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 گفتار ترجمه فارسیپیش
ــته ــورهاي توافق هس ، با کنار زدن ابرهاي تیره تحریم و بازگرداندن امید، افق 5+1اي بین ایران و کش

گذاري و رشد اقتصادي در ایران، اینک . دورنماي سرمایهم نمودیترسروشنی را در مقابل اقتصاد ایران 
گذاران گذاري قابل توجهی فراروي سرمایههاي سـرمایه تر از گذشـته اسـت و فرصـت   بسـیار روشـن  

ــد یک تریلیون دالري :ایران«داخلی و خارجی قرار گرفته اســت. گزارش  ــی » ؟فرصــت رش با بررس
و توجه به موتورهاي  بخش و صــنعت) 18( ختلف اقتصــاد ایرانهاي مبخشهاي ها و ظرفیتویژگی

هاي پیشِ روي اقتصاد ایران پرداخته و پتانسیل ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد محرك رشـد، به فرصـت  
ــال   ایران هاي مختلف برآورد نموده اســـت. بخشرا به تفکیک  2035در دو دهـه آینده، یعنی تا سـ

 ت.اس شدهراستاي ایجاد زمینه بارور شدن این پتانسیل ارایه  همچنین دستور کاري براي اقدام در
بخش  فعاالن گزاران دولتی و هم برايرگزارش تهیه شـده در مؤسـسه جهانی مکنزي، هم براي کا  

ــی می ــوصـ ــد. خصـ ــرمایهتواند با اهمیت باشـ تري از گذاران، با مطالعه این گزارش دانش عمیقسـ
ســازان و شــود، خواهند داشــت و تصــمیمنده ایجاد میهایی که در آیهاي موجود و فرصــتفرصــت
هاي موجود با آن گیران دولتی نیز با الزاماتی که شکوفایی اقتصادي و به فعلیت رساندن ظرفیتتصمیم

 مواجه است، بهتر آشنا خواهند شد.
به تأیید نویســندگان گزارش در » ؟فرصــت رشــد یک تریلیون دالري :ایران«متن فارســی گزارشِ 

ه جهانی مکنزي رسـیده و آقایان ارسـالن مهتافر و عطا سـیفی از مؤســسه جهانی مکنزي، با    مؤسـسـ  
ــی بازخوانی متن ــزایی در   فارس ــی آن، نقش به س ــخه انگلیس  رگردانبانطباق کامل و تطبیق آن با نس

ظارت ن. همچنین آقایان ابوالقاسم اسکندري و ابوالفضل غیاثوند نیز در اندفارسی با متن انگلیسی داشته
ــته و موجبات افزایش کیفیت این اثر را فراهم نموده ،بر ترجمه گزارش ــته نقش داشـ ــایسـ اند که شـ

 سپاسگذاري است.
گذاران به سرمایه گذاري در ایرانهاي سرمایهرود که این گزارش ضـمن شناساندن فرصت امید می

و نقاط قوت و ضعف اقتصاد  هاپتانسیل، با افزایش دانش کارگزاران دولتی در مورد داخلی و خارجی
 هاي موجود کمک نماید.به تبلور ظرفیت، ایران
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 مؤسسه جهانی مکنزي
 سال 25 یط که است يمکنز شـرکت  یقاتیتحق يبازو و فکر اتاق MGI(1( يمکنز یجهان مؤسـسـه  

 يبرا یدولتریغ سساتؤم و ،یعموم ينهادها کارها، و کسـب  رهبران به کمک هدف با خود، تیفعال
 و کارها و کسب به مربوط موضوعات مورد در را ییهاگزارش ،یاقتصاد جهان تحوالت ترقیعم درك

 اتخاذ در تا است، قیدق يهابر داده یمند و مبتنروش جیارائه نتا MGI زهی. انگدینمایم منتشر اقتصـاد 
 مستقر 2الدر مؤسسه. رندیگ قرار استفاده مورد یعموم يهايگذاراستیس و یتیریمد مهم ماتیتصـم 
 يهاشکدهیاند فهرست در یخصوص يهاشکدهیرا در صدر اند MGI مؤسسه ،3ایلوانیپنس دانشـگاه  در

 قرار داده است. 2015خود در سال  یجهان

 استفاده اب را ياقتصاد یلیتحل يابزارها ت،یریمد و اقتصاد حوزه دو ادغام با مؤسسه نیا قاتیتحق
ــاد نظراتنقطه از ــب و کارها به  يرهبران اقتص ــ در. بنددیم کارو کس  مورد» کالن-به-خرد« وهیش

 يروهاین بهتر درك يبرا ع،یسطح صنا خرد موجود در يروندها ،مؤسـسـه   نیا قاتیتحق در اسـتفاده 
 مورد گذارند، تأثیر یعموم يگذاراستیسـ  و کار و کسـب  يفضـا  بر که کالن، سـطح در  ترگسـترده 

صنعت را  30کشور و  20از شیببه حال  تا MGI قیعم مفصـل و  گزارشـات  .رندیگیم قرار یبررسـ 
 ،یعیطب منابع رشــد، و يوربهرهد: نکنیتمرکز م ریز محور شــش بر یکنون قاتیتحق. اندداده پوشــش

ــاد تأثیر ،یجهان یمال يبازارها تحوالت کار، يروین بازار ــ و ينوآور و يفناور ياقتص ــهرنش . ینیش
دوران  ،یجهان کنندگانمصــرف ،یتیجنســ يکردن نابرابر برطرف ياقتصــاد يایمزا ریاخ يهاگزارش

 .  دهندیقرار م یابیرا مورد ارز تالیجید يفناور شدنیو جهان ن،یچ در ينوآور ،یرقابت جهان دیجد

جیمز  ،4جاك بوگن :شودیم تیریمد يارشد شرکت مکنز يتوسط سه تن از شرکا مؤسـسـه   نیا
ــوزان الند ،7همچنین مایکل چویی .6جاناتان وتزل و 5مانیکا عنوان به  10یانا رمس و 9آنو مدگاوکر ،8س
ارشــد، از  نیاز محقق یو گروه MGI يپروژه توســط شــرکا يهامی. تکنندیم تیفعال MGI يشــرکا

 ياز مشورت شرکا هامیت نی. اشوندیدر سراسر جهان اداره م ياز دفاتر شرکت مکنز ینیجمله مشاور
 – MGI يشورا يشرکت و نظرات اعضا نیا یتیریو مد یصنعت نیو متخصص يشرکت مکنز یجهان

                                                           
1 McKinsey Global Institute 
2 Lauder Institute 
3 University of Pennsylvania 
4 Jacques Bughin 
5 James Manyika 
6 Jonathan Woetzel 
7 Michael Chui 
8 Susan Lund 
9 Anu Madgavkar 
10 Jaana Remes 
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ــامل رجات  ،14کتی جرج ،13ریچارد دابز ،12آندرس کدنا )،MGI رهیمداتیه سی(رئ 11اریک الباي شـ
الویر  ،20شــیریش ســانکه ،19گري پینکاس ،18اســکات نایکوئســت ،17آچا لکه ،16اریک هازان ،15گوپتا
از نخبگان حوزه اقتصاد، از  ياافراد، عده نی. عالوه بر ارندیگیهره مب -22ایکارت ویندهاگن و 21تانباي

 .کنندیم يشرکت همکار نیبا ا یقاتینوبل، به عنوان مشاور تحق زهیجمله برندگان جا

 تنها و دولت، ای نهاد کار، و کســب هر از مســتقل کامالً صــورت به مؤســســه نیا قاتیتحق نهیهز
و دانلود  MGIدر مورد  شتریاطالعات ب يبرا. شـود یم نیمأت يمکنز شـرکت  یاصـل  يشـرکا  توسـط 
 .دیینما دیبازد www.mckinsey.com/mgi ياز تارنما ها،گزارش

 يمکنز شرکت
 تیریاست که با ارائه خدمات مشاوره مد یجهان یشرکت ،McKinsey & Company(23( يمکنز شرکت

. دینمایم ياری داریپا ییهاتیموفقبه  یابیآنها را در دست ،یردولتیو غ یخصـوص  ،یعموم يبه نهادها
. میباش خود انیمشتر يبرا مشاور نیاعتمادتر قابل که بوده نیا ما هدف دهه، هشـت  از شیب مدت به

دفتر  109در  ،یتیریمتنوع مد يهامختلف و حوزه عیصــنا نهیزم در یاز متخصــصــان يما با برخوردار
در گوشه و کنار  مانانیمشتر اریمنحصر به فرد را در اخت یدانش و تخصـص  هان،کشـور ج  61در واقع

 ياستراتژ تا میکنیم کینزد يهمکار هاسـازمان  مختلف سـطوح  از ییهامیت با ما. میدهیجهان قرار م
الزم  يهايها و توانمندتیرا فراهم آورده، قابل رییتغ يبرا يضرور منابع و زهیانگ داده، شکل را برنده
 . میرا رقم زن يزیآمتیموفق يسازادهیاجرا و پ تیکرده و در نها جادیرا ا

شرکت از فهرست  93شامل – يمشتر 2000از  شیسـال گذشـته به ب   5در طول  ،يمکنز شـرکت 
 تیمل 100از  شیاز ب–مشاور ما  9500از  شیخدمات ارائه کرده اسـت. ب  -شـرکت برتر  100 یجهان

صنعت  22در  شرفتهیپ یحوزه تخصـصـ   180 -کنندیزبان صـحبت م  130مختلف که در مجموع به 

                                                           
11 Eric Labaye 
12 Andres Cadena 
13 Richard Dobbs 
14 Katy George 
15 Rajat Gupta 
16 Eric Hazan 
17 Acha Leke 
18 Scott Nyquist 
19 Gary Pinkus 
20 Shirish Sankhe 
21 Oliver Tonby 
22 Eckart Windhagen 
23 www.mckinsey.com 



5 
 

 در دالر ونیلیم 500 حدود ســاالنه يمکنز شــرکت. دهندیرا پوشــش م یتیریحوزه مد 8مختلف و 

  .کندیم يگذارهیسرما دانش توسعه و قیتحق
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 گفتارپیش
اي بین ایران و ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، چین، هستهانداز اقتصاد ایران پس از اجراي توافق چشـم 

المللی متعاقب این هاي بینشدن تحریمو سبک  2016فرانسـه، آلمان، روسـیه و انگلسـتان در ژانویه    
کند. نمایندگان دولتی و تجاري متعددي به تهران و شــهرهاي توافق، توجه زیادي را به خود جلب می

هاي احتمالی را بررسـی و توافقات تجاري را امضا نمایند. ایران  د تا فرصـت اندیگر ایران سـفر نموده 
شدن که پشتیبان رشد در سرتاسر دنیا است، کنار گذاشته شده هايِ متمادي از روند جهانیبراي سـال 

ها، این کشور در حال حاضر فرصت ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی را دارد، بود. با لغو برخی از تحریم
سـؤاالت زیادي همچنان باقی مانده اسـت. بزرگی این فرصـت براي ایران و اقتصاد جهانی چقدر     اما

ها استفاده کنند؟ چه ابزارهایی توانند از این فرصتالمللی چگونه میهاي ایرانی و بیناسـت؟ شـرکت  
 باید اتخاذ شوند تا به ایران در ورود به این عصر جدید شکوفایی کمک کنند؟

هاي آن طی دو دهه آینده تا هاي اقتصـاد ایران و پتانسیل ر مورد نقاط قوت و چالشاین گزارش د
ــال  ــی  کند. این ثمرهبحث می 2035سـ کلیدي  هايبخشچندین ماه تحقیقات عمیق از جمله بررسـ

ــاورزي، و فناوري اطالعات و ارتباطات   ــرفی روزانه، کش ــاد ایران از نفت و گاز تا کاالهاي مص اقتص
و  داخلی تولید ناخالصکه ایران پتانسیل افزودن یک تریلیون دالر به  این نتیجه رسـیدیم  بهاسـت. ما  

تحقق این پتانسیل مستلزم بسترسازي عوامل کلیدي  دارد. 2035میلیون شغل جدید را تا سال  9ایجاد 
 گذاران خارجی، تضمین ثبات، شـامل اقداماتی براي افزایش جذابیت کشور براي سرمایه رشـد سـریع  

ــاد کالن، تقویــت و تعمیق نظــام مــالی و ارتبــاط بین وري، و ارتقــاي المللی آن، افزایش بهرهاقتصـ
 . استهاي صنعتی زیرساخت

با وجود اهمیت و تأثیر شـرایط سـیاسی بر پیامدهاي اقتصادي، ما در این گزارش از اظهار نظر در   
 کنیم.مورد مسائل سیاسی خودداري می

شریک مکنزي در لندن و همایون حاتمی  شـرکاي ارشد از ، یکی 24ابزریچارد د این تحلیل توسـط 
در لندن، عضو مدعو مؤسسه جهانی مکنزي  25است. ترا االس مکنزي در پاریس هدایت شـده  ارشـد 

یان با همکاري جول مدیریت شد و اي بود که توسط صبا عرب و ارسالن مهتافرسـرپرسـت تیم پروژه  
، سجاد گلی، بابک هاشمی، 30لیاوون گالوگ ،29، آلیستار فرنی28ندی دسموگ، م27ساموئل بایرن ،26باکنر

                                                           
24 Richard Dobbs 
25 Tera Allas 
26 Julian Buckner 
27 Samuel Byrne 
28 Maggie Desmond 
29 Alistair Fernie 
30 Owen Gallogly 
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و پگاه سلطانی  ، عطا سیفی32وین راسلک، 31امیر حسینی، امیرعلی مطهري، خوان دي فرانسیسکو رشید
مدیر ارتباطات خارجی  34ویراستار ارشد مؤسسه جهانی مکنزي و مت کوك 33. پیتر گامبلگردیداجرا 

مارگو  ،36یلپوتف، ژولیت 35سا کاردریمؤسـسـه نیز در تهیه این گزارش سـهیم بودند، در حالی که مار   
 هاي ویرایشی را انجام دادند.انیبپشتی 38و پاتریک وایت 37شیماساکی

 لو اطالعاتی که بسیاري از همکاران مکنزي در سرتاسر جهان در راستاي تحلی نظراتنقطهما براي 
 به ما ارایه نمودند، سپاسگزاریم.  صنایع مختلفمسائل فنی و تحلیل 

گذاران و افراد ذینفع در مؤسسات همچنین از دانشـگاهیان، کارشناسان، مدیران کسب و کار، سیاست 
 کنیم.هاي خصوصی ارائه نمودند، تشکر میهاي خود را در بحثمختلف که نظرات و دیدگاه

ــه جهـانی مکنزي کامالً  ــسـ مطابق با قوانین و مقررات جاري از جمله قوانین ایاالت متحده  مؤسـ
سه کند. این مؤسمنتشر می جهت ارائه اطالعاتکند. مؤسسه جهانی مکنزي این سند را تنها فعالیت می

 هاي مشتریان نیست.و این گزارش به دنبال تسهیل، ترغیب یا پشتیبانی از فعالیت
به منظور کمک به رهبران کسب و کار  مؤسـسـه جهانی مکنزي  این گزارش در راسـتاي مأموریت  

 هايها و چالشاقتصـاد جهانی، شـناسـایی فرصت    ورهبران سـیاسـی براي درك نیروهاي تغییردهنده  
 سازي براي موج بعدي رشد، تهیه شده است.راهبردي، و آماده

تمام اشــتباهات آن  اهبه همرهســتیم، اما این گزارش  شــدهنظرات دریافت در حالی که ما قدردان 
ــت. همانند تمام تحقیقات  متعلق ــه جهانی مکنزي به ما اس ــس ــت و  مؤس ــتقل اس ه ب، این اثر نیز مس

 .درخواست هیچ شرکت تجاري، دولت و یا نهادي صورت نپذیرفته است
 نوگب جاك

 مؤسسه جهانی مکنزي/ بروکسل شریک ارشد،
 جیمز مانیکا
 انسیسکو، مؤسسه جهانی مکنزي/ سان فرشریک ارشد
 جاناتان وتزل
، مؤسسه جهانی مکنزي/شانگهايشریک ارشد

                                                           
31 Juan de Francisco Rasheed 
32 Kevin Russell 
33 Peter Gumbel 
34 Matt Cooke 
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36 Julie Philpot 
37 Margo Shimasaki 
38 Patrick White 
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 ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالري؟ - خالصه
، 2016المللی در ژانویه هاي بیندر پی کاهش تحریم است. جدید براي اقتصاد ایران آغاز شده يعصر

 اي با کشــورهاي غربیبرده و از روابط گســتردهایران که تا این زمان در خوداتکایی نســبی به ســر می
ار رشد انتظ برخوردار نبوده، بار دیگر خواهد توانسـت پیوندهاي خود را با اقتصاد جهانی تجدید کند. 

المللی در حال افزایش ایران، افراد عادي، و جوامع تجاري داخلی و بینسریع اقتصادي در بین دولت 
ها و را با بررسی بخش به بخش پتانسیل 2035در این گزارش، فرصـت رشـد ایران تا سال   اسـت. ما  

 سنجیم.می ،هاي اقتصادچالش
ــد آینده خود را برمبناي شـــش تو ایرانها، تحریم دورانبا خروج از   انمندي قادر خواهد بود رشـ

در حال  کنندهمصرف ، طبقهسـطح باالي تحصـیالت علمی  اقتصـاد متنوع،   ریزي نماید.اصـلی پایه 
دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و باالي شهرنشینی، فرهنگ ریشه رشـد، درجه 
 کمک کنند. ي آنانداز آیندهتوانند به ارتباط مجدد این کشور با اقتصاد جهانی و چشمغرب، می

اما این کشور داراي  ،رشد اقتصادي هستندهاي اساسی براي گاز ایران، محركذخایر عظیم نفت و  
ال را و اشتغ تولید ناخالص داخلیکه پتانسـیل کمک به رشد   هسـت هاي متعدد دیگري نیز بخش
ــنـایع مبتنی بر منابع،  . اینهـا  دارنـد  ــایر صـ ــیمی و معدن؛ بخشسـ هایی همچون همچون پتروشـ

 المللی را دارند؛ فناوريخودروسازي، کاالهاي مصرفی روزانه، و گردشگري که توانایی رقابت بین
ــاد  بهایران  براي تبدیلاي که اطالعـات و ارتبـاطات، بانکداري، بیمه، و خدمات حرفه   یک اقتصـ

 ،خدمات عمومیساخت همچون حمل و نقل، ؛ و صنایع مرتبط با زیرضـروري هستند  ،بنیاندانش
 .شوندرا شامل می ساز رشد هستندزمینهو ساختمان که 

، ایران کندبخش به بخش ایجاد می ن ما که تصویري جامع از تحلیلرویکرد خرد به کالبر اساس   
 2035میلیون شـغل را تا سال   9و ایجاد  تولید ناخالص داخلیرشـد یک تریلیون دالري  پتانسـیل  

که است بر مبناي نرخ ارز حقیقی درصـدي   3/6نرخ رشـد اقتصـادي سـاالنه     معادلامر ارد. این د
گذاري . چنین رشدي مستلزم سرمایهیابدطی دو دهه آینده به تدریج افزایش این نرخ شده بینیپیش

ــد افزایش  جهان را تولید ناخالص داخلیتریلیون دالري اســـت و  5/3حدود  بیش از یک درصـ
 دهد.می

ــاختها، ایران نیاز به این موارد دارد: بهبود بهرهبراي تحقق این فرصــت  ي هاوري و ارتقاي زیرس
و و هاي نهاي داخلی و خارجی، فناوريگذارياي که اقتصــاد بهتر بتواند ســرمایهصــنعتی به گونه

را به  اندازهارا جلب و جذب نماید، یک نظام مالی که به طور کارا، پسمدیریت هـاي نوین  روش
المللی ارتباط برقرار نماید، یک هاي بینو به خوبی با نظام گذاري مولد هدایت کندسـمت سرمایه 
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ــارکت باالتر نیروي کار، و یک پذیري بیشــتر و مهارتبازار نیروي کار با انعطاف هاي کاري و مش
میت حاکمحیط کسـب و کار که مشـوق رقابت و نوآوري پویاتر باشـد. شفافیت، حاکمیت قانون،    

 شرکتی و سرعت اصالحات نیز نیاز به بهبود دارد.

ــرکتدر کنار بنگاه  ري پذینقش مهمی در تقویت و ایجاد رقابتالمللی هم هاي بینهاي ایرانی، شـ
اما  ،ها وجود نداشتگذاري مستقیم خارجی در دوره تحریمجهانی در اقتصـاد ایران دارند. سرمایه 
اي در ژانویه ر حال آغاز اســت. از زمان اجراي توافق هســته در حال حاضــر جریان آن مجدداً د

هاي خارجی براي شـروع مذاکرات به ایران سفر کرده و در  ، بسـیاري از نمایندگان شـرکت  2016
 اند. برخی موارد، توافقات تجاري نیز امضا کرده

 مستلزم زمان و تالشهاي ایران براي رشد و ارتباط مجدد کامل آن با اقتصاد جهانی، تحقق فرصت 
اند، و دولت ایران در حالی که قصــد خود المللی لغو نشــدههاي بینچشــمگیر اســت. تمام تحریم

 اگر ایران بخواهدکند، باید به این اصـالحات سرعت بخشد.  براي اصـالحات گسـترده را بیان می  
ثبات در کشور ، ي پیش رو محقق سازددر دو دهه شکوفابراي یک اقتصاد  را آرزوهاي مردم خود

 بود. المللی ضروري خواهدو در روابط بین
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 جهانیاتصال مجدد به اقتصاد 

یک تریلیون 
 دالر

تا  GDPرشد 
 2035سال 
 درصد) 6(ساالنه 

 میلیون 9
 شغل جدید

5/3 
 تریلیون دالر

گذاري سرمایه
 تجمعی

 هاچالش نقاط قوت
 GDPکه تنها یک چهارم اقتصاد متنوع 

 آن مربوط به نفت و گاز است

به اندازه آمریکا مهندس که  آموزش علمی
 کندتربیت می

 دو برابر این به میزان کنندهطبقه مصرف
 نسبت در چین و برزیل

معادل دو برابر این  نسبت شهرنشینی
 نسبت در هند

اي همراه با مجموعهفرهنگ کارآفرینی 
 هاي نوپا پویا از شرکت

در محل اتصال شرق  موقعیت استراتژیک
 و غرب  

به منظور کاهش تورم ثبات اقتصاد کالن 
 و تعدیل نوسانات نرخ ارز

ه برقابتی کردن محیط کسب و کار 
 وسیله مقررات زدایی

راي بپذیر بازار کار انعطاف
 افزایش مشارکت و کاهش بیکاري

گذاري مجدد سرمایهبا نظام مالی کارا 
 ارتباط مجدد بانکیو ایجاد 

به میزان  گذاري جذب و استقرار سرمایه
 تریلیون دالر 5/3

 

دستوراتی براي 
 اقدام و اصالح

منابع  برداري ازبهره
 طبیعی

توسعه صنایع داخلی 
در سطح  براي رقابت
 المللی بین

گذار به یک اقتصاد 
 بنیاندانش

توسعه و نوسازي 
 هازیرساخت
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 خالصه مدیریتی
فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان در بین ایران و ایاالت متحده، چین، اي متعاقب اجراي توافق هسـته 

هاي تجاري و اما هیئتاي کاهش یافت. المللی علیه ایران تا اندازههاي بینتحریم ،2016 ژانویـه  16
وزیر اقتصـــاد آلمان، گروهی از مدیران  وارد ایران شـــدند. 39»روز اجرا«نمایندگان دول، حتی قبل از 

جمهور روسیه چهار ماه به ایران برد. والدیمیر پوتین رئیس 2015 ژوئیهکسـب و کار این کشور را در  
ــوي در فوریه هاي فنفر از مدیران بنگاه 100دیرتر بـه ایران رفت. حدود   به ایران رفته و  2016رانسـ

نفره از مدیران بخش خصوصی این کشور در آوریل  60ماتیو رنزي نخست وزیر ایتالیا در رأس هیئتی 
ــدند.   2016 ــپـار ایران شـ ــوص رهسـ در همین اثنا، نمایندگان دولت ایران نیز براي مذاکره در خصـ

ــت ــرمایه فرصـ ــفر کردند.المللی به نقاط مختلف دگذاري بینهـاي سـ ــن روحانی  دکتر نیا سـ حسـ
به  را در سفر نمایندگان بخش تجارت و کسـب و کار این کشـور   2016جمهور ایران در ژانویه رئیس

 .به امضا رساندو توافقات تجاري با ارزش چندین میلیارد دالر  هدایت نمودفرانسه و ایتالیا 
 خود براي اقتصاد جهانی نیز آغاز فصل ياي براي ایران یک نقطه تحول بود و به نوبهتوافق هسته

قبل، روابط تجاري و مالی ایران با بسیاري از  و دههآمد. در طول دجدیدي از تعامالت به حساب می
ر دالمللی بود که این باعث منزوي شدن اقتصاد این کشور و هاي بینتحریمکشورهاي جهان، مشمول 

باعث شــدن که وري و جهانیرشــد نامتوازن آن گردید. در آن دوره، ایران از موج ارتقاي بهره نتیجه
، به ارزش اسمی ،، اقتصـاد ایران 1989تقویت رشـد در دیگر نقاط جهان گردید، عقب ماند. در سـال   

تولید و  میلیارد دالري 415در حال حاضر، با تولید ناخالص داخلی  ؛برابر و همتراز اقتصـاد ترکیه بود 
بر اساس ، نصف اندازه اقتصاد ترکیه است. 2014در سال دالري (اسمی)  5300سرانه  ناخالص داخلی

تر از اقتصاد ترکیه بود؛ در د بزرگصدر 50به اندازه  1989قدرت خرید، اقتصاد ایران در سال  برابري
 .از ترکیه بود ترکوچکمیلیارد دالري، اندکی  4/1با قدرت خرید  2014سال 

 

میلیون شغل جدید  9و ایجاد  تولید ناخالص داخلی، ایران فرصت افزودن یک تریلیون دالر به 2035تا سـال  
 را دارد.

 

ــاد جهانی و جبران    رفع تحریم ــازمـان ملل و اتحادیه اروپا، فرصـــت ارتباط مجدد با اقتصـ هـاي سـ
 در آمریکا هنوز پابرجا اســت.جانبه هاي یک؛ اگرچه تحریمرفته را به ایران دادهاي از دســتفرصــت

پذیرش  ابتداي. طی ده ماه از اســـتالملل، باال حال حاضـــر، انتظارات در ایران و جامعه تجارت بین
هاي جهانی حداقل تجاري ابتدایی ایران با شرکت قراردادهايارزش ، 2015 ژوئیهاي در توافق هسـته 

                                                           
39 Implementation Day 
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هاي معامالت شــرکت«ي بیشــتر به ضــمیمه اســت (براي جزئیات  میلیارد دالر اعالم گردیده 130
ــته بین ــ» ايالمللی از زمـان توافق هسـ االت زیادي باقی ؤدر انتهاي این گزارش مراجعه کنید). اما سـ
هاي رشــد اســتفاده کنند؟ کدام توانند از این فرصــتالمللی میهاي داخلی و بینچگونه بنگاه. ماندمی

بود؟ دولت ایران باید چه اقداماتی انجام دهد تا پتانسیل ها احتماالً موتور محرك رشـد خواهند  بخش
 ؟محقق سازدخود را 

تولید ناخالص بخش که منابع رشد  18در تالش براي پاسـخ به این سؤاالت، ما تحقیقی عمیق در  
ها از نفت و گاز و خودرو تا فناوري اطالعات و این بخشایم. و اشـــتغال هســـتند انجام داده داخلی

 هايشود. ما همچنین براي تحلیل نقاط قوت، شناسایی چالشرا شـامل می  هازیرسـاخت ارتباطات و 
هاي کسب و کار در داخل و خارج هاي رشد، با کارشناسان اقتصادي و مدیران بنگاهاصـلی و فرصت 

 ایم.از ایران مصاحبه کرده

، ایران فرصت افزودن یک تریلیون دالر به 2035سال تا  20، دریافتیم که طی بر اسـاس این تحلیل 
ی را در رشد آت تأثیرهاي داخلی بیشترین شرکتمیلیون شغل را دارد.  9 ایجادو  تولید ناخالص داخلی

ــرکت ــرمایه هاي بیندارند اما ش ــزایی ایفا خواهند کرد، آنها عالوه بر س گذاري، المللی هم نقش به س
ــمگیر در بهره باعثتواند کنند که میولوژي و دانش مدیریت را نیز وارد میتکن ردد. وري گبهبود چش

تواند بر برخی نقاط قوت کلیدي تأکید کرده و آنها را پرورش دهد که از ایران در دستیابی به رشد، می
ی را انجام دهد تا اما همچنین باید اصالحات قابل توجه. در ایران استآن جمله، تنوع اقتصـادي باال  

 نماید. پویا، پایدار و بلندمدت پشتیبانی يبتواند از رشد ي بنا نهد تاترهاي قوياقتصاد خود را بر پایه
ــترین اثر را در کوتاه ادولت نی ــالحاتی دارد که بیش ــریع در اص هاي ترین زمان دارند. بنگاهز به تس

ر به منحصیک محیط کسب و کار  خود را با و هاي کسب و کار خود را تغییر دادهچندملیتی باید مدل
وري خود را در مواجهـه با رقابت جهانی ارتقا دهند.  هـاي ایرانی بـایـد بهره   نگـاه ب. دهنـد تطبیق  فرد

ــات مالی در ایران و خارج از آن،   ــس ــایی جریانمؤس هاي مالی باید مجدداً با هم مرتبط براي بازگش
 این کشــورهاي خود موفق شــود، پتانســیل تحققو ایران در شــوند. اگر این موارد مدنظر قرار گرفته 

افیایی جغرتواند مجدداً نقشــی در اقتصــاد جهانی ایفا کند که متناســب با تاریخ طوالنی و موقعیت می
 استراتژیک این کشور بین شرق و غرب باشد.

 تواند رشد آتی را بر آنها بنا نهدایران شش نقطه قوت اصلی دارد که می
بود. با این از لحاظ برابري قدرت خرید، هجدهمین اقتصــاد بزرگ دنیا  2014اقتصــاد ایران در ســال 

و در تعامل با اقتصادهاي دیگر جهان در خود اتکایی نسبی به فعالیت پرداخته هاي اخیر، حال در سال
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پایین آمدن  ها وهاي خارجی، از جمله تحریممحدود بوده اسـت. اگرچه اقتصاد ایران نسبت به شوك 
پذیر بوده، لیکن اقتصـاد کشـور به سبب بازدهی پایین، بیکاري و تورم باال   قیمت نفت، نسـبتاً انعطاف 

 (که اخیراً تحت کنترل درآمده است) در شرایط مطلوبی قرار نداشته است.
از آنجایی که ایران در حال حاضــر به دنبال ارتباط مجدد با اقتصــاد جهانی، شــتاب دادن به رشــد 

خود است،  رو به رشدو برآوردن آرزوهاي جمعیت جوان، شهري و و اشتغال،  تولید ناخالص داخلی
 عبارتند از: شش نقطه قوت اصلی کمک بگیرد. این نقاط قوتاز بود  قادر خواهد

نفت  دهشگاز و چهارمین ذخایر اثبات شدهداراي بزرگترین ذخایر اثباتایران . تنوع اقتصادي 
ها در میان همتایان خود در جهان اســت و هزینه تولید نفت و گاز در این کشــور، جزء کمترین 

توانند باعث رشد اقتصاد گردند. در عین حال، اقتصاد هاي اصلی هستند که میاست. اینها دارایی
، 2014 لبه طوري که در ساایران داراي تنوع باالیی بوده و وابستگی شدید به نفت و گاز ندارد، 

این در حالی است که این  داد.درصـد از ارزش افزوده ناخالص را تشکیل می  23این بخش تنها 
فروشی، تجارت خردهدرصد است.  50درصـد و براي کویت   30رقم براي امارات متحده عربی 

اي سـهم بیشتري نسبت به نفت و گاز در اقتصاد ایران دارند  و خدمات حرفه مسـتغالت امالك، 
 14، این کشور 2014). ایران صاحب ذخایر عظیم معدنی مس و روي است. در سال الف(شکل 

، بیش از یک میلیون دستگاه آن میلیارد دالر محصـوالت پتروشـیمی صادر نمود و بخش خودرو  
ید اقتصادي با این حجم، اتکاي شد نامتعارفهاي یکی از ویژگی. در واقع، کردوسیله نقلیه تولید 
ــوالت دارویی و گرفته دگان داخلی کاالها و خدمات، از لوازم آرایش آن بـه تولیـدکننـ    تا محصـ

 تجهیزات الکترونیک، است.

ح مشارکت در آموزش عالی در دنیا و باالتر وباالترین سطیکی از ایران داراي . آموزش علمی 
هاي مهندســی از انگلســتان، فرانســه و آلمان اســت و بیش از یک ســوم این افراد نیز در رشــته 

التحصیالن کشور اول دنیا از لحاظ تعداد فارغ 5. این آمار، ایران را در میان 40اندالتحصیل شدهفارغ
و این تقریباً همتراز با ایاالت متحده آمریکا و باالتر  دهدهاي مهندسی در هر سال قرار میرشـته 

وري و بهره تواند محركاز ژاپن و کره جنوبی اسـت. دانش فنی یک عامل قدرتمند است که می 
توسط نظام آموزشی وارد مشاغل ارزشمند در اقتصاد  یافتهپرورشاگر استعدادهاي  ،اشتغال باشد

یا  تحصــیل، اشــتغال این افراد براي ادامه ترینبا اســتعدادشـوند. در گذشــته، برخی از بهترین و  
ند. یکی از این افراد، مریم میرزاخانی، اولین زنی است که اهروانه خارج از کشـور شد کارآفرینی 

                                                           
 هاي مرتبط با مهندسی شامل مهندسی، تولید و ساخت است.  مار یونسکو، رشتهآمؤسسه  40



 

18 

، معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات، گردید. تقریباً دوسوم اعضاي 41دزلشـان فی موفق به کسـب ن 
که شش نفر آنها مدارك ) هستند، PhDکابینه فعلی دولت ایران داراي مدرك دکتراي تخصصی (

اند. در مقام مقایسه، نفر از ایاالت متحده دریافت کرده هاي غربی از جمله سهخود را از دانشگاه
و ده نفر داراي مدرك دکتراي حقوق  PhDباراك اوباما داراي مدرك  تنها دو نفر از اعضاي کابینه

)JD.هستند ( 
 

 
 

 مؤسـسه جهانی مکنزي، اندازه و پویایی طبقه . تحقیقات در حال رشـد  کنندهمصـرف  طبقه 
شخیص هور تنوظرشد اقتصادي در اقتصادهاي  کنندهبینیه عنوان یک عامل پیشکننده را بمصرف

هزار  20داراي درآمد ساالنه  یدرصد از خانوارهاي ایران 56در حال حاضر حدود  42اسـت.  داده

                                                           
41 Fields Medal 

 . درآمدها بر مبناي برابري قدرت خرید است.2011 مارسقدرت اقتصادي شهرها، مؤسسه جهانی مکنزي،  ترسیمجهان شهري،  42

 شکل الف

 ایران داري اقتصادي متنوع، فراتر از نفت و گاز است

 درصد - 1ایرانها از کل ارزش افزوده ناخالص سهم بخش

SOURCE: IHS Global Insight; McKinsey Global Institute analysis  
1 Gross value added (GVA) plus taxes minus subsidies equals GDP; at the sector level, GVA is used in place of GDP. 
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ــاسدالر  ــتنـد،    بر اسـ ــطحی کـه ما آن را به عنوان   برابري قـدرت خریـد هسـ خانوارهاي «سـ
است  هاي مربوط به چین و هندکنیم. این نسبت، بیش از دو برابر نسبتتعریف می» کنندهمصرف

کند. در واقع، از لحاظ نیز تنها روســـیه اســـت که با ایران برابري می BRIC43کشـــورهاي  درو 
 ترکیه، مالزي یا مکزیک است. ر ازفروشی سرانه ایران، باالتبرابري قدرت خرید، خرده

 نشانگر اهمیت شهرهاي مؤسسه جهانی مکنزي. تحقیقات ی باالنشـین شـهر  ی با نرخجمعیت 
درصد از رشد  50سال آینده، بیش از  25براي رشـد اقتصـادي است و بیان می دارد که در    پویا

نی ایران، از درجه شهرنشی 44بود. در اقتصادهاي در حال ظهور خواهد جهانی مربوط به شهرهاي
یل گیرد که این بیانگر این است که پتانسسرانه پیشی می تولید ناخالص داخلیرتبه جهانی آن در 

ــد در آینده وجود دارد. ایران داراي  ــهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر اســـت که  8رشـ شـ
ــتر تولیــد نــاخــالص داخلیمیلیون جمعیــت و  8بزرگترین آنهــا یعنی تهران، بیش از  از  يبیشـ

ایران با نسبت سه چهارم جمعیت شهرنشین، داراي درجه شهرنشینی بیش از  45ریودوژانیرو دارد.
دو برابر هند اسـت. این کشور همچنین از این لحاظ باالتر از کشورهاي متعدد اروپایی از جمله  

و  هريهاي شایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند قرار دارد. در حالی که این کشــور داراي زیرساخت
ه ها بآهن و فرودگاهها، بنادر، راهگسترده است، اما اینها نیاز به روزآمدسازي دارند. جادهصـنعتی  
 هم باند سرعت باالهاي پهناز جمله شبکهگذاري سنگین نیاز دارند و زیرساخت دیجیتال سرمایه

 است.نیز نیازمند ارتقاء در بخش ثابت و هم سیار 

ــاس گزارش دیدهبر . یفرهنـگ کارآفرین   کارآفرینان در ایران از ، 46بان جهانی کارآفرینیاسـ
نســـبت به همتایان خود در فرانســـه برخوردار بوده و همتراز این افراد در ایاالت جایگاه برتري 
 . در حالی که بسیاري ازنوآوري کارآفرینان ایرانی در ابعاد متنوعی نمایان استو  متحده هسـتند 

ــرکت دیجیتال داراي محدودیت براي کار با ایران بودند، اما هاي ز جمله غولالمللی اهاي بینشـ
هر ده برند برتر محصوالت غذایی، کارآفرینان ایرانی وارد میدان شدند تا این شکاف را پر کنند. 

هاي داخلی آمازون، یوتیوب، پی هاي داخلی هستند، ضمن اینکه ایران خود داراي نسخهشـرکت 
سه میلیون یا بیشتر ایرانی ساکن خارج از کشور، ي اینترنتی است. برخی از هاو دیگر وبگاه 47پل

                                                           
 برزیل، روسیه، هند و چین 43
 . درآمدها بر مبناي برابري قدرت خرید است.2011 مارسقدرت اقتصادي شهرها، مؤسسه جهانی مکنزي،  ترسیمجهان شهري،  44
 مؤسسه جهانی مکنزي. Cityscopeبر مبناي برابري قدرت خرید،  2015در سال  45

46 Global Entrepreneurship Monitor 
47 PayPal 
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از و امید کردستانی،  48دراپ باکسمؤسس  کارآفرینان برجسـته از جمله آرش فردوسـی، همکار  
 هستند.مدیران سابق گوگل 

ــانههاي بین مرزيموقعیت راهبردي براي جریان  ــرق و غرب  . جاده افس ــم بین ش اي ابریش
 ی، به صورت تاریخی آن را به توقفگاهایران پیمود. اندازه و موقعیترا می ایرانزمانی امپراطوري 

. همین خصــوصــیات ه بودجنوب تبدیل نمود-غرب و شــمال-مهم در مســیرهاي تجاري شــرق
را  تنوعمتجارت ي براي اي براي تجارت و مرکزمنطقه کانونتواند به ایران فرصــت تبدیل به می

میلیون خانوار  40میلیون نفر جمعیت و  430کشور مرز خاکی دارد که مجموعاً  7بدهد. ایران با 
درصد رشد نمایند. ایران در  2/5ساالنه  2025شـود تا سـال   بینی میکننده دارند که پیشمصـرف 

گذاري مستقیم خارجی در خاورمیانه است که رمایهحال حاضـر داراي کمترین حجم و جریان س 
تا در جریان جهانی  قادر بودهها اسـت. با این وجود، اقتصاد ایران  اي به دلیل تحریماین تا اندازه

الب است. تا قبل از انقتجارت باقی بماند، اما الگوي تجارت آن به طور محسـوسـی تغییر یافته   
ــریک   ، ایاالت متحده آمریکا دومین 1979 ــر، ش ــریک تجاري بزرگ ایران بود. در حال حاض ش

درصدي از تجارت ایران دارد.  40شماره یک ایران، کشور چین است که به تنهایی سهمی حدود 
رفته، صادرات ایران طی هماند. رويهند و ترکیه نیز روابط تجاري خود با ایران را تقویت نموده

 به حدود یکمیزان صادرات ز هم مانند ژاپن و استرالیا، هاي اخیر داراي نوساناتی بوده اما باسال
گردد. به طور مطلق، صــادرات ایران بیشــتر از کل صــادرات بالغ می تولید ناخالص داخلیســوم 

 49مصر، پاکستان و مراکش است که البته بخش عمده آن محصوالت نفتی است.

افزوده  تولید ناخالص داخلیبه یک تریلیون دالر  2035ایران این پتانسیل را دارد که تا سال 
 میلیون شغل ایجاد نماید 9و 

ا چه اما ب- اقتصـاد خود را شتاب بخشد رشـد  ایران این فرصـت را دارد که با تقویت این نقاط قوت،  
هاي اقتصــاد کالن، ما با اســتفاده از ؟ عالوه بر تحلیل شــاخصتواند این کار را انجام دهدســرعتی می

 18اي عمیق در مورد ، مطالعه50»کالن-به-خرد«یعنی  ،به اقتصاد جهانی مکنزيمؤسسه رویکرد متمایز 
هاي اقتصــادي ایران در بخش صــنعتی در ایران انجام دادیم. ما دریافتیم که دامنه و ســرعت پیشــرفت

آینده، اصوالً بر چهار عامل محرك رشد و همچنین اصالحات اقتصاد کالن براي بهبود محیط کسب و 
 است.کار استوار 

                                                           
48 Dropbox 

 . 2015هاي توسعه جهانی، بانک جهانی، شاخص 49
50 micro-to-macro 
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طبیعی ایران به خصـــوص نفت و گاز، اولین موتور محرك اســـت. دومین  منابعبهینه کردن بازده 
ه بو کاالهاي مصرفی روزانه،  مصالح اصلیعامل، تبدیل صنایع بزرگ تولیدي داخلی همچون خودرو، 

 کند که گذر به سمتسومین عامل، ایران را ملزم می المللی است.بین در سطح قابل رقابتهاي بخش
هایی همچون فناوري اطالعات و ارتباطات، و بنیان، تقویت نقاط قوت براي رشد بخشاقتصـاد دانش 

نیاز به  لهاي فیزیکی و دیجیتازیرساخت ،ریزي رشدبراي پیخدمات مالی را سـرعت ببخشد. نهایتاً،  
 نوسازي و گسترش دارند.

 

 است 2035تریلیون دالر تا سال  5/3گذاري تجمعی حدود رشد یک تریلیون دالري مستلزم سرمایه رسیدن به
 

دهد که با تقویت این چهار موتور رشـد، ایران پتانســیل اضافه کردن یک تریلیون  تحلیل ما نشـان می 
چنین حجم  51سال آینده دارد. 20در  را -بینی شدهپیش با احتسـاب نرخ ارز واقعیِ -دالر به اقتصـاد  
ــ تولید ناخالص داخلیایران بر مبناي ســرانه را به  تولید ناخالص داخلیتواند افزایشــی می پانیا در اس

برساند.  2014ترکیه، روسـیه، مالزي و مکزیک در سال   تولید ناخالص داخلیو باالتر از  2014سـال  
ن ایگردید.  نی خواهدجها تولید ناخالص داخلیهمچنین باعث افزایش بیش از یک درصدي  امر این
درصـدي در ارزش دالري اقتصاد ایران است که طی دو دهه   3/6رشـد میانگین سـاالنه    به معناي امر

نشان داده شده،  بگردد. همانطور که در شــکل میلیون شـغل نیز ایجاد می  9یابد و آینده افزایش می
ــیعی بین تعداد زیادي از ب آوري شــد که در آینده، تاب هایی توزیع خواهدخشاین رشــد به طور وس

 هاي خارجی تقویت خواهند نمود.اقتصاد ایران را در برابر شوك
ران وري نیروي کار ایبهبود گسترده در بهره، مستلزم تولید ناخالص داخلیاین حجم از افزایش در 

افزایش  این– درصد افزایش یابد 4/3ساالنه به طور متوسط وري نیروي کار بهرهاي که اسـت به گونه 
اســت. این افزایش در تولید ناخالص داخلی همچنین  2012تا  1980هاي تجربه ترکیه بین ســال نظیر

درصــد در  6/0طلبد: جمعیت ایران در حال حاضــر با نرخ نســبتاً کم تعداد بیشــتري نیروي کار را می
خ ایش یابد. اگر نراما نرخ مشارکت نیروي کار هم، به خصوص براي زنان، باید افز نمایدسال رشد می

درصد  43به  2035رشد نماید، در سال  تولید ناخالص داخلیمشارکت نیروي کار در ایران متناسب با 
میلیون شغل جدید، باعث  9است. افزایش  2014در سال  ي آندرصد 41 مقدار رسـد که بیشتر از می

تی با در نظر گرفتن ، ح2035درصد در سال  7به  2014درصـد در سـال    13کاهش بیکاري از حدود 
 .گرددبینی شده، میرشد جمعیت پیش

                                                           
ــرمـایـه   بینیتمـام ارزش افزوده نـاخـالص و پیش    51 ــال گـذاري بخش هـاي سـ هاي واقعی ارز بر مبناي نرخ 2035ها در این گزارش براي سـ

 شده است. براي جزئیات بیشتر ضمیمه فنی را مالحظه کنید.بینیپیش
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نماید ایجاد شغل میلیون 9 و افزودهتولید ناخالص داخلی  به دالر تریلیون یک 2035 سال تا که دارد را پتانسیل این ایران

Iran sector gross value added (GVA) by 2035 
$ billion, real exchange rates 

Compound 
annual growth 
rate3 % 

New jobs
Millions 

0.8 7 Transport 

0.3 7 ICT 
0.4 7 Basic materials 

0.2 6 Health care 

2.2 6 Construction 
0.9 7 Fast-moving consumer goods 

0.8 10 Tourism 

<0.1 6 Real estate 
0.5 9 Financial services 
0.3 6 Professional and other services 

0.3 6 186 Oil and gas 

-- 5 Public sector 

0.3 4 Agriculture 

0.2 6 Utilities 
0.3 9 Petrochemicals 
0.2 8 Automotive 

0.2 5 Mining 
<0.1 6 Other manufacturing4 

10 <0.1 Pharmaceuticals 

1.4 6 Retail 

Total GDP1 6 9.2 
362–4162 

87 66 22 

24 31 7 
33 25 8 

27 8 20 

17 59 42 
62 15 47 

59 9 50 

18 66 47 
10 64 54 

63 18 44 

80 265 

89 56 33 

30 40 70 

25 10 35 
39 7 32 

58 11 47 

10 7 4 
17 24 7 

7 6 1 

91 28 63 

951–1,0912 
GVA growth by 20352014  GVA

Note: Numbers may not sum due to rounding. 
1 Difference between the sum of the sector GVAs and GDP is explained by taxes and subsidies. 
2 Estimates for 2014 GDP vary from $362 billion to $416 billion, depending on source; the range in future GDP is driven by this baseline variance. 
3 Includes 1.12 percentage points per sector from real exchange rate appreciation. 
4 Other manufacturing includes textiles, paper and pulp, printing and publishing, machinery, equipment, appliances, and others. 
SOURCE: McKinsey Global Institute analysis
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تریلیون دالري از حاال تا ســال  5/3گذاري تجمعی حدود رســیدن به چنین رشــدي مســتلزم ســرمایه
یاري انداز باالي خود، پتانسیل تأمین بساسـت. ایران با استفاده از نسبت بدهی پایین و نرخ پس  2035

ــرمایه ــرمایهگذاري را از منابع داخلی دارد، گرچه تقریباً یک تریلیون دالر از این از این سـ گذاري سـ
وسط وارده ت تواند عالوه بر انتفاع از سرمایهگذاري خارجی باشد. ایران میاحتماالً باید از محل سرمایه

هاي جهانی نیز استفاده کند. در حالی هاي مدیریتی شرکتالمللی، از دانش و رویهگذاران بینسـرمایه 
اص به خود اختصگذاري مورد نیاز را سرمایهکه نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی ایران سهم بزرگی از 

اري گذنیاز سرمایهکنیم، کنیم که سـه موتور محرکه دیگر رشـدي که معرفی می  ، ما برآورد میدهندمی
ــتر از آن را  هاي مزبور و حتیبخشحداقل به اندازه  ــندنیاز بیش ــته باش ــاس تحلیل ما، به داش . بر اس

گذاري تریلیون دالر ســرمایه 1,5نیاز به بیش از  خصــوص گســترش و نوســازي زیرســاخت احتماالً
میلیارد  650میلیارد دالر براي منابع طبیعی، حدود  550دارد و این در مقایسه با  2035تجمعی تا سال 

 بنیان است.میلیارد دالر براي گذر به اقتصاد دانش 800دالر براي پروش صنایع رقابتی و تقریباً 
درصــدي و کاهش  8، نرخ رشــد 2021تا  2016ســاله خود براي دوره دولت ایران در برنامه پنج 

براي دستیابی به این آرزو، که برخی اوقات  52است.گذاري نموده درصد را هدف 8بیکاري و تورم به 
ــود، دولت یاد می» 8-8-8«از آن به  ــخص نموده که از آن جمله، بهبود   31ش ــادي مش اولویت اقتص

ــاخت از طریق اتخاذ   محیط کســـب و کار، تقویت نظام ــنعت و زیرسـ ــانی صـ مالی، و به روز رسـ
گذاري توســط خارجیان و ایرانیان هاي نوین اســت. برنامه دولت همچنین تشــویق به ســرمایهفناوري

 نماید.مقیم خارج می

 طبیعی ایران منابع نفت، گاز و دیگر برداري ازبهره
مارس  6اســپانیا در  Cespaبه پاالیشــگاه  53با تحویل یک میلیون بشــکه نفت از نفتکش مونت تولیدو

مجدداً آغاز گردید. نفت و گاز، نقشی حیاتی در تقویت رشد  به اروپا ، صادرات نفت خام ایران2016
ود، تر خواهد بآغاز مجدد صادرات نفت، نیروي محرکی براي رشد اقتصادي سریعکنند. ایران ایفا می

ــد کمک کند. در دورهتواند به در حالی که گاز در بلندمدت می ــادرات هاي بینتحریم رش المللی، ص
با افت شدید مواجه گردید، اما  2014سال  ها نیز از نیمهاهش یافت و قیمتدرصد ک 50نفت بیش از 

 است. این به دلیل توسعه میدان عظیم تولید گاز طبیعی ایران طی دو دهه اخیر رشد چشمگیري داشته
تریلیون متر  14گاز در ایران با حجم  برداريقابل بهره رگترین ذخیرهرس جنوبی بود که بزگـازي پـا  

                                                           
 .2015 ژوئیه Financial Tribune( ،2ن (فایننشال تریبودرصد رشد براي برنامه پنج ساله ششم،  8هدفگذاري  52

53 Monte Toledo 
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و نقش کلیدي در تحریک اقتصــاد  شــوددر داخل مصــرف میمکعب اســت. در حالی که گاز عمدتاً 
ــادرات قـابل توجه گاز احتماالً در آینده از طریق خط لوله یا در قالبِ داخلی در آینـده دارد،    گازِ صـ

 شد. پذیر خواهدامکان ،شدهمایع طبیعیِ
تولید ناخالص میلیارد دالر به  375تا  125بین  2035کنیم که نفت و گاز با هم تا سال ما برآورد می

در اصـــل به دلیل  ،برآورد ما بزرگ دامنههزار شــغل ایجاد نمایند.   300ایران افزوده و حدود  داخلی
نده اســت. این همچنین بســتگی به حجم نااطمینانی زیاد در خصــوص مســیر قیمتی نفت و گاز در آی

تواند جذب کند و اینکه چگونه با گذاري دارد که این بخش براي افزایش تولید در آن دوره میسرمایه
خلیج فارس و جنوب ایران، همچون گســترش زیرســاخت در طول صــدها کیلومتر   ،هاي فنیچالش

ــود. برآورد میمواجـه می  ــال آ 10کنیم کـه نفـت و گـاز در    شـ میلیارد دالر  200ینـده قریـب به   سـ
 گذاري جذب نمایند.سرمایه

گذاري در نفت میلیارد دالر سرمایه 150مستلزم  2016-2021برنامه توسـعه پنج ساله دولت براي  
ــریع تولید فازهاي   ــت. اولویت دولت براي گاز، افزایش س ــترك اس و گاز با اولویت میادین نفتی مش

ه رالمللی از آن در دوهاي نفتی بیناســـت، جایی که خروج شـــرکتباقیمانده از میدان پارس جنوبی 
ها و از دســـت دادن گاز به نفع طرف قطري گردید. بر اســـاس ها، باعث تأخیر، افزایش هزینهتحریم

ترل هاي داخلی تحت کنالمللی ملزم به عملیات از طریق بنگاههاي بینقراردادهاي نفتی فعلی، شرکت
اما این کشور است. نمایند که مختص میدریافت  54بیع متقابلهسـتند و عواید را نیز بر مبناي قرارداد  

ــرایط تجاري قراردادهاي خود اســـت و ممکن اســـت    مانند دیگر  ایران بـه دنبـال تجدیدنظر در شـ
 56.پیش برود 55مشارکت در تولیدنفت، بیشتر به سمت مدل  کشورهاي تولیدکننده

آن یک  رايبخش پتروشــیمی ایران هستند و ب هزینهگاز طبیعی، خوراك کم میعاناتگاز طبیعی و 
براي هر تن اتیلن در ایران،  يدالر 200تولید  . به عنوان مثال، هزینهکنندایجاد میرقابتی سود حاشـیه  

ضر، از ایران در حال حااست.  2015در سال این فرآورده حدود یک پنجم میانگین قیمت نقد جهانی 
درصد از کل تولید  2 ست که حدودا محصـوالت پتروشیمی در دنیا  ن تولیدکنندهلحاظ حجمی، دهمی

کنیم که بخش پتروشیمی ایران این پتانسیل را دارد که . برآورد میدهدبه خود اختصاص میجهانی را 
سال آینده به  10را طی  2014این کشور در سال  تولید ناخالص داخلیمیلیارد دالري خود از  7سهم 

                                                           
54 buy-back contract 
55 production-sharing model 

هاي ایجاد شــده، اصــول کلی ســیســتم قراردادي جدید را توصــیف کرده که طی آن، شــرکت  2013یک کمیته بازنگري دولتی که در ســال  56
رل کنند، در حالی که اصول کنتملی نفت ایران تشـکیل داده و سهمی از سود را دریافت می گذاري مشـترك  با شـرکت   المللی یک سـرمایه بین

 کنند.حاکمیت بر منابع در قانون اساسی ایران را نیز رعایت می
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ــانده و  40 ــغل جدید ایجاد نماید.  300میلیارد دالر رس میلیارد  80دولت به دنبال در مجموع هزار ش
میلیون تن به ظرفیت این بخش تا  120شده است که ریزيهاي برنامهگذاري براي پروژهدالر سـرمایه 

 کند.اضافه می 2026سال 
بر ممکن است زمان هاي آنتواند یک بخش مهم در رشد باشد، گرچه تحقق پتانسیلمعدن نیز می

ــد؛  ــوالت هاي رو به کاهشقیمت توجه بهبـا   چراکـه  بـاشـ ــرکت، محصـ هاي معدنی جهانی نیز شـ
ــرمـایـه   ایران داراي ثروتی عظیم از ذخایر معدنی از اند. کاهش دادههاي جدید را گذاري در پروژهسـ

بیش از  2014جمله روي و مس است؛ هر یک از معادن مس سرچشمه و سنگ آهن گل گهر در سال 
ــرمایهدرآمـد ایجـاد نمو  یـک میلیـارد دالر    میلیارد دالري را در بخش معدن  29گذاري دند. ایران، سـ

این  افتهیاست. انجام این کار باعث تقویت فعالیت اقتصادي در مناطق کمتر توسعه گذاري کردههدف
شود و هاي مهمی مواجه میگردد. با این حال، این بخش در مسیر خود براي رشد، با چالشکشور می

 40تنها  2012عظیمی اســت. به عنوان مثال، بودجه اکتشــاف ایران در ســال  گذاريمســتلزم ســرمایه
 .ستای، بزرگترین تولیدکننده مس، که برابر یک پانزدهم بودجه اکتشاف شیل میلیون دالر بود

درصد از نیروي کار این کشور را  18است که حدود  نسبتاً بزرگدر نهایت، کشاورزي یک بخش 
ود، شاسـت. ایران که بیشـتر به خاطر پسـته، زعفران و خاویارش شناخته می    به خود اختصـاص داده 

مالکیت مزارع بسیار ها، غالت و محصـوالت دامی اسـت.   بزرگ بسـیاري از میوه  همچنین تولیدکننده
هاي نوین همچون فناوري اسـت و خرده مالکان آنها را در اختیار دارند. استفاده از فناوري  غیرمتمرکز
ماالً این احتوري گردد. اگرچه تواند باعث رشد پایدار بهرهبیاري و یکپارچه کردن مزارع میپیشرفته آ

ــور، واردکننده ــاورزي باقی خواهد ماند، اما برآورد می  کش ــوالت کش کنیم که ایران این خالص محص
درصــد رشد دهد، ارزش  4سـال آینده سـاالنه    20فرصـت را دارد که بخش کشـاورزي خود را طی   

ــال افزو هزار شــغل جدید اضــافه  250حدود  2035ده ناخالص بخش را بیش از دو برابر کند و تا س
دولت در حال حاضر متعهد گذاري است. میلیارد دالر سرمایه 70نماید. چنین رشـدي مستلزم حدود  

 است. این سال آینده شده 5وري طی گذاري براي زیرساخت و بهبود بهرهمیلیارد دالر سـرمایه  10به 
ــتند وتالش ــد که کمیاب هس ــاً ها باید همراه با مدیریت دقیق منابع آبی باش ــرف  بعض ــرفانه مص  مس
 شوند.می

 المللی با پتانسیل صادراتبین در سطح صنایع رقابتی توسعه
ــرفی با وجود بازار داخلی بزرگ، ایران در اکثر بخش ــنعتی، همچون خودرو و کاالهاي مصـ هاي صـ

ــده  ــنایعو روزانه، خودکفا ش ــطحتوانند می برخی از این ص ــند. این بین در س المللی قابل رقابت باش
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ــمگیر براي بهبود بهره  ــتلزم تالش چش ی هاي حامموانع و تعرفه کاهش تدریجی و وري و کاراییمس
ها نآتبدیل و  سازيهاي باال، مانعی براي نوآوري، بهاسـت، چرا که وجود تعرفه  تولیدکنندگان داخلی

 .شودمحسوب میالمللی بین در سطح قابتیبه صنایع ر
ــت و هم یک      ــمال آفریقا) اسـ ایران هم بزرگترین بـازار خودرو در منطقـه منـا (خـاورمیانه و شـ

، بازاري 2014میلیون دسـتگاه خودرو در سال   1/1و با فروش  اسـت بزرگ در این بخش  تولیدکننده
ــپانیا دارد. در بزرگ ــبکه داخلی عظیم  تر از بـازار اسـ ــر، تولیدکنندگان ایران از جمله شـ حال حاضـ

هاي تولیدي، از جمله وکنند. اما خودردرصــد تقاضــاي داخلی را تأمین می 90تولیدکنندگان قطعات، 
 لمشتریان، نشانگر نارضایتی قاب نظرسنجی ازهاي رنو و پژو، نسـبتاً قدیمی و منسـوخ هسـتند و    مدل
درصد، از  40تنها کمی بیش از  2014ها در سال کارخانه 57صوالت است.از کیفیت این مح آنها توجه

 .برداري کردندبهره دظرفیت تولید خو
وري و نزدیک شدن به سطوح استانداردهاي اگر بخش خودروي ایران بتواند از طریق افزایش بهره

ــود، میالمللی، رقابتیبین ــود. برآورد میمنطقه مرکزتواند به تر شـ کنیم که اي تولید خودرو تبدیل شـ
ــال  11بخش خودرو بتوانـد ارزش افزوده ناخالص خود را از   میلیارد  58به  2014میلیارد دالر در سـ

درصد رشد کرده و حتی با وجود  8، ساالنه بیش از افزایش دهد 2035دالر با نرخ ارز واقعی در سال 
هزار شـغل تولیدي ایجاد نماید. براي تحقق این آرزو، خودروسازان   180وري، بهبود قابل توجه بهره

 هاي مصرفی و خدمات پسدسترسی بیشتر به وامهاي قابل توجهی را جذب کنند. گذاريباید سرمایه
اند که تواند تقاضـا را تحریک کند. سـیاستگذاران اعالم نموده  از فروش با اسـتانداردهاي باالتر نیز می 

ــیبرنامه دارن ــنعت را کاهش دهند.د خصــوص ــازي را افزایش داده و حمایت از این ص آنها باید  58س
 المللی انجام دهند.وي رقابت بینهاي دقیقی در مورد چگونگی و سرعت گشایش بازار به رانتخاب
کند. هاي خود سیمان صادر می، ایران جزء معدود کشورهایی است که به همسایهمصالح اصلیدر 

شـوند. دولت به دنبال افزایش سه  هاي داخلی منتفع میم فوالد از افزایش زیرسـاخت هم سـیمان و ه 
تولیدکنندگان  59به خودکفایی برسد.از واردکنندگی خالص،  تااست  2025برابري تولید فوالد تا سـال  

ستفاده ا فوالد از مزایاي سنگ آهن با کیفیت و انرژي ارزان براي تولید به روش احیاي مستقیم به جاي
 هايبرند. اما بخش فوالد تحت حمایت تعرفه واردات اســت و باید بر چالشبهره میقراضــه  از آهن

                                                           
 5یاز بندي نمود (امتاي رتبهستاره 5معدن و تجارت که خودروها را بر اساس کیفیت و در یک مقیاس  ت،وزارت صنع 2016گزارش ژانویه  57

 هاي تولید داخل تنها یک ستاره داد.ونشانگر بهترین) به دو سوم خودر
 2016فوریه  29المللی صنعت خودرو ایران در تهران، اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سومین کنفرانس بین 58
 .2015 ژوئیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 2025برنامه راهبردي براي  59
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ــوالت با ارزش افزوده متعدد وري نیروي کار که کمتر از یک از جمله بهره ي باالتربراي تولید محصـ
 وري نیروي کار ترکیه است، غلبه نماید.چهارم بهره

فروشـی عمدتاً تحت تسـلط تولیدکنندگان داخلی اســت.   تجارت خرده کاالهاي مصـرفی روزانه و 
، شوندهاي ایرانی فرآوري میتمام ده برند برتر محصـوالت غذایی، داخلی هسـتند و توسـط شـرکت    

ر محصــوالت هاي خارجی همچون بیرســدورف و هنکل آلمان نیز تاخت و تازهایی دگرچه شــرکت
اند. ایران بزرگترین بازار محصوالت آرایشی در شتهدا بهداشتی-آرایشی، محصوالت بهداشـت خانگی 

 د. بازیگران داخلیکنو ترغیب به تولید داخلی میهاي باال، واردات را محدود خاورمیانه اســت. تعرفه
هاي خارجی هم المللی نیز به دنبال توسعه بازار هستند. شرکتتر شوند، زیرا برندهاي بینباید رقابتی

یی را براي تولید کاالهاي مصـــرفی روزانه در ایران از جمله براي صـــادرات به هاتوانند فرصـــتمی
، ارزش افزوده ناخالص بخش کاالهاي 2035کنیم که تا سال بینی میپیشکشورهاي همسایه پیدا کنند. 

منجر به  و بودهدرصد  7ساالنه رشـد   که معادلمیلیارد دالر افزایش یابد  62مصـرفی روزانه ایران به  
سازي است. حرکت به نوین و آماده غیرمتمرکزفروشـی،  خش خرده. بشـود میهزار شـغل   850 ایجاد

بل تواند بهبود قاعرضه می زنجیره هاي نو و مدیریت پیشرفتهفناوريهاي جدید و اتخاذ قالبسـمت  
با  تواندمی فروشیخردهبخش  ،2035تا سال  کنیم کهبینی میوري ایجاد نماید. ما پیشتوجهی در بهره

میلیون  4/1و  رسیدهمیلیارد دالر  91رشد نموده و ارزش افزوده ناخالص آن به درصد  7/5ساالنه نرخ 
 شغل ایجاد نماید.

ــگري ایران در جاذبه  ــیل بخش گردش ــتدر نهایت، پتانس ــکی در هاي فراوان آن، از پیس هاي اس
نهفته تا باغ ارم در شیراز،  تخت جمشیددوره هخامنشی در  ساله 2500 هايماندهباقینزدیکی تهران و 

 گاهحتفری 20خط ساحلی دریاي خزر، میراث جهانی یونسکو (بیشتر از یونان)، سایت  19است. ایران 
در مشهد به عنوان  (ع) هاي زمسـتانی، سواحل خلیج فارس و حرم امام رضا کوهسـتانی براي ورزش 

میلیون گردشگر خارجی جذب  4ایران تنها  2014این حال در سال با مقصـد زیارتی مذهبی را دارد.  
میلیون نفر بود. دولت به دنبال  27میلیون نفر و براي مالزي  38نمود، در حالی که این رقم براي ترکیه 

پروژه  1300است. دولت  2025میلیون نفر، تا سـال   20افزایش تعداد گردشـگران خارجی تا سـاالنه   
هاي هاي جدید و تسهیالت گردشگري، مشوقایی نموده و براي سـاخت هتل شـناسـ  گذاري سـرمایه 

ویزا ، در زمان ورود ه کشورایران براي گردشـگران تمام کشورها جز نُ  60اسـت.  مالیاتی در نظر گرفته
ارزش افزوده ناخالص بخش گردشـگري را که در سال  کنیم که ایران بتواند کند. برآورد میصـادر می 

                                                           
 2015رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ایران این برنامه هاي را در سال  نوفر، معاسلطانیمسـعود   60

 .2015اکتبر  18، آسوشیتدپرس، »براي سونامی گردشگران نایران در حال آماده شد«اعالم نمود؛ نگاه کنید به علی اکبر دارینی، 
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ــال  60لیارد دالر بوده، به می 9تنها  2014 ــانده و  2035میلیارد دالر در س ــغل ایجاد  800رس هزار ش
 نماید.

 بنیانبه سوي اقتصاد دانش گذار
علمی و مهندســی قوي و جمعیت جوان آشــنا با فناوري و مشـتاق براي مشــارکت در اقتصــاد   سـبقه 

هاي نوآوري، کلید رشد در حوزهنماید. بنیان خود میي بخش دانشدیجیتال، ایران را قادر به توسـعه 
بتاً سروي کار ماهر و نافزار تا محصوالت دارویی است و ایران این فرصت را دارد که نیمختلف از نرم

 باال به کار گیرد.  در انجام کارهاي با ارزش افزودهخود را  هزینهکم
ر ها دالباشـــد و تریلیون آغاز حیاتی براي اینکه ایران، اقتصـــادي با رشـــد باال داشـــته یک نقطه
ــرمایه گذاري داخلی و خارجی را جذب کرده و به کار گیرد، تقویت بخش خدمات مالی اســـت. سـ

اعضــاي هیئت مدیره آنها را دولت  ودولتی هســتند ، که بســیاري از آنها دولتی یا نیمههاي ایرانبانک
یان کنند که در مرا براي جمعیت وسیع فراهم می اصلیهاي مالی سـطحی از دسترسی ، نمایدمیتعیین 

خودپرداز هاي تعداد دستگاه 2013؛ به عنوان مثال در ایران در سال کشـورهاي معیار، نسـبتاً باال است  
)ATM بیشتر از ایاالت متحده آمریکا، فرانسه و آلمان بود. اما به بزرگسال هزار نفر 100) به ازاي هر ،

، مدیریت ریســک، کفایت ســرمایه و محصــوالت پیشــنهادي جذابیتر کلی بخش بانکی به لحاظ طو
بخش  ،یران در آیندههاي ما درباره پتانســیل رشــد انیبیدهی، عقب اســت. براي تأیید پیشکارایی وام

هزار شغل  500باشد و  درصد رشد داشته 9به طور میانگین سـاالنه   2035خدمات مالی باید تا سـال  
ها، مروز سازي سیستها، بهایجاد نماید. دسـتیابی به چنین نرخ رشـدي مسـتلزم تجدید سـرمایه بانک    

بازار بیمه براي  دهی اســت.و گســترش بازارهاي ببانکی،  فناوري اطالعاتزیرســاخت و فرآیندهاي 
ران نیست و بازار سرمایه ای از ضریب نفوذ باالیی برخوردار، هاسایر انواع بیمهمحصوالت بیمه عمر و 

 61گذاري. بانکداري سرمایهیافته نیستبه اندازه کافی توسعهنیز براي اقتصـادي با این اندازه و ثروت،  
هم در حال  63خصوصیگذاري و سرمایه 62گذاري خطرپذیرهنوز به خوبی جا نیافتاده اسـت؛ سـرمایه  

 است؛ تنها یک درصد ها، بخش مالی از باقی دنیا جدا شدهد. تا حد زیادي به دلیل تحریمظهور هستن
 30نی آن ، در حالی که میانگین جهاشوندداري مینگهالمللی از سـهام و اوراق قرضـه به صورت بین  

نیز چهار ابزار بدهی  2016درصـد اسـت. اولویت دولت، توسـعه بازار اوراق قرضـه است و در سال     
 نمود. معرفیجدید را براي تأمین مالی مخارج خود 
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هاي داخلی نسـبتاً قوي حقوقی، بازاریابی و ارتباطات است  ایران داراي بنگاهاي، در خدمات حرفه
ــرکت ــرکت هاي چندملیتی وکه هم به ش ــاي داخلی خدمات ارائه می يهاهم ش کنند. اما باز هم فض

المللی از جمله حسابداري، حسابرسی و مشاوره اي بینهاي خدمات حرفهگسترش بنگاهزیادي براي 
ــالمـدیریـت وجود دارد. خـدمات حرفه    هاي به دلیل تحریم 2014و  2010هاي اي در ایران بین سـ

از چهار مؤسسه بزرگ حسابداري و حسابرسی  مؤسسهسـه  براي مثال المللی کاهش یافته اسـت؛  بین
ها، هر چهار در ایران بودند، از این کشــور خارج شــدند. از زمان رفع تحریم 2010که تا قبل از ســال 

 هاي چندملیتیاز آنجایی که شرکتاند. هاي خود براي بازگشت به ایران را اعالم نمودهمؤسسه برنامه
اي هاي مشـارکت در ایران هستند، نیاز به اکوسیستم خدمات حرفه گذاري و فرصـت به دنبال سـرمایه 

ــرکتدارند که بتواند به آنها در  ــاوره بنگاهو دیگر الزامات ورود به بازار از جمله  64آزماییش هاي مش
 کمک کند.داخلی،  غیرمتمرکزادغام و تملک براي یکپارچه کردن صنایع 

شــشــم توسعه دولت  ســالهها در برنامه پنجه عنوان یکی از اولویتفناوري اطالعات و ارتباطات ب
میلیارد دالري  8به عنوان مثال بازار  ل حاضر این بخش، نسبتاً کوچک است.است. در حا شناخته شده

هاي ارتباطات تقریباً یک ســوم اندازه این بازار در مکزیک و یک شــشــم برزیل اســت. علیرغم قیمت
تواند است و این می مراه در ایران کمتر از کشورهاي مشابهه تلفن مصرف داده سـرانه میانگین پایین، 
ما معتقدیم د. ها باشتر شبکههاي هوشمند و سرعت پایینتر تلفناي به دلیل ضریب نفوذ پایینتا اندازه

ه ، حرکت بدارد و آن فناوري اطالعات و ارتباطاتکه در آینده، ایران فرصـتی را براي خیز در توسعه  
 . ایراناستسـمت نسـل جدید فناوري و ارائه خدمات بهتر به مشتریان اعم از افراد و کسب و کارها   

ــنعت نرمهمچنین می ــد دهد.دهندافزار خود را که عمدتاً به کاربران داخلی خدمات میتواند ص  ، رش
ــیل براي تبدیل به  ــور داراي پتانسـ ــپاري برون مرکزهمچنین این کشـ  از طریق العاتفناوري اطسـ

فناوري کنیم که ارزش افزوده بخش کارگیري اســتعداد مهندســی ارزان خود اســت. ما برآورد می  هب
هزار شغل ایجاد نماید.  250بیش از چهار برابر شـود و   2035تواند تا سـال  می اطالعات و ارتباطات

راي (رگوالتوري) ب گريتنظیم اتاز جمله اصالح اصالحاتبرخی دسـتیابی به چنین رشدي مستلزم  
هاي فیزیکی، و گذاري بیشــتر در زیرســاختهاي مخابراتی، ســرمایهها بر شــرکتتســهیل محدودیت

است. ایران همچنین نیاز اساسی به بهبود محیط کسب تمرکز بر کسب درآمد از خدمات ارزش افزوده 
ها و قوانین حفاظت از دادهکارگیري و اجراي هاز طریق ب فنـاوري اطالعـات و ارتباطات  و کـار براي  

 کپی رایت، دارد.
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هاي علمی خود را در آن به کار گیرد، محصوالت دارویی تواند توانمنديدیگري که ایران می حوزه
 90هاي ایرانی بیش از هدف دولت در خودکفایی در محصـوالت دارویی، شرکت  اسـت. به پشـتوانه  

ي چشــمگیري در هاو توســعهکنند أمین میدرصــد از حجم مصــرف محصــوالت دارویی داخلی را ت
ــته هاي پیچیدهزیربخش ــلولمتعدد داش ــهاي بنیادي اند؛ به عنوان مثال، ایران در تحقیقات س ال در س

دانش  65رتبه چهارم را در دنیا داشـت و در منطقه نیز رتبه اول استفاده از بیوتکنولوژي را دارد.  2015
درصد از ارزش افزوده  3/0براي توسـعه این بخش باشـد که    تواند به عنوان یک مبناي مهمعلمی می

این  دهندهدر ایران نیز نشــان 66الگوهاي جمعیتی و بار بیماريدهد. ناخالص و اشــتغال را تشــکیل می
ــیوع بیماري به عنوان مثال،اســت که بازار قابل توجهی براي محصــوالت دارویی وجود دارد.  هاي ش

 56میزان بروز دیابت  2000است افزایش یافته است، و از سال  درمان دارویی آنها باال مزمن که هزینه
 درصــد افزایش یافته 32هاي تنفســی مزمن به اندازه درصــد و بیماري 28، عوارض عصــبی درصــد
گذاري و رشــد در بخش دارویی از طریق دولت اعالم کرده که به دنبال تشــویق ســرمایه  67اســت.

 2035کنیم که تا سال ما برآورد می 68لت در این بخش به بخش خصـوصـی است.  واگذاري سـهم دو 
 میلیارد دالر برسد. 7برابر شده و به  7تواند ارزش افزوده ناخالص این بخش می

درصد از جمعیت  90یک نظام بیمه ملی وسیع حدود دگرگونی است.  مراقبت بهداشـتی نیز آماده 
، پزشکان و متخصصان مراقبت بهداشتی و سالمت را آموزش دانشگاه پزشکی 49دهد و را پوشش می

اي تحت فشــار اســت؛ علیرغم جمعیت جوان، ایران داراي بار این ســیســتم به طور فزایندهدهند. می
، بیشترین سرعت رشد جمعیت مربوط به 2035گردد که تا سـال  بینی میبیماري باالیی اسـت و پیش 

د سرانه حدو نسبت همتایان خود مانند برزیل و روسیه به صورتبه  ایرانسـال باشد.   50افراد باالي 
کند. این منجر به پایین بودن نسبی تعداد سرانه خرج می هاي بهداشـتی کمتر روي مراقبت درصـد  25

 دهپزشکان ش فشار رويها و تجهیزات قدیمی و منسوخ، و افزایش هاي بیمارستانی، زیرساختتخت
از طریق گســترش تعداد افراد تحت پوشــش و کیفیت پوشــش  چالشخواهد با این دولت میاســت. 

سـازي و گسـترش این تسهیالت صورت   هاي عظیمی براي نوینگذاريروبرو شـود، اما باید سـرمایه  
 گیرد.

                                                           
، »ایران در تولیدات علمی بیوتک 21رتبه «؛ 2015 مه 17، خبرگزاري مهر، »رتبه چهارم جهانی ایران در تحقیقات سـلول هاي بنیادي  کسـب « 65

 .2015  ژوئیه 7خبرگزاري مهر، 
66 disease burden 

هاي از دست رفتۀ شده، تعداد سالهاي زندگی با ناتوانی تعدیلازمان بهداشـت جهانی؛ سـال  بار جهانی بیماري، سـ  2000-2012برآوردهاي  67
 سنجد.عمر به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی را در کل جمعیت می

 www.behdasht.gov.irوبگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  68
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 هاگسترش و نوسازي زیرساخت
ر تبیشتر و مدرناي و ریلی هاي ایران نسـبتاً وسـیع و گسـترده است اما به ارتباطات جاده   زیرسـاخت 

هاي این کشـور نیز آمادگی گســترش را دارند. با رشد  بنادر و فرودگاهنیاز دارد.  يدرون و بین شـهر 
زندگی از قبیل تأسیسات تصفیه آب دارد. در  تسـهیالت ، ایران نیاز به سـاخت کارخانجات و  اقتصـاد 

با کمبود مواجه مسکن ارزان قیت نیز  ها هزار تخت بیمارسـتان اسـت و عرضه  حال حاضـر نیاز به ده 
قابل  هايبه فرصت این موارداست. این نیازهاي زیرساختی تنها بخشی از یک فهرست طوالنی است. 

اضافه  -هاي خارجیبراي شرکت احتماالً و همچنین– سال آینده 20طی  توجه بخش سـاختمان ایران 
 اسخ دهد.به این تقاضا پبا توجه به رشـد تقاضاي زیرساخت، ایران باید با کارایی بیشتري  گردند. می

 و همچنین باید کارایی رویه انرژي و آب کار کندبیتواند بیشــتر روي جلوگیري از مصــرف می ایران
 بهبود بخشد.  جهت حذف تأخیرها عملیاتی و مدیریت را در بخش ساختمان خود

هاي حمل و نقل داراي اهمیت به خصــوصــی خواهند شــد زیرا ایران به دنبال افزایش زیرســاخت
اند و بسیاري از اي و ریلی ایران در حال حاضر به روز شدههاي جادهاي است. شبکهتجارت بین قاره

 15ریخ ابنادر نیز طرح توسـعه دارند. اولین قطار از چین از طریق کمربند اقتصـادي جاده ابریشم در ت  
تر از میانگین مسیر دریایی روز سریع 30کرد و کانتینر را حمل می 32تهران شد که وارد  2016فوریه 

که  سته اجنوب صورت گرفت-مشابهی در پروژه کریدور حمل و نقل شمال پیشرفتبه مقصد رسید. 
ه ا اروپا و آسیا را بدولت ایران، اتصال بکند. شـمال اروپا را به جنوب آسـیا از طریق ایران متصـل می   

ــهرها نیز  69نگرد.هاي راهبردي میعنوان اولویـت  ــتدر داخل شـ بهبود حمل و نقل از جمله  فرصـ
تا کنیم که شهر پرجمعیت ایران وجود دارد. برآورد می 8هاي بزرگ سـاخت و توسـعه مترو در   پروژه

 87به  2014دالر ســـال میلیارد  22از بخش حمل و نقل بتواند ، ارزش افزوده ناخالص 2035ســـال 
 هزار شغل ایجاد کند. 800دالر برسد و میلیارد 

ــور براي خـدمـات عمومی نیز هم براي برآوردن نیـاز ایرانیـان و هم تحقق بلنـدپروازي      هاي کشـ
پذیرد.  رویه صورتصـادرات برق، باید توسـعه پیدا کند. ضمناً باید تغییراتی براي کاهش مصرف بی  

ب در ایران به طور قابل توجهی بیشــتر از بســیاري از کشــورهاي دیگر مصــرف داخلی گاز، برق و آ
درصد رشد نموده و در حال حاضر بیشتر از دو  8/5ساالنه  2006اسـت. مصـرف سـرانه گاز از سال    

خانوارهاي ایرانی نزدیک به سه  70است.کشـورهاي همتا شـامل برزیل، مالزي، مکزیک و ترکیه   برابر 
درصد  90کنند. به طور مشابه، مصرف آب در ایران که حدود برابر خانوارهاي ترکیه، برق مصرف می

                                                           
 . 2016آوریل  2، اکونومیست، »اتصال نقاط« 69
 2015آماري انرژي جهانی، بریتیش پترولیوم، ژوئن بررسی  70
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. محیطی استهاي پایدار از لحاظ زیستآن مربوط به بخش کشـاورزي است، بسیار باالتر از محدوده 
 5خواهد طی وص براي آب، دارد و میاي براي کاهش مصرف، به خصگیرانههاي سختدولت برنامه

ــال آینده، قیمت هاي متعددي را با هدف کارایی انرژي و ها را افزایش دهد. دولت همچنین برنامهسـ
 گیري هوشمند آب کشاورزي است.آب آغاز نموده که از آن جمله، برنامه ملی اندازه

ز ا ترسریعقابل توجهی  نرخ اسـال گذشـته اوج گرفته و ب   15قیمت امالك به ویژه در تهران، طی 
حتی رهن اســـت. در همین حال،  شــهرهاي مهم دنیا همچون پاریس، نیویورك و لندن افزایش یافته 

 براي خانوارها دشوار است. این عوامل با هم به کمبود مسکن ارزان قیمت دامن زده نیز مسکن کردن
راي ب گیرمقررات دست و پا، کاهش تفادهبالاسهاي تواند با آزادسـازي زمین در آینده ایران میاسـت.  

د، تعداد خو تسهیالتون به صرفه و تعدیل نظام سـازندگان، ترویج اسـتفاده از مصالح ساختمانی مقر  
 بیشتري مسکن ارزان قیمت ارائه نماید.

ــاختمان در  ــال بخش س و از ، دوباره رونق گرفت 2011-2013 و پس از تحلیل در دوره 2014س
با توجه به تقاضـاي زیاد مسکن و دیگر   71اسـت.  درصـد رشـد یافته   6سـاالنه   2015تا  2005سـال  

، بخش ساختمان از نظر اندازه 2035اي که تا سال ها، ما شاهد تداوم این رشد هستیم به گونهساختمان
 میلیارد دالر خواهد 59به  2014میلیارد دالر در سال  17دو برابر شده و ارزش افزوده ناخالص آن از 

 .خواهد کردمیلیون شغل جدید نیز اضافه  2رسید و 
هاي متعدد در مسیر پیشرفت خود مواجه شوند. باید با چالشهاي سـاختمان و زیرسـاخت،   پروژه

هاي اي بزرگ براي لغو یا تعلیق است. به عنوان مثال، پروژهیکی از آنها، زمینه و گرایش کارهاي پروژه
ــد 60با تأخیر گاز به طور میانگین  ــط  يدرصـ ــتند که منجر به افزایش به طور متوسـ  20همراه هسـ

هاي پتروشیمی نیز همواره با همچون پروژه 72يفرآیندهاي صـنایع  پروژهگردد. ها میدرصـدي هزینه 
ــتند. در نتیجه، زمان ســاخت در ایران به طور قابل توجهی طوالنی تر از این زمان در تأخیر روبرو هس

در  دست نفت و گازیک پروژه پایینکشورهاي همتراز از قبیل کشورهاي منطقه است. به عنوان مثال، 
انجامد در حالی که این رقم در عراق، قطر و امارات متحده میسال به طول  4/5ایران به طور میانگین 

وري نیروي کار در بخش وري نیز باید ارتقا یابد؛ در حال حاضــر، بهرهبهره 73اســت. ســال 3/3عربی 

                                                           
 آي اچ اس گلوبال اینسایت. 71
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ــاختمان در ایران حدود نصــف بهره ــتان  س ــیار کمتر از کشــورهایی همچون لهس وري در ترکیه و بس
 75به نسبت بسیاري از کشورهاي همتراز، پایین است. نیزساختمان کنترل کیفیت  74است.

 اي غلبه کندهاي عمدههاي خود باید بر چالشتحقق بخشیدن به پتانسیل برايایران 
براي انتفاع از مزایاي کامل ارتباط مجدد با اقتصــاد جهانی، ایران به اقتصــادي نیاز دارد که بهتر بتواند 

تخصص را جلب و جذب نماید. این مستلزم یک نیروي کار با ، تکنولوژي و خارجی گذاريسـرمایه 
هاي کاري باالتر و محیط کســب و کاري اســت که ترغیب به رقابت پویاتر و پذیري و مهارتانعطاف

نوآوري نماید. شفافیت، حاکمیت قانون و حاکمیت شرکتی نیز باید بهبود یابند. به طور کلی ایران باید 
 ).جارتقا بخشد (شکل  وري خود رابهره هايشاخص

ــاد کالن با تورم قابل کنترل، نرخ  ــاعدتر اقتص ت ارز، و هاي ثابتمام این تغییرات باید در زمینه مس
ریزي و اجراي این اصالحات و حرکت به سوي سیاست مالی پاسخگو و باثبات صورت پذیرد. برنامه

از  بین دولت و بخش خصوصی، اعم کنندهتلزم زمان و مشارکت تکمیلمسوري باالتر، اقتصـاد با بهره 
 المللی، است.هاي ایرانی و بینشرکت

سانات داراي نو تولید ناخالص داخلیبرد. رشد ثباتی رنج میهاي پیش، اقتصاد ایران از بیدر سال
هاي دیگر غیر از نفت بود، گرچه بخش 2014+ درصد در سال 4تا  2012درصد در سال  -7شدید از 

درصــد بوده اســت، پول متحمل  10، بیکاري باالي 1997و گاز داراي ثبات بیشــتري بودند. از ســال 
صد رسید. ایجاد در 45به  2013کاهش شدید ارزش و افت بها گردیده و تورم در اوج خود در ژوئن 

ذب شرط توانمند شدن ایران براي جیک محیط اقتصـاد کالن باثبات به پشـتوانه نهادهاي معتبر، پیش  
سال آینده  20گذاري و افزایش صادرات، مصرف داخلی، اشتغال و استانداردهاي معیشت طی سرمایه

حفظ  است پولی براياسـت. رسـیدن به این توازن مسـتلزم سیاست مالی با تمرکز بر رشد واقعی، سی   
 ها، و مؤسسات شفاف و معتبر است.ثبات قیمت

تر براي کســب و کار تبدیل شــود. در حال حاضــر، ایران در  ایران همچنین باید به محیطی ســهل
هاي گذاري داراي امتیاز پایینی است؛ به عنوان مثال در شاخصبندي جهانی از نظر مقصد سرمایهرتبه

ام را کسب نموده و در 118کشور رتبه  189از میان  2016انی در سال سـهولت کسب و کار بانک جه 
 کشور را داشته 140ام از میان 74مجمع جهانی اقتصـاد، رتبه   2015-16پذیري جهانی گزارش رقابت

المللی، ایران باید یک چارچوب مقرراتی شفاف و اسـت. براي ارتقاي رتبه و جذب کسـب و کار بین  

                                                           
 ILOSTATآي اچ اس گلوبال اینسایت؛ آمارهاي اشتغال سازمان جهانی کار  74
 .2015ی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر : سنجش کیفیت و کارای2016شاخص کسب و کار  75
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ــد، موانع کارایی و بهرهدرســت را به کار گیر ــوق رقابت باش وري را از بین ببرد و یک زمین د که مش
هاي دولتی بر کاالهاي اساسی از جمله انرژي، ها با یارانهرا براي همه ایجاد نماید. قیمت یکسانبازي 

هاي باال و الزام شده است. تعرفهبرخی مواد غذایی و محصـوالت دارویی از شکل اصلی خود خارج  
ــت ــرمایهتوانند انگیزهنیز میفـاده از توان داخلی  اسـ گذاري و نوآوري را کاهش دهند. کاهش هاي سـ

صنایع خودروسازي هایی نظیر بخش حاکم بر هاي جاريحمایتتدریجی این انحراف بازار، برداشتن 
 هستند.هاي انجام کسب و کار هاي اولیه براي کاهش هزینهو دارویی، و تسهیل فرآیندهاي اداري، گام

روز است  97رویه مجزا و  15به عنوان مثال، اخذ مجوز براي سـاخت یک انبار در ایران مستلزم طی  
درصد ارزش خود انبار هزینه به بار  2بیش از  تشریفاتو بر اسـاس همین گزارش بانک جهانی، این  

 ونوي انجام دهد تري را از حقوق مالکیت فیزیکی و معهاي قويآورد. ایران همچنین باید حمایتمی
 مقررات ورشکستگی را بهبود بخشد.

 

 

هاي مختلف استوري پایین در بخشایران داراي بهره

Labour productivity in automotive 
Automobiles per manufacturing employee, 2014 

Labour productivity in metals 
Output per worker, $ thousand, 2014 

Capital productivity in 
telecommunications1 
Revenue per unit of plant, property, and 
equipment 

Agricultural productivity 
Cereal yield, thousand kg per hectare, 2014 
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هاي الزم دارد که کارفرمایان داخلی و خارجی نعطف با مهارتمولد و مایران نیـاز به یک نیروي کار  
ــتند. بازار نیروي کار به طور کلی  ــعف به دنبال آن هس ــطح پایین با نقاط ض قابل توجهی همچون س

بود و کم ان و جوانان، سطح باالي بیکاري و اشتغال ناقصنمشـارکت نیروي کار به خصـوص براي ز  
هاي نیروي کار عدم تناسب چشمگیري بین مهارت .مواجه است ،هاي مدیریتی و کسب و کارمهارت

باید اقداماتی صــورت گیرد تا مانع افزایش بیکاري و نیازهاي کارفرمایان وجود دارد. مضــاف بر این، 
ــال آینده،   ــی از تغییر الگوي جمعیتی گردد. تنها در چهار س ــتغال   2/2ناش ــن اش میلیون ایرانی به س

مگر  ؛پیوندند و احتماالً نرخ بیکاري را افزایش خواهند دادا به نیروي کار میرسند و بسیاري از آنهمی
 اینکه شغل جدید به اندازه کافی ایجاد شود.

هاي حجم زیادي از داراییهاي ایرانی . بانکهمچنین نظـام مـالی بـه یـک بـازبینی کامل نیاز دارد     
ها دوري از بانکداري ایه کالن هستند. سالرا در ترازنامه خود دارند و نیازمند تجدید سـرم  76بازدهکم
ی هاي ایرانبه عنوان مثال، بانکاست.  شـده  انطباقریسـک و   هايرویهشـدن  باعث قدیمیالمللی بین

شوند، و احتماالً باید سریعاً در ارتباط با کفایت سـرمایه و قبول ریسک اداره می  1بازل هنوز با قواعد 
المللی هاي بینبراي ایفاي الزامات ریسک شرکت 3بازل و  2بازل المللی به سـمت استانداردهاي بین 

ي هاهاي افشا را بهبود بخشیده و رتبهحرکت نمایند. به طور مشـابه، باید شفافیت، حسابرسی و رویه 
ــیاري از بنگاه هاي خارجی ارتقا دهند. لذا در حال اعتباري خود را قبل از انجام کســـب و کار با بسـ

هاي ایرانی معامالت خود را انجام دهند، خواهند از طریق بانکمیهاي چندملیتی که حاضــر، شــرکت
، اندا رفع شدههاي سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپمردد هسـتند. مضـاف بر این، در حالی که تحریم  

اصــله المللی بالفهاي بینهاي اولیه ایاالت متحده آمریکا باعث پیچیده شــدن تراکنشاما تداوم تحریم
 است.اي گردیدهپس از توافق هسته

 اجرایی براي دولت و کسب و کار يکاردستور
 از ابهام مملو دشوار هستند اما در محیطی شرایطیکنیم در هر اصـالحاتی که در این گزارش طرح می 

ــادي  که  ــتقرار مجدد اقتص ــتاس ــت. پرداختن به این   ،در آن الزامی اس ــوارتر اس حتی از این هم دش
داخلی و  هايشرکتو کیفیت اصالحات دولت و پاسخگویی  تداومبندي، نااطمینانی بسـتگی به زمان 

از کند. ها آغها و اســـتانتخانهالمللی دارد. دولت باید یک برنامه تغییر بلندپروازانه را در میان وزاربین
و و ایفاي نقش به عنوان یک الگگذاران و صاحبان کسب و کارها براي ارتباط با سرمایه دولتتوانایی 

ــاً به دلیل  ــوص ــی در ایران از   تنیدگیدرهمبراي تغییر اثربخش، خص ــوص باالي بخش عمومی و خص

                                                           
76 underperforming assets 
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نج پ بهبود خدمات عمومی در آخرین برنامهابتکارات براي اهمیت به ســزایی برخوردار اســت. برخی 
است اما به بیشتر از این نیاز است. کاهش بروکراسی مستلزم تغییر ساختار  ي دولت گنجانده شدهساله

 و مدل اجرایی دولت است.
 هاي قانونیها، تسهیل چارچوبها و تعرفهسازي، دولت به دنبال اصالح یارانهعالوه بر خصوصی

هاي مورد نیاز براي انجام کسب و کار اران خارجی و کاهش تعداد مجوزها و گواهیگذبراي سـرمایه 
تواند ایران را به مقصدي میدر ایران اسـت. اگر این اصـالحات با سرعت و به طور کامل اجرا شود،   

 گذاران تبدیل نماید.تر براي سرمایهجذاب
ییرات صنعتی شفاف و مشخص که تغپی مبتنی بر یک استراتژي توسعه درالزم است اصالحات پی

ظور ایجاد ها را به منهاي درون آنمورد نیاز براي توانمند ساختن هریک از چهار موتور رشد و بخش
هاي ریزي سنگین و مکانیزمتر مستلزم برنامهاصالحات پیچیدهنماید، اعمال شود. رونق را مشخص می

و  ي ایده گرفتن در خصوص چگونگی اجراي سریعپاسخگویی براي دستیابی به نتایج است. ایران برا
ا بتواند به بسـیاري از کشــورهاي دیگر از اســتونی تا مالزي بنگرد. دولت باید  با موفقیت تغییرات، می

ــب و کار، اقتباس از دگرگونی ــفاف و هاي اثربخش کس ــخص  نقاط ارزیابی عملکرداهداف ش را مش
کند. آهنگ سریع حرکت اصالحات نیز منوط به این کرده و مسـیر پیشرفت را به سمت آنها مدیریت  

ط با مدیریت تغییر، تقویت هاي خود را به خصـــوص در ارتبادولت، نیروي کار و ظرفیتاســـت که 
 نماید.

هاي دارند. شــرکتنقش هاي جهانی هم در رشــد و نوســازي اقتصــاد هاي ایرانی و بنگاهشــرکت
ــبکهتوانند از تخصــص و داخلی می ــتفاده کنند، اما  در بازار ایران خود ش  با رقابت جدید از ناحیهاس

هم به عنوان یک بازار و  بررسی شرایط ایرانشـد که شروع به   المللی مواجه خواهندهاي بینشـرکت 
 ها و دیگر موانعهاي ایرانی ممکن است پشت تعرفهشـرکت اند. کرده ،یک جایگاه تولید به عنوان هم

عویق تتنها تالش مورد نیاز براي افزایش کیفیت و کارایی را به  موضــوع ما اینحمایتی پنهان شــوند. ا
 اندازد.می

ــرکت ــرکت ش ــاختارهاي هزینه خود را مطابق با ش  المللیهاي بینهاي ایرانی براي رقابت باید س
 ها بهها براي سالاز شــرکت بســیاريبخشــند بسـرمایه را بهبود  وري نیروي کار و تنظیم کنند و بهره

اند؛ آنها باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. به دسترسی نداشتههاي سـطح باال  تخصـص 
ر گذاري دها نیاز به بهبود کیفیت محصــوالت از طریق ســرمایهشــرکتعنوان مثال در بخش خودرو، 

ــورتها و امکانات جدید دارند تکنولوژي با ریســـک از دســـت دادن بازار مواجه  و در غیر این صـ
المللی وضــعیت خود را هاي بینتوانند از طریق مشــارکت با بنگاهها میشــد. برخی شــرکت خواهند
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تر، دهند. با وجود رقابت بیش انطباق هااین بنگاه با شـرایط براي این کار باید خود را بهبود بخشـند و  
هاي مدیریتی قوي و ا براي کارکنان داراي مهارتحفظ اسـتعدادها بسـیار دشـوارتر خواهدبود؛ تقاض   

 بود. المللی، نسبتاً باال خواهدتجربه بین
 

وري نیروي انسانی و سرمایه خود را باال المللی باید بهرهایرانی براي رقابت در سـطح بین هاي شـرکت 
 ببرند

 

هایی که شرکتاست. به صـورت همزمان  هاي جهانی، ایران نمایانگر فرصـت و چالش  براي شـرکت 
هاي رشــد در بســیاري از با فرصــت غیرمتمرکزاز بازار بزرگ و  گیرند وارد ایران شــوندتصــمیم می

اي برشد. اما آنها با کمبود توانایی مدیریت محلی مواجه خواهند شد و باید  مند خواهندها، بهرهبخش
حیط عملیاتی در ایران، منحصر چه از طریق آموزش و چه از طریق انتقال دانش، اقدام کنند. م ،حل آن

ها و دیگر المللی، نااطمینانی در خصـــوص تأمین مالی، تحریمهاي بینبه فرد اســـت. براي شـــرکت
گذاري و کسب و کارشان وجود دارد. آنها با بازاري روبرو خواهند هاي سرمایهها بر فعالیتمحدودیت
لت ایران، . دواي که انتظار دارند، قوي نیســتاندازه ها بهکپی رایت و حفاظت از داده آن، در شــد که

ــرمایهتمایل خود را براي جذب  ــان میس ــور بخواهد گذاري خارجی نش دهد و در واقع اگر این کش
هاي بود. بنگاه گذاري مستقیم خارجی، حیاتی خواهدهاي رشـد خود را محقق نماید، سرمایه پتانسـیل 

 فشـار براي تغییراتی اسـتفاده کنند که ایران را قادر به رشد   به منظور تمایلتوانند از این میالمللی بین
 ساخت. تر براي کسب و کار خواهدتر و تبدیل به مکانی آسانسریع
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*** 

 
هاي مشهور خود کی از غزل، حافظ شـیرازي در ی (میالدي) شـاعر بزرگ فارسـی زبان قرن چهاردهم  

 ینا از /چرخ که مدار عجب زمانه زانقالب«دهد که: بینی تغییر، هشدار میماهیت غیرقابل پیش درباره
ما درباره فرصـت ایران براي سـرعت بخشیدن به رشد   در این گزارش، ». یاد دارد هزار هزاران فسـانه 

هنوز گذر یم. کنرو بحث می پیشِ هايِها شــغل جدید در ســال و خلق میلیون تولید ناخالص داخلی
 یها مستلزم زمان و تالشبینی اسـت و اسـتفاده از این فرصـت   جدید، غیرقابل پیش ایران به این دوره

ــاد جهانی، ایران نیاز به یک نظام مالی نیرومند  ــت. با ارتباط مجدد با اقتص ــمگیر اس دي و رویکر چش
یروي بازار نرز، دارد. اقتصاد کالن، همچون سیاست پولی و سیاست نرخ ا دقیق به موضوعات پیچیده

کار نیاز به توجه ویژه دارد تا اطمینان حاصل شود که گروه عظیمی از جوانان ایرانی که بسیاري از آنها 
ی بود شغل رسند، قادر خواهندآینده به سن اشتغال می التحصـیالن دانشـگاهی هسـتند، و در دهه   فارغ

ان اگر اشند. ایرب، باید در آینده همراه با رشد باال با عملکردو نظام مالی سـودمند پیدا کنند. بانکداري  
تر تر و جذابباید به مقصدي مطمئن ،المللی پیروز شـود جامعه کسـب و کار بین  بخواهد در صـحنه 

تأمین  هب، رشد سریعبراي دستیابی به  دولت این در حالی است که براي کسـب و کار تبدیل شـود، و  
ازمند المللی، نیتوسط جامعه کسب و کار بین ،مورد نیاز سنگینِ گذاريِتوجهی از سـرمایه  لبخش قاب

هایی وجود دارد که دولت ایران در حال حرکت براي پرداختن به است. در تمام این موضوعات، نشانه
این موضـوعات، تقویت نهادها، و تضـمین محیط تنظیمی بهتر اســت. سرعت انجام این کارها نقشی   

براي ارتباط مجدد و کار با اقتصـاد جهانی و شروع تحقق  نمندسـازي ایران  کننده در تسـریع توا تعیین
  رشد بالقوه دارد.
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 2014هاي اقتصاد کالن، ایران در یک نگاه؛ شاخص
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 . شش نقطه قوت اصلی1
تریلیون دالري بر حســب برابري  4/1قریب به  تولید ناخالص داخلیبا  2014اقتصــاد ایران در ســال 

 415ایران برابر  تولید ناخالص داخلیقدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود. به لحاظ اسمی، 
طبیعی از قبیل بزرگترین  منابع و مواهبایران داراي ثروتی از  77میلیارد دالر یعنی به اندازه اتریش بود.

اقتصاد آن  در عین حال نفت در جهان اسـت، اما  شـده گاز و چهارمین ذخایر اثبات شـده ذخایر اثبات
ــاحـب ذخایر عظیم معدنی همچون مس و روي و بخش     پویايتنوع بـاالیی دارد. ایران همچنین صـ

نعتی است که سهمی صداراي بخش ، و است فروشـی، گردشـگري، خدمات مالی  خدمات مانند خرده
میلیارد  14، این کشور معادل 2014د. به عنوان مثال در سال درصدي در ارزش افزوده ناخالص دار 10

دالر محصـوالت پتروشیمی صادر نمود و بخش خودرو بیش از یک میلیون دستگاه وسیله نقلیه تولید  
 78نمود.

ــادي، ایران را قـادر بـه تـأمین اکثر نیاز داخلی و م    ــبی در دوره تحریمتنوع اقتصـ هاي قاومت نسـ
ــدن، یکی از ویژگیالمللی نمود. در واقع، در این دوره از جهانیبین ــادي با این ش هاي نامعمول اقتص

حجم، اتکاي شدید آن به تولیدکنندگان داخلی کاالها و خدمات، از لوازم آرایش گرفته تا محصوالت 
ــوص در کاالهاي ندهاي بیندارویی و تجهیزات الکترونیـک، اســـت. در حـالی که بر   المللی به خصـ

 مصـرفی در ایران در دسـترس هستند، اما بسیاري از حجم مصرف مربوط به تولیدات ایرانی است که  
 صادرات چندانی ندارند. در عوض

 

هاي نامتعارف اقتصادي با این حجم، تکیه زیاد آن به تولیدات داخلی در طیف وسیعی از یکی از ویژگی
 ت، از لوازم آرایشی گرفته تا تجهیزات الکترونیکی استکاالها و خدما

 

آغاز  تواند نشانگر پتانسیل آن باشد، اما این تنها یک نقطهوضـعیت و سـاختار فعلی اقتصـاد ایران می   
دارند که برخی عواملی که ارتباط اســت. مطالعات مؤســســه جهانی مکنزي و دیگر تحقیقات بیان می

توانند از اهمیت یکسـانی برخوردار باشند. به عنوان  صـادي دارند هم می مسـتقیم کمتري با کارکرد اقت 
تواند نشــانگر پتانســیل رشــد باشــد و  مثال، میزان شــهرنشــینی یا ســاختار جمعیتی یک کشــور می 

ــی، یا آزادي اقتصــاد و موقعیت   شــاخص ــانی مانند ســطح آموزش ــرمایه انس هاي دیگري همچون س
 چنین باشند.توانند اینجهانی کاالها، افراد و سرمایه، نیز می هايجغرافیایی در ارتباط با جریان

                                                           
 المللی بانک جهانی.پایگاه داده برنامه مقایسه بین 77
)، OICAالمللی تولیدکنندگان وســایل نقلیه موتوري (؛ ســازمان بین2015 مهالمللی بیزنس مانیتور، گزارش پتروشــیمی ایران، مؤســســه بین 78

2014. 
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در این فصل، به شش نقطه قوت اصلی اقتصاد ایران نگاهی خواهیم داشت. اگر ایران بتواند اقتصاد 
وي توانند به مبانی قرو اصالح نماید، این شش مؤلفه می هاي فراوان پیشِخود را براي غلبه بر چالش

 رونق آینده تبدیل شوند.براي رشد و 

 از نفت و گاز است فراترمتنوع: اقتصاد ایران، بسیار 
اینها  79نفت در جهان است. شدهگاز و چهارمین ذخایر اثبات شـده داراي بزرگترین ذخایر اثباتایران 
گردند. میادین نفتی و مدت میمدت و میانهاي اصـلی هسـتند که باعث رشـد اقتصاد در کوتاه   دارایی

گین اي که میانبه گونه ؛نفت و گاز دارند را در میان کشــورهاي تولیدکننده گازي ایران، کمترین هزینه
ــیه اســت.  علیرغم فراوانی ذخایر گاز طبیعی، میادین گازي  80هزینه عملیاتی آنها کمتر از نصــف روس

اتی هاي صــادرتیافته نیســتند و زیرســاخگذاري و دانش، توســعهایران به دلیل ناکافی بودن ســرمایه
دولت ایران، افزایش ارزش افزوده در  2016-21هاي برنامه پنج ساله محدودي دارند. یکی از اولویت

 81صنعت نفت و گاز، به خصوص در محصوالت پایین دست، و بهبود نرخ بازیابی است.
 

نسبت به  را اقتصاد ازسهم بزرگتري اي مجموعاً فروشـی، امالك، ساختمان و خدمات حرفه تجارت خرده
 .دهندتشکیل مینفت و گاز 

 

در عین حال، اقتصاد ایران کمترین وابستگی را به نفت خام و گاز در میان کشورهاي عمده تولیدکننده 
درآمد دولت ایران از نفت و گاز کمتر از درآمد مالیاتی  2014نفت در خاورمیانه دارد. در واقع در سال 

این  83رصد از ارزش افزوده ناخالص ایران ناشی از نفت و گاز بود.د 23در همان سال، تنها  82آن بود.
 84گردد.درصد در قطر مقایسه می 51درصد در کویت و  50درصد در امارات متحده عربی،  30رقم با 
درصــد کاهش یافت و  70حدود  2014ســال  المللی و ســقوط قیمت نفت، که از نیمههاي بینتحریم

در سال  دهند؛اي این سـطح نسـبتاً پایین وابستگی را توضیح می  ندازهسـپس تا حدي جبران شـد، تا ا  
ــاد ایران دو برابر میزان کنونی   2000 ــد از ارزش افزوده واقعی، اهمیت نفت براي اقتص از لحاظ درص

 85بود.
                                                           

 .2015انرژي جهانی، بریتیش پترولیوم، ژوئن  بررسی آماري 79
 اطالعات انرژي مکنزي. 80
 .2015 ژوئیه Financial Tribune( ،2فایننشال تریبون (، »درصدي براي برنامه پنج ساله توسعه ششم 8هدفگذاري رشد « 81
 .2015سپتامبر  27گاردین،  ،»سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران بیشتر از درآمد نفتی آن شد. 50براي اولین بار طی « 82
 هاي عملیاتی مورد نیاز تولید است.  ها و هزینههاي خرید نهادهارزش افزوده، برابر کل فروش منهاي هزینه 83
 آي اچ اس. 84
 همان. 85
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و خدمات  ، ساختمانمستغالت و فروشی در کنار امالكاقتصـاد ایران، متنوع اسـت؛ تجارت خرده  
). در واقع، جدا کردن نفت و 1اي، سـهم بیشـتري در اقتصاد نسبت به نفت و گاز دارند (شکل   حرفه

کند. در حالی که کل اقتصاد از ایران ارائه می 86آوري (یا مقاومت) اقتصادتر از تابگاز تصویري دقیق
درصد منقبض شد  3نه درصد کوچک شده، اما بخش نفت و گاز ساال 1/1ساالنه  2014تا  2011سال 

 87درصد کاهش داشتند. 4/0هاي دیگر غیر از نفت و گاز تنها ساالنه و این در حالی است که بخش
هاي شرکت از میان آنها، بنگاه 6میلیارد دالر دارند و تنها  5شرکت ایرانی فروش باالي  20بیش از 

دولت ایران به دنبال تقویت صنعت هاي اقتصادي خود، به عنوان بخشی از برنامه 88نفت و گاز هستند.
مواد خام به صنایع، و  گذاري عرضــههاي مدرن، اولویتاز طریق ترغیب آن به اسـتفاده از تکنولوژي 

هاي راهبردي هاي کیفیت براي تمام محصوالت داخلی است. دولت بخشایجاد استانداردها و گواهی
ــیمی، حمل و نقل، موا ــاختمان، فناوري اطالعات و مختلف از قبیل نفت و گاز، پتروش ــرفته، س د پیش

، بخش دریایی، کشاورزي و آب را شناسایی هوافضا)، بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباطات (
 89است. نموده

تر درصـد از صنعت خودروي ترکیه بزرگ  60بخش خودروي ایران به عنوان بزرگترین در منطقه، 
هاي کند که از آن جمله، مدلشده در ایران را تولید میفروختهدرصد از خودروهاي  90است و حدود 

بخش پتروشیمی، دهمین بخش پتروشیمی بزرگ  90شوند.پژو و رنو هستند که تحت لیسانس تولید می
 91است. سال گذشته داراي رشد دورقمی بوده 5دنیا، طی 

ن غنی از جمله ذخایر هاي خود است و داراي معادخالص برق به همسـایه  ایران یک صـادرکننده 
هاي کشاورزي پیشرو در جهان را عظیم مس، سـرب و روي است. این کشور همچنین یکی از بخش 

بته خاویار و ال -ملقب به طالي سرخ به دلیل قیمت آن–دارد. این بخش بیشتر به خاطر پسته، زعفران 
رزي را تولید شــود. بخش کشــاورزي ایران همچنین طیف وســیعی از محصــوالت کشــاوشـناخته می 

هایی مانند بِه، انجیر و هندوانه قرار دارد. تولیـد کننده برتر بادمجان، پیاز و میوه  5کنـد و در میـان   می

                                                           
86 Economic resilience 

 همان 87
 مؤسسه مدیریت صنعتی. 88
 .2015 ژوئیه Financial Tribune( ،2فایننشال تریبون ( ،»درصدي براي برنامه پنج ساله توسعه ششم 8هدفگذاري رشد « 89
 2014)؛ خدمات صنعتی جهانی آي اچ اس، OICAالمللی سازندگان وسایل نقلیه موتوري (سازمان بین 90
 ICISپایگاه داده عرضه و تقاضا  91
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براي تداوم موفقیت در  92سـطح اراضـی قابل کشـت ایران بیشـتر از اسـپانیا و آفریقاي جنوبی است.     
و دیگر مسائل زیست محیطی  زداییهایی همچون خشـکسالی، جنگل کشـاورزي، ایران باید به چالش 

 باشد. توجه داشته
 

 
 

ــه با بخش بانکی  500هاي ایرانی بیش از بانک میلیارد دالر دارایی دارند. این از نظر حجم قابل مقایس
میلیارد دالر دارایی دارند.  800بیش از هاي ترکیه کمتر است که امارات متحده عربی است اما از بانک

ــتند که این بخش را به بزرگترین نظام  تمام دارایی ــالم هسـ ــریعت اسـ هاي بانکی ایران منطبق بر شـ
هاي ایرانی داراي سـودآوري نسبتاً پایین و نرخ باالي  بانک 93کند.بانکداري اسـالمی در دنیا تبدیل می 

                                                           
المللی بیولوژي و تکنولوژي ، در دومین سمپوزیوم بین»اقتصاد زعفران در ایران«، م. قربانی، 2013سـازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد،   92

 Boleodorusرکوردهاي جدید «؛ س. الوانی، ا.مهـدي خانی و ح. روحانی،  2007، آوریـل  ISHS Acta Horticulturae 379زعفران، 

Thorne ،1941  ازBerberis vulgaris L. 2013، 1،  شماره 31، مجله نماتولوژي پاکستان، جلد »در ایران . 
 .2014، بنکر، نوامبر »2014مؤسسات مالی اسالمی برتر در سال « 93

1شکل 

ایران اقتصاد متنوعی فراتر از نفت و گاز دارد

Sectoral contribution to Iran’s total gross value added
1

 

% 

SOURCE: IHS Global Insight; McKinsey Global Institute analysis  
1 Gross value added (GVA) plus taxes minus subsidies equals GDP; at the sector level, GVA is used in place of GDP. 
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ی هاي خصوصخصوصی هستند. اما بانکدولتی یا نیمه ها،تسـهیالت غیرجاري هستند؛ دو سوم بانک 
 94کنند.مانند بانک سامان و بانک خاورمیانه با سرعت بیشتري نسبت به رقباي دولتی خود رشد می

تا  2009هاي فروشی بین سالاسـت؛ به عنوان مثال بخش خرده  پویاییایران داراي بخش خدمات 
از مالیات،  پسفروشی اسمی هر خانوار خارج خردهمیانگین م 95درصـد رشد داشت.  7سـاالنه   2014

کند اما از ترکیه، مالزي و مکزیک دالر در ســال اســت که با آفریقاي جنوبی برابري می  5500حدود 
کند که المللی جذب میمیلیون گردشــگر بین 4/4در گردشــگري، ایران ســاالنه حدود  96کمتر اســت.

تواند انواع دیگر گردشگران را نیز البته ایران می 97د.اصـوالً گردشـگران مذهبی به مقصـد مشهد هستن   
براي اماکن تاریخی و معماري خود از جمله در اصفهان به خاطر معماري تاریخی و زیباي آن جذب 

ــتانی ایران در برخی موارد مرتفع هايتفریحگاهنماید.  ــتند و اگ هايتفریحگاهتر از کوهسـ ر آلپ هسـ
زان و باتوانند به تفریحگاه اسکیالمللی نزدیک شوند میتانداردهاي بینهاي آنها به اسامکانات و هتل

 اسنوبوردکاران تبدیل شوند.
ــت. از م المللی اخیر، این تنوع را منعکس کردهمعامالت تجاري بین  معامله در نتیجه 220یان اسـ

کت ایرباس بیش هایی غیر از نفت و گاز هستند. شردرصد آنها در بخش 75اي، بیش از توافق هسـته 
ــتاتومیلیارد دالر به وزارت راه ایران فروخت.  25هواپیما به ارزش بیشــتر از  100از   98فرووي دلو اس

ــا نموده ایتالیا  ــرعت در ایران امض ــاخت دو خط آهن پرس اســت. در محصــوالت  توافقی را براي س
گذاري کند شیمی سرمایهمیلیارد دالر در پترو 4برنامه دارد که آلمان  99شرکت ب آ اس افشـیمیایی،  

 است. میلیارد دالر براي تولید فوالد در ایران امضا کرده 6توافقی را به ارزش بیش از  100دانیلیو گروه 

 کندتربیت میکرده: ایران به اندازه ایاالت متحده، مهندس تحصیل
شود) به نام ابن سـینا (که در التین به عنوان اَویســنا شناخته می  ایرانیهزار سـال پیش یک دانشـمند   

قرن تبدیل  7هاي قرون وسطی براي تقریباً را نوشـت که به متن پزشـکی معیار دانشگاه  » شـفا «کتاب 
 2013التحصیالن دانشگاهی ایران در سال درصد از فارغ 36شد. این رویه علمی امروز نیز ادامه دارد: 

                                                           
 .2016گزارش بانکداري تجاري ایران، بانک ملی ایران، بهار  94
ــ هاي خردهداده 95 ــامل به طور میانگین س ــی یورومانیتور. این ش ــد براي خرده  6االنه فروش ــد رش ــان خواروبار و درص ــد براي  8فروش درص

 غیرخواروبار است.
 همان. 96
 خالصه آمارهاي گردشگري سازمان گردشگري جهانی سازمان ملل متحد   97

98 Ferrovie dello Stato 
99 BASF 
100 Danieli 
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ــی   ــور اول دنیا از لحاظ تعداد  5این آمار، ایران را در میان  101اند.دریافت نمودهمـدرك مهندسـ کشـ
ــته فارغ ــیالن رش ــال قرار می التحص ــی در هر س دهد و این تقریباً همتراز با ایاالت متحده هاي مهندس

دو دانشگاه ایرانی در فهرست شانگهاي از  102).2آمریکا و باالتر از ژاپن و کره جنوبی اسـت (شـکل   
در مقام مقایسه، تنها یک دانشگاه از هند در  شوند.بندي میسـسـات دانشگاهی جهانی پیشرو، رتبه  مؤ

تعداد  با معیارست که ا ترین رشد علمی در دنیاایران همچنین داراي سـریع  این فهرسـت وجود دارد. 
 103شود.المللی سنجیده میشده در نشریات بینمقاالت چاپ

 

 مهندسی ایران در هر سال برابر ایاالت متحده و تقریباً یک چهارم میلیون نفر است.التحصیالن تعداد فارغ
 

 
                                                           

 است. هاي مرتبط با مهندسی شامل مهندسی، تولید و ساختمؤسسه آماري یونسکو. رشته 101
 مؤسسه آماري یونسکو؛ آمارهاي دولتی، وزارت آموزش، جمهوري خلق چین.  102
 .2014، بنیاد ملی علوم، فوریه 2014هاي علمی و مهندسی شاخص 103

 2شکل 

شوندالتحصیل میفارغ هاي ایرانهزار مهندس از دانشگاه 250ساالنه تقریباً   

Number of graduates in engineering-related degrees, 2013
1

 

Thousand 

Ukraine 130 

South Korea 148 

Indonesia 140 

Japan 168 

114 Mexico 

Iran 234 

United States 238 

Russia 454 

1,635 India2 

China3 757 

36% of Iran’s graduating cohort in 
2013 received an engineering-
related degree 

SOURCE: UNESCO Institute for Statistics; government statistics for India and China; McKinsey Global Institute analysis 

1 Engineering, manufacturing, and construction fields of study, except for India and China (see below). 
2 India figures based on 2013 intake figures, for engineering only. 
3 China figures based on 2012 graduates in materials science, mechanical engineering, instrument and meter, electronics and information, civil 
engineering and agriculture, hydraulics, survey and measure, chemical engineering and pharmaceuticals, transportation, light industry, textiles and 
food, aeronautics and astronautics, weaponry, engineering mechanics, and biotechnology. 
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جمعیت، ایران یکی از باالترین ســطوح مشــارکت در آموزش عالی را در جهان  به عنوان درصــدي از
ــله دارد  ــه و آلمان قرار دارد و فاص ــتان، فرانس کمی با فنالند براي قرار  و از این لحاظ باالتر از انگلس

 2006هاي سهم ایرانیان داراي نوعی از تحصیالت دانشگاهی بین سال 104گرفتن در ده رتبه برتر دارد.
انشگاهی نیمه وقت و نظام د آغاز به کاراست، اما این تا حدي به دلیل بیش از دو برابر شـده  2011تا 

در حال حاضر نرخ باسوادي در میان سنین  105تواند منجر به کاهش کیفیت گردد.از راه دور بود که می
ه یافتدرصـد اسـت که باالتر از میانگین جهانی و همسـطح اکثر کشورهاي توسعه    98سـال،   24تا  15

و علوم)  ریاضــیات آموزش وندر المللیبین (مطالعه 106تیمزالمللی ریاضــی هاي بیناســت. در آزمون
ــال  میـانگین امتیـازات دانش   ــته افزایش  1995آموزان ایرانی پـایه چهارم ابتدایی از سـ به طور پیوسـ

 107است، اگرچه هنوز از همتایان خود در اروپا و ایاالت متحده عقب هستند.داشته
 ،اروپاي شرقیدر کشـورهاي دیگر به خصوص هند و چین و البته ژاپن، کره جنوبی و کشورهاي  

شود و در مشاغل متناسب ایم که نیروي کار داراي دانش فنی اگر اسـتعدادش کشـف   شـاهد این بوده 
ناوري فو اشتغال ایجاد کند. در هند، صادرات خدمات  تواند ثروتشود با چه سرعتی می کار گرفتهبه

بر  108شود.امل میدرصـد صادرات خدمات این کشور را ش  66در حال حاضـر   اطالعات و ارتباطات
یک اولویت اصــلی براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتنیز  2016-21ســاله توســعه اســاس برنامه پنج
 دولت ایران است.

کند. بیکاري رسد ایران در آموزش جوانان بهتر از اشتغال آنان عمل میدر حال حاضـر، به نظر می 
 1996هاي بین سال 109است. درصد رسیده 30به طور پیوسته افزایش یافته و به  2007جوانان از سال 

میلیون شــغل ایجاد نمود اما با این وجود باز هم نرخ بیکاري جوانان  6، اقتصــاد ایران حدود 2006تا 
به بازار کار بود  1980و  1970هاي افزایش یـافـت و این تا حدودي به دلیل موج ورود متولدین دهه  

ــاغل کافی براي ــال   که دولت قادر به ایجاد مش ــتیبانی از این موج جدید نبود. از س تاکنون  2006پش
 2013حدود نیم میلیون شغل ایجاد شده است که تقریباً برابر تعداد دانشجویانی است که تنها در سال 

                                                           
 ثبت نام آموزش عالی بانک جهانی. 104
 .2013اصفهانی، آیندة بازار کار ایران: جمعیت و آموزش، مؤسسه لگاتوم، سپتامبر  جواد صالحی 105

106 TIMSS 
 .2011هاي آموزشی، المللی ارزیابی موفقیتحادیه بینالمللی روند آموزش ریاضیات و علوم، اتمطالعه بین 107
 .2015شاخص هاي توسعه جهانی، بانک جهانی،  108
 همان.  109
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ــدند. فارغ ــیل ش ــیالن جدید ایرانی معموالً فاقد مهارتفارغ 110التحص  هاي موردنظر کارفرمایانالتحص
 .استاي کسب و کار و مدیریتی هکه اکثراً مهارت هستند،

ترین دانشجویان دشـواري یافتن شـغل مناسـب در داخل کشور، باعث مهاجرت بهترین و باهوش   
گردد. میزان فرار مغزها، نامعلوم است، زیرا از ایران به خارج از کشور براي ادامه تحصیل یا اشتغال می

که سهم جمعیت ایرانی داراي تحصیالت  اي دریافتالمللی پول در مطالعهکه صندوق بین 1999سال 
مستقلی  درصد بود، مطالعه 25حدود  111سازمان همکاري اقتصادي و توسعه عالی ساکن در کشورهاي

گونه کافی، از جمله حضــور هزاران اما شــواهد داســتان 112اســت. در این خصــوص صــورت نگرفته
 اي وجود دارد.چنین پدیدههاي ایاالت متحده، موجود است که دانشجوي ایرانی در دانشگاه

موفق به  2014یکی از افرادي که ایران را ترك نمود، مریم میرزاخانی، اولین زنی است که در سال 
کسـب نشان فیلدز، معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات، گردید. وي پس از تکمیل دوره کارشناسی در  

 تنفورد رفت. بروس اي وولی رییسدانشـگاه صنعتی شریف در تهران، به دانشگاه هاروارد و سپس اس 
شک بهترین بی« به صورت سـابق دپارتمان مهندسـی الکترونیک استنفورد، دانشگاه صنعتی شریف را  

  113کند.سازي دانشجویان مهندسی الکترونیک توصیف میبراي آماده» دانشگاه جهان
یباً گردند. تقرگیرند که به کشــور بازبســیاري از دانشــجویان تحصــیل کرده در خارج تصــمیم می 

 از ) هستند، که شش نفرPhDدوسوم اعضاي کابینه فعلی دولت ایران داراي مدرك دکتراي تخصصی (
هاي غربی از جمله ســه نفر از ایاالت متحده: مؤســســه تکنولوژي   آنها مدارك خود را از دانشــگاه

ز مقایسه، تنها دو نفر ااند. در مقام ماساچوست، دانشگاه جورج واشنگتن و دانشگاه دنور دریافت کرده
 ) هستند.JDو ده نفر داراي مدرك دکتراي حقوق ( PhDي باراك اوباما داراي مدرك اعضاي کابینه

هزار دالر  20باالتر از  ايساالنه : بیش از نیمی از خانوارهاي ایرانی درآمدرو به رشدکننده مصرف طبقه
 دارند

 ادهاي در حال ظهور، افزایشرشد اقتصادي سریع در اقتصاز برزیل تا تایلند، یکی از نشانگرهاي مهم 
ــرف طبقــه ــت. ایران، مصـ از این کننــده بــا قــدرت خریــد بیش از پیش و انتظــارات همراه آن اسـ
 فراوان دارد.کنندگان به میزان مصرف

                                                           
 .2015گزارش سرمایه انسانی، مجمع جهانی اقتصاد،  110

111 OECD 
 .1999، ژوئن 2مالیه و توسعه، شماره » فرار مغزها چقدر شدید است؟«ویلیام جِی. کارینگتون و انریکا دتراگیاچه،  112
 .2008 اوت 8، نیوزویک، »هاي ایرانانگیز دانشگاهموفقیت شگفت« 113
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هزار دالر دارند، یعنی  20درصد از خانوارهاي ایرانی در حال حاضر درآمد ساالنه باالي  56حدود 
کننده، دو نسبت فعلی خانوارهاي مصرف 114کنیم.کننده تعریف میحی که ما آن را خانوار مصرفسط

یعنی برزیل،  BRICدرصد) است. از میان کشورهاي  21درصد) و هند ( 24برابر این نسبت در چین (
دالر، همتراز ایران  20000درصد خانوار با درآمد باالي  55روسیه، هند و چین، تنها روسیه است که با 

 ).3است (شکل 
 

 هزار دالر، دو برابر چین و هند است. 20به عنوان نسبتی از جمعیت، تعداد خانوارهاي ایرانی با درآمد ساالنه باالي 
 

 
                                                           

ــورت تعریف می کنیم:   114 ــاالنه را بر مبناي برابري قدرت خرید بدین صـ ــتند. ما طبقات درآمدي سـ ارقام بر مبناي برابري قدرت خرید هسـ
هزار دالر؛ خانوارهاي مصرف کننده از  20تا  7500از  رو به ترقیدالر؛ خانوارهاي  7500با درآمد کمتر از  ر مسـائل معیشـتی  درگیخانوارهاي 

قدرت اقتصــادي  ترســیمهزار دالر. براي جزئیات بیشــتر نگاه کنید به جهان شــهري،  70هزار؛ و خانوارهاي جهانی با درآمد بیش از  70تا  20
 .2011 مارسمکنزي، شهرها، مؤسسه جهانی 

 3شکل 

دالر است 20000بیش از نیمی از خانوارهاي ایرانی باالي  درآمد ساالنه

Household income distribution, 2015 
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اه دهد. بر اساس پایگمتوسط را نشان می کلی، الگوهاي مصـرف ایرانیان، رشد انتظارات طبقه به طور 
دسته از کاالها، از غذا  45رشد براي » داغ منطقه«، ایران در 115یاب رشد جهانی مکنزيهاي جهتداده

 منزل، مراقبت از حیوان خانگی و بهداشت، آرایشی و بهداشتیو نوشـیدنی تا پوشاك و لوازم جانبی،  
 116لوازم بهداشتی جزئی، قرار دارد.

 تواند محصوالت خود را به صورت مستقیم در ایران به فروش برساند، هر چندنمی 117اپل شرکت
به راحتی در تهران در دسـترس است. اینها غالباً از طریق دوبی وارد   120بوكمکو  119پد، آي118آیفون
درصد محصوالت  90است و بیش از  صـادرات مجدد به ایران تبدیل شده  کانونشـوند که به یک  می

 121کند.شده در تهران را تأمین میالکترونیک فروخته
هاي هوشمند شروع شد که در حال حاضر داراي ، تقاضاي گوشینسـل سوم با آغاز ارائه خدمات 

 142نفوذ تلفن همراه با درصد) است. ضریب  30تر از ترکیه (درصدي و کمی پایین 26ضـریب نفوذ  
براي ارتقاي ضریب  122در ایاالت متحده است. 125در آلمان و  134نفر، بیشـتر از   100خط براي هر 

ــقف با قیمت پایین را براي بـاند همراه، دولت و رگوالتوري نفوذ پهن هاي ارتباطات راه دور، یک سـ
کمتر از  هایی بسیارقیمت با هایی که به دنبال تصرف بازار هستند،اند اما شرکتداده همراه تعیین کرده

 .پردازندبه ارائه خدمات میاین سقف 
و  123سـامسونگ الکترونیک سـب و کار مونتاژ وسـایل الکترونیک وجود دارد.   در ایران همچنین ک

 شوند.ها به طور داخلی مونتاژ میتولیدکنندگان اصلی هستند. اکثر رایانه جیال
المللی کنندگان بزرگ محصوالت بهداشتی و زیبایی هستند. برخی از برندهاي بینایرانیان، مصرف

شــوند اما در حال حاضــر اکثر محصــوالت آرایشــی یران تولید میدر ا124داومراقبت از پوســت مانند 
هاي جهانی شـوند که برخی اوقات، از محصـوالت موفق شرکت  هاي ایرانی تولید میتوسـط شـرکت  

ــوالت زیبایی در ایران، در میان بازارهاي برتر جهانی قرار برداري یـا کپی می نمونـه  کنند. بازار محصـ

                                                           
115 McKinsey’s Global Growth Compass 

 یاب رشد جهانی مکنزي، نفوذ طبقات مصرف کننده اقالم خرد را نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی می سنجد.  جهت 116
117 Apple  
118 iPhone 
119 iPad 
120 MacBook 

 .2015ملی ایران، ژوئن ، بانک 2015گزارش مصرف محصوالت الکترونیک ایران، سه ماهه سوم  121
 .WCIS/Analysys Masonتحلیل راهبرد،  122

123 Samsung Electronics 
124 Unilever’s Dove 
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ــی رتبه لحاظ فروش مح دارد. ایران از ــوالت آرایش هاي زیبایی، رتبه دهم هفتم و از لحاظ جراحی ص
 125دنیا را دارد.
 بازیگران داخلی در سیطرهنیز  آرایشی و بهداشتیهاي دیگر همچون محصـوالت مصرفی و  بخش

 126و کاوالیروبرت کند. به عنوان مثال، برند لوکس پوشاكها، احتماالً اینها تغییر میاست. با لغو تحریم
ــوي   2016فوریه در  ــرکت فرانسـ ــات، شـ یک بوتیک دوطبقه در تهران افتتاح نمود و بنا بر گزارشـ

هاي متعددي در ایران افتتاح فروشــگاه 2016نیز برنامه دارد در ســال  127راوســف محصـوالت آرایشــی 
هاي خود را براي حضور در ایران اي جهانی، برنامهفروشـی زنجیره ، یک خرده129رلیاپگروه  128نماید.

نیز به  130متروفروشی آلمانی اسـت. به طور مشـابه، شـرکت خرده    اعالم نموده 2017انتهاي سـال  در 
 131فروشگاه بزرگ در ایران است. 8دنبال افتتاح 

 تهران بیشتر از ریودوژانیرو است تولید ناخالص داخلیی: نشینشهرنرخ باالي 
 8بزرگترین آنها یعنی تهران، بیش از شــهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر اســت که  8ایران داراي 

میلیون نفر جمعیت دارد. ایران با نسبت سه چهارم جمعیت شهرنشین، داراي درجه شهرنشینی بیش از 
دو برابر هند است. این کشور همچنین از این لحاظ باالتر از کشورهاي متعدد اروپایی از جمله ایتالیا، 

 56کشـور همچنین بسـیار باالتر از چین با ســطح شــهرنشینی   پرتغال، اتریش و ایرلند قرار دارد. این 
 132).4درصد است (شکل 

 

نسـبت جمعیت سـاکن در شهرها در ایران باالتر از بسیاري از کشورهاي اروپایی شامل اتریش، ایرلند،   
 ایتالیا و پرتغال است. 

 

ــتر از ریودوژانیرو، ملبورن، برلین،  تولیـد نـاخـالص داخلی    تهران از لحاظ برابري قدرت خرید، بیشـ
ترین سـیستم مترو در خاورمیانه را دارد که کمترین  تهران همچنین گسـترده  133هامبورگ و رم اسـت. 
 قیمت را در دنیا دارد.

                                                           
 .2016آوریل  7، لوپوئن، »ایران جدید« 125

126 Roberto Cavalli 
127 Sephora 

 .2015اکتبر  30، رویترز، »سفورا فرانسه به دنبال افتتاح فروشگاه در ایران در سال آینده« 128
129 Apparel 
130 Metro 

 .2016آوریل  13، شبکه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا، »فروشگاه در ایران توسط مترو آلمان 8گشایش « 131
 اندازهاي شهري شدن جهانی، بخش جمعیت سازمان ملل.چشم 132
133 Cityscope .مؤسسه جهانی مکنزي 
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ده اتحقیقات مؤسـسـه جهانی مکنزي اهمیت شهرهاي رو به توسعه را براي رشد اقتصادي نشان د  
وري را از مراکز جمعیتی متراکم، عواید بهره 134شـهرنشـینی ایران یک دارایی است.   اسـت، لذا درجه 

د. در کننجویی در مقیاس، تخصصی کردن نیروي کار، سرریز دانش، و تجارت ایجاد میطریق صـرفه 
ــان می ــینی می واقع، تحقیقات ما نش ــهرنش  135خطیغیروري تواند محرك عواید بهرهدهد که تراکم ش
، سه گردد. به عنوان مثالهایی براي تعامالت بیشتر اجتماعی و اقتصادي میباشد، زیرا موجب فرصت

شود  تواند با این واقعیت توضـیح داده اروپا با ایاالت متحده می تولید ناخالص داخلیچهارم شـکاف  
م اندازه متوسط ه کنند و اینکه حتی شهرهاي باهاي بیشـتري در شهرهاي بزرگ زندگی می آمریکایی

 136در آمریکا بیشتر از اروپا است.
 

 
                                                           

 .2011 ارسمقدرت اقتصادي شهرها، مؤسسه جهانی منکنزي،  ترسیمجهان شهري،  134
135 super-linear productivity 

ریچـارد دابس، جیمز مـانیکـا، و جـاناتان ووتزل، بدون هیچ قطع معمولی: چهار نیروي جهانی تمام روندها را قطع می کنند، امور عمومی،      136
2015. 

 4شکل 

یافته استدرجه شهرنشینی ایران همانند بسیاري از کشورهاي توسعه  
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ــت و   کانوندر ایران، تهران  ــادي اس تولید ناخالص آن از مجموع  تولید ناخالص داخلیفعالیت اقتص
شهر دیگر با جمعیت باالي یک  7چهار شـهر بزرگ پس از خود، بیشـتر اسـت. اما هر یک از     داخلی

 بخشی به رشد اقتصادي در سطح کشور دارند.میلیون نفر، سهمی در توزیع و تنوع
میلیون نفر جمعیت) است که  8/2در میان دیگر شـهرهاي بزرگ، مشهد در شمال شرقی کشور (با  

در قدیم یک آبادي در جاده ابریشــم بود اما در حال حاضــر مقر برخی از واحدهاي عمده صــنعتی از 
به عنوان یک مقصد زیارتی داراي (ع) جمله صنایع خودروسازي است. مشهد با وجود حرم امام رضا 

ــگري پر  ــنعـت گردشـ ــفهان (با  صـ ــت. اصـ نیز به خاطر وجود میلیون نفر جمعیت)  8/1رونق اسـ
کند و البته داراي یک پاالیشــگاه نفت عظیم، ، گردشــگران را جذب میایرانیهاي مشــهور معماري

ــیراز (با   میلیون نفر  3/1واحدهاي تولیدي صــنایع دســتی و بزرگترین مرکز خرید در ایران اســت. ش
دهم، در آن قرار دارد، و آرامگاه حافظ، شاعر قرن چهار تخت جمشیدهاي باستانی جمعیت) که ویرانه

کشـور در این شهر مستقر   یهاي الکترونیکمرکز اقتصـادي جنوب ایران اسـت و بسـیاري از شـرکت    
 هستند.

رفته سرانه پیشی گ تولید ناخالص داخلیجهانی این کشور از لحاظ  درجه شهرنشینی ایران از رتبه
 ست.است و این بیانگر پتانسیل قابل توجه آن براي رشد در آینده ا

هاي شهري و صنعتی ایران از قبیل حمل و نقل بین شهري، با وجود گستردگی آن، نیاز زیرساخت
اگر کشور به دنبال انتفاع کامل از شهرنشینی باشد. برخی مناطق  ه روزآمدسازي و بهبود کیفیت دارد؛ب

ــتند.   ــریب نفوذ مـانند بندر انزلی در دریاي خزر و بندر عباس در خلیج فارس، کامالً مجهز هسـ ضـ
 39به  2011درصـد در سال   19باند ثابت، در حال اوج گرفتن اسـت: درصـد کاربران اینترنت از   پهن

پذیري مجمع جهانی اقتصاد، ایران رقابت 2015-16در شاخص  137است. رسیده 2014درصد در سال 
کشور  140بین ام در 80ها در رتبه هاي اندکی داشته اما هنوز هم از لحاظ کیفیت زیرساختپیشـرفت 

ام) خوب اســـت اما از 45ام) و راه آهن (63ها (قرار دارد. در حـالی که امتیاز ایران براي کیفیت جاده 
ام) در وضـعیت مناسبی قرار ندارد. دولت، راه  118هاي حمل و نقل هوایی (لحاظ کیفیت زیرسـاخت 
باند هایی براي شبکه ملی پهنهسـازي در نظر گرفته و اعالم نموده که برنام آهن را اولویتی براي نوین

 پرسرعت دارد.
 
 

                                                           
 .2015شاخص هاي توسعه جهانی، بانک جهانی،  137
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 هنوز زنده است که : یک فرهنگ کسب و کار با قدمت چندین قرن یکارآفرینفرهنگ 
اند. هاي آمریکایی از فروش در ایران منع شدهندارند زیرا شرکت حضوردر ایران  139براوو  138آمازون

هســـتند. برعکس،  هاي شـــدید دیجیتالی مواجهمحدودیتبا ها عنی نیســـت که ایرانیاما این بدین م
 اند. شده ایجادها هاي داخلی ایرانی از تمام این سرویسنسخه

ــت، دیوارآنها عبارتند از  ــامایرانی؛  140کرگ لیس ــخه داخلی  141ایس (که خود آن نیز  142اي بِینس
ه همانند ک کلوبو  گوگل پلی، یک فروشگاه برنامه مانند کافه بازارتوسط یک ایرانی به وجود آمده)؛ 

ــت. یکی از موفق بوكفیس ــت که بزرگترین پایگاه تج کاالدیجیهاي دیجیتال، ترین وبگاهاس ارت اس
 4/2تأســیس شــد و در حال حاضــر ماهانه  2006این وبگاه در ســال الکترونیک در خاورمیانه اســت. 

 143).5دارد (شکل  منحصر به فرد میلیون نفر بازدیدکننده
 

 
 

                                                           
138 Amazon 
139 Uber 
140 Craigslist 
141 Esam 
142 eBay 

 ComScoreاي پایگاه داده روند رسانه 143

اندجهانی را ایجاد نمودهفناوري هاي هاي داخلی سرویسکارآفرینان ایرانی، نسخه
Example companies 

SOURCE: Griffon Capital; Small Media, Iranian internal infrastructure and policy report, July 2014; company websites; McKinsey Global Institute 
analysis  

 5شکل 
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هاي فناوري مقلد است. این بخش شامل بخش خصـوصی کارآفرین در ایران، بسیار بزرگتر از شرکت 
کند بیش از گذاري که ادعا میگذاري فیروزه، یک بانک سرمایههایی همچون شـرکت سرمایه شـرکت 

 144الپیتکند، گریفون کگذاري خارجی در بورس تهران را مدیریت میدرصد تمام سبدهاي سرمایه 90
یک بنگاه مدیریت دارایی پیشرو در توسعه صنعت خصوصی ایران، و سیناژن یک تولیدکننده بیودارو 

 هاي خونی است.هاي منوکلونال براي انواع گروهباديدر تهران است که تخصص آن، آنتی
ار زرهنگ تجاري آن به بیش از دو ههاي کارآفرینی و فاین گونه ابتکارات براي فرهنگی که ریشــه

- که امروزه همان ایران است کرداز مسیري عبور میجاده ابریشم  .، معمول استگرددقبل بازمی سال
و در طی  -بودي مارکو پولو، مســـحور ثروت و زیبایی آن شـــدهزدر اواخر قرن ســـیزدهم، تاجر ونی

 شهرت جهانی پیدا کردند. ایرانیاعصار، تجار 
 3: بر اسـاس ســرشماري ملی، حداقل  جهانی اسـت تجاري ایرانیان،  هوشو  قوه ابداعامروزه نیز 

ینها جهی هســتند. اکنند که برخی از آنها کارآفرینان قابل تومیلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می
ــه  عبـارتنـد از پیر   میلیارد دالر)؛ امید  8(ثروت خالص:  اي بِیامیدیار، مؤســـس ایرانی متولد فرانسـ
گذار که از د دالر)؛ فرهاد مشــیري، یک ســرمایهمیلیار 9/1( 145گوگل تجارير ســابق کردســتانی، مدی

میلیارد دالر)؛ و آرش فردوسـی، همکار مؤسس   3/1سـهامداران تیم فوتبال اورتون انگلسـتان اسـت (   
 146میلیارد دالر). 5/0( باکسدراپ

ــمگیر خواهد ــترده، نقش  فرهنگ کارآفرینی یک دارایی چشـ هاي حیاتی بنگاهبود. تحقیقات گسـ
 هاي با کمتردهند. به عنوان مثال در ایاالت متحده، بنگاهکوچک و متوسـط را در ایجاد شغل نشان می 

کنند، و به طور نامتناسبی به ابداعات و هاي جدید را ایجاد میکارکن تقریباً دو سوم تمام شغل 500از 
ها ات به ازاي هر کارمند، توســط این شرکتاي که تعداد ثبت اختراعبه گونه ،کنندابتکارات کمک می

 147هاي بزرگ است.برابر شرکت 13
در ایران، یک نشانه از تاریخ طوالنی و فرهنگ کسب و کار، تصور کارآفرینان است: بر اساس آمار 

به  ها بوده و در موقعیت بهتري نسبتبان جهانی کارآفرینی، کارآفرینان ایرانی همتراز با آمریکاییدیده
 148نسه قرار دارند.فرا

 

                                                           
144 Griffon Capital 
145 Google 

 جزئیات خالص ثروت از فوربس. 146
 .2012و کارهاي خرد در ایاالت متحده، مکنزي و شرکت، نوامیر  راه اندازي مجدد موتور رشد کسب 147
 .2015، دیده بان جهانی کارآفرینی، 2014گزارش جهانی  148
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کارآفرینان در ایران از جایگاه برتري نسـبت به همتایان خود در فرانسه برخوردار بوده و همتراز این   
 افراد در ایاالت متحده هستند.

 

 هاي تحتسازي بنگاهخصوصی هاي اخیر به واسطههاي غیردولتی در سالبخش خصوصی و سازمان
ننده محدودک لزوماً شده بر آنها،اند و تمام مقررات اعمالدا کردهمالکیت دولت، فضـاي کار بیشتري پی 

هاي بانک جهانی، شروع یک کسب و کار در ایران به عنوان درصدي از درآمد نیسـتند. بر اساس داده 
سـرانه ملی، تنها یک شـشـم ترکیه هزینه دارد. ایران همچنین امتیاز نسـبتاً باالیی در خصوص اجراي     

ــهولت کســـب و کار بانک جهانی، ایران در جایگاه اما به طور کلی، در رتبهقراردادها دارد.  بندي سـ
کشـور قرار دارد و امتیازات آن در برخی موضوعات از قبیل ثبت دارایی، حمایت   189ام در میان 118

 149گذاران اقلیت و ورشکستگی، بسیار ضعیف است.از سرمایه

 اي تبدیل شودتجارت منطقه کانونتواند مجدداً به : ایران میجغرافیایی موقعیت
ایران که در شـمال تا ارمنسـتان یا ترکمنسـتان و در جنوب تا خلیج فارس گسترده است، با طولی به    
اندازه فاصـله ایالت نیوجرسـی تا میانه مکزیک، هجدهمین کشــور بزرگ دنیا از لحاظ وسعت است.   

-به صــورت تاریخی آن را به توقفگاه مهم در مســیرهاي تجاري شــرقاندازه و موقعیت این کشــور، 
 انونکتواند به ایران فرصت تبدیل به . همین خصوصیات میه استجنوب تبدیل نمود-غرب و شمال

 اي براي تجارت، مرکز تجارت گسترده و یک مقصد گردشگري جذاب را بدهد.منطقه
ــور مرز خـاکی دارد کـه مجموعـاً     7ایران بـا   میلیون خــانوار  40میلیون نفر جمعیـت و   430کشـ

مؤسسه  150درصـد رشد نمایند.  2/5سـاالنه   2025شـود تا سـال   بینی میکننده دارند که پیشمصـرف 
، مرکز ثقل اقتصادي دنیا روي مرز هند و چین باشد 2025کند که در سال بینی میپیش جهانی مکنزي

ــیل براي ایران می ــرق و غرب عمل و این باعث ایجاد این پتانسـ گردد که به عنوان یک رابط بین شـ
ایران همچنین داراي موقعیت مناســب براي تجارت منابع طبیعی اســت. در جنوب، مرزهاي  151نماید.
 ن شامل خلیج فارس و تنگه هرمز است که یک مسیر حیاتی براي حمل و نقل نفت خام است.آبی ایرا

 

است. در حال حاضر، شریک شماره یک ایران، کشور الگوي تجارت ایران به طور محسـوسی تغییر یافته 
 درصدي از تجارت ایران دارد. 40چین است که به تنهایی سهمی حدود 

                                                           
 .2015سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر : 2016شاخص کسب و کار  149
150 Cityscope .مؤسسه جهانی مکنزي 
؛ ریچارد دابس، جیمز مانیکا، و جاناتان ووتزل، بدون 2011، ژانویه 1، سیاست جهانی، نسخه »تغییر مرکز گرانش اقتصـاد جهانی «دنی کوآ،  151

 .2015ا را قطع می کنند، امور عمومی، هیچ قطع معمولی: چهار نیروي جهانی تمام رونده
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سبتاً خوب هاي نتجاري، ایران باید زیرسـاخت  کانونتبدیل به یک براي تحقق بخشـیدن به پتانسـیل   
حمل و نقل داخلی خود را به روزرسـانی کرده و آنها را به کشـورها و مناطق همسایه متصل کند. در   

هایی براي گسـترش و به روزرسانی حمل و نقل ریلی، توسعه بنادر، و احداث  حال حاضـر هم برنامه 
المللی وجود دارد. یک خط آهن از چین اخیراً تکمیل هاي احتمالی بینريگذاخطوط لوله با ســرمایه 

و  دهد، تا یک ماه کاهش میاست؛ این مسیر، زمان حمل و نقل از چین را به نسبت مسیر دریایی شده
 کند.غرب را کامل می-حیاتی سمت غربی کریدور حمل و نقل شرق قطعه

توسعه بیشتر خدمات باید صورت گیرد. فعالیت در  دهنده،براي ایجاد صنعت گردشگري پیشرفت
ایی هالمللی توسط شرکتهاي بیناین حوزه در حال حاضر هم رو به افزایش است و توسعه فرودگاه

کرد.  المللی کمک خواهدبه تسهیل گردشگري بین 154فرودگاه پاریسو  153ویتالی، 152وینچیهمچون 
 155تلنووهاي بینند، هتلالمللی به محض فرود در تهران میاولین برندهاي خارجی که گردشگران بین

 در مجاورت فرودگاه است. 156ایبیسو 
آوري آن دارد. با وجود اینکه ایران پتانســـیل ایران براي احیاي جاده ابریشـــم هم ریشـــه در تاب

گیزي انشگفت ن به طورآاما اقتصاد  ،خاورمیانه دارد گذاري مستقیم خارجی را درکمترین میزان سرمایه
 اي مدیریت کند که در جریان جهانی تجارت باقی بماند. ها، توانسته به گونهباز است و علیرغم تحریم

، ایاالت متحده 1979اســت. تا قبل از انقالب  الگوي تجارت ایران به طور محســوســی تغییر یافته
یارد دالر دومین شریک تجاري بزرگ ایران بود. تجارت با ایاالت متحده میل 3آمریکا با حجم سـاالنه  

و اروپاي غربی از آن زمان رو به افول نهاده و در حال حاضـر، شـریک شماره یک ایران، کشور چین   
درصــدي از تجارت ایران دارد. هند و ترکیه نیز روابط تجاري  40اســت که به تنهایی ســهمی حدود 

 157دهند.ا تشکیل میدرصد از تجارت ایران ر 16حدود  یک اند و هریت نمودهخود با ایران را تقو
ــاناتی بوده رفته، صـــادرات ایران طی ســـالهمروي اما باز هم مانند ژاپن و هاي اخیر داراي نوسـ

). به طور مطلق، صــادرات 6گردد (شـکل  بالغ می تولید ناخالص داخلیاسـترالیا، به حدود یک سـوم   
 158ایران بیشتر از کل صادرات مصر، پاکستان و مراکش است.

 

                                                           
152 VINCI 
153 Vitali 
154 Aéroports de Paris 
155 Novotel 
156 Ibis 

157 Comtrade .سازمان ملل متحد 
 .2015هاي توسعه جهانی، بانک جهانی، شاخص 158
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دهند، گرچه این درصـد از صـادرات ایران را تشکیل می   60از نفت و محصـوالت آن هنوز هم بیش  
اســت. صــادرات گاز طبیعی ایران هاي اتحادیه اروپا کاهش پیدا کردهبا تحریم 2012درصــد از ســال 

 شود و اکثر گاز تولیدي، بهاندکی رشد یافته اما هنوز هم سهم کوچکی از تولید گاز ایران را شامل می
اع انو از سایر ا توجه به تنوع اقتصـاد ایران، این کشور همچنین بسیاري ب 159رسـد. مصـرف داخلی می 

 2014درصد از صادرات در سال  20کند. بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، کاالها را نیز صادر می
درصـدي از بازار جهانی سولفور را در اختیار   6اسـت. ایران سـهمی   مربوط به تولیدات صـنعتی بوده 

                                                           
 . 2015المللی انرژي، اداره اطالعات انرژي ایاالت متحده آمریکا، ژوئن ها و تحلیل بینایران: داده 159

 6شکل 

شودرا شامل می تولید ناخالص داخلیدرصد  40ز هم بیش از هنومرزي ایران کاهش یافته اما هاي برونجریان
Iran’s cross-border flows, 1995–2014 
$ billion, nominal 
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درصد از بازار  13اسـت. ایران   سـبوس ر یک بازیگر جهانی در آجیل، غالت و کاه و دارد. این کشـو 
صادرات جهانی قیر و آسفالت را در اختیار دارد. این کشور حتی در بازار کلم و گل کلم نیز سهم یک 

 160درصدي از کل دنیا را دارد.
ري به ري وابستگی کمتبه دلیل همین تنوع و تداوم فعالیت تجاري، اقتصـاد ایران به طور چشـمگی  

ه رشد دانیم کمی مؤسسه جهانی مکنزيتجارت جهانی نسبت به یک دهه قبل دارد. از نتایج تحقیقات 
اي و جهانی در حوزه در صــورتی که کشــورها ارتباط نزدیک با اقتصــاد منطقه  تولید ناخالص داخلی

حجم کل  161تر است.باشـند، به طور کلی سـریع  ها داشـته هاي کاال، خدمات، مالیه، افراد و دادهجریان
یا حدود نصف این رقم در  تولید ناخالص داخلیدرصـد از   34تنها  2013هاي ایران در سـال  جریان
ــال  ــه، در ترکیه این جریانبو 2005س ــد  63ها د. براي مقایس ــکیل  تولید ناخالص داخلیدرص را تش

 دادند.می
ا بهاي زیادي براي بازگشــت به عنوان یک کشــور این الگوها بیانگر این اســت که ایران پتانســیل

ــان بودن تغییر و گذار نیســـت. تأمین مالی از خارج یک حجم تجارت باال را  دارد. این به معناي آسـ
ــیـاري از بانک   هاي بزرگ هنوز هم تمایلی براي ورود به ایران ندارند. براي چـالش اســـت زیرا بسـ

ها و سؤاالت زیادي وجود دارد از قبیل اینکه محیط کسب و کار تا گذاران خارجی، نااطمینانیسرمایه
هاي بود. شرکت خود از ایران خواهند عوایدبود و اینکه آیا آنها قادر به خروج  چه حد باثبات خواهد

پرســند. حکومت قوانینی را براي چندملیتی در خصــوص چگونگی ورود به بازار و لزوم شــراکت می
گذاري خارجی تصویب نموده اما باید در عمل بتواند نشان دهد که ریسک سیاسی و تسـهیل سـرمایه  

 هاي چندملیتی در حد مطلوب است.هاي عملیات در ایران براي شرکتدیگر ریسک
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 هاي تجارت.تحلیل مؤسسه جهانی مکنزي از داده 160
هاي جهانی در عصــر دیجیتال: چگونه تجارت، مالیه، افراد و داده ها، اقتصــاد جهانی را اتصــال می دهند؟، مؤســســه جهانی مکنزي، جریان 161
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*** 

منحصـــر به فرد، اقتصـــاد متنوع و منابع غنی طبیعی، مزایاي قابل  جغرافیاییجمعیت جوان، موقعیت 
با وجود ارتباط مجدد با اقتصــاد  ،توجه ایران هســتند که این کشــور را در جایگاهی قوي براي رشــد

قرار گرفته است، و نقاط قوتی  وضعیت مناسبیها هم ایران در د. در دیگر شاخصندهقرار می ،جهانی
تا رفاه و رونق خود را افزایش  این نقاط قوت در شـرایط مشـابه به دیگر کشورها کمک کرد   دارد که

داده و رشد خوبی به دست آورده و شغل ایجاد کنند. اینها شامل استانداردهاي آموزشی همچون سواد 
ه و با میل ب ايبا درآمدي باالتر از حد آســتانهکرده علمی؛ اندازه جمعیت پایه و افراد ماهر و تحصــیل

ــاد به  ــوي جریانمصــرف؛ و آزادي اقتص اســت. همه اینها باعث ایجاد  هاي جهانی مالی و تجاريس
گردد. اینکه المللی میهاي بینپتانسـیل نه فقط براي ایران بلکه همچنین براي اقتصاد جهانی و شرکت 

هایی از اقتصــاد وجود دارد و اینکه ایران با چه چه بخش این پتانســیل چقدر بزرگ اســت، بیشــتر در
 گرفت. سی قرار خواهدرتواند آنها را محقق کند، در فصل بعدي مورد برسرعتی می
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 رشد یک تریلیون دالري فرصت. 2
اي شود، ما مطالعههایی که ایران با آنها مواجه میها و چالشتر فرصتتر و دقیقبراي سـنجش واضح 

اقتصاد ایران هاي سرعت موفقیت ایم. از دیدگاه ما، دامنه وبخش صنعتی انجام داده 18عمیق در مورد 
 دهیم.شرح می ور محرك رشد تکیه دارد که در این فصل به تفصیل آنها رادر آینده بر چهار مح

طبیعی ایران به خصـوص نفت و گاز، اولین موتور محرك اســت. دومین   منابعمهار و کنترل کردن 
و کاالهاي مصرفی روزانه، به  مصالح اصلیعامل، تبدیل صنایع بزرگ تولیدي داخلی همچون خودرو، 

ه گذر به ســمت کند کالمللی اســت. ســومین عامل، ایران را ملزم میبین در ســطحهاي رقابتی بخش
هایی همچون فناوري اطالعات و ارتباطات، و بنیان، تقویت نقاط قوت براي رشد بخشاقتصـاد دانش 

سترش و گهاي فیزیکی و دیجیتال نیاز به نوسازي خدمات مالی را سـرعت ببخشد. نهایتاً، زیرساخت 
 ریزي رشد دارند.براي پی

 

و گذاري نموده هدف 2021امه پنج ساله بعدي خود تا درصدي را در برن 8دولت ایران، نرخ رشد ساالنه 
 گذاري در ایران است.ها براي سرمایهدر صدد تشویق ایرانیان خارج از کشور و خارجی

 

دهد که با تقویت این چهار موتور رشـد، ایران پتانســیل اضافه کردن یک تریلیون  تحلیل ما نشـان می 
سال آینده را دارد. این بیش از  20به اقتصاد جهانی در شـده،  بینیبر اسـاس نرخ ارز واقعی پیش  ،دالر

ــه برابر  ــال  تولید ناخالص داخلیس ــت که آلمان غربی بین س پس از اتحاد با  2010تا  1990هاي اس
ایران  یلتولید ناخالص داختواند آلمان شـرقی، به اقتصاد جهانی اضافه نمود. چنین حجم افزایشی می 

ــرانه را به  ــال   تولید ناخالص داخلیبر مبناي س ــپانیا در س  تولید ناخالص داخلیو باالتر از  2014اس
همچنین باعث افزایش بیش از یک  امر برســاند. این 2014ترکیه، روســیه، مالزي و مکزیک در ســال 

درصدي  3/6االنه رشد میانگین س معادلامر گردید. این  جهانی خواهد تولید ناخالص داخلیدرصدي 
. این رشد خواهد شدمیلیون شغل نیز ایجاد  9و  استدر ارزش دالري اقتصاد ایران طی دو دهه آینده 

گردد، که این نشانگر ماهیت متنوع اقتصاد ایران است، و هاي متعدد توزیع میبه طور وسـیع در بخش 
 یابد.به تدریج در طول زمان افزایش می

درصــدي و کاهش  8، نرخ رشــد 2021تا  2016ج ســاله خود براي دوره دولت ایران در برنامه پن
اولویت  31است. براي دستیابی به این آرزو، دولت  گذاري نمودهدرصد را هدف 8بیکاري و تورم به 

اقتصادي مشخص نموده که از آن جمله، بهبود محیط کسب و کار، تقویت نظام مالی، و به روز رسانی 
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ــویق به یق اتخاذ فناوريصـــنعت و زیرســـاخت از طر هاي نوین اســـت. برنامه دولت همچنین تشـ
 162نماید.گذاري توسط خارجیان و ایرانیان مقیم خارج میسرمایه

درصـدي مسـتلزم دگرگونی قابل توجه اقتصاد است. ایران باید به سطح    8یا  6دسـتیابی به رشـد   
اصلی  هاي اقتصاديبرسد و دولت نیز باید به چالش ي دیگرشـده توسط کشورها معیار عملکرد تعیین

درصد 4/0وري نیروي کار با بپردازد. به عنوان مثال، رشد بهره ،نندککه پتانسـیل اقتصاد را محدود می 
در مقایسـه با کشورهاي معیار، ضعیف است. این رقم با   2012تا  1980 هايسـال  بینزمانی در دوره 

وري در دهه گردد. رشــد بهرهدرصــد ترکیه مقایســه می 3هند و درصــد  4درصــد چین،  7هاي نرخ
 هاي نفت ودرصـــد افزایش یافت که این افزایش تا حدي به دلیل افزایش قیمت 4/2به  2010-2000

مضاف بر  164است. 163بریکشـده توسط کشورهاي  درصـد ثبت  1/4تر از گاز بود، اما هنوز هم عقب
درصد از  41تنها  2014شـارکت نیروي کار اسـت: در سال   از لحاظ م متفاوتاین، ایران یک کشـور  

چین  2014هاي سال تر از نرخجمعیت در سن اشتغال، از نظر اقتصادي فعال بودند و این بسیار پایین
درصدي مردان اندکی  69. نرخ مشارکت استدرصد)  51درصد) و ترکیه ( 69درصـد)، روسیه (  71(

که  استدرصد  13اما بیشترین تفاوت مربوط به مشارکت زنان با  ،اسـت تر از کشـورهاي معیار  پایین
درصد کاهش  8دولت امید دارد که بیکاري را تا  165.آیدبه حساب میها در جهان یکی از کمترین نرخ

نیامده اســت. ایران همچنین با اشــتغال  درصــد 10زیر  ایرانتاکنون نرخ بیکاري  1997دهد؛ از ســال 
هاي دیگر در فصل جوان خود مواجه است. ما به این موضوع و چالش ناقص به خصوص در جمعیت

 پردازیم.می 3
گذاري سـال آینده برســد، نیاز به سرمایه  20خواهد به رشـد یک تریلیون دالري طی  اگر ایران می

نین کنیم که رسیدن به چهاي مختلف، برآورد میاسـاسـی دارد. بر اساس بررسی پایین به باالي بخش  
ل تریلیون دالري است که حداقل یک سوم آن از مح 5/3گذاري تجمعی حدود رشدي مستلزم سرمایه

 گذاري خارجی است.سرمایه
همراه است.  یهاي مختلفنانیصاد ایران محتمل است که با نااطمیالبته سناریوهاي مختلفی براي اقت

تواند صـــادرات نفت و گاز خود را تقویت کند و چه با چه ســـرعتی می ایرانها عبارتند از اینکه این
جهانی نماید؛ میزان باز بودن اقتصاد  داخلی تولید ناخالصهاي انرژي و رشـد  تواند با قیمتکاري می

                                                           
 .2015 ژوئیه ibuneFinancial Tr( ،2فایننشال تریبون (درصد رشد براي برنامه پنج ساله ششم،  8هدفگذاري  162

163 BRIC 
 ILOSTATآي اچ اس گلوبال اینسایت؛ آمارهاي اشتغال سازمان جهانی کار  164
ایران یکی از کشــورهاي متعدد در خاورمیانه و شــمال آفریقا اســت که نرخ مشــارکت نیروي کار زن در آنها، در گزارش قدرت برابري کم  165

 .2015تریلیون دالر به رشد جهانی اضافه نماید، مؤسسه جهانی مکنزي، سپتامبر  12تواند میبوده است: چگونه ارتقاي برابري زنان 
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 گذاران خارجی به ایرانالمللی و متقابالً سرعت و شدت ورود سرمایهگذاري بینایران به روي سرمایه
 . سرعت اجراي اصالحات نیز یک عامل مهم است. چه میزان است

 ):7بندي کردیم (شکل موتور محرك به شرح زیر دسته 4بخش را در  18ما 
 طبیعی: برداري از منابعهرهب

 نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و کشاورزي

 :المللیبین درسطحپذیر پرورش صنایع رقابت
 فروشی و گردشگري، کاالهاي مصرفی، تجارت خردهمصالح اصلیخودرو، 

 بنیان:ر به اقتصاد دانشاگذ
 بهداشت و درمان، محصوالت دارویی و فناوري اطالعات و ارتباطاتاي، خدمات مالی، خدمات حرفه

 ها:سازي زیرساختگسترش و نوین
 حمل و نقل، خدمات عمومی، امالك و ساختمان

ــتغال و GVAهایی در مورد ارزش افزوده ناخالص (بینیها، ما پیشبراي هر یـک از این بخش  )، اشـ
ایم. همه اینها با هم باعث افزایش یک تریلیون دالر به انجام داده 2035گذاري تجمعی تا سال سرمایه

 ).7گردد (شکل سال آینده می 20میلیون شغل طی  9و ایجاد  تولید ناخالص داخلی
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 میلیون شغل ایجاد کنند 9ایران افزوده و  ناخالص داخلیتولید یک تریلیون دالر به  2035توانند تا سال چهار موتور محرك رشد می

Iran sector GVA by 2035 
$ Billion, real exchange rates 

Compound annual 
growth rate3 
% 

New jobs 
Millions 

0.2 5 

0.5 9 

0.2 6 

0.3 6 

<0.1 6 

0.4 7 

-- 5 

0.9 7 

0.8 10 

0.2 8 

0.3 6 

0.3 9 

1.4 6 

2.2 6 

<0.1 6 

0.8 7 

0.2 6 

0.3 7 

10 <0.1 

0.3 4 

Total GDP1 6 9.2 951–1,0912 

GVA growth by 2035 2014  GVA 

Nurturing inter-
nationally 
competitive 
industries 

Harnessing 
natural 
resource 
endowments 

Expanding and 
modernising 
infrastructure 

Transitioning 
to a 
knowledge-
based 
economy 

Transport 

Public sector 

Utilities 

Real estate 

Construction 

Petrochemicals 

Agriculture 

Mining 

Oil and gas 

Professional & other services 

ICT 

Pharmaceuticals 

Financial services 

Health care 

Fast - 

Retail 

Other manufacturing4 

moving consumer goods 

Basic materials 

Tourism 9 50 

62 

91 

10 

28 

47 15 

63 

33 

24 

18 47 

66 87 

89 56 

22 

42 

66 

25 

59 

10 

17 

54 

35 10 

80 185 

39 7 

7 

70 

32 

30 

4 

40 

265 

44 

31 

18 

64 

7 

20 

63 

8 

24 

1 
6 

27 

7 

58 

33 

17 

11 

7 

47 

59 

25 8 

Automotive 

Note: Numbers may not sum due to rounding 
1 Difference between the sum of the sector GVAs and GDP is explained by taxes and subsidies. 
2 Estimates for 2014 GDP vary from $362 billion to $416 billion, depending on source; the range in future GDP is driven by this baseline variance. 
3 Includes 1.12 percentage points per sector from real exchange rate appreciation. 
4 Other manufacturing includes textiles, paper and pulp, printing and publishing, machinery, equipment, appliances, and others. 

362–4162 

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis 
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 طبیعی برداري از منابعبهره. 2-1
ــد ایران هم در کوتاه ــی حیاتی در تقویت رشـ کنند. مدت و هم در بلندمدت ایفا مینفت و گاز نقشـ

ــتیبانیمدت رشــد کوتاهاحیاي صــادرات نفت از افزایش  ه تواند بخواهد کرد در حالی که گاز می پش
داراي بزرگترین ذخایر  ایرانثبات و پایداري رشــد در بلندمدت کمک کند. همانطور که اشــاره شــد، 

ــدهاثبات ــت و چهارمین ذخایر اثبات گاز در جهان ش ــدهاس علیرغم  166نفت را نیز در اختیار دارد. ش
تولید نفت و گاز در ایران هنوز هم در سطحی بسیار  ، هزینه2014سال  میانه ها ازسقوط شدید قیمت

تر از قیمت بازار اسـت. اگرچه گاز این کشـور در حال حاضـر غالباً به صــورت داخلی مصرف    پایین
 رو وجود دارد. پیشِ درات گاز براي اولین بار در دههاما امکان خالص صا ،شودمی

ــیمی ایران فراهم نیز خوراك ارزانی ایران طبیع گـاز و میعـانـات گاز    قیمت را براي بخش پتروشـ
 حجم میزان وروسیه، دهمین تولیدکننده بزرگ دنیا از لحاظ  باالتر ازکنند به طوري که این کشـور  می

هاي مناسبی تولید اسـت. محصـوالت پتروشـیمی داراي بازار داخلی در حال رشد است و زیرساخت   
دارد. با توجه به ذخایر معدنی غنی ایران از جمله مس و روي،  نیز براي دستیابی به بازارهاي صادراتی

داشت. نهایتاً، کشاورزي نیز یک بخش قابل توجه  نقش مهمی در رشد خواهدبخش معدن نیز احتماالً 
به  هاکه امکان بهبود آن وجود دارد. مالکیت مزرعه اســت، مهمی زمینه اشــتغال به کاراز نظر اندازه و 

ند، و در این شرایط ایران احتماالً ها را در اختیار دارمالکان غالب زمینت و خردهاس غیرمتمرکزشدت 
همچون  هاي نوینروشماند. اتخاذ  خالص محصـــوالت کشـــاورزي باقی خواهد همچان واردکننده

 وري گردد.تواند باعث رشد بهرهمی ،سازي اراضیهاي مدیریت آب و یکپارچهروش
سوخ منبعضاً یا فرآیندهاي آالت گذاري عمده براي نوسازي ماشینسرمایهها نیاز به تمام این بخش

نشده دارند. به ویژه نفت و گاز در کنار برخی دیگر از منابع معدنی ایران،  برداريو توسـعه منابع بهره 
دولت باید توازنی بین حفظ مالکیت حکومت بر گذاران خارجی دارند. جذابیت خاصـی براي سرمایه 

 رار نماید.المللی برقگذاران بینسرمایه بازگشت سرمایه با ریسک تعدیل شده برايا و پیشنهاد هدارایی

 نفت و گاز: افزایش تولید و صادرات
مارس  6اسپانیا در  Cespaبه پاالیشـگاه   167با تحویل یک میلیون بشـکه نفت از نفتکش مونت تولیدو 

کنیم که نفت و گاز با هم ما برآورد می 168، صادرات نفت خام ایران به اروپا مجدداً آغاز گردید.2016
رآورد ب گسترده بازهبیافزاید. ایران  تولید ناخالص داخلیمیلیارد دالر به  375تا  125بین  2035تا سال 

                                                           
 2015بررسی آماري انرژي جهانی، بریتیش پترولیوم، ژوئن  166

167 Monte Toledo 
 .2016 مارس 7، نیویورك تایمز، »کندها، نفت ایران اروپا را تغذیه میبا برداشته شدن تحریم«ریک گلدستون،  168
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گوهاي زیرا ال ؛نفت و گاز در آینده اســتلیل نااطمینانی قابل توجه درباره مســیر قیمتی عمدتاً به د ،ما
هاي جایگزین براي حمل و نقل و در حال ظهور، توســعه فناوري بازارهايِ مصــرف با تغییر تقاضــايِ

مچنین ه تولیـد ناخالص داخلی میزان افزایش در این  یـابنـد.  هـا بـه تغییرات اقلیمی، تغییر می  واکنش
ند. تواند جذب کبراي افزایش تولید در آن دوره میگذاري دارد که این بخش بستگی به حجم سرمایه

اي و صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز مربوط براي تجاوز از حجم تولید چهار میلیون بشـکه 
و  بازیابی نفت براي میادین نفتی قدیمیگذاري اساسی هم در ها، ایران نیاز به سرمایهبه قبل از تحریم

 .هم توسعه میادین جدید دارد
ســاله مبنی بر قصــد خود براي افزایش تولید نفت و گاز داشــته و برنامه پنج اشــاراتیدولت ایران 

میلیارد  135کند: گذاري در این بخش را مشــخص میمیلیارد دالري براي ســرمایه 200نیاز دولت نیز 
ارد دالر براي میلی 15میلیارد دالر براي محصـوالت پتروشیمی، و   50هاي باالدسـتی،  دالر براي پروژه

المللی براي رسیدن به این هدف هاي نفتی بیندولت همچنین بیان داشته که از شرکت 169ها.پاالیشگاه
ه اشاره داشت. دولت ایران استها کمک خواسـته و در حال بازبینی مبانی قراردادي خود با این شرکت 

هاي بیشتر به سـیسـتمی جدید با جذابیت   بیع متقابل، از ترتیبات »ایران یقرارداد نفت«که شـکل جدید  
ــامل قراردادهاي بلندمدت کرد هاي چندملیتی حرکت خواهدبراي بنگاه  و تر و تســهیم ریســککه ش

 بازده است.
 

 کند.گاز نقش کلیدي را در اهداف توسعه بلندمدت ایران ایفا می
 

ابی به ي دولت به منظور دستیبرا ي راهاي سیاستی جدیدافزایش تولید گاز طبیعی، امکانات و انتخاب
تواند براي تأمین تقاضاي کند. در داخل کشـور، افزایش عرضـه گاز می  اهداف توسـعه خود، خلق می 

ه ها بتکمیل گازســوز کردن نیروگاه صــنعتی در حال رشــد از جمله در بخش پتروشــیمی و همچنین
جویی در مصـرف انرژي، مورد اسـتفاده قرار گیرد. این باعث آزاد شدن نفت تخصیص   منظور صـرفه 

گردد. به طور مشابه، تزریق مجدد گاز به میادین شـده براي مصـرف داخلی، به نفع صادرات می   داده
ــادرات، گاز میتواند باعث افزایش بازیابی آنها گردد. نفتی قدیمی می  تواند از طریق خطدر مورد صـ

) تحویل گردد، گرچه رسیدن به این نقطه مستلزم صرف LNG( مایع شده لوله یا در قالب گاز طبیعی
 زمان و سرمایه عظیم است.

                                                           
، اشــاره شــده در »تبیین برنامه شــشــم توســعه و اولین برنامه اقتصــاد مقاومتی « مارس 1اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در کنفرانس  169

 2خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران، » میلیارد دالر سـرمایه گذاري در برنامه شـشـم توسـعه نیاز دارد     40صـنعت نفت ایران سـاالنه   «گزارش 
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 هابه قبل از تحریم نفتی مایعاتتولید و صادرات  بازگشت سطح
ــکه نفت تولید 6روزانه  1970ایران در دهه  میلیون  2به  1980اما این رقم در دهه  ،کردمی میلیون بش

گذاري خارجی گردید و اخیراً نیز مانع ســرمایه 1980-88جنگ ایران و عراق در  بشــکه تقلیل یافت.
ــال  تأثیرالمللی بر میزان تولیـد  هـاي بین تحریم ــتند. میزان تولید نفت ایران در سـ به طور  2015داشـ

 20) یا به عبارتی حدود میلیون بشکه از آن، نفت خام بود 8/2که میلیون بشـکه (  4/3میانگین روزانه 
علت عمده این کاهش تولید،  170ها بود.اي روزانه قبل از تحریممیلیون بشکه 3/4درصد کمتر از حجم 

 171درصدي صادرات به یک میلیون بشکه در روز بود. 50سقوط 
ــیر خود را در  ــتحریمکاهش تولید مرتبط با بخش نفت ایران، مس ها از تن تمام چاهها، به جاي بس

گردشــی مدیریت نمود. این بدین معنی است که  به صـورت هاي قدیمی چاه یکی یکیطریق بسـتن  
نیاز به نوسازي  تخریب و مستهلک شده،هاي تر اسـت، گرچه زیرسـاخت  اندازي مجدد آنها آسـان راه

ــعه برخی در دوره تحریمدارنـد. حتی   میادین جدیدتر از جمله یادآوران و ها هم بخش نفت به توسـ
 آزادگان ادامه داد.
میلیون بشـــکه تا پایان ســـال  4روزانه  ی معادلدولت هدف خود را تولید مایعاتها، پس از تحریم

مشخص نموده که تا یک  2021سـاله در ســال  میلیون بشـکه در پایان برنامه پنج  7/5و روزانه  2016
 شود. این افزایشمی حاصلو عمدتاً از میدان گازي پارس جنوبی میلیون بشـکه آن از طریق میعانات  
هاي میلیارد دالري و هماهنگی بســیاري از پروژه 100تا  70گذاري در تولید مایعات مســتلزم ســرمایه

ــت. پیش    رد در موکنندگان دیگر انتظار افزایش کوتاه مدت تولید را دارند، اما بینیجـدیـد بـا هم اسـ
 172کنند.اظهار نااطمینانی می ،گذاري جدید داردنیاز به سرمایه سرعت این افزایش که

ــرمایه 15 ــگاهمیلیارد دالري که دولت براي سـ عمدتاً براي  ،ریزي کردهها برنامهگذاري در پاالیشـ
هزار بشکه در روز)، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  480میعانات و شـامل تکمیل پاالیشـگاه سـیراف (   

. با این ظرفیت، تمام میعانات به استهزار بشکه)  120( سفاز دوم پاالیشگاه فارو هزار بشکه)  360(
ــورت پاالیش  ــادرات به ص ــده، در ایران پاالیش میجاي ص ــوند.نش تواند باعث حذف این می 173ش

با توجه به ظرفیت مازاد  174است. بوده 2015در سـال   ههزار بشـک  74واردات بنزین شـود که روزانه  
                                                           

 شامل نفت خام، میعانات، و میعانات گاز طبیعی است.  » مایعات«؛ 2015اي باالدست وود مکنزي، فصل چهارم ابزار داده 170
 .2015المللی پول، اکتبر اي: خاورمیانه و آسیاي مرکزي، صندوق بیننطقهانداز اقتصادي مچشم 171
اي: خاورمیانه و آسیاي انداز اقتصادي منطقه، چشم2015 ژوئیهنک جهانی، ، با5فصـلنامه مرور اقتصـادي خاورمیانه و شـمال آفریقا، شماره     172

 .2015المللی پول، اکتبر مرکزي، صندوق بین
 .2016 مارس 1اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت در کنفرانس  173
 .2015 ه، فکتس گلوبال انرژي، م»شدهتوازن محصوالت پاالیش« 174
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هاي عظیم دیگر ممکن است صرفاً محصوالت با حاشیه سود ایی و اروپایی، سـرمایه تقطیر آسـی  مراکز
نیان ایراگذاري ها در ایران و سرمایههاي خارجی در پاالیشـگاه گذاريپایین تولید کنند. برخی سـرمایه 

 تواند باعث تحکیم روابط بلندمدت به خصوص با آسیا شود.در خارج از کشور می
 

 
 

به لحاظ تاریخی، هزینه هر بشکه نفت تجاري قابل حصول در ایران، با در نظر گرفتن هزینه سرمایه و 
است. حتی با وجود انتظار افزایش دالر بوده  3تا  2هاي دولت، بین هاي عملیاتی غیر از پرداختهزینه
هاي نفتی لباً از طریق شرکتهاي پیشرفته که غاشناختی میدان و نیاز به فناوريها به دالیل زمینهزینه
اند هنوز هم از نظر سال گذشته آغاز کرده 20شوند، میادینی که تولید خود را طی المللی تأمین میبین

). تعدادي از میادین نسبتاً جدیدتر از جمله آزادگان شمالی، آزادگان 8اقتصـادي جذاب هستند (شکل  

 8شکل 

 ها در جهان استترین هزینههاي تولید میادین مختلف در ایران، در زمره پایینهزینه

Technical cost per barrel of commercially recoverable reserves, upcoming projects
1
 

$ per barrel, 2015 real 

SOURCE: Wood Mackenzie Upstream Data tool Q1 2016; Syd Nejad, “Is Iran worth the risk?” Oil & Gas Journal, December 2015;  
McKinsey Global Institute analysis 

1  Total expenditure (not including taxes and royalties) over lifetime of field in real 2015 USD divided by total commercially recoverable reserves; includes fields with 
associated gas counted as million barrels of oil equivalents (mmboe); “upcoming projects” includes “probable development” and “under development” fields in the Wood 
Mackenzie Upstream Data Tool Q1 2016.  
2  Weighted average for all countries with upcoming projects  
3  Assessment based on government estimates, industry analysts, and Iraq’s adjacent Majnoon field operated by international players. 
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ــکه در این  جنوبی، دارخوین، یـادآوران، و چنگوله در اولویت  ایران خواهند بود. هزینه تولید هر بشـ
دالر در هر بشـکه مربوط به هزینه ســرمایه است که نظیر   5دالر خواهد بود که  12تا  10میادین بین 

ــابه خود در عراق اســت که تحت کنترل بازیگران بین ــتند. با فرض میادین مش المللی نفت و گاز هس
کنیم که ایران براي جبران کاهش تولید میادین میادین، برآورد می اي مشابه در میان تمامساختار هزینه

میلیارد  60به  2035ها، تا سال اي قبل از تحریممیلیون بشکه 4قدیمی و حفظ تولید مایعات در سطح 
ــرمـایـه   ــتلزم  4/5گـذاري نیـاز دارد. افزایش تولیـد به    دالر سـ ــکه مسـ میلیارد دالر  125میلیون بشـ

 گذاري است.سرمایه

 کسب درآمد از تولید گاز براي تقویت رشد اقتصادي در بلندمدت
تریلیون مترمکعبی گاز ایران، بیشتر از روسیه و قطر، دو برابر ترکمنستان و سه  34 شـده ذخایر اثبات 

. کندبرداري کامل نمیبرابر ذخایر گازي ایاالت متحده اسـت. در حال حاضر، ایران از این ذخایر بهره 
ــاال  میلیـارد متر مکعبی گـاز ایران کمتر از یک چهارم تولید ایاالت متحده به عنوان    173نـه  تولیـد سـ

ــت. با این حجم تولید، ایران ذخایر کافی ب ــش تولید بزرگترین تولیدکننده اس ــال را  200راي پوش س
 175دارد.

ــتـه، از جمله در خالل تحریم     بر خالف نفـت،   هاي تولیـد گـاز طبیعی ایران طی دو دهـه گـذشـ
عه توسمیدان گازي پارس جنوبی را در همین دوره ایران  به طوري که، المللی، رشـد زیادي داشته بین
است، بزرگترین میدان  176د شـمالی قطر ه داراي مخزن مشـترك با میادین گنب اسـت. این میدان ک  داده

تریلیون مترمکعب ذخایر قابل بازیابی است. هزینه تولید گاز از میدان پارس جنوبی،  14گازي ایران با 
 یوتیبی براي هر یک میلیوندالر  20/1هر بشکه نفت در اکثر میادین یا معادل دالر براي  7در کمتر از 

)Btu(  گاز ذخایر است. قطر عمدتاً این گاز را به صورت  در قطر از همان، مشـابه هزینه استخراج گاز
 رساند. در آسیا به فروش می یوتیمیلیون بیدالر براي هر  7به قیمت  شدهمایع طبیعی

افت. با بیشتر ادامه ی و هزینه ها نیز البته با سرعت کمترتوسعه میدان پارس جنوبی در زمان تحریم
تواند میلیارد دالري، ایران می 30اي اضافی حداقل هاي سرمایهالمللی و هزینههاي بینبازگشت شرکت

سال  15تا  10در  Btuهزار تریلیون  10میلیارد مترمکعب در سال یا  280تولید این میدان را تا حدود 
به  2015در سال درصـد   50را از گاز ایران از تواند سـهم پارس جنوبی  این می 177آینده افزایش دهد.

                                                           
 .2015پترولیوم، ژوئن بررسی آماري انرژي جهانی، بریتیش  175

176 Qatar’s North Dome 
 شوند.با الگوهاي سرمایه گذاري و تولید مشابه، راه اندازي می 21و  20پس از فازهاي  24تا  22و  11فرض ما این است که فازهاي  177
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میدان پارس جنوبی همچنین از نظر میعانات نیز غنی است و افزایش دهد.  2030درصـد در سال   70
  178است. تولید کرده 2014هزار بشکه میعانات ایران را در سال  450 از بیشتر

 نماید. تقاضاي صنعتی براي گازتواند نقشـی کلیدي در اهداف توسـعه بلندمدت ایران ایفا   گاز می
درصد در  5تواند ها، میحتی پس از بهبود کارایی مصرف انرژي و فازبندي تدریجی هدفمندي یارانه

بخش ساختمان و فشار دولت براي افزایش تولید محصوالت  و این بیشتر به واسطه سـال رشد نماید 
خود  رود که گاز نقش کلیدينین انتظار میاصلی پتروشیمی مانند متانول، آمونیاك و اتیلن است. همچ

افزایش دهد. انتظار داریم که تقاضاي خانگی و  ،درصد است 79را در تولید انرژي که در حال حاضر 
 باشد.  وسطی داشتهتجاري گاز رشد مت

میلیارد مترمکعب گاز قابل  70ایران تا  2025دهد که تا سال تحلیل عرضـه و تقاضاي ما نشان می 
ولید تهاي خانگی و تجاري، تولید انرژي، صنعت و استفاده مورد انتظار برايعرضـه بیشتر از تقاضاي  

گاز را به رشد شود که چگونه به بهترین نحو این ها مواجه میخواهد نمود. این کشـور با این انتخاب 
دي بنهاي گاز توســط دولت و با توجه به نوع دســتهو توســعه اقتصــادي آتی اختصــاص دهد. قیمت

ــرف ــیع  179گردد.تعیین می ،کنندهآخرین مص ــت گازي وس تواند کارایی را تر مییک برنامه پایین دس
ــع هایی که احتماالً بیشــترین پشــتیبانی رادر حوزهگذاري را تقویت نموده و ســرمایه ه از اهداف توس

د جایگزینی بین جابجایی نفت با گاز در تولی اي باید رابطهنماید. چنین برنامه، تسهیل خواهند داشـت 
براي  بر، تزریق مجدد گاز به میادین نفتیانرژي، استفاده از گاز براي توسعه پتروشیمی و صنایع انرژي

یرد را در نظر بگمایع شده گاز طبیعی ورت صـادرات گاز از طریق خط لوله یا به صـ  افزایش تولید، و 
 ).9(شکل 

در حالی  ،ات خود را افزایش دهدردهد که صاددر طول زمان، افزایش تولید گاز به ایران اجازه می
تواند است که صادرات گاز می کند. دولت نشان دادهکه اهداف توسـعه داخلی خود را نیز برآورده می 

ــال نیز تجاوز نمایدمیلیارد متر مکعب در  70از  ــر راه موجود اگر موانع  ،س ــادراتی  توافقاتبر س ص
 180شوند. برداشته

میلیارد متر مکعب گاز را از طریق خط لوله به ارمنســتان، آذربایجان و ترکیه صــادر  9ایران حدود 
یست. ن پیشرفت آنها قابل اطمیناناند، اگرچه ریزي شـده هاي خط لوله دیگري نیز برنامهکند. پروژهمی

                                                           
 .2015المللی انرژي، اداره اطالعات انرژي ایاالت متحده آمریکا، ژوئن ها و تحلیل بینایران: داده 178
 .2014ها، انتشارات دانشگاه آکسفورد، بینی، بدبینی و ظرفیتزاده، صنعت گاز ایران در دوران پس از انقالب، خوشالهام حسن 179
، اشــاره شــده در »تبیین برنامه شــشــم توســعه و اولین برنامه اقتصــاد مقاومتی « مارس 1اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در کنفرانس  180

 2خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران، » میلیارد دالر سـرمایه گذاري در برنامه شـشـم توسـعه نیاز دارد     40ت ایران سـاالنه  صـنعت نف «گزارش 
 2016 مارس
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میلیارد مترمکعب گاز به عراق و احتماالً افزایش  1هاي ایران براي صـادرات ساالنه  اینها شـامل برنامه 
میلیارد متر مکعبی به عمان را دارد  10میلیارد متر مکعب است. ایران همچنین برنامه خط لوله  9آن به 

. گرددصادرات مجدد میشده ایعمگاز طبیعی درصـد آن به مایع تبدیل شده و در قالب   30که طی آن 
. برآورد اردتأکید دو افزایش صادرات به ترکیه دولت همچنین بر پتانسـیل صادرات به پاکستان و هند  

ــادرات گاز را به کنیم که اینها و دیگر پروژهمی ــال   30ها بتوانند ص ــال تا س میلیارد متر مکعب در س
حجم صـــادرات  ،ها منعقد گرددبراي تمام این پروژهافزایش دهند و اگر قراردادهاي بلندمدت  2025
 از این هم بیشتر شود.تواند می

 

 
 

تر اما بلندمدت براي افزایش صادرات گاز ایران، فرآوري گاز طبیعی به گاز طبیعی یک فرصـت بزرگ 
 7سال گذشته به سرعت و با نرخ ساالنه  25طی  شدهمایع است. تجارت جهانی گاز طبیعیشـده  مایع

 9شکل 

 ایران باید تصمیم بگیرد که چگونه عرضه گاز در حال افزایش خود را به پول تبدیل خواهد کرد
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صلی است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بازارهاي ارشد کرده  2013و  1990هاي درصـد بین سـال  
توسعه یابد، ممکن  181اند. البته اگر رشد چین به مسیر کند خود ادامه دهد و اگر در آینده گاز شیلبوده

آمریکاي شمالی، استرالیا و آفریقا متضمن این  ینده به همین قدرت نباشد. عرضهاست این تقاضا در آ
پایین باشد، اما اندازه  ديهاي متماممکن است براي سال شدهمایع اسـت که قیمت جهانی گاز طبیعی 

ــال  700میلیارد دالر تا  300تواند جایی بین براي تعـادل بلندمدت می  بـازار   2030میلیارد دالر تا سـ
گذاري تواند از پتانسیل ارزشمند براي سرمایهانداز آن نامطمئن است، ایران میباشد. در حالی که چشم

 182.مند شوددر بلندمدت بهرهشده مایع در گاز طبیعی
انه دارد. ساخت پایشده مایعگاز طبیعی هاي ابتدایی را براي توسعه ایران در حال حاضر زیرساخت

ــدهمایع گاز طبیعی ــد و تفاهمات و برنامهتنبک قبل از تحریمدر  شـ ا ها بهایی براي پروژهها آغاز شـ
المللی ینهاي بها یا به دلیل تحریمالمللی از جمله شل، توتال و پتروناس داشت. این پروژهشرکاي بین

هاي هاي مربوط به تأمین مالی و یا تغییر اولویتلغو شدند و یا اینکه به دالیل دیگر از جمله دشواري
ــروع کار بر روي تنها پروژهدولـت به حالت تعلیق درآمده  داخلی موجود که تحت مالکیت  اند. با شـ

میلیارد متر مکعب  15تواند به تنهایی قرار دارد، این کشــور میایران، گاز طبیعی  ســازيمایعشــرکت 
معلق مانده یا در حال  هایی کهبه بازار جهانی وارد کند. اگر تمام پروژه شـــدهمایع گاز طبیعیظرفیت 
گاز گذاري اضافی، ظرفیت میلیارد دالر ســرمایه 60با تواند ریزي هسـتند اجرا شـوند، ایران می  برنامه
ــدهمـایع  طبیعی گاز طبیعی پروژه یک در عمل، تنها  183میلیارد متر مکعب افزایش دهد. 100را تا  شـ
هاي موجود داري برسد. با توجه به نااطمینانیبرسال آینده به بهره 5تا  3تواند طی ایران میشـده  مایع

ایران هاي هنگفت مورد نیاز براي صــادرات گاز، گذاريها در بازارهاي صــادراتی و ســرمایهدر قیمت
 کند.احتماالً توسعه تدریجی را انتخاب می

 گذارانگذاري جذاب براي سرمایهایجاد قوانین و مقررات و محیط سرمایه
هاي گذاريها براي صادرات احتمالی، مستلزم سرمایهنفت و گاز و زیرسـاخت  توسـعه بیشـتر میادین  

ســال آینده برســد. این نیازهاي  20میلیارد دالر طی  350تا  300کنیم به عظیم اســت که ما برآورد می
المللی نفت، گاز و خدمات میادین صورت گیرد هاي بینشرکتتوسط  یتواند بخشگذاري میسرمایه

تواند باعث تسریع رشد تولید نفت و گاز گردد. دولت ایران بیان داشته که به ی آنها میکه تخصص فن

                                                           
181 shale gas 

 .2014 ژوئیه، شرکت مکنزي، »گرفتن ارزش در گاز جهانی: االن براي آینده اي نامطمئن آماده شو« 182
 –ریخی میادین قدیمی و میادین بکر در خاورمیانه، منتشــرشــده در گزارش جهانی میعانات گازي هاي ظرفیت تابرآوردها بر مبناي نســبت 183

 .2015المللی گاز، ، اتحادیه بین2015نسخه 
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المللی در بخش نفت و گاز است و طی چند هفته از زمان اجراي برجام هاي بینگذاريدنبال سـرمایه 
را  ناست. به عنوان مثال، شرکت شل بازگشت خود به بازار ایرا تفاهمات متعددي را به امضـا رسانده 

ــرکت میلیارد دالر از بدهی خود به ایران مربوط به قبل از تحریم 2بازپرداخت بـا   ها اعالم نمود و شـ
هاي شیراز نامه را براي به روزرسانی خطوط لوله و پاالیشگاهدو تفاهم 2016سایپم ایتالیا نیز در ژانویه 

  184امضا نمود. ،و تبریز
باالدست نفت و گاز، ایران باید محیط قانونگذاري را  گذاري مورد نیاز برايبراي تضـمین سرمایه 

ی هاي نفتهایی را تحریک نماید. بر اساس قوانین موجود، شرکتگذاريایجاد نماید که چنین سـرمایه 
ــرکتبین  ابلبیع متقهاي داخلی عمل نمایند و عواید خود را بر مبناي قرارداد المللی باید از طریق شـ

کند و هزینه سرمایه را براي پروژه تأمین میالمللی دریافت نمایند که مختص ایران است. پیمانکار بین
 عیند. در کنشرکت ملی نفت ایران بر مبناي فرمولی که شامل نرخ ثابت بازده است به آن پرداخت می

ارداد شود. این قرتقبل میریسـک خارج شدن پروژه از کنترل یا هزینه مازاد را م المللی حال، بنگاه بین
 المللی نفتی درهاي بینایرانی اســاســاً متفاوت از مدل امتیازي یا تســهیم تولید اســت که شــرکت    

ها ریسک اکتشاف و دهند، که بر اساس این قرارداد، این شرکتکشورهاي دیگر مورد استفاده قرار می
 آورند.ت موفقیت پروژه به دست میاما بازده زیادي را در صور ،کنندمدیریت پروژه را تقبل می

مانند دیگر کشورهاي و ممکن است  بودهایران در حال بازنگري شـرایط تجاري قراردادهاي خود  
ایجاد  2013تولیدکننده نفت به مدل تسـهیم تولید نزدیک شود. یک کمیته بازنگري دولتی که در سال  

المللی یک ینهاي بی آن، شرکتشـده، اصـول کلی سـیسـتم قراردادي جدید را توصـیف کرده که ط     
 ،کنندبا شرکت ملی نفت ایران تشکیل داده و سهمی از سود را دریافت می 185گذاري مشتركسـرمایه 

راردادها این قکنند. در حالی که اصول کنترل حاکمیت بر منابع در قانون اساسی ایران را نیز رعایت می
هایی را نیز مشوقدر کنار ریسک مالی، دهند و سـاله را پوشش می  25تا  20تر همچنین دوره طوالنی

ــول کلی این قرارداد جدید را در   186انـد. در نظر گرفتـه  هـاي مختلف، زمینـه در  مقـامات ایرانی، اصـ
مطرح نمودند اما این فرآیند جدید باید به تصویب مجلس شوراي  2015کنفرانسی در تهران در نوامبر 

 اسالمی برسد.

                                                           
ــو،  184 ــل  «ران بوس ــرکت ش ــایپم  «؛ 2016 مارس 7، رویترز، »کندمیلیارد یورو بدهی به ایران بابت نفت را بازپرداخت می 77/1ش ــرکت س ش

 .2016ژانویه  26، نشریه خبري سایپم، »کندهاي احتمالی در خطوط لوله آتی ایران امضا مینامه دوم را در ارتباط با همکاريتفاهم
185 joint venture 

 .2014دانشگاه آکسفورد، ها، انتشارات بینی، بدبینی و ظرفیتزاده، صنعت گاز ایران در دوران پس از انقالب، خوشالهام حسن 186
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ــیمی: خوراك  ــوالت پتروش کم هزینه، یک مزیت براي ایران به عنوان یک تولیدکننده  محص
 جهانی است

کنند، و در کنار آن بازار داخلی در حال رشد و که خوراك ارزان را تأمین میبا منابع عظیم گاز طبیعی 
ــتیابی به بازارهاي صــادراتی، ایران پتانســیل افزایش ارزش افزوده  زیرســاخت هاي مســاعد براي دس

ــیمی خود از حدود ناخالص بخش پت ــال  7روش ــال  30به  2014میلیارد دالر در س میلیارد دالر در س
طی این دوره را دارد. چنین افزایشــی، ایران را  در این بخش هزار شــغل جدید 300و ایجاد تا  2035

 تنها چین و ایاالت متحده باالتر از آن قرار دارند.دهد که در سطح تولیدي قرار می
هاي اسـاسی مورد نیاز براي افزایش  گذاريقابلیت ایران براي جذب سـرمایه رشـدي منوط به   این

میلیارد  80به دنبال در مجموع دولت هاي داخلی است. ظرفیت، ارتقاي کارایی فنی و توسـعه توانایی 
میلیون تن به ظرفیت این بخش تا  120شده است که ریزيهاي برنامهگذاري براي پروژهدالر سـرمایه 

ــال  ــافه می 2026س ــدهکند. حدود نیمی از این پروژهاض میلیارد دالر  50اند و دولت هدف ها اجرا ش
 است. نظر گرفته خود، درگذاري را در جدیدترین برنامه پنج ساله توسعه سرمایه

 

 است تجربه کرده 2010تا  2005هاي درصد رشد را طی سال 26بخش پتروشیمی ایران ساالنه به طور میانگین 
 

 هزینه  در جهانی ایرانافزایش ظرفیت بر مبناي مزیت 
 درصد 26 نمیانگی طور به و ساالنه بخش پتروشیمی ایران طی دهه گذشته پیشرفت چشمگیري داشته

عمده صـادرات شامل محصوالت نسبتاً   187اسـت.  کرده تجربه 2010 تا 2005 هايسـال  طی را رشـد 
و  2010هاي و پروپیلن اسـت. بین سال  سـی ويپیونیاك، ماصـلی همچون پلی اتیلن، متانول، بنزن، آ 

 24در مجموع المللی، صـادرات محصـوالت پتروشیمی ایران   هاي بینو متعاقب تحمیل تحریم 2013
لغو گردید و صادرات در حال  2014اما ممنوعیت صادرات پتروشیمی در سال  ،یافتدرصـد کاهش  

 است. حاضر مجدداً روند رو به رشد خود را در پیش گرفته
درصد  5بیش از  2015بود و در سال  2011حدوداً برابر تولید در سال  2014میزان تولید در سال 

هم  وزارت نفت و زیرمجموعهارگان سیاستی ، که هم یک صنایع پتروشیمیرشـد یافت. شرکت ملی  
دولتی است، به دنبال تسریع رشد و حداقل دو برابر کردن ظرفیت به  پتروشیمیاییهاي داراي شـرکت 

ــاالنه  ــت. حدود  میلیون تن در پایان برنامه پنج 120س ــاله اس ظرفیت این افزایش میلیون تن از  40س
 188لویه است.عظیم گازي عس کانونفاز دوم توسعه  مربوط به

                                                           
 گردد.؛ شامل کودها نمیICISپایگاه داده عرضه و تقاضا  187
 .2016 مارس 15، خبرگزاري شانا، »گذاري خارجیصنعت پتروشیمی ایران آماده سرمایه« 188
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ها به طور عمده بر محصـوالت اصلی پتروشیمی شامل متانول، اتیلن و کودهاي  در حالی که برنامه
ــده  ــرکـت برنـامـه    اوره و آمونیـاك متمرکز شـ هایی را نیز براي افزایش ظرفیت و اتخاذ انـد، این شـ

 پروپیلن/پلی پروپیلن در نظر دارد. براي ورود به زنجیرهاولفین -به-هاي نوین مانند متانولفناوري
هاي محصــوالت پتروشــیمی، ایران هاي موجود در رشــد جهانی و قیمتحتی با وجود نااطمینانی

در  این صنعتزیرا خوراك ارزان قیمت به  ،ماند سودآور باقی خواهد حتماالً به عنوان یک تولیدکنندها
) NGLطبیعی (مایع ایران، اتان است، گاز درصـد خوراك   80دهد. حدود یک مزیت جهانی می ایران

 هب ،کننداتان استفاده میخوراك که از  189توان آن را از گاز طبیعی جدا کرد. کراکرهاییدو کربنه که می
کنند که ســپس براي تولید پلی اتیلن یا دیگر مشــتقاتی درصــد اتیلن تولید می 79طور میانگین حدود 

 ها مورد استفاده قرار گیرند.تیکر فیبرها یا دیگر پالستوانند دشوند که میبکار گرفته می
 

 
                                                           

189 Cracker 

 ها در میان تولیدکنندگان اتیلن جهان استترین قیمتایران داراي یکی از رقابتی

SOURCE: McKinsey global ethylene cost curve; IHS; McKinsey Global Institute analysis 

1 Plant gate costs; based on prices in United States, Western Europe, NEA, SEA, and Middle East netbacks (South America costs based primarily on Western Europe 
prices); each cracker’s cost based on estimated feed mix, scale, and estimated yield efficiency estimate. Net cost of ethylene (total feed, utilities, and fixed cash costs 
less byproduct credits), based on 2015 average prices, crude WTI $45.80/billion barrels of oil. 
2 Assumes 93% utilisation for each plant. 
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اك گاز مایع طبیعی براي خور اکثراً ازخاورمیانه و آمریکاي شمالی تنها تولیدکنندگان جهان هستند که 
ا یا گازوئیل تر نفت خام مانند نفتکنند. تولیدکنندگان اروپا و آسیا از تولیدات سنگیناتیلن اسـتفاده می 

 تر نفت خام جهانی، تفاوت هزینه را کمهاي پایینتر هســتند. قیمتکنند که گرانســنگین اســتفاده می
ــیایی تولیدي از نف ،اســتکرده ــه برابر گراناما اتیلن آس بر گاز  تر از تولید مبتنیتا هنوز هم بیش از س

کنیم خوراك اتان سه برابر هم شود، برآورد می ). حتی اگر هزینه10ان است (شکل مایع طبیعی در ایر
که تولیدکنندگان ایرانی باز هم بتوانند سودآوري کنند. مضاف بر این، در حالی که دیگر تولیدکنندگان 

زیرا  ،ایران افزایش یابد رود که عرضــهانتظار میکمبود گاز مایع طبیعی مواجه هســتند، خاورمیانه با 
 کند.یابد و مزیت آن را براي چندین دهه حفظ میتولید گاز پارس جنوبی افزایش می

 المللی براي افزایش ارزش افزودهگذاران بینمشارکت با سرمایه
ا ت کندگذاران خارجی را جذب یران باید ســرمایههاي پتروشــیمیایی، ابراي کســب مزیت از فرصــت

ــرمایه ــد  برداري را افزایش دهد،گذاري داخلی را تکمیل نماید، بهرهبتواند سـ و نیازهاي در حال رشـ
اي هشــامل پالســتیک این محصـوالت  تري پوشــش دهد کهداخلی را با ترکیب محصـوالت گســترده 

 هاي مصنوعی است.کاربردي و الستیک
ــرمایه عالوه بر  ــاختنتوانمی انگذارخوراك ارزان قیمـت، سـ ــعهد از زیرسـ یافته براي هاي توسـ

ماهشهر و عسلویه و دانش و تخصص نیروهاي هاي مالی در مناطق ویژه اقتصادي صـادرات، مشـوق  
صنایع لی شرکت مکردن این بخش، گذاري و رقابتیبراي تسهیل سرمایه. دننیز منتفع شـو  فنی داخلی
ــیمی ــعهان اعالم نموده که نقش خود ایر پتروش تحت مالکیت دولت به  دهندهرا از ایجادکننده و توس

، مالکیت برخی از 2010ســازي از ســال خصــوصــی 190داد. گر و ارگان ســیاســتی تغییر خواهدتنظیم
 ت.اس نشستگی ایرانی واگذار نمودهگذاري و بازهاي سرمایهتأسیسات پتروشیمی را به صندوق

گذاري اند که عبارتند از: سرمایههاي عمده را اعالم نمودهگذاريمقامات ایرانی تعدادي از سـرمایه 
آلمان براي اضافه کردن ظرفیت جدید در منطقه ویژه اقتصادي عسلویه  ب آ اس افمیلیارد دالري  4

 192تمام.اي نیمههبراي تکمیل پروژهژاپن  191میتسوئی-لینده میلیارد دالري 4 گذاري مشتركو سـرمایه 
با چین، اندونزي، ســنگاپور، و مشـارکت در بخش پتروشــیمی یکی از موضــوعات مذاکرات دوجانبه  

توســط  ،میلیارد دالر 6ها هر کدام با حجم اســت. قرار اســت دو مجموعه از پروژه  جنوبی بودهکره
 صندوق توسعه ملی ایران تأمین مالی شوند.

                                                           
 ، شرکت ملی پتروشیمی.2014گزارش صنعت پتروشیمی ایران: گزارش ساالنه  190
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قدامات اهاي جدید بلکه همچنین براي تقویت المللی نه تنها براي تأمین مالی پروژههاي بینشرکت
به  2002درصدي خود در سال  91از اوج  واحدهابرداري از نیز حائز اهمیت هسـتند. بهره  و مدیریت

ی از این کاهش تا حدي به دلیل کاهش تقاضاي ناش 193کاهش یافت. 2013-14درصد در  70کمتر از 
 اشتهد تأثیرالمللی شیمیایی و خدماتی نیز در این کاهش هاي بیناما جدایی از شرکت اسـت ها تحریم

مواجه  با دشواري ،کارگیري تجهیزاتهو ب هااست. بدون دسترسی به باالترین فناوري، ساخت مجتمع
هایی زهبه عنوان حوایران، تجهیزات و مدیریت تغییر عرضه را  صنایع پتروشیمیشود. شرکت ملی می

با دسـترسی به   194باشـند.  گذاري خارجی داشـته توانند منفعت کیفی از سـرمایه تشـخیص داده که می 
اي درصد به نقطه 70ري از برداعملیات، افزایش بهره هاي بهینهیافته و شیوه ساخت و تجهیزات بهبود

میلیارد دالري ارزش افزوده ناخالص را تا  4تواند افزایش می ،درصدي 85المللی استاندارد بیننزدیک 
 باشد. به همراه داشته 2025سال 

ه بخش پتروشیمی نیز بستگی بموفق  گذاري خارجی براي صادرات، توسعهعالوه بر جذب سرمایه
 دترکیب درست از محصوالت براي تطبیق با تقاضاي در حال رشد داخلی دارد. با رشد اقتصا عرضـه 

هاي بخش مصــالح اصــلیکه به عنوان هاي نهایی ایران، مصــرف محصــوالت پتروشــیمی و فرآورده
میلیارد دالر پالستیک  8حدود  2014یافت. ایران در سال  خودرو و سـاختمان هستند افزایش خواهد 

درصـدي در مصرف داخلی در کنار تقاضاي   7با فرض رشـد   195و محصـوالت السـتیکی وارد نمود.  
ــنعتی، با ــال ص تر از فروش داخلی کنونی میلیارد دالر بزرگ 25تواند می 2015زار داخلی ایران در س

 باشد.
ــادرات این فرآورده برانگیز خواهدبود. ایران ارزش افزوده را از هـاي نهایی در حجم زیاد، چالش صـ

دید شآورد و با رقابت خوراك ارزان قیمت در مراحل تولید محصـوالت اصـلی پتروشیمی به دست می  
 اي ترکیبدر حالی که ایران به طور فزایندهشد.  المللی مواجه خواهدهاي نهایی در بازار بیندر فرآورده

 نصادرات محصوالت پاییبخشد، محصوالت خود را براي تأمین تقاضاي داخلی افزایش داده و تنوع می
 بستگی دارد.درنوسان  المللیِبین هايِاما حاشیه سودها به قیمت ،ممکن است نیز دست

نعت صبر است، در حال رشد گاز ایران زمان هاي صادراتی براي عرضهعه گزینهبا توجه به اینکه توس
 ؤلفهمتواند یک مدت است. در واقع، پتروشیمی میراهی مطمئن براي کسب درآمد در کوتاهپتروشـیمی  

 .دباشبراي پشتیبانی از صنعت داراي ارزش افزوده  گاز مایع طبیعیتر گاز و راهبرد وسیعمهم از 
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 ترین ذخایر روي، مس و سنگ آهن در جهان استمعدن: ایران داراي برخی از غنی
میلیارد دالر برآورد  700ماده معدنی اسـت که دولت ارزش آنها را   68ایران داراي ذخایري از بیش از 

 196).11ذخایر سنگ آهن، مس و روي است (شکل  کند. ایران در بین ده کشـور برتر دنیا از لحاظ می
طوالنی اکتشاف تا  هاي سیاسی و اقتصادي که چرخهوكایران به دلیل ش 197هاي ذخایر به تولیدنسبت

انگین ابر میتقریباً چهار بر اســت؛باال اند، را مختل کرده گذاري معدنی هســتندســرمایه ولید که الزمهت
درصد از  15، تولید سـنگ آهن و مس به طور ساالنه حدود  2005جهانی براي روي و مس. از سـال  

است.  رشد یافته ،کنسـانتره مس میلیون تن  6/0سـنگ آهن و   میلیون تن 15خود، یعنی  آغازین نقطه
 هاي بخش معدن مورد نیاز است.سیلپتان ناین مسیر و محقق نمود براي ادامه ايگذاري عمدهسرمایه

 

 
 

 

                                                           
ــوالت معدنی گ« 196 ــرمایه»2016زارش محصـ گذاري در بخش معدن و ، مطالعه جغرافیایی ایاالت متحده؛ راهبرد دولت ایران براي ارتقاي سـ

 .2015فلزات، ایمیدرو، نوامبر 
197 reserve-to-production ratios 

 11شکل 

 کشور با باالترین میزان ذخایر فلزات اساسی است 10جزو ایران 

Iron (content) reserves 
Billion tons 

Copper reserves 
Million tons 

Zinc reserves 
Million tons 

SOURCE: United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries, 2016; IMIDRO, 2015; Ghorbani, 2013; McKinsey Global Institute analysis  
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حتی هاي جدید را گذاري در پروژههاي معدنی جهانی، سرمایهها، شـرکت با این حال با کاهش قیمت
اند. سنگ آهن، کاهش دادهشده معدنی و ذخایر شناخته هاي پیشرفتهرهاي داراي زیرسـاخت در کشـو 
گذاري هیسرما بخواهدایران  اگراست.  هاي اکتشافی نیز کاهش یافتهدر دسترس براي شرکت سـرمایه 

ــاف تا تولید به عالوه زمان مورد   15تا  10 ،هاي جدید جذب نمایدرا براي پروژه ــال از زمان اکتش س
ــاف  ــوق   لبـه طو  ،نیـاز براي اکتشـ ــاختار قانونی درســـت و مشـ هاي خواهـد انجامید. با وجود سـ

 مند گردد.تواند از مزایاي بازگشــت جهانی به این صــنعت در بلندمدت بهرهگذاري، ایران میســرمایه
ــف را به تملک   100توانند ها میبرخالف بخش نفت و گاز، خارجی ــد حقوق معدنی براي کش درص

 198درآورند.
 

 اکتشاف معدنی را داشته باشند.حقوق  مالکیت درصد 100توانند ها میبرخالف بخش نفت و گاز، خارجی
 

 گسترش اکتشاف و تولید در فلزات
 بزرگترین ارزشدر حالی که اکثر تولیدات معادن ایران، مصالح عمده مورد نیاز براي ساختمان است، 

نشـده در مس، سـنگ آهن، روي و ذغال سنگ است. هر یک از معادن مس سرچشمه و    برداريبهره
 بیش از یک میلیارد دالر درآمد داشتند، گرچه هیچ معدن دیگري به 2014سنگ آهن گل گهر در سال 

ایران مخارج نسبتاً کمی براي اکتشاف نرسـید. با توجه به حجم احتمالی ذخایر،   هم میلیون دالر 200
میلیون  40به اوج خود یعنی  2006میلیون دالر در ســال  20دهد: بودجه اکتشــاف ایران از انجام می

ــال  ــید، که این تنها یک پنجم بودجه  2012دالر در س و یک پانزدهم  جمهوري دموکراتیک کنگورس
المللی براي هاي بینگذاريسرمایه پایین بودنبا وجود  199بودجه شـیلی براي اکتشـاف معادن اسـت.   

هاي خود براي اکتشـــاف را تقویت نماید. به عنوان مثال، تأمین مالی یا مشـــوقاکتشـــاف، ایران باید 
ــرکت ملی ــیلی، ش ــاف و تجهیزات در نظر گرفتهوام معدن ش ــنگ آهن را از  هایی را براي اکتش و س

 است. تولیدکنندگان شیلیایی خرد و متوسط خریداري کرده
ساالنه  2013هاي جهانی در سال تا اوج قیمت 2008به طور کلی از سال بخش معدن ایران ارزش 

میلیارد  7/2با است. سنگ آهن  عمده آن مربوط به سنگ آهن و مس بودهدرصـد رشـد داشته که    11
شد. حتی با درصد بخش را شامل می 55و ترین محصـول معدنی بوده  ارزش با 2014دالر در مارس 

، 2015دالر در سال  52 به تنی 2013دالر در سال  128وجود کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از تنی 
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 این ماده معدنی باال باقیدالري براي هر تن سـنگ آهن، باز هم حاشـیه سود    25تا  16تولید  با هزینه
ــت. مانده ــه برابر کردن تولید فوالد خود طی  200اس ــال آینده  10با توجه به اینکه ایران به دنبال س س

هن را توانند سنگ آیافت. تولیدکنندگان فوالد می است، تقاضاي داخلی سنگ آهن نیز افزایش خواهد
ئول سلدینگ دولتی م)، هایران (ایمیدرو معدنی صنایع و معادن نوسازي و توسعه وارد کنند اما سازمان

میلیون تن  56کند تا از بینی میدرصدي تقاضاي داخلی را پیش 8هاي معدنی، افزایش ساالنه سیاست
برسد. براي رسیدن به این هدف، ایمیدرو یک برنامه  2025میلیون تن در سال  116به  2014در سال 

ن یعنی یزد و کرمان هاي عمده داراي سنگ آههزار کیلومتر مربع از استان 200اکتشاف سه ساله را در 
  201.رساندبه انجام می ،و همچنین مناطق مرزي پاکستان و افغانستان

ر ددر مس باشــد، و ایران  ،جهانی یِمعدن صــنایعترین پتانســیل براي بازگشــت به روشــنشــاید 
ــتفاده از این مزیت قرار دارد.   ــبی براي اسـ میلیون تن ذخایر مس، ایران همانند  30با موقعیـت مناسـ

درصد کل ذخایر دنیا را در اختیار دارد و بعد از شیلی، استرالیا، پرو  4روسـیه، چین و ایاالت متحده،  
 درصد در دهه 17، تولید ایران ساالنه 2002در سال  کمبا شروع بسیار  202.گرفته استو مکزیک قرار 

مربوط به معدن سـرچشـمه بود که شانزدهمین معدن دنیا از   د بعد از آن رشـد کرد که عمده این رشـ  
هم هنوز نسبتاً کم است و حدود یک پنجم  2015هزار تنی سـال   200تولید  203لحاظ ظرفیت اسـت. 

میلیون دالر  750درآمد مس به  2014. در سال اسـت تولید معدن اسـکوندیدا بزرگترین معدن شـیلی   
سنگ آهن در  تولیدهاي نهایی هزینهبعد از سنگ آهن بود.  در رتبه بخش معدن ودرصد  15رسید که 

ــت  1250دالر براي هر تن ( 1500ایران پایین و برابر  ــمه) اس ــرچش میانگین  که در حالی ،دالر در س
ــت. مهم 2750جهانی براي هر تن  ــر مالیات و عوارض) اسـ مربوط به  ،ترین مزیتدالر (قبل از کسـ

 204نیروي کار و برق ارزان است.

 گذاري در مس، سنگ آهن و روي را هدف قرار داده استهاي سرمایهایران، فرصت
جدید در بخش معدن است.  هاي موجود ومیلیارد دالري براي پروژه 29گذاري هدف ایران، سـرمایه 

طریق شرکت ملی صنایع  هزار تن مس از 250هاي ساالنه مدت، ایمیدرو اولویت را بر پروژهدر کوتاه
                                                           

ــیان، رئیس ایمیدرو، در کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در  200 ــامبر  8اظهارات مهدي کرباس بینی قیمت کاالها، یانک در دوبی؛ پیش 2014دس
 .2016ژانویه  20جهانی، 

 المللی معدن و منابع در ملبورن،در کنفرانس بین» گذاري در بخش معدن و فلزاتمعرفی راهبرد ایران در افزایش سرمایه«مهدي کرباسـیان،   201
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 2025ایران تا سال  است. هاي فرآوري سـنگ آهن، پتاس و ذغال سنگ قرار داده و مجتمعمس ایران 
گذاري یک میلیارد دالري ایمیدرو به دنبال سرمایه 205است. گذاري کردههزار تن را هدف 800ساالنه 

طال  تن 3اي براي تولید ساالنه آباد، پروژهدر مهديهزار تن کنسـانتره و شمش روي   800براي تولید 
هزار تنی کک در سوادکوه  300هزار تنی ذغال سنگ در طبس و  450از فاز دوم زرشوران، و افزایش 

  206است.
به طوري که کارایی کارگران بخش  وري ایران در سـطح متوسـط کشورهاي معدنی قرار دارد  بهره

ــنـگ آهن آن  جمهوري  نصـــف کارایی کارکنان ایاالت متحده اما دو و نیم برابر کارگران ،مس و سـ
 مشتمل ،پذیري بخش معدنه ابتکار عمل را براي افزایش رقابتایمیدرو نُ 207دموکراتیک کنگو اسـت. 

بهترین فناوري، بازاریابی و فروش صادراتی، توسعه منابع انسانی، حرکت از معادن عمده  بر استفاده از
هاي کمیاب گذاريبراي جذب سرمایه 208.ود به معادن با ریسک و بازده باال، شناسایی نموده استموج
ص طات در خصومعدنی ایران نیاز به ارتبا اکتشـافات  و شـناسـی  زمین المللی، ایمیدرو و سـازمان بین

 هاي مشارکت دارند.شناسی و فرصتچارچوب قانونی، اطالعات زمین
ي در ددولت به دنبال استفاده از بخش معدن براي تقویت بخش خصوصی و افزایش فعالیت اقتصا

منابع معدنی ایران در سرتاسر ایران در طول یک کمربند عریض بین  209یافته است.مناطق کمتر توسعه
هاي برتر از نظر است. استان آذربایجان شـرقی در شـمال و بلوچسـتان در جنوب شـرقی توزیع شده    

ا شامل کرمان ب دهند که اکثریت آن، معادن سنگ آهن است. اینهاارزش، اکثر این کمربند را پوشش می
درصــد اشــتغال، و به دنبال آن، اصــفهان، آذربایجان شــرقی،  13درصــد ارزش افزوده ناخالص و  40

 210کنند.ارزش افزوده ناخالص را ایجاد میدرصد  4تا  3خراسان رضوي و مرکزي هستند که هر کدام 
است. حتی با  یافتهدرصد کاهش  40حدود  2011ها در بخش معدن ناپایدار بوده و از سـال  قیمت
افزایش ساالنه قیمت درصد  2تا  1توانند رقابتی باشند. با تنها هاي پایین هم معادن ایران میاین قیمت

ــنـگ آهن طبق پیش   6/3کنیم که ارزش افزوده ناخالص در ایران از بینی بـانک جهانی، برآورد می سـ
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 .2015نوامبر  12تا  10
 همان. 206
 هاي مکنزي.، راه حلMineSpanپایگاه داده  207
 در دوبی. 2014دسامبر  8آهن و فوالد خاورمیانه در ظهارات مهدي کرباسیان، رئیس ایمیدرو، در کنفرانس ا 208
 .2014دسامبر  8، ایمیدرو، »بررسی بازارهاي آهن و فوالد ایران« 209
 ، مرکز آمار ایران.»ها براي استخراج معادنخالصه داده« 210



 

84 

 

برسد؛ اگر قیمت سنگ آهن به سطوح  2035میلیارد دالر در سـال   10به  2014میلیارد دالر در سـال  
 میلیارد دالر افزایش یابد. 14تواند به بیش از بازگردد، این میزان می 2014سال 

 کشاورزي: از غالت تا زعفران، یک بخش بزرگ و متنوع که نیاز به نوسازي دارد
ورزي حدود یع در مناطق مرکزي و شرقی است. کشاهاي وسایران داراي آب و هوایی خشک با بیابان

درصد کل نیروي  18کند که میلیون شغل ایجاد می 4گیرد و تقریباً درصد اقتصاد کشور را در بر می 9
ــت، گندم پرحجم  ــته، زعفران و خاویار اسـ ــت. در حالی که ایران معروف به پسـ ترین کار ایران اسـ

، جو، و برنج زمینی، گوجهشود. شکر، سیبدرصد کل تولید را شامل می 10محصـول کشور است و  
ــکیل می   ــاورزي را تش ــلی کش ــوالت اص ــوم کل تولید دهند که در مجموع بیش از دودیگر محص س

شوند. ایران همچنین طیف وسیعی از محصوالت باغی پربازده مانند مرکبات، کشـاورزي را شـامل می  
 211ترین محصوالت دامی هستند.، عمدهکند. ماکیان و شیرسیب و انگور را تولید می

 

 شود. همزمان با رشدایران در معرض خشکسالی، تهدیدي براي تولید کشاورزي محسوب میقرارداشتن 
 د.نبخش کشاورزي، منابع آبی نیز باید به دقت و به صورتی کارا مدیریت شو

 

هاي جغرافیایی براي گسترش مزارع، در کنار محدودیت ،افزایش تقاضا ناشی از جمعیت در حال رشد
لص محصوالت کشاورزي و به ویژه ذرت، گندم و برنج اخ که ایران یک واردکننده معنی اسـت بدین 

 20درصدي در بخش کشاورزي طی  4کنیم که ایران فرصت رشد ساالنه برآورد میماند.  باقی خواهد
هزار شغل  250سال آینده را دارد که این بیش از دو برابر ارزش افزوده ناخالص بخش است و تقریباً 

گذاري است و بستگی میلیارد دالر سرمایه 70نمود. چنین رشدي مستلزم  ایجاد خواهد 2035تا سال 
هاي نوین کشاورزي دارد. در کشوري که در معرض خشکسالی ها و روشوري و اتخاذ فناوريبه بهره

 قرار دارد، چنین رشد اقتصادي باید همراه با مدیریت دقیق منابع آبی باشد.
هاي کشاورزي داخلی، ایران به دنبال گسترش همکاري با فرانسه، روسیه، تایلند برنامهبراي تکمیل 
گذاران خصوصی که عالقمند به بخش در زمینه کشاورزي است و با سرمایه ي پیشروو دیگر کشورها

ــتند مذاکراتی انجام داده  ــاورزي هس ــت. دولت چالش کش ــوالت  اس ــادرات محص هاي مربوط به ص
ــخ  ــاورزي را تش ــعه کش ــوعاتی همچون روابط توس ان کنندگنیافته با توزیعیص داده و اخیراً به موض

عالوه بر گسترش  212اسـت.  اي اشـاره داشـته  هاي ترجیحی، و فقدان توافقات منطقهالمللی، تعرفهبین

                                                           
 .2014سالنامه آماري، وزارت جهاد کشاورزي،  211
 .2016آوریل  7، خبرگزاري تسنیم، »صادرات محصوالت کشاورزي مواجه هستیم هاي جدي درموضوع، کشاورزان نیستند؛ ما با چالش« 212
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ــرمایه ــینتجارت، س ــمند و تکنولوژيگذاري راهبردي در بیوتکنولوژي، ماش هاي آالت، آبیاري هوش
 کند.هاي داخلی و خارجی فراهم میهایی را براي شرکتفرصت اي،گلخانه

 هستند غیرمتمرکزبازار  خرده مالکان، بازیگران عمده
ــاحت مزرعه در ایران  هکتار و در ایاالت  3/32هکتار اســـت در حالی که در اروپا  9/4میانگین مسـ

ــت. 4/178متحده  ــه چهارم مزارع ایران در اختیار خرده  213هکتار اس ــت که کمتر از س  5مالکانی اس
شـوند. مزارع تجاري نسبتاً  درصـد کل مزارع کشـاورزي را شـامل می    20هکتار را در اختیار دارند و 

درصد تولید کشاورزي را بر عهده  23هکتار وجود دارند اما با این وجود،  50کمی با مسـاحت باالي  
است که قطعات بزرگ  1960در دهه  اي به دلیل اصـالحات ارضـی  این چندپارگی تا اندازه 214دارند.

ي باعث ســازاما این چندپاره. کردزمین را تقســیم نموده و ایرانیان بیشــتري را به مالکین زمین تبدیل 
هاي کشاورزي همچون تکنولوژي توسعه مزارع ایران و انجام نوآوري در روش محدودشـدن فرصت 

 آبیاري پیشرفته گردید.
 215کمتر از بسیاري از همتایان خود است. اساساًاورزي ایران وري بخش کشـ در حال حاضـر، بهره 

، 2014هزار دالر ارزش افزوده ناخالص به ازاي هر کارکن در ســـال  8وري کشـــاورزي کمتر از بهره
دالر اســـت.  10500وري هر کارکن بیش از بهره هاکـه در آن  کمتر از ترکیـه و آفریقـاي جنوبی بود  

ــاورزي ایران همچنیبهره ــوم مراکش ن کمتر از نصـــف بهرهوري کشـ وري مالزي و کمتر از یک سـ
آمادگی تکنولوژیکی و پیچیدگی فرآیندهاي تولید، یک دلیل این اســـت که ایران از لحاظ  216اســـت.
 217تر از همتایان خود است.عقب

ــیاري دیگر از بخش ــتقیماً تحت  برخالف بس ــاورزي مس ــاد ایران، کش هاي تحریم تأثیرهاي اقتص
خوراکی با شیب زیاد افزایش پیدا کرد که این به دلیل تورم باال و حذف  المللی نبود، گرچه قیمتبین

براي کمک به کشـاورزان، دولت یارانه مسـتقیم به کود و سم    218هاي بسـیاري از کاالها بود. جایگزین

                                                           
 .2011تواند منشأ منافع پایدار و متساوي گردد؟ بانک جهانی، کالز دینینگر و درِك بایرلی، افزایش منافع جهانی در مزارع: آیا این می 213
 .2014سرشماري ملی کشاورزي ایران،  214
هاي اشـتغال از پایگاه داده سـازمان جهانی کار؛ کشورهاي همتا شامل مصر، مالزي،   و داده IHSفزوده ناخالص از هاي ارزش ابر مبناي داده 215

 مکزیک، مراکش، عربستان سعودي، آفریقاي جنوبی و ترکیه است.  
 هاي اشتغال از پایگاه داده سازمان جهانی کارو داده IHSهاي ارزش افزوده ناخالص از داده 216
؛ کشورهاي همتا شامل مصر، اردن، مالزي، مکزیک، مراکش، 2014، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 2014-15پذیري جهانی، تشاخص رقاب 217

 عربستان سعودي، آفریقاي جنوبیف تونس و ترکیه است.
 ها، حیوانات وو مکملهاي خوراکی، شده، افزودنیها، فروش محصوالت کشاورزي، مواد غذایی فرآورياسـتثنائات بشـردوستانه در تحریم   218
 کند.ها را استثنا میدانه
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 ند که توسط سازمانحداقل قیمت تضمینی هستمحصوالتی همچون گندم و برنج مشمول  219دهد.می
اس بر اسگردند؛ کنندگان و تولیدکنندگان به همراه مجلس شـوراي اسالمی تعیین می حمایت مصـرف 

 220هاي کشاورزي است.ها، دولت در حال اصالح قیمت مواد خوراکی و دیگر یارانهگزارش

 رویه آب به سمت حفظ آنحرکت از مصرف بی
مواجه است، مصرف بیش از حد و استفاده نادرست از هایی که بخش کشـاورزي با آن  یکی از چالش

ه گیرد کدرصد برداشت آب شیرین در ایران توسط بخش کشاورزي صورت می 90بیش از آب است. 
اقلیم خشک کشور و قرار داشتن در  221).12نسـبتی بسـیار باالتر از تمام همتایان خود اسـت (شـکل     

درصد از اراضی  17در حال حاضر، تنها معرض خشـکسـالی، تهدیدي براي تولیدات حاضـر اسـت؛     
شوند و بسیاري از مناطق به ویژه در مناطق شمالی و غربی، به شدت وابسته به کشـاورزي آبیاري می 

هاي خود را محقق سازد، منابع آبی باید به دقت اگر این بخش بخواهد فرصت 222بارش باران هستند.
هاي آبیاري پیشــرفته، بازیافت فاضــالب و چرخش از جمله از طریق اســتفاده از روشو به طور کارا 

ــول،  ــوندمحص ــه کمک کند در حالی که زدایی می. تکنولوژي نمکمدیریت ش تواند به افزایش عرض
ــکالت مـدیریت بهتر منابع آبی می  ري ورا کاهش داده و احتماالً به افزایش بهره اتالف آبتواند مشـ

اي در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران کمک کند. به عنوان مثال، ترویج آبیاري قطره
 223وري کمک نمود.رصد به بهبود بهرهد 90تا 

مه به ) بر مدیریت و حفاظت از آب تمرکز دارد. این برنا2016-21پنج ســـاله توســـعه دولت ( برنامه
ــطح زیر    ــترش س ــاورزان براي افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد به جاي گس دنبال ترغیب کش

ها پشتیبانی چشمگیري از نوسازي کشـت و اسـتفاده از محصـول مناسب آب و هوا است. این برنامه   
و  دهدهزار هکتار را در سال پوشش می 400دهند که حداقل هاي زهکشی انجام میآبیاري و سـیستم 

 224کند.بالعوض به کشاورزان اعطا می وام درصد منابع مالی مورد نیاز این کار را به صورت 85دولت 
عالوه بر این، دولت امید دارد که اســتفاده نادرســت از آب را از طریق طرح گســترده نصــب وســایل 

ه موده و بهاي کشاورزي کاهش دهد، وسایلی که به کنترل مصرف کمک ندر چاه (کنتور) گیرياندازه

                                                           
 .2015 اوت، مؤسسه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015گزارش کسب و کار کشاورزي، سه ماهه چهارم  219
 .2014، سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد، سپتامبر »کتاب کشوري روندهاي سیاستی غذا و کشاورزي: ایران« 220
 کشورهاي همتا شامل مصر، اردن، مالزي، مکزیک، مراکش، عربستان سعودي، آفریقاي جنوبی، تونس و ترکیه است.؛ CIAکتاب جهانی  221
 .2015هاي جهانی توسعه، بانک جهانی، شاخص 222
 .2016 مارس 1وري آب براي آبیاري، صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، سیستان و بلوچستان، افزایش بهره 223
 .2016ریزي ایران، ، سازمان مدیریت و برنامه»عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانبرنامه ششم توس« 224
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 450کند. از حدود هایی را تعیین میطور دقیق و بر اسـاس میزان مصـرف آب براي کشاورزان هزینه  
 225گیري هستند.هزار چاه داراي این وسایل اندازه 100هزار حلقه چاه در کشور، کمتر از 

 

 
 

 ادغام و تکنولوژيوري از طریق افزایش تولید و بهره
ــتر در بین    5براي خرده مـالکـانی کـه کمتر از     هکتـار زمین در اختیـار دارند، ادغام یا همکاري بیشـ

زایش از بذر و کودهاي بهبودیافته نیز به افسازد. استفاده تر میکشاورزان، مکانیزاسیون را قابل دسترس
وارد کشــور شــده و تحقیقات  شــده ژنتیکی محصــول کمک خواهد کرد. گرچه محصــوالت اصــالح

یافته ژنتیکی به طور وسیع در کشاورزي ایران هاي اصالحارگانیسمبیوتک نیز در حال انجام است، اما 

                                                           
 مارس 5، خبرگزاري کشاورزي ایران، »گزارش نشـسـت اقتصـاد آب و انرژي، برگزارشـده توسـط کارشناسان آبیاري، انرژي و کشاورزي     « 225

2016. 

 12شکل 

ساخته استبرداشت زیاد آب شیرین براي کشاورزي اکولوژي ایران را با مشکل مواجه 
2014 

Annual freshwater withdrawals 
Billion cubic meters 

Water consumption per capita 
Cubic meters 

Water consumption by sector 
% 

1,194 

640  

762  

517  

736  

232  

375  

SOURCE: World development indicators, World Bank; UN Population Division; McKinsey Global Institute analysis  
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 برنج و پنبهشــده ژنتیکی  له دولت، تولید اصــالحپنج ســادر برنامه  226گیرند.مورد اســتفاده قرار نمی
هاي کشــاورزي و بهداشــت و باید وزارتخانه گذاري شــده اما براي اســتفاده از چنین تکنولوژيهدف

 227آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دهند.
اي، ارتقا نههاي گلخاهاي آبیاري هوشمند و روشتواند از طریق اتخاذ روشوري همچنین میبهره

تواند عملکرد هکتار می 50عالوه بر مزارع کوچک و متوسـط، کسب و کار کشاورزي با بیش از  یابد. 
ــبکـه و بهره ــین وري را از طریق شـ ــرفتههـاي توزیع بهتر، ماشـ یا از طریق تر آالت و تجهیزات پیشـ
 تر به خصوص محصوالتگذاري خارجی، ارتقا دهد. تغییر تولید به سمت محصوالت باارزشسرمایه

تواند به رشـد بخش کمک کند. کاهش زائدات نیز از دیگر ضـروریات است. حدود   باغی و دامی، می
اي هولوژيهاي لجســتیکی و تکنناکارایی کشــاورزي ایران هر ســاله در نتیجهتولیدات درصــد از  35

 228روند.، از بین مینامناسب تولید
  

                                                           
 .2015 ژوئیه 6، پرس تی وي، »رشد محصوالت تراریخته در قوانین ایران« 226
 .2016فوریه  10، خبرگزاري فارس، »تولید محصوالت تراریخته بدون اخذ مجوز، غیرقانونی است« 227
 .2016بررسی بازار بخش محصوالت غذایی کشاورزي ایران، آژانس تجاري ایتالیا، ژانویه  228
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 المللیبین در سطح پرورش صنایع قابل رقابت. 2-2
صنایع  بهاما پتانسیل تبدیل  ،کنندایران داراي صـنایع متعددي اسـت که نیازهاي داخلی را برآورده می  

ــطح رقـابتی   ــابقـه   بیندر سـ طوالنی از جملـه همکاري با   المللی را دارنـد. تولیـد خودرو داراي سـ
ایران همچنین یک شـــبکه متراکم از خودروســـازان فرانســـوي مانند رنو، پژو و ســـیتروئن اســـت. 

ن بزرگترین بازار خودرو در خاورمیانه و شــمال راایاســت.  تولیدکنندگان قطعات خودرو ایجاد نموده
دهند. کاالهاي درصـد این تقاضـا را پاسخ می   90حال حاضـر، تولیدکنندگان داخلی  در آفریقا اسـت.  
بخش دیگري اسـت که محصـوالت ایرانی، بر بازار داخلی آن تسلط دارند: ده برند برتر   مصـرفی نیز  

مواد غذایی، تماماً ایرانی هســتند. ایران همچنین برخی مصــالح اصــلی مانند ســیمان را به کشــورهاي 
 تبدیل به صــنایع رقابتیزیرا قیمت آنها رقابتی اســت. این صــنایع فرصــت  ،کندر میهمســایه صــاد

 المللی طی دو دهه آینده را دارند.بین
ــادرکنندگان تبـدیل این بخش  ــتلزم بهبودهاي عمده در  ،احتمالیهايِ متمرکز بر داخل به صـ مسـ

هاي روزرسانی مهارتهنوین و بهاي قابل مالحظه در تجهیزات و تکنولوژيگذاري وري، سرمایهبهره
هاي هها، تعرفتحریم اند زیرا به واسطهن رونق یافتهمدیریت و نیروي کار اسـت. برخی صنایع در ایرا 

ــازي آنها اند، اما وارداتی یا دیگر موانع حمایتی، از رقابت جهانی در امان مانده این باعث کندي نوسـ
 است. شده

 ايتا صادرات منطقه فاییکخودصنعت خودرو: مسیر حرکت از 
 هايدهمین صنعت کشور از لحاظ ارزش افزوده ناخالص است و باالتر از بخشي ایران بخش خودرو

ــت. خدمات عمومیو بانکداري، تأمین مالی  ــگري اس این  229، فناوري اطالعات و ارتباطات، و گردش
 1/1بازار ایران با فروش ساالنه است.  خود اختصاص دادهدرصد نیروي کار ایران را به  5بخش تقریباً 

ــال   ــتگـاه خودرو در سـ ــپانیا 2014میلیون دسـ ــعیت اســـت ، بزرگتر از بـازار اسـ . با توجه به وضـ
 230رود که تقاضاي آتی رو به رشد باشد.کننده، انتظار میشناختی ایران و افزایش طبقه مصرفجمعیت

در اکوسیستم تولید قطعات نفر هزار  370حدود یک میلیون ایرانی در این بخش و  2014در سـال  
ــین  ــان و تکنیس ــتند) و (که حدود نیمی از آنها مهندس ــی هزار نفر در خرده 615هاي ماهر هس فروش

هاي حمایتی از این صــنعت در برابر رقابت ســیاســت  تاریخچهها و تحریم مشــغول به کار بودند.
واحد به ازاي هر کارگر  9/2وري نیروي کار بخش خودرو با در نتیجه، بهرهالمللی محافظت نمود. بین

                                                           
229 IHS ،2015 
 .2013، بانک جهانی، جهانیرت جامع تجات العاطه اپایگا 230
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ــد  42تنها  از برداريبهرهو  ــورها از جمله ترکیه ماند. ، عقبهاکارخانهظرفیت درصـ تر از دیگر کشـ
ت؛ هاي داخلی نیز محدود اسهاي باال شکایت دارند و انتخابکنندگان از کیفیت پایین و قیمتمصرف

براي خرید دهند. اکثر خودرهاي خارجی درصــد فروش را تشــکیل می 60دل خودرو حدود م 5تنها 
 تر هستند.هاي وارداتی، بسیار گرانبه دلیل تعرفهاما  ،دسترس هستند در

 

 .کنندبرداري میدرصد ظرفیت تولید خود بهره 42تنها از هاي خودروسازي ایران کارخانه
 

در حد اســتانداردهاي وري و ســطوح کیفیت نیاز به افزایش بهره براي رقابتی شــدن، بخش خودرو
ا دارد که اي تولید خودرو رمنطقه مرکزالمللی دارد. اگر این کار انجام شود، ایران پتانسیل تبدیل به بین

خود این بخش کمک شایانی به تواند نیازهاي کشـورهاي همسایه را تأمین نماید.  در این صـورت می 
درو وخ صنعتنرخ واقعی ارز،  احتساب کنیم که باکند. برآورد میاشتغال ایران می رشـد اقتصـادي و  

ــال  58میلیارد دالر تا  11خود را از توانـد ارزش افزوده ناخالص  می افزایش  2035میلیارد دالر تا سـ
براي رسیدن به هزار شغل اضافه کند.  200درصـد رشد نماید و در مجموع   8دهد یا سـاالنه بیش از  

ــرمایها ــازان باید س ــانی تولید جذب نمایند و هاي عظیمی را براي بهگذاريین نقطه، خودروس روزرس
ــتگذاران نیز   ــیاس ــمت   باید انتخابس ــایی بازار به س ــرعت بازگش هاي دقیقی درباره چگونگی و س

ایملر، د عالوه بر تفاهمات امضاشده با پژو سیتروئن وباشند.  المللی و واردات داشتهتولیدکنندگان بین
گذاري در ایران هاي ســرمایهدر حال مذاکره در خصــوص فرصــتفولکس واگن هم اعالم نموده که 

  231است.

 است ة بالقوه قويسرکوب شدبه دنبال برآوردن تقاضاي یک زیرساخت تولیدي داخلی گسترده، 
 10ساالنه  المللیهاي بینو قبل از تشدید تحریم 2011و  1997هاي فروش خودروي ایران بین سـال 

کاهش یافتند، درصد  50، هم فروش و هم تولید بیش از 2013و  2011بین  232درصـد رشـد داشـت.   
 اند.اي بازیابی شدهگرچه در حال حاضر تا اندازه

، 2014درصدي از بازار در سال  81دو تولیدکننده داخلی، ایران خودرو و سـایپا، با مجموع سـهم   
 هايرقابتاز  1960هر دو شرکت از زمان تأسیس خود در دهه  233ران این بخش هسـتند. گعمده بازی

به اوج خود  2004هاي وارداتی است که در سال اند و این عمدتاً به دلیل تعرفهالمللی در امان بودهبین

                                                           
 . 2015 ژوئیه 16، خبرگزاري بلومبرگ، »کندها را بررسی میفولکس واگن، بازگشت به بازار ایران پس از تحریم« 231
 .2015المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوري، سازمان بین 232
هاي پژو توسـط ایران خودرو و پراید کیا توسط  زار شـامل تولید مدل . سـهم با 2015از فروش خودروهاي سـبک، دسـامبر    IHSبینی پیش 233

 سایپا است.
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است. بیش از  ،یا کمتر براي خودروهاي مسافريدرصد،  75درصد رسید و در حال حاضر  185یعنی 
طراحی و تکنولوژیکی به نســبت تولیدکنندگان برتر  به لحاظخودرو در ایران  تولیدکننده قطعات 350
نند. به کآن را با گستردگی محصوالت با طیف وسیعی از خدمات جبران میهستند اما  ترضـعیف  دنیا

هاي عنوان مثال، کروز و عظام، دو بازیگر اصلی بخش قطعات، اجزاي موتور و نیروي محرکه، سیستم
 کنند.هاي هدایت، ترمزها و دیگر قطعات را تولید میالکترونیک، سیستم ايچندرسانه

شوند که در سال توسط مشارکت رنوپارس تولید میهاي رنو در دسته خودروهاي مسافربري، مدل
اژ هایی مونتتر رنو را با استفاده از کیتهاي قدیمیاسـت. این کارخانه غالباً مدل  تأسـیس شـده   2004
ــورت داخلی تولید میکنـد که بر می ــابه، خی از آنها را وارد کرده و برخی را به صـ کند. به طور مشـ
رکت گردد. شتوسط شرکت سایپا و تحت لیسانس تولید می ،هاي کیا از جمله مدل معروف پرایدمدل

هاي پژو را تحت لیسـانس پژوسـیتروئن با استفاده از قطعاتی که اکثراً تولید داخلی   ایران خودرو، مدل
رسماً ارتباط خود را با ایران خودرو قطع نمود، اما  2014پژوسیتروئن در فوریه کند. ستند، تولید میه

هاي خارجی به تولید خود ادامه داد. کنندگان داخلی و واسطهشـرکت ایران خودرو با استفاده از تأمین 
ان و تولید سه مدل در یک ، پژو توافقی را با ایران خودرو براي بازگشـت به بازار ایر 2016در ژانویه 

گذاري نماید و میلیون دالر طی سـه سـال سرمایه   435رود مشـارکت جدید امضـا نمود که انتظار می  
  234درصد قطعات را از تولیدکنندگان ایرانی تأمین نماید. 40حدود 

هاي گازسوز نشان داد: در سال هاي ابتکاري خود را با عرضه مدلمهارتصـنعت خودروي ایران  
رده اي را داشت که با گاز طبیعی فش، ایران بزرگترین ناوگان و سومین ضریب نفوذ وسایل نقلیه2013

)CNGهاي اولیه وســایل نقلیه برقی است در حال توسـعه نمونه کردند. این کشـور همچنین  ) کار می
 235).1 کادر(

 138قایسه با میانگین خودرو به ازاي هر هزار نفر در م 200ضـریب نفوذ وسایط نقلیه در ایران با  
ــبتاً باال    ــتبراي همتـایـان خود، نسـ ــی با این وجود، قیمت 236.اسـ ــترسـ هاي باال و محدودیت دسـ

ي که به طور ؛کندکنندگان به منابع مالی، به عنوان یک مانع براي فروش سرانه ساالنه عمل میمصرف
ین سن ناوگان ایران به طور کمتر از چین، برزیل و دیگر کشـورهاي معیار اسـت. عالوه بر این، میانگ  

 15و استانداردهاي آالیندگی ضعیفی دارد که برخی اوقات به  چشمگیري بیشتر از همتایان خود است

                                                           
 .2016ژانویه  28، نشریه وال استریت، »کندنامه خودرویی با ایران خودرو امضا میپژو توافق« 234
 .2014اتحادیه وسایل نقلیه گازسوز،  235
236 NationMaster ،ــر ــامل الجزیره، برزیل، چین، مص ــورهاي همتا ش ــیه،  ؛ کش اندونزي، عراق، کنیا، مالزي، مکزیک، مراکش، فیلیپین، روس

 آفریقاي جنوبی، اسپانیا، سوریه، تانزانیا، تونس، امارات متحده عربی، اوگاندا و ویتنام است.
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روشن  2015هاي تقاضـا ناشی از فقدان اعتبار مشتري در نوامبر  محدودیت 237گردد.سـال قبل باز می 
هاي خرید خودرویی را در نظر گرفت که نرخ بهره آنها اندکی باالتر زمانی که دولت ایران وام ،گردید

ها کنندگان از طریق رســانهاز تورم بود. این تصــمیم پس از این گرفته شــد که گروهی از مصــرف  
بود که  آنقدر باال بالقوهکیفیت و قیمت خودروهاي ایرانی اعالم نمودند. تقاضاي  نارضایتی خود را از

روز تا زمان قطع تســهیالت توســط  6طی  -درصــد فروش ســال قبل 10معادل  –هزار خودرو  110
 238دولت، به فروش رسید.
تشـــکیل  2014درصـــد حجم فروش را در ســـال  97هاي ارزان قیمت حدود در حالی که بخش

ران وجود دهند، باز هم ممکن اســت فرصــتی براي افزایش واردات خودروهاي گران قیمت به ای می
درصدي واردات، ممنوعیت واردات وسایل نقلیه  75تعرفه باشد. فروش خودروهاي لوکس با  داشـته 

تواند می هاي ناشــی از آنو محدودیتهاي مجوزدهی ســی، و دیگر هزینهســی 2500با موتور باالي 
ئن پژوسیترو برخی خوودروسازان خارجی مانند قیمت را تا سه برابر قیمت رایج جهانی افزایش دهد.

 ها، فروش را تحریک خواهدو فولکس واگن آئودي امید دارند که جمعیت ثروتمند و رفع محدودیت
ــتگاه از برند  پژو 239کرد. ــال  240دي اساعالم نموده که تا هزار دس به ایران وارد  2016خود را در س
 241در حالی که آئودي اعالم داشته که در حال مذاکره با واردکنندگان است. ،کندمی

هاي تجاري داخلی در ایران وتولید خودرتوانند یک فرصت رشد باشند. هاي تجاري نیز میوخودر
در دسـت چهار بازیگر اصـلی اسـت: ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، گروه بهمن و گروه ماموت. از    

هزار دستگاه در سال  165برابر افزایش یافته و به  50در این زیربخش بیش از  حجم تولید 2000سال 
ــیده 2014 ــت. با این وجود، تولید خودر رس ــد از کل  15هاي تجاري به طور میانگین تنها واس درص

ــامل می ــودتولید خودرو در ایران را ش ــبت در بین همتایان ایران  ،ش ــد  26در حالی که این نس درص
اي را براي نوسازي ناوگان قدیمی از طریق پروژه، وزارت راه و شهرسازي 2016 در مارس 242اسـت. 

 243سال عمر دارند. 25هزار خودروي تجاري مطرح نمود که باالي  127جایگزینی 
 

                                                           
 .2015از فروش خودروهاي سبک، دسامبر  IHSبینی پیش 237
 .2015نوامبر  16خبرگزاري فارس،  238
 .2015 اوت 26، گاردین، »ران در تحریم: پولی براي دارو نیست اما خودروهاي لوکس به وفور وجود دارندای«زاده اجیري، دنیس حسن 239

240 DS 
 .2015دسامبر  Financial Tribune( ،8فایننشال تریبون (، »دي اس در حال آماده شدن براي ولخرجی ایران« 241
 هند، اندونزي، ژاپن، مکزیک، فیلیپین، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا و ترکیه است.همتایان شامل برزیل، کانادا، چین، مصر، فرانسه، آلمان،  242
 .2016 مارس 2، شبکه اطالعات پتروشیمی و انرژي شانا، »هاي ایرانی به دنبال نوسازي ناوگان حمل و نقل تجاري: وزیرشرکت« 243
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 در زمینه خودرو ابتکارات ایران -1 کادر
از طبیعی گبخش خودروي ایران با پشــتیانی قوي دولت، به یک پیشــرو در وســایل نقلیه هیبریدي با 

گاز طبیعی خودرو دارد که عالوه بر بنزین، با  میلیون 3/3) تبدیل شـــده و ناوگانی با CNGفشـــرده (
سازي مصرف سوخت را تأسیس نمود و دولت، شرکت بهینه 2000در سال  244کنند.هم کار میفشرده 
ل ترغیب به تبدیدر نظر گرفت. این شـــرکت، مالکان خودرو را گاز طبیعی فشـــرده اي را براي یارانه

 شود.هاي آن را متقبل میدرصد هزینه 90موتورهاي خود به گازسوز نموده و 
اقتصاد هم در این برند اما تهران و برخی دیگر از شهرهاي بزرگ ایران از تراکم و آلودگی رنج می

ن زیذخایر بزرگ نفت در جهان است، مصرف بن نتصمیم نقش دارد: در حالی که ایران داراي چهارمی
 16هزار بشــکه یا  74ها به حدي اســت که روزانه در این کشــور به همراه کمبود ظرفیت پاالیشــگاه

 گاز طبیعی فشــردهکند. کاهش مصــرف بنزین از طریق اســتفاده از درصــد مصــرف بنزین را وارد می
 ست.اتا با راهبرد کلی دولت براي جایگزینی گاز در اقتصاد ملی براي تقویت صادرات نفت راسهم

ــعه بخش خودرهاي هیبریدي و برقی ــت. در مارس  ایران همچنین به دنبال توس ، دولت 2014اس
و تولیدکنندگان و محققان ایرانی در حال کار براي توسعه واردات خودرهاي برقی را کاهش داد  تعرفه
ــتند. در ژانویه مدل ــالمی قزوین از یک مدل خودروي ب 2015هاي جدید هس ــگاه آزاد اس رقی ، دانش

هاي شریف و امیرکبیر براي اي را با دانشـگاه نامهماه بعد، ایران خودرو تفاهم 5دونفره رونمایی کرد و 
 طراحی و تولید خودروهاي برقی هیبریدي امضا نمود.

 برداري از واحدها و کیفیت محصوالتتقویت سریع بخش: بهبود بهره
اما راه زیادي براي رقابتی شدن در  ،وسـعه یافته هاي تولیدي بخش خودرو کامالً تدر حالی که توانایی

ــه بین ــالمللی دارد. نیرعرص  وريه با معیارهاي جهانی از بهرهوي کار تولیدي بخش خودرو در مقایس
ــت: کارگران بخش خودروي ایران  ــال تولید می 9/2کمتري برخوردار اسـ در  ،کنندخودرو در هر سـ

 245خودرو است. 15تا  12و در فرانسـه، آلمان، ژاپن و ایاالت متحده   5/7این رقم در ترکیه  هحالی ک
هاي پایین دستمزد در ایران، نسبت محصول به نیروي انسانی نصف این نسبت در حتی با وجود هزینه

هاي کاهش یافت، زیرا شــرکت 2011ترکیه اســت. نســبت محصــول به ازاي هر کارگر پس از ســال 
ــازي ایرانی با وجود کا هش تولید، نیروهاي خود را حفظ کردند. با این وجود، حتی قبل از خودروسـ

                                                           
 . 2014سپتامبر  2، خبرگزاري جمهوري اسالمی، »در جهان است ایران داراي بیشترین تعداد وسایل نقلیه هیبریدي با سوخت گاز طبیعی« 244
245 IHSهاي محلی آمار کار کشور.؛ آژانس 
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خودرو در سال به ازاي هر کارگر بود. براي کاهش  4وري ایرانیان کمتر از بهرههم  2011رکود سـال  
 برابر کند. 6/2ترکیه، ایران باید نسبت محصول به هر کارگر را  کشوري نظیروري با شکاف بهره

برداري است و نرخ بهره 2011فروش در حال بازگشـت به سطوح قبل از   در حال حاضـر تولید و 
 80درصـد یعنی اندکی بیشـتر از نصف نرخ بهره برداري    42به طور میانگین  2014کارخانه در سـال  

ــدي ترکیه بود. ایران می ــازي تواناییبرداري و تواند با افزایش نرخ بهرهدرص د هاي موجود، تولینوس
 کند. خود را دو برابر 

ــت.    مدل  5مدل از  4انزواي بخش خودرویی ایران بر تنوع و قیمـت خودروهـا اثرگذار بوده اسـ
با هاي کیا سال قبل پژو و سواري 30 هاي وصـله پینه شـده  افربري، نسـخه پرفروش خودروهاي مسـ 

به نسبت  .هسـتند هزار دالر (بر اسـاس برابري قدرت خرید)   34جعبه دنده دسـتی و میانگین قیمت  
ــبت به تركدرآمد مردم، این خودروها براي ایرانیان دو برابر گران ــتها تر نس ــه برابر  اس و حدود س

خودروهاي تجاري از لحاظ برابري  246کنند.میزانی است که خریداران آلمانی یا فرانسوي پرداخت می
 هاي تولیدي در اروپاي غربی هستند.تر از مدلبرابر گران 5/2قدرت خرید، 
ــرف ــتند. د کنندگان به دنبال انتخابمص ــتر هس ــنعت، معدن  2016ر ژانویه هاي بیش و وزارت ص

معادل  5اي (ستاره 5یک مقیاس تجارت گزارشـی را منتشـر نمود که خودروها را از لحاظ کیفیت در   
 247بندي نمود. دو سوم خودرهاي تولید داخل تنها یک ستاره دریافت کردند.بهترین) رتبه

 ايات منطقهیاي صادرؤر
بود. بر مبناي ضــریب نفوذ فعلی خودرو در ایران و افزایش  اکثر تقاضــاي آتی از بازار داخلی خواهد

کنیم که بازار داخلی ایران سال آینده، برآورد می 20سرانه طی  تولید ناخالص داخلیشده در بینیپیش
ه یک ب شدن به دنبال تبدیلمیلیون دستگاه در سال رشد نماید. اما ایران  2/3به  2035تا سال  تواندمی

  248اي است.منطقه صادرکننده
در بخش تولید ایران در حال حاضـر داراي مزایاي رقابتی متعددي اسـت. سـطح میانگین دستمزد    

ین کارگران در درصد کمتر از ا 20دالر بر مبناي نرخ ارز بازار است که  8100خودرو در ایران ساالنه 
یک نیروي کار  249ترین از سطح دستمزدها در مراکش و جمهوري چک است.درصد پایین 40ترکیه و 

ــنعت خودروي ایران ــور  در کنار تعداد زیاد فارغ ماهر و باتجریه در ص ــی در کش ــیالن مهندس التحص

                                                           
 و بانک جهانی. IHSبر مبناي برابري قدر خرید. آمارهاي سرانه تولید ناخالص داخلی  246
 .2016ژانویه  9وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشریه،  247
 .2016فوریه  29المللی صنعت خودرو در تهران، ران در سومین همایش بیناظهارات حسن روحانی رییس جمهور ای 248
 .Auto SAP 2015؛ 2015؛ واحد اطالعات اکونومیست 2014کارکن، مرکز آمار ایران،  10هاي صنعتی ایران با بیش از مطالعه کارگاه 249
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ــی مکانیک یکی از رایج ــت) نیز می(مهندس  ن از زنجیرهتواند یک مزیت باشــد. ایراترین مدارك اس
مند اســـت. نزدیکی جغرافیایی ایران به بازارهاي هدف، همچون فوالد بهره ییهاداخلی نهاده عرضــه 

ک قیمت نیز ی کند. نهایتاً، انرژي و برق ارزاناي مقرون به صــرفه را ایجاد میقابلیت صــادرات منطقه
 اي براي تولیدکنندگان است.مزیت هزینه

 

 

 13شکل 

 احتمالی تولید براي برندهاي جهانی مرکزپتانسیل صادرات خودرو ایران به عنوان 
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وري و کیفیت محصـوالت خود را تا سطح استانداردهاي جهانی  ي ایران بتواند بهرهاگر بخش خودرو
ــهم پایدار ارتقا دهد، برآورد می ــدي از حجم فروش 15تا  5کنیم که احتماالً بتواند یک سـ در  درصـ

د شامل عراق، سوریه، پاکستان نتوانکشورهاي منتخب را به دست آورد. کشورهاي هدف صادرات می
و کشـورهاي آسـیاي میانه از جمله قزاقسـتان و ترکمنستان باشند. این کشورها یک پتانسیل صادراتی    

نسیل، ایران براي دسـتیابی به این پتا  250).13کنند (شـکل  هزار دسـتگاه در سـال ایجاد می   350تقریباً 
ــتفاده کرد ومی یق توانســـت از طر تواند به مراکش بنگرد که از نزدیکی جغرافیایی خود به اروپا اسـ

، خود را به هاي تولیدي خودرولجسـتیکی راهبردي و خوشه  مراکزاي از مناطق آزاد تجاري، مجموعه
 نماید. عمده برندهاي جهانی خودرو از قبیل رنو و پژو مطرح عنوان یک صادرکننده

 باز کردن درهاي بخش خودرو به روي رقابت و در عین حال حفظ اشتغال
هاي صادراتی، دو عامل بسیار حیاتی هستند وري و تحقق پتانسـیل هاي بهرهبراي غلبه ایران بر چالش

گذاري خارجی و تکنولوژي به داخل و باید به دقت مورد موازنه قرار گیرند: شــدت جریان ســرمایه 
ی ط کنیم که ایرانبرآورد میکشـور، و سـرعت بازگشایی درهاي بخش به روي رقابت توسط دولت.   

گذاري و سازمان سرمایه«گذاري نیاز دارد. دولت، میلیارد دالر سرمایه 50سال آینده در مجموع به  20
هاي خارجی و تضمین انتقال تکنولوژي مورد گذاريرا براي جذب سرمایه» هاي اقتصادي و فنیکمک

 است. ایجاد نموده ،هاي داخلینیاز به شرکت
ــرعت و متعیین میرا المللی رقابت بین ورود بهدومین عاملی که قابلیت ایران را براي  یزان کند، س

واند تالمللی میآزادسـازي بخش خودرو توسـط دولت است. بازکردن سریع بازار به روي رقابت بین  
شدن ابتیرق تواند مانعباشـد. حرکت بسیار کند نیز می  اثرات منفی بر اشـتغال داخلی در بخش داشـته  

 بخش شود.
ــیاســت  ــته در نیروهاي بازار و کاهش س ــد. هاي حمایتی میافزایش آهس یک تواند ضــروري باش

هاي در حالی که مشوق ،براي جلوگیري از طغیان بازار باشـد  هاتعرفه مند کردنزمانتواند رویکرد می
. شوداده میاســتفات اصــلی مالیاتی و تسـهیالتی براي ترغیب همکاري با تولیدکنندگان داخلی تجهیز 

هاي جهانی را به ورود سریع ترغیب نماید. تا شرکت ریزي شوند،رو به افول برنامهتواند ها میمشوق
 تهشــدن داشــهاي داخلی بتوانند زمان براي رقابتیشــرکتباید زودتر اعالم شــوند تا  هاکاهش تعرفه

 باشند.

                                                           
250 IHS ؛OICA.؛ پایگاه داده جامع تجارت جهانی، بانک جهانی 
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تواند راهگشــا میاند هاي خودرویی خود بودهکه به دنبال نوســازي بخشتجربه کشــورهاي دیگر 
ــد. به عنوان مثال هند، بازار خود را به روي رقابت  ــاله از دهه  30یک دوره  در طولباش باز  1980س

گشـود. این کشور قبل از شروع بازگشایی بازار به رقابت، ابتدا صنعت خودروي داخلی را در معرض  
ر دین وارداتی قرار داد. امروزه، تولیدکنندگان خودروي این کشــور، رقابتی هســتند. هاي نوتکنولوژي

تجربه بسـیاري از کشـورهاي شوروي سابق که بازارهاي خود را ناگهان به روي تولیدکنندگان   مقابل، 
 هاي داخلی توان رقابت کارا را نداشتند و نهایتاًتواند یک هشـدار باشد. شرکت خارجی باز کردند، می

  المللی در آمدند.هاي بینبه تملک شرکت

 صادرات سیمان و دستیابی به خوداتکایی در فوالد: اصلی مصالح
هاي مصـالح اصلی ایران به ویژه سیمان، سنگ و فوالد، در موقعیت مناسبی براي تأمین تقاضاي  بخش

در حال حاضــر د. ایران نآینده قرار دار هاي ســاختمان و تولید طی دو دههاز بخشباالي مورد انتظار 
اي براي سه برابر کردن تولید فوالد تا سال برنامهسیمان در جهان است و ایران  بزرگترین صـادرکننده 

ــادردارد و از یک واردکننده خالص به خود اتکایی و احتماالً  2025 ــورت صـ کنندگی خالص در صـ
 نشینی عرضه جهانی برسد.عقب

 

بر اي براي سه براسیمان در جهان است و ایران برنامه کنندهایران در حال حاضر بزرگترین صادر
 را دارد. 2025کردن تولید فوالد تا سال 

 

 کم هزینه سیمان و مصالح ساختمانی است ایران یک تولیدکننده
 2011تا  2005مصــرف داخلی قوي از ســال ایران بزرگترین تولیدکننده ســیمان در خاورمیانه اســت. 

هزار تا  5سرانه  تولید ناخالص داخلیدر این دوره، ایران داراي  251است. داشته درصد رشد 10ساالنه 
ــورها نیازمندهزار دالري بر مبناي برابري قدرت خرید بو 20 ــت که کش ــتری د، و این زمانی اس  نبیش

. در سال هستندها شدن و گسترش زیرساختشهري به واسـطه سـیمان در مسـیر توسـعه خود     مقدار
میانگین کشورها قبل ، در حالی که کیلوگرم در سال رسید 750ا سرانه اوج تولید خود ب ایران به 2012

با این حال، ایران داراي  252کیلوگرم در سال بود. 450، به صـورت سـرانه   داراز رسـیدن به حالت پای 
ید لدهد، از جمله توسیمان آن را باالتر از میانگین قرار میسـرانه تولید  هاي متعددي اسـت که  ویژگی

، سطح باالي شهرنشینی و رشد قوي و مداوم مانند الوارهاي سـاختمانی  جایگزینبودن کم هزینه، کم

                                                           
 لی سیمان.الملبررسی بین 251

252 IHS. 
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را افزایش داده و به سطوح کره  خود تواند شـدت مصرف سیمان بخش سـاختمان. در نتیجه ایران می 
کیلوگرم  1100تقاضاي سیمان به اوج  هاي مشابه است. در این شرایطکه داراي ویژگی جنوبی برساند

 .رسدمیسرانه 
ممنوع کرد. از آن پس،  2008تا  2006دولت براي تأمین رشد تقاضاي داخلی، صادرات را از سال 

هاي حمل و به دلیل هزینه 253 است. ایران اخیراً به بزرگترین صـادرکننده سیمان در جهان تبدیل شده 
شود. درصد سیمان به صورت جهانی تجارت می 5نقل باال و دسترسی گسترده به مواد اولیه، کمتر از 

میلیون تن  13هاي تولید پایین و مجاورت با شهرهاي خارجی، ایران حدود با این حال، به دلیل هزینه
مقصد اولیه است.  صادر نموده 2014 میلیون تن کلینکر (یک محصـول واسـطه) در سال   6سـیمان و  

درصـدي، عراق اسـت که کمبود در این کشور باعث افزایش قیمت تا    50صـادرات با سـهم بیش از   
سنت براي  10. حتی با وجود قیمت باالي هزینه حمل و نقل با شـده است دالر در تن  100 به قریب

 20د نندگان ایران نزدیک مرز با هزینه تولیهر تن کیلومتر، بازار بغداد یک بازار اقتصــادي براي تولیدک
درصـد از صـادرات را تشکیل    30). کویت، قطر و افغانسـتان  14دالر در هر تن اسـت (شـکل    25تا 
 254کشور در آسیا و آفریقا هستند. 20دهند و بقیه شامل می

ها، تقاضــاي داخلی با ســرعت بیشــتري نســبت به عرضــه داخلی ســقوط کرد و  در خالل تحریم
در این  حتی 255رسید. 2016دالر در هر تن در اوایل سـال   30ها نیز با کاهش مواجه شـد تا به  تقیم

(قبل از بهره، مالیات و استهالك) براي تولیدکنندگان اصلی ایران حدود سود  سطوح قیمتی هم حاشیه
تواند با افزایش تقاضا، این میزان نیز افزایش ترك خود است و می اندرصـد است و همانند همتای  30

وري ســرمایه ممکن اســت، به خصــوص در چهار اي بیشــتر هم در عملیات و بهرهیابد. بهبود هزینه
درصد ظرفیت کار  70درصد سهم بازار را در اختیار دارند اما با کمتر از  40شرکت دولتی که مجموعاً 

ــهکنند. می ــیمان هم میطبیعی به کارخانه گاز عرضـ  35وري گردد؛ تواند باعث افزایش بهرههاي سـ
ــد از کوره ــال  درص ــیمان ایران در س کنند و این به دلیل تر از ظرفیت خود کار میپایین 2016هاي س

 256است. انتقال گازناکافی بودن ظرفیت 
 

 
                                                           

 المللی سیمان.گزارش جهانی سیمان، بررسی بین 253
فوریه  8المللی سیمان در دوبی، شده در کنفرانس بین، ارائه»المللی جدید براي سیمانصادرات ایران و استانداردهاي بین«حمیدرضا تاریک،  254

2016. 
 .2016 مارسفروشان ایرانی، ب خردهنهاي اعالمی از جاقیمت 255
 .2016ژانویه  4، سیمان جهانی، »کنددرصد تولید سیمان ایران را زمین گیر می 35کمبود گاز، « 256
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تواند بر شن و ماسه مصرفی در بتن و سنگریزه مورد استفاده رشد باالي تقاضا مییک الگوي مشابه از 
تر زغیرمتمرکها، سال آینده اثرگذار باشد. ساختارهاي صنعتی براي این بخش 10تا  5در راهسازي طی 

و با گسترش بخش مسکن،  2000در دهه تري نیز دارند. تر است و میانگین حاشیه سود پایینو محلی
تا  ،گرانیت و مرمر جهشـی را تجربه کردند و حتی به باالترین سـطح سـرانه سـنگ در جهان رسیدند    

شده  تههاي ساختمانی ایران در دنیا شناخسنگ 257آغاز گردید. 2014زمانی که رکود مسـکن در سال  
ســودآوري این بخش  گردد.قیمت و لوکس به اروپا صــادر میهاي گرانت و مرمر آن براي پروژهاســ

ود از تولیدکنندگان کار خ يناکارایی در استخراج و تجهیزات قدیمی است. تعداد تأثیرهنوز هم تحت 
ــاختمانی می ها تعطیل کردهرا به دلیل تحریم ــالح سـ ــیمان و مصـ ند ارزش افزوده تواناند. در کل، سـ

افزایش دهند که مستلزم  2035میلیارد دالر تا سال  16به  2014میلیارد دالر در سـال   4ناخالص را از 
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هزار  700هزار نفر فعلی به  500را از اشتغال  توانندمی گذاري اسـت و میلیارد دالر سـرمایه  60تا  40
 برسانند. 2035نفر در سال 

 تولید فوالد استدولت به دنبال سه برابر کردن 
تواند به دهد که شدت مصرف فوالد میسـرانه ایران نشـان می   تولید ناخالص داخلیهمانند سـیمان،  

 258درصد آن وارداتی است. 20کند که میلیون تن فوالد مصرف می 20سـرعت رشد کند. ایران ساالنه  
 500یا سرانه یون تن میل 40کند تا به درصـد رشـد می   6سـاالنه   2025این مصـرف احتماالً تا سـال   

 یافته در اروپا و آمریکاي شمالیاین سـطح مصـرف، باالتر از اکثر کشـورهاي توسعه   برسـد.  کیلوگرم 
دت آن است که رشد ش دهندهه آسیایی است که این نشانیافتاست و اندکی کمتر از کشورهاي توسعه

 259شد. کم خواهدمصرف ایران احتماالً 
ــا،  ــاالنه براي تأمین این تقاض ــه برابر کردن تولید فوالد از س  52میلیون تن فعلی به  17ایمیدرو س

در شـرایط عرضـه بیش از حد توسط چین،    260اسـت.  گذاري کردهرا هدف 2025میلیون تن تا سـال  
 2016در بودجه درصــدي را براي واردات محصــوالت فوالدي تعیین کرده که  20دولت ایران تعرفه 

 حاشیهسازد که این، تولیدکنندگان ایرانی را قادر میرسد. درصد هم می 35صوالت تا حبراي برخی م
ســال گذشــته علیرغم کاهش  5درصــدي را طی  30حدود  (قبل از بهره، مالیات و اســتهالك)ســود 
تولید فوالد طی ده سال آینده از بازار داخلی تقریباً تمام ارزش افزوده باشند.  هاي جهانی داشتهقیمت
وري بخش را قادر سازد که رشد نموده و بهره این ها ضروري باشد تاشـاید وجود تعرفه بود.  خواهد

به ســمت محصــوالت با ارزش  رفتنو  مدت بهبود دهد، اما تنوعگذاري جدید در کوتاهرا با ســرمایه
 گر صنعت فوالد بتواند درالزم است. امدت و بلندمدت پذیري و ثبات در میانافزوده هم براي رقابت

ــرفاً به دلیل اینکه مورد حمایت   زنجیره خوداتکایی داراي  ،اي قرار داردتعرفهارزش رقـابت کند، صـ
  منطق اقتصادي نیست.

ــتفاده از  ــفنجیایران به دلیل اس ــت. این آهن از  به  آهن اس ــلی تولید، متمایز اس عنوان روش اص
 63دود است. ح سنگ احیا شدهذغالتوسـط گاز طبیعی یا  گردد که آهن با کیفیت باال تولید میسـنگ 

درصـد از قراضه آهن استفاده   33گیرد؛ بلند صـورت می درصـد تولید جهانی فوالد خام توسـط کوره  
درصد احیاي مستقیم یا  80یش از در ایران، ب کنند.درصـد از آهن اسفنجی استفاده می  4کنند؛ تنها می
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این نوع آهن داراي سطح  261شود.را شامل میدرصد تولید دنیا  20هن اسـفنجی اسـت که این خود   آ
 تأثیروري ؛ با این حال، سیلیس باالتر آن بر بهرهاسـت ناخالصـی کمتري نسـبت به اکثر انواع قراضـه    

گذارد. ارزش اسـتفاده از آهن اسـفنجی به جاي دیگر منابع فلزي، بستگی به کاربرد نهایی فوالد و   می
دهد، باید توازنی در ترکیب ن ظرفیت تولید خود را افزایش میهزینـه مواد خام دارد. همانطور که ایرا 

 ایجاد نماید.  ،شده توسط بازار داخلی محصوالت نهایی فوالد تقاضامواد خام، روش تولید و 
هزار دالر به ازاي هر کارگر اســـت که یک چهارم  7تر از پایین ،وري ایران در تولیـد فلزات بهره

ــد  20تواند تا بهبود در عملیات می 262یدکننده در منطقه اســـت.ترکیـه به عنوان بزرگترین تول  درصـ
ها را کاهش دهد. مضــاف بر این، یک نقشــه جامع فوالد که ترکیب تولید و واحدهاي صــنعتی هزینه

بر خالف برخی دیگر وري و جایگزینی واردات را افزایش دهد. تواند بهرهلحاظ کند، مییکپـارچه را  
تواند یک عامل تغییردهنده باشد، زیرا ایران در حال بر در ایران، انتقال تکنولوژي نمیاز صنایع سرمایه

را در اختیار  264اچ واي الو  263میدرکسافته توسط یحاضـر هم دو تکنولوژي احیاي مسـتقیم توسعه   
 دارد.

ــت ــنعتی چابهاایمیدرو بر فرص ــادي هاي منطقه آزاد تجاري ص ر، بندر عباس در منطقه ویژه اقتص
گذاري خارجی به حجم خلیج فارس، و عسـلویه در منطقه ویژه اقتصـادي انرژي پارس براي سرمایه  

به گاز طبیعی میلیون تن تأکید دارد. هر یک از این سه منطقه  2/8میلیارد دالر و ظرفیت سـاالنه   75/4
قال مواد خام و صادرات احتمالی آهن اسفنجی دسـترسـی داشـته و داراي زیرساخت بندري براي انت   

ــتنـد.  ــتیـابی بـه هدف تولید    265هسـ میلیارد دالر  25میلیون تن فوالد، ایران به قریب به  52براي دسـ
 گذاري نیاز دارد.سرمایه

ارزش در فوالد و به ویژه آهن اسفنجی، دسترسی به سنگ آهن با کیفیت،  ایجادهاي اصلی محرك
 باشد نیاز داشتهآهن  به وارداتکاربردهاي رقیب براي گاز طبیعی و تقاضـاي داخلی است. اگر ایران  
 ارداتو نجی در مقابلفن اسآهیا با هزینه فرصـت باالي اسـتفاده از گاز طبیعی مواجه شود، جذابیت   

یران اســرانه،  داخلیتولید ناخالص با توجه به ســطح مورد انتظار یابد. عالوه بر این، کاهش میفوالد 
و با شرایط نامساعد جهانی براي  بود خواهد را شاهد 2025احتماالً گسـترش تقاضاي داخلی پس از  

 2035تا سال  در سال خود میلیون تن 52اگر ایران به هدف تولید ساالنه شد.  صادرات مواجه خواهد
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 16 فلزات بتواند به تقریباً کنیم که ســهم ارزش افزوده ناخالص صــنعت تولیددســت یابد، برآورد می
 هزار نفر افزایش دهد. 850هزار نفر به  600میلیارد دالر برسد و اشتغال را از 

 فروشی: برندهاي داخلی بازار پرمصرف را در اختیار دارندو خرده روزانه کاالهاي مصرفی
تر از ی در ایران باالفروشایرانیان، خریداران بزرگی هستند. بر اساس برابري قدرت خرید، سرانه خرده

 266).15و تقریباً برابر آلمان است (شکل  بودهروسیه، ترکیه، و مالزي 
 

شود در حالی که این رقم در را شـامل می  روزانه درصـد کل فروش کاالهاي مصـرفی   8واردات تنها 
 درصد است. 40مالزي، مکزیک و روسیه بیش از 

 

ــرفی روزانـه را در اختیار دارند.    برنـدهـاي داخلی، خرده   ــی و کـاالهـاي مصـ تنها   267کارفورفروشـ
تعداد اندکی برندهاي جهانی مانند فروش جهانی اسـت که حضـور چشمگیري در ایران دارد و   خرده
ها نشان بررسی. با این وجود، در داخل ایران هستندداراي تولید  270یونیلورو  269بیرسدورف، 268نستله
ــبت به برنهاي باالتري المللی داراي کیفیتدهد که ایرانیان اعتقاد دارند که برندهاي بینمی دهاي نسـ

هاي تقلیدي مانند هاي مواد غذایی با نامانبوه فروشــگاهیک جلوه از این موضــوع،  271داخلی هســتند.
ــوخاري کابوکی (، 272پیتزا هـات  ــت.  274دونالدمش  و، KFC(273مرغ سـ کنار حجم و پویایی  دراسـ

 هاي چندملیتیالمللی، ایران را به بازاري در حال رشــد براي شــرکتمصــرف، تمایل به برندهاي بین
فروشی در محله زعفرانیه تهران افتتاح یک لباس 275روبرتو کاوالی ،2016است. در فوریه  تبدیل نموده

 277سفورادهد. را به ایران گسترش می فعالیت خود 2017اعالم نمود که تا پایان  276گروه اپیرالنمود. 
 278است.هاي متعدد در ایران اعالم داشتههایی را براي گشایش فروشگاههم برنامه
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267 Carrefour 
268 Nestle 
269 Beiersdorf 
270 Unilever 
271 IranPoll.com 
272 Pizza Hat 
273 Kabooky Fried Chicken 
274 Mash Donald 
275 Roberto Cavalli 
276 Apparel Group 
277 Sephora 
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 ایران، داخلی هستندبرند برتر مواد غذایی در  10: تمام در حال رشد کاالهاي مصرفی روزانه
وش کند، و کل فرفروشــی داخلی را تأمین میبیشــتر بازار خرده بخش تولید کاالهاي مصــرفی روزانه

ــال  ــد در فروش میمیلیارد دالر بود. برآورد  60قریب به  2015داخلی در سـ کنیم که با تحریک رشـ
، کل فروش 2035تا سال اي ساالنه میلیارد دالري فروش صادراتی منطقه 50فروشـی و فرصت  خرده

ارزش افزوده  متضمنمیلیارد دالر برســد. این  235بتواند به  2035کاالهاي مصـرفی روزانه در سـال   
در حالی که  ،است 2035سـال  درصـدي در   7و رشـد سـاالنه نزدیک به   میلیارد دالري  62ناخالص 

 15شکل 

 فروشی بیش از متوسط داردخرده ایران سرانه

Retail sales per capita, 2014 
$, purchasing power parity 

Total retail sales, 2014 
$ billion, purchasing power parity  

464

1,250

1,895

2,479

2,487

2,562

3,693

3,897

4,389

5,210

5,858

7,719

8,952

Turkey 

Brazil 

China 

Malaysia 

Average 3,912

Nigeria

Vietnam 

India

Mexico 

Russia 

Iran 

Germany 

Japan 

United States 

0.1

0.4

1.6

0.5

0.1

1.0

0.4

3.4

2.9

0.2

0.3

0.3

0.6

SOURCE: Euromonitor International; World Bank; McKinsey Global Institute analysis 
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 امر وري، اینون عواید بهرهاست. بدهمیلیارد دالر بود 15حدود  2014ارزش افزوده ناخالص در سال 
 وري مکزیکهزار نفر به اشــتغال بخش اضــافه نماید. اگر ایران بتواند به ســطح بهره 900تواند تا می

 یابد.زایش میهزار نفر اف 850درصد افزایش)، اشتغال این بخش بیش از  50حدود دست یابد (
 8داخلی اســت. واردات، بخش کاالهاي مصــرفی روزانه ایران تحت ســلطه محصــوالت تولیدي 

دهد، در حالی که این رقم در مالزي، مکزیک، درصــد فروش کاالهاي مصــرفی روزانه را تشــکیل می
 279درصد هستند. 70بیش از  یدرصـد اسـت. در ترکیه، محصـوالت واردات    40هند و روسـیه بیش از  

هاي داخلی یگزینکه مملو از جا ها نیز آشـکار است هاي فروشـگاه تمایل داخلی این بخش در قفسـه 
 برندهاي جهانی از مایع دستشویی و پودر رختشویی تا کچاپ و خمیر دندان است.

 51و  دهدی و آشامیدنی، بیشترین سهم بخش کاالهاي مصرفی روزانه را تشکیل میفروش خوراک
یی تمام ده برند مواد غذا 280شــود.را شــامل می 2015فروش در ســال  دالرمیلیارد  60از  دالرمیلیارد 

یشی و آرااند. محصوالت هاي ایرانی تولید شدهبندي، برندهاي داخلی هسـتند که توسط شرکت بسـته 
دهند، حضــور بیشــتري از درصــد کل فروش کاالهاي مصــرفی روزانه را تشــکیل می 7که  بهداشــتی

عالوه بر این، است.  281نیوآ بیرسدورفالمللی را شاهد هستند و برند اول در این قسمت، برندهاي بین
ها در آن بسیار محدود ایران بزرگترین بازار لوازم آرایشـی در خاورمیانه اسـت اما مشـارکت خارجی   

درصد از سهم بازار را  2در این بازار حضور دارد اما تنها  283پروکتر و گمبلبه عنوان مثال،  282اسـت. 
 284در اختیار دارد.

ر دهاي خوراکی مورد استفاده یر ایران، از روغنهاي تولیدي چشمگغلبه برندهاي داخلی با توانایی
 شود.می ، پشتیبانیهاشده در شویندهکاربردههشـده تا مواد معدنی و پتروشیمیایی ب بنديغذاهاي بسـته 

هاي گســترده عرضــه و توزیع بندي مدرن و زنجیرههاي بســتهتولیدکنندگان داخلی داراي زیرســاخت
 هستند.

درصــد فروش کاالهاي مصــرفی روزانه و  4میلیارد دالر یا برابر  4/2حدود ایران ، 2014در ســال 
درصـد این میزان به عراق و افغانســتان صادر شد اما به   60عمدتاً مواد غذایی را صـادر نمود. حدود  

نســبت  285.اســت هپاکســتان، ترکمنســتان، ترکیه و امارات متحده عربی نیز صــادرات صــورت گرفت 
                                                           

 .IHSسازمان گمرك ایران؛  279
280 Certius 
281 Beiersdor's Nivea 

 یورومانیتور. 282
283 Procter & Gamble 

 یورومانیتور. 284
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درصد  36ر از مراکش، تونس، ترکیه و مصر است که به طور میانگین ، کمتمزبور صـادرات به فروش 
کنند و این بدین معنی است که ایران پتانسیل رشد صادرات را دارد. در طول فروش خود را صادر می

درصد رشد داشته و این تقریباً  6/4صـادرات ایران به طور میانگین سـاالنه با نرخ    ،سـال گذشـته   20
اگر ایران بتواند به سطوح همتایان خود تا سال   286 صـدي همتایان آن اسـت.  در 5/9نصـف میانگین  

 میلیارد دالر افزایش یابد.  53تواند به برسد، صادرات می 2035
 المللی چشمگیرگذاري بینهاي احتمالی براي سرمایههاي داخلی، فرصـت علیرغم تسـلط شـرکت  

 ،کندهمتایان است، از صنعت داخلی ایران حمایت میدرصد و باالتر از دیگر  25هایی که است. تعرفه
طوالنی  ســـابقه یونیلورو  نســـتلهبه عنوان مثال،  287نمایند.اما همچنین ترغیب به تولید داخلی نیز می

ــرکاي   ــرکت داراي ش ــتند. فعالیت در ایران را دارند و هر دو ش محلی و امکانات تولیدي داخلی هس
ــایبنـابراین برنـدهاي بین   ــادرات منطقهالمللی شـ اي د به ایران به عنوان یک جایگاه تولیدي براي صـ

ــرکت بینی میبنگرند. پیش ــاالنه براي شـ هاي جهانی مواد غذایی و کنیم که کل فرصـــت فروش سـ
میلیارد دالر برسد که این هم ناشی  53به  2035تواند تا سال کنند، مینوشـیدنی که در ایران تولید می 

 اي است.رات منطقهاز فروش داخلی و هم صاد

 هستند غیرمتمرکزفروشان، فروشی: میزان مصرف باال است اما خردهخرده
ــال  ــی در ایران میزان واقعی خرده 2014در سـ از لحاظ ارزش افزوده  288میلیارد دالر بود. 128فروشـ

میلیون نفر کارکن،  5/2با و  میلیارد دالر) 28( فروشـــی پنجمین بخش بزرگ کشـــورناخالص، خرده
کنیم که تا بینی میپیش 289است.درصد از کل اشتغال ایران)  12(چهارمین بخش بزرگ از نظر اشتغال 

این متضمن این  290میلیارد دالر افزایش یابد. 400فروشـی ساالنه داخلی به بیش از  خرده 2035سـال  
افزایش یابد که نرخ  2035میلیارد دالر تا سال  90اند به بیش از وتاست که ارزش افزوده ناخالص می

تواند منجر به درصد، این می 70وري قریب به درصد را در پی دارد. حتی با نرخ بهره 6رشـد ساالنه  
 در اشتغال این بخش در ایران گردد. میلیون نفري  4/1افزایش 

فروشــی ایران انداز خردهنفر)، چشــم 90 هزار فروشــگاه (یک فروشــگاه به ازاي هر 850با حدود 
هاي کوچک مستقل است. فروشگاه رفاه به عنوان است و اصوالً متشکل از فروشگاه غیرمتمرکزبسیار 
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ــگاه زنجیره ــهم بزرگترین فروش ــدي در بازار  4/1اي ایران، س در حالی که به  ،داردمواد غذایی درص
درصدي از بازار را در اختیار  28سـهمی   ،بریتانیابه عنوان پیشـرو در   291تسـکو عنوان مثال فروشـگاه  

هاي در بخش غیرخواروبار حتی بیشـتر از این اسـت و در این بخش نیز فروشگاه   چندپارگی 292دارد.
هایی در بازار هاي مســتقل یا فروشــگاهکوچک مســتقل عمده بازار را در اختیار دارند که عمدتاً مغازه

 هستند. 
 ها در خاورمیانه) ومدرن مانند ســیتی ســنتر اصــفهان (یکی از بزرگتریناگرچه تعداد مراکز خرید 

فروش خواروبار  باز هم عمدهاما  ،مال در تهران در شـهرهاي بزرگ ایران در حال افزایش است اطلس
درصد از کل فروش  6تنها  2014گیرد؛ در ســال هاي سـنتی صـورت می  و غیر آن توسـط فروشـگاه  

هاي در حال حاضــر، علیرغم رشــد تعداد ســایت 293بود. ورت گرفتههاي مدرن صــتوســط فروشــگاه
ــورت تجـارت الکترونیـک، بخش کوچکی از کل فروش خرده   ــی از طریق خرید اینترنتی صـ فروشـ

در برنامه توســعه ســعی کرده که از هاي مبادالتی، گیرد. دولت براي افزایش تقاضــا و کاهش هزینهمی
ــع مالیات بر ارزش افزوده کمت هاي تجارت الکترونیک را افزایش ر، فروش از طریق کانالطریق وضـ

 294دهد.
ــگاه ــریب نفوذ پایین فروش ــتثنایی نیســت. تحقیقات ض هاي مدرن در ایران امري غیرمعمول و اس

ــکال قدیمی در بازارهاي در حال ظهور در برابر   مکنزي ــان داده کـه اشـ ــازي مقاومت مدرننشـ سـ
واند تمی ،فروشی مدرنبیانگر این اسـت که گذر به سمت خرده ترکیه  یا این وجود، نمونه 295کنند.می

فروشی درصد خرده 80بیش از  296مام اند پاپهاي سنتی فروشگاه 2006بسـیار سـریع باشد. در سال   
ــال    ــتند؛ در سـ ــد بودند و فروش  62آنها کمتر از  2013خواروبـار در ترکیـه را بر عهده داشـ درصـ

فروشی وري نیروي کار در بخش خردهبهره 297افزایش یافت.درصـد   42ها در این دوره سـوپرمارکت 
تواند می ،تر در مقیاس بزرگل مدرنادرصـد است. حرکت به سمت اشک  67تر از ترکیه با ایران عقب
 اما ایران باید به دنبال بهبود در تمام امور باشد. ،فروشی باشدوري در بخش خردهمحرك بهره
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به فروشی، درصد از نیروي کار خرده 16یک اولویت است. تنها  پذیري نیروي کار،افزایش انعطاف
ــتند در ح درصــد  35لی که این رقم در آلمان، بریتانیا و ایاالت متحده حدود اصــورت پاره وقت هس

برچســب شــوند، مانند وري میهایی که باعث بهبود بهرهایران همچنین در اتخاذ تکنولوژي 298اســت.
باعث افزایش کارایی، کاهش ســرقت وبهبود مدیریت انبارداري  هاتی کقیمت الکترونیک و دیگر امکان

ــوندمی ــیبرداري از مزایاي مقیاس خردهنهایتاً، براي بهره اســت. ، کُند عمل کردهش هاي مدرن، فروش
هاي خرید را گسترش داده تا قدرت خود از کنسرسیوم اسـتفاده توانند هاي سـنتی ایران می فروشـگاه 

 کنندگان افزایش دهند.خرید خود را در مذاکره با عرضه

انند به توشناسی که میهاي باستانگنجینههاي اسکی، خطوط ساحلی و گردشـگري: پیست 
 هاي جهانی تبدیل شوندجاذبه

 بقایايا ت گرفته با فاصله اندك تا تهران هاي اسکیاز پیست هاي گردشگري فراوانایران داراي جاذبه
سایت  19ارم در شـیراز اسـت. ایران داراي    سـاله امپراطوري هخامنشـی در پرسـپولیس و باغ    2500

ســاحل مناسب میراث جهانی یونسـکو اسـت که بیشـتر از یونان اســت و مضــاف بر آن، داراي یک    
ــتانی براي ورزش 20در دریاي خزر، روي پیاده ــواحل خلیج فارس و پایگاه کوهس ــتانی، س هاي زمس

ایران است. با لحاظ مسافران داخلی و خارجی، که مقصد گردشگري مذهبی  (ع) استحرم امام رضا 
ــال  ــگر داشــت  63تقریباً  2014در س ــگر خارجی  4که از این تعداد تنها میلیون گردش میلیون گردش

پایدار  2011ي رکود از سال هاي اقتصاد بود که در خالل دورهري یکی از معدود بخشبودند. گردشگ
 299.ماند و تاب آورد

 

ا بها به شدت کاهش یافت اما یافته ثروتمندتر در طول دوره تحریمکشورهاي توسعه ناشی ازگردشـگري  
 آورد.پایدار ماند و تاب  2011ي رکود از سال این وجود این بخش در طول دوره

 

 یافته براي تقویت رشد و اشتغالاستقبال از گردشگران کشورهاي توسعه
نیافته بخش گردشـگري ایران نسبتاً توسعه هاي مشـابه،  در مقایسـه با دیگر کشـورهاي منطقه با جاذبه  

قام شود. این ارز اشتغال را شامل میدرصد ا 8/1و  تولید ناخالص داخلیدرصـد از   3/2اسـت و تنها  
درصد اشتغال کشور  5درصد کل اقتصاد و  6از نصـف مصـر است که در آن، گردشگري تقریباً   کمتر 

 ورهد طول در ثروتمندتر یافتهتوسعه کشورهاي جانب از گردد. عالوه بر این، گردشگريرا شـامل می 
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از شش میلیون گردشگر خارجی،  4یافت و بیش از سه چهارم تعداد ساالنه  کاهش شدت به هاتحریم
 300شوند.ور افغانستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان وارد میکش

با توجه به مواهب طبیعی و فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ایران، گردشگري پتانسیل تبدیل به یک 
، میانگین خرج هر 2014و  2011هاي ). بین سال16منبع قابل توجه رشـد و اشـتغال را دارد (شـکل    

دالر رســید. بر مبناي  193دالر به  545حدود دو ســوم کاهش یافت و از ی در ایران گردشــگر خارج
برابري قدرت خرید، این کمتر از نصـف خرجی است که گردشگران خارجی در ترکیه و یک چهارم  

این کاهش مخارج ناشی از عوامل متعدد است که از آن جمله  301خرج این گردشگران در مصر است.
عبارتند از: تغییر در ترکیب گردشـگران به طوري که گردشگران غربی کمتري از ایران بازدید نمودند؛  

شده از ایران را به کشورهاي مبدأ گردشگران که انتقال کاالهاي خریداريالمللی هاي بینتشدید تحریم
 کرد؛ و کاهش شدید ارزش ریال.یبا دشواري مواجه م
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ــتفـاده از معیـارهاي بین     ــه همچون پویش موفق مالزیایی براي تقویت مـا بـا اسـ المللی براي مقایسـ
 94پتانسیل رشد به بیش از سال آینده  20کنیم که گردشـگري در ایران طی  گردشـگري، محاسـبه می  

زوده بود. ارزش اف المللی خواهندمیلیون نفر از آنها گردشــگران بین  28میلیون گردشــگر را دارد که  
دالر فعلی  درمیلیا 9ابر شود و این بخش را از بر 5تواند در این دوره بیش از ناخالص گردشـگري می 

تواند منبع مهمی براي اشتغال باشد میلیارد دالري تبدیل کند. گردشگري همچنین می 59به یک بخش 
 ایجاد نماید. 2035هزار شغل تا سال  800و تقریباً 

 بهبودیافته براي تحقق اهداف ایران ضروري استهاي زیرساختخدمات و 
تبدیل شـدن به یک بازار گردشـگري گسـترده، مسـتلزم بهبود و توسعه قابل توجه بخش گردشگري     

هاي هواپیمایی باید به ظرفیت خود افزوده و خدمات خود را ارتقا دهند. به ها وشرکتاست. فرودگاه
سال است؛  23هواپیما با میانگین عمر بیش از  200امل ناوگان مسـافربري هوایی ایران ش عنوان مثال، 

ــت. دو فرودگاه  9هواپیما، کمتر از  600در مقـابـل، میـانگین عمر ناوگان ترکیه با حدود     ــال اسـ سـ
ــتانبول به  ،المللی را تحت پوشــش دارندمقصــد بین 59المللی تهران تنها بین در حالی که فرودگاه اس

 و ها و دیگر امکانات و تسهیالت نیز نیاز به کیفیت بیشتر دارندالمللی پرواز دارد. هتلمقصد بین 248
تر از همتایان خود است و هر هتل هاي ایران بسیار عقبتعداد آنها نیز باید افزوده شـود. ظرفیت هتل 

اسـت. به طور مشابه، ایران به  اتاق  119ی که این رقم در ترکیه در حال ،اتاق دارد 25به طور میانگین 
ها و مجامع کسب و امکان برگزاري کنفرانساست که ستاره کمتري  5و  4هاي طور نسبی داراي هتل

است. دولت اخیراً خبر از ها را مورد توجه قرار دادهکند. ایران برخی از این شـکاف کار را محدود می
 داده  304اي تی آرو   303امبرآئر، 302ایربــاسهواپیمــاي تجــاري از  100بیش از  تفــاهمی براي خریــد

ورود به این بازار را شروع  307روتاناو  306آکورالمللی متعدد از جمله اي بینهاي زنجیرههتل 305اسـت. 
یک تفرجگاه لوکس را در ساحل خزر  2017در سال برنامه دارد  308المللی ملیاهاي بینهتلاند و کرده
 309اندازي نماید.راه

                                                           
302 Airbus 
303 Embraer 
304 ATR 

 .2016ژانویه  28، بی بی سی، »کندهواپیما به ایران امضا می 118میلیارد دالري را براي فروش  25شرکت ایرباس توافقی « 305
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ــرمایه ــال حدود  20کنیم طی گذاري که برآورد میعالوه بر الزامات س ــد،  130س میلیارد دالر باش
ــگري هم باید ارتقا یابد. بهره هزار دالري به ازاي هر نیروي کار در این  71وري کارایی بخش گردشـ

همتراز اســت. به عنوان  ، به طور چشــمگیري کمتر از کشــورهايبخش بر مبناي برابري قدرت خرید
اســت. اندازه نســبتاً درصــد بیشــتر  70وري نیروي کار در بخش گردشــگري ترکیه بیش از مثال، بهره

ناکافی کارکنان، تسلط ناکافی بر زبان انگلیسی و تمرکز بر مسافران داخلی به  ها، آموزشکوچک هتل
ــگران بـا ارزش خارجی، همه باعث عقب ماندن بهره   هاي ایران هیچ گردد. هتلیوري مجـاي گردشـ

دســترسی و قابل هاي گردشـگري جهانی ندارند و این باعث محدود شــدن  ارتباطی با اکثر وبسـایت 
ــگران بین ــد این  المللی میرویت بودن براي گردش ــدن رش گردد. عوامل دیگري که باعث محدود ش

دود ده از کارگران فصلی را محعبارتند از قوانین نیروي کار که قابلیت استفا شـوند، میبخش در ایران 
هاي کند و عدم ارتباط ایران با سـیسـتم بانکداري جهانی. موضوع اخیر بدین معنی است که کارت  می

ــتفاده نیســـت.  اعتبـاري و چـک   ــتگاههـاي خارجی در ایران قابل اسـ هاي خودپرداز در ایران با دسـ
ر مخارج گردشگران خارجی است. هاي بانکی خارجی مرتبط نیسـتند و لذا پول نقد تنها ابزا حسـاب 

ل هاي اعتباري آمریکایی غیرقاباست: گرچه هنوز هم کارتالبته شروع به تغییر با سرعت کم آغاز شده
هاي اعتباري آسیایی در حال کار براي ارتباط با سیستم بانکی ایران استفاده خواهند ماند، برخی کارت

 310هستند.
ــهیالت، و مدیریت بازاریابی بینهاي کشــورهاي دیگر از طریق پویش المللی، بهبود خدمات و تس

اند. به عنوان مثال، تر همچون مرجع متمرکز گردشــگري، در تقویت گردشــگري خود موفق بودهقوي
ــیانمود مالزي، «مالزي از طریق پویش  ــته  »311تمام مظاهر آس که میراث فرهنگی غنی مالزي را برجس

اســت.  برابر کرده 3بیش از  2006تا  1998هاي ور را بین ســالکند، ورود گردشــگران به این کشــمی
ــته و این تا اندازه  ــد زیادي داش ــگري ترکیه هم رش ــوقبخش گردش هاي مالیاتی براي اي به دلیل مش

  312است.توسعه ساحل جنوبی و آنتالیا توسط بخش خصوصی بوده
ــرفته نیازمند یک فعالیت ه    ــگري پیشـ ــط تبـدیـل ایران بـه یک بازار گردشـ ماهنگ و ثابت توسـ

اي را براي توسعه این بخش هاي داخلی و دولت ایران است. دولت برنامهالمللی، بنگاههاي بینشرکت
میلیون گردشــگر تا سال  20المللی به در نظر دارد که شـامل یک هدف براي افزایش گردشـگران بین  

کمک به دستیابی به این هدف، براي . استسـاله ما سـازگار    20هاي بینیاسـت که این با پیش  2025
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311 Malaysia, Truly Asia 
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گذاري خارجی را به این صنعت جلب گذاري را تعریف نموده که سرمایهپروژه سـرمایه  1300دولت 
ــگري جدید، براي  هادولت اعالم کرده که تمام هتل 313د.ننمایمی ــال از مالیات بر  5و مراکز گردش س

کشور، روادید هنگام ورود دریافت  9بود و گردشـگران از تمام کشـورها به جز    درآمد معاف خواهند
تواند زمینه را براي توسعه گردشگري از طریق تعریف راهبرد واحد براي بخش، دولت می 314کنند.می

ها، اي براي تقویت زیرساختهاي سرمایهگذاري در پروژهگذاري خارجی، و سرمایهتشـویق سـرمایه  
ــگري و حفظ اماکن میراث فرهنگارتقاي جاذبه  تواند بهی، فراهم نماید. دولت همچنین میهاي گردش

تشــکیل برند جهانی ایران و تبدیل ایران به یک مقصــد گردشــگري، هاي بازاریابی عمده براي پویش
 بپیوندد.

هاي ایرانی باید کیفیت پیشنهادهاي گردشگري به گردشگران و مسافران خارجی را افزایش شرکت
براي اسکان افزایش هزار اتاق هتل جدید  60تواند به یران میا 2035کنیم که تا سال دهند. برآورد می

 ایرانی ساخته هايد توسط شرکتنتوانباشد که بسیاري از آنها می نیاز داشتهشده گردشگران بینیپیش
گردشگران طبیعت هاي گردشگري همچون توانند پیشنهادهاي بهتر در خصوص خوشه. آنها میدنشو

 اشند. ب ان داشتهبازو اسکی
المللی به ســمت شهرهاي توانند از طریق افزایش مسـیرهاي هوایی بین هاي چندملیتی میشـرکت 

ــاخـت هتل  ــگري، باعث افزایش ایران، سـ ــد گردشـ هاي باکیفیت و ترویج ایران به عنوان یک مقصـ
ــوند. با ایجاد برنامه  ــگران به ایران ش ــگري، آنها  گردش ــی در هتلداري و مدیریت گردش هاي آموزش

هاي مدیریت هتلداري در ایران برخی رشتههاي مدیریت محلی کمک کنند. به بهبود مهارت توانندمی
سوادکوه وجود  از جمله در دانشـگاه عالمه طباطبایی، دانشـگاه تهران و دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد    

درصد  10سال آینده ساالنه نزدیک به  20تواند طی ها، گردشگري ایران مید. با ترکیب این تالشندار
 رشد نماید.
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 بنیانر به یک اقتصاد دانشاگذ. 2-3
اگر ایران بتواند برتري آموزشـی خود را، به خصـوص در علم و مهندسی که در فصل پیشین توضیح   

بنیان شتواند کل اقتصاد دانهاي مرتبط با تکنولوژي بلکه مینه تنها بخشدادیم، تحت کنترل در آورد، 
دید در جخود را تقویت نماید و به سمت عصر دیجیتال خیز بردارد. نوآوري کلید توسعه محصوالت 

ــوالت دارویی خواهدهاي مختلف از نرمزمینه ــتفاده از   افزار تا محص ــت اس بود. ایران همچنین فرص
 خود براي جذب کارهاي با ارزش افزوده باال را دارد. نیروي کار ماهر

که فاقد ساختارهاي بازار ، مالی تواند تقویت و اصـالح ســیستم یک نقطه شـروع براي کشـور می  
ه همچنین نیاز ب ایرانسـرمایه اسـت که براي رشـد آتی حیاتی هسـتند، و آزادسازي بازار بیمه باشد.     

خدمات راهبردي، حســـابداري و  ،نند به کســـب و کارهااي دارد که بتواهاي خدمات حرفهشـــرکت
ــاوره ــور در حال تغییر اســـت و نیازمند  ارائـه نمـاینـد.     یهـاي حقوق مشـ بخش مخـابرات این کشـ

هاي جدید فناوري اطالعات است. ایران حتی باند و زیرساختهاي پهنگذاري در تکنولوژيسـرمایه 
ــیل تبدیل به  ــپاري براي برون مرکزيپتانسـ را دارد و بخش کوچک دارویی این  ي اطالعاتفناورسـ

 که در حال حاضر تنها از طریق استاي هاي علمی براي تولید داروهاي پیشرفتهکشـور دارایی قابلیت 
 وبنیان را در اقتصاد ایران افزایش دهد، شـوند. دولت امید دارد که سهم بخش دانش واردات تأمین می

 ایران به پیشرو در منطقه تبدیل شود.
 

 کنند.ها در ایران، شرایط استانداردهاي جهانی را برآورده نمیکپی رایت و حفاظت از داده
 

ها، نیاز به تغییرات مهمی به خصــوص در حوزه قانونگذاري و اجراي براي محقق کردن این پتانســیل
ن ایراشوند.  ها وجود دارد تا استانداردهاي جهانی برآوردهرایت، مالکیت معنوي و حفاظت از دادهکپی

است. به عنوان  کشـور منطقه رتبه آخر را کسـب نموده   35از لحاظ حمایت از مالکیت معنوي از بین 
این باعث گسترش  315توانند ثبت اختراع شـوند. هاي دارویی نمیفرمول ،مثال، بر اسـاس قوانین ایران 

النه داروهاي تقلبی، داروهاي تقلبی و بازار ســیاه دارو شــده به نحوي که برخی اوقات، فروش ســا  
 316گردد.غیرقانونی یا قاچاق، دو برابر محصوالت قانونی می
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 بود خدمات مالی: بازسازي عمیق و آزادسازي، ضروري خواهد
هایی هستند که هیئت مدیره آنها توسط هاي ایران، که بسـیاري از آنها دولتی یا نیمه خصـوصـی   بانک

 دهند که در بیناي را به جمعیتی وســیع ارائه میســطحی از خدمات مالی پایهشـوند،  دولت تعیین می
کشـورهاي معیار، نسـبتاً باال اسـت. اما بخش بانکی از لحاظ پیشرفتگی محصوالت، مدیریت ریسک،    

 317، عقب است.فناوري اطالعات، کارایی استقراض و زیرساخت کفایت سرمایه
انکداري نیافته هستند. ببازارهاي سـرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصـاد، نسبتاً توسعه  

ــرمایه ــرمایه س ــده و س ــت. گذاري خطرپذیر گذاري هنوز به طور کامل ایجاد نش در حال پیدایش اس
ــتم مالی  ي به دلیل تحریمدتاحدي زیا ــیس ــ از دیگر نقاط جهان جدا مانده ایرانها، س ت؛ تنها یک اس

 نشده هاي استفادهفرصت 318شوند.المللی نگهداري میدرصـد از سـهام و اوراق بهادار به صورت بین  
تواند بـازارهـاي مـالی ایران با بازارهاي جهانی وجود دارد. در طول زمان این می    ادغـام براي زیـادي  

 الی رشد اقتصادي نماید. هاي سرمایه مورد نیاز براي تأمین مکشور را قادر به جلب و جذب جریان
 10ساالنه به طور میانگین  2035توانند تا سال هاي مالی میکنیم که داراییبه طور کلی، برآورد می

 2014میلیارد دالر سال  7درصد رشد نمایند. این باعث افزایش ارزش افزوده ناخالص بخش بانکی از 
 گردد.هزار شغل می 450میلیارد دالر و ایجاد  52به 

ــرفتگی بخش مالی، ایران می  ــعه عمق و پیش ــارکت فعال و تخصــص  در توس تواند از مزایاي مش
درصد و در مناطق آزاد  40گذاران خارجی مجاز به تملک تا مند گردد. سرمایهالمللی بهرهبازیگران بین

 سقفبه گران ایرانی نیز محدود ها هستند. تملک خارجی بیمهدرصـد از سـرمایه سهمی بانک   100تا 
ــت. برنامه  49 ــدي اس ــهیل محدودیتدرص هاي کامالً ها براي افتتاح بانکهاي خارجیهایی براي تس

 319خارجی در ایران در حال انجام است.

 گري مالی استایران داراي سطح باالیی از شمول مالی اما سطح ناکافی از واسطه
ویت رشد بخش بانکداري باعث تق 1990سازي و رشد اقتصادي سریع در اواخر دهه موج خصوصی
درصد  19هاي بانکی به طور میانگین ساالنه وام 2011سال  تا 1996به طوري که از سال ایران گردید، 

زمانی که اقتصاد وارد رکود شد، متوقف گردید.  2011این توسـعه در سال   320رشـد را شـاهد بودند.  

                                                           
 .2015، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 2015-16گزارش رقابت پذیري جهانی  317
گذاري خارجی در درصد از تمام سبدهاي سرمایه 90گذاري به دنبال مدیریت بیش از صندوق سرمایهگذاري فیروزه، یک بر اسـاس سرمایه  318

 بورس اوراق بهادار تهران است.
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بانک عمده  28د. در حال حاضــر، از اندرصــد کاهش یافته 11ها از آن زمان ســاالنه حدود اندازه وام
ر دها هم دولتی هستند. خصوصی هستند؛ باقی بانکنیمهبانک نیز  4بانک خصوصی بوده و  15ایران، 

هاي خصوصی با سرعت زیادي اند. این بانکهاي خصوصی متعددي ایجاد شدهچند سـال اخیر بانک 
 هاي دولتی عملبهتر از بانک د عملیاتیکنند و از لحاظ سودآوري، ریسک و معیارهاي عملکررشد می

به عنوان مثال، دو  321هســتند.هاي دولتی از نظر حجم دارایی، کوچک بانک در مقایســه بااما  ،کنندمی
درصـــد  30بانک بزرگ ایران یعنی بانک دولتی ملی ایران و بانک نیمه خصـــوصـــی ملت، مجموعاً 

 هايتعاونیمؤسسات مالی غیرمجاز همچون  322داشتند.در اختیار  2012هاي بانکی را در سـال  دارایی
اند. بانک درصد نقدینگی را به خود اختصاص داده 20تا  15اعتباري هم در این بخش فعالیت دارند و 

  323مرکزي به دنبال تقویت نظارت خود بر چنین مؤسساتی است.
ــی فراوانی به خدمات مالی دارند. به ع یبا برخی تدابیر، ایران ــترس ــال نوان مثال، ان دس  2013در س

هزار بزرگسال، بیشتر از آلمان، مکزیک، بریتانیا و  100هاي خودپرداز ایران به ازاي هر تعداد دسـتگاه 
ــریب نفوذ کارت  324ایاالت متحده بود. ــعه  بانکیض ــورهاي توس ــت و برابر کش ــد  75یافته اس درص

به طور کلی، به  325دقیقه است. 20ر از اند که فاصله آنها با یک شعبه بانکی کمتخانوارها گزارش داده
ــعبه بانک وجود دارد و از این لحاظ جلوتر از ترکیه و آلمان و  27هزار نفر جمعیت  100ازاي هر  شـ

اي به سـهولت دسـترسی خانوارها به خدمات مالی به گونه   326تر از ایاالت متحده اسـت. اندکی عقب
 327بسیار باالتر از میانگین جهانی است. این سطح رضاانداز ملی کمک کرده که در حال حسطح پس

علیرغم وجود چنین مزایایی، ایران سـطح نسـبتاً پایینی از اعتبار داخلی را براي بخش خصـوصــی    
تر از واحد درصـد عقب  32 رقم اسـت. این  تولید ناخالص داخلیدرصـد   52کند که حدود فراهم می
اعتبارات  328است. بریکتر از سطح کشورهاي واحد درصـد پایین  26درصـدي جهانی و   84میانگین 

هاي بزرگ است؛ تقریباً سه چهارم دهی آنها نیز به سمت بنگاهداخلی نه تنها کمیاب است بلکه جهت

                                                           
پولی و بانکی بانک مرکزي ایران، نوشتار  پژوهشکده)، 2011-2012هاي ایران (اعظم احمدیان، ارزیابی شـاخص سالمت بانکی براي بانک  321

 .MBRI-9222 ،2014تجربی شماره 
 .2012هاي مالی شرکت برتر ایران بر مبناي گزارش 500رتبه بندي سازمان مدیریت صنعتی از  322
، بر اساس گزارش رییس 2015ولی اهللا سیف رییس بانک مرکزي ایران در جلسه با اعضاي کمیسیون اقتصادي مجلس در آوریل  سـخنرانی  323

 اتاق بازرگانی ایران.
 .2014المللی پول، بررسی دسترسی مالی، صندوق بین 324
 یران.بانک مرکزي ا» 2009نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهري، « 325
 هاي جهانی توسعه، بانک جهانی.بانک جهانی؛ شاخص Findexپایگاه داده  326
 .2014سال  CIAاطالعات نامه جهانی  327
 .2015هاي جهانی توسعه، بانک جهانی، شاخص 328
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ــی به بنگاه  ــوص ــی اختصــاص می اعتبارات اعطایی به بخش خص ــوص د و یابهاي دولتی یا نیمه خص
). در یک بررسی 17گردد (شکل رها ارائه میهاي کوچک و متوسـط و خانوا اعتبارات اندکی به بنگاه
، پیشــروهاي کســب و کار ایران، 2015هاي مجلس شــوراي اســالمی در ســال توســط مرکز پژوهش

هاي تحریم زبیشتر اانگیزترین عاملی انتخاب کردند که حتی دسترسی به تأمین مالی را به عنوان چالش
 329.شوندها میمانع کسب و کار آنالمللی بین

 

 
                                                           

ــکده پولی و بانکیفرهاد نیلی و امینه محمودزاده، محدودیت مالی از خرد به کالن،  329 ــتپژوهشـ ــماره ، بانک مرکزي ایران، نوشـ ار تجربی شـ
MBRI-PP-93030 ،2014. 

 17شکل 

 ) استNPLهاي ناکارآمد (بخش بانکی ایران داراي سطح پایین تأمین اعتبار براي بخش خصوصی و سطح باالي وام
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. در دار استهاي مدتهاي ناکافی بودن دسـترسی به اعتبارات، استفاده گسترده از چک یکی از نمونه
ــده ایران، چک ــرفاً در تاریخی که روي آنها درج ش ــوند، لذا کســب و کارها و میها ص توانند نقد ش

هاي آتی به فروشــنده اســتفاده ها به جاي خطوط اعتباري براي تعهد به پرداختخانوارها از این چک
جر به تواند منکننده میگردد. یک نکول توسط پرداختکنند. این باعث ایجاد ناکارایی و ریسک میمی

ــود و این یک دومینو از نکولدار خهاي مدتکننده در چکنکول دریـافت  کند. بر ها ایجاد میود شـ
میلیون  6به  2004هاي برگشتی از یک میلیون در سال هاي بانک مرکزي ایران، تعداد چکاساس داده
براي  2014ماهه آخر ســال  9درصــد افرادي که در  60تقریباً  330.ه اســتافزایش یافت 2014در ســال 

  ابه مش جرائم غیرعمد زندانی شـدند، محکوم به جرائم مرتبط با چک برگشـتی و جرائم مالی غیرعمد
 331بودند.

 ها، اصالحات بانکی ضروري استبراي افزایش جریان اعتباري و تقویت ترازنامه
ه مواجه اسـت. اول اینکه اعتبارات عمدتاً توســط ســیستم  نظام بانکی با چهار چالش سـاختاري عمد 

گردد. بخش مالی و این باعث کوچک و غیرمتنوع ماندن بازارهاي ســرمایه میشــوند بانکی توزیع می
). دولت ایران 18هاي بانکی است و در واقع اوراق بدهی وجود ندارد (شکل ي وامایران تحت سلطه

تر براي تأمین مالی دولت ر دهد و بازار اوراق بهادار را به منبعی مهمامیـد دارد که این رویکرد را تغیی 
هاي . براي انجام این کار، بازارهاي سـرمایه نیاز به بازسازي زیرساخت نمایدهاي بزرگ تبدیل و بنگاه

ــه رتبهحمایتی خود دارند.  ــسـ ها عملکرد بانک عمالًبندي اعتباري در ایران وجود ندارد و هیچ مؤسـ
اعالم نموده که اســناد خزانه و یک بازار  2016اي را در ســال کنند. دولت برنامهرا تضــمین میاوراق 

ار توســعه باز به منظورها بدون ضــمانت بانک که اوراق بدهیکند، ثانویه براي بدهی دولت مطرح می
فاقد تضمین بانکی، را ارائه  اران براي ریسک خرید اوراق قرضهگذسازي سرمایهقرضـه و آماده اوراق 

هاي هاي خصـوصی در صورت ایجاد زیرساخت کند که شـرکت اي را ایجاد میاین مرحله 332کند.می
نیافته است به طوري که تعداد گذاري ایران نیز توسعهالزم وارد بازار شـوند. بخش بانکداري سـرمایه  

دهه قبل در آن فعالیت مین طی گذاري ابازیگران بخش خصــوصــی همانند بانک ســـرمایه   از اندکی
 اند.داشته

اي هاي بهره اسمی است. بانک مرکزي، بهرهچالش دوم، کنترل مسـتقیم بانک مرکزي ایران بر نرخ 
ــپردهها میرا که بانک ــال ها دریافت کنند، محدود میها پرداخته و از وامتوانند به س ، 2008کند. از س

                                                           
 .2015، خبرگزاري دانشجویان ایران، می »هاي برگشتی شش برابر شده استتعداد چک« 330
 .2014دسامبر  29روزنامه جام جم،  331
 .2016آوریل  16، 172، تجارت فردا، شماره »اسناد مشکل گشا« 332
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ــد که بانکنرخ هايم بـاال بدون تعدیل در محدودیت تور هاي خود را به ها داراییهاي وام باعث شـ
سـمت بخش امالك سوق دهند که در این محیط تورمی، داراي ریسک کمتري است. براي انجام این  

 باعث ها را کاهش دادند. در عین حال، تورم باالدهی خود در دیگر بخشهاي وامها فعالیتکار، بانک
رخ بهره نها پیشنهاد دهند. این منجر به کاهش فاصله بین یی را به سپردهباال هاي بهرهها نرخشد بانک

درصد  -5/3 این فاصله به طور میانگین 2014تا  2012ها به زیر صفر گردید و از سال ها و سپردهوام
 333بود.
 

 
 

هاي بهره در بانکی به جاي تعیین نرختواند تکیه بیشتر براي بازار بینیک گام براي حل این مشکل می
ایجاد شده، کوچک است و حدود  2008بازار بین بانکی ایران که در سال . باشدفروشـی  سـطح خرده 

ــال  380هزار تراکنش به ارزش  17 ــته 2014میلیارد دالر در س ــت. داش ــعه این با 334اس زار یک توس

                                                           
 . 2015هاي جهانی توسعه، بانک جهانی، شاخص 333
 . 2015، بانک مرکزي ایران، ژوئن 2014بین بانکی  عملکرد 334

 18شکل 

 هاي بانکی استنظام مالی ایران، بیش از حد وابسته به وام
Financial asset market composition, 2014 

%, $ trillion 

SOURCE: McKinsey Global Institute Financial Assets database; Tehran Stock Exchange monthly bulletin; McKinsey Global Institute analysis 

1 The total value of debt securities (Islamic participation papers, sukuks, and CDs) traded on Tehran exchange market in 2014 was $570 
million. Banks and large projects also issue some Islamic participation papers that do not have any secondary market and only can be 
cashed through the banking system. 
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براي  335اســـت. هاي قابل توجهی براي نیل به این مهم برداشـــتهاولویت اســـت و بانک مرکزي گام
ــرفت بیشــتر،   اند اما تواند به چین بنگرد. اگرچه تمام اصــالحات بانکی چین کارا نبودهمیایران پیش

ــته به طور موفقیت 5در طول  ،اصــالحات چشــمگیر ــال گذش کت نقدینگی، عمق و مشــار ،آمیزيس
اي پیوست که به چین به برنامه 2010اسـت. در سـال    بانکی چین افزایش دادهی را در بازار بینخارج

گذاري کنند. دو سال بانکی سرمایهداد در بازار اوراق قرضه بینسـه نوع مؤسـسات خارجی اجازه می  
ی خود بانکقرضه بیندسترسی به بازار اوراق  گذاران خارجی اجازهن به سرمایهبعد، این کشور همچنی

هاي هاي مرکزي خارجی، سازمانتصویب نمود که به بانکچین مقرراتی را  2015در سـال   336را داد.
افقت بانکی بدون نیاز به مودسترسی به بازار بین هاي سـرمایه دولتی اجازه صـندوق  المللی ومالی بین

ــور همچنین انعطافداد. اولیه و با حداقل الزامات قانونی را می ــرمایهاین کشـ گذاري را از پذیري سـ
گذاري به قراردادهاي آتی، معاوضه نرخ سرمایه حیطهبندي و گسترش طریق برداشـتن الزامات سهمیه 

 ، افزایش داد.خرید مجدد اوراق قرضهبهره و 
ــوم ای ــبتنکه بانکسـ ر را دوقه هاي غیرنقدي و معتقریباً زیادي از دارایی هاي ایرانی کماکان نسـ

ها که از یک سال به سال بعد هاي غیرنقدي عبارتند از بدهی دولت به بانکترازنامه خود دارند. دارایی
ــده یا در قالب ســهام بنگاه  ــدههاي دولتی منتقل ش هاي گذاري در داراییمایهاند؛ ســربازپرداخت ش

ها ها به بنگاهر شدند؛ و وامغیرنقدت 2013ی همچون امالك و سهام که در رکود اقتصادي سال غیربانک
ر نقدینگی جدي دهاي ســرمایه و محدودیت کفایتکلی، ناکافی بودن  اند. نتیجهاینک معوق شــده که

این  توانند بخشی ازکه داراي بازار ثانویه هستند و میسـیسـتم اسـت. دولت با انتشـار اوراق تسـویه      
 پردازد.ها و پیمانکاران میخود به بانک بدهی ها را آزاد کنند، به موضوعدارایی

دهی ها کنترل کافی براي تصمیمات وامهاي معوق در ایران بیانگر این است که بانکنرخ باالي وام
دادند اما تشکیل می 2013ها را در سال درصد کل وام 17هاي معوق وامبر اسـاس گزارشات،  ندارند. 

هاي این ارقام با وام 337حتی از این هم باالتر است.المللی پول، ارقام واقعی بر اساس آمار صندوق بین
ــدي در برزیـل، اندونزي، مکزیک، آفریقاي جنوبی و ترکیه   4معوق بـه طور میـانگین کمتر از    درصـ

                                                           
ن برنامه بانک مرکزي براي مدیریت بازار بی«به عنوان مثال، بانک مرکزي نرخ بین بانکی را کاهش داد تا به نرخ خرده فروشی نزدیک شود.  335

 . 2016ژانویه  9، بانک مرکزي ایران، »بانکی
گذاري در بازار بین بانکی را داد، گذاران نهادي خارجی واجد شـرایط، اجازه سرمایه به سـرمایه  2012 ژوئیهکمیسـیون تنظیم اوراق چین از   336

 افشا نگردید. 2013 مارسگرچه این تصمیم تا 
صــندوق » مهوري اســالمی ایرانمدیر اجرایی مربوط به جنشــریه؛ و اظهارات گزارش کارمندان . 4جمهوري اســالمی ایران: مشــاوره ماده « 337
 .2014المللی پول، آوریل بین
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وانند ها بهتر بتتواند تشکیل یک آژانس اعتبارسنجی باشد که بانکحل مییک راه 338گردد.مقایسـه می 
ــط را ارزیـابی نمایند.  هـاي کوچـ  درجـه اعتبـار افراد و بنگـاه    توانند ها همچنین میبانکک و متوسـ

ها و فرآیندهاي مدیریت پورتفوي خود از طریق هایی را براي بهبود تعهدات، مدیریت حسابفرصت
 هاي مدیریت ریسک پیدا کنند.روش ها وکارگیري جدیدترین ابزارها، زیرساختهب

 2011ایجاد نمود. یک تحلیل در سال  2003سال  بانک مرکزي ایران الزامات کفایت سرمایه را در
ها در نظام بانکی رسمی درصد سپرده 57تا  34که بین  نشان دادتوسط بازوي تحقیقاتی بانک مرکزي 

با توجه به اینکه  339بانکی بود که سرمایه آنها بر مبناي استانداردهاي بانک مرکزي، ناکافی بود. 10در 
افزایش یافته، ممکن اسـت که ناکافی بودن سرمایه حتی بیشتر از   2011هاي معوق از سـال  وقوع وام

) احتماالً 3بازل کارگیري جدیدترین اســـتانداردها براي کفایت ســـرمایه (هاین خود را نشـــان دهد. ب
  هاي عدم رعایت را از این هم باالتر نشان دهد.نرخ

ها به تطابق با اســتانداردهاي بانکاي براي الزام گزارش شــده که بانک مرکزي در حال تهیه برنامه
ــت. این برنامه بازار ثانویه را براي بدهی دولت تقویت میبین ــرکتالمللی اسـ ت هاي مدیریکند، شـ

ــتـه ایجـاد می   هـ بـا وام  هدارایی را براي مواجهـ  دهد که ها اختیار میکنـد، و به بانک اي معوق انبـاشـ
ــند.هـاي معوق خود را از دفتر خـارج کرده یا ب  دارایی ــود  340فروشـ اگر این برنامه به موقع انجام شـ
 هاي ایرانی باشد. عالوه بر این، ایران بایدپرداختن به کفایت سرمایه بانکتواند گامی مهم به سوي می

اصـالح قوانین ورشکستگی براي   اي را براي تجدید سـرمایه عمده نظام بانکی خود تهیه نماید. برنامه
دار، و احتماالً توسط هاي مشکلتواند راه را براي تملک بانکاموفق میهاي نبازسازي یا انحالل بانک

 متقاضیان خارجی هموار نماید.
ها و فرآیندهاي ریســک خود هاي ایرانی از لحاظ زیرســاختآخرین چالش این اســت که بانک

خرین آ جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده آنها نتوانند ازتر از اسـتانداردهاي جهانی هستند.  عقب
ب هاي پیشرفته بانکی نیز عقهاي مدیریت ریسـک و حاکمیت استفاده کنند و از نظر تکنولوژي روش

ام انجهاي پرداخت جهانی و هســتند. رســیدن ســریع به این وضــعیت براي ارتباط مجدد با ســیســتم
 المللی ضروري است.هاي بینتراکنش

                                                           
 .2015هاي جهانی توسعه، بانک جهانی، شاخص 338
ران، پولی و بانکی، بانک مرکزي ای پژوهشکدهالمللی، زهرا خشـنود و مرضـیه اسفندیاري، ارزیابی سرمایه بانک بر اساس استانداردهاي بین   339

 .MBRI-PN93008 ،2014نوشتار تجربی شماره 
 .2016نوامبر  15، 721تجارت فردا، شماره  340
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گذارد. گزارش شده که نسبت هزینه به اثر مینیز ها فرآیندهاي قدیمی بر سودآوري و کارایی بانک
 46درصـد و باالتر از کشورهاي همتراز مانند ترکیه (  83برابر  2014ی در سـال  هاي ایراندرآمد بانک

این بیانگر این است که فرصت براي بهبود وجود دارد.  341اسـت.  درصـد) بوده  51درصـد) و مالزي ( 
دهی مالی و خود را با استاندارهاي گزارش 2016سـال   میانهاز ها را ملزم کرده تا بانک مرکزي، بانک

مودن جدید و دیجیتالی ن فناوري اطالعاتهاي المللی تطبیق دهند. سیستماستاندارهاي حسابداري بین
ــر فرآیندها   ــرتاس ــتانداردها کمک کند، در حالی که هزینهتواند به بانکمیس ها را ها در اتخاذ این اس
بخشد. نوآوري محصول هم در بانکداري خرد و هم بانکداري د آنها را بهبود میکاهش داده و عملکر

هاي اعتباري بدون تضمین، مانند کارتاست. برخی محصوالت مالی  شـرکتی، مورد غفلت واقع شده 
ي که در حال حاضر در بسیارهاي پایانه فروش، تسهیالت اضافه برداشت، و تأمین مالی تخصصی وام

بازار داخلی تقاضاي محصوالت خرد  در دسترس است، در ایران در دسترس نیست.کشورهاي دیگر 
 تر را دارد.و شرکتی پیشرفته

 افزایش عمق و تنوع سیستم مالی
ــانگر میزانی اســـت که کســـب و کارها، خانوارها و دولت می    توانند از طریق عمق بـازار مـالی نشـ

است که  نشان داده مؤسسه جهانی مکنزيهاي مالی، تأمین مالی خود را انجام دهند. تحقیقات واسطه
ي تریافته نســبت به اقتصــادهاي در حال ظهور داراي بازارهاي مالی بســیار عمیقکشــورهاي توســعه

در اروپاي غربی،  تولید ناخالص داخلیدرصد  400 و دارایی به اندازه ماندهباقیو کل بدهی هسـتند،  
 342درصد یا کمتر است. 200ایاالت متحده و ژاپن است و این رقم در بسیاري بازارهاي در حال ظهور 

ــد  100و دارایی حدود  ماندهباقیبدهی بازار مالی ایران داراي  اســـت و  داخلی تولید ناخالصدرصـ
از رشد  نماید. براي پشتیبانی تأمینآنقدر عمق ندارد که بتوان انتظار داشت که تولید ناخالص سرانه را 

یا  تولید ناخالص داخلیدرصد  200درصـدي آتی، ایران باید عمق مالی بیشتر از   6اقتصـادي سـاالنه   
نرخ رشــد  معادل). این 19باشــد (شــکل  هاي مالی داشــتهتریلیون دالري در دارایی 4/2یک افزایش 

 است.  ،2014تا  1990درصدي ایران بین  11مشابه رشد مالی  ،درصدي 10ساالنه حدود 
 2014و  2006هاي اســـت؛ بین ســـالایران اقداماتی را براي تعمیق بازارهاي مالی خود انجام داده

بورس دود نیمی از آنها از طریق هـاي دولـت واگذار گردید که ح  میلیـارد دالر از دارایی  100بیش از 
میلیارد دالر  120جمع سرمایه بازار سهام ایران حدود  2014اوراق بهادار تهران انجام گرفت. در سال 

                                                           
 بانک بزرگ ایران. 17هاي مالی پایگاه داده بانکداري جهانی، مکنزي پانوراما، صورت 341
 .2011 اوت: تحقیق به روزشده، مؤسسه جهانی مکنزي، 2011بازارهاي سرمایه جهانی  ترسیم 342
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کشورهاي  تولید ناخالص داخلیاین کمتر از نصف نسبت  343بود. تولید ناخالص داخلیدرصد  30یا 
درصد از سهام و اوراق قرضه به صورت  تنها یک 344و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. بریک
این بســیار  345درصــد اســت. 30 این رقمدر حالی که میانگین جهانی  شــوند،نگهداري میالمللی بین

 تر از سطح بسیاري از اقتصادهاي در حال ظهور در حد و اندازه و ثروت ایران است.پایین
 

 
 

                                                           
 .2016 مارسبولتن ماهانه بورس اوراق بهادار تهران،  343
 هاي مالی مؤسسه جهانی مکنزي.داراییپایگاه داده  344
 .2013 مارسجهانی شدن مالی: عقب نشینی یا بازنشانی؟ مؤسسه جهانی مکنزي،  345

 19شکل 

 توجهی دارندهاي مالی ایران، ظرفیت رشد قابل دارایی
Financial depth, 2014

1
 

% of GDP 

SOURCE: McKinsey Global Institute Financial Assets database; World development indicators, World Bank; McKinsey Global Institute analysis

1
Calculated as a country’s debt and equity outstanding divided by the country’s GDP. 

GDP per capita, 2014
$ thousand, purchasing power parity
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پذیري بازار، فشارهاي نرخ ارز، و آسیبهایی مانند نوسـانات احتمالی  شـدن مالی، ریسـک  در جهانی
ها، بر اهمیت یک نظام بانک هاي ناگهانی جریان سرمایه، وجود دارد. این ریسکنسـبت به بازگشـت  

 ،مرکزي قوي، تخصـص فنی مناسـب و ابزارهاي سـیاستی براي نظارت و مدیریت ثبات سیستم مالی   
 کند.تأکید می

 نیافته در حال رشد استرقابت در یک بازار توسعهسازي، بیمه: پس از دو مرحله خصوصی
 2009ها از سال است. حق بیمه اشـباع نشـده   ،براي محصـوالت بیمه عمر و غیرعمر بازار بیمه ایران 

درصد رشد  8اند (با دالر آمریکا)، در حالی که نفوذ بیمه ساالنه معادل درصـد رشد داشته  12سـاالنه  
ر بازارهاي منطقه و اقتصادهاي در حال ظهور، هنوز هم پتانسیل رشد دیگدر مقایسه با  346است. داشته

نشــده وجود دارد. هاي اشــباعهاي عمر، دارایی و مســئولیت و دیگر بخشحق بیمه به ویژه براي بیمه
ــال  برآورد می ــود و از  2035کنیم کـه ارزش افزوده ناخالص این بخش بتواند تا سـ  3چهار برابر شـ

فروش و هاي روشبرسد و این با فرض بهترین میلیارد دالر  12به بیش از  2014 میلیارد دالر در سال
 بخش است. در این سرانه و تداوم آزادسازي تولید ناخالص داخلیبازاریابی، رشد قوي 

است و این باعث محدودیت  از قدیم محدود شده صـنعت بیمه ایران نقش بخش خصـوصـی در   
با محدودیت  2000بود و در سال  ملی شده 1979این بازار در سال  347.استگذاري و نوآوري سرمایه

در  سازي گران خارجی، مجدداً براي بازیگران خصوصی بازگشایی شد. موج دوم خصوصیورود بیمه
شــرکت بیمه  30هاي بیمه دولتی بود. در حال حاضــر نزدیک به شــامل فروش شــرکت 2009ســال 

هاي مکتوب ناخالص که بیش از نیمی از حق بیمهد ند دارخصـوصی یا نیمه خصوصی در ایران وجو 
کنند بازار رقابت می ها با بیمه ایران به عنوان بیمه دولتی پیشرو درآن 348دهند.را به خود اختصاص می

  349 درصد بازار بیمه عمر را در اختیار داشت. 23درصد بازار غیرعمر و  45معادل  2013که در سـال  
ر اتکایی گگر صنعت بیمه و بیمهبه عنوان تنظیم ،دولت است مؤسـسه تحت اداره مه مرکزي که یک بی

موظفند درصدي خاص کنند هاي بیمه که در ایران فعالیت میکند. تمام شـرکت اجباري بازار عمل می

                                                           
ها به عنوان درصــدي از تولید ناخالص داخلی بر به حق بیمه» ضــریب نفوذ بیمه«هاي مکتوب دارد؛ اشــاره به ناخالص حق بیمه» حق بیمه« 346
 بیمه مرکزي ایران.هاي ساالنه، گردد. گزارشمی
اد و المللی مطالعات اقتص، نشریه بین»اثر خصوصی سازي بر صنعت بیمه ایران«علی چسـومی، بهزاد حسـن نژاد کاشـانی و محمد کریمی،     347

 .2010، 2مالیه، شماره 
نکی و زم اکوسیستمی از مشاوران باتواند رخ دهد. این مستلهستند و موجی از ادغام و یکپارچگی می غیرمتمرکزاکثر صنایع در ایران بسیار  348

 هاي حسابداري و حقوقی است.  بنگاه
ــرمایه  349 ــکو، همـان؛ ایران: گزارش بازار بیمه عمر و سـ هاي غیرعمر، آمارهاي ؛ ایران: گزارش بازار بیمه2015گذاري، آمارهاي جهانی آکسـ

 .2015جهانی آکسکو، 
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درصد حق  25که شامل  اختصاص دهند هاي ناخالص را به بیمه مرکزي براي بیمه مجدد از حق بیمه
مین اجتماعی ایران نیز نقش ســازمان تأ 350گردد.هاي عمر میدرصــد حق بیمه 50یرعمر و هاي غبیمه

ــالمت براي  میلیون نفر افراد تحت  22میلیون کارگر و کارمند و  13مهمی در ارائه پوشـــش بیمه سـ
 351کند.تکفل آنها ایفا می

روش بیمه نیز مواجه قوي دولت، بازار بیمه ایران با چالش نوآوري محدود در ف عالوه بر مـداخله 
درصد اموال  2کمتر از  352شود.می مختلف تاست که منجر به ضریب نفوذ پایین براي انواع محصوال

گردد که با وجود الزام براي داشتن بیمه شخص ثالث، حدود نیمی از خانوارها بیمه شده و برآورد می
بینی افزایش ایران، با پیش با توجه به روند جمعیتی 353اي کامل ندارند.کـل خودروهـا پوشـــش بیمه  

 354بود. هاي جدي مواجه خواهدسال، سیستم بازنشستگی با چالش 65شدید در جمعیت باالي 
ــوص اگر دولت به روال ها، این بخش باز هم میعلیرغم این چـالش  ــعه یابد، به خصـ تواند توسـ

وص در میان نیز به خص پوشـش سـالمت خصـوصی   آزادسـازي ادامه داده و رقابت را تقویت نماید.  
مزایاي پرداختی توسط بیمه سالمت عمومی زیرا  ،داراي تقاضا است اقشاري که کارمند دولت هستند

آن مصرف باالتر در محصوالت  سرانه و به تبعِ تولید ناخالص داخلیرشد قوي  355بسیار محدود است.
صــاد کالن ســال آینده افزایش دهد و محیط اقت 20ها را طی تواند حق بیمهمحصــوالت قابل بیمه، می

 356اشد.هاي عمر بنامهبیمهتواند محرکی براي تقاضاي بیشتر براي تر میتر با تورم پایینباثبات
 دهندهاســت و این نشــانزیادي شــدهســال گذشــته دســتخوش تغییرات  20بخش بیمه ایران طی 

هاي هاي با پیشنهادات محصوالت جدید، بازاریابی بهتر، و کانالبراي شرکت يشمارهاي بیفرصـت 
توزیع جایگزین اســت. موفقیت آینده وابســته به توانایی ایران براي ورود ســرمایه و تخصــص از    

ــرکت ــت. المللی هاي بینش ــرمایه براي  60کنیم که حدود برآورد میاس برابر کردن  4میلیارد دالر س
 مورد نیاز است. 2035تا سال  بخش بیمه ایران

                                                           
 بیمه مرکزي ایران. 350
، سازمان تأمین 2014در این گزارش به عنوان جزئی از بخش عمومی در نظر گرفته شده است؛ سالنامه آماري سازمان تأمین اجتماعی ایران  351

 اجتماعی کشور.
ــرمایه 352 ــکو، ؛ ایران: گزارش بازار بیمه2015گذاري، آمارهاي جهانی آکســکو، گزارش بازار بیمه عمر و س هاي غیرعمر، آمارهاي جهانی آکس

2015. 
 همان. 353
 .2015گذاري، آمارهاي جهانی آکسکو، عیت سازمان مل متحد؛ گزارش بازار بیمه عمر و سرمایهاداره جم 354
 .2015 ژوئیه، مؤسسه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015گزارش بیمه ایران، فصل چهارم  355
 همان. 356



 

124 

 

 گیسازي و یکپارچخصوصیاي: ایجاد یک اکوسیستم رقابتی براي توانمندسازي خدمات حرفه
ــال    ــورهـاي جهـان بود که بین سـ هاي لیل تحریمبه د 2014و  2010هاي ایران یکی از معـدود کشـ

اســت و  غیرمتمرکزاي به صــورت اي آن کاهش یافت. بخش خدمات حرفهالمللی، خدمات حرفهبین
ر اي دالمللی بزرگ حضور برجستههاي بینآن در اختیار بازیگران خرد محلی اسـت و شـرکت   عمده

نسبتاً قوي است که هم به  ارتباطاتداخلی حقوقی و هاي آن ندارند. در حالی که ایران داراي شـرکت 
هاي براي حضور شرکتدهند، اما باز هم فضاي زیادي هاي داخلی و هم خارجی خدمات میشـرکت 

المللی از جمله آنهایی که در زمینه حسابداري، حسابرسی و مشاوره مدیریت کار اي بینخدمات حرفه
ــرکتمی ــامل هاي بینکنند وجود دارد. ش ــرکت از المللی ش ــه ش ــابداري و  4س ــرکت بزرگ حس ش

هاي تحریمی از ایران یتاند اما به دلیل محدوددر ایران حضور داشته 2010حسابرسی، از قبل از سال 
هاي بزرگ نفت و گاز نیز ایران را المللی بزرگ شامل شرکتهاي بینخارج شدند. بسیاري از شرکت

 داد نیز کاهش یافت.اي که به آنها خدمات میلذا اندازه بخش خدمات حرفه ،ترك کردند

 داشت اي نیاز خواهدخدمات مشاورهسازي، به یک موج احتمالی یکپارچه
سازي با هدف بهبود همانطور که ایران در حال ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی است، یک موج یکپارچه

هستند. به عنوان مثال، در ایران  غیرمتمرکزدهد. امروزه، اکثر صـنایع در ایران  وري احتماالً رخ میبهره
در حالی که در ترکیه  ،هواپیما براي هر شرکت وجود دارد 13شـرکت هواپیمایی عمده با میانگین   15
ــرکت با میانگین  11 ــد کوچکتر از  30هاي ایرانی کنند. میانگین بانکهواپیما فعالیت می 55شـ درصـ

فروشــی، ســه در خردههاي کره جنوبی اســت. درصــد کوچکتر از بانک 70بیش از هاي ترکیه و بانک
درصد  60ه این رقم در بریتانیا درصد بازار را در اختیار دارند در حالی ک 3شـرکت بزرگ ایرانی تنها  

فعالیت مورد نیاز براي  کند اندازه و دامنهاخلی کمک میهاي دها و اتحادها به شرکتادغام 357اسـت. 
ــرکت ــاوران بانکی،  هاي جدید بینرقابت با شـ ــتم از مشـ ــیسـ ــازند. یک اکوسـ المللی را محقق سـ

تا امکان این یکپارچگی را ایجاد هاي حقوقی الزم است گذاري خصـوصـی، مشاوران و بنگاه  سـرمایه 
 2016هاي ایرانی در موضوعات فنی و راهبردي مشاوره دهند. به عنوان مثال، از سال کنند و به شرکت

هاي مالی خود را حساببود صـورت  شـده بورسـی در ایران ملزم خواهند   شـرکت پذیرفته  500تمام 
ــتاندارهاي گزارش  د و احتماالً براي انجام این کار به کمک نیاز المللی تهیه کنندهی بینمطـابق با اسـ

 خواهندداشت.

                                                           
 11، گاردین، »کندح در دهه گذشته سقوط میسهم بازار تسکو به کمترین سط«؛ 2015 مارسهاي خرده فروشی در ایران، یورومانیتور، داده 357

 .2015المللی پول، المللی، صندوق بین؛ پایگاه داده آمارهاي مالی بین2014 مارس
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زمانی که سازمان بورس و  ،آغاز شد 2007به شـکل رسمی خود از سال  گذاري بانکداري سـرمایه 
سازي را تسهیل گذاري اقتصـاد نوین و امین مجوز داد تا خصــوصی اوراق بهادار به دو بانک سـرمایه 

گذاري را بانکداري ســـرمایه موج یکپارچگی مورد انتظار، تقاضـــا براي خدمات مشـــاوره 358نمایند.
را ترغیب به  هاتواند خانوارتر میهاي بهره پایینداد. در همین زمان، تورم کمتر و نرخ خواهد افزایش

ــتري را براامالك خود به داراییهاي خود از جمله تبـدیـل دارایی   ــاي بیشـ ي هاي مالی کند و تقاضـ
 خدمات مشاوره مالی ایجاد نماید.

 هاي داخلی کوچک وشرکت مشتمل برمشاوره مدیریت نیز در ایران در حال پیدایش است و غالباً 
هاي خود را براي ها تجربه کمی در ادغام و اتحاد دارند و باید تواناییافراد اســت. این شــرکت برخی

 ند.بازار در حال رشد، ارتقا دهاین برآوردن نیازهاي 
گذاري خطرپذیر هنوز در ابتداي راه خود در ایران هستند و گذاري خصـوصـی و سـرمایه   سـرمایه 

عضــو  30گذاري خطرپذیر ایران د. اتحادیه ســرمایهنتعداد محدودي شــرکت در این زمینه وجود دار
گذاري هاي سرمایهبنگاه 359کنند.گذاري خطرپذیر فعالیت میعضـو مستقیماً در سرمایه  6دارد که تنها 

. داخیراً در حال ظهور هستن ،خصـوصـی متعدد که بر تأمین مالی از منابع خارج از ایران تمرکز دارند  
ی گذاري خصوصاي براي آغاز یک سرمایهگذاري فیروزه برنامهسرمایهشرکت مدیریت دارایی ایرانی 

ــی دارد.  200 ــوئیس میلیون دالري  130ال به دنبال تأمین گریفون کپیت 360میلیون دالري با یک بانک س
 361گذاري خصوصی خود است.براي صندوق سرمایه

هاي داخلی و هم هاي داخلی کوچک هم به شرکتدر مورد خدمات حقوقی، تعداد زیادي از بنگاه
ــرکت هزار نفر جمعیت  10حقوقدان به ازاي هر  3/6دهند. ایران داراي هاي چندملیتی خدمات میشـ

بیش از  هزار صندلی در 7ن لحاظ مشابه اتریش و باالتر از مالزي است. هر ساله بیش از است که از ای
هاي بنگاه 362گردد.یابد و مدرك حقوق ارائه میبه دانشــجویان حقوق اختصــاص میها دانشــگاه 100

ر که مقر آن د CMSبنگاه حقوقی  2016اند. در فوریه المللی ورود بـه ایران را آغـاز کرده  حقوقی بین
المللی شد که به بازار ایران وارد شد. بزرگترین بنگاه هاي حقوقی بینیکی از اولین بنگاه ،لندن اسـت 

                                                           
 .2015دسامبر  1، بنکر، »گذاري ایران هنوز کافی نیستبازار بانکداري سرمایه«  358
 گذاري خطرپذیر ایران.انجمن سرمایه 359
ژانویه  28، نشریه وال استریت، »آیند باید بر مشتریان تمرکز کنندگذاري خصوصی در میرت صـندوق سـرمایه  هاي ایرانی که به صـو بنگاه« 360

2016. 
 .2016ژانویه  25، فایننشال تایمز، »گذاري در بازارهاي سرمایهایران به دنبال سرمایه« 361
 .2015، خبرگزاري فارس، اکتبر »باشدبه دلیل تعداد زیاد آنها میبیکاري وکال «هاي حقوقی، کانون وکالي مالزي؛ تعداد حقوق دانان و بنگاه 362
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هاي چندملیتی در مورد کسب و کار هایی را براي مشـاوره به شرکت تیم 363دنتونزحقوقی جهان یعنی 
 364است. در ایران اختصاص داده

 داشت اي خواهندخدمات حرفهالمللی نیاز به یک اکوسیستم هاي بینشرکت
ــرکت ــتند، بنگاهاز آنجایی که ش اي هاي خدمات حرفههاي چندملیتی به دنبال ورود به بازار ایران هس

توانند نقش مهمی را از طریق تأمین خدمات پشـتیبانی از جمله حســابداري و حسابرسی، مشاوره  می
 نمایند.ر و مشاوره مدیریت، ایفا مهندسی، تبلیغات، تحقیقات بازا

بخش حسـابرسـی تحت تسلط سازمان حسابرسی دولتی است که امور حسابرسی اکثریت دولت،   
دهد. برآورد بازار حسابرسی در سال بورسی را انجام می شـده هاي پذیرفتهي دولتی و شـرکت هابنگاه

شت. درصدي در این بازار دا 70میلیون دالر بود که سازمان حسابرسی دولتی سهمی  90حدود  2010
از  367پی دبلیو سیو  366ارنست و یانگ، 365جیام کی پی مؤسسات بزرگ حسابداري جهانی از جمله 

ف ها متوقهاي خود را به دلیل تحریماما فعالیت ،از طریق مشارکت در ایران حضور داشتند 2010سال 
ها و تقاضا از جانب مشتریان، چهار مؤسسه بزرگ حسابداري مذاکراتی را نمودند. از زمان لغو تحریم

 368اند.براي بازگشایی دفتر در ایران و انجام اقدامات مجدد، داشته
ز و غالباً اها تجربه زیادي ین سالطوالنی هستند و در طول ا مشاوران مهندسی داخلی داراي سابقه

ندسی مشاور در شرکت مه 850. بیش از اندکسب نمودهالمللی بزرگ هاي بینطریق مشارکت با بنگاه
تر مانند سازه و نارگان هر کدام بیش هاي بزرگاست. شرکت جامعه مهندسـین مشاور ایران ثبت شده 

هاي نفت و گاز ایران حضــور دارند. بسیاري از پروژه از هزار نفر نیرو دارند و در برخی از بزرگترین
هاي مشاوره مهندسی داخلی به هایی را با شرکت، مشـارکت هاي خارجی کوچک تا متوسـط شـرکت 

 اند.منظور ورود به بازار ایران تشکیل داده
این  369نفر افراد، بخشی از انجمن مشاوران مدیریت ایران هستند. 300بنگاه داخلی و  700بیش از 

المللی محدودي دارند و لذا دســـترســـی به معیارهاي ها غالباً کوچک هســـتند و مشـــتریان بینبنگاه
ــاوره بزرگهاي داده بنگاهالمللی و پایگاهبین ــرکت ندارند.  ،هاي مش ــیاري از این ش ها در کنار لذا بس

                                                           
363 Dentons 
364 CMS, Dentons. 
365 KPMG 
366 Ernst & Young 
367 PwC 

 .2016 مارس 3، بیزنس عربی، »چهار برنامه بزرگ براي اجرا در ایران« 368
 .2013، لیا کورپوریشن، ژانویه »بررسی صنعت مشاوره مدیریت ایران« 369
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عالیت به عنوان دفاتر دهند که از آن جمله، فهاي دیگري هم انجام میي خود، فعالیتکارهاي مشاوره
 ها و واردکنندگان خارجی است.نمایندگی شرکت

 اي، تحقیقات بازار،هاي برجسته داخلی خدمات کامل شامل محصوالت رسانهدر تبلیغات، شرکت
ــاوره بازار، و برنامه ــنفی  110دهند. حدود ریزي پویش را ارائه میمشـ آژانس تبلیغاتی در انجمن صـ

نتورك و کانون شرکت پیشرو از جمله اي 7بازار تبلیغات با اند. ان ثبت شـده هاي تبلیغاتی ایرشـرکت 
ــب و کار دارد. برخی از بنگاه  ــبت به دیگر خدمات کس ط هاي روابایران نوین، چندپارگی کمتري نس

ــرکت ــبکه روابط دهند. المللی خدمات میهاي بینعمومی مانند ماناپیام، به ش این بازار همچنین از ش
اولین شرکت خارجی  370اس اي سـی شـود؛ بنگاه روابط عمومی ایتالیاتی  هانی نیز منتفع میعمومی ج

 371است. است که وارد این بازار شده
المللی تحقیقات بازار حضـور مسـتقیم در ایران ندارند و بسیاري از منابع جهانی   هاي بینشـرکت 

آوري کنند. این به دلیل در جمعهاي اقتصادي ایران هاي جامع و موثق در مورد بخشاند دادهنتوانسته
بانک مرکزي و  هاي عمومی مانند مرکز آمار ایران،ها در این کشور نیست. آژانسدسـترس نبودن داده 

ها، بررســی و کنند. شـرکت هاي کاملی را گردآوري میهاي دولتی و دیگر مؤسـســات، داده وزارتخانه
ار اي خود بسیها هزار منبع مختلف و مجزا و غالباً به زبان فارسی را براي تکمیل نیازهاي دادهمرور ده

 اند.دشوار یافته

 تغییر ساختار صنعتی ایران
 واهندخبه تغییر خود هاي ایرانی مجبور هاي جهانی، شرکتوري و رقابت با شرکتبراي افزایش بهره

مند شوند. حجیم بهره ، و داده372کارهوري سرمایه، کانال همههاي مدیریت ناب، بهرهتا از فرصـت بود 
هاي خدمات ناپذیر از این مســیر اســت. شــرکتاي، عنصــري جدایییک اکوســیســتم خدمات حرفه

ــرمایهاي همچحرفه ــتعداد دارند که مینین تمایل به س تواند به کل جامعه ایران گذاري در پرورش اس
تري در بیش التحصیالنایران به فارغهاي تجربی ارائه نماید. به عنوان مثال، منافعی را در قالب آموزش

ــرکت   ــورها، شـ توانند با اي میهاي خدمات حرفهبـازرگـانی و مدیریت نیاز دارد. همانند دیگر کشـ
هاي براي ترویج روش و مؤسسه آموزش بازرگانی ایران، هاي بازرگانی مانند دانشگاه شریفدانشکده

 همکاري نمایند. 373مدیریت ارشد کسب و کارمدیریت نوین و 

                                                           
370 SEC 

 .2015 ژوئیه 29، پی آر ویکس، »گرددها وارد بازار ایران میبنگاه ایتالیایی اس اي سی پس از لغو تحریم« 371
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درصد رشد نماید  6سـال آینده ساالنه   20اي طی ریم که بخش خدمات حرفهپس از این انتظار دا
 374هزار شغل اضافه نماید. 250و 

 هاي دیجیتال براي خیز به جلوفناوري اطالعات و ارتباطات: استفاده از فرصت
ي علمی و مهندســی قوي و یک جمعیت جوان، پویا و مشــتاق مشــارکت در اقتصــاد ایران با ســابقه

پتانسـیل ایجاد و توسعه یک بخش فناوري اطالعات و ارتباطات رو به پیشرفت را دارد. در  دیجیتال، 
بازار  375است. پیش نرفته ،حال حاضـر، این بخش در ایران به سـرعت بسـیاري از کشورهاي همتراز   

ــوم  میلیارد دالري،  8مخابرات با درآمد  ــف ترکیه و یک س ــت. میانگین از نظر اندازه نص مکزیک اس
اي به دلیل سرعت موبایل براي هر فرد، کمتر از کشـورهاي همتراز است و این تا اندازه  دادهمصـرف  

افزار علیرغم پایین بودن قیمت آن اســت. ایران همچنین داراي یک صــنعت نرم ،پایین اینترنت موبایل
حال  نیز در فناوري اطالعاتدهند و بازار خدمات اســـت که عمدتاً به مشـــتریان داخلی خدمات می

 اما پتانسیل رشد پس از ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی را دارد. ،حاضر کوچک و داخلی است
 

 میلیارد دالري، از نظر اندازه نصف ترکیه و یک سوم مکزیک است. 8بازار مخابرات با درآمد 
 

دید از ج، حرکت به سوي یک نسل فناوري اطالعات و ارتباطاتایران پتانسیل خیز به جلو در توسعه 
ــرفاي غنیفناوري و ارائه مجموعه ــب و کارها را دارد. ایران با تر از خدمات به مصـ کنندگان و کسـ

هایی سپاري در حوزهبرون مرکزپتانسیل تبدیل به  ،قیمتی که دارد مجموعه استعدادهاي عظیم و ارزان
 فناوري اطالعاتیم که بخش کنرا دارد. برآورد میافزار، میزبانی، و خدمات شبکه همچون توسعه نرم

به  2014میلیارد دالر در سال  7برابر کند و از  4بتواند ارزش افزوده خود در اقتصاد را تا  و ارتباطات
 هزار شغل ایجاد نماید. 250افزایش یابد و بیش از  2035میلیارد دالر در سال  30بیش از 

اي از ابزارها از جمله اصــالحات قانونگذاري، براي دســتیابی به چنین رشــدي، ایران باید بر دامنه
ه کالمللی هاي بینتر با شرکتتمرکز جدید بر پولسـازي از خدمات ارزش افزوده، و همکاري نزدیک 

ــور کنند، تمرکز کند. ایران همچنین نیا می ــرمایه، دانش نیز وارد کش ــتوانند عالوه بر س تن ز به برداش
دارد که از آن جمله  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي خاص براي بهبود محیط کسب و کار براي گام

ها و کپی رایت، کاهش ریســک سیاسی و عبارتند از کاربرد و اجراي قوانین مربوط به حفاظت از داده
 د ملی.بانگسترش شبکه پهنهاي کیفی و گذاري در زیرساختتجاري، تشویق سرمایه

                                                           
 کشورهاي همتا شامل مجارستان، رومانی و اسلواکی است. 374
ــامل برزیل، چین،    375 ــتفاده براي بخش فناوري اطالعات در این گزارش ش ــورهاي همتاي مورد اس ــر، هند، مالزي، مکزیک، نیجریه، کش مص

 روسیه، ترکیه و ویتنام است.
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 ر به نسل بعدي تکنولوژي و خدماتا: گذتلفن همراه
اشتراك  5/1با  376است. تلفن همراهمیلیارد دالري مخابرات ایران مربوط به  8میلیارد دالر از درآمد  5

درصد بیشتر از چین، مکزیک و  50به ازاي هر نفر، ضـریب نفوذ موبایل در ایران بیش از   تلفن همراه
نســل به عنوان نســبتی از جمعیت، ضــریب نفوذ داده همراه  377ترکیه و همانند مالزي و برزیل اســت.

 378رسید. 2015درصد در پایان سال  60به  2013درصد در سال  2در ایران از تنها  نسل چهارم/سـوم 
ــلی موبایل در ایران وجود دارد ــترکین چهاردهمین  ؛دو اپراتور اصـ همراه اول که از لحاظ تعداد مشـ

 نا ام تیپرداخت مخابرات در جهان و بزرگترین در خاورمیانه و آســیاي جنوبی اســت، و اپراتور پس
 یک داخلیآفریقاي جنوبی و یک شر 379ام تی ان گلوبالگذاري مشترك بین یک سـرمایه  که ایرانسـل 

نسل وارد بازار شد و بیش از دو سال انحصار  2011یک رقیب سوم با عنوان رایتل نیز در سال  است.
 380است. درصد از مشترکان را به خود اختصاص داده 3را در اختیار داشت اما تنها  سوم

بر از هر کار علیرغم ضریب نفوذ باال و دسترسی فزاینده به داده همراه، میانگین درآمد ماهانه ایران
درصد کمتر از امارات متحده عربی است  90درصد کمتر از ترکیه و  60دالر است که حدود  7/3تنها 

ــکل  ــرعت ). 20(ش در حالی که کاهش میانگین درآمد به ازاي هر کاربر یک روند جهانی بوده، اما س
ی اري است که محدودیتاست. این عمدتاً به دلیل نظام قانونگذهاي ایرانی بیشتر کاهش براي شـرکت 

 کند و دلیل دیگر آن کم بودن ارائه خدمات ارزش افزوده است.ها تعیین میرا براي نرخ

ــترده و ترویج    ــترس بودن ارتباطات موبایل براي جمعیتی گس ــتیابی به هدف در دس به منظور دس
هاي هرا براي تعرف ، ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران محدودیتیتلفن همراهباند اســتفاده از پهن

این محدودیت مانع انتقال  381است. هاي موبایل تعیین کردهتماس صوتی، پیامک و داده توسط شرکت
هاي مخابراتی گردید. بر مبناي کامل اثرات تورم باال و کاهش ارزش ریال به مشـتریان توسـط شرکت  

ــرمایه و تعلیقدالر، این کار باعث کاهش درآمد  ــرمایه زیرا ،گذاري گردیدس هاي ثابت گذارياکثر س
ها هاي تنظیمی بر تعرفهاست که محدودیت نیازمند ارز خارجی هستند. تجربه سایر کشورها نشان داده

 گذاري و نوآوري محصول گردد.تواند باعث فشار منفی بر سرمایهمی
 

                                                           
 .2016، اووم، »2015-20بینی خط ثابت: پیش«؛ 2016، اووم، »2015-20بینی مشترکین و درآمد تلفن همراه: پیش« 376
 پایگاه داده خدمات اطالعات سلولی جهان. 377
 همان 378

379 MTN Global 
 ).2014-2015( 1393خابرات ایران همان؛ گزارش عملکرد ساالنه شرکت م 380
 آمده است. www.cra.irاي در وبگاه هاي تعرفهجزئیات محدودیت 381
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ا تواند رقابت رگذاري، میها و الزام به حداقل سطوح سرمایهیک نظام جایگزین مانند آزادسازي تعرفه
ت اتحریک نموده و نرخ رضــایت مشــتري را بهبود بخشــد. براي ارتقاي رقابت، ســازمان تنظیم مقرر

ــه   2015 اوتارتباطات در  ــماره موبایل بین س ــدن مقررات قابلیت انتقال ش آخرین مهلت اجرایی ش
ــازمـان همچنین برنامه  2016اپراتور را ژوئن  هایی را براي اعطاي مجوز اپراتوري اعالم نمود. این سـ

ت توانند ظرفیمیکه داد هایی بازگشــایی بازار مخابرات به روي شــرکت و شــبکه مجازي تلفن همراه
و به عنوان موتورهاي فروش و بازاریابی عمل کنند. از زمان اعالم این خبر، بیش از  کننده شبکه اجار

 382اند.کشور درخواست چنین مجوزي را داده 18اپراتور از  32شرکت از جمله  51
خدمات ارزش فوذ پایین شــود، ضــریب نعامل دومی که باعث کاهش درآمد به ازاي هر کاربر می

، 2015اي اســت. در سال باال همچون خدمات مبتنی بر موقعیت و چندرســانه افزوده با مصـرف داده 
مقررات  383درصد کمتر از سوئد بود. 90مصـرف داده به ازاي هر کاربر در ایران یک چهارم مالزي و  

 است. به عنوان مسئول این امرداده، تا حدي  کنندهافزارهاي مصرفسرعت اینترنت و نرم محدودکننده
ــال مثال، قانو ــرعت اینترنت را به   2006نی در س یت در ثانیه محدود اکیلوب 128تصــویب شــد که س

                                                           
 .2015، ام وي ان او داینامیکس، سپتامبر »اندالمللی براي مجوزهاي اجاره ظرفیت شبکه درخواست دادهاپراتور بین 32« 382
 .DataHub Analysys Masonپایگاه داده خدمات اطالعات سلولی جهان؛  383

 20شکل  
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$ per month 

ته استنهف پتانسیل بازار ارتباطات ایران در خدمات و پهناي باند تلفن همراه

SOURCE: Analysys Mason; Strategy Analytics; WCIS; McKinsey Global Institute analysis  
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ــیقی، تلویزیون و خدمات مبتنی بر ابر می ــیاري از خدمات برتر و پرمصــرف داده ماننده موس  کند. بس
 نیز در دسترس نیستند. گذاري)،(اشتراك

است.  ارزش افزوده کمک کردهها نیز به پایین بودن ضریب نفوذ خدمات ناکافی بودن زیرسـاخت 
کاربران باید با قطع مکرر دهی موبایل حتی در مناطق عمده شهري هم ضعیف و ناهمگن است و آنتن

آمیز ضریب مکالمات موفقیتهاي ارتباطی ایرانی داراي ارتباط دسـت و پنجه نرم کنند. تمام شـرکت  
سبت به همتایان خود در کشورهاي هاي ناموفق بیشــتري ندرصـد هسـتند و میزان تماس   99کمتر از 

دیگر دارند. هر سه اپراتور تلفن همراه در ایران، اخطارهایی را از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در 
در یک بررسی که در یک اند. مورد کیفیت، پوشـش ناکافی و عدم ایفاي تعهدات خود دریافت نموده 

صورت  2014در نوامبر  تنظیم مقرراتاطی و سـازمان  مباحثه تلویزیونی با نمایندگان اپراتورهاي ارتب
ــد از  82گرفـت، بیش از   ــرکت 315درصـ کننده اعالم کردند که از هیچ یک از خدمات هزار نفر شـ

ــایت ندارند.  ارائـه  ــط اپراتورهـاي ارتباطی خود رضـ ــده توسـ ــتلزم غلبه بر این چالش 384شـ ها مسـ
 است.  فناوري اطالعاتاي هگذاري قابل توجه در زیرساخت شبکه و سیستمسرمایه

بعدي توسعه و تداوم رشد قوي، بازیگران تلفن همراه ایران باید بر سه حوزه  مرحلهر به ابراي گذ
اند هاي بازاریابی اســت. به عنوان مثال، آنها نتوانســته تمرکز کنند. اولین حوزه، بهبود فروش و روش

ــته ــنهادي بس ــبی روي تلفنهاي پیش ــتریان را وارد قراردادهاي بلندمدت  مناس لفن تارائه کنند که مش
پذیري شماره، انجام چنین کاري را ظهور خدمات انتقالهاي ماهانه نماید. با حداقل هزینههمراه -ثابت

پذیرش کامل هاي سازمانی هم مانع قدیمی و چالش فناوري اطالعاتهاي سازد. سیستمتر میضروري
 گردد. همراه توسط اپراتورها می  -تلفن ثابت  همگرایی

اي را دارند که تاکنون به آن کمتر توجه شــرکتی برداري از بازار دوم اینکه اپراتورها فرصــت بهره
د، کسب کننر میاتر گذیافتههاي عملیاتی توسعههاي ارتباطی به روشاز آنجایی که شرکت شـده بود. 

ن امروزه، مشتریا شوند.تبدیل می هابراي آن از درآمد يترهاي بزرگ نیز به منبع مهمو کارها و شرکت
اپراتورهاي ایرانی اخیراً تمرکز  385کنند.درصــد درآمد ارتباطات ترکیه را ایجاد می 25شــرکتی بیش از 

رکت شاند. به عنوان مثال، بیشـتري بر بازار شـرکتی داشته و حرکت به سمت این بازار را شروع کرده  
ــنهاخدمات  همراه اول ــرکتبر فناوري اطالعاتدي زیادي در پیش  یکی از از طریق ي بزرگ،هااي ش
 ارایه نموده است. )افرانت(خود  تابعه هايشرکت

                                                           
 .2014نوامبر  15، تابناك، »درصد افراد از خدمات تلفن همراه رضایت ندارند 82« 384
 بینی جهانی تلفن همراه یانکی.پیش 385
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تواند از جمعیت با ادراك تکنولوژي و روح کارآفرینی خود براي خیز به جلو ســوم اینکه ایران می
ــتفاده کند ــریعاً جدیدترین هو به جاي گذراندن فازهاي طوالنی گذر از تکنولوژي اسـ اي قدیمی، سـ

شرکت ایرانسل تقریباً در یک  2014هاي در دسترس را اتخاذ نماید. به عنوان مثال، در سال تکنولوژي
پیوست و تنها دو ماه فاصله بین اینها بود. خیز ممکن است  نسل چهارمو  نسل سومزمان به خدمات 
اینترنت و خدماتی همچون بانکداري همراه و تجارت الکترونیک هـاي خالقـانه مانند   در دیگر حوزه
 کاال به عنوان بزرگترین بازیگر تجارتبه عنوان مثال، تنها یک سـال طول کشید تا دیجی نیز رخ دهد. 

 همراه دست یابد. وسایل ارتباطیدرصدي از طریق  20الکترونیک ایران، به فروش 
ــتبـا لحاظ نمودن تمام این ف بـه طور کلی،   کنیم که بازار تلفن همراه در ایران ها، برآورد میرصـ

برسد و این به معنی  2035میلیارد دالر در سال  22به حدود  2014میلیارد دالر در سال  5تواند از می
 386درصد رشد است. 7میانگین ساالنه 

 به منظور تقویت اقتصاد دیجیتال نوري انتظار براي فیبردر ثابت:  باندپهنشبکه 
راتور انحصاري ارتباطات میلیون مشـترك دارد و تحت کنترل اپ  30ایران بیش از بازار خط تلفن ثابت 

روي رقابت با صــدها  باند ثابت بهدر مقابل، بازار پهن 387اســت.شــرکت مخابرات ایران  ملی یعنی
گرچه  ،تباند ثابت با سرعت در حال رشد اسخدمات اینترنت باز است. ضریب نفوذ پهن کنندهتأمین

درصدي مکزیک  75درصدي ترکیه و  50است. این با ضرایب  درصـد بوده  23هنوز  2015در سـال  
تر زیرا از تعدادي از همتایان خود عقب ،تر شودفیبر نوري هنوز هم باید گسترده 388گردد.مقایسـه می 

 14دود ثابت، ح باندبه عنوان نسبتی از کل پهناسـت. به عنوان مثال در هند ضـریب نفوذ فیبر نوري   
عالوه بر این، ایران از لحاظ سرعت اینترنت  389درصد است. 70درصد است؛ در چین این رقم تقریباً 

 گرچه از لحاظ مقرون به صــرفه بودن، امتیاز باالیی ،تري نســبت به همتایان خود داردثابت رتبه پایین
ــور از لحاظ  140ا در بین ي نوزدهم ربر مبناي برابري قدرت خرید، ایران رتبهکند. کســـب می کشـ

 390باند دارد.مقرون به صرفه بودن پهن
ــانهشــرکت ــان -هایی از حرکت به ســمت همگرایی تلفن ثابتهاي ارتباطی ایران نش همراه را نش

ــال می ــرمایه  2016دهند. در س ــمیم خود براي س ــل از تص باند ثابت از طریق در پهنگذاري ، ایرانس
                                                           

386 IHS 
 ، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.2015اعداد و ارقام فناوري اطالع و ارتباطات، جامعه اطالعاتی ایران  387
 .2016، اووم، »2015-20درآمدهاي کل پهن باند ثابت بینی اشتراك و پیش« 388
389 Analysys Mason DataHub ،19  2015اکتبر. 
ــاخص 390 ؛ فناوري اطالعات و ارتباطات براي 2015هـاي مخـابراتی جهان، اتحادیه بین المللی مخابرات، گزارش فناوري اطالعات جهانی   شـ

 .2015، آوریل INSEADرشد فراگیر، مجمع جهانی اقتصاد و 
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وز باند ثابت درخواست مجبسـیاري از عوامل پهن به منازل خبر داد. هاي فیبر نوري بکارگیري شـبکه 
اند. در خالل بازدید نخســت وزیر ایتالیا از ایران در ســال  اپراتور شــبکه مجازي تلفن همراه را داده

براي توســعه و نوســازي شبکه و  391لتلایتانامه همکاري با یک تفاهم شـرکت مخابرات ایران ، 2016
 392زیرساخت ارتباطات ایران امضا نمود.

گذاري براي نیل به میلیارد دالر ســرمایه 5/11ایران نیاز به تقریباً  2035ســال  کنیم که تابرآورد می
ــطوح ضــریب نفوذ فیبر نوري درب منازل در کشــور   393داشــت. ایی همچون کره جنوبی خواهدهس

تواند چشـمگیر و همراه با اثرات سرریز مثبت در  باند میضـریب نفوذ پهن مزایاي اقتصـادي افزایش  
 2تا  1تواند باند ثابت ترکیه میرسیدن به سطح ضریب نفوذ پهنسرتاسر اقتصاد باشد. به عنوان مثال، 

ــد به  ــرریز نیز   تولید ناخالص داخلیدرص ــامل مزایاي س ــتایران بیافزاید که این ش و همچنین  هس
 394هزار شغل در کل اقتصاد ایجاد نماید. 200د تواند حدومی

اید را دارد اما بسپاري برون کانون: ایران پتانسـیل تبدیل به  فناوري اطالعاتافزار و خدمات نرم
 را تقویت نماید IPها و حفاظت از داده
امل عتواند با مراجعه به یک فروشـگاه کامپیوتر در تهران، یک نسخه کپی از سیستم  هر خریداري می

بندي گزارش دالر خریـداري نمـایـد. ایران تقریباً در انتهاي رتبه    3را بـه قیمـت تقریبـاً     10وینـدوز  
براي حمایت از مالکیت معنوي قرار دارد و عضـو کنوانسیون برن   پذیري مجمع جهانی اقتصـاد رقابت

ایران داراي قوانینی براي حفاظت  395.نیز نیستامضاکننده دارد  170سازمان جهانی مالکیت معنوي که 
ــت. به عنوان مثال، قوانین مجلس از نرماز دارایی افزارهاي تولید داخل حفاظت هاي معنوي خود اسـ

ماه حبس شود. این باعث شروع  6تواند منجر به مجازات تا کند و نقض حقوق مالکیت معنوي میمی
افزاري است که دي بالغ بر هزاران شرکت نرمافزارهاي کاربرشده و بازار نرمهاي داخلی رشـد شرکت 

 به افغانستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و دیگر کشورها صادرات دارند.
هزار دانشجوي علوم  180افزار به خیل عظیمی از اسـتعدادها دسـترسـی دارد که شـامل     بخش نرم

ایران به دنبال پیوستن به مؤسسات جهانی  396.افزار استکامپیوتر و مهندسـی کامپیوتر با تمرکز بر نرم 

                                                           
391 Italtel 

 .2016آوریل  13، نشریه خبري شرکت مخابرات ایران، »کنندشرکت مخابرات ایران و ایتالتل، تفاهم نامه همکاري امضا می« 392
 ONE FTTHگذاري بر مبناي معیار . محاسبات سرمایهAnalysys Mason DataHubسطوح ضریب نفوذ فیبر نوري درب منازل از  393

 مکنزي است.
 .2012المللی مخابرات، آوریل باند بر اقتصاد: تحقیق در مورد موضوعات سیاستی، اتحادیه بیناثر پهن  394
 .2015، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 2015-16پذیري جهانی گزارش رقابت 395
 .2013سپتامبر  25، خبرگزاري گفت و گو، »آخرین آمارهاي آموزش عالی« 396



 

134 

 

 همچون سازمان تجارت جهانی است که این کشور را ملزم به اجراي توافقات جهانی حمایت از کپی
افزار، هم یک فرصت و هم یک تهدید باشد. در حالی که تواند براي بخش نرمنماید. این میرایت می

ــتر موجب افزایش ق ــرفافزار یمت نرمحمایت بیشـ گردد، اما باعث ترغیب نهایی می کنندهبراي مصـ
 .شودنیز میالمللی و توسعه نوآوري گذاري بینسرمایه

ــعه نرم ــته، عالوه بر توس ــیل تبدیل به مقصــدي براي برونافزار پیوس ــپاريایران پتانس فناوري  س
ــعه نرماطالعات ــاخص  ، توس ــبکه را دارد. ش ت مکنزي که آمادگی موقعیافزار، میزبانی و خدمات ش

و  کار، محیط هامنبع استعداد، کیفیت زیرساخت، ریسکسپاري یک شهر را از پنج بعد (پتانسیل برون
بنگلور و ورشــو از لحاظ پتانســیل آن براي ســنجد، تهران را همتراز کواالالمپور و باالتر از ) میهزینه

). نقاط قوت اصلی تهران، منبع عظیم استعداد 21دهد (شکل سـپاري قرار می برون مرکزتبدیل به یک 
 هاي پایین نیروي کار است.مهندسی و هزینه

قررات م، دولت باید فناوري اطالعاتسپاري برون مرکزبراي توسـعه پتانسیل تهران به عنوان یک  
افزار، این یکی از مهمترین معیارهایی ها را مطرح نماید. در مورد نرمشـــدید و قوانین حفاظت از داده

دهند. دولت همچنین سپاري مدنظر قرار میگیري براي برونهاي خارجی در تصمیماسـت که شرکت 
  70از بین  زبان انگلیسی تسلطایران در شاخص باید از بهبود مهارت زبان انگلیسـی پشـتیبانی نماید.   

 397سپاري است.برون مراکزثر دیگر تر از اکمصر و پایین رتبهرا دارد و از این لحاظ هم 56کشور رتبه 
ــاخت ــور همچنین زیرسـ ــپاري را مدنظر قرار داده و باید داراي هزینههاي بروناین کشـ هاي سـ

هاي ســپاري قابل مقایســه باشــد. نرخبرون مراکزهاي دیگر از و به ایران باشــد که با قیمت مخابراتی
 مدهمراکز عهاي ثابت و همراه در ایران اندکی کمتر از مصر اما باالتر از اکثر فروشـی براي تلفن عمده
که از  اروپا – ایران ارتباطی بزرگراه فیبرنوري مخابراتی رود که کابلانتظار می 398ســپاري اســت.برون

ــود، تا اواخر ارس اجرا میطریق ایران بین آلمان و خلیج ف ــود. این خط در  2016ش کامالً عملیاتی ش
ه ایران تواند ببود و می المللی خواهدصورت تکمیل، یک خط اصلی براي انتقال داده و ارتباطات بین
قیت ایران با موف فناوري اطالعاتسپاري کمک کند تا ارتباطات جهانی خود را تقویت نماید. اگر برون

هزار شغل تا سال  100میلیارد دالر در سال و ایجاد  5/2اجرا شـود، درآمد آنها پتانسیل رشد تا تقریباً  
 را دارد. 2035

 

                                                           
 .2015المللی تحصیلی بینشاخص تسلط زبان انگلیسی سازمان  397
 .TeleGeography، »2011-2015نرخ عمده فروشی به تفکیک کشور « 398
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را به عنوان بخشـــی از برنامه پنج ســـاله خود در  ارتباطاتفناوري اطالعات و دولت ایران، توســـعه 
ــیس کردهاولویت قرار داده و پارك ــت. یکی از این پارك هاي فناوري متعددي را تأسـ ها، پارك اسـ

ــت که میزبان بیش از  ــرکت با بیش از  120فناوري پردیس در تهران اس هزار نفر نیروي کار  2000ش
ــگا 399اســت. ــریف اداره میاین پارك با همکاري دانش ــنعتی ش ــرکته ص ــود و از ش فناوري هاي ش

 کند.هاي دیگر پشتیبانی می، نانوتکنولوژِي، بیوتکنولوژي، مکانیک، اتوماسیون و بخشاطالعات

                                                           
 .2016 مارسوبگاه پارك فناوري پردیس،  399

 21شکل 

 دارد فناوري اطالعاتهاي زیادي به عنوان کانون بالقوه برون سپاري تهران مزیت
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ــوالت ــرفته  دارویی: ایران داراي توانـایی  محص از جمله در بیوتکنولوژي و هـاي علمی پیش
 هاي بنیادي استتحقیقات سلول

درصـــد از کل ارزش افزوده ناخالص و  3/0رویی در ایران اندك اســـت و تنها تولید محصـــوالت دا
تولید محصوالت دارویی را شود، اما این بازار داراي نقاط قوت متعددي است که اشتغال را شامل می

ــنعت امیدبخش تبدیل می ــنعت داخلیبه یک صـ ــرفتتوانایی ،کند. صـ ر از جمله د ههاي علمی پیشـ
ــلول ــیاري از انواع داروها هاي بنتحقیقات س ــا براي بس ــعه داده و تقاض  ،یادي و بیوتکنولوژي را توس

رد یافت. برآو افزایش خواهد ،در ایران هابیماريوضعیت شناختی و احتماالً همراه با وضعیت جمعیت
هفت برابر  2035کنیم که تولید محصــوالت دارویی بتواند ســهم خود را در اقتصــاد ایران تا ســال می

رشد بیش  معادلمیلیارد دالر برسد. این  7به تقریباً  2014از ارزش یک میلیارد دالري در سال کرده و 
اي خود از جمله درصـدي ساالنه است و تولید ایران را به طور معناداري باالتر از همتایان منطقه  9از 

آوري، کارایی داد. چنین رشدي مستلزم دگرگونی عمده این صنعت، از جمله در نو ترکیه قرار خواهد
 المللی است.هاي بینهاي دولت و دخالت شرکت، بسط سیاستعملیاتی

 

 هاي جانی و مالیهزینهشناختی و تقاضـا براي بسیاري از انواع داروها احتماالً همراه با وضعیت جمعیت 
 در ایران افزایش خواهدیافت.

 

 بهداشتی خدماتبا نیازهاي فزاینده  دست نخوردهیک بازار 
براي محصـوالت دارویی است. ایرانیان در سال   نخوردهدسـت ایران یکی از معدود بازارهاي بزرگ و 

ــوالت دارویی هزینه کردند 163تنها  ،قدرت خرید برابري بر مبناي 2014 در حالی  ،دالر براي محصـ
بوده  رشد مخارج دارویی یکنواخت 400دالر بود. 508دالر و در لهسـتان   209که این رقم در مکزیک 

سـال گذشـته بوده است، هرچند ایران داراي بیمه اجتماعی    5و تنها کمی باالتر از نرخ جمعیت براي 
درصد ایرانیان داراي پوشش درمانی  90دهد. بیش از هاي دارویی را پوشش میاسـت که برخی هزینه 

مراقبت «ا عنوان ب 2کادر گیرد (هستند که اکثر آنها توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی صورت می
را  »ردگذاري دااست و نیاز به سرمایه فزایندهبهداشتی ایران داراي بنیادهاي قوي است اما تحت فشار 

ــش بیمه). نرخمالحظه کنید ــیعی بین هاي پوش ــته به نوع   95تا  10اي داروها به طور وس ــد بس درص
 پوشش، برند داروها و مکان تحویل، متفاوت است.

                                                           
400 IHS.سازمان گمرك جمهوري اسالمی ایران ، 
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ر تواند یک بازار چشمگیبار بیماري ایران بیانگر این اسـت که این کشـور می  روندهاي جمعیتی و 
تا  50شد و نسبت افراد  سال آینده پیرتر خواهد 20براي محصوالت دارویی باشد. جمعیت ایران طی 

 5سال از  65درصد خواهدرسید؛ درصد افراد باالي  22فعلی به  درصد 12ساله به کل جمعیت از  64
هاي ، بار بیماري کلی ایران که به صورت سال2012در سال درصد رشد خواهد نمود.  12درصـد به  

ــده مطرح میزندگی با ناتوانی تعدیل ــه برابر مالزي و حدود دو برابر کره جنوبی بود. ش ــود، س  401ش
ي به طور ،رویی آنها پرهزینه است نیز با سرعت در حال افزایش هستندهاي مزمن که درمان دابیماري

 28است، در حالی که عوارض عصبی  درصد رشد داشته 56تاکنون  2000که ابتال به دیابت از سـال  
ــد نموده و در همین دوره، بیماري ــدادي ریدرصــد رش ــاهد   32ه هاي مزمن انس ــد را ش درصــد رش

 402اند.بوده
 
ه است و نیاز ب فزایندهبهداشـتی ایران داراي بنیادهاي قوي است اما تحت فشار   خدمات. 2کادر 
 گذاري داردسرمایه

و یک ساختار هاي بهداشـتی را تضمین نموده  قانون اسـاسـی ایران دسـترسـی شـهروندان به مراقبت     
دیمی شده اي قاما این سیستم به طور فزاینده 403دهد.درصد افراد را پوشش می 90حدود  ،اي ملیبیمه

شود یبینی مو تحت فشار است. ایران علیرغم جمعیت جوانش، داراي بار بیماري باالیی است و پیش
کند. این بخش نیازمند ســـال با بیشـــترین ســـرعت رشـــد می 50تعداد افراد باالي  2035تا ســـال 
 ارد.دپزشکان بیشتري احتیاج گذاري قابل توجه براي نوسازي و گسترش امکانات است و سرمایه

کنندگان را بنا نهاد. فعلی تأمینایجاد شد، بنیاد شبکه  1980برنامه اصـلی سالمت ایران که در دهه  
هاي سالمت با بهورزان (کارکنان سالمت هاي اولیه اصلی، خانهبا اولویت قابل دسـترس بودن مراقبت 

امکانات مراقبت ثانویه  از نظرهاي سالمت دیده) در تمام روسـتاها مسـتقر گردیدند. این خانه  آموزش
و به منظور افزایش هماهنگی و  1986تحت پشتیبانی مراکز سالمت منطقه هستند. در سال  ،ترپیشرفته

ها، ایران آموزش پزشـکی را با وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ترکیب کرد.  تقویت کیفیت مراقبت
 ی سالمتهاي ملشدند که سیاست هاي پزشکی به اساس شبکه سالمت ایران تبدیلیجه، دانشگاهدر نت
دانشگاه پزشکی ایران (حداقل یک دانشگاه در  49کنند. شده توسط وزارت بهداشت را اجرا میتعیین

                                                           
هاي سالم عمر شده، میزان ساللتعدی ناتوانی با زندگی هاي، سازمان بهداشت جهانی؛ سال2000-2012برآوردهاي بار جهانی بیماري براي  401

 سنجد.رود، میرا که به دلیل مرگ زودهنگام یا معلولیت در کل جامعه از بین می
 همان. 402
 .2015دسامبر  26، دنیاي اقتصاد، »هزینه درمان« 403
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تعداد کل دانشجویان  1988کنند. از سال هاي باکیفیت را براي پزشـکان فراهم می هر اسـتان) آموزش 
هزار کادر  13ایران حدود  2015ت. در سال اس یافتهدرصـد رشد   5پزشـکی سـاالنه به طور میانگین   

ــکی و تقریباً  ــوم آنها   250آموزش پزش ــت که دوس ــکی داش ــجوي پزش ــکیل  را زنان هزار دانش تش
 404.دادندمی

مؤسسه  900 از درصد 80به طوري که  ،هاي پزشـکی عمدتاً به صورت عمومی است ارائه مراقبت
کل مخارج سـالمت ایران طی دهه گذشته  گرچه پزشـکی ایران وابسـته به وزارت بهداشـت هسـتند.     

نزدیک در این کشور، سرانه درصد رشد داشته، اما هنوز هم میزان مخارج  11سـاالنه به طور میانگین  
ها تر از روسیه و برزیل). این به خصوص در زیرساختپاییندرصد کمتر از همتایان خود است ( 25به 

هاي به کمتر بودن اســاســی ســرانه تعداد تخت گذاري پایین منجرمشــهود اســت، جایی که ســرمایه
 5/2تخت به ازاي هر هزار نفر در مقابل  7/1است (بیمارستانی این کشور نسبت به همتایان خود شده

ــتانی در ایران، هدرصــد زیرســاخت 70تا  60تخت به ازاي هر هزار نفر). تقریباً  ا و تجهیزات بیمارس
پزشک براي هر  9/0نین در مورد تعداد پزشکان نیز با همچ 405آیند.فرسـوده و منسـوخ به حساب می  

کشورهاي همتراز خود  از نصف تردر سـطحی پایین هزار نفر، کمبود وجود دارد و ایران از این لحاظ 
 است. 

در  هاي سالمت دارد. دولتاي براي گسـترش پوشـش فراگیر و بهبود کیفیت مراقبت  دولت برنامه
پذیر را اعالم نمود. برنامه توسعه پنج میلیون قشـر آسیب  5لی به ماه فوریه، گسـترش بیمه سـالمت م  

سازي را را پیشنهاد نموده و خصوصی 2016درصدي بودجه سالمت در سال  60افزایش ساله دولت، 
هاي عمومی به هیئت مدیره تفویض شده و مالکیت به طوري که مدیریت بیمارستان ؛نمایدترغیب می

ــی وا  ــوصـ ــود.آنهـا نیز به بخش خصـ دولت ایران همچنین به طور فعال به دنبال جذب  406گذار شـ
ــرمایه میلیارد  2گذاري خارجی و ترغیب رقابت در بخش ســالمت اســت و هدف اولیه آن، جذب س

ســال آینده  4تا  3طی  ،هاگذاري در محصــوالت دارویی، تجهیزات و دیگر زیرســاختدالر ســرمایه
هایی را براي ساخت یک برنامه 408تکنولوژي سالمت اچ تیشرکت آلمانی  2016در مارس  407اسـت. 

                                                           
 مرکز آمار ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 404
تعداد باالي «؛ 2016ژانویه  15، باشگاه خبرنگاران جوان، »تانیسمارهزار تخت بی 30ي اند؛ نوسازها مستهلک شدهتانسماردرصـد از بی  57« 405

 .2016 مارس 7، خبرگزاري دانشجویان ایران، »معلولیت کودکان؛ تجهیزات دیالیز کهنه و قدیمی هستند
، خبرگزاري جمهوري اسالمی، »کندهاي خصوصی خریداري میتانسمارهاي درمانی باال، کاهش یافته اسـت؛ دولت، خدمات را از بی هزینه« 406
 18، خبرگزاري جمهوري اسالمی، »هاي بخش سـالمت را در برنامه شـشـم توسـعه اعالم نمود    وزیر بهداشـت ایران، اولویت «؛ 2015 اوت 17

 .2016زانویه 
 .2015 اوت، خبرگزاري جمهوري اسالمی، »ایرانمیلیارد دالري در بخش سالمت  2گذاري تمایل کشورهاي خارجی براي سرمایه« 407

408 HT Health Tec 
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میلیون دالر کمک مالی  10اتاقه در ایران اعالم نمود و ژاپن نیز تفاهمی را براي تأمین  400بیمارستان 
  409امضا نمود. ،جهت خرید تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان ژاپنی ،ایران به

 ، دهلیگرفتتوسط بخش خصوصی صورت  از آنجایی که پیشـرفت هند در اصـالحات سـالمت   
زیرا به دنبال گسترش مشارکت بخش خصوصی  ،تواند یک مورد مطالعه آموزنده براي ایران باشـد می

 هاي جدید هندهاي بیمارستاندرصـد ظرفیت تخت  70، بیش از 2010و  2002هاي اسـت. بین سـال  
تواند ایران میبراي جلب مشــارکت بخش خصــوصــی،   410توســط بخش خصــوصــی ایجاد گردید. 

اما از ســودهاي کالن  ،هاي قیمتی را ایجاد نماید که براي بخش خصــوصــی جذاب باشــد  مکانیزم
ــوق  کنندگان، بیماران و دیگر ذینفعان خلق نماید. دولت هایی را هم براي تأمینجلوگیري کنـد و مشـ

ــفافیت را در دادههمچنین می ــالمت افزایش داده و به طور فعال به دنبال حمایتتواند ش هاي هاي س
ران ري مالی این سیستم، ایپایداکنندگان باشد. براي تضمین بخش خصـوصـی از لیسـت هدف تأمین   

ــعه دهد. با   می ــالمت را مدنظر قرار داده و منابع تأمین مالی را توس ــالح تأمین مالی نظام س تواند اص
بود مقررات اثربخشی را اجرا کرده تا بتواند  افزایش مشـارکت بخش خصـوصی، ایران مجبور خواهد  

را مدیریت  411و نقل قول گزینشی بیمار عرضهتقاضـاي به وجود آمده به واسـطه   مانند  ،اثرات ثانویه
کنندگان را تضمین نماید. حاکمیت قوي از جمله جلوگیري از تأمین در زنجیرهشفافیت هزینه کند، و 

ــروري اســـت. ایران همچنین می ــاد منافع و مدیریت عملکرد، ضـ هاي جدید مراقبت تواند مدلتضـ
ــتاران به منظور کاهش بار پزهمچون بهبود مهارت ــعه کانال هاي پرس ــک و توس هاي متمرکز براي ش

 بررسی کند.مراقبت بلندمدت، بازتوانی و سالمت روانی را 
دولت در حال حاضـر به طور مشهودي در حال ترویج سالمت عمومی است. بیلبوردها ایرانیان را  

یشگیري و تواند به تأکید بر پایران میکنند. تر، ورزش بیشتر و رانندگی ایمن تشویق میبه تغذیه سالم
 412هاي سـالمت در موضـوعات بیشتر همچون کاهش مصرف دخانیات، ادامه دهد.  گسـترش آموزش 

ه و ارزش هزار شــغل اضــافه نمود  250قریب به تواند ایران می 2035کنیم که تا ســال بینی میپیش
میلیارد دالر افزایش  27درصدي به بیش از  5/6افزوده ناخالص بخش سـالمت را با نرخ رشد ساالنه  

 دهد.
 

                                                           
ژاپن و «؛ 2016 مارس 21، نسخه جهانی هندلزبالت، »هاي آلمانهاي بهداشتی سالمتی آماده ورود به ایران؛ فرصتشرکت«آلیسون ویلیامز،  409

 .2016 مارس 13یلیپین، ، خبرگزاري ف»میلیون دالري به ایران براي تعمیرات و نوسازي بخش سالمت 10کمک 
 .2012، دسامبر ت امیدبخش، سفر پرچالش، مکنزيسالمت هند: امکانا 410

411 patient cherry-picking 
 .2014ژوئن  16، المانیتور، »بحران مصرف مواد مخدر در افراد کم سن و سال ایران« 412
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 هزینه است، اما هنوز هم ارزش افزوده پایینی داردتولید دارو هم بسیار پیشرفته و هم کم
ت در هاي ایرانی با پشتیبانی دولاما نسـبتاً پیشرفته است. شرکت  ،صـنعت داروي داخلی ایران کوچک 

درصد مصرف داخلی ساالنه دارو از لحاظ حجم  90از  تولید دارو، بیشخودکفایی در هدف راستاي 
اند: بر اســـاس هاي پیچیده متعدد توســـعه دادههاي خود را در زیربخشکنند. آنها تواناییرا تأمین می

و رتبه اول منطقه  2015هاي بنیادي را در سال چهارم جهان در تحقیقات سلول ت، ایران رتبهگزارشـا 
ها را به بسیاري از داروهاي همسـان تولیدکنندگان ایرانی، زیسـت  413اشـت. در تولید بیوتکنولوژي را د

توســط شــرکت ســیناژن که یک  414ســینووکسي با نام ا 1-اینترفرون بتامانند  ،اندغربی توســعه داده
ایران یکی از براي بیماري ام اس است.  416فایزرو  415بیوژنهاي همسـان از داروهاي شـرکت  زیسـت 

تنها سـه کشوري در جهان است که توانایی تولید این داروي پیچیده را دارد و دو کشور دیگر ایاالت  
متحده آمریکا و آلمان هستند. ایران همچنین تعداد زیادي مؤسسات تحقیقات دارویی پیشرفته دارد که 

  ست.پاستور و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم رازي ا انیستیتواز آن جمله، 

شرکت است که از این  120اسـت. این بازار شامل حدود   غیرمتمرکزبازار تولید داخلی به شـدت  
ــرکت بزرگ، کنترل  10میان،  ــد بازار را در اختیار دارند. داروپخش به عنوان بزرگترین  37شـ درصـ

بازیگران داخلی این ممکن است نیاز باشد درصدي در بازار دارد.  5/5تولیدکننده دارو در ایران، سهم 
 د.مند گردنهاي مقیاس در تحقیق و توسعه بهرهجویییکپارچه شوند تا بتوانند از مزایاي صرفه

هاي علمی پیشـــرفته، به جاي تولید داروهاي پیچیده با ارزش هاي ایرانی علیرغم تواناییشـــرکت
د حجم دارویی که آنها درص 90کنند. را تولید می پرحجم و کم قیمت محصـوالت باال، عمدتاً  دهافزو

دهد که شود. این نشان میدرصـد مصـرف از لحاظ ارزش را شــامل می   60کنند تنها حدود تولید می
نسـبت کوچک داروهاي وارداتی داراي ارزش بسـیار باالتر از داروهاي داخلی هســتند. حاشــیه سود   

هاي ، شـــرکتآیندهاســـت. در  المللی خودبزرگترین بازیگران بازار داخلی، کمتر از اکثر همتایان بین
داشت،  ندخواهنیاز تر در توسعه محصوالت با ارزش افزوده باال گذاري بسیار سنگینایرانی به سرمایه
هایی مانند بیوتکنولوژي که در حال حاضـر هم نسـبتاً پیشـرفته هستند. آنها همچنین    به ویژه در حوزه

ــرکت می ــرفتههاي چندملیتی براي تولید داروهتواننـد با شـ ــتند، اي پیشـ اي که در ایران کمیاب هسـ
 مشارکت کنند.

                                                           
، »رتبه بیســـت و یکم ایران در تولیدات علمی بیوتک«؛ 2015می  17، خبرگزاري مهر، »هاي بنیاديرتبه چهارم ایران در تحقیقات ســـلول« 413

 .2015 ژوئیه 7خبرگزاري مهر، 
414 CinnoVex 
415 Biogen 
416 Pfizer 
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 گذاريالمللی به سرمایهبین عالیقتبدیل اصالحات قانونگذاري براي 
ــبتاً پایین نهاده ــرکتعلیرغم اندازه بزرگ بازار و قیمت نس ور المللی هنوز به طهاي بینهاي تولید، ش

ــده  ــو و  417مرك، فایزرهاي متعددي همچون اند. در حالی که بنگاهکـامل وارد بازار ایران نشـ گلکسـ
کنندگان داخلی به در ایران فعال هســـتند، اما تنها تولیدات خود را از طریق توزیع 418اســـمیت کالین

قرارداد تولید  Sanofiتنها یک شــرکت خارجی   ندارند.محلی در ایران فروش رســانده و هیچ تولید  
شرکت برتر  25شرکت از  7حداقل ترکیه در مشـترك با یک تولیدکننده ایرانی دارد. در مقام مقایسه،  

ه المللی مستثنا بودند اما با توجهاي بین. اگرچه محصـوالت دارویی از تحریم دهندانجام میتولید  دنیا
ــرکت    ــتم بانکداري جهانی، ش ــیس ــدن ایران از س ــکالت زیادي در به محروم ش هاي خارجی با مش

ــور خود هاي بیندریـافـت    و . فرآیند طوالنی، پیچیدهمواجه بودندالمللی و بازگرداندن وجوه به کشـ
ی هاي خارجمیلی بنگاه، باعث بیهاي مشـابه به همراه بروکراسی اداري غیرشـفاف ثبت دارو و چالش 

داروهاي اســت. این باعث محدودشــدن فروش بســیاري از   براي حضــور کامل در بازار ایران شــده
 است.  پیشرفته در ایران و انتقال بسیار محدود علم و دانش تولید گردیده

وري نیروي کار را در این بخش به طور قابل بال رشد بخش دارویی باشد، باید بهرهاگر ایران به دن
ــال  بر مبناي برابري قدرت  بخش دارویی هر یک از کارکنان ایرانی 2014توجهی افزایش دهد. در سـ

ــد کمتر از ترکیه با تولید  59 ،هزار دالر ارزش افزوده ناخالص ایجاد نمودند که این 57خرید،  درصـ
 211درصـد کمتر از لهستان با   73زار دالر ارزش افزوده ناخالص توسـط هر یک از کارکنان و  ه 138

گذاري مستقیم خارجی در صنعت و سـرمایه المللی هاي بینمشـارکت با شـرکت   419هزار دالر اسـت. 
ــهیل انتقال دانش و روش ــت. هاي بهینه بهرهدارویی براي تس ــروري اس وري نیروي کار و دارایی، ض

رآکتورهاي زیستی یکبار مصرف و دیگر عناصر تولید براي تواند استفاده از هایی از این مورد مینمونه
 اشد.تر خط تولید، بهاي پیچیدهو بازرسی، سات تولیدمدوالر تأسیکاهش تغییر در طول زمان، ساخت 

المللی، ایران باید عواملی مانند نظام ضعیف مالکیت معنوي که براي اسـتفاده از این تخصـص بین  
ــرکتباعث بی ــود، را مورد توجه قرار دهد.ها به این بازار میمیلی ورود ش ایران،  یحقوقنظام در  ش
ــوند، گرچه این کار را میتواننـد  هـاي دارویی نمی فرمول توان براي برخی فرآیندهاي ثبت اختراع شـ

 به نحوي که ،این باعث گسترش داروهاي تقلبی و بازار سیاه دارو شده 420خاص تولید دارو انجام داد.

                                                           
417 Merck 
418 GlaxoSmithKline 

419 IHSستان؛ وزارت اقتصاد ترکیه.؛ بررسی تأسیسات صنعتی ایران؛ وزارت خزانه داري له 
 .2015، سپتامبر مؤسسه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015گزارش محصوالت دارویی و مراقبت بهداشتی ایران، فصل سوم  420



 

142 

 

ــوالت قانونی     ــاالنـه داروهـاي تقلبی، غیرقانونی یا قاچاق، دو برابر محصـ برخی اوقـات، فروش سـ
 421گردد.می

اند، از جمله گذاري در ایران را اعالم نمودههاي چندملیتی متعددي قصد خود براي سرمایهشرکت
هاي تزریق موافقت نمود که یک خط تولید ســرنگ 2015که در ســپتامبر  422نوو نوردیســکشــرکت 

یران اگذاري بیشتر و انتقال مهارت، دولت اندازي نماید. براي تشـویق سرمایه انسـولین را در ایران راه 
را کاهش دهد و در کنار آن،  وپا گیرمقررات دستباید فرآیند ثبت دارو را تسـهیل و شـفاف نماید و   

حمایت از مالکیت معنوي را به اســتانداردهاي جهانی نزدیک کند. الزامات تولید داخلی ممکن اســت 
تر ا رقابتیو بد در بلندمدت توانمورد نیاز باشد، اما اینها می ،کافی مستقیمِ گذاريِسرمایه براي ترغیبِ

 گذاري براي پوشششـدن صنعت داخلی، کاهش یافته یا حذف شوند. دولت همچنین باید به سرمایه 
هاي داروي بیشــتر، و آموزش براي ها و دیگر پایگاهبیشــتر داروها تحت بیمه اجتماعی، بیمارســتان 

 شاغلین بخش سالمت، ادامه دهد.داروسازان و دیگر 
  

                                                           
 همان. 421

422 Novo Nordisk 
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 هاگسترش و نوسازي زیرساخت. 2-4
نسـبتاً مناسبی است. به عنوان مثال، دسترسی به گاز و برق در منازل   زیرسـاخت خدمات ایران داراي 

درصد آن توسط  78شود که بار در ایران جابجا می ،نمیلیون تُ 780حدود ساالنه تقریباً فراگیر است و 
ها مشهود در حال حاضـر فشار بر زیرساخت  423.شـود و اکثر مابقی آن توسـط قطار جابجا می  کامیون

ــت و با گســترش جریان تجارت، حادتر می  ــود. در حال حاضــر همچنین به ده اس ها هزار تخت ش
بیمارسـتانی در ایران نیاز اسـت. ازدحام ترافیک در شـهرها در حال افزایش است و خاموشی برق در    

هاي تلفن همراه و کمبود آب، رایج است. شبکهدهد. هاي گرم تابستان رخ میزمان اوج تقاضـا در ماه 
 ها نیاز به ارتقا و نوسازي دارند.فرودگاه

ــکن، خدمات   ایران نیازمند  ــامل حمل و نقل، مس ــاخت ش ــاز در تمام طبقات زیرس ــاخت و س س
ها و تأســـیســـات بیشـــتري از جمله ، و امکانات اجتماعی اســـت. این کشـــور باید کارخانهعمومی

مسکن مقرون به صرفه، کمتر از تقاضاي آن  آب بسـازد. مضـاف بر این، عرضه  یه هاي تصـف ایسـتگاه 
ــاختی به فرصــتاســت.  ــاختمان ایران این نیازهاي زیرس و احتماالً براي  –هاي قابل توجه بخش س
هاي مهمی وجود دارد گردد. در حال حاضر، نشانهسال آینده اضافه می 20طی  -هاي خارجیشـرکت 

ــاخت حمل و نقل ــرکت  که زیرس ــعه اســت. ش ــرکاي خارجی در حال توس هاي خارجی با کمک ش
 425اند.هاي ایران امضا کردهتوافقات اولیه را براي بهبود فرودگاه 424گروه اي دي پیو  وینچیهمچون 

ــیل باالي برق  2016در بخش خـدمـات عمومی، دولـت آلمان در مارس     ــی در مورد پتانسـ گزارشـ
هایی را براي تولید انرژي نامههایی از سرتاسر اروپا تفاهمشرکتخورشـیدي در ایران منتشـر نمود و   

 اند.تجدیدپذیر امضا کرده
گذاري تریلیون دالر سرمایه 6/1 ها مستلزم حدودطبق برآورد ما، نوسـازي و گسـترش زیرساخت  

زده اوري بهبود یابند تا بســـال آینده اســـت. براي این کار همچنین باید کارایی و بهره 20تجمعی در 
حداکثر شــده و تلفات آن کاهش یابد. به عنوان مثال، ایران در حال حاضــر یکی از   گذاريســرمایه

 ها دارد.بدترین رکوردها را در منطقه از نظر تأخیر در ساخت پروژه
 
 
 

                                                           
 .2015)، بانک مرکزي ایران، 2013/2012( 1391گزارش اقتصادي و ترازنامه سال  423

424 Groupe ADP 
 .2016ژانویه  29، گاردین، »ایران با اروپا: هفت قرارداد بزرگعقد تفاهم « 425
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 المللیترانزیت بین کانونحمل و نقل: تبدیل مجدد به یک 
درصـد اقتصاد را در اختیار داشته و دو میلیون نفر نیز در آن اشتغال   6بخش حمل و نقل ایران حدود 
اً سه اي تقریبحمل و نقل جادهپایین سوخت،  اي متصل خوب و هزینهبه کار دارند. با یک شبکه جاده

درصد  4و ریلی  درصــد 18چهارم کل حجم بار را بر عهده دارد که بعد از آن حمل و نقل دریایی با 
 ها تحت فشار و سختی بود، کمتر از یک درصد کلاسـت. صـنعت باربري هوایی که در زمان تحریم  

 426حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 

 حمل براي هم براي مسافرت و هم ،جنوب-غرب و شمال-ایران به دنبال این است که حلقه اتصال شرق
 .و نقل بار باشد

 

 427دارند. درصد باربري دریایی را بر عهده 90اصـلی اسـت که سـه بندر جنوبی    بندر  11ایران داراي 
دو بازیگر اصـلی یعنی خطوط کشــتیرانی جمهوري اسالمی ایران و   صـنعت کشـتیرانی تحت سـلطه   

شمگیر اي، رشد چشرکت نیمه خصوصی نفتکش ایران است. با نوسازي بنادر و افزایش تجارت منطقه
 است.  حجم کشتیرانی مورد انتظار

بخش حمل و به  حمل و نقل،درصدي در ارزش افزوده ناخالص  22ترانزیت شـهري نیز با سـهم   
ــه چهارم ایرانیان در محیط .کندکمک مینقل در اقتصــاد  ــهري زندگی با وجود اینکه تقریباً س هاي ش

به سرعت حمل و نقل شهري  کند، عرضـه درصـد رشـد می   2سـاالنه  کنند و جمعیت شـهري نیز  می
کنند و بسیاري از شهرهاي ایران با تراکم جمعیت دست و پنجه نرم می 428رود.تقاضـاي آن پیش نمی 

 429یافته نیستند.هاي حمل و نقل شهري هنوز توسعهسیستم
ــیل خدمات  ــور پتانس ــتراتژیک ایران بدین معنی اســت که این کش ــانی به تجارتموقعیت اس  رس

اي ایران در حال ارتقا هســتند و بنادر زیادي یلی و جادههاي رشــبکه). 22اي را دارد (شــکل قارهبین
-شــمال و غرب-شــرق اتصــال حلقه که اســت این دنبال آهن، ایران بهبرنامه گســترش دارند. در راه

باشـد. اولین قطار از چین از طریق کمربند اقتصادي   بار نقل و حمل هم و مسـافرت  براي هم جنوب
ــم در تاریخ   ــد که  2016فوریه  15جـاده ابریشـ روز  30کرد و کانتینر را حمل می 32وارد تهران شـ

                                                           
 .2015)، بانک مرکزي ایران، 2013/2012( 1391گزارش اقتصادي و ترازنامه سال  426
 .2013-14حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، سالنامه آماري ایران،  427
 .CIAهاي شهرنشینی، اطالعات نامه جهانی نرخ 428
ویکردي جامع به حمل و نقل عمومی، تهران، جمهوري اســالمی ایران: مطالعه موردي تهیه شــده براي گزارش جهانی در مورد ر«هیتر اَلن،  429

 .UN-Habitat ،2013، 2013اماکن زیست بشر 
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مشابهی در پروژه کریدور حمل و نقل  پیشرفت 430تر از میانگین مسـیر دریایی به مقصد رسید. سـریع 
 .ه استصورت گرفت ،کندیا از طریق ایران متصـل می جنوب که شـمال اروپا را به جنوب آسـ  -شـمال 

سنت پترزبورگ و بندرعباس در خلیج فارس را به هم وصل تواند می ،آسـتارا -رشـت -آهن قزوینراه
 هاي چینیي آن است. شرکتگمشده ز طریق آذربایجان که ایران حلقهکیلومتري ا 4500کند؛ مسیري 

در حال ساخت یک آهن چین که مانند شـرکت مهندسی راه  ؛اندهاي بزرگ ریلی وارد شـده در پروژه
هاي متعدد ایتالیایی نیز میلیارد دالر است و شرکت 7/2ریل پرسـرعت بین تهران و اصفهان به ارزش  

هاي ترانزیت فرصت 431اند.شـهري پرسرعت داشته توافقاتی را براي کار در ایران در زمینه دو ریل بین
نیز  شهر بزرگ و پرحمعیت ایران 8م ساخت و گسترش مترو در تمام هاي عظیپروژهاز جمله شهري 

 وجود دارد.
اي اســت. بر اســاس شــاخص مجمع جهانی اقتصــاد، نرخ ها داراي اهمیت ویژهفرودگاهنوســازي 

 يگروه ا 432است. 3/5و در ترکیه  1/4است که این نرخ در روسیه  7از  2/3کیفیت فرودگاه در ایران 
هاي تهران، مشهد و هاي نوسازي فرودگاهپروژه وینچیو  433بویگوزهاي ساختمانی و شـرکت دي پی 

المللی امام خمینی تهران، ظرفیت براي هدف هاي توسعه فرودگاه بیندهند. برنامهاصفهان را انجام می
و ایران را کند تأمین میرا  2014میلیون مسافر در سال  13میلیون مسافر از حدود  90بلندمدت ساالنه 

یا و به اروپا و آس ،سازد تا تقاضاي فزاینده براي مسافرت و حمل و نقل هوایی به خصوص ازقادر می
 434را پاسخ دهد.

عبور بار  از سهم درصد 75که بنادر دریایی ایران هم نیاز به گسترش و نوسازي دارند. بندر عباس 
میلیون کانتینر  3خلیج فـارس را بر عهده دارد، در حال دوبرابر کردن ظرفیت خود از   ایرانی در بنـادر 

هاي توسعه دیگر هم در بوشهر و چابهار پروژه 435میلیون کانتینر است. 6) در سال به TEUفوتی ( 20
 يهاآب یک مشــارکت با هند به دنبال تبدیل چابهار به یک بندر این موارددر جریان اســت، از جمله 

                                                           
 .2016فوریه  15، پرس تی وي، »اولین قطار جاده ابریشم در تهران پس از چهارده روز سفر از چین« 430
؛ بررسـی جهانی ساختمان؛ تجارت عربی؛  2015 ژوئیه، مؤسـسـه بین المللی بیزنس مانیتور  ، 2015گزارش زیرسـاخت ایران، فصـل چهارم    431

 .2016آوریل  17، وستنیک کاوکازا، »کندگذاري میمیلیارد دالر در بخش ریلی ایران سرمایه 4ایتالیا «
 .2015، هاي رقابت پذیري جهانی، مجمع جهانی اقتصادشاخص 432

433 Bouygues 
اداره ي فرودگاه امام خمینی با ظرفیت «؛ 2015 ژوئیه، مؤســســه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015گزارش زیرســاخت ایران، فصــل چهارم  434

 .2015ژانویه  18، خبرگزاري جمهوري اسالمی، »میلیون مسافر 25ساالنه 
 سازمان بنادر و دریانوردي ایران. 435
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هاي توسعه در بنادر پروژه نیز سازد وهاي بزرگ میسر میکشـتی عمیق اسـت که دسـترسـی را براي    
 436انزلی و امیرآباد در شمال کشور است.

 

 
 

وابط گذاري، نیاز به توسعه راگر ایران به دنبال تحقق پتانسیل حمل و نقل خود است، عالوه بر سرمایه
این کشـــور  437تجارت دارد. مرزي از جمله زمان و هزینهبرونتر و کاهش موانع تجارت تجاري قوي

ــی داخ عملکردهمچنین نیاز به ایجاد یک محیط تنظیمی و قانونی دارد که از  ــوصـ لی و بخش خصـ
ماتیک هاي دیپلگذاري راهبردي در کنار تالشمایهکنیم که این سرخارجی پشـتیبانی نماید. برآورد می 

ــرمایه  تواند به بخش حمل و نقل یگذاري خارجی، مو تغییرات ســیاســتی براي تحریک تجارت و س

                                                           
؛ نشریه 2015 ژوئیه، مؤسسه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015همان؛ وزارت راه و شـهرسازي ایران؛ گزارش زیرساخت ایران، فصل چهارم   436

 .IHSتجارت؛ 
 .2016هاي تجارت فرامرزي، بانک جهانی، انجام کسب و کار: شاخص 437
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 800که بیش از  در حالی ،را بدهد 2035میلیارد دالر ارزش افزوده ناخالص تا سال  87رشد تا  اجازه
 کند.هزار شغل نیز اضافه می

 خدمات عمومی: کاهش تلفات و افزایش تجدیدپذیرها
ــادرات برق، نیاز به   ــور براي افزایش صـ خـدمات عمومی براي تأمین نیازهاي ایرانیان و آرزوي کشـ

صورت پذیرد. مصرف داخلی توسـعه دارد. در همین حال، اقداماتی باید براي کاهش تلفات مصـرف   
گاز  است. مصرف سرانهدیگر  يیرانیان از گاز، برق و آب به طور معناداري بیشـتر از اغلب کشورها ا

درصـد رشد یافته و در حال حاضر بیش از دو برابر همتایان خود   8/5سـاالنه   2006خانگی از سـال  
مصرف آب در  439است. ايهاي مسکونی ایران سه برابر خانوارهاي ترکیهخانوار مصرف برق 438است.

 440محیطی است.در ایران بسیار باالتر از حدود پایدار زیست
دولت است، به جز تولید انرژي که بازیگران خصوصی  خدمات عمومی تحت مالکیت و ادارهاین 
ــیوههم می ــاخت هاي توانند از طریق شـ ــاخت و  441برداريبهره - تملک -سـ  -برداريبهره –سـ

به طور وسیع و با قیمت پایین در دسترس است و در آن مشارکت کنند. خدمات عمومی  442واگذاري
سنت به ازاي  2است. به عنوان مثال، خانوارهاي ایرانی حدود  این منجر به سطوح باالي مصرف شده
سنت و در برزیل بیش  5/6کنند، در حالی که این رقم در روسیه هر کیلووات ساعت برق پرداخت می

هاي فنی، قبل از تحویل به به دلیل ناکاراییمقادیر چشــمگیر گاز، برق، و آب  443ســنت اســت. 23از 
درصــد اســت و این کمتر از  39رود. کارایی تولید انرژي در ایران تنها حدود کننده از بین میمصــرف
 هاي گازي سیکل باز قدیمیتوربین 444درصد است. 49درصـد و بسـیار کمتر از ترکیه با    42تونس با 

هاي ینبه تورب تأســیســات کنند و در واقع دولت برنامه تبدیل این ایران نیز به این ناکارایی کمک می
 هاي پایین و دسترسی باال منجر به تقاضا و مصرف باال درکارایی پایین، قیمتسـیکل ترکیبی را دارد.  

 کند.ایران شده و در برخی مواقع از میزان عرضه نیز تجاوز می

                                                           
همتا شامل برزیل، چین، مالزي، مکزیک و ترکیه است اما این روند . کشورهاي 2015 ژوئن پترولیوم، بریتیش جهانی، انرژي آماري بررسـی  438

 در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي کامالً صنعتی نیز جریان دارد.
439 Enerdata2013هاي ایران، داده برق نیروي توزیع و انتقال تولید، مدیریت سهامی المللی انرژي؛ شرکت، آمارهاي انرژي سازمان بین. 
؛ امبر براون و مارتی متالك، 2014، نشریه اطالعات جهانی آب، اکتبر 2018: تأمین نیاز آب و فاضالب جهان تا سال 2015بازار جهانی آب  440

؛ شوراي تجاري آب جهان سازمان 2011، آوریل 106هاي کمیابی آب، گزارش کنسرسیوم پایداري شماره ها و شاخصبررسـی روش شـناسی  
 عه پایدار.ملل متحد براي توس

441 BOO 
442 BOT 

443 Enerdataایران. برق نیروي توزیع و انتقال تولید، مدیریت سهامی المللی انرژي؛ شرکت، آمارهاي انرژي آژانس بین 
 همان. 444
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 90بیش از کننده است. ، کشـاورزي و صنایع، یک موضوع جدي و نگران براي خانوارهاتأمین آب 
شــود که عمدتاً به صــورت ناکارا به کار گرفته درصــد آب در ایران در بخش کشــاورزي مصــرف می

ــود.می ــک در مزارع ایرانی به ازاي هر کیلوگرم آب، تنها  445ش به عنوان مثال، میزان تولید غالت خش
منابع تجدیدپذیر آب شیرین درصد  70ایران ساالنه  446رم بقیه کشـورهاي دنیا اسـت.  حدود یک چها

 شده است. توصیه مقادیربرابر  2کند و این حدود خود را مصرف می
ــال دولـت برنامه دارد تعرفه  افزایش دهد و منابع آب  2021هاي آب و قیمت انرژي را تا پایان سـ

این کشور همچنین  447، احیا نماید.داريی و مدیریت آبخیززیرسـطحی را با اسـتفاده از تغذیه مصنوع  
گیري حجم هاي غیرمجاز و نصب تجهیزات هوشمند اندازهنمودن چاه از طریق مسدود تا برنامه دارد

باشد. عالوه بر این، دولت  ، کنترل و نظارت بهتري بر مصرف آب داشتههاي مجازآب مصرفی در چاه
 کند.هاي آبیاري کمک میسیستمبه کشاورزان در زمینه نوسازي 

 

کشور براي افزایش صادرات برق، نیاز به توسعه  قصدبراي تأمین نیازهاي ایرانیان و  هم خدمات عمومی
 دارد. در همین حال، اقداماتی باید براي کاهش تلفات مصرف صورت پذیرد.

 

وانند تزدایی میهاي نمکایستگاهتواند افزایش یابد. آب نیز می براي کاهش بار منابع موجود، عرضـه 
یرند. گباي، قرار هاي بخار و هم افزایش تأمین آب منطقهها هم براي تأمین آب توربیندر کنار نیروگاه

ل خود را تمایهاي متعدد داخلی و خارجی تأسیسات بیشتري براي تصفیه آب مورد نیاز است. شرکت
یره اند. گروه مپنا تأسیساتی در جزصفیه آب نشان دادهزدایی و تگذاري در تأسیسات نمکبراي سرمایه

گذاري براي ســاخت کند و در حال ســرمایهتولید می به طور همزمان برق و آبقشــم ســاخته که  
کره جنوبی و شرکت  448پوسکوتأسیسات مشابه در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان است. شرکت 

اند و زدایی در ایران امضا کردهتأسیسات نمکساخت اي را براي نامه) تفاهم449کپکوانرژي برق کره (
 ،المللی از جمله روســیه هم تمایل خود را براي ورود به این بازارهاي دیگر از نمایندگان بینشــرکت

 اند.اعالم کرده
                                                           

 .2014، نشریه اطالعات جهانی آب، اکتبر 2018: تأمین نیاز آب و فاضالب جهان تا سال 2015بازار جهانی آب  445
 .2015، سپتامبر مؤسسه بین المللی بیزنس مانیتور، 2015گزارش آب ایران  446
؛ امبر براون و مارتی متالك، 2014، نشریه اطالعات جهانی آب، اکتبر 2018: تأمین نیاز آب و فاضالب جهان تا سال 2015بازار جهانی آب  447

؛ شوراي تجاري آب جهان سازمان 2011، آوریل 106شماره  هاي کمیابی آب، گزارش کنسرسیوم پایداريها و شاخصبررسـی روش شـناسی  
 ملل متحد براي توسعه پایدار.

 ).2016-21ایران ( اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم برنامه 448
449 Enerdataگذاري در عصــر پس از ســرمایههاي ها و فرصــتالمللی انرژي؛ تحلیل صــنعت برق ایران: ریســک، آمارهاي انرژي آژانس بین

 .2015تحریم، پیشروهاي انرژي، 
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سال آینده، ایران باید برق بسیار بیشتري  10براي توسعه صادرات برق و تأمین مصرف داخلی طی 
ــد، اما آب و ب این افزایش ظرفیت میتولید کند. غال تواند از ناحیه گاز طبیعی فراوان این کشــور باش

در کنار دیگر هم مسـاعد است. آباده و بوشهر   بادهواي ایران براي تولید انرژي از طریق خورشـید و  
هاي بنگاه 450بیشـترین پتانسـیل را براي تولید انرژي خورشیدي دارند.  نواحی جنوبی و مرکزي ایران، 

دارند. مپنا در تمایل هاي الزم، در مناطق داراي پتانسیلهاي بادي به ساخت نیروگاهداخلی و خارجی 
ــعه یک نیروگاه بادي در کهک اســت، جایی که قرار اســت در قالب یک توافق    –ســاخت حال توس

 باشد.  مگاوات را داشته 100ظرفیت برق بادي تا  واگذاري، -برداريبهره
ترین موضـــوعات این باشـــد که ایران باید از خدمات عمومی خود با کارایی یکی از مهمشـــاید 

تر از ترکیه درصد است و پایین 39بیشتري استفاده کند. در طرف عرضه، کارایی تولید برق ایران تنها 
درصــد اســت اما بر اســاس برخی  13تلفات انتقال و توزیع در ایران حدود  451درصــد اســت. 49با 

ــد  22 به ها این رقمبرآورد ــدهم میدرص ــد و در چین  9این رقم در آفریقاي جنوبی  452.رس  6درص
ــد اســت. ــت. در همین حال  453درص ــابهی مواجه اس ــکالت مش هاي پایین و ، تعرفهانتقال گاز با مش
ان خانگی کنندگهاي برق براي مصرفاست. قیمت به تقاضاي باال و نامتناسب دامن زده ،دسترسی باال

ست در حالی که در کشورهاي همتراز، این رقم سـنت براي هر کیلووات ساعت ا  2حدود  و صـنعتی 
منجر به کاهش ابتدایی در مصرف گردید  2010یک افزایش تعرفه در سال  454سـنت است.  10حدود 
هاي دیگر همچون کشاورزي ، به خصوص اینکه بخشرف برق مجدداً به افزایش خود ادامه دادصاما م

ــروع به حرکت ا ــایل  شـ ــمت برق کردند. در حالی که ایران داراي وسـ ــمت انرژي دیزل به سـ ز سـ
در  نهایی کنندهوهی را به جاي افراد مصرفکنندگان گرمصرف از اما بسیاري ،گیري برق اسـت اندازه

 .گیردنظر می
بخشی، نوسازي، و توسعه سیستم برق خود است. ایجاد دولت به عنوان یک اولویت به دنبال تنوع

هاي عملکرد برق و گاز به عنوان مثال از طریق تبدیل نیروگاهات عمومی کارا شامل حداکثرسازي خدم
شــتر براي تولید بخار جهت تولید برق بی تلفات گرماییســیکل ســاده به ســیکل ترکیبی اســت که از 

درصد برق  50تا تواند این تغییرات را آغاز کرده و احتماالً می حاضر کنند. دولت در حالاسـتفاده می 
                                                           

450 Posco 
451 Kepco 

 همان. ٤٥٢
453 Enerdataایران. برق نیروي توزیع و انتقال تولید، مدیریت سهامی المللی انرژي؛ شرکت، آمارهاي انرژي آژانس بین 
454 Enerdataــرکت، آمارهاي انرژي آژانس بین ــهامی المللی انرژي؛ ش ــال  برق نیروي توزیع و انتقال تولید، مدیریت س ، 2015ایران. در س

سنت در ترکیه بود؛ براي مصرف کنندگان صنعتی  11سـنت براي هر کیلو وات ساعت و حدود   8قیمت برق براي خانوارها در مکزیک حدود 
 سنت بود. 11سنت به ازاي هر کیلووات ساعت و در ترکیه  9ها حدود در مکزیک، قیمت
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. با رشد دمصرف کاربران نیز باید تغییر کن ، تولید نماید. اما الگوهايبا همان میزان سـوخت  يبیشـتر 
کارایی  هایافت و ایران باید اطمینان حاصل کند که این بخش اقتصاد، مصرف برق نیز افزایش خواهد

هایی براي آنهایی که تولید خدمات برنـد تـا مانع اتالف انرژي گردد. نهایتاً، فرصـــت  خود را بـاال می 
 وجود دارد. ،سازنددهند و آنهایی که مصرف کارا را میسر میعمومی را توسعه می

ــرمایه 300کنیم که ما برآورد می ــترش و میلیارد دالر س ــاخت آب و همچنین گس گذاري در زیرس
. عالوه داشت ایران خواهد بخشـی به تولید برق و ارتقاي کارایی، اثرات سرریز زیادي در اقتصاد تنوع

ارزش افزوده ناخالص تواند گذاري، بخش خدمات عمومی میاین سرمایهگسترده بر اثرات اقتصـادي  
 درصدي است. 6رشد ساالنه  معادلافزایش دهد و این  2035میلیارد دالر تا سال  35را تا 

 دور از دسترس هاي مسکنوامو  فزایندههاي امالك: قیمت
ــرمایهمتمادي، امالك یکی از انتخابهاي طی دهـه  ــرمایههاي سـ  گذاران داخلی بودهگذاري براي سـ

ود هاي خکند که سرمایهگذاران را تحریک میکه سرمایه استاین تا حدي به دلیل تورم باال  455است.
را به سـمت امالك سـوق دهند. عالوه بر این، سود سرمایه در امالك، مشمول مالیات نیست. هدایت   

ــمت امالك باعث افزایش قیمتاپس ــدهندازها به سـ هاي اخیر، . حتی با وجود کاهشاســـت ها شـ
اسـت و این افزایش، سه برابر لندن، نیویورك،   هاي امالك به خصـوص در تهران افزایش یافته قیمت

در حالی که این بخش طی دهه گذشته بازده  456).23اسـت (شکل   2003پاریس و سـنگاپور از سـال   
افتن با مشکل یگذاران داشـته، اما این بازده به طور کلی از جیب جمعیتی بود که  سـرمایه  زیادي براي

 کردند.دست و پنجه نرم می ،قیمت آن بربیایند مسکنی که از عهده
مترمربع یعنی تقریباً نصف این مقدار در  34میزان دسترسی به مسکن بسیار پایین بوده و سرانه آن 

 -بیش از دو برابر این سطح در روسیه –درصد از کل خانوارهاي شهري در ایران  30 457ایتالیا اسـت. 
تر درصدي، برابر ترکیه اما پایین 67مالکیت خانه با نرخ  458کنند.هاي غیراستاندارد زندگی میدر خانه

                                                           
 اند.گذاري در امالك منع شدهگذاري محض، از سرمایهگذاران خارجی با یک مشوق سرمایهسرمایه 455
 )، مرکز آمار ایران.2015( 1394قیمت و اجاره بهاي امالك مسکونی شهري  456
رکزي ایران. دسترسی )، مرکز آمار ایران؛ روند در متوسط اندازه واحد مسکونی، بانک م2012/2011( 1390سرشماري ملی نفوس و مسکن  457

 گردد.به مسکن در قالب تعداد واحدهاي مسکونی ضرب در میانگین مساحت هر واحد تقسیم بر تعداد جمعیت محاسبه می
 .2014برنامه بررسی چالش جهانی مسکن قابل خرید، مؤسسه جهانی مکنزي، اکتبر  458
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و  هاي خالی مطرح نمود،مالیات را بر خانه 2015دولت ایران در سال  459درصد است. 84از روسیه با 
 460میلیون خانه مسکونی خالی در بازار بود. 6/1این تالشی براي ترغیب تبدیل و واگذاري حدود 

 

 
 

و این به  داشتهدرصد کاهش  26تعداد معامالت زمین و مسکن در تهران ساالنه بیش از  2012از سال 
میزان صدور پروانه ساخت نیز از همین روال پیروي  461ها و رکود اقتصادي بود.دلیل راکد بودن قیمت

هاي ساختمانی در تعداد پایین پروانه 462اسـت.  درصـد کاهش یافته  24و در کل کشـور بیش از   کرده
هاي جدید در بازار آینده، به ویژه با انتظار افزایش تواند به ناکافی بودن تعداد خانهچند ســال اخیر می
 تقاضا، تعبیر گردد.

                                                           
؛ 2013، مرکز آمار ترکیه، ژانویه 2011سرشماري جمعیت و مسکن )، مرکز آمار ایران؛ 2012/2011( 1390سرشماري ملی نفوس و مسکن  459

 .2013هاي اقتصادي، اقتصاد تجارت، دسامبر روسیه: شاخص
 .2014 هم 5، خبرگزاري مهر، »میلیون واحد مسکونی خالی بر اساس گزارش معاون وزیر راه و شهرسازي 6/1« 460
 ، مرکز آمار ایران.)2015( 1394قیمت و اجاره بهاي امالك مسکونی تهران  461
 هاي در سراسر کشور؛ مرکز آمار ایران.هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريتحلیل مؤسسه جهانی مکنزي از پروانه 462

 23شکل 

 قیمت امالك مسکونی در تهران به شکل معناداري بیش از سایر شهرهاي مورد بررسی افزایش یافته است
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فاقد عامل است. اولین و مهمترین عامل این است که ایران  4 تأثیرقابل خرید بودن مسـکن تحت  
با کارکرد مناسب است. دوم اینکه مساحت امالك طی دهه گذشته افزایش  وام مسـکن یک سـیسـتم   

مترمربعی رسـیده که بیش از دو برابر روســیه اســت. سوم، قیمت باالي زمین   136یافته و به میانگین 
ــک ب ــدید قیمت مس ــت. گردیده ناعث افزایش ش ــهمی از قیمت واحد  463اس قیمت زمین به عنوان س

ــکونی می ــه برابر ممس ــد. و نهایتاً اینکه تواند س ــاختمانیانگین مناطق قابل خرید جهانی باش هاي س
 ردد.گغیراستاندارد و ناکافی بودن تعمیر و نگهداري آنها باعث کاهش میانگین عمر مفید امالك می

اعطاي وام ، بانک مرکزي ایران 2008سال کنند. در یک چالش خاص را مطرح می هاي مسکنوام
ها و مؤسسات مالی ممنوع کرد. تنها استثنا، بانک مسکن به را توسـط بانک  براي سـاختمان مسـکونی  

وام مســکن در آن وجود داشت. عنوان بانک تخصـصـی بخش مسـکن بود که تقاضـاي زیادي براي     
باز هم از تقاضا اما  ،درصـدي داشت  81یک جهش  2010تا  2008هاي ارزش وام مسـکن بین سـال  

 هايل و اعتبار ایران، که زیر نظر بانک مرکزي است، سیاستشوراي پو 2015در سال  464عقب است.
خود را بازبینی نمود و به منظور افزایش قدرت خرید خانوارها، پشتیبانی از ساخت مسکن و تحریک 

هاي مسـکن تا سقفی معین که توسط بانک مرکزي  هاي دیگر نیز اجازه اعطاي وامخریداران، به بانک
ان بخشی از این مقررات جدید و براي کمک به کسانی که براي اولین وشود را داد. به عنمشخص می

خواهند مســکن خریداري کنند، بانک مرکزي به بانک مســکن دســتور داد که بســته به شــهر،  بار می
تر از درصد، که پایین 14ساله و با نرخ  12دالر، با اقسـاط تا   27500هزار دالر تا  14هایی را بین وام
 465است، اعطا نماید. داخلیبراي سایر مصارف  هاي متناظرنرخ

 16، ضـریب نفوذ وام مسـکن در ایران   2011در سـال  بر اسـاس یک مطالعه توسـط بانک جهانی   
با این  466سیار باال بود.درصد، ب8/1درصد و روسیه با 6/1درصد بود که در مقایسه با ترکیه و برزیل با 

ــکن تنها حدود  گین ارزش وامحال، میان ــط بانک مس ــکن اعطایی توس ــد از ارزش  10هاي مس درص
اسـت و این نسبت در مقایسه با بسیاري از   بودهدرصـد در سـرتاسـر کشـور      25مسـکن در تهران و  

هاي مسکن کل قیمت خرید را . از آنجایی که واماستتر ، به طور قابل توجهی پایینمشابه کشورهايِ
تأمین مالی خانوادگی یا همچون  ،هاي دیگر تأمین مالیگیرندگان بر روش، قرضدهنـد پوشـــش نمی

ــازنـده، نیز تکیـه می     همراه با بندي اعتباري هاي رتبهفقـدان آژانس  467کننـد. قرارداد تـأمین مـالی سـ
                                                           

 ).2014( 1393میانگین اندازه واحدهاي مسکونی، بانک مرکزي ایران،  463
 .2015ضمیمه آماري، بانک مرکزي ایران، )، بخش سوم: 2013/2012( 1392بررسی ساالنه گزارش اقتصادي و ترازنامه  464
 .2015 مهها، بانک مرکزي ایران، میلیون ریال براي خانه اولی 800اختصاص  465
 .2014ها و تحلیل جدید، بانک جهانی، ژانویه تأمین مالی مسکن در کشورها: داده 466
 )، مرکز آمار ایران.2012/2011( 1390 ) بانک مرکزي ایران؛ سرشماري ملی نفوس و مسکن2013/2012( 1392مرور ساالنه  467
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ورشـکسـتگی و مقررات سخت دولتی، مانع ایران براي داشتن    یندهاي طوالنی، دشـوار و پرهزینه فرآ
 است. وام مسکن با کارکرد مناسب شدهیک سیستم 

ــی به وام  ــترس ــکن، عالوه بر ارتقاي دس تواند به ایران براي برخی اقدامات عملی هم میهاي مس
ــترســی به مســکن قابل  ــازي زمینافزایش دس هاي خالی داراي خدمات براي خرید کمک کند. آزادس

براي ساخت و کاهش قیمت زمین  تواند فضا رامسـکن و اصالح مقررات استفاده از زمین شهري می 
 تواند راهگشا باشد.هاي سـاختمانی نیز می پروانهکارا از زمین با اعطاي  باز کند. همراه کردن اسـتفاده 

 هاي ساخت راتواند هزینهعالوه بر این، اسـتفاده از مصـالح سـاختمانی مقرون به صرفه و پایدار، می   
کاهش بروکراسـی ســیســتم باعث تســهیل توسعه و   468کاهش داده و عمر سـاختمان را افزایش دهد. 

تواند مانند دهه اول قرن گردد. با انجام این اقدامات، بخش امالك میهاي زائد اداري میکاهش هزینه
و فرصــت بزرگی را  میلیارد دالر برســد 66به ارزش افزوده ناخالص  2035بگیرد و تا ســال  اوج 21

 469هاي ساختمانی ایجاد نماید.براي شرکت

 ، اما ایران باید به موضوعِرودباال می هاي بزرگپروژهتقاضا براي انجام سـاختمان:  صـنعت  
 تأخیرهاي طوالنی بپردازد متداولِ
به وضعیت قبل برگشته و بین  2014، در سال 2013تا  2011بعد از رکود از سال ساختمان ایران  بازار
ــاالنه  2015و  2005هاي ســال ــاختمان (به جز 2014از ســال  470درصــد رشــد نمود. 6س ، بخش س

درصــد کل  5میلیارد دالر ارزش افزوده ناخالص ایجاد نمود که معادل  17تنها باالدســتی نفت و گاز) 
میلیارد  59تواند تا کنیم که ارزش افزوده ناخالص بخش ســاختمان میما برآورد می 471اقتصــاد اســت.
درصدي است. بخش ساختمان همچنین  6ساالنه رشد نماید که این بیانگر رشد  2035دالر در سـال  

کنیم که با این ســـرعت رشـــد، علیرغم تواند منبع مهمی براي مشـــاغل جدید باشـــد. برآورد میمی
گیرد میلیون نفر را به کار می 3/5حدود  2035تا سال  این بخشوري، شده در بهرهبینیبهبودهاي پیش

  472است. 2014و این تقریباً دو میلیون نفر بیشتر از سال 
ین هاي اصلی اگذاري هنگفت است و بخش ساختمان باید بر چالشچنین رشـدي مستلزم سرمایه 

وري نیروي کار در بخش ساختمان ایران که با ارزش افزوده ناخالص به ازاي هر بخش غلبه کند. بهره

                                                           
 .2014برنامه بررسی چالش جهانی مسکن قابل خرید، مؤسسه جهانی مکنزي، اکتبر  468
 همان. 469

470 IHS 
 همان. 471
 ILOSTAT کار جهانی سازمان اشتغال آمارهاي 472
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 است؛ به عنوانشـود، اسـاساً کمتر از همتایان خود   کارکن بر مبناي برابري قدرت خرید سـنجیده می 
 473مثال حدود نصف ترکیه و بسیار کمتر از لهستان است.

 

کنیم که بخش ساختمان ایران اگر بتواند به رشد حدود وري، ما برآورد میحتی با وجود بهبودهاي بهره
 میلیون شغل اضافه نماید. 2سال آینده  20تواند طی درصدي در سال دست یابد، می 6
 

. هاي بزرگ به تعطیلی یا تعلیق استگرایش کار پروژه، استهایی که نیازمند توجه ویژه یکی از حوزه
ن ها و تأمیها هم در این تأخیرها نقش داشتند، مدیریت ناقص و تأخیر در پرداختدر حالی که تحریم

ــد تأخیر  60نگین به طور میاهاي گاز کنند. به عنوان مثال، پروژهمالی هم نقش مهمی را ایفا می درصـ
ــدي در هزینه 20دارند و این باعث افزایش حدود  ــنایع فرآیندپروژه 474گردد.ها میدرص  ي،ها در ص

ر شدن زمان تها عمدتاً با تأخیر مواجه هستند. یکی از نتایج چنین تأخیرهایی، طوالنیمانند پتروشیمی
فت و دستی نانجام یک پروژه پایینال، اي است. به عنوان مثسـاخت در ایران نسبت به همتایان منطقه 

ــال به طول می 4/5گاز در ایران به طور میانگین   3/3انجامد در حالی که این زمان به طور میانگین سـ
  475).24سال براي عراق، قطر و امارات متحده عربی است (شکل 

ــرمایه و تجهیزات نوین دارد. گرچه ت اعث ها بحریماین بخش براي بهبود کارایی، نیاز به جذب س
رود نرخ رشد ایران براي فروش انتظار میآالت غربی گردیده اما مسـدود شـدن دسـترسـی به ماشین    

عالوه بر این، کنترل کیفیت ساخت نیز در  476درصد باشد. 8حدود  2016تجهیزات ساختمان در سال 
 477مقایسه با مالزي و ترکیه، کافی نیست.

تواند هاي خارجی کمک کند. دولت ایران میدولت ایران باید به بخش ساختمان در جذب شرکت
هاي خارجی ایجاد نماید خصوصی با شرکت-یک چارچوب شـفاف و قانونی براي مشارکت عمومی 

که ریســک را حداقل نموده و مشــارکت از جانب خارج را افزایش دهد. یکی از اقدامات در این راه، 
ه توسعالگوي قراردادي اسـتاندارد واحد اسـت که تحت حمایت قوانین ایران بوده و براي   ایجاد یک 

ها، خارجی، قابل پذیرش باشد. با فرض اینکه ایران قادر به افزایش کارایی انجام پروژه گذاريسرمایه
رد واي مورد نیاز باشــد، برآ وري نیروي کار و دســتیابی به تجهیزات و مخارج ســرمایه  افزایش بهره

                                                           
 ILOSTAT کار جهانی سازمان اشتغال هاي اشتغال از آمارهاي؛ دادهIHSهاي ارزش افزوده ناخالص از داده 473
هاي ســاختمان در کشــورهاي در حال توســعه، هاي مازاد در پروژهرویا درخشــان علویجه و خوزه مانوئل کاردوســو تکســیرا، دالیل هزینه 474

 .2014المللی مهندسی صنعتی و مدیریت عملیات در داکا، نوامبر خالصه مقاالت دهمین کنفرانس بین
 .3ت مکنزي، نسخه هاي زیرساخابزار تحلیل پروژه 475
 .2016 مارس)، تحقیق و بازارها، 2016-2022بازار تجهیزات ساختمانی ایران ( 476
 .2015: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر 2016شاخص انجام کسب و کار  477
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ــاختمان براي تحقق می ــال آینده به حدود  20خود، در  اهدافکنیم که بخش سـ میلیارد دالر  200سـ
 گذاري نیاز دارد.سرمایه

  

 
 

ها را دولت براي آنکه بسیاري از –هاي بخش ساختمان هاي داخلی و خارجی روي فرصـت شـرکت 
ــرمایه  ــتجـذب سـ ــار عمومی کرده اسـ  اند.ها را مدنظر قرار دادهکنند یا آنیا کار می -گذاري انتشـ

ــرکـت  ــعه به ترتیب در حال برنامه 478گروه اس اي ايو  ویتالیهـاي ایتـالیـایی    شـ ریزي براي توسـ
براي ســـاخت توافقی را  479ایتینراالمللی تبریز و مهرآباد هســـتند. شـــرکت ایتالیایی هاي بینفرودگاه

است. شرکت ساخت و مهندسی هیونداي کره جنوبی و شرکت  آهن پرسرعت در ایران امضا کردهراه
تخت خوابه در  1000هایی را براي امضـاي توافق براي ساخت یک بیمارستان  برنامه 480پوسـکو دوو 

                                                           
478 SEA Group 
479 Itinera 
480 Posco Daewoo 

 24شکل 

 انجامدرده به طول میساخت و ساز در ایران بیش از کشورهاي هم
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 1200خواهد یک بیمارستان می 481سـامسونگ سی اَند تی اند در حالی که شـرکت  شـیراز اعالم کرده 
 482تخته در تهران بسازد.

هاي درصــد پروژه 75پیمانکاران ایران بازار داخلی را در دســت داشــتند و حدود ، 2014در ســال 
از میان این پیمانکاران داخلی، گروه مپنا بزرگترین سهم را در بازار در  483دادند.ساختمانی را انجام می

ر دهاي بسیار متفاوتی هستند. پیمانکاران ایرانی داراي سودآوري 484هاي سهامی عام دارد.بین شـرکت 
المللی، نرخ درصـد بود که بر اساس استانداردهاي بین  30سـود قبل از مالیات گروه مپنا   2012سـال  

ز هاي داخلی اشوند، بر شرکتاز آنجایی که پیمانکاران خارجی بیشتري وارد بازار می 485باالیی است.
وانند به تهاي داخلی میکنند تا سـودهاي باال تعدیل شوند. بنگاه لحاظ اعتبار و کیفیت فشـار وارد می 

 رهاي برتر جهان داي مدیریت کردند که شـــرکتکه به گونههاي کره جنوبی بنگرند، نمونه شـــرکت
بخش سـاختمان و مهندسـی باشـند و این کار را عمدتاً از طریق کسب تکنولوژي و یادگیري بهترین    

 هاي خارجی انجام دادند.ها از شرکتروش
  

                                                           
481 Samsung C&T 

 .2016آوریل  8، پالس نیوز، »تان آموزشی در ایرانمارساندازي یک بیراه هیونداي و پوسکو دوو به دنبال« 482
 .2016فوریه  MEED ،11هاي پایگاه داده پروژه 483
 همان. 484
 توسط سازمان مدیریت صنعتی. 2012هاي مالی سال شرکت برتر ایرانی بر اساس گزارش 500بندي رتبه 485
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*** 

براي نوسازي و افزایش کارایی و  هاي چندگانهفرصتبخش اقتصاد ایران که ما بررسی کردیم،  18در 
ها مستلزم بهبودهاي چشمگیر در ساختار اقتصاد ایران از انسیلتحقق این پتپذیري وجود دارد. رقابت

وري و نرخ مشــارکت بســیار باالتر نیروي کار و در کنار آن، ورود بخشــی به رشــد بهرهجمله شــتاب
آور به نظر در حالی که حجم این کارها ممکن است رعبگذاري اثربخش است. حجم عظیم سـرمایه 

 تولید ناخالصهایی را براي تقویت رخی کشــورهاي اروپاي شــرقی راهآید، اما کره جنوبی، مالزي و ب
ها استفاده کند، اند. ایران نیز اگر بخواهد از این فرصتخود در یک دوره چند سـاله پیدا کرده  داخلی

پذیري و کارایی بازار ســـت، افزایش رقابتگذاري درباید اصـــالحات عمده را براي جذب ســـرمایه
ها را رساند و پویایی بازار نیروي کار را افزایش دهد. در فصل بعدي، این چالشمحصوالت به انجام 

 تواند در پیش گیرد مورد بررسی قرار خواهیم داد.به صورت جزئی به همراه برنامه عملی که ایران می

 
  



 

158 

 

 گذاري در ایرانخاص: سرمایه تمرکز. 2-5
گذاري سنگین تلزم سرمایهسـال آینده مســ  20طی  تولید ناخالص داخلیافزایش یک تریلیون دالر به 

 و مبینی کردیها در این گزارش پیشرا در هر یک از بخش گذاري مورد نیازاست. کل تقریبی سرمایه
تریلیون  5/3به حدود  هاي مورد نیازگذاريسرجمع سرمایه. مورد توجه قرار دادیمبه صـورت جزئی  

نفت و گاز و شـــود، می تفکیکبه چهار موتور محرك رشـــد  مقدارگردد. زمانی که این دالر بالغ می
گذاري کمتري نســبت به دیگر موتورهاي رشــد هســتند. به دیگر منابع طبیعی احتماالً نیازمند ســرمایه
ها احتماالً مستلزم بیش گسترش و نوسازي زیرساخت 2035طور خاص، بر اساس برآورد ما، تا سال 

ــرمایه 5/1از  ــت و تریلیون دالر س  650میلیارد دالر براي منابع طبیعی، حدود  550گذاري تجمعی اس
بنیان ر به اقتصـــاد دانشامیلیارد دالر براي گذ 800اي پرورش صـــنایع رقابتی و تقریباً رمیلیارد دالر ب

 ).25مورد نیاز است (شکل 
ــمت عظیمی  هاي باالي پسنرخ ــیل تأمین قسـ از این انداز در ایران بدین معنی اســـت که پتانسـ
گذاري خارجی همچون گذاري به صـورت داخلی وجود دارد. این کشـور همچنین از سرمایه  سـرمایه 
 وضعیت) نه تنها براي تحریک رشـد بلکه براي کمک به تغییر  FDIگذاري مسـتقیم خارجی ( سـرمایه 

 انتقالتواند از خارج می» پول هوشــمند«گیرد. وري نیز کمک میانجام بهبودهاي بهرهکســب و کار و 
 گذاري را ارتقا دهد.تکنولوژي و تحقیق و توسعه را تسهیل نموده و حاکمیت سرمایه

گذاري سرمایه انباشت 2014ها بود؛ در سال تحریم تأثیرگذاري مستقیم خارجی ایران تحت سرمایه
بود. این میزان به نسبت دیگر  تولید ناخالص داخلیدرصد  11میلیارد دالر یا  43مستقیم خارجی تنها 

درصدي، نسبتاً پایین است. در همان سال و با  27گذاري سرمایه انباشتاقتصـادهاي در حال ظهور با  
گذاري مستقیم خارجی ترکیه چهار برابر بزرگتر و مکزیک تقریباً سرمایه انباشتدالر به نرخ ارز بازار، 

 486).26برابر بزرگتر بود (شکل  8
گذاري فیروزه اي که شرکت سرمایهگذاري خارجی در حال حاضر آغاز شده به گونههجریان سرمای

ــرمایه و ــرمایه 487گذاري گریفونس کنند. گذاري در بورس تهران تأمین مالی میاز خارج ایران براي س
ــهیالت مالیعالوه بر این، بـانک  ــتیبانی از برخی هاي خارجی تسـ توافقات تجاري  خود را براي پشـ

 اند.هاي چندملیتی، گسترش دادهاعالمی اخیر بین ایران و شرکت
 20گذاري تجمعی طی تریلیون دالر سرمایه 5/3هاي ما، ایران احتماالً به حدود بینیبر اساس پیش

ز د اشده بایبینیگذاري پیشتریلیون دالر از سرمایه 1حداقل  هکنیم کسـال آینده نیاز دارد. برآورد می 

                                                           
 تاد)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنک 486

487 Griffon Capital 
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گذاري خارجی، انتظار داریم که حداقل یک سوم آن منابع خارجی تأمین شـود و از این میزان سرمایه 
 باید از منابع داخلی تأمین گردد.گذاري مستقیم خارجی باشد. مابقی این میزان سرمایه

 

 نیاز خواهد داشت تجمعی گذاريتریلیون دالر سرمایه 5/3اقتصاد ایران به حدود  -25شکل 

 
 

گذاري سرمایه دالر تریلیون 1/1خود، براي  2016-21سـاله  نج دولت به عنوان بخشـی از برنامه توسـعه پ  
یزي کرده ربرنامه ،هاشده و تأمین مالی پروژهریزيخارجی به منظور دسـتیابی به نرخ رشـد اقتصادي برنامه  

ــعه میادین نفت و گاز (که از آن جمله، پروژه ــاخت نیروگاه 134هاي توس هاي هاي انرژيمیلیارد دالر)، س

 25شکل 

350 

650 

2,500 

3,500 

گذاري نیاز خواهد داشتتریلیون دالر انباشت سرمایه 5/3اقتصاد ایران به حدود 
$ billion, real exchange rates 

SOURCE: Management and Planning Organization comments on Sixth Five-Year Development Plan, February 2016; McKinsey Global Institute analysis  

Expanding and 
modernising 
infrastructure 
Transport 
Utilities 
Real estate 
Construction 

Transitioning to 
a knowledge-
based economy 
Financial 
services 
Professional 
services 
ICT 
Pharma-ceuticals 
Health care 

Nurturing 
internationally 
competitive 
industries 
Automotive 
Basic materials 
FMCG 
Retail 
Tourism 

Harnessing 
natural resource 
endowments 
Oil and gas 
Petrochemicals 
Mining 
Agriculture 

550 

800 

650

Total cumulative 
investment 

1,500 

Domestic 
investment 

Other foreign 
investment 

Note: Numbers may not sum due to rounding. 

Foreign direct 
investment 
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براي فناوري اطالعات و ارتباطات میلیارد دالر) و بهبود زیرسـاخت شبکه   38تجدیدپذیر و با کارایی باال (
 488میلیارد دالر) است. 35(
 

 
 

                                                           
صورت گرفته و تشکیل سرمایه  2014تا  1994این برآوردها بر مبناي شـش کشـور معیار برزیل، چین، مصر، هند، مکزیک و ترکیه از سال    488

 دهد.هاي سرمایه به جز واگذاري وجه را مدنظر قرار میگذاري مستقیم خارجی و کل جریانهاي سرمایهثابت ناخالص، جریان

 26شکل 

MTN  
(South 
Africa) 

PSA 
Peugeot 
Citroën 
(France) 

Ferrovie 
dello Stato 
Italiane 
(Italy) 

Nestlé 
(Switzerland) 

Novo 
Nordisk 
(Denmark) 

Unilever (UK/ 
Netherlands) 

• Continuous presence selling medicine 
with more than 100 staff in Iran 

• Plans to build local manufacturing 
plant 

• Factory in Qazvin employs around 
300 and produces soaps, tea, and 
detergents 

• 49% stake in the telco operator MTN 
Irancell 

• Joint venture with Iran Khodro to 
produce 3 vehicle models in Iran 

• Agreement signed to cooperate with 
RAI (Iranian Railways) on construction 
of two high-speed rail lines 

• Operations at local factories in Iran 
• Products in Iran include Jenny Craig 

and Haagen-Dazs ice cream 

120 megatons of 
additional 
petrochemical 
capacity 

6,000 MW of high 
efficiency power 
plants 

Additional 
60 megatons of 
iron ore 
production 

More than  
500 hotels 

At least 25 new 
container ships to 
export oil and gas 

100,000  
hospital beds 

8 greenfield auto 
production 
facilities 

36 million tons  
per year 
additional steel 
capacity  
by 2025 

At least 6 mobile 
virtual network 
operator 
(MVNO) licenses 

$17 billion in 
sovereign debt to 
be issued in 2016 

گذاري در ایرانسرمایه

Iran’s FDI stock, 20142 
%  

Foreign direct investment (FDI) inflows to Iran1  
$ billion, nominal 

FDI stock, 2014 
$ billion, nominal 

Potential opportunities in Iran

Foreign companies with operations in Iran

2014 13 12 11 10 09 08 2007 

-79%

1.7 
0.1 0 

1.7 
2.7 2.8 

7.9 
6.5 

Chemicals 

Metals 

Automotive 

Other 

Coal, oil 
and natural 
gas 

13 
13 
7 

10 

57 

Mexico 

253Indonesia 

338

UAE 116 
145

Turkey 

43 Iran 

Venezuela 

169

South Korea 

South Africa 

182

30 

SOURCE: UNCTAD, World investment report 2015; fDi Markets, Iran Inward FDI January 2003 to September 2015; Dealogic Analytics; fDi Markets database;  
Financial Times; MTN South Africa; PSA Group; Ferrovie dello Stato; Nestlé; Unilever; McKinsey Global Institute analysis 

1 2012 data not available. 
2 Stock breakdown based on data as reported between January 2003 and September 2015. 
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گذاري کرده و انتظار گذاري خارجی را هدفمیلیارد دالر سرمایه 250ها، دولت این پروژهبراي تأمین مالی 
گذاري مســـتقیم خارجی باشـــد. مابقی از طریق منابع داخلی همچون دارد حدود یک چهارم آن ســـرمایه

یارد میل 150میلیارد دالر)، بازارهاي سرمایه ( 170میلیارد دالر)، بخش خصـوصی (  280تسـهیالت بانکی ( 
 489گردد.میلیارد دالر) تأمین می 90دالر) و صندوق توسعه ملی (

ت. اس سازي مقررات خود کردهگذاري خارجی، ایران شروع به تعدیل و شفافبراي توسعه سرمایه
را  هایی، ایران تضمین2002گذاري خارجی در سال از زمان تصـویب قانون تشویق و حمایت سرمایه 

 را حقوقی خاص هايگذاري و تضمینجی همچون رفتار یکسـان با سرمایه گذاران خاربراي سـرمایه 
هاي خارجی اســـت. به عنوان مثال، با برخی اســـتثنائات مانند بخش مخابرات، شـــرکت فراهم کرده

 باشند. هاي ایرانی را داشتهدرصد شرکت 100توانند مالکیت می
ــرمایه ــتر س ــادي ایجاد  16جاري و منطقه آزاد ت 7گذاري، ایران براي ترغیب بیش منطقه ویژه اقتص

اي و تجارت جهانی را تقویت این مناطق نوعاً در نزدیک مرزها هستند تا روابط منطقه 490است. نموده
ــرکت   ها، عوارض، مقررات بانکی، قوانین کار و تعهدات ها در مناطق آزاد از اکثر مالیاتنمـاینـد. شـ

ــتند. ــتثنا هس ــتند و   491روادید مس ــادرات کمتر هس ــادي داراي حقوق واردات و ص مناطق ویژه اقتص
ــه ــنعتی و تجـارت مرزي را ترویج می  خوشـ ــرکت کرمان موتور، هـاي صـ دهند. به عنوان مثال، شـ

هایی کند. عالوه بر این، شرکتخودروهاي چینی لیفان را در منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید تولید می
ــرکت«ي توانند عنوان ویژهکنند، میا معرفی میکه دانش و تکنولوژي جدیدي ر را  »بنیانهاي دانشش

هاي علم و فناوري مستقر در و از مزایاي مالیاتی و حقوقی مانند مالکیت موقت در پاركکسـب کنند  
 مند شوند. بهره ،مناطق شهري

نیازي به  اســـت. در مناطق آزاد تجاري دولت همچنین مقررات روادید بازرگانی را تســهیل کرده 
روادید نیســت مگر اینکه فرد بخواهد وارد ســرزمین اصــلی شــود. خارج از مناطق آزاد تجاري، یک  

ــتیبانی نماید ــریک میزبان باید از مهمان حمایت و پش ــت روادید میفرد میهمان اما  ،ش تواند درخواس
ــریع ــادر می  ب نیز سـ تبلیغات براي  اخیراً دولت به دنبال انجام 492گردد.نمـایـد که در زمان ورود صـ

اســت. به عنوان مثال، وزارت نیرو یک ســند  بودهگذاري خارجی هاي ســرمایهشــناســاندن فرصــت
گذاري خارجی هاي خاص براي سرمایهگذاري و همکاري در آب و برق منتشر نمود که پروژهسرمایه

                                                           
 گذاري عمومی را بر عهده دارد.صندوق توسعه ملی ایران، در واقع صندوق ثروت حکومت است که مسئولیت انتقال عواید نفت و گاز به سرمایه 489
 شوراي عالی مناطق آزاد تجاري صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي. 490
 .2015اکتبر  28مالی،  ، تایمز»ها پس از جنگ داردایران چشم به تجارت با عراق دهه«نجمه بزرگمهر،  491
ایران روادید هنگام ورود را براي همه «؛ 2016فوریه  17، تهران تایمز، »هاي مالیاتی جدید به حوزه گردشگريها و معافیتایران و مشوق«  492

 .2016فوریه  15، مدهیامام، »کندغیر از نه کشور صادر می
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ــتـه می  اما  ،انددادههاي مهم را هدف قرار در حالی که این اقدامات برخی از چالش 493کنـد. را برجسـ
گذاري مستقیم خارجی را جذب نماید نیاز به یک رویکرد ایران اگر بخواهد حجم عظیمی از سـرمایه 

 نگر به توسعه کسب و کار دارد.کل
شــهروندان،  قدرت خریدالمللی کاالها و خدمات، ایران به دلیل اندازه آن و هاي بینبراي شــرکت

 ،تواند یک بازار جذاب باشـد. این کشور پتانسیل تبدیل به یک پایگاه تولید رقابتی را دارد احتماالً می
 اشند وب اي و جهانی هم داشتهتوانند بازار داخلی را تأمین نموده و صادرات منطقهها میزیرا شـرکت 

ل توانند متمایمیگذاران خارجی که ن سرمایهایران نیز اسـتفاده کنند. در میا  دیدهاز نیروي کار آموزش
میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور هستند که اگر بخواهند برگردند و  3به این بازار باشـند، بیش از  

 خود را بیاورند. توانند تخصص و سرمایهکنند، می گذاريسرمایه
خواهند اند که میاشــاره داشته هادر مصـاحبه هاي چندملیتی عالقمند به فعالیت در ایران، شـرکت 

هاي جهانی به دنبال بسـیاري از شرکت هاي جامع براي درك جزئیات بازار ایران انجام دهند. بررسـی 
انداز کسب و کار ایران از جمله درك شرکاي داخلی در کوتاه مدت هستند تا به آنها در شناخت چشم

ــرکت تابعه ایرانی ح دادهد. برخی دیگر ترجینهنجارهاي کســـب و کار محلی کمک کن اند که یک شـ
با  شوند بایدهاي چندملیتی که وارد ایران میتأسـیس کنند و به صـورت مسـتقل عمل کنند. شـرکت    

شد  . آنها با نیروي کاري مواجه خواهندمواجه شوندو موانع احتمالی تعامالت مالی هاي قانونی چالش
 هاي زبان فارسی خود را توسعه دهند. باید توانایی که با رقابت جهانی آشنایی ندارند و اینکه آنها

با این وجود، بسیاري از بازیگران و نمایندگان کسب و کارهاي خارجی در حال حاضر تمایل خود 
 ژوئیهاي در از زمان توافق هسته اند.گذاري یا انجام کسـب و کار در ایران نشـان داده  را براي سـرمایه 

میلیارد دالر  از کسب و کار به  130است؛ بیش از  امضا یا پشنهاد شدهنامه تفاهم 220بیش از ، 2015
قراردادي به ارزش بیش از که  494میتال استیل ها شاملنامهاست. این تفاهم اطالع عموم رسـانده شـده  

رزش آن بیش از انگلیس است که ا 495ساینیک میلیارد دالر را براي تولید آهن در ایران امضا نمود، و 
 میلیون دالر است. 14

ي مرکزي جاده ابریشــم از شــرق تا غرب بود. در حال حاضــر، ایران آرزو ها پیش، ایران نقطهقرن
 خواهد براي تحقق این آرزو کمک کنند.هاي خارجی میدارد مجدداً این نقش را ایفا کند و از شرکت
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 براي اقدام يها و دستور کار. چالش3
ایجاد  و تولید ناخالص داخلیاگر بخواهد پتانسـیل خود براي اضافه نمودن یک تریلیون دالر به  ایران 

هاي عمده در سرتاسر اقتصاد روبرو باید با چالش ،سـال آینده را محقق سازد  20میلیون شـغل طی   9
هاي گذاري خارجی، تکنولوژي و روششـود. این کشـور نیاز به اقتصادي دارد که بهتر بتواند سرمایه  

ــرکت مـدیریـت    ــرفت کنند، نیاز به نیروي کاري با را جلـب و جذب نماید. شـ ها اگر بخواهند پیشـ
د که رقابت پویاتر و کارآفرینی نیط کسب و کاري دارپذیري بیشـتر و مح هاي کاري و انعطافمهارت

ــیاري از بخش ــیرا ترغیب نماید. همانطور که در بس ــده در فصــل هاي بررس ــاهده نمودیم،  2ش مش
باید ). هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی 27وري باید به طور چشمگیري بهبود یابد (شکل بهره

حاکمیت قانون و حاکمیت شرکتی را بهبود بخشند. هماهنگ باشـند تا شفافیت بیشتري ایجاد کرده و  
دولت و بانک مرکزي با اختیارات شـفاف و مستقل، باید بر محیط اقتصاد کالن نظارت داشته و آن را  

 نرخ ارز ثابت و سیاست مالی پاسخگو و پایدار را تضمین نماید.تثبیت نمایند تا تورم قابل کنترل، 

 

هاي مختلف استبخش وري پایین درایران داراي بهره

Labour productivity in automotive 
Automobiles per manufacturing employee, 2014 

Labour productivity in metals 
Output per worker, $ thousand, 2014 

Capital productivity in 
telecommunications1 
Revenue per unit of plant, property, and 
equipment 

Agricultural productivity 
Cereal yield, thousand kg per hectare, 2014 

6.

28.4

Ira

Turke
18.3 

Spai

14.

Franc

13.

German

11.
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7.5
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IraUS

13.

1.4
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1Based on largest telecom operators in each country.  
SOURCE: IHS; ILOSTAT; World development indicators, World Bank; Spanish Ministry of Industry; French CCFA; German STABU; VDA; US 
BLS; SIE;  
Turkey Workplace & Insured Persons Statistics; company financial statements; McKinsey Global Institute analysis 
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که  2016-21انداز خود را در مورد بسیاري از این اهداف در برنامه پنج ساله ششم براي دولت چشـم 
کند اولویت اقتصـادي را مشخص می  31اسـت. این برنامه   اعالم گردیده، تعیین کرده 2015 ژوئیهدر 

صــد در 8به ســاالنه  تولید ناخالص داخلیکه طیف وســیعی از موضــوعات را با هدف افزایش رشــد 
حرکت به سوي نوسازي دهند، مانند دهد. بسیاري از این موضوعات، انرژي را پوشش میپوشـش می 

 تدستی، کاهش شدهاي باالدستی و پایینصـنعت نفت و گاز و توسـعه تخصـص داخلی در فعالیت   
 هاي دیگر عبارتند از بهبود مدیریتهاي تجدیدپذیر در اقتصــاد. اولویتانرژي و افزایش ســهم انرژي

ــعه ملی و تقویت نظام مالی و بخش    ــندوق توس ــتقالل ص ــاد کالن، افزایش اندازه و اس ري فناواقتص
و ساختار بازار بهبود کلی محیط کسـب و کار   و گذاري خارجی. جذب سـرمایه اطالعات و ارتباطات

ــتندهاي مطروحه در این برنامه نیز از اولویـت رقـابتی   ال ها، دولت در حدر برخی از این حوزه .هسـ
 496است. هایی را آغاز کرده اما کارهاي زیادي براي اجراي این برنامه باقی ماندهحاضر فعالیت

 

 9ایجاد  و تولید ناخالص داخلیاگر ایران بخواهد پتانسیل خود براي اضافه نمودن یک تریلیون دالر به 
گذاري سال آینده را محقق سازد، نیاز به اقتصادي دارد که بهتر بتواند سرمایه 20میلیون شغل طی 

 هاي مدیریت را جلب و جذب نماید.خارجی، تکنولوژي و روش
 

ا دارند. ها رکنیم که از نظر ما، بیشترین چالشدر این فصل ما بر چهار حوزه از اقتصاد ایران تمرکز می
ي شروع حیاتی است. موارد دیگر، ایجاد محیط کسب و کار د شرایط اقتصاد کالن باثبات، یه نقطهایجا

نوسازي و سر و سامان وري، و و قانونی جذاب، اصالح بازار نیروي کار براي تحریک اشتغال و بهره
 کران به ایجاد یکارگیري سـرمایه است. نهایتاً، در مورد نیاز ای هدادن به نظام مالی به منظور جذب و ب

هاي داخلی ایرانی نیز کنیم. شرکتبحث می ،دسـتور کار براي اقدام و انجام سریع و مداوم اصالحات 
ــالحاتی خواهند ــت نیاز به اص ــده بازارهاي حمایت اززیرا  ،داش خارج و با رقابت جهانی مواجه  ،ش

مدت دشــوار باشــد اما انجام آنها براي ها ممکن اســت در کوتاهشــوند. انجام برخی از این تعدیلمی
تند گذاري یا کار در ایران هسهاي چندملیتی که به دنبال سرمایهموفقیت بلندمدت ضروري است. بنگاه

ــد  هاي مهمی مواجه خواهندبـا چالش  ــتعداد  که از آن جملهشـ عبارتند از پیدا کردن و پرورش اسـ
ــوري پیچیـده با    مرزي در کوتـاه مـدیریتی، انجـام معـامالت مـالی برون     مـدت، و کـار کردن در کشـ

 هاي فراوان.نااطمینانی
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 ایجاد محیط اقتصاد کالن باثبات
شرط براي از محیط اقتصاد کالن باثبات پشتیبانی کنند، یک پیشها و نهادهاي معتبر که ایجاد سیاست

گذاري را جذب نموده و صادرات، مصرف داخلی، اشتغال و استانداردهاي ایران است تا بتواند سرمایه
ثباتی بود. رشــد هاي قبل، اقتصــاد ایران دچار بیســال آینده افزایش دهد. در ســال 20زندگی را طی 

درصد در سال  4تا  2012درصـد در سـال    -7نوسـانات شـدیدي داشـته و از     تولید ناخالص داخلی
درصد تجاوز کرده، پول ملی دچار کاهش  10، نرخ بیکاري از 1997از سال اسـت.   تغییر کرده 2014

اقدامات دولت  497.ه استرسید 2013درصدي خود در ژوئن  45ارزش شدید شده و تورم نیز به اوج 
ــد. به  ها ممکن اســـت این روند را بدتر کردهو بـانـک مرکزي در برخی زمان   عنوان مثال، بین باشـ

ــال ــط بانکنرخ 2013و  2011هاي س اي که بانک مرکزي تعیین کرده و ها به محدودههاي بهره توس
اي هگذاري در داراییدهی به ســمت ســرمایه تر از تورم بود تغییر کرد و این باعث انحراف وامپایین
 برخی اوقات تا ســه برابرکه ارز  ها گردید. نرخ غیررســمیبانک لی و نهایتاً بدتر شــدن ترازنامهغیرما

، باعث افزایش ریسک پول ملی و دشوارتر شدن صادرات و واردات گردید. مضاف نرخ رسمی آن بود
، 2010اي بود؛ به عنوان مثال در دسامبر سال هاي سیاستی داراي نتایج ناخواستهبر این، برخی واکنش
اصــالحاتی که براي تضــمین پایداري مالی  –ي هاي انرژهاي خاص مانند یارانهحذف برخی از یارانه

 دت در زمان پایین بودن رشد گردید.مباعث افزایش تورم در کوتاه -بلندمدت ضروري است
ــته ــال اخیراً دولت و بانک مرکزي توفیقات قابل توجهی داش تورم نقطه به  2015اند و در پایان س

آنها همچنین نرخ ارز را مدیریت کرده و اجازه دادند که از  498اند.درصد رسانده 10نقطه را به کمتر از 
هایی را براي همگرایی ثابت شــود. بانک مرکزي برنامهاصــالح شــده و ســپس    ،طریق کاهش نرخ

هاي مدیریت اعالم نموده که منوط به ارتقاي روش 2016هاي رسـمی و غیررسـمی ارز در سال   نرخ
در حد  2014. عالوه بر این، دولت کسري بودجه را در سال استها ریسک ارز خارجی توسط بانک

 هايکند که علیرغم کاهش شدید در قیمتحفظ نمود و برآورد می تولید ناخالص داخلییک درصـد  
 499درصد باقی مانده باشد. 3هم کمتر از  5201نفت، این کسري در سال 

 

 است. رسیده 2015 درصد در پایان سال 10به  2013درصدي در سال  45تورم از اوج 
 

                                                           
انداز هاي تورم از چشمداده؛ 2015المللی پول، اکتبر هاي بیکاري و تولید ناخالص داخلی از چشـم انداز اقتصـادي جهان، صـندوق بین   داده 497

 .2015المللی پول، اکتبر اي: خاورمیانه و آسیاي مرکزي، صندوق بیناقتصادي منطقه
 .2015شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده، مرکز آمار ایران، دسامبر  498
 .2015المللی پول، اکتبر چشم انداز اقتصادي جهان، صندوق بین 499
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ــد و ثبات بلندمدت خواهد     اي بود. این یک عمل موازنه چـالش دولـت و بـانـک مرکزي ایران، رشـ
تواند بخشی به رشد میهاي پولی یا مالی براي شدتخواهدبود: از یک سـو فراهم کردن برخی انگیزه 

 ور شدن مجدد تورم یا ایجادنباید باعث شعله هاي کالنبه اقتصاد کمک کند؛ از سوي دیگر، سیاست
 ها براي ایجاد اطمینان در آیندهعدم توازن مالی یا انتظارات نرخ ارز گردند. اجراي شفاف این سیاست

رسیدن به این توازان مستلزم گذاري، حائز اهمیت است. اقتصـاد به منظور تسـهیل تجارت و سـرمایه   
ت که ها، و نهادهایی اسعی، یک سیاست پولی حافظ ثبات قیمتیک سیاست مالی متمرکز بر رشد واق

 شفاف و قابل اعتماد هستند.

 متمرکز بر رشد واقعیمتوازن یک سیاست مالی 
 با حرکت بهاست.  ، سیاست مالی ایران نسبتاً محتاطانه بوده2014پس از سـقوط قیمت نفت در سال  

ی و غیرنفتی را مدنظر قرار دهد، و اینکه چگونه به جلو، سـیاست مالی باید توزان بین عواید منابع نفت 
اده کند هاي آینده استفوري اقتصاد و مقاومت در برابر شوكبهترین نحو از عواید نفتی براي رشد بهره

باید مخارج دولت این سـیاست همچنین  »). مدیریت عواید نفت و گاز«با عنوان  3(نگاه کنید به کادر 
 .در نظر بگیردر کردن آن را نیز تو کاراتر کردن و اثربخش

ــري اندك –بطور کلی، موقعیت مالی فعلی ایران  ــبتاً پایین، بدهی کم و کس لیرغم ع -با مخارج نس
المللی پول، مخارج دولت ایران رسد. بر اساس آمار صندوق بینانگیز آن، قوي به نظر میمحیط چالش
ــال ــد  19به طور میانگین  2012تا  2008هاي بین س ــال تولید ناخالص داخلیدرص  هايبود که در س

ــور دیگري در   16تا  15به بین  2014و  2013 ــیار کمتر از هر کشـ ــد نزول کرد. این نرخ بسـ درصـ
این آمار اندازه بخش  البته 500درصـد است.  30اي آن حدود خاورمیانه اسـت، جایی که میانگین منطقه 

ــادي که در کنترل یا تحت نفوذ  از اندازهگیرد، جایی که برآورد تر را در نظر نمیعمومی بزرگ اقتصـ
  501بسیار باالتر است. ،دولتی قرار داردهاي شبهدولت یا ارگان

بود، گرچه  تولید ناخالص داخلیدرصد  16تنها  2015در سال بر اسـاس گزارشات، بدهی دولت  
تر سیطاز تعریفی ب ممکن اسـت این یک برآورد پایین باشد؛ وزارت امور اقتصادي و دارایی با استفاده 

این در مقابل  502باشد. تولید ناخالص داخلیدرصد  30بیان داشته که بدهی دولت می تواند نزدیک به 
                                                           

کشــور در خاورمیانه،  22. این، اطالعات 2015المللی پول، اکتبر خاورمیانه و آســیاي مرکزي، صــندوق بیناي: انداز اقتصــادي منطقهچشــم 500
 کند.شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را مقایسه می

درصــدي در  30بر اســاس آمار بانک مرکزي ایران، اندازه کل بخش عمومی به عنوان درصــدي از تولید ناخالص داخلی، از میانگین حدود  501
 اوترسید. حسین بازمحمدي و اکبر چشمی، اندازه دولت در اقتصاد ایران، بانک مرکزي ایران،  2004درصد در سال  60به بیش از  1980دهه 

2007. 
 .2015المللی پول، آوریل ز اقتصادي جهان، صندوق بینچشم اندا 502
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 50یشتر از گیرد که بدر اکثر اقتصادهاي پیشرفته قرار می تولید ناخالص داخلینسـبت بدهی دولت به  
علیرغم سطوح نسبتاً پایین بدهی، موضوعاتی در مورد نحوه تأمین مالی آن وجود دارد. درصـد است.  

ــري خود را یا از طریق  اخذ در غیاب بازارهاي اولیه و ثانویه براي بدهی دولت، نهادهاي دولتی کسـ
ــدن مناها و یا با تأخیر در پرداخت به پیمانکاران تأمین میوام از بـانـک   ع بکنند. این باعث محدودشـ

ــی میبـانـک   ــوصـ گردد و بر توانایی پیمانکاران دولت براي ایفاي ها براي اعطاي وام به بخش خصـ
تجمع اسـتقراض بخش خصوصی و  خود باعث  گذارد. این امر به نوبهمی تأثیرتعهدات مالی خود نیز 
ند. کنهاي دولت کار میپروژه رويشــود که هایی میهاي اضـافی براي شـرکت  موجب تأخیر و هزینه

پتامبر است. در س دولت اخیراً اولین گام را براي تنظیم بدهی دولت و ایجاد یک بازار براي آن برداشته
 دولت براي اولین باز اسناد خزانه قابل خرید و فروش را در بازار بورس تهران منتشر نمود. 2015

ود را پایه درآمدي خخرج کردن اثربخش و گســـترش تراز مالی کلی ایران، دولت نیاز به  مبتنی بر
 تولید ناخالص داخلیهاي دولت به عنوان درصدي از اسـت. در طرف درآمد، دریافت  تشـخیص داده 

 2014درصد در سال  14به حدود  2010درصد در سال  20نسـبتاً کم است و از نرخ تاریخی بیش از  
کسري است؛ در واقع،  هها، با مخارج نسبتاً کم دولت همراه بوداین سطح از دریافت 503است. رسـیده 

 504است. بوده تولید ناخالص داخلیدرصد  2به طور میانگین کمتر از  2013-14دولت در ایران در 
هاي دولت هســتند اما اقتصــاد ایران در بین در حالی که درآمد نفت و گاز بخش مهمی از دریافت

 2014گاز دارد. در ســال  کشــورهاي تولیدکننده نفت در خاورمیانه کمترین وابســتگی را به نفت و   
با این حال،  505است. گزارش شده که درآمد دولت ایران از نفت و گاز کمتر از درآمدهاي مالیاتی بوده

درصد درآمد دولت ایران از  43حدود  2013ثباتی مالی نقش دارد. در سـال  وابسـتگی به منابع در بی 
ها باعث ایجاد ضــرر ه تشــدید تحریمهاي جهانی نفت و گاز به همراو کاهش قیمت ناحیه نفت بود
رسید.  2014میلیارد دالر در سال  24به  2011میلیارد دالري دولت از نفت در سال  51گردید: درآمد 

 2008هاي درصد مازاد بین سال 5/5که به طور میانگین  –نفت  سبت به دیگر کشورهاي تولیدکنندهن
ها براي استفاده از از دسـت دادن فرصـت   دهندهنتواند نشـا کسـري پایین ایران می  -داشـتند  2012و 

 506.گذاري باشددهی دولت و افزایش سرمایهمحیط مساعد قیمتی نفت براي کاهش ب

                                                           
هاي دریافتنی، و ها، سهم تأمین اجتماعی، کمکها شامل مالیات؛ دریافت2015المللی پول، اکتبر چشـم انداز اقتصـادي جهان، صـندوق بین    503

 گردد.دیگر منابع می
. ارقام کسري ایران در منابع آماري مختلف، 2015المللی پول، اکتبر بیناي: خاورمیانه و آسیاي مرکزي، صندوق انداز اقتصـادي منطقه چشـم  504

 به صورت متفاوتی گزارش شده است.
 .2015سپتامبر  27، گاردین، »سال گذشته، درآمد ایران از مالیات بیشتر از نفت است 50براي اولین بار طی تقریباً « 505
 همان. 506
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تواند به معکوس شدن این روند کمک کند و دولت در ها، میافزایش صادرات نفت پس از تحریم
است.  درآمدهاي غیرنفتی دست یافتهحال حاضـر به توفیقاتی در پوشـش بیشتر مخارج خود از محل   

درصد افزایش  8درصد شروع شد و به  3 نرخ که ابتدا با- سـهم مالیات ارزش افزوده به عنوان مثال، 
افزایش  2014درصــد در سال  5/1به  2012درصـد در سـال    8/0از  تولید ناخالص داخلیاز  -یافت

وري آهاي مالیاتی و بهبود جمعهش معافیتهایی براي افزایش نرخ مالیات، کایـافـت. همچنین برنامه  
 507مالیات وجود دارد.

ــترده   ــالمت و تر، مخارج دولت باید بر حوزهعالوه بر پـایـه درآمدي گسـ هایی مانند آموزش، سـ
وند. شوري و رشد موجب میترین افزایش را در بهرهزیرساخت متمرکز شود که در بلندمدت اثربخش

ــطح درآمد   ها را در طولدولت باید یارانه ــود و هم سـ ــاد بازیابی شـ زمان فازبندي کند تا هم اقتصـ
اند یک توها، دولت میبا استفاده از پرداخت هدفمند براي کمک به نیازمندترینخانوارها افزایش یابد. 

تورم و کسري دولت را ایجاد نماید، در حالی که  بر اساس هزینه يهاي بازارخط سیر به سمت قیمت
 کند. نیز کنترل می

 
 . مدیریت درآمدهاي نفت و گاز3کادر 

هاي همـانطور کـه دولت ایران خود را براي افزایش احتمالی درآمدهاي نفت و گاز پس از لغوتحریم  
خود در مورد مـدیریت درآمدهاي بادآورده درس بگیرد تا   کنـد، بـایـد از تجربـه    المللی آمـاده می بین
 شوند.مجدداً تکرار نمی ،اشتباهاتان حاصل کند که اطمین

ي ناپایداري شد ، اقتصاد ایران وارد مرحله1973پس از شـروع افزایش شدید قیمت نفت در سال  
گذاري باال بود اما ذخایر کمی اي از سرمایهورهادامه داشت. پس از این دوره، د 1980که تا اواخر دهه 

ها در دت زیادي صــورت گرفت. این منجر به بحران تراز پرداختماندوخته شــد و اســتقراض کوتاه
انداز یک حساب پس، 2012تا  2000گذاري گردید. از اوایل دهه و کاهش شدید سرمایه 1993سـال  

 هايگذاري مولد، بیشتر براي وامعواید نفت و گاز توسـط دولت ایجاد شـد اما از آن به جاي سرمایه  
ردید هاي خارجی گپذیر شدن اقتصاد در برابر شوكشد. این باعث آسیبمی ها استفادهداخلی و یارانه

 تولیدگذاري و رشد سـرمایه  منجر به سـقوط ارزش ریال، تورم باال و کاهش  ،که در کنار عوامل دیگر
 508شد. 2012در سال  ناخالص داخلی

                                                           
 )، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.14/2013( 1392هاي مالیات از مرور ساالنه داده 507
؛ 2015 ژوئیه، بانک جهانی، 5، فصـلنامه اقتصادي خاورمیانه و شمال آفریقا، شماره  »هاي بادآورده نفتیتجربه ایران با پول«هادي اصـفهانی،   508
 .2015هاي توسعه جهانی، بانک جهانی، هاي رشد از شاخصداده
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 نابعِم دارايِ شورهايِدارد که این نوع از ناپایداري، براي کبیان می جهانی مکنزي مؤسسهتحقیقات 
امري غیرمعمول نیســت، کشــورهایی که بســیاري از آنها در تبدیل ثروت طبیعی خود به رفاه    ،غنی

ــال     ــتند. از س ــکل مواجه هس ــان با مش ــورها 1995بلندمدت براي مردمش ، بیش از نیمی از این کش
نق آنها رشد را به رفاه و رو تعداد کمی ازاند با میانگین نرخ رشد جهانی خود را تطبیق دهند. نتوانسته

اند رشــد را ســواي از توســعه منابع حفظ اند، و تنها یک ســوم از آنها توانســتههمه جانبه تعبیر کرده
 509کنند.

 قدرتبین درآمد منابع طبیعی و رشــد وجود دارد، که این در کشــورهاي با یک همبســتگی منفی 
انداز کردن ثروت ناشی از منابع طبیعی و این کشورها در پس 510.نیز هست حتی شدیدتر ،نهادي کمتر

 گذاري مولد آنها با دشواري مواجه هستند. سرمایه
ــت که درآم در مورد پس ــکالت این اس هاي دهاي بادآورده به راحتی در رقابتانداز، برخی از مش

ت. اس نشـده  محافظتثباتی قیمت کاالها شـوند و اینکه از این وجوه در برابر بی مصـرف می جناحی 
خود را کاهش سهم درآمدهاي نفتی از کل درآمد بودجه اعالم کرده  در حال حاضر برنامه دولت ایران

ــورت می پذیرد. دولت همچنین به دنبال تقویت که این کار عمدتاً از طریق افزایش درآمد مالیاتی صـ
 31این منابع به کند. افت میدرصد از درآمدهاي نفت و گاز را دری 30صـندوق توسعه ملی است که  

دولت به دنبال  تعلق دارد. به طور ویژه، 2016-21شـده در برنامه شـشـم توسعه دولت    اولویت تعیین
هاي صــندوق با بانک مرکزي و بودجه اســت تا احتماالً مانع انحراف دارایی مســتقل ایجاد یک رابطه

  511مدت سیاسی و مالی گردد.براي اهداف کوتاه
گذاري کند که شــرایط اي ســرمایهدولت همچنین باید درآمدهاي نفت و گاز را بادقت و به گونه

ســرمایه مانند ایران به نســبت کشــورهاي ثروتمندتر مانند کند. کشــورهاي کمخاص ایران را منعکس
ــهم بیشــتري از پسنروژ، احتماالً از  ــرمایهانداز منابع س ــ. دادهکنندگذاري میخود را س اخص هاي ش
ــرمایه ــان میمدیریت س ــعه، کمتر از نیمی از  گذاري عمومی نش ــورهاي در حال توس دهند که در کش

بسیار  ،شوند و این وضعیت در کشورهاي با درآمد نفتی باالها به سرمایه مولد تبدیل میگذاريسرمایه

                                                           
 .2013پتانسیل اقتصادهاي منابع محور، مؤسسه جهانی مکنزي، دسامبر  برگرداندن نفرین: حداکثر کردن 509
، ســپتامبر 4، مرور ســاالنه اقتصــاد، جلد »ثروت منابع طبیعی: چالش مدیریت ثروت بادآورده«فردریک ون در پلوگ و آنتونی جی. ونابلز،  510

2012. 
 .2015 ژوئیه Financial Tribune(، 2فایننشال تریبون ( ششم، ساله پنج برنامه براي رشد درصد 8 هدفگذاري 511



 

171 

 

ی است، ي عمومگذاربراي سرمایه اساسیه با ریسک مستلزم یک فرآیند بازبینی هتر است. مواجوخیم
 513با منابع عظیم طبیعی بود. 512که یکی از عوامل موفقیت چشمگیر بوتسوانا

ــعه ملی ایران که    ــنـدوق توسـ ــاله به  100چنین فرآینـدي براي صـ میلیارد دالر در برنامه پنج سـ
هایتاً ناي با پتانسیل رشد باال مانند پتروشیمی اختصاص داده نیز حائز اهمیت است. هاي سـرمایه پروژه

غال وري و افزایش اشتتواند به کاهش اثر بیماري هلندي از طریق تقویت بهرهگذاري دقیق میسـرمایه 
 کمک کند. ،به جاي صرف فشار به دستمزدها به سمت سطوح غیررقابتی

غنی که اساساً نیاز به نهادهایی  کشورهاي هستند؛مواجه  یک پارادوکسبا ، با منابع غنیکشورهاي 
ایران  براي حمایت از منابع عمومی دارند، احتمال کمتري دارد که از این نوع نهادها برخوردار باشــند.

گذاري وجوه انداز و ســرمایهدر حال حاضــر از داشــتن یک اقتصــاد متنوع، ترتیبات نهادي براي پس
ــرمایهعمومی، و برنـامه  ــود. تفع میگذاري بلندمدت، منهاي سـ تبدیل درآمد تقویت این نهادها و شـ

گذاري در زیرساخت و سرمایه انسانی، به صـادرات نفت و درآمدهاي احتمالی جدید گاز به سـرمایه  
 هاي سیاستی درست بستگی دارد.انتخاب

 بازار ارزها و ولی براي حفظ ثبات قیمتیک سیاست پ
ــدید اقتصــادي و پولی اســت که جلوه اي از بیدر حال خروج از دورهایران  هاي آن، افزایش ثباتی ش

هاي هاي بهره واقعی منفی که بین سالکننده، گسـترش سـریع عرضـه پول، نرخ   شـدید تورم مصـرف  
دو ). 28بود (شــکل  تولید ناخالص داخلیبود، و دو ســال انقباض  -10بطور میانگین  2013و  2010
ثباتی پولی گردید. اول اینکه دولت اقدامات اولیه را براي اصالح باعث تشـدید بی سـابق  دولت اقدام 

درآمد کافی براي پوشــش  هاانجام داد اما آزادســازي نســبی قیمت 2010یارانه غذا و انرژي در ســال 
ــهروندان را تأمین نمی پرداخت هزینه  ایجاد بارکرد و این منجر به وجوه جبرانی نقدي (یارانه) به شـ

مالی سـنگین براي دولت شـد. دوم اینکه دولت یک برنامه مسـکن قابل خرید با عنوان پروژه مسکن    
با قیمتی  2013تا  2009هاي میلیون واحد مسکونی بین سال 5/1از ساخت بیش از مهر ایجاد کرد که 

ــتیبانی میتر از نرخپـایین  براي این دو برنامه از تأمین مالی  بخش عمده 514کرد.هاي متداول بازار پشـ
 گرفت و این نیز خود منجر به تورم سنگین در کشور شد.طریق انتشار پول صورت می

 
 

                                                           
512 Botswana 

، ســپتامبر 4، مرور ســاالنه اقتصــاد، جلد »ثروت منابع طبیعی: چالش مدیریت ثروت بادآورده«فردریک ون در پلوگ و آنتونی جی. ونابلز،  513
2012. 

 .2015، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي، »هاي شهريگزارش عملکرد طرح مسکن مهر در حوزه« 514
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در فاصـــله زمانی که منجر به ســـقوط تورم  براي کنترل تورم صــورت داده ولت اقداماتی را داخیراً، 
. این کار عمدتاً از طریق تثبیت نرخ ارز علیرغم شـوك ناشی از  شـده اسـت   2015و  2013 هايسـال 

هاي اولیه براي بهبود کارایی کاهش شـــدید قیمت نفت، تحکیم پایه پولی و مخارج، و برداشـــتن گام
درصدي خود در سال  45کننده از اوج جام شد. در نتیجه، تورم قیمت مصرفعملیاتی بانک مرکزي، ان

ــد در پایان  10به  2013 ــت.  کاهش یافته 2015درصـ رقمی کردن تورم تا حکومت به دنبال تکاسـ
شود: حفظ بیشتر نرخ ایران با دو چالش مهم سیاست پولی مواجه می در ادامه 515اسـت.  2017مارس 

جهت ست و در عین حال بیا هاراي سـیاسـت پولی که هدف آن تثبیت قیمت  بینی و اجارز قابل پیش
 گردد.مانع رشد نمی

                                                           
المللی ، خبر صندوق بین»به جمهوري اسالمی ایران 2015 سال در پول المللیبین صندوق 4 ماده ايمشاوره هیأت مأموریت پایانی گزارش« 515

 .2015اکتبر  5پول، 

 28شکل 

 تورم باال و پرنوسان بوده و عرضه پول به میزان قابل توجهی افزایش داشته است
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ــمی دالر به ریال  2014و ژانویه  2011بین ژانویه  :تثبیت نرخ ارز  ــد تنزل  60نرخ تبدیل رس درص
این باعث ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و  516درصد کاهش یافت. 70و نرخ غیررسمی  شـت دا

با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، اثرات بر نرخ ارز فشار تورمی را افزایش داد. و  غیررسـمی شـد  
ش وري و مازاد تجاري ناشی از افزای، رشد نسبتاً سریع بهرهیک سوبینی است. از آن غیرقابل پیش

از ســوي دیگر آزادي کرد.  صــادرات نفت و گاز، احتماالً فشــار رو به باال به نرخ ارز وارد خواهد
ردد. گتجارت منجر به افزایش واردات و در نتیجه افزایش تقاضـاي ارز خارجی نسبت به ریال می 

استفاده از ذخایر ارزي و دیگر ابزارهاي سیاست  طمینانی، بانک مرکزي باید آمادهبا توجه به این ناا
 هاي رســمی و ارز باشــد. همچنین باید مدیریت به ســمت همگرایی نرخ پولی براي حفظ ثبات 

ــمی ارز  پیش برود اما اثر آن بر ثبات  -هـدفی کـه بـانـک مرکزي نیز آن را اعالم نموده    -غیررسـ
 ها و نتایج تورمی احتمالی هم باید به دقت مدیریت گردد.قیمت

بانک مرکزي ایران در حال تقویت کنترل خود بر پایه پولی : کنترل تورم بدون محدود کردن رشــد 
 0/1و  2013درصد در سال  2/5به  2012درصـد در سـال    6/26ي پول از اسـت و رشـد عرضـه   

با حذف تأمین تعهد دائم دولت براي مدیریت مخارج،  517است. کاهش یافته 2014درصد در سال 
 هاي باالتر برايمالی پروژه مســکن مهر از ترازنامه بانک مرکزي و رشــد بیشــتر پول از طریق نرخ

هاي نرخ 2014در واقع، در سال  518است. تحکیم شده -یا متناظر نرخ بهره- سود اوراق مشارکت
هاي بهره نرخ درصـدي  5/18 میزانمثبت گردید، اگرچه  2009بهره واقعی براي اولین بار از سـال  

توانایی بانک مرکزي براي مدیریت نرخ در ایران،  519هنوز هم باال هستند. 2016اسـمی در مارس  
 منفی أثیرتتحت سازي نظام مالی، ثباتتورم و بیبهره بدون گسـترش پایه پولی و منجر شـدن به   

سپرده باالتري را سود هاي مؤسـسـات مالی غیرمجاز با اسـتانداردهاي ریسک پایین است که نرخ   
کنند. بانک مرکزي اخیراً اقداماتی را در این خصوص انجام هاي رسمی پیشنهاد مینسـبت به بانک 

                                                           
ــالمی ایران: گزارش« 516 ــاوره هیأت مأموریت جمهوري اس ــال  4 ماده ايمش ، »؛ خبرگزاري؛ و اظهارات مدیر اجرایی براي ایران2014در س

 .2014المللی پول، آوریل صندوق بین
)، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. مالحظه: 15/2014( 1393) و ارقام کلی پولی و اعتباري براي سـال  14/2013( 1392مرور سـاالنه   517

 باشد.میهاي دیداري نیز شامل پول در گردش و سپرده
ــالمی ایران: گزارش« 518 ــاوره هیأت مأموریت جمهوري اس ــال  4 ماده ايمش ، »؛ خبرگزاري؛ و اظهارات مدیر اجرایی براي ایران2014در س

 .2014المللی پول، آوریل صندوق بین
ــکن به    « 519 ــهیالت مسـ ــانی دولت، ، پورتال »میلیون ریال براي زوجین 1600برنـامـه دولـت براي خروج از رکود و افزایش تسـ اطالع رسـ

www.dolat.ir ،2 2016 مارس. 
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مالی مجاز و ارجاع مؤسسات غیرمجاز به سـسات  داده که از آن جمله انتشـار فهرسـت اسـامی مؤ   
 دادگاه براي مجازات کیفري است.

ه ر باایران نیاز به گذهاي ارز هنوز هم یک چالش است. ها، مدیریت تورم و نرخعلیرغم این پیشرفت
موضوعات نقدینگی و قدرت پرداخت دین را نیز در سـمت سـیاست نرخ ارز ثابت دارد در حالی که   

ر باشـد که یک مسیر گذ  تواند این قدرت را داشـته کند. بانک مرکزي میمدیریت می سـیسـتم بانکی  
ــدمعتبر را براي ریال تعیین و مدیریت نماید به گونه ــد و در حالی که ر ،اي که بر تورم متمرکز باش ش

هاي گامدهد. یک بررسـی مسـتقل از سیستم بانکی اعالم نمود که   پذیري را هم مدنظر قرار میرقابت
است، اگرچه اجراي آن باید  هاي قوي اتخاذ شدهشده و برنامهمهم اولیه به سـمت اصالحات برداشته 

 520تسریع شود.
اســت. این کشــور شــروع به انجام اصــالحات ســاختاري و   ترکیه چنین گذاري را مدیریت کرده

مرکزي  به بانک 2001نمود و در سال  2000ها پس از بحران بانکی در سال سـازي بانک خصـوصـی  
 9به کمتر از  2001درصد در سال  54خود استقالل کامل داد. بانک مرکزي به کاهش تورم از بیش از 

اینها بازگرداندن قدرت مالی به اقتصاد و ساختن اعتماد الزم  ، و نتیجهادامه داد 2004درصـد در سال  
 521گذاري خارجی بود.براي جذب سرمایه

 شفاف و معتبر هستندگذاران، نهادهایی که براي سرمایه
ها و شهروندان نه تنها به شرایط اقتصادي جاري بلکه نسبت به انتظارات از آینده هم واکنش شـرکت 

ــان می ــاد کالن اگر دولت و بانک مرکزي بخواهند اعتماد رادهند. نش اء الق در انتظارات از ثبات اقتص
ــرکت      ــفـافیـت و اعتبار را ارتقا داده و شـ ها را قادر به ارزیابی و مدیریت ریســـک کننـد، بـایـد شـ

 تشکیالت نهادي عبارتند از:هاي خود نمایند. برخی عناصر کلیدي این گذاريسرمایه

ــفاف از آژانس مدت با فروض معتبر، بر پایهیانهاي مالی مبـه جریـان انداختن برنامه     هايآمار شـ
 کسب یک رتبه اعتباري قوي.آماري مستقل، به منظور 

                                                           
ــالمی ایران: گزارش« 520 ــاوره هیأت مأموریت جمهوري اس ــال  4 ماده ايمش ، »؛ خبرگزاري؛ و اظهارات مدیر اجرایی براي ایران2014در س

 .2015المللی پول، دسامبر صندوق بین
-2001هاي اقتصادي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه: ترکیه ؛ بررسی2009المللی پول، اکتبر چشـم انداز اقتصـادي جهان، صندوق بین   521

2000. 
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هاي دولت که هم درآمد و مخارج و المللی براي تهیه حساباسـتفاده از بهترین استانداردهاي بین  
ــان میها و بدهیهم دارایی ــه با دیگر  ها را نش ــفافیت و قابلیت مقایس ــمین ش دهد، به منظور تض
 کشورها.

ــتقل برنامه  المللی مانند صــندوق دولت، به عنوان مثال توســط نهادهاي بینهاي مالی بررســی مس
 522المللی پول.بین

 گیري.میمشفافیت فرآیند تص و هاپذیري در مورد ثبات قیمتمسئولیتیک بانک مرکزي مستقل با  

 تر کردن محیط کسب و کار و قانونگذاريرقابتی
گذاري قابل توجه، ایران باید یک رشد سریع و پایدار بخش خصـوصی و جذب سرمایه براي تقویت 

 .کندایجاد نماید و دولت، انجام کسب و کار در ایران را تسهیل 
شوند: کارآفرینان داخلی سـه گروه عمده از پرورش محیط کسـب و کار جذاب و پایدار منتفع می  

یران گذاري در ارانیان مقیم خارج که به دنبال سرمایهبه دنبال توسـعه یا شـروع عملیات هستند؛ ای  که 
هاي بهینه مدیریت و در کنار هاي چندملیتی که با خود تکنولوژي، تخصص و روشهستند؛ و شرکت

ــه و فرآیندهاي کســـب و کار را به ایران میآن زنجیره تواند به ارتقاي محیط آورند که میهاي عرضـ
توانـد آغـاز یـک چرخـه افزایش ارزش و بهبود کیفیت و     کســـب و کـار ایران کمـک کنـد. این می   

شورهاي ک(که براي بروز مصیبت منابع از  تواند ایران را قادر سازد که مانعکه میپذیري باشـد  رقابت
که عمدتاً به فروش مواد خام بدون ایجاد ارزش در آنها  ،گردد افتد)منابع طبیعی اتفاق می غنی از نظر

 523.شودالق میطاهاي اصلی از طریق استخراج و فرآوري
گذاري، پایین هاي جهانی به عنوان یک مقصد سرمایهبنديدر حال حاضـر، امتیازات ایران در رتبه 

کشور  189در بین  118بانک جهانی داراي رتبه  2016هاي کسب و کار این کشور در شاخصاست. 
کشور  140در بین  74مجمع جهانی اقتصاد، رتبه  2015-16است و در گزارش رقابت پذیري جهانی 

هاي متعددي در محیط کسب دولت باید با چالش ،گذاريبراي جذب سرمایه 524است. را کسب کرده
ــود:   ار را مختل کرده و مانع ها را که بازها و یارانهباید ابزارهاي حمایتی مانند تعرفهو کـار مواجه شـ

                                                           
 .2014هاي شوراي اصول مؤسسات مالی مستقل، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، فوریه به عنوان مثال نگاه کنید به، توصیه 522
نفرین: حداکثر کردن پتانسـیل اقتصـادهاي منابع محور، مؤسسه جهانی مکنزي، دسامبر    معکوس کردنبراي اطالعات بیشـتر رجوع کنید به   523

2013. 
 – 2016؛ گزارش رقابت پذیري جهانی 2015: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر 2016شـاخص انجام کسب و کار   524

 .2015، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 2015
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اصالح نماید، تشریفات اداري را به منظور بهبود هزینه و سهولت انجام کسب  ،شوندپذیري میرقابت
 و کار کاهش دهد، و تضامین حقوقی و شفافیت را بهبود بخشد.

 

 .شودتر انجام کسب و کار در ایران باید بسیار آسان
 

 گذاريمنظور تقویت رقابت و سرمایه محدود کردن حمایت از تولیدات داخلی به
هاي باالي واردات، که براي حمایت از هاي ترجیحی ارز و تعرفههاي اقتصادي همچون نرخسـیاست 

در حال اند. به عنوان مثال، هاي رقابتی در ایران شــدهاند، مانع پیشــرفتصــنایع داخلی طراحی شــده
درصد و در ترکیه  7ی که این رقم در مکزیک در حال است،درصد  75تعرفه واردات خودرو تا حاضر 

ــت.  3 ــد اس ــرمایهبرخی از بخش 525درص ــته ها به طور کامل یا جزئی به روي س گذاران خارجی بس
 و گاز را ممنوع کرده و در زمینه، کنترل خارجی بر منابع نفت قانون اساسی ایران 153اند. اصل شـده 

بود. قوانین مالکیت  ها را تا همین اواخر ممنوع کردهمالکیت کامل خارجی بر بانک ،مـالی نیز، قـانون  
کند. پایان دادن به اختالالت درصد مالکیت داخلی را تصریح می 51در بخش مخابرات ایران، حداقل 

ه اولیهاي اساسی تواند گامشده، میهاي حمایتزدایی از بخشهاي باال و مقرراتبازار ناشی از تعرفه
ار انجام کسب و ک ت کاالها و خدمات، و کاهش هزینهافزایش رقابت، افزایش کیفیباشـد که منجر به  

 526گردد.در ایران می
ــتند. ایران  تعرفـه  ــد عوارض واردات بر تمام  65هـا و ابزارهاي حمایتی لزوماً مخرب نیسـ درصـ

ــور تولید میتحمیل می داروییمحصــوالت  ــوند، تکند که در داخل کش ــط جربهش اي که عمدتاً توس
داخلی و دســتیابی به خودکفایی دارویی  داروییاقتصــادهاي در حال ظهور به منظور توســعه صــنایع 

ــتفـاده قرار گرفتـه   ــده تا از عالوه، تعرفهه ب 527اســـت. مورد اسـ هاي باال براي ورود فوالد تعیین شـ
لی هاي داخحمایتی به شـــرکت تولیدکنندگان داخلی فوالد در برابر دامپینگ حمایت شـــود. ابزارهاي

 ها، از محصوالت آرایشی واشند. در بسیاري از بخشب ایرانی اجازه داده بدون کارایی باال، رونق داشته
مار آاند. این تا حدي هاي ایرانی نیروي کامل رقابت را کنار گذاشتهشرکتکاالهاي مصرفی تا خودرو، 

 دهد.توضیح میرا  2شده در فصل  وري اشارهپایین بهره

                                                           
 تجارت جهانی، بانک جهانی.پایگاه داده جامع  525
، فصلنامه اقتصادي خاورمیانه و شمال آفریقا، بانک جهانی، »هاي ایرانهاي اقتصـادي لغو تحریم اسـتنباط «شـانتایانان دوارجان و لیلی متقی،   526

 .2015 ژوئیه
 .2015، سپتامبر ورمؤسسه بین المللی بیزنس مانیت، 2015گزارش محصوالت دارویی و مراقبت بهداشتی ایران، فصل سوم  527
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رانی از کنندگان ایمدت براي مصرفتواند یک مزیت قیمتی کوتاهکاهش تعرفه در صنایع متعدد می
ــاد داردطریق افزایش رقـابت فراهم کند. این کار همچنین یک مزیت بلندمدت براي بنگاه   ها و اقتصـ

 در تالش براي جذب گردنـد. المللی بـاعـث افزایش کـارایی و کیفیـت می    زیرا نیروهـاي رقـابتی بین  
 تعدادي مناطق آزاد تجاريالمللی و در عین حال حفظ نظام تعرفه، ایران گذاري و تخصص بینسرمایه

ــوق را ایجـاد نموده کـه داراي   هاي گمرکی و روادید، و بانکداري، بیمه و اي، معافیتهاي تعرفهمشـ
ــتنـد.     ــابقـه مقررات نیروي کـار کـاراتري هسـ  1970اري در ایران به دهه تاریخی مناطق آزاد تج سـ

در همین  528است. منطقه ویژه اقتصادي گسترش یافته 16منطقه آزاد تجاري و  7گردد و اخیراً به برمی
چارچوب،  45اند. حدود هاي قانونی و تنظیمی حاکم بر مناطق آزاد هم توســعه یافتهچارچوبزمان، 
 ها براي دستیابی بهپتانسـیل شـرکت  ود دارد که مناطق آزاد وج نامه در مورد ادارهامه و تصـویب نآیین

 529دهند.شده توسط مناطق آزاد را کاهش می اي و کارایی ارائهمزایاي هزینه
 شود، دولت احتماالًالمللی گشوده میگذاري  و کسب و کار بینهمانطور که کشور به روي سرمایه

ــرکت ــار قرار خواهدگرفت تا از شـ  کارگیرينظیر بهنحوي از انحا  هاي داخلی بهاز داخل تحت فشـ
هاي ترجیحی حمایت کند. در حالی که هدف بلندمدت، ایجاد هـا، یـا دیگر برنامه  هـا، تعرفـه  یـارانـه  

ا تغییر باید به موقع و بباشد.  اصـالحات اسـت اما ممکن است دالیلی براي فازبندي آن وجود داشته  
شانس دوام و ماندن را دارند جهت به صنایعی شود که مدیریت دقیق صـورت گیرد تا مانع آسیب بی 

هایی مانند خودروســازي که داراي اشــتغال زیادي  اما به مدتی زمان براي تعدیل نیاز دارند، یا بخش
ا به بهترین محصوالت و خدمات جهانی ب ها نباید مانع دستیابی ایرانیانهستند. در همین حال، سیاست

 هاي رقابتی شوند.قیمت
ــرکتدولـت می  ــرمایهتواند این اثرات را بر شـ هاي گذاريهاي داخلی از طریق ترغیب ایجاد سـ

ــترك،  ــرکت ارائه مجموعهمش ــالحات مالی که جریان اعتبار به ش اي را بهبود ها با هر اندازهاي از اص
هاي هاي ایرانی براي ارتقاي تکنولوژي از جمله از طریق کمکشرکت اتاقدامبخشـد، و پشتیبانی از  

هاي سـیاست اجتماعی و  تأمین هايتواند سـیاسـت  تحقیق و توسـعه، کاهش دهد. دولت همچنین می 
هتر ه بهخود را تعدیل کند و بر بهبود مهارت و آموزش کارکنان ایرانی براي مواج معطوف به بازار کار

 المللی، تمرکز نماید.ورود رقابت جدید بین کار در نتیجه نیرويمدت یی کوتاهجابجابا 
 

                                                           
 .www.freezones.irدولت ایران،  528
 .2016گذاري در مناطق آزاد تجاري صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي ایران، پیشروهاي انرژي، فوریه راهنماي حقوقی براي سرمایه 529
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 هستنداصالح یارانه و مقررات براي حذف انحرافات قیمت، ضروري 
ــتند، یارانه دیگر انحرافـات بـازار کـه     ها و تنظیم متمرکز بر محیط کســـب و کـار ایران اثرگذار هسـ

اســاســی مانند انرژي، برخی مواد غذایی، و  فروشــی اســت. قیمت برخی از کاالهايهاي خردهقیمت
کننده در خدمات مالی، مخابرات و هاي مصرفکاالهاي پزشـکی به طور تصـنعی پایین اسـت. قیمت   

 کشاورزي به سختی تحت تنظیم و مقررات هستند.
الغ ها بکل یارانه 2009اسـت؛ در سال   به ویژه در مورد انرژي، باال بوده ،ها در ایران از قدیمیارانه

ها در جهان بود و حتی پس از بود که این یکی از باالترین نسبت تولید ناخالص داخلیدرصـد   20بر 
میلیارد دالر یارانه  78ایران متحمل  2014در سال  530ها تالش براي اصالح، هنوز هم باال هستند.سال

ــوخت میلیارد دالر  71میلیارد دالر و در چین  38در حالی که این رقم در هند  ،هاي فســیلی شــد س
هاي تصنعی درصـد یارانه در ایران به صـورت غیرمسـتقیم اســت و در قالب قیمت    80تقریباً  531.بود

گذاري شود و متحمل هزینه فرصت قیمتپایین انرژي اسـت که توسـط تأسیسات دولتی دریافت می  
هستند که بخشی از درصد باقیمانده به صورت مستقیم  20شـوند.  انرژي در سـطوح کمتر از بازار می 

 است.  بودجه دولت بوده و عمدتاً به بخش کشاورزي و مواد غذایی اختصاص یافته
، 2010در سال  532است. ها با پرداخت نقدي صـورت داده دولت اقداماتی را براي جایگزینی یارانه

 وئیل، برقشامل بنزین، گاز–هاي انرژي ها را تصـویب نمود که قیمت ایران طرح هدفمند کردن یارانه
هاي متناظر در بازار جهانی افزایش داد. به عنوان مثال، قیمت گازوئیل را تا حدود قیمت -و گاز طبیعی

براي جبران افزایش  533دالر رســید. 4/0دالر در هر لیتر به  1/0اي در ایران چهار برابر شــد و از یارانه
داد. درآمد اضــافی انرژي براي تأمین هاي مســتقیم را به مردم انجام پرداختهاي انرژي، دولت قیمت

ــه هاي نقدي کافی نبود و دولت اکامل پرداخت ــري را از طریق افزایش عرض پول جبران کرد.  ین کس
دالر براي هر  12/0این خود بـاعث افزایش تورم، کاهش ارزش ریال و کاهش قیمت دالري بنزین به  

رفته، گرچه قیمت بنزین بســیار ناچیز یک افزایش قیمت دیگر صــورت گ 2014در ســال لیتر گردید. 

                                                           
 .2010المللی انرژي، نوامبر ، آژانس بین2010چشم انداز انرژي جهان  530
 .2015المللی انرژي، هاي فسیلی، آژانس بینسوخت هايپایگاه داده یارانه 531
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 .2015، وبگاه بانک جهانی، سپتامبر »نگاهی به ایران«؛ 2011 ژوئیه
 .2014 ژوئیه 3ل انرژي، گز اینسایت، فکتس گلوبا 533
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ــید. 21/0دالر به  12/0افزایش یـافت و از لیتري   بدین ترتیب، ایران باز هم از بقیه دنیا میزان  534رسـ
 535کرد.هاي غیرمستقیم انرژي پرداخت میبیشتري یارانه

ها در برنامه پنج ساله ششم ها و اصالح یارانهتعهد خود براي آزادسـازي نسبی قیمت دولت ایران، 
ــتغال و بهره وري، کاهش شـــدت انرژي، و بهبود رفاه اجتماعی، را به منظور بهبود تولید، افزایش اشـ

مجلس ایران، پرداخت نقدي یارانه به سه دهک باالي جامعه را با هدف  2016در آوریل تجدید کرد. 
دولت هنوز هم  536میلیارد دالر، حذف کرد. 4انداز ساالنه ک به افراد نیازمندتر و البته پتانسـیل پس کم

هاي صنعتی، تولیدي و اجتماعی با استفاده از منابع حاصل از آزادسازي است که از بخش آن به دنبال
ازي جی براي آزادســرویکردي تدریتواند هاي انرژي، پشــتیبانی نماید. دولت با نگاه به جلو میقیمت

عیت وضهاي نقدي را به منظور حذف انحراف از اقتصاد و بهبود ها اتخاذ کند و پرداختبیشتر قیمت
 دولت، کاهش دهد. مالی

 کاهش بروکراسی براي تحریک کارایی
ــتند. این  ــب و کار ماهیتاً بروکراتیک هس ــواري کار براي  تواندمی موانع دیگر در انجام کس باعث دش

به عنوان مثال، بر اساس آمار بانک جهانی، اخذ مجوز براي ساخت یک متصدیان گردد. واردان و تازه
این تشــریفات دست  انجامد و هزینهروز به طول می 97مرحله مجزا بوده و  15انبار در ایران نیازمند 

ــد ارزش انبــار بــالغ می 2و پــاگیر بــه  موانع ر مقررات بروکراتیــک داخلی، عالوه ب 537گردد.درصـ
ــور بخواهد غیرتعرفـه  اي قابل توجهی نیز براي تجارت فرامرزي در ایران وجود دارد که اگر این کشـ

ه باید آنها را بهبود بخشد. واردات کاال ب ،ترانزیت را محقق سـازد  کانون تبدیل به پتانسـیل خود براي 
ساعت است.  47ساعت و در ترکیه  34در مالزي زمان  طلبد که اینزمان میسـاعت   432ایران تقریباً 
ــده ایران رتبه هاي زمانی و هزینهمحدودیت ــادرات و واردات باعث شـ  189از بین  167اي براي صـ

 2010در سال  134تر از رتبه باشد، و این پایین هاي تجارت بانک جهانی داشتهکشـور را در شاخص 
 538المللی است.ه همتاي بیناي از دو بدترین رتبه در بین مجموعه

                                                           
 همان. 534
 .2015المللی انرژي، هاي فسیلی، آژانس بینهاي سوختپایگاه داده یارانه 535
 .2016آوریل  2خبرگزاري دانشجویان ایران،  536
 .2015: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر 2016شاخص انجام کسب و کار  537
هاي همتا شـامل مصـر، اردن، مالزي، مکزیک، مراکش، عربستان، آفریقاي جنوبی،   ؛ گروه، بانک جهانی 2016شـاخص انجام کسـب و کار    538

 تونس و ترکیه است.
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گذاري خارجی تواند مرکز خدمات سرمایهها، ایران میبه عنوان اولین گام براي غلبه بر این چالش
هایی تبدیل کند که به دنبال کار در ایران هســـتند و به آنها خود را به یک پنجره واحد براي شـــرکت

ــه کمک کند که کارهاي قانونی را انجام دهند. در بلندمدت، ها باید مورد اصـــالحات تمام این عرصـ
رهاي کشو المللی منطبق گردد.قرار بگیرند تا چارچوب قواعد کسـب و کار ایران، با سـطح بین   جامع

ــتـه     ــرمـایـه    دیگر کـه بـا موفقیـت توانسـ  پایهگذاري را مدیریت کنند، واحدهاي بلندانـد جـذب سـ
ها و ایجاد اطمینان از این است اند که کار آنها، ارتباط نزدیک با شـرکت اي ایجاد کردهخانهوزارتبین

مثال در  کند. به عنوانکه نه تنها مقررات کسب و کار بهبود یافته بلکه دولت نیز به تعهداتش عمل می
که هماهنگی را بین  اندشــده گذاري ایجادهایی براي بهبود محیط ســرمایهکمیته 2001ترکیه، از ســال 

 کنند.گذاري را تسهیل میهاي دولت به وجود آورده و تجارت دوجانبه و توافقات سرمایهخانهوزارت
گذاري مســتقیم خارجی جدید معرفی نمود که این کشــور یک دســتورالعمل ســرمایه 2003در ســال 

هاي با رجی به تأســیس شـــرکت گذاران خاالزامات ســرمایه خارجی را حداقل کرده، الزام ســـرمایه 
فرآیند اخذ مجوز براي فعالیت تجاري در  و گذاري مشترك را حذف کردهمسئولیت محدود یا سرمایه

گذاري مستقیم خارجی هاي سرمایهاینها همه باعث جهش قوي جریاناسـت.   ترکیه را تسـهیل نموده 
 539است. سال گذشته شده 10طی 

ــرکـت  ــریفات زاشـ برند و دولت اقداماتی را براي کاهش ئد اداري رنج میهاي داخلی هم از تشـ
مجلس ایران قانون بهبود مستمر محیط  2011اسـت. در سـال    مقررات و فرآیندهاي اداري انجام داده

هیئتی را براي نظارت بر بهبودها ایجاد نمود. دولت  2013کســب و کار را تصــویب نمود و در ســال 
ــته  ــایی و دس ــناس ــروع کرده تا تعیین کند که در بندهمچنین فرآیند ش ي تمام مجوزهاي موجود را ش

ــهیل فرایندهاي قانونی،  کدام یک از آنها می  ــتاي تس ــوند.راس در نوامبر  540توانند حذف یا ترکیب ش
ــترس قرار  ، دولت تعهد داد که در آینده0152 ــورت دیجیتالی در دسـ نزدیک تمام مجوزها را به صـ
 541دهد.

المللی و کمک به موفقیت بیشتر کسب و کارهاي داخلی، هاي بینکتبراي بهبود تسهیل ورود شر
هاي حسابداري و حقوقی، و محققان و مشاوران اي باید توسعه پیدا کند. بنگاهصـنعت خدمات حرفه 

                                                           
 .2014ژانویه  17، مالیه جهانی، »گذاري مستقیم خارجی ترکیهدر مسیر حرکت: بازار سرمایه«سفک هردم،  539
 امور اقتصادي و دارایی ایران. ، وبگاه وزارت»کار و کسب فضاي بهبود و پایش دفتر« 540
، »وزارت نیرو در بهبود فضاي کسب و کار بسیار اثربخش عمل کرده است«مصاحبه با شاپور محمدي، معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی.  541

 .2015نوامبر  2خبرگزاري کار، 
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د، از کسب کنتوانند به پرورش یک اکوسیستم کمک کنند که ایجاد کسب و کار را تسهیل میبازار می
 شد.بخکند، و عملیات را بهبود میل افزایش مقیاس هستند پشتیبانی میو کارهایی که به دنبا

 تضمین یک محیط کسب و کار شفاف و عادالنه
ــرمایه المللی و همچنین گذاران بینعالوه بر کنترل انحرافات بازار و حذف موانع اداري، دولت باید س

هاي خصـوصـی داخلی که به دنبال شـریک یا توسعه هستند، را درباره توانایی ایران براي تأمین    بنگاه
فی، انونی کاهاي قیک محیط کسب و کار شفاف و عادالنه با سطوح قابل پذیرش از ریسک و حمایت

ــور از لالمللی بهتر از بقیه عمل میهاي بینبنديایران در برخی از رتبهمتقاعد کند.  حاظ کند؛ این کشـ
ــال  کنندهجراي قراردادها که منعکسا ــی از س ــت، باالتر از میانگین  2011تغییرات در آیین دادرس اس

  542اي قرار دارد.منطقه
ــتم قانونی حاکم بر واجه میهـایی کـه ایران بـا آنهـا م    برخی از چـالش  ــیسـ گردد در ارتباط با سـ

کشور دارد  189را در بین  150گذاران خرد رتبه گذاري است. ایران از لحاظ حمایت از سرمایهسرمایه
حقوق مالکیت، هم  543اســت. را کســب نموده 2شــفافیت شــرکتی بانک جهانی، امتیاز امتیاز  10و از 

ســال به طول 5/4فرآیند ورشـکسـتگی به طور میانگین    544فیزیکی و هم معنوي، نیاز به حفاظت دارد.
درصد است  18درصـد دارایی فرد بدهکار، هزینه دارد و نرخ وصول آن نیز   15به اندازه انجامد و می

رتب و مول یک نظام مورشــکســتگی باید مش 545هاي موفق جهانی اسـت. تر از نمونهکه بسـیار پایین 
وانند از تشـفاف باشد. عالوه بر این، برخی موضوعات در ارتباط با حسابداري و حاکمیت شرکتی می 

ــازمانطریق اتخاذ بهترین روش ــعه المللی مانند هاي بینهایی که توســط س ــازمان همکاري و توس س
  548اند، بهبود یابند.وضع شده 20547گروه و  546اقتصادي

نجام ان نیاز دارد که اقداماتی را در برابر عملیات بازار سیاه، سوءاستفاده و فساد دولت ایران همچنی
 2014دانند؛ در شــاخص ســال زا میالمللی آنها را مشــکلهاي بینگذاران و ســازماندهد که ســرمایه

نهایتاً  549کشــور را کســب کرد. 175در بین  136الملل، ایران رتبه ادراك فســاد ســازمان شــفافیت بین
                                                           

 بانک جهانی.، 2016شاخص انجام کسب و کار  542
 همان. 543
، منتشر شده 2015کشور خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخص حقوق مالکیت در شاخص آزادي اقتصادي  17 جایگاه آخر ایران در بین 544

 توسط نشریه وال استریت در بنیاد هریتیج.
 .2015: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاري، بانک جهانی، اکتبر 2016شاخص انجام کسب و کار  545

546 OECD 
547 G20 

 .2015/سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 20ان همکاري اقتصادي و توسعه، گروه اصول حاکمیت شرکتی سازم 548
 .2014الملل، دسامبر شاخص ادراك فساد، سازمان شفافیت بین 549
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ر توانند بدون ریسک سیاسی در این کشوالمللی را متقاعد کند که آنها میگذاران بینولت باید سرمایهد
 گذاري کنند.سرمایه

 دهدها را با نیازها تطبیق میتر که مهارتیک بازار نیروي کار منعطف
نیاز به نیروي کار مند شــود، خواهد از مزایاي کامل ارتباط مجدد با اقتصــاد جهانی بهرهاگر ایران می

ــتند. در پذیر با مهارتمولد و انعطاف هاي الزم دارد که کارفرمایان داخلی و خارجی به دنبال آن هسـ
هاي ریاضــی و علمی مناســب اســت اما بازار حالی که ایران داراي حجم عظیمی از جوانان با مهارت

اراي سطح پایینی از مشارکت هاي چشمگیر مواجه است. ایران دنیروي کار آن به طور کلی با ضـعف 
درصــد باقی  13حدود  2016اري آن در ســال نیروي کار به ویژه در زنان و جوانان اســت و نرخ بیک

، 2020سال باقیمانده تا سال  4کاهش این نرخ مسـتلزم رشـد سـریع اقتصادي است: تنها در    . ماندمی
در  550.پیوست آنها به بازار کار خواهند رسند و بسیاري ازمیلیون ایرانی به سن اشتغال می 2/2بیش از 

التحصیالن دانشگاهی که در فصل اول توصیف شد، ایران را با یک عدم طرف عرضه، تعداد زیاد فارغ
. است هاي نیروي کار و نیازهاي کارفرمایان از جمله در بحث مدیریت، مواجه کردهتطابق بین مهارت

کشور از لحاظ  144ر بین را د 124صاد، ایران رتبه پذیري جهانی مجمع جهانی اقتدر شـاخص رقابت 
 551کارا از استعدادها کسب نمود. استفاده

ــادي غلبه کرد، اما بقیه  توان بر برخی از این چالشمیدر حالی که  ــد اقتص ها از طریق تقویت رش
از طریق بازار نیروي کار و ابزارهاي آموزشی شـامل مشـکالت سـاختاري هستند که نیاز به رسیدگی    

فراهم کردن دارنـد. دولـت اقـداماتی را براي بهبود عملکرد بازار نیروي کار انجام داده که عبارتند از    
المللی در مناطق آزاد تجاري، گذاران بینبنیان و ســرمایههاي دانشتر براي شــرکتقوانین کار منعطف

هاي شغلی. در حالی که این اقدامات، بهبودهاي قابل توجهی رآموزيتالش براي ارتقاي آموزش و کا
ــاد کالن، اســت.  کنند اما اثر آنها بر بازار کار محدود بودهرا در آموزش ایجاد می ــار اقتص در کنار فش

هم به دلیل و  هاي اطالعاتهم به دلیل محدودیت ،هاییبا چالش ايحرفههاي فنی و توســعه آموزش
 552مواجه هستند. هاي آموزشی و کسب و کارها،برنامهدهندگان بخش بین توسعه اثر هماهنگی غیر

 

التحصیالن دانشگاهی نیست و نرخ بیکاري در میان ایرانیان فارغ کار قادر به جذب تعداد فزاینده بازار
 است. تحصیلکرده به شدت افزایش یافته

 

                                                           
 .2013آمارهاي جمعیت سازمان ملل متحد،  550
 .2014، مجمع جهانی اقتصاد، سپتامبر 2014-15گزارش رقابت پذیري جهانی  551
 .2008سوادآموزي و آموزش بزرگساالن، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آوریل گزارش ملی در مورد  552
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 ها و آموزش با نیازهاي محیط کاريتطبیق مهارت
یادآور شدیم، سیستم آموزشی ایران توانایی تربیت دانشجویانی با استعدادهایی  1همانطور که در فصل 

). با این حال، مزیت و برتري نخبگان آموزشی 29(شکل  هاي علمی را دارددر کالس جهانی در رشته
 نشدهدر اسـتانداردهاي مبنایی آموزش ایران که همسـطح کشـورهاي در حال توسـعه است، منعکس     

  553است.
ــتم آموزش عالی از دهه   ــیس ــده 1990س ــجویان و اماکن  متحمل تغییرات مهمی ش و ورود دانش
طی دهه گذشــته، میزان پذیرش آموزش عالی ســاالنه  554اســت. دانشــگاهی نیز افزایش شــایانی یافته

سال میلیون دانشـجو یا سـه برابر تعداد دانشجویان در    4/4رشـد یافت و به حدود  درصـد   11حدود 
 است.  ، نرخ افزایش در پذیرش، ثابت مانده2013از سال  555رسید. 2000

ــیالن نیســـت و نرخ بیکاري در میان ایرانیان بازار نیروي کار قادر به جذب تمام این فارغ التحصـ
 17التحصیالن آموزش عالی از اسـت. نرخ بیکاري در میان فارغ  کرده به شـدت افزایش یافته تحصـیل 

لی بود که آمار آن در دسترس رسید و این آخرین سا 2008درصد در سال  26به  0002درصد در سال 
 556است.

به آن اشـاره کردیم، تنها در صـورتی ممکن است که    2رشـد احتمالی در اشـتغال که ما در فصـل    
 بنیان جهانیهاي رقابتی و دانششــدن براي بخشهاي بهتري براي آمادهاســتعداد ایران داراي فرصــت

ه به کهاي علم، تکنولوژي، مهندسی و ریاضیات التحصـیالن در زمینه باشـد. تقاضـا براي فارغ   داشـته 
گردد ها ایجاد شده، به طور کامل توسط جوانان ایرانی تأمین نمیي رشد اقتصادي در این بخشواسطه

ــتر  ــی تأکید بیش ــغلی و مدیریتی  هايي بر آموزشمگر اینکه نظام آموزش ــر،. در حال نمایدش  حاض
ــابقهرا که مهارت دهند که کارکنان قدیمیکارفرمایان غالباً ترجیح می  تجاري دارند هاي تجربی و سـ

 حفظ نمایند.
 

 
 
 

                                                           
و  551انگلستان،  498و  524براي علوم بود. این با نمرات  431براي ریاضـیات و   474ایران  TIMSSنمره  2011به عنوان مثال، در سـال   553

 د.گردترکیه مقایسه می 462و  491روسیه، و  498و  524کره جنوبی،  517
 ریزي آموزش عالی ایران.مؤسسه پژوهش و برنامه 554
 مؤسسه آمار یونسکو. 555
 .2015شاخص هاي توسعه جهانی، بانک جهانی،  556
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ــیاســت افزایش جذب آموزش  اما کار چندانی  ،کندعالی را تعقیب میدولت ایران به طور تاریخی، س
ا هاي مالیاتی یهاي پولی مانند تنفساز جمله از طریق مشوق ،براي هموار کردن راه آموزش به اشتغال

پذیري جهانی است. بر اساس شاخص رقابت آموزي نکردههاي مهارتهاي کارآموزي و فرصتدوره
کشور دارد.  144را در بین  115ضمن خدمت رتبه هاي مجمع جهانی اقتصـاد، ایران از لحاظ آموزش 

در حالی که  ،نام کردندهاي شغلی ثبتآموزان متوسطه در برنامهدرصد از دانش 16تنها  2006در سال 

 29شکل 

 یابدهاي علمی و ریاضی در اشتغال افراد با مهارت نمود نمیکیفیت ایران در آموزش
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قانون کار،  557نام کردند.ها ثبتآموزان در این دورهدرصد دانش 38درصد و در ترکیه  35در اندونزي 
هاي هاي کارآموزي و فرصتشناسد و این باعث کمبود دورهت نمیاشتغال بدون دستمزد را به رسمی

کنند. از میان دیگر ابزارها، گردد که آموزش را در خارج از ســیســتم آموزشــی تأمین میکارورزي می
ار هاي شغلی کالمللی براي مرور، بررسـی و ارتقاي کیفیت آموزش دولت با برخی از مؤسـسـات بین  

هایی به بخش خصوصی براي تأمین حداقل ممکن دیگر، پیشـنهاد مشـوق   هايحلاسـت. از راه  کرده
 سطح آموزش است.

ــکده مهارت ــت زیرا دانش ــبتاً هاي مدیریتی نیز به طور خاص مورد نیاز اس هاي بازرگانی گروه نس
ند. یک کنرا براي کشوري به وسعت ایران تربیت می مدیریت ارشد کسب و کاراندکی از دانشجویان 

ــتگی کـ  ــتـدل و قوي بین مهارت همبسـ هاي وري وجود دارد، و تواناییهاي مدیریتی و بهرهامالً مسـ
 ریزي بلندمدت گشته و مانع تحقق پتانسیل رشد نیروي کارآزمودهمدیریتی ناکافی مانع تمرکز بر برنامه

هایی، همچون ایجاد مدرسه بازرگانی در تهران توسط بخش خصوصی در گردد. در حالی که تالشمی
هاي اولویتباید در اما این پرداختن به این چالش  ،، براي مواجه با این نیاز صورت گرفته2007ال س

 558.داشته باشددولت قرار  باالي

 وريهاي نیروي کار و افزایش بهرهتمرکز بر رقابتی کردن هزینه
ا بیافته، رقابتی هســتند. به عنوان مثال، حداقل دســتمزدها در ایران در مقایســه با کشــورهاي توســعه 

ــتمزد  دالر بر مبناي برابري  860حدود نرخ ارز بازار (با  2015دالري براي هر ماه در مارس  250دسـ
ش کاهش ارز المللی نسبتاً جذاب است و باهاي بینحداقل دستمزد ایران براي شرکت)، قدرت خرید

ــود.ریال، این جذابیت بیشــتر می ــیمی به دلیل   559ش ــیمان و محصــوالت پتروش صــادرات فلزات، س
نوز هم در ه اي رقابتی هستند.تا اندازههاي نسبتاً پایین نیروي کار در کنار مواهب عظیم طبیعی، هزینه

جهی به طور قابل تو شـرایط اسمی، حداقل دستمزد ایران بیش از دو برابر سطوح دستمزد در ترکیه و 
عالوه بر این،  560باالتر از حداقل دسـتمزدها در مصـر، کویت، مراکش و دیگر کشورهاي منطقه است.  

 5/1وري را در جهان دارد. این نسبت حدوداً هاي حداقل دستمزد به بهرهایران یکی از باالترین نسبت
 561).30جهانی است (شکل  برابر میانه

                                                           
 .2006اي در سرتاسر جهان: یک مطالعه آماري مقدماتی، یونسکو هاي آموزشی و کارآموزي فنی و حرفهمشارکت در برنامه 557
 www.ibsproject.orgو  www.ibs.irمدرسه بازرگانی ایران،  558
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 559
ــاخص کســب و کار   560 ــط، بانک جهانی، اکبر : درك مقررات براي بنگاه2014ش ــتمزد بخش 2013هاي خرد و متوس . پایگاه داده حداقل دس

 تولید.
 .2014: حرکت به سوي کارایی، بانک جهانی، اکتبر 2015شاخص کسب و کار  561
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ــتلزم افزایش در بهره  ــتمزدها، مس ــت. این افزایش افزایش تولید بدون کاهش دس وري نیروي کار اس
مورد  المللیگذاري، تکنولوژي و تجارت بینتواند از حداقل سه منبع تأمین شود: سرمایهوري میبهره

ــل ــت؛ تطبیق بهتر مهارت2بحث در فص ــمت بازار کها با فرص ار هاي مطروحه فوق؛ و حرکت به س
تر اما پایدار از طریق روابط سازنده بین کسب و کار، نیروي کار و دولت. به عنوان مثال، حداقل رقابتی

ه گردد. هر سو نمایندگان کارگران تعیین می کارفرمایاندسـتمزد هر ساله از طریق مذاکره بین دولت،  
ند هم تواکنند. یک راه حل که میگروه از ذینفعان، با تورم و رشد اقتصادي کُند دست و پنجه نرم می

ري، وپذیري کسـب و کار و هم درآمد خانوارها را تضمین نماید، از طریق ترکیبی از رشد بهره رقابت

30شکل 

 1وري ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر، باال استدستمزد به بهرهنسبت حداقل 
Ratio of minimum wage to average value added per worker, 2014 

SOURCE: Doing business 2014: Understanding regulations for small and medium-size enterprises, World Bank, October 2013;  
McKinsey Global Institute analysis  

1 Iran is ranked 38th out of 153 countries. 
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ــتمر دولت براي مهار تورم، ــرمایه تالش مس  گذاريو توافق در مورد قوانین منعطف نیروي کار که س
 آید.دهد، به دست میجدید را جذب نموده و اشتغال را افزایش می

 استفاده بهتر از نیروي کارتر براي قوانین منعطف ارایه
اد هکنند که اشتغال دائم را پیشنهایی عمل میهاي ایران به عنوان مانع براي شرکتبرخی از سـیاسـت  

هاي خاتمه دادن به شــغل اســت. به عنوان مثال، ترین آنها، دشــواري و هزینهدهند. یکی از سـخت می
ــال  10از  با کمترکارکنانی که  ــابقه س ــتحق دریافت حق کار اخراج میس ــوند، به طور میانگین مس ش

ي جنوبی کمتر هفته هستند. این رقم در برزیل و آفریقا 23به میزان  (بیمه بیکاري) انفصـال از خدمت 
هفته است. این حق انفصال از خدمت در ایران بیش از دو برابر حق انفصال از خدمت در روسیه  9از 

اخراج یک کارگر در ایران منوط به موافقت از جانب شــوراي اســالمی کار و اخطار  562و هند اســت.
تمام وقت در ایران، مکتوب به کارگر اسـت. اسـتخدام کارگران جدید سـاده یا نیمه ماهر به صــورت    

 563داراي دوره آزمایشی نسبتاً کوتاه یک ماهه است.
ــرکـت  ــت، شـ ها با مواجه با این قانون کار محدودکننده که مطابق با نیازهاي کســـب و کار نیسـ

ــتغال پارهانعطاف اند که به آنها اجازهاي یافتههاي خالقانهحـل راه ــتر همچون اشـ وقت را پذیري بیشـ
ها براي اســتخدام کارکنان تمام وقت اســت. در حال   تایج آن، عدم تمایل شــرکت دهد. یکی از نمی

دید که تجکنند بر مبناي قراردادهاي با شرایط ثابت کار میدرصد کارگران ایرانی  80حاضـر، بیش از  
درصد کل اشتغال را  48گزارش شده که کار غیررسمی در ایران بسیار باال بوده و بیش از  564اند.شـده 

شود که هم کار رسمی و هم کار غیررسمی دارند، اما با شود. این عدد شامل کارکنانی هم مییشامل م
درصــد و براي  33. به عنوان مثال، برآورد این نســبت براي ترکیه اســتاین وجود باز هم بســیار باال 

را یرساند زاشتغال نیمه دائم و غیررسمی در بلندمدت به اقتصاد آسیب می 565درصـد است.  9روسـیه  
 هاي کارکنان نخواهند داشت.گذاري به منظور توسعه مهارتکارفرمایان دیگر تمایلی براي سرمایه

اند و کار معاف شدهکارکن از برخی الزامات قانون  10، کسب و کارهاي با کمتر از 2003از سـال  
ند شغل ایجاد کنخود احتمال اینکه کارآفرینان بتوانند از طریق کسـب و کارهاي خرد هم   این به نوبه

ــالحاتی که بازار نیروي کار منعطفرا افزایش می دار پای ،کنندتر را ترویج میدهد. در بلندمدت، اصـ
                                                           

 .2014: حرکت به سوي کارایی، بانک جهانی، اکتبر 2015کار  شاخص کسب و 562
 المللی کار.؛ سازمان بین1990نوامبر  20جمهوري اسالمی ایران، قانون کار،  563
المللی حقوق و علوم اجتماعی ، نشریه بین»آثار قراردادهاي موقت در حقوق کار ایران«مهدي منصور، مهران لطفی فروشانی و پرویز باقري،  564
 .2012، دسامبر 1، شماره 2جمع جهانی علم و فناوري، جلد م

یوهانس پی. ژوتینگ و یوان آر. دو لگلسـیا و همکاران، آیا غیررسـمی، معمول اسـت؟ به سوي مشاغل بیشتر و بهتر در کشورهاي در حال     565
 .2009توسعه، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، آوریل 



 

188 

 

ــازنده بین کســب و کار، نیروي کار و دولت برنامه ــدهخواهند بود اگر از طریق هماهنگی س  ریزي ش
 کردن تأمین اجتماعی پیدا کنند وفراهم هاي جایگزینی را براي باشـند. چنین توافقاتی ممکن است راه 

ذیري پتواند ناشــی از انعطافوري هســتند که میتضــمین نمایند که دســتمزدها مطابق با افزایش بهره
 باشد.

 محرك رشد باشدایران نیاز به یک نظام مالی با کارکرد مناسب دارد که 
و خارجی را گذاري داخلی یهها دالر سرمااگر اقتصـاد ایران بخواهد که با قدرت رشـد کند و تریلیون  

هم جذب کرده و هم به کار گیرد، باید با یک نظام مالی مناســب پشــتیبانی شــود. بخش مالی شــامل  
هاي رشد آتی، از طریق جذب ها و بازارهاي سـرمایه باید نقش اصـلی را به عنوان توانمندکننده  بانک

 یفا کنند.آنها به مصارف مولد، ا سرمایه از منابع متعدد و سپس تخصیص
 

 2ازل بالمللی بانکداري هاي داخلی با استانداردهاي بینبانک مرکزي ایران به دنبال تطبیق دادن بانک
 است.بوده 3بازل و 

 

میزانی است که کسب و کارها، خانوارها و دولت قادر به تأمین مالی خود  دهندهعمق بازار مالی نشان
نشان داده که کشورهاي توسعه  مؤسـسه جهانی مکنزي هاي مالی هسـتند. تحقیقات  از طریق واسـطه 

ي در حال ظهور هستند به طوري که کل هاتر نسبت به اقتصادیافته داراي بازارهاي مالی بسـیار عمیق 
ــد  400این بازارها در اروپاي غربی، ایاالت متحده و ژاپن به اندازه  ماندهقیبا دارایی و بـدهی  درصـ

درصد یا  200این رقم است در حالی که در بسیاري از بازارهاي در حال ظهور،  تولید ناخالص داخلی
ــت. ــد  100به اندازه  ماندهباقیبازار مالی ایران داراي دارایی و بدهی  566کمتر اس تولید ناخالص درص

 سرانه این کشور از آن تولید ناخالص داخلیاي نیست که با توجه به است و عمق آن به اندازه داخلی
 رود.انتظار می

 نظام بانکی قدیمی نیازمند تجدید سرمایه، ارتقا و ارتباطات جهانی است
 57تا  2011هاي ایرانی داراي سـرمایه کافی نیستند: در سال  بانکبیان شـد،   2همانطور که در فصـل  

ایران  567اشتند.هایی بودند که سرمایه کافی ندها در نظام بانکداري رسـمی، در بانک درصـد از سـپرده  
ــپانیا بنگرد که بانک تواند به تجربهمی ــورهاي دیگر همچون اسـ هاي خود را پس از بحران مالی کشـ

                                                           
 .2011:  تحقیق به روز شده، مؤسسه جهانی مکنزي، اوت 1201ترسیم بازارهاي جهانی سرمایه  566
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تر، هایی همچون اتحاد مؤسسات ضعیف با مؤسسات قوياین شـامل تالش مجدداً سـاماندهی نمود.  
ر هاي معسدار به یک واحد ملی مورد حمایت دولت، و تزریق سرمایه به بانکهاي مشکلانتقال دارایی

 گردد. اند، میکه با مشکل نقدینگی روبرو شده
هاي ایرانی در اما بانکو نمودند، لغ 2016ها را در ژانویه اگرچه سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم

ها جدا ماندن کشور از نظام مالی المللی با مشـکل مواجه هسـتند. پس از سـال   هاي بینانجام تراکنش
ی هاي ایراناند. به عنوان مثال، بانکدیگر قدیمی و منسوخ شده پذیرشجهانی، فرآیندهاي ریسـک و  

شوند. آنها باید به سمت پذیرش ریسک اداره میمایه و در ارتباط با کفایت سـر  1بازل هنوز با قواعد 
ــتانداردهاي بی ــرکت 3بازل و  2بازل  المللیناسـ المللی را به جا هاي بینبروند تا بتوانند الزامات شـ

هاي ایرانی باید فرآیندهاي شفافیت، حسابرسی و افشا را بهبود بخشیده و آورند. به طور مشـابه، بانک 
ــیاري از بنگاه رتبه اعتباري خود را  تقویت نمایند. در ،هاي خارجیقبل از انجام کســـب و کار با بسـ

د منتظر بای ،هاي ایرانی باشــندهاي چندملیتی که به دنبال انجام معامالت از طریق بانکشــرکتنتیجه، 
ــود و بانک ــرمایه ش  ها و ارتقاهاي مورد نیاز براي تطبیق باهم کنترلها بمانند تا بخش مالی تجدید س

 المللی، را اجرا کنند.المللی براي ورود به معامالت بینقواعد بین
را  المللی، نقش کلیديهاي داخلی به پیروي از استانداردهاي بینتواند با الزام بانکدولت ایران می

 کزيمر بانکها تقویت کند. در این فرآینـد ایفا نماید و در عین حال، نظارت خود را نیز بر این بانک 
 بوده 3بازل  و 2بازل  بانکداري المللیبین استانداردهاي با داخلی هايبانک دادن تطبیق دنبال به نایرا

نی هاي ایراتواند اعتماد خارجی به بانکاست. دولت همچنین می اما پیشـرفت بسـیار محدودي داشته  
انین اصالح قو را از طریق بکارگیري اسـتانداردهاي شـدیدتر در مورد پولشویی و حاکمیت شرکتی و  

 ورشکستگی، افزایش دهد. 
هاي خارجی را دشوار به و از ایران از طریق بانکهاي چندملیتی، انتقال پول در عین حال، شرکت

ــترك به بیـافته  ــیایی اجازهانکاند. اگرچه اجراي برنامه جامع اقدام مشـ معامله با  هاي اروپایی و آسـ
هاي ایاالت متحده علیه ایران، مانع ورود افراد و نظام دهد، اما تداوم تحریمهمتایان ایرانی خود را می

 568.سازدو توانایی ایران در دسترسی به دالر آمریکا را محدود میشود مالی آمریکا به این معامالت می
با  هاي جهانی انجام معامالتبسیاري از بانکتر شده، تر و پیچیدهاز آنجایی که این پیوند مالی متصـل 

 هاي به اصطالحممنوعیت در این تراکنشاند. دالر را بدون عبور از قلمرو ایاالت متحده دشـوار یافته 
د انگذاري شده، که در آنها معامالتی مانند فروش نفت که با دالر آمریکا قیمت)U-Turn( دوربرگردان

                                                           
 .2016آوریل  11، المانیتور، »مالی این کشور به روي ایران بسته باقی خواهد ماند به گفته دبیر خزانه داري آمریکا، سیستم« 568



 

190 

 

تا حد زیادي توانایی ایران مانند، متحده عبور کرده اما آنجا باقی نمی یک بانک ایاالت اتـاق تهـاتر  از 
د. مضاف کنالمللی و ارتباط کامل با نظام مالی جهانی را محدود میکنندگان بینبراي پرداخت به تأمین

ــیاري از بانک م انجا توانند نگرانمی کنند،میفعالیت که در آمریکا نیز هاي بزرگ اروپایی بر این، بسـ
پیچیدگی  569کسب و کار با ایران باشند حتی اگر هیچ دسترسی به دالر یا نظام مالی آمریکا نیاز نباشد.

ود. ها با ایران شبسیاري از بانک همکاري تجاريتواند باعث تأخیر هاي ایاالت متحده میقانون تحریم
ــنگین بر بانکبه همراه جریمه پیچیدگی این توافق  قبل از هاهاي چندملیتی براي نقض تحریمهاي سـ

تا زمانی که ایاالت متحده این موارد را شفاف کرده و در برابر  هاي اروپایی را،تواند بانکاي، میهسته
 ازدارد.باز معامله با همتایان ایرانی خود ، نمایدارایه  پیامدهاي معکوس، تضمین

ی کی بهاي خرد تا متوسط، از جمله هاي اروپایی متعدد با اندازهمان انتشار این گزارش، بانکدر ز
ایتالیا، معامله با  573و پوپوالره دي ســـوندوریو 572مدیوبانکا آلمان و 571دي زِد بانکبلژیک،  570ســـی
ــر گرفته هبنگـا  ــتههنوز در حال تر هاي بزرگدر حالی که بانک ،بودندهـاي ایرانی را از سـ بندي دسـ

ــروع عملیات بودند.پیچیـدگی  هاي خود، هاي متعدد اروپایی بر بانکدولت 574هاي فنی و حقوقی شـ
لت براي هاي دوراستایی با سیاستبراي از سرگیري معامله با ایران به منظور تسهیل کسب و کار و هم

داري هاي خارجی خزانهاند. دفتر کنترل داراییســـازي روابط تجاري با ایران، فشـــار وارد کردهعادي
تا توضیح دهد که چگونه  انجام رسـانده در سـرتاسـر اروپا به    اقداماتی را به صـورت میدانی ، آمریکا

اي بیمه ههاي باقیمانده انجام شوند و جزئیاتی را به شرکتتوانند بدون نقض تحریممعامالت مالی می
ل شـدن این موضوعات اساسی، یک  زمان ح 575ارائه نموده که چه معامالت خاصـی، قانونی هسـتند.  

کننده براي ســرعت توانایی ایران براي اســتفاده کامل از مزایاي ارتباط مجدد با اقتصــاد   عامل تعیین
 بود.  جهانی خواهد

 شودو آزادسازي  یافتهتواند گسترش عمق که مییک بازار سرمایه کم
کل سرمایه بازار  2015کشـور، بازارهاي سرمایه ایران بسیار کوچک هستند. در سال   نسـبت به اندازه 

ــهام ایران حدود  ــد  30میلیارد دالر یا  110س ــف  576بود. تولید ناخالص داخلیدرص این کمتر از نص
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عالوه بر  577و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. بریککشورهاي  تولید ناخالص داخلینسـبت  
درصد ارزش بازار را در اختیار  40شرکت برتر، تقریباً  10ام ایران نسـبتاً نامتنوع است:  این، بازار سـه 

رد دالر اوراق معامله شد؛ میلیا 9/2تنها  2015تر اسـت. در سـال   دارند. بازار اوراق از این هم کوچک
توجه به نیاز میلیارد دالر اوراق بدهی در همان سـال در ترکیه منتشـر شد. با    300قریب به ، لبدر مقا

کنیم که بازار سهام سال آینده، برآورد می 20درصدي طی  6گذاري هنگفت براي رشد ایران به سرمایه
 افزایش یابد. 2035و اوراق باید تا حدود یک تریلیون دالر تا سال 

دولت چهار ابزار بدهی را  2016اســت؛ در ســال  دولت، رشـد بازار اوراق را در اولویت قرار داده 
مسیر  تواندبراي تأمین مالی مخارج خود و تسـویه بدهی به پیمانکاران به کار گرفت. این اقدامات می 

د، در حال حاضر وجود ندارقرضه شرکتی، که اوراق تر قويبازار را هموار کند و زیرسـاخت را براي  
دي بنهاي رتبهگذاري و آژانسهاي سرمایهانمندکننده مانند بانکاي از مؤسسات توآماده نماید. شـبکه 

 اعتباري براي رشد بازار اوراق قرضه مورد نیاز است.
ــه، ایران می  ــتر بازار اوراق قرض ــعه بیش هاي تاریخی دیگر بازارهاي در تواند به موفقیتبراي توس

براي تهاتر و تسویه  2001سـال   در هند در 578کلییرنگ کورپوریشـن حال ظهور بنگرد. از زمان ایجاد 
حرکت به ســمت دفاتر ســفارش دولت، هند به ســمت توســعه و نوســازي بازار اوراق،  اوراق بهادار
ها و پیشنهاد طیف وسیعی از ابزارهاي بدهی، پیش حراج شدهریزيبرگزاري منظم و برنامهالکترونیک، 

گر مستقل کشور، از جایگاه مدرن معامالت سهام اسـت. هیئت اوراق بهادار و سـهام هند، تنظیم   رفته
ر است. این تا حد زیادي د نقد براي اوراق بدهی استفاده کردهایجاد یک بازار ثانویه  به منظورکشـور  

 آمیز بود.مورد بدهی دولت موفقیت
المللی در تملک هســتند در به صــورت بین ، حدود یک درصــد از ســهام و اوراقدر ایران امروزه

تر از سطوح اقتصادهاي در حال ظهور این بسیار پایین 579درصد است. 30حالی که میانگین جهانی آن 
هاي بکر زیادي براي بازارهاي مالی و این بیانگر این اسـت که فرصت با اندازه و ثروت ایران اسـت،  

شــدن مالی وجود در جهانی یهاینی وجود دارد. ریســکتر شــدن با بازارهاي جهاایران براي یکپارچه
ــیب دارد که از آن جمله عبارتند از بی ــارهاي نرخ ارز و آس ــبت بثباتی احتمالی بازار، فش ه پذیري نس

ــرمایه.تغییر جهـت نـاگهانی جریان   ها بر اهمیت یک نظام بانک مرکزي قوي با این ریســـک هاي سـ
 کنند.اي نظارت و مدیریت ثبات نظام مالی، تأکید میتخصص فنی مناسب و ابزارهاي سیاستی بر

                                                           
 هاي مالی مؤسسه جهانی مکنزي.پایگاه داده دارایی 577

578 Clearing Corporation 
 .2013جهانی شدن مالی: عقب نشینی یا بازنشانی؟ مؤسسه جهانی مکنزي، مارس  579



 

192 

 

 تعیین یک دستور کار براي اقدام
ــمردیم می  ــالحاتی که در این گزارش برش ــد اما در   هابرخی زمینهتواند در مجموعه اص ــوار باش دش

این  پرداختن به .خواهد بودتر ، بسیار سختیک الزام استمحیطی مبهم که اسـتقرار مجدد اقتصادي  
هاي داخلی و شرکت واکنشو کیفیت اصالحات دولت و بندي، پیوستگی نی بسـتگی به زمان نااطمینا

 المللی دارد.بین
 

 .ر بلندپروازانه را آغاز نمایداگذ ها، دولت باید یک برنامهن چالشبراي پرداختن به تمام ای
 

ــفر ــن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا در ژانویه  دکتر س میلیارد  130و اعالم بیش از  2016حس
 580دهد.المللی، هم عزم دولت ایران و هم عمق منافع خارجی در ایران را نشــان میدالر تعامالت بین

صالحاتی اتر، گذاران محتاطو نشان دادن نتایج احتمالی آن به سرمایهبراي پیشبرد این تفاهمات اولیه 
که بیان کردیم باید به موقع اجرا شــوند. برخی از آنها اکنون در حال انجام هســـتند و موتور محرکی  

 2013درصدي در سال  45بود. به عنوان مثال، کاهش نرخ تورم از اوج  براي اصالحات بعدي خواهند
 ریزيتر برنامهیقتوانند دقاکنون می بدین معنی اسـت که کسب و کارها  2015درصـد در سـال    10به 

کاراتر عمل نمایند. به طور مشابه، تثبیت نرخ ارز و حفاظت از بودجه دولت در برابر نوسانات کنند و 
ــرکتهـاي جهـانی نفت، مورد نیاز وزارتخانه  قیمـت  ریزي بلندمدت هاي خارجی براي برنامهها و شـ

 گذاري است.جهت سرمایه
 چگونه خدماتی ارائه کند که انتظارات فزایندهآور مواجه است: دولت ایران با یک چالش اضطراب

ــاد کالن را تثبیت   عموم را برآورده نموده و در عین حـال، کارایی دولت را افزایش دهد، محیط اقتصـ
ــرمایه نماید، رقابت ــمن کند و س اجهه با گذاري خارجی را جذب نماید. براي موپذیري داخلی را تض

ــتانخانهر بلندپروازانه را در وزارتاي گذاین چالش، دولت باید یک برنامه ــروع کند. ها و اسـ ها شـ
ــرمایه    کار کردن براي تغییر اثربخش، گذاران و ذینفعان کســـب و کار و توانـایی براي ارتبـاط بـا سـ

 ست.عمومی در ایران، حائز اهمیت امخصوصاً به دلیل پیوستگی باالي بخش خصوصی و 
ــرکـت  بـه یـک راهبرد هدفمند در مورد چگونگی نزدیکی به بازار و   المللی هـاي داخلی و بین شـ

 هاياي از بهبودها در عملیات کســـب و کار، به بنگاهالمللی نیاز دارند. دامنهمواجهـه بـا رقـابت بین   
ــوند و اتحاد میکند که رقابتیموجود کمک می ران ماید. بازار ایمقیاس مورد نیاز را تأمین نتواند تر ش

ــرمایه المللی احتماالً تمایل دارند که این بازار را گذاران بینمملو از پیچیدگی و ظرایف اســـت و سـ
هاي آن را بیازمایند. براي اینکه کشور گیري براي حضـور در آن، فرصت بشـناسـند و قبل از تصـمیم   

                                                           
 نگاه کنید به ضمیمه. 580
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خارجی، همه به یک دستور کار  هاي داخلی وبتواند پتانسیل رشد خود را محقق کند، دولت و شرکت
 کند.براي اقدام نیاز دارند که دولت سرعت تغییر را مشخص می

 در مقیاس بزرگبخشی به دگرگونی شتاب
تولید ناخالص درصدي  8دولت ایران براي انتفاع از گشایش مجدد اقتصاد خود، مصمم است و رشد 

درصد است. براي  8تورم و نرخ بیکاري کمتر از گذاري کرده، و عالوه بر آن به دنبال را هدف داخلی
 اره کردیم، دولت باید یک برنامههایی که در این گزارش به آنها اشو فرصـت  دسـتیابی به این اهداف 
 وسیع را آغاز نماید.  تغییر با حجم و حیطه

شود. ایران اولین کشـوري نیسـت که با نیاز به تغییر براي میسـر کردن رشــد اقتصــادي مواجه می   
ــتونی و مالزي  ــنگاپور، اسـ ــتهگامسـ  هاياند و بینشهاي مهمی را براي بهبود مدیریت دولت برداشـ

ار هاي اصــالحات کســب نمود. از میان این تجارب، چهتوان از اینها و دیگر برنامهارزشــمندي را می
ــکیل می  ــتور کار براي تغییر را براي دولت ایران تش ــاماندهی مجدد و کامل دهند. ابتکار عمل، دس س

عمومی، و در کنار آن، بازطراحی خدمات عمومی به منظور بهبود کیفیت  مالیه رویکرد دولـت به اداره 
یز اهش بروکراسی نو کارایی هزینه، ضروري است. بهبود ساختار، اندازه و مدل عملیاتی دولت براي ک

ــفاف از مکانیزم بود. نهایتاً،  یـک کلید خواهد  ــویر شـ ــریع و مولد، یک تصـ  هايبراي یک تغییر سـ
 بود.  پاسخگویی براي تضمین پیشرفت، مورد نیاز خواهد

گذاري و درآمد و ریزي، سرمایههاي اثربخش مدیریت مالیه عمومی، همچون مدیریت بودجهروش
تنی بر مبریزي براي ارتقاي رشد اقتصادي، اساسی هستند. حرکت به سمت بودجهسرمایه در گردش، 

ــوئد آن را تجربه کرده، یا اقدام براي جاي دادن بهره ــرمایه در خروجی، همانطور که دولت س وري س
ــرمایهفرآیندهاي برنامه ــنگاپور اتفاق افتاد، می ،گذاريریزي س  تواند منجر به مدیریتآنطور که در س

 با هدف ویژهایران شامل برخی رویکردها به مالیه عمومی  2016-21بهتر گردد. برنامه پنج ساله مالی 
بهبود مدیریت درآمدهاي نفت و گاز از طریق اســتقالل بیشــتر صــندوق توســعه ملی و بانک مرکزي 

لت دوکند. هاي نفت و گاز به مؤسسات دولتی را دشوارتر میمسـتقل صندوق، کمک  مدیریتاسـت.  
ــویه قابل خرید و فروش براي پرداخت به پیمانکارانِچنین برنامههم ــار اوراق تسـ  هایی را براي انتشـ

ــتانکاران از دولت فراهم  هاي معوق اعالم نمودهداراي طلب اســـت و بنابراین نقدینگی را براي بسـ
 کند.می

ــتن مخارج و بهبود کیفیت بـازطراحی خـدمات عمومی هم می    کمک کند.تواند به پایین نگه داشـ
گذاري فراوان براي آنالین کردن اســـتونی با موفقیت توانســـته خدمات عمومی را از طریق ســـرمایه



 

194 

 

این کشور اولین نسخه از پورتال دولت الکترونیک را ، 2003ها، ارتقا دهد. در سـال  فرآیندها و برنامه
لکترونیک براي دادن درصـد شـهروندان از کارت شناسایی ا   90سـال بعد بیش از   10اندازي کرد؛ راه

ــی به بیش از  ــترسـ خدمت آنالین از بیمه بیکاري تا ثبت مالکیت،  160رأي، پرداخت مالیات، و دسـ
هاي مخابراتی، ها و شــرکتکردند. نهادهاي بخش خصــوصــی در اســتونی همچون بانکاســتفاده می

ــرمایهمی ــاخت آن گتوانند خدماتی را از طریق پورتال دولتی ارائه کنند و لذا براي سـ ذاري در زیرسـ
ــالهانگیزه دارند. در ایران، اقدامات اندکی براي بهبود خدمات  دولت  عمومی در آخرین برنامه پنج سـ

هایی را براي تسهیل و دیجیتال دولت برنامهاسـت. همانطور که قبالً در این فصل مطرح گردید،   آمده
اســت.  هاي اجرایی کمتر، اعالم کردههزینهتر و کردن خدمات مجوزدهی، به منظور دسـترســی آســان 

ــنجش به  ــیســتم آماري ملی جامع براي س ایج تر نتدولت همچنین پیشــنهادي را مبنی بر ایجاد یک س
 است. سیاست، مطرح نموده

د اما همچنین نیازمن ،سـازد تا با کارایی بیشتري کار کنند ها را قادر میکاهش بروکراسـی، شـرکت  
هاي متعددي براي حداقل کردن دل عملیاتی دولت اســت. دولت ایران برنامهتغییرات در ســاختار و م

توانند اسـت. اگر این اصالحات با سرعت و شفافیت انجام شود، می  اثر موانع بروکراتیک مطرح کرده
سازي، هاي داخلی و خارجی بهبود بخشــند. عالوه بر خصوصیمحیط کسـب و کار را براي شـرکت  

ــالح یا ــادهها و تعرفهرانهدولت در حال اص ــازي چارچوبها، س ــرمایهس گذاري هاي قانونی براي س
 هاي کسب و کار در ایران است. گذاري براي کاهش تعدا مجوزها و رویهخارجی و هدف

یج هاي پاسخگویی براي دستیابی به نتاریزي قوي و مکانیسـم تر مسـتلزم برنامه اصـالحات پیچیده 
ــت.  میلیارد دالر  55مقیاس، به مـاهـه اول یـک برنـامـه تغییر بزرگ      8مـالزي قـادر بود تنهـا در    اسـ
درصد وجوه  79دست یابد. دولت با استفاده از تنها  -ساله خود 10درصد هدف  12-گذاري سـرمایه 

ــاخص  112بودجه، به  ــد ش ــت یافت.   هاي کلیدي عملکرد تعییندرص ــال اول دس ــده براي س از ش
ــرعت و کیفیت تغییرات د  ــروریات براي س ر مالزي، یک واحد متمرکز مدیریت عملکرد با اهداف ض

ها و تواند از این نمونهایران می 581هاي دولتی بود.هاي پاسخگویی در تمام آژانسمستحکم و مکانیسم
از تغییرات اثربخش کسـب و کار، براي تعیین اهداف روشن و مدیریت حرکت به سمت آنها استفاده  

هاي خود را به خصوص در دولت، نیروي کار و تواناییکند. اصـالحات سـریع مستلزم این است که   
ی تواند بدون همکاري و هماهنگولت نمیارتبـاط بـا مـدیریت تغییر، تقویت نماید. یک تغییر موفق د   

 ها و در تمام سطوح دولت، اتفاق بیافتد.خانهافراد مستعد در تمام وزارت
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هاي مطروحه، دولت باید اطمینان حاصل کند که اصالحات آن هم پیوسته براي دستیابی به پتانسیل
میانگین رشد ساالنه از سال  . زمانی کهرسانی کندها را اطالعو به طور شفاف آن هسـتند و هم سـریع  

تواند اثرات باثبات می ندرصــد بود، ایران نشــان داد که ســیاســت اقتصــاد کال 6برابر  2007تا  1999
ــته ــد. با پیش رفتن به جلو، توانایی دولت براي حفظ ثبات، امري مهم براي اعتماد  بلندمدت داش باش

ان قیمت ایران در انرژي و معدن، به خودي مواهب طبیعی ارزگذاران اســت. به عنوان مثال، ســرمایه
ــرمایه ــرکت خود براي جذب س ــت. ش هاي قانونی ها به دنبال اطمینان در چارچوبگذاري کافی نیس

اعتماد ناشی از مدیریت درست انتظارات و انجام تعهدات مربوط به اصالحات،  ارزش جدید هسـتند. 
 ارزش خود منابع است. همانند

 

 هاي مطروحه، دولت باید اطمینان حاصل کند که اصالحات آن هم پیوسته و همپتانسیلبراي دستیابی به 
 رسانی کند.ها را اطالعسریع هستند و به طور شفاف آن

 

 المللیهاي داخلی و بینها براي شرکتتعیین اولویت
ی دارد نبخش خصوصی ایران نیز نیاز به بهبودهاي سریع براي رقابت جهانی و کسب وفاداري مشتریا

ر المللی و با کیفیت بیشــتر و قیمت کمتاگر محصــوالت با برندهاي بین هاي فراوانی دارند.که انتخاب
رسد که برندهاي داخلی را خریداري نمایند. بعید به نظر میکنندگان ایرانی مصرفوارد بازار شـوند،  

 ،دو نقص و کیفیت همراه نباشن عیبهاي ایمنی بینامههاي رقابتی با گواهیاگر قیمتبه طور مشـابه،  
  .شده در ایران نخواهند بود مشتریان خودرو در کشورهاي همسایه به دنبال برندهاي جهانی ساخته

هاي موفقیت شــرطاي، پیشو خدمات حرفه فناوري اطالعات و ارتباطاتپیشــنهادهاي رقابتی در 
 . هستندکسب و کار  هایی هستند که مبتنی بر تکنولوژي دیجیتال و مشاورهدر بخش

المللی جدا افتاده بودند و اینکه دولت در اقتصاد از رقابت بینهاي ایرانی با توجه به اینکه شـرکت 
ه، وري سرمایاي در کارایی و عملیات، ضـروري است. بهبودهاي بهره نقش پررنگی دارد، تغییر مرحله

ــازمانی، دیجیتالی نمودن، روش توانند براي تغییر در ، میهایل دادهو تحلهاي مدیریت ناب، دانش سـ
و  دنش یکپارچههاي ایرانی باید کسـب و کار ایران مورد اسـتفاده قرار گیرند. مضاف بر این، شرکت  

ــرکت ــی   غیرمتمرکزهاي افزایش مقیاس را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال، ش ــاس در بخش مواد اس
ــرمایهمی ــرمایه میهاي نو که باعث بهبود بهرهگذاري در تکنولوژيتوانند براي س ام ادغگردد، وري س

 گردد.هاي داخلی میتر شدن بنگاهدر بخش دارویی، باعث رقابتی یکپارچگیشوند، و 
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مؤسسه قات گذاري نیز از ضـروریات اسـت. تحقی  هاي سـرمایه با شـرکت  جدي در همراهیاقدام 
نشــان داده که رشــد بازار در حال ظهور، به ندرت خطی اســت و ورود موفق به بازار  جهانی مکنزي

واند تدهد، ایران به زودي میبینی رشد ناگهانی است. همانطور که این گزارش نشان میپیشمسـتلزم  
طبیعی و  عنوي، مناببازگشت سریع به اقتصاد جهانی با ثروتی از سرمایه مع- به این نقطه عطف برسد

المللی داراي سابقه در ایران، در بهترین موقعیت براي هاي بینقوي. شـرکت  کنندهیک پایگاه مصـرف 
ها هایی را براي شــروع مجدد و گســترش فعالیتدر حال حاضــر نیز گامبرداري از آن هســتند و بهره

میلیون  435گذاري ک سرمایهاند. در بخش خودروسـازي، شـرکت سیتروئن فرانسه خبر از ی  برداشـته 
با  نوو نوردیسکدالري و تجدید مشـارکت با شـرکت ایران خودرو داده اسـت، در حالی که شرکت    

ــابقه ــرکت بزرگ دارویی خواهد س  100که یک واحد تولیدي به ارزش بود  توزیع در ایران، اولین ش
حضور در ایران ندارند، دستیابی به  هاي جهانی که سابقه. براي شـرکت سـازد میلیون دالر در ایران می

 هایی براي شــناخترشــد مســتلزم مدیریت پیچیدگی و نااطمینانی بازار جدید از طریق شــروع برنامه
 توجه به محیط کسب و کار پیچیده و تثبیت وجود در ایران است. باهاي جدید، بازار، آزمودن فرصت

ریزي براي ورود احتمالی، ها و برنامهفرصــتها و آزمایی قوي براي ارزیابی ریســکایران، شــرکت
 ضروري است.
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*** 

 
باشد؟ چه  تواندالمللی چقدر میهاي بینپتانسیل رشد ایران چیست؟ بزرگی این فرصت براي شرکت

از طریق  تواند ایجاد شــود؟ در این گزارش ما به دنبال پاســخ به این ســؤاالتتعداد شــغل جدید می
کنیم بینی میایم. یک تریلیون دالر رشــد احتمالی که ما پیشبخش صــنعت بوده 18 جزءجزءبهتحلیل 

جهان است. با این حال،  تولید ناخالص داخلیقابل توجه اسـت، و معادل اضافه کردن یک درصد به  
به صــورت خودکار با لغو  آید و همانطور که گفتیم، رشــدي با این اندازه یک شــبه به دســت نمی  

ریزي کند و تغییرات در اقتصـــاد کالن و محیط گردد. ایران باید به دقت برنامهایجاد نمیها نیز تحریم
لت، دو بندي کند.کســـب و کـار، بـازار نیروي کار، نظام مالی و ظرفیت دولت براي تغییر را اولویت  

 استیاست. با این حال حتی با اصالحات سی اي را اعالم کردههاي بلندپروازانهاصالحات مهم و هدف
ــت و اولویت بندي دقیق، دولت و بخش خصــوصــی نیاز به این دارند که ایران بتواند اعتماد و  درس
ــرمایه  ایران همچنین باید به یک بازیگر معتبر و گذاران داخلی و خارجی را جلب نماید. اطمینـان سـ

یلیون جمعیت م 80باثبات در اقتصــاد جهانی تبدیل شــود. تالش، انرژي و عزم تمام ذینفعان از جمله 
براي جذب شدن تریلیون دالر فرصـت رشـد، پاداشـی اسـت که      1اما  ،بود ایران، قابل توجه خواهد

 .کندخودنمایی می
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 ايالمللی از زمان توافق هستهبین معامالت ضمیمه؛
 

 
  

Sector  TotalItaly South 
Korea Germany Russia France Japan China UK India Others 

Transport 40 6 4 6 3 5 5 1 2 8 

Automotive 18 2 4 3 4 5 

Financial services 17 2 1 5 1 1 1 6 

Metals and mining 16 4 1 1 1 1 4 3 1 

Infrastructure 21 10 2 1 1 6 

Healthcare 10 4 4 2 

Energy 12 2 3 1 5 

Chemicals 7 1 1 1 1 2 

Total 226 40 26 21 21 16 15 13 12 7 55 

Trade 9 2 1 1 2 1 2 

1 Professional Services 4 1 1 1 

Telecom 3 1 1 1 

Pharmaceutical  3 2 1 

Consumer 2 1 1 

ICT 1 1 

Manufacturing 3 1 1 1 

Tourism 4 1 3 

Oil and gas 54 10 8 8 2 6 2 2 2 13 1 

Out of the 226 deals, values have been 
announced for at least 52 deals totaling more 
than $130 billion  

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis

1 Data as of May 27, 2016 

1 

1 

1 

Agriculture 2 2 
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 ضمیمه فنی
هاي موجود ایجاد نمود که داده 582تکراريبراي این گزارش، مؤسسه جهانی مکنزي یک مدل اقتصادي 

را شبیه سازي نماید. هر  2035هم ترکیب نموده تا رشد اقتصاد ایران تا سال از منابع چندگانه را با 
بخش به صورت مستقل بررسی شد و سپس با هم ترکیب شدند تا پتانسیل تولید ناخالص داخلی ایران 

ن فروض از باال به پاییرا تشکیل دهند. هدف از این کار، رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی بدون 
د کلی اقتصاد بود؛ در عوض یک روش پایین به باال براي تعیین پتانسیل بخش و متعاقب در مورد رش

 آن نرخ رشد کلی تولید ناخالص داخلی به کار گرفتیم. 
گذاري از دو بخش به هم پیوسته یعنی بخش سرمایهمدل اقتصادي مؤسسه جهانی مکنزي براي ایران، 

را  2035هاي تولید ناخالص داخلی بینیناخالص تشکیل شده که با هم، پیش و بخش ارزش افزوده
ه کار گذاري مورد نیاز براي تمام اقتصاد ببینی کل سرمایهگذاري براي پیشکنند. بخش سرمایهفراهم می
بینی ارزش افزوده ناخالص اقتصاد ایران و شود. بخش ارزش افزوده ناخالص جهت پیشگرفته می
ورد هاي مدر این ضمیمه، فروض کلیدي و روشگیرد. وري و اشتغال مورد استفاده قرار میهسطوح بهر

 را به جزئیات بیان خواهیم نمود. استفاده براي هر بخش
اي بلندمدت هبینیتوجه به نااطمینانی ذاتی در پیش ذکر برخی نکات حائز همیت است. اول اینکه، با

بینی مؤسسه جهانی مکنزي یا مکنزي و شرکت براي اقتصاد پیشاقتصادي، این ارقام نباید به عنوان 
است و  2035ایران در نظر گرفته شوند. در عوض، این مدل، ابزاري براي درك بهتر اقتصاد در سال 

 اي از عوامل داخلی و خارجی دارد. بستگی به دامنه
از داخل و خارج ایران در مورد هاي قابل دسترس عمومی ر اساس بررسی جامع دادهدوم، این مدل ب

 هادادهاصلی ، با عنوان منابع A1اقتصاد ایران و دیگر اقتصادها صورت گرفته است (نگاه کنید به کادر 
ا م هاي قابل دسترس عمومی،با توجه به برخی اختالفات و اشتباهات محاسباتی در داده ها).و مصاحبه
ع دست ترین مناباستفاده کنیم تا به موثقبراي هر تحلیل  سازگارهاي داده ایم که از پایگاهسعی کرده

 یابیم. 
خورد هاي بازگرچه این مدل رویکردي جامع به پتانسیل رشد اقتصادي دارد اما به وضوح حلقهسوم، 

ر توسعه درد. در واقع، گیهاي بخش خصوصی را در نظر نمیبین سیاست اقتصاد کالن و فعالیت
هاي احتماالً تابع یکدیگر بوده و به هم مرتبط خواهند بود. مدل یگذاري و رشد بخشسیاست، سرمایه

ي سیاسی گیرمالی را که ناشی از فرآیند تصمیمایم، به عنوان مثال تأخیرهاي احتبخشی که ایجاد کرده
 دهد.نمیگذاري محتاطانه هستند، مدنظر قرار یا سرمایه
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 ها. منابع داده اصلی و مصاحبهA1کادر 
 ما از منابع اصلی زیر از داخل و خارج ایران براي تحقیق و مدل سازي خود استفاده کردیم: 

هاي مجلس مرکز پژوهش ؛سازمان گمرك ایران ؛منابع ایرانی: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه  ؛ وزارت جهاد کشاورزي؛شوراي اسالمی

؛ وزارت نفت؛ وزارت راه و شهرسازي؛ دفتر ریاست اطالعاتو فناوري  ارتباطاتاجتماعی؛ وزارت 
هاي اقتصادي و فنی ایران؛ مرکز آمار ایران؛ گذاري و کمکجمهوري اسالمی ایران؛ سازمان سرمایه

 بورس اوراق بهادار تهران.
المللی ، آژانس بینICIS ،IHSعرضه و تقاضاي ؛ یورومانیتور اینترنشنال؛ Ceritusالمللی: ینمنابع ب

المللی پول، سازمان ملل متحد، وود مکنزي، بانک جهانی، انرژي، سازمان جهانی کار، صندوق بین
 سرویس جهانی اطالعات سلولی، مجمع جهانی اقتصاد.

 583گذاريطرح سرمایه
کند. بینی میرا پیش 2035گذاري مورد نیاز براي تمام اقتصاد تا سال ل سرمایهگذاري، کطرح سرمایه

گذاري (هم در ایران و هم در کشورهاي هاي تاریخی سرمایههاي اصلی این طرح عبارتند از دادهداده
 کنیم.گذاري مورد نیاز براي هر بخش را برآورد می) و ارزش افزوده بخش. ما سرمایهمشابه

د گذاري کشور و نرخ رشرابطه تجربی قوي بین نرخ سرمایه یکتحقیقات مؤسسه جهانی مکنزي 
به ازاي هر کند که نامیم. در واقع این قاعده تصریح میمی» 5/2قاعده «آن ایجاد نموده است. ما این را 

درصد رشد تولید ناخالص داخلی، به اندازه یک  از واحد درصد 5/2گذاري اضافی به میزان سرمایه
گذاري . ما از این رابطه تجربی براي بررسی و تصدیق کل سرمایهشودتولید ناخالص داخلی  اضافه می

 ایم.مورد نیاز در اقتصاد ایران استفاده کرده

 طرح ارزش افزوده ناخالص
اي هدادهکند. وري و اشتغال هر بخش را پیش بینی میطرح ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده، بهره

المللی اصلی این طرح عبارتند از ارزش افزوده ناخالص تاریخی بخش، اشتغال، و معیارهاي بین
وري نیروي کار و همچنین رابطه خاص هر بخش با بقیه اقتصاد (به عنوان مثال، حساسیت به بهره

رسی کردیم: بخش را به طور عمیق بر 18ما تر و سطح درآمد شهروندان). شرایط اقتصاد کالن وسیع
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نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، کشاورزي، خودرو، مواد اصلی، کاالهاي مصرفی روزانه، خرده فروشی، 
اي، فناوري اطالعات و ارتباطات، محصوالت دارویی، مراقبت گردشگري، مالیه و بیمه، خدمات حرفه

ش افزوده ناخالص بهداشتی و سالمت، حمل و نقل، امالك، خدمات عمومی، و ساختمان. همچنین ارز
ه هاي تولید. ما از یک مجموعبخش عمومی و دیگر بخشرا براي دو بخش دیگر محاسبه کردیم:  فزاینده

ن معیارها تریبه منظور استفاده از مرتبطواحد کشورهاي همتا براي هر بخش استفاده نکردیم. در عوض، 
هاي هر بخش در یک همتاي مجزا استفاده نمودیم. خروجیبراي صنایع، براي هر بخش از کشورهاي 

مدل تکراري وارد گردید تا نرخ رشد کل اقتصاد مورد استفاده براي کل ارزش افزوده ناخالص در سال 
را تعیین نماید. سپس کاهش ارزش پول رایج را در این خروجی به کار گرفتیم و براي تعیین  2014
ها ها جمع کردیم. این به هر یک از بخشها و یارانه، آن را با مالیات2035ناخالص داخلی در سال تولید 

 براي تعیین تولید ناخالص داخلی بخش تخصیص داده شد.
ه بوري فعلی نیروي کار در ایران را از طریق تقسیم ارزش افزوده ناخالص بر کل اشتغال ما بهره
روش، از ارزش افزوده ناخالص به ازاي کاالهاي قابل فبراي برآورد نمودیم.  ،بخش به بخش صورت

وري و براي کاالهاي غیرقابل فروش از ارزش افزوده ناخالص بر هر کارکن به عنوان معیاري براي بهره
تحلیل  استفاده نمودیم. در این ،هاي قیمت نسبیتفاوتمبناي برابري قدرت خرید براي در نظر گرفتن 

وري اري باال و برخی دیگر داراي سطوح بسیار پایین بهرهوري بسیها داراي سطوح بهرهبرخی از بخش
 مواهب عظیم منابعکشور از جمله  منحصر به فردبودند. این عدم تقارن، نشان دهنده آرایش اقتصادي 

ها هنوز هم نسبتاً کوچک و در مراحل ابتدایی توسعه طبیعی و این واقعیت است که برخی از بخش
 ،وري آینده نیروي کارسازي بهرهسمت رویکردهاي ویژه براي مدل هستند. این مشاهدات ما را به

 هدایت نمود.

 آیی نرخ ارز و کاهش ارزش پول رایجهم
هاي ارز خاند. نرشده بیان شدهبینیهاي ارز واقعی پیشهاي ما در قالب نرخنتایج تحلیل و پیش بینی

از ارزش دالري مورد انتظار عواید واقعی به جاي نرخ ارز بازار یا برابري قدرت خرید، بهترین برآورد 
(با نرخ ارز بازار) به  2014ت دهد. در عمل، ما از دالر ثابیا درآمد در پول رایج داخلی را به دست می

به  2035درصد ساالنه کاهش ارزش پول رایج را تا سال  1/1عنوان مبنا استفاده نموده و سپس عامل 
کاهش نرخ ارز را از تفاوت بین نرخ رشد تولید ناخالص سرانه ایران و ایاالت متحده و کار بردیم. این 

اد، به دست آوردیم. بنابراین، برآورد ما از تولید تعدیل آن با سهم کاالهاي غیرقابل فروش در اقتص
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شامل کاهش ارزش پول رایج نیز بوده و بر حسب نرخ ارز واقعی  2035ناخالص داخلی احتمالی سال 
 584بیان شده است. 2035بینی شده در سال پیش

 تحلیل بخش با موتور محرك رشد
 است:تحلیل بخش بر اساس موتور رشد به شرح زیر سازماندهی شده 

 برداري از منابع طبیعیبهره 

 نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، کشاورزي

 المللیپرورش صنایع رقابت پذیر بین 

 ، کاالهاي مصرفی روزانه، خرده فروشی، گردشگريمصالح اصلیخودرو، 

 بنیان:ر به اقتصاد دانشاگذ 

محصوالت خدمات مالی، خدمات حرفه اي و دیگر خدمات، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
 دارویی، مراقبت بهداشتی

 ها:گسترش و نوسازي زیرساخت 

 حمل و نقل، خدمات عمومی، امالك، ساختمان

 برداري از منابع طبیعیبهره

 نفت و گاز
ما ارزش افزوده ناخالص نفت و گاز را به صورت مجزا محاسبه نمودیم. براي هر کدام، درآمد را بر 

 .دهستنگذاري مبناي سناریوهاي قیمت و تولید برآورد نمودیم که به نوبه خود تابعی از سرمایه
. اسبه نمودیمهاي علمیاتی غیر نیروي کار محما ارزش افزوده ناخالص را به عنوان درآمد منهاي هزینه

اي از سناریوهاي قیمتی را در نظر گرفتیم که توسط مکنزي براي مایعات، نفت خام و میعانات، دامنه
گان ایران تولیدکنندبه تفصیل تهیه شده بود. فرض را بر این گذاشتیم که  2035انرژي اینسایت تا سال 

که سود فروش داخلی و صادرات به تا زمانی به فروش نفت و گاز به بازار داخلی ادامه خواهند داد 
تعادل برسند. اگر هر گونه مداخله دولت در بازار وجود داشته باشد، این مورد صادق نخواهد بود، اما 

دالر در هر  30ساله، این یک فرض ساده کننده معنادار است. کمترین قیمت،  20در یک پیش بینی 

                                                           
 پول در درآمد یا عواید انتظار مورد دالري ارزش از را برآورد بهترین خرید، قدرت برابري یا بازار ارز نرخ جاي به واقعی ارز هاينرخ ٥٨٤
. براي مباحث تئوري، نگاه 2011مکنزي، مارس دهد. جهان شهري: ترسیم قدرت اقتصادي شهرها، مؤسسه جهانی می دسـت  به را داخلی رایج

اصل برابري قدرت «، و بال باالسا، 1964، می 2، مرور اقتصاد و آمار، شماره »هاي نظري بر مشکالت تجارتیادداشت«کنید به پل ساموئلسون، 
 .1964، 6، نشریه اقتصاد سیاسی، شماره »خرید: ارزیابی نو
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حاظ تاریخی بسیار پایین است، در حالی که هاي فعلی نزدیک است اما از لبه قیمتبشکه بود که 
بود. براي گاز  2014تا  2011همانند اوج به دست آمده از دالر براي هر بشکه  110قیمت باالترین 

که استفاده کردیم  Btu یک میلیون دالر براي هر 9تا  Btu یک میلیون دالر براي هر 3طبیعی، از دامنه 
دالر به ازاي هر یک  3سال گذشته منهاي  5طبیعی مایع آسیا طی ها در بازار گاز بازتاب دامنه قیمت

 براي حمل و نقل است. Btuدالر به ازاي هر یک میلیون  1هاي مایع سازي و در هزینه Btuمیلیون 
 5دالر براي هر بشکه در مایعات با  11، ابتدا یک هزینه بلندمدت براي محاسبه سناریوهاي تولید

دالر  2 وو تحلیل صنعت مشابه،  میادیندالر در هر بشکه هزینه سرمایه را بر مبناي معیار عراق براي 
براي هر بشکه هزینه سرمایه براي معادل نفتی گاز بر مبناي تولید تاریخی در میدان پارس جنوبی در 

گذاري را اجرا کردیم که . سپس سناریوهاي سرمایهدر نظر گرفتیمهاي خارجی را شرکت زمان مداخله
را در درصد استهالك  5با نرخ رشد ساالنه ثابت مرکب افزایش داد. ما   2025تا سال گذاري را سرمایه

نزي کگذاري فعلی از وود مهاي تولید و سرمایهرا بر اساس داده ثابت نظر گرفتیم و هزینه سرمایه
توانستیم هزینه سرمایه آینده را محاسبه نموده و آن را از کل هزینه سرمایه میمحاسبه نمودیم. سپس 

 کم کنیم تا سهم آن را در تولید جدید به دست آوریم.
هزینه عملیاتی به ازاي هزینه سرمایه ثابت محاسبه نمودیم. ها را با استفاده از سطوح تاریخی هزینه

هاي نیروي کار را اضافه کردیم تا ارزش افزوده را از عواید کسر نموده و هزینه هاسپس این هزینه
 ناخالص را پیدا کنیم.

ثبات آن و سپس  2025تا سال گذاري براي سرمایهدرصدي  7با استفاده از نرخ رشد ساالنه مرکب 
میلیارد دالر ارزش  375تا  125براي مایعات و گاز، به رقم  50-50به صورت تقسیم  2035تا سال 

میلیارد دالر است  350گذاري در این سناریو، دست یافتیم. کل سرمایه 2035افزوده ناخالص براي سال 
رمایه در مورد هزینه سرمایه میلیارد دالر براي پایین دست بوده و هزینه س 100(که از این میزان، حدود 

اند. در این هاي میان رده در این گزارش مورد استفاده قرار گرفتهارزشثابت است).  2015پس از 
 400ساالنه حدود میلیون بشکه روزانه نفت خام و میعانات،  4/5حدود  2035سناریو، تولید براي سال 
هاي مایع گاز طبیعی روز براي تولید معادلهزار بشکه معادل نفت در  340میلیارد مترمکعب گاز، و

تري نسبت به چیزي است که دولت در برنامه پنج گذاري پایینهاي سرمایهاست. این ارقام متضمن نرخ
ي هم گذارکنیم که حتی اگر این اهداف رویایی سرمایهساله ششم در نظر گرفته است، اما ما فرض می

 د داشت.ادامه نخواهن 2035تا سال محقق شوند، 
وري در نظر نگرفتیم زیرا نیروي کار، بخش کوچکی از هزینه ما فروض قوي در مورد اشتغال و بهره

 5/2رشد متوسط هاي عملیاتی بوده و است. در عوض، فرض نمودیم که اشتغال متناسب با هزینه
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هزار  450ه هزار شغل ب 173درصدي در سال را با دستمزدهاي واقعی خواهد داشت و از نقطه آغازین 
 شغل رشد خواهد نمود.

 پتروشیمی
همانند نفت و گاز، ارزش افزوده ناخالص محصوالت پتروشیمی را با تفکیک درآمد و هزینه محاسبه 

ها عمدتاً بر مبناي اتیلن استفاده کردیم. این باعث نمودیم. ما از مدل هزینه مکنزي براي برآورد هزینه
ري هاي بیشتگردد زیرا برخی محصوالت مستلزم فرآوريمی میانگین حاشیه سودکم برآورد کردن 

میایی ریزي شده ناشی از محصوالت شیهستند (و حاشیه سود کمتري دارند) اما اکثر تولید و تولید برنامه
سال  IHSهاي اصلی است و ارزش افزوده ناخالصی که ما با استفاده از این مدل محاسبه نمودیم، با داده

درصدي جهانی فرض نمودیم و  90وري را تا حد معیار سازگار بود. سپس یک بهبود در بهره 2014
تر دولت، یعنی دامنه تولید و برنامه بسیار بلند پروازانه ICISبینی شده سناریو را بر مبناي ظرفیت پیش

هاي با استفاده از قیمت م.، اجرا نمودی2035میلیون تن در سال  180میلیون تن در سال تا تقریباً  90
 30هاي دولت، این سناریوهاي تولید متضمن ثابت بر مبناي میانگین قیمت براي هر تن بر اساس داده

 است.میلیارد دالر ارزش افزوده ناخالص  50تا 
درصدي،  3گذاري و فرض تداوم هزینه سرمایه میلیارد دالري دولت براي سرمایه 80بر اساس هدف 

میلیارد دالر در سناریو اولیه برسد. همانند  50میلیارد دالر یا باالتر از  130تواند به ذاري میگکل سرمایه
 اند.هاي میان رده در این گزارش مورد استفاده قرار گرفتهارزشنفت و گاز، 

شود، و این باعث کاهش فشار ها را شامل میهمانند نفت و گاز، نیروي کار بخش کوچکی از هزینه
 414هاي عملیاتی از گردد. بنابراین، اشتغال را هم راستا با هزینهجویی در نیروي کار میرفهبراي ص
 بینی کردیم.پیش 2035هزار نفر تا سال  750هزار به 

 معدن
ا بینی تولید و بهاي منابع طبیعی، ارزش افزوده ناخالص معدن را از طریق پیشهمانند دیگر بخش

ک مواد کنیم. به جاي محاسبه تک تبرون زا براي تعیین عواید، محاسبه می ده از سناریوهاي قیمتیااستف
اي معدنی به صورت مجزا، از سنگ آهن و مس (حدود سه چهارم درآمد در فلزات) به عنوان نماینده

س هاي بانک جهانی گرفته شده و سپهاي قیمتی از دادهبینیبراي رشد کل بخش استفاده کردیم. پیش
 هاي زیادي در این فروض وجود دارد.نااطمینانیتثبیت گردید. همانند نفت و گاز، 

یا  2035میلیون تن در سال  138شده توسط ایمیدرو یعنی براي سنگ آهن، ما از هدف تولید تعیین
سقوط  2014ها از سال با این حال، از آنجایی که قیمتنرخ رشد ساالنه مرکب استفاده نمودیم.  2/5
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 6/1یم از بینی کردرشد ارزش افزوده ناخالصی که ما پیشگردد، ها به آن سطح بر نمیبینینمود و پیش
هاي زیادي در این ارقام است. نااطمینانی 2035میلیارد دالر در سال  7/1تا  2014میلیارد دالر در سال 

 2035درصدي تولید، ارزش افزوده ناخالص سنگ آهن در سال  2/5مت ثابت و رشد وجود دارد: در قی
 بود. میلیارد دالر خواهد 6/4حدود 

ا داد ت مشابهی را براي مس انجام دادیم و فرض کردیم که ایران تولید را افزایش خواهدمحاسبات 
یم و انی را مدنظر قرار دادهاي قیمتی بانک جهبینیبه تولید برسد، پیش هاي جهانی ذخیرهبه نسبت

درصدي ارزش افزوده  6وري را در نظر گرفتیم. این باعث نرخ رشد ساالنه یک درصد بهبود بهره
للی المگردد. با استفاده از معیار بینمیلیارد دالر می 2میلیون دالر به بیش از  570ناخالص و افزایش آن از 

میلیارد دالر  9افزایش تولید مستلزم ساله،  30یک معدن ه براي هر تن براي یهزار دالر هزینه سرما 10
دهد که با می 2035میلیارد دالر را تا سال  35بینی براي کل بخش، به ما رقم گذاري است. پیشسرمایه

 سازگار است. 2025ها تا سال میلیارد دالر ایمیدرو براي پروژه 20
میلیارد دالر در  2/2زش افزوده ناخالص از این محاسبات براي مس و سنگ آهن باهم، افزایش در ار

با استفاده از میانگین وزنی ارزش افزوده  دهد.را نشان می 2035میلیارد دالر در سال  8/3به  2014سال 
درصدي ارزش افزوده ناخالص براي بخش  3/4ناخالص سنگ آهن و مس براي بقیه بخش، به رشد 

، به 2014یلیارد دالر گزارش شده توسط دولت براي سال م 6/3رسیم. بر مبناي ارزش افزوده معدن می
هاي سنگ آهن به با بازگشت قیمتیابیم. دست می 2035میلیارد دالري براي سال  10ارزش افزوده 
هاي میان رده در این رسد. همانند نفت و گاز، ارزشمیلیارد دالر می 14، این رقم به 2014سطوح سال 

، 2014هزار کارکن در سال  94با استفاده از رقم مبنایی دولت مبنی بر . گزارش به کار گرفته شده است
 رسد. هزار نفر می 300یابد به بیش از درصدي افزایش می 6وري کلی اشتغالی که در نرخ بهره

 کشاورزي
هاي رشد متفاوتی را براي محصوالت پر ارزش و کم ارزش در نظر گرفتیم. در بخش کشاورزي، پتانسیل

مالکان، مزارع با اندازه متوسط و کسب و کارهاي کشاورزي بر مبناي میانگین مساحت مزرعه براي خرده
ان، کشورهاي معیار را جهت مدل سازي رشد براي محصوالت پر ارزش شامل شیر، زعفربزرگ، 

کردیم که این محصوالت از هاي خاص و محصوالت شیالتی مانند خاویار، انتخاب کردیم. فرض میوه
درصدي ساالنه کشورهاي معیار با اندازه کسب و کارهاي کشاورزي  5/3میانگین وزنی نرخ رشد 

 هکنند. در مورد بقیه محصوالت کشاورزي کم ارزش، فرض را بر این گذاشتیم کمشابه، پیروي می
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رشد خواهند نمود. با وارد  2014تا  2010درصدي کشاورزي ایران از سال  3مطابق با نرخ رشد ساالنه 
 درصد رشد خواهد نمود. 4بخش کشاورزي به طور کلی با نرخ کردن عامل کاهش ارزش پول رایج، 

ا سال ت 2014وري نیروي کار کشاورزي در ایران از سال وري، فرض کردیم که بهرهدر مورد بهره
 يدرصد 7/2سال گذشته رشد خواهد کرد. این یک نرخ رشد ساالنه  5با نرخ مشابه ترکیه طی  2035

 2014دالر به ازاي هر کارگر در سال  7900وري نیروي کار ایران از است. این نشان دهنده افزایش بهره
 نماید.خش اضافه میهزار شغل به این ب 250است و  2035دالر به ازاي هر کارگر در سال  13600به 

گذاري در بخش کشاورزي نیز با نرخ مشابه کل بخش رشد خواهد فرض بر این بود که سرمایه
ي در گذاررود که اکثر این رشد ناشی از منابع داخلی باشد. با سطوح فعلی سرمایهنمود و انتظار می

 70سال حدود  20گذاري طی ایهکنیم که کل سرممیلیارد دالر در سال، برآورد می 2کشاورزي به اندازه 
 میلیارد دالر باشد.

 المللیپرورش صنایع رقابت پذیر بین

 خودروسازي
، گروهی از اهداف صادراتی 2035براي برآورد ارزش افزوده ناخالص تولید وسایل نقلیه ایران در سال 

گر جغرافیایی و دیمحتمل را شناسایی نمودیم: ده واردکننده برتر سابق خودروهاي ایرانی، همسایگان 
بینی اندازه بازار براي هر یک از این کشورها، از تحلیل کشورهاي خاورمیانه و آسیاي مرکزي. براي پیش

 و تولید ناخالصکشور استفاده کردیم تا رابطه بین ضریب نفوذ خودرو  98رگرسیون چندگانه براي 
 2035و  2014س ضریب نفوذ ضمنی داخلی سرانه کشور و میانگین قیمت بنزین را تعیین نماییم. سپ

در این کشورهاي هدف  2014ضریب نفوذ واقعی  س رشد بین این دو را درسپرا محاسبه نموده و 
تا  ضرب کردیم 2035سال  مورد انتظار دررا در جمعیت  2035سپس ضریب نفوذ . اعمال نمودیم

بازار قابل دستیابی ایران در برآورد کنیم. براي محاسبه نفوذ  2035حجم فروش هر کشور را در سال 
، از سهم تاریخی بازار ترکیه به عنوان مبنا استفاده کردیم. براي عراق و سوریه، از ضریب آسیاي مرکزي

هاي ظرفیت ،فارس نفوذ فعلی استفاده کردیم. براي پاکستان، ترکیه، و کشورهاي شوراي همکاري خلیج
روهاي بازار این کشورها (به عنوان مثال ضریب نفوذ خودرویی و دیگر نیتولید ایران را با ترجیحات 

باالي گاز طبیعی فشرده در پاکستان و بازار داخلی قوي ترکیه) مقایسه نمودیم. سپس ضریب نفوذهاي 
اعمال کردیم تا پتانسیل  2035در سال هاي خود از اندازه بازار بینیرا در پیش 2035قابل دستیابی 

درصد را براي ایران  26را تعیین کنیم، و حاشیه ارزش افزوده ناخالص  2035صادراتی ایران در سال 
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راي حذف باستفاده کردیم. براي پیش بینی رشد در فروش داخلی، رویکرد مشابهی را به کار گرفته و 
 به عنوان مبنا استفاده کردیم. 2011ضریب نفوذ خودروي ایران قبل از از ها انحراف ناشی از تحریم

نه پایین هاي ما، یک برآورد هزیبینیگذاري مورد نیاز براي دستیابی به پیشکل سرمایهبراي محاسبه 
 گذاري مورد نیاز براي بهبودگذاري مورد نیاز انجام دادیم. اول، سرمایهبه باال از سه نوع مختلف سرمایه

حداقل هزینه نوسازي تجهیزات تا دامنه برآورد ما از  -را تحلیل نمودیم کیفیت محصوالت موجود
وري کارخانه تا سطح کشورهاي همتا از هاي موجود بود. دوم، هزینه افزایش بهرهبازسازي کامل مدل

 برايجدید هزینه ساخت امکانات طریق اضافه نمودن خطوط تولید جدید را برآورد کردیم. نهایتاً، 
هاي دارایی هزینه نگهدارياین، فرض کردیم که  عالوه بر تأمین تقاضاي اضافی را مدنظر قرار دادیم.

مخارج اضافی مرتبط با استهالك است. ماند و شامل اي موجود در سطوح تاریخی ایران باقی میسرمایه
هاي ورود را براي بازارهاي صادراتی جدید در نظر گرفتیم. براي برآورد کل همچنین میانگین هزینه

 را در سطح فعلی ترکیه فرض کردیم.  2035سال  وري ایران دراشتغال آینده، بهره

 مصالح اصلی
 هاي باالتر ناشیارزش افزوده ناخالص در مصالح اصلی براي بازارهاي داخلی و صادراتی را با حاشیه

 هاي پایین، محاسبه نمودیم. هاي پایین حمل و نقل و در مورد فوالد، تعرفهاز هزینه
در هر مورد، ابتدا تقاضاي داخلی را با در نظر گرفتن میانگین شدت مصرف (کیلوگرم سرانه) به 

و در مقایسه با روند اخیر ایران محاسبه نمودیم. این عنوان تابعی از تولید ناخالص داخلی سرانه کشور 
تر از رشد تولید سال آینده بیش 10تا  5ها بیانگر این است که مصرف سیمان و فوالد ایران طی داده

ناخالص داخلی خواهد بود و پس از آن ممکن است به کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی برسد. براي 
و رشد تولید ناخالص داخلی را با  3/1تجمعی پویا، رشد در مصالح اصلی را با نرخ سادگی در مدل 

ا این حال، محاسبات را به برآورد کردیم. ب 2035و  2015نرخ یک درصد براي دو دوره ده ساله بین 
 تر در هر یک از دو بخش انجام دادیم.صورت جزئی

و سپس یک  2025تا  2015درصد از  5/6ساالنه مرکب مصرف را با نرخ رشد در مورد سیمان، 
بینی نمودیم. ما فرض کردیم که ظرفیت بر اساس کاهش براي سطوح جایگزینی سیمان پیش

حاشیه سودهاي آینده در  همانندي فرضبا یابد. درصد افزایش می 4گذاري دولت، ساالنه حدود هدف
درصدي براي صادرات، به  20درصدي در ایران و  35تا  30با حاشیه سودهاي قبلی  فروش داخلی

 با استفاده ازدست یافتیم.  2035درصدي براي سیمان، بتون و کل تا سال  1/5ساالنه مرکب نرخ رشد 
 میلیارد دالر رسید. 16به  2035رشد ظرفیت مشابه براي سنگ، کل ارزش افزوده ناخالص براي سال 
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سال بر مبناي  25دالر براي هر تن با دوره استهالك  200شدت هزینه سرمایه براي هر تن سیمان را 
میلیارد  40بر است و مستلزم حدود در نظر گرفتیم. این یک صنعت به شدت سرمایه معیارهاي صنعت

هاي گذاري براي تأمین برآوردهاي تولید است. عوامل دیگر این بخش، عمدتاً بتون و سنگدالر سرمایه
تا  2014میلیارد دالر هزینه سرمایه را بین  60بر نیستند و به طور کلی ساختمانی، به این شدت سرمایه

 کنیم.براي کل بخش برآورد می 2035
باال است و احتماالً همانند سیمان  در آن، شدت مصرف فوالد دارد کهایران در یک دوره توسعه قرار 

تواند به سرانه می 2025تا  2005-11بینی رشد شدت مصرف از دوره گردد. پیشاز این نیز بیشتر می
مرکب که این برابر نرخ رشد میلیون تن در سال است،  5/37کیلوگرم برسد. این تقاضا معادل  450

درصدي است. سپس فرض کردیم که رشد به سطحی بین رشد جمعیت و رشد تولید  3/6ساالنه 
فرض اینکه رسد. با می 2035میلیون تن در سال تا سال  50درصد کاهش یافته و به  3ناخالص داخلی 

نه ساالمرکب افزایش دهد (نرخ رشد  2014تا  2008تواند تولید را با نرخ باال همانند دوره ایران می
میلیون  50به اندازه  2030به خودکفایی برسد، در سال  2022تواند در سال درصد)، این کشور می 6/8

در حالی که این یک نرخ رشد سریع براي تولید میلیون تن تولید نماید.  65ساالنه  2035تن و در سال 
میلیون تن تا سال  52درصدي دولت براي رسیدن به تولید ساالنه  11گذاري است اما هنوز از هدف

 کمتر است. 2025
درصد براي  30بینی حاشیه سودهاي تاریخی با استفاده از این برآوردهاي عرضه و تقاضا و پیش

مرکب درصدي براي صادرات احتمالی، به نرخ رشد  10فروش داخلی و برآورد حاشیه سود کمتر و 
با اعمال این نرخ رشد و کاهش . رسیدیم 2035درصدي ارزش افزوده ناخالص براي سال  3/5ساالنه 

میلیارد دالر به  4، به افزایش از IHSارزش پول رایج در ارزش افزوده ناخالص کل مصالح تولیدي از 
 2035 برآورد خ ارز واقعی برايسپس هم مصالح ساختمانی و هم فلزات، با نرمیلیارد دالر رسیدیم.  16

دالر در هر تن،  570اي دولت مبنی بر شدت هزینه سرمایه هاستفاده از معیار برنامهما تعدیل گردیدند. 
میلیارد دالر براي فلزات به طور کلی است. با فرض  40و میلیارد دالر براي فوالد و  25 داللت بر الزام
 300، تواند بهره وري خود را دو برابر کرده و به نصف بهره وري ترکیه نزدیک گردداینکه ایران می

گردد. یک افزایش هزار نفر نزیک می 900هزار شغل به این بخش اضافه شده و کل اشتغال بخش به 
هزار نفر افزایش  700هزار نفر به بیش از  500در غیرفلزات، اشتغال این بخش را از وري مشابه در بهره

 خواهد داد.
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 کاالهاي مصرفی روزانه و تجارت خرده فروشی
بین فروش دسته کاالهاي مصرفی روزانه و تولید ناخالص داخلی سرانه، از یک  براي استنتاج رابطه

ضریب فزاینده رشد براي هر یک از طبقات خرده فروشی استفاده مدل با اثرات ثابت براي محاسبه 
کردیم. سپس این ضرایب فزاینده را با هم جمع کردیم تا بتوانیم رشد کل فروش خرده فروشی را 

. از آنجایی که فروش خرده فروشی، محرك تولید کاالهاي مصرفی روزانه است، نرخ بینی نماییمپیش
بینی  پیشبراي هر دو طبقه به کار گرفتیم، که نهایتاً به ما  2014رشد کلی یکسانی را براي فروش سال 

هاي کاالهاي مصرفی روزانه و خرده فروشی را داد. در مورد کاالهاي فروش ساالنه داخلی بخش 2035
صادرات به عنوان درصدي از کل سهم صادرات ایران ( عیارمصرفی روزانه، خالص صادرات را با م

ردن ) و خالص کیعنی الجزایر، مصر، مراکش، تونس و ترکیهتولیدي منطقه ( مراکز) به دیگر فروش
 تکه از طریق ارتباط دادن نرخ رشد ساالنه مرکب تاریخی واردات به وارداشده (بینیواردات پیش

حاشیه ارزش مدنظر قرار دادیم. براي محاسبه ارزش افزوده ناخالص داخلی، ) فعلی محساب شده بود
درصد براي کاالهاي مصرفی روزانه)  26درصد براي خرده فروشی و  22افزوده ناخالص موجود را (

 ارتباط دادیم. 2035به کل فروش پیش بینی شده 
گذاري مورد نیاز براي هر دو بخش کاالهاي مصرفی روزانه و خرده فروشی، براي محاسبه سرمایه

انگین یک میاز از معیارهاي تاریخی حاشیه هزینه سرمایه استفاده کردیم. براي کاالهاي مصرفی روزانه، 
خب از گروهی منت ساله از حاشیه هزینه سرمایه (هزینه سرمایه به عنوان درصدي از فروش) 10

گذاري استفاده نمودیم. در مورد خرده فروشی، میانگین کشورهاي همتاي ایران براي برآورد سرمایه
گذاري خرده خرده فروش برتر خواروبار را به عنوان نماینده براي کل سرمایه 250حاشیه هزینه سرمایه 

 پیش بینی خود از فروش گذاري مورد نیاز، این را درفروشی به کار بردیم. براي محاسبه کل سرمایه
وري سال اعمال نمودیم. براي برآورد اشتغال آتی در خرده فروشی، بهره 2035خرده فروشی در سال 

وري ترکیه محک زدیم. در مورد کاالهاي مصرفی روزانه، با توجه به ایران را با سطح فعلی بهره 2035
 یم.سطوح باالي توسعه در حال حاضر، ایران را با مکزیک محک زد

 گردشگري
براي محاسبه پتانسیل ارزش افزوده ناخالص گردشگري، تغییر در تعداد گردشگران و میزان مخارج 

م. المللی و داخلی را پیش بینی کردیسرانه هر گردشگر در هر یک از دو زیربخش اصلی گردشگري بین
ته و ران افزایش یافتعداد گردشگران همراستا با رشد جمعیت ایدر گردشگري داخلی، فرض کردیم که 

مخارج هر گردشگر نیز با همان نرخ تولید ناخالص داخلی کلی ایران افزوده گردد. براي گردشگري 
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بر  هاکاروالمللی، فرض را بر این گذاشتیم که باز شدن اقتصاد ایران، تمرکز بیشتر دولت و کسببین
سال  10تواند گردشگران بیشتري را طی المللی میهاي عمده بازاریابی بینبخش گردشگري، و پویش

پس از آغاز پویش  2007تا  1998ها را مشابه تجربه مالزي از سال این افزایشما آینده جذب نماید. 
مایل ت گردشگري و تبا ارتقاي تسهیالفرض کردیم. ما فرض نمودیم که » اي از تمام آسیامالزي: جلوه«

ا سطح فعلی تالمللی مخارج هر گردشگر بینگردشگران براي خرج کردن بیشتر براي موارد بهبود یافته، 
مانند، فرض کردیم که که شب را نمیالمللی، آنهایی ترکیه رشد خواهد نمود. در مورد گردشگران بین
گردد در حالی که تعداد این نوع گردشگران ها بر میمخارج به ازاي هر گردشگر به سطوح قبل از تحریم

 رشد خواهد نمود. 2007تا  1998همراستا با میانگین افزایش مشاهده شده در مالزي از سال 
ال المللی، ایران تا سهاي بینما فرض نمودیم که با توجه به گسترش بخش و اعمال بهترین رویه

 شتغال آتی از طریق تقسیم ارزش افزوده ناخالصاوري ترکیه برسد. تواند به سطح فعلی بهرهمی 2035
محاسبه شده بود و بر حسب  2035وري سال در گردشگري بر عدد بهره 2035بینی شده براي سال پیش

 ارزش افزوده ناخالص به ازاي هر کارکن بیان گردیده است.
گذاري را با محک زدن با سه کشور در حال توسعه یعنی مالزي، مراکش و اوکراین، نهایتاً، سرمایه

ما اند محاسبه نمودیم. ساله تجریه کرده 20که رشد چشمگیر در گردشگري را طی یک دوره 
ها بر تعداد گردشگران گذاري هر یک از این کشورها را در بخش گردشگري طی این دورهسرمایه

گذاري مورد نیاز براي هر گردشگر اضافی را به المللی در هر سال تقسیم کردیم تا میزان سرمایهبین
بینی شده گردشگران ساالنه ایران اعمال کردیم تا دست آوریم. میانگین این ارقام را در افزایش پیش

 د نماییم.گذاري مورد نیاز ایران براي جذب و پشتیبانی این گردشگران جدید را برآورسرمایه

 گذر به اقتصاد دانش بنیان

 خدمات مالی
 أثیرتبخش مالی یک بخش توانمندکننده است که ارزش آن به طور برابر هم بر ارزش کل اقتصاد 

پذیرد. در حالی که خروجی اصلی بخش مالی، خدمات مالی از جمله می تأثیرگذاشته و هم از آن 
یک معیار استوارتر براي تواند دشوار باشد. گري و معامالت است، برآورد ارزش افزوده آنها میواسطه

هاي مالی است که به عنوان کل ارزش بدهی معوق و ابزارهاي سهام تعریف اندازه بخش مالی، دارایی
هاي مالی به کل تولید ناخالص یقات مؤسسه جهانی مکنزي نشان داده که نسبت داراییتحقگردد. می

با فرض حاشیه ارزش افزوده  585درصد است. 200داخلی در بازارهاي در حال ظهور به طور میانگین 
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ناخالص ثابت در آینده، ورودي بخش بانکی به مدل جامع ارزش افزوده ناخالص آن است که بخش را 
 دهد.سبت میانگین بازارهاي در حال ظهور رشد میبه همان ن

ها براي ارائه وام و تحت تحریک میزان سرمایه مورد نیاز بانکاي در بخش بانکی الزامات سرمایه
، ما با استفاده از ازارهاي سرمایه است. در مورد اولگذاري مورد نیاز براي گسترش بمیزان سرمایه

میانگین ساختار سرمایه بازارهاي در حال ظهور و معیار قرار دادن الزامات سرمایه کشورهاي در حال 
میلیارد دالر را محاسبه  140براي رسیدن به  2035توسعه همتا، سرمایه مورد نیاز بخش بانکی تا سال 

 4استفاده از نرخ میلیارد دالر اضافی براي کاهش ارزش در نظر گرفتیم (با  80نمودیم. ما همچنین 
هاي معوق اموهایی را جبران کند که به واسطه درصد بر مبناي تحقیقات قبلی مؤسسه مکنزي) تا سرمایه

این باعث شد تا کل  586گردند.ها و زیرساخت میاز بین رفته یا صرف ساخت یا نگهداري از فناوري
 25سرمایه، راي گسترش بازارهاي میلیارد دالر بالغ گردد. ب 220گذاري در بخش بانکی به سرمایه

انکی ارزش افزوده ناخالص بین بخش ب بهگذاري با استفاده از نسبت مشابه سرمایهمیلیارد سرمایه مازاد، 
ش گذاري تجمعی بخهاي بخش فروش، محاسبه نمودیم. این، سرمایهو مدیریت بازار سرمایه و فعالیت

 رساند. رد دالر میمیلیا 250را به حدود  2035تا  2014بانکی از 
 وريرشد ارزش افزوده ناخالص و بهره تأثیراشتغال در بخش بانکی و بازارهاي سرمایه تحت 

ا ب ارزش افزوده ناخالص بانکداري ایرانبینی گردیده که پیشبود. بر اساس محاسبات فوق،  خواهد
وري در بخش رهدرصد رشد نماید. در همین حال، فرض کردیم که به 10نرخ رشد ساالنه مرکب 

وري باعث درصد رشد نماید. رشد در بهره 5سال قبل، ساالنه  15بانکی، همراستا با رشد در ترکیه طی 
هزار نفر در سال  280درصدي در اشتغال گشته و اشتغال در بخش بانکداري ایران را از  7/4رشد 
 رساند.می 2035هزار نفر در سال  730به  2014

هاي وسایل نقلیه، سالمت، عمر و تمام انواع غیرعمر به طور مجزا براي بیمه رشد در بخش بیمه ایران
بر مبناي ناوگان فعلی ایران، فروش انتظاري خودروها، و اسقاط ساالنه دیگر در نظر گرفته شده است. 
ارزش افزوده ناخالص بیمه وسایل نقلیه موتوري همراستا با رشد رود خودروهاي قدیمی، انتظار می

رشد در ارزش درصد رشد نماید.  5ساالنه کمی بیشتر از  سال آینده 20خودرها در ایران طی  تعداد
هاي نفوذ فعلی و رشد درآمد مورد انتظار است. نرخ تأثیرهاي عمر و سالمت تحت افزوده ناخالص بیمه

ه به رشد یهاي سالمت ترکبا استفاده از پایگاه داده جهانی بیمه مکنزي براي محاسبه نسبت حق بیمه
درصد  4/6، رشد بیمه سالمت در ایران را ساالنه 2014تا  2000از سال تولید ناخالص داخلی سرانه 
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لی هاي عمر ترکیه به رشد تولید ناخالص داخبرآورد کردیم. به طور مشابه، با استفاده از نسبت حق بیمه
رود درصد برآورد کردیم. انتظار می 4/5، رشد بیمه عمر در ایران را ساالنه 2014تا  2000سرانه از سال 
با در نظر گرفتن هر رشد نمایند.  2035هاي غیرعمر دیگر، همراستا با اقتصاد ایران تا سال که تمام بیمه

سال  20چهار بخش و لحاظ نمودن کاهش ارزش پول رایج، برآورد گردید که بخش بیمه ایران طی 
 درصد رشد نماید. 7/6آینده ساالنه 
وري بخش مالی و بیمه ترکیه بر مبناي برابري قدرت خرید محک زده اشتغال نیز با بهره برآوردهاي

هزار شغل نیز  55به این سطوح معیار رسیده و حدود  2035شد و فرض بر این بود که ایران تا سال 
بناي ماي در بخش بیمه ایران بر گذاري سرمایهبینی گردید که سرمایهپیشنماید. به اقتصاد اضافه می
 رشد نماید.  2035گذاري، با نرخ مشابه ارزش افزوده ناخالص بخش تا سال سطوح فعلی سرمایه

 اي و دیگر خدماتخدمات حرفه
اي، علمی و فنی؛ خدمات خصوصی هاي حرفهاي به سه بخش تقسیم گردید: فعالیتخدمات حرفه

 خانوار؛ و اجاره ماشین آالت و تجهیزات.
اي، علمی و فنی همراستا با تجربه هاي حرفهارزش افزوده ناخالص فعالیتبینی گردید که پیش

وري بر حسب برابري قدرت بهره 587درصد رشد نماید. 6کشورهاي همتا طی دهه گذشته، ساالنه 
ثابت بماند.  2035مورد مقایسه بود و بنابراین فرض گردید که تا سال خرید، باالتر از کشورهاي 

ن درصدي از ارزش افزوده ناخالص در بخش خدمات کسب و کار طی چند سال گذاري به عنواسرمایه
اخیر بسیار باال بوده و در مواقعی از ارزش افزوده ناخالص نیز جلوتر بوده است. با توسعه کشور، 

اري گذیابد. انتظار داریم که سرمایهگذاري به عنوان درصدي از ارزش افزوده ناخالص کاهش میسرمایه
درصدي از ارزش افزوده ناخالص در خدمات کسب و کار کاهش یابد تا به میانگین فعلی به عنوان 

 جهانی برسد.
دهد. ما فرض کردیم که بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل میخدمات خصوصی خانوارها 

رشد خواهد کرد. در مورد بهره وري نیز برآورد  2014و  2010این بخش مشابه سطوح ترکیه بین سال 
گذاري به عنوان درصدي از ارزش افزوده گردید که به سطح ترکیه برسد. فرض گردید که سرمایه

 سال گذشته است. 10گذاري ایران طی ناخالص، به اندازه میانگین شدت سرمایه
رشد  2014و  2010مشابه سطوح ترکیه بین سال بینی گردید که اجاره ماشین آالت و تجهیزات پیش

وري در ایران بر حسب برابري قدرت خرید، باال است و بنابراین فرض گردید که تا خواهد کرد. بهره
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سال گذشته  5گذاري به عنوان درصدي از ارزش افزوده ناخالص طی ثابت بماند. سرمایه 2035سال 
 ماند.گردد که در سطحی مشابه باقی میدر ایران کاهش یافته و فرض می

 فناوري اطالعات و ارتباطات
 اطاتارتبها به طور مجزا نگاه کردیم: براي ایجاد یک چشم انداز جامع از این بخش در مدل، به زیربخش

ثابت، خدمات نرم افزاري و فناوري اطالعات، و سخت افزار. این رویکرد مدل سازي  ارتباطاتهمراه، 
 ارد.هاي راهبردي تمرکز داست، بر مهمترین زیربخش 2که کمی متفاوت از ساختار فصل 

درآمد اپراتورهاي تلفن همراه تایعی از میانگین درآمد به ازاي هر کاربر و تعداد . همراه ارتباطات
تلفن همراه ایران، عمدتاً به واسطه پیامک و تماس مشترکین است. میانگین درآمد به ازاي هر کاربر 

ینده، سهم پیامک و صوتی است و بخش اندکی از درآمد ناشی از داده است. ما فرض کردیم که در آ
تماس صوتی از درآمد به ازاي هر کاربر کاهش یافته و عمده درآمد ناشی از مصرف باالي داده تلفن 

استفاده  2035همراه ایران در سال  ارتباطاتها براي محاسبه اندازه بخش بینیهمراه باشد. ما از این پیش
 کردیم:

خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سیسکو تا مصرف داده، رشدي را همانند رشد پیش بینی شده  
هاي رشد، از به دلیل دشواري پیش بینی نرخ 2019تجربه خواهد نمود. پس از  2019سال 

و ارزش افزوده ارتباطات به عنوان پیش بینی  ايتحلیل رگرسیون بین شاخص آمادگی شبکه
 استفاده کردیم. 2035یران تا سال کننده رشد مصرف داده در ا

سال  5د شده بود که میانگین درآمد پیامک به ازاي هر کاربر با همان نرخ چین طی برآور 
سال آینده ثابت  20طی آمد تماس صوتی به ازاي هر کاربر گذشته کاهش یابد و میانگین در

اهش کشود و افزایش در استفاده، با بماند زیرا خدمات نوین جایگزین تماس صوتی سنتی می
 گردد.تقاضا جبران میقیمت ناشی از افزایش 

م که بینی کردی، پیشاستاز آنجایی که ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در حال حاضر بسیار باال 
 تعداد مشترکین نیز متناسب با رشد جمعیت افزایش یابد. 

هاي با شدت هزینه هاي نو و دورههایی از شدت هزینه سرمایه باال به دلیل معرفی فناوريایران دوره
ما برآورد کردیم که تجربه کرده است.  2008از سال  را ها و موانع انحصاريایین ناشی از تحریمپ

 2014تا  2008هاي گذاري به عنوان درصدي از درآمد، با همان نرخ میانگین بین سالمیانگین سرمایه
ثابت  2035ا سال ، بنابراین فرض گردید که توري در این بخش باال استکه بهرهرشد نماید. از آنجایی 

 بماند.
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 به دو بخش پهن باند ثابت و تلفن ثابت تقسیم شدهارزش افزوده ارتباطات ثابت . ثابت ارتباطات
و ارزش  ايبر مبناي شاخص آمادگی شبکهبینی نمودیم که ارزش افزوده پهن باند ثابت پیش است.

وري، ما از تعداد مشترکین به افزوده ناخالص در روش رگرسیون مطروحه فوق رشد نماید. براي بهره
ازاي هر معادل تمام وقت به عنوان یک معیار استفاده کردیم و برآورد نمودیم که ایران تا سطح بزرگترین 

معرفی  هثابت تحت سلطگذاري در پهن باند سرمایهواهد یافت. اپراتور پهن باند ثابت ترکیه بهبود خ
فناوري فیبر نوري خواهد بود. ما از پایگاه داده اختصاصی وان بنچمارك مؤسسه جهانی مکنزي براي 

ه هاي مرتبط بگذاري مورد نیاز ایران براي رسیدن به سطح کره جنوبی در تعداد خانهبرآورد سرمایه
گذاري در نظر ساله مستقیم را براي سرمایه 20ما استهالك زل، استفاده کردیم. هاي فیبر در منشبکه

 گرفتیم. 
ارزش افزوده تلفن ثابت بین مصرف کننده و کسب و کارها تقسیم گردید. ما فرض کردیم که درآمد 

نماید که تعداد کسب و کارهاي جدید در ترکیه بین ناشی از مشتریان تجاري با همان نرخی رشد می
رشد نمودند. در این اثنا، به دلیل ضریب نفوذ باال، فرض کردیم که ارزش افزوده  2014و  2004

ر د ناخالص مشتریان خانگی متناسب با جمعیت رشد خواهد کرد. بهره وري در ارتباطات تلفن ثابت
دیم که رایران بیشتر از برخی دیگر از اپراتورهاي بزرگ تلفن ثابت در این اندازه است، و لذا فرض ک

کشور  8همراستا با  2014و  2008ماند. میانگین شدت سرمایه در ایران بین این بهره وري ثابت می
 افت.ی دیگر مورد مقایسه بود، و بنابراین، فرض گردید که شدت سرمایه نیز به همین منوال ادامه خواهد

اند شدهلحاظ ناثرات سرریز مثبت نفوذ پهن باند بر اشتغال و تولید ناخالص داخلی، در مدل کلی 
ورت مجزا در نظر گرفته شده است. در این گزارش و در جایی صهاي رشد هر بخش به زیرا فرصت

المللی ینب هایم: بر اساس تحقیقات اتحادیایم، از این روش استفاده کردهکه اثرات سرریز را مطرح کرده
ر کشش تولید ناخالص داللت دارد بدرصدي در ضریب نفوذ پهن باند  27ارتباطات مخابراتی، افزایش 

کشش در همین حال، تولید ناخالص داخلی. درصدي   7/2)* -7/0تا  6/0=  (-9/1تا  6/1داخلی 
درصد  5/0دیگر، درصد رشد تولید ناخالص داخلی فرض نمودیم. به عبارت  5/0اشتغال را به اندازه 

هزار شغل  200افزایش در اشتغال به ازاي هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، باعث ایجاد 
 گردد.ها به واسطه اثرات سرریز میدر تمام بخش

تولید تصاویر متحرك زیربخش است:  5. این بخش شامل هاي مرتبطاي و فعالیترایانه نویسیبرنامه
اي؛ مشاوره اي وهاي برنامه نویسی رایانهاي؛ فعالیتنویسی و رسانههاي برنامهفعالیتو انتشار موسیقی؛ 

هاي اشتغال از آنجایی که دادههاي خدمات اطالعاتی؛ و بخش برون سپاري فناوري اطالعات. فعالیت
در ایران تنها به صورت کلی بخش در دسترس بود، ما از ترکیه به عنوان معیار براي تقسیم اشتغال به 
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ها استفاده کردیم. با توجه به منحصر به فرد بودن ایران در دو زیربخش اول، فرض هر یک از زیربخش
با همان نرخ رشد ساالنه مرکب ارزش افزوده  هاکردیم که ارزش افزوده ناخالص در این زیربخش

کند. ما فرض کردیم که دو زیربخش بعدي سال گذشته، رشد می 14ها طی ناخالص ایران در این بخش
نمایند. انتظار داریم رشد می 2014و  2000هاي با همان نرخ رشد ارزش افزوده ناخالص ترکیه بین سال

اري بخش برون سپعواید کنیم که طح ترکیه برسد. برآورد میبه س 2035وري کل بخش تا سال که بهره
میلیارد دالر برسد، همان سطحی که مصر پس از ده سال تمرکز  1به  2025تا سال فناوري اطالعات 

، 2035تا  2025برون سپاري فناوري اطالعات به آن رسید. پس از آن از سال  مرکزبراي تبدیل شدن به 
رون ب مراکزاري فناوري اطالعات با همان سطوح تجربه شده در دیگر فرض کردیم که بخش برون سپ

وري و سهم صادرات رشد نماید. انتظار داریم که بهره 2020تا  2008سپاري فناوري اطالعات از سال 
 به همان اندازه مصر باشد.این زیربخش در ایران 

تباطی مانند نیمه رساناها و ها، تجهیزات اداري، تجهیزات ار. این بخش شامل رایانهسخت افزار
ش هاي داخلی خود در این بخشود. ما پتانسیلی را براي ایران در جهت گسترش تواناییها میتلویزیون

فرض کردیم. عالوه بر  2035گذاري ثابتی را تا سال ارقام ارزش افزوده و سرمایهندیدیم. در نتیجه، 
یز ثابت وري نست و لذا انتظار داریم که بهرها کشورهادیگر وري فعلی ایران در سطح ترکیه و رهاین، به
 بماند.

 محصوالت دارویی
الت گذاري در تولید محصووري، اشتغال و سرمایهروش ما براي پیش بینی تولید ناخالص داخلی، بهره

المللی استفاده کرده به عنوان یک معیار بین 2012تا  1992دارویی، از رشد بخش دارویی لهستان از 
ان را به یک و امروز ایران وجود دارد که لهست 1992هاي زیادي بین لهستان در سال شباهتاست. 

یک بازار محصوالت دارویی استفاده نشده،  1992کند. لهستان هم در سال معیار مناسب تبدیل می
جمعیت در حال پیرشدن، ثروت در حال رشد، وجود مبانی صنعتی، و اقتصاد بسته داشت. این کشور 

راي عنوان اهرمی بگذاري غربی در پایان جنگ سرد، به بازگشایی کشور به روي سرمایهتوانست از می
 تقویت بخش دارویی خود استفاده کند.

ما بررسی کردیم که چقدر بخش دارویی لهستان نسبت به براي پیش بینی تولید ناخالص داخلی، 
هاي بین این دو رشد نمود. با توجه به شباهت 2012تا  1992کل تولید ناخالص داخلی این کشور بین 

فرض کردیم و آن را در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ضریب یکسان را در ایران کشور، یک 
برآورد کنیم. در مورد سطوح  2035ایران اعمال نمودیم تا اندازه احتمالی این صنعت را در سال 
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المللی است، فرض هاي بهینه بینوري، از آنجایی که این بخش در حال گسترش و اتخاذ روشبهره
وري وري فعلی لهستان دست یابد یا به عبارتی بهرهبه سطح بهره 2035 تا سال تواندکردیم که ایران می

هاي دیگر از طریق تقسیم ارزش افزوده ناخالص پیش بینی شده این بخش برابر کند. اشتغال 4خود را 
محاسبه گردیده و بر حسب ارزش افزوده ناخالص به ازاي  2035وري سال بر عدد بهره 2035براي 

گذاري سال آینده به همان اندازه سرمایه 20ایران در گردد. نهایتاً، فرض کردیم که هر کارکن بیان می
انجام داد. ما این رقم را با احتساب اندازه بزرگتر این صنعت  2012تا  1992ز دارد که لهستان بین انی

 در ابتداي کار و جمعیت بیشتر ایران، به سمت باال تعدیل نمودیم.

 بهداشتی خدمات
رشد  اقتصاد به اضافه نرخکلی ما فرض کردیم که بخش مراقبت بهداشتی ایران همراستا با نرخ رشد 

تا بتواند به جمعیت گسترش داده را هاي سالمت خود زیرا ایران زیرساخت ،جمعیت رشد خواهد کرد
هاي شوري به اندازه میانگین بخخدمات دهد. ما چنین فرض کردیم که بهره يبزرگتر و ثروتمندتر

ارزش افزوده ناخالص پیش دیگر اقتصاد رشد خواهد نمود. اشتغال در بخش سالمت از طریق تقسیم 
محاسبه شده و بر حسب ارزش افزوده ناخالص به  2035وري سال بر بهره 2035بینی شده براي سال 

 است.  ازاي هر کارکن بیان گردیده
سالمت ایران، ما از معیار سرانه تاریخی هزینه  گذاري مورد نیاز براي بخشبراي محاسبه کل سرمایه

استفاده نمودیم. ما لهستان را در این دوره انتخاب  2012تا  1992سرمایه سالمت در لهستان از سال 
گذاري غربی و داشتن اندازه از جمله قطع عمده سرمایه ،ایران داردهاي فراوانی با شباهتکردیم زیرا 

سپس سرانه تاریخی هزینه سرمایه مشابه رشد تولید ناخالص داخلی. هاي مشابه افراد مسن و نرخ
اعمال کردیم و تجمعی آن را  2035سالمت در لهستان را در جمعیت پیش بینی شده ایران تا سال 

 محاسبه نمودیم.

 گسترش و نوسازي زیرساخت

 حمل و نقل
در بخش حمل و نقل باري، حمل و نقل شهري و خدمات پستی متفاوت انتظارات رشد در حمل و نقل 

تصادي رشد اقبیشتر بوده است. فرض ما بر این بود که رشد ارزش افزوده حمل و نقل، باعث تقویت 
فرض شده که حمل یابد. هاي اقتصاد نیز رشد میگردد و در عین حال به واسطه رشد دیگر بخشمی

لی، حمل و نقل هوایی، کشتیرانی، حمل با کامیون و انبارداري، همراستا با و نقل باري شامل باربري ری
هاي مصالح اصلی، نفت و گاز، ساختمان، کشاورزي رشد ارزش افزوده ناخالص مورد انتظار در بخش
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ها رشد نماید. و کاالهاي مصرفی روزانه و متناسب با بار پوشش داده شده براي هر یک از این بخش
هاي رشد شهرهاي نظیر به خصوص شانگهاي و ي حمل و نقل شهري بر مبناي نرخفروض رشد برا

اند. با استفاده از نسبت رشد حمل هاي حمل و نقل عمومی خود را گسترش دادهمسکو بود که سیستم
درصدي را براي ارزش افزوده  6نرخ رشد حدود هاي شهرنشینی در این شهرهاي نظیر، و نقل به نرخ

نقل شهري برآورد نمودیم. آخرین عنصر در رشد حمل و نقل، یعنی خدمات پستی ناخالص حمل و 
و ارسال مرسوالت، هم بر مبناي رشد جمعیت انتظاري و هم افزایش مورد انتظار در تجارت الکترونیک 

 بود.
تواند به میانگین سطوح می 2035وري، ما فرض کردیم که ایران تا سال در مورد سطوح بهره

باربري دریایی و ریلی برسد. این اي از کشورهاي با ترکیبی سنگین از مل و نقل مجموعهوري حبهره
اند شامل فنالند، دالري بر مبناي برابري قدرت خرید جمع شده 93600وري کشورها که حول بهره

وري . این معیار، مستلزم بیش از دو برابر شدن بهرههستندیونان، هلند، نروژ، پاناما، پرتغال و ترکیه 
 هاي بهینه جهانی است.همراه با نوسازي بخش و اتخاذ روشحمل و نقل در ایران 
هاي میانگین فعلی زیرساخت حمل و نقل به ارزش نسبت تأثیرگذاري تحت برآوردهاي سرمایه

جه به اینکه این اقتصادهاي با حجم باالي افزوده حمل و نقل در آلمان، ترکیه و انگلستان بود، با تو
فاده از کنند. با استکشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه فراهم میحمل و نقل، یک نقطه میانی بین 

و فرض  2035این نسبت و بر مبناي برآورد خود از ارزش افزوده ناخالص حمل و نقل در سال 
حرکت زیرساخت فعلی حمل و نقل ایران به سمت  گذاري مورد نیاز برايدرصد، سرمایه 5استهالك 

 را محاسبه نمودیم. 2035سطوح مورد لزوم تا سال 

 خدمات عمومی
هاي ارزش افزوده ناخالص بین این سه گردد. دادهبخش خدمات عمومی شامل گاز، برق و آب می

ناخالص  فزودهقسمت تقسیم گردید و خدمات برق بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. براي ارزش ا
ها گاز، کشش تقاضا براي افزایش جمعیت و افزایش درآمد همراه با افزایش پیش بینی شده در قیمت

درصدي براي ارزش  3ساالنه مرکب را برآورد نمودیم و در نتیجه، به نرخ رشد  و اثر آن بر تقاضا
گردد. دست یافتیم. برق به دو بخش مصرف مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می ،افزوده ناخالص گاز

تر ها، کمی بیشفرض شد که نرخ رشد ارزش افزوده ناخالص مصرف مسکونی به دلیل افزایش قیمت
رود که مصرف غیرمسکونی به همان نرخ کل اقتصاد رشد نماید. از نرخ رشد جمعیت باشد. انتظار می

هش یابد اگر از ابزارهاي مقرون به صرفه انرژي استفاده گردد، یا افزایش یابد اگر تواند کارشد برق می
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صادرات با سرعت بیشتري رشد نماید. با لحاظ نمودن موضوعات قابلیت اطمینان برق در کشورهاي 
 هاي سابق افزایش خواهدهمسایه، برآورد ما این است که صادرات خدمات عمومی ایران با همان نرخ

هاي صورت گرفته براي افزایش درآمد از تالش بخش آب به واسطههمچنین انتظار داریم که یافت. 
 طریق بهبود نظارت و دریافت هزینه استفاده، با سرعتی کمی بیشتر از کل اقتصاد رشد نماید.

رسد خدمات عمومی نیاز به نیروي انسانی کمی دارند و لذا فرض ما بر این است که بعید به نظر می
اال به وري بتغال در این بخش به صورت ناگهانی و چشمگیر افزایش یابد. ما از کشورهاي با بهرهاش

پانیا بر مبناي برابري قدرت خرید، نشان وري بخش خدمات عمومی اسعنوان معیار استفاده کردیم. بهره
 یش دهد.درصد افزا 50وري نیروي کار خود را حدود دهد که این منطقی است که ایران بهرهمی

 امالك
ارزش افزوده ناخالص بخش امالك عمدتاً به واسطه اجاره انتسابی امالك تجاري و مسکونی است. 

کونی امالك تجاري و مسبراي تفکیک ارزش افزوده این بخش، مکنزي سیتی اسکوپ را براي تقاضاي 
ایم. انتظار داریم که ارزش افزوده ناخالص امالك تجاري با همان نرخ کل اقتصاد رشد مدنظر قرار داده

 هاي ما بر مبناي مکنزي سیتی اسکوپنماید. در مورد ارزش افزوده ناخالص امالك مسکونی، پیش بینی
 2035است؛ و آن را به صورت قیاسی به  2025براي نرخ رشد ساالنه مرکب فضاهاي مسکونی تا سال 

گذاري به عنوان درصدي از ارزش افزوده ناخالص در بخش انتظار داریم که شدت سرمایهتعمیم دادیم. 
 سال گذشته این کشور تبعیت نماید. 10امالك ایران از روند میانگین 

وري، از تعداد کل هاي امالك هستند. براي محاسبه بهرهاکثر کارفرمایان امالك در ایران، آژانس
هاي موجود معامالت ساالنه به ازاي هر کافرما به عنوان یک سنجه استفاده نمودیم. به لطف همانندي

افتن ر دادیم. براي یوري روسیه را در این بخش به عنوان معیار قرابهرهبین بخش امالك ایران و روسیه، 
، از تعداد برابر معامالت به ازاي هر خانوار براي ایران و روسیه استفاده 2035کل معامالت در سال 

 کردیم و مکنزي سیتی اسکوپ را براي برآورد تعداد خانوارها به کار گرفتیم.

 ساختمان
 هاي اجتماعیساختما بخش ساختمان را به عنوان ساخت امالك، حمل و نقل، خدمات عمومی، زیر

گذاري کنیم. این ساختمان، تابعی از سرمایهو تأسیسات صنعتی به جز باالدست نفت و گاز تعریف می
گذاري هر بخش را بررسی ، سرمایه2035هاي دیگر است. براي تعیین ارزش افزوده ناخالص سال بخش

یم. به عنوان مثال در بخش گذاري را به ساختمان اختصاص دادهاي نوعی از سرمایهنموده و نسبت
درصد  22گذاري، حدود ارتباطات مخابراتی، ما فرض کردیم که ساختمان به عنوان سهمی از سرمایه
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درصدي در بخش ساختمان است.  70گذاري امالك مستلزم مخارج در همین حال، سرمایهخواهد بود. 
 یارد دالر برسد.میل 5به  2035رود که صادرات خدمات ساختمانی تا سال انتظار می
وري نیروي کار لهستان به عنوان معیار تعیین گردید. وري و اشتغال این بخش با استفاده از بهرهبهره
وري نیروي کار لهستان پس از بازگشایی این کشور به روي غرب، به طور چشمگیري بهبود یافته بهره

این  تر از کشورهاي پیشرو دره هنوز عقبوري نیروي کار فعلی ایران بسیار باالتر است، اگرچاز بهرهو 
وري نیروي کار ایران است. درصد بهبود در بهره 60این معیار مستلزم حدود یابی به دستبخش است. 
 گذاريهاي سرمایهچنین نسبتگذاري ایران و همها، الزامات سرمایهگذاري در زیرساختبراي سرمایه

اري گذهاي احتمالی بهبود را در مخارج سرمایهسپس نرخادیم. به ارزش افزوده ناخالص را مدنظر قرار د
هاي ساختمانی و صاحبان دارایی، اقدامات و راهبردهاي خود را اعمال نمودیم تا ببینیم که آیا شرکت

گذاري را کاهش درصد سرمایه 15تواند ها می. باال بردن کارایی در تحویل پروژهیا خیر اندبهبود بخشیده
دهد. اینها و درصد کاهش می 8اي را تا هاي موجود، مخارج سرمایهاستفاده بهینه از زیرساختدهد و 

 گردد.درصد می 38گذاري به اندازه دیگر بهبودها، منجر به کاهش احتمالی در مخارج سرمایه

 هاي دیگربخش

 بخش عمومی
فرض . معیار استفاده نمودیم براي پیش بینی رشد در بخش عمومی، از عملکرد تاریخی ترکیه به عنوان

درصدي ترکیه در بخش عمومی و  20کردیم که ارزش افزوده ناخالص، همراستا با میانگین تاریخی 
یرا ز ،بینی نکردیموري آتی بخش عمومی را پیشنماید. ما اشتغال یا بهرهرشد میخدمات اجتماعی  

 ت.هاي اشتغال ما مدنظر قرار داشاشتغال بخش خصوصی در تحلیل
برابر  5/2گذاري، همراستا با تحقیقات قبلی مؤسسه جهانی مکنزي، فرض کردیم که براي سرمایه

 گذاري مورد نیاز است.تولید ناخالص داخلی اضافه شده توسط بخش عمومی، سرمایه

 هاي تولیددیگر بخش
ه به نمایند. با توجهاي تولید همراستا با کل نرخ رشد اقتصادي رشد میفرض کردیم که دیگر بخش

یکنواخت باقی خواهد ماند. براي محاسبه  2035وري پایین ایران، فرض نمودیم که اشتغال تا سال بهره
 مودیم.تقسیم ن 2035را بر اشتغال سال  2035، ارزش افزوده ناخالص سال 2035وري سال بهره

 5/2 ه میزانب گذاري، همراستا با تحقیقات قبلی مؤسسه جهانی مکنزي، فرض کردیم کهبراي سرمایه
 ت.گذاري مورد نیاز اسهاي تولید، سرمایهبرابر تولید ناخالص داخلی اضافه شده توسط دیگر بخش
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 گذاري مستقیم خارجیگذاري خارجی و سرمایهمحاسبه سرمایه
نجش سگذاري خارجی، از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص استفاده کردیم که براي برآورد درصد سرمایه

ا مگذاري است. اي از کل سرمایههاي سرمایه ثابت به عنوان نمایندهگذاري ناخالص در داراییسرمایه
گذشته براي سال  21هاي سرمایه به عنوان درصدي از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی کل جریان

از  تواندگذاري ایران را پیدا کنیم که میکشورهاي همتا را مدنظر قرار دادیم تا درصدي از کل سرمایه
گذاري مستقیم خارجی، از روش مشابهی استفاده کردیم براي برآورد سرمایه منشأ خارجی تأمین گردد.

ل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گذاري مستقیم خارجی به عنوان درصدي از کهاي سرمایهو کل جریان
گذاري سال گذشته براي کشورهاي همتا را مدنظر قرار دادیم و آن را در محاسبه ارقام سرمایه 21طی 

تواند از منابع خارجی گذاري میدرصد از کل سرمایه 33خود اعمال نمودیم. بر مبناي این محاسبات، 
 مستقیم خارجی تأمین گردد.گذاري از محل سرمایه گذاري نیزاز کل سرمایه درصد 10باشد و 

 


