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 ایران اقتصادی امنیت تأمین برای راهربدهایی و چین اقتصادی حتوالت

 های این کشور قادر خواهد الملل به لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی، تحوالت و دگرگونیبا توجه به جایگاه ویژه کشور چین در عرصه بین

های کالن بود تا شرایط و ترتیبات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجاکه، شاخص

اهمیت اثرگذاری تحوالت کشور چین بر اقتصاد و  ای را از خود بروز دادهکنندههای نگراننشانهکه  2015اقتصادی این کشور در سال 

 وچندان خواهد بود.امنیت اقتصادی کشور د

 نددرصد رساند 7درصد به  5/7از گذاری خود را مقامات دولت چین، هدف 2015تا  2012در بازه زمانی  المللی،های بینبراساس داده .

 های آتی این کشور نیز در نظر گرفته شده است.های صورت گرفته، کاهش تدریجی رشد اقتصادی برای سالبینیمطابق با پیش

 رسیده  2014میلیون بشکه در سال  4/10تدریج به به 2000میلیون بشکه در روز در سال  4اضای نفت خام این کشور از حدود میزان تق

 های آتی همچنان روند صعودی خواهد داشت.های صورت گرفته میزان تقاضای انرژی چین در سالبینیاست. مطابق با پیش

 ،های یادشده همواره کمتر بدون لحاظ نفت خام، ارزش صادرات ایران به چین طی سال درخصوص روابط تجاری ایران و چین باید گفت

از ارزش واردات ایران از چین است و این موضوع تراز تجاری غیرنفتی منفی یا کسری تراز تجاری غیرنفتی برای ایران در تجارت با چین 

 را به همراه داشته است.

 ی چین بر اقتصاد ایران و روابط هر چه بهتر میان دو کشور در آینده نکات زیر قابل توجه است:به منظور اثرگذاری مثبت تحوالت اقتصاد 

های بالقوه و موقعیت ترانزیتی از یک سو، و از سویی دیگر، توانایی مصرف فزاینده انرژی چین و اجبار به تأمین آن از منابع خارجی -1

وجود خواهد آورد تا از طریق انجام عنوان شاهراه اصلی انتقال انرژی به این کشور دارد، فرصتی مناسب برای ایران بهکه ایران به

های چینی در بخش نفت ایران(، رکت شرکتهای الزم برای کاهش ریسک انرژی چین از ناحیه ایران )مانند افزایش مشااقدام

باعث شود این کشور در تأمین انرژی خود از سوی ایران احساس امنیت بیشتری داشته باشد و تمایل آن برای خرید نفت از کشور 

 افزایش یابد.

شور منجر شده است و از گذاران این ککه به ایجاد فضای نااطمینان برای سرمایه داخلی چینشرایط حاکم بر اقتصاد با توجه به  -2

 رود،انتظار می ،منظور توسعه صنعت نفت، گاز و بازسازی تأسیسات نفتیبه های خارجینیاز ایران به جذب سرمایهسویی، 

 بهبود یابد.در دوره پساتحریم گذاری خارجی ایران و چین در حوزه سرمایههای اقتصادی همکاری

دات کاالهای صنعتی به سمت کشورهای اروپایی، واردات خود را از چین کاهش دهد. جدای رود که ایران با سوق دادن وارانتظار می -3

 ی با ظرفیت باالبازار هدفتواند آن می تبع، بازار مصرفی گستردهاز بحث واردات کاال از چین، جمعیت بسیار باالی این کشور و به

 ت غذایی کشورمان باشد.غیرنفتی، از جمله صنایع دستی و محصوال پیش روی صادرات کاالهای
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 ایران اقتصاد در پذیریرقابت تقویت راهربدی هایالزام

  مندی از ظرفیت بالقوه استعداد افراد میالدی، بهره 2015-2016با توجه به آخرین گزارش منتشر شده مجمع جهانی اقتصاد در سال

پذیری بیشتری نسبت هایی که از توان رقابتاست. تا آنجا که کشورها مطرح پذیری اقتصاد کشورعنوان وجه تمایز توانایی سطح رقابتبه

 کنند. را تجربه می وری عوامل تولیدها برخوردارند، سطح باالتری از بهرهبه سایر کشور

  ضعیت اقتصاد، به بهبود و جهانی میالدی مجمع 2015-2016پذیری پذیری در آخرین گزارش رقابتای جایگاه رقابتپله 9هرچند صعود

 کشور، گویای ضرورت بهبود توان رقابتی کشور است. 140در بین  74پذیری کشور اشاره دارد، با وجود این، کسب جایگاه رقابت

 بهبود نیافته و در  ،های بنیادین و عوامل مؤثر بر کارآییشاخص فرعی عوامل مؤثر بر نوآوری و پیشرفت برخالف دو شاخص فرعی الزام

های بنیادین و این شاخص نسبت به دو شاخص فرعی الزام 102شته قرار گرفته است. همچنین کسب جایگاه همان جایگاه سال گذ

 عوامل مؤثر بر کارآیی گویای وضعیت بدتر این شاخص است.

 و قتحقی سرانه افزایش راستای در گذاریسرمایه و نوآوری، تمرکز مطالعاتی و دستاوردهای هایو عملیاتی کردن طرح سازیتجاری 

های پژوهشگران، دستیابی به فناوری هایطرح معنوی و مادی هایحمایت کارگیری صنایع نوین، افزایشگذاری و بهسرمایه توسعه،

  .داشت خواهد دنبالبه  را کشور پذیری دررقابت توان و تقویت بنیاندانش اقتصاد تحقق... و نوین با کارآیی باالتر

 به اقتصادی، دستیابی هایزیرساخت توسعه و گذاریافزایش سرمایه راستای در اقتصادی گذارانسیاستمدون  ریزیدر صورت برنامه 

 انجامد. کشور می پذیریرقابت وضعیت به بهبود ایهسته توافق

  ش صنعت، عرضه نیروی کار با نیاز بختناسب ، تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت، آموزش نیروی کار، همسو شدن و کیفیت آموزشبهبود

ساز تقویت زمینه ،های تولیدعوامل تولید و کاهش هزینه وریبا ارتقای بهره ها و...کشور سایر با دانش تغییرات سرعت بیشتر هماهنگی

 پذیری کشور خواهد بود. توان رقابت

 های ناشی های اقتصادی با ایجاد صرفهبنگاههای نوین تولید و تجمیع کارگیری روشهای تولید، بهمندی از تمام ظرفیتدر راستای بهره

دنبال خواهد داشت. در این بین، با توجه به محدودیت  پذیری را در کشور بههای تولید، تقویت توان رقابتاز مقیاس و کاهش هزینه

تأمین مالی و اعطای تسهیالت  رسدروی فعاالن اقتصادی کشور، به نظر میترین مانع پیش عنوان اولین و مهمدسترسی به منابع مالی به

 المللی بینجامد.کشور در عرصه بین پذیریرقابت های تولیدی و بهبود توانمندی از ظرفیتمناسب بانکی به بخش تولید، به بهره
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 ریزی اقتصادی در اقتصاد مقاومتیراهربدهای برنامه

 ها را هماهنگ و در جهت دستیابی به گیرد که به طور متمرکز آنمیهای اقتصادی را در بر ای از فعالیتریزی اقتصادی مجموعهبرنامه

ریزی اقتصادی در کنار مشخص کردن اهداف اقتصادی، مسیر رسیدن به آن را کند. برنامهاهداف مشخص اقتصادی جامعه هدایت می

 سازد. نیز مشخص می

 ساله و  7شروع شد و با اجرای دو برنامه  1327المی، از سال های قبل از پیروزی انقالب اسهای اقتصادی کشور در سالتدوین برنامه

ریزی با هدف هایی که جنگ به بار آورده بود، ضرورت برنامهساله ادامه یافت. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و به دلیل خسارت 5سه برنامه 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور  هایبازسازی اقتصاد کشور، بیش از پیش مطرح شد. همین امر باعث شد تا تهیه برنامه

 کار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.

 های شود که اهداف برنامههای توسعه اقتصادی و اهداف اقتصاد مقاومتی، این حقیقت مهم آشکار میبا کمی تأمل در اهداف برنامه

 ند، بلکه در راستای تکمیل اهداف اقتصاد مقاومتی هستند. توسعه اقتصادی، نه تنها در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی نیست

 های توسعه بعد از پیروزی سازد که تا به امروز هیچ کدام از برنامههای توسعه با اهداف آنها، این حقیقت را آشکار میمقایسه عملکرد برنامه

ریزی اقتصادی به شکل توان گفت که برنامهبنابراین، می اند.ف مدنظر برنامه موفق عمل نکردهاانقالب اسالمی ایران، در رسیدن به اهد

ها در رسیدن به اهداف ریزیتواند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد چرا که برنامهآنچه که تا امروز در کشور متداول بوده است، نمی

 . اندای از اهداف اقتصاد مقاومتی ناکام بودههای توسعه به عنوان زیرمجموعهبرنامه

 ها، نامشخص بودن ابزارها و گویی در وضع قوانین، فقدان ضمانت اجرایی برنامههای توسعه عبارتند از: کلیترین دالیل ناکامی برنامهمهم

گذاری، عدم مقبولیت برنامه بندی در امر سیاستهای موجود در تعیین اهداف، عدم رعایت اولویتهای برنامه، عدم توجه به واقعیتروش

 وی عموم.از س

 ریزی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر شود. بدین ها صورت گیرد تا برنامهالزم است تغییر و تحوالت اساسی در تدوین برنامه

ها لحاظ ها و ... در تدوین برنامهبندی اهداف، ضمانت اجرایی برنامهمنظور، الزم است مواردی مانند استفاده از تجارب گذشته، اولویت

  شود.
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 IPCتأملی در قراردادهای جدید نفتی کشور موسوم به 

 کنونی زمان در متقابل بیع قراردادهای الگوی که معتقدند تولید، افزایش در الگو این مثبت نقش بر تأکید با قراردادها جدید الگوی طراحان 

 .کندنمی فراهم نفت صنعت در خارجی گذاریسرمایه و هاشرکت حضور برای را الزم هایمشوق

 هایشرکت مدیریتی توان به دستیابی و دنیا روز فناوری و سرمایه جذب به نیاز و متقابل بیع قراردادهای در هاضعف برخی وجود 

 .کرد ایجاد را کشور نفتی قراردادهای در بازنگری انگیزه المللیبین

  برخی از مزایای قراردادهایIPC اند از:نسبت به بیع متقابل عبارت 

 یکپارچگی در عملیات اکتشاف، توسعه و تولید. -

 ریسک، ریسک متوسط و پرریسک.بندی میادین کشور و مناطق عملیاتی به کمتقسیم -

 تواند انگیزه تولید صیانتی را افزایش دهد.متقابل که می طوالنی بودن مدت قرارداد نسبت به قراردادهای بیع -

های جدید در براساس رفتار میدان و یافته ،هر مرحلهدر  ایهای سرمایههزینه شودها که موجب میطرحتوسعه پلکانی  -

 د. شواصالح و اجرا ، مرحله قبل

 .هاهزینه طرح %51اقل مشارکت و ساخت داخل به میزان حدتوجه به توان فنی و مهندسی داخلی با الزام به  -

 ها و معایب وارده به قراردادهای برخی از ابهامIPC 

 خارجی هایشرکت به( اکتشافی پروژه 18 و توسعه پروژه 52) کشور گاز و نفت صنعت باالدستی هایفعالیت از عظیمی حجم واگذاری، 

 بردمی باال را کشور گاز و نفت صنعت پذیریآسیب ،است سال 20-25 حدود که شده منعقد قراردادهای طوالنی زمان مدت به توجه با

 .باشد کشور ملی امنیت برای تهدیدی تواندمی خارجی هایشرکت بهکشور  گاز و نفت صنعت وابستگی رفتن باال با مسأله این که

 های خصوصی واجد شرایط برای همکاری با های اساسی در این نوع قراردادها، نحوه انتخاب شرکتیکی دیگر از ابهام

 المللی نفتی است.های بینشرکت

  گذاری در بازارهای مالی، انتقال فناوری و دانش های مختلف جذب سرمایهو روش راهکارهابرخی از منتقدان معتقدند که

رو، نیازی به واگذاری توان از آن استفاده و به صنعت نفت وارد کرد و ازاینمدیریت وجود دارد که به صورت بخشی می

 .های خارجی برای اهداف یادشده نیستامتیازهای فراوان به شرکت

 های مورد پذیرش شرکت خارجی در بخش قرارداد مانند انتقال فناوری، ریسک مفادالزم در خصوص  هایعدم اخذ ضمانت

سازی شرایط فورس ماژور و نیز عدم تبیین مصادیق آن، تبعات حقوقی به دنبال خواهد توسعه و تولید، عدم برجسته اکتشاف،

است و در واقع، تعریف جامع و مانعی با ذکر مصادیق  موضوع شرایط فورس ماژور در قانون تجارت ایران مشخص نشده داشت.

 تواند به قراردادهای نفتی نیز تسری یابد.وجود ندارد که این مسأله می

 رسد منطقی است که ابتدا این نوع الگوی قراردادی برای چند طرح نمونه به کار گرفته شود تا پس از شناسایی به نظر می

های باالدستی و مهم ، برطرف کردن آنها، نسبت به تعمیم این مدل قراردادی به سایر طرحها و معایب احتمالی و سپسکاستی

 کشور اقدام کرد.

 ویژه در زمینه های نفتی خارجی، بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح تعهدات شرکتتشکیل یک نهاد نظارتی مستقل به

توسط  ،های فنی و مدیریتیسازی این مهارتبومیهای فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت و توسعه و انتقال مهارت

      شرکت ملی نفت ضروری است.
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 اقتصادی امنیت برای هتدیدی: کشور هایاستان در خانوارها هزینه -درآمد متوسط افول

 اغلب با کسری بودجه های آنها کمتر است و ها میزان متوسط درآمد خانوارها از جمع متوسط هزینهدر طی یازده سال اخیر و در اکثر سال

 ایم.خانوارها مواجه بوده

 های هدف نتوانست به هدف نهایی خود نائل آید و به دلیل عدم شناخت دقیق گروه 1389ها در سال اجرای طرح هدفمندی یارانه

درصد  8/22وارها با رشد میزان متوسط درآمد خان 1390ای جز افزایش متوسط هزینه خانوارها را به همراه نداشت. بطوریکه در سال نتیجه

 درصد در مقایسه با سال قبل، مواجه شده است. 6/23و میزان متوسط هزینه خانوارها با رشد 

 یابد، این عامل باعث شده تا درآمد پولی خانوارها در مقایسه با درآمد از آنجا که هر ساله با افزایش نرخ تورم، دستمزد افراد افزایش می

 داشته باشد.غیرپولی افزایش بیشتری 

 اند. این امر بیانگر توان دریافت، خانوارهای ساکن شهر تهران همواره دارای بیشترین درآمد بودهای میدر بررسی وضعیت درآمد منطقه

به  عدم توزیع مناسب درآمد در شهرهای کشور است، لذا تبعات ناشی از مهاجرت خانوارها به تهران را با خود به همراه خواهد داشت.

 ت.کشور توسعه متوازنی را تجربه نکرده اس ایهقتصاد منطقارت دیگر اعب

 وری کاهش تنوع در شهرهای دارای درآمد باال به معنی تمرکز درآمد در چند شهر خاص بوده لذا این امر  مانع افزایش بهره

های شاهد افت رفاه در استان گردد. همچنینهای توسعه کشور میافراد و تشویق آنان در گسترش، همکاری و اجرای برنامه

 کم درآمد خواهیم بود.

 های صورت گرفته لزوما شهرهای با باالترین درآمد، باالترین هزینه را نداشته و لذا وجود کسری در بودجه خانوارها اینگونه در بررسی

 ها شدیدتر بوده است.استان

 افزایش یافته است. به  1393-1383های ری بودجه خانوارها در طول سالشود کسبا استفاده از آمار ارائه شده در بانک مرکزی، دیده می

 نحوی که بر تعدد شهرهای دارای کسری بودجه نیز اضافه شده است.

 های مرزی کشور مانند ایالم و خراسان جنوبی از نظر اقتصادی بدتر شده است به نحوی که استان ایالم با وجود برخورداری وضع استان

اند اما پس از گذشت چند سال  و در فاقد کسری در بودجه خانوارها بوده 1383تان از امکانات تولیدی و مالی، در سال کم مردم آن اس

های کشور از های نخست شهرهای دارای کسری شناخته شده است، لذا فاصله مرکز پیرامون استانبه بعد جزء رتبه 1389های سال

 ست.ای رو به گسترش امنظر رفاهی و توسعه

 برابر کمتر  7/5انداز میزان پس 1383نسبت به سال  1393سال اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه در سال  11انداز خانوارها در طی روند پس

 شده و شکاف بین درآمد و هزینه خانوارها در حال افزایش است.

 ادامه این روند آثاری از قبیل تورم باال، دزدی و تهدید امنیت انداز منفی در یک کشور نباید تداوم داشته باشد، در صورت از آنجا که پس

 اجتماعی و اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

 ثباتی بازار ارز نیز به کاهش قدرت خرید خانوارها از طریق کاهش در ها و همچنین بیهای اقتصادی، وجود تحریماجرای برخی طرح

 تولید اثرگذار بوده است.

 گویی آنان تواند به دلیل وجود آمارهای ناصحیح در درآمد افراد به دلیل کمانداز خانوارها میه بر اینکه استمرار کسری در پسعالو

 باشد، اما کاهش در قدرت خرید و فقیرتر شدن خانوارها در طی مدت مورد بررسی با توجه به آمار موجود کامال مشهود بوده است.

 استمرار کنترل نرخ تورم، رونق بخش تولید و افزایش رشد اقتصادی رفاه خانوار را بهبود بخشیده و تواند با گذار میسیاست

 همچنین اصالح بخش درآمدها در پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد را در دستور کار قرار دهد.
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 1380-1392هاي خانوارهای شهری و روستایی کشور طي سال رفاهي حتوالت

با توانند می، بلکه کنندخانوارها را رصد می وضعیت معیشتیتنها نه آن با اطالع از  گذاراناستیساست که  شاخصیخانوار بهترین مصرفی سبد 

 کنند. اتخاذ پیشین های جدیدی برای تصحیح روندهای اقتصادی شناخت کامل الگوهای مصرفی، سیاست

 کننده این واقعیت است که سطح های ثابت )قیمت تعدیل شده با تورم( بیانبررسی هزینه خانوارهای شهری و روستایی براساس قیمت

کاهش یافته است. در  1392میلیون ریال در سال  3/121به رقم  1381میلیون ریال در سال  9/134هزینه کل خانوارهای شهری از 

کاهش  1392میلیون ریال در سال  7/71به رقم  1381میلیون ریال در سال  3/93نیز سطح هزینه کل از  ارتباط با خانوارهای روستایی

 یافته است. 

 حاکی از این امر است که  1392تا  1380های بررسی سهم هزینه خوراکی و غیرخوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی در سال

طی چند سال اخیر مواجه  ،های غیرخوراکیهای خوراکی و کاهش سهم هزینهینهخانوارهای شهری و روستایی با افزایش سهم هز

 اند که این موضوع حکایت از کاهش توان قدرت خرید و رفاه خانوارهای شهری و روستایی دارد.شده

 شامل ضروری  ها، پوشاک و کفش، مسکن و بهداشت و درمان( و کمترها و آشامیدنیهای ضروری )شامل خوراکیبررسی سهم هزینه(

تا  1370های ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، آموزش و تحصیل، رستوران و هتل و اقالم متفرقه( در سال، حمللوازم خانگی

رفاه نسبی خانوارها به واسطه هزینه کرد بر روی کاالهای کمتر  1385تا  1370های حاکی از این حقیقت است که در طی سال 1392

واسطه کاهش قدرت خرید، ی شهری و روستایی بهخانوارها، 1392تا  1385های که در طی سالبه بهبود بوده است. درحالیرو  ،ضروری

توان گفت که سطح رفاه و کیفیت زندگی اند. بر این اساس میانتقال داده ترضروریمخارج خود را از اقالم کمتر ضروری به سمت اقالم 

تنزل یافته است که متأسفانه این روند  1392و  1391، 1390های طی سالویژه به، 1392تا  1385سال  خانوارهای شهری و روستایی از

 ادامه دارد.

دالیل تضعیف وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در طی دوره مورد بررسی ناشی از فضای کالن اقتصادی نظیر شرایط  

های ها و .... بوده است که موجبات افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههتحریمی، اجرای مرحله اول و دوم هدفمندی یاران

 زایی اقتصاد ملی را به همراه داشته است.های اشتغالتولید و محدود کردن ظرفیت

ر جهت کاهش تورم، نیاز به داشتن یک استراتژی بلندمدت د ،های موجود در وضعیت رفاهی خانوارهابر این اساس جهت عبور از چالش

های ایجاد فرصتها، ی تداوم کنترل رشد قیمتهااستیساز  یبهبود توزیع درآمد است که ترکیب و وری، کاهش بیکاریبهبود ارتقای بهره

 هایگسترش حمایت های مهارتی و تخصصی متناسب با بازار کار،ها، حمایت از آموزشی یارانههدفمند، بازنگری در طرح شغلی جدید

  اجتماعی و .... را در برگیرد.
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 شدن برداشته و نفت قیمت کاهش: پول املللیبین صندوق نگاه از منطقه اقتصادی حتوالت
 امللل(ایران )گروه اقتصاد سیاسی و روابط بین هایحتریم

 بینی وضعیت اقتصاد جهان، در گزارش مربوط به نیمه دوم سال المللی پول به عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیشصندوق بین

اندازی از ساختار اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با تأکید بر دو رویداد جهانی مهم، کاهش شدید ، چشم 2015

 ، انجام داده است.5+1ای میان ایران و کشورهای و همچنین دستیابی به توافق جامع هسته 2014اسط سال قیمت نفت از او

 دالر اعالم کرده و انتظار دارد که در  52را در حدود  2016بینی قیمت نفت خام در سال المللی پول در گزارش اخیر خود پیشصندوق بین

 برسد. 2020دالر در سال  63یجی افزایش یابد و به مقدار های آتی قیمت این دارایی به صورت تدرسال

  در سال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(مطابق با برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت در ،

اما  ،کشورهای این منطقه خواهد شدمیلیارد دالر کاهش یافته و همین مسئله باعث کاهش مازاد تراز تجاری  360به میزان  2015

های تعدیل مالی گسترش یابد، احتمال بهبود که قیمت نفت خام در میان مدت تاحدودی بهبود یابد و در کنار آن نیز سیاستدرصورتی

 وجود خواهد داشت.شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس تراز حساب جاری کشورهای عضو 

 المللی پول، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت خام منطقه، رشد اندکی در تراز بینی صندوق بینمطابق با پیش

 های آتی تجربه خواهد کرد.تجاری غیرنفتی خود در سال

 به منا کشورهای صادرکننده نفت منطقه المللی پول، به جز سه کشور قطر، کویت و امارات متحده، سایر از نگاه کارشناسان صندوق بین

 رود. شان به طور متوسط تا پنج سال آینده رو به اتمام میدلیل باال بودن کسری بودجه، ذخایر مالی

 و سپس در میان مدت، به ترتیب به میزان  2016المللی پول، میزان تولید نفت خام ایران در سال های صندوق بینبینیبر اساس پیش

 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. 2/1و  6/0

 به آینده؛ سال 5 طی در هاتحریم شدن برداشته شرایط در ایران واقعی داخلی ناخالص تولید المللی پول،مدل صندوق بین نتایج اساس بر 

 باشد. پابرجا همچنان ایران علیه اقتصادی هایتحریم که بود خواهد حالتی از بیشتر درصد 15 میزان

 که ایران بتواند اقدامات الزم را در جهت ایجاد اصالحات ساختاری مناسب در حوزه فضای کسب و کار، بازار کار و بازارهای در صورتی

 ها دست پیدا کند. وری خود قبل از تشدید تحریممالی خود ایجاد کند، قادر خواهد بود تا با سرعت باالتری به انباشت سرمایه و رشد بهره

  به منظور کاهش نرخ بیکاری آنها، آن است که مناالمللی پول برای کشورهای صادرکننده نفت خام در منطقه بینصندوق پیشنهاد ،

های شغلی، جایگزین بخش دولتی در جامعه نمایند، این امر نیازمند توسعه و بخش خصوصی را به عنوان منبع اصلی ایجاد فرصت

 صادرات غیر نفتی خواهد بود. سازیگسترش  بخش خصوصی و همچنین متنوع

 


