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 پيشگفتار

نظران،  از صاحببا حضور نزديك به دو هزار نفر ، 1393سال   دي 15و  14در  "اقتصاد ايران كنفرانس"
محترم كنفرانس را با ريس جمهور مسئوالن از سراسر كشور برگزار شد.  ينان وكارآفر ن،انديشمندان، محققا

هاي شستو در ادامه، ن افتتاح كردندمسايل اقتصادي  در زمينه بردي دولت يازدهمتبيين سياستهاي راه
اقتصاد كالن، توسعه نظام مالي، نفت  مديريترشد اقتصادي، كاهش تورم و هاي محورگانه، در  9تخصصي 

نرژي، اشتغال و بيكاري، صندوق توسعه ملي، اقتصاد مقاومتي و نظام حكمراني، بهبود فضاي كسب و كار و ا
هاي اعضاي اتاق و هاي دولتي، اساتيد دانشگاه،ها، با حضور وزرا و مسئوالن عالي دستگاهو هدفمندي يارانه

ه از اساتيد برجسته ايراني در مقال 43دنبال شد. در اين كنفرانس، بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي 
سخنراني از سوي وزرا و مقامات عالي دولتي ارايه گرديد.  22هاي معتبر داخلي و خارجي و همچنين دانشگاه

 جمهور ايراد شد. سخنراني اختتاميه كنفرانس نيز توسط معاون اول محترم رييس

اي از سه ركن  سابقه تين بار اجتماع بي، تالش منسجم و هدفمندي بود تا براي نخساقتصاد ايران كنفرانس
مهم و اثرگذار بر اقتصاد كشور يعني مسئوالن و كارشناسان تراز اول اجرايي در حوزة اقتصاد، پژوهشگران و 
دانشگاهيان و همچنين نمايندگان صنفي بخش خصوصي را به منظور شناخت چرايي مسايل اقتصاد ايران، 

گذاري اجراي ساالنه اين  ها در كنار يكديگر گرد آورد. هدف ي آنسنجي اجرا يافتن راهكارها و امكان
هاي آتي، نويدبخش ايجاد يك روند منظم و مشخص براي تحليل و سياستگذاري اقتصاد  كنفرانس در سال

توان از ديگر  را مين انديشه است. پيوند نظر و عمل گيري از حداكثر مشاركت صاحباكالن ايران با بهره
 انديشي برشمرد. م اين همهاي مه ويژگي

هاي اصلي  از دغدغه ،هاي مشترك نظران و رسيدن به تحليل از آنجاكه ايجاد وفاق ميان صاحب
هاي  هاي علمي نمايندگان تمام طيف االمكان از تواناييحتيتا  شدتالش بوده است، كنفرانس ريزان  برنامه

گذاري، كميته علمي و هيئت  اي سياستتخصص و تجربه آنها، در شور علمي و پژوهشي مختلف بنا به
هاي تخصصي بهره گرفته شود. همچنين به منظور استفاده از آراء ساير محققان و اساتيد،  رئيسه نشست

دعوت عام در شكل ارائه مقاله با تعيين عناوين تحقيقات بر مبناي محورهاي كنفرانس، چند ماه قبل از 
 شد.  شتهذاتاريخ برگزاري صورت گرفت و به فراخوان گ
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سابقه بوده و  كنوني اقتصاد ايران كه در چند دهه اخير بي نه چندان به سامانبا عنايت به شرايط 
كند و همچنين به دليل لزوم اتخاذ  هايي كه تداوم اين شرايط براي چند سال آينده ايجاد مي نگراني

معظم رهبري، دولت به منظور هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام  رويكردهاي متناسب با سياست
هاي عميق كارشناسي و سپس حركت در جهت تهيه  بر پايه تحليل ،ايجاد تصويري دقيق از اقتصاد كشور

اقتصادي با مشاركت همه محققان و كارشناسان خبره اقتصاد ايران، اين كنفرانس را از اجرايي يك طرح 
 . كردزي سازماندهي و اجرا ري و پژوهش مديريت و برنامه طريق موسسه عالي آموزش 

مدت اقتصاد در افق پايان  هاي فعلي و ميان هدف اصلي كنفرانس، ارائه تصويري شفاف از مسائل و چالش
مدت براي مجموعه اجرايي كشور بوده  مدت و ميان هاي كالن كوتاه و همچنين طراحي سياست 90دهه 

ي به اهداف چنين همايش بزرگي دستياب ري برايضروها و نتايج، دو مولفه  است. جامعيت و انسجام تحليل
كارهاي سياستي، اجرايي بودن و  لزوم ارائه راههمچنين،  هاي كنفرانس دنبال شد.بود كه در طراحي نشست

 هاي تخصصي بود. كميته تعيينانطباق با شرايط موجود كشور، سه معيار اصلي در انتخاب مقاالت و 

، ابتدا مديران و عموميهاي  هاي تخصصي و همچنين در نشست شستبر اساس اين رويكرد، در تمامي ن 
كارهاي پيشنهادي  گذاران ضمن بيان اقدامات انجام شده و مشكالت موجود، به طرح نظرات و راه سياست

و در انتهاي هر نشست، مباحث  خود را ارايه كردندسپس محققان و دانشگاهيان ارائه مقاالت  ند؛خود پرداخت
، شماري از همچنينهيات رئيسه پنل و حضار مورد بررسي قرار گرفته و به بحث گذاشته شد. توسط اعضاي 

هاي  ديدگاه ،هاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي اعضاي اتاقن و ئوالمسفعاالن بخش خصوصي مانند 
دند و در نمو هاي پيشنهادي خود را در قالب مقاالتي ارائه  حل بخش خصوصي در مورد شرايط جاري و راه

كاري كه مورد وفاق اكثريت است،  هاي نهايي، تحليلي مشترك و راه بندي تا با ارائه جمعشد ، سعي پايان
 استخراج گردد. 

. بديهي است گرددتقديم مخاطبان گرامي مي كميته علمي كنفرانس،ها در گزارش  بندي خالصه اين جمع
اند  كمتري داشتهت و همچنين مباحثي كه اهميت در اين گزارش از انعكاس جزئيا ،براي رعايت اختصار
انتشار كتاب خالصه مباحث كنفرانس و همچنين كتاب مجموعه مقاالت كنفرانس در  صرفنظر شده است.
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و مباحث تفصيلي كنفرانس  جزئيات بهمندان بتوانند  كه عالقه كندميفراهم را هاي آتي اين امكان  هفته
    . دسترسي داشته باشند

 

 مسعود نيلي        

 مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي

 دبير كنفرانس       
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 ضرورت رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا. 1

ليل براي اقتصاد ايران داراي اهميت تعيين كننده است. د سه، حداقل به 1390باقيمانده از دهه سالهاي 
معضل ايجاد اشتغال در مقياسي بسيار فراتر از آنچه در عملكرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شك اولين و 

وقتي بيشتر مي  اين موضوعاهميت  .استمهمترين مساله پيش روي اقتصاد ايران در سال هاي پيش رو 
سطح مطلوب اشود كه به عدم تغيير خالص اشتغال طي نزديك به ده سال گذشته توجه كنيم. دوم، روند ن

به اندازه اي اهميت دارد كه مي تواند در همترازي با چالش بيكاري  ،به بعد 1385رفاه خانوارها طي سالهاي 
رها، طي سالهاي ذكر ان مي دهد كه سطح رفاه خانوتحوالت بودجه خانوار نشا .و حتي فراتر از آن قرار گيرد

مدهاي نفتي اتفاق افتاده كه پس از دوران وفور درآ كاهنده بوده است. اين سير كاهشي درمر تسشده، بطور م
دليل  ا تجربه كرده است.، افت بسيار شديدتري ر1392و  1391آن با مواجه شدن با ركود تورمي سالهاي 

از كشور هاي ديگر در حال توسعه در  يرفاه نسبي ايرانيان در مقايسه با بسيار سوم، تغيير نامناسب سطح
به بعد، تحوالت جهشي بزرگي را در شاخص  1990حال توسعه، طي سالهاي  سطح جهان است. جهان در

درصد و دستيابي به رشد  5هاي اقتصادي تجربه كرده است. كاهش شديد تورم جهاني به متوسط كمتر از 
عملكرد مقايسه اي و در همسايگي ايران،  حتي دو رقمي در بسياري از كشورهاي در حال توسعهاقتصادي 

در حاليكه منابع  ،درصد 5درصد و رشد اقتصادي نوساني كمتر از  20اقتصاد كشور را با نرخ تورم باالتر از 
در كنار موارد اده است. ارزي فراوان خدادادي در اختيارمان بوده، در وضعيت كامال غير قابل دفاعي قرار د

هجري شمسي است. بطور طبيعي، عملكرد  چهاردهم، مقارن با پايان قرن 1390، پايان دهه ذكر شده
يابي زمراتب بيش از دهه هاي پيش مورد اره ، با حساسيتي بقرندر پايان اين كشور شاخص هاي اقتصادي 
 و نقد قرار خواهد گرفت.

بر اين نكته تاكيد دارد كه دستيابي به رشد باالي غير تورمي زمينه، طالعات انجام شده در اين مجموعه م
و حداقل مورد نياز براي فائق آمدن بر چالش هاي ذكر شده درصد درسال،  6پايدار و اشتغالزا در حد متوسط 

بهبود قابل قبول عملكرد اقتصاد،  است.در حد قرار دادن شاخص هاي اقتصادي در سطح مهار مشكالت 
ف ذكر شده با اهداتحقق . است كه دور از دسترس مي نمايددرصد در سال  8 غيرتورمي معادل رشد نيازمند

هاي (سال توجه به اينكه متوسط رشد بلندمدت اقتصادي كشور طي سالهاي پس از بازسازي جنگ تحميلي
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فته در مورد سادگي امكان پذير نخواهد بود. محاسبات صورت گره ب ،سال بوده درصد در 3,7، )1371-1390
طي بيش از پنج دهه گذشته، نشان مي دهد كه رشد  ايرانعناصر اصلي تشكيل دهنده رشد اقتصادي 

بگونه اي كه ميزان رشد اصلي شكل دهنده رشد اقتصادي كشور بوده است.  موجودي سرمايه، عامل
انباشت سرمايه  موجودي سرمايه و رشد اقتصادي بسيار نزديك به يكديگر حركت كرده اند. از آنجا كه

فيزيكي، تقريبا بطور مستمر درحال افزايش بوده است، طي سالهاي آينده، حتي ارقام باالي رشد سرمايه 
درصد درسال به موجودي سرمايه اقتصاد اضافه  3تا  2گذاري (مستمرا دو رقمي) در بهترين حالت، تنها بين 

ميزان رشد اقتصادي براي كشور بوجود خواهد خواهد كرد كه در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همين 
 آورد. 

از سوي ديگر، اين نكته مكررا مورد تاكيد قرار گرفته، كه ظرفيت هاي خدادادي و تاريخي اقتصاد ايران، 
استعداد فراواني را براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي فراتر از ارقام ذكر شده فراهم كرده است. بنابراين، 

ست كه چه عواملي مي توانند توضيح دهنده ا وي آينده سرنوشت ساز اقتصاد ايران آنسوال كليدي فرار
؟ تعداد كثيري از كشور باشندشكاف بزرگ موجود ميان ظرفيت هاي غني اقتصاد ايران و عملكرد ضعيف آن 

نند، فاقد منبع عظيم نفت و درصد دست پيدا ك 5هاي جهان كه موفق شده اند به نرخ هاي تورم زير 
هاي حاصل از صادرات آن در بودجه هاي خود بوده اند.  طيف گسترده اي از كشورها كه به رشدهاي رآمدد

درصد رسيده اند داراي رتبه هاي يك رقمي جهاني در ذخاير معدني، سايت هاي  8اقتصادي پايدار باالتر از 
 وده اند. نبشبيه به ايران گردشگري، موقعيت جغرافيايي و تنوع اقليمي و آب و هوايي 

 اصول و الزامات نهادي رشد اقتصادي پايدار. 1-1

در علم  ها درحوزه نظريات رشدو انعكاس اين جمعبندي   ياقتصادامور تجربه انباشته شده بشري در اداره 

به عنوان شروط الزم و البته نه  اصول و الزامات نهاديدر دو سطح به عنوان راهنما مواردي را اقتصاد، 
 ح زير مطرح مي نمايد. كافي، به شر

از آنجا كه در جهان امروز، منابع مالي مي تواند در هر نقطه اي از جهان بكار گرفته  :اصول و مباني ،اول
شود، بازار منابع بشدت رقابتي شده و به تبع آن، هزينه فرصت آن بشدت افزايش پيدا كرده است. تضمين 
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پذيري رفتارها (و نه نتايج)، به عنوان اصول و مباني، نقش حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، و پيش بيني 
امروزي و نه سنتي اگر در كشوري، حقوق مالكيت به مفهوم را ايفا مي كنند.  سنگ زيربناي رشد اقتصادي

بوده براحتي امكان پذير آنها آن، تضمين شده نباشد، قراردادها استحكام نداشته باشند به اين معني كه نقض 
ويژه سياستگذاران، غير قابل پيش بيني و ه باشد و از طرف ديگر، رفتار بازيگران اصلي، بزينه نو متضمن ه

فراهم اصول اوليه را اقتصاد در معرض شوك هاي متعدد تصميم گيري باشد، اقتصاد از آنجا كه نتوانسته 
  آورد، نخواهد توانست به رشد پايدار دست پيدا كند.

 تاكيد دارد: اصل اساسي 9تجربه بشري بر فراهم آوردن ه الزامات نهادي، در زمين :الزامات نهادي دوم

، به بخشي از وظايف حكومتها در برقراري الزامات رشد :"توانمند"و  "معتبر" انيحكمرنظام  •
مربوط مي شود. اعتبار دولتها را با دو در برخورداري از اعتبار و توانمندي ويژگي هاي دروني خود آنها 

  "مي خواهد"واقعا مي كند  "اعالم" دولت. اول، آنچه را كه ش قرار مي دهندسنجورد شاخص م
دولتها با درجه استحكام  خواستن انجام دهد.  "مي تواند" ،انجام دهد و دوم، آنچه را كه مي خواهد

مورد ارزيابي قرار مي دادها كه در چگونگي كاركرد قوه قضاييه كشور ها انعكاس پيدا مي كند قرار
ضمانت هاي پشتيبان فراهم آوردن نظام حقوقي مبتني بر انصاف و با هدف برقراري رقابت و  .دگير

آن، ، پايه اصلي تصميمات بلندمدت را شكل داده و روابط مستحكم مالي ميان آحاد اقتصادي را برقرار 
قابليت هاي نمندي بوروكراتيك و اپايداري مالي، توسه شاخص،  دولت ها باميزان توانمندي مي سازد. 

   د.گيريابي و سنجش قرار مي زمورد ار ،مديريتي

و نيازمند اقتدار  ،به همان ميزان كه ماهيت كار دولت :"پويا"و  "توانمند"بخش خصوصي  •
بخش خصوصي، مبتني بر انگيزه و انتخاب هاي آزاد است. رفتار ، استآور گيري از ابزارهاي الزامبهره

صادي بيرون مي آيد كه عملكرد آن با انگيزه هاي طبيعي سود محور و رشد اقتصادي از دل بنگاه اقت
در فضاي رقابتي، در بهترين وضعيت قرار مي گيرد. هرچه اقتصاد از اين دو ويژگي فاصله بگيرد، از 

در شرايطي  ،مي شود. عملكرد بنگاه مبتني بر انگيزه هايي غير از سودتر رشد پايدار اقتصادي دور
يا بخش خصوصي با بهره گيري از  مالكيت غير خصوصي بر بنگاه حاكم باشديا محقق مي شود كه 
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تواند به رشد پايدار دست پيدا كند كه اقتصاد در صورتي ميكند. پيگيري تحقق اين اهداف را  ،رانت
دولت يا دولت قوي و بخش خصوصي ضعيف،  بنگاهداري بطور كامل به عهده بخش خصوصي باشد.

دولت ضعيف و بخش خصوصي ضعيف، ممكن اما  است؛ ناممكن ،ويضعيف و بخش خصوصي ق
    مي شود. ارزيابي مطلوب ممكن و و دولت قوي و بخش خصوصي قوي تنها گزينه  است؛ نامطلوب

ثباتي اقتصاد كالن كه بطور مشخص با ميزان تورم و : بياقتصاد كالن "با ثبات"محيط  •
تاثير مي گذارد، ي اقتصادآحاد آنجا كه بر پيش بيني پذيري نوسانات بازار ارز اندازه گيري مي شود، از 

بر اساس همين جمعبندي بود كه موج جهاني كاهش  مي تواند رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد.
پايدار در طيف گسترده اي ، مقدم بر تحقق رشد هاي اقتصادي باال و و ايجاد ثبات اقتصاد كالن تورم

شكل گرفت. امروز با اطمينان مي توان اين نكته مهم را ذكر كرد كه  هاي در حال توسعهاز كشور
باال و اين دو در  تر از دستيابي به رشد اقتصادييابي به تورم پايين بسيار چشمگيرموفقيت بشر در دست

 مرتبه اي باالتر از دستاوردهاي بيكاري بوده اند.

جمعبندي تاكيد دارد كه رشد  : علم اقتصاد بر اينبا جهان "متوازن"و  "پايدار"تعامل  •
رشد بلند مدت اقتصاد را تعيين مي كند و ميزان انباشت سرمايه (فيزيكي و انساني)، سطح  ،تكنولوژي

درامد سرانه را معين مي سازد. محدوديت منايع در انباشت سرمايه و هزينه هاي باالي دستيابي به 
ه ظرفيت هاي دروني كشورها را ناممكن نمودتكنولوژي، تحقق رشد و رفاه با اتكاي منحصر بفرد به 

سال گذشته، و به ويژه، در طول بيست  50كه معجزات رشد اقتصادي طي  ه. از همين رو بوداست
براي  شده است. دسترسي به بازارهاي جهانيحاصل ، بدون استثنا، در نتيجه برونگرايي اخيرسال 

و باالخره، برخورداري از انباشت  از تكنولوژي، بهره گيري فروش محصوالت صادراتي و واردات رقابتي
همگي از عوامل بسيار در سايه بهره مندي از نرخ بازگشت سرمايه رقابتي،  ،سرمايه در بازارهاي جهاني

مهم و تعيين كننده رشد اقتصادي كشور هاي مختلف جهان بوده اند. از سوي ديگر، رشد اقتصادي با 
رها، در گرو بسيج كليه امكانات براي تحقق اين هدف است و بهره گيري از ظرفيت هاي دروني كشو

اين هدف حاصل نمي شود مگر آنكه توليد در مقياس اقتصادي انجام شود و از آنجا كه مقياس بازار 
ست كه چنين هدفي را محقق سازد، توليد براي بازار داخل، خود بخود غير ا هاي داخلي كوچكتر از آن
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ن شرايطي، با مختصر گشايشي در روابط اقتصادي خارجي، بازار داخل، به رقابتي خواهد شد و در چني
بازار محصوالت وارداتي تبديل خواهد شد. تعامل با جهان مهمترين شرط الزم براي دستيابي به رشد 
پايدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگي متقابل است كه تنها با تنوع محصول و تنوع 

 خارجي حاصل مي شود.جغرافياي تجارت 

اتفاق نظر وجود دارد كه پس اندازها بر اساس امروز بر اين نكته كامال بديهي : "كارا"تامين مالي  •
آحاد اقتصادي و نه با تصميم سياستمداران تخصيص پيدا مي كند. لذا بي توجهي به اين  راراده و اختيا

 ويت ها و ضرورت ها در جايي و منابع دراصل بديهي، مي تواند به اين نتيجه تلخ منتهي شود كه اول
جايي ديگر تخصيص يابند. بازار هاي مالي اگر بر اساس اصل كارايي فعاليت كنند، همين رسالت را بر 

 زعهده دارند كه بتوانند ميان پس انداز كننده و سرمايه گذار ارتباط اطالعاتي و نهادي برقرار كنند و ا
ز منابع را بدهند، بلكه به تخصيص مبتني بر بهره وري منابع هم اين طريق نه تنها پاسخ سوال تجهي

 كمك كنند.

:  اقتصاد رو بكارگيري دانش د مطلوب سرمايه انساني "تخصيص"و  "تجهيز" •
تعيين كننده در كميت و كيفيت رشد اقتصادي است. اينكه چگونه استعدادهاي  يسرمايه انساني، جزي

و اينكه سرمايه انساني تجهيز شده، چگونه بكار گرفته مي ند انساني، از طريق آموزش تجهيز مي شو
شود، عالمتي مهم براي آينده شناسي هر كشور محسوب مي شود. اگر در كشوري، بيشترين انگيزه، از 
سوي بهترين استعدادها، براي انجام مهمترين امور شكل مي گيرد و اگر در سوي ديگر، نظام آموزشي 

نساني نيز ظرف نهادي الزم براي پاسخگويي به اين انگيزه ها را فراهم مي و نظام بكارگيري منابع ا
آورد، مي توان مطمئن بود بقيه ظرفيت هاي مادي آن كشور نيز به نحو مطلوب و كارا، مورد استفاده 

 قرار خواهد گرفت.

ينكه : اين دو گزاره كه هدف اصلي رشد اقتصادي، رفع فقر است يا ابا فقرمقابله  "موثر"نظام  •
رشد اقتصادي بدون مواجهه موثر با فقر ناممكن خواهد بود، هرچند در مباني فلسفي بسيار با يكديگر 

ه متفاوتند، اما در اين نتيجه مهم با يكديگر اشتراك دارند كه آثار رشد اقتصادي بايد در زندگي فقرا و ب
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اي رفع فقر و تخصيص منابع بطور آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامه ه اقشار جامعهويژه فقيرترين 
رشد اقتصادي موثر به گروه هاي هدف، به عنوان جزيي از برنامه هاي رشد اقتصادي اگر ديده نشوند 

 قابل استمرار نخواهد بود.

كه به درستي مورد توجه قرار  تحوالت زيست محيطي در صورتي :"متوازن"محيط زيست  •
خاك و ناممكن سازند. منابع آب، كيفيت هوا، وضعيت  نگيرند، مي توانند تداوم رشد اقتصادي را

 جنگلها و مراتع و مواردي از اين قبيل، الزمه رشد پايدار محسوب مي شوند.

كشور هايي كه برخوردار از ذخائر ارزشمند معدني از  از ذخائر معدني: "بهينه"بهره برداري  •
ند خدادادي، مي توانظرفيت هاي اين مقايسه با كشور هاي بي بهره از  قبيل نفت و گاز هستند، در

-بيشتر، رشد اقتصادي باالتر و پايدارتري داشته باشند. تجربه نشان مي بدليل برخورداري از منابع مالي

اين مشاهده خالف انتظار، باعث شده است كه موضوع  رد، اين اتفاق نيفتاده است.ادهد كه در غالب مو
سرفصلي تعيين كننده براي كشورهاي برخوردار از منابع  چگونگي بهره برداري از ذخائر معدني، به

دهد كه برخورداري از ذخاير معدني بطور مشخص، دو اثر تجربه جهاني نشان مي طبيعي تبديل شود.
: نخست ايجاد رغبت در عدم توسعه نهاد ماليات يا منفي بر عملكرد اقتصاد كشورها داشته است

عيف مميزي و شفافيت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد كه به معناي تض فرسايش نهاد مالياتي
 . معدني منابع ناشي از

 هاي اقتصاد ايرانچالش. 1-2

 الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادي رشد اقتصادي پايدار

طي دهه هاي گذشته  ،برقراري الزامات نهادي مورد نيازهم در در استقرار اصول اوليه و ، هم اقتصاد ايران
توان كارشناسي و از نظر  ه مي دانيم كه نهاد دولت در كشور،لكرد قابل قبولي نداشته است. امروز همعم

ناپايدار است. در بخش بنگاهداري، كاركرد نظام انگيزشي به  ،مالياز نظر ضعيف و  ،ظرفيت مديريتي
تواند بر انواع  ت جانبي مياامتيازريافت رسميت شناخته نشده و لذا، بخش خصوصي واقعي، تنها با د

فعاليت نمايد. از  خصوصيحاشيه بنگاههاي غير ريسك ها و عدم قطعيت هاي محيطي غلبه كند و در 
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و نافرجام  هديهمين روست كه خصوصي سازي در عمل به انتقال مالكيت ميان نهادهاي حكومتي انجام
لحاظ نوسانات ه و چه ب لحاظ استمرار تورم دو رقميه . محيط بي ثبات اقتصاد كالن چه به استماند

 ، نابسامانيبا نمونه هاي موفق جهاني دارد. در زمينه تعامل با جهان نيز زياديهاي فراقيمتي، فاصله متغير
نياز از هرگونه توضيح و تبيين است. در حوزه تامين مالي، اقتصاد بانك محور ايران،  با بي ،شرايط

نكي، سلطه مالي دولت بر نظام بانكي، سهم باالي هاي كالن دولت به سيستم بامشكالت متعدد بدهي
بانك مركزي روبرو است. شرايط نامطلوب مالي، تنگناي  همطالبات غير جاري و اتكاي روزافزون بانكها ب

مالي را به بزرگترين مشكل موجود اقتصاد ايران تبديل كرده است كه عدم حل درست اين مشكل، به 
نجر خواهد شد كه حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد كنترل تورم، تزريق انبوه نقدينگي به اقتصاد م

در زمينه ظرفيت منابع انساني و بكارگيري دانش در اقتصاد، شايد  بلكه تشديد مشكل ركود هم خواهد بود.
بطور  ارتباطي نداشته و اقتصاد ايران كاربازار نيازهاي بتوان اينگونه ارزيابي كرد كه توسعه آموزش عالي با 

مازاد عرضه افزوده اين همواره به نيز كرده مواجه بوده و نظام آموزش عالي لمستمر، با مازاد نيروي تحصي
-عقبرا به سال هاي آينده منتقل كرده است. در عرصه مسائل حقوقي توسعه، اشت عدم تعادل انباين و 

صورت نگرفته  قضايي-نظام حقوقي بهبود كيفيتدر مسير  چنداني هاي بزرگي وجود داشته و اقدامماندگي
است. در حوزه مقابله با فقر، هر چند منابع عظيمي چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم با هدف حمايت از 

ستهاي مقابله با فقر بسيار پايين بوده است. در عرصه ا، اما اثر بخشي سيكم درآمد صرف شده گروه هاي
و از  ددتي است كه كشور در شرايط بحراني به سر مي برمحيط زيست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، م

گرفته معرض تهديد قرار  جدي در طوره بآنان و از سوي ديگر معيشت و اشتغال سو، سالمت مردم  يك
 است. 

 نفتي هاي نادرست دوره وفورسياستب. 

ست زمينه هايي را ، به عنوان شروط الزم و البته نه كافي، مي توانرشد اقتصاديمجموعه الزامات نهادي 
ت از نظر اقتصاد كالن، و با در محيطي با ثبا ،فراهم كند كه كشور با تجهيز پس انداز و منابع مالي

ش كرده و توليد مبتني بر بخ ترگيري تكنولوژي، سرمايه و بازار جهاني بتدريج بازار داخل را بزرگبكار
ه داليل مختلف، اين الزامات امكان تحقق قتصادي تر سازد.  وقتي بينه تر و ازخصوصي را هر چه كم ه
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در سايه تورم و  ،را پر كرده و رشدي پر نوسان ناشي از عدم استقرار اين الزامات نيافته، تنها عاملي كه خال
بودجه  ،بيكاري دو رقمي براي اقتصاد ما ايجاد كرده، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت

ديگر، عمل كرده الزامات نهادي جايگزين (و متاسفانه نه مكمل)  بعنوان غذيه ودولت و تراز پرداخت ها را ت
هاي متعدد انتخابات است و آن هم در شرايطي كه كشور بادر خدمت سياست ما اقتصاد  از آنجا كه. است

ه شد، عوامل نه گانه نهادي همگي ضرورت خود را ب حادثوفور درآمدهاي نفتي  مواجه است، وقتي شرايط
با بهره گيري از انبوه فعالتر كردن بعد مخارج اقتصاد  حاظ جلب آراي مردم از دست دادند و همه چيز درل

ميليارد دالر داشت با  26ي كه بطور متوسط واردات ساالنه معنا پيدا كرد. اقتصاددرآمدهاي سرشار نفتي 
ت هم با شتابي زياد انبساط پيدا ميليارد دالر ساالنه رسيد و بودجه دول 80جهشي بزرگ به واردات بيش از 

كرد. نفت از طريق واردات و بودجه، عميقا وارد زندگي مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معيشت مردم، يكي 
خانوار به رغم ورود انبوه درآمد هاي نفتي به اقتصاد،  حقيقيمخارج سراب رفاه بود. تاسف بار از جلوه هاي 

دولت نيز مسير مشابهي را سرانه  حقيقيدر پيش گرفت و هزينه هاي به بعد مسير نزولي  1386از سال 
 طي كرد.

بسيار نزديك  1390-1384و  1356-1352دو شوك نفتي سالهاي  هرچند متوسط نرخ تورم ساالنه در هر
ز مقطع اول بوده، اكمتر  بطور قابل توجهيمقطع دوم  يكديگر بوده است، اما از آنجا كه تورم جهاني دره ب

وفور نفتي اخير، به مراتب شديدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوك اول ناحيه وارد به اقتصاد از  آسيب
. انبساط شديد بودجه در كنار سركوب شديد مالي نظام بانكي، سياستهاي بسيار متناقض در ه استنفتي بود

د دالر سرمايه از كشور، ميليار 100زمينه قيمت انرژي، افزايش شديد واردات و خروج بي سابقه بيش از 
توليد بالقوه با كاهش مواجه همگي منجر به آن شد كه ظرفيتي براي رشد بلندمدت اقتصاد ايجاد نشود و 

 اقتصاد آسيب پذيرينظر وابستگي اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد كه  . مجموعه شرايط ذكر شده ازشود
 برسد. در مقابل اعمال محدوديت هاي بين المللي به حداكثر 

 چالش هاي تحريم ها وكاهش قيمت نفتج. 

م هاي اقتصادي دوره وفور نفتي ايجاد شده بود، تحرياي كه به واسطه سياستشكنندهچنين شرايط در 
افزايش  بانكي بر عليه مردم اين سرزمين به اجرا درآمد كه با توجه به  و هاي سختگيرانه نفتي، تجاري
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، اثرات آن بر كاهش رشد اقتصادي و وارد كردن 80نيمه دوم دهه در  اقتصاد به وارداتوابستگي شديد 
 بود. قابل توجه اقتصاد به سخت ترين ركود تورمي تاريخ اقتصاد كشور، 

 ترين كاهش هايقيمت هاي جهاني نفت يكي از شديد اينك با تحوالت بوجود آمده در اقتصاد جهاني،
درصدي  60كاهش حدود با ، 1392-1391وره ركود تورمي و اقتصاد ايران پس از د خود را تجربه مي كند

هاي بنيادين بازار نفت، رسد با توجه به مولفهبه نظر مي. مواجه شده استدر مهمترين منبع درآمدي خود 
از يك بطور مشخص هاي پايين نفت براي مدتي در آينده و با نوساناتي ادامه خواهد داشت. دوران قيمت

، افزايش قابل از طرف ديگرصاد جهاني به كاهش تقاضاي نفت منجر شده و كند شدن رشد اقتطرف، 
 بازار را با مازاد عرضه مواجه كرده است.  ،توجه توليد نفت نامتعارف توليدكنندگان غير اوپك

اصول و الزامات نهادي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي ه نتوانست كه ايران نظام اقتصادي، به ديگر سخن
مواجهه با افزايش  ، دربود نفتي پر كردهرا با اتكاي به درآمدهاي  بزرگ ءخالاين  به غلط، كند ورا فراهم 

، از طريق و درست در مسير متقابل ، همزمان با افزايش تنش هاي خارجينفتي شديد درآمدهاي بادآورده
بروز محدوديت ، با نتيجهدر و  در كام اقتصاد جهاني فرو برد عميقاافزايش هرچه بيشتر واردات، اقتصاد را 

كاهش اضافه شدن مشكل اينك با يك اقتصاد واردات محور، شرايط به وخامت گراييد.  درهاي واردات 
(ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پايدار  اعم از بلند مدت ،قيمت نفت، همه نقاط ضعف كاركرد اقتصاد

در برابر ضرورتهاي جدي ايجاد اشتغال در اقتصادي) و ميان مدت (ضعف در مديريت دوره وفور نفتي)، 
قرار گرفته است. حساسيت  1390مقياس بزرگ و تامين رفاه خانوار ها براي سال هاي باقيمانده از دهه 

خارجي فعال و تعامالت  هايدر بستري از سياستست كه ا و نيازمند آن شديدشرايط موجود بسيار 
 به حكم ضرورت،با جديت و بدون فوت وقت دنبال شود و  اصالحات نهادي در داخلالمللي، گسترده بين

هر چه  ،انسجام ملي حول محور بهبود شرايط اقتصادي ايجاداجماع حداكثري و پشتيباني عمومي در سايه 
 قرار گيرد. نظام تصميم گيري اقتصادي كشور سريعتر در دستور كار

نياز براي فائق آمدن بر مشكالت پيش رو،  بهبود شرايط اقتصادي كشور و دستيابي به رشد اقتصادي مورد
نيازمند آنست كه اوال رشد اقتصادي پايدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولويت و موضوع محوري، در 
اركان نظام سياسي كشور مورد تاييد قرار گرفته و ثانيا، طراحي هاي كارشناسي براي به نتيجه رسيدن 
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پس از سياستهاي كلي ، تانه با ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي. خوشبخشوداهداف و سياستها انجام 
نه تنها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در باالترين سطح نظام تصميم گيري كشور قانون اساسي،  44اصل 

نيز به عنوان هدف مورد تاكيد قرار گرفته بلكه دو ويژگي درون زايي و برونگرايي براي رشد اقتصادي آينده 
كر شده است كه از نظر مباني علمي و تجربي از اجماع كارشناسي برخوردار است. بنابراين بنظر مي رسد در ذ

صورتيكه همه قواي موثر بر اتخاذ سياستهاي اقتصادي، بطور كامل و يكپارچه و نه بصورت گزينشي و 
قدم هاي بعدي از  مصلحت انديشانه، پايبند به سياستهاي ابالغي باشند، پيش شرط اول حاصل است و

 و ها ريزي برنامه كلّيه محور عنوان به اساسي هدف دو سند، اين جنس طراحي هاي كارشناسي است. در
 بهبود و پويا رشد تامين از عبارتند هدف دو اين است. شده برشمرده كشور اقتصادي هاي گيري جهت

نتوانسته  ،1380ژه نيمه دوم دهه وي هاي اخير و به طي دهه ايران اقتصاد .اقتصادي مقاومت هاي شاخص
به دليل برخورداري از  است كه حالي در اين. باشد داشته اقتصادي رشد زمينه در قابل قبولي است عملكرد

به وجود  براي كشور اقتصادي دستيابي به رشد باال و پايدار  براي استثنايي سرشار نفتي، فرصتي درآمدهاي
هاي خارجي داراي شكنندگي بسيار  ان نشان داد كه در مواجهه با تكانهراز طرف ديگر، اقتصاد اي .آمده بود

 بيند. هاي خارجي به سادگي آسيب مي بااليي است و در برابر فشارهايي مانند تحريم

 يكاهش  2012به  يساله منته در ده يرانا جايگاه ي،مقاومت اقتصاد المللي ينب يها شاخص به لحاظ
اجزا شاخص  ياست. بررس يافتهكاهش در ميان كشورهاي جهان  72ه ب 38داشته و از رتبه  يرچشمگ

بودجه، كاهش  يتداوم كسر ي،مال يبازارها ييكه ناكارا دهد يكشور نشان م يبرا يمقاومت اقتصاد يبيترك
 يرانعوامل كاهش مقاومت اقتصاد ا ينمهمتر محيطي، يستز هاي يو آلودگ يعمران هاي گذاري يهسرما
 اند. بوده

هاي هاي بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعفهاي كلي اقتصاد مقاومتي ناظر بر موانع و چالشسياست
-محورهاي كنفرانس اقتصاد ايران، چارچوب ارايه شده توسط سياستدر تعيين اند. نهادي موجود تدوين شده

ده كه تحليل ها سعي ش و با تمركز بر مهمترين بخش گرفتههاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار 
ها و اصالحات مورد نياز ارايه شود. توسعه نظام مالي، تبيين نقش  جامعي از وضعيت اين محورها، چالش

هاي كاهش تورم و مديريت  هاي بازار انرژي، بازاركار، اشتغال و بيكاري، سياستصندوق توسعه ملي، چالش
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ها برخي از  بتي، و هدفمندي يارانهسازي و فضاي رقا اقتصاد كالن، بهبود فضاي كسب و كار، خصوصي
اند. در ادامه، مهمترين نتايج بدست آمده از مجموعه مقاالت و مباحث  ها بوده عناوين محورها و نشست

چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بعنوان يك مبنا براي  رد گردد.كنفرانس به اختصار ارايه مي
 اشته باشد، سياستهايي به شرح ذيل قابل توصيه خواهد بود:وفاق مي تواند اثر بخشي تعيين كننده د

 تدبيرنظام بهبود . 2

ها كه از آن با عنوان نظام تدبير يا نظام حكمراني  هاي مديريتي و اداري دولت سازمان سياسي و صالحيت
ترين متغير  شود، يكي از مهمترين عوامل موثر پيشرفت كشورهاست و حكمراني خوب، اصلي  ياد مي

 يريتاعمال اقتدار و نظم در مد يوهش ير،نظام تدب هاي اقتصادي است. ي موفقيت نظام دهنده وضيحت
نظام سياسي كشور، فرايند  .كند يم يينكشورها را در جهت رشد و توسعه تب ياسيو س ياجتماع ي،اقتصاد

ها، سه  راي سياستاج اعمال قدرت در مديريت منابع و همچنين ظرفيت دولت براي طراحي، تهيه و تنظيم و
دهنده يك نظام تدبير هستند. مطالعات فراوان نشان داده است كه بازارها از يك طرف در غياب  مولفه شكل

قواعد و قوانيني كه حامي فعاليت اقتصادي و دستيابي به ثمرات آن باشند، و از طرف ديگر در غياب فرهنگ 
ها باشند. مجموعه اين موارد  نويدبخش كاميابي ملتتوانند به خوبي عمل كنند و  گرا نمي و ذهنيت توسعه

 دهد. اهميت وجود نظام تدبير مناسب در كشور را به منظور موفقيت در دستيابي به اهداف اقتصادي نشان مي

اي روبرو بوده است كه  دولت تا به امروز با مشكالت عديدهنهاد گرفتن   نظام تدبير در ايران از زمان شكل
توان تمركز شديد قدرت اقتصادي و سياسي در دست دولت دانست. كثرت قوانين،  ا ميها ر مهمترين آن

ضعف نظام نظارت بر اجراي قوانين، پايين بودن ضمانت اجرايي قوانين، شرح مبهم و متداخل وظايف 
ن و گيري، ناپايداري قواني نگري، نبود انضباط مالي، كندي فرايند تصميم هاي اجرايي، فقدان آينده دستگاه

وجود فضاي نااطميناني، بي اعتمادي به دولت در ميان جامعه، مشاركت ناچيز مناطق در فرايند توسعه، وجود 
هاي روابط در ميان افراد به منظور اثرگذاري بر  هاي متعدد بوروكراتيك، وجود شبكه فساد اداري، رويه

يي نظام تدبير در ايران را به چالش انتصابات و موارد ديگر از اين دست، از ديگر مشكالتي است كه كارا
 جدي كشانده است.
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اما به دليل  .پس از پيروزي انقالب اسالمي، ضرورت بررسي و بازنگري در نظام تدبير ايران مطرح شد
هاي توسعه به چشم  شروع جنگ تحميلي سرانجامي پيدا نكرد. هرچند كه اصالح نظام تدبير در مفاد برنامه

فراتر از برنامه هاي ميان مدت ه يك نظام تدبير مناسب و كارامد، نيازمند جامعيتي خورد اما دستيابي ب مي
 عنوان كرد عبارتند از:در فرايند اصالح نظام تدبير، را كه مي توان هايي  . مهمترين سرفصلاست

 زدگي نظام اداري ايران (مقابله با انتصابات سياسي، پايداري و ثبات مديريت و ...) كاهش سياست •
بود كيفيت مقررات ملي (شفافيت، انعطاف، جامعيت، عدم تداخل، پاسخگويي و اثربخشي در به •

 تمامي مقررات اداري دولت، مقررات مالي و بودجه دولت، مقررات اقتصادي، مقررات اجتماعي و ...)
 وكار الكترونيك، ارتقاء كيفيت بوروكراسي (استفاده از فناوري اطالعات در دولت الكترونيك، كسب •

 شهروندان الكترونيك و ...)

گانه قانون اساسي در مورد شوراها و تحقق  اصالح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفت •
 اهداف آن و كاهش درجه تمركز امور در مركز.

 ارتقاء حسابدهي در هر سه قوه و ارزيابي مستمر شفافيت در عملكردها. •

 اقتصاد كشور. مناسب ارتقاء قانونمندي و حكومت قانون و ايجاد شرايط قضايي الزم براي عملكرد •

 هاي زائد. هاي موازي غير ضرور و هزينه بازبيني حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاه •

 & checkارتقاء كارآيي و ثمربخشي در بخش عمومي و گسترش ساز و كارهاي پايش و موازنه ( •
balance. ( 

 نگري.  منطق توسعه اي  و آينده ني قوانين و مقررات اقتصادي بر اساسبازبي •

شود ، از  نامه سازي مديران دولت كه در مواردي منجر به تفسيرهاي گريز از قانون مي كاستن از آئين •
 بندي به قانون در سطوح مختلف. تر و ارتقاء پاي طريق نظارت دقيق

 .هاي اقتصادي عرصه در هاي حكومتي غيردولتينهادحضور  منديقاعده •
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 بهبود ظرفيت تخصصي قواي مقننه و قضائيه و ارتقاء كيفيت قوانين و مقررات. •

ريزي، تأمين  ها در برنامه  ارتقاء عملكرد نظام تدبير محلي و فرآيندهاي مشاركتي در اداره امور استان •
 ها. منابع و اجراي طرح

 رش و گسترش اخالق خدمت در كاركنان دولتي .مبارزه با فساد ديواني و پرو •

 سازي و توسعه فضاي رقابتيبهبود فضاي كسب و كار، خصوصي. 3

ها، بخش توليد در ايران از بسترهاي مطلوبي برخوردار نيست و بازار محصول  به گواه آمارها و شاخص
انبي زيادي مانند هزينه ريسك هاي ج بسيار ناكاراست. وجود شرايط نامساعد براي توليد سبب شده كه هزينه

ها در بازارهاي داخلي و  هاي مبادله به توليدكنندگان تحميل شود و توان رقابتي محصوالت و بنگاه و هزينه
در شاخص  89و رتبه  شاخص سهولت كسب و كاردر  130خارجي كاهش يابد. برخورداري از رتبه 

رسد كه فهرستي از  دهد. به نظر مي وليد را نشان تواند نامساعد بودن شرايط ت پذيري به خوبي مي رقابت
 هاي بخش توليد در شرايط فعلي عبارت است از:مهمترين چالش

 گيري منسجم و قاطع در جهت  تقويت توليد و رشد پايدار اقتصاد نبود جهت •

و پاگير براي فعاليت بخش خصوصي كه گاه با يكديگر نيز تعارض   وجود قوانين و مقررات دست •
 دارند

 در كشور بهبود كيفيت مقررات ئولمس نهادنبود  •

 نبود سازوكار مناسب نظارت بر حسن اجراي قوانين •

 گذاري دولتي و دستوري قيمت •

 وجود انحصارات دولتي •

 هاي اقتصاديپذيري بنگاهپايين بودن رقابت •

 هاي مولدگذاري در فعاليتباالبودن ريسك سرمايه •

 اي كشور يي نظام تعرفهاكارنا •

 هاي دولتي به بخش خصوصيبنگاه نامناسب واگذاريشرايط  •
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 هاي معوق دولت به بخش خصوصيبدهي •

 ها ها و تنگناهاي تجاري حاصل از آنتحريم •

كنندگي  به دليل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغييرات اساسي اين بخش تنها با اصالح نقش تنظيم
كنندگي دولت مانند نظارت بر بازارها سبب  راي نقش تنظيمپذير است. ناكارآمدي اج امكانداري دولت  و بنگاه

هاي  ها و هزينه هاي زيادي در بازار محصول ايجاد شود و توليدكننده با انبوهي از ريسك شده كه اصطكاك
دهد. بهبود فضاي  پذيري را كاهش مي جانبي روبرو گردد كه اين امر هزينه توليد را افزايش و رقابت

توان به شكل خالصه از وظايف مورد انتظار از دولت در اين حوزه،  يري است كه ميوكار، حسن تعب كسب
بيان نمود. چهار مورد از مهمترين راهكارهاي پيشنهادي به منظور تقويت نقش غيرمستقيم دولت در بازار 

 محصول، به شرح زير است:

افت مجوزها، وكار (كاهش كميت و افزايش كيفيت مقررات، تسهيل دري اصالح مقررات كسب •
 شفافيت قوانين، كاهش ريسك و ...)

توسعه رقابت و تنظيم بازار (حمايت از حقوق مالكيت، اصالح و تقويت نقش شوراي رقابت،  •
 قيمت و ...)  مقابله با انحصار و تبعيض

ها،  بهبود نظام تجارت خارجي (كاهش انحصار دولت در تجارت خارجي، اصالح نظام تعرفه •
 ي مناسب، انعقاد قراردادهاي چندجانبه و ...)يافتن شركاي تجار

هاي مبادالت و  گذاري دستوري، رفع محدوديت گذاري (پرهيز از قيمت اصالح نظام قيمت •
 آزادسازي بازارها، ايجاد نظام حمايتي براي اقشار ضعيف و ...)

جاد انحصار، تحديد داري دولتي با اي در مورد نقش مستقيم دولت در بازار محصول نيز بايد گفت كه بنگاه
هاي غيرمنطقي از توليدكنندگان دولتي موجب ناكارايي اين بازار شده است. با توجه به آنكه  رقابت و حمايت

داري همواره با  كند، لذا اين مدل از بنگاه اي براي نوآوري و خالقيت ايجاد نمي مديريت دولتي بنگاه انگيزه
توان به وظايف مورد انتظار از  سازي نيز عبارتي است كه مي خصوصي ناكارايي همراه است. به اين ترتيب،

دولت به منظور اصالح نقش مستقيم در بازار محصول اطالق كرد. افزايش كارايي، تقويت بخش خصوصي، 
سازي براي يك اقتصاد است. به  افزايش سالمت مالي و آزادسازي منابع عمومي، مهمترين نتايج خصوصي
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بايست  دولتي در اقتصاد ايران مي سازي و جلوگيري از گسترش بخش شبه صيمنظور اجراي مناسب خصو
 هاي زير را در نظر گرفت: شرط پيش

 سازي تقدم بهبود محيط كسب و كار بر خصوصي •

 سازي وجود عزم قاطع در خصوصي •

 سازي رفع موانع حقوقي و قانوني خصوصي •

 ها انتخاب شيوه بهينه واگذاري •

 ها بنگاه حسابرسي و تعيين ارزش دقيق •

 ها ايجاد شفافيت در حساب •

 ها جويي در واگذاري مقابله با فساد و رانت •

 وري هاي مشوق بهره سازي با سياست تركيب خصوصي •

 سازي اتخاذ آهنگ متوازن خصوصي •

بايست  دولت مي داري كنندگي و بنگاه هاي تنظيم در كنار موارد يادشده كه با هدف اصالح نقش
هاي ابالغي اقتصاد  حمايتي دولت در اين بازار كه در راستاي سياست صورت پذيرد، توجه به نقش

هاي وفور درآمدهاي نفتي،  گيرد، از اهميت بااليي برخوردار است. طي سال مقاومتي نيز قرار مي
هاي كوچك، متوسط و بزرگ توليدي كشور تا حد زيادي تضعيف و يا در برخي  اتصال بين بنگاه

با  . علت اين امر تا حدي ناشي از عملكرد دولت و جايگزيني توليد داخلصنايع تقريبا قطع شده است
ديده يا در معرض خطر  است و به همين دليل، دولت مكلف به حمايت از اين صنايع آسيب واردات

تر به منابع مالي و  هاي توليدي بزرگ بنا به داليلي مانند دسترسي آسان است. با توجه به آنكه بنگاه
اند تا حدي احيا شوند، دولت بايد تعميق رشد اقتصادي و  هاي دولت توانسته حمايت برخورداري از

هاي كوچك و متوسط دنبال  هاي بزرگ و بنگاه افزايش اشتغالزايي را از طريق ايجاد رابطه بين بنگاه
  كند. 

 اقتصاد كالنبا ثبات هاي كاهش تورم و مديريت  سياست. 4
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ذير كردن فضاي كسب و كار و ايجاد زمينه براي تجهيز منابع سرمايه پ بينيثبات اقتصاد كالن با پيش
يكي از مهمترين الزامات رشد اقتصادي است كه خود، مستلزم اصالحات هاي مولد،  گذاري براي فعاليت

رسد كه در حوزه سياست پولي هاي پولي و مالي است. به نظر مي گذاري نهادي و ساختاري در سياست
ي، چگونگي ادامه روند نزولي تورم، حركت به سمت تحقق تورم تك رقمي و الزامات آن مهمترين چالش فعل

گذاري مناسب ها و كاهش قيمت نفت، هدفهاي ارزي نيز با توجه به ادامه تحريمباشد. در حوزه سياست
ارزي  طراحي قاعده سياستگذارينرخ ارز و كنترل نوسانات آن از اهميت بااليي برخوردار است. ضمن آنكه 

همچنين در  داراي اولويت زيادي است. 80پذيري اقتصاد ملي با توجه به تجربه دهه با هدف ارتقاء رقابت
حوزه سياست مالي دولت، نحوه مديريت بودجه با توجه به كاهش قيمت نفت و همينطور كاهش وابستگي 

 روند.بودجه به درآمدهاي نفتي از مسائل مهم به شمار مي

 كاهش تورم. 4-1

العمل نسبت  عكس. استتورم پايين و باثبات، شرط الزم براي ثبات اقصاد كالن و باالبردن رشد اقتصادي 
گذاري پولي قرار دهد. اين در  شده را معيار سياست بيني شود بانك مركزي لنگر تورم پيش به تورم باعث مي

 هايلنگر پولي سياست يريتمد براي امروزه - ارزي لنگر و پولي لنگر - لنگرهاحالي است كه ساير 

گذار  ها، نبود سلطه مالي، استقالل سياست تعهد نهادي نسبت به ثبات قيمت .روند نمي شمار به اعتمادي قابل
گذار و اعالم عمومي  پولي در استفاده از ابزارهاي سياستي، شفافيت و پاسخگويي نسبت به عملكرد سياست

هرچند تثبيت نرخ ارز  اند. گذاري تورمياز الزامات هدف )قبول قابل انحراف بازهبا  همراه(نرخ تورم هدف 
دهي انباره تورمي، مستعد تخليه انرژي  ممكن است به كاهش موقت تورم كمك كند ولي به دليل شكل

كردن نرخ ارز همراه با مديريت نوسانات و  هاي بيروني است. در مقابل، شناور متراكم در مواجهه با شوك
 ي ماندگار است.  هاولي همراه با دستاورد دشوارپايه پولي، سياستي كنترل شديد رشد 

 نيل به تورم تك رقمي و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسي است:

 گذاري پولي و مالي اصالحات نهادي و ساختاري در سياست •
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مديريت عاجل و خردمندانه متغيرهاي اثر گذار بر تورم آتي از قبيل نرخ ارز، پرداخت نقدي  •
 ها، كسري بودجه و پايه پولي رانهيا

اصالحات بنيادين مورد نياز در ساختار سياست پولي و مالي براي پايدار كردن تورم تك رقمي شامل موارد 
 زيرند:

 گذاران مبني بر اعالم هدف تورمي به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن اجماع سياست -الف

ارتباطي قوي براي غلبه بر لختي تورم در مديريت انتظارات تورمي و اتخاذ يك سياست  -ب
 اذهان مردم

 اصالح قوانين و مقررات به شرح زير: -ج

ترين هدف بانك مركزي به انضمام پايداري مالي در  ها به عنوان مهم تصريح ثبات قيمت •
 ها لطمه نزند. صورتي كه به ثبات قيمت

 بازتعريف اهداف، جايگاه و تركيب شوراي پول واعتبار •

 ستقالل به بانك مركزي در انتخاب اهداف مياني و استفاده از ابزارهاي سياستياعطاي ا •

 تصريح ترتيبات پاسخگويي بانك مركزي به دولت، مجلس و مردم •

 ها و موسسات اعتباري نظارت مقتدرانه بانك مركزي بر بانك •

 هاي دولت ايجاد بازار بدهي و ابزارهاي مربوطه براي مديريت غيرپولي بدهي •

 هاي اقتصادي بازارهاي مالي براي تامين مالي بنگاهتوسعه  •

 وري در بخش شركتي بهبود فضاي كسب و كار براي افزايش بهره •

 شودهاي زير پيشنهاد ميبراي مديريت دوران گذار نيز سياست

 اعالم تورم انتظاري و تورم هدف •

 لنگركردن تورم انتظاري •

 تورمبندي شده به  تسهيل تنظيم مجدد قراردادهاي شاخص •
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بيني تورم و انتشار منظم گزارش  هاي فني پيش پيمايش مستمر تورم انتظاري، تقويت تحليل •
 تورم

 مزمن تورم برندگان سياسي مقاومت شكستن •

مالحظات زير ضروري است گذاري پولي متناسب با اهداف جديد، البته در بازطراحي ساختار و نظام سياست
 مورد توجه قرار گيرد:

گذاري پولي از مسير  مدت فرآيند سياست در كوتاه ،انتظارات تورمي از بازار ارزي يرثيرپذأنظر به ت •
نمايد. در بلندمدت با  ها را محقق مي ثبات نرخ ارز (رژيم ارزي ميخكوب خزنده) هدف ثبات قيمت

ترازنامه بانك مركزي و حذف پاك كردن گذاري پولي،  بهبود كارائي و استقالل ابزارهاي سياست
ثيرپذيري انتظارات تورمي از طريق بازار تأزمينه  اي مربوط به تسلط و سركوب مالي عمالًه چالش

رژيم ارزي سازگار نيز از نوع شناور مديريت شده  در نتيجه،پول و نرخ سود سياستي فراهم شده و 
 خواهد بود. 

متغيرهاي هنگام به  هتوليد و دسترسي ب ،گذاري پولي فرآيند سياست يارتقايكي از الزامات  •
تا شكاف ميان  استعملكردي اقتصاد كالن و نيز آمارهاي جامع پولي در قالب متغيرهاي پيشرو 

ها، پايداري بخش خارجي، رشد  گذار پولي (ثبات قيمت متغيرهاي اقتصادي و اهداف سياست
زارهاي ها) شناسائي و زمينه تدوين بسته سياست پولي با اتكا به اب غيرتورمي و ثبات بازار دارائي

هاي هشدار زودهنگام و متغيرهاي  سنتي و غيرمتعارف فراهم گردد. تلفيق اطالعات مربوط به مولفه
گذار نسبت به  پيشروي فضاي اقتصاد كالن، يك بازخورد مطلوب سياستي فراهم ساخته تا سياست

  ند.كگيري  تداوم يا اصالح بسته سياست پولي تصميم

 ثبات بودجه .4-2

-ثباتي در اقتصاد كالن و ايجاد نرخي در اقتصاد ايران، يكي از مهمترين عوامل ايجاد بيپديده سلطه مال

هاي باالي تورم است. وابستگي بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، 
منتقل كند.  هاي مستمر گردد و از اين طريق تالطم را به درون اقتصادبودجه دچار انبساط و انقباض
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هاي بودجه بخش پولي اقتصاد را هم به شدت دهد كه تالطمهاي گذشته نشان ميهمچنين، تجربه دهه
كند. به همين جهت، ايجاد پايداري مالي و كاهش وابستگي بودجه به نفت، يكي از مهمترين متاثر مي

 براي حصول اين هدف، از يكسو. اصالحاتي است كه در جهت ثبات اقتصاد كالن بايد مورد توجه قرار گيرد
و از سوي ديگر، تدوين بودجه از سوي دولت بايد با پيروي از قواعد  داردكليدي  ، نقشيعه مليسصندوق تو

-نه پيشنهاد ميهاي سااللي زير براي تدوين بودجهساز مالي صورت گيرد. در اين ارتباط، سه قاعده ماثبات

 شود:

 آن كاهش ساالنهو  نفت بدون بودجه كسري سقف تعيين •

 آن ساالنه تغييرات ميزان و بودجه دولت در نفت از حاصل منابع از ريالي استفاده سقف تعيين •
 درآمدهاي غيرنفتي (درآمدهاي مالياتي) افزايش مقدار با هاهزينه افزايش ميزان كردن مرتبط •

 تقويت نقش صندوق توسعه ملي. 4-3

عيف اقتصادي كشورهاي صادركننده نفـت، رفتـار موافـق    يرگذار در عملكرد ضتأثيكي از عوامل كليدي 
-هـاي سياسـت  مالي در اين كشورهاست. در يك نگاه كلـي، چـالش   شدت پر نوسان سياستاي و به  چرخه

شود كـه درآمـدهاي حاصـل از صـادرات     گذاري مالي در كشورهاي صادركننده نفت از اين واقعيت ناشي مي
گيرنـد. درنتيجـه،   هسـتند و عمـدتاً از خـارج از كشـور سرچشـمه مـي       قطعيثبات و غيرشدني، بينفت تمام

قطعيت بيشتري نسبت بـه سـاير درآمـدهاي مـالي      درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، با تغييرپذيري و عدم
گذاري مالي را در كشورهاي صـادركننده نفـت   دولت همراه است و اين امر، مديريت اقتصاد كالن و سياست

-گذاران در اين كشورها، چگونگي اجتناب از انتقال بي است. چالش اصلي سياست ر ساختهاز پيش دشوا يش ب

هاي ذخيره درآمدهاي حاصل از فروش نفـت   ثباتي قيمت نفت به اقتصاد كالن داخلي است. تاسيس صندوق
-هـره نسـلي بـراي ب  رفت از اين وابستگي است. از سوي ديگر، حفظ اين ثروت بـين  برونكارهاي  يكي از راه

ـ ايـن واقع با توجه بـه  هاست. هاي آينده يكي ديگر از مهمترين كاركردهاي اين صندوقبرداري نسل ، هـا تي
  :شودعملكرد صندوق توصيه مي يموارد زير در جهت ارتقا
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برداري  منظور جلوگيري از انحراف در بهره تعيين  و اعالم دقيق و روشن اهداف سياستي صندوق به  •
  آناز منابع 

هاي ماندگار، مولد و زاينده  به ثروت صندوقهاي  گذاري سرمايه هدايتريزي در جهت  هبرنام •
هاي و فعاليت ها در انتخاب درست طرح ي عاملها اقتصادي از طريق تقويت كارشناسي بانك

 اقتصادي

تقويت و ارتقاء كارايي  حصول استقالل، اعمال اصالحات در اساسنامه صندوق توسعه ملي به منظور •
 آنهمراه با تقويت پاسخگويي مديريت  ،يف و اختيارات اركان صندوقوظا

بر اساس   گذار در مديريت صندوق به منظور اداره آن مداخله دولت و قانون عدم توجه به اهميت  •
 منافع صندوق و جلوگيري از تبديل اين نهاد به ابزار دستيابي به اهداف سياسي 

 هاي كنترلي، مقرراتي و ابزاري  زمينهضرورت توجه ويژه به مديريت ريسك، در  •

به منظور اجتناب از ايجاد چالش در مديريت  بانك مركزيافزايش هماهنگي بين صندوق و  •
  هاي ارزيسياست

 هاي صندوق به منظور كاهش ريسك             بخشي به پرتفوي دارايي تنوع •

 توسعه و اصالح نظام مالي كشور. 5

  يط حاضر يكي از مسايل مهم اقتصاد كشور است. اين مسئله تا اندازهتنگناي مالي، در شرا  مسئله
هاي دور دچار  نظام مالي در ايران از گذشتهگردد.   زيادي به وضعيت فعلي نظام مالي كشور باز مي

از قوانين  يگذاري مناسب، ضعف ساختاري، تاثيرپذير گذاري و سياست هاي مفرط از بابت عدم قانون كمبود
هاي   كالن اقتصادي، سياستشرايط نامناسب در زمينه مالكيت و نظام حقوقي و قضايي،  ضعيف پايه

  نظام مالي كشور شده است. توسعهاز  اين مشكالت مانع وانبساطي مالي و سركوب فضاي مالي كشور بوده 



۲٥ 
 

ت به شد ،حتي در زمينه ايفاي تعهدات اوليه نظام بانكيهاي موجود در  ذشته ظرفيتسال گ چندطي 
طرف حجم  از يك ،. طي دوره مورد اشارهرفته استه و در معرض مخاطره جدي قرار گگرديد تضعيف

توجهي از تقاضا براي منابع مالي به جهت تقليل منابع مالي دولتي، منابع خارجي، و منابع داخلي  قابل
يد، بازيافت و از طرف ديگر بدليل ساختار ضعيف تول حركت نمودههاي كشور  سمت بانك  هها ب شركت
موسوم به  ،چرخه معكوس ماليپديد آمدن . ه استها بطور مستمر دچار مشكل شد هاي مالي بانك  دارايي

سازوكار  گيرد.بسرعت در چرخه ركودي قرار  كشورمجموعه اقتصاد ملي  گردد شتاب دهنده، باعث مي
هاي   هاي واقعي (دارايي  مت داراييها و افت قي هاي مالي بانك  اثرگذاري اين چرخه از طريق فرسايش دارايي

سرمايه  در اين صورت، .شود ها مي هاي بانك  ها) موجب تقليل دارايي هاي ثابت بانك  در وثيقه و دارايي
. از طرف ديگر با افت شود مواجه ميمخاطره با ها (با توجه به نسبت اهرمي باالي اين نهاد)  ضعيف بانك

اين تحوالت خروج  مجموعه دنباله و ب يابدميها در بورس كاهش  كقيمت سهام بان ،حقوق صاحبان سهام
 شود. ها آغاز مي ها از بانك سپرده

هاي اخير  ها است كه در سال يكي ديگر از مسايل مهم نظام بانكي كشور، موضوع مطالبات غيرجاري بانك
ز كل مطالبات شبكه درصد ا 15حاضر حجم اين مطالبات نزديك به به شدت افزايش يافته است. در حال 

شود. اين درصد با توجه به عرف و استانداردهاي حاكم بر نظام بانكي دنيا، بسيار باال  بانكي را شامل مي
ها حاصل برخي عوامل كالن مانند ركود اقتصادي،  شود. گسترش مطالبات غيرجاري بانك ارزيابي مي

د بازده واقعي منفي وام هاست. در سطح نوسانات بازار ارز، افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي و وجو
ها به بدهكاران اصلي و  صنعت بانكداري نيز مداخالت دولتي در تخصيص منابع بانكي، وابستگي شديد بانك

ها و عدم اجراي مقررات كفايت سرمايه و سالمت مالي  ضعف بانك مركزي در تنظيم و نظارت بر بانك
الت بانكها ارزيابي مي شود. اثرات مطالبات غيرجاري بر نظام بانكها، سه دليل اصلي تشديد مسايل و مشك

 بانكي شامل موارد زير است:

 دهي نظام بانكي بلوكه شدن وجوه و كاهش توان وام •

 هاي بانك و كاهش سود افزايش هزينه •

 تضعيف سالمت مالي بانكها و افزايش آسيب پذيري بانكها به شوك هاي وارده •



۲٦ 
 

اي در حوزه سيستم مالي و ارزيابي ريسك (در  ن مالي، اصالحات گستردهبه منظور تسهيل فرآيند تامي
هاي سيستم مالي به تدريج مرتفع  چالشاز اين طريق تا  مورد نياز استبازارهاي متشكل و غيرمتشكل) 

  :به شرح زير استپيشنهادي گردد. عناوين اصالحات 

از اصالح  ها بايد پس  يش سرمايه بانك. افزااز نظام بانكي زدايي اهرم با موسسات بانكيبازسازي  •
تواند به  ها به لحاظ مالي نمي ها انجام شود. افزايش سرمايه بدون اصالح ساختار بانك ساختار بانك

 آنها براي ايفاي نقش خود كمك كند. 

منظور تحقق اهداف نوين ه مهندسي مجدد ساختار نظام مالي بطور عام و بخش پولي بطور خاص ب •
ها كه به سبب شرايط فعلي اقتصاد كالن كشور  و ايفاي درست نقش بانك پولي گذاري سياست

به سادگي امكان پذير نيست. غيرمتعارف سياستي نيز بزارهاي سنتي و تحقق آنها با  استفاده از ا
 :مراحل پيشنهادي براي اين تحول به شرح زير است

 بازارهاي  برنظارت مالي  يبراگذاري مالي  شكيل يك شوراي عالي سياستدر مرحله اول، ت
تدوين تنظيم روابط،  ،و مستغالت (متشكل و غيرمتشكل) كاال، سرمايه ، اوراق قرضه،پول

در ارتباط با ابزارهاي مختلف  الذكر فوق يپايش مبادالت مالي بازارهامقررات احتياطي، 
 ي الالمللي و نيز مديريت ريسك مجموعه سيستم م تجاري بين -سياستي و تحوالت مالي

   در مرحله دوم تدوين مقررات جامع مميزي براي مجموعه سيستم مالي كه با ضوابط
 باشد. بندي سازگاري داشته  رتبه و حسابرسي، نظارتي، مميزي مالياتي

اصالح هر يك از بازارهاي سيستم مالي بطور عام و بازار پول (متشكل و غيرمتشكل) بطور خاص  •
تحقق اهداف ثبات مالي، رشد پايدار غيرتورمي و پايداري بخش كه زمينه تسهيل و تسريع فرايند 

 سازند. ميخارجي را فراهم 

بندي  ها مانند رتبه توجه به نقش سرمايه در گردش و ابزارسازي براي تامين سرمايه در گردش بنگاه •
بازار  ها با تمركز بر سازوكار مندي از منابع بانك هاي شايستگي براي بهره ها بر اساس شاخص بنگاه

 در تخصيص اعتبار

 تر به انتشار صكوك اجاره، اوراق قرضه شركتي و امثال آن توجه دقيق •
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 مديريت مطالبات معوق از طريق: •

 ها افزايش ميزان سرمايه بانك 

 توسعه بازار اوراق قرضه 

  درصد 5نظارت بانك مركزي براي كاهش مطالبات غيرجاري به كمتر از 

 هاي بانكي به منظور نقد كردن مطالبات هاي مديريت دارايي ايجاد شركت 

 هاي سمي پاكسازي ترازنامه از دارايي 

 
 استمرار اصالح بازار انرژي. 6

هاي انرژي در كشور سبب  وجود منابع خدادادي و فراوان نفت وگاز همراه با پايين بودن قيمت حامل
خص شدت انرژي، در كشور هاي توليد و مصرف، و در نتيجه شا كه ميزان مصرف انرژي در بخشاست شده 

بسيار باال باشد. پرداخت يارانه فراوان به انرژي (قيمت غيرواقعي) و انحراف از مكانيزم بازار سبب شده كه 
دهد كه كارايي مصرف انرژي كشور در سطح  ناكارايي زيادي در اين بازار مشاهده شود. آمارها نشان مي

تر است. البته در كنار پايين  ايي مانند يمن و اردن نيز پايينمنطقه نيز بسيار نامطلوب است و حتي از كشوره
بودن كارايي فني و اقتصادي در بازار انرژي، بايد به مساله پيامدهاي نامطلوب مصرف انرژي نيز توجه نمود. 

محيطي و تحليل منابع، دو پيامد نامطلوب در مصرف انرژي هستند كه هر دو در مغايرت   هاي زيست آلودگي
ترين راهي است  هاي انرژي اصلي حامل  صول توسعه پايدار قرار دارند. اصالح بازار و واقعي نمودن قيمتبا ا

دهد كه در  نشان مي تجربه كشورهاي ديگرتوان كارايي فني و اقتصادي انرژي را افزايش داد.  كه مي
سازي مصرف  انند بهينهبلندمدت، انگيزه سودآوري به عنوان محركي عمل كرده كه از طريق برخي مجاري م

و كاهش اتالف، بهبود تكنولوژي، تغيير ساختار توليد و جانشيني ميان عوامل توليد موجب افزايش توليد 
هاي ناكارا  شود. الزم به ذكر است كه در جريان اين فرايند تعديل بلندمدت، ممكن است تعدادي از بنگاه مي

 از فرايند توليد خارج شوند.

و اقتصاد  بر احتماليمنفي هاي انرژي داراي اثرات  افزايش قيمت حاملمدت در كوتاه اما از سوي ديگر،
. در سمت عرضه كل اقتصاد، تغيير قيمت انرژي استدو متغير كليدي اقتصاد يعني تورم و توليد  بربويژه 
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طور مستقيم  شود. قيمت نهاده انرژي به ها مي هاي بنگاه از طريق افزايش قيمت نهاده موجب افزايش هزينه
ها مانند نيروي كار و سرمايه نيز به طور غيرمستقيم و از كانال افزايش سطح عمومي  و قيمت ديگر نهاده

 مدت منفي است.  كند. به اين ترتيب، اثر تغيير قيمت انرژي بر سمت عرضه اقتصاد در كوتاه ها رشد مي قيمت

هاي انرژي را در دو بخش مصرف و  توان اثرات تغيير قيمت حامل در سمت تقاضاي كل نيز مي
توان متصور بود؛ افزايش  گذاري تحليل نمود. در سمت مصرف دو اثر مستقيم و غيرمستقيم را مي سرمايه

هاي انرژي به صورت مستقيم موجب كاهش مصرف برخي اقالم مانند خدمات گرمايشي و  قيمت حامل
ا سبب كاهش درآمد واقعي قابل تصرف خانوار ه شود. از طرف ديگر افزايش سطح عمومي قيمت روشنايي مي

شود. از طرف ديگر، متغير  شود كه به شكل غيرمستقيم موجب كاهش مصرف مي و افت قدرت خريد مي
هاي انرژي متاثر خواهد شد. با توجه به آنكه تورم ايجاد شده در اثر  گذاري نيز از تغيير قيمت حامل سرمايه

قيمي بر ميزان نرخ سود بانكي خواهد داشت، افزايش قيمت وجوه هاي انرژي اثر مست آزادسازي قيمت
 شود. گذاري كل مي شده سبب كاهش تقاضاي سرمايه اعتباري عرضه

توان به مواردي مانند  شود، مي در كنار اثرات فوق كه بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد وارد مي
تواند با ايجاد فضاي نااطميناني موجب  هاي انرژي مي لحام  نااطميناني نيز اشاره نمود. تغيير ناگهاني قيمت

 ايجاد انتظارات تورمي شود. گذاري و  كاهش ميزان مصرف و سرمايه

هاي ، پيشنهاد سياستي براي اصالح بازار انرژي، افزايش تدريجي قيمت حاملشده با توجه به تحليل ذكر
هاي انرژي با الزم است افزايش تدريجي قيمت حامل انرژي همراه با حمايت از خانوار و توليدكننده است. لذا

 هاي مكمل زير همراه گردد: انجام سياست

 حمايت از واحدهاي توليدي در برابر شوك اوليه •

 وري در سمت توليدارائه تسهيالت به منظور ارتقاي سطح تكنولوژي و افزايش بهره •

 ، سرمايشي و روشناييويژه مصارف گرمايشي سازي مصرف انرژي در سمت مصرف به بهينه •

 پذير در بخش مصرفي  حمايت از خانوارهاي آسيب •

 هاي توزيع كمك به كاهش اتالف انرژي در بخش توليد انرژي و شبكه •
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 مديريت انتظارات تورمي •

 پرداخت هاي نقديي سازهدفمند. 7

دفمند به ، پرداخت نقدي مساوي و فراگير غير ه1389به دنبال افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 
كل جمعيت كشور پايه گذاري و اجرا شد. تجربه كشور هاي مختلف جهان در زمينه هاي مشابه، نشان مي 

 ،ويژگي: غير فراگير، مقيد به زمان، مشروطپنج بطور معمول برخوردار از  ،دهد كه پرداخت هاي حمايتي
عملكرد نظام پرداخت يارانه وده اند. بقطعي  يو داراي بودجه متوازن به عنوان قيدغيرفزاينده در طول زمان 

به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه (فراگير، غير مقيد به زمان،  1389نقدي در كشور ما طي سال هاي 
مقيد نبودن به زمان و  اينده در طول زمان و داراي كسري بودجه) منحصر به فرد است.زغير مشروط، ف

توجه به وجود كسري قابل توجه در بدو اجراي پرداخت هاي نقدي، در فزاينده بودن مبلغ كل يارانه ها با 
كنار اثر كاهش قيمت نفت بر افزايش كسري يارانه ها، اصالحاتي را در نظام پرداخت هاي نقدي اجتناب 

 . خته استناپذير سا

ي ر صورتاصالح نظام پرداخت يارانه نقدي، به معني كاهش يا حذف بخشي از جمعيت فعلي يارانه بگير، د
تناسب با م ي كهدر صورتو  اثر قابل توجهي بر رفع كسري بودجه آن ندارد كه در مقياس محدود اجرا شود

همراه با مقادير قابل اعتناي خطاهاي نوع اول و دوم  ، در مقياس بزرگ اجرا شودميزان كسري بودجه آن
مانند پراكندگي باالي جمعيتي د و براي كشوري با وسعت زياكه دهد مطالعات مختلف نشان مي خواهد بود.

تفكيك جمعيت به مساله از نظر تقليل مقياس يكي از موثرترين رويكردها جغرافيايي هدفگيري ايران، 
اي در ابعاد مختلف فقر در كشور قابل هاي منطقهتفاوت منظور به حداقل رساندن خطاهاي محتمل است.

اعمال شاخص هاي كمكي متمايز دركنار غرافيايي پوشي نيست. هدفگيري جمشاهده بوده و قابل چشم
تعريف مصاديق بهره مندي بر اساس معيارهاي دارايي از يك طرف و  از پايين) شناسايي (رويكرد كننده فقرا

تخصيص بهينه منابع حاصل اصالح جمعيت يارانه بگير و تواند در مي، از باال) شناسايي (رويكرد مانند مسكن
 .بكار گرفته شودا در زمينه حمايت از خانوارها هاز هدفمندي يارانه

 بهبود سياستهاي بازار كار. 8
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، ، به شرحي كه در باال گفته شدعالوه بر لزوم انجام اصالحات ساختاري به منظور رفع موانع رشد توليد
-هاد ميپيشن اقتصادي زايي ناشي از رشدافزايش اشتغال اصالح بازار كار و هاي زير نيز در راستايسياست

 شود:

 كاهش هزينه نسبي سرمايه در مقايسه با نيروي كاركند كردن روند  .الف

 اجتناب از كنترل دستوري نرخ سود تسهيالت بانكي •

 اجتناب از تثبيت نرخ اسمي ارز و سعي در تثبيت نرخ واقعي ارز در بلندمدت •

 اشتغال وري وتوليد، بهره افزايش اصالح قوانين و مقررات در جهت .ب

 كندصالح قانون كار و ديگر قوانيني كه استفاده از نيروي كار را از نظر اقتصادي پرهزينه ميا •

 ها و قوانين سازي دستورالعملمقررات زدايي و روان •

 هاي غيرمستقيم بكارگيري نيروي كار از طريق كاهش سهم بيمه كارفرماكاهش هزينه •

 ثناي وجوهي كه طبق قانون تصريح شده استكنندگان به است عدم دريافت هرگونه وجوه از توليد •
 كارارتباط مناسب بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار برقراري  .ج

 پذيري و پاسخگويي نظام آموزشيانعطاف •

 آموختگان هاي دانش ها و مهارتافزايش شايستگي •

 رويه آموزش عاليتوجه به كيفيت آموزش عالي و كاهش رشد كمي و بي •
مانند بخش توريسم و گردشگري داخلي، ترانزيت، خدمات  ييهازايي بخشاشتغالتوجه به ظرفيت  .د

، صنايع صادراتي، و صنايع كوچك به ويژه در مناطق و )ITتخصصي نوين و خدمات فناوري اطالعات (
 رو هستند.هايي كه با بيكاري باالتري روبه استان

 هاي اجتماعي تقويت حمايت .ه

هاي  بيكاران از طريق گسترش پوشش بيمه بيكاري و ديگر طرح اجتماعي از -حمايت اقتصادي •
 كمك به بيكاران
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كاهش و جلوگيري از مشاركت كودكان و نوجوانان و سالمندان در بازار كار از طريق توسعه پوشش  •
 آموزشي و كارآمدكردن نظام تأمين اجتماعي

 مشاركت زنان .و

 -هاي اجتماعير كار از طريق اصالح نگرشهاي مشاركت بيشتر زنان در بازافراهم كردن زمينه •
 هاي كسب و كارفرهنگي در محيط

 شود.حمايت از صنايع كوچك (كاربر) كه توسط زنان در بخش غيررسمي اداره مي •
 و اصالح نظام اطالعات بازار كارساماندهي  .ز

غلي و هاي جستجوي شتوسعه مراكز كاريابي و مراكز خدمات مشاوره شغلي در جهت كاهش هزينه •
 افزايش كارآيي انتخاب نيروي كار

 
 سخن آخر. 9

مدت انداز ميانتالش شد تا مهمترين مسايل اقتصادي كشور در يك چشم "كنفرانس اقتصاد ايران"در 
ها ارايه گردد. در مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پيشنهادهاي سياستي مشخص در هر يك از اين زمينه

اما به . استهاي اقتصادي ن كنفرانس، جامعيت آن در مقايسه با ساير كنفرانسواقع، يكي از وجوه مميزه اي
ها، امكان آن نبود تا تمام مسايل اقتصادي كه كشور با آن روبروست در هر حال، به دليل محدوديت

تعامالت با كشورهاي ديگر موضوع افزايش مي توان به ، ارداز جمله اين مو. كنفرانس به بحث گذاشته شود
با جهان مهمترين  پايدار و متوازن تعاملپيش از اين در خصوص الزامات نهادي اشاره شد كه . اره كرداش

با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران در زمان كنوني و . شرط الزم براي دستيابي به رشد پايدار است
را كشور ايي هاي خارجي تنگناي ناشي از تحريم هاي همه جانبه بين المللي كه حتي امكان استفاده از دار

هم به شدت محدود كرده است، بهبود روابط اقتصادي با جهان خارج پيش فرض اغلب راهكار هاي ارائه 
شده در اين كنفرانس است. واضح است كه اگر گشايشي در اين خصوص صورت نگيرد و تحريم ها احياناً 

در مورد عناوين ديگري  .از آن نرفته است تشديد شود طرح و تدبير ديگري الزم خواهد آمد كه اينجا سخني
-كه در اولين كنفرانس اقتصاد ايران بدانها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم اقتصادي كشور هستند مي
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توان به بحران تخريب اخالق و سرمايه هاي اجتماعي اقتصاد، ضرورت وحدت نيروها و عزم و مشاركت 
ضرورت سرمايه گذاري در اين بخش، بحران آب و بحران  گاز و نفت وبرداري نامناسب از ذخاير ملي، بهره

از  ،عناويناين رود كه كنفرانس بعدي اقتصاد ايران بتواند با پرداختن به محيط زيست اشاره كرد. اميد مي
 جامعيت بيشتري برخوردار گردد. 

شود حركت در مي محسوب يكي از دستاورهاي مهم اولين كنفرانس اقتصاد ايرانموضوع ديگري كه 
هاي موجود اقتصاد و هم در مورد  وفاق بين بسياري از كارشناسان كشور هم در مورد چالشايجاد مسير 

نظر در عرصه كارشناسي را  ها دست يافت. اگر نتوان اين اتفاق هاي آينده بايد به آن اهدافي است كه در سال
ها و تحقق اهداف  را در خدمت  عبور از چالش توان آن نظر در عرصه سياسي، تبديل كرد، نمي به اتفاق

اقتصادي كشور قرار داد. در اين صورت، حل مسايل اقتصاد ايران كه به واقع  مساله  كشور است و مسئله و 
پذير نخواهد بود. براي چنين وفاقي، تحول  مشكل هيچ دولت خاص يا گروه خاصي نيست، به سادگي امكان

شوند و  رو داريم، آگاه  رسد، تا همه نسبت به شرايط خطيري كه پيش ظر مياي ضروري به ن در فضاي رسانه
بدانند اگر به جاي پرداختن به مسائل اصلي كشور، اهداف يا موضوعات ديگري مطرح شود، كشور متحمل 

ين ا تفصيليراستا است و البته، نتايج اي در اين  بندي قدم اوليه مخاطرات بااليي خواهد شد. انتشار اين جمع
 و در اختيار همگان قرار خواهد گرفت. شده كنفرانس در اشكال ديگر آن به زودي منتشر

در بين نخبگان و كارشناسان   نكته مسرت بخش ديگر در اين كنفرانس، مشاهده اميد، عشق و عالقه
نس . حول هر يك از موضوعاتي كه در كنفرااستهاي آينده  نسبت به بهبود شرايط اقتصادي كشور در سال

مند در آن زمينه  هايي متشكل از افراد متخصص و مجرب و عالقه اقتصاد ايران به آنها پرداخته شد، گروه
گيري از توان و ظرفيت بيشتر و همچنين با  اين مجموعه با بهره تكميل و تداوم فعاليت اند. شكل گرفته

ني استفاده از دانش و تجربه هاي فكري مختلف، كه به دليل محدوديت زمابكارگيري صاحبنظران از طيف
تري  تواند نويدبخش برگزاري دومين كنفرانس اقتصاد ايران با غناي بيشتر و گستره بزرگ آنها ميسر نشد، مي

گيري  باشد. چرا كه استمرار در برگزاري اين كنفرانس همواره ظرفيت كارشناسي را در كنار فضاي تصميم
كند تا در خدمت  گذاري فراهم مي اوران را براي سياستكشور فعال نگاه خواهد داشت و يك شبكه مش

 هاي كالن كشور در جهت رشد و توسعه ايران اسالمي باشد. گيري تصميم
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رگ ايران بوده مردم بزنظر در پايان با استعانت از پروردگار متعال اميد است اين تالش جمعي، مقبول 
 و گامي در جهت پيشرفت اقتصاد كشور و مقابله با چالش هاي حاكم بر آن باشد.

 

 با اميد به توفيق خدمتگزاري بيشتر
  

 كميته علمي كنفرانس اقتصاد ايراناعضاي 
 

 دكتر غالمعلي فرجادي    دكتر سيدصفدر حسيني  داد دكتر مرتضي اله

 

 دكتر حسن طائي   دي حسينيمهندس سيدمه  دكتر مهدي عسلي

 

 محمدمهدي بهكيشدكتر    نژاد دكتر موسي غني        محمدهادي مهدويان

 

 دكتر فرهاد نيلي  دكتر حسن درگاهي  دكتر علينقي مشايخي

 

 دكتر ناصر خياباني  دكتر احمدرضا جاللي نائيني     جعفري دكتر داود دانش

 

 تبريزي دكتر حسين عبده   وز هادي زنوزدكتر بهر   دكتر محمود ختائي

 

  دكتر سيدمهدي بركچيان   دكتر مسعود نيلي         دكتر بايزيد مردوخي

 

  
 

 

 


