
 

 

  تحريم و اثرات آن بر صنعت خودروسازي كشور

  بيان مسأله

ترين صنايع توليدي است كه نقش و سهم قابل توجهي در در عصر كنوني صنعت خودروسازي يكي از مهم
هاي هاي اخير در كنار سوءمديريتتوليد و اشتغال كشور دارد. مشكالت موجود در اقتصاد كشور طي دهه

باعث شده است صنعت خودروسازي كشور با وابستگي باال، استقالل پايين و گسترده در سطوح مختلف 
هاي جديد، اين پذيري حداكثري شكل بگيرد. اين موضوع باعث شد دولت آمريكا در اعمال تحريمآسيب

اين موضوع مشكالت زيادي براي كشور  هاي تحريمي قرار دهد.ترين بخشصنعت را جزو نخستين و اصلي
  ست.ايجاد كرده ا

  وضعيت موجود

دهد كشورهايي هاي اخير نشان ميبررسي عملكرد و جايگاه كشورهاي مختلف در صنعت خودرو طي دهه
هاي مناسب در اين گذاريكه از سابقه طوالني در صنعت خودروسازي برخوردار بودند و همچنين سياست

بندي جهاني اين صنعت به خود ن جايگاه را در رتبهتريبخش داشتند، بيشتري رشدها را تجربه كرده و باثبات
رغم اينكه صنعت خودروسازي كشور سابقه بيش از نيم قرن در توليد خودرو داشته و به اند.اختصاص داده

ايران را به يكي از كشورهاي با سابقه در توليد اين محصول تبديل كرده است، اين صنعت نتوانسته است 
دهد ايران وضعيت مناسبي آمار ارايه شده نشان مي المللي را كسب كند.عرصه بين جايگاه در خور توجهي در

با توجه به آمار ارايه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران در صادرات و واردات خودرو ندارد. 
كشور  228قرار دارد، اين در حالي است كه در بين  99كشور صادركننده خودرو در جايگاه  224از بين 

  قرار گرفته است.  34واردكننده خودرو ايران در جايگاه 
مشاهده  المللي ارايه شده از ارزش صادرات و واردات خودرو براي ايران و جهانبراساس آمار بينهمچنين 

شود كه صادرات ايران در صنعت خودرو بسيار ناچيز بوده، اما واردات اين محصول رقم قابل توجهي را مي
روند نزولي  2013جز در سال به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه ارزش صادراتي خودرو به

  عودي داشته است.روند ص 2015جز سال ها بهداشته، اما ارزش واردات آن در تمامي سال
هاي هر صنعت را هاي اقتصادي و زيربخشتمام بخش هاي ظالمانه آمريكاهاي ناشي از تحريممحدوديت

هاي مختلفي بر عملكرد هر بخش و صنعت ها اثرات خود را از جنبهدهد. اين محدوديتتحت تأثير قرار مي



 

 

توان و ماهيت عملكردي آن در كشور، ميكنند. با توجه به ساختار توليدي صنعت خودروسازي تحميل مي
واردات قطعات و مواد اوليه توليد، حجم توليد خودرو و بهاي عد مهم هاي اعمال شده از سه بگفت، تحريم

  دهد.تمام شده آن عملكرد اين صنعت را تحت تأثير قرار مي
هاي هاي ناشي از تحريمحدوديتكه كشور تحت تاثير م 1392و  1391هاي دهد در سالنشان مي موجودآمار 

اين  درصدي را تجربه كرده است. 33و  50واردات قطعات خودرو سازي به ترتيب كاهش  ظالمانه غرب بود
درصدي حجم واردات  35به طوري كه در اين سال شاهد كاهش نيز تكرار شده است.  1397موضوع در سال 

  هستيم. 1396نسبت به سال 
توليد اين محصول طي يك دهه اخير روند رو دهد ليد خودرو در كشور نشان ميآمار موجود از وضعيت تو

هاي ظالمانه غرب قرار كشور تحت تحريم كه 1392و  1391هاي سال به رشدي داشته است. در اين بين طي
 45شاهد كاهش حدود  1391توليد خودرو كاهش قابل توجهي را تجربه كرد. به طوري كه در سال  گرفت

توليد  1391رغم كاهش پديد آمده در توليد سال به 1392توليد خودرو در كشور بوديم. در سال درصدي 
هاي ظالمانه اعمال تحريم 1397در سال همچنين  رو شد.درصدي روبه 20خودرو در كشور با كاهش بيش از 

نيز تداوم  1398. اين موضوع در سال درصدي توليد خودرو در كشور هستيم 37آمريكا شاهد كاهش بيش از 
درصدي توليد خودرو نسبت به دوره مشابه  38شاهد كاهش بيش از  1398ماهه نخست سال  4داشته و در 

  سال قبل هستيم.
شاخص قيمت توليدكننده در  هاي ظالمانه غرب قرار گرفته استهايي كه كشور تحت تاثير تحريمدر سال

هاي . به طوري كه در سالشودميرو بهصنعت مربوط به توليد وسايل نقليه موتوري با رشد قابل توجهي رو
تحت   هايي كه اقتصاد كشوردرصد بوده است، اما در سال 6تا  2نبود تحريم تورم اين بخش در بازه مقداري 

 40تورم اين بخش به بيش از   هاي مربوط به آن قرار گرفتهمحدوديتهاي ناشي از تحريم و تاثير شوك
  درصد افزايش پيدا كرده است.

در اين صنعت  توان گفت، تداوم شرايط كنونيبا توجه به اهميت و جايگاه صنعت خودروسازي در كشور، مي
 يهام خوردن تعادلبره، تورم شيافزاي، كاريب شيو افزا ديكاهش تول، گسترش فسادتواند از طريق مي

  امنيت اقتصادي كشور را تهديد كند. در جامعه يتينارضا شيافزاي و اقتصاد



 

 

  يراهكارهاي پيشنهاد

براي خروج الزم براي با توجه به شرايط صنايع داخلي و همچنين وضعيت اقتصادي كشور راهكارهاي زير 
  شود:پيشنهاد ميخش از شرايط كنوني و دستيابي به رشد و توسعه پايدار در اين ب

  يقطعات واردات نيدر تأم يداخل يهاتياستفاده از ظرف -
  باال يقطعات با تكنولوژ ديدر تول يگذارهيسرما يبرا يخارج يفن يهاميبا ت يهمكار -
  انبار شده تماممهين يو عرضه خودروها لياهتمام بر تكم -
  دست دوم يواردات خودروها -
  يخودروساز يهاشركت يتيرياصالح ساختار مد -
  يتوسعه صنعت ياستراتژ نيتدو -

   



 

 

  "پذيري اقتصاديناكارآمدي قوانين در ايجاد بستر رقابت "
 بيان مسأله

هاي مختلف، آن اجراي قوانين و مقررات است، اما از ضروريات مديريت صحيح جامعه و نظارت بر بخش
تواند موجب پذيري اقتصادي، ميوپاگير و ناكارآمد در بسترسازي رقابتوجود قوانين و مقررات پيچيده، دست

 ادي باشد. پذيري اقتصاد شود و مانعي براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصتضعيف رقابت

  تحليل مسأله
پذيري كشورها گزارشي با عنوان منظور بررسي وضعيت رقابتبه هسالپذيري اقتصادي هرجهاني رقابتمجمع

پذيري تحت دهنده شاخص رقابتهاي تشكيلكند. تقريباً تمام مؤلفهمي منتشر» پذيري جهانيگزارش رقابت«
كننده كيفيت تواند بياننوعي ميپذيري بهرو، وضعيت شاخص رقابتتأثير قوانين و مقررات قرار دارند، ازاين

  و كارآمدي قوانين و مقررات اجرا شده در كشورها باشد.
پذيري جهاني پيوسته است. با وجود رقابت شاخص بندير رتبهبه جمع كشورهاي حاضر د 2010ايران از سال 

، هنوز از نظر 2016-2017نسبت به سال  2017-2018پذيري در سال بهبود در رتبه ايران از نظر شاخص رقابت
رتبه و امتياز كسب شده ايران در هركدام  .نداردهاي آنها جايگاه مناسبي پذيري و مؤلفههاي رقابتزيرشاخص

، ارايه شده است. 1در جدول شماره  2016-2017و  2017-2018هاي ها، براساس گزارش سالكناز ر
پذيري براساس گزارش سال هاي رقابتشود، امتياز و رتبه كسب شده در بيشتر ركنطور كه مالحظه ميهمان
بهبود زيادي نداشته است  2016 -2017نسبت به امتياز و رتبه كسب شده براساس گزارش  2017 – 2018

مناسبي قرار ندارد. يكي از داليل اصلي اين موضوع  پذيري در جايگاههاي رقابتو همچنان ايران به لحاظ ركن
اقع، وضعيت نامناسب كار باشد، در ووخصوص در حوزه كسبتواند ناكارآمدي قوانين و مقررات، بهمي
دهنده پيچيدگي وضوح نشانهاي مالي و... بههاي كارآيي بازار كاال، كارآيي بازار نيروي كار، توسعه بازارركن

  هاي تأمين مالي، كارآيي بازار و توسعه بازارهاي مالي است.  و ناكارآمدي قوانين در زمينه
  
  
  
  
  



 

 

  پذيريهاي شاخص رقابتوضعيت ايران از لحاظ ركن -1 جدول
  2016-2017گزارش سال   2017-2018گزارش سال   

 كشور) 138رتبه (بين  امتياز كشور) 137رتبه (بين  امتياز  پذيريهاي رقابتركن
  90  6/3  85  7/3  نهادها 

  59  2/4  57  4/4  ها زيرساخت
  72  6/4  44  2/5  ثبات محيط اقتصاد كالن

  49  1/6  50  6  سالمت و آموزش ابتدايي 
  60  6/4  51  7/4  آموزش عالي

  111  4  100  4  بازار كاال  كارآيي
  134  2/3  130  3/3  بازار نيروي كار  كارآيي

  131  9/2  128  3  توسعه بازار مالي 
  19  2/5  19  2/5  اندازه بازار 

  109  5/3  97  7/3هاي تجاري پيشرفته بودن بنگاه
  89  2/3  66  3/3  نوآوري 

  

رو، يكي هاي آنها تحت تأثير قوانين و مقررات هستند، ازاينپذيري و مؤلفهرقابتهاي تقريباً تمام زيرشاخص

پذيري و دهنده ناكارآمدي قوانين و مقررات بوده، نداشتن وضعيت مطلوب در رقابتاز مواردي كه نشان

شور هاي اخير در كزدايي طي سالهاي مقرراتاندركاران سياستبراساس ادعاي دست هاي آن است.مؤلفه

ايم. با وجود اين، هاي اقتصادي و... بودهزدايي، تسهيل روند اجراي فعاليتاجرايي شدن قوانين مقرراتشاهد 

پذيري مشاهده نشده است و هاي شاخص رقابتدهنده زيرشاخصهاي تشكيلبهبود چنداني در مؤلفه

به نوعي ؛ اندارآيي الزم را نداشتهاجرا شده در اين حوزه اثرگذاري و ك هايقدامشده و اهاي اتخاذ سياست

پذيري شود تواند موجب بهبود رقابتتنهايي نميزدايي بهمقررات دهنده آن باشد كهتواند نشاناين موضوع مي

هاي توانست از كانالآن مي اصالح كاراياين در حالي است كه  ها نيز اصالح شوند.و گاه بايد قوانين و رويه

   .جامعه اثرگذاري مثبت داشته باشدمتعددي بر اقتصاد و 



 

 

ساز تواند زمينهشود و از اين طريق ميپذيري مياجراي قوانين و مقررات كارآمد باعث تقويت بستر رقابت

تواند مشكالت متعدد پايدار باشد. در مقابل، وجود قوانين و مقررات ناكارآمد ميدستيابي به رشد و توسعه 

  صادي كشور را نيز تحت تأثير قرار دهد. ديگري ايجاد كند و امنيت اقت

هاي دولت و هاي تهديدكننده امنيت اقتصادي يك جامعه كاهش اعتماد به سياستترين شاخصيكي از مهم

هاي اجرايي اعتمادي مردم نسبت به دستگاههاي حاكميتي است. ناكارآمدي قوانين و مقررات باعث بيدستگاه

تواند به كاهش مشروعيت نظام و كاهش اثرگذاري اعتمادي در بلندمدت ميبيشود و اين و نظارتي مي

دانند. تهديدي جدي براي امنيت ملي مي سياري از كارشناسان اين موضوع راهاي دولت منجر شود، بسياست

هاي غيرقانوني شود كه تواند باعث افزايش فساد و فعاليتهمچنين تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات مي

قوانين و از سوي ديگر پذيري اقتصادي  شود. تضعيف فعاليت نهادهاي قانوني و افزايش آسيباين امر نهايتاً به 

مقررات ناكارآمد باعث ايجاد شرايط دشوار و پيچيده براي ورود به بازارها، تأمين مالي و همچنين محدوديت 

 ش بيكاري و فقر را به دنبال دارند.شوند كه در نتيجه، كاهش رشد اقتصادي، افزايوري ميدر بهره

منظور شود بهپذيري اقتصادي، پيشنهاد ميبا توجه به نقش قوانين و مقررات كارآمد در فراهم كردن بستر رقابت

  زدايي و اصالح قوانين و مقررات موارد زير مورد توجه قرار گيرد:مقررات

 پذيري ناشي از تعدد قوانين پيچيده و بتمنظور جلوگيري از تضعيف رقازدايي بايد بههيأت مقررات
  هاي كارشناسي جلوگيري كند. ناكارآمد، از توليد مقررات جديد بدون بررسي

 هايي مجازات توان، كه براي اين منظور ميدر نظر گرفتن ضمانت اجرايي الزم براي اجراي قوانين
ها و مسئوالني كه به وظيفه خود در قبال قانون مانند جرايم مالي، انفصال از خدمت و... براي دستگاه

 در نظر گرفت. كنند، عمل نمي

  

   



 

 

  كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي در
  هاي عمراني از طريق فروش اوراق مالياجراي طرح 

  بيان مسأله
پذيري وابستگي اقتصاد و بودجه كشور به درآمدهاي نفتي يكي از مسايل ديرينه كشور بوده كه موجب آسيب

نفتي، انتشار اوراق مالي  اقتصاد كشور از تحوالت خارجي شده است. يكي از منابع جايگزين درآمدهاي
افزايش قابل مالحظه در ميزان انتشار اوراق مالي اسالمي توسط دولت  كشورساالنه در بودجه  .اسالمي است

آمده از اين منابع مالي بدستو  حال آيا بازار ايران قابليت جذب اين حجم اوراق را دارد؟ .اعالم شده است
  را تامين كنند؟ هاي عمرانيد پروژهتوانميمحل 

  مسأله حليلت
شدت دچار محدوديت كرده است و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هاي اقتصادي فروش نفت را بهتحريم

را تغيير  1398كشور در راستاي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت، منابع و مصارف قانون بودجه سال 
يه قانون بودجه درصدي نسبت به نسخه اول 4/88داده و سهم انتشار اوراق مالي اسالمي افزايش زيادي (

بيني شده براي انتشار است، اما ) داشته است. ظرفيت بازار بدهي ايران محدودتر از ميزان اوراق پيش1398
طوري كه متوسط ساالنه افزايش نقدينگي امكان فروش اين اوراق از نظر منابع نقدينگي كشور وجود دارد، به

بيني شده براي فروش در اصالحيه قانون بودجه يشكشور در دو سال اخير حدود دو برابر ميزان اوراق پ
است. در صورت تداوم ثبات نسبي در نرخ ارز و جذابيت نرخ سود اوراق، احتمال جريان نقدينگي از  1398
   هاي بلندمدت به سمت خريد اوراق وجود دارد.سپرده

اجه شود و در صورت وقوع عرضه اوراق (با آن حجم) با كمبود تقاضا مو ،احتمال دارد بايد توجه كرد كه
اين موضوع، عالوه بر بروز كسري بودجه و كاهش توان مالي دولت، دولت ناگزير به افزايش دوباره سود 

بار افزايش سود مانند تشديد ركود اقتصادي، آشكار شود كه وضعيت چالشي و آثار زياناوراق منتشر شده 
ت اجتماعي و سياسي شود و در نهايت، امنيت اقتصادي كشور اقتصاد ايران را بحراني كند و موجب اعتراضا

  ناپذير كند.را دچار آسيب جبران
  راهكارهاي پيشنهادي: 

  شود: در اين راستا، راهكارهاي زير پيشنهاد ميبراي تأمين منابع بودجه كشور و موفقيت انتشار اوراق مالي  
  گذاري در بانكاي مزيت اوراق بدهي دولت نسبت به سپردهرساني و تبليغات رسانهاطالع -



 

 

طور تدريجي و براساس رصدهاي سازمان حضور فعال بانك مركزي در بازار بدهي و عرضه اوراق به -
 بورس

 انضباطي مالي دولتممانعت از تبديل شدن انتشار اوراق به مجوز بي -

 ياتيمال هاييهو توسعه پا ياتيمال يفرارها ييشناساطريق افزايش درآمدهاي مالياتي از  -

  
   



 

 

  بررسي تجربه كشورهاي آسيايي در مقابله با قاچاق
  لهأمس بيان 

قاچاق  شود. دهد و باعث ناكارآمدي آن ميقاچاق پديده شومي است كه هر اقتصادي را تحت تأثير قرار مي
اند و هرنگ كردن آن را داشتها قصد از بين بردن آن يا حداقل كمكه تمام دولت استيك چالش اقتصادي 

  .دارند
توليدات داخل از  شدنموجب خارج  ،قاچاق كاال و عرضه آن با قيمتي كمتر از قيمت كاالهاي توليد داخل

،  افتد.يابد و به دنبال آن، امنيت اقتصادي كشور به خطر ميشود، رشد اقتصادي كاهش ميصحنه رقابت مي
كه بررسي  اندهاي زيادي انجام دادهبسياري از كشورها براي مبارزه، كاهش و جلوگيري از قاچاق، اقدام

   تواند آموزنده باشد. تجارب آنها براي مبارزه با قاچاق در ايران، مي
  لهأمس تحليل 

اقتصادي مركز توجه بسياري از امروزه، به دليل اهميت نقش تجارت در توسعه و پيشرفت، اين فعاليت 
گيرد، مورد توجه كشورهاي دنياست و از آنجا كه در فرآيندهاي تجاري حجم بااليي از مبادالت صورت مي

هايي براي كاهش رو، بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي آسيايي اقدامسودجويان قرار دارد، ازاين
اند. انجام داده ،هاي غيرقانوني در زمينه تجارت)ترين انواع فعاليتبزرگعنوان يكي از قاچاق و مبارزه با آن (به

سازي گمرك در برخي از مبادي يننوبرداري با اشعه ايكس در طرح هاي عكستعبيه سيستم ،به عنوان مثال
 هدف جلوگيري از ي باگامسيس با حمايت مالي بانك جهان با نامسازي طرح نوينورودي زميني و دريايي، 

ايجاد ، ورود غيرقانوني كاال و پيشگيري از تقلب در بيان ارزش و مقدار كاالهاي قيد شده در اظهارنامه گمركي
هاي وسايل هاي بازرسي گمرك، ايجاد سيستم ثبت و بررسي شماره پالكهاي مدار بسته در ايستگاهسيستم

  كيه براي مبارزه و كاهش قاچاق بوده است. نقليه، ايجاد سيستم رديابي وسايل نقليه از جمله اقدامات كشور تر
افزايش مديريت در هر منطقه و مبادي گمركي، ايجاد  منظوربهتقسيم وظايف و مبادي گمركي به تعداد بيشتر 

هاي نظارت بر خطوط راهنمايي براي مبارزه با قاچاق كاال، افزايش كنترل تصادفي در گمرك، استقرار سيستم
اجراي پروژه اصالح و بهسازي نقاط كنترل عوارض پرداختي در مبادي گمركي از اقدامات كشور چين، 

شوراي فدرال درآمد با هدف تسريع در پردازش و انتقال اطالعات  توسط 2002سال فرآيندهاي اداري گمرك از 
ماسيون فرآيندهاي ترخيص، استفاده از آخرين و مربوط به مبادالت تجاري، افزايش كارآيي فرآيندهاي گمركي و اتو

گيري از مديريت افزاري، استفاده از مدل استاندارد مبادله اطالعات تجاري و بهرهافزاري و نرمبهترين تجهيزات سخت



 

 

هاي اندازي سيستمها، نصب و راههاي نظارتي و امنيتي در فرودگاهاقدامريسك از جمله اقدامات كشور پاكستان و 
ديد تشخيص و شناسايي كاالها، اصالحات در حقوق و عوارض گمركي از اقدامات كشور هند در راستاي ج

  هستند. كاال جلوگيري و مبارزه با قاچاق 
   راهكارهاي پيشنهادي

  : شودمي پيشنهاد ايران در كاال قاچاق با مبارزه براي زير راهكارهاي بررسي، مورد تجارب به توجه با
  در مناطق مرزيايجاد اشتغال 

 هاي اقتصادي قاچاقرفع انگيزه 

   حمايت از توليدات داخلي 

   زيرمجموعه آن. عنوانبهگسترش دولت الكترونيك و گمرك الكترونيك 

  
 

   



 

 

  توليد بخش اساسي نيازهاي تأمين براي راهبردهايي تدوين ضرورت
  بيان مسأله

 اين از ناشي داخلي معضالت و آمريكا اقتصادي هايتحريم با توليد بخش اوليه مواد همان يا اساسي نيازهاي
 خارجي، تجارت امروزه كه آنجا ازاست.  شده تبديل داخلي توليد براي بزرگي لهأمس به جاري سال در ها،تحريم

 شمار به ايران جمله از توسعهحالدر كشورهاي در اقتصادي توسعه و رشد براي اهرمي واردات، تركيب ويژهبه
 بخش بر تأثيرگذاري با تواندمي كشورمان عليه آمريكا اقتصادي هايتحريم كه است روشن رو،ازاين رود،مي

 را كشور صنايع و كاهش را ايسرمايه و ايواسطه كاالهاي واردات به وابسته داخلي توليدات خارجي، تجارت
 و ايران اقتصادي توسعه و رشد بر مخربي تبعات بروز سبب شكل، اين به و دهد سوق ورشكستگي سمت به

 و ايواسطه كاالهاي واردات بر موجود هايمحدوديت بر عالوه. شود دولت بر اقتصادي فشارهاي افزايش
 برخي تعطيلي و توليد بخش اوليه مواد واردات بر تأثير با آمريكا اقتصادي هايتحريم كه است بديهي اي،سرمايه
 در محدوديت ايجاد و جامعه مختلف اقشار خريد قدرت تضعيف نتيجه، در و هاقيمت عمومي سطح صنايع،
  . را بدنبال خواهد داشت  ايراني خانوارهاي مصرفي سبد

  تحليل مسأله

 اثرگذاري با است توانسته و داشته همراه به خود با را تبعاتي 1397 سال از آمريكا اقتصادي هايتحريم بازگشت
 تبديل كشور اقتصادي توسعه و رشد آن پي در و توليد راه سر بر مانعي به خارجي و داخلي عوامل بر منفي
 در شود،مي بودجه ساالنه درآمد از بااليي درصد رفتن دست از باعث آمريكا نفتي هايتحريم اول، گام در. شود
 عبارتي، به يا توليد بخش مالي تأمين و شده  روروبه نفتي درآمدهاي چشمگير كاهش با كشور شرايطي، چنين
 دوم، مرحله در. شد خواهد همراه دشواري با دولت براي توليدي صنايع نياز مورد وارداتي كاالهاي ارزي تأمين
 نتيجه، در و كرده محدود مالي وانتقالنقل الملليبين هايسيستم به را ايران دسترسي آمريكا بانكي هايتحريم

 ترتيب،اينبه. است ساخته دشوار نيز را غيرنفتي و نفتي صادرات از حاصل ارزي درآمدهاي به ايران دسترسي
 سو، يك از. دهد قرار تأثير تحت را توليد بخش تواندمي جهت دو از ايران عليه آمريكا بانكي هايتحريم

 با مالي مراودات به قادر مالي انتقالونقل الملليبين هايسيستم به دسترسي امكان عدم دليل به توليدكنندگان
. هستند روروبه مشكل با خود توليد خطوط نياز مورد اوليه مواد تهيه در و نيستند خارجي بازرگانان و هاشركت

 با نزديك ايآينده در نفت، صادرات از حاصل درآمدهاي به دسترسي امكان عدم دليل به دولت ديگر، سوي از



 

 

 است ممكن و شودمي روروبه اساسي كاالهاي توليدي صنايع اوليه مواد ارزي تأمين براي ارزي منابع محدوديت
  .كند مواجه اوليه مواد كسري خطر با صنايع اين

 خارجي تجارت زمينه در خارجي كشورهاي همكاري عدم با توليدي صنايع بانكي، و نفتي هايتحريم از پس
 و ترس دليل به الملليبين هايشركت ايران عليه آمريكا خصمانه هايگيريموضع تشديد با. شدند روروبه

 پيش تا كه داخلي توليدكنندگان ترتيب،اينبه. كنندمي خودداري ايران با معامله از آمريكا هايتحريم از نگراني
 نياز مورد اوليه مواد كل در و تجهيزات و آالتماشين قطعات، تأمين براي دو يا يك درجه هايشركت با اين از

 كمبود با يا هاشركت همكاري عدم دليل به بعد، به اين از كردند،مي نياز تأمين و داشتند همكاري شانصنعت
 و تركوچك هايشركت جايگزيني با يا شوندمي روروبه توليد كاهش و توليد خطوط تعطيلي و اوليه مواد
 . شد خواهند مواجه محصوالت كيفيت كاهش با اوليه، مواد تأمين براي خارجي ترتجربهكم

 با نيز داخلي عوامل است، داده قرار فشار تحت شدتبه را داخلي اقتصاد آمريكا هايتحريم كه شرايطي در
 ثباتيبي و كندي ،ناهماهنگي كه صورت اين به. اندمشكالتي را براي توليد داخل ايجاد كرده خودتحريمي نوعي
 ادامه براي آنها انگيزه كاهش و توليدكنندگان سردرگمي باعث توليد بخش با مرتبط هايگذاريسياست در

 معكوس قاچاق توليدي، صنايع داخلي موانع از ديگر يكي. شودمي جديد هايگذاريسرمايه يا گذاريسرمايه
 اين نياز مورد اوليه مواد كسري ايجاد باعث توليدي صنايع نياز مورد اوليه مواد خروج با قاچاق نوع اين. است
 خطوط گاه و كندمي تضعيف ،كنند تأمين را داخلي مصرف نيازهاي بود مقرر كه را صنايعي و شودمي صنايع
 را اقتصادي توسعه و رونق اينكه بر عالوه داخلي، صنايع تعطيلي كه است بديهي. كشاندمي تعطيلي به را توليد

 دهدمي افزايش شدتبه را كاالها اين قيمت آنها، توليدي مصرفي كاالهاي عرضه كاهش دليل به كند،مي تضعيف
 دوام و صنايع اوليه مواد خروج ادامه صورت در. شودمي جامعه مختلف اقشار بر هزينه فشار افزايش باعث و

 مانند هاييموضوع مردم، عموم بر اقتصادي فشار افزايش آن دنبال به و مصرفي كاالهاي قيمت افزايشي روند
 .بود نخواهد ذهن از دور داخلي هايآشوب

  
  راهكارهاي پيشنهادي

  :دنباش اثرگذار ،توليد بخش مشكالت تخفيف يا رفع راستاي در تواندمي زير راهكارهاي
 تأثيرگذار نهادهاي رؤساي حضور با كارگروهي تشكيل  

 اقتصادي -سياسي راهكارهاي تدوين در تعجيل 



 

 

 استراتژيك صنايع شناسايي 

 كاالها برخي صادرات ممنوعيت براي هاييدستورالعمل تنظيم 

 كشور تجاري شركاي تركيب در تغيير  
   



 

 

  وضعيت رفاهي كارگران با توجه به تورمخالصه مديريتي 

  بيان مسأله
ثباتي اقتصادي در كشور خواهيم بود، نرخ يكي از متغيرهايي كه در صورت عدم كنترل صحيح آن شاهد بي

آثار  آيد كهتورم باال و افسارگسيخته است. افزايش نرخ تورم از جمله متغيرهاي كالن اقتصادي به شمار مي
تواند امنيت اقتصادي و اجتماعي تر است و افزايش ناگهاني و مستمر آن ميدر زندگي روزمره مردم ملموس آن

  جامعه را به مخاطره بيندازد. 

  تحليل مسأله
عوامل اثرگذار بر نرخ تورم شامل عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است كه نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي، 

هاي جهاني و...، جزء داليل اقتصادي و برخي عوامل از جمله ضعف قوانين، رشد نامتوازن افزايش قيمت
هاي ظالمانه عليه كشور و...، جزء هاي توليد، اعمال تحريمضه نهادههاي اقتصادي، محدوديت در عربخش

آيند. در اين بين، آنچه بيش از بقيه مسايل مهم بوده، اين است داليل غيراقتصادي در افزايش تورم به شمار مي
و كننده به معناي افزايش هزينه سبد مصرفي خانوار است كه تورم يا به عبارتي، رشد شاخص قيمت مصرف

از آنجا كه در سبد مصرفي خانوارهاي طبقه متوسط و ضعيف، گروه كاالهاي اساسي از سهم بيشتري 
پذيري اين گروه از افراد جامعه را بيش از كننده (تورم)، آسيببرخوردارند، افزايش شاخص قيمت مصرف

  كند.رو ميوبهبرد. اين موضوع امنيت اقتصادي و ملي كشور را با مخاطراتي ربقيه افراد باال مي
سازي اهداف ها در راستاي پيادهدهد، دولت با انجام برخي اقدامهاي قبل نشان ميبررسي نرخ تورم در سال

درصد در سال  35از حدود (، توانست تا حدود زيادي نرخ تورم را 1396خود (كاهش نرخ تورم) طي سال 
تحميل كند، بكاهد، به  هاتوانست بر دوش خانواراي كه اين تورم ، كاهش دهد و از شدت بار هزينه)1392

درصد در جامعه بوديم،  10، شاهد تورم كمتر از 1397و تا دوماهه ابتدايي سال   1396نحوي كه طي سال 
اما به دليل اثرپذيري نرخ تورم از مناسبات سياسي و فضاي رواني حاكم بر جامعه، شاهد روند رو به صعود 

، 1397. تا جايي كه با توجه به آمار در دسترس از مركز آمار ايران، در اسفند اين شاخص در جامعه هستيم
  درصد رسيد.  5/47نرخ تورم در كشور به حدود 

جانبه اين كشور از هاي آمريكا و خروج يكتوان فضاي رواني ناشي از اعمال تحريمدليل اين موضوع را مي
رسيد از آغاز شد و به نظر مي 1396ز كه از اواخر سال سابقه نرخ اربرجام دانست. از سوي ديگر، جهش بي

ها و افزايش نرخ تورم در ثباتي قيمتهاي خارجي عليه كشور نشأت گرفته باشد، توانست به بياعمال تحريم



 

 

هزار  18ثباتي در بازار ارز توانست در برخي روزها قيمت دالر را به دامن بزند تا جايي كه بي 1397سال 
رساند. همچنين عملكرد نادرست برخي از مردم در اين برهه از زمان موجب شد با افزايش تقاضاي تومان نيز ب

هاي خود از كاهش قدرت خريد و جبران كمبود احتمالي كاالها در منظور مصون نگهداشتن داراييافراد به
دست يكديگر بهل دستزمان اعمال تحريم، تورم ناشي از افزايش تقاضا بر جامعه تحميل شود. همه اين عوام

، در كشور باشيم. حال، چنانچه اين افزايش تورم، در 1398درصدي در خرداد  50دادند تا شاهد تورم حدود 
تواند موجب وكار بيشتري دارند، اين موضوع ميهاي پايين درآمدي با آن سردهكگروه كاالهايي باشد كه 

  كند.شود كه امنيت اقتصادي يك جامعه را با مشكل مواجه ميهاي اجتماعي بسياري از نارضايتي
هاي نظارتي و كنترلي توانست در سه ماه منظور كنترل نرخ تورم در كشور، با اعمال برخي سياستدولت به

ور نرخ تا حدي نرخ تورم را كاهش دهد تا جايي كه براساس آمار منتشر شده در كش 1398منتهي به شهريور 
توان به آن اشاره درصد رسيد. نكته ديگري كه در اين بخش مي 35، به 1398تورم نقطه به نقطه در شهريور 

كرد، اين است كه در بسياري از موارد مردم تورم اعالم شده در كشور را با آنچه در واقعيت جامعه درك 
هريك از كاالها در سبد مصرفي براي انگارند كه اين موضوع ناشي از وزني است كه كنند متفاوت ميمي

و اينكه خانوارها در درك تورم، همواره تورم كاالهاي اساسي را  نداگيري تورم به خود اختصاص داده اندازه
توان گفت، اين موضوع از اعتماد عمومي مردم به رو، ميگيرند. ازايندر سبد مصرفي خود در نظر مي

  كاهد.الن ميهاي رسمي و اظهارات مسؤوگزارش
گيرد، تقاضا براي شود و انتظارات تورمي شكل ميشرايط تورمي در اقتصاد يك كشور حاكم ميكه  زماني

شود تا تورم در گروه يابد. اين افزايش تقاضا موجب ميكاالهاي اساسي بيش از ديگر كاالها افزايش مي
هاي هاي موجود در دهكسهم كاالهاي اساسي در گروهكاالهاي اساسي بيش از ساير كاالها باشد. از آنجا كه 

توان گفت، افراد با درآمد كم يا با درآمدهاي ثابت بيش از ساير افراد پايين درآمدي بيشتر است، در نتيجه، مي
تواند با افزايش فاصله طبقاتي و شوند. تداوم اين موضوع مياز افزايش قيمت كاالهاي اساسي متضرر مي

  ن افراد جامعه، امنيت اقتصادي و ملي را به مخاطره اندازد.ايجاد فقر بي
مقايسه روند تغييرات بين نرخ تورم نقطه به نقطه كاالهاي  خوراكي و دخانيات، كاالهاي غيرخوراكي و 

ها در دهد كه طي دوره مورد بررسي رشد مستمر قيمتنرخ تورم در كشور نشان ميكل خدمات و همچنين 
، 1398نرخ تورم نيز باالتر است، به نحوي كه حتي در فروردين كل كي و دخانيات از گروه كاالهاي خورا

درصد  4/51درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در همين ماه معادل 3/85ها و دخانيات نرخ تورم در خوراكي



 

 

وراكي به نفع توان به اين نكته دست يافت كه نرخ تورم پايين در گروه كاالهاي غيرخبوده است. بنابراين، مي
  كننده اصلي اين گروه كااليي هستند.هاي درآمدي باالست، زيرا افراد با درآمدهاي باال مصرفگروه

توان كه شامل بخش خوراكي و بخش مسكن است، مي هااي خانواربا كنار هم قرار دادن دو بخش عمده هزينه
و در عين حال، نرخ  هاد مصرفي خانواربه اين نكته دست يافت كه اهميت باالي اين دو نوع هزينه در سب

پيش دچار كاهش شده ازباالي تورم در اين دو حوزه رفاه اقشار داراي درآمدهاي ثابت از جمله كارگران بيش
وجوي شغل دوم يا هاي ضروري خانوار، ناچار به جستگونه افراد براي پوشش هزينهاست تا جايي كه اين

  .دهدسطح كيفي زندگي خانوار را نيز تنزل مي شوند كه اين موضوعبعضاً سوم مي

   ي پيشنهاديراهكارها
، رفاهي اقشار ضعيف و كارگرانجلوگيري از ايجاد هرگونه تبعات اقتصادي و امنيتي در حوزه  منظوربه

  شود:راهكارهاي زير پيشنهاد مي
 كنترل نقدينگي 

 كنترل نوسانات نرخ ارز 

 كاالهاگذاري نظارت دقيق بر سيستم قيمت 

 مديريت انتظارات افراد جامعه 

 
   



 

 

   هاي عدالت اجتماعينقش مبارزه با فساد در ارتقاء شاخص
  لهأمس بيان 

 انقالبدهه چهارم  گذارينام حتي و آن گسترش و حفظ براي بسيار اهتمام رغمعلي كه است ايمقوله عدالت
 و رشد مسير در را مشكالتي شكاف اين و داشته مطلوب وضع با بسياري فاصله "عدالت و پيشرفت" به

در  .است اقتصادي فساد كند،مي تشديد را شكاف اين كه عواملي جمله از. است كرده ايجاد كشور تعالي
هاي غيرقانوني و فساد با تحت تأثير فعاليتاست. ايران، عدالت اجتماعي گفتمان محوري انقالب اسالمي 

كاالهاي اساسي و ضروري، بيكاري، خط فقر، توزيع درآمد  ، قيمتهاها و يارانهقرار دادن توزيع منابع، ماليات
  گذارند. شوند و عدالت اجتماعي را زير پا ميو ... منجر به تضييع حقوق ديگران مي

  لهأمس تحليل 
هاي كنند، گروه ديگري شاخصمندي از منابع طبيعي معنا مياي شاخص عدالت اجتماعي را ميزان بهرهعده

گيرند و گروهي نيز توزيع مناسب درآمد را عدالت بيكاري و فقر را به عنوان معيار عدالت اجتماعي در نظر مي
  كنند. عدالت اجتماعي را پايين بودن بيكاري معنا ميدانند. همچنين گروهي اجتماعي مي

فساد باال بوده يا به عبارتي فساد هاي زماني كه عدد شاخص كنترل ها حاكي از اين است كه در بازهبررسي
در جامعه كم بوده، ضريب جيني به عدد صفر نزديكتر و نرخ بيكاري كمتر بوده يا به عبارتي عدالت اجتماعي 

شاخص كنترل فساد روندي  1393تا سال  1388از سال  ،در وضعيت مطلوبي قرار داشته است. به عنوان مثال
 فساد ادارك شاخص عدد چقدر هر شد بيانكه  طور(همان -62/0به  -84/0 افزايشي داشته (بهبود يافته) و از

 يريكنترل و جلوگ ياعمال شده برا هايسياست در كشور خوب وضعيت دهنده نشان باشد، ترنزديك 5/2 به
 بودن مطلوب عدم دهندهنشان باشد، ترنزديك -5/2از فساد است و هر چقدر عدد شاخص كنترل فساد به 

ها نيز، شود كه در همين سالرسيده است. مشاهده مي )است بوده فساد كنترل براي شده اعمال هايسياست
تر باشد، نزديك 0ضريب جيني روندي كاهشي داشته (بهبود يافته، چرا كه هرچقدر ضريب جيني به عدد 

شاخص كنترل ن همچني رسيده است. 36/0به  41/0نشان دهنده توزيع مناسب درآمد در جامعه است.) و از 
رسيده(افزايش يافته)، در همين بازه زماني نرخ بيكاري  1393در سال  -62/0به  1388در سال  -84/0فساد از 

  درصد كاهش يافته است.  44/10درصد به  97/11از 
كاهش يافته كه دقيقاً در همين  1395در سال  -72/0بوده كه به  -62/0، شاخص كنترل فساد 1393در سال 

درصد رسيده است. اين بررسي در ميان برخي از كشورهاي  43/12درصد به  57/10بازه زماني نرخ بيكاري از 



 

 

 تأييد كننده رابطه مثبتي ميان كاهش فساد و افزايش عدالت اجتماعي  ،منطقه هم انجام شد و نتايج بررسي
است. بررسي روابط فساد با عدالت اجتماعي از اين منظر داراي اهميت است كه وجود فساد در جامعه موجب 

هاي غيرقانوني، اشتغال را كاهش و ضريب فعاليت ،شود. به عنوان مثالهاي عدالت اجتماعي ميتنزل شاخص
د كه عنصر مهم چرخه اقتصادي دهد. كاهش اشتغال و گسترش فاصله طبقاتي، كاهش توليجيني را افزايش مي

هر كشوريست را به دنبال دارد. با كاهش توليد داخل، به منظور تأمين نيازهاي ضروري جامعه، به ناچار 
نمايد. بنابراين با ادامه گيرد كه به نوبه خود كاهش توليد را تشديد ميواردات كاالهاي خارجي صورت مي

هاي غيرقانوني، كشور توان رقابت براي جلوگيري از وقوع فعاليتانديشي اين روند در بلندمدت و عدم چاره
  شود. مي تربا سايرين را از دست خواهد داد و اقتصاد كشور به ديگر كشورها وابسته

   راهكارهاي پيشنهادي
  : شودمي پيشنهاد زير راهكارهاي اجتماعي، عدالت هايشاخص ارتقاي و فساد كاهش راستاي در
 ضعيف اقشار از حمايت براي مالياتي صحيح قوانين تصويب و تعيين 

  مديريتي سطوح تمام در ساالري شايسته اصل رعايت 

  الكترونيك دولت گسترش با دولت سازيكوچك 

  بلندمدت هايبرنامه راستاي در اقتصادي هايسياست ثبات . 

   



 

 

  بررسي تجربه كشورهاي اروپايي در مقابله با فساد
  لهأمس بيان 

كشورهاي جهان است. آثار  تمامهاي مشترك در ها و نگرانيفساد اداري، مالي و اقتصادي يكي از دغدغه
شود. كشورهاي اروپايي فساد از لحاظ اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي موجب تضعيف قدرت يك كشور مي

هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي موضوع مستثتي نيستند و سطوح متفاوتي از فساد در بخشاز اين نيز 
اند كه بررسي كشورهاي اروپايي تجارب موفقي در مبارزه با فساد داشته . شودمي در اين كشورها ديده 

   هايي براي مبارزه با فساد در ايران داشته باشد.تواند آموزهتجارب اين كشورها مي
  لهأمس تحليل 

ايران از سطح فساد بااليي نسبت به كشورهاي اروپايي  ،الملليسازمان شفافيت بين هايگزارش بر اساس 
توان ميهاي اقدامات ضد فساد و نتايج آن در كشورهاي اروپايي نشان  از طرفي بررسي برخوردار است،

اقدامات و تجربيات كشورهاي اروپايي در زمينه مبارزه با فساد را مورد بررسي قرار داد و با توجه به شرايط 
تر است. بين كشورهاي اروپايي، سطح فساد در دانمارك پاييندر و موقعيت كشور ايران از آنان بهره جست. 

است.  شدنگيري آنها در واقع جهانيجهتالمللي شدن هستند و هاي دانماركي در حال بينشركت چرا كه
هاي سريع از شوند و با اقداممواجه مي انواع فساد مالي و اقتصادي در بازارهابنابراين، آنها به طور مكرر با 

كنند. از طرفي سطح فساد در يونان نسبت به ساير ها جلوگيري ميهاي غيرقانوني و گسترش آنوقوع فعاليت
، فساد در يونان بيشتر به علت 1هاي خبري بيزينس اينسايدرطبق گزارشتر است. كشورهاي اروپايي باال

الملل از شهروندان كشور يونان به طور متوسط پرداخت رشوه است (براساس نظرسنجي سازمان شفافيت بين
  اند). شهروند در طول يك سال يك نفر رشوه يا زيرميزي پرداخت كرده 4از هر 

- اند. بهكن كردن فساد انجام دادهدانمارك گرفته تا يونان اقدامات بسياري براي ريشهكشورهاي اروپايي از 

مربوط به فساد در بخش  ينقوان يباروپا با تصو يهمبارزه با فساد در سطح اتحاد يچارچوب قانونكه طوري
 لسا از) ACUNC2سازمان ملل متحد ( يمبارزه با فساد ادار يوناروپا به كنوانس يهو ورود اتحاد يخصوص

ضد فساد  يمال يگزارشگر براي ييسيونكم يجادا يمتصم. همچنين اقداماتي نظير شده است دنبال 2008
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ها، افزايش آموزش و آگاهي در زمينه مبارزه با فساد اداري به جهت كمك به شناسايي كاستي، اروپا يهاتحاد
نتيجه چنين اقداماتي اين  ،براي مثالكشورهاي عضو اتحاديه و ... توسط كشورهاي اروپايي انجام شده است. 

ا فساد موفق طور چشمگيري در حوزه مبارزه بسال توانسته است به 15كشور گرجستان در طي است كه 
به رتبه  185پله (از رتبه  100ميالدي توانسته  2017تا سال  2003طوري كه اين كشور از سال ظاهر شود، به

  . ) در شاخص ادراك فساد ارتقاء پيدا كند46
   راهكارهاي پيشنهادي

 : شودمي پيشنهاد كشور، براي زير راهكارهاي فساد، با مبارزه در اروپايي كشورهاي تجارب به توجه با

 از افشاءكنندگان فساد يتحما 

 الكترونيك دولت گسترش يقاز طر يتگسترش شفاف 

  انتخاباتي بودجه در شفافيت طريق از سياسي شفافيت 

  از فساد يشگيريپ يبرا هاييبرنامه تدوين. 

  
 
 


