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چکیده
ا يران کشوري با امکانات بالقوه بزرگ اقتصادي ،اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی و زيست محیطی است که رشد و توسعه آن در
گروه رونق اين شاخص هاست .اما از اين بین و با توجه به شرايط فعلی کشور ،بهبود شاخصهاي اقتصادي و توجه به اهرمهاي
آن از اهمیت ويژه اي برخوردار می باشد .اين پژوهش در راستاي اهداف سند چشم انداز توسعه الگوي ايرانی اسالمی پیشرفت
و به منظور شناسايی چالشهاي اقتصادي پیش روي اين سند انجام شده است .اين پژوهش با رويکرد توصیفی –تحلیلی ،با
بررسی اسناد و نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی ،برنامه ريزي منطقه اي ،انديشمندان علوم سیاسی ،روابط
ملل ،علوم اجتماعی ،جغرافیا ،محیط زيست و ،...مهم ترين چالش هاي کالن اقتصادي پیش روي اجراي سند الگوي اسالمی
پیشرفت را؛ اقتصاد تک محصولی ،رکود تورمی ،فساد گسترده در اقتصاد دولتی ،شکاف طبقاتی ،بیکاري ،غلبه اقت صاد دولتی و
رقابت با بخش خصوصی ،بحرانهاي زيست محیطی ،چالش هاي محیط کسب و کار ،بحران شبکه هاي بانکی و تحريم هاي
خارجی می داند .براي برون رفت از وضعیت کنو نی ،تکیه بر مبانی انديشه اي اسالمی و بکارگري گروههاي فکري با روش
طوفان مغزي در جهت تصمیم سازي و اتخاذ راهبردهاي منطقی  ،با تطبیق الگوهاي موفق خارجی ،می تواند راهگشا باشد .در
اين خصوص الزم است در فرآيند تصمیم سازي و ارائه راهبرد ،گروههاي متخصص و ذينفعان هر حوزه مشارکت فعال داشته
باشند.
کلیدواژه؛ چالش های اقتصادی ،موانع و چالش ها ،اقتصاد ایران ،چالش های سند الگوی پیشرفت

.1مقدمه
قدرت هر کشوري را در سطح جهان ،اقتصاد آن کشور تعیین می کند و منابع ارزي باالي هر کشوري نیز قدرت چانه
زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین ساير دولتهاي جهان ارتقا می دهد .کشور پهناور ايران به رغم برخورداري از
يک غناي منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز ،هنوز از نظر اقتصادي در زمره کشورهاي توسعه يافته
جهان به شمار نمی آيد(جعفري و قنبري .)1396 :1 ،پس از گذشت  4دهه از وقوع يک انقالب بزرگ در ايران،
شاخص هاي اقتصادي نشان می دهند که ،اقتصاد ايران هنوز با معیار هاي يک اقتصاد پويا و باثبات فاصله دارد .ايران
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پس از گذر از يک انقالب پرآشوب مردمی و پس از آن يک جنگ تمام عیار ،هزينه هاي زيادي را براي ساخت و ساز
و جبران عقب ماندگی هاي خود پرداخت کرده است .ايجاد زيرساخت ها و تالش براي بهبود شاخص هاي رشد،
هرچند در نوع خود بسیار مهم و قابل توجه است ،ولی هنوز موانع بزرگی در اين راه وجود دارد.
چند سالی است که موانع پیشرفت اقتصادي ايران چه در مقايسه جهانی و چه در سطح منطقه به مسئله و بحران
رکود تورمی منجر گرديده و در سالهاي اخیر به علت موفقیت نسبی در مهار تورم (حدودا از  3۰به  1۵و 11درصد) به
مسئله رکود و کسادي غیر قابل تصور در اقتصاد ايران منتهی شده است( خبرگزاري اقتصاد تهران .)139۵ ،مطالعات
تجربی در زمینة رشد اقتصادي نشان دهندة رابطة معکوس آن بـا وفـور منابع طبیعی است ،به طوري که کشورهاي
با صادرات مبتنی بر منـابع طبیعـی بـاال داراي رشـد اقتصادي پايینی هستند(درگاهی.)8 :1387 ،
در بررسی زيرساختهاي اقتصادي ايران از آنجائی که سال هاي متمادي؛ شاخص هاي توسعه در ايران تحت تاثیر
اقتصاد تک محصولی بوده ،اين امر سبب شده که ساختار بروکراتیک تشديد و عرصه اشتغال کم رونق باشد(جعفري و
قنبري)12 :1396 ،
تاکنون انديشمندان و محققان درباره چالشها و موانع پیشرفت اقتصاد ايران و نیز فرصتها و چشم انداز پیش روي آن
از زواياي گوناگون بحث و بررسی هاي زيادي کرده اند و عوامل متعددي را در اين باره برشمرده اند(جاويدي و
احمدي )29 :1394 ،اما با وجود اين بررسیها و پژوهشها ،مشکال ت و چالش ها بعضاً به قوت خود باقی است و يا
برخی از آنها برطرف شده ولی موانع ديگر جاي آن را گرفته است .در اين مقاله در صدد بررسی و ذکر مهم ترين
موانع و چالشهاي پیش روي توسعه اقتصادي ايران به عنوان مانعی بر سر راه اجراي سند الگوي ايرانی  -اسالمی
پیشرفت در عصر حاضر می باشیم .در واقع آنچه که بايد در اين برهه حساس ،که کشور با انوع چالش ها و مشکالت
اقتصادي رو به رو است توجه کرد ،شناخت مهم ترينِ اين چالش ها و تالش براي خروج از آنها با برنامه ريزي و
سیاست گذاري هاي کوتاه و بلندت  ،منطقی ،بومی و قابل اجرا می باشد .آنچه که در سند توسعه الگو ايرانی اسالمی
پیشرفت براي توسعه کشور در نظر گرفته شده است ،بدون شناخت موانع و چالش ها ،ضمانت اجرايی نخواهد داشت.
از مهم ترين و بنیادي ترين موانع اي که قابلیت اجرايی سند را به چالش می کشد ،بحث وضعیت اقتصادي ايران
است .بر اين اساس سوال پژوهشی اين تحقیق که ماهیت اکتشافی نیز خواهد داشت ،به اين شکل قابل طرح می
باشد؛ مهم ترين موانع و چالش هاي اقتصادي پیش روي اجراي سند الگوي پیشرفت کدامند؟ و چه راهکارهايی براي
بهبود اصالح ساختار اقتصادي می توان درنظرگرفت؟
.2مبانی نظریه ای و پیشینه تحقیق
امروز اقتصاد ايران با چالشهاي زيادي روبرو است .بسیاري از آرمانهاي انقالب اسالمی هنوز بطور کامل تحقق
نیافته و روند مورد انتظار در زمینه توسعه ،با شرايط ايده آل فاصله دارد .بانک جهانی در گزارش اخیر خود با توجه به
کاهش درآمدهاي نفتی و آغاز تحريم هاي امريکا ،به تشريح تحوالت اقتصادايران پرداخته و میانگین رشد 1.4
درصدي را براي اقتصاد کشور طی سال هاي  1397تا  1399و بروز رشد منفی اقتصادي و تورم دو رقمی باال را براي
سالهاي  1397و  1398پیش بینی کرده است .با کاهش مشارکت بخش نفت ،رشد اقتصادي ايران در سال  1396به
 3.8درصد رسید .همراه با افزايش نرخ ارز ،افزايش تورم و تجديد تحريم ها ،انتظار می رود که اقتصاد ايران تحت اين
تاثیرات منفی قرار گرفته و میانگین رشد اقتصادي آن طی سال  1397و تا پايان دولت فعلی به میزان  1.4درصد
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کاهش يابد .بسته به میزان مختل شدن بخش تجارت و تاثیر اصالحات اقتصادي داخلی ،ريسک هاي قابل توجهی در
رابطه با چشم انداز اقتصاد ايران وجود دارد(صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.)۵ :2۰18 ،
به دنبال افت زياد درآمدهاي نفتی ،رشد اقتصادي ايران در سال 1396کاهش يافت .هرچند بخشی از طريق رشد4.4
درصدي بخش خدمات تامین شد .رشد بخشهاي نفت ،کشاورزي و خدمات به سطوح قبل از اعمال تحريم هاي
سازمان ملل در سال  2۰12رسیده ،اما طی دو سال گذشته ،برگشت قوي در بخش هاي کلیدي مانند ساختمان و
خدما ت بازرگانی ،رستوران و هتل داري صورت نگرفت و به نظر می رسد همچنان در وضعیت کسادي پساتحريم سال
 ، 2۰12همراه با سرريز مشکالت بخش بانکی قرار دارند .بخش نفت و گاز رشد ۰.9درصدي را درسال  1396تجربه
کرد که علت آن محدود شدن تولیدات بدلیل سهمیه بندي اوپک بود .همراه با افزايش درآمدهاي نفتی و تسهیل نرخ
رشد مصارف ،مديريت دولت باعث شد تا کسري بودجه دولت در سال  1396به  1.8درصد برسد .مشابه سال ماقبل،
کاهش درآمدهاي دولت نسبت به مقادير پیش بینی شده ،موجب کاهش در اين سال شد .درآمد ناشی از انتشار اوراق
بدهی دولت با هدف تامین  GDPهزينه هاي عمرانی ،حدود  ۵.۵درصد مالی ،سهم باالي  3.9درصدي از درآمدهاي
دولت را در سال  1396به خود اختصاص داد ولی در مقايسه با رقم مشابه 19درصد سال  ،139۵کمتر بود .در اين
میان انتظار می رود که بدلیل آغاز مجدد تحريم هاي امريکا در نوامبر ،2۰18همراه با کاهش صادرات نفت به ۵۰
درصد مقدار  ،1396اقتصاد مسیر نزولی را در پیش بگیرد (گزارش بانک جهانی و صندوق جهانی پول.)8 :2۰18 ،
اقتصاد ايران اقتصادي دولتی و متکی بر درآمدهاي نفتی است که با انواع چالش هاي داخلی و بین المللی روبه رو
می باشد .بررسی و شناخت اين چالش ها ،ب ه متصديان حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی ،مديران ارشد دولتی ،مديران
نظام بانکی در تصمیم سازي کمک خواهد کرد.
در زمینه موانع و چالش هاي اقتصادي ايران ،مطالعه جامع اي که در آن عمده ترين چالش ها بصورت متمرکز مورد
بررسی قرار گرفته باشند ،وجود نداشته و يا اينکه در زمان انجام اين پژوهش دسترسی به آن براي محقق امکان پذير
نبوده است .با اين حال مطالعاتی بصورت مقاله و يا رساله ارشد و دکتري ،انجام شده است که در اينجا به برخی از
آنها اشاره می شود.
جعفري و قنبري 1396 ،در پژوهشی با عنوان" موانع توسعه اقتصادي جمهوري اسالمی ايران" بیان می کنند که،
کشور ايران به رغم برخورداري از يک غناي منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز ،هنوز از نظر
اقتصادي در زمره کشورهاي توسعه يافته جهان به شمار نمی آيد .تصوير تجارت خارجی و به ويژه صنعت نفت ايران،
اين نکته را نشان می دهد که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود ،هرگونه گشايشی در واردات،
توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند .تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شديد به رانتهاي دولتی ،به
عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد .اين وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهايی با توسعه پايدار شده و دولت و
ملت نمی توانند در فعالیتهاي اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و يا حتی ملت نمی تواند دولت را
در تنظیم حقوق ،مسئولیتها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهاي نفتی ادامه دارد ،دولتها تنها
به آن دسته از تقاضاهاي مردم پاسخ خواهند داد که براي حفظ قدرت و موقعیتشان ضروري باشد.
جاويدي و احمدي ،1394 ،در پژوهشی با عنوان"فرصتها ،چالشها و موانع پیشرفت ايران" به موانع و چالشهاي
مطرح شده توسط کارشناسان و محققان اشاره داشته و سپس به ريشة اصلی اين چالشها و موانع در سطح کالن
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پردا خته اند .آنها معتقدند که راه حل سطحی براي مشکالت و چالشهاي کشور سبب می شود که موانع موقتی
برطرف شود؛ ولی در درازمدت نه تنها برخی از موانع هنوز باقی است ،بلکه بعضاً موانع ديگر جاي آن را گرفته است.
نورانی و خسروشاهی ،1392 ،در پژوهشی با عنوان"منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادي ايران :چالشها و راهکارها"
معتقداند؛ وضعیت پیشرفت اقتصادي کشورهاي داراي منابع طبیعی (به ويژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد
آنها برخالف دارا بودن چنین منابعی اسـت .از ويژگـیهـاي مربـوط بـه اقتصاد اين کشورها رشداقتصاد پايین ،درجه
پايین توسعه يافتگی ،بـه کـارگیري سیاسـتهـاي اقتـصادي بعـضاً ناکارامـدو توجیه ناپذير(اقتصادي) ،کیفیت پايین
نهادها است ،بنابراين استنباط اولیه اين است که وجود منابع طبیعی داراي تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه
کشورهاي مالک اين منابع می باشد .با عنايت به وجود چنین ويژگـیهـايی بـراي برخی کشورهاي داراي منبع
طبیعی نفت (به ويژه ايران) مهمترين داليل توسعه نیافتگی که منتج از مقالـه حاضـر مـی باشـند عبـارت اسـت از
داشـتن اقتـصاد تک محصولی ،داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمايه اي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت
خـام و ضـعف در مد يريت صحیح درآمدهاي نفتی.
درگاهی ،1387 ،در پژوهشی با عنوان "رونق نفتی و چالش هاي توسعة اقتصادي (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش
رقابت پذيري اقتصاد ايران) ،ابتدا مبانی نظري بحث" شومی منابع" مرور شده و نشان داده می شود که مهم ترين
چالش توسعة اقتصادي ايران ،کارکرد مکا نیزم هايی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبديل به شومی منابع می
کند .سپس براساس برآورد معادالت بخش تجارت ايران ،آثار رونق نفتی بر ساختار تجارت و رقابت پذيري اقتصاد ملی
مورد بررسی قرار می گیرد .نتايج الگو حاکی از کاهش رقابت پذيري اقتصاد ايران در دوران رونق نفتی است ،که به
طور معناداري بر مقدار و ترکیب صادرات و واردات اثر می گذارد.
بررسی اسناد موجود در زمینه پیشینه علمی موضوع ،نشان می دهد که مطالعه کاملی (جامع اي) که در آن به
چالش هاي اقتصادي بصورت يک مجموعه و يکجا پرداخته شده باشد وجود نداشته و اين شايد به خاطر گسترده
بودن هر يک از مباحث و چالش هاي اقتصادي است که نیازمند توجه و مطالعات موشکافانه و عمیق دارد .هرچند
اين نکته را نبايد فراموش کرد که مطالعات انجام گرفته در ارتباط با چالش هاي اقتصادي ،بسیار عمیق و موفق بوده
است .در اين مقاله هدف بررسی و ارائه چارچوبی از تمام چالش هاي پیش روي اقتصاد ايران ،از طريق بررسی
اسناد -کتب ،مقاالت ،پايان نامه ها ،روزنامه و هفته نامه ها  ،-نظرکارشناسان و  ....می باشد که به نوعی نقطه عطف
اين پژوهش را شکل می دهد  .چرا که چنین کاري بصورت جامع آن هم در راستاي اهداف يک سند مهم و ملی(
الگوي پیشرفت) کمتر انجام گرفته است.
 .3روش تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،با رويکرد توصیفی -تحلیلی ،روش گردآوردي داده ها اسنادي است ،در اين
پژوهش که يک مطالعه مروري است ،تال ش می شود تا با بررسی اسناد موجود و شرايط فعلی کشور ،مهم ترين
چالش هاي اقتصادي ايران بررسی و مشخص گردد .از آنجايی که اسناد موجود در اين زمینه بسیار گسترده بوده،
تالش شد تا حد ممکن ،هر سندي که در ارتباط با موضوع بحث در دسترس قرار داشته ،بررسی شود .در اين
پژوهش چالش هاي اقتصادي ايران در قالب دو محور و بصورت چالش هاي درون مرزي و برون مرزي در حوزه
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اقت صاد بررسی شد .الزم به توضیح است که مطالعه همه چالش ها با جوانب و جزئیات در محدوده اين پژوهش امکان
پذير نبوده و تنها ،بطور کلی به آنها اشاره شده است.
 .4موانع و چالش های کالن اقتصادی ایران
مهم ترين موانع و چالش هاي کالن اقتصادي ايران کدامند؟ اين پرسشی است که همواره مطرح بوده است .پاسخ
درست و منطقی به اين پرسش از آنجا ضروري می نمايد که تجربه بشر تا به امروز بارها و بارها ثابت کرده است که
اولین قدم براي درمان موثر هر بیماري تشخیص صحیح نوع و داليل ابتال به آن می باشد .هرچقدر اين تشخیص
صحیح تر و اصولی تر باشد درمان بیماري آسان تر و موثرتر خواهد بود .اقتصاد يک کشور هم از اين امر جدا نیست
به گونه اي که تالش براي درمان آن بدون داشتن شناخت کافی از نوع مشکالت و چالش هاي پیش روي اقتصاد،
کارآيی الزم را نخواهد داشت و بعضا منجر به تحمیل عوارض جانبی ديگري برپیکره آن می شود(شاهی.)8 :1394 ،
شرايط امروز اقتصاد ايران ،حقیقتا در شان و جايگاه نظام مقدس جمهوري اسالمی نیست .نويسنده در اين مقاله
مروري ،قصد دارد با بررسی منابع و اسناد موجود ،مهم ترين چالش ها و موانع پیش روي پیشرفت اقتصاد ايران را
بیان کن د که اين عوامل بدون شک مانعی بزرگ بر سر راه سند الگوي پیشرفت نیز خواهند بود.
 . 1- 4بزرگ بودن دولت ،وجود رانت و رقابت بخشهاي دولتی ،شبه -دولتی و خصوصی
دولت تصدي بسیاري از کارهاي اقتصادي را در اختیار خويش دارد .از طرفی صاحب بخش بزرگی از منابع ،و
مصرف کننده آن ها نیز می باشد  .لذا در بخش خصوصی اين احساس بوجود آمده که همواره يک رقیب قدرتمند که
صاحب اختیارات و اقتدار وسیع است در مقابل او قرار دارد و می تواند با او به صورت ناسالم رقابت نمايد .بزرگ بودن
دولت باعث ضعیف شدن در سیاستگذاري ،ايفاي وظايف حکومتی ،اعمال نظارت موثر و افزايش فساد می شود .اين
ضعف باعث می گردد چشم انداز آينده سرمايه گذاري در کشور براي سرمايه گذار نامشخص باشد و او نتواند
تصمیمات درستی اتخاذ نمايد .حتی اگر يک سرمايه گذار با پذيرش تمام اين ريسک ها اقدام به سرمايه گذاري کند،
به خاطر ضعف سیاستگذاري دولت در حمايت از تولید و متزلزل بودن سیاست گذاري ها و محترم شمرده نشدن
قراردادها نهايتاً سرمايه گذار بدون ترديد محکوم به ورشکستگی است ( جعفري و قنبري.)1396 ،
در اين عرصه و با اين شرايط امکان توسعه فعالیت ها با محوريت بخش خصوصی بسیار دشوار شده است .به اين
جهت که بخش خصوصی اختالف زيادي با بخش دولتی داشته ،طوري که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت
بنگاه هاي بخش خصوصی در کنار دولتی ها در بسیاري موارد وجود ندارد(روزنامه دنیاي اقتصاد.)1396 ،
هر سال دولت در قانون بودجه جهت افزايش اشتغال ،محرومیت زدايی ،افزايش تولید و  ...اقدام به پرداخت تسهیالت
اعتباري با نرخهاي بهره کم می نمايد .در آئین نامه اجراي پرداخت اينگونه تسهیالت اشاره اي به دستگاههاي نظارتی
نشده است .به علت وجود روابط در اعطاي اين تسهیالت ،معموالً افراد فرصت طلب به دريافت اعتبارات بانکی براي
مصرف در بخشهاي غیرمولد و تورم زا توفیق می يابند .حضور دولت(به صورت مداخله گرايانه) در اقتصاد موجب شده
است که شرکتهاي دولتی در متن اقتصاد و در رقابت با بخش خصوصی ،در تخصیص اعتبارات به خود ،اثرگذار باشند
و عمالً فرصت بخش خصوصی را در توسعه فعالیت و حضور در بازار محدود سازد .در حال حاضر نه تنها پیشگیريهاي
قانونی براي جلوگیري از پرداخت اين نوع تسهیالت اعتباري صورت نگرفته ،بلکه به علت عدم انضباط مالی موجب
تشديد تورم گرديده و از طرفی واحدهايی که مستحق دريافت امکانات هستند از دسترسی به آنها محروم شده
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اند(جعفري ،قنبري )۵1 :1396 ،به واسطه تسلط اقتصاد دولتی ،مشکالت اقتصادي افزايش می يابد .فعالیت هايی
مانند گرفتن کمیسیون ،خريد و فروش کاالهاي سهمیه بندي شده ،خريد و فروش اجاره نامه هاي واردات و صادرات،
فعالیت هاي شبکه مالی غیررسمی بازار ،فروش کاالها و خدمات دولتی به قیمتی باالتر از حد تعیین شده و  ...از
پیامدهاي انحصارات دولتی است.
 .2- 4نابرابري و شکاف طبقاتی
وقتی جامعه شناسان سخن از طبقه اجتماعی میگويند ،به گروهی از افراد اشاره دارند که جايگاه مشابهی را در
سلسلهمراتب نظام اقتصادي و روابط تولید دارند .از اين رو برخی از واژه  socioeconomic class / statusاستفاده می -
کنند .اين جايگاه مشابه ،بر پايه میزان درآمد ،منزلت شغلی فرد و میزان دسترسی وي به ابزارهاي قدرت سیاسی و
شبکه توزيع امکانات اجتماعی قرار دارد .اين سه پايه اصلی با سبک زندگی يک طبقه مانند نوع سخنگفتن ،محله
سکونت و وسعت واحد مسکونی ،استفاده از اتومبیلهاي مدل باال /پايین ،نوع پوشش ،نوع تفريحات و مانند آن که
نشانه هاي يک طبقه است و همچنین با ويژگی هاي مالزم يک طبقه مانند ثبات/بی ثباتی در معاش ،وضعیت
تحصیالت و وضعیت بهداشت و درمان متفاوت است(مشرق نیوز.)1393 ،
نابرابري يکی از مسائل اقتصاد ايران است .بحث نابرابري در اقتصاد ايران را می توان به دو شکل نمايش داد .يکی از
شاخصهاي اندازهگیري نابرابري در اقتصاد ضريب جینی يا شاخص نابرابري درآمدي که است شکاف طبقاتی را
نشان می دهد  .ضريب جینی ايران در سال  139۵معادل  ۰.39بوده است .بررس ی وضعیت کشورها از نظر ضريب
جینی نشان می دهد کشورهاي حوزه اسکانديناوي با کمترين میزان نابرابري ،ضريب جینی معادل  ۰.23تا ۰.2۵
دارند و برخی کشورهاي آفريقاي جنوبی با ضريب جینی باالتر از  ۰.6۰بیشترين نابرابري را به خود اختصاص داده
اند  .از اين حیث ايران در میانه اين طیف قرار دارد( ايرنا .)1396 ،عامل ديگر براي نمايش شکاف طبقاتی ،نمايش
فضايی اين اختالف در بستر جامعه و بحث اختالف بر سر میزان درآمد است.
 .3- 4باال بودن نرخ تورم
افزايش سطح عمومی قیمتها تورم نامیده می شود .پديده تورم به عنوان يکی از مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران
همواره در مرکز توجه محققین بوده است .آنچه به عنوان يک مشکل از آن ياد می شود ،افزايش غیرقابل برگشت و
مدام سطح عمومی قیمت هاست .فرآيندي که در آن ارزش پول ملی به صورت مداوم کاهش پیدا می کند .نرخ باالي
تورم نشانه اي از بی ثباتی اقتصادي ،ناکارايی سیا ستهاي پولی ،نااطمینانی در ارزش خالص فعلی پروژهها ،و انحراف
انتخاب هاي اقتصادي می شود(آرمن و همکاران .)1۰۰ :139۵ ،تورم يکی از متغیرهاي اقتصادي است که بعد کالن
آن به وسعت کل اقتصاد است .ازاين رو ،يکی از اساسی ترين دغدغه هاي اقتصاددانان چه از بعد نظري و چه از بعد
تجربی و سیاستی مسئله تورم است .درواقع ،با توجه به پیامدهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی متعدد نااطمینانی در
مورد تورم همچون فقر ،توزيع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی و جز اينها ،غلبه بر انحرافات اثرگذار تورم يک
وظیفه مهم و چالش برانگیز براي سیاست گذاران اقتصادي ا ست(پورکاظمی و همکاران .)146 :1394 ،آمارهاي بانک
مرکزي و مرکز آمار ايران حکايت از باال بودن نرخ تورم دارد .تورم همچنان يکی از چالش هاي اقتصاد ايران است و
دولت بايد بتواند ضمن ايجاد رشد و رونق اقتصادي در سال جاري و سال هاي بعد ،از جهش قیمتها جلوگیري کند و
ثبات را در شاخص هاي کالن اقتصادي حفظ کند .حل مشکالت ناشی از تورم همواره يکی از اهداف مهم برنامه هاي
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توسعه کشور بوده است .دستیابی به نرخ تورم پايین و باثبات ،مستلزم توانايی استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارا در امر
سیاستگذاري اقتصادي است .از اين رو ،سیاستگذار اقتصادي بايد درك صحیحی از وضعیت اقتصادي داشته باشد تا
بتواند با پیش بینی دقیق ،به تعديل ابزارهاي اقتصادي خود بپردازد (پورکاظمی و همکاران .)146 :1394 ،نرخ تورم
در مهر ماه سال  1397طبق اعالم بانک مرکزي  1۵.1درصد ،شهريورماه  13.۵درصد ،مردادماه  11.۵درصد ،تیرماه
 1۰.2درصد ،خرداد ماه  9.4درصد ،ارديبهشت ماه  9.1درصد و فروردين ماه  9.2درصد بوده است( روابط عمومی
بانک مرکزي.)1397 ،
جدول نرخ تورم و شاخص ماهانه ایران در سال 1397
ماه

شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی

نرخ تورم

آبان

1۵3.6

18.4

مهر

148.4

1۵.9

شهريور

141.9

13.۵

مرداد
تیر

133.8
126.8

11.۵
1۰.2

خرداد

122.6

9.4

ارديبهش

117.۵

9.1

ت
فروردين

11۵.6

9.2

منبع؛ بانک مرکزي ايران1397 ،

 .4- 4اقتصاد وابسته به نفت (اقتصاد تک محصولی)
نحوه تأمین مالی مخارج دولت و نحوه هزينه آن ،اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادي در بلندمدت را
تعیین می کند .در اقتصاد ايران بخش عمده اي از مخارج دولت توسط درآمدهاي نفتی تأمین مالی شده
است(جعفري و قنبري .)۵۵ :1396 ،افزايش قیمت نفت در سیکل جديد رونق نفتی اگرچه فرصت هاي بی بديلی را
پیش روي اقتصاد ايران قرار داده است ،با ا ين حال مهم ترين نگرانی ،کارکرد مکانیزم هايی است که در بلندمدت
موهبت منابع را تبديل به شومی منابع می کنند.
در توزيع رانت نفتی ،کارکرد دولت در حوزة تنظیم سیاست هاي اقتصاد کالن می تواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته
باشد  ،به طوري که ممکن است به جاي تسهیل در امر کارايی تخصیص منابع و رفع کاستی هاي بازار ،با تبديل به
اختالالت اقتصادي نه تنها در بلندمدت اثر مثبتی بر بهبود توزيع درآمد نداشته باشد بلکه رشد اقتصادي را نیز کاهش
دهد .در اقتصاد ايران اثر افزايش درآمدهاي نفتی بر افزايش تمرکز دولت بسیار مهم است (درگاهی.)12 :1387 ،
وابستگی به اقتصاد تک محصولی معموالً با ضعف تولید داخلی همراه می شود .بدين معنا که تنوع اقالم وارداتی زياد،
ولی اقالم صادراتی بسیار محدود بوده و در اين وضعیت ،اقتصاد در شرايط آسیب پذيري بااليی قرار می گیرد .چنین
اقتصادي می تواند دائماً در شرايط خاص ،در معرض تحريم هاي اقتصادي و تحت کنترل تجارت خارجی کشور
قرارگیرد(جعفري و قنبري.)۵6 :1396 ،
 .۵- 4باالبودن نرخ بیکاري در جمعیت فعال
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براساس نتايج طرح آمارگیري نیرويکار در بهار  ،1397نرخ بیکاري برابر با  12.1درصد بوده است .بررسی نرخ
بیکاري افراد  1۰ساله و بیش تر نشان میدهد که  12،1درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .روند
تغییرات اين نرخ حاکی از آن است که اين شاخص نسبت به بهار  1396به میزان  ۰.۵درصد کاهش داشته است و
جمعیت بیکار کشور با  449۵8نفر کاهش به  3میلیون و  322هزار نفر رسیده است .در بهار  ،1397به میزان
 41،1درصد جمعیت  1۰ساله و بیش تر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعنی در گروه شاغالن يا بیکاران قرار
گرفته اند .بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکی از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل
(بهار  ۰.۵ )1396درصد افزايش داشته است .جمعیت شاغلین  1۰ساله و بیشتر در اين فصل  24میلیون و  6۵هزار
نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  7۵6هزار نفر افزايش داشته است .بررسی اشتغال در بخشهاي عمده
اقتصادي نشان میدهد که در بهار  ،1397بخش خدمات با  ۵۰،1درصد بیش ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص
داده است .در مراتب بعدي بخشهاي صنعت با  31،2درصد و کشاورزي با  18.7درصد قرار دارند .نرخ بیکاري
جوانان  1۵تا  29ساله حاکی از آن است که  2۵،۵درصد از فعاالن اين گروه سنی در بهار  1397بیکار بودهاند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاري اين افراد نشان میدهد ،اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار )1396
 ۰.9درصد کاهش يافته است .بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که در بهار  1۰،2 ،1397درصد جمعیت
شاغل ،به داليل اقتصادي (فصل غیرکاري ،رکود کاري ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از  44ساعت در
هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافی بودهاند( مرکز آمار ايران .)1397 ،در مجموع با نرخ بیکاري  12.1درصد
ايران شرايط خوبی از نظر اشتغال نداشته و اين يک چالش مهم براي اقتصاد ايران تلقی می گردد.
 .6- 4چالش هاي نظام بانکی
در سالهاي اخیرناکارآيی سیستم پولی  -بانکی کشور در پشتیبانی صحیح از بخش واقعی اقتصاد کشور ،مورد توجه
وبحث قرار گرفته است؛ به نحوي که قطعا يکی از محورهاي کلیدي در اصالح اقتصادي کشور ،اصالح سیستم پولی -
بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که اين نظام نقش کلیدي در ثبات و کارآيی محیط اقتصادي ،حفظ ثبات سطح عمومی
قیمتها ،پ شتیبانی امور تولیدي و تسهیل رشد و توسعه اقتصادي کشور دارد؛ به طوري که کارآيی و ثبات نظام پولی -
بانکی ،پشتیبان کارآيی بخش واقعی اقتصاد بوده و برخالف آن بی ثباتی و عدم کارآيی نظام پولی -بانکی موجب بروز
بی ثباتی و ناکارآيی در بخش واقعی اقتصاد می شود .وظیفه اساسی نظام پولی  -بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص
بهینه آن در سیستم اقتصادي جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدي و گسترش رفاه و توسعه اقتصادي
است .در ايران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهاي مالی ،نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشويق
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادي پررنگ تر بوده و در نتیجه از
اهمیت بیشتري برخوردار است  .در نتیجه بايد بشدت مورد توجه باشد(زمان زاده.)1۰ :1389 ،
نظام بانکی ايران ،در سالهاي اخیر با تنوعی از چالشها روبرو بوده است .چالشهاي اصلی نظام بانکی مشتمل بر:
افسارگسیختگی سود بانکی ،شبهه غیر شرعی بودن عملیات بانکها ،بدهکاران معوق ،رشد مازاد برداشت بانکها ،سوء
تخصیص منابع به تولید ،ضعف نظارت بانک مرکزي بر بانکها ،مشکالت ساختار و تقسـیم وظـايف بانـک ،نـواقص
نظـام هـاي اطالعاتی ،نواقص در ابزارها و سیاستهاي پولی و قوانین مداخله گر در امور بانـک ،می باشند(طالبی،
 .)131 :139۵از سوي ديگر عدم تنوع در ابزارهاي تأمین مالی در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمین مالی
در بازار پول؛ عدم وجود سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندي اشخاص حقیقی و حقوقی؛ عدم تنوع در ابزارهاي تأمین
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مالی در بازار سرمايه؛ عدم توسعه و تعمیق بازار سرمايه و اتکا صرف به منابع بانکی؛ ضعف دانش مديريت جريان
نقدينگی واحدهاي تولیدي؛ فقدان انگیزه کافی بنگاهها براي تأمین مالی از طريق بازار سرمايه به دلیل پايین بودن
نرخ تسهیالت بانکی؛ کم بودن میزان سرمايه گذاري خارجی ،بازارهاي مالی توسعه نیافته؛ ضعف قانونی در ايجاد بستر
مناسب براي توسعه روش هاي تأمین مالی ،آزادي عمل پايین به دلیل چارچوبهاي مقرراتی ،و همچنین دخالت
مستقیم دولت در عملکرد بانکها و تعیین دستوري نرخ سود و تعیی ن سقفهاي اعتباري و تقسیم اعتبارات ،براي آنها از
ديگر معضالت نظام بانکی کشور ،می باشند(دژپسند .)191 ،1392 ،به نظر میرسد مشکالت اساسی نظام پولی_
بانکی کشور ،در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فیمابین دولت و نظام پولی  -بانکی نهفته است
که بايد در اولويت اول قرار گرفته و اقدامات اصالحی بر آن تمرکز يابد(زمان زاده .)14 :1387 ،اقتصاددانان نقش
سیستم مالی در رشد و توسعه را آنقدر با اهمیت می دانند که بدون معماري مناسب سیستم مالی و اجرايی دقیق آن
شانسی براي اثربخشی بخش مالی در توسعه کشورهاي توسعه نیافته نمی بنند.
 .7- 4چالش هاي محیط کسب و کار در ايران
يکی از اساسی ترين چالش هاي چشم انداز اقتصاد ايران پديده جهانی شدن است که در راستاي آن برخورداري از
صنعت رقابت پذير براي اقتصاد اجتناب ناپذير است .به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به
اهداف سند چشم انداز ،بهبود فضاي کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است .موانع کسب و کار اصطالحا به
مجموعه عواملی اطالق می شود که در راه ايجاد يا استمرار موفق يک فعالیت اقتصادي ،مانع ايجاد کرده و مانع از
سهولت انجام آن شود » .کسب و کار» به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادي از قبیل تولید ،خريد و
فروش کاال و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادي اطالق می شود و »محیط کسب و کار» مجموعه عوامل موثر در
اداره يا عملکرد بنگاه هاي تولیدي که در مديريت بنگاه موثرند ولی خارج از کنترل مديران بنگاه قرار دارند.
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از  26هزار بنگاه در  ۵3کشور در حال توسعه توسط بانک جهانی ،موانع کسب و کار
مورد نظرسنجی فعاالن اقتصادي قرار گرفته است که " نااطمینانی نسبت به سیاستها" مهمترين مانع کسب و کار
معرفی شده است .آفت اين نا اطمینانی به اين دلیل است که نااطمینانی نسبت به سیاستها ،افق سرمايه گذاري را
کوتاه مدت می کند و همین عامل زمینه ساز فعالیت هاي سوداگرانه است و نمی توان از کارآفرينان انتظار نوآوري و
سرمايه گذاري بلندمدت داشت (بیگدلی و همکاران11:139۰ ،؛ احمدي8:1387،؛ اشرافی و فهیمی فر.)21:139۰ ،
فضاي کسب و کار از جمله شاخصهاي تعیینکننده وضعیت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن میتوان به
بررسی و تجزيه و تحلیل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت .محیط فضاي کسب و کار در کشورها هرچقدر شفاف تر
و رقابتی تر باشد ،منجر به افزايش سالمت اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاست هاي مطلوب شده و روند بهبودي
شاخصها ي اقتصادي را در پی خواهد داشت .در اين راستا بررسی وضعیت شاخص هاي کسب و کار چه از نظر خرد
و چه از نظر کالن و تبیین چالش هاي موجود می تواند در ايجاد و توسعه فضاي کسب و کار در کشور مثمر ثمر
باشد .تاثیر فضاي کسب و کار مساعد ،بر افزايش جذب سرمايهگذاري داخلی و خارجی ،ايجاد اشتغال و رشد تولید
ناخالص داخلی مشهود است (خبرگزاري شروع آنالين.)1396 ،
از ديگر سو چالش هاي ملی و بین المللی فراروي بهبود فضاي کسب و کار درايران با استناد به گزارش هاي مرکز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی ،پژوهش (مطالعه ملی) و گزارش  ،2۰1۵محیط کسب و کار بانک
جهانی(مطالعه بین المللی)بررسی شده است.
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در اين پژوهش نتايج ارزيابی  288تشکل اقتصادي از مولفه هاي تاثیرگذار بر فضاي کسبوکار ،نشان میدهد که
«دريافت تسهیالت از بانکها» ،مهم ترين دغدغه فعاالن اقتصادي در بخش خصوصی است .به گزارش مرکز پژوهش
هاي مجلس شوراي اسالمی ،در حال حاضر بیش از  12هزار واحد صنعتی غیرفعال و نیمه فعال در کشور وجود دارد
که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمايه در گردش ،از گردونه رقابت خارج شدهاند .بر اساس اين گزارش ،فعاالن
اقتصادي در بخش هاي مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزي و تجارت مهمترين چالش هاي محیط کسب و کار در
ايران را ارزي ابی و رتبه بندي نموده اند .نتايج اين بررسی نشان میدهد مشکل دريافت تسهیالت از بانکها بیشترين
سهم را در میان ساير مولفه ها به خود اختصاص داده است« .ضعف بازار سرمايه در تامین مالی تولید و نرخ باالي
تامین سرمايه از بازار غیررسمی» و «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترين مولفهها در فضاي
کسبوکار بودهاند که در رتبه دوم و سوم قرار گرفتهاند.
از سوي ديگر ،به دنبال افزايش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال هاي گذشته ،فعاالن اقتصادي
معتقدند «بی تعهدي شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» چهارمین مولفه در
نامساعد شدن فضاي کسبوکار است .در واقع ارزيابیها نشان میدهد چهار عامل اصلی در سخت تر شدن فعالیت
اقتصادي ريشه در مشکالت داخلی داشته است؛ به طوري که در مقابل اين مشک الت فعاالن اقتصادي به «اعمال
تحريمهاي بینالمللی علیه کشور» رتبه پنجم را اختصاص دادهاند« .وجود مفاسد اقتصادى در بخش هاي مختلف»
ششمین مولفهاي است که به اعتقاد فعاالن اقتصادي منجر به نامساعد شدن فضاي کسبوکار شده است.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل در مورد فساد ،ايران در رتبه بندي اين نهاد بینالمللی از میان 174
کشور ،رتبه  134را کسب کرده است .به اعتقاد برخی از کارشناسان ،وجود اين سطح از فساد اداري و اقتصادي
نشاندهنده ضعف سرمايه هاي اجتماعی در کشور است و بايد در اين زمینه فعالیت هاي بیشتري صورت گیرد.
مواردي در زمینه « نرخ باالي بیمه اجباري»« ،بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمايهگذاري» و «ضعف
دادسراها در رسیدگی موثر به شکايتها و اجبار طرف هاي قرارداد به انجام تعهدات» به ترتیب در رتبه هفتم تا نهم
قرار گرفتهاند« .قیمتگذاري غیرمنطقی محصوالت تولیدي توسط دولت » دهمین مولفه تاثیرگذار در نامساعد شدن
فضاي کسب وکار است .موضوعی که به اعتقاد فعاالن اقتصادي در بخش خصوصی قدرت رقابت واقعی را از اين بخش
گرفته و دخالت در نحوه قیمت گذاري در نهايت منجر به از بین رفتن برندسازي در کشور شده است« .محدوديت
قانون کار در تعديل و جابه جايی نیروي کار» « ،تولید کاالهاي غیراستاندارد ،تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدوديت
آن به بازار»« ،زياد بودن تعطیالت رسمی» « ،عرضه کاالهاي خارجی قاچاق در بازار داخلی»« ،برگشت چکهاي
مشتريان و همکاران»« ،موانع تعرفهاي صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه» « ،تمايل مردم به خريد کاالهاي
خارجی و تقاضاي کم براي محصوالت ايرانی مشابه»« ،ضعف نظام توزيع و مشکالت رساندن محصول به دست
مصرفکننده» « ،تعرفه پايین کاالهاي وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار»« ،ضعف
زيرساختهاي حملونقل» و «ضعف زيرساختهاي تامین برق» ديگر مولفه هايی هستند که به اعتقاد تشکلهاي
مشارکتکننده در فضاي کسبوکار اختالل ايجاد کردهاند.
بر اساس پژوهشی که بانک جهانی در ارتباط با فضاي کسب و کار در ايران انجام داده است ،مهمترين موانع بهبود
فضاي کسب و کار در ايران(بر اساس گزارش 2۰1۵محیط کسب و کار بانک جهانی) ،ايران از نظر سهولت
فعالیت هاي اقتصادي و فضاي کسب و کار رتبه  13۰در میان  189کشور جهان را کسب کرده است .شاخص فضاي
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کسب و کار بر اساس  1۰زيرشاخص؛ آغاز کسب وکار ،دريافت مجوز ساخت و ساز ،هزينه دريافت اشتراك برق توسط
شرکت ها ،ثبت دارايی ها ،کسب اعتبارات يا دريافت وام ،حمايت از سرمايهگذاران ،پرداخت مالیات ،تجارت کاال در
جهان ،سهولت اجراي قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکتها محاسبه میشود(بهرامی.)1387 ،
 .8- 4چالش هاي بین المللی فراروي فضاي کسب و کار درايران
در بعد خارجی فضاي کسب و کار می توان به عواملی از قبیل ،تحريم ها ،عدم حضور مؤثر در پیمان هاي اقتصادي
منطقه اي و جهانی ،وضع تعرفه هاي سنگین دوجانبه با برخی کشورها يا بعضی کاالها ،مشکالت بانکی و نقل و
انتقال پول و عدم حضور رايزن هاي بازرگانی در بسیاري از کشورهاي جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد .تعلل در
الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی ،اثرات تخريبی زيادي بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ما وارد کرده و يکی از
عوامل مؤثر در نامناسب بودن فضاي کسب و کار از بعد خارجی در کشور است  .عدم حضور کشورمان در جمع
کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی ،اثرات نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی می
گذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را به صورت منفصل از جامعه جهانی نگه می دارد.
براساس گزارش بانک جهانی ،رتبه کشورمان از نظر سهولت فضاي کسب و کار در جهان و در سال  2۰17و در بین
 19۰کشور در رده  12۰قرار گرفته که هر چند نسبت به سال  ،2۰1۵با  32پله صعود روبه رو شده است لیکن
همچنان از  119کشور در اين حوزه عقب تر بوده ،علی الخصوص که از اين حیث در بین کشورهاي منطقه و حوزه
سند چشم انداز نیز در جايگاه مناسبی قرار ندارد(گزارش بانک جهانی .)2۰17 ،در ذيل جداول مربوط به عوامل
مربوط به سهولت فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز ارائه شده است.
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 .9- 4چالش هاي زيست محیطی ايران
از مهم ترين چالش هاي زيستی محیط ی که بر ساختاراقتصاد ايران بی تاثیر نیست بايد به؛ مشکالت سوء مديريت
منابع آبی ،آسیب ديدگی و فرسايش خاك ،مشکالت تامین انرژي ،آلودگی هوا ،خسارت تنوع زيستی اشاره کرد(گري
لويس.)21 :2۰18 ،
1 .9- 4
آب از منابع تجديد شونده محسوب می شود .با اين حال میزان آن محدود است و توزيع منابع آب نیز در سطح زمین
متعادل نیست .با افزايش جمعیت و شتاب شهري شدن در جهان ،مصرف آب نیز سیر تصاعدي داشته است و هر
ساله به موازات استفاده بی رويه و کاهش کمیت آن ،کیفیت اين منابع ارزشمند نیز درنتیجه انتشار انواع آالينده هاي
شیمیايی ،دفع پسا ب و فاضالب ها و ديگر منابع آلوده کننده ،غیرقابل استفاده شده و از چرخه مصرف خارج می
شوند.
از سوي ديگر ،با افزايش تقاضا در نتیجه رشد جمعیت و توسعه شهري نشینی ،تأمین آب سالم و بهداشتی به عنوان
يکی از مهم ترين چالش جامعه جهانی در هزاره سوم در جهان مطرح شده است (پوراصغر و عسکري.)1 :1394 ،
مهمترين چالش زيست محیطی ايران بحران آب است(مخدوم .)1 :1397 ،ايران به عنوان کشوري خشک يا نیمه
خشک طبقه بندي می شود .بیش از يک چهارم همه خاك ايران را دو بیابان خشک و بی حاصل آن تشکیل می
دهند .بیشتر الگوهاي تغییر آب و هوا پیش بینی می کنند که در آينده نواحی خشک حتی خشک تر خواهند
شد(لويس .)13 :2۰18 ،البته مشکل آب ايران به معناي کمبود آب نیست؛ چرا که ايران مشکل کمبود آب ندارد،
بلکه مشکل «مديريت آب» و منابع آبی است .چه بسا که اگر منابع آب کشور به درستی مديريت شود مشکل آب
هم حل میشود( مخدوم .)2 :2۰17 ،چالش منابع آب براي مصارف شرب ،کشاوزي و صنعت چالش برانگیز خواهد
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شد .به اين دلیل ،روند هشدار دهنده اي براي تنش و فشار منابع آب نیاز می باشد .با روندهاي کنونی رشد ،پیش
بینی شده جمعیت ايران تا سال  ،2۰2۵به  9۰میلیون نفر برسد .اين تعدادجمعیت براي تامین تقاضاي فزاينده خود
به  3۰میلیارد متر مکعب آب اضافی ديگر در هر سال نیاز خواهد داشت(لويس .)۵ :2۰18 ،مساله اي که اگر تامین
نشود ،مشکالت عديده اي را بر سر راه مسیر رشد و توسعه ايران خواهد گذاشت و تمام برنامه ها و برنامه ريزي ها را
مختل می کند.
چالش هايی که در حال حاضر مديريت پايدار منابع آب در ايران در ابعاد داخلی و خارجی با آن روبروست از قرار زير
قابل تقسیم بندي هستند :کسري مخزن و بیالن منفی (اضافه برداشت) منابع آب زيرزمینی ،تبعات اجتماعی پروژه
هاي انتقال آب بین حوزه اي در نقاط مختلف کشور ،تامین آ ب درازمدت کالنشهرهاي ايران ،مديريت نامناسب منابع
آب هاي سطحی .و در بعد خارجی؛ مهمترين اولويت ايران در بعد خارجی ،تفاهم با همسايگان در مورد نحوه تعیین
حقابه و ساز و کار مديريت منابع آبی مشترك (سطحی و زيرزمینی) است(رسولی.)3:1397 ،
 .2 .9- 4آسیب دیدگی و فرسایش خاک
تهديد دوم در حوزه چالش هاي زيست محیطی مربوط به آسیب ديدگی و فرسايش خاك است(امینی نسب:1383 ،
 .)1خاك به عنوان منبع طبیعی تجديد ناپذير ،سرمايه ملی و بستر حیات ،در معرض تخريب بسیارشديدي قرار
گرفته است  .فرسايش خاك ناشی از دو منبع بیابان زايی و جنگل زدايی است .روندهاي تغییر آب و هوا عامل بیابان
زايی هستند .فشار جمعیت – با استفاده بیش از حد از آب – و چراي بی رويه نیز بیابان زايی را تشديد می کنند.
براي مثال خاك زراعی ايران با سرعت  2۰برابر سريع تر از آنچه تشکیل می شود ،از دست می رود و اين مصادف
است با زمانی که ايران براي تضمین غذا براي جمعیت بزرگ و در حال افزايش خود نیازمند افزايش تولید است ،اما
حاصلخیزي خاك اين کشور با شیب تندي روبه کاهش می باشد(لويس )11 :2۰18 ،آلودگی خاك ناشی از دفن
زائدات شهري -صنعتی ،شورشدن خاك بر اثر مصرف نامعقول کودها ،شخم هاي نامناسب زراعی ،ازدست رفتن
جنگل ها و پوشش هاي گیاهی ،نامناسب بودن سیستم هاي آبیاري از عوامل عمده تخريب خاك ايران بشمارمی
روند (امینی نسب . )۵37 :1383 ،نابودي خاك يعنی حذف کشاورزي و صنعت ،و در نتیجه اين امر سبب بحران هاي
زيست محیطی و کاهش امنیت انسانی ( توسعه پايدار) می گردد.
 .3 .9- 4مشکالت تامین انرژی
انرژي به عنوان نهاده اي مصرفی در همه بخش هاي اقتصادي(مرتضوي و همکاران ،)1:1397 ،و يکی از مهمترين
نیازهاي امروز بشر مطرح بوده و بسیاري از روابط و سیاستگذاريهاي کشورها تحت تاثیر آن و يا براي تنظیم عرضه
و تقاضاي آن صورت میپذيرد .بخش انرژي ايران به کلی به سوخت هاي فسیلی متکی است .در حال حاضر ،مصرف
انرژي و میزان سرانه تولید دي اکسید کربن(  ) CO2ايران از جمله باالترين ها در جهان است .اين امر به افزايش
جمعیت ايران و استفاده از ذخاير نفت و گاز طبیعی فراوان آن مربوط می شود .از سوي ديگر نبايد اثر تخصیص يارانه
بر قیمت حامل هاي انرژي را ناديده گرفت .چرا که باعث کاهش قیمت انرژي نسبت به سرانه جهانی و افزايش مصرف
آن می شود .هرچند اين يارانه ها هدف هاي اجتماعی مهمی داشته و در سه دهه گذشته باعث افزايش میانگین طول
عمر ،گسترش آموزش و پرورش ،افزايش درآمدها منهاي مالیات ،شده است .اما امروز خود دولت ازعان می کند که
يارانه ها –به شکل کنونی آن  -مشوق اتالف منابع است و عدم کارآيی را تشويق می کنند و تاثیر فراوانی در تولید دي
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اکسید کربن دارند .اين امر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ايران ،چندان مناسب نیست(لويس )9 :2۰18 ،ارتباط
بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ،پیامدهاي متعدد بسیارمهمی در جامعه می تواند داشته باشد .کشوري که
وابستگی بااليی به انرژي دارد و مصرف انرژي يکی از اجزاي مهم تشکیل دهنده رشد اقتصادي آن است بايد سیاست
هاي مناسبی در حوزه انرژي اتخاذ کند .زيرا هرشوك منفی در تامین و عرضه انرژي می تواند تاثیرات بسیار
نامطلوبی بررشد اقتصادي آن کشور داشته باشد(مرتضوي و همکاران)8 :1397 ،
 .4 .9- 4انواع آلودگی ها و بخصوص آلودگی هوا
در میان همه مسايل مربوط به محیط زيست ايران ،تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت زندگی احتماال آنی تري ن ،ملموس
ترين و مشهود ترين تهديد است .آلودگی هوا در فضاهاي بسته و روباز با تاثیر بر شاخص هاي روانی و فیزيولوژيک
سالمتی افراد باعث خستگی و کاهش اثربخشی و کارآيی فرد شده و در نتیجه کمیت و کیفیت کار و به عبارتی بهره
وري نیروي شاغل کاهش می يابد .همچ نین ،در بخش کشاورزي سطح باالي شاخص هاي مهم آلودگی هوا و
همچنین ازون بر روي محصوالت کشاورزي قابل تامل است .انواعی از سرطان ها با آالينده هاي هوا ،ارتباط دارند که
به گسترش هزينه ها در سیستم هاي مراقبت سالمت اثرمی گذارند  .هزينه هاي مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا
به ويژه از نقطه نظر هزينه هاي سالمت اجتماعی خود به عنوان يک مانع در برابر رشد اقتصادي و در نتیجه توسعه
ي پايدار يک کشور عمل می کند .بررسی ها نشان می دهد که هزينه هاي آلودگی هوا در ايران به طور ساالنه 2۰
میلیارد دالر است که معادل خريد  2۰هزار واگن برقی زيرزمینی يا تاسیس  14۰واحد صنعتی 6۰ ،استاديوم با
ظرفیت  ۵۰هزار صندلی و  9۰۰پارك  6۰هکتاري است .درحقیقت هزينه هاي آلودگی هوا  3الی  4برابر بیشتر از
بودجه توسعه ي دولتی است .در يک مطالعه ي هزينه هاي اقتصادي آلودگی داخل ساختمان و بیرون ساختمان،
بانک جهانی اعال م کرده است که در سال  2۰13ايران حدود  2/2درصد تولید ناخالص داخلی)  (GDPرا براي هزينه
هاي مرتبط با الودگی هوا صرف کرده است (دانشگاه علوم پزشکی ايران .)1396 ،بطور کلی آلودگی هوا به اقتصاد
ايران – به ويژه کشاورزي و حمل و نقل آن لطمه می زند .بهداشت و سالمت عمومی ايران را ضعیف می کند ،نظام
زيستی ايران – به ويژه جنگل ها و مراتع را تحت تاثیر قرار داده و به رابطه با همسايگان غربی ايران لطمه می زند.
 .5 .9- 4تخریب تنوع زیستی
اکوسیستم ها منشأ تولید و عرضه خدمات وسیعی براي جوامع انسانی در سرتاسر دنیا بوده و يکی از عناصر مهم براي
تأمین رفاه اقتصادي و بهزيستی به شمار می آيند .امروزه ،تالش براي مديريت صحیح و اصولی اکوسیستم ها ،پیش
شرط جلوگیري از بروز پیامدهاي ناشی از سوء مديريت آنها تلقی می شود .بررسی عملکرد بسیاري از نهادهاي دست
اندرکار حفاظت از محیط زيست در جهان در طی دهه هاي اخیر و از جمله در ايران ،از اين واقعیت حکايت دارد که
تمرکز جهت گیريها و سیاستهاي حفاظت از محیط زيست ،بیشتر متکی بر اعمال سیاست هاي دستوري و ارشادي
بوده و کمتر از رويکردهاي اقتصادي که در چارچوب ابزارهاي اقتصادي بیان می شوند ،سود برده شده است .بنابراين
استفاده از ابزارهاي اقتصادي در کنار قوانین و مقررات می تواند نقش اساسی و تعیی ن کنند هاي براي حفاظت از
محیط زيست ايفا کند(دانشی و همکاران.)1 :1393 ،کشور ايران به دلیل تضادهاي گسترده اقلیمی ،پیشینه تاريخی
زيستی و نیز توان باالي گونـه زايـی ،زيـستگاه هـاي م ساعدي را جهت استقرار گونه هاي متنوع گیاهی و جانوري
پديد آورده اسـت و وجـود منـاطقی ماننـد منـاطق خزري ،کويري ،کوهستانی و گرمسیري حاشیه خلیج فارس
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زيستگاههاي متنوعی را فـراهم آورده اسـت کـه بـه نوبه خود بر تنوع زيستی ايران افزوده است .از بین رفتن تنوع
بیولوژ يک يکی از مهمترين وحاد ترين مسائل مربوط به محیط زيست و توسعه است .با از بین رفتن هر يک از گونه
هاي بیولوژك ،کشورهاي درحال توسعه که اداره قسمت اعظم ثروت هاي بیولوژيکی جهان را بر عهده دارند ،میزانی
از ظرفیت و توان بالقوه خود را براي دست يافتن به يک توسعه منط قی و قابل قبول از دست می دهند .اين کشورها
از گیاهان وحشی مواد زيادي مانند روغنهاي گیاهی ،موم ها ،فیبرها ،شیرابه و نشاسته تولید می کنند( .موسسه آواي
چیکوي کوير .)1 :1392 ،ايران کشوري است سرشار از تنوع زيستی ،که امروزه بشد ت در معرض انقراض و نابودي
هستند .تنو ع زيستی کره زمین ارزش هاي اقتصادي غیر قابل محاسبه اي براي بشر به ارمغان آورده است که در
بسیاري از موارد غیر قابل درك اند .به هر حال اگرچه درك تمامی ارزش هاي تنوع زيستی امري است غیر ممکن،
اما شکی نیست تنوع زيستی ،پیرامون ما را فرا گرفته و بخش جدايی ناپذير و حیاتی از زندگی انسان محسوب می
شود (.)http:cheeco.org
 .1۰.4فساد در نظام اقتصادي ايران

بزرگترين آفتی که بعد از انقالب اسالمی سمپاشی نگرديد ،آفت ساختار اداري بوده و هست ،ارادت ساالري در خالل
اين سالها بر بخشهاي عظیمی از حوزه تصمیم گیري به صورت يک مشکل اساسی به چشم می خورد .در عرصه
تصمیم سازي و مکانیسم اداري باتوجه به ساختار فرهنگی ،شايسته ساالري و بايسته ساالري زيبنده جمهوري
اسالمی ايران خواهد بود .وقتی هدف داشتن کشوري پیشرفته باشد ،الزاماً می بايست از مديران متعهد و متخصص
استفاده کرد( جعفري و قنبري ،1396 ،به نقل از جعفري .)136 :1382 ،شرکت هايی که با ايران کار میکنند و يا
آن هايی که براي سرمايهگذاري در اين کشور برنامهريزي کردهاند ،با ريسک بسیار باالي فساد مواجهند .طی سالهاي
اخیر شاهد کشف و آشکار سازي موارد متعددي از مفاسد اقتصادي کالن در کشور بوده ايم .از طرف ديگر جايگاه
کشور در شاخص هاي فساد منتشر ش ده توسط سازمان شفافیت بین الملل ،مطلوب نیست(رحیمی بافقی)1:139۵،
سیستم قدرتمندي از جانبداري هاي سیاسی ،قوم و خويشپرستی و تبعیض ها در بعضی بخش هاي اقتصاد اين کشور
رخنه کرده است .پرداختها و رشوههاي نامعمول م عموالً در ازاي دريافت خدمات ،مجوزها و يا قراردادهاي عمومی
دريافت میشود .با اينکه قوانین متعددي در اين کشور وجود دارد که فساد را چه در بخش خصوصی و چه دولتی
توبیخ و مجازات میکند اما اين ها در عمل موثر نبوده و معافیت از مجازاتها بهطور گسترده بهکار گرفته میشود
( .)www.sarpoosh.comنامناسب بودن رتبه ايران در شفافیت اقتصادي به لحاظ شاخص ادراك فساد و میزان فساد
اداري موضوعی است که سال هاست اقتصاد ايران را درگیر کرده است .اگرچه اين موضوع ريشه هاي قديمی و کهن
در نظام اداري و اقتصاد ايران دارد ،اما هرچه اين بیماري بیشتر در اقتصاد ايران بماند ،هدف بزرگ ،يعنی جذب
سرمايه هاي خارجی در راستاي توسعه کشور به عقب می افتد .چرا که سرمايه گذار خارجی اولین مالك خود را
براي سرمايه گذاري در يک کشور ،شفافیت و امنیت قرار می دهد.
 .11.4تحريم ها

اعمال تحريم هاي مختلف بر اقتصاد ايران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی خواهد داشت .تحريم اقتصادي در
واقع دستکاري در روابط و همکاري هاي اقتصادي به منظورتامین اهداف سیاسی است  .در واقع تحريم اقتصادي يک
ابزار سیاست خارجی است که اين امکان را فراهم می آورد که کشور يا کشورهايی ،مقاصد سیاسی خود را نسبت به
کشور هدف به هنگام بروز اختالف اعمال کنند(مرزبان و استادزاد .)2 :1394 ،ايران در بعداز انقالب مورد تحريم
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اقتصادي بوده است .تحريم هاي ايران اغلب يک جانبه و از سوي آمريکا صورت گرفته است .عالوه بر اين در مورد
برخی کاالها ايران مورد تحريم چند جانبه از سوي کشورهاي داوطلب بوده است .کاالهاي دو منظوره مهمترين مثال
آن است .عالوه بر اين در مورد برخی کاالهاي دو منظوره ايران به طور غیررسمی مورد تحريم چندجانبه هم بوده
است .مثال از طرف گروه استرالیا فهرستی از کاالهاي دومنظوره به ايران صادر نمی شود .البته موارد کاالهاي
دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقريبا بسیاري از وسايل الکترونیکی را هم شامل شده است .در سالهاي اخیرموج
هاي تحريم ازعلم وفناوري(به ويژه در حوزه انرژي) به موج محـدود ساختن سرمايه گذاري خارجی و تحريم بانکهاي
تجاري ايـران پیونـد خـورد .عالوه بر اين تحر يم فراگیرتر مالی (شامل بانکها و بیمه ها ،نقل و انتقـال پـول و فلـزات
گرانبهـا ) بـه تحـريم بانک مرکزي اضافه شد .در مرحله ديگر ،تحريم به تجارت (يا اجبار به کاهش داوطلبانه خريد )
نفت و مـشتقات از ايران مبدل شد .پیش بینی هاي بعدي طراحی تحريم تجاري و لجستیکی است(حسینی.)1391 ،
رشد و ترقی شاخص هاي اقتصادي در شرايط تحريم بسیار سخت و پرهزينه خواهد بود.اين امر نیازمند توجه و
مطالعه دقیق توانمندي ها براي مقابله با تحريم و اتخاذ تدابیر ضد تحريمی می باشد.
 .5مهم ترین خواستگاه مشکالت اقتصادی ایران

 .1.۵تمرکز گرائی
با ت وجه به ماهیت سیستم متمرکز الگوي حکومتی ايران؛ در حوزه اقتصاد ،بودجه کشور توسط حکومت مرکزي
تنظیم میگردد .به عالوه حساب اموال و دارايی ها و وجوه عمومی در دستگاه مرکزي نگهداري میشود .اين نحوه
متمرکز مديريت سیاسی در کشور باعث می شود که ،رقابت و پويايی داخلی از بین برود و همه منابع و امکانات در
شهرهاي اصلی متمرکز گردد .کارگزاران حکومتی در رده هاي استانی ،شهرستانی و محلی به اين واقعیت آگاهند که
مرکز تصمیم گیري و تعیین سرنوشت آنها در تهران قرار دارد و براي تايید انديشه هاي اجرايی وکنش هاي سازمانی
خود به قوانین ،آيین نامه ها ودستورالعمل هاي صادره از تهران نیازمندند.
 .2.۵حاکمیت فرهنگ قبیله اي در فرهنگ سیاسی ايران :
بسیاري از تحلیل گران معتقدند که حاکمیت فرهنگ قبیله اي بر جامعه ايران ،مهر خود را بر پیشانی فرهنگ
سیاسی ايران حک کرده است .به گفته دکتر سريع القلم يکی از ويژگی هاي اصلی فرهنگ قبیله اي اولويت دادن به
منافع قومی و قبیله ا ي بر منافع ملی از سوي قبیله يا گروه سیاسی است که قدرت را به دست می گیرند و از نظر او
اين اصلی ترين موانعی است که باعث مشکالت اقتصادي می گردد ،زيرا شرايط يکسان براي همه فراهم نمی آورد.
همچن ین دولت با حذف شرکت هاي خصوصی و در دست گرفتن اداره متمرکز اقتصاد ،تاثیرات مکانی و فضايی را بر
عرصه اقتصاد شکل می دهد.

 .3.۵تکیه بر درآمدهای نفتی.
با توجه به اين که اقتصاد جمهوري اسالمی ايران مانند بر اساس منابع نفت و انرژي قرار دارد ،تکیه بر منابع ارزي
نفت ی اجازه شکل گیري و استفاده از ساير منابع را نمی دهد .امروزه بايد تاثیرات و پیامدهاي مکانی و فضايی جهان
گرايی و تجارت جهانی را نیز بر انديشه حکومت در نظر گرفت که از منظر ژئواکونومیک بر انديشه حکومت ج.ا.ا قابل
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تحلیل است که مهمترين محور آن فعال شدن نقش منطقه اي و بین المللی ج.ا.ا با تکیه بر متغیرهاي مکانی و
فضايی است که روابط دوسويه ايجاد می کند.
 . 4.5عدم شفافیت در نظام اقتصادي ايران
نامناسب بودن رتبه ايران در شفافیت اقتصادي به لحاظ شاخص ادراك فساد و میزان فساد اداري موضوعی است که
سال هاست اقتصاد ايران را درگیر کرده است .سیستم قدرتمندي از جانبداري هاي سیاسی ،قوم و خويشپرستی و
تبعیض ها در بعضی بخش هاي اقتصاد کشور رخنه کرده است .پرداختها و رشوه هاي نامعمول معموالً در ازاي
دريافت خدمات ،مجوزها و يا قراردادهاي عمومی دريافت میشود .با اينکه قوانین متعددي در اين کشور وجود دارد
که فساد را چه در بخش خصوصی و چه دولتی توبیخ و مجازات میکند اما اين ها در عمل موثر نبوده و معافیت از
مجازاتها بهطور گسترده بهکار گرفته میشود
.7جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات
همانطور که قبال نیز اشاره شد ،اقتصاد ايران در حال حاضر با چالش هاي متعددي روبه رو می باشد .پرداختن به
همه آنها و اشاره به جزئیات آن ،در محدوده اين مقاله نمی گنجد .به اين خاطر ،تالش شد تا مهم ترين و چالشی
ترين آنها بر اساس اسناد و نظرات کارشناسان حوزه هاي مختلف کشف و بررسی شود .در مجموع  1۰چالش و يا به
تعبیري ابرچالش حوزه اقتصاد ايران ،شناسايی و مطالعه گرديد .در اين خصوص تالش شد تا به چالش ها از
منظرمحیط و فضاي جغرافیايی ،نگريسته شود .بر اين اساس ،منشاء چالش ها در نظام اقتصادي ايران از دو محور
چالش هاي دورن مرزي و برون مرزي بررسی شد .در بعد درون مرزي  9چالش با منشاء درونی  ،شامل؛ بزرگ بودن
دولت ،وجود رانت و رقابت بخشهاي دولتی ،شبه -دولتی و خصوصی؛ نابرابري و شکاف طبقاتی؛ باال بودن نرخ تورم؛
اقتصاد وابسته به نفت (اقتصاد تک محصولی)؛ باالبودن نرخ بیکاري در جمعیت فعال؛ چالش هاي نظام بانکی؛ چالش
هاي فراروي محیط کسب و کار ؛ چالش هاي زيست محیطی ؛ فساد در نظام اقتصادي ايران ،شناسايی شدند .در
بحث چالش ها با منشاء خارجی ،تحريم مهم ترين عامل و بزرگترين چالش براي نظام اقتصادي ايران محسوب می
شود که به نوعی بر ساير چالش ها نیز تاثیر گذار می باشد.
بطور کلی ساختار اقتصاد کشور دچار ضعف و نارسايی است و قوانین و مقررات جاري در آن ،براي يک اقتصاد
تولیدمحور و مبتنی بر فعالیتهاي سالم اقتص ادي طراحی نشده و در يک چنین ساختار نامطلوبی فضاي مناسبی
براي تولید وجود ندارد .هر گونه حرکت و يا فرمانی هم که از سوي قواي سهگانه کشور براي اجراي اصالحات
اقتصادي در کشور صورت میگیرد يا صادر می شود چون در عمل رفع معايب اصلی ساختار اقتصادي کشور و در
راس آن دولتی بودن اقتصاد را هدف نمیگیرد ،نتايج عملی مناسبی را به دنبال نمیآورد .صاحب نظران حوزه اقتصاد
اکنون يکی از مشکالت مهم اقتصاد ايران را کهولت در اقتصاد ايران و بخصوص کهولت زودرس می دانند که اگر به
موقع درمان نشود می تواند اقتصاد ايران را وارد مرحله کهول ت طبیعی کند که در اين صورت درمان آن از راههاي
عادي ناممکن خواهد بود .آنها رفتارهاي متعارض و سیاست هاي بی ثبات دولت در دهه اخیر در ايران را يکی از
عوامل اصلی سوق دادن اقتصاد ايران به سوي کهولت دانسته و براي خروج اقتصاد ايران از مرحله کهولت ،اصالح
رفتاري دول ت را شرط الزم می دانند .در اين راستا ضروري بنظر می رسد تا دولت براي بهبود شرايط و افزايش
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رضايت عمومی و جلب اعتماد مردم ،و همچنین افزايش پايگاه اجتماعی خود دست به تغییرات مهمی زند که منافع
عموم را بیشتر تحت شعاع قرار دهد .هرچند ممکن است اين تغییرات ،تغییراتی بینادي ن و سخت باشد.
بر اين اساس با توجه به اهداف سند الگوي چشم انداز که به عنوان يک سند فرادستی براي سال هاي آينده تدوين
شده است ،توجه به شرايط فعلی کشور را الزم و ضروري می نمايد .به اين معنی که هر آ نچه در سند الگو براي سال
هاي آتی در نظر گرفته شده است ،زما نی محقق خواهد شد که شرايط مناسبی در راستاي آن حکمفرما باشد .ايران
کشوري در حال توسعه بوده و توجه به تمام ابعاد آن -ساختار سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و زيست محیطی  -بدون
شک مهم و ضروري است .اما بعد اقتصادي به جهت اينکه موتور و محرك تولید بوده ،داراي اهمیت خاص تري می
باشد .چرا که بخش بزرگی از جامعه ايران هنوز در تامین نیاز هاي اولیه خود با مشکل مواجهه بوده و ايجاد زمینه اي
مناسب براي تامین آن ضروري بنظر می رسد .اقتصاد ايران در حال حاضر با چالش هايی رويه روست که در اين
مقاله به آنها اشاره شد .براي اينکه سند الگو در آينده بتواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد ،بايد ابتدا با توجه
به واقعیت هاي موجود ،بکوشد تا نواقص و کاستی ها را در نظر گرفته و با همکاري همه نهاد ها و سازمان ها ،نسبت
به رفع آنها اقدام نمايد .چرا که اگر در اين کار موفق شود ،به بخشی از اهداف توسعه اي خود ،که تامین زيرساخت
براي توسعه است ،دست يافته است .آنچه که می تواند به عنوان نتیجه نهايی اين مقاله و راهبردي در راستاي اهداف
سند چشم انداز مطرح گردد ،توجه به بحث اقتصاد و ابعاد مختلف آن می باشد .ضروري است که ابتدا بحث
درآمدسرانه و منابع درآمدي در نظام ج هموري اسالمی ايران با تاکید بر جامعه انسانی ،و در نظر گرفت ن شان و
منزلت انسان ها به دقت مورد بررسی قرار گرفته و مشکالت اين حوزه رفع شود .يعنی اينکه در سند الگوي پیشرفت
و در بحث مبانی آن توجه به نیازهاي اساسی جامعه انسانی به دقت بررسی و راههاي تامین آن مشخص گردد .اين
نکته اغراق آمیز نخواهد بود که انسان نیازمند به تعالی و بالندگی دست نمی بابد ،مگر اينکه نیازش برطرف گردد .بر
اين مبنا براي رسیدن به آرمان سند در چشم انداز ،1444فراهم کردن بستري که درآن جامعه اي عاري از فقر و
نابرابري و بی عدالتی زندگی می کند ،ضروري بنظر می رسد .اين مهم تنها از طريق تدوين يک الگوي اقتصادي،
مبتنی بر آرمان هاي انقالب و توجه به همه اقشار و ذينفعان میسر می گردد ،که مبناي آن بر محور عدالت اقتصادي،
کاهش فقر ،مشلرکت عمومی و شفافیت نظام اقتصادي استوار می باشد.
در اين راستا براي بهبود شراي ط فعلی کشور و بخصوص کاهش چالش هاي اقتصادي بر مبناي سند الگوي پیشرفت
پیشنهاد می شود که:
 - 1تقويت پشتوانه اجرايی و نظارتی سند الگو ،بگونه اي که از سازوکار نظارتی قوي ،متعهد و کاردان
برخوردار باشد.
 - 2تبديل آرمانگرايی در سند الگو به واقعیت گرايی .اجرا سند الگو برا ساس واقعیت هاي موجود.
 - 3تشکیل يک مجمع عمومی ،شامل نهادها ،سازمانها ،ارگان هاي دولتی ،خصوصی و بخصوص
مشارکت مردم و ذينفعان در فرآيند اجراي سند الگو.
 - 4هماهنگی همه دستگاهها و نهادها با ارائه بهترين عملکرد در شرايط وجود چالش ها و بخصوص
تحريم ها.
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 - ۵تشويق دولت براي ک اهش تصدي گري در امور مختلف و تعويض اختیار در فرآيند ساختار سیاسی
– اداري .تبديل نقش مداخله گري دولت به تسهیلگري .دولت نبايد معامله گر بلکه بايد نقش نظارتی داشته
و تسهیلگر امور باشد.
 - 6سند الگو بايد در راستاي کاهش اختالف طبقاتی بکوشد .اين امر از طريق توانمدسازي منابع
درآمدي گروه هاي اجتماعی ممکن می شود .براين اساس بايد به ايجادزمینه هاي مختلف از جمله
تخصیص اعتبارات خرد و کوچک ،گروههاي توانمند و جوياي کار و بخصوص کارآفرينان را تشويق به تولید
نمايد  .چراکه اين کار زنجیره تولید را شکل داده ،منجر به ايجاد اشتغال و درآمد می شود .از سوي ديگر
نظام مالیاتی قوي اي شکل دهد که به تناسب افزايش درآمد ،نرخ مالیات ،کنترل کننده روند تصاعدي
درآمدهاي کالن دهک هاي باالي جامعه باشد.
 - 7سازوکاري تعبیه گردد که از طريق آن فرآيند سرمايه گذاري و فضاي کسب وکار براي فعالیت
هاي تولیدي از جان ب سرمايه گزاران داخلی و خارجی فراهم گردد.
 - 8زمینه براي تنوع بخشی به منابع تولید ارز و درآمد کشور را متنوع سازد .اقتصاد ايران بر محور
نفت و متعلقات آن می چرخد .اين يک اقتصاد و منبع درآمدي کامال شکننده و پر ريسک است .بايد در
سند به سمت منابع درآمدي ارزآور غیر نفتی حرکت کرد .گردشگري و فعالیت هاي کشاورزي و همچنین
صنايع دارويی گیاهی زمینه هاي خوبی در اين راستاها می باشند.
 - 9هر برنامه و ايده اي که در زمینه توسعه در راستاي سندالگو و يا ساير برنامه ها مطرح می شود،
عاري از زمینه هاي زيست محیطی نیست و نخواهد بود .پس الز م است که تمام جنبه هاي زيست محیطی
به دقت بررسی و جوانب آن مورد توجه باشد .محیط زيست ايران در عصرحاضر بشدت شکننده بوده و
نیازمند توجه ويژه می باشد .قبل از هرکاري بايد ارزيابی زيست محیطی دقیقی از اوضاع کشور در تمام
زمینه ها داشته باشد.
- 1۰در سند الگو ،شفافیت اداري ،بايد به نهايت حد ممکن برسد .بروکراسی اداري کاهش و اعتماد عمومی
را جلب کرده ،فساد در اقتصاد دولتی به حداقل برسد ،نظام بانکی شفاف شده و از اختیار دولت خارج گردد.
چراکه در شرايط فعلی بانک ها اختیار و قدرت چندانی ندارند و همواره باسیاست هاي دستوري مدير ت می
شوند .هرچقدر نظام پولی و مالی از حالت دولتی خارج شود ،رانت و فساد ،اقتصاد زير میزي و زير زمینی
کاهش خواهد يافت .سند الگو بايد از چنان اقتدار و صالبتی برخوردار باشد که بتواند با فساد مبارزه کرده
همواره به دنبال احقاق حقوق مردم باشد .موفقیت هر سندي را مردم و ذينفعان مشخص می کنند .پس
سندالگو بايد از طرف مردم ارزيابی شود .بنظر اين کار بصورت يک نظر سنجی عمومی می تواند برگزار شود
و از از انها خواسته شود تا نظر خود را در اين ارتباط که سند الگوي تا چه میزان نیازها و اهداف انها را در
خود ديده است و چقدر به آن ها در رسیدن به اهداف زندگی شان کمک می کند ،بیان کنند .اين امر سبب
مسئولیت پذيري و مشارکت در اهداف سند از سوي مردم را تقويت می کند.
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