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 مؤسسه جهانی مکنزی

ترر ا        سال فعالیت خود همواره به دنبال رسیدن به شناختی عمیق 52در طول  1( MGIمؤسسه جهانی مکنزی )

اقتصاد پویای جهانی بوده است. این مؤسسه به عنوان با وی تحقیقات اقتصادی و کسر  و کرار شررکرت              

های اجتماعی، سیاسی و با رگانری جرهرت       را در اختیار رهبران بخش  اطالعات مرتبط  عمل کرده و  5مکنزی

 دهد.   اتخاذ تصمیمات سیاسی و مدیریتی قرار می

های مدیریت و اقتصاد، ابزارهای تحلیل اقتصادی را در خدمت  تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی با ادغام رشته

دهد. این مؤسسه به منظور افزایش شناخت خود نسبت به عوامل اقتصاد کرالن    مدیران کس  و کارها قرار می

مؤثر بر سیاست عمومی و راهبرد کس  و کار، روندهای اقتصاد خرد صنعتی را با استفاده ا  روش خررد بره       

 02کشور و    52های جامعی توسط مؤسسه جهانی مکنزی در ارتباط با بیش ا   کند. گزارش  کالن بررسی می

وری و رشد، منابع طبریرعری،     موضوع متمرکز است: بهره  6صنعت ارائه شده است. تحقیقات کنونی مؤسسه بر  

 با ارهای نیروی کار، تحول با ارهای مالی جهانی، تأثیر اقتصادی فناوری و نوآوری و شهرنشینی. 

جهانی، اقتصاد کشورهرای    های اخیر خود به بررسی موضوعات متعدد ا  جمله جریان این مؤسسه در گزارش

بر یل، اندونزی، ژاپن، مکزیک، میانمار، نیجریه و آفریقای جنوبی، تحول دیجیتالی چین، مسیر گذار ا  فقرر  

به سمت قدرت در کشور هند، قدرت خرید مسکن، اثرات بدهی جهانی و مطالعات اقتصادی مقابله با چاقری  

 پرداخته است.  

و جرانراتران       4، جیمز مانیکا0مؤسسه جهانی مکنزی توسط سه تن ا  مدیران شرکت مکنزی شامل ریچارد دابز

شرکای مؤسسه جرهرانری     9و اَنو مادگاوکار 8، خآنا رِمِس7، سو ان الند6شود. میشل چوی  مدیریت می 2ووتزل
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های پروژه تحت سرپرستی شرکای این مؤسسه و گروهی ا  هرمرکراران ارشرد          آیند. تیم  مکنزی به شمار می

ها ا  اعضرای شربرکره جرهرانری             شرکت مکنزی ا  جمله مشاورانی ا  دفاتر آن در سراسر دنیا هستند. این تیم 

هرای     شوند. عالوه بر اینهرا، اقرترصراددان        تشکیل می  کارشناسان مدیریت و صنعت و شرکای شرکت مکنزی

 دهند.  نام ا  جمله دارندگان جایزه نوبل در امور تحقیقاتی به این مؤسسه مشاوره می صاح 

شود و هیر  کسر  و        تأمین می  بودجه تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی صرفاً توسط شرکای شرکت مکنزی

کند. برای اطالعات بیشتر درباره مؤسسه جهانی مکنزی و دسترسی   کار، دولت یا سا مانی ا  آن حمایت نمی

مراجعه شود و یا ا  رسرانره اجرترمراعری           www.mckinsey.com/mgiسایت  های موردنظر به وب به گزارش

@Mckinsey_MGI  .با دید کنید 

 

 شرکت مکنزی

المللی مشاوره مدیریت است که عمیقاً خود را متعهد به کمک به مؤسرسرات    شرکت مکنزی یک شرکت بین

دهره   8داند. بیش ا    های پایدار می های اجتماعی، دولتی و خصوصی در راستای تحقق موفقیت فعال در بخش

ترین مشاور بیرونی آنهراسرت. مرا برا           است که هدف نخست ما ارائه خدمات به مشتریان خود به عنوان معتمد

نظیری را به مشتریان  های بی کشور دنیا، تخصص 62دفتر در بیش ا   122برخورداری ا  مشاورانی در بیش ا  

سرا ی و       کنیم و جهت ساماندهی راهبردهای مؤثر، اهتمام به تغریریرر، یررفریرت         خود در سراسر دنیا ارائه می

 ها همکاری نزدیک داریم.  عملکرد موفق در همه سطوح سا مان با آن

 

 

 (5216حق چاپ برای شرکت مکنزی محفوظ است )



 فرصت یک تریلیون دالری؟ایران: 
 

 6102ژانویه 

 

 گزارش مقدماتی

 ریچارد دابز / لندن

 همایون حاتمی / پاریس
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مؤسسه جهانی مکنزی برنامه مطالعاتری خرود را در         

رشد آتی اقتصاد ایران در صرورت      خصوص یرفیت

المللی آغا  کرده است. در   های بین رفع کامل تحریم

میالدی، اقتصاد ایران ا  هر نظر با اقترصراد    1989سال 

اکنرون   ترا  بود و این در حالی است که هم ترکیه هم

ار ش اقتصاد ایران حدود نصف اقتصاد ترکیه اسرت.  

موضوع  مان مورد نیا  جهت رونق مجردد اقرترصراد       

ایران و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی مورد توجره  

 المللی قرار گرفته است.   جامعه تجاری بین

این گزارش مقدماتی، اولین گام در راستای برررسری   

های اقتصاد ایران است که ضمن شرنراسرایری        یرفیت

هرای     های آن، به معرفی محرر   نقاط قوت و چالش

رشد آتی ایران نیز پرداخته است. با آنرکره ثربرات و          

محیط فضای سیاسی عناصری مهم در بررونردادهرای    

شود، در گزارش حاضر مسائل  اقتصادی محسوب می

هرای   سیاسی مورد بررسی قرار نگرفته است. این یافته 

 مقدماتی ممکن است در طول تحقیق تغییر یابند. 

این تحلیل توسط ریچارد دابز، مدیر شرکت مکنرزی  

و مؤسسه جهانی مکنزی واقع در لنردن و هرمرایرون         

حاتمی، مدیر شرکت مکنزی در پاریس انجام شرده    

، یرکری   1است. سرپرستی تیم پروژه بر عهده ترا اَالس 

ا  کارشناسان مدعو مؤسسه جهانی مکنزی در لرنردن   

است و تیم پروژه متشکل ا  صبرا عررب، اَلریرسرترار           

، خوآن 0، سجاد گلی، امیر حسینی، اَرَس مهتافر5فرنی

براشرد.      و پگاه سرلرطرانری مری        4دو فراسیسکو راشید

، ویراستار ارشد مؤسسه جهانری  2همچنین، پیتر گامبل

، مدیر ارتربراطرات خرارجری           6مکنزی و مت کو 

مؤسسه جهانی مکنزی در تهیه این گزارش همکراری  

، جولری  8، مار  جاسیو 7اند و ماریسا کاردر داشته

نیز در ویراستاری این اثرر     12و پاتریک وایت 9فیلپات

 اند.  به ما کمک کرده

های همکاران مکنزی در سراسر  ا   حمات و مشاوره

دنیا نهایت سپاس را داریم. همچنریرن ا  هرمرکراری          

گرذاران     کارشناسان، مدیران کس  و کارها، سیاست

و ذینفعان سا مانی که نظرات و پیشنهادات خرود را      

 پیشگفتار
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طی جلسات خصوصی در اختیار ما گذاشتند، نهایرت  

 تشکر را داریم. 

مؤسسه جهانی مکنزی با رعایت کامل همه قوانین و           

مقررات جاری ا  جمله قانون ممنوعیت مشارکت           

های آمریکایی، شع  خارجی آنها و                 شرکت

شهروندان آمریکایی ا  هر جای دنیا در تجارت یا             

گذاری مستقیم یا غیرمستقیم با ایران         مبادالت سرمایه 

های ایرانی، ارائه خدمات در خارج ا  ایران  یا شرکت

که منافعی برای ایران در بردارد یا تسهیل چنین                

کند. مؤسسه    مبادالتی برای شخص ثالث عمل می        

جهانی مکنزی این گزارش را صرفًا جهت اطالع             

عمومی تهیه نموده و تسهیل، ترغی  یا حمایت ا              

 باشد.  های مشتریان ایرانی مد نظر آن نمی فعالیت

این گزارش در راستای رسالت مؤسسه جهانی                

مکنزی برای کمک به رهبران سیاست و کس  و              

کارها در شناخت عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی،        

ها و آمادگی     های راهبردی و چالش     شناسایی فرصت 

برای موج آینده رشد اقتصادی تهیه شده است. ما ا            

ها و نظارت دوستان نهایت سپاس را داریم، اما       کمک

که این گزارش حاصل کار ماست،                ا  آنجائی  

مسئولیت همه اشتباهات و خطاهای احتمالی آن را            

پذیریم. همانند دیگر تحقیقات مؤسسه جهانی            می

مکنزی، این اثر مستقل است و ا  سوی هی  کس  و           

ای حمایت نشده است. مؤسسه       کار، دولت یا مؤسسه   

 ا  هر گونه ایهار نظر در رابطه با این گزارش در 

Iran_research_mgi@mckinsey.com   

 کند.  استقبال می

 

 

 ریچارد دابز

 مدیر، مؤسسه جهانی مکنزی

 لندن

 

 جیمز مانیکا

 مدیر، مؤسسه جهانی مکنزی

 فرانسیسکو سان

 

 جاناتان ووتزل

 مدیر، مؤسسه جهانی مکنزی

 شانگهای

 

 5216ژانویه 
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 فهرست مطالب

 8صفحه مقدمه       

 های ایران برای ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی فرصت

 

 11صفحه شش نقطه قوت اصلی        -1

 اقتصادی آتی ایران   کننده  ظرفیت ارکان تقویت

 

 13صفحه تریلیون دالری     1فرصت رشد  -2

 های رشد اقتصادی آتی ایران محرک

 

  05صفحه گذاری در ایران     سرمایه

 

 00صفحه          2510سال   ای برای ها و برنامه چالش -1

 ها اصالحات اقتصادی مورد نیاز برای تحقق ظرفیت
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 مقدمه

ایران ا  نظر برابری قدرت خرید، هیجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. این کشور دارای پیشینه غنی                     

کرده و منابع طبیعی گسترده است. در جامعه مدرن این کشور،                کارآفرینی، جمعیت جوان و تحصیل     

شود و با     های نایک یافت می     های نووتل تا کفش     المللی ا  هتل    طیف وسیعی ا  برندهای معروف بین      

تواند بار دیگر به مرکز تجارت جهانی تبدیل           توجه به موقعیت جغرافیایی آن در بین غرب و شرق می           

سا ی که در سراسر جهان موج  رشد بوده،           شود. اما در طول یک دهه گذشته، ایران ا  موج جهانی           

های بیرونی نسبتاً منعطف بوده است،         غافل مانده است. اگرچه عملکرد اقتصادی ایران با وجود شو           

های  یادی مواجه شده است. در        وری پایین، نرخ بیکاری باال و تورم شدید با چالش           اما با توجه به بهره    

اکنون، اندا ه آن     کرد اما هم    میالدی، اقتصاد ایران ا  هر نظر با اقتصاد ترکیه برابری می              1989  سال

میلیارد دالر و     1  412(GDPحدود نصف اقتصاد ترکیه است و ار ش اسمی تولید ناخالص داخلی آن )             

باشد. ا  نظر برابری قدرت خرید اقتصاد ایران در             دالر می   222,2  برابر با   سرانه تولید ناخالص داخلی   

تریلیون دالر برابری قدرت      1/4تر بود، در حالی که امرو ه با          پنجاه درصد ا  ترکیه بزرگ      1989سال  

  تر است.  خرید، اندکی ا  ترکیه کوچک

یابد و ا  مزایای      المللی، ایران فرصت بیشتری برای مشارکت در اقتصاد جهانی می           های بین   با رفع تحریم  

ای در ایران برای سوق دادن اقتصاد به مسیر رشد نوین  شود. انتظار قابل مالحظه مند می سا ی بهره جهانی

المللی توام گشته است. دولت ایران اقدامات متعددی در راستای            با اشتیاق وافر جامعه کس  و کار بین       

توسعه بلندمدت و پایدار و ارتقای  یرساخت و صنعت کشور انجام داده است. همچنین دولت ایران در       

گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی          قال  بخشی ا  تحقق اصالحاتی، درصدد ترغی  سرمایه         

 است. 

المللی به درستی شناخته نشده است و بسیاری ا  کارشناسان واقعیت ایران را با  اقتصاد ایران در سطح بین

1 Gross Domestic Product  

میلیارد  504

ارزش دالر، 

اسمی تولید 

ناخاالا    

داخلی در   

 6105سال 
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های انجام شده با      کنند. به عنوان مثال، مصاحبه      انگارانه یا بر مبنای اطالعات قدیمی توصیف می         دیدی ساده 

اند دال بر این است که آنها سطح امنیت شخصی و             مدیران کس  و کارهای خارجی که به ایران سفر کرده         

دانند. همچنین، آنها ا  دیدن برندهای  رود، باالتر می سا ی ایران را ا  آنچه که در این منطقه انتظار می مدرن

 کنند.  هایی که علیه ایران اعمال شده است، ایهار شگفتی می المللی با وجود تحریم بین

 

 

های اولیه  آتی اقتصاد ایران آغا  کرده است یافته  مؤسسه جهانی مکنزی یک برنامه تحقیقاتی درباره یرفیت

آن در گزارش مقدماتی حاضر به اختصار آمده است. در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت اصلی                         

های اصلی کشور نیز شناسایی شده است. همچنین، برخی ا  عواملی که احتمااًل                      اقتصاد ایران، چالش   

های کلیدی رشد آتی اقتصاد ایران خواهند بود، نیز معرفی شده است. در واقع این عوامل بیانگر                       محر 

تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی جهانی          1تواند    شرایطی هستند که به موج  آنها ایران می            مجموعه

برداری ا     سال آینده بیافزاید. رشدی در این ابعاد مستلزم عزم راسخ دولت ایران جهت بهره                       52طی  

المللی نیز باید سهم       گذاران داخلی و بین      ها و سرمایه    های بالقوه اقتصاد کشور است، البته شرکت          یرفیت

 خود را ایفا کنند. 

به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف ایران، ا  کشورهای دیگر برای مقایسه استفاده شده است. به عنوان مثال، 

کند و حتی ا  برخی ا  آنها بهتر است و یا             نرخ شهرنشینی ایران با برخی کشورهای اروپای غربی برابری می 

التحصیالن رشته مهندسی ایران برابر با ایاالت متحده است. اما نرخ مشارکت نیروی کار                 که تعداد فارغ    این

نیافته پایین است و با ارهای سرمایه این کشور نسبتًا توسعه            52آن در مقایسه با اقتصادهای نویهور گروه          

 هستند. 

المللی حائز اهمیت هستند، اما ایران ا  جهات مختلف موقعیتی منحصر به فرد                  های بین   با آنکه این مقایسه   

 میلیونی ایران، جوان، شهرنشین و خالق هستند. 01جمعیت تقریباً 
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دارد. ایران، کشوری وسیع با انبوهی ا  ذخایر هیدروکربنی و منابع معدنی و اقتصادی متنوع است. جمعیت                  

تر، بیش ا  نیمی ا  جمعیت        کرده، خالق و جوان است. به بیان دقیق         میلیونی آن شهرنشین، تحصیل     82تقریباً  

درصد   59درصد آن در دهه سوم عمر خود هستند )این رقم در ایاالت متحده                   09سال و     02کشور  یر   

گذاری ایران با موانع سا مانی و مقرراتی بسیاری مواجه است که در این                است(. البته رشد اقتصاد و سرمایه     

ها و    عبارت دیگر کشوری با انبوهی ا  یرفیت        میان، با ارهای مالی ناکارآمد نیز مزید بر علت شده است. به          

 های  یادی که باید بر آنها فائق گردد. چالش

نقطه قوت    6های مرحله اول تحقیقات مکنزی است. در فصل اول، با تمرکز بر                   این گزارش حاوی یافته    

شود. در فصل دوم، به اقدامات ال م جهت             های بالقوه ایران معرفی می        اصلی ایران برای رشد، یرفیت      

سال آینده پرداخته     52میلیون کار جدید در          8تریلیون دالر به تولید ناخالص جهانی و ایجاد             1افزودن  

 گیرد.  شود. در فصل سوم نیز چهار چالش اصلی ایران برای تحقق این یرفیت مورد بررسی قرار می می

 



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 11  



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 12  



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 13  

 قوت اصلی   شش نقطه -1

، اقتصاد ایران بر اساس برابری قدرت خرید هیجدهمین اقتصاد برزرگ دنریرا و ترولریرد               5214در سال 

تریلیون دالر بود. ار ش اسمی تولید ناخالص داخرلری ایرران در            1/4ناخالص داخلی آن تقریباً معادل 

. ایرن     1میلیارد دالر یعنی تقریباً برابر با تولید ناخالص داخلی کشور اتریرش برود     412همان سال برابر با 

ترین ذخایر گا  دنیا و چهارمین ذخرایرر      کشور در عین حال که دارای منابع طبیعی غنی ا  جمله بزرگ

شده نفت دنیاست، اقتصادی بسیار متنوع نیز دارد. همچنین، منابع عظیم معدنی ا  قبیل مس و روی     ثابت

 12فروشی، گردشگری و تأمین مالی و تولید دارد کره حردود        و بخش خدمات بسیار فعال شامل خرده

دهد. به عنوان مثال صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در   درصد ار ش افزوده ناخالص را تشکیل می

میلیارد دالر بود و بخش خودرو آن بیش ا  یک میلیون خرودرو ترولریرد کررده           14برابر با  5214سال 

 . 5است

این تنوع اقتصادی، ایران را قادر به تأمین بیشتر نیا های داخلری و مرقراومرت نسربری در طرول دوره                    

های نامتعارف اقتصاد بزرگ ایران، وابستگی شدید  . در واقع یکی ا  مشخصهالمللی نمود های بین تحریم

های داخلی در انواع محصوالت و خدمات ا  مواد آرایشی و بهداشتی گرفته تا دارو و  آن به تولیدکننده

المللی به ویژه در بخش کاالهای مصررفری در ایرران         با آنکه برندهای بینتجهیزات الکترونیکی است.  

موجود است، اما بیشتر مصرف ایران وابسته به کاالهای ایرانی است که اغلر  هرم صرادرات  یرادی           

ندارند. وضعیت و ساختار کنونی اقتصاد ایران به خوبی بیانگر یرفیت آن است که البته هنو  در مراحرل   

ابتدایی است. تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی و دیگر مطالعات بیانگر آن  است که عواملی که ارتبراط   

مستقیم کمتری با با ده اقتصادی دارند ا  اهمیت باالیی برخوردارند. به عنوان مثال، میزان شهرنشینی یرا   

های سررمرایره       شاخصتواند بیانگر یرفیت رشد باشد به همان میزان که  ساختار جمعیتی یک کشور می

 المللی بانک جهانی پایگاه داده برنامه مقایسه بین 1
2 BMI Iran Petrochemicals Report, May 2015. 
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انسانی مانند سطح کلی آمو ش، با  بودن اقتصاد، موقعیت جغرافیایی کشور در رابطه با جریان نریرروی     

قوت اقتصاد ایران پررداخرتره       نقطه 6در این فصل به تواند بیانگر این امر باشد.   انسانی، کاال و سرمایه می

تری داشته است. اگر ایران برتروانرد بره           آن عملکرد ضعیف  شود. البته اقتصاد ایران نسبت به یرفیت  می

تروانرنرد       های  موجود نسبت به اصالح اقتصاد خود اقدام کند، این شش عنصر مری  منظور غلبه بر چالش

  یربنای محکمی برای رشد و بالندگی ایران در آینده باشند. 

 تنوع اقتصادی: اقتصاد ایران بسیار فراتر از نفت و گاز است

. 1شده نفت دنیا بررخروردار اسرت      شده گا  و چهارمین منابع بزرگ ثابت ترین منابع ثابت ایران ا  بزرگ

آیند.  مدت به شمار می مدت و میان های اصلی ایران برای رشد اقتصادی کوتاه این منابع به عنوان دارایی

ترین میادین دنیا هستند، به طروری     هزینه های عملیاتی جزء کم های نفت و گا  ایران ا  نظر هزینه میدان

. اما با وجود منابع عظیم  5های عملیاتی در روسیه کمتر است ها در ایران ا  نصف هزینه که میانگین هزینه

های صادراتی محدود مریرادیرن       گذاری و فناوری کافی و  یرساخت ذخایر گا ی، به دلیل عدم سرمایه

هستند. افزایش ار ش افزوده صنعت نفت و گرا  بره ویرژه در مرحرصروالت                  نیافته گا ی ایران توسعه

 . 0است ساله ایران های برنامه ششم توسعه پنج جمله اولویتدستی و بهبود ضری  با یافت ا   پایین

اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه تولیدکننده نفت، کمترین وابستگی را به نرفرت و       

، درآمدهای دولت ایران ا  منابع نفتی ا  درآمدهای مالیاتی آن کمرترر   5214گا  دارد. در واقع در سال  

درصد ا  ار ش افزوده ناخالص واقعی آن حاصل درآمدهای نفت و گرا        50. در همان سال، تنها 4بود

درصرد در       22درصد در عربستان سرعرودی،      42درصد در امارات متحده عربی،  02بود )در مقایسه با 

 5214المللی به عالوه تنزل قیمت نفت که ا  اواسط سرال     های بین . تحریم 2درصد در قطر(  21کویت و 

1 BP Statistical Review of World Energy 
2 McKinsey Energy Insights  

 .5212ژوئن  Financial Tribune ،5درصد رشد ساالنه هدف برنامه ششم توسعه پنج ساله است،  8 0

 .5212سپتامبر  57، به نقل ا  گاردین، “سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ایران ا  درآمدهای نفتی آن بیشتر است 22برای اولین بار در ” 4

 های عملیاتی( مورد نیا  تولید.  های )هزینه ار ش افزوده برابر است با درآمدهای فروش منهای هزینه خرید تدارکات و ورودی 2
6 IHS Global Insight  
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کنند. در واقع   درصد کاهش یافت، تا حدودی وابستگی کم ایران به درآمدهای نفتی را توجیه می 22تا 

 . 1، اهمیت نفت برای ار ش افزوده واقعی ایران دو برابر میزان کنونی بود5222در سال 

دهد؛  درصد اقتصاد آن را تشکیل می 22اقتصاد ایران متنوع است و بخش خدمات قوی دارد که بیش ا  

فروشی همراه با مستغالت و ساخت و سا  بخرش   فروشی و عمده در مقایسه با نفت و گا ، تجارت خرده

(. در فاصرلره     1درصد اقتصاد است )نمایه   12گیرند. سهم تولید حدود   تری ا  اقتصاد را در بر می بزرگ

درصد انقباض داشته است و این در حالی است که  1/1کل اقتصاد ایران ساالنه  5214تا  5211های  سال

های غیرنفتی و گا ی آن نیز سراالنره    درصدی بوده و بخش 0بخش نفت و گا  آن شاهد کاهش ساالنه 

 . 5است  درصد کاهش یافته 2/4فقط 

 

1 IHS Global Insight  
 همان  5
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 1نمایه 

 ایران غیر از نفت و گاز اقتصاد متنوعی دارد.

 )%( 1ها در کل ار ش افزوده ناخالص سهم هریک ا  بخش

 ( GDPها برابر است با تولید ناخالص داخلی ) ( به عالوه مالیات منهای یارانهGVAار ش افزوده ناخالص ) 1

 شود. استفاده می GDPبه جای  GVAها ا   در سطح بخش

 : به تحلیل موسسه جهانی مکنزیIHS Global Insightمنبع: 
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هرای     مورد ا  آنها شرکت 6میلیارد دالر هستند که تنها  2شرکت ایرانی دارای فروش باالی  52بیش ا  

1نفتی و گا ی هستند
های اقتصادی خود درصدد تقویت صنرعرت ا       دولت در راستای بخشی ا  برنامه.

بندی تأمین مواد خام برای صنایع و تدوین  های مدرن، اولویت طریق تشویق صنعت به استفاده ا  فناوری

استانداردهای کیفی و اعطای گواهی برای همه محصوالت داخلی اسرت. هرمرچرنریرن، دولرت ایرران                

های متعددی ا  جمله نفت و گا ، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساخت و سا ، فرنراوری    بخش

های راهبردی تعیین کررده     را به عنوان بخش 5اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریایی، کشاور ی و آب

 است. 

درصد ا  صنعت  62ترین صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه، تقریباً  بخش خودرو ایران به عنوان بزرگ

رسند را تولید  درصد خودروهایی که داخل ایران به فروش می 92تر است و حدود  خودرو ترکیه بزرگ

های پژو و سیتروئن ا  جمله خودروهایی هستند که تحت لریرسرانرس در کشرور ترولریرد                کند. مدل  می

. بخش پتروشیمی ایران که دهمین پتروشیمی بزرگ دنیاست، در پنج سال گذشته نررخ رشرد      0شوند می

 . 4دو رقمی داشته است

توجهی ا  جمله  های معدنی قابل است و دارای دارایی  ایران صادرکننده ما اد برق به کشورهای همسایه

هرای کشراور ی در دنریرا            باشد. همچنین، ایران در برخی ا  حو ه  ذخایر عظیم مس، روی و سرب می

پیشتا  است. پسته،  عفران که به خاطر قیمت باالی آن به طالی سرخ معروف است و نیز خاویار ایرران   

تولریردکرنرنرده       2کند و جزء  بسیار معروف است. ایران انواع مختلف محصوالت کشاور ی را تولید می 

هرای     بزرگ گیاه کینوا، کدو و پیا  و انواع مختلف میوه ا  جمله انجیر و هندوانه است. وسعت  مریرن     

 شوند. درصد خودروها در ایران در داخل تولید می 01

 مؤسسه مدیریت صنعتی 1

 . 5212جوالی  Financial Tribune ،5توسعه پنج ساله است، ششم درصد رشد ساالنه هدف برنامه  8 5

 . IHS Global Insight ،5214(؛ خدمات صنعتی جهانی OICAالمللی تولیدکنندگان خودرو ) سا مان بین 0
  ICIS پایگاه داده عرضه و تقاضا 4
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. البته ایران به منظور ترداوم رشرد کشراور ی         1قابل کشت ایران ا  اسپانیا یا آفریقای جنوبی بیشتر است

  دایی مقابله نماید.  های ناشی ا  خشکسالی اخیر و پدیده جنگل خود باید با چالش

میلیارد دالر دارایی دارند که ا  نظر اندا ه برا برخرش         222های ایرانی بیش ا   در بخش خدمات، بانک

بانکداری امارات متحده عربی قابل مقایسه است. البته ا  بخش بانکداری ترکیه که دارایی آن بیرش ا      

های بانکی ایران مطابق موا ین شرعی هستنرد و ا        باشد. دارایی  تر می میلیارد دالر است، کوچک 822

. به طور کلی، سوددهی نسبتاً کم و    5اسالمی جهان را داراست ترین نظام بانکداری  این نظر ایران بزرگ

ها دارای مریرزان      آید. دوسوم بانک  های ایرانی به شمار می های معوق مشخصه بار  بانک نرخ باالی وام

های خصوصی ا  جمله بانک سرامران و برانرک            مالکیت دولتی یا شبه خصوصی هستند. البته در بانک 

 شود.   ها رشد بهتری مشاهده می خاورمیانه در مقایسه با رقبای دولتی آن

نررخ رشرد      5214و  5229های  فروشی برخوردار است و بین سال ایران ا  جایگاه خوبی در بخش خرده

فروشی بدون احتساب مالیات در هر  . میانگین اسمی مخارج خرده 0درصد بوده است 7ساالنه آن برابر با 

ترا  با آفریقای جنوبی است و ا  ترکیه،  دالر در سال است که ا  این نظر هم 2222خانوار ایرانی حدود 

درصد بوده است و ساالنره   18. نرخ رشد ساالنه صنعت گردشگری ایران  4مالزی و مکزیک کمتر است

ای ا  این گردشگرران   میلیون گردشگر را جذب نموده است.  ائران شهر مشهد بخش عمده  4/6حدود 

برداری ا  دیگر انواع گردشگری ا  جمله شهرهای تاریخی و باسرترانری     . ایران با بهره 2گیرند را در برمی

های  تواند عملکرد بهتری داشته باشد. کوه  مانند اصفهان که معماری تاریخی  یبای آن مشهور است، می

های مناطق کوهستانی به  های آلپ بلندتر هستند و در صورت ارتقای تأسیسات و هتل ایران ا  برخی قله

: 709( ISHSالمللی علوم باغبرانری )      ، انجمن بین“ اقتصاد  عفران در ایران” ، م. قربانی،  5210های سال  سا مان غذا و کشاور ی سا مان ملل، داده 1

 Boleodorusهرای جردیرد ا              شناسی  عفران، س. الوانی، ا. مهدیخانی و ه. روحانری، گرزارش        المللی فناوری و  یست دومین سمپو یوم بین

Throne 1941   اBerberis vulgaris L. 5210، 01شناسی پاکستان، جلد  در ایران، مجله نماتد  . 

 .The Banker، به نقل ا  5214برترین مؤسسات مالی اسالمی در سال  5

 شود.  درصد برای غیرخواربار می 8فروشان خواربار و  درصد برای خرده 6فروشی یورومانیتور. این رقم شامل میانگین رشد ساالنه  های خرده داده 0 

 همان 4 
5 Euromonitor International 2013 
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هرای  مسرترانری          المللی برای با ی توانند به محلی بین های ایران می المللی، کوه سطح استانداردهای بین

 تبدیل شوند. 

های مهندسی ایران برابر با            التحصیالن رشته     جمعیت تحصیلکرده: تعداد فارغ      

 متحده است. ایاالت

را نروشرت کره           شفاکتاب  -در التین  Avicennaمعروف به  –سینا دانشمند ایرانی  هزار سال پیش، ابن

بود. پیشینه علمی غرنری      های اروپا در قرون وسطی حدود هفت قرن مرجع استاندارد پزشکی در دانشگاه

هرای ایرران        التحصیالن دانشرگراه   درصد فارغ 06، 5210ایران همچنان به قوت خود باقی است: در سال 

هرای   . در نتیجه، ایران ا  نظر تعداد کل دارندگان مدر  رشته 1های مهندسی بودند دارای مدر  رشته

ترا  ایاالت متحده بوده و بر ژاپن و کرره جرنروبری          مهندسی در بین پنج کشور اول دنیا قرار دارد و هم

دانشگاه در فهرست مؤسسات آمو ش عالری   1. در مقایسه با هند که دارای  5( 5پیشی گرفته است )نمایه  

ترریرن    دانشگاه در فهرست مذکور است. همچنین ایران دارای سریع  5برتر شانگهای است، ایران دارای 

( است که البته هنو  ا  بنیان عرلرمری     peer-reviewرشد علمی جهان ا  نظر تعداد مقاالت داوری همتا )

  .0بسیار باالیی برخوردار نیستند

 

 

 

 شود.  های مهندسی شامل مهندسی، تولید و ساخت و سا  می مؤسسه آمار یونسکو. رشته 1

 مؤسسه آمار یونسکو؛ آمار دولتی، و ارت آمو ش، جمهوری خلق چین. 5

 . 5214، بنیاد ملی علوم، فوریه 5214های علوم و مهندسی  شاخص 0
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ایران یکی ا  باالترین سطوح مشارکت در آمو ش عالی دنیا )بر حس  درصد ا  جمعیت( را دارد و ا        

کشرور     12این نظر بر بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشی گرفته است و تنها با اختالف کمی ا  فنالند بعرد ا       

دو برابر شد که با توجه به  5211و  5226های  عالی بین سال  . سهم ایرانیان در آمو ش 1برتر دنیا قرار دارد

 ]دانشگاه مجا ی و پریرام نرور         [وقت  ها ا  طریق نظام آمو ش ا  راه دور و پاره افزایش پذیرش دانشگاه

 . 5ممکن است با کاهش کیفیت آمو شی همراه بوده باشد

درصد است که باالتر ا  میانگین جرهرانری و         98سال برابر با  54تا  12نرخ باسوادی ایرانیان در رده سنی 

های  ، رتبه ایرانیان سال چهارم متوسطه در تست1992یافته است. ا  سال   ترا  با بیشتر کشورهای توسعه هم

روند افزایشی داشته اسرت.   0المللی علوم و ریاضیات(  )روندهای مطالعات بین  TIMSSالمللی ریاضی  بین

 5نمایه

 های ایران فارغ التحصیل می شوند هزار مهندس از دانشگاه 205ساالنه 

 (5210) 1های مرتبط با مهندسی تعداد فارغ التحصیالن رشته

 های مهندسی، تولید و ساخت و سا ، به استثنای هند و چین )رجوع شود به پایین( رشته 1
 های مهندسی ، فقط در رشته5210ارقام سال  5
های علم مواد، مهندسی مکانیک، ابزار دقیق، الکترونیک و اطالعات، مهندسی عمران و کشاور ی،  در رشته 5215فارغ التحصیالن سال  0

هیدرولیک، سنجش و پژوهش، مهندسی شیمی و داروسا ی، حمل و نقل، صنایع سبک، نساجی و مواد غذایی، هوافضا و فضانوردی، 
 تسلیحات، مکانیک مهندسی و فناوری  یستی

 منبع: موسسه آمار یونسکو؛ آمار دولتی هند و چین

 2هند 1510
 1چین 303

 روسیه 707
 ایاالت متحده 218
 ایران 217
 ژاپن 158
 کره جنوبی 178
 اندونزی 175

 اکراین 115
 مکزیک 117

های  در رشته 5210التحصیالن ایرانی در سال  % فارغ06
 اند مهندسی بوده

 نام در آمو ش عالی، بانک جهانی تعداد ثبت 1

  .5210، سپتامبر Legatum Instituteشناسی و آمو ش،  جواد، صالحی اصفهانی. آینده با ار کار ایران: جمعیت 5
3 Trends in International Mathematics and Science Study, International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement,2011 
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ویژه هند و چین به  . در کشورهای دیگر به 1تر هستند البته هنو  ا  همتایان آمریکایی و اروپایی خود عق 

هرای     گیرری ا  مرهرارت        جنوبی و کشورهای اروپای شرقی مشاهده شده است که بهره عالوه ژاپن، کره

شود. در حال حراضرر،     نیروی کار دارای سواد فنی در مشاغل ار شمند به تولید ثروت و اشتغال منجر می

درصد صادرات خدمات این کشور را تشرکریرل     66صادرات خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات هند 

های کشور است که در بررنرامره         . در دولت ایران نیز فناوری اطالعات و ارتباطات جزء اولویت 5دهد می

 ( نیز به آن اشاره شده است. 5216-51ساله ) ششم توسعه پنج

 ایی، عملکرد بهتری داشتره   البته در حال حاضر ایران در بخش آمو ش جوانان در مقایسه با بخش اشتغال

 02ای داشته است و هم اکنون نررخ بریرکراری ایرران             ، بیکاری جوانان رشد فزاینده5227است. ا  سال 

ایرجراد کررد، امرا            5226و    1996های  میلیون کار بین سال 6. با آنکه اقتصاد ایران حدود  6درصد است

بیکاری جوانان همچنان روند صعودی داشت. این مسأله تا حدودی به دلیل ورود موج جوانان متولد دهه  

 ایی کافی برای این موج عظیم جرمرعریرت      به با ار کار بود که اقتصاد ایران قادر به اشتغال 1982و 1972

التحصیالن در  حدود نیم میلیون شغل جدید ایجاد شده است که تنها برابر با تعداد فارغ 5226نبود. ا  سال 

های مورد نظر کارفرمایران   التحصیالن جدید فاقد برخی ا  مهارت . ا  طرف دیگر، فارغ 0است 5210سال 

 های کس  و کار و مدیریت هستند. به ویژه مهارت

های شغلی در داخل کشور به کشورهرای   بسیاری ا  دانشجویان مستعد و نخبه ایران به دلیل فقدان فرصت

اند. حجم دقیق فرار مرغرزهرا در ایرران           دیگر به منظور ادامه تحصیل یا یافتن کار مناس  مهاجرت کرده

که نشان داد سهم ایرانیران دارای     1999المللی پول در سال  مشخص نیست.  یرا بعد ا  مقاله صندوق بین 

درصد  52حدود  4(OECDتحصیالت عالی ساکن کشورهای عضو سا مان توسعه و همکاری اقتصادی )

  های توسعه جهانی، بانک جهانی. شاخص  1

  همان 5
 المللی کار  گزارش سرمایه انسانی، سا مان بین 0

4 Organization for Economic Cooperation and Development  
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. امرا شرواهرد         1است، هی  مطالعه مستقل و معتبر دیگری در مورد فرار مغزها در ایران انجام نشده اسرت   

های ایاالت متحده دال بر ایرن واقرعریرت          غیررسمی ا  جمله حضور صدها دانشجوی ایرانی در دانشگاه

 است. 

های ایاالت متحده و      عضو کابینه دولت ایران دارای مدرک دکترا از دانشگاه          2حداقل  

 اروپا هستند.

ار شمندترین جرایرزه جرهرانری        - 5به عنوان اولین  ن برنده نشان فیلد  5214مریم میر اخانی که در سال 

برگزیده شد، ا  جمله استعدادهایی است که ا  ایران مهاجرت کرده است. میر اخانی پرس ا         -ریاضی

اتمام دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف تهران، تحصیالت خود را در دانشگاه هاروارد و سپرس  

رئیس سابق گروه مهندسی برق دانشگاه استنفورد در مورد دانشگراه   0استنفورد ادامه داد. بروس ای وولی 

 “بدون شک بهترین دانشگاه دنیا در تربیت دانشجویان مهندسی برق است.”شریف ایهار داشت: 

مانند و بررخری        های خارجی بعد ا  اتمام تحصیالت خود در آنجا می برخی ا  دانشجویان ایرانی دانشگاه

 6( هستند که    PhDنفری ایران دارای مدر  دکترا )  02گردند. تقریباً دوسوم کابینه   دیگر به ایران برمی

های غربی ا  جمله سه دانشگاه آمریکایی دانشکده فرنری مراسراچروسرت،          التحصیل دانشگاه نفر آنها فارغ

دانشگاه جورج واشنگتن و دانشگاه دنور هستند. در مقابل، فقط دو نفر ا  اعضای کابینه برارا  اوبرامرا         

 نفر آنها دارای دکترای حقوق هستند.  12دارای مدر  دکترا هستند در حالیکه 

افزایش رفاه: در مقایسه با هند، چین یا برزیل، در ایران خانوارهای بیییشیتیری دارای        

 دالر هستند.  555,25درآمد باالی 

1 William J. Carrington and Enrica Detragiache, “How extensive is the brain drain?” Finance 

&Development, volume 36, number 2, June 1999.  
هر چهار در کنگره اتحادیه جهانی ریاضیاتجان چارلز فیلد دان کانادایی ای است که به ابتکار ریاضی جایزه  (Fields Medal)نشان فیلد  5 

 .شود اند، داده می ای در ریاضی انجام داده دانان جوانی )کمتر ا  چهل سال( که کار ار نده سال یکبار به ریاضی
3 Bruce A Wooley  

زن اولین   

برنده نشان 

فیییییلییدز،  

اییییرانیییی 

 .  است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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های مهم رشد اقتصادی در اقتصادهای نویهور شامل افرزایرش طربرقره           ا  بر یل تا تایلند یکی ا  شاخص

باشد و شایان ذکر است قسمت اعظم جمعیت ایران متعلق بره     کننده دارای قدرت خرید بیشتر می مصرف

 این طبقه است. 

دالر هستند که هرمران سرطرح          222,52درصد خانوارهای ایرانی دارای درآمد ساالنه بیشتر ا   42حدود 

رود    . مطابق تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی، انتظرار مری     1است“  خانوارهای مصرفی” درآمد معروف به 

درصد افزایش یابد. در حال  48ها، این نسبت تا یک دهه آینده به  حتی در صورت عدم امکان لغو تحریم

درصرد( اسرت. ا             11درصرد( و هرنرد )              15برابر چین )  4حاضر نسبت خانوارهای مصرفی در ایران 

درصردی     42یعنی بر یل، روسیه، هند و چین، تنها روسیه با داشترن نسربرت         5کشورهای عضو بریکس

 (. 0ترا  است )نمایه  دالر( با ایران هم 222,52خانوارهای مصرفی )دارای درآمد بیشتر ا  

 

 

دالر، خانوارهای دارای  222,7های درآمدی عبارتند ا : خانوارهای فقیر دارای درآمد کمتر ا   ارقام بر اساس برابری قدرت خرید است. گروه  1 

هزار دالر و خانوارهای جهانی با درآمد  222,72تا  222,52دالر، خانوارهای مصرفی با درآمد بین  222,52تا  222,7با درآمد بین  درآمد متوسط

 . 5211یا بیشتر. برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به جهان شهری: تعیین قدرت اقتصادی شهرها. مؤسسه جهانی مکنزی، مارس  222,72باالتر ا  
2 BRIC (Brazil, Russia, India, and China) 

 0نمایه 

 هزار دالر هستند. 25% خانوارهای ایرانی دارای درآمد بیش از 70

 (5222)درصد برابری قدرت خرید در سال           5215تو یع درآمد خانوار در سال 

 هزار دالر 3/0کمتر از   هزار دالر 35بیش از 
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 آلمان اندونزی ایران ایاالت متحده ترکیه چین هند

 هزار دالر 25تا3/0بین هزار دالر 35تا25بین

 توجه: اعداد گرد شده اند.

 استفاده می شود. GDPبه جای  GVAدر سطح بخش ها ا  

 موسسه جهانی مکنزی  Cityscope 2.55منبع: 
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بینی شرکت مکرنرزی، ترا سرال          باشد. مطابق پیش  ای می جایی طبقاتی صعودی و گسترده ایران شاهد جابه

 4دالر ا         222,72های کشور، تعداد خانوارهای دارای درآمد بیشتر ا       نظر ا  لغو تحریم صرف 5252

درصد به  12دالر ا   222,7یابد و تعداد خانوارهای دارای درآمد کمتر ا   درصد افزایش می 6درصد به 

درآمد کشور بسیار نراچریرز     المللی تعداد خانوارهای کم یابد. مطابق استانداردهای بین  درصد کاهش می 8

 222,7درصد خانوارها دارای درآمد کرمرترر ا          02درصد و در بر یل  24است. به عنوان مثال در چین  

 دالر هستند. 

به طور کلی، الگوهای مصرف ایران بر رشد طبقه متوسط متمرکز است. مطابق پرایرگراه داده مرکرنرزی              

Global Growth Compass  ها  دسته مختلف کاال ا  مواد غذایی و نوشیدنی 42، به دلیل برخورداری ا

تا پوشا  و لوا م بهداشت شخصی، محصوالت مراقبت بهداشتی خانگی و برهرداشرتری حریروانرات و              

 .1رشد واقع شده است“منطقه داغ”فروشی، ایران در  بهداشت خرده

تواند محصوالتش را به طور مستقیم در ایران به فروش برساند، اما محصوالت آن  با آنکه شرکت اپل نمی

بو  در ایران به راحتی، البته با قیمتی غیرمعقول، در دسترس است. اغل    فون و مک پد، آی ا  جمله آی

شوند که به یک مرکز مهم با صادرات به ایران تبدیل شده است و  این محصوالت ا  دبی وارد ایران می

 . 5کند درصد محصوالت الکترونیکی مصرفی ایران را تأمین می 92حدود 

های همراه هوشمنرد   ، تقاضا برای تلفن5214( در سپتامبر سال  0Gبا آغا  ارائه خدمات نسل سوم اینترنت ) 

درصد است که بعد ا  ترکیه برا     52های هوشمند در ایران  به اوج رسید. در حال حاضر، درجه نفوذ تلفن

نرفرر، ا         122تلفن به ا ای هرر     159درصد قرار دارد. درجه نفوذ تلفن همراه در ایران با  50درجه نفوذ 

 . 0( بیشتر است96( و ایاالت متحده )151آلمان )

فروشی نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه  های مصرفی خرده ، نفوذ دستهMcKinseyʼs Global Growth Compassمطابق  1

 شود.  می
  .5212، بانک ملی ایران، ژوئن 5222ماهه سوم  گزارش محصوالت الکترونیکی مصرفی ایران، سه 5

 3 Strategy Analytics, World Cellular Information Service (WCIS) /Analysys Mason 



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 24  

هرای سرامسرونر  و            های مونتاژ محصوالت الکترونیکی مصرفی نیز وجود دارد. شرکت  در ایران شرکت

های کامپیوتر به دلیل عدم  های فعال در این حو ه هستند. بیشتر سیستم  ترین تولیدکننده جی ا  جمله مهم ال

 شوند.  المللی در داخل مونتاژ می واردات بین

المرلرلری     شود. برخی ا  برندهای بین  کننده بزرگ محصوالت آرایشی و بهداشتی محسوب می ایران مصرف

شوند. اما در حال حاضر، بیشتر محصروالت آرایشری       مراقبت ا  پوست مانند داو در داخل کشور تولید می

های چندملیتی الگروبررداری    شوند که گاه ا  محصوالت موفق شرکت های داخلی تولید می توسط شرکت

شده و محصوالت مراقبت بهداشتی خانگی نیز بیشترر   بندی های دیگر ا  جمله کاالهای بسته کنند. بخش  می

ها این روند تغییر خواهد کرد؛ به عنوان مرثرال      شوند. البته با رفع تحریم های داخلی تولید می توسط شرکت

 5216( قصد دارد در سرال         Sephoraفروشی لوا م آرایشی فرانسوی صفورا ) خرده  شود شرکت گفته می

 . 1فروشی در ایران تأسیس کند چندین فروشگاه خرده

 شهرنشینی: تولید ناخالص داخلی تهران از بمبئی بیشتر است

ترین آنها شهر تهران و بره عربرارتری            شهر ایران دارای جمعیت بیش ا  یک میلیون نفر هستند که بزرگ 8

کننرد و     چهارم جمعیت ایران در شهرها  ندگی می میلیون نفر است. سه  8پایتخت ایران با جمعیتی بیش ا  

جمعیت شهرنشین ایران دو برابر هند است. ا  این نظر، ایران حتی ا  بسیاری شهرهای اروپرای غرربری و           

شرقی ا  جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند نیز جلوتر است. سطح شهرنشینی ایران بسیار فراتر ا  سرطرح      

 .5(4درصد شهرنشینی چین است)نمایه  26حدود 

ار ش اسمی تولید ناخالص داخلی تهران ا  شهرهای بمبئی، دوبلین، بوداپست، مانیل و ورشو بیشتر است و   

 . 0کند تقریباً با منچستر و هلسینکی برابری می

  .5212اکتبر  02کند، رویتر ،  شرکت فرانسوی صفورا سال آینده در ایران فروشگاه تأسیس می  1

  اندا  شهرنشینی جهانی، سا مان ملل چشم 5
و ین بر اساس ار ش اسمی. بر اساس برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی تهران بیشتر ا  رم، مونترآل و  وریخ است و تقریباً برابر با برل 0

  مؤسسه جهانی مکنزی. Cityscope2.55ملبورن است. 
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با توجه به نتایج تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی، شهرهای بزرگ در رشد اقتصادی کشور اهمیت بسیاری 

. 1شود دارند و ا  این رو، میزان شهرنشینی ایران به عنوان دارایی ار شمندی برای این کشور محسوب می

سا ی نیروی کرار، سررریرز دانرش و            جویی در مقیاس، تخصصی مراکز جمعیتی متراکم ا  طریق صرفه

شوند. در واقع مطابق نتایج تحقیقات ما، تراکم شهری برا افرزایرش          وری می تجارت موج  افزایش بهره

وری فوق خطی را افزایش دهد. بره عرنروان مرثرال،              تواند بهره فرصت تعامالت اقتصادی و اجتماعی می

چهارم اختالف تولید ناخالص داخلی اروپا با ایاالت متحده ناشی ا  ایرن امرر اسرت کره بریرشرترر                      سه

کنند و حتی شهرهای با اندا ه متوسط آمریکا ا  هرمرترایران        ها در شهرهای بزرگ  ندگی می آمریکایی

 . 5تر هستند اروپایی خود بزرگ

 

 . 5211جهان شهری: تعیین قدرت اقتصادی شهرها، مؤسسه جهانی مکنزی، مارس  1 

2 Richard Dobbs, James Manyka, and Jonathan Woetzel. No ordinary disruption: the four global forces 

breaking all the trends. Public Affairs, 2015.  
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 4نمایه 

 ایران مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظام گسترده شهری برخوردار است.

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

115 

55 

05 

75 

15 

25 

15 

155 

95 

85 

35 

5 
55 05 75 15 25 15 155 95 85 35 

 ترکیه

 روسیه

 ایاالت متحده

 ایران

 کره جنوبی

 مصر

 نیجریه

 لوکزامبورگ

 اتریش
 ایرلند

 سوئیس

 قطر
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 ایران

 آسیا و اقیانوسیه آمریکا

 اروپای غربی

 اروپای شرقی و آسیای مرکزی

 کشورهای جنوب صحرای آفریقا خاورمیانه و آفریقای شمالی

: تحلیل موسسه جهانی مکنزی5212چشم اندا  شهرنشینی جهان، سا مان ملل، ژوئن  5214نسخه : IHS Economicsمنبع: 

  4تهران قط  فعالیت اقتصادی ایران است و تولید ناخالص داخلی آن بیش ا  تولید ناخالص داخلی مجموع                                                                                            

شهر دیگر نیز با بیش ا  یک میلیون نفر جمعیت در تو یع و تنوع رشد                                                                  7شهر بعدی بزرگ ایران است. البته                                

 اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارند.                                

GDP  ،5212به ا ای سرانه 

 ار ش اسمی هزار دالر

 درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری
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میلیون نفر( ا  جمله شهرهای بزرگ کشور است. این شهرر هرمران                                                                           5/8مشهد در شمال شرقی )جمعیت                            

آبادی سابق در امتداد جاده ابریشم است که در حال حاضر تعداد متعددی ا  کارخانجات تولیدی اصلی                                                                                           

ا  جمله تولید خودرو در این شهر قرار دارد. مشهد به عنوان مقصدی برای  ائران حرم امام رضرا[ع] ا                                                                                                                

میلیون نفر( نیز به دلیل معماری فارسری                                             1/8های گردشگری مطرح کشور است. اصفهان )جمعیت                                                گزینه     

مشهور خود هر ساله میزبان گردشگران  یادی است و همچنین یک پاالیشگاه نفت برزرگ، کرارخرانره                                                                                                    

میلیون نفر( که در آن                              1/0ترین مراکز خرید ایران در این شهر واقع است. شیرا  )                                                        هواپیماسا ی و بزرگ                  

جمشید و آرامگاه حاف  قرار دارد، مرکز اقتصادی جنوب ایران بروده و دفرترر                                                                                        های باستانی تخت                 ویرانه      

 های الکترونیک کشور در این شهر واقع است.                                         مرکزی بسیاری ا  شرکت                    

میزان شهرنشینی ایران ا  رتبه جهانی آن بر حس  سرانه تولید ناخالص داخلی پیشی گرفرتره اسرت کره                                                                                                             

 باشد.         حاکی ا  یرفیت رشد قابل توجه این کشور در آینده می                                                

برداری ا  مزیت کامل شهرنشینی،  یرساخت شهری و صنعتی ایران ا  جمله حمل و نرقرل                                                                                        به منظور بهره             

بین شهری آن باید ارتقا داده شود و کیفیت آن بهبود یابد. در برخی مناطق به عنوان مثال در بنردرهرایری                                                                                                           

نظیر بندر انزلی در دریای خزر و بندرعباس در خلیج فارس، ایران ا  تجهیزات مناسبی برخوردار اسرت.                                                                                                    

درصد در               09به        5211درصد در سال               19نفوذ پهنای باند ثابت باعث افزایش درصد کاربران اینترنت ا                                                           

، ایران         5212-16های     طلبی گردهمایی جهانی اقتصاد در فاصله سال                                         . مطابق شاخص رقابت                  1شد    5214سال     

کشرور دارا                        142را بریرن                            82پیشرفت نسبی کمی داشته است، اما هنو  ا  نظر کیفیت  یرساخت رتبه                                                               

( بسیار خروب اسرت                                 42آهن )رتبه               ( و خط        60ها )رتبه              باشد. اگرچه رتبه ایران در  مینه کیفیت جاده                                              می  

سرا ی               ( عملکرد خوبی نداشته است. مردرن                                     118ولی ا  نظر کیفیت  یرساخت حمل و نقل هوایی )رتبه                                                  

هایی نیز برای شبکه پهنای باند پرسرعت مرطررح شرده                                                                  آید و طرح           خط آهن اولویت دولت به شمار می                             

 است.    

 های توسعه جهانی، بانک جهانی  شاخص  1
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   کارآفرینی: روا  فرهن  غنی کس  و کار                                   

های آما ون یرا اوبرر در ایرن                                                      های آمریکایی حق فروش در ایران را ندارند، شرکت                                               ا  آنجا که شرکت               

کشور فعالیتی ندارند که البته این امر به معنای عدم امکان دسترسی مردم ایران به فناوری دیجیتال نیست و                                                                                                    

انواع ایرانی تمامی این خدمات در اختیار مردم قرار دارد. به عنوان مثال، شیپور، کریگزلیرسرت ایررانری؛                                                                                                                  

بی است و توسط یک ایرانی تأسیس شده است؛ کافه با ار که نوعی گوگل پلی                                                                      ایسام که نسخه ایرانی ئی                       

ترریرن                  کاال مروفرق                آیند. دیجی              بو  است ا  جمله این خدمات به شمار می                                      است؛ و کلوب که شبیه فیس                       

شود. ایرن                     فرم تجارت الکترونیکی خاورمیانه قلمداد می                                          ترین پلت          سایت دیجیتالی جدید است که بزرگ                              

   1کننده منحصر به فرد دارد                         میلیون با دید               5/4تأسیس گردید و در حال حاضر ماهانه                                    5226سایت در سال             

1 ComScore Media Trend Database  

 2نمایه 

 کارآفرینان ایرانی نس  بومی خدمات فناوری جهانی را ارائه کرده اند.                                                                

 : وب سایت شرکت ها5214؛ رسانه های کوچک، گزارش  یرساخت های داخلی و سیاسی ایران، جوالی  Griffon capitalمنبع: 
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باشرد. شررکرت                             می  1کت    های فناوری کپی                تر ا  شرکت            بخش خصوصی کارآفرین در ایران بسیار بزرگ                                        

درصرد           92کند مدیریت بیش ا                      گذاری که ادعا می                  سرمایه گذاری فیرو ه به عنوان بانک شرکت سرمایه                                             

گذاری گریفون کپیترال                          گذاری خارجی در بورس تهران را بر عهده دارد، شرکت سرمایه                                                        کل سبد سرمایه             

به عنوان شرکت مدیریت دارایی که در توسعه صنعت سهام خصوصی ایران پیشگرام اسرت و شررکرت                                                                                                         

های مونوکلونال برای تعییرن                                بادی      سیناژن به عنوان تولیدکننده داروهای  یستی در تهران که در  مینه آنتی                                                                  

 آیند.       ها به شمار می               گروه خونی تخصص دارد، همگی ا  جمله این شرکت                                          

این نوع نوآوری برای فرهنگی که پیشینه کارآفرینی و فرهن  تجاری آن به بیش ا  دو هزار سرال قربرل                                                                                                        

ای ابریشم که در اواخر قرن سریرزدهرم جرهرانرگررد ونریرزی                                                                                     گردد، امری بدیهی است. جاده افسانه                                     برمی    

گذشت و در طول سرالریران مرترمرادی                                                         مارکوپولو مسحور رفاه و  یبایی آن شده بود، ا  ایران کنونی می                                                           

 اند.      با رگانان فارسی همواره ا  شهرتی جهانی برخوردار بوده                                                   

کند و مطرابرق آمرار                                 امرو ه، نوآوری و تیزهوشی تجاری مردم ایران در سطح جهان نقش کلیدی ایفا می                                                                       

هرا کرارآفرریرنران                                        کنند که بررخری ا  آن                                  ملی، حداقل سه میلیون ایرانی در خارج ا  کشور  ندگی می                                                    

بی )ار ش خالص معرادل                            توان به پیر امیدیار، مؤسس متولد فرانسه ای                                           ای هستند. به عنوان نمونه می                               برجسته      

میلیارد دالر(؛ فررهراد مشریرری،                                                1/9میلیارد دالر(؛ امید کردستانی، مدیر ارشد با رگانی سابق گوگل )                                                                 8

میلیارد دالر( است و مرانری مشرعروف                                                           1/9گذاری که دارای سهام تیم فوتبال بریتانیایی آرسنال )                                                    سرمایه      

 . 5میلیارد دالر( اشاره کرد                        1/0فروشی بی بی )               مؤسس فروشگاه خرده                 

آیرد.               برداری ا  آن، دارایی قابل توجهی برای کشور بره شرمرار مری                                                                          فرهن  کارآفرینی در صورت بهره                            

باشد. به عنوان                     ایی می         های کوچک و متوسط در اشتغال                            تحقیقات گسترده حاکی ا  نقش کلیدی شرکت                                     

 ایری               نفر کارمند دارند، تقریباا دو سوم کل اشترغرال                          ً                       222هایی که کمتر ا                    مثال در ایاالت متحده، شرکت                         

برابر         10ها به ا ای هر کارمند                        گیرند و در نوآوری نقش کلیدی دارند و پتنت تولیدی آن                                                    جدید را دربرمی              

1 copycat  
 جزئیات ار ش خالص ا  فوربز  5
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 .   1باشد      های بزرگ می             شرکت    

جایگاه کارآفرینان ایرانی دال بر تاریخچه طوالنی و فرهن  با رگانی ایران است. مطابق دیدبان جهرانری                                                                                                      

تررا            (، کارآفرینان ایران در مقایسه با فرانسه ا  جایگاه باالتری برخوردار هستند و هم                                                                              GEM)       5کارآفرینی         

 . 0باشند       با کارآفرینان ایاالت متحده می                            

 در مقایسه با فرانسه، کار فرینان ایران از جایگاه باالتری برخوردار هستند.                                                                      

 

سا ی کس  و کرارهرای                           های اخیر ا  فرصت خصوصی                        های غیردولتی طی سال                     بخش خصوصی و سا مان                  

اند و عمده مقررات مترت  بر آنها محدود کننده نبوده است. مطابق داده بانک جرهرانری،                                                                                                دولتی بهره برده               

اندا ی کس  و کار در ایران به عنوان درصد درآمد ملی به ا ای سرانه فقط یک ششم هرزیرنره                                                                                                 هزینه راه         

اندا ی کس  و کار در ترکیه است. ایران همچنین در ارتباط با اجرای قراردادها رتبه نسبتاا باالیی دارد.                                                                                    ً               راه   

کشور در فهرست بانک جهانی، ایران ا  نظر سهولت کس  و کرار رتربره                                                                            189ولی به طور کلی، ا  میان                         

های متعدد ا  جمله ثبت دارایری، حرفرایرت ا                                                                   را به خود اختصاص داده است و رتبه آن در بخش                                            118

 . 4گذاران اقلیت و حل ورشکستگی و رفع دیون بسیار پایین است                                                       سرمایه      

 شود     ای تبدیل            تواند به قط  تجارت منطقه                          موقعیت مکانی: ایران دوباره می                             

شود که ا  ارمنستان یا ترکمنستان                                   ایران هجدهمین کشور ا  نظر وسعت جغرافیایی در جهان محسوب می                                                           

مکزیرک( امرترداد                              -سطح مریدا           در شمال )در عرض جغرافیایی نیوجرسی( تا خلیج فارس در جنوب )هم                                                                 

  -یافته است. ایران با توجه به اندا ه و موقعیت جغرافیایی خود، پایگاهی مهم در مسیرهای تجراری شررق                                                                                                       

ای ا  قبیل قابلیت تبدیل شدن                               طور کلی ایران ا  مزایای گسترده                                آید. به         جنوب به شمار می                 -غرب و شمال            

  5215اندا ی مجدد موتور رشد کس  و کار کوچک ایاالت متحده، شرکت مکنزی، نوامبر  راه   1
2 Global Entrepreneurship Monitor 

 ، دیدبان جهانی کارآفرینی 5214گزارش جهانی  0 

  5212: بررسی با ده و کیفیت نظارتی، بانک جهانی، اکتبر 5216اندا ی کس  و کار  راه 4 
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 ای، مرکز تجاری متنوع و مقصد توریستی جذاب برخوردار است.                                                        به قط  تجارت منطقه                  

کشورهای همسایه                .   میلیون نفر است                402کشور هم مر  است و جمعیت کل آن کشورها برابر با                                                 7ایران با          

  2/5بره                 5252بینی شده است تا سال                       گیرند که پیش              میلیون خانوار مصرفی را دربرمی                               42به تنهایی تقریباا                 ً 

در          5252بینی مؤسسه جهانی مکنزی، مرکز اقتصادی مهم جهان در سال                                                        مطابق پیش             .   1درصد افزایش یابد                

. ایرران                  5تواند به عنوان رابط بین شرق و غرب عمل کند                                           مر  هند و چین خواهد بود که در نتیجه ایران می                                            

همچنین موقعیت مکانی خوبی برای تجارت منابع طبیعی دارد. مر های آبی ایرران در جرنروب شرامرل                                                                                                                      

 کنند.           فارس و تنگه هرمز در حمل و نقل نفت خام نقش حیاتی ایفا می                                                         خلیج    

ای کشور به عنوان قط  با رگانی، ایران باید نسبت به ارتقای  یررسراخرت                                                                                 منظور تحقق یرفیت منطقه                        به  

هرای              حمل و نقل داخلی نسبتاا خوب خود و اتصال آن به مناطق و کشورهای همسایه اقدام کرنرد. طررح                          ً                                                                      

هرای بریرشرترر برا                                              ها و ساخت خط لولره                      متعددی مبنی بر توسعه و ارتقای حمل و نقل ریلی، توسعه جاده                                                        

منظور ایجاد صنعت گردشگری                            المللی مطرح شده است. به عالوه، به                                  گذاری بین           مشارکت احتمالی سرمایه                     

                                                  ً پررونق باید خدمات بیشتری توسعه داده شود. البته قبالال در این بخش اقدامات متعددی صرورت گررفرتره                                                         

هرای              بینند مربوط به هرترل                          می  المللی در هنگام فرود در فرودگاه                                   است. اولین برند خارجی که مسافران بین                                      

 که در مجاورت فرودگاه قرار دارند.                                است       ( Ibisنووتل و ایبیس )               

ترین سهم و              یرفیت ایران در احیای جاده ابریشم ریشه در بهبودپذیری آن دارد. اگرچه ایران دارای پایین                                                                                      

انگیزی برا  اسرت و                                      طور شگفت          گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه است، اقتصادآن به                                                  جریان سرمایه            

 ها در جریان تجارت جهانی باقی بماند.                                     طوری مدیریت شده است که برخالف تحریم                                  

، دومریرن شرریرک                              1979الگوی تجارت ایران تغییر قابل توجهی یافته است. ایاالت متحده قبل ا  انقالب                                                                        

میلیارد دالر در سرال برود. ا  آن                                                     0شد و میزان تجارت کل آن برابر با                                   تجاری بزرگ ایران محسوب می                         

1 MGI Cityscope 2.55. 
2 Danny Quah, "The global economy's shifting center of gravity", Global Policy,  volume 2, Issue 1, Janu-

ary 2011; Richard Dobbs, James Manyika, and Jonathan Woetzel, No Ordinary Disruption: The Four 

Global Forces Breaking All the Trends, Public Affairs, 2015.  



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 32  

پس، تجارت با ایاالت متحده و اروپای غربی متوقف شد و در حال حاضر کشور چین شریک درجه یک                                                                                     

هند و ترکیه نیز روابط                           گیرد.         درصد تجارت ایران را دربرمی                            42تنهایی تقریباا              ً   شود که به           ایران محسوب می              

درصد کل سرهرام ترجرارت برا ایرن کشرور را در                                                                                         16تجاری خود با ایران را تقویت کرده و هر یک                                          

 .     1گیرند       برمی    

های اخیر نوسان پیدا کرده است، ولی همچنان حردود یرک                                                                  طور کلی، هر چند صادرات ایران در سال                                     به  

باشد. صرادرات ایرران                                  ترا  با ژاپن و استرالیا می                            ( و هم        6گیرد )نمایه                 سوم تولید ناخالص داخلی را دربرمی                                

 . 5باشد      بیش ا  مجموع صادرات کشورهای مصر، پاکستان و مراکش می                                                   

درصرد ار ش صرادرات ایرران را                                                          62محصوالت نفتی و محصوالت مرتبط با نفت همچنان بیرش ا                                                             

یرافرتره اسرت.                              کاهش      5215های اتحادیه اروپا در سال                            گیرند، البته این رقم ا   مان اعمال تحریم                                          دربرمی      

متحده، صادرات گا  طبیعی ایران رشد کمی داشته اسرت و                                                                مطابق گزارش اداره اطالعات انرژی ایاالت                                    

شود. این کشور با توجه به تنوع اقتصادی خود، بسریراری ا                                                                     بخش عمده گا  در داخل کشور مصرف می                                 

درصرد صرادرات در سرال                                               52کند. مطابق سا مان تجارت جهانی،                                    انواع کاالهای دیگر را نیز صادر می                                

درصدی با ار جهانی گوگرد را داراست و در  مریرنره                                                                 6عالوه، ایران سهام                    در بخش تولید بود. به                        5214

 آجیل، غالت، پوشال و سبوس نقش جهانی دارد.                                         

درصد سهام با ار صادرات جهانی قیر طبیعی و آسفالت را داراست. به عالوه در با ار کلم و گل                                                                                        10ایران       

 .   0کلم نیز نقش کلیدی دارد و یک درصد کل سهام با ار به این کشور اختصاص دارد                                                                      

 

 

 

1 UN Comtrade 

 
 های توسعه جهانی، بانک جهانی  شاخص 5

 های تجاری مؤسسه جهانی مکنزی  تحلیل داده 0
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با وجود تنوع و فعالیت تجاری مستمر اقتصاد ایران، ارتباط آن با تجارت جهانی در مقایسه با دهه گذشتره                                                                                                    

ترر ترولریرد                                دهد که رشد سریع                 نشان می           کاهش قابل توجهی یافته است. تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی                                                      

گذاری، مردم و داده نیز                          ناخالص داخلی کشورها، چنانچه بررسی پنج جریان مر ی کاال، خدمات، سرمایه                                                                   

 . 1ای است        تر با اقتصاد جهانی و منطقه                            دهد، مستلزم ارتباط نزدیک                          نشان می       

  5214، افراد و داده با اقتصاد جهانی، مؤسسه جهانی مکنزی، آوریل  جریان جهانی در عصر دیجیتال: نحوه ارتباط تجارت، سرمایه   1
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 جریان خدمات جریان مالی جریان کاال GDPجریان به عنوان درصد 

 1جریان سرمایه، کاال، خدمات

 ار ش اسمی میلیارد دالر؛ %

 6نمایه 

 را در بر می گیرد. GDPدرصد  15جریان مرزی ایران کاهش یافته است، البته همچنان بیش از 

 

 بر اساس نرخ رشد میانگین سه سال برآورد می شود. 5215ار ش در بخش خدمات در سال  1
 میلیارد دالر بود. 0، جریان سرمایه اسمی برابر با 5229در سال  5

 ؛ شاخص های توسعه جهانی، بانک جهانی، تحلیل موسسه جهانی مکنزیUNCTADstatمنبع: 
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درصد تولید ناخالص داخلی یا تقریباا نصف جریان کرل در سرال                                         ً                                  04فقط       5210جریان کل ایران در سال                       

 درصد تولید ناخالص داخلی بود.                              60بود. در مقایسه، در ترکیه جریان مر ی برابر با                                                5222

این الگوها حاکی ا  یرفیت قابل توجه ایران جهت رونق مجدد تجارت خود به عنوان کشوری تجاری مهم                                                                                           

بررد؛           توان به عظمت این فرصت پی                            باشد. با توجه به این که سابقه مشخصی وجود ندارد، به دشواری می                                                                می  

شایان ذکر است اقتصاد بسیاری ا  کشورهای دیگر نظیر کره شمالی، میانمار و کوبا که تحریم شده برودنرد                                                                                                     

 باشد.       در مقایسه با ایران بسیار ناچیز می                                 

متحده،  لمان و ژاپن شده                           ترین شریک ت اری ایران جایگزین ایاالت                                      ین به عنوان بزر                  

 .است   

البته این مسأله بدین معنا نیست که دوره گذار راحت خواهد بود. یاهراا ترردیرد  یرادی دربراره شررایرط                                                                              ً                                              

مانند؟ آیا احتمال ترحرریرم                                        های تجاری باقی می                   ها و محدودیت              پساتحریم وجود دارد. کدام یک ا  تحریم                                      

گذاری  خرارجری براثربرات خرواهرد برود؟ آیرا                                                                                     مجدد در آینده وجود دارد؟ محیط تجاری برای سرمایه                                               

که دولت قوانین متعرددی                            توانند سود حاصله را به کشور خود با گردانند؟ با این                                                    گذاران خارجی می                 سرمایه      

گذاری خارجی تصوی  کرده است، باید عمالال نیز اثبات کند که مخاطرات سیاسی                                     ً                                  در  مینه سهولت سرمایه                     

 باشند.        های چندملیتی مقبول می                       و سایر مخاطرات اجرایی در ایران برای شرکت                                        

       

ایران با برخورداری ا  جمعیت جوان و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، اقتصاد متنوع و منابع طبیعی غنی،                                                                                                   

در صورت ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی ا  یرفیت رشد قابل توجهی برخوردار خواهد شد. ایران ا  نرظرر                                                                                                         

های دیگر نیز موقعیت خوبی دارد و دارای همان نقاط قوت اصلی است که به افزایش رفاه و رشرد                                                                                               شاخص    

 ایی کشورهای دیگر کمک کرده است. استانداردهای کلی آمو ش نظیر سواد ابتدایی                                                                            قابل توجه و اشتغال                  

نشینی، اندا ه جمعیتی که دارای درآمد                                         و همچنین حضور نیروی کار آمو ش دیده و بسیار ماهر؛ میزان شهر                                                          

گذاری و تجارت ا  جمله این                             باالتر ا  آستانه خاصی هستند؛ و اقتصاد با  برای جریان جهانی مردم، سرمایه                                                                      
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تنها ایران، بلکه کل اقتصاد جهانری                                       آیند. تمامی موارد مذکور باعث یرفیت بالقوه نه                                                قوت به شمار می                نقاط    

شوند. در فصل بعد به عظمت این یرفیت بالقوه و چگونگی اجرایی نرمرودن                                                                               المللی می           های بین         و شرکت      

 شود.      آن توسط ایران پرداخته می                        
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 فرصت رشد یک تریلیون دالری                          -2

های رشد چیست؟ و پیامدهای آن بررای                                               ترین محر            میزان رشد و سرعت رشد ایران چقدر است؟ مهم                                        

 اقتصاد جهانی چیست؟                  

به      -شده     بینی      به نرخ ار  واقعی پیش                    -دهد که ایران ا  یرفیت افزودن یک تریلیون دالر                                               بررسی ما نشان می                

سال آینده برخوردار است. این رقم سه برابر تولید ناخالص داخلی آلمران شررقری                                                                                         52اقتصاد جهانی طی                 

پس ا  الحاق به آلمان غربی به اقتصاد جهانی افزوده است. در                                                              5212و     1992های       است که در فاصله سال                   

و براالترر ا                             5214نتیجه این امر، تولید ناخالص داخلی ایران برابر با تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال                                                                                    

. همچنیرن               1شود     می    5214سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، روسیه، مالزی و مکزیک در سال                                                                     

یابد. بدین معنا که ایران شاهد رشد ساالنه                                           تولید ناخالص داخلی جهانی نیز بیش ا  یک درصد افزایش می                                                     

 میلیون شغل جدید خواهد بود.                            8درصدی ار ش دالری اقتصاد خود و همچنین افزایش                                              6

سرال آیرنرده                              52باشد که طبق برآورد ما طری                                   تحقق چنین رشدی مستلزم تحول اقتصادی قابل توجه می                                               

ً                                      عملی خواهد شد. بدین                      منظور، ایران باید به سطح معیار کارآیی که قبالال توسط کشورهای دیگر ترعریریرن                                                  

شرود را                 های اقتصادی اصلی که موج  محدودیت یرفیت اقتصاد می                                                  شده است، برسد و همچنین چالش                           

 مورد بررسی قرار دهد.                    

البته با توجه به تردیدهای  یادی که در فضای ایران حاکم است، سناریوهای  یادی برای اقترصراد ایرران                                                                                                           

ها همچنان محدود براقری                                  های تجاری پس ا  رفع تحریم                           شود. مثالال این که کدام یک ا  فعالیت         ً                            مطرح می       

مانند؛ آیا  امکان بهبود سریع شرایط وجود دارد؛ ایران با چه سرعتی قادر به تقویت صادرات نرفرت و                                                                                                        می  

های انررژی انرجرام                                    گا  خود خواهد بود؛ چه اقداماتی باید در قبال تولید ناخالص داخلی جهانی و قیمت                                                                           

المللی استقبال خواهد کرد و به همین ترتی ، سرعت و                                                    گذاری بین           دهد؛ اقتصاد ایران تا چه حد ا  سرمایه                                    

 المللی به ایران چقدر است.                           گذاران بین            شدت ورود سرمایه               

  های توسعه جهانی، بانک جهانی شاخص   1
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های خارجی، مهاجران ایرانی                             گ اری توس  شرکت                 های دولت شامل تر یب سرمایه                            اولویت      

 گ اران خ وصی داخلی است.                         و سرمایه        

 

هرای              ویرژه در برخرش                                  شاید بتوان میزان اصالحات اقتصاد ایران و مقابله کشور با موانع رشد مستمر آتی به                                                                            

ترین متغیر برشمرد. در برنامه جدید توسعه پنج ساله کشور، هدف دولت مبرنری برر                                                                                          غیرنفتی را به عنوان مهم                       

  5251و             5216هرای                  درصد در سال در فاصلره سرال                                    8رشد مستمر و سریع تولید ناخالص داخلی به میزان                                              

. برهربرود                        1اولویت اقتصادی در راستای تحقق این هدف تعیین شده اسرت                                                              01تصریح شده است. به عالوه،                           

محیط تجاری، تقویت نظام مالی، ارتقای صنعت و  یرساخت ا  طریق به کارگیری فناوری جدید و همچنین                                                                                            

ا  جرملره ایرن                               “   های مترعردد                 گذاری توسط افراد خارجی و مهاجران ایرانی با اعطای مشوق                                                       سرمایه      ”   ترغی        

 آید.      ها به شمار می               اولویت      

 میلیون ش ل جدید                 8ظرفیت افزودن یک تریلیون دالر به اقتصاد جهانی و ایجاد                                                     

طری       سرا ی                   موج جهانری            عملکرد اقتصاد ایران نسبت به یرفیت آن بسیار پایین است. همچنین این کشور ا                                                                             

که باعث رونق قابل توجه بسیاری ا  اقتصادهای نویهور شرد، غرافرل                                                                           5228و     1992بحران مالی اواخر دهه                      

نرظریرر تررکریره،                                         52. ایران نسبت به کشورهای قابل مقایسه ا  جمله اقتصادهای نویهور گروه                                                                         5مانده است         

کننرده سرطرح برا ده                                       محر  رشد که به عنوان عوامل تعیین                                  2محر  ا            4اندونزی، مالزی و مکزیک، در                            

. مشارکت نیروی کار، اشتغال، رشرد                                      0تری نشان داده است                   شوند، عملکرد ضعیف                   اقتصادی کشور شناخته می                      

آیند. پنجمین محر  رشد هم شامل رشد                                       گذاری چهار محر  رشد مذکور به شمار می                                      وری و سرمایه              بهره    

 جمعیت است که ایران ا  این نظر با بسیاری ا  کشورها تفاوت چندانی ندارد.                                                                       

منتشر شد. ترجمه انگلیسی آن در رو نامه اقتصاد انگلیسی  بان ایران به نام                    5212خالصه برنامه پنج ساله توسط آژانس خبری مهر در ژوالی                 1

 .5212ژوالی  5درصدی، ششمین برنامه پنج ساله توسعه؛ فایننشال تریبون،  8رشد ساالنه ”فایننشال تریبون منتشر شده است. 
 .5212دسامبر  -، امورخارجه، نوامبر“ها و اقتصاد ایرانی ثروت باد آورده برای ایران؟ پایان تحریم”سیروس امیرمکری و حمید بیگلری،  5
ها به عنوان روشی استاندارد برای تفکیک رشد اقتصادی کشور بر اجزای اساسی آن توسط مؤسسه جهانی مکنزی، سایر محققان  این محر  0

 شوند. طور گسترده به کاربرده می المللی به اقتصادی و مؤسسات بین
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ایم که مخصوص شرایط ایران است و شامل تولید و تجارت نفت و                                                           دو محر  رشد دیگر نیز اضافه کرده                               

المللی مرنرجرر                        باشند که به افزایش ار ش اقتصاد ایران  بر حس  ار های بین                                                         گا  و افزایش ار ش پول می                        

 شوند.       می  

سال آینده یا در فاصله  مانی بیشتر در آینده مستلزم بهبود هرر                                                                 52رشد مستمر و قوی اقتصاد ایران طی                                 

 باشد .        ها می       یک ا  این محر               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7نمایه

 می باشد. 2510میلیون ش ل و افزودن یک تریلیون دالر به اقتصاد جهانی تا سال  8ایران قادر به ایجاد 

 عوامل بالقوه عبارتند ا :

 بهبود بهره وری

تولید ناخالص داخلی ایران به ا ای هر کارمند 
درصد در شرایط واقعی  4الی  0قابلیت رشد ساالنه 

را ا  طریق سرمایه گذاری، فناوری و بهترین موارد 
 انتقال و مقررات  دایی دارد.

 افزایش سرمایه گذاری 

به منظور تحقق رشد قابل توجه، ایران باید ا  مزایای 
تریلیون  0اقتصاد با تر جهت سرمایه گذاری حدود 

 سال آینده بهره ببرد. 52دالری طی 

 رشد جمعیت 

درصد نرخ 1براساس نرخ اشتغال فعلی، 
 2رشد ساالنه جمعیت ایران، حدود 

افزوده خواهد  5202میلیون شاغل تا سال 
 شد.

 افزایش اشت ال و مشارکت نیروی کار

برای کاهش فاصله مشارکت نیروی کار و میزان 
میلیون شاغل تا  0بیکاری بین ایران و ترکیه باید 

 به اقتصاد افزوده شود. 5202سال 

 افزایش ارزش پول

همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی ایران 
به ا ای سرانه، احتمال افزایش ار ش پول به 

درصد در سال وجود دارد که به  1ترتی  
افزایش ار ش اقتصادی آن برحس  دالر منجر 

 می شود .

 گسترش صادرات نفت و گاز

احتمال افزایش فوری صادرات نفت و افزایش 
عمده صادرات گا  ایران در طول  مان وجود 

 دارد.

 افزودن یک تریلیون دالر  

 و هشت میلیون فرصت ش لی
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 شود:        ها شرح داده می                گیری ا  مزایای آن                   های  یر و نحوه بهره                     در ادامه، جایگاه ایران در هر یک ا  بخش                                      

                          مدت نرقرش بسرزایری دارد.                                            در رشد تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه                                        تولید و تجارت نفت و گاز

برآوردهای متعدد ا  توانایی ایران مبنی بر افزایش سریع میزان صادرات نفت خود ا  سطح میانگین در سال                                                                                                 

. فقط چهار سال قبل، صادرات ایران تقریباا دو                                           ً       1میلیون بشکه در رو  بود حکایت دارد                                   1/4که حدود           5214

میلیون بشکه در رو  بود. مطابق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران فقط در سرال                                                                                 5/6برابر میزان فعلی یعنی                       

طرور              کند و تأثیر بلندمدت آن حتی بیشتر است. برای اقتصاد جهرانری بره                                                                           میلیارد دالر رونق پیدا می                          12اول     

میلریرارد دالر ا                                 122کلی، گسترش تولید نفت ایران موج  تقویت تولید ناخالص داخلی جهانی تا تقریباا                                                                         ً 

. گا  نیز محر  اصلی رشد در چند سال آینده خواهد بود. در حرال                                                                       5طریق کاهش قیمت نفت خواهد شد                           

هرای              میلیارد متر مکع  گا  خالص تولیدی ایران در داخل کشرور در برخرش                                                                                 172درصد ا            97حاضر،       

مسکونی، صنعتی و نیروگاهی کاربرد دارد. اگرچه افزایش صادرات نفت موج  رونرق سرریرع اقرترصراد                                                                                                                     

شود، گا  نیز این قابلیت را دارد که به عنوان موتور اقتصادی پایدار در میان مدت عمل کند. ا  طرریرق                                                                                                             می  

عرالوه،                توان افزایش داد. بره                              جایگزینی گا  با نفت به عنوان منبع انرژی داخلی، میزان صادرات نفت را می                                                                     

توان ا  طریق خط لوله یا به صورت گا  طبیعی مایع به کشورهای هرمرسرایره و دیرگرر                                                                                                         گا  بیشتری را می                

ویژه در اروپا وجود دارد که گا  ایران را به عنوان منبع جدید ترأمریرن                                                                                 کشورها صادر کرد. تمایل  یادی به                                 

گرذاری                که به طور مؤثری سررمرایره                                 انرژی استفاده کنند. درآمد حاصل ا  صادرات نفت و گا  در صورتی                                                             

 . 0شوند      شوند، به منبع رشد پایداری در درا مدت تبدیل می                                             

اداره اطالعات انرژی    .“درصد کاهش یافته است      22به دلیل تحریم، صادرات نفت خام ایران طی سه سال تقریبًا                ”  Today in Energyبه نقل ا        1

 .  5212، 54ایاالت متحده، ژوئن 
برسد. در صورت استمرار و عدم پاسخ           5216دالر به ا ای هر بشکه در سال             12مطابق برآورد بانک جهانی، کاهش قیمت نفت ممکن است به                 5

 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان منجر خواهد شد.   2/5راهبردی ا  جان  سایر تولیدکنندگان نفت، این کاهش قیمت نفت به افزایش 

Shantayanan Devarajan and Lili Mottaghi, "Economic implication of lifting sanctions on Iran", MENA 

Quarterly Economic Brief, issue 5, World Bank, July 2015; Will there be blood? The implications from low-

er oil prices, UBS, December 2014.  
3 Simone Tagliapietra and Georg Zachman, "Iran, a new natural gas supplier for Europe?" Financial Times 

beyondbrics blog, October 5, 2015. 
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          ویژه رشد جمعیت در سن کار شاخص مهمی برای رشرد اقرترصرادی در آیرنرده                                                                                              و به      رشد جمعیت

رغم رشرد صرعرودی                                  شود. علی            شود.  یرا افزایش جمعیت موج  افزایش نیروی کار می                                                 محسوب می        

، ا  آن  مان به بعد نرخ تولد کاهش شدیردی پریردا کررده                                                                       1982و     1972میزان تولد در ایران در دهه                            

شوند و              است. در نتیجه، همواره میزان  یادی ا  جمعیت جوان به سن کار رسیده و وارد دنیای کار می                                                                                     

میلیون ایرانی                 5/5بینی سا مان ملل،                    هم این روند همچنان ادامه خواهد داشت. مطابق پیش                                                5202تا سال        

بره سرن کرار                                  5252-5202های           میلیون دیگر در فاصله سال                          5/9و     5252و     5212های       در فاصله سال            

، کل جمعیرت ایرران                            5212-5202بینی سا مان ملل در فاصله  مانی                                  طور کلی، مطابق پیش                    رسند. به            می  

. با نرخ فعلی مشارکت نیروی کار و اشتغال نریرروی کرار                                                                  1درصد افزایش خواهد یافت                        1ساالنه حدود            

 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.                               2حدود        5202ایران تا سال              

                 نسبت جمعیت در سن کار که مشغول کار و یا در جستجوی کرار هسرترنرد را                                                                                         مشارکت نیروی کار

درصد ا  جمعیت                 42، فقط       5210کند.  ایران ا  این نظر با سایر کشورها متمایز است: در سال                                                              محاسبه می         

درصد(       78در ویتنام )               5210تر ا  نرخ             . این رقم بسیار پایین                       5در سن کاری کشور فعالیت اقتصادی داشتند                                     

  74باشد. نرخ مشارکت مردان به میزان                                         درصد( می            49درصد(، و ترکیه )                      64درصد(، روسیه )                    71، چین )         

تر ا  کشورهای معیار ا  جمله هند، مرالرزی و انردونرزی برود، ولری                                                                                                   کمی پایین           5210درصد در سال             

ترریرن رقرم در                                درصد مشاهده گردید که پایین                            17ترین اختالف در نرخ مشارکت  نان به میزان                                          بزرگ    

درصدی کشورهای خاورمیانه کمتر است و با کشورهای قرابرل                                                                52شود و ا  میانگین                    جهان محسوب می             

درصد( و                 48درصد(، آفریقای جنوبی و مکزیک )                                    47مقایسه و دارای منابع غنی و گسترده نظیر مالزی )                                                  

ها مشرغرول                    . تعداد  یادی ا  دانشجویان  ن در ایران در دانشگاه                                                   0درصد( فاصله  یادی دارد                          24اندونزی )           

 داده جمعیت یونیسف    1

 های توسعه جهانی، بانک جهانی شاخص  5

 همان  0



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 42  

الترحرصریرلری، نررخ                                       ها به دنیای کار پس ا  فارغ                            تحصیل هستند و در صورت ورود تعداد قابل توجهی ا  آن                                                 

 مشارکت نیروی کار  نان افزایش خواهد یافت.                                            

             بره             1997آید؛ نرخ بیکاری ایران ا  سرال                                               نیز شاخص اصلی عملکرد اقتصادی به شمار می                                         نر  اشت ال

درصد بود کره بریرن  نران،                                             10برابر با            5210درصد کاهش نیافته است. نرخ بیکاری در سال                                             12تر ا          پایین     

درصدی ترکیه قابل مرقرایسره اسرت و                                                     9جوانان و ساکنان مناطق شهری باالتر بود. این رقم با نرخ بیکاری                                                               

. همزمان، اشتغال نیز در ایرران                                          1باشد      درصدی کشورهای با درآمد متوسط به باال می                                        6کمتر ا  نرخ بیکاری                    

برابر         5212بیکاری در سال                 رو به رشد است که  بیشتر جمعیت جوان را تحت شعاع قرار داده است. نرخ نیمه                                                                      

 . 5شود     درصد برای  نان( برآورد می                           4/7درصد برای مردان و                     12درصد )        9/5با    

میلریرون                11درصد نیروی کار یا                     22پویایی اشتغال در هر بخش متفاوت است. در حال حاضر، فقط کمتر ا                                                                 

.   0فروشی و خدمات مالی مشغول کار هستند                                    های خدمات مبتنی بر نیروی کار ا  جمله خرده                                           ایرانی در بخش             

های خدماتی همزمان با افزایش رونق اقتصادی کشور افزایرش خرواهرد یرافرت.                                                                                           تقاضای کار در این بخش                     

، نرخ اشتغال مکزیک در بخش مصرفی آن به بریرش ا  دو                                                                   5226و     1996های       عنوان مثال در فاصله سال                         به  

 میلیون افزایش پیدا کرد.                       

  17در بخش تولید نظیر صنعت خودرو نیز یرفیت اشتغال قابل توجهی وجود دارد. در این برخرش حردود                                                                                                            

، یرک             5202شود که ترا سرال                                   باشند و برآورد می                   میلیون نفر شاغل می                    0/2درصد نیروی کار و به عبارتی                            

، یک میلیون شغل در بخش تولید کشرور                                      5212و     1996های       . در گذشته بین سال                    4میلیون کارگر اضافه شود                      

طور کلی، چنان چه ایران بخواهد به سطح مشارکت نیروی کار و اشتغال ترکیه بررسرد،                                                                                    اضافه شده است. به                   

 های توسعه جهانی، بانک جهانی شاخص 1

طور موقتی غای  هستند و به        شوند که در محیط کار حضور دارند یا به           افراد شاغلی تعریف می   »به عنوان    «بیکار  افراد نیمه ”  5212مرکز آمار ایران،      5

کنند   ساعت در طول هفته کار می       44دالیل اقتصادی ا  قبیل رکود کار، عدم یافتن شغلی که بتوانند ساعات بیشتری کار کنند یا فصل بیکاری کمتر ا                       

   .“است که مایلند و آمادگی دارند ساعات بیشتری کار کنند و این در حالی

المللی کار های مربوط به استخدام برگرفته ا  سا مان بین داده   3 

های مربوط بره اسرترخردام ا  سرا مران                برسد؛ داده 5228فرض بر این است که ایران به سطح مشابه سهام استخدام در بخش تولید در ترکیه در سال   4

 المللی کار. بین
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 باید سه میلیون شغل دیگر به اقتصاد اضافه کند.                                            

         سال گذشتره مرحریرا                                  22حدود نیمی ا  رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را در طول                                                       وری     رشد بهره

. ایران شراهرد                          1ساخته و نیم دیگر نیز ا  افزایش استخدام ناشی ا  رشد سریع جمعیت حاصل شده است                                                                          

و         1982های بین               وری مانند تعداد  یادی ا  اقتصادهای دیگر نبوده است. در سال                                                             افزایش ناگهانی بهره                   

درصد بود، در حالی که این رقم در                                   2/4وری نیروی کار در ایران فقط                              ، میانگین رشد ساالنه بهره                        5215

و         5221. اخیراا در دهره بریرن                 ً                          5درصد بود          0درصد و          4درصد،         7چین، هند و ترکیه به ترتی  برابر با                                    

درصرد افرزایرش                            5/4وری بر حس  تولید ناخالص داخلی ایران به ا ای هر کارمند به                                                            ، رشد بهره          5211

وری           باشد. با این وجود، رشد بهره                               پیدا کرده است که تا حدودی متأثر ا  افزایش قیمت نفت و گا  می                                                           

تواند ا  این مسأله بره                            باشد. ایران می                  تر می       درصدی کشورهای بریکس بسیار پایین                                 4/1در مقایسه با نرخ                  

عنوان فرصتی جهت ارتقای خود  به سطح کشورهای با درآمد متوسط به باال و کشورهای با درآمد باال                                                                                         

 . 0استفاده کند           

درصد        122در سطح کلی، در صورت افزایش تولید ناخالص داخلی ایران به ا ای هر کارمند به بیش ا                                                                                  

دالر، این کشور می تواند شکاف فعلی با کشرورهرایری                                                             18222یعنی حدود             5214ا  سطح آن در سال                  

نظیر نیو یلند و اسلوونی را پر کند. سایر کشورها نیز با میزان مشابه تولید ناخالص داخلی ایران موفق بره                                                                                                         

و جرمرهروری                             1988-5228های       اند. به عنوان مثال کره جنوبی در فاصله سال                                             بهبود وضعیت خود شده                   

انرد. ایرران برا                                        موفق به افزایش این شاخص داخلی خود شرده                                              1996-5215های بین           اسلواکی در سال              

 .5212باشد؟، مؤسسه جهانی مکنزی، ژانویه  جویی در  مان در جهان مسن می وری قادر به صرفه رشد جهانی: بهره 1
وری بر اساس تغییر تولید ناخالص داخلی به ا ای هر فرد شاغل )برمبنای برابری قدرت خریرد    های توسعه جهانی، بانک جهانی. رشد بهره  شاخص  5

 شود. ( محاسبه می1992به ار  ثابت دالر آمریکا در سال 
ال مطابق بانک جهانی، کشورها به چهار گروه کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوسط به پایین، درآمد متوسط به باال و کشورهای با درآمرد برا      0

شامل مالزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه و ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسرط بره      52شوند. اقتصادهای نویهور گروه   بندی می طبقه

 گیرند. باال قرار می
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ویژه طری چرنرد                                افزایش صادرات منابع که موج  افزایش تولید ناخالص داخلی به ا ای هر کارمند به                                                                          

 . 1تواند این هدف را به راحتی محقق نماید                                      شود، می         سال آینده می            

تروان               وری در هر بخش، به راحتی نرمری                                   دهد که با توجه به تفاوت قابل توجه رشد بهره                                            تجربه نشان می             

گیری کرد. به عنوان مثال، در بخش تولید، تولید ناخالص داخرلری در                                                                            وری کلی نتیجه               درباره رشد بهره               

یابد. در حال حاضر، برخی ا  تجهیزات تولیدی ایران کهنره                                                             وری افزایش قابل توجهی می                          اثر بهبود بهره              

. بره               5کشور برعردی اسرت                            11وری به اصطالح                وری حدود دو سوم بهره                      میزان بهره          و بالاستفاده است و                   

  5/7وری آن باید ساالنه بره                                   کشور دیگر در این گروه، بهره                             12وری ایران به سطح                    منظور افزایش بهره                 

وری           ، افزایش بهرره                5202درصد رشد یابد. عالوه بر ایجاد یک میلیون شغل دیگر در این بخش تا سال                                                                     

  1992جنوبی در سرال                       . بخش تولید کره                 0شود     میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی می                                      82باعث افزودن             

سرال تروانسرت برا ده                                        52تقریباا دارای ار ش فعلی بخش تولید ایران بر حس  دالر واقعی بود که طی       ً                                                            

 .   4تولید خود را بیش ا  سه برابر افزایش دهد                                       

آیرنرد.                   های نویدبخش به شمار می                        فروشی ا  جمله بخش                   فروشی و خرده              گذاری و تجارت عمده                    سرمایه      

وری           فروشی و فنراوری دیرجریرترال برهرره                                                          فروشی در صورت استفاده ا  انواع مدرن خرده                                          بخش خرده        

گرذاری،                 درصردی برخرش سررمرایره                                                5/0توجهی را در برخواهد داشت. در صورت رشد ساالنه                                                 قابل    

کشور بعدی خواهد رسریرد. ایرن امرر هرمرزمران برا                                                                                         11وری فعلی            وری این بخش به سطح بهره                         بهره    

میلیارد دالر                   72ها موج  افزایش تولید ناخالص داخلی به بیش ا                                                سا ی و ارتقای عملیات بانک                           مدرن    

وری فقط ا  نظر تولید ناخالص داخلی مهم نیست، بلرکره بره رشرد                                                                               شود. افزایش بهره                    می    5202تا سال        

 3تقریابااً     

تریلیون دالر   

گ اری  سرمایه

باید در ایران 

ساال   61طی 

 ینده صاورت  

 گیرد. 

 های توسعه جهانی، بانک جهانی شاخص 1
کشور بعدی هستند و به عنوان موج          11بنگالدش، مصر، اندونزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه، کره جنوبی، ویتنام و ایران جزء                    5

 گذاران هستند.   اند که قادر به جذب سرمایه بعدی اقتصادهای نویهوری طبقه بندی شده

Jim O' Neill, " The N-11: More than an acronym," in BRICs and Beyond, Goldman Sachs, April 2007. 

 .  5202بر حس  نرخ ار  واقعی در سال  0 
 باشد.   می IHSها برگرفته ا  خدمات صنعت جهانی  چنانچه بر اساس ار ش افزوده ناخالص محاسبه شده است؛ داده 4
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 شود.        دستمزد واقعی نیز کمک کرده و ا  این رو موج  افزایش استاندارد  ندگی شهروندان ایرانی می                                                                                    

       باشد. ارتقای  یرساخت شرهرری،                                          در مقیاس بزرگ ال مه رشد سریع اقتصاد ایران می                                             گذاری       سرمایه

های مصرفی کشور مسرترلرزم                                  های تولید، نفت و گا  و بخش                            صنعتی و دیجیتال و همچنین ارتقای بخش                                   

گذاری  یادی است. تحقیق قبلی مؤسسه جهانی مکنزی حاکی ا  ارتباط تجربی قوی بیرن نررخ                                                                                              سرمایه      

دهد که در بیشتر کشورها،  هر یک درصد                                       باشد و همچنین نشان می                       گذاری کشور و رشد آن می                        سرمایه      

. برر               1درصدی در تولید ناخالص داخرلری اسرت                                              5/2گذاری         رشد تولید ناخالص داخلی مستلزم سرمایه                                    

تریلیون دالری اقتصاد ایران بر اسراس شررایرط                                                        1/4توان گفت به منظور رشد                         اساس این قاعده کلی می                     

درصد در شرایط                 2، تولید ناخالص داخلی کشور باید ساالنه                                      5202بینی شده تا سال                   نرخ ار  واقعی پیش                 

تریلیون دالر یا به طور متوسرط                                  0سال آینده باید در مجموع حدود                                52واقعی رشد یابد و ا  این رو طی                               

گذاری شود. این رقم بر اساس روش برآورد باال به پایین بیان شرده و                                                                              میلیارد دالر در سال سرمایه                           122

 تواند بسیار بیشتر ا  این باشد.                                  رقم واقعی می            

انردا  داخرلری جرهرت                                              گذاری ا  طریق سیستم مالی داخلی و با استفاده ا  پرس                                                              بخشی ا  این سرمایه                  

انردا  در                       گیرد. با وجود تورم باال، ایران ا  یکی ا  باالترین نرخ پس                                                          گذاری سا نده صورت می                      سرمایه      

درصد تولید ناخالص داخرلری بره                                               05، حدود        5229-5215های       جهان برخوردار است و در فاصله سال                                

درصدی است.              55گذاری شده بود که به اندا ه قابل توجهی بیش ا  میانگین جهانی                                                              طور ساالنه سرمایه                

انرد.               نتیجه بوده و بر رشد اقتصادی تأثیرری نرداشرتره                                                             های صورت گرفته بی                   گذاری       البته برخی ا  سرمایه                    

ای فیزیکی به تولید ناخالص داخلی کشور          های سرمایه   ، نسبت موجودی دارایی   “نسبت سرمایه به با ده   ”شود و     نامیده می  .“5.2قانون  ”این مسأله     1

 2/5درصد،    522با ده به ار ش    -هست. به منظور تثبیت نسبت سرمایه        0و    5شود. در بیشتر کشورها این نسبت بین           نقطه شروع آن محسوب می     

تری   درصد تولید ناخالص داخلی صورت گیرد. این امر نشان می دهد کشورهایی که رشد سریع                   1گذاری دیگر باید به ا ای هر          درصد سرمایه 

گذاری کنند. عالوه بر        گذاری بیشتری نیا  دارد، باید به میزان بیشتری سرمایه                اند نیز همانند شرکت در حال رشدی که به سرمایه                  داشته

ها باید موجودی سرمایه فعلی خود را همزمان با کاهش ار ش آن حف  کنند. برای کس                      گذاری جهت رشد، کشورها نیز مانند شرکت         سرمایه

 اطالعات بیشتر به مقاله  یر رجوع شود:  

Farewell to cheap capital? The implication of long-term shifts in saving and investment,  مؤسسه جهانی ،

 5211مکنزی، دسامبر 
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های دولتی بدون                  گذاری ناتمام،  یرساخت و کارخانجات بالاستفاده و همچنین پروژه                                                            های سرمایه              پروژه     

گذاری در کشور سود پایینی در بر داشته باشد. این امر                                                        اند که سرمایه               با ده اقتصادی مشخص باعث شده                           

دهد که عالوه بر جذب سرمایه موردنیا ، ایران باید به طور مؤثرتری نسبت به تخصیص منرابرع                                                                                           نشان می       

 اقدام کند.            

گیرد. تحقیق حراضرر                                گذاران خارجی صورت می                      ها در آینده توسط سرمایه                         گذاری       بخش عمده سرمایه               

گرذاری                تریلیون دالر سرمایه                    1تواند در این فاصله  مانی حداقل                                  دهد که به طور کلی ایران می                            نشان می       

گیرد.         گذاری مستقیم خارجی صورت می                            ها در قال  سرمایه                   ا  منابع خارجی تأمین کند که برخی ا  آن                                      

تواند ا  با ار سرمرایره                               رجوع شود(. ایران همچنین به طور بالقوه می                                             “   گذاری در ایران                سرمایه      ”   )به بخش           

برداری کند، هر چند این امر مستلزم تثبیت بیشتر محریرط اقرترصراد                                                                                گذاری بهره            المللی جهت سرمایه                   بین   

گذاران ا  طریق اصالحات اقتصادی است. در حال حاضر، ایران بره دلریرل                                                                                کالن و جل  اعتماد سرمایه                       

المرلرلری                   وری ا  با ارهای بین                     المللی است که عنصر مهمی جهت بهره                                  بندی اعتبار بین                 ها فاقد رتبه              تحریم     

 شود.      محسوب می        


همزمان با رشد صادرات ایران و افزایش درآمد داخلی، نرخ واقعی ریال ایرران                                                                                افزایش ارزش پول                

بره             56222، نرخ ار  رسمی و نرخ اسمی ریال حدود                                     5214کند. در سال                 در طول  مان افزایش پیدا می                          

به ا ای هر دالر                  8222تر ا  نرخ برابری قدرت خرید حدود                                   درصد پایین            72ا ای هر دالر بود که تقریباا                          ً 

رود که این فاصله کاهش یابد و به روند افزایرش ار ش                                                           بود. با توجه به تجربه سایر کشورها، انتظار می                                              

 .   1درصدی در درا مدت منجر شود                           1ساالنه حدود            

ار  توان به بهترین نحو ار ش دالری موردنظر درآمد حاصله برحس               با استفاده ا  نرخ ار  واقعی به جای نرخ ار  با ار یا برابری قدرت خرید می                   1

 . برای مباحث نظری به منابع  یر رجوع شود: 5211مؤسسه جهانی مکنزی، مارچ  جهان شهری: تعیین قدرت اقتصادی شهرها،داخلی را برآورد کرد. 

 Paul A. Samuelson, "Theoretical notes on trade problems", Review of Economics and Statistics, Volume 

46, number 2, May 1964; and Bela Balassa, "The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal, 

"Journal of Political Economy, volume 72, number 6, December 1964.  
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ترریرلریرون دالر                                   1محر  اقتصادی مذکور، تولید ناخالص داخلی ایران                                                    7گیری ا  هر              در صورت بهره            

های       جنوبی، نیجریه و پرو بین سال                             چه همانند کشورهای کره                       عنوان مثال، چنان                  افزایش پیدا خواهد کرد. به                           

درصد برسد و همچنین در صرورت افرزایرش                                                          4تا      0وری ایران به                ، نرخ رشد ساالنه بهره                    5215و     1995

درصد )در راستای عملکرد فعلی ترکیه(، هر دو                                                 9درصد و کاهش بیکاری به                         49مشارکت نیروی کار به                     

درصردی ترولریرد                                   2وری و افزایش مشارکت نیروی کار باعث رشد ساالنره حردود                                                                   عامل افزایش بهره                

خواهند شد. چنین رشد واقعی درآمد داخلی موج  افزایش ار ش                                                                5202ناخالص داخلی واقعی تا سال                           

تریلیون دالر و                         1/4حدود        5202ار  خواهد شد و در نتیجه این امر، تولید ناخالص داخلی ایران در سال                                                                  

بینی شده خواهد شد.                      دالر بر حس  نرخ ار  واقعی پیش                              12222یا سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدود                                     

 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.                                 8عالوه،         به  

درصردی ار ش                         6طور کلی، افزودن یک تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی به منزله رشد ساالنره                                                                                  به  

 درصدی تصریح شده است.                      8باشد. در برنامه پنج ساله دولت هدف مبنی بر رشد                                                 اقتصاد می         

کنیم و نرخ رشد واقعی در هر سال نوسان پیردا خرواهرد                                                                سال صحبت می             52البته ما درباره نرخ رشد طی                            

برداری ا  یرفیت بالقوه و احیای اقرترصرادی را                                                              ها امکان بهره               عنوان مثال، در ابتدا که رفع تحریم                                   کرد. به         

آورند، نرخ رشد واقعی باالتر خواهد بود و در درا مدت، رشد به اندا ه قابل توجهی منوط بره                                                                                              فراهم می        

 باشد.         تغییرات ساختاری و سایر اصالحات صورت گرفته در عملکرد اقتصاد می                                                            

       

و همچنین ایجاد هشت میلیون شغرل                                    5202ایران قابلیت افزودن یک تریلیون دالر به اقتصاد جهانی تا سال                                                           

الربرتره نره                          -جدید در داخل کشور را داراست. تحقق این یرفیت مستلزم ایجاد اصالحات قرابرل تروجره                                                                                               

وری و افزایش نررخ مشرارکرت                                        در عملکرد اقتصاد ایران ا  جمله تسریع قابل توجه رشد بهره                                                         -غیرممکن       

باشد. اگرچه وییفره خرطریرری اسرت، ولری                                                                    گذاری مؤثر می               نیروی کار همراه با جریان گسترده سرمایه                                      
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های تقویت مستمر و قوی، تولریرد                                      جنوبی، مالزی و برخی ا  کشورهای اروپای شرقی با بکارگیری روش                                                            کره   

برداری ا  این یرفیت در ایران مستلزم اصرالحرات                                                    اند. بهره            ها افزایش داده                ناخالص داخلی خود در طول سال                           

طلبی و با ده با ار محصول و گسترش پویایری                                              گذاری مناس ، افزایش رقابت                           قابل توجه جهت جذب سرمایه                        

های مورد نظر برای ایرران                                  حل    ها و همچنین انواع راه                       طور مفصل به این چالش                      با ار کار است. در فصل بعد به                              

 شود.        پرداخته می          
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بر خالف تمامی تردیدهایی که در مورد ایران وجود         

های   انگیزی برای شرکت    های شگفت   دارد، فرصت 

عنوان     المللی در این کشور فراهم است. ایران به          بین

با ار مصرفی بزرگ و بکر  مانی محل حضور                

عالوه ایران ا       برندهای قوی جهانی بوده است. به        

مبنای تولیدی متنوع، نیروی کار ماهر و قابلیت تبدیل         

    های  ای برخوردار است. هیئت      شدن به قط  منطقه    

المللی کشورهایی چون فرانسه، آلمان،        اقتصادی بین 

ها به منظور     ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا پس ا  لغو تحریم        

های کاری در ایران ا  تهران با دید          شناسایی فرصت 

اند. والدیمیر پوتین نیز به همراه هیئت روسی در   کرده

 به تهران سفر نمود. 5212ماه نوامبر سال 

کند.   ایران ا  حضور کشورهای خارجی استقبال می        

گذاری مستقیم خارجی     دولت به طور ویژه بر سرمایه     

نظر در  اولویت اقتصادی مورد    01به عنوان یکی ا       

( تأکید   5216-5251ساله  )      2برنامه ششم توسعه      

دارد. در این راستا دولت اعالم نمود که روند                  

تر خواهد    دریافت ویزا برای مدیران خارجی را آسان      

 کرد.  

 

ا  دیدگاه دولت ایران، کیفیت و کمیت                       

گذاری خارجی ا  اهمیت یکسانی برخوردار         سرمایه

ها  گذاری است. این کشور قادر به انجام برخی سرمایه

گذاری مستقیم    باشد ولی ا  سرمایه     به شکل بومی می   

کننده انتقال فناوری است و             خارجی که تسهیل    

های سا مانی به        موج  بهبود مدیریت و مهارت        

شود نیز استقبال      عالوه افزایش تحقیق و توسعه می        

 خواهد کرد.  

های   مدت ایران ا   نجیره       به دلیل جدایی طوالنی     

گذاری مستقیم      ار ش با ارهای جهانی، سرمایه        

خارجی نقش کلیدی در کمک به ارتباط مجدد آن           

های صادرات و      با تجارت جهانی و ایجاد فرصت        

کند. به طور کلی،        واردات در این کشور ایفا می        

مزایای مذکور امکان رشد اقتصادی، کاهش شکاف        

های   وری با سایر کشورها و افزایش تعداد شغل          بهره

 آورند.   ثابت و با درآمد بهتر را در ایران فراهم می

گذاری مستقیم خارجی در برابر با        میزان فعلی سرمایه  

میلیارد دالر است که نسبت به تولید ناخالص               40

داخلی و همچنین در مقایسه با دیگر اقتصادهای               

 گ اری در ایران سرمایه
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درصد ا     11نویهور، رقم پایینی است و کمتر ا             

گیرد. در    تولید ناخالص داخلی ایران را در بر می           

گذاری مستقیم خارجی ا  تولید       مقایسه، سهم سرمایه  

ناخالص داخلی با ارهای نویهور کشورهای گروه         

درصد است. سهم      57به طور میانگین برابر با           52

گذاری مستقیم خارجی در ترکیه چهار برابر           سرمایه

باشد. سهم      میلیارد دالر می        172ایران، یعنی      

گذاری مستقیم خارجی مکزیک در سال              سرمایه

 .1میلیارد دالر بیشتر ا  ایران بود 022تقریباً  5214

گذاری مستقیم خارجی در ایران به          شرایط سرمایه  

ها دشوار شده است، اما حتی قبل ا              واسطه تحریم 

گذاری مستقیم خارجی در      ها نیز سرمایه    اعمال تحریم 

بر   های سرمایه   این کشور بر تعداد محدودی ا  پروژه       

کرد و    متمرکز بود که شغل  یادی را ایجاد نمی            

انتقال فناوری را نیز محدود کرده بود. ایران به منظور          

گذاری   استفاده بهتر ا  منابع طبیعی خود به سرمایه           

مستقیم خارجی نیا  دارد و همچنین نیا مند                   

گذاری مستقیم خارجی در        بخشی به سرمایه     تنوع

های مبتنی بر نیروی کار و خدمات و                      بخش

فروشی   های مصرفی همچون تولید و خرده           بخش

است. همچنین، این کشور به منظور بهبود کیفیت و           

ار ش محصوالت موجود در کشور، ا  حضور              

های خارجی در با ارهای داخلی خود                شرکت

 کند. استقبال می

نفت، گا  و صنایع وابسته همچون پتروشیمی و                

های حو ه انرژی ایران بسیار مورد توجه                 بخش

اند. همچنین در      المللی قرار گرفته     های بین   شرکت

بخش مواد معدنی و مواد اولیه که ایران دارای ذخایر          

های متعددی مشاهده      قابل توجهی است نیز فرصت      

المللی    های بین     شود. به طور کلی، شرکت            می

توانند ا   یرساخت صنعتی و نیروی کار تحصیل           می

عنوان مثال با سا ی      مند شوند. به     کرده ایران بهره   

های خودروسا ی و نوسا ی           بعضی ا  کارخانه    

تأسیسات آنها، بهبود با ده انرژی و افزایش یرفیت          

وری در این      استفاده باعث افزایش قابل توجه بهره        

برداری ا  استعدادهای مهندسی      شود. بهره   کشور می 

ایران جهت ارائه خدمات فنی رقابتی که باعث رشد           

هایی چون      نوآوری و اتخاذ فناوری در بخش            

 های اطالعاتی کشور.   برگه؛(UNCTADکنفرانس تجارت و توسعه سا مان ملل )  1
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شوند، مثالی دیگر در این  مینه به شمار          می  لجستیک  

 آید. می

گذاران   میلیون نفر ایرانی ا  جمله سرمایه         0بیش ا    

ها   آیند که بسیاری ا  آن   خارجی عالقمند به شمار می

پزشکان و افراد موفق، ثروتمند و بانفوذی هستند که          

گذاری در میهن      در صورت با گشت برای سرمایه      

توانند تخصص و سرمایه خود را به کشور به           خود می 

ارمغان آورند. ایران با توجه به اندا ه با ار و قدرت            

خرید شهروندان خود با اری بالقوه جذاب برای             

 المللی کاال و خدمات مصرفی است. های بین شرکت

همزمان با تصوی  قانون حمایت و           5225ا  سال    

گذاری خارجی، ایران ا                    ارتقای سرمایه    

گذاران خارجی حمایت کرده و به عنوان مثال      سرمایه

گذاری را یکسان تلقی کرده و امکان            انواع سرمایه 

های   انتقال منابع مالی و سود سهام و برخی ضمانت           

های   قانونی را فراهم آورده است. همچنین شرکت         

خارجی به جز برخی موارد استثناء، قادر به مالکیت            

های ایرانی هستند. اخیراً دولت به        درصد شرکت   122

گذاری مشتر     های سرمایه   دنبال تسهیل مشارکت   

تواند با ایجاد محیط تجاری       باشد. دولت ایران می     می

و قوانین شفاف و پایدار نظارتی موج  ترغی  بیشتر         

گذاری مستقیم خارجی شود )در فصل بعد            سرمایه

شود(. همچنین دولت        این موضوع شرح داده می       

تواند با ارائه شرایط ویژه برای مشارکت                    می

ها و اختصاص      گذاران خارجی در مزایده       سرمایه

گذاری   ها ا  سرمایه    ها به آن    تعداد بیشتری ا  مزایده   

 خارجی حمایت کند. 

در حال حاضر دولت چندین مناطق آ اد تجاری              

ایجاد کرده است. گسترش روابط اقتصادی و تجاری        

به خصوص با کشورهای جنوب غرب آسیا با هدف          

تبدیل شدن به قط  تجارت و ترانزیت ا  جمله                

های کلی مطرح شده در برنامه پنج ساله                اولویت

ها قبل ایران نقطه        آید. ا  قرن     توسعه به شمار می     

ارتباطی شرق به غرب ا  طریق جاده ابریشم بوده              

رسد مایل به احیای این نقش با            است و به نظر می      

 کمک شرکتهای خارجی است.
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 های موجود در ایران بررسی فرصت

گذاری مستقیم خارجی ایران تاکنون به  بخش عمده سرمایه

 صنایع استخراجی اختصاص داشته است.

گذاری مستقیم خارجی  سهام سرمایه

 ایران نسبتاً کم است.                          

 شهر ایران دارای بیش از یک میلیون جمعیت هستند  8

تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید 

 ناخالص داخلی ایران  

بزرگترین 

با ار خودرو 

 در خاورمیانه 

% تولید 5/2

جهانی 

 پتروشیمی 

برند داخلی  9

برند  12ا  

مصرفی برتر 

بر حس  

 درآمد  

ترین  کم

های  هزینه

عملیاتی میدان 

نفت و گا  در 

 جهان 

درآمد بالغ بر 

دالری  52222

 % خانوارها 42

میراث  19

جهانی 

 یونسکو 

دسترسی 

%22حدود 

خانوارها به 

 کامپیوتر 

تولید داخلی 

92%

محصوالت 

 دارویی 

افزایش دو 

برابری نفوذ 

اینترنت در 

های  فاصله سال

5214-5211 

صادرکننده 

 خالص برق 
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             2510سال         ای برای         ها و برنامه             چالش      -1

میلیون شغل جدید و افزایش                            8اگر چنانچه در فصل قبل گفته شد، ایران در پی تحقق رشد پایدار، افزودن                                                                    

های       های کلیدی که فراتر ا  تحریم                             باشد، بایستی چالش                   تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی جهانی می                                            1

های خود نه تنها نرفرت، گرا  و ذخرایرر                                                               بایست ا  همه دارایی                     المللی هستند را برطرف کند. ایران می                                       بین   

معدنی، بلکه بافت متنوع شهری، سرمایه انسانی با کیفیت و کارآفرینان پویا استفاده ار شمندتری نرمرایرد.                                                                                                          

طور کلی برای اقتصاد جهران یرک                                         های بالقوه برای ایران و همچنین کس  و کار جهانی و به                                                       این سرمایه          

 فرصت بزرگ است.              

گذاری خارجی، فناوری و مدیریرت                                   برای در  این فرصت، ایران نیا مند اقتصادی پویا در جذب سرمایه                                                           

هرایرش را                         مدرن است. همچنین ایران نیا مند نظام مالی کارآمدی است که به طور مؤثر بتواند اندوخرتره                                                                                          

سا نده، با ار کار منعطف و ماهرتر و محیط کس  و کار حامری رقرابرت پرویرا و                                                                                                    گذاری       جذب سرمایه          

های شهری، حمل و نقل و ارتباطات ایران بایستی ارتقا داده شوند و همچنین                                                                        کارآفرینی سا د.  یرساخت                         

 های کس  و کار  نیز بهبود یابند.                                   شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی و فعالیت                                           

تر اقتصاد کالن همراه با تورم قابل مدیریت، نرخ ثابت ار  و                                                           تمامی تغییرات یادشده باید در ساختار مطلوب                                         

ریزی و اجرای این اصالحات و گذار به سروی یرک                                                      سیاست مالی پایدار و متعهدانه صورت گیرد. برنامه                                                

اقتصاد مولد و مدرن مستلزم گذشت  مان و مشارکت کامل دولت و بخش خصوصری در ایرران و در                                                                                                        

 المللی است.             عرصه بین        

 

گذار به سوی اقتصاد مولد مستلزم گذشت زمان و مشارکت میان بخیش خصیوصیی و                                                                                     

 دولتی در ایران و خار  از کشور است.                                  
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اولرویرت                01دیدگاه دولت درباره بسیاری ا  این اهداف در برنامه ششم توسعه بیان شده است. در این برنامه                                                                                          

درصدی تولید ناخالص داخلی                            8اقتصادی تعیین شده است که موارد متعددی را با هدف تحقق رشد ساالنه                                                                

ها در حو ه انرژی بوده و شامل رو آمد کردن صنعت نفرت و                                                              دهد. برخی ا  اولویت                       تحت پوشش قرار می                

های باالدستی و پایین دستی، کراهرش شردت انررژی و                                                                          های داخلی در فعالیت                     گا  و توسعه بیشتر مهارت                       

ها شامل ارتقای مدیریت اقتصاد کرالن،                                            های تجدیدپذیر در اقتصاد است. دیگر اولویت                                            افزایش سهم انرژی                

گذاری خارجی نیز به عنروان                               افزایش اندا ه و استقالل صندوق توسعه ملی و تقویت نظام مالی است. سرمایه                                                                      

شرود. در                        ها محسوب مری                    عامل بهبود کلی محیط کس  و کار و ساختار با ار رقابتی ا  جمله این اولویت                                                                      

های یاد شده، تغییراتی را ایجاد کرده است ولی هنو  اقدامات  یرادی                                                                     حال حاضر، دولت در برخی ا  حو ه                              

 . 1برای اجرای جزئیات و کلیات برنامه باید صورت گیرد                                               

هرای مروجرود                              ترین چالش           ترین و مهم            حو ه اقتصاد ایران متمرکز است که ا  نظر ما بزرگ                                                4این فصل بر             

عطف مهمی اسرت. ایرجراد                                          آیند. ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کالن نقطه                                               برای رشد آتی آن به شمار می                          

وری و با سا ی بخش مالری                             محیط نظارتی و تجاری جذاب، اصالح با ار کار جهت افزایش اشتغال و بهره                                                                 

 آیند.         جهت تضمین ثمربخشی آن در رشد اقتصادی ا  دیگر موارد به شمار می                                                            

 ایجاد شرای  پایدار در اقتصاد کالن                                

گرذاری و                      ایجاد یک محیط پایدار برای اقتصاد کالن کشور با حمایت مؤسسات معتبر ال مه جذب سرمایه                                                                               

سال آینرده                52افزایش صادرات، افزایش مصرف داخلی، افزایش اشتغال و بهبود استانداردهای  ندگی طی                                                                               

 است.    

های گذشته، ایران به دلیل عدم پایداری دچار انقباض اقتصادی شده بود. نوسانات بسیاری در رشرد                                                                                                    در سال      

مشاهده شده است که                     5214درصد در سال               4تا مثبت           5215درصد در سال               7تولید ناخالص داخلی ا  منفی                            

درصرد               12به بریرش ا                                1997اند. بیکاری ا  سال                      های غیرنفتی و گا ی نوسانات کمتری داشته                                        البته بخش         

 
  5212ژوالی،   5،، فایننشال تریبون“درصدی، برنامه ششم توسعه 8رشد ساالنه ”1
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  1درصد رسید.            42تورم به           5210رسیده است، نرخ ار  دستخوش کاهش و تنزل بسیار شد و در ژوئن سال                                                              

هرای              عملکرد دولت و بانک مرکزی هم در آن  مان این روند را تشدید نمود: به عنوان مثال بریرن سرال                                                                                                   

ها )که توسط بانک مرکزی تأیید شد( بسیار پاییرن برود.                                                                   نرخ بهره تعیین شده توسط بانک                              5210تا      5212

 این موضوع مانع مهار تورم و تخصیص منابع ناکافی در اقتصاد ایران شد.                                                                 

برابر نرخ رسمی بود که موج  افزایش ریسک نرخ ار  شد. بره                                                              5نرخ ار  غیر رسمی در آن  مان بیش ا                                     

عالوه برخی ا  اقدامات انجام شده در راستای بهبود شرایط مالی هم نتایج موردنظر را در برنرداشرت. بره                                                                                                             

ها مانند یارانه انرژی که بره عرنروان اصرالحرات                                                                   حذف برخی ا  یارانه                    5212عنوان مثال، در دسامبر سال                           

ضروری برای تضمین پایداری مالی در بلندمدت صورت گرفت، در کوتاه مدت منجر به افزایرش ترورم                                                                                                

 شد.   

  5212درصد تا پایان سرال                            12اخیراا دولت و بانک مرکزی موفق به کاهش مستمر تورم منطقه به منطقه به      ً                                                             

درصد تولید ناخرالرص                           1. همچنین دولت ضمن مدیریت نرخ ار ، کسری بودجه دولت را حدود                                                             5اند     شده   

درصد در               0بینی شده است که کسری بودجه به کمتر ا                                          است. البته پیش                    نگه داشته           5214داخلی در سال              

 . 0علیرغم کاهش شدید قیمت نفت در همین سال برسد                                            5212سال     

های موجود در ایران، دولت در راستای مدیریت اقتصاد کالن خود برای دستیابی به رشد و                                                                                  با وجود چالش            

مدت اقدامات متعددی انجام داده است. مدیریت اقتصاد کالن دارای اثر تعادلی است: ا                                                                                      پایداری طوالنی             

تواند بره اقرترصراد                                   بخشی به رشد واقعی می                      های پولی یا مالی برای سرعت                            یک طرف ارائه برخی محر                       

های کالن باید مانع افزایش تورم، شکل گیری انتظارات یا تعادالت                                                              کمک کند و ا  طرف دیگر، سیاست                            

گذاری و همچنین اجترنراب ا  افرزایرش                                                       ناپایدار شوند. حف  نرخ ار  پایدار در تسهیل تجارت و سرمایه                                                           

های تورم    ؛ داده 5212المللی پول، اکتبر      اندا  اقتصادی جهان، صندوق بین      های مربوط به درآمد ناخالص داخلی و بیکاری برگرفته ا  چشم             داده  1 

 5212المللی پول، اکتبر  منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین  ای: اندا  اقتصاد منطقه برگرفته ا  چشم

 5212شاخص ماهانه قیمت مصرفی، مرکز آمار ایران، دسامبر 5

  5212المللی پول، اکتبر  دورنمای اقتصادی جهان، صندوق بین0
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 آید.        پذیری تأثیر منفی دارد، عنصری حیاتی به شمار می                                               سریع ار ش ریال که بر رقابت                          

سه عنصر کلیدی برای حف  این تعادل عبارتند ا : سیاست مالی متمرکز بر رشد واقعی، سیاست پولی مبرنری                                                                                                      

 ها و مؤسسات شفاف و معتبر.                           بر حف  ثبات قیمت                

 سیاست مالی متمرکز بر رشد واقعی                              

ای توسط دولت ایران اترخراذ شرده                                             همزمان با سقوط قیمت نفت، سیاست مالی نسبتاا محتاطانه                                         ً           5214ا  سال        

است. در سیاست مالی ایران باید تعادل درآمدها بین منابع نفتی و غیرنفتی و چگونگی بهترین اسرترفراده ا                                                                                                                 

های آتی )به بخش مدیریت درآمدهای                                     درآمدهای نفتی برای رشد اقتصاد مولد و محافظت در برابر شو                                                         

 ها مورد توجه قرار گیرد.                           نفت و گا  مراجعه شود( به عالوه مخارج و نحوه استفاده مؤثرتر ا  آن                                                               

 مدیریت درآمد نفت و گاز                      

المللی، ا               های بین         ایران باید ضمن آمادگی خود برای افزایش احتمالی درآمد نفت و گا  پس ا  رفع تحریم                                                                             

 مند شود.          تجربیات خود در مدیریت درآمدهای غیرمنتظره نیز بهره                                                 

آغا  شد، اقتصاد ایران دچار ناپایداری شد و تا اواخر                                                      1970های نفت که ا  سال                     پس ا  افزایش شدید قیمت                      

و البته کاهش ذخایر                        گذاری       این وضعیت ادامه یافت. پس ا  این دوره، کشور شاهد افزایش سرمایه                                                               82دهه     

هرا در                    مدت بود. این امر نیز به نوبه خود موج  بحران توا ن پرداخت                                                            های کوتاه           ار ی و تعداد  یادی وام                      

حساب ذخریرره ار ی                             5215تا سال          5222گذاری گردید. ا  اوایل سال                               و کاهش شدید سرمایه                    1990سال     

گذاری سا نده مورد استفاده قرار                                  شد که بخش عمده آن به جای اینکه در سرمایه                                          توسط دولت مدیریت می                   

هرای          پذیری اقتصاد در برابر شو                            شد. این موضوع باعث آسی                            ها می       های داخلی و یارانه                    گیرد، صرف وام             

، افزایش تورم و کاهش رشرد ترولریرد نراخرالرص داخرلری و                                                                                          5215خارجی، سقوط ار ش ریال در سال                              

 . 1گذاری گردید             سرمایه      

مطابق تحقیقات قبلی مؤسسه جهانی مکنزی، کشورهای دارای منابع غنی معموالال با این نوع  نوسانات مواجه                                                                    ً                           

، خالصه اقتصادی سه ماهه     University of Illinois at Urbana-Champaign  ،5212سید هادی اصفهانی، تجربه ایران با ثروت بادآورده نفت،            1 

 های توسعه جهانی، بانک جهانی های رشد برگرفته ا  شاخص داده.5212، بانک جهانی، جوالی 2خاورمیانه و شمال آفریقا، شماره 
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های طبیعی خرود جرهرت                                  شوند، به طوری که برخی ا  این کشورها به راحتی قادر به استفاده ا  ثروت                                                                      می  

، بیش ا  نیمی ا  این کشورها موفق بره کسر                                                        1992ایجاد رفاه بلندمدت برای ملت خود نیستند. ا  سال                                                  

و فرقرط یرک                             اند     ها موفق به ایجاد رفاه کلی شده                               اند. تعداد معدودی ا  آن                           میانگین نرخ رشد جهانی نشده                          

 .   1اند     ها قادر به حف  رشد فراتر ا  منابع خود شده                                           سوم آن      

های موفق کشورهایی همانند بوتسوانا و نروژ بیانگر اهمیت تشکیل مؤسسات و مدیریت بخش منابع،                                                                                          نمونه     

پذیری قدرتمرنرد، حرمرایرت ا  یررفریرت داخرلری،                                                                                      ها، تضمین سیاست مالی و رقابت                              توسعه  یرساخت             

گیری در مورد چگونگی مصرف عاقالنه منابع وسیع ثروت و تبدیل این ثروت به توسعه اقتصرادی                                                                                        تصمیم     

 باشند.          تر می       گسترده      

ایران با استناد به تجربه تاریخی خود و دیگر کشورها در حف  درآمد حاصل ا  منابع باید همرواره بره دو                                                                                                              

هرای جراری و                                نکته  یر توجه داشته باشد: لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گا  برای هزیرنره                                                                                    

 گذاری دقیق درآمدهای مذکور.                            اهمیت سرمایه            

به عنوان سرهرمری ا  کرل                                         -دولت در حال حاضر اقدامات متعددی مبنی بر کاهش درآمدهای نفتی خود                                                                

ا  طریق افزایش درآمدهای مالیاتی انجام داده است. همچنین دولت در راستای تقویت                                                                                 -ای    درآمد بودجه           

درصد ا  درآمدهای نفت و گا  را به این صندوق اختصراص داده اسرت.                                                                             02صندوق توسعه ملی خود،                      

اولویت تعیین شده در برنامه ششم توسعه دولت است. به عالوه، دولت به طور                                                                       01صندوق مذکور یکی ا                     

ویژه درصدد ایجاد روابط مستقل و برابر با بانک مرکزی ایران و برودجره دولرتری اسرت ترا ا  صررف                                                                                                                               

 . 5مدت جلوگیری نماید                   های صندوق جهت اهداف سیاسی و مالی کوتاه                                        دارایی      

 

برانگیز در ایران، این کشور در حال حاضر ا  جایگاه مالی نسبتاا قوی برا                                                             ً            طور کلی با وجود شرایط چالش                            به  

 1 
Reverse the curse: Maximizing the potential of resource-driven economies, McKinsey Global Insti-

tute, December 2013.   
5
  5212ژوالی،   5،فایننشال تریبون ،“توسعه ششمدرصدی، برنامه  8رشد ساالنه ”



گزارش مقدماتی -ایران: فرصت یک تریلیون دالری؟  مؤسسه جهانی مکنزی 60  

المللی پول،               های نسبتاا پایین، بدهی کم و کسری جزئی برخوردار است. مطابق آمارهای صندوق بین          ً                                                                    هزینه     

-5215هرای                  درصد تولید ناخالص داخلی در فاصلره سرال                                                19های دولتی در ایران به طور متوسط                                   هزینه     

درصد کاهش یافته است. این                              16و     12به ترتی  به               5214و     5210های       گیرد که در سال                را در برمی            5228

(.      1درصرد اسرت                        02ای حدود           رقم بسیار کمتر ا  دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه است )میانگین منطقه                                                                   

شایان ذکر است که آمار مربوط به بخش عمومی منظور نشده است و این در حرالری اسرت کره ار ش                                                                                                               

 .   5دولتی بسیار بیشتر است                       اقتصادی نهادهای دولتی یا شبه                            

درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. البته ممکن است این رقم کمتر ا                                                                            16بدهی دولت برابر با                    

تروانرد               تر می       حد برآورد شده باشد. مطابق تعریف و ارت امور اقتصادی، بدهی دولت به مفهومی گسترده                                                                                

درصدی بردهری                        22درصد تولید ناخالص داخلی باشد. رقم مذکور با نسبت بیش ا                                                             02رقمی نزدیک به               

با تروجره بره فرقردان                                           دولت به تولید ناخالص داخلی در بسیاری ا  اقتصادهای پیشرفته قابل مقایسه است.                                                                            

های دولتی کسری خود را به وسیله دریافت وام ا                                                 با ارهای اولیه و ثانویه کارآمد برای بدهی دولت، نهاد                                                   

کنند. در نتیجه این امر، منابرع برانرکری                                                         ها یا به تأخیر انداختن پرداخت خود به پیمانکاران جبران می                                                          بانک    

شود و این مسأله قدرت پیمانرکراران دولرتری                                                         کمتری به اعطای وام به بخش خصوصی اختصاص داده می                                              

اقتصاد نیز تأثیرگذار خواهد بود. دولت                                      الشعاع قرار داده و بر کل                            خود را تحت              برای تحقق تعهدات قانونی                       

در    اخیراا اقداماتی مبنی بر مدیریت بدهی دولت و ایجاد با ار برای آن انجام داده است. در ایرن راسرترا،             ً                                                                                                   

دولت برای اولین بار اسناد خزانه اسالمی قابل معامله را در با ار بورس ترهرران صرادر                                                                                              5212سپتامبر سال             

 نمود.     

درصد تولید ناخالص داخلی                           5ا  لحاظ ترا  کلی مالی ایران، کسری بودجه کشور به طور متوسط کمتر ا                                                                    

کشور ا  خاورمیانه، شمال      55، مقایسه اطالعات    5212المللی پول، اکتبر      ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین         اندا  اقتصاد منطقه    چشم  1 

  (MENAPآفریقا، افغانستان و پاکستان )

درصد  62به بیش ا  1982درصد تولید ناخالص داخلی در دهه  02بنا بر اطالعات بانک مرکزی ایران، سهام کل بخش دولتی ا  میانگین حدود 5

رسیده است. حسین با محمدی و اکبر چشمی، اندا ه دولت در اقتصاد ایرانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آگوست  5224در سال 

5227  
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. البته مقایسه کسری برودجره ایرران برا دیرگرر کشرورهرای                                                                                           1بوده است          5210-5214های       در فاصله سال            

تولیدکننده نفت حاکی ا  این واقعیت است که جایگاه مالی کنونی کشور به اندا ه چند سرال گرذشرتره                                                                                                             

گذاری  یادی ا  بین رفته است. میانگین کسری ایران برابر با                                                            های ذخیره و سرمایه                    مطلوب نیست و فرصت                 

بود و این در حرالری اسرت کره سرایرر                                                                   5215و     5228های       درصد ا  تولید ناخالص داخلی بین سال                                    2/1

 . 5بودند     درصد        2/2کشورهای صادرکننده نفت منطقه دارای میانگین ما اد                                                 

درصردی                52توان گفت درصد درآمد ا  تولید ناخالص داخلی با نرخ بریرش ا                                                                              در ارتباط با درآمد می                     

درصرد درآمرد دولرت                                    40حدود      .   0درصد رسید           14به حدود           5214کاهش قابل توجهی یافت و در سال                               

ا  نفت به دست آمد و کاهش جهانی قیمت نفت و گا  همراه با افزایش تحریم باعث                                                                            5210ایران در سال              

میرلریرارد                    54به      5211میلیارد دالر در سال                      21که ا          درصدی درآمد نفت دولت شد، به طوری                                  22کاهش      

 رسید.       5214دالر در سال            

تواند روند فعلی را معکوس نماید. البته عملکررد دولرت در                                                                        افزایش صادرات نفت در دوره پساتحریم می                                     

آمیز بوده است. به عنوان مثال، مالریرات برر ار ش                                                                   تأمین مخارج خود ا  درآمدهای غیرنفتی هم موفقیت                                             

  5214درصد در سال                   1/2به      5215درصد در سال               2/8افزوده به عنوان سهمی ا  تولید ناخالص داخلی ا                                                

هایی برای افزایش نرخ مالیات بر ار ش افزوده، کاهش معافیت مالریراتری و                                                                                  افزایش یافت. همچنین برنامه                            

 . 4های وصول مالیاتی در آینده در نظر گرفته شده است                                                بهبود روش         

هایی همچون آمو ش، سالمت                          های دولت در حو ه                  تر، ضروری است هزینه                     عالوه بر مبنای درآمدی جامع                         

ها متمرکز شود که بیشترین تأثیر را بر گسترش بلندمدت رشد و تولید دارنرد. هرمرچرنریرن،                                                                                                             و  یرساخت         

ها حرذف             تواند به صورت مرحله به مرحله جهت بهبود اقتصاد و افزایش سطح درآمد خانواده                                                                          ها می       یارانه      

، آمار و ارقام کسری بودجه ایران در مجموعه           5212المللی پول، اکتبر      ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین         اندا  اقتصاد منطقه    چشم  1 

 های مختلف، یکسان نیست. داده

 همان 5 
 5212المللی پول، اکتبر  اندا  اقتصاد جهان، صندوق بین چشم 0

 (، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران5214/5210) 1095اطالعات مالیاتی ا  بررسی ساالنه  4
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    های جایگزینی یارانه                     های برنامه ششم توسعه است که با اجرای سیاست                                            ها یکی ا  اولویت                  شود. اصالح یارانه                

 توان به این مهم دست یافت.                             نقدی با یارانه کاالیی و تأثیرگذاری تدریجی بر قیمت با ار می                                                         

   قیمت        پولی مبنی بر ت بیت                      سیاست     

ثباتی چشمگیر نظام پولی و اقتصادی تو م با تورم مصرفی فزاینده، دو برابر شدن عرضره                                                                                     پس ا  یک دوره بی                

سرالره در                         5( و انقبراض                     5210و     5212های       درصد بین سال                -11پول و نرخ سود واقعی منفی ) با میانگین                                         

 (.  8میزان تولید ناخالص داخلی، ایران درصدد دستیابی به رشد مجدد است )نمایه                                                                      

تورم به صورت میانگین نرخ ساالنه محاسبه  –توجه : تاریخ محاسبه ماه مارس برابر با پایان سال ایرانی است . پول شاخص ار  ، سپرده های در گردش و دیداری است 
 شده است

 منبع : بانک مرکزی ایران

 8نمایه 

 تورم باال و مت یر، افزایش قابل توجه در اندوخته پولی 
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های گذشته، اثرات منفی سیاست پولی بیش ا  حد تطبیقی کشور با اجرای دو سیاست  یر تشدید                                                                                      در سال        

ای مواد غذایری                    های یارانه            که طی آن قیمت               5212قیمتی ا  اصالحات یارانه در سال                                “   گذار    ”   شد: سیاست             

هزینه تحت عنوان پروژه مسکن مرهرر                                        و انرژی با یارانه نقدی به خانوارها جایگزین شد و برنامه مسکن کم                                                              

 .   درصدی پایه پولی شد                    42های باال موج  افزایش                       که به دلیل هزینه                

، دولت ایران اقدامات بسیاری در  مینه کنترل تورم انجام داده است کره ترا حردودی نریرز                                                                                                           5210ا  سال        

است. این امر بیشتر ا  طریق تثبیت نرخ مبادله دالر با وجود شو  ناشی ا  تنزل قیمرت                                                                                        آمیز بوده           موفقیت      

نفت، استحکام پایه پولی و هزینه و انجام اقدامات اولیه برای بهبود کارایی عملیاتی بانک مرکزی محرقرق                                                                                                      

درصرد در                      12درصد به               42و به عبارتی               5210شده است. تورم قیمت مصرفی ا  میزان اوج آن در سال                                                   

  5217کاهش یافته است. دولت درصدد کس  نرخ تورم تک رقمی ترا پرایران مرارس                                                                                           5212پایان سال           

 1است.    

ایران در مسیر پیشرفت خود با دو چالش اصلی سیاست پولی مواجه است که عبارتند ا : تثبیت نرخ ار  و                                                                                                      

 اجرای سیاست پولی با هدف تثبیت قیمت به نحوی که مانع رشد نباشد.                                                             

              درصرد و                 62ریال        -، نرخ رسمی مبادله دالر                     5214و ژانویه سال                5211. بین ژانویه سال                    ت بیت نر  ارز

. این مسئله باعث ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و مروا ی                                                       5درصد کاهش یافت               72“   موا ی     ”   نرخ غیررسمی             

بینری           ار  و افزایش فشار تورمی شد. تأثیرات الحاق مجدد ایران به اقتصاد جهانی بر نرخ ار  آن قابل پیش                                                                                             

ای برر نررخ ار  وارد                                            نیست. ا  یک طرف، افزایش صادرات نفت و گا  و رشد اقتصادی، فشار فزاینده                                                                      

کند و ا  طرف دیگر، گشایش با رگانی و تجارت منجر به افزایش واردات و تقاضرا بررای ار هرای                                                                                                        می  

المللی  ، بیانیه مطبوعاتی صندوق بین“کنند جمهوری اسالمی ایران را تکمیل می 5212در سال   4المللی پول، ماموریت ماده  کارکنان صندوق بین” 1

 .5212اکتبر  2پول، 

، گزارش پرسنل، مطبوعات و بیانیه مدیر اجرایی جمهوری اسالمی ایران، صندوق 5214در سال  4ماده ای  هیات مشاورهجمهوری اسالمی ایران:  5

 . 5214اوریل  4المللی پول،  بین
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شود. با توجه به تردید موجود، بانک مرکزی باید آمادگی استفاده ا  ذخایر ار                                                                               خارجی نسبت به ریال می                     

سا ی        خارجی و دیگر ابزارهای سیاست پولی خود جهت حف  تثبیت ار  را داشته باشد. همچنین، یکسان                                                                                     

نرخ ار  رسمی و با ار موا ی ضروری است. البته این مسئله یکی ا  اهداف مقامات دولتی است و تاثریرر                                                                                                     

 آن بر تثبیت قیمت و پیامدهای تورم احتمالی باید با دقت مدیریت شود.                                                                

                        درصرد در                      6,56. بانک مرکزی همزمان با کاهش رشد عرضه ا                                                کنترل تورم بدون کاهش رشد

، کنترل بیشتری بر پایه پولی اعمال کرده                                        5214درصد در سال               1و     5210درصد در سال               5,2به      5215سال     

گذاری مسکن مهر ا                          ها به حذف پروژه سرمایه                        . دولت در راستای تعهد خود مبنی بر کنترل هزینه                                                 1است   

ترا نامه بانک مرکزی و تداوم رشد پول ا  طریق افزایش نرخ اوراق مشارکت سود یا معادل نررخ برهرره                                                                                                        

، هر      0نرخ بهره واقعی مثبت شد                        5229برای اولین بار بعد ا  سال                             5214. در واقع، در سال                   5اقدام کرده است              

درصد است. مؤسسات مالی بدون مجرو ی کره ریسرک                                                                 55چند نرخ بهره اسمی فعلی بسیار باال برابر با                                           

دهرنرد، بره                         تر ا  سطح استاندارد داشته و نسبت به بخش بانکداری رسمی نرخ باالتری را پیشنهاد می                                                                                پایین     

های غیرنقدی در بخش بانکداری ا  جمله مروانرع برانرک مررکرزی در                                                                                         مالحظه دارایی              عالوه حجم قابل             

شوند. البته اخریرراا برانرک مررکرزی                            ً                                مدیریت نرخ بهره بدون توسعه پایه پولی و اعمال تورم محسوب می                                                          

 اقداماتی در این خصوص انجام داده است.                                    

برانگیز است. ایرران ضرمرن                                         های صورت گرفته، مدیریت تورم و نرخ ار  همچنان چالش                                                   با وجود پیشرفت              

مدیریت مسائل نقدینگی و پرداخت بدهی در سیستم بانکداری )که در ادامه ایرن فصرل تروضریرح داده                                                                                                                   

شود(، باید سیاست نرخ بهره پایدار را اتخاذ کند. همچنین، بانک مرکزی باید ا  این اختیار برخروردار                                                                                                        می  

( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. نکته: شامل ار  در 5214-12) 1090های اعتباری و پولی  ( و انباشت5210-14) 1095گزارش ساالنه  1

 شود. های دیداری می گردش و سپرده

، گزارش پرسنل، مطبوعات و بیانیه مدیر اجرایی جمهوری اسالمی ایران، صندوق 5214در سال  4ماده ای  هیات مشاورهجمهوری اسالمی ایران:  5

 .5214اوریل  4المللی پول،  بین
 بانک مرکزی ایران0

تنزل قیمات  

درصادی   21

ریال نسبت به 

دالر باایاان   

هااای    سااال

 6105و  6100
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باشد که مسیر تحول ار ی کشور را با تأکید برکنترل تورم، شناسایی و مدیریت نماید و در عین حرال بره                                                                                                        

پذیری نیز توجه داشته باشد. اقدامات اولیه در این  مینه صورت گرفته است و بررسی                                                                                  مقوله رشد و رقابت                 

 اولیه بانکداری و نظام بانکداری مرکزی نیز تکمیل شده است.                                                         

ترکیه یکی ا  کشورهایی است که موفق به مدیریت چنین تحولی شده است. پس ا  بحران بانکرداری در                                                                                                  

سا ی بانکی خود اقدام کرد. به عالوه، بانک                                           ، دولت ترکیه به اصالحات ساختاری و خصوصی                                      5222سال     

به طور کامل استقالل یافت و تورم کشور توسط بانک مرکزی  ا  رقرم                                                                  5221مرکزی این کشور در سال                       

کاهش یافت. این امر نیز بره احریرای                                                  5224درصد در سال               9به کمتر ا               5221درصد در سال               24بیش ا         

 . 1گذاری خارجی منجر شد                     توان مالی و اعتبار اقتصاد ترکیه و همچنین جذب سرمایه                                                   

 گذاران شفا  و معتبر هستند                           م سساتی که برای سرمایه                      

ها و شهروندان نه تنها به شرایط فعلی اقتصادی، بلکه به انتظارات دربراره آیرنرده واکرنرش نشران                                                                                                                       شرکت    

دهند. جهت برآوردن انتظاراتی چون رشد پایدار درآمدهای واقعی و تورم پایین، مؤسسرات مرجرری                                                                                                      می  

های ضروری و به عبارتی دولت و بانک مرکزی باید به طور شفاف و معتبرر عرمرل کرنرنرد، بره                                                                                                                  سیاست     

گذاری خود باشند. عرنراصرر                                   ها قادر به ار یابی و مدیریت مؤثر خطرات احتمالی سرمایه                                                       که شرکت         طوری    

 اصلی عبارتند ا :                

             های معتبر و مبتنی بر آمارهای قوی و شرفرافری کره                                                                   مدت با استفاده ا  فرضیه                         های مالی میان               تدوین برنامه

اعتباری قوی، اطالعات مذکور برایرد                                          توسط یک نهاد آماری مستقل تهیه شده است. به منظور کس  رتبه                                                          

 توسط یک شخص ثالث به صورت واضح شرح داده شده و تأیید شود.                                                       

 . 5222-5221ترکیه   OECD، مطالعه اقتصادی: 5229المللی پول، اکتبر  اندا  اقتصادی دنیا، صندوق بین چشم 1
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                  ها در همه مؤسسات وابسته                           ها و بدهی           های دولت اعم ا  درآمد و مخارج، دارایی                                       تهیه کل صورت حساب

که امکان مقایسه آنها با دیگر کشورها وجود                                            المللی، به طوری                 به دولت بر اساس بهترین استانداردهای بین                                       

 داشته باشد.           

                          المللی پرول یرا                               المللی مانند صندوق بین                        های مالی دولت توسط مؤسسات بین                               اجرا و بررسی مستقل برنامه

 . 1توسط یک نهاد مالی مستقل                       

                                                     ها، مصونیت در برابر مداخله سریراسری و                                                       بانک مرکزی مستقل با مسئولیت مشخص در برابر تثبیت قیمت

 گیری.         شفافیت تصمیم            

 ایجاد محی  نظارتی و تجاری جذاب                              

گذاری قابل توجه مستلزم رشد سریع و پایدار و همچنین تسهریرل                                                                 تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه                            

 اندا ی کس  و کار در ایران است.                                    روند راه        

به طور کلی، ترویج شرایط مساعد کس  و کار در ایران مورد توجه سه گروه بزرگ ا  ذینفعان ترجراری                                                                                                

قرار گرفته است: کارآفرینان داخلی که به دنبال گسترش یا شروع فعالیت خود هستند؛ ایرانیان مهراجرری                                                                                                      

گذاران و جذب                گذاری آنها باعث ترغی  سایر سرمایه                                   گذاری در ایران بوده و سرمایه                              که به دنبال سرمایه                  

شرونرد.                   گذاری و انتقال فنراوری ترلرقری مری                                                      های چندملیتی که منبع مهم سرمایه                                 شود؛ و شرکت             آنها می       

المللی با خود فناوری، استعداد، مهارت، تجارب مدیریتی و همچنین  نجریرره عررضره و                                                                                                  های بین         شرکت    

آورند که  به ارتقای محیط کس  و کار ایران و رو آمردکرردن                                                               فرآیندهای کس  و کار را به ارمغان می                                   

کند. این روند به منزله شروع چرخه باشکروه                                                فروشی و تولید کمک می                      ها ا  جمله بخش خرده                     همه بخش       

شود ایران ا   مره کشورهایی که به                                    پذیری کشور است و باعث می                          افزودن ار ش و بهبود کیفیت و رقابت                                 

هرای              فروشند و به غیر ا  استخراج و فرراوری                                                منابع وسیع خود وابسته بوده و به طور متداول مواد خام می                                                      

،  Recommendations of the Council on Principles for Independent Fiscal Institutionsبه عنوان مثال رجوع شود به  1

OECD 5214، فوریه. 
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 . 1اولیه نقشی در  نجیره ار ش تولید محصوالت ندارند، خارج شود                                                       

گذاری، رتبه پایریرنری دارد. برر اسراس                                                                 بندی جهانی به عنوان مقصد سرمایه                                 در حال حاضر، ایران در رتبه                          

کشرور بره                     189را ا  بین           118، ایران رتبه              5216اندا ی کس  و کار بانک جهانی در سال                                      های راه         شاخص    

( مجمرع جرهرانری                                5212-16پذیری جهانی )               خود اختصاص داده است. همچنین، بر اساس گزارش رقابت                                                

هرا             کشور ا  آن خود کرده است. البته رتبه ایران در برخی شراخرص                                                                142را  ا  بین              74اقتصاد، ایران رتبه                    

ای دارد کره حراکری ا                                                    ای باالتر ا  میانگین منطقره                              بهتر است. برای مثال، ا  نظر اجرای قراردادها رتبه                                                  

اندا ی کس  و کرار در                                      باشد. همچنین هزینه راه                        می    5211دادرسی ا  سال                   تغییرات اعمال شده در آیین                         

اندا ی کس  و کار در منطقه خاورمیانه و آفرریرقرای                                                              نهم میانگین هزینه راه                       ششم ترکیه و یک                ایران یک        

 شمالی است.            

 گذاران        آور برای سرمایه                 چارچوب مقرراتی و اقتصادی الزام                              

گرذاری برا هردف                                     المللی خود و جذب سرمرایره                               های بین         رسد دولت ایران به دنبال ارتقای رتبه                                     به نظر می         

باشد. در همین راستا، اخیراا به منظور بهبرود شررایرط                                ً                                  اندا  صنعتی و انتقال فناوری کشور می                                     ارتقای چشم          

کس  و کار، اقتصاد خود در مناطق خاصی ا  کشور را آ اد گذاشته است. تاریخچه مناطق آ اد تجراری                                                                                               

. مناطق آ اد تجاری دارای                          1اند     گردد که اخیراا توسط دولت گسترش داده شده             ً                           برمی      1972در ایران به دهه                 

های مقررات خاص کس  و کرار نرظریرر                                                     مزایای متعددی ا  جمله مزایای اقتصادی و کاهش محدودیت                                                   

 قانون کار هستند.                  

 

گردد که اخیراا توس  دولیت               ً               بر می       1935تاریخچه مناطق آزاد تجاری در ایران به دهه                                          

 گسترش یافته اند.                

 

 

هاازیاانااه   

اناادازی    راه

کسب و کار در 

 ششم یکایران 

تاارکاایااه   

 باشد. می

 www.freezones.irدولت ایران. 1
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با این حال، باید چارچوب مقرراتی واضح و شفافی وضع شود که موج  ترغی  رقرابرت، رفرع مروانرع                                                                                                                

های       آفرینان شود. در حال حاضر یارانه                                   وری و ایجاد محیطی مناس  برای فعالیت همه نقش                                             کارایی و بهره             

تروانرد مروجر                                   دولت برای کاالهای اساسی ا  جمله انرژی، برخی مواد غذایی و کاالهای پزشکی مری                                                                          

های مبنی بر حفایت ا  صنایع بومی ا  جمله نررخ تررجریرحری ار  و                                                                                       ها شود. سیاست                 نوساناتی در قیمت                

هرا و                   اند. دولت اقداماتی در راستای کاهش یرارانره                                                      های رقابتی شده                های وارداتی باال مانع پیشرفت                             تعرفه     

هرای              . پایان دادن به نوسانات با ار، آ ادسا ی بخش                                             1های نقدی انجام داده است                         ها با یارانه              جایگزینی آن           

شده مانند صنایع خودرو و داروسا ی و تسهیل روند اداری ا  اقدامات ضروری هسترنرد کره بره                                                                                                        حفایت     

 . 5شوند      اندا ی کس  و کار در کشور منجر می                                  کاهش هزینه راه              

المللی و کمک به رشد کس  و کرارهرای داخرلری، ایرران برایرد                                                                                       های بین         به منظور تسهیل ورود شرکت                        

اندا ی کس  و کار و فعالیت درکشور را فراهم                                             ای را توسعه دهد تا شرایط راه                              های خدمات حرفه                شرکت    

های سهام خصوصی و                    های حقوقی و حسابرسی، صندوق                            گذاری مدرن، شرکت                  های سرمایه            آورند. بانک             

شوند. همچنین، دولت                        ای محسوب می             های خدمات حرفه                المللی بیمه ا  جمله این شرکت                              های بین         شرکت    

الرمرلرلری                          گذاران بریرن                  ها و سرمایه             باید ا  رشد و یهور با ار سیاه و فساد مالی که ا  نظر برخی ا  سا مان                                                                  

المللی در مورد شاخص ادرا                                  باشند، جلوگیری کند. طبق گزارش سا مان شفافیت بین                                                   آفرین می          مشکل    

(. همچنین دولرت                           0کشور به خود اختصاص داده است                             172را ا  بین             106رتبه        5214فساد، ایران در سال                    

توانند بدون هی  خطر سیاسی خاصی در ایرن کشرور                                                        المللی را متقاعد کند که می                            گذاران بین            باید سرمایه           

 گذاری کنند.             سرمایه      

1 Dominique Guillaume, Roman Zytek, and Mohammad Reza Farzin, Iran: The chronicles of the Subsidy 

reform, IMF working paper number 11/167, July 2011; “Iran overview,” World Bank website, Septem-

ber 2015. 
2 Shantayanan Devarajan and Lili Mottaghi, “Economic implications of lifting sanctions on Iran”, MENA 

Quarterly Economic Brief, issue 5, World Bank, July 2015.  
  5214المللی، دسامبر  شاخص ادرا  فساد، سا مان شفافیت بین 0
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 حفاظت قانونی و تشریفات اداری کمتر                                 

های خاصی مواجه است. حفایت ا  حقوق                                     گذاری با چالش               ایران در ارتباط با نظام قانونی حاکم بر سرمایه                                             

درصرد ا  دارایری                                    12. پرداخت دیون ایران که برابر با                                   1مالکیت اعم ا  فیزیکی و معنوی ضروری است                                      

درصرد               18انجامد و این در حالی است که نرخ با یابی آن تنها                                                       سال به طول می               4/2باشد،         گیرنده می           وام   

. نظام رسیدگی به مسأله ورشکستگی بایستی شفاف و                                                 5باشد      تر ا  معیارهای جهانی می                         است که بسیار عق                 

گیری ا  بهترین                  توان با بهره              منظم باشد. برخی مسائل اساسی ا  جمله حسابداری و حاکمیت شرکتی را می                                                                 

و سا مان همرکراری اقرترصرادی و                                                    52المللی ا  جمله گروه                       های بین         تجربیات تدوین شده توسط سا مان                             

 . 0توسعه ارتقا بخشید                 

شوند تا ه واردها نتوانند به راحتی کرار                                            آیند که باعث می                 تشریفات اداری ا  جمله موانع دیگر به شمار می                                           

رویره               12کنند. برای مثال بنا به ایهار بانک جهانی، برای کس  مجو  ساخت یک انبار در ایران برایرد                                                                                                    

درصد قیرمرت                   5برد و هزینه تشریفات اداری آن بیش ا                                        رو   مان می             97اداری جداگانه را طی کرد که                            

. دولت ایران ایهار داشت که بعضی موسسات بیش ا  حد بزرگ هستند و کاهش تشریفات                                                                            4باشد      انبار می        

گرذاران             اداری را در اولویت کار خود قرار داده است. برخی ا  بخشها به طور کامل یا نسبی برای سرمایه                                                                                         

ها مرمرنروع                         قانون اساسی ایران کنترل منابع طبیعی توسط خارجی                                                120باشند؛ مطابق ماده                     خارجی بسته می             

 است.      

گذار خارجی خرود را بره                                      ها، مراکز خدماتی سرمایه                         تواند در اولین قدم جهت غلبه بر این چالش                                         ایران می        

گذاری در ایران هستند، تبدیل کنرد                                      ایستایی برای کس  و کارهایی که به دنبال سرمایه                                               های تک        فروشگاه       

کشور خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه آخر را دارد، به  17، در بین 5212های آ ادی اقتصادی سال  ایران ا  نظر شاخص حقوق مالکیت ا  شاخص 1

 استریت و بنیاد میراث.  نقل ا  مجله وال
 . 5212: سنجش کارایی و کیفیت مقرراتی، بانک جهانی، اکتبر 5216اندا ی کس  و کار  راه 5
 .5212، 52، سا مان همکاری اقتصادی و توسعه/گروه OECDاصول حاکمیت شرکتی  0

 5212، سنجش کارایی و کیفیت مقرراتی، بانک جهانی اکتبر 5216اندا ی کس  و کار  راه 4

ایران طای    

ساااال     5/4

قااادر بااه    

پرداخت دیون 

باشد  خود می

درصاد   41که 

از بیشتار       

میانیگییین    

زمان مورد 

نیییییاز در    

میینییطییقییه  

خاورمیانیه  

 است. 
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ها برایرد برر                               اندا های قانونی در ایران را بیابند. در درا  مدت تمامی این بخش                                                                 ها کمک کند چشم                و به آن       

اساس اصالح جامع چارچوب قانون کس  و کار ایران مورد بررسی قرار گیرند. سایر کشورهای موفق در                                                                                               

اند که وییفه دارند به صرورت                                 گذاری، واحدهای فرابخشی سطح باالیی را ایجاد کرده                                                 مینه جذب سرمایه                

گذاران کار کنند و اطمینان حاصل کنند که قوانین کس  و کار بهبود یرافرتره اسرت و                                                                                                 تنگاتن  با سرمایه                 

و یر هر شش ماه یکبار با هرر و یرر                                                 های خود عمل کرده است. برای مثال، در مالزی نخست                                                  دولت به قول           

با نگری کرده و یک واحد اختصاصی برای بررسی تعهدات و دستاوردها تعیین کرده است که عرالوه برر                                                                                                  

کند، دستاوردهای آن را نیز به اطالع عموم                                          که ا  کارکنان دولتی نسبت به عملکرد خود با خواست می                                                    این   

 رساند.        می  

  کاهش موانع برای ایجاد حس رقابت                              

های قانونی و سیاسی باعث شده است که کشورهای غربی به ایران اعتماد نکنند و ا  ایران اجترنراب                                                                                                 ریسک    

کنند و شرکتهای داخلی نیز بدون اثربخشی فعالیت کنند. در بسیاری ا  برخرشرهرا، ا  برخرش آرایشری و                                                                                                                             

اند.        المللی دریغ کرده                  های ایرانی ا  نیروی کامل رقابت بین                                    کاالهای خانگی گرفته تا بخش خودرو، شرکت                                     

 شرح داده شده است.                     5شود که در فصل                 وری پائینی محسوب می                     این مسئله تا حدودی علت بهره                           

هرای              های حمایت ا  محصوالت داخلی ا  جمله تعرفره                                            پذیری در کشور با اجرای سیاست                              مقوله عدم رقابت               

های ترجیحی ار  تشدید شده است. برای مثال تعرفه گمرکی خرودروهرای                                                                            باالی کاالهای وارداتی و نرخ                         

درصد و در ترکیره                      7که تعرفه خودروهای وارداتی در مراکش                                      درصد است، در حالی                   92وارداتی در ایران                  

کند، اما کاهش تعرفه براعرث افرزایرش                                                   . با اینکه تعرفه ا  تولیدکنندگان داخلی حمایت می                                                 1درصد است          0

مردت              مدت و همچنین به نفع شرکتها و اقتصاد در طوالنری                                                 کننده در کوتاه                رقابت و در نتیجه به نفع مصرف                            

 شود.      المللی باعث افزایش کارایی و کیفیت می                                      شود.  یرا فشارهای رقابتی بین                              می  

  حل تجارت جهانی منسجم، بانک جهانی راه 1
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المللی در کشور را مهیا کند، دولرت ترحرت                                                         گذاری بین           هنگامی که کشور شرایط کس  و کار و سرمایه                                       

های ممتا  ملی                 گیرد که به روش هایی مانند یارانه، تعرفه، فعالیتهای تدارکاتی، یا دیگر برنامه                                                                             فشار قرار می            

شرود، امرا ایرن                                 ا  شرکتهای داخلی حمایت کند. با اینکه هدف بلند مدت ا  طریق اصالحات محقق می                                                                          

بر است و باید به دقت مدیرریرت شرود ترا                                                          اصالحات باید مرحله به مرحله اجرا شوند. این تحوالت  مان                                                      

توانند خودکفا شوند ولی به  مان نیا  دارند خود را با شرایط جدید وفرق دهرنرد و دوام                                                                                                       صنایعی که می            

بیاورند یا بخشهایی مانند صنعت خودرو که نیروی کار  یادی دارند، آسی  نبینند. همچنین، این سیاستهرا                                                                                                     

 المللی شوند.              گذاری کس  و کارهای بین                        نباید مانع سرمایه                 

گذاری مشتر ، معرفی مجموعه اصالحات مالی که باعث بهبود                                                       تواند با ترغی  سرمایه                       همچنین دولت می              

شوند و ایجاد با ار رقابتی جدید در اقتصراد داخرلری                                                               های مختلف می              جریان اعتبارات شرکتهایی با اندا ه                                 

مدت ببیند،  اثر این تحوالت را                                ضعف کوتاه           مدت به جای نقطه                 طوری که آن را به چشم فرصتی طوالنی                                  به  

تواند سیاستهای بیکاری و اجتماعی خود را تطبیرق                                                   های بومی تعدیل کند. همچنین می                                 بر مشاغل و شرکت               

مردت              ها و آمو ش کارگران ایرانی تأکید کند تا بهتر بتوانند با اخرترالل کروتراه                                                                                    دهد و بر ارتقای مهارت                     

 المللی رخ می دهد، کنار بیایند.                                نیروی کاری که احتماال در نتیجه رقابت بین                                       

 کند     ها را با نیازها متناس  می                           پذیرتر که مهارت                 یک بازار کار انعطا                    

چنانچه ایران بخواهد رشد ماندگار و قوی داشته باشد و ا  ارتباط مجدد خود با اقتصاد جرهرانری نرهرایرت                                                                                                                   

-پذیری مجهز باشد که مهارتهای مورد نظر کارفرمایان                                                   استفاده را ببرد، باید به نیروی کار بارور و انعطاف                                                 

را داشته باشند. با اینکه ایران نیروی جوان  یادی دارد که مهارتهای عرلروم و                                                                                           -اعم ا  داخلی و خارجی                    

برد: مشارکت پائین نیروی کار به ویژه                                       ریاضی باالیی دارند، اما با ار کار آن ا  نقاط ضعف جدی رنج می                                                          

بیکاری و کمبود مهارتهای مدیریتی و تجاری ا                                               مشارکت پائین  نان و جوانان، میزان باالی بیکاری و نیمه                                                    

 آیند.       جمله این نقاط ضعف به شمار می                            
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سالم بوده و رشد اشتغال ساالنه در این سالرهرا براالی                                                               5222تا سال          1992 ائی خالص ایران ا  سال                          اشتغال      

های کافی به با ار                      ایی، شغل           درصد بوده است، اما در دهه بعد با وجود تالش  یاد در راستای اشتغال                                                                 4/2

درصد در هر سال افزایش یافت. ا  سرال                                                   1کار افزوده نشد و در این سالها اشتغال به طور متوسط حدود                                                        

میلیون افزایش یافت. در آلمان که جمعیتی تقریبرا بررابرر برا                                                                                5/4، تعداد شاغلین فقط                    5214تا سال          5224

بررابرر                   4/2درصد شغل جدید و در ویتنام نیز در همین دوره  مانی                                                        22ایران دارد، در همین دوره  مانی                                

 . 1شغل اضافه شد            

تقاضای ضعیف و عدم وجود فرصت، دالیل عمده کمبود شغل و مشرارکرت کراری پرائریرن در ایرران                                                                                                                    

شوند. مهارتهای نریرروی                                ها و سیاستهای با ار کار باعث تشدید مشکالت می                                             باشند، اما برخی ا  فعالیت                           می  

پذیری         کار تطابق چندانی با نیا های کارفرمایان ا  جمله در مدیریت ندارد. مطابق گزارش شاخص رقابت                                                                                        

ام را            145کشرور رتربره                                  144جهانی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در استفاده کارآمد ا  استعدادها ا  بین                                                                      

دهند که در مقایسه با بخش خصوصی، ترعرداد                                                   المللی پول نشان می                    های صندوق بین               . در واقع، داده                 5دارد    

 .   0کارگران جدید در بخش دولتی بیشتر است                                   

ها      های کاری فائق آمد، اما سایر چالش                                  توان بر برخی ا  این چالش                          هر چند با احیای رشد قوی اقتصادی می                                  

در واقع مشکالت ساختاری می باشند که باید ا  طریق اقدامات سیاست آمو ش و با ار کار مورد بررسی                                                                                           

برای دولت در اولرویرت برود.                                         1989قرار گیرند. بهبود با ار کار ا   مان اولین برنامه توسعه ملی در سال                                                                     

دولت قدمهایی برای بهبود با ار کار برداشته است ا  جمله اینکه اقدامراتری جرهرت ارائره قرانرون کرار                                                                                                                                  

المللی مناطق ترجراری انرجرام داده اسرت و                                                                      گذاران بین            بنیان و سرمایه                پذیرتر به شرکتهای دانش                        انعطاف      

ای انجام داده است. با اینکه این اقردامرات                                                 هایی در  مینه ارتقای آمو ش و پرورش و آمو ش حرفه                                                 تالش   

1 The Conference Board Total Economy Database, 2015  
  5214، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 5214-12پذیری جهانی  گزارش رقابت 5

3 Alberto Behar and Junghwan Mok, Does public-sector employment fully crowed our private-sector em-

ployment? IMF working paper number 13/146 June 2013.  
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انرد. بره دلریرل                                          باعث ارتقای قابل توجه آمو ش و سواد شده است، اما اثر محدودی بر با ار کار داشرتره                                                                                   

و کسر  و کرارهرا و بره دلریرل                                                                   های  برنامه             کننده       محدودیت اطالعات و همکاری غیرمؤثر بین تدوین                                         

 . 1فشارهای اقتصاد کالن، توسعه آمو ش فنی و حرفه ای با چالش هایی مواجه شده است                                                                        

باید در  مینه جلوگیری ا  افزایش بیکاری ناشی ا  آمار جمعیت در حال تغییر، اقدامات بیشتری صرورت                                                                                                    

رسند و بسیاری ا  آنها به با ار کار می                                         میلیون ایرانی به سن کار می                            5/5گیرد. در طی چهار سال آتی فقط                              

های جدید            یابد، مگر اینکه به اندا ه کافی شغل                                    پیوندند که در نتیجه نرخ بیکاری به طور بالقوه افزایش می                                                      

 . 5ایجاد شوند          

  های کار رقابتی                هزینه     

وری، بیرشرترر                       رقابتی با توجه به سطح نسبتاا پایین بهره                           ً             های کاری غیر              مشکالت با ار کار ایران به دلیل هزینه                                   

حداقرل            5210-5214وری است. در سالهای                        شود. غیر رقابتی بودن کار به دلیل سطوح نسبتا پایین بهره                                                          می  

دالر بر اساس برابری قدرت خرید(. رشد اسمی                                               662میلیون ریال بود )حدود                           4/9دستمزد ماهانه در ایران                        

مریرلریرون ریرال                                  7/1به      5212درصد بود و دوباره در ماه مارس سال                                     52دستمزد نسبت به سال قبل حدود                             

(. حداقل دستمزد یک شمشیر دولبه اسرت:                                            0دالر بر اساس برابری قدرت خرید                              862افزایش یافت )حدود                     

دهد و بسیار پایین است؛ ا  نرظرر خرانروارهرای                                                                      به دلیل وجود تورم اقتصادی کفاف خرج خانوار را نمی                                                

  5211-5215ایرانی، حداقل دستمزد در واقع به دلیل تورم کاهش یافته است و در واقع نسبرت بره سرال                                                                                                     

وری ضعیف، برای کس  و کارهرایری کره بره                                                          . همچنین، با توجه به بهره                           4شانزده درصد کمتر شده است                        

المللری             که اقتصاد ایران آمادگی ورود به رقابت بین                                          پذیری خود هستند، به ویژه هنگامی                                 دنبال حف  رقابت               

 بزرگتر را دارد، این رقم بسیار  یاد است.                                       

 .5228گزارش ملی وضعیت آمو ش و یادگیری بزرگساالن، کمیسیون ملی یونسکو در ایران آوریل  1
 5210آمار جمعیتی سا مان ملل،  5

 و ارت کار و امور اجتماعی 0
 (، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران5210-14) 1095گزارش ساالنه  4
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المللی نسبتا                های بین         در نرخ ار  با ار، برای شرکت                             5212دالر در ماه مارس سال                       522حداقل دستمزد ماهانه                     

تر هم شده است. اما در شرایط مطلق، حداقل دستمزد ایران بیش ا                                                                جذاب است و با تنزل قیمت ریال جذاب                                 

دو برابر سطح حداقل دستمزد ترکیه است و به مرات  بیشتر ا  حداقل دستمزد در مصر، کویت، مراکرش و                                                                                                   

 . 1باشد      دیگر کشورهای منطقه می                     

وری در ایران براالترریرن رقرم در                                                   وری نسبتا پایین ایران، نسبت حداقل دستمزد به بهره                                                  با توجه به سطح بهره                   

وری پایین             . ترکی  بهره              5(   9برابر میانگین جهانی است )نمایه                                    1/2شود. این نسبت حدودا                         جهان محسوب می             

 و دستمزد باال برای کس  و کارها و برای رقابت کلی مشکل سا  است.                                                            

 ، پایگاه داده حداقل دستمزد بخش تولید.5210های کوچک و متوسط، بانک جهانی، اکتبر  : شناسایی قوانین شرکت5214اندا ی کس  و کار  راه1

 .5214: فراتر ا  کارایی، بانک جهانی، اکتبر 5212اندا ی کس  و کار  راه 5

 متوس  جهانی

 آفریقای جنوبی
 فیلیپین
 اندونزی

 ایران

 چین

 کره جنوبی
 برزیل

 نیجریه

 انگلستان
 پاکستان
 روسیه

 ایاالت متحده
 هند
 فرانسه
 ترکیه
 مکزیک

 ویتنام

5/01 

5/12 
5/11 

5/28 
5/28 

5/27 
5/27 

5/02 
5/73 

5/77 
5/13 

5/25 

5/50 
5/55 

5/17 
5/12 

5/10 

5/15 

 9نمایه 

 باشد وری در ایران نسبت به کشورهای قابل قیاس باال می نسبت حداقل دستمزد به بهره

 5214نسبت حداقل دستمزد به میانگین ار ش افزوده به ا اء هر کارگر، سال 

های سا مان توسعه و همکاری  کشور بعدی و مقایسه 11کشور به خود اختصاص داده است؛ نمایه فوق حاوی کشورهای بریکس،  120را ا  میان  08ایران رتبه 
 باشد.   اقتصادی می

 5210های کوچک و متوسط، بانک جهانی، اکتبر  : شناسایی قوانین مربوط به شرکت5214اندا ی کس  و کار  منبع: راه
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حداقل دستمزد به صورت ساالنه و طی مذاکرات انجام شده میان نمایندگان دولت و کسر  و کرار و                                                                                                               

شود. هر سه مجموعه ذینفعان با تورم و رشد آرام اقتصادی دست و پرنرجره نررم                                                                                         نمایندگان کار تعیین می                      

وری، اجرا و تعدیل دستمزد  و تالشهای مستمر دولت جهت کنتررل                                                              توان با ترکی  رشد بهره                        اند. می           کرده    

 تورم به راه حلی دست یافت که امنیت رقابت کس  و کار و درآمد خانوار را تضمین کند.                                                                                    

 پذیرتر        قوانین کار انعطا                  

با ار کار ایران تحت تاثیر سیاستهایی است که به مثابه ترمزی برای شرکتهایی است که اشتغال دائم را ارائه                                                                                                     

ترریرن                  توان به دشواری و هزینه اخراج کارمندان اشاره کرد که یکری ا  مرهرم                                                                                دهند. در این میان می                        می  

شود. برای مثال، کارگرانی که پس ا  کمتر ا  ده سرال ا  کرار                                                                                   ها محسوب می             ها در این شرکت                چالش    

هفته حق سنوات خدمت دریافت کنند. امرا در                                                       50شوند مستحق این هستند که به طور متوسط                                        برکنار می         

هرفرتره                     9کشورهایی مانند بر یل و آفریقای جنوبی حق سنوات خدمت برای چنین موردی کرمرترر ا                                                                                                  

. در            1باشد. حق سنوات خدمت در ایران بیش ا  دو برابر حق سنوات خدمت در هند و روسریره اسرت                                                                                              می  

براشرد. در ایرران                                     ایران اخراج کارمند منوط به تصوی  شورای اسالمی کار و اخطار کتبی به کارمند می                                                                          

باشد        مهارت جدید فقط یک ماه می                          ماهر و کم           وقت نیمه          شدگان تمام            دوره کارآمو ی و آمو شی استخدام                              

 . 5که نسبتا کم است               

اند، پس این شرکتها                      ای مواجهند که با نیا های کس  و کار رشد نکرده                                              کننده       شرکتها با قوانین کار محدود                          

پذیری بیشتر را فرراهرم                                      اند که امکان انعطاف                     وقت را پیدا کرده                  ای نظیر استخدام نیمه                      های خالقانه            راه حل      

کنند. یکی ا  پیامدهای این قوانین این است که شرکتها هی  تمایلی به استخدام کارمند ترمرام وقرت                                                                                                               می  

درصد کارگران ایرانی بر مبنای قراردادهای مدت ثابت مشغرول                                                               82درصد یا بیشتر ا                     82ندارند. امرو ه،                 

 .   0باشند که قابل تمدید هستند                           به کار می         

 .5214: فراتر ا  کارایی، بانک جهانی، اکتبر 5212اندا ی کس  و کار  راه 1
 المللی کار. ؛ سا مان بین1992نوامبر،  52جمهوری اسالمی ایران، قانون کار،  5

3 Mehdi S. Mansour, Mehran L Foroushani, and Parviz Bagheri, “Effects of temporary contracts in labour 

law of Iran”, GSTF  International Journal of Law and Social Sciences, volume 2, number 1, December 

2012.  
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درصد ا  کل اشتغال را شرامرل                                   48طبق گزارشات، در ایران آمار کار غیر رسمی خیلی باال است و بیش ا                                                                

درصرد( براال                             9درصد( و روسیره )                            00شود. این آمار در مقایسه با برآورد کار غیر رسمی در ترکیه )                                                               می  

 ند.  یرا در چرنریرن                                    مدت به اقتصاد آسی  بیشتری می                              . اشتغال غیر رسمی و نیمه دائمی در طوالنی                                         1است   

 گذاری کنند.             شرایطی کارفرمایان تمایل ندارند برای پیشرفت مهارتهای کارگران سرمایه                                                                  

دولت ایران بر موانع قانونی اشتغال تمرکز کرده است و سعی دارد نیا های اجتماعی و نیا های کسر  و                                                                                                        

به بعد، نیا ی نیست که کس  و کارهایی که کمتر ا  ده کارمنرد                                                               5220کار را با هم متعادل سا د. ا  سال                                  

 دارند با قانون کار مطابقت داشته باشند.                                            

 پردازد.         دولت ایران به موانع قانونی اشت ال می                                    

 

اند تغییراتی در قانون کار صورت گیرد تا بلکه قراردادهای مدت ثابرت                                                                      اخیرا، و یران دولت پیشنهاد کرده                               

شرود و                    پذیری کار برای کارفرمایان می                              به قراردادهای دائمی تغییر کنند. این امر منجر به کاهش انعطاف                                                             

شوند به قوانین  ائد و سنگین تن دهند و همچنین به طور بالرقروه براعرث افرزایرش                                                                                                    کارفرمایان مجبور می                   

های اضرافری                       ها باید تغییرات مشابهی اعمال شوند تا هزینه                                            شود. به منظور  متعادل کردن هزینه                                    ها می       هزینه     

 اشتغال دائم کاهش یابند.                           

 تر برای اشت ال                های مناس            مهارت     

التحصیالنری را دارد کره در                                                 ذکر شد، سیستم آمو ش ایران  قابلیت تربیت فارغ                                              1همانطور که در فصل                   

های علمی استعداد جهانی دارند. البته برتری نخبگان آمو شی ایرران در اسرترانرداردهرای اصرلری                                                                                                                          مینه     

. برا               5یادگیری ایران منعکس نشده است که مطابق با سطوح یادگیری در کشورهای در حال توسعه اسرت                                                                                    

1 
Johannes P.  Jutting and Juan R. de Laiglesia, eds., Is informal normal? Towards more and better jobs in 

developing countries, OECD, April 2009.   
بود که با نمرات ریاضی و علوم در  401و نمرات علوم ایران برابر با  474برابر با  5211در ریاضی در ایران در سال  TIMSSبرای مثال نمرات  5

 مقایسه بود.   ( قابل465و  491( و ترکیه )498و  254(، روسیه )217و  221جنوبی ) (، کره498و  254کشورهای بریتانیا )
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این حال، نمرات امتحانی دروس ریاضی و علوم بهبود یافته است و نمرات این دروس همیشه برای دولت                                                                                           

 باشند.        در اولویت می            

سیستم آمو ش عالی دستخوش تغییرات مهمی شده است، مریرزان ورود دانشرجرویران بره                                                                                                           1992ا  دهه        

  4/4درصد ترا حردود                                  11. طی دهه گذشته، ثبت نام آمو ش عالی ساالنه                                            1ها افزایش یافته است                     دانشگاه       

، نرخ افزایش              5210. ا  سال          5سه برابر شد             5222آمو  رشد داشت و تعداد دانشجویان در سال                                          میلیون دانش           

 نام تثبیت شده است.                    ثبت   

التحصیالن نبوده است و نرخ بیکاری در میان ایرانیان با تحصیالت عالری                                                                      با ار کار قادر به جذب همه فارغ                              

  56به          5222درصد در سال               17التحصیالن آمو ش عالی ا                           افزایش شدیدی یافته است. نرخ بیکاری فارغ                                         

باشد( افرزایرش یرافرتره                                           )که آخرین سالی است که ارقام و آمار برای آن موجود می                                                       5228درصد در سال             

 . 0است   

های مهم نظام آمو شی این است که جوانانی را تربیت کند که در مهارتهرای مرورد نریرا                                                                                                     یکی ا  چالش           

برداری کامل ا                       اند. در غیر اینصورت، امکان بهره                                   کارفرمایان مانند با اریابی و منابع انسانی آمو ش دیده                                                    

سرمایه انسانی ایران وجود ندارد و در نتیجه، نسبت کمی ا  کارگران بسیار مجرب در کشور مشغول کرار                                                                                                

 (.    12هستند )نمایه            

 

 

 

 ریزی آمو ش عالی ایران مؤسسه پژوهش و برنامه 1

 مؤسسه آمار یونسکو 5

 های توسعه جهانی، بانک جهانی.  شاخص 0

، 6111از سال 

ثبات ناا      

 موزش عالی 

رشد برابر  3

 کرده است
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های جدید و مناس  برای فارغ الرترحرصریرالن                                                      این اختالف ناشی ا  عوامل متعددی است. عدم ایجاد شغل                                                   

)علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات(، فقدان مهارتهای عملی و تجربه کسر  و کرار                                                                                            STEMهای       رشته    

تر که ا  مهارت عملی و تجربه با رگانری                                           التحصیالن و تمایل کارفرمایان به نگهداری کارگران مسن                                                    فارغ    

آیند. در قانون کار، اشتغال بدون حقوق به رسمیت شناخرتره                                                                برخوردارند، ا  جمله این عوامل به شمار می                                        

 های کارآمو ی در کشور شده است.                                 نشده است و این مورد منجر به کمبود فرصت                                      

 12نمایه 

 ای تبدیل نکرده است. ایران کیفیت آموزش ریاضی و علوم خود را به اشت ال بسیار حرفه

 5212، سال 1ای سهم اشتغال بسیار حرفه

 کشور بعدی و معیارهای سا مان توسعه و همکاری اقتصادی برای مقایسه. 11با استفاده ا  کشورهای بریکس،  1

 میانگین کشورهای مذکور به استثنای ایران.  5

؛ تحلریرل مرؤسرسره        5214، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 5214-5212پذیری جهانی  ؛ گزارش رقابت5212، مجمع جهانی اقتصاد، 5212منبع: گزارش سرمایه انسانی 

 جهانی مکنزی

09 

17 
18 

82 

 نیجریه

 بنگالدش

 ترکیه

 فیلیپین
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 آفریقای  جنوبی
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98 
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111 
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128 
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177 

22 
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 5ای میانگین سهم اشتغال بسیار حرفه

بندی کیفیت آمو ش ریاضی و       رتبه

 5214-12علوم. سال 

 سهم اشتغال با مهارت متوسط و پائین سهم اشتغال بسیار حرفه ای
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نام در آمو ش عالی را در پیش گرفته است، اما کار چندانی در                                                            دولت به طور معمول سیاست افزایش ثبت                                  

های مرالری                      راستای انتقال ا  سطح آمو ش به اشتغال انجام نداده است. به عنوان مثال نتوانسته است انگیزه                                                                                         

های کارآمو ی و کس  مرهرارت ارائره کرنرد. مرطرابرق شراخرص                                                                                                  های مالیاتی یا فرصت                     شامل معافیت           

را ا  بریرن                   112های ضمن خدمت رتبه                     پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در  مینه آمو ش                                                     رقابت     

آمو ان دبیرسرترانری در                                    درصد ا  دانش              16، فقط       5226کشور به خود اختصاص داده است. در سال                                         144

  08درصد و در تررکریره                                02ای ثبت نام کرده بودند و این در حالی است که در اندونزی                                                         های حرفه          برنامه      

. دولت در حال حاضر بر این                             1نام کرده بودند                ای ثبت        های حرفه          آمو ان دبیرستانی در برنامه                            درصد ا  دانش            

ای      المللی به بررسی و ارتقای کیفیت آمو ش حرفه                                           مسأله تأکید دارد و با همکاری برخی ا  موسسات بین                                               

 در کشور پرداخته است.                      

باشند، تعداد دانشجویان مدیریرت ارشرد کسر  و کرار                                                                                مهارتهای مدیریتی در کشور بسیار ضروری می                                       

 MBA)                                                           های مدیریتی               باشد. فقدان توانایی                     در مدارس با رگانی برای کشوری با اندا ه ایران نسبتا کم می

شود. اگر چه اقدامراتری در                                       های بلند مدت و رشد نیروی کاری مجرب در بخشها می                                                مانع تمرکز بر برنامه                    

 مینه رفع این نیا  صورت گرفته است، مثال تأسیس مدرسه عالی کس  و کار با رگانی در تهران که در                                                                                               

گذاران خصوصی انجام شد، اما دولت باید این چالش را در اولویت کرار خرود                                                                                توسط سرمایه             5227سال     

 . 5قرار دهد        

ها و دشواری انتقال ا  آمو ش به اشتغال مرواجره                                                         بسیاری ا  کشورهای جهان با چالش عدم تطبیق مهارت                                              

های ممکن عبارتند ا : ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت ارائره حرداقرل سرطرح                                                                                                   باشند. راه حل                 می  

آمو ش و ایجاد مشارکت شرکت های بزرگ، ارائه دهندگان آمو ش  و دولتها با هدف همکاری متقابل                                                                                        

 ای.       در راستای ایجاد یک نظام آمو شی فنی و حرفه                                         

 . 5226یوونیو  -ای در سراسر جهان، یونسکو های رسمی آمو ش فنی و حرفه مشارکت در برنامه  1
 www.ibsproject.org و www.ibs.irمدرسه عالی کس  و کار ایران،  5

http://www.ibs.ir
http://www.ibsproject.org
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 نظام مالی کارآمد و مناس  رشد اقتصادی                                      

ها دالر سرمایه داخلی و خارجی منوط به نرظرام مرالری کرارآمرد                                                                                  رشد قوی اقتصاد ایران و جذب تریلیون                                  

تواند سهمی اساسی                    باشد و می           های خدماتی حائز اهمیت می                          باشد. امور مالی به نوبه خود یکی ا  بخش                                          می  

در رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته باشد. همچنین با جذب سرمایه ا  منابع مختلف و تخصیص                                                                                              

کند. در تحقیقات دانشگاهی اجماع بر این است که توسعره مرالری اثرر                                                                                     مؤثر آن ا  رشد آتی پشتیبانی می                              

 . 1العاده مثبتی بر رشد اقتصادی دارد                                  فوق   

باشد، بسیاری ا  این بانکها دولتی بوده و یا اینرکره                                                          های کشور می             امرو ه نظام مالی ایران تحت سلطه بانک                                    

هرا تروسرط                            ها دولتی هستند و هیئت مدیره آن                                اند. بدین معنا که سهامداران این بانک                                        نیمه خصوصی شده              

ای را فرراهرم                                 شوند. این بانکها تا حدودی امکان دسترسی مالی به جمعیت گسرتررده                                                                     دولت منصوب می             

آورند که در میان کشورهای معیار نسبتا باال است. اما ا  لحاظ مدیریت ریسک، کفایرت سررمرایره و                                                                                                               می  

 .   5تر هستند          وری و راندمان وام ا  این کشورها عق                                      بهره    

نظام مالی ایران با سه چالش اساسی مواجه است. اولین چالش فقدان تعمیق مالی است که ا  تقسیم بدهری                                                                                                   

شود. مسئله دوم وضعیت مالری                                  کشور و حقوق صاحبان سهام برجسته بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می                                                              

باشد و باید ذخیره مالی به                             های معوق می             های غیر نقدی و وام                    بانکها است که شامل حجم  یادی ا  دارایی                                      

اقتصاد خود را ارتقا دهند و بهبود بخشند. در نهایت، ایران باید با ار اوراق قرضه و بورس خود را افزایش                                                                                                      

ای ا  معامالت و جریانهای مالی که ال مه رشد سریع اقتصادی اسرت را                                                                       دهد تا توانایی انجام حجم بالقوه                               

 داشته باشند.            

  52ایران مقدمات این کار را آغا  کرده است. با ار دارایی مالی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی طی                                                                                                    

رشد یافته است. به عالوه، برنرامره برزرگ                                                      14با نرخ میانگین ساالنه                        5211تا سال          1992سال یعنی ا  سال                 

 Ross Levine, “Finance and growth: Theory and evidence”, in Handbook of economicبه عنوان مثال به مقاله  1

growth, Philip Aghion and Steven Durlauf, eds. Volume 1, 2005.   .رجوع شود 

 شمول مالی بر حس  تعداد شعبه در هر یک میلیون جمعیت 5
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میلیارد دالر ا                   122رخ داد و به موج  آن بیش ا                               5214و     5226سا ی که بین سالهای                      مقیاس خصوصی           

. بیش ا  نیمی ا  آن حجرم دارایری ا                                                    1های دولت به فروش رسید، موج  تقویت با ار سهام شد                                                 دارایی      

 بخشی و گسترش این با ار کمک کرد.                                 طریق با ار بورس تهران به فروش رسید و به تنوع                                            

گرذاری                ایران هنو  هم به طیف وسیعی ا  اقدامات و ابزار مالی رایج در با ار جهانی نیا  دارد. سررمرایره                                                                                                           

هرای              های سهام خصوصی این پتانسیل را دارند که به عنوان منبعی دیگر برای کمک                                                                     خطرپذیر و صندوق               

گرذاری فریررو ه و                                       های کشور عمل کنند. در حال حاضر پیشگامانی نظیر شرکت سرمایره                                                                مالی به بانک            

گریفون کپیتال در با ار وجود دارند، اما هنو  هم جا برای پیشگامان دیگر بسیار  یاد است. تامین مرالری                                                                                                             

 کند.      ها ایفا می            های بزرگ و  یرساخت                    ای در مورد دارایی                   پروژه محور نقش عمده                   

 

 گذاری خطرپذیر و سهام خصوصی می توانند منابع جایگزین کمک مالی باشند.                                                                    سرمایه      

 

المللی بهرره                  تواند در راستای پیشبرد و تعمیق مالی خود ا  مشارکت فعال و تخصص با یگران بین                                                                            ایران می        

ها ایران چندین سال ا  نظام مالی جهانی برکنار شده بود. حرال اگرر ایرران دوبراره                                                                                                            ببرد. به دلیل تحریم                     

گذاری         بخواهد با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار کند و به آن متصل شود، قطعا به تخصص خارجی و سرمایه                                                                                      

 مستقیم خارجی نیا  دارد.                       

 افزایش تعمیق مالی                 

تروانرنرد ا  طرریرق                                             تعمیق با ار مالی نشان می دهد که کس  و کارها، خانوارها و دولت تا چه حرد مری                                                                                  

ها باید           های مالی هزینه خود را تأمین کنند. همزمان با تکامل اقتصادهای نویهور، با ارهای مالی آن                                                                                        واسطه     

شود. نظام مالی در با یافت این سودهرا                                            تر شود. سطوح باالتر با ده اقتصادی به درآمد ایی منجر می                                                         عمیق    

 .5215سا ی ایران، تبدیل دالر با نرخ ار  رسمی سال  سا مان خصوصی  1

درصاااد   00

کاهش ساالنه 

ح ام وا     

بانکی از سال 

6100 
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 گذاری بیشتر نقش محوری دارد.                                 ها و استفاده ا  آنها در سرمایه                                و اندوخته         

ترری              یافته با ارهای مالی بسیار عمریرق                                      تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی نشان داده است که کشورهای توسعه                                                        

نسبت به اقتصادهای نویهور دارند و در اروپای غربی، ایاالت متحده  و ژاپن کل بدهی سنگیرن و حرقروق                                                                                                            

که ایرن رقرم در بسریراری ا                                                        باشد، در حالی               درصد ا  تولید ناخالص داخلی می                               422صاحبان سهام بالغ بر                     

 . 1باشد      درصد یا کمتر می                 522با ارهای نویهور                 

درصد ا  تولید ناخالص داخلی را شرامرل                                                    122بدهی سنگین و حقوق صاحبان سهام با ار مالی ایران حدود                                                     

باشد. تعمیق مالی                      رود عمیق نمی              شود که با توجه به سرانه تولید ناخالص داخلی فعلی آنقدر که انتظار می                                                                    می  

تریلیون           5های مالی ایران باید                       که دارایی           درصد ا  تولید ناخالص داخلی باشد و یا این                                          522ایران باید بیش ا                    

درصد در سال در شرایط واقعی پشتیبانی کند                                           2دالر افزایش یابد تا ایران بتواند ا  رشد اقتصادی آتی حدود                                                         

درصردی            11درصدی است که با رشد دارایی مالی                                   12(. این امر حاکی ا  نرخ رشد ساالنه حدود                                           11)نمایه          

 قابل قیاس است.                5214و     1992ایران در بین سالهای                     

  .5211، مؤسسه جهانی مکنزی، آگوست 5211برداری با ار سرمایه جهانی  نقشه  1
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درصرد     1المللی ایرران کرمرترر ا             نظام مالی ایران ا  بقیه دنیا مجزا شده است و سهام و اوراق قرضه بین

ای برابر با ایران دارند.  باشد که بسیار کمتر ا  سطح بیشتر اقتصادهای نویهوری است که ثروت و اندا ه می

دهد که فرصتهای بکر  یادی برای تلفیق با ارهای مالی ایران با با ارهای جهانری وجرود      این امر نشان می

دارد و در صورت تحقق این امر، ایران به مرور  مان قادر به جذب حجم جریان سرمایه مورد نریرا  بررای      

 شود.   ا  تقسیم بدهی کشور و حقوق صاحبان سهام برجسته بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می 1

 های توسعه جهانی، بانک جهانی؛ تحلیل مؤسسه جهانی مکنزی  های مالی مؤسسه جهانی مکنزی؛ شاخص منبع: پایگاه دارایی

 .5214سرانه تولید ناخالص داخلی، سال 

 دالر بر اساس برابری قدرت خرید.

 11نمایه 

 های مالی ایران جای زیادی برای رشد دارند. دارایی
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 شود.  رشد سریع اقتصادی می

با این حال، اجرای چنین راهبردی پرمخاطره است و نوسانات احتمالی با ار، فشارهای نرخ ار  و آسریر      

آیرد. پرس         پذیری نسبت به واژگونی های ناگهانی در جریان سرمایه ا  جمله این خطرات به شرمرار مری     

همانطور که در باال ذکر شد، یک سیستم بانک مرکزی قوی با ابزارهای سیاست و تخصص فنی منراسر    

 برای مدیریت و نظارت بر پایداری نظام مالی بسیار حائز اهمیت است.

 تر با تخصیص اعتبار بهتر بانکهای قوی

به سرعت گسترش یافت و وام بانکها شاهد رشد سراالنره    5211و  1996بخش بانکداری ایران بین سالهای 

همزمان با شروع بحران اقتصرادی در کشرور        5211درصد بود. البته این روند صعودی در سال   19حدود 

 562در حدود     5214درصد کاهش یافت. کل وامها در سال   11متوقف شد و حجم وام ساالنه به حدود 

تر ا  کشورهای معیاری مانند تررکریره کره        درصد ا  تولید ناخالص داخلی بود که عق  62میلیارد دالر یا 

 . 1باشد درصد( می 140درصد است و کره جنوبی ) 76نسبت وام به تولید ناخالص داخلی آن برابر با 

بانک اصلی ایران خصوصی هستند و چهار بانک  58بانک ا   12چشم اندا  بانکداری در حال تغییر است. 

اند که نشانه پرویرایری     اند. در چند سال اخیر چندین بانک خصوصی جدید تاسیس شده  نیز خصوصی شده

باشند. این بانک های خصوصی به سرعت در حال رشد هستند و در حال کس  سهرام    بالقوه این بخش می

هرای      درصد ا  سپرده 22، 5215های دولتی ا  جمله بانک ملی ایران که در سال  باشند. البته بانک با ار می

هرای   گذاری را به خود اختصاص داده بود، مانع رشد بانک های سرمایه درصد ا  سپرده 12جاری و حدود 

درصد ا   12های اعتباری حدود  . موسسات مالی غیر مجا  و بدون مجو  مانند اتحادیه5شوند خصوصی می

اند. بانک مرکزی درصدد است نظارت خود را بر این مروسرسرات        نقدینگی کل را به خود اختصاص داده

 .0بیشتر کند

 کشور بعدی حذف شده است.  11به منظور انجام این مقایسه ها، ایران ا  گروه   1
انجام شده  5215باشد که توسط سا مان مدیریت صنعتی و بر اساس گزارشات مالی سال  شرکت ایرانی برتر می 222بندی  بندی بر اساس رتبه این رتبه 5

 . MBRI-9223 ،5214ها نوشته اعظم احمدیان، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی،  های مربوط به سهام برگرفته ا  تحلیل سهام با ار بانک است. داده
که در وب  5212ای با اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در ماه آوریل سال  برای مثال، ایهارات ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی در جلسه  0

 سایت اتاق با رگانی ایران گزارش شده است. 
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اما بسیاری ا  عملیات بانکی همچنان  ناکارآمد هستند. برای مثال، برای معامالت کس  و کار و ا  جرملره    

شود. چک ها فقط در تاریخ نوشته شده  های آتی همچنان در این کشور ا  چک استفاده می برای پرداخت

شوند، پس کس  و کارها و خانوارها به منظور پرداخت وجه به فروشنده در  بر روی چک در ایران نقد می

های بانک مرکزی ایرران، ترعرداد         کنند. بر اساس داده  آینده، به جای خطوط اعتباری ا  چک استفاده می

. 1افزایش یافته اسرت    5214به شش میلیون در سال  5224های برگشتی ا  یک میلیون چک در سال  چک

باشد، به خصروص ایرنرکره ایرران  یررسراخرت                اندا ی دفتر اعتباری یک راه حل برای این معضل می راه

توانند ار ش اعتباری افراد و شررکرترهرای        ها بهتر می اندا ی چنین دفاتری را دارد و بدین ترتی  بانک راه

 کوچک و متوسط را ار یابی کنند.  

براشرد. اول         سیستم بانکداری ایران عالوه بر ناکارآمدی با سه چالش ساختاری عمده دیگر نیز مواجه مری 

اینکه، تخصیص سرمایه در سیستم بانکداری ناکارآمد بوده است. فعال، سطح اعتبار داخلی ارائه شرده بره      

گریررد      درصد ا  تولید ناخالص داخلی را در برمی 25باشد و فقط  بخش خصوصی در ایران نسبتا پایین می

درصدی کمتر است و ا  سطح اعتبار داخلی ارائره شرده بره برخرش             84درصد ا  میانگین جهانی  05که 

. سرطرح      5تر است درصد( بسیار پایین  22کشور بعدی ) 11درصد( و  78خصوصی در کشورهای بریکس )

گذارد. تحقیقات مؤسسه جرهرانری      پایین اعتبار موجود بر شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر بخصوصی می

گذاری بخش خصوصی و رشد تولید ناخرالرص    دهد که همبستگی بسیار مثبتی بین سرمایه مکنزی نشان می

 . 0داخلی وجود دارد

تواننرد نررخ برهرره          کنند که بانک ها چگونه می چالش دوم این است که دولت و بانک مرکزی تعیین می

، نرخ بودجه وام بانکها به کمتر ا  نرخی که بانکها در سپرده پرداخرت  5228اسمی را اعمال کنند. ا  سال  

 5212کنفرانس خبری بانک مرکزی ایران، مارس   1
 های توسعه جهانی، بانک جهانی. شاخص 5

3 Financial Organization: Retreat or reset? McKinsey Global Institute, March 2013.  

وا  های معوق 

از درصد    01

کل وامها را در 

 بر می گیرند. 
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ها حدود منرفری    ها و سپرده ، متوسط گسترش نرخ  بین وام5211و  5228کردند، افت کرد. بین سالهای   می

دهی خود در اقتصاد را قطع کنند و در  . این امر باعث شد که بانکها برخی ا  فعالیتهای وام 1درصد بود 1/9

گذاری کنند. این امر برر    عوض مستقیماً در بخش امال  و بخشهای دیگر که سود بیشتری داشتند، سرمایه

های کوچک و متوسط را    کیفیت ترا نامه بانکها تاثیر گذاشت و فقدان کمک مالی به خانوارها و شرکت

 تشدید نمود.

کننده برداشته شوند و نرخ سود آ اد شود. یک گام مهم   راه حل این چالش این است که مقررات تحریف

تر با استفاده ا  معیارهای صرفا مالی و اقتصادی، با ار بین بانکی را  این است که یک بانک مرکزی مستقل

پرورش دهد و بر آن نظارت داشته باشد. بانک مرکزی باید به جای تعیین نررخ سرود در سرطرح خررده               

فروشی، ا  طریق این با ار بین بانکی در بخش بانکداری مداخله کند،  یرا تعیین نررخ سرود در سرطرح           

شود. با ار بین بانکی در ایرران در        فروشی منجر به تخصیص ناکارآمد سرمایه و تحریفات عمده می خرده

کوچک براقری    5210معامله در سال  6222میلیارد دالر و حدود  122تاسیس شد ولی با حدود  5228سال 

ماند. بانک مرکزی ایران توسعه با ار بین بانکی را در اولویت کار خود قرار داده است و اقدامات متعددی 

 برای تحقق این هدف انجام داده است. 

های غیر نقدی را در ترا نامه خود دارند کره یرکری ا          سوم اینکه، بانکها هنو  هم نسبت باالیی ا  دارایی

باشد و منجر به تاخیر در پرداخت به برخی ا  مشتریان بانک شده اسرت.   دالیل این امر بحران اقتصادی می

باشد که غیرنقدینه است و هر سال ترا سرال        ها می های غیر نقدی بانک شامل بدهی دولت به بانک دارایی

باشد کره     های غیرمالی مانند امال  می گذاری بانک در دارایی شود؛ همچنین شامل سرمایه بعد تمدید می

های غیر نقدی بانک همچنین شامل  در بحران اقتصادی اخیر به میزان بیشتری غیر نقدینه شده است؛ دارایی

دهند. البته مطابق صرنردوق       را تشکیل می 5210درصد ا  کل وامها در سال  17باشد که  های معوق می وام

  های توسعه جهانی، بانک جهانی. شاخص  1
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های مرعروق    المللی پول، آمار واقعی حتی ممکن است ا  این هم باالتر باشد. این در حالی است که وام  بین

درصرد     4در بر یل، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه و دیگر کشورها به طور متوسط کمتر ا    

باشد. فقدان کفایت سرمایه و محدودیتهای جدی نقدینگی در سیستم ا  اثرات کلی چنیرن وامرهرایری         می

 (.15شوند )نمایه  محسوب می

الزامات کفایت سرمایه را تصوی  کرد. البته جزئیات نسبرت کرفرایرت         5220بانک مرکزی ایران در سال 

توانند به راحتی  ها در اختیار عموم قرار ندارد و ا  این رو، تحلیلگران و دارندگان حساب نمی سرمایه بانک

ها را ار یابی کنند. تحلیل صورت گرفته توسرط گرروه پرژوهشری برانرک               قوت بانک ضعف و نقاط نقاط

های سیستم بانکداری رسمری در     درصد ا  سپرده 27درصد و  04نشان داد که بین  5211مرکزی در سال 

. با توجه به ایرنرکره مریرزان         1ده بانک است که به موج  استانداردهای بانک مرکزی سرمایه کافی ندارند

های ایررانری حرتری        افزایش یافته است، احتمال دارد که کفایت سرمایه بانک 5211های معوق ا  سال  وام

 تر ا  قبل باشد. نامطلوب

های ایررانری را بره اسرترانرداردهرای               بانک مرکزی مشغول تهیه یک برنامه چند ساله است تا بتواند بانک

المللی برساند. مطابق این برنامه، یک با ار ثانویه برای بدهی دولت و یک چارچوب مدیریت دارایری      بین

هرای     ها ناگزیر به فروش دارایری  های معوق انباشته شده ایجاد خواهد شد، همچنین بانک برای بررسی وام

هرای     غیر مالی خود خواهند شد. اجرای  به موقع این برنامه، اقدامی بزرگ به سمت کفایت سرمایه بانرک  

 شود. ایرانی قلمداد می

 

 اند. بانک اصلی ایران خصوصی هستند و چهار بانک خصوصی شده 28بانک از  10

 المللی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، مقاله کاری شماره  هرا خشنود و مرضیه اسفندیاری، ار یابی سرمایه بانک بر اساس استانداردهای بین  1

MBRI-PN-93008 ،5214.  
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 15نمایه 

دهد و وام های معوق باالیی        بخش بانکداری ایران اعتبار پایینی را به بخش خصوصی ارائه می           

 دارد.

المرلرلری پرول        ، گزارش کارکنان صندوق بین5214در سال  4ای ماده  های معوق در کشور بنگالدش موجود نیست. داده مربوط به ایران برگرفته ا  هیأت مشاوره  داده مربوط به وام 1
 . 5214باشد، مارس  می

 اند.  های دولتی شامل نهادهای دولتی تخصصی هستند که در نمودارهای کارآیی ارائه نشده درصد ا  بانک 445
 صورت گرفته است که توسط بانک مرکزی ایران اعالم شده است.  5215در اواخر سال  15562تبدیل ریال به دالر با استفاده ا  نرخ رسمی ار   0

 خصوصی با سهامداران دولتی  های نیمه *بانک

مرؤسرسره    ،   MBR19222ن   هرای ایررا       های توسعه جهانی، بانک جهانی؛ اعظم احمدیان، ار یابی سالمت بانک های مالی مؤسسه جهانی مکنزی؛ شاخص منبع: پایگاه داده دارایی 
 ؛ 5215تحقیقات پولی و بانکی )گروه پژوهشی بانک مرکزی ایران(، 

. گرزارش     5214در سال  4ای ماده  جمهوری اسالمی ایران: هیأت مشاوره »؛ 5215مؤسسه تحقیقات پولی و بانکداری، ، MBRI9223ها،  اعظم احمدیان، ار یابی سهام با ار بانک
 . 5214آوریل،  4المللی پول،  صندوق بین «کارکنان؛ مطبوعات؛ و بیانیه مدیر اجرایی جمهوری اسالمی ایران،

ها  اعتبار داخلی که توسط بانک

به بخش خصوصی ارائه شده 

 5214است، سال 

 % ا  تولید ناخالص داخلی  

 5210های معوق، سال  وام

  1های برجسته % ا  وام 

 5214های برجسته، سال  وام

 % ا  تولید ناخالص داخلی  

عملکرد عملیاتی، سال 
5215 

، میلیون 0سپرده ها/شعبه
 دالر  

 5215سوددهی، سال 

 % با گشت سرمایه 
، 5سهم بانک بسته به نوع مالکیت

 5215سال 

 ها  % ا  وام 

ریسک نقدینگی، سال 
5215 

دارایی های جاری/ سپرده  
 ها، %
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 اند، این بخش را تحت تسل  خود دارند هایی که قبالً دولتی بوده های دولتی و بانک بانک
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 سابقاً دولتی
 خصوصی

 دولتی
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 خصوصی
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اگر ایران بخواهد نظام مالی خود را با  کند و وارد امور مالی جهانی شود، باید کفایت سرمرایره خرود را        

بیشتر تقویت کند تا بتواند ا  خودش در برابر ریسک سیستمی محافظت کند و مجددا جریان  مالی سالمی 

را با سیستم مالی جهانی به وجود آورد. ایران باید طرحی برای تغییر ترکی  سرمایه نظام بانکی خود داشته  

گذاری خارجی را نیز تشویق کند. با یگران خارجی با خود فرنراوری،       تواند سرمایه باشد. بدین ترتی  می 

آورنرد. در      تخصص و رقابت و همچنین سرمایه ال م برای بهبود بخش بانکداری در ایران را به ارمغان می

درصرد ا      122درصد ا  سرمایه سهام بانک یا  42گذاران خارجی اجا ه دارند مالک  حال حاضر، سرمایه

ها خارجیان مجا نرد   هایی وجود دارد که مطابق آن سرمایه سهام بانک در مناطق آ اد باشند. همچنین طرح 

 .1هایی کامال خارجی در ایران تاسیس کنند بانک

دولت در برنامه ششم توسعه خود، برخی ا  این مسائل را در اولویت قرار داده است که به عنروان نرمرونره       

ها و نظرارت گسرتررده برانرک           های کوچک و متوسط ا  طریق بانک توان به بهبود تامین مالی شرکت می

 مرکزی ایران بر با ارها، بانک ها و موسسات پولی و اعتباری اشاره کرد.

 بازار سرمایه پویا

های بزرگ و  شد و شرکت در گذشته، نرخ سودهای بانکی به صورت مصنوعی و ساختگی پایین تعیین می

کردند. این امر به کراهرش رشرد          های بانکی به عنوان منبع اصلی تامین مالی خود استفاده می دولت ا  وام

با ار سرمایه و منابع بانکی منجر شد. بنا به ایهار دولت قرار است ا  این رویه دوری کند. در آیرنرده کره        

تواند به منبع اصلی تامین مالری   شود، با ار سرمایه می نرخ سود در بخش بانکداری به نرخ با ار نزدیکتر می

توان ا  آنهرا   شوند و می صورت منابع بانکی آ اد می  های بزرگ تبدیل شود. در این  برای دولت و شرکت

 های کوچک و متوسط استفاده کرد. مدت و همچنین تامین مالی خانوارها و شرکت برای تامین مالی کوتاه

سرا ی گسرتررده در           که حجم آن در نتیجره خصروصری      با ار سهام ایران نسبتاً متنوع است و با وجود این

عمق و کوچک باقری مرانرده اسرت. مریرزان               های گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اما نسبتا کم دهه

 . 5212های خارجی، خبرگزاری جمهوری اسالمی، آگوست  چراغ سبز ایران به بانک  1
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. هریر  شررکرتری بررای              1میلیون دالر است 82معامالت ماهانه در با ار اوراق قرضه این کشور فقط حدود 

بندی در ایران وجود ندارد و قیمت اوراق قرضه بیشتر صادرکنندگان اوراق قررضره ا  جرملره دولرت             رتبه

 یکسان است.

باشند و اگر ایران بره دنربرال         با ارهای اوراق قرضه و سهام اجزای اصلی یک نظام مالی مدرن و پیچیده می

 تری را به وجود آورد. رشد اقتصادی پایدار و پرطراوت است، باید یک  یرساخت با ار مالی داخلی قوی

تواند با کرمرک برا ارهرای        کنند. همچنین ایران می  گذاری ایران کمک می با ارهای بورس به بهبود سرمایه

المللی اعتماد کند. برا ار اوراق قررضره          سا ی اطالعات شرکت به جامعه تجاری بین بورس ا  طریق شفاف

تر و کارآمدتری سرمایه خود را افزایش دهند،  های ایرانی به صورت ار ان شود که شرکت تر باعث می عمیق

ها به این اندا ه ار ان و کارآمد نیست. هرمرچرنریرن اگرر دولرت              که افزایش سرمایه ا  طریق بانک در حالی

مردت     تواند منابرع طروالنری      تر کانال خوبی است که می بخواهد پولی قرض بگیرد، با ار اوراق قرضه عمیق

 .5تامین مالی را به دولت ارائه دهد

درصد ا  تولید ناخالص داخلری   02میلیارد دالر یا  142در حال حاضر، سرمایه کل با ار بورس ایران حدود 

باشد. این رقم کمتر ا  نصف نسبت تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس است و فقط کمی بیشتر ا      می

درصد رشد  2گذاری بزرگ ایران باید بتواند ساالنه  یک سوم میانگین جهانی است. با توجه به اینکه سرمایه 

شود که با ار بورس و اوراق قرضه ایران در طری     واقعی تولید ناخالص داخلی داشته باشد، چنین برآورد می

تریلیون دالر افزایش خواهد یافت. موارد مذکور همرراه برا گسرتررش           1میلیارد دالر تا  222سال آینده  52

درصد ا  تولید ناخالص داخلی افرزایرش    522شوند که عمق مالی ایران به بیش ا   بخش بانکداری باعث می

 یابد.

دولت توسعه با ارهای مالی را در اولویت برنامه پنج ساله جدید خود قرار داده است و ایهار داشته است که 

ان هرمعامالت با ار اوراق قرضه عبارتند ا : اوراق مشارکت اسالمی، صکو  )ابزارهای مالی اسالمی(، و تبادل افول اعتبار که در با ار بورس ت  1

 . 5212شوند. ماهنامه بورس تهران، آگوست  معامله می
 .5215، فوریه  TR-66711ها، گزارش بانک جهانی، شماره  ها و چالش توسعه با ار اوراق قرضه شرکتی ترکیه: اولویت 5
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گذاری، ارتقای ثبات اقترصرادی و      ها و افراد ملی و خارجی به منظور ترغی  سرمایه مشارکت شرکت” ا  

 . تحقق این امر برای رشد آتی ضروری است.1کند استقبال می “های با رگانی کاهش ریسک فعالیت

    

بینی تغییر، در یکی ا  غزل هایش  پیش حاف  شاعر بزرگ ایرانی قرن چهاردهم با اذعان به ماهیت غیر قابل

در ایرن     .“   انقالب  مانه عج  مدار که چرخ     ا  این فسانه هزاران هزار دارد یراد   ” چنین سروده است:  

های موجود در ایران برای سرعت بخشیدن به رشد تولید ناخالص داخرلری و        گزارش مقدماتی به فرصت

های آتی پرداخته شده است. با این حال انتقال ایران به عصر و دورانری    ها شغل جدید در سال ایجاد میلیون

تروجرهری       ها مستلزم  مان و تالش قابل ها و فرصت بینی است و استفاده ا  این موقعیت پیش جدید غیر قابل

 باشد. می

هنگامی که ایران مجدداً به اقتصاد جهانی ملحق شود، به یک برنامه مالی معتبر و رویکردی پیشرفته نسبرت  

به مسائل پیچیده اقتصاد کالن مانند سیاست پولی و سیاست نرخ ار  نیا  خواهد داشت. برا ار کرار ایرران         

محتاج توجه ویژه خواهد بود و باید اطمینان حاصل شود که گروه بزرگی ا  جامعره جروان ایررانری کره            

توانند یک شغرل   رسند، می ها هستند و تا دهه آینده به سن کار می بسیاری ا  آنها فارغ التحصیالن دانشگاه

پردرآمد پیدا کنند. همچنین، یک سیستم مالی و بانکداری کارآ نیا  است که به رشد کشرور در آیرنرده         

المللی موفق باشد و حداقل بخرشری    وکار بین کمک کند. به عالوه، چنانچه ایران بخواهد در جوامع کس  

های سنگین موردنیا   جهت تحقق رشد سریع را انجام دهرد، برایرد بره یرک مرقرصرد                  گذاری ا  سرمایه

دهند که دولت ایران درصردد   تر و قابل اعتمادتری تبدیل شود. شواهد موجود نشان می  وکار جذاب کس 

باشد. سرعت عملکرد ایران نقشی قطعی در سرعت ملحرق   تقویت مؤسسات و ایجاد محیط نظارتی بهتر می

 کند.  های ایران ایفا می شدن ایران به اقتصاد جهانی و شکوفا شدن پتانسیل

 .5212جوالی  5، فایننشال تریبون، “ درصدی در برنامه ششم توسعه 8رشد ساالنه ”  1
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باشد. پیچیدگی طراحی و اجرای یک استراتژی صنعتری مردرن؛       های دیگری نیز مواجه می ایران با چالش

هرای دیرجریرترال؛ و پررورش                ارتقای کارایی منابع؛ ارتقای  یرساخت ا  جمله استفاده جامع ا  فنراوری 

، ا  جرملره     1باشند بر می کارهای سرمایه و تر ا  کس  تر و رقابتی محور که بسیار پرسود وکارهای ایده کس 

هرا و       آماده خواهد شد، این چالرش  5216شوند. در گزارش کاملی که در سال  ها محسوب می این چالش

 گیرد.  ها مورد بررسی قرار می دیگر چالش

 

 

 

 

 

 

 

1 Playing to win: The new global competition for corporate profits, McKinsey Global Institute, September 

2015 


