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  چکیده

از امید به تغییر در جهت حل مشکالت از جمله مشکالت اقتصادي  هاییشروع به کار هر دولت جدید در کشور همواره بارقه

 رغمبهدهد که هاي پیشین، نشان میآورد اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولتمردم و فعاالن اقتصادي پدید میرا در دل 

ها و زحمات فراوانی که مسئوالن کشور متقبل می شوند، در عمل ي در هر یک از دولتو فکر یجناح مختلف يهاشیگرا

ذیرفت که صادقانه باید پزمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است.  باگذشتها و مشکالت اساسی کشور حل نشده و گرفتاري

گرفته است. منابع مالی ارزي و ریالی دولت جدید کشور را در یکی از دشوارترین شرایط پس از انقالب اسالمی تحویل 

محدودي در اختیار است، خشکسالی، تداوم کرونا و تداوم تحریم ها، نیازهاي مالی دولت را افزایش و توان تولید را محدودتر 

کرده است و هر گونه خطاي راهبردي چه در حوزه اقتصادي و چه در حوزه سیاسی با فعال سازي انتظارات تورمی، حجم 

نقدینگی را روانه بازار دارایی هاي مختلف خواهد کرد که نتیجه آن تورم هاي سرسام آور خواهد بود. به عبارت دقیق  انبوه

  تر، فضاي سیاستگذاري محدود است. 

 مشکالت تا است شده موجب آنها رفع عدم و آنها به توجه عدم که دارد وجود يدیمشکل کل چند، اتاق ایران دگاهید از  

 تیقابل رکشو اقتصاد ،يفکر و یجناح گوناگون يها شیگرا با ها دولت آمدن کار يرو رغم به و ابدی تداوم کشور ياقتصاد

 تیرفظ فراوان، گاز و نفت خداداد منابع کرده، لیتحص و جوان یانسان يروین مانند خود بالقوه يها تیمز از موثر استفاده

هم  که اغلب . مشکالت مباشد نداشته رینظ کم یکیتیژئوپل تیموقع و یرامونیپ و یداخل گسترده بازار حجم ،یمعدن یغن

  بینشی است و نه فنی عبارتند از:

  حل مشکالت  در خدمت  یخارج استیسنه  و  یداخل استیس اما نه اول کشور است  تیاولودر حرف  اقتصاد

 اقتصاي نیست. 

  دیدگاههاي واقع گرایانه اي درباره خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. دیدگاههاي کنونی موجب شده

شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهاي سال قبل نصف  40است تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 

 زنجیره ارزش آسیایی( تامین کننده انرژي و مواد اولیه)  تقلیل یابد.

 وجود ندارد و  مردم و فعاالن اقتصادي، تاوان آزمون  کشور يمسائل اقتصاد بهجانبه همه و یعلم مند،نظام نگاه

. از یک سو اختالل هاي قیمتی،  تخصیص منابع را به و خطاي سیاستگذاري انواع نحله هاي فکري را می دهند

شدت مخدوش کرده است و منشاء شکل گیري انواع گروه هاي رانتجو و فسادهاست و از سوي دیگر، به آثار غیر 

 اقتصادي سیاستگذاري هاي اقتصادي، وقعی نهاده نمی شود. 

  وجبم عمل در که است شده عیتوز متعدد يستادها و یعال يشوراها در کشور یعال رانیمد يریگ میتصم قدرت 

 .تپاسخگوس یکس چه که ستین مشخص تینها در هم و شود یطوالن  ها يریگ میتصم ندیفرا هم شود یم

حل مسائل اقتصادي کشور بدون  فائق آمدن بر مشکالت فوق امکان پذیر نیست. در پنج دهه اخیر به اتکاي منابع 

ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز  و تخلیه و تخریب منابع زیستی و طبیعی کشور مانند آب و خاك و محیط زیست 

 در یاساس اصالحات ازمندین طیشرا نیون رفت از اربو انرژي، سیاستمداران تداوم وضع موجود را انتخاب کرده اند. 
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 نیرفت از ابرون يبرا یاتیچارچوب برنامه عمل است شده یسع گزارش نی. در ااست ساختارها و هاياستگذاریس

 ولتدو هماهنگ در  متخصص ییاجرا میت یهمراه ازمندین شتریب اتییبا جز یاتیبرنامه عمل يهیها ارائه شود. تهچالش

 ریز حوزه سهدر  حلهاراه جهیو در نت ياقتصاد یاصلمشکالت  شهیصورت است که ر نیخالصه طرح بد است. یآت

  :شودیخالصه م

  یثباتیب و ینانینااطم یعامل اصلبه عنوان  تورمکنترل 

  کوچک شدن سهم ایران از اقتصاد جهانیبه عنوان عامل  دیتولدرمان کم رشدي  

  و نظام مالیاتی هاارانههدفمند سازي ی و یاجتماع نیتامگسترش 

 گریموارد د زمانهمبدون اصالح  یکیکه امکان اصالح  شودیمورد سبب م سه نیا یدگیتنکه درهم اتاق ایران معتقد است

داشت. ن هاارانهیدولت و اصالح نظام  یمتیمداخالت ق انیداشت و صحبت از پا دیرفع موانع تول يادعا توانینباشد. نم سریم

و   یرفاه هینظام چندال يبدون اجرا توانیبودجه را نم يکرد. کسر کنترلبودجه  يبدون اصالح کسر توانیتورم را نم

 يگرید تیهر کدام به موفق تیها الزم و ملزوم هم بوده و موفقاصالحات و برنامه نیکرد. لذا ا یاتیعمل اصالح نظام مالیاتی

  وابسته است. 

شایسته ذکر است که بدون همراهی و مشارکت مردم امکان اجماع سازي درباره لزوم انجام اصالحات گسترده اقتصادي و 

اجراي موفقیت آمیز آنها وجود ندارد. اتاق ایران به زودي در گزارشی ویژه و غیر فنی نظرات خود را با مردم در میان خواهد 

ي ت کننده اقتصاد است. واضح است که براثبا یب، کنترل عوامل خارجی گذاشت. شرط دیگر موفقیت اصالحات اقتصادي

 قدرت و همنطق يکشورها با ها اختالف رفع و ها میتحر رفع تنها مردم، یشتیمع تیوضع بهبود رفع مشکالت اقتصادي و 

 وقت چند هر و داشت مینخواه ياقتصاد ثبات مشکالت نیا رفع بدون که رفتیپذ دیبا صادقانه اما ستین یکاف یجهان يها

  .شد میخواه مواجه ياقتصاد دیشد نوسانات با کباری
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  مقدمه

 تیفیکیب و نییپا اریبس ییزااشتغالو  ياقتصاد رکودباال، بسیار با تورم  ده سال اخیر ویژهبهدر چند دهه اخیر  رانیاقتصاد ا 

 الً معمورو بوده است و روبهزیر با مشکالت  رانیگذشته اقتصاد ا يهادهه یمواجه است. ط يفقر و نابرابر گسترشو 

  موکول کرده است: ندهیمشکالت را به آ ياشهیگونه، عالج رکنمُسَ  هايسیاستاتخاذ  با ياقتصاد گذاراستیس

  خانوارها تورم و در نتیجه کاهش درآمد سرانهکم رشدي و 

 کاهش سهم از اقتصاد جهانی 

 بودجه مزمن دولت يکسر 

 ستیز طیمح بیتخر و ینیرزمیز یآب منابع از هیرویبرداشت ب 

 یدانشگاه النیالتحصفارغ روزافزون يکاریب 

 خروج بدون بازگشت نخبگان از کشور 

  یبازنشستگ يهاصندوقمشکالت 

 ....و  

 با است شده یسع گزارش نی. در ااست ساختارها و هاياستگذاریس در یاساس اصالحات ازمندین طیشرا نیاز ا رفتبرون

 اتییبا جز یاتیبرنامه عمل يهیها ارائه شود. تهچالش نیرفت از ابرون يبرا یاتیچارچوب برنامه عمل موجود، وضع حیتشر

 شهیصورت است که ر نیخالصه طرح بد. باشدمی یآت دولتو هماهنگ در  متخصص ییاجرا میت یهمراه ازمندین شتریب

  :شودمیخالصه  ریحوزه ز 3در  هاحلراه جهیو در نت ياقتصاد یاصلمشکالت 

 یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص يارتقا و اقتصادبه  یثبات بخش .1

  ز اقتصاد جهانیسهم ایران اسفره مردم و کوچک شدن عامل  عنوانبه دیتولدرمان کم رشدي  .2

 مایتیهاي حبرنامهسازي هدفمند و یاجتماع تأمینگسترش در اقتصاد با  مؤثربهبود تقاضاي  .3

 ايگونهبه موجود وضع از خروج يبسته سپس و شود حیتشر موجود وضع بروز در عوامل نیابتدا الزم است نقش هر کدام از ا

 شکلسه م نیا یدگیتندرهمکه  اتاق ایران معتقد است .قرار دهد تأثیرهمزمان تحت  طوربهشود که هر سه مورد را  یمعرف

  نباشد.  سریم گریموارد د زمانهمبدون اصالح  یکیکه امکان اصالح  شودمیسبب 

ازجمله مجارستان، آلمان،  2015تا  1930 هايسالمتعدد از  يکشورها يمطالعه تجربهمشکالت فوق در ایران و  یابیریشه

 اصالح ،مشکالت نیاز ا یرفت دائمراه برونتنها  که دهدیم نشان، و ...  هیروس ن،یچ ،کره جنوبی ،یلیش ن،یآرژانت ه،یترک

دولت و  یمتیمداخالت ق انیداشت و صحبت از پا دیرفع موانع تول يادعا توانی. نماست زمانهم صورتبه مورد سه نیا

 يبدون اجرا توانیبودجه را نم يکرد. کسر کنترلبودجه  يبدون اصالح کسر توانینداشت. تورم را نم هاارانهیاصالح نظام 

 يگرید تیهر کدام به موفق تیها الزم و ملزوم هم بوده و موفقاصالحات و برنامه نیکرد. لذا ا یاتیعمل یرفاه هینظام چندال

  وابسته است. 
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 یمتیق مداخله قیطر از ای و میمستق طوربه خدمات و کاال يعرضه در یسع فرودست اقشار از تیحما باهدفها لتهمواره دو

 باشد و نسبت به متوسط کشورها پائیندولت  مالیات ستانی تیسبب شده است که ظرف ینفت ياند. اتکا به درآمدهاداشته

 قیطر از ریاخ هايسالو در  میمستق طوربه ییهاکه در سال ها بودهبودجه مستمر دولت يدو رفتار غلط، کسر نیا جهینت

مردم شده است.  ییبروز تورم و کاهش ارزش پول و دارا جهیو در نت ینگینقد شیسبب افزا غیرمستقیم طوربه یشبکه بانک

 یط نیچنهم .تهاسآن ياقتصاد استیس ترینمهمکنترل تورم که  ودندالقول بانتخابات متفقکاندیداهاي مام خوشبختانه ت

 يکشور بوده است. لذا برا یبانک يشبکه نا ترازي بروز تورم، جهیو درنت ینگیدر رشد نقد گریعامل مهم د ریدو دهه اخ

 یالزم است که همزمان با توازن بودجه، اصالح نظام بانک ،است سریم ینگیکاهش نرخ رشد نقد قیاز طر کنترل تورم که

   .ردیصورت پذ زین

ضعیف تو اشتغال  دی، سبب شده است تول، فقدان ضمانت حقوق مالکیتها به مداخله در بازارهادولت ادیعتااز سوي دیگر  

در  يها دستکارمداخله دولت ترینمهمبه حداقل خود برسد.  دیدر تول یبخش خصوص يگذارهیسرما يبرا زهیو انگشود 

 متیق کار، يروین متیق ها،نهاده متیقها باشد. که مصون از دخالت دولت ستین مهمی متیقهیچ  باً یتقر .هاستمتیق

دولت  هايدخالت و تسهیالت بانکی همواره در معرض هاسپرده و نرخ یینها يهاکاال متیق ، ارز متیق ،يانرژ هايحامل

و  ستا ییهادخالت نیچنمحصول  از مرغ و شکر گرفته تا فوالد و محصوالت پتروشیمی، هامتیشدن ق ی. چند نرخاست

است که آیندگان آن را به استهزاء خواهند  انگیزاعجابو فروش اتومبیل به حدي  گذاريقیمتمانند روش  هاسیاستبرخی 

 تیراهکار حما ترینمهم .است یدولت يهايگذارمتیق خاص طوربه و مداخالت نیهم ،دیانع تولوم ترینمهماز  یکی گرفت.

زمان هم و بازارها مقررات گذاريو  یقدرتمند دولت در طراحبا منطق و حضور  ،و اشتغال دیاز تول ییزداو مانع

  . است اقتصاد در يگذارمتیق و يگريخروج دولت از تصد

 توسط یعاجتما عدالت تأمین ،باشدمی دولتبعدي  مداخالت کنندههیتوج و مزمن بودجه يکسر بروز يشهیبخش سوم که ر

 و اکااله از ياریبس ،یاجتماع عدالت تأمین و محرومان از تیحما شعار با هادولت. است ریفراگ و گسترده ياارانهی نظام

بررسی و ... .  یعال التیگاز، برق، آب، آرد، تحص ن،ی: بنزنداکرده ارائه مردم همه به ياارانهی صورتبه را خدمات

 اریبساقشار مرفه و پردرآمد سهم  ها،استیس نیا برايشده  نییکه برخالف هدف تع دهدینشان م مرتبط هايشاخص

  . اندکرده افتیدر را ریفراگ يهاارانهی نیاز ا يشتریب

  

  به شرح زیر است: سه بسته سیاستیبرنامه پیشنهادي اتاق ایران شامل 

 یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص يبه اقتصاد و ارتقا یثبات بخش الف)

  مولد يگذارهیسرمااز  با تأکید بر حمایت قاعده گذاري اصالح نظامب) 

 در اقتصاد  مؤثرو بهبود تقاضاي  خانوارها ج) حمایت از
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 نیا ارشنگ طیشرا در. است شده ارائه کشور اقتصاد اصالح طرح يبرا یکل چارچوب گزارش نیا درشایسته ذکر است که 

شورهاي ک در کشور و احتماالً در مشکالت نیا یاست که سابقه همزماندچار مشکالت ساختاري متعددي  کشور اقتصاد ،طرح

داشتن جسارت در  ،است. در گام بعد يضرور طیشرا نیرفت از ابرون يهاو راه یی. لذا درك چرااست سابقهکم دیگر،

در  اختصاربهاصالحات اشاره شده که  ياجرااست.  اتیاز ضرور هماهنگ و متخصص ياقتصاد میت کیانتخاب 

 که ینفعیذ يهاگروهنخواهد بود.  نفعانیذشده است، بدون مخالفت  حیگزارش تشر نیطرح و در ادامه ا یرتیخالصه مد

که  اختپرد ندخواه هاطرح گونهاین با مخالفت به قطعاً اند،گرفته بهرهها بودن چند نرخیو  تیاز عدم شفاف هاسال نیا یط

 یابیستد ياست که برا یهی. بدباشدموضوع  نیامقابله با  آمادهدارد  يکه قصد اصالحات اقتصاد يدیالزم است دولت جد

 ییاجرا میت با اراناستمدیدانان و ساقتصاددانان، حقوق شتریبه زمان و مشارکت ب ازیو قابل اجرا توسط دولت ن یاتیبه سند عمل

احتمالی که در  هايدشواريباید اذعان داشت که پذیرش منطق اصالحات و همچنین تحمل  همچنین .است یدولت آت

توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی براي موفقیت است. صادقانه باید پذیرفت که کشور  دهدمیروي  مدتکوتاه

 که اقلیتی در همه این اندبودهدهه اخیر بوده است. مردم همواره شاهد آن  پنجي ناموفق اقتصادي در هاسیاستآزمایشگاه 

دشوارترین کار دولت جدید از مردم همواره بازنده.  توجهیقابلو اکثریت  اندبوده هاسیاستبرنده نتایج این  هاسال

  براي بهبود وضعیت اقتصادي و اعتماد به سیاستگذاران است. به مردم بازگردان امید

 .دکنمی بیان را ایران اقتصاد مشکالت تداوم دالیلدوم  بخش. پردازدیوضع موجود م حیبه تشراین گزارش  اول شبخ

 پیشنهاد بسته سیاستی سهو  شوندیم انیب اختصاربه ياصالحات اقتصاد يهابرنامه يبرا هبردياصول را سوم،بخش در 

ح وضع اصال يکرده و برا حیبروز مسائل و وضع موجود را تشر شهیر یزبان کارشناس با پیوست این گزارش شده است.

  دهد.یارائه م، اصالحات پیشنهادي را موجود
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  موجود وضع حیتشر: اول فصل

ياقتصاد يرهایمتغ. الف  

  کشور ياقتصاد رشد .1

بینی شده بود که ایران با دستیابی به رشد اقتصادي پیش 1404کشور براي سال  سالهبیست اندازچشمکه در سند آن باوجود

گاه اول اقتصادي در منطقه غرب آسیا (شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه) تبدیل جایبه درصدي، 8

سال  4 طوري کهربه کرده است. رشد منفی تج هاسالسال گذشته اقتصاد کشور رشد بسیار کم و در برخی  16شود، ولی 

 5ایم بلکه دسترسی به رشد درصد را تجربه نکرده 8رشد اقتصادي  تنهانهانداز گذاري شده در سند چشممانده به سال هدف

  رسد. درصدي هم بعید به نظر می
  

  2010به دالر ثابت سال  درآمد سرانه ایران و برخی از کشورهاي منطقهمقایسه  -1 نمودار

  مأخذ: بانک جهانی

  

ورم باال، ت هاينرخو وقوع  صفر بوده است) باً یتقر ر،یده ساله اخ ي(رشد اقتصاد ریدر ده ساله اخ يدر اثر عدم رشد اقتصاد

 1396 هايسال رسمی در هايگزارشطبق  نسبت به قبل بدتر شده است. کشور،از مردم  توجهیقابلبخش  یرفاه تیوضع

  .اندکرده مصرفکالري در روز)،  2100درصد مردم کمتر از حد الزم( 50به بعد، بیش از 
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   تورم .2

باهدف میالدي  90و  80 المللی در دههکالن و تجارب بینعلم اقتصاد  دستاورداکثر کشورهاي دنیا با استفاده از  کهدرحالی

 3,39و متوسط تورم جهانی  انددرصد ارزش پول ملی خود را در مقابل سایر ارزها کنترل کرده 5رقمی و زیر تورم تک گذاري

  . 1داراست 2021بعد از ونزوئال، زیمبابوه و سودان بیشترین تورم را در سال  رانیا متأسفانه، باشدمیدرصد 

اخیر که از  چند سالدرصدي و دیگري تورم  20در مورد تورم دو چالش بزرگ وجود دارد. اول تداوم چند دهه تورم متوسط 

  دهند.می نشاندو نمودار زیر این دو چالش را  نیز جدي است. 1400درصد نیز عبور کرده و خطر افزایش آن در سال  50
 

  (واحد: درصد) کشور يشهر يخانوارها نقطهبهنقطهنرخ تورم  –2نمودار 

  
  مأخذ: مرکز آمار ایران

   

                                                                 
1 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/inflation-rate-by-country 
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  2019تورم کشورهاي جهان در سال  نرخ -3نمودار 

 
Source: Trading Economics 
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مانند سودان و بالروس جزو معدود  ییدر کنار کشورهاایران  متأسفانهدیگر در کنار تورم باال و مزمن این است که  نکته

  .داشته است 1398تا  1389تورم باال در ده ساله  ،ياقتصاد نیرشد پائ بااست که همزمان  ییکشورها
  

  2018الی  2009 هايسالمتوسط تورم و رشد اقتصادي کشورها طی  -4نمودار 

  
 . 3 ص ران،یا يمبسوط گزارش بنا دهی: چکذمأخ 

  کار بازار .3

نرخ ترینپاییناز  یکینرخ مشارکت) که ( کنندمینفر در بازار کار مشارکت  45فقط حدود  تیاز هر صد نفر جمع رانیدر ا

جوانان حدود دو  يکاریآنکه نرخ ب ژهیوهب است. یدو رقم يکاریهمواره نرخ بکم، نرخ مشارکت  با این ،ها در جهان است

دارند.  انکاریب نیا نیب در یسهم مهم يو جوانان شهر یلعا التیتحص يافراد دارا کل کشور است. زنان، نیانگیبرابر م

 جادیاز آنکه تعداد مشاغل ا نظرصرفشده است ( جادیدر کشور ا ریسال اخ 20که در  یمشاغل شتریموضوع، ب نیا رغمبه

 توانمی 1بازارکار يهاداده یبررس بانبوده است.  کردهتحصیل کاریاند مناسب گروه جوانان ببوده یشده کم بوده است)، مشاغل

  :نمود اشاره کار بازار در ریز يهاچالش به

 99ال هستند. در س غیر شاغل رانیاست که در بازار کار ا يافراد ادیز اریتعداد بس ،يکاریتر از بچالش و مهم نیتربزرگ .1

سن کار بودهم 29حدود  صم یتیجذاب شانیبازار کار برا اند کهیلیون نفر در  شته و ت بازار فعال  نیاند که در اگرفته میندا

   .میانبرده يابهره تیظرف نیاشتغال، از ا جادیاضعف در  لینباشند. به دل

همواره تعداد فعاالن مرد حدود  یول ،یافتهافزایش یلیون نفرم 28به  23مرد و زن از حدود  سن کاردر  تیجمع کهدرحالی .2

 زنان التیتحص شیافزا رغمبهچرا  پرسش مهم آن است کهبرابر زنان بوده است.  5مرد حدود  نیبرابر و تعداد شاغل 4

 را ارک بازار از یکم اریسهم بس همچنان، زنان فرزند آوريکاهش نرخ  نیچنو هم یاجتماع راتییتغ و گذشته دهه 3 یط

 دارند؟

                                                                 
 ایم. کرده استفادههاي طرح آمارگیري نیروي کار که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، هاي زیر از دادهدر تحلیل 1
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درصد  90 یتا حت 60 نیب اینرخ در دن نی. ادیآینرخ مشارکت از نسبت افراد فعال به کل افراد در سن کار به دست م .3

 2019داشته است. در سال  يامشارکت زنان سهم عمده نییدرصد بوده که نرخ پا 50 ریهمواره ز رانیدر ا ی. ولباشدمی

 ينرخ مشارکت کمتر ریو الجزا هیاردن، عراق، سور من،ی يدرصد بوده و تنها کشورها 18 رانینرخ مشارکت زنان در ا

است که عدم  یهیدرصد بوده است. بد 45از  شیب یبوتیو ج تیکو ن،یقطر، امارات، بحر ينرخ در کشورها نیاند. اداشته

جامعه بوده و زنان  ازیاز ن یخش مهمب 1تولید در خانه. ستیعدم حضور زنان در جامعه ن یحضور زنان در بازار کار به معن

کار در خانه و کار در بازار کجاست؟  نیزمان ب نهیبه صیاست که تخص نیمهم ا سؤالدر آن دارند.  يادیز اریسهم بس

 ست؟یچ رانیبازار کار ا درزنان  مؤثرموانع حضور 

دولت وقت  وجود، نیبود. با ا ینزول داً یشد 88تا  84 هايسال یط يدکتریا  نرخ مشارکت و اشتغال افراد با مدرك ارشد .4

هزار  400از  يدکتر و ارشدالتحصیالن فارغکه تعداد  يداد، طور شیافزا داًیرا شد یآموزش عال تیظرف هاسالدر همان 

است.  دهیرسدرصد  15به  درصد 5از  کردهتحصیلاین قشر  يکاریو ب 98هزار در سال  400و  ونیلیم 2به  84در سال 

است!  دهیهزار نفر رس 266هزار نفر به  19از  يدکتریا  ارشدداراي تحصیالت کارشناسی  انکاریبطوري که تعداد 

قطعاً ستند. ه یخود مشغول و البته ناراض یلیمرتبط با رشته تحص ریدر مشاغل غ ن،یاز شاغل يابخش عمده ن،یبراعالوه

  .باشدمیگذاري تحصیل در حوزه صنعت بهبود فضاي کار براي این قشر نیازمند سیاست

فراوان، بازار کاِر بخش  ياود بار بودجه، باوج90و ادامه آن در دهه  80دهه  یط یآموزش عال برنامهیب گسترش .5

 مچنینه این پدیدهشده است. ه کردلیتحصمتقاضیان کار از  ياریمتزلزل کرده و عامل خروج بس داً یرا شد کردهتحصیل

برده و لزوم اصالح این سیاست  سؤالزیر  شدتبه را بازار کاربا  ارتباطیو ب تیفیکیب گان،یرا یآموزش عال یمال نیتأم

  تر از گذشته کرده است.را نمایان

 یاست، ول افتهیکاهش  میلیون نفر 10,4به  16,7از  98-84 هايسالی ط هسال 24-15تعداد جوانان  نکهیا وجود با .6

درصد  26به  درصد 60آنها از حدود  . نرخ مشارکتهاآن کم شده و هم نرخ مشارکتجوانان نرخ اشتغال  زمان همهم

با  90-84 نیکاهش مشارکت ب شتریدرصد است. ب 25 يباال همچنانجوانان  يکاریوجود نرخ ب نیاست! با ا دهیرس

  د.اتفاق افتا یهدانشگا تیظرف شیافزا

ر دستور د دهد. لذا اصالح ساختار تولید و بازار کار بایدهاي بازار کار وضعیت خوبی را نشان نمیتحلیل بیشتر داده متأسفانه

ی هاي ضربتی مانند توسعه آموزش عالتوان به برنامهاصالح بازار کار نمی هايطرحکار قرار گیرد. نکته مهم این است که در 

 با ایجاد اشتغال در بخشی، عموماًها این طرح اوالًکرد. چرا که  خوشدلبراي ایجاد اشتغال دولتی  مدتکوتاههاي و یا برنامه

ها را طرح گونهیناتجربه کشور و سایر کشورها اثربخشی بلندمدت و پایدار  ثانیاً کنند و یگر را تضعیف میاشتغال در بخش د

  . اندکردهقاطعانه رد 

                                                                 
1 Home production 
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  يگذارهیسرما .4

ا در چند سال ر دیرشد تول تیامر ظرف نیبوده است که ا یمنف هاسال شتریدر ب يگذارهینرخ رشد سرماسال گذشته  10طی 

مواد  أمینتبه لحاظ  رانیا یرنفتیغ عیکه اکثر صنا یطینرخ ارز (در شرا دیشد شیافزا نیمحدود کرده است. همچن ندهیآ

رده است. دشوار ک اریرا بس آالتنیو ماش ياهیسرما زاتیتجه ینیگزیهستند)، جا هبه واردات وابست د،یتول يهايو فناور هیاول

  بوده است. سابقهبی رانیاقتصاد ا ریاخ سال 20شده است که در  یمنف گذارهیخالص سرما زانیم زین 1399و  1398در سال 
  

  (هزار میلیارد ریال) 1390روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص به قیمت ثابت سال  -5 نمودار

  
  مأخذ: بانک مرکزي

  

  یداخل يمعضالت اقتصاد ریسا .5

کشور  یبازنشستگ مهیب يهامنابع و مصارف صندوق تعادلو  ینظام بانک سالمت ،دولت يهایو بده بودجه يکسر تیوضع

نظام  ي. گسترش فساد و ناکارآمداندقرارگرفته یخطرناک تیدر وضع بعضاً و تر شده استنامطلوب 90دهه  ينسبت به ابتدا

اد مردم و اعتم یاجتماع هیبه سرما يجد يهابیمسئله آس نی. ابوده استقرار  دیهمه مسئوالن مورد تأک انیدر ب زین يادار

 یمردم يهاتیحما ازمندیاز معضالت فوق ن ياریرفع بس يبرا ياست که انجام اصالحات ساختار یدر حال نیوارد ساخته و ا

  .ستگسترده ا

  کشور یرامونیپ و المللیبین ياقتصاد يهاتیواقعب. 

 رد خدمات)سهم اوالً: است کرده اساسی تغییرات سطح سه در جهان تجارت و اقتصاد کالن ساختار ر،یاخ دهه سهدر  .1

 و اندشده یدهتندرهم قبل از شتریب ایآس و اروپا ،یشمال يکایآمر ارزش رهیزنج سه) ثانیاً است، یافتهافزایش یجهان تجارت
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 داقتصا در اختالل آن ریاخ نمونه. شودمی یجهان اقتصاد در تالطم باعث آنها در اختالل و اندیجهان و يامنطقه توأمان

 و روپاا به بحران گسترش با که است کرونا يریگهمه نخست يهادر ماه یجهان-يامنطقه رهیزنج کانون عنوانبه نیچ

 هايیرهزنج شدن تنیدهدرهم و یجهان اقتصاد شدن یتالیجید با) ثالثاً  و کرد زدهبحران را یجهان ارزش رهیزنج همه کا،یامر

سل سوم قالب ن در. کندمین کار بود، هاتعرفه هیپا بر و ساده که یسنت آزاد يهانامهموافقت قیطر از یجهان تجارت د،یتول

 نیا بر يتجار يشرکا و است شده نیتدو تالیجید اقتصاد هیپا بر یمفصل قواعد و مقررات ،تجارت آزاد يهانامهموافقت

 هستند که از هایینمونه رهیارزها و غ رمز ،(FATF) یاقدام مال ژهیمانند مقررات گروه و هاییپدیده. کنندیم تیفعال اساس

 نهاآ با قیتطب يبرا هاییحلراه دیباها دولتآغاز شده و  هابانکو  هاشرکتها، از سطح افراد و و تحوالت آن يقاعده گذار

تصاد اق در يساختار راتییتغ در رانی. اندهندامور از دست  برقدرت کنترل خود را  و یتیکماراده حا همزمان تا کنند دایپ

ر بر س ینخبگان-درون يریدرگ کنار در يادهه چند يهامیتحر ،یداخل ثیح از. است داشته منفعلنقش  فوق، یجهان

 روندهان یدر ا رانیا ینیآفرنقش يبرا در عملرا  هافرصت ،یالحاق به اقتصاد جهان ایواردات  ینیگزیجا يانتخاب استراتژ

 داجو اروپا  یشمال يکایارزش آمر رهیزنج از رانیا شونده، دیتشد يهامیتحر کنار در ،یخارج ثیح از. است داده باد به

 یو صنعت يتجار استیس درباره يدیکل اریبس پرسش و تیاولورانده شده است.  ییایارزش آس رهیزنج هیبه حاش و مانده

 يفضا در شده یسیبازنو قواعد با قیتطب یچگونگ و باال روند سه با رانیا نسبت نییتب مدت،انیم ندهیتا آ کشور کالن

  دارد. ژهیو تیاهم یو جهان ياارزش منطقه يهارهیبا زنج رانینسبت ا نییروند، تب سه نیا انی. در ماست یجهان تجارت

 جهانی تجارت و اقتصاد در ایران موقعیت بر نیز المللبین سیاسی اقتصاد در قدرت توزیع بازفوق،  راتییهمزمان با تغ .2

 عیتوز نیدر ا .کندیم رییتغ یدوقطبقدرت  عیاز توز يدیالملل به نوع جدنیب استیقدرت در س عیتوز. است بوده اثرگذار

ز آن رفته اارزش رفته يهارهیزنج و است متحدهایاالتو  نیچ ياهدر کانون رقابت يرقابت بر سر تکنولوژ د،یقدرت جد

در  نی. چآوردیبرمسر  يدیجد يایاوراس تدریجبه ران،یا کیو ژئواکونوم ییایجغراف طیمح يامنطقه هیال. در شودمیمتأثر 

در  هیت. روسسابازگشته  ایکالن ابتکار کمربند و راه، به اوراس پروژه اکنون در قالب قدرت نیا. است دیجد يایکانون اوراس

 است شده ایاح ،ایاساور ياقتصاد هیدر قالب اتحاد ياقتصاد-یاسیس يکاربا دستور  کیتیژئوپل یقدرت عنوانبه ایشمال اوراس

 يرویاروپا که دو ن هیو اتحاد نیچ نیب کوشدی. همزمان مدیافزایب هیهمسا يکشورها بر را خود يرگذاریتأث کوشدیم و

 نیا يصاداست. روند رشد اقت ندهیقدرت آ ،هند ، کشورایاوراسنشود. در جنوب  فیهستند، تضع دیجد يایاوراس کنندهنییتع

 دیدر متن و بطن تحوالت فوق قرار دارد و با رانیا .است رگذاریتأث ایاوراس تیبر کل شیازپشیبدهد که یکشور نشان م

 رهیبر تحول در زنج تواندیکه م است يریمتغ کایآمرو  رانیروابط ا ندهیروابط اثرگذار باشد. آ نیا یدهشکلبتواند بر 

  بگذارد. تأثیرمنطقه  يحل مسائل با کشورها ویژهبهآن شده است و  ریدرگ رانیکه ا یتیامن يمعماها

 وطمرب تحوالت هم و زیست محیط حفظ با مرتبط موضوعات دالیل به همنفت و گاز،  کنندهمصرفعمده  يکشورها .3

 نیا واکنش مناسب به هستند. جدي اقدامات انجام حال در گاز وخام  نفت مصرف کاهش براي جدید، يهايآورفن به

   داراي اهمیت است.وابسته به منابع نفت و گاز  رانیاقتصاد ا يموضوع برا
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   در کشور يتداوم مشکالت اقتصاد لیفصل دوم: دال

قام م کشور بوده است. تیاولو يمسائل اقتصاد ان،یحداقل در سطح شعار و ب هادورهدر اغلب  ،یلیجنگ تحم انیاز پا بعد

 زین یماسال يدر دولت و مجلس شورا استگذارانیس، اندکردهدر حوزه اقتصاد ابالغ  يمتعدد یکل يهاسیاست يرهبرمعظم 

 از نظرصرف یاسالم يشورا مجلساند. آورده يرو يو مقررات گذار يگذارقانونبه  ،يدر مواجهه با مشکالت اقتصاد

 بیتصو ياقتصاد امور به مربوط قانون عنوان 250 حدود ،یاسالم انقالب از پس المللیبین يهانامه مقاوله و نامهموافقت

 در داریاپ و مؤثر بهبود موجب تنهانه اما است شده حل کشور مسائل یبرخ اگرچه نیقوان از حجم نیا بیتصو. است کرده

 در غتشاشا لیدال از یکی بلکه است نشده رهیغ و تورم کنترل ای ياقتصاد رشد شیافزا مانند ياقتصاد مهم هايشاخص

 حجم از ات،یتجرب نیا به توجه با شد یسع به بعد نهم مجلس دوران طول در .است کشور ییقضا و يادار و ییاجرا نظام

 و هیته ،يعاد يگذار قانون بر عالوه. شد گشوده ییزدا مقررات و نیقوان حیتنق يبرا هاییراه و شود کاسته يگذارقانون

به  بوده است که نتوانسته است ریمورد استفاده در چند دهه اخ ياز ابزارها یکی زین سالهپنج مدتانیم يهابرنامه میتنظ

که  اندتهداش نامهتصویبو  نامهآئینهزاران  زین هادولتدرخور پاسخ دهد.  ايگونهبهآن  بیو تصو میو تنظ هیتوقعات از ته

فوق، رهبر معظم انقالب در  هايتالشهمه  رغمبهروزمره مربوط است.  يامور اقتصاد وفتقرتقاز آن به  یبخش مهم

 کیکایاشته است. ند یعملکرد مطلوب یانقالب اسالم يروزیکه اقتصاد کشور پس از پ اندکرده انیب صراحتبهگام دوم  هیانیب

م انکار مشکالت ه ایهستند. کتمان آمارها  بانیگربهدست يروزمره با مشکالت اقتصاد زین نیسرزم نیمردمان خوب ا

و تورم را قبل از آنکه  يکاریخود، ب يهاخانهکار و هاکارگاه و هامغازهو  هاخانهدر  ي. مردم و فعاالن اقتصادستیکارساز ن

 نهیامر زم نیاست. ا افتهی کاهش آنهاو امنیت روانی  رفاه هک کنندمیو درك  بینندمیمحاسبه کنند،  ایبشمارند  هادولت

 يهااستسیبا اتخاذ  استمدارانیمردم توقع دارند س رایرا به وجود آورده است ز استیو عرصه س استمدارانیاز س يناخشنود

  رفاه سوق دهند.  رشد و وسويسمتدرست جامعه را به 

 ایآ ؟ودشنمی سامان به کشور ياقتصاد تیوضع فوق هاياقدام و تأکیدها همه رغمبه چرا که است نیا یاساس پرسش حال

 یطراح يقتصادا درست هايسیاست که اندبودهن بلد ای شود بهتر مردم ياقتصاد تیوضع که اندنخواسته سیاستمداران واقعاً

 مشکل ونیاسیس یبرخ اول نگاه در. گرید لیدال و اندبوده فاسد یجملگ ایآ ،اندکردهن تالش یکاف اندازهبه ایآ ، کنند اجرا و

 .ابدی بودبه تیوضع تا ندیایب کار سر بر يقو رانیمد تا است یکاف ندیگویم و دانندمی تیریمد مشکل صرفاً  را کشور اقتصاد

 کی يمبنا بر را کشور اقتصاد عملکرد ریز جدول. ستین قتیحق همه اما است درست يحد تا اگرچه تیریمد موضوع

 يکاریب نرخ و تورم نرخ. است کرده سهیمقا) یلیتحم جنگ انیپا از پس( جمهور يروسا مختلف يهادوره در یعلم شاخص

. است افتهی کاهش گرید دوره به يادوره از تدریجبه کشور ياقتصاد رشد توان و است بوده یرقم دو کشور، در همواره

 اریاخت در نفت صادرات از حاصل منابع یقبل دولت مشابه دوره برابر 4 حدود دهم و نهم يهادولت کهدرحالی نکهیا بارتأسف

در  يداریمعنلذا حتی تزریق حجم منابع عظیم هم نتوانسته است بهبود  .است داشته را عملکرد همان باً یتقر است داشته

  وضعیت متغیرهاي اصلی کشور ایجاد کند. 
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 )EPL(دبا استفاده از شاخص عملکرد اقتصا یلیپس از جنگ تحم هادولت يعملکرد اقتصاد -1جدول  

هادولت  
 نیانگیم

 نرخ تورم

 نیانگیم

 نرخ

 يکاریب

 نیانگیم

 نرخ رشد

 نسبت نیانگیم

 به بودجه يکسر

 ناخالص دیتول

 يجار یداخل

 (درصد)

 عملکرد نمره

  ياقتصاد

شاخص  نیانگیم(

EEPPLL یوزن( 

 رتبه

 عملکرد

 درآمد زانیم

 از حاصل يارز

 نفت صادرات

 )دالر اردیلی(م

ششم و پنجم  141 متوسط 74,3 -1,1 5,5 11,4 25,3 

هشتم و هفتم  157 متوسط 78,2 -2,1 4,2 13,1 15,8 

دهم و نهم  618 متوسط 79,4 -3,1 3,3 12,5 17,7 

و  ازدهمی

 دوازدهم
23,9 11,9 4. 9.- 58 

 یلیخ

 فیضع

 اهمیتحر لیدل به

 .ستیمشخص ن

رتبه 100-99/109 نمرات دامنه به. شودمی داده اختصاص عملکرد اسیمق کی و یفیتوص درجه کی ،ياقتصاد عملکرد شاخص نمرات دامنه به* 

-99/69 نمرات دامنه به، "متوسط"عملکرد رتبه 70-99/79 نمرات دامنه به، "خوب"عملکرد رتبه 80-99/99 نمرات دامنه به، "خوب یلیخ"عملکرد

  .دهندیم اختصاص را "فیضع یلیخ"عملکرد رتبه 60 از ترنییپا نمرات دامنه به و "فیضع" عملکرد رتبه 60
  

 مشکالت تا است شده موجب آنها رفع عدم و آنها به توجه عدم که دارد وجود يدیمشکل کل چند، اتاق ایران دگاهید از

 تیابلق کشور اقتصاد ،يفکر و یجناح گوناگون يهاشیگرا با هادولت آمدن کار يرو رغمبه و ابدی تداوم کشور ياقتصاد

 یغن تیرفظ فراوان، گاز و نفت منابع کرده، لیتحص اغلب و جوان یانسان يروین مانند خود بالقوه يهاتیمز از مؤثر استفاده

  :باشد نداشته نظیرکم یکیتیژئوپل تیموقع و یرامونیپ و یداخل گسترده بازار حجم ،یمعدن

 کشورفقدان اجماع در الگوي اداره اقتصاد  .1

ز ي در هر یک او فکر یجناح مختلف يهاشیگرا رغمبهدهد که هاي پیشین، نشان مینگاهی تاریخی به کارنامه دولت

فقدان اجماع "دهنده توفیق کم در حل مسائل، عامل توضیح ترینمهم، در زمان تصدي هاي متعددها و اجراي برنامهدولت

 ت؛بوده اس "اقتصاديدر حوزه مسائل  ازجملهها رعایت منطق علمی در سیاستگذاري غفلت از"و  "اقتصاددر الگوي اداره 

شفاف و سازگار سیاستگذاري که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع  فقدان یک چارچوبگفت  توانمی کهنحويبه

در  .است دهشوخطا و توزیع رانت آزمونگیري سیاستگذاري اقتصادي بر مبناي کشور باشد، منجر به شکل سیاستگذاران

 و مفاهیم اصلی اقتصادي نیز دچار ابهام و کژفهمی هستند. هاانسیاستگذاران در مورد بنی ،رسدمی نظر برخی موارد به

 اوخطآزمون، کشور را در مسیر نوعی روزمرگی، خصوص دیدگاه نظري براي حل مسائل اقتصادي عدم اجماع درهمچنین، 

اي ههاي سیاسی و با نحلهنزدیک به نیم قرن است که گروه مثالعنوانبهها و تنگناها قرار داده است. و تراکم دشواري

پاشی، اقتصاد ملی را دچار دور باطل پولبه نام تولید، هاي نادرست گذاريبا سیاستفکري گوناگون در دولت و مجلس، 

ارجی ر سطح خ. شایسته ذکر است که در شرایط حاضر، که کشور هم در سطح داخلی و هم ددانارزپاشی و اتالف منابع کرده
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 اهدگیکه دو این در حالی است  ایجاد وحدت در اداره کشور اهمیت دوچندان یافته مسئلهقرار دارد،  یحساس تیدر وضع

 انهیرابازارگ يهادگاهیتا د یدولت يهادگاهیدطیفی از  قبل هايسالدر . ستیدر حوزه اقتصاد روشن ن ویژهبهدولت  ينظر

در راستاي جلوگیري از تکرار تجربیات شکست خورده قبلی، الزم است دولت جدید  لذا .بوده کرده طرا احاها دولت ،افراطی

  دیدگاه نظري خود در خصوص اداره مسائل اقتصادي را روشن سازد. 

  کشور  هاياولویتاجماع درباره  فقدان .2

باشد.  تیاولو نیبه اهداف ا یابیدر خدمت دست دیبا یخارج استیو س یداخل استیاول کشور است، س تیاقتصاد اولو اگر

 دیاست و در آن با یاسیس ندیفرا کیهستند،  لیموضوعات دخ نیکه درباره ا ينظرات نهادها و افراد ياجماع ساز

 یکی و اقتصاد و انتخاب تیامن نیب يانجام شود. موضوع دوگانه ساز دیکشور با درنهایتو  هاگروهتوسط همه  هاییانتخاب

 ثیو هم از ح حکومت مردم از تیمردم کشور و رضا يرفاه برا تأمین ثیهم از ح ي. قدرت اقتصادستیاز آنها مطرح ن

واهد است و آن را باال خ یمل تیمهم از امن ايجنبه ،يطرف مبادالت اقتصاد يو کشورها یصادرات يکاالها تیفیو ک تیکم

انتخاب  ویژهبهو  هامؤلفه نیاز ا کیهر  نهیانتخاب حد به ران،یا یقدرت مل هايمؤلفهبرد. موضوع مهم نوع نگاه به 

. اشتد خواهد دنبال به هم یاسیس و ياقتصاد ثبات ،هااولویت ثبات. نباشد هااولویت کننده مخدوش که است هاییروش

و  مللیالبینروابط  کههنگامی .است کشور هاياولویت نییتع يبرا يساز اجماع جمهوررئیس فیوظا ترینمهم از یکی

 است اضحووجود ندارد.  ي، ثبات اقتصادستیمشخص ن يو اقتصاد یاسیس هاياولویتاست و  ناپایدارو  پرآشوب ايمنطقه

 يکشورها با هافاختال رفع و هاتحریم رفع تنها مردم، یشتیمع تیوضع بهبود و کشور کالن اقتصاد در ثباتیبی رفع يبرا که

محدود  ظرفیت رشد اقتصادي مشکالت نیا رفع بدون که رفتیپذ دیبا صادقانه اما ستین یکاف یجهان هايقدرت و منطقه

  .شد میخواه مواجه ياقتصاد دیشد نوسانات با کباری وقت هرچند و داشت مینخواه ياقتصاد ثباتبوده و 

   ياقتصاد ییدرباره خودکفا انهیگراواقع ریغ يهادگاهید .3

 ياندازراه"با  ياقتصاد تیکه موضوع فعال میناقص است. امروز شاهد ياقتصاد تیاز مسئوالن از اقتصاد و فعال یبرخ برداشت

 رهیغ و " یمیواحد پتروش کی ياندازراه "حداکثر ای "ونیزیو تلو خچالی دیتول " ای "شترمرغ رأسمزرعه پرورش چند  کی

 ست وکرده ا رییتجارت در جهان تغ شد ساختار اقتصاد و انیکه ب گونههماناست که  یدر حال نی. اشودمیمعادل گرفته 

هر کشور در  افزودهارزشسابق را ندارد و سهم  تیامروزه اهم دیشده است و مکان تول دهیتندرهم یارزش جهان يهارهیزنج

 يفضا در رانیا گاهیجا از يدیجد فیتعر ،یمل منافع اصل يمبنا بر دیبااست.  يآورفن عیسر راتییتابع تغ د،یتول ندیفرا

بر خام  یارزش مبتن هايزنجیره يصورت کشور چه بخواهد و چه نخواهد، به انتها نیا ری. در غشود ارائه یجهان تجارت

 نیمنتقل خواهد شد. به ا المللنیبدر تجارت  خاص یو فاقد ارزش فن نیپائ افزودهارزشو صادرات محصوالت با  یفروش

نشده  تأثرم روندها نیاز ا رانیکه ا ستیمعنا ن نیاقتصاد به ا یتوجه کرد که عدم مشارکت در تحوالت جهان دیبا زینکته ن

ستفاده دارد ا تیاهم نیب نیآنچه در اروندها تن داده است و خواهد داد.  نیبه ا درنهایت ریپذقاعدهکشور  عنوانبهاست، بلکه 

 المللیینبقدرت در سطح  عیبزرگ و باز توز هايقدرت نیب المللیبین هايتعارضاست که در اثر  ییهافرصتاز  يحداکثر

کار، آش هايهزینهعالوه بر  یکنون يهاتحریم. گذاردمیکشور  اریدر اختبراي بازسازي ساختارهاي اقتصادي  ايمنطقهو 
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 آفرینیفرصت جايبهمسئوالن تراز اول کشور را  ياز انرژ يادیبخش ز نکهیو آن ا داشته است میپنهان اما عظ نهیهز کی

و ...) کرده  مرغتخممرغ و  تأمین( روزمره تیری، صرف مد ايمنطقهو  المللیبینکشور در عرصه  هايمزیتاستفاده از  يبرا

. زد گره هاتحریم زدن دور به را مردم و جوانان ندهیآ و کشور توسعه توانمین اما زد دور دیبا را ظالمانه يهاتحریماست. 

 ندهیآ هاينسل برابر در بلکه ،یفعل تیجمع نفر ونیلیم 83 مقابل در تنهانهاخص  طوربه جمهوررئیسو  طورکلیبه حکومت

 .باشد نهیزم نیا در ماتیتصم يپاسخگو دیبا زین

   کشور يمسائل اقتصاد بهجانبه همه و یعلم مند،نظام نگاه فقدان .4

 با معموالً. گرندیدکی با میمستق ارتباط در یجملگ رهیغ و ارز متیق بودجه، يکسر تورم، فقر، ،يکاریب مانند ياقتصاد مسائل

 ،یابدمی شیافزا هاقیمت یوقت. شوندمی یمقطع و يمورد هايگیريتصمیم وارد استگذارانیس ریمتغ کی تیوضع شدن حاد

 درست شیفروگران با مقابله و کاال عیتوز يبرا و غیره هاقرارگاهو  هاکارگروه انواع و شودمی گرفته فروشیگران معادل تورم

 يگرید بیج به و برداشته یکی بیج از پول و شودمی داده شیافزا کاالها از يکسری متیق فقر، با مقابله يبرایا  شودمی

 از ودنب بازنده احساس طرف دو هر تورم، وقوع و ارز مانند يدیکل يهاقیمت نوسانات انواع با بالفاصله اما شودمی گذاشته

 به زامالت ازمندین هم و است برزمان هم رانیا اقتصاد يساختار مسائل حل که رفتیپذ دیبا. کنندمی استیس آن ياجرا

سهل يشعارها و هادهیا است مواجه رفاه افت از یناش رنج با که ايجامعه يبرا. اجراست و يگذاراستیس در نیمع یاصول

 اندسیدهر يفکر بلوغ از ايدرجه به کشور مردم اتاق ایران، نظر به اما است جذاب اریبس انبریم اصطالحاً  و زودبازده الوصول،

 يراهکارها ها،تاسیس رئوس انیب قسمت در( است ياقتصاد رشد و دیتول رونق به منوط شانرفاهی تیوضع بهبود بدانند که

  ).شد خواهد ارائه آن

- ياستگذاریدر س وخطاآزموناست. پنج دهه  ياقتصاد يهاياستگذاریس یضرورت در نظر گرفتن آثار اجتماع گریمهم د نکته

 يهاروهگ یرفاه تیبر وضع یمتیق ریو غ یمتیق استینشان داده است که آثار هر س خوبیبهدر کشور،  ياقتصاد يها

وانان مانند ج خاص يهاگروه يبرا ،نیدر نظر گرفت. عالوه بر ا دیرا با پذیرآسیبمحرومان و قشر  ویژهبه یمختلف اجتماع

 تأمین یمسکن، شغل و حت تأمین يبرا یخاص هايبرنامه دیبا رهیمتفاوت و غ یلیبا درجات تحص کارانیدر سن ازدواج، ب

  و اجرا شود.  یبودجه دولت) طراح يبر تورم و کسر هاسیاستلوازم بادوام منزل( با لحاظ آثار کالن 

  متعدد یعال يشوراها در ییاجرا قدرت بودن پخشاصلی سیاستگذاري اقتصادي و  هايدستگاهبین  ناهماهنگی .5

، بانک مرکزي، وزارت صمت و وزارت امور وبودجهبرنامهاقتصادي کشور مانند سازمان  هايدستگاه تأسیسمجموعه قوانین  

ولی و مالی ي ارزي و پهاسیاستبه گونه است که مسئول  هادستگاهو تغییرات بعدي قوانین این  اقتصادي و دارایی و غیره

 سالهپنج ايهبرنامهتعارض سیاستی هم در قوانین  هايزمینهمشخص نیست و  بلندمدتو  مدتکوتاهو تجاري در  ايتعرفهو 

وي دید هم شده است. از ستش هادولتسنواتی وجود دارد. این معضل با ناهماهنگی بین تیم اقتصادي  هايبودجه ویژهبهو 

 يادهاست و یعال يشوراها در کشور یعال رانیمد گیريتصمیم قدرت که است آن کشور در تلخ اتیواقع از یکیدیگر، 

ی یپاسخگو درنهایت هم و شود یطوالن هاگیريتصمیم ندیفرا هم شودمی موجب عمل در که است شده عیتوز متعدد

بدون انتخاب مدیران قوي . شود صرف مراکز گونهاین جلسات در هم مسئوالن وقت از یمهم بخش مخدوش شده است و
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پاسخگو نیز باشند و در قالب ساختارهاي موجود،  حالدرعینو اجرا داشته باشند و  گیريتصمیمکه قدرت و مشاوره پذیر 

  مشکالت قابل رفع نیست.

  فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور  .6

که خود را یک روز در موضوع نوسانات بازار مرغ، روز دیگر بازار فوالد، پتروشیمی و اتومبیل و موضوع -واقعیت امروز کشور 

هاي فکري گوناگون، دولت و مجلس هاي سیاسی که با نحلهآن است که گروه -دهدارز حاصل از صادرات و غیره نشان می

یا بخش  اًبعضی درباره نقش مطلوب دولت و بخش خصوصی (بازار) وجود ندارند و گیرند، هیچ دیدگاه مشخصرا در اختیار می

صوصی توانند جایگزین بخش خکنند که نهادهاي عمومی غیردولتی میدانند یا تصور میخصوصی را رقیبی براي دولت می

مند جود بخش خصوصی توانتجربه تاریخی نشان داده که تحقق رشد اقتصادي پایدار و مستمر، بدون و کهدرحالیشوند. 

یی اقتصادي شاید براي یک دوره کوتاه منجر به رشد شود، اما ادامه این مسیر بدون تالش براي گرادولتنیست.  پذیرامکان

  حضور بخش خصوصی در اقتصاد، بادوام نیست. 

 اکنونتهاي گذشته است که در دولت ايمسئلهلذا، درك ضرورت وجود یک ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی، 

نگاه شده است و این درحالی است که نگاه به این دو  هاسالرقیب دولت طی این  مثابهبهمغفول بوده و به بخش خصوصی 

ن بخش باید گذرد، ایاگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی میکننده و نه رقیب و در برابر هم باشد. باید نگاهی تکمیل

آفرینی و این امر مستلزم آن است که ارکان حاکمیت نسبت به نقش اقتصادي جایگاه مناسب داشته باشدهاي گیريتصمیمدر 

نظر ا همهگیريها و تصمیمنمایندگان بخش خصوصی، در سیاستگذاري عنوانبهگانه ایران، اصناف و تعاون هاي سهاتاق

ها شورا و کارگروه حضور دارند، هاي فوق در دهاتاقاضر واقعیت آن است که در حال حشوند و به اجماع واحد دست یابند. 

توانند ا نمیهاي است که اغلب تاثیر معنی داري بر تصمیمها به گونهگیري و ترکیب شوراها و کارگروهاما فرآیندهاي تصمیم

  بگذارند.

  یتیریمد يهايپوشش ناکارآمد يبرا ینفت ياز درآمدها استفاده .7

 نتأمیخود را از محل انتشار اوراق تعهدزا  يکسر ثانیاًو  دنکنمیکنترل خود را  مخارج اوالً هاتدول ایدنمهم  يکشورها در

حاصل از صادرات نفت و  يبودجه دارد و عمده آن را از محل درآمدها ياست که دولت کسر چند دهه رانی. در ادنکنمی

ست که کشور موضوع ا نیگفت هم دیبا متأسفانهاز مشکالت کشور است و  ياریبس شهیموضوع ر نی. اکرده است تأمینگاز 

از  یکی یو حت ایمداشتهساالنه  یدورقم هايتورممدام  ریسال اخ 50کرده است که در  ییبه معدود کشورها لیما را تبد

مختلف  ايبودجه ترازهاي لیمانند تشک یشیبودن کشور است. اقدامات نما يدیتول جايبهشدن کشور  یمصرف هايریشه

 رفع يبرا) يساختار اصالحات(  ياقتصاد مندنظام اصالح گاههیچ فوق، لیدال به آنکه مهم نکتههم کارساز نبوده است. 

 رهیغ و يرژان مصرف اصالح ،یبازنشستگ هايصندوق مصارف و منابع تعادل عدم ،يساختار بودجه يکسر مانند یمشکالت

   .است نبوده هم موفق و نگرفته قرار کار دستور در

، به دلیل تحریم نفتی، منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافت و این امید ایجاد شد که دولت با اصالح 90در دهه 

انجام وظایف و گسترش دولت  هايشیوه، تغییر غیرضروريموازي و  هايدستگاهحذف و ادغام  ازجمله( ساختاري بودجه
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را تغییر دهد و هم به دنبال اصالحات مالیاتی و ایجاد بازار بدهی  ریزيبودجههم قواعد  رفاهی و ...) الکترونیک، تغییر نظام

قبلی در سیاستگذاري مالی و پولی و تجاري تکرار شد. مخارج جاري  هايروال متأسفانهي نفتی، هاتحریم موقتبرود. با رفع 

  . شد تأمینزهاي نفتی به واردکنندگان کاالهاي مختلف ن با فروش ارآو عمرانی افزایش یافت و بخش مهمی از 

هد خواروانه بازار  شدهذخیره هاينفتهم  ،در صورت موفقیت مذاکراتروشن نیست اما  ايهستهذاکرات م اندازچشماگرچه 

جریان منابع ارزي بار دیگر بهبود  رودمیانتظار  در این صورت. خواهد یافتو هم تولید و صادرات نفت افزایش شد 

. شودمیکه فرصتی براي انجام برخی اصالحات ساختاري فراهم  اخیر داشته باشد هايسالنسبت به  توجهیقابل

ریق از ط مدتکوتاهمهم پیش روي دولت جدید است. ایجاد رفاه  هايآزموندرست درباره این موضوع یکی از  گیريتصمیم

ارز به مدد دالرهاي نفتی و اقداماتی از این قبیل ممکن است توسط برخی مقامات براي راي آوري در تثبیت نرخ  واردات و

و تداوم مشکالت ساختاري اقتصاد ایران است. در  دوره بعدي دنبال شود اما نتیجه محتوم آن تکرار اشتباهات یک دهه اخیر

  قتصاد ایران را تغییر دهد:د ساختار اتوانمیمقابل انجام اقداماتی مانند اقدامات زیر 

 ینا در و شود ساماندهی هاتیفعال همه درون در دانش مدیریت که مفهوم این با کشور در محوردانش ساختار ایجاد 

در  يورهرهبکه ي) تا آنآورفنارتقاي  مقابل در مالیاتی بخشودگی مانند( بشود فعال اقتصادي يهااستیس راستا

  افزایش یابد. محوردانشچارچوب 

 ایجاد شور،ک در موجود امکانات از حداکثري استفاده ،يریپذرقابت قید با داخل ساخت درصد باال رفتن تشویق براي 

قاي و ارت يآورفنبراي بهبود  یفرا بنگاه یرسانخدمت یا یفرا بنگاه فنی نهادهاي مانند( مشترك يهامجموعه

اقتصاد ملی را تشدید کند و به افزایش توان  برتکیهد توانمیهمه از مواردي است  )موجود هايسرمایه وريبهره

 درونی اقتصاد ملی بینجامد.

  بنیاندانشباال و  آوريفنصادرات محصوالت با  ویژهبهتوسعه صادرات. 

  

  

  

  

  

  

  



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان23

21 

 

  براي سیاستگذاري  يراهبرد اصول: سوم فصل

درصدي و  8، کشور ایران در تحقق رشد 1404ساله انداز بیستچشم سندسال از ابالغ  15بیش از شدن  يسپر رغمبه

 کشور از اجرایی شدن این سند، ماندهیباقدر چند سال لذا اول اقتصادي در منطقه ناکام مانده است.  گاهیبه جادستیابی 

   .است يجهش بزرگ اقتصاد کی ازمندین

 کوچک ینکنو روند تنهانه که ايگونهبه باشد، ياقتصاد جانبههمه ينوساز آغاز دولت هدف اصلی برنامه شودمیپیشنهاد 

 هايظرفیت بیکتر با. کند دایپ نجات نیپائ رشد تله از کشور تدریجبه بلکه شود متوقف یجهان اقتصاد در رانیا سهم شدن

 يداکثرح استفاده ،ياقتصاد ثبات يبرقرار. است حصول قابل مدتمیان در هدف نیا ایدن روز هايآوريفن با یداخل نظیربی

 یصنعت هايرشته در یخارج هايسرمایه يحداکثر جذب و کشور از خارج انیرانیا هايسرمایه جذب ،یداخل هايسرمایه از

 يراهبرد اصولو رفع فقر و فساد  یدولتمخرب  خالتو حذف مدا یخصوص بخش توانمندسازي ،داراولویت يکشاورز و

  .پیشنهادي است

درمان کم "، "یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص يبه اقتصاد و ارتقا یثبات بخش" اهداف سیاستیبه  یابیدست يبرا

در اقتصاد با  مؤثر يبهبود تقاضا "و  "یاز اقتصاد جهان رانیعامل کوچک شدن سفره مردم و سهم ا عنوانبه دیتول يرشد

ل در تمام واص نیا تیمحور ل زیر قابل توصیه است.واص ،"یتیحما هايبرنامه يو هدفمندساز یاجتماع تأمینگسترش 

 هبردرا پنج نیبا ا يتضاد و ناسازگار دینبا و اقدامی استیس چیضرورت داشته و ه یدولت آت ياقتصاد يگذاراستیشئون س

   :داشته باشد

 بلوکه عمناب بازگردان و ياقتصاد ثباتیبی یخارج عوامل کردن حداقل و ياقتصاد يهاتحریم رفع يبرا فعال تعامل .1

 و منطقه يکشورها و ایدن مهم يکشورها با ياقتصاد يقراردادها و هانامهتفاهم ياجرا و انعقاد کشور؛ به شده

 گذاريسرمایه يحداکثر جذب باهدف کیژئواکونوم و کیژئوپولت تحوالت در موجود يهاتیواقع هیپا بر هااتحادیه

  ارتباطات؛ و اطالعات يفناور و وگاز، نفت تیاولو با روز هايآوريفن و یخارج

 النک اقتصاد ثبات باهدف مدتمیان يتجار و يارز و یمال و یپول هماهنگ يهاسیاست یطراحتورم با  داریپا مهار .2

  ؛ياقتصاد استگذاریس و ریگ میتصم ينهادها ينوساز و آنها ساالنه اعالن و

در  ولتد یمتیو ق یاستیسکاهش مداخالت  قیاز طر یبخش خصوص يسازتوانمند بااشتغال  و یدرآمد مل شیافزا .3

 ؛يگذارهیو جهش سرما از انحصار يریرقابت و جلوگ جادیا ،یخصوص بخش يهاتیفعال

  براي مقابله با فقر و نابرابري  ايیارانهو هدفمندسازي نظام اصالح نظام مالیاتی  .4

 به انوارهاخ یدسترس شیافزا و کپارچهیو  ریفراگ یاجتماع تأمینجهت تحقق نظام  یرفاه هینظام چندال يسازادهیپ .5

 عتباراتو ا التیتسه

  .یبا قطع مداخالت دولت فساد يهاشهیربردن  نیب از .6
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  برنامه پیشنهادي اتاق ایران 

  زیر است: ا اجزايب این برنامه شامل سه بسته سیاستی

 یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص يبه اقتصاد و ارتقا یثبات بخش الف)

  مولد يگذارهیسرمابا تأکید بر حمایت از  قاعده گذاري اصالح نظام ب)

 در اقتصاد مؤثرو بهبود تقاضاي  خانوارها ج) حمایت از
  

  .میپردازیمبسته سیاستی  نیهر کدام از ااجزاي  حیدر ادامه به تشر 
  

  یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص يبه اقتصاد و ارتقا یثبات بخشالف) 

ثبات اقتصاد کالن شرط الزم براي رشد اقتصادي پایدار و مستمر است و بخش خصوصی براي حضور در اقتصاد  :مسئله

. وجود گذاري نیازمند استبینی پذیري براي انجام سرمایههاي مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیشدر بخش خصوصبه

ه فعاالن ک شودمینرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث  نرخ تورم،هاي اقتصاد کالن نظیر نوسانات زیاد در شاخص

هاي بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار ریزي در خصوص انجام فعالیتاقتصادي نتوانند از حداقل اطمینان براي برنامه

، 1399تا زمستان  1398فصل، از بهار  8 یاره طهمو ران،یوکار اتاق اکسب طیمح یمل شیگزارش پا بر اساسباشند. 

و مقررات و  نیقوان ها،استیعدم ثبات در س"و"مواد اولیه و محصوالت متیمکرر در ق راتییبودن و تغ ینیبشیپرقابلیغ

به  يحاضر اعتماد فعاالن اقتصاد طیبوده است و لذا، در شرا يدفعاالن اقتصا يروشیپ یدو مانع اصل "ییاجرا يهاهیرو

به  دیرفع آن با يبرا گذاراناستیرفته است و س نیاز ب يادر حد گسترده نیمسئول يهادولت و وعده يهايگذاراستیس

  باشند. يادنبال چاره

  شایان ذکر است که جزئیات بیشتر در قسمت ضمیمه ارائه گردیده است.
  

هاي تارتقاي ظرفی منظوربه آرام و شفاف در اقتصاد، باثبات يفضا جادیو ا دکنندگانیبازگرداندن اعتماد به تول :هدف

  گذاري مولدسرمایه
  

  :هاي پیشنهاديراهکار

  اتخاذ دیپلماسی اقتصادي قوي و تعامل سازنده با کشورهاي دنیا 

در معاهدات  تیو عضو یمیتحر طیو مخاطرات شرا هاتیحذف محدود يبرا یمشخص يراهبرد يهاو برنامه ياستراتژ -

 .شودو اجرا  يریگیپ ،یالمللنیب
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 هماهنگ  ياقتصاد يانتخاب اعضا 

، وزیر امور اقتصادي و دارایی، وزیر صمت، وبودجهبرنامهاصلی اقتصادي دولت، ازجمله رئیس سازمان  رانیگ میتصم -

 تشتت آرا واجتماعی از بین افراد هماهنگ انتخاب گردند تا از  رفاه و کار رئیس کل بانک مرکزي، وزیر تعاون،

 .شود يریدولت جلوگ ياقتصاد هايسیاست یناهماهنگ

هاي مولد اقتصادي، با وکار و تقویت بخشمالی، پولی، ارزي و تجاري، در راستاي بهبود محیط کسب هايسیاست -

  ، تدوین شوند.باهمسو هم صورتبهمربوطه و  يهاوزارتخانههماهنگی تمامی 

و  لیاد تسهوگو، ستگفت يشورا ریوکار نظکسب طیمرتبط به بهبود مح ينهادها نیکار منسجم ب میو تقس یهماهنگ -

 ی فراهم شود. عملکرد مشابه در سطح استان يدارا يهاکارگروه گریو د ییمقررات زدا أتیه د،یرفع موانع تول

  تورم پایدار کاهش 

زم ایجاد انضباط مالی، منابع الضمن شود. شایسته ذکر است این اقدام،  يزیررنامهب کاهش کسري بودجه دولت يبرا -

. سازدمیهاي حمایتی، فراهم را براي انجام وظایف حاکمیتی دولت، ازجمله گسترش برنامه تأمین اجتماعی و پرداخت

 مجموعه اقدامات پیشنهادي براي کاهش کسري بودجه دولت به شرح زیر است:

  دولت غیرضروريهاي هاي دولت و کاهش هزینههزینه مؤثرکنترل 

 باال  هايهزینهفاقد توجیه اقتصادي و داراي  هايطرح هاي دولت و اجتناب از اجرايبندي برنامهاولویت 

  هاناعادالنه مالیاتی و هدفمندسازي یارانه هايمعافیتافزایش درآمدهاي پایدار دولت با کاهش فرارها و 

 بر بودجه  ايفرا بودجه يهانهیهز تحمیل کننده نیدر قوان يبازنگر 

 اجراي برنامه موقت دولت در دو سال اول یمال تأمیندولت جهت  يهاییدارا بهادار سازياوراق  ای فروش 

 ی شود. پولی ضدتورمی و مدیریت نرخ سود اجرای هايسیاست -

 مورد پیگیري قرار گیرد. افزایش استقالل بانک مرکزي با اصالح قانون آن -

  اجرایی شود. هاکاهش انجماد ترازنامه بانکو  هااندازه ترازنامه بانککنترل از طریق  اصالح نظام بانکی -

 ییبا فساد و رانتجو مبارزه 

وه، ي کارها و جلوگیري از پرداخت رشسازسادههاي اداري زائد و کاستن از بوروکراسی منظوربهتوسعه دولت الکترونیک  -

 در سطح کشور در اولویت قرار گیرد. 

 .توسط گمرك کنترل شود طورجديبهاز قاچاق کاال  يریمنظور جلوگورود کاال به يو مباد يمرز يهاعملکرد بازارچه -

ر دستور د یتجارت خارج ندیدر فرا عیتسر يدر گمرکات در راستا یابیارز يهاندیشدن گمرکات کشور و فرآ یتخصص -

 .ردیکار قرار گ

ورودي و خروجی کشور به تجهیزات و ابزارهاي کنترلی هاي گمرکی کشور تقویت شوند و مبادي تجهیزات و سامانه -

 پیشرفته مجهز گردند.
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 چابک سازي نظام اداري   

درصد از فرایندهاي اداري که اکنون نیاز به مراجعه حضوري  50دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود حداقل  -

ام هاي مربوط به مراحل انجفعالیت اجراي این کار،مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک از این طریق تغییر دهد. در 

اي که فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضاي الکترونیکی تا پایان سال اول گونهوکار در اولویت قرار گیرند بهکسب

  صورت کامل قابل انجام باشد.به

منظور دستیابی به دولت چاالك و کارا، تسهیل فرآیندهاي مربوط به ورود، تداوم و خروج به مقررات زداییبرنامه  -

ي هاي اقتصادگیري در خصوص مجوزهاي مورد نیاز براي شروع فعالیتهاي اقتصادي و کاهش مراکز تصمیمبنگاه

عیین شود ت مقررات زداییکارگروه عنوان رئیس جمهور، بهنماینده ویژه رئیس براي این منظور، .پیگیري و تسریع شود

ء مجوزهاي الزم، نسبت به پاالیش و حذف مجوزهاي و وي اختیار داشته باشد که پس از نهایی کردن فرآیند احصا

 و بخش خصوصی اقدام کند.  هادستگاهغیرضرور با همکاري سایر 

 بازار بانیپشت ينهادها تیتقوو  حرکت به سمت فضاي رقابتی  

برق،  يگذارمتیو ق تأمینمناسب در حوزه  يمنتفع و قدرتمند و با ضمانت اجرا ری) غیبخش گرمی(تنظ يرگوالتورنهاد  -

جذب  کنندگان وو مصرف دکنندگانیمنافع تول نیجهت تضم ،یمقررات بخش میو تنظ یمینفت و گاز و پتروش

 گردد.  جادیاو  یطراح، گذارهیسرما

فی را که سود نامتعار( هستند که مصداق انحصار ییدر بازارها یبخش گرمیتنظ يشود و نهادها تیرقابت تقو يشورا -

 گردند.  يانداز، راهکنند)براي معدود افراد ایجاد می

وکار خصوصی از طریق اصالح قانون بهبود مستمر محیط کسب بخش و دولت گفتگوي شوراي ضمانت اجراي مصوبات -

تگو، گف شوراي با موازي نهادهاي ناهماهنگ، بین و متناقض تصمیمات اتخاذ از جلوگیريمنظور افزایش یابد و به

 هماهنگی برقرار شود.

نی صورت علاي معین و طی یک قرارداد شفاف که به(بدون انتقال مالکیت) براي دوره دولتی هايشرکتمدیریت  -

ر هاي شفاف واگذار شود. دقبال اخذ ضمانتیک کنسرسیوم حائز اهلیت در  منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا

 هاي فوق پرهیز نماید.در اداره امور بنگاه مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت

هاي خود در تملک دارند را هاي اقتصادي که خارج از حیطه مأموریتنهادهاي عمومی غیردولتی موظف شوند تا بنگاه -

  در بازار بورس یا پیمان مدیریتی، واگذار کنند.سال از طریق عرضه  3 ظرف

 در نظربا  »قانون رقابت«عنوان تحت قانون مستقل  کیدر قالب  44اصل  یکل هايسیاست يفصل نهم قانون اجرا -

 (شورا و مرکز و ساختار يمباحث نهاد ،)فیتکال(حقـوق و  يمباحـث مـاهودر این قانون نظیر  مجزا يهـابخشگرفتن 

 برسد.  بیبه تصو وشود  نیتدو، هامهیها و جرمجازاتی، دادرس نییمباحث آو  آنها)

سته واب مؤسساتها و اجرایی، نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت هايدستگاهشمول قانون برگزاري مناقصات به همه  -

 شود.هاي دولتی و بخش خصوصی، در نظر گرفته تسري داده شود و شرایط یکسان در مناقصات براي بنگاه
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سانی رپایگاه ملی اطالع"اجرایی،  هايدستگاهایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با  منظوربه -

شامل  "رسانی جامع معامالت بخش عمومیپایگاه اطالع"به  ") قانون برگزاري مناقصات23مناقصات موضوع ماده (

ی نظیر خرید، فروش و اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عموم

 توسعه و ارتقا یابد.  همچنین به تفکیک شهرستان، استان و ملی

 ايگونهبههند د مأموریتتغییر  گرتنظیمتعطیل شوند یا به نهادهاي  یا طورکلیبه و نهادهاي مشابه بازار میتنظ ستاد -

   نداشته باشند. گذاريقیمتکه حق 
  

 مولد يگذارهیسرما از تیبر حما دیبا تأک قاعده گذاري اصالح نظامب) 

این  ها در طولنگاهی به اوضاع اقتصادي و اجتماعی نیم قرن اخیر کشور و بررسی مسائل و معضالت در دولت :مسئله

خ دو رقمی، نر هايدوره، نشان از آن دارد که کشور در یک سیکل معیوب و تکرارشونده از مجموعه مشکالتی نظیر تورم

بیکاري و اشتغال ناقص قابل توجه، فقر پایدار و نابرابري گرفتار شده است که قطعًا یکی از دالیل عمده آن نامناسب بودن 

انگاري همه دولتمردان طی چند دهه اخیر در خصوص مفهوم رشد هاي مدیریتی، سادهوضعیت تولید در کشور و ناکارآمدي

حکمرانی نامطلوب و دسترسی دولت به منابع طبیعی فراوان مانند نفت و گاز،  واسطهبهکشور ما در  متأسفانهاقتصادي است. 

ی هاي کارشناسدرك از مقوله رشد با آنچه در واقعیت و دنیاي جدید وجود دارد، فاصله معناداري پیدا کرده است و بررسی

زا یر، وابسته به منابع نفت و گاز و غیر اشتغالفراگ یرغر، دهه گذشته، ناپایدا 5حاکی از آن است که رشد اقتصادي در کشور در 

 17,4درصدي، منفی  14,2ویژه رشد منفی و به 90دهه  هايسالثبت رشد منفی در بیشتر از سوي دیگر، بوده است. 

و  1398و  1397 هايسالطی  1آالتداخلی در ماشین ناخالص ثابت سرمایه درصدي در تشکیل 2,4درصدي و منفی 

وجود  هاي مولد اقتصاديي و فعالیتگذارهیسرما رايب يازهیانگکشور،  پرالتهابدر فضاي معناست که  اینبه  1399ماهه نه

رشد اقتصادي در دهه  کننده ظرفیتترین عامل تعییناقتصاد کشور با محدودیت جدي و تنگناي اساسی در کلیديو  ندارد

ها حتی در حوزه سیاسی نیز پدیدار شده و قدرت و امنیت کشور آثار مدیریت اقتصادي با این ویژگیبود.آینده، مواجه خواهد 

  پذیر کرده است. یبآسرا 
 

 بلندمدت، در راستاي تحقق بخشی به رشد مدت ومیان زمانی بازه هاي تولیدي کشور درباثبات ظرفیت افزایش هدف:

  ا خود چهار جریان مهم اقتصادي را به شرح ذیل ایجاد کند: زمان بفراگیر و باثبات که هم اقتصادي

  امکان افزایش دستمزدهاي حقیقی را که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد را فراهم آورد. .1

شتر به مردم و عرضه بی رسانی بهترامکان افزایش درآمدهاي مالیاتی براي دولت را ایجاد کند که خود زمینه خدمات .2

  را فراهم سازد. عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان کاالها و خدمات

اجتماعی را موجب گردد و از این گذر پایداري مالی  تأمینهاي بازنشستگی و افزایش جریان درآمدي براي صندوق .3

  بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به دنبال دارد.آنها را بهبود 

                                                                 
  1399مرکز آمار ایران،  هاي ملیحساب 1
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 گذاري براي تداوم رشد است را در تحقق بخشد. افزایش سود براي فعاالن اقتصادي که ضامن افزایش سرمایه .4
  

   :هاي پیشنهاديراهکار

 هاتیاخذ انواع حما يبرا تیحائز اولو عیها و صنابخش نییتع  

 بعضاً مدت و وتاهکبرنامه، یب یماتتصم دورازي و بهمثابه نقشه راه صنعت و فعاالن اقتصادبه یتوسعه صنعت ياستراتژ -

  .شود نیتدو، رکشوپژوهان یندهها و آتیسنخبگان، استادان دانشگاه، استراتژ يهمکاری با رانت یاسیمتأثر از اقتصاد س

 يگذارهیو سرما دیتول يفرارو يهاسکیو ر هانا اطمینانی پوشش 

ي از طریق تعهد دولت به اختصاص بخشی از منابع ارز رندگانیگ التیتسهنوسانات نرخ ارز براي  سکیو ر ینانیاطم نا -

هاي ارزي صندوق توسعه ملی، بابت هاي خارجی بانک مرکزي و تجدید ارزیابی داراییحاصل از تجدید ارزیابی دارایی

ود ند بگذارانی مشمول این امتیاز خواهگذاران در زمان جهش ارزي، پوشش داده شود. سرمایهسرمایه مطالباتتسویه 

  که:

 ريگذاو کل منابع ارزي دریافتی را با تأیید بانک مرکزي و وزارت صمت صرف سرمایه به تعهدات خود عمل کرده 

 اند. در کشور کرده

 يداریتوسط دولت خر ینیزمان با نرخ تضمهم طورهبآنها  يدیکه محصوالت تول ياقتصاد يواحدها آن دسته از 

 تیدر اولو باشند،یصادرات مواجه م تیو با ممنوع کندیم فایا یآن نقش اصل يگذارمتیدولت در ق ایو  شودمی

 . گیرندقرار (مواد اولیه وارداتی)  ارز پوشش نوسانات نرخ

هاي ارزي و جلوگیري از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزي بر روي سازي بازار ارز از وقوع شوكمنظور مصونبه -

که میزان منابع ارزي بانک مرکزي همواره از آستانه تعریف شده براي مقابله طوريگذاري کند، بهخود هدفذخایر ارزي 

 هاي ارزي بیشتر باشد.با شوك

ي هاي خود با واحدهاي تولیدآنها که براي خرید تجهیزات و یا اجراي پروژه تابعه هايشرکتاجرایی و  هايدستگاهکلیه  -

نرخ تورم  بر اساساي تنظیم کنند که امکان تعدیل قرارداد گونهرا بهکنند، موظف شوند مفاد قراردادها قرارداد منعقد می

 فراهم شود. موقع مطالبات و امکان تعیین جریمه براي کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت به

 يو مولد اقتصاد يدیتول يهابخش يارز يتنگناها رفع 

پذیري ملی و توسعه صادرات قرار گیرد. در این جهت مدت کشور، تقویت قدرت رقابتهدف اصلی سیاست ارزي میان -

وبودجه) برنامههاي صمت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان الزم است که بانک مرکزي (با هماهنگی وزارتخانه

 اقدامات خود، پاسخگو هم باشد. اختیارات الزم را داشته باشد و در مقابل

در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی به واحدهاي تولیدي  -

ا هاي ارزش در کشور رکه یا زنجیرهآالت و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی منظور واردات مواد اولیه، ماشینبه

هاي صادراتی دارند، در اولویت ارزي کشور قرار گیرد. اعالن منظم ارزهاي تخصیص داده کنند و یا مزیتتکمیل می
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استفاده از آنها، مشترکا بر عهده وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرك  مختلف و نحوه هايشرکتها و شده به بخش

 ش ماه یکبار).قرار گیرد( حداقل هر ش

، یستدعیصناسپاري ارزي به شکل کنونی با اولویت ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت کشاورزي و فرش و پیمان -

آوري باال لغو شود و بانک مرکزي موظف شود سازوکارهاي الزم خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصوالت با فن

چرخه اقتصادي کشور متناسب باسیاست ارزي و سیاست تجاري تضمین ورود ارزهاي کلیه صادرکنندگان به  را براي

  کشور طراحی و اجرا کند.

مالی خارجی که توسط  تأمینهاي هاي خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباري و سایر انواع روشگزارش بدهی -

هر  1و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداري بخش خارجی یردولتیغفعاالن اقتصادي اعم از دولتی، 

شش ماه یک بار به مجلس شوراي اسالمی ارایه شود، تا با اطالع و نظارت مستمر مجلس، کشور در معرض بحران 

 هاي خارجی قرار نگیرد.بدهی

 تسریع گردد. به بعد 1397 هايسالاند، براي صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزي نموده افزودهارزشاسترداد مالیات بر  -

هاي هاي بازارهاي جهانی و قیمتقیمت بر اساس کهينحوبههاي صادراتی اصالح گردد روش محاسبه قیمت پایه -

هدف صادراتی باشد. براي تحقق این مهم برگزاري جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگانی 

 ایران، گمرك، وزارت صمت و بانک مرکزي ضرورت دارد. از اتاق

هاي گمرك و بانک مرکزي فراهم گیري برخط وضعیت رفع تعهد ارزي از سوي صادرکنندگان در سامانهامکان گزارش -

ها از وضعیت رفع تعهد ارزي صادرکنندگان شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان

 با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر گردد. افزودهارزشموقع مالیات بر سترداد بها منظوربه

عنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات و راستی آزمایی هاي اقتصادي وابسته به اتاق ایران بهعضویت در تشکل -

 یلزاماصرف براي مبادرت به امر صادرات یکبار م اصطالحبههاي اهلیت صادرکنندگان و جلوگیري از فعالیت کارت

 وجود دارد.  رانیوابسته به اتاق ا ياقتصاد يهاعملکرد تشکل یابیارز ستمیس رانیذکر است که در اتاق ا هتسیشا .شود

 زاتیو تجه آالتماشیندر  هیسرما لیتشک انیاز جر تیحما 

موجب آن واحدهاي اقتصادي مجاز شوند گیرد و بهمورد پذیرش قرار  هاي جدیدهزینه اضافی استهالك، در تکنولوژي -

پذیر را که براي بازسازي، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداري هاي ثابت استهالكآن بخش از دارایی

 بینی شده، مستهلک کنند.اند، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهالك پیشکرده

 یاتینظام مال کارآمد سازي  

تی دولهاي خصوصی، شبهواحد در فرآیندهاي اجرایی اخذ مالیات اعم از تشخیص، ابالغ، دادرسی و... از بنگاهاي رویه -

 و نهادهاي عمومی، اتخاذ گردد.

                                                                 
1 External Sustainability Analysis  
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 یاتیمال يهاهیگسترش پا يدر راستا بر درآمد دوگانه اتیمال ستمیاستقرار س قیاز طر "بر مجموع درآمد اتیمال"نظام  -

 سازيادهیپ گذاريهیسرما يهاتیبه فعال یبخش تیمولد و جذاب یبه بخش خصوص هیرویاز فشار ب يریجلوگ د،یجد

خود  فرم لیتکم به ملزم کشور افراد همه ،»افراد درآمد مجموع بر اتیمال«نظام  يسازادهیپ باشایسته ذکر است،  شود.

 يااز سطح آستانه هاآن درآمد مجموع که ییخانوارهاو  گردندیم یاتیمال امور سازمان همجموع درآمد خود ب ياظهار

 حداقل نیتضم قیطر نیا ازشوند.  ارانهی افتیدر مشمولند توانمی و بود خواهند معاف اتیمال پرداخت از باشد کمتر

  .شد خواهد تحقق قابل خانوارها يبرادرآمد 

کلیه  کهينحوبهدر دستور کار قرار گیرد،  "انیو سامانه مؤد یفروشگاه يهاانهیپا"اجراي صحیح و همه شمول قانون  -

فاده از هاي مالیاتی اصناف به استها و تخفیفاصناف ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش و کارتخوان شوند و معافیت

 هاي مکانیزه فروش گردند.صندوق

 دیگر،ی به یکاطالعات في مختلهابانک حذف گردد و با اتصال يزمحوریمم ستمیس ی،اتینظام مال يبا هوشمندساز -

 سکیر پر افراد از یکوچک درصد تنهاکه  یصورت به، ردیپذ صورت خانوارها درآمد و هاشرکت سود یاتیمال محاسبات

در نظر گرفته  هاياظهار خود موارد عدم صداقت در جریمه بالقوه باال جهتمالیاتی گردند و  يزیمم یبررس مشمول

 شود. 

مستقیم مبنی بر الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهاي  هايمالیات) قانون 97سامانه جامع مالیاتی و ماده ( -

 طورهبي و ممیز مالیاتی و تسهیل در امور مالیات ستانی توسط سازمان امور مالیاتی مؤدمنظور قطع ارتباط اقتصادي، به

 گردد.  اکامل اجر

ترداد اس ياهیسرما زاتیو تجه آالتنیماش دیتول ندیدر فرآ ازیمورد ن يهانهاده يبرا یافزوده پرداختبر ارزش اتیمال -

 د و فروش آنها با نرخ صفر مالیاتی انجام گیرد.شو

 ح، اصالافزودهارزشافزاري الزم براي اجراي قانون مالیات بر افزاري و سختنرم هايزیرساختهاي مرتبط با کاستی -

منابع حاصل شده از افزایش دامنه شمول این نوع از مالیات، جهت کمک به اقشار ضعیف از و بخشی  و رفع گردد

 جامعه، تخصیص داده شود. 

صادرکنندگان، از طریق دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی به سامانه وضعیت  افزودهارزشفرآیند استرداد مالیات بر  -

  رفع تعهد ارزي بانک مرکزي، تسریع شود.

هاي زمانی صوري) در پورتال وزارت امور اقتصادي و دارایی در بازه هايشرکتالمعامله (ممنوع  هايشرکتلیست  -

امله واسطه معشود و از هرگونه عطف به ماسبق شدن اجرائیات و اخذ جریمه از فعاالن اقتصادي به یروزرسانبهمعقول 

 شوند، ممانعت به عمل آید. می هایی که بعداً به لیست سیاه اداره دارایی اضافهبا شرکت
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 صادرات  توسعه 

هاي امور اقتصادي و دارایی، وزارت صمت قرار گیرد و وزارتخانه دولت براي رشد زایی ترینمهم توسعه صادرات،راهبرد  -

 باهدفهاي تابعه را ظرف مدت شش ماه نامه و ضوابط خود و سازمانو وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آئین

 تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعالن عمومی نمایند. 

اي مورد نیاز بخش تولید با حداقل اسناد و اي و سرمایهمواد اولیه و کاالهاي واسطه تأمیني مرتبط با فرآیندهاي تجار -

مرتبط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك، بانک  هايدستگاهمجوزها و با هماهنگی و همکاري کلیه 

 تسهیل شود.  رد و...مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندا

هاي عمده کشور است. براي استفاده از این ظرفیت، وزارت امور اقتصادي صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت -

و دارایی موظف شود که براي کلیه قراردادهاي صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را مستقیماً یا از طریق بانک 

ت( حسب درخواست کشوري که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرا

  هاي غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد.نامه صادر کند و ریسکبا حداقل وثیقه، ضمانت

 اهشک و خارجی تجارت فرآیند کامل کردن الکترونیکی راستاي در تجارت واحد پنجره سامانه هايکاستی و نواقص -

 .گردند رفع و اصالح گمرکی، تشریفات انجام زمان

 صورتهاي صادرات و واردات بهاستانداردهاي اجباري و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه -

 .شوندمی سرعت اعالن عموالمللی تطبیق داده شوند و بهمرتب با استانداردهاي بین

جاي تضامین صادرات براي جلوگیري از کمبود نقدینگی واحدهاي تولیدي و سوق نامه و سفته بههامکان استفاده از بیم -

  هاي مولد به سیستم مالی کشور فراهم شود.یافتن منابع از بخش

عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود. در برخی کشورها بیش از امکان حضور تجار بخش خصوصی به -

 سیاستگذاران امور خارجه داراي تحصیالت و تجربه اقتصادي هستند.نیمی از 

 ،یاخلد يهامتیبه بهانه کنترل ق بنیاندانشکاالهاي نهایی و کاالهاي  ویژهبهبر صادرات  تیهرگونه محدود وضع -

ورد م ينهادها متیشود. در مقابل دولت ظرف چهار سال ق دولت ممنوع تیدر ظرف چهار ساله فعال رهیبازار و غ میتنظ

 را اصالح کند.  )رهیآب و غ ،ي(انرژ یمحصوالت صادرات دیاستفاده در تول

 اب مالقات اجازه ،یخارج يسفرها يبرا یدولت ياقتصاد يها اتیه با یهمراه ،یصادرات زیجوا شامل ژهیو يازهایامت -

 حجم از شیب ساالنه که ییهاشرکت براي .... و مرسوم وهیش به يسپار مانیپ لزوم عدم ،یخارج استمدارانیس و سفرا

 .دشو گرفته نظر در کنند،یم صادر باال آوريفن با و بنیاندانش محصوالت که ییهاشرکت و دارند صادرات ینیمع

 هیبازار سرما توسعه 

وسط ها در بازار سهام تجدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت هايشرکتامکان افزایش عرضه اولیه سهام براي  -

 سازمان بورس فراهم گردد.
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 مشاوره هايشرکتگردانی و  سبد کارگزاري، از اعم مختلف هايبخش در فعالیت مجوز اعطاي در انحصار با رفع -

 تعمیق بورس کمک شود. به گذاري،سرمایه

 آید. به عملهاي تولیدي استفاده مالی و نقدینگی بنگاه تأمینهاي بورس کاال در جهت از ظرفیت  -

کوچک و متوسط تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس،  هايشرکتامکان انتشار سقف معینی از سهام توسط  -

 فراهم گردد.

 لیتسه، انتشار انواع اوراق قرضه و فروش آن در بورس قیاز طر هاي اقتصاديي و پروژهدیتول يهابنگاه یمال تأمین -

 شود. 

گذاري سهامداران در بازار بورس از طریق معرفی ابزارهاي بیشتر (از قبیل قراردادهاي آتی، اختیار ریسک سرمایه -

 و ...) پوشش داده شود. دوفروشیخر

 بازي و سوداگري در این بازار کنترل گردد و ازسازوکارهاي نظارتی قوي بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته -

  .اخذ شود سنگین مالی هايمتقلبان جریمه

 معاف گردند.  محصوالت يدستور يگذارمتیق هرگونه از یبورس هايشرکت یتمام -

 . ابدیکاهش  تومان ونیلیم 50 از کوچکتر يسبدها يبرا یمعامالت نهیهز -

 شود.  جادیها امدت بنگاهکوتاه یمال تأمین يبرا) Money market fund(بازار پول  يهاصندوق -

 قیصادم ییشناسا يبرا یمصنوع هوش همچون نینو يابزارها از و ابدی رییتغ یمتیق کاريدست با مقابله نیقوان -

 . دیبه عمل آ استفاده یمتیق کاريدست

  .ردیگ قرار يجد توجه مورد یمال يتعارض منافع در نهادها -

 ی خصوصی و توسعه مشارکت عموم)PPP( 

پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، خصوصی مطابق با رویکرد امکان -الیحه مشارکت عمومی -

 بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادي دارند اصالح شود. هايطرحصندوق توسعه ملی و منابع عمومی براي اجراي 

انجام به روش مشارکت عمومی  واگذاري یا جدید قابل هايطرحتمام عمرانی و هاي نیمهپروژه، دولت ظرف شش ماه -

عالن ا واگذاري)پذیر کند و شرایط گذاران امکانبا مشخصات کاملی که ارزیابی آنها را براي سرمایه(و خصوصی را 

 قیمت خرید محصوالت یا خدمات و گذاري از قبیل تغییر کاربري بخشی از طرح،عمومی نماید. کلیه شرایط سرمایه

 عمرانی قابل دسترسی براي عموم باشد.  هايطرحغیره باید براي در سامانه بازار الکترونیک 
  

 در اقتصاد  مؤثرو بهبود تقاضاي  خانوارها ج) حمایت از

 یها، زندگطمتال نیروبرو بوده است و ا قیمتی و ارزي فراوان يهابا نوسانات و تالطمدر سنوات اخیر اقتصاد کشور  :مسئله

 یسانداشته و کرامت ان غیاز مردم در ياریرا از بس یثبات و آرامش حداقل ،قرار داده تأثیررا تحت  یرانیا هاونیلیم شتیو مع

د خواه سریثروت م کم نوسانآحاد مردم، با خلق مستمر و  یها را مخدوش کرده است. هرچند بهبود وضع زندگاز آن یبرخ
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و  یاتیح يهانسبت به دغدغه میتوانیخلق ثروت با مشارکت مؤثر آحاد جامعه رخ خواهد داد، نم نیا میریبود، اما اگر بپذ

اگر آحاد جامعه خود را از رشد و توسعه  ،دیگرعبارتبهها برطرف شوند، و دغدغه نی. اگر امیباش تفاوتیها بآن ییابتدا

، جهت روایناز دوچندان خواهد شد. ياقتصاد ییو مشارکت در شکوفا ییافزاهم يبرا هازهیعزم و انگ ند،بیمنتفع ب ياقتصاد

هاي حمایتی هدفمند ، برنامهدیتول هايیی براي ارتقاي ظرفیتهااستیسرونق بخشی به اقتصاد ضروریست، همگام با اجراي 

 یالماس يجمهور درشایسته ذکر است که در اقتصاد اجرایی گردد.  مؤثر يتقاضابهبود قدرت خرید خانوارها و ایجاد  براي

 زین ينظر اعتقادمبلکه از  ياقتصاد دگاهیتنها از دنه ،و مؤثر نهیبه ،یکپارچهو  ریفراگ یاجتماع تأمیننظام  کی جادیا رانیا

  دولت است. فیبوده و جزو وظا يضرور
  

فقیر، ارتقاي قدرت خرید خانوارها  يخانوارها يریپذبیآس کاهش برايهدفمند  یتیحما يهابرنامه يو اجرا یطراح :هدف

  در اقتصاد مؤثرو تحریک تقاضاي 
  

  :هاي پیشنهاديراهکار

  ریفراگ یاجتماع تأمینتوسعه نظام   

 به شرح زیر اجرایی شود:  ،سطح چهاردر  ،ریفراگ هیچندال یاجتماع تأمیننظام برنامه  -

ه پذیر در نظر گرفته شود. شایستخانوارهاي فقیر و آسیب يبرا شتیمع حداقل تأمین جهت یمکف درآمد :سطح اول

ه ک يدرآمد خانوارها وجود خواهد داشت و افراد ییبر درآمد خانوار، امکان شناسا اتینظام مال ياندازا راهبکه  ذکر است

ساس آزمون بر او در مرحله بعد از بین خانوارهاي شناسایی شد  شوندمیباشند، شناسایی از سطح آستانه  يدرآمد کمتر

مول باشند، به طریق ذیل، مشیحداقل کالري مورد نیاز براي یک زندگی سالم نم تأمینقادر به ، خانوارهایی که  1وسع

  : گیرندمیهاي حمایتی قرار پرداخت

 محدود  صرفاً ها و... طرح هدفمندي یارانه ملهازجهاي اجتماعی دولت هاي حمایتی و مساعدتدامنه شمول پرداخت

  به این خانوارها گردد. 

 کی به يانرژ هیسهم فروش از حاصل دیعوا کهنحويبه شود، اعطا خانوارها نیا به مبادله قابل يانرژ هیسهم سبد 

 گوشت و وهیم مانند نشده يفرآور و سالم يهایخوراک دیخر امکان آن با صرفاً و گردد زیوار مخصوص یبانک کارت

 . باشد داشته وجود...  و اتیلبن و

به شرح زیر  ي)،کاریب يمهیب و درمان مهیب ،یبازنشستگ مهیب( یاجتماع تأمین مهیببرنامه گسترش چتر  سطح دوم:

   اجرایی شود:

 و استحقاق پرداخت  ستندین یاجتماع تأمین مهیب چیکه مشمول ه يداوطلبانه افراد، افراد یپس از ثبت نام عموم

 مهیخودکار ثبت نام شده و مشمول ب صورتبه ،اجتماعی) تأمینحق بیمه را ندارند (خانوارهاي نیازمند و فاقد بیمه 

 خواهند شد. 

                                                                 
 .هاي دولتی استمنظور تعیین نیاز آن به دریافت کمکبهآزمون وسع یا آزمون وسایل، بررسی رسمی وضع مالی یک فرد  1
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 درآمد خانواده از  1ردیمشمول آزمون وسع قرار گ يهر فرد کهدرصورتیداوطلبانه افراد،  یپس از ثبت نام عموم)

 هاآن یاجتماع تأمین مهینگذشته باشد) دولت حق ب يشدن و کاریماه از زمان ب 6 ایباشد و  ترپایین ياسطح آستانه

 تأمین مهیب نیمشمول سامانه ،ریفراگ یاجتماع تأمین مهیافراد مشمول بتر قیدق ییمنظور شناسابه .دینمارا پرداخت 

بر درآمد خانوار، امکان  اتینظام مال ياندازبا راههمچنین، . گرددمرتبط  یاتیمال انیمؤد يبا سامانه ریفراگ یاجتماع

از سطح آستانه را داشته باشند، مشمول  يکه درآمد کمتر يدرآمد خانوارها وجود خواهد داشت و افراد ییشناسا

  آزمون وسع خواهند شد.

 مهیب عیپرداخت سر يریگیپشود تا از این طریق  ياندازراهطراحی و  ،کاریافراد ب عیسر ییشناسا يبرا ياسامانه 

  گردد.  سریم يکاریب

  به اند،شده استخدام ياقتصاد بنگاه کی توسط و ندارند یاجتماع تأمین مهیب سابقه که يافراد مهیب حقبخشی از 

 . گردد پرداخت دولت توسط سال دو مدت

ی، جتماعا تأمین يهامهیب حوزه در يساختار اصالحاتبا  نیمع سهام و نیمع يدیعا یبازنشستگ نظام: سطح سوم

 ی ایجاد گردد.خصوص بخش يهاتیظرفگیري از بهره با ی،بازنشستگ نظام ییکارا شیافزا جهت

 فرادا یبازنشستگ دوران در که شودمی یبازطراح ايگونهبه یبازنشستگ يمهیب ساختار ن،یمع يدیعا يبرنامه در 

 ستمزدد حداقل برابر سه تا حداکثر ،اندبر مبناي آن بیمه پرداخت کرده کهها آن اشتغال دورانکل  دستمزد به بسته

 دوران از شیپ توانندیم افراد و است يگذارهیسرما سکیر از یخال زانیم نیا. کنند افتیدر ماهانه صورتبه را

 .شد خواهد ادهتوضیح د نیمع سهام برنامه در مازاد مهیب حق. باشند داشته نانیاطم آن تأمین به نسبت یبازنشستگ

 اساس هم بیمه  نیهم برو  باشند برخوردار دستمزد حداقل برابر سه از شیب ي/درآمددستمزد از شاغالن چنانچه

 يهبرنام در آنها یبازنشستگ و یاجتماع تأمین مهیب و بود، خواهند نیمع يدیعا يبرنامه عضو ،پرداخت کرده باشند

 ، دولتی و یا خصوصی،خود نظر مورد يگذارهیسرما) ي(هاصندوق انتخاب با برنامه نیا در. بود خواهد نیمع سهام

 دیواع بر(عالوه  یبازنشستگ دوران در آن یواقع منافع از و کرده مشارکت هاگذاريسرمایه از يسبد در توانندیم

  .شوند مندبهره) نیمع يدیعا يبرنامه از حاصله

 شد خواهد کمتر يتصاعد صورتبه نیمع سهام برنامه در دولت مشارکت و کارفرما سهم.  

 رفتیپذ خواهد صورت یاجتماع تأمین يهامهیب حوزه در يساختار اصالحات اهداف، نیا تحقق جهت.  

 لیتشک ي،فرد و یبخش ،یمل رمترقبهیغ حوادث با مقابله يبرا تیمسئول ياعطا و حوادث مهیب صندوق سطح چهارم:

 احمر، لهال سازمان مانند مرتبط یتیحما يهاسازمان نیب کارمیتقسزمینه هماهنگی و  گردد تا از این طریق زیتجه و

 و خود یتخصص طهیح موارد ییشناسا منظوربه جامعه فعاالنه و مستمر شیپا يبرا یستیبهز سازمان و امداد، تهیکم

  فراهم گردد.  هاآن با متناسب مقابله

                                                                 
 سازي آزمون وسع این طرح قابلیت اجرا خواهد داشت.پس از پیاده 1
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  :یلیتکم نکات

 است از:  عبارت ریفراگ یاجتماع تأمیننظام  يدولت در اجرا نقش -

 مرتبط یاطالعات يهاسامانه استقرار و لیتشک ازجمله الزم هايزیرساخت جادیا 

 برنامه نیا در نفعانيذ مؤثر تیفعال يبرا یزشیانگ نظام میتنظ جهت در مؤثر يگذاراستیس و نیقوان اصالح 

 يدفمنده از حاصل منابع از اندعبارت هابرنامه نیا یمال تأمین يبرا الزم منابع. يشنهادیپ يهابرنامه یمال تأمین 

 يهامهیب حق پرداخت مانند پنهان يهانهیهز کاهش دولت، یمتیق مداخالت مؤثر ریغ يهانهیهز کاهش ها،ارانهی

 .اتیمال و مهیب حق افتیدر و زائد،

 :است يشنهادیپ يبرنامه نیا زیآمتیموفق ياجرا الزمه یاطالعات يساز هوشمند -

 چندباره يهاپرداخت از يریجلوگ و یمال يهاتیحما ترقیدق رصد و ییشناسا يبرا ازین مورد يهاداده يآورجمع 

 يهاداده مؤثر ارتباط و افراد توسط شده اظهار يهاداده ییآزما یراست منظوربه یاطالعات يهاسامانه يسازکپارچهی 

 ... و یتیحما ،ياعتبار ،یاتیمال

 تأمین کی ياجرا يهستند و منابع الزم برا یعدالتیو ب ينابرابر منشأکه خود  ییهااستیس یجیتدرمجدانه و  کاهش -

است؛ مانند مداخالت گسترده  يضرور يشنهادیپ يبسته نیتحقق ا يبرا اندازند،یو مؤثر را به خطر م ریفراگ یاجتماع

 ی.اتینظام مال اصالحتعلل در  ،یمتیق
  

 انیرانیهمه ا يبرا یبانک اعتبار بسته 

منظور حل معضل ، به1گذشته هايسال خوردهشکستهاي ، متفاوت از تجربهانیرانیا همه يبرا یبانک اعتبار خط -

  ی به شرح زیر ایجاد شود: درمانهاي پرداخت و خودروو  یخانگلوازم دیخر التیتسه به خانوارها یدسترس

 تعیین شود "بر مجموع درآمد اتیمال"بانک اطالعاتیافراد در  یدرآمد اعالم زانیم مطابق با يخط اعتبار سقف .

سازد، یرا فراهم م انیرانیهمه ا ياز حقوق برا یحداقل "ریفراگ یاجتماع تأمین"طرح  نکهیبا توجه به ا نیهمچن

 طرح مشخص خواهد شد.  نیشده در ا نییبا توجه به حداقل درآمد تع يحداقل سقف اعتبار

 خصیص قابلیت ت که مصرف انرژي آنها حداقل است داخلیتولید  کاال و خدمات براي صرفاً یبانک اعتبار مبالغ خط

 مبلغ الزم، هايزیرساخت ياندازراه با نیچنمه شد.خواهد  آوريفن و بهبود داخل دیتولبهبود توان  بموج کهدارد 

 هايشرکت یبده پرداخت صرف تواندمی ،يدیتول هايشرکت به) شده استفاده(اعتبار  انیمشتر توسط شده پرداخت

 شود.مواد اولیه  کنندگاننیتأم به يدیتول

  

 

                                                                 
یص امکان تبدیل اعتبارات تخص عنوانچیهبهباید سازوکاري اجرایی شود که  مثالعنوانبهطور دقیق و شفاف مشخص گردد. ضروریست سازوکار اجراي این اقدام به 1

 براي خرید کاالهاي ایرانی تخصیص یابد.   صرفاًبه پول نقد وجود نداشته باشد و اعتبارات  شدهداده
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 و رهن مسکن  دیخر التیبسته تسه  

 پرداخت شود. �1نیزوج خانواده ياعتبار حد از استفاده با هایاول خانه به رهن التیتسه -

 به نرخ تک تورم کاهشپس از  و دولت سوم سال از ،ها)مسکن به خانوارهاي فاقد مسکن (خانه اولی رهن التیتسه -

 گردد.  اعطارقمی 

 مجاز و تشویق گردند. مسکن  دیخر جهتساله)  20( بلندمدت التیپرداخت تسه يکشور برا يهابانکهمه  -

 شوند. مسکن یمال تأمین توسعه جهت ،مسکن یرهن اوراق انتشار مجاز به کشور يهابانک -

 که کنند يداریخر ییهاسهام فرزندانشان ای خود يبرا توانندیم تدریجبه مردم( 2بورس در مسکن و نیزم يهاصندوق -

 . گردند فعال) دارد باال به مشخص حد کی از را مسکن مربع متر به لیتبد تیقابل

 تیمحدود که ییشهرها در نیزم يواگذار با ک،یتمل شرطبه اجاره و اجاره يبرا یمسکون يهاشهركبرنامه ایجاد  -

 هاي بخشبا استفاده از ظرفیت ،ندارند دولت يبرا ییدرآمدزا و يکاربر که یدولت يهانیزم ای و ندارد وجود نیزم

 اجرایی شود.  خصوصی

  

                                                                 
یخانه اول يهزار تقاضا برا 365ساالنه حدود  یعنیشده است  لیتازه تشک يمسکن، مربوط به خانوارها يدرصد تقاضا برا 46طبق مستندات طرح جامع مسکن، حدود  1

 وجود دارد. ها
گذاران وپاگیر با استقبال از سمت سرمایهاند ولی به دالیل متعدد مانند بروکراسی شدید و قوانین دستهاي زمین و ساختمان در بورس فعال شدهدر حال حاضر صندوق 2

  رفع نماید. رو نشده است. دولت آتی باید موانع این روش جذاب براي جذب سرمایه راو سازندگان روبه
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  ريساختا اصالحات و محورهاي مهم یشناسبیآسضمیمه فنی: 

 یعرف. پس از مشودمیشده و سپس به عوامل بروز تورم اشاره  انیبخش ابتدا اثرات مخرب تورم در اقتصاد کشور ب نیا در

  .شودیم حیدر کنترل تورم تشر یاصل هايسیاستچارچوب  ،و بروز تورم در کشور ینگینقش هر کدام از عوامل رشد نقد

  یثباتیب و ینانیاطم نا ،تورم.1

که  ییرهایت. متغاس ندهیآ ياقتصاد يرهایمتغ یبیتقر ینیبشیدر پ يآحاد اقتصاد یناتوان یدر اقتصاد به معن نا اطمینانی

در  یثباتیو ب نا اطمینانیاند که نشان داده ياست. مطالعات متعدد يگذارهیمصرف و سرما د،یخر يبرا يریگمیتصم يمبنا

سبب  يگذارهیکاهش سرما قیاز طر زیبلکه در بلندمدت ن ،شودمیو اشتغال  دیمدت باعث کاهش تولتنها در کوتاهاقتصاد نه

 رینتمهم ياز فعاالن اقتصاد ياری. در حال حاضر بسشودمیاز کشور  هیو خروج سرما يدیتول يهاتیظرف دیکاهش شد

 ریاخ هايسالدر  شودمی)، مشاهده 1با نمودار شماره ( مطابق. کنندیم انیب یثباتیو ب نا اطمینانیرا در کشور  دیمانع تول

 روشن لیدل به ياقتصاد فعال ،نا اطمینانی زمان در ؛بوده است مواجه ییباال نا اطمینانی با رانیا اقتصاد، 1399 سال ویژهبه

 مدتکوتاه نا اطمینانی نیا که یطیشرا در. کند متوقف را خود يگذارهیسرما دهدیم حیترج نده،یآ در بازار طیشرا نبودن

نا  نیا ران،یا طیشرا مطابق اما گردد؛ ترروشن اقتصاد طیشرا تا دهدیم کاهش را خود ياقتصاد تیفعال گذارهیسرما باشد،

 خروج به طیشرا یبرخ در و گرددیم دیاز چرخه تول هیکند، سبب خروج سرما دایپ ادامه يتریطوالن زمان يبرا اگر اطمینانی

  .دیانجام خواهد کشور از هیسرما

 و ابدییم کاهش اقتصاد آن در يگذارهیسرما و ياقتصاد تیفعال باشد، ییباال نا اطمینانی يدارا اقتصاد کی کهیدرصورت

 تیفعال کی در يگذارهیسرما جهینت که چرا شود دیتشد نا اطمینانی که گرددیم یعامل خود ياقتصاد تیفعال کاهش نیا

 دام یطیراش نیاست. در اقتصاد به چن نا اطمینانی دکنندهیکه خود عامل تشد شودمی مشاهده کمتر اقتصاد در ياقتصاد

  رفت از آن خواهد بود. برون يبرا ياژهیو اقدامات به ازین که شودمیگفته  اطمینانینا

 یعموم سطح وستهیپ شیافزا ای. تورم هاستآن ترینمهم تورم که است مؤثر کشور در موجود نا اطمینانی در یمختلف عوامل

 نیتریساز اسا یکی توانمیرا  ریاخ هايسالبوده و باال گرفتن آن در  رانینسبتاً بلندمدت در اقتصاد ا يادهیپد هامتیق

  کشور برشمرد.  ياقتصادمشکالت 



38 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

36 

 

 نا اطمینانیشاخصی از  عنوانبهنوسانات ماهانه بورس تهران  -1 نمودار

  

  

  رانینرخ تورم ا -2نمودار

  یبانک جهانمأخذ: 

  

  ی اقتصاد کشورتورم ساز تعمیق شرایطزمینهعوامل . 2

بوده و در بلندمدت  یپول دهیاست که نشان داده است که تورم پد نیا ریاخ سال 50در  اقتصاد کالنعلم  دستاورد ترینمهم

 بودجه و يرکس یدو دسته اصلبه  توانمیرا  ینگینقد دکنندهیدارد. عوامل تول ینگیبا رشد نقد یرابطه تنگاتنگ

 تأمین يرکزاستقراض از بانک م اب غیرمستقیم ایو  میمستق صورتبهبودجه  يکرد. کسر میتقس ینظام بانک ترازينا

ل یتحم یانکب نظامبه زابرونعامل  کی لهیوسبهچرا که  ؛شودمیگفته  زابرونپول  خلق، ینگینقدروش خلق  نی. به اشودمی
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و  دهدیانجام م ینگیخلق نقد عمالً التیتسه يبا اعطا ی. نظام بانکاست یدر نظام بانک نا ترازي ینگیخلق نقد گرید مبدأ

 رداختبازپباشد،  ماریب ینظام بانک کهدرصورتیرخ خواهد داد. اما  ینگیمذکور، محو نقد التیدر صورت بازپرداخت تسه

  خواهد شد.  لیتبد ینگیموتور خلق نقد کیو بانک به  ردیگیصورت نم یدرستبه التیتسه

 یخصوص يهابانک تیفعال گسترش با یول بود بودجه يکسر ینگینقد خلق موتور تنها 80 دهه از شیپ تااقتصاد کشور،  در

عامل دوم  96تا  92 هايسالنمونه در بازه  يبر علت شده است. برا دیمز زیعامل دوم ن يبانک مرکز مؤثر نظارت عدم و

 و توقع یو تورم يارز يهاشوك لیپس از آن به دل هايسالمطرح شده است و در  ینگیخلق نقد یعامل اصل عنوانبه

  را داراست. يتريبودجه نقش جد يمردم، کسر يضرور حتاجیما تأمینو  یشتیمع يهاکمک يآحاد جامعه از دولت برا

يورطبهکرده است؛  دایپ ندهیفزا يسال است که روند نیچند و کشور است ریاخ يهابودجه درد مزمن دهه يکسر درواقع،

. شودمی زده نیتخم درصد 6در حدود  دیبوده است و در سال جد یناخالص داخل دیتول درصد 10در سال گذشته حدود  که

 که گونههمان و داد خواهد نشان باال يهاتورم قالب در را خود بعد هايسال در بودجه يکسر ندهیفزا روند نیا متأسفانه

 خود که گرفت خواهد شیپ در یتیحما هايسیاست ناچاربه باال، يهاتورم یمنف اثرات یبرخ پوشش يبرا دولت شد، انیب

 تیاولو در ستیبایم يساختار يطوربه بودجه يکسر کاهش رونیازا شد؛ خواهد تورم و بودجه يکسر دیتشد به منجر

  .ردیگ قرار یآت دولت هايسیاست
  

 (درصد) مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی نسبت -3نمودار 

Source: International Monetary Fund 
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 حل معضل يبرا رونیازاکند.  دایپ کاهش يساختار صورتبه عامل دو نیا ستیبایم آن نوسانات و تورم کاهش در راستاي

در دستور کار قرار  ترعیهر چه سر ستیبایم یبودجه و اصالح نظام بانک يکسر ياصالح ساختار یاصل استیتورم دو س

، سمت دولت يبرا داریدرآمد پا جادیبودجه الزم است با ا ياصالح ساختار بودجه و کاهش کسر ياست که برا یهیبد. ردیگ

کند. اصالح نظام  دایبودجه کاهش پ يکسر درمجموعرا کاهش داد تا  هانهیهز یبرخ نیداده و همچن شیدرآمدها را افزا

ه دولت بوده و کاهش بودج يدرآمدها شیافزا يروش برا ترینمهم ،مالیات ستانی تیظرف شیآن افزا جهیو درنت یاتیمال

و د نیکه در ادامه ا باشدمی هانهیراه کاهش هز ترینمهمبودجه بر اساس عملکرد  ياعطا قیمولد از طر ریغ هايدستگاه

  .شوندیم حیمهم تشر

  

  پیشنهادي اصالحات. 3

  یاتیمال نظام اصالح: دولت يبرا داریپا درآمد شیافزا. 3-1

تأمین  یعنیکارکرد خود  ترینمهماز انجام  واست  »دیتول رشد مانع«و  »ناعادالنه« ،»ناکارآمد«کشور  یاتیمال نظام متأسفانه

 ییوفاشک موجبات و گرفت را مشکالت نیا از ياریبس يجلو مهم، یاصالحات با توانمیعاجز است.  دولت، کامالً يهانهیهز

  و... فراهم آورد.  مسکن بازار بهبود د،یتول شیافزا مردم، شتیمع در را

 یول قرارگرفته یاتیدارند در چتر مال یروشنعملکرد که  یرسم يهاتیفعالموجود،  یاتینظام مال درناعادالنه:  ستمیس -

 جامعه يباال يهااز دهک که یرسم بگیرانحقوقبسا  ي. استندیدر معرض مالیات ستانی ن یررسمیغ يهاتیفعال

 از اتیمال«اخذ  يدر راستا یراتییتغ جادیا لذا. پردازندینم اتیمال ياریافراد پردرآمد بس یول دهندیم اتیمال ،ستندین

  است. يافراد ضرور »درآمد مجموع

 يهایبازرس+  خود اظهاري« بر یمبتن کشورها ياریبس در اتیمال اخذ يوهیش گرید يسو ازو فاسد:  ناکارآمد ستمیس -

ست. در فساد کمتر ابروز تر و احتمال ساده یاتیمال يزهایمم تیکه در آن نظارت بر فعال باشدمی »یتصادف هوشمند

  دارد.  انیآن جر فساد خیزباال و تبعات  یزنبا امکان چانه ریفراگ يزیکشور ما هنوز مم

افزایش درآمد ها

مالیات•

اوراق•

نفت•

کاهش هزینه ها
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 انتفاع نیا بابت يدرخور سهم یول شوندیم منتفع یعموم خدمات از يادیز ثروتمند افراد: یاتیچتر مال گسترش عدم -

  .ابدیگسترش  دیبا »هیسرما بر يدیعا بر اتیمال«و  »امالك بر اتیمال«شمول  يرهیدا مثالً . پردازندینم

د. دامنه شمول نهماهنگ اعمال شو يمنظومه کیو در  هدفمند دیبا یاتیمال هايمعافیت :اخاللگر هايمعافیت -

 ستمیو س شودیپرداخت نم یاتیمال عمالً ها حوزه یچنان متشتت است که در بعض بعضاً در کشور  یاتیمال هايمعافیت

 . گرددیم مؤدیانباعث فشار نامتعارف بر  نیسنگ هايمالیات گرید هايحوزهدر  کهدرحالی کندیم مختلرا  یاتیمال

 مینتألزوم حرکت به سمت  رانیو اثرات مخرب آن بر عملکرد دولت و اقتصاد ا ینفت ينوسانات درآمدهااز سوي دیگر، 

 دیاز تول اتیمال نییپا اریراه سهم بس نیدر ا یروشن نموده است. چالش اصل ازپیشبیشرا  یاتیمال يدرآمدها بر اساس یمال

 ریاخ ياهدر دهه یناخالص داخل دیاز تول اتی. متوسط سهم مالتکشور اس یاتینظام مال يو اعوجاجات نسبتاً باال رانیدر ا

ها ددرآم نیا کهطوريبهدارد.  گرید يدر کشورها دیاز تول اتیبا سهم مال يادیدرصد است که فاصله ز 5,5در حدود  یرقم

بار  یاتینظام مال ران،یدر ا یاتیدرآمد مال نییسهم پا رغمیکه عل است یدر حال نیارج دولت را ندارد، امخ یمال تأمینکفاف 

  .کندیم لینامتوازن تحم طوربه يآحاد اقتصاد یرا بر برخ ینیسنگ
  

 مقایسه نرخ مالیات و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهاي منتخب (واحد: درصد) -1جدول 

  

ف حذ یاتیمال بال وجه هايمعافیت اول سطحگردد. در  يریگیپ ستیبایم دو سطح در یاتیاساس، اصالح نظام مال نیا بر

 اتیمال رینظ یاتیمال يهاهیپا ستیبایم زین دوم سطحگردد. در  يسازادهیپ یقیحق 1اشخاص درآمد بر اتیمال جامع نظامو 

زم مهم ال نیا ياجرا يگردد. برا نیگزیبر تراکنش جا یمبتن هايمالیاتانواع  جايبه 3هیسرما يدیبر عا اتیو مال 2ییبر دارا

 نظام و یاتیمالنظام  يسازکپارچهیامر  نیتحقق ا يبرا شنهادیپ کیشود.  لیتشک یاتیو مال ياست که نظام جامع درآمد

 توانیماست که  قیطر نی. تنها از اباشد متصل هم بهافراد  ياارانهیو  ياطالعات درآمد کهطوريبه باشدمی یاجتماع تأمین

  داد.  شیسال افزا 4 یط یناخالص داخل دیدرصد از تول 15درصد امروز به  8را از  مالیات ستانی تیظرف
  

                                                                 
1 Personal Income Tax 
2 Wealth Tax 
3 Capital Gain Tax (CGT) 
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  کشور یدائم نیقوان اصالح و عملکرد اساس بر بودجه :دولت يهانهیهز کاهش. 3-2

 زین وشود)  يبودجه (که الزم است قانونگذار یمطابق قاعده مال بیدولت در مرحله تصو يرضروریغ هايهزینه کاهش

. اصالح باشندیم بودجه يکسر کنترل عوامل ترینمهم از بودجه ياجرا ندیفرا در نظارت وعملکرد  بر اساس بودجه ياجرا

 و نیقوان نیچنباشد. هم بودجه يکسر کنترلراهکار جهت  ترینمهم تواندیمبنا م نیکشور بر ا يزیربودجه نظام يساختار

 ییهانهیهز لیکه هر ساله سبب تحم کندیمشخص م یبا بار مال یفیدولت همواره تکال يکشور برا نیدر قوان یاحکام دائم

 رینظ نیقوانموسومند.  ايفرا بودجهو به مخارج  گردندیمبودجه  يکه خارج از بودجه منجر به کسر گرددیم دولت به

یدرحال کنندیم لیرا به دولت تحم ییهانهیکه هز اندجنس نیا از....  و مختلف اقشار مهیب موعد، از زودتر يهایبازنشستگ

 شده يبازنگر کنندیم جادیا ايفرا بودجه يهانهیهز که ینیقوان است الزم اساس نیا بر. شودنمی دهیآنها د يبرا یمنبع که

نباشد.  سریم اوراق انتشار ریمس از جزبه یبده جادیا و نبوده قانون خارج کرد نهیهز نوع چیه به مجاز دولت قانون مطابق و

 صورتهباوراق خواهد شد،  متیارزان ق دیدولت با خر یمال تأمینکه منجر به عدم  يکنار استقالل بانک مرکز در هیرو نیا

  خواهد نمود. حلبودجه را  يخودکار کسر

  کشور یبانک نظام اصالح. 3-3

دارد.  دیولدر ت یمهم اریمولد نقش بس يهاتیخرد و متکثر به سمت فعال يهاهیدر هر کشور با سوق دادن سرما یبانک نظام

 یپول يابه ابزاره یشبکه بانک یدسترس گریکند. اما از طرف د جادیا دیتول يبرا یمانع تواندینظام م نیهرگونه اخالل در ا

پول و اعتبار نقش  يراستا شورا نی. در اطلبدیناظر را م يو مداوم نهادها قینظارت دق ینگیآن در خلق نقد يتوانمندو 

فعاالن  نیرابطه ب نییموجود در تع راداتیبا توجه به ا. دارد راها ناظر بر آن نییو تع یمال يبازارها یدر طراح یحساس اریبس

 شنهاداتیپ تنها سرفصل نهاینظام اصالح شود. ا نیا ریقانون در کشور، در سه سطح ز نیاست که با اصالح ا يبازار ضرور نیا

  ...شوندیکه گرفته نم ییهااتیبه زبان مردم: مال

کشور آن است که از  یاتیمال ستمیاز مشکالت س یکیتومان بوده است.  اردیلیهزار م 300حدود  1399اخذ شده در سال  اتیکل مال

 یاتیافراد، مال یور برخآسرسام دیعوا از یول شودیبعضاً ناعادالنه اخذ م ودقت به اتیاقتصاد، مال یصنعت دیو بخش تول جزء رانیبگحقوق

  :است روشنگر مثال چند. شودینم گرفته

سال حدود دو برابر شده  کی یکه ط شودیزده م نیتومان تخم اردیلیم میلیون، 10حدود  1399 يدر ابتدا رانیارزش کل امالك ا -

فقط از ده درصد ثروتمند  میتومان بوده است. اگر فرض کن اردیلیهزار هزار م 10امالك حدود  نیافزوده اارزش ،یاست. به عبارت

از امالك را به عنوان  یدرصد از سود ناش 1 میدارند بخواه اریدرصد امالك را در اخت 40از  شیها بنیتخم یکشور که طبق برخ

بودجه  يکسر چهارم کی حدود بیترت نیشود. به ایم اضافه کشور یاتیمال درآمد به تومان اردیلیم هزار 100حدود  م،یریبگ اتیمال

 شود!یم نیتام

که در  يافراد ییدارا یعنی نیدرصد رشد کرده است. ا 150آن حدود  يهاافت يرغم همهی، عل1399در سال  رانیا بازار بورس -

سود  نیدرصد ا 70تومان اضافه شده است.  اردیلیهزار م 3500سال حدود  ياند، تا انتهاکرده يگذارهیدر بورس سرما 1399 يابتدا

 250گرفته شود، حدود  اتیدرصد مال 10مطابق قانون افراد  نیادرآمد حاصله است. اگر از  دهیفعاالن بورس رس يدرصد باال 10به 

 کرد.یبودجه را جبران م ياز کسردرصد  60که  بود اخذ قابل هیسرما يدیبر عا اتیتومان مال اردیلیهزار م

تبع  بهبودجه را و  يکسربخش قابل توجهی از  میتوانستیکند میجامعه وارد نم نییدهک پا 8بر  يفوق که اتفاقا فشار اتیبا دو مال -

 . میآن تورم را کنترل کن
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 یول شودینم يااشاره اتییجز نیگزارش به ا نیاست که در ا یهیدارند. بد یمهم اریبس اتییبوده که هر کدام جز یاصالح

   موارد در نظر گرفته شود. نیا يهیاجرا الزم است که کل يبرا

 يمرکز بانک استقالل

کشور  یرا در نظام پول ید نظم مطلوبتوانمی يمهم، بانک مرکز نیاست که با تحقق ا يضرور يامر ياستقالل بانک مرکز

از  یپول هايسیاست ییجدا يبه معنا يدهد. استقالل بانک مرکز شیکشور را افزا ياقتصاد ستمیس يکند و کارآمد جادیا

 جه،یو در نت کندمیرا از حوزه تسلط مطلق دولت رها  يکشور است که بانک مرکز يدر نظام اقتصاد یمال هايسیاست

 تأمین منظوربهو انتشار پول  يدهد به استقراض از بانک مرکزیم صیکه تشخ یزانیخود و به هر م لیبه م تواندیدولت نم

 یقمقابله با تورم تل قیاز طر یپول مل یمسئول حفظ ارزش داخل يبانک مرکز ،ینظام نیآورد. در چن يبودجه رو يکسر

 به عوامل بازار ،یخارج يآن در مقابل ارزها ينرخ برابر یعنیپول،  یارزش خارج نییتع رودمیانتظار  کهدرحالی شودمی

خواهد شد  استقالل باعث نیاست، ا ینگیتورم، فشار تقاضا و نقد یعامل اصل نکهیبا توجه به ا گرید يواگذار شود. از سو

اخذ شده بر  ماتیباشد و تصم هامتیو ثبات ق يثبات اقتصاد جادیعمدتًا در جهت ا يمرکزبانک  یپول هايسیاستکه 

پول  يتار شوراو ساخ يجز با اصالح قانون و اصالح ساختار بانک مرکز زیاستقالل ن نیباشد. ا یاسیو نه س ياقتصاد يمبنا

 نخواهد بود. سریو اعتبار م

  هابانک یورشکستگ قانون

شوند؛ قانون تجارت، تاجر شناخته می 2و  1کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد اي میان عرضهواسطه عنوانبهها انکب

، همانند هر شخصیت تجاري دیگري با خطر توقف و ناتوانی در ایفاي تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و رونیازا

امبرخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظ منظوربهورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و 

ر مقایسه با سایر اشخاص تجاري و فقدان قانون خاص ، ماهیت خاص بانک دحالنیبااهاي حقوقی پذیرفته شده است. 

 وجود کشور در ) یرزولوشن بانک ای ( یبانک یبه نام ورشکستگ یمفهوم عمالً  شده استسبب  ،یبانک یورشکستگ يبرا

 و میمستق يگذارهیسرما از(اعم  خود يگذارهیسرما ابعاد به توجه بدون و موضوع نیا به علم با هابانک و باشد نداشته

. ستین مؤثرآنها  بر يباشند که نظارت بانک مرکز مطمئنو  شوند یسکیر يهاتیفعال وارد) التیتسه صورتبه غیرمستقیم

 یبده آن جهینت که ردیگینم صورت یپول محو آن يازابهما که شودمی همراه یپول خلق با عمالً  یسکیر يهاتیفعال نیا

نظارت بانک  تیو رزولوشن و تقو یبانک یورشکستگ قانون نیتدو با.شد خواهد تورم و ینگینقد خلق و يمرکز بانک به

. در شودمیرزولوشن  ایو  یورشکستگ ندیفرآ وارد ،یحقوق و یقیحق اشخاص به یبده شیافزا صورت در بانک ،يمرکز

ز خلقِ پوِل ا يریآن جلوگ جهیتر خواهد کرد که نتخود را محدودتر و باثبات يهاتیموضوع، فعال نیبانک با علم به ا جهینت

 زا است.درون

  هابانک يترازنامه يرو سکیر کاهشناظر به  قواعد

 ازین لیدل نیاست. به هم زنندهبیآس اریاقتصاد بس يبانک برا کی یورشکستگ طیشرا یبانک، در برخ تیتوجه به ماه با

 در هاییادار سکیبا دخالت ر دیگرعبارتبه. ردیآن صورت گ سکیکاهش ر يمستمر بر ترازنامه بانک برا يهااست نظارت
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 تیکفا نرخ همچون يگرید يهاشاخص با متناسب که شد خواهد کمتر و تریواقع هاییدارا مؤثر حجم عمالً  ترازنامه،

  .شد خواهد ترازنامه یسکیر گسترش از مانع ه،یسرما

  يگرمیبازار و تنظ یتمرکز بر طراح. 3-4

 مداخله با یاند. وقتها با شعار ارائه ارزان کاال و خدمات به مردم همواره به مداخله در بازارها پرداختهدولت ر،یاخ يهادهه در

صورت  يگرید يمداخله يگریکنترل آن الزم است که در بازار د يبرا زد،یریبازار به هم م کیدر  هامتیق نظمدولت،

 میتنظدر  یو با واردات سع کندیم نییتع متیآن ق يبرا مرغتخم متیق کنترل منظوربهدولت  ی، وقتمثالعنوانبه. ردیپذ

بور به انهدام صرفه نبوده و مجبهمقرون دکنندهیتول يگذار برامرغ تخم دیتول گرید د،یتول يهانهیهز شیدارد، با توجه افزا بازار

مرغ، کشور با کمبود مرغ مواجه شده و دولت  دیتول تیبا کاهش ظرف ي. پس از چندشودمیروزه  1جوجه  يادیتعداد ز

 متیق يدستور نییمرغ وارد کند. غافل از آنکه تع يادیز ریمرغ وارد شده و مقاد متیکنترل ق يمجبور است دوباره برا

 از. شودمی دیدر تول یبخش خصوص يبرا زهیانگ يریگشکلمانع  نیتربزرگ یینها يکاال نیچنو هم يدیتول يهانهاده

 دیپد ییطال يامضا و گرفتهشکل اهیس بازار بعد و شده يبندهیسهم به مجبور دولتشده  جادیا يکمبودها لیبه دل یطرف

 و فساد دهیپدو  کنندیمارتزاق  یدولت متیسود بازار و ق هیکرده و از حاش دایپ شتریب يهایدسترس رشوه، با يافراد و دیآیم

  .زنندیم دامن را ينابرابر

 بخش يذارگهیسرما يبرا زهیانگ و شده فینح اریبس اشتغال و دیتول است شده سبب بازارها، در مداخله به هادولت ادیعتا

 يروین متیق ها،نهاده متیق: هاستمتیق در يدستکار هادولت مداخله ترینمهم. برسد خود حداقل به دیتول در یخصوص

 در یمهم متیق چیه باًیو .... تقر التیها و تسهنرخ سپرده ،یینها يکاال متیق،  ارز متیق ،يانرژ هايحامل متیق کار،

  .است ییهادخالت نیاوج چن هامتیشدن ق چند نرخیبوده باشد.  رانیدر ا هادولت دخالت از مصون که ستین اقتصاد

و  ینقش دولت طراح نیدولت نشان داده است که بهتر نهینقش به نهیزم درمختلف  يدر کشورها ریسال اخ 100 تجربه

 فعاالن راگاست چرا که  يدیکل اریبس زینظارت ن نیا. میمستق مداخله نه و بازارهاستدر  نیقوان ياجرا حسننظارت بر 

 حقوق عییتض وانحصار  جادیو موجب ا دهد رخ تواندیم یعدالتیب و بازار شکست متعدد موارد شوند، رها کامل ياقتصاد

 يجامعه بازارها را طور تیمنابع اکثر تأمینبه جهت  رخواهیاست که دولت خ يکارآمد ضرور ينظام اقتصاد کی. در گردد

 انهمتأسفجامعه شود.  دیعا ریو فراگ يهمه شهروندان فراهم شده و منافع حداکثر يبرابر برا يهاکند که فرصت یطراح

 یخصوص خدمات و کاال کنندهعرضه عنوانبه نقش يفایا به خود مهم، امر نیا بر تمرکز جايبه ما کشور در هادولت

 یاصل شده و مانع دیخود عامل بروز رانت و فساد در تول دهیپد نیاند. امشغول شده يمتگذاریبه مداخله و ق ایو  اندپرداخته

  است.  دیتول يبرا يگذارهیدر سرما یبخش خصوص

دولت دارند.  نیو تضم تیبه حما ازین يریگشکل يو برا رندیگیخود شکل نم ياز بازارها به خود ياریبساز سوي دیگر، 

 یررسمیغو  یرشرعیکامًال ناعادالنه و غ صورتبه ایو  ردیگیشکل نم ایبدون دخالت دولت  هیبازار سرما مثالعنوانبه

بازارها را پر کند و سپس  یخال يجا اوالً شکل خواهد گرفت. لذا الزم است که دولت  انهیو سودجو ینیرزمیز صورتبه

  امن و جذاب کند.  يفعاالن اقتصاد يدرست برا يگرمیموجود را با تنظ يبازارها
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  رقابت يشورا تقویت

ود تا در برخوردار ش يشتریب تیالزم است که از حما ياقتصاد فعاالن اتیشکا به یدگیرس مرجع عنوانبه رقابت يشورا

توانند ب يدر بازار، آحاد اقتصاد یخصوص هايشرکت ایو  یردولتیغ یعموم ينهادها ایو  یصورت تخلف هر دستگاه دولت

  .است صارانح وجود عدم و دیتول در رقابت از نانیاطم حصول شورا نیا یاصل فهیوظبه احقاق حقوق خود بپردازند.  یسادگبه

  کنندهمصرف حقوق از تیحما قانون

و قانون  دیرس بیبه تصـو 15/7/1388 خیتبصـره در تـار 15 مـاده و 22 برکنندگان مشتمل از حقوق مصرف تیقانون حما

است.  18/11/1388 مصوبفصـل،  10تبصـره در  90ماده و  92مشتمل بر  یقانون اساس 44اصل  یکل هايسیاست ياجرا

 هايسیاست يقـانون اجـرا کهییازآنجاتبصره دارد.  19ماده و  42رقابت و منع انحصار  لیقانون با نام تسه نیفصل نهم ا

جود است، در صورت و دهیرس بیبه تصو کنندگانمصرفاز حقـوق  ـتیپـس از قـانون حما یقـانون اساسـ 44اصـل  یکلـ

(قانون مؤخر) بر قانون  یقانون اساس 44اصل  یکل هايسیاست ياجرامفاد دو قانون، قانون  انیتعارض و عدم امکان جمع م

  سخ خواهد نمود.) تفوق خواهد داشت و آن را نَمقدمکننـدگان (قـانون از مصـرف ـتیحما

 يو ساختار بهتر شترینظم ب از 44اصل  یکل هايسیاست يفصل نهم قانون اجرا یستیبایم حات،یتوض نیبا توجه به ا

فصل  نیا بیتصوبرسد.  بیبه تصو وشده  نیتدو» قانون رقابت«قانون مستقل با عنوان  کیبرخوردار گردد و در قالب 

را  نهیو زم ردیمورد توجه قرار گ شتریب ياقتصادفعـاالن  يتـا از سـو شودمیباعث  نیقانون مستقل، همچن کی عنوانبه

جداگانـه يهـارا به بخش» قانون رقابت« توانمی راتییتغ نیاسالم فراهم کند. بـا اعمـال  یرقابت طیبه شرا یابیدست يبرا

و  یدادرس نیی(شورا و مرکز و ساختار آنها) مباحث آ ي) مباحث نهادف،یتکال(حقـوق و  يکـرد و مباحـث مـاهو میتقسـ يا

  ها درج نمود.در آن بخش مجزا طوربهرا  هامهیها و جرمجازات

 محدود هايگذارمتیق زین و هایمجوز ده در دولت مداخالت که کرد دایپ نانیاطم توانمی نیقوان نیا در اصالحات انجام با

  .داشت نخواهند را وکارکسب يفضا بیتخر و زدن برهم به اجازه دولت ياجزا و شده

   يگريتصد در دولت دخالت کاهش

 رقابلیبودن و غ 1یررقابتیغ لیدل به که است ییکاال یعموم يکاال. باشدمی یعموم يکاال تأمین دولت نقش ترینمهم

 یسالمت همگان ،یآموزش عموم ت،یکنند. امن تأمینآن را  توانندینم خوديخودبه)، بازارها يریناپذ صی(تخص 2استثنا بودن

است  یعموم يکاالها تیفیک ریفق يو کشورها افتهیتوسعه يتفاوت کشورها کیهستند.  یعموم ياز کاالها ییهامثال

  . ردیگیشهروندان قرار م اریکه در اخت

 لیاز قب ییعرضه شود. کاالها تواندیتوسط بازار م یسادگبهبوده و  میاست که قابل تقس ییکاال یخصوص يمقابل، کاال در

تند. هس یاز کاال و خدمات خصوص ییهابانک و ... مثال مه،یب ،یمانند آموزش عال یمداد، لباس، خودرو، فوالد، برق، و خدمات

الزم است که  ترعیوجود ندارد و هر چه سر خدمات کنندهارائه یک عنوانبهبازارها  نیحضور دولت در ا يبرا یلیدل چیه

                                                                 
1 Non-rivalry 
2 Non-excludability 



46 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

44 

 

 تیریمد ا،هکارخانهکند. دخالت دولت در احداث  فاینقش ا گر،میتنظ عنوانبهخارج شده و تنها  هاتیفعال نیا هیدولت از کل

  و مصرف در کشور به جا گذاشته است.  دیدر تول یتلخ يها، فروش محصوالت و ... تجربهکارخانه

 .است داشته ورود يبرا يکمتر يزهیانگ دولت که است ییهابخش آن کشور صنعت يهابخش ندر بی

کمتر دولت  يهابا دخالت ،ییربنایو ز نیسنگ عیکمتر آن نسبت به صنا تیبه جهت اهم ییغذا عیبخش صنا مثالعنوانبه

 صنعت نیصنعت کشور بوده و در صورت باز شدن گمرکات و تجارت آزاد، ا نیتریصنعت رقابت نیمواجه بوده است. امروز ا

ا هدولت يصنعت خودرو که برا یرقابت کند. ول یالمللنیب يدر بازارها تواندیم سادگیبهبلکه  دینخواهد د بیتنها آسنه

صنعت کشور است. جالب آن است که در  نیمارتریب یاستیو س ،یاسیس ،یمال لیبدیب يهاتیحما رغمیداشته، عل تیاهم

ًال وابسته به و کام وبیمع ارینان، مانند صنعت خودرو بس عیو توز دیتول یعنیکه مورد توجه بوده،  یآن بخش ،ییصنعت غذا

 یخصوص يکاالها يگريتجارب از تصد نیاست که دولت با توجه به همه ا دهیاست. لذا زمان آن فرا رس یدولت يهاتیحما

  دست بردارد. 

 يفضا هبودب هاياولویت از هستند دولت تیریمد تحت غیرمستقیم ای میمستق صورتبه که یدولت هايشرکت یدهسامان

  .هستند وکارکسب

   يگذارمتیق در دخالت کاهش

 یرفاه اهداف با معموالً يگذارمتیق نی. ااست یدولت يگـذارمـتیق ،ياقتصاد تیمشکالت بر سر راه فعال ترینمهماز  یکی

 عرصه وارد برسد نییپا يدرآمد يهادهک دست به نییپا متیق با کاال کهنیا استدالل با دولت و ردیپذیم صورت

 کشور در سال هرچند که یاتفاق. ابدییم شیافزا شدتبه یتورم يهازمانه در يگذارمتیق نیا. شودمی کاالها يگذارمتیق

 مرغ، روغن، بازار در 1399 سال اتفاقات تا یشمس 1285 سال در قند یگران خاطر به تجار کردن فلک از میهست روبرو آن با

یمشکست  همواره يدستور يِ گذارمتیق استِیس که است کرده ثابت کشورها ریسا و رانیا تجربه . ... و فوالد ک،یالست

  . گرددیمنجر نم ،درآمد استکمک به اقشار کم آنکهو به هدف  خورد

 ای گوشت و مرغ تا گرفته روغن از بازارها، در يگذارمتیق که کندیم ثابت کشور ریاخ هايسال فراوان و تلخ يهاتجربه

بات بازار ث يبرا یحیبا واردات با نرخ ترج نهایتاً بلکه  ،شودمی آن شدن شفاف ریغ و بازار در التهاب باعث تنهانه ارز نرخ

  خوارانبه نام مردم، به کام رانت...  خودرو يگذار متیق يبه زبان مردم: ماجرا

گذاري دستوري به هزار میلیارد تومان فروش داشته است و محصوالت خود را با قیمت 40ایران خودرو حدودا شرکت  1399در سال 

میلیون تومان بوده  200میلیون تومان عرضه کرده در حالی که متوسط قیمت این محصوالت در بازار آزاد  100طور متوسط به قیمت 

اند به این خودروها دست یابند یا نصیب خریداران خوش شانسی که با ارتباطات توانستهاست. این مابه التفاوت یا به جیب دالالنی رفته 

  اند خودروها را به نصف قیمت بخرند.زمایی، توانستهآهاي شبیه بختکشیشده است که در قرعه

ن مواد اولیه خود عاجز شده است. هزار میلیارد تومان نیز بدهی به بار آورده و در تامی 40از طرفی ایران خودرو در همین سال حدود  

هزار میلیارد تومان به ایران خودرو وام بدهند. به دلیل  10ها تکلیف شده است که بیش از هاي تولید، به بانکبراي به راه انداختن چرخ

یابد. افزایش نقدینگی منجر ها، این بدهی مستقیما به بانک مرکزي منتقل شده و در نتیجه نقدینگی افزایش میفقدان منابع کافی بانک

خودرویی را  "زماییآبخت"اند که بلیط این ها میلیون تومان پول داشتهرسد که دهگذاري به کسانی میشود. نفع این قیمتبه تورم می

 رسد. بخرند ولی ضرر آن به صورت تورم، به اقشار فرودست می
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 قاچاق صورتبه ادراتص به را تولیدکنندگان که یاقدام. شودمی دکنندگانیتول یورشکستگ و یرقابت تیمز رفتن نیب از سبب

 درآمد لیدل به باال دهک اقشار عمالً هم باز مصوب، نرخ با کنندهمصرف دست به کاال رساندن صورت در. دهدیم سوق

 اقشار سوددر هر صورت به  يگذارمتیق استیس دیگرعبارتبه. کنندیم مصرف شتریب کاالها نیا از دارند که يباالتر

   شد. نخواهددرآمد جامعه کم

 و ردیگ قرار یآت دولت کار تیاولو در ستیبایم دولت يدستور هايگذاريقیمت یجیتدر حذففوق،  حاتیتوجه به توض با

 یبحران يهادوره در درآمدکم اقشار از ق،یدق باهدف گذاري و یتیحما يهانظام توسعه با درآمد،کم اقشار از تیحما يبرا

به  دقت. گرددیم هیتوصی نیز حکومت راتیتعز قانون اصالح ،ياستگذاریس کردیرو رییتغ بر عالوههمچنین، . کند تیحما

 يهایهمپوشان یحکومت راتیقانون تعز آنکهاست. جنبـه اول  تیاز دو جنبه حائز اهم یحکومت راتیقانون تعزهاي رادیا

 یکل هايسیاستقانون  92 و همانگونه که ماده دارد 44اصـل  یکل هايسیاستبا مواد فصل نهم قانون  انکاريغیرقابل

 نیدر ا یتا کنون اقدام یول گردد،یبا آن نسخ م ریمقررات مغا و نیقوان هیکلآن  بیتصو خیدارد، از تار حیتصر 44 اصل

به  از تکرار اشتباهات گذشته، الزم است يریجلوگ باهدف دیقانون جد نیتدو در آنکهصورت نگرفته است. جنبه دوم  نهیزم

  .ردیصورت گ یتوجه کاف میجرا نییو تع یدگینحوه رس نهیدر زم خصوصبه یحکومت راتیقانون تعز راداتیا یبرخ

   هیسرما بازار توسعه. 3-5

 )3 و ینقدشوندگ يبرا يبستر )2 ،ياقتصاد دماسنج )1: است اقتصاد در یاساس نقش سه يدارا اقتصاد در هیسرما بازار

 يکارکردها استشده سبب بازار نیا در گرفته صورت يهادخالت اما. یواقع متیق نییتع )4 سکیر پوشش يبرا يبستر

  .شود مخدوش بازار نیا یاصل

 ندهیت آشرک کی يکل اقتصاد است. اگر برا ایشرکت، صنعت و  کی يسودآور تیاوراق بهادار نشان از وضع بورس نماگر

 زین صنعت کی با رابطه در. کرد خواهد رشد بازار در آن ارزش و کنندیمتصور باشد، افراد سهام شرکت را تقاضا م یپر رونق

 شدر صنعت آن درون هايشرکت سهام باشد، پررونق صنعت کی ندهیآ کهدرصورتی کرد؛ ارائه توانمی را لیتحل نیهم

هیسرما به ازین اردیلیم 10 کارخانه آن ساخت و باشد مانیس کارخانه کی جادیا خواهان يفرد اگر مثال يبرا .کرد خواهد

 متوجه گذارهیسرما باشد، 10 از شتریب نظر مورد کارخانه همان مشابه یمانیس شرکت يبازار ارزش اما باشد، داشته يگذار

 رونیازا. بود نخواهد یخوب يگذارهیسرما شودمی متوجه بود، کمتر اگر و بود خواهد سودده يگذارهیسرما نیا که شودمی

  .است اقتصاد دماسنج سهام بازار شودمی گفته

 اقدام نیا. است شده مخدوش ،کشور در دماسنج نیا کارکرد...  و سهام دیخر به هایحقوق الزام نوسان، دامنه در يدستکار با

 شد،یندیب اتاق يدما شیافزا يبرا يدیتمه کهنیا جايبه اما است کاهش به رو یاتاق يدما که است نیا مانندبه دولت

يبخار توانستیم تیکبر آن شعله کهدرصورتی. دهد نشان يباالتر عدد اتاق يدما انگرینما تا ردیگیم دماسنج ریز یتیکبر

  .شود اتاق يگرما باعث و کند روشن اتاق در را يا
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 حقوق حفظ رینظ یاقدامات با بازار در دولت يهادخالت شودمی شنهادیپ کشور در سهام بازار یاصل کارکرد يفایا يبرا رونیازا

 بازار نیا تیوتق يراستا در عمده گرانیباز توسط بازار يدستکار از يریجلوگ و ياقتصاد تیشفاف بر دیتأک خرد، سهامداران

  .گردد بازار شکست از يریجلوگ به محدود صرفاً.. و آن یاصل يکارکردها شدنییاجرا به کمک و

  یخارج تجارتهاي . ارتقاي ظرفیت3-6

 يکاالها نتأمی و هیاول مواد تأمین يبرا هم دکنندهیتول. است یخارج تجارت د،یتول يهاانیشر ترینمهم از یکی شک بدون

 دیتول جهیو درنت 1اسیمق اقتصاد از شدن مندبهره يبرا هم و بوده واردات ازمندین دیتول گسترش يبرا ازین مورد ياهیسرما

ثبات بازار  نیچنو هم یالمللنیب يبه بازارها یدسترس لیتر الزم است که بتواند کاال و خدمات خود را صادر کند. تسهارزان

یدو مهم م نیرو کند. در ادامه به او اشتغال را در کشور با جهش روبه دیتول تواندیاست که م یعوامل نیتريدیارز از کل

  . میپرداز

  یخارج تجارت توسعه

فراهم  داریشد پاآن اشتغال و ر جهی. که در نتشودمی یالمللنیب دیبه چرخه تول یداخل دیسبب اتصال تول یتجارت جهان توسعه

 یاسیاست که مستقل از مسائل س يبلندمدت تجار يانتخاب شرکا یاتفاق نیچن يهاالزمه ترینمهماز  یکیخواهد شد. 

به معاهدات  وستنیراستا پ نیباشد. در ا نهیهزو کم سوریکشورها م نیکشور با ا یبخش خصوص نیب ياقتصاد يهمکار

 داً یداشته باشند، اک یخارج يبه بازارها یامکان دسترس رانیآن تجار و صادرکنندگان ا واسطهبهساله که  20حداقل  يتجار

 يجراا نیها و تضمفرصت ییشناسا دیوزارت خارجه کشور با يهابرنامه ترینمهماز  یکیراستا  نیهم در. شودمی هیتوص

  باشد.  ییهابرنامه نیچن

 شده تیریمد شناور ارز نرخ استیس يسازادهیپ

 يریپذ ینیبشیپ و کرد خواهد شفاف ریغ و مبهم را ياقتصاد يفضا شدتبه يارز يهاجهش شد، داده حیتوض که همانطور

 اهشک و صادرات شدن محدود و کرونا شوك مثالً  تورم جزبه یلیدال بر بنا طیشرا یبرخ در. کرد خواهد مختل را اقتصاد

 اقتصاد مختلف يهابخش به جهش نیا صورت نیا در. کند دایپ جهش مدتکوتاه يبرا ارز نرخ است ممکن ارز عرضه

 در اقتصاد، يریپذ ینیبشیپ يراستا در و دیشد نوسانات از يریجلوگ يبرا يمرکز بانک طیشرا نیا در. زد خواهد بیآس

  .شودمی دهینام شدهتیریمد شناور ارز استیس عنوانبه نظام نیا. کند يریجلوگ آن جهش از تا کرد خواهد عرضه ارز بازار

  یخصوص-یعموم مشارکت توسعه با هاگذاريسرمایه توسعه. 3-7

 مسئله خاص طوربه و است کشور در يگذارهیسرما کاهش دیتول بخش يجد معضالت از یکی حاضر حال در

  .یافته است يجد کاهش کشور در یاساس هايزیرساخت تأمین جت یدولت بخش هايگذاريسرمایه

مهم  هايزیرساختدولت در  هايگذاريسرمایهرا باال برد گسترش  دیتول تیظرف توانمیکه  هاییراه ترینمهماز  یکی

 هايطرحاز  ياریبس لیتکم قیاست که از طر …و  ،شهريبروندرون و  یلیر يهاو شبکه آهنراهها، کشور شامل راه

 شمیاه ابرر پروژهاقتصاد مانند  يساز یالمللنیب يهابرنامه يدر راستا دیبزرگ جد يهاپروژه فیتعر ای و یعمران تمامنیمه

                                                                 
1 Economy of Scale 
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 أمینت یخصوص-یعموم مشارکتالزم است تا با  هاگذاريسرمایهو  هاپروژه نیتحقق ا جهتاست.  یابیقابل دست نیچ

  .کرد واگذار یخصوص بخش به را آنهامحدود -زمان يبردارها و بهرهپروژه نیا یمال

 یطراح چارچوب در یمل اقتصاد ينوساز يبرا دولت اهداف با غیردولتی یعموم ينهادها گذاريسرمایه کردن هماهنگ

  .باشدمی راستا نیا در گرید حلراه ساالنه بودجه يبرا مکمل اسناد

  يگذارهیسرمابخشی به  جهش. 3-8

 رانیا تیموفق يبرا نیچ با يهمکار ک،یژئواکونوم دگاهید از و است ایدن ياقتصاد اول قدرت به شدن لیتبد حال در نیچ

د و منعق یمنافع مل قیدق تیبا رعا يهمکار يقراردادها ن،یامضا شده با چ نامهتفاهمچارچوب  در. است يضرور ایاوراس در

 زیاروپا ن هیو اتحاد هیهند و روس ریدارند نظ رانیکه نقش مکمل با اقتصاد ا ییهمزمان با اقتصادها اجرا خواهد شد. سرعتبه

 گذاريسرمایه يجذب حداکثر یاجرا خواهد شد. هدف اصل گذاريسرمایه هايطرح و در چارچوب منعقد يهمکار نامهتفاهم

 گانیو همسا هیدر عراق و سور هاگذاريسرمایهتوسعه  نیاست. عالوه بر ا یتیریو مد یفن نینو هايتکنولوژيو  یخارج

 حاصل از دارد که با منابع گذاريسرمایهبه  ازیبشکه در روز. ن ونیلیم 8نفت به  دیتوسعه تول نی. همچناردد ییباال تیاولو

  نفت قابل تحقق است.

 هب ینفت يدرآمدها از يشتریب سهم اختصاص و اوراق انتشار محل از نفت بدون بودجه يکسر تأمین گریطرف د از

 سهم نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 70 حداقل دولت نیهم دوره انیپا تا که ايگونهبه مولد هايگذاريسرمایه

 صندوق به گاز و نفت صادرات از حاصل يارز منابع همه زیوار. بشود ياقتصاد بازده يدارا یعمران هايطرح صرف دولت

 شودمی یعس که است يارز و یمال يهاسیاست ثباتیبی مشکالت رفع يبرا یینها حلراه آن ساختار دیتجد و یمل توسعه

  .شود يریگیپ توسعه هفتم برنامه در

خواهد  یبا رفع موانع فعل یخارج يهابانکشعب  تأسیس يمناطق آزاد برا تیظرفاستفاده از  گرید ياقدام راهبرد نیهمچن

  . بود

   . بهبود وضعیت رفاهی خانوارها3-9

 ت،یامن رینظ يشهروند هیها از حقوق اولآن يبرخوردار زانیدولت خوب، رفاه شهروندان و م يهاشاخصه ترینمهماز  یکی

 يبر بازارهافوق عالوه يازهایفراهم کردن حداقل ن يبرا يا. بدون شک هر جامعهباشدمیبهداشت و مسکن  آموزش،

 یاجتماع تأمین به ازی. نباشدمیشهروندان  یدستبه وقت تنگ هاارانهیو ارائه  طیشرا نیا تأمین يبرا یسازمان ازمندیکارآمد ن

 است شده سبب گذشته يهادهه در هادولت گونهمُسَکن و غلط هايسیاست یول. ستین دهیپوش یکس بر چابک و ریفراگ

از مستحقان  يادیبخش ز هنگفت، اریبس کردنهیهز رغمیعل کهطوريبه باشد، وبیمع ما کشور در یاجتماع تأمین نظام که

موارد را  نیا افتیگردند که اصًال استحقاق در مندبهره شتریب يمانده و در عوض افراد بهرهیب عمالًخدمات  نیا افتیدر

  ندارند.

 را ارزشمند هدف نیا است نتوانسته ،شده جادیا یو گسترش عدالت اجتماع جادیا باهدفکه  یاجتماع تأمیننظام  متأسفانه

 نیکه ا ودشمیبارزتر  یمهم وقت نی. ضرورت اباشد یدولت آت هاياولویتجزو  دیآن با عی. لذا اصالح سردینما تأمین کامل



50 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

48 

 

 دیز تولا ییزداو مانع یبانیانجام اصالحات جهت پشت نیچنبودجه دولت بوده و هم ياز عوامل کسر یکیخود  وبینظام مع

ح اصال يعاد طیرو کند. لذا اگر در شراروبه یمنف يهاها را با شوكاز خانواده یمدت ممکن است بخشو اشتغال در کوتاه

 مقدم بر انجام اصالحات یحت ایهمزمان و  دیکشور قطعاً با یفعل طیدر شرا گرفت،یقرار م هاتیجزو اولو یاجتماع تأمیننظام 

  . ردیصورت گ دیاشتغال و تول شیجهت کاهش تورم و افزا ياقتصاد

  هاي حمایتیهدفمندسازي برنامه

 ياارانهی متیق بهکاالها را  گرید یبرخ ایو  يو گاز ینفت يهافرآورده انواع خانوارها، رفاه تأمین بهانه به دولت حاضر حال در

پنهان را  يهاارانهی نی. اگرددیم مندبهره شتریب ارانهی نیا از باشد، داشته يشتریب مصرف کهو هر کس  کندیم عرضه

 دیکه با هاارانهی نیا متأسفانه. کرد مشاهده گرید اقالم وخانوار و بنگاه،  یبرق، گاز مصرف ل،ییگازو ن،یبنز متیدر ق توانمی

  ده است. برخوردار ش ترشیاقشار ب بینص شتریب عمالًبودن آن  یتر برخوردار شود، به علت همگاناقشار کم بیفقط نص

 يگذارتمیق درهرصورت. است گذاشته گذاراستیس يپا شیپ را یگوناگون يهاراه مختلف يکشورها تجربه حاضر حال در

 را ازمندین راداف ییشناسا توان يادار نظام اگر سپس. شود نییتع بازار توسط فقط و شده خارج دولت دست از دیبا اقالم نیا

 ارانهی دیبا اول قدم در ندارد، را يکار نیچن توان يادار نظام اگر یول. ابدی اختصاص افراد نیا به فقط ارانهی باشد، داشته

   شکل گرفته است. يادهیا نیچن يبر مبنا 1یهمگان هیپا درآمد. شود عیتوز شهروندان همه نیب کسانی طوربه

در مورد  لیدر ادامه به تفص کند،یاست که دولت از آن استفاده م یپنهان يهاارانهی ترینمهماز  یکی يانرژ نکهیتوجه به ا با

  . شودمیذکر  یبازار و ضرورت انجام اصالحات در آن نکات نیا

 فقر کاهش

اتخاذ  کالنسطح  که در ،ينامناسب اقتصاد هايسیاستبوده است و  شیرو به افزا يگذشته روند هايسالرونــد فقر در 

 هايسیاستهمانند  ياقتصاد هايسیاست تأثیراست که  يریاند. اشتغال متغبرجسته داشته یفقر نقش شیاند، در افزادهیگرد

توجه  ستیبایمهموار  ياقتصاد هايسیاست یطراح در رونیازاکند. یرا به سطح رفاه خانـوار منتقل م يو تجار یمال ،یپول

 يکشور برا یرفاه گذاراناستیتمرکز س کهدرحالی؟ ریخ ایاست  همـراه اشتغال شیبا افزا موردنظر استیس ایداشت که آ

ثبات  فقر یکنشهیر يمعطوف بوده است، تجربه نشان داده است که شرط الزم برا یتیحما هايسیاستکاهش فقر بر 

 . باشدمیو اشتغال  دیاز تول یبانیاقتصاد کالن و پشت

فروش نفت و  از حاصل يهاجنبه آزاردهنــده فقــر در کشور ما کمبــود درآمد خانــوار است. خوشبختانه به لطف درآمــد

 یاز رتبه به نسبت مناسب رانیا کشورها ریبا سا سهیدر مقا یو آموزش یبهداشت ،یهــا در خدمات اجتماعآن يگذارهیسرما

است با توسعه  دهیتوانمند شدن افراد گرد موجب که هاگذاريسرمایه نیبرخوردار است. اما ا یتوسعه انسان يهادر شاخص

انــوارها افراد و خ ينتوانسته است برا شدهحاصل يتوانمند رونیازا وهمراه نشده  وکارکسبو گسترش  ياقتصاد يهاتیفعال

 داشته باشند. ییدرآمدزا

                                                                 
1 Universal Basic Income 
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برخوردار  مناسب ياز هدفمنــد شوندمی یطراح ــریفق يانتقال درآمد به خانــوارها منظوربهکه  ییهااستیاز س ياریبس

 یدر بخش خصوص يریبگحقوقاز محل کسب درآمد از مشاغل مزد و  ــریفق يغالب خانــوارها کهیدرحال. ستندین

 يغالب خانـوارها هرچنداست.  یعموم بخش بگیرانحقوقبه مزد و  یتیحما هايسیاستتوجه  نیشتریب کنندمی امرارمعاش

فرد شاغل را  دیشغل شا يسطح دستمزد و حفظ دستور شیافزا ندارند. توجه صرف به یشاغل هستند اما شغل دائم ریفق

 .بردمی نیاز ب ایکاهش و  زیرا ن وقتپاره يهاشغل شده و دیمنتفع کند اما مانع از اشتغال جد

ممکن  ياقتصاد ریفراگبا رشد  فقطما کاهش فقر  کشور و توسعه درحال يهاکه در کشور دهندمینشان  متعدد مطالعات

 حاصل شود، یانسان يرویبر استفاده از ن یمتک ياقتصاد يهارشد بخش هیاگر از ناح خصوصاً  ،ياقتصاد . رشدشودمی

 ثابت ثبات، کاهش فقـر است. منظور از طیاز شرا گـرید یکیبر فقر را دارند. ثبات اقتصاد کالن  داریکاهنده و پااثر  نیشتریب

 یارز چند نرخ تورم، بودجه دولت، ياست. کسر يو تجار یمال ،یپول يهامنظور فقدان عدم تعادل ست،یها ناستیبودن س

 دیمستمر تورم و تول راتییمنجر به تغ کهاقتصاد کالن است  یثباتیب جادیا علل یهمگــ ینرخ سود بانکـ يدستور نییو تع

 .کنندمیفقر عمل  شیافزا يراستا که در شودمیو اشتغال 

 يریپذبیآس کاهش يها برااست دولت ازیو ن ستین یشرط کاف یشرط الزم کاهش فقر است، ول ياگرچه رشد اقتصاد

  . ندیو اجرا نما یطراح یمناسب یتیحما يهابرنامه ریفق و درآمدکم يخانوارها

  یرفاه چندالیه نظام سازيپیاده

 ،یگبازنشست ،کارافتادگیاز  رینظ ییهاتیطور خاص شامل حمابه ،یاجتماعنیدر حالت مرسوم و شناخته شده، نظام تام

 طیرامقرر و احراز ش مهیبا پرداخت حق ب تحت پوششو... است که مشموالن  يماریب ،يرارادیغ يکاریاز کار، ب یحوادث ناش

 یاجتماع يهامهیب ای تک الیه یاجتماع تأمین نظامبهکه  کنندیاستفاده م ادشدهیالزم در مواقع  يهاتیاز خدمات و حما

که  ییایتمام مزا باوجود یاجتماع يهامهیهمان نظام ب ای هیاست که امروزه نظام تک ال نیدر ا یاساس مسئلهمشهور است. 

 تأمین ينظام برا نیا معموالً. ستین معهافراد جا هیکل يازهایبه ن ییقادر به پاسخگو تنهاییبهمشموالن خود دارد،  يبرا

 نیا شده است. در جادیو ا یهستند، طراح یدرآمد متوسط يکه دارا یرانیبگتبع آن حفظ سالمت مزد و حقوقو به شتیمع

دون نبوده و ب یاجتماع يهامهیفاقد درآمد و حقوق، قادر به پرداخت حق ب ای نییدرآمد پا ياست که افراد دارا یهیصورت بد

  .شوندیناگوار مواجه م یاجتماع يهابیو با انواع مخاطرات و آس گردندیدر جامعه رها م یاجتماع تأمین وششپ

که  هامهینوع ب نیمشموالن ا ،یاجتماع يهامهیدر ب مهیوجود سقف دستمزد مشمول کسر حق ب لیبه دل گرید ياز سو

رآمد مواجه با کاهش د ی) هستند در هنگام بازنشستگمهیاز سقف دستمزد مشمول کسر حق ب شتریباالتر (ب يدرآمدها يدارا

 ایاندك  اریدرآمد بس يطبقات دارا يپاسخگو تواندینم یاجتماع يهامهیکه نظام ب شودمیمشاهده  نیخواهند شد. بنابرا

آن  سطح ای هیشود که هر ال یطراح یاجتماع تأمین چندالیهاست که نظام  يضرور لیدل نیباال باشد. به هم يدرآمدها

برآورده  را یاجتماع تأمین مجامعه باشد و بتواند انتظارات روزافزون جامعه از نظا يها و طبقات درآمداز گروه یکی يپاسخگو

  است. یرفاه يایبودن ارائه خدمات و مزا ید سطحچن ،چندالیه یاجتماع تأمینسازد. منظور از نظام 
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  ی:تیحما نظام ؛نخست هیال

ز ا طورمعمولبهو منابع آن  شودمیاداره  یصورت دولتاست که به یاجتماع يهاو مساعدت یتیحما يهامربوط به پرداخت

و مبارزه با فقر و کاهش آن  باز توزیعیو اهداف  شودمی یمال تأمین یمردم يهاکمک ایها دولت یعموم يمحل درآمدها

يطوربه است؛ حیصح و درست يریگهدف ه،یال نیا شدن ییاجرا و سازيپیاده الزمه امااست.  هیال نیا یدو هدف اصل

  .دیآ عمل به يریجلوگ طرح به ریفق ریغ افراد ورود از منابع، تیمحدود به توجه با و شود شامل را ریفق افراد همه که

 ،یتیحما هايطرح ازجمله و یعموم يهانهیهز يبرا الزم منابع تأمین بر عالوه یشخص درآمد بر اتیمال نظام يسازادهیپ

 ارانهی ،دیگرعبارتبه. ردیگ قرار نظام نیهم قیطر از ارانهی اختصاص و درآمدکم افراد ییشناسا يبرا يابزار عنوانبه تواندیم

 توانمی و شده ییشناسا ریفق افراد اشخاص، درآمد بر اتیمال نظام سازيپیاده صورت در و است یمنف نرخ با اتیمال همان

  .داد اختصاص هاآن به ندیفرآ نیهم قیطر از را ارانهی همان ای یمنف اتیمال

  ي: کاریب مهیب؛ دوم هیال

ر است. مشارکت د رفتهازدستدرآمد  نیگزیجا میزانیک نیتضم ياختصاص دارد و به معنا یاجتماع يهامهیبه ب عموماً

ظام ن نیا يسازادهی. الزمه پشودمیاداره  یخصوص ای یبوده و به دو صورت دولت يشهروندان اجبار يهمه يها براطرح نیا

 تأمین فرد يبرا را یزندگ یحداقل يهانهیهز کهيطوربه است شغل و کار رفتن دست ازهنگام  درشدن آن  ییسرعت اجرا

 است اندك اریسب يکاریب مهیب اوالً کهنحويبه است نکرده دایپ هنوز را خود گاهیجا ما کشور در يکاریب مهیب متأسفانه. کند

بالفاصله پس از شاغل  ثالثاًکرد و  يسپر ستیبایم را برزمان و سخت يندیفرآ آن پوشش تحت يریقرارگ يبرا ثانیاً و

  !شد نخواهدموارد قطع  یشدن در برخ

 تحت يدرآمد انیجر قطع از پس کهيطوربه. بود خواهد اشخاص درآمد بر اتیمال نظام زین هیال نیا سازيپیاده الزمه

  .گردد خارج يکاریب مهیب تیحما از دیجد يدرآمد انیجر شروع از پس و شود قرارگرفته پوشش

  یبازنشستگ و یدرمان مهیب ؛چهارم وسوم  هیال

 سهام صورتبهچهارم  هیالو  1نیمع يدیعانظام  صورتبهسوم  هیالو درمان است که  یبازنشستگ يهامهیمربوط به ب 

قدام به ا یدر زمان بازنشستگ شتریب يایاز مزا يبرخوردار ي. افراد براشودمیاداره  یبخش خصوص وسطت کهاست  2نیمع

 توسط مشترکان یپرداخت يهامهیچهارم از محل حق ب تادوم  يهاهیال ی. منابع مالکنندیم هامهیب نیانداز درآمد خود در اپس

 .یابدمیکاهنده کاهش  صورتبهو نقش دولت  شودمی یمال تأمینآنها 

                                                                 
1 Defined Benefit 
2 Defined Contribution 


