران در هیچ 51شاخص رتبه باالتر از  0و تنها در  01باالتر از 

( 0934) 4102( تا 0903) 4100های سری زمانی از سال وکار دارای رتبه مطلوبی نیست. نگاهی به دادهکسب

 ر در ایران دارد.وکاهای محیط کسبدهنده نزول شاخصنیز نشان

 های اخیروکار و نماگرهای آن در سال. رتبه ایران در شاخص سهولت کسب31جدول 

 4102 4109 4104 4100 سال

 017 07 51 29 وکارشروع کسب

 023 022 022 024 وسازکسب مجوز ساخت

 023 029 022 - دسترسی به انرژی الکتریکی

 020 025 025 053 ثبت مالکیت

 02 09 37 32 تباردریافت اع

 027 051 027 022 حمایت از سهامداران خرد

 093 043 045 000 پرداخت مالیات

 059 029 093 090 تجارت خارجی

 50 59 52 20 اجرای قراردادها

 043 042 045 007 وفصل ورشکستگیحل
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 054 025 022 021 رتبه کلی

 003 005 009 009 تعداد کشورها

 .4، ص0934وکار بانک جهانی، ر گزارش انجام کسبوضعیت ایران دمأخذ: 

 

وکار جایگاه های محیط کسبکدام از شاخصکه کشور ما نه تنها در هیچ دهندهای این جدول نیز نشان میداده

ها با افول رتبه مواجه شده و نیز تقریباً اغلب این شاخص 0934تا سال  0903مناسبی ندارد، بلکه از سال 

دهند که نهادهای دولتی باید به سرعت ها نشان میوکار در کشور بدتر شده است. این دادهوضعیت محیط کسب

 وکار اقدام کنند. در زمینه بهبود محیط کسب
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 گیری:نتیجه

ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه به لحاظ سیاسی و اقتصادی ورود به شرایط جدید را 

ثباتری را نسبت عیت بیضاست. اما متأسفانه در حال حاضر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... وزودتر آغاز کرده 

سال اخیر گواه این  51به اینگونه کشورها دارد. نرخ رشد اقتصادی پرنوسان و روند کاهش آن در بیش از 

 واقعیت است. 

نبوده است و توزیع قدرت و ثروت  دهد که در یک قرن گذشته  از حکومت باثباتی برخوردارمطالعات نشان می

 کردند که این تقسیمات را خداوند مقرر داشته است. در ایران نابرابر بود و برخی از خطیبان اینگونه وانمود می

ها توسط دولت و با استفاده سیر تاریخی صنعتی شدن در ایران حکایت از این واقعیت دارد که با ایجاد کارخانه

شد و این باعث گردید که بازارهای مالی دیگر نتواند برای حرکت در این مسیر ورود پیدا از منابع بانکی آغاز 

به انتشار اسکناس  بودجهکند. در کنار این دو، در دهه اول و دوم قرن حاضر، حکومت برای جبران کسری 

ی دولتی و شود. از همین زمان انحصار دولت، شرکتهال شد و متأسفانه هنوز بر این روش تأکید میصمتو

حاکمیت بر توسعه صنعت متولی گردید و این رویه همچنان وجود دارد و در حال حاضر نیز همانند ابتدای 

باعث  0911قرن حاضر به بخش خصوصی اجازه ورود داده نشود. ورود نفت به اقتصاد ایران از ابتدای سده 

مالیات، به درآمدهای نفتی متکی شود. این گردید که ساختار اقتصاد کشور بجای اتکاء به مالیات و درآمدهای 

نیاز کرد. اینها بخشی از رویکرد، وابستگی دولت را به انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی بی

 بود.  0957ساختار اقتصاد ایران تا زمان وقوع انقالب سال 

یت صورت نگرفته است و تاکنون، تالشهای جدی برای تغییر این وضع 0957همزمان با وقوع انقالب سال 

دولتی بر ای بوده است که وجه قالب اقتصاد، حاکمیت دولت و شبهحتی در برخی از مقاطع، عملکردها به گونه

 فعالیتهای اقتصادی بود.

در ابتدای انقالب اسالمی، برخی حرکتهای رادیکال در فضای سیاسی و اقتصادی کشو باعث گردید، بخش  

بود از بین بروند و به نهادهایی سپرده شوند که حاصل تالش آنها، جزء ناکارایی و  خصوصی که بعضاً ایجادشده

شرکت تحت  511حدود  0922لغایت سال  0957نبوده است. به عنوان مثال از سال  هاورشکستگی این شرکت

 پوشش بنیاد مستضعفان قرار گرفت و این بنیاد از پرداخت مالیات معاف شد.
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نهادهای مرتبط با بخش خصوصی بیشتر شد، مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی،  دخالت دولت در مدیریت

 تجاری، کشاورزی و خدماتی به دولت سپرده شد و...

مجموع این اقدامات باعث شد تا خصوصی زدایی در کشور انجام شود و جریان دولتی کردن فعالیتهای 

تفکر و جریانی در کشور بوجود آمد که هیچ  0927اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر پیگیری نشود. لذا از سال 

را امری مذبوح و  اندوزیگذاری ثروت و ثروتاعتقادی به بخش خصوصی نداشتند و اصالً سرمایه، سرمایه

 دانستند.منفور می

وقوع جنگ تحمیلی باعث گردید که در دهه اول انقالب، کشور تمام تالش خود را بر مدیریت جنگ تمرکز 

درصد کمتر  40به میزان  0921این شرایط باعث گردید که تولید ناخالص داخلی کشور در سال کردند. مجموع 

سال بعد از انقالب تولید ناخالص داخلی کشور به سطح قبل از  05یعنی  0970باشد و در سال  0925از سال 

ان از این واقعیت میلیون نفر اضافه شد. این نش 5/40به جمعیت کشور که انقالب برگشت. این در حالی است 

رفت کشور از مشکالت را در ازیاد جمعیت برون دارد که مسئوالن نگاه جامع به مسائل کشور نداشتند و راه

کردند. ناهماهنگی و نداشتن نگاه جامع در ارائه راهکار برای حل مشکالت کشور یکی از ویژگیهای خالصه می

اث از ابتدا در ایران و از وقتی که کشور تالش کرد تا از تاکنون است که این میر 0957اصلی دولتها از سال 

ابزارهای مدرن اقتصادی و سیاسی برای پیشرفت کشور استفاده نماید، بوجود آمد و همچنان پابرجاست. در 

ریزی شد که فقط از طریق اصالحات اقتصادی و سپردن آن در دست واقع سرکلید سال اخیر اینگونه برنامه

امور از طریق حاکمیت و دولت اداره شود. در واقع در این دوران چند ویژگی در کشور  بخش خصوصی، بقیه

 برجسته است:

 زدایی بشدت پیگیری شد.خصوصی -0

 اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از بین رفت. -4

 ها از بخش مولد به بخشهای غیرمولد تغییر مسیر داد.سرمایه -9

 ودجه افزایش یافت.کسری ب -2

اتکاء دولت به بانک مرکزی بدلیل محدودیتهای قانونی و سیاسی مربوط به عدم دسترسی بازارهای  -5

 المللی بیشتر شد.بین

 جمعیت کشور چند برابر شد. -2
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 بدنه بخش دولتی گسترش پیدا کرد. -7

 کارایی در اقتصاد کاهش یافت و اتالف منابع بیشتر شد. -0

فصل جدیدی در اقتصاد و سیاست کشور آغاز شد و برخی از ساختار  0902ال با وجود این مشکالت، از س

نهادی اقتصاد ایران بدلیل انحالل بعضی از نهادها تغییر کرد و در فضای نبود چنین نهادهایی ناکارایی در عرصه 

ی اعمال شده هاالمللی تحریماقتصاد ایران تشدید شد. همزمان با این تصمیمات در عرصه داخلی، در فضای بین

  ناکارایی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است و دسترسی ایران به بازارهای جهانی و مشارکت در تجارت 

کار کشور از وضعیت بسیار بدی وببیشتری مواجه کرده است و فضای کس المللی را با محدودیتبین

 ردار شوند.وبرخ

از این واقعیت دارد که اقتصاد ایران بیش از آنکه تحت آنچه که در دو گزارش تهیه شده آمده است، حکایت 

های مختلف آسیب دیده است. اما نباید این ها قرار گیرد، از ساختار نامناسب کشور در عرصهتأثیر تحریم

ها، وضع بد واقعیت را انکار کرد که تحریم بدون تأثیر بود.در واقع تحریم باعث شد که بدلیل آن ناکارایی

دهد که اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم نیز از بدتر شود. مطالب این گزارشها نشان می اقتصاد کشور

های کشور بالاستفاده باقی رخوردار نبود و بدلیل وجود آن ساختارهای نامناسب، پتانسیلبوضعیت باثباتی 

 07رشد دورقمی در حدود  ماندند. زیر در نمودار نرخ رشدی که در گزارش ارائه شده است، اقتصاد ایران نرخ

تاریخ پیوسته است و از آن پس  های زمانی تجربه کرده است که این نرخ رشد بهدرصد را در یک بازه 00و 

ها را بر دوش تحریم محول کنیم باید چنین ارقامی محقق نشده است. بنابراین پیش از آن که همه ناکارایی

ر داخل کشور که در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ریشه دارند بدنبال این باشیم تا عامل ناکارایی اقتصاد د

 حل ارائه کنیم.را بیابیم و برای آن راه

درصد در  9ای که از عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد و عملکرد متوسط نرخ رشد اقتصادی با توجه به سابقه

المللی وضعیت اقتصاد کشور ای و بینها ورویکرد کنونی در عرصه داخلی، منطقهسال اخیر، با رفع تحریم 97

درصدی را پشت سر خواهد  0های رشد حداکثر مدت، نرخدر شرایط خوشبینانه و در یک بازه زمانی میان

 گذاشت.

المللی باید ای و بینهای داخلی، منطقهاما اگر کشور بخواهد شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند، در عرصه

آید با توجه به نمودار نرخ رشد ارائه شده در گزارش، زمانی که ایران بگیرد. به نظر می فضای تعاملی را در پیش
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 02های رشد المللی، به نرختوانست در یک فضای تعاملی با دنیا و حرکت کردن در مسیر تئوری تقسیم کار بین

کردی را با دنیا منطقه اتخاذ ها، ایران چه رویدرصدی را نیز تجربه کند. لذا این که پس از لغو تحریم 00الی 

هایی را برای سیاست و فرهنگ دارد، در میزان موفقیت کشور در نمائید و یا اینکه در عرصه داخلی چه برنامه

 آفرین است.دوران پس از تحریم نقش

د و در خصوص برخی مفاهیم نظیر توسعه، منابع یدر عرصه داخلی باید انسجام الزم در نهاد حاکمیت بوجود آ

گذاری، پیشرفت شدن نیروی کار، سرمایهملی و... فهم مشترکی حاصل شود. زیرا اقتصاددانان معتقدند تخصصی

تکنولوژیکی، ثبات در اقتصاد کالن، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، 

های ست که اینها به عملکرد عرصهکننده ثروت هستند. حال سؤال این اکیفیت نهادهای دولتی و... عوامل تعیین

 داخلی کشور اشاره دارند، آیا در ایران از وضعیت خوبی برخوردار هستند؟

ای ها باید ساختار کشور به گونهشود. لذا پس از لغو تحریمپاسخ این سؤال به قضاوت خوانندگان سپرده می

د و این نگردد که اینها در مسیر بهبود قرار گیر اصالح شود که این متغیرها بهبود پیدا کنند و یا بسترهایی فراهم

 سال زمان نیاز دارد. 41ای بلندمدت و حداقل به برنامه
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 منابع و مأخذ:

 

ها ذکر شده و سایر منابع نیز در انجمن مدیران صنایع منابع و مأخذ مورد استفاده در این گزارش در پاورقی

 موجود است.

 

 

 

 

 

 


