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 چكيده

هاي يكي از مهمترين شاخص عبارتي نرخ رشد اقتصادي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و يا به •
 هاي بسياري بهنشيب و هاي گذشته فرازاين نرخ در ايران طي سال. آيدعملكرد اقتصادي به حساب مي

شود، با اين ترين داليل اين نوسانات شمرده مياتكاي كشور به درآمدهاي نفتي از عمده. خود ديده است

طور متوسط به 81-86طي دوره (شد اقتصادي كشور روند باثباتي در نرخ ر 80ي وجود از ابتداي دهه
 5/0براساس آمار غيررسمي، ( 87رسد با تنزل شديد آن در سال شد كه به نظر ميمشاهده مي) درصد1/7

  .اين روند متوقف گرديده است) درصد

ي كل كشور را زش افزودهدرصد از ار 25طور متوسط درصد از جمعيت كشور به19اقتصاد تهران با  •
با وجود سهم باالي استان تهران در توليد ناخالص داخلي، متوسط رشد اين استان طي . كند ليد ميتو

همواره باالتر از متوسط رشد اقتصادي كل كشور بوده است و تنها چند استان كه در  80ي هاي دههسال

هاي مختلف در سهم بخش. اندمراحل آغازين رشد خود قرار دارند رشد بيشتري از استان تهران داشته
تفاوت در ساختار اقتصادي ي هاي متوسط كشوري به واسطهي استان تهران، با سهمايجاد ارزش افزوده

ي همچنين سهم استان تهران در ايجاد ارزش افزوده. متفاوت است و موقعيت سياسي و جغرافيايي استان
 به. يز بسيار متفاوت استي همان بخش در كل كشور نهاي مختلف نسبت به كل ارزش افزودهبخش

درصد و در بخش 68 طور متوسط حدود  به 86ر سال هاي مالي دگريعنوان نمونه در بخش واسطه
درصد از كل توليد ناخالص داخلي ايجاد شده، مربوط به استان  41اداره امور عمومي و خدمات شهري 

استان تهران، مربوط به بخش همچنين كمترين سهم . ي قابل توجهي استباشد كه نكتهتهران مي
 . ي كل كشور استدرصد از ارزش افزوده 1/0معدن با 

هاي بسياري از ها و مزيتكشور ما در مسير دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار از پتانسيل •
انساني، تاريخي و طبيعي فراوان و  هايقبيل موقعيت جغرافياي طبيعي و اقتصادي مناسب، سرمايه

توان به ها ميبا استفاده از اين فرصت. هاي متنوع صنعتي، كشاورزي و خدماتي برخوردار استظرفيت

روي اقتصاد كشور قرار دارند پرداخت و به رشد اقتصادي مناسبي دست  هايي كه پيشمقابله با چالش
سنتي و  توان به ناپايداري و پائين بودن نرخ رشد اقتصادي،هاي مذكور مياز مهمترين چالش. يافت

ي طبقاتي، وجود بودن فاصله رم، زيادوآوري، باال و مزمن بودن نرخ تغيرمدرن بودن سطح فن

وري و نامناسب هاي عميق در بازارهاي چهارگانه اقتصاد، بيكاري باال و پائين بودن سطح بهره شكاف
بيعي و مبتني بودن فضاي كسب و كار، وابستگي شديد به صادرات نفت و گاز و خام فروشي منابع ط

  . هاي علمي اشاره كردها و بررسيها بر پژوهشگيرينبودن تصميم



اصول اقتصادي صحيح كارگيري راهبردهاي رشد اقتصادي، همواره بايد در نظر داشت كه در فرايند به •
تواند منجر به ترتيبات نهادي منحصر به فرد و راهبردهاي اصالحي يگانه شود چرا كه  همواره نمي

كنند بلكه اهداف غائي آن ها را تعيين نميهاي اقتصادي، شكل ترتيبات نهادي رشد يا وظايف آنتحليل
سازي اين راهبردها با توجه به مقتضيات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و  بومي نمايند ورا تبيين مي

  . ناپذير استي هدف، امري اجتنابجغرافيايي جامعه

محور پيشنهاد  3بردهاي زير در ر و پايدار در كشور، راهجهت دستيابي به رشد اقتصادي مستم •
 :گردد مي

  سازي ساختارهاي الزمفراهم -1

هاي كار، توليد، ديني در حوزه - رفع تنگناهاي تئوريك مربوط به اصول اقتصادي و مباني ارزشي -

  . بري عوامل توليد و غيرهتأمين مالي، سهم
 .هاي اقتصاديآغاز فعاليت حمايت از حقوق مالكيت جهت تشويق همگان به -

 . كنندگانتصويب و اجراي قوانين مناسب جهت مقابله با فساد، احقاق حقوق توليدكنندگان و مصرف -

 .گسترش و تقويت بازارهاي مالي و سرمايه -

 . وپاگيرحذف قوانين و بوروكراسي اداري زائد و دست -

 .سازماندهي اقتصادي چابك و سازگار با رشد فزاينده -

طور همزمان در نظر بگيرد و انعطاف  نحوي كه حقوق كارگر و كافرما را به ار مناسب بهقانون ك -

 .كافي به بازار كار ببخشد

 .زا هاي اقتصادي مبتني بر توسعه و تعالي همه جانبه و درون تأكيد بر رويكرد -

 .اي و جهاني هاي منطقه تعامل فعال، هوشمندانه و مناسب با اقتصاد -

 .هاي جبراني و باز توزيعي درآمد و ثروت تسازي سياس هدفمند -

هاي بلندمدت توسعه  هاي تمركززدايي و توزيع عادالنه ثروت با توجه به راهبرد اجراي سياست -

 .ها استان

هاي متكي بر گذاري در بخشتأكيد بر سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي رشد و توجه به سرمايه -

  .دانش

 .هاي نوين در اقتصادمتناسب با پيشرفت نهادسازي -

 .وري عوامل توليدترويج و باورسازي فرهنگ افزايش بهره -

 .هاي الزم در اقتصاد و تجارت الكترونيكتسريع در ايجاد زيرساخت -



هاي ها براي توسعه دانش و تحقيقات در كشور و گسترش فعاليتتقويت نهادها و زير ساخت -

 . اقتصادي مبتني بر نوآوري

 

 عامالت خارجيبسط و گسترش ت -2

  گسترش تجارت خارجي- 2- 1

اي در حوزه اقتصاد و هاي منطقهفراهم نمودن شرايط الزم جهت عضويت و پيوستن كشور به پيمان -

  ).مانند سازمان تجارت جهاني(بازرگاني 
پذيري در فضاي اقتصادي و توجه به آزادسازي تجاري به  اد مقدمات الزم جهت افزايش رقابتايج -

 .صورت تدريجي

 .هاي ارز آزاد و رقابتيتأكيد بر نظام ارزي شناور مديريت شده و توجه به نرخ -

 .المللي ها و مجامع بينحمايت مؤثر دولت از فعاالن در حوزه تجارت خارجي در صحنه -

  
 گذاري خارجيگسترش سرمايه - 2- 2

  .ربوطههاي خارجي به كشور و اصالح قوانين مرفع تنگناهاي سياسي و اقتصادي ورود سرمايه -

 .گذاري خارجيگذاران و سرمايهسازي ديپلماسي خارجي جهت جذب سرمايهفعال -

سازي شرايط جذب منابع مالي هاي خارجي و فراهمكننده از سرمايهحمايت از بخش غيردولتي استفاده -

 .خارجي توسط اين بخش

ي ند بانك توسعهمان(اي المللي و منطقههاي بينسازي شرايط جذب تسهيالت بانكي بانكفراهم -
 ).اسالمي

 .گذاري در كشورسازي بازارهاي مالي و سرمايهگسترش و فعال -

 .گذاري مشترك خارجي در كشورگسترش سرمايه -

 

 ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و اصالح ساختار نظام دولتي  -3

 گسترش و تقويت بخش خصوصي- 3- 1

  .سازي آنبهبود فضاي كسب و كار و روان -

هاي ريان تأمين منابع طرحهاي مالي و سرمايه در انتقال منابع خرد به جبهبود نقش بازار -

 .مقياس غيردولتي گذاري بزرگ سرمايه

 .گذاري توليد و تجارتافزايش سهم بخش غيردولتي در سرمايه -



 .هاي اقتصاديهاي اقتصادي دانش بنيان و دانش محوري بنگاهحمايت از استقرار و توسعه بنگاه -

هاي اقتصادي در امور آموزشي، پژوهش و هاي غيرنقدي دولت به بنگاهايتمنحصر كردن حم -

 .اطالعاتي

فراهم نمودن ابزار و سازوكار مناسب جهت نظارت بر فرآيندهاي حاكم در بخش خصوصي، با جلب  -

 .مشاركت و تعامل با ذينفعان در اين بخش در راستاي ممانعت از ايجاد انحصار

 

  هاي دولتينهاصالح ساختار تأمين هز- 3- 2

  . تغيير نگاه دولت به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن -
 . هاي دولتاصالحات مالياتي، در جهت تأمين هزينه -

 . انضباط مالي دولت و عدم ايجاد كسري بودجه تا حد امكان -
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 13                                                      )با تمركز بر استان تهران(ها و راهبردهاي رشد اقتصادي در ايران  بررسي چالش

 

 مقدمه   -1

اخص در حقيقت اين ش. هاي اصلي عملكرد اقتصادي است توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص
شود و روند تغييرات آن در طول زمان مبين  اقتصادي هر كشور محسوب مي كننده قدرت و بنيه تبيين

انداز جمهوري اسالمي  در سند چشم. هاي موجود در نظام اقتصادي كشور است چگونگي كاركرد سازوكار

ت و توان توليد اقتصاد كشور با هاي كلي برنامه چهارم توسعه، ارتقاي قدر  و سياست 1404ايران در افق 
در قانون برنامه چهارم توسعه نيز . مورد تأكيد قرار گرفته است» رشد پرشتاب و مستمر«هاي  ويژگي

تعامل «، »توسعه مبتني بر دانايي«، »رشد مستمر و پايدار«احكام صادره در محورها و مضاميني همچون 
اما بررسي روند . در راستاي تأكيد بر رشد اقتصادي است »پذيري اقتصاد رقابت«و » فعال با اقتصاد جهاني

دهد كه شرايط طي شده، چندان هاي پاياني آن نشان مي د طي برنامه چهارم و به خصوص سالموجو
خصوص در شرايطي به ،باشد و براي بهبود روند موجود و تركيب رشد توليد ناخالص داخليمطلوب نمي

هاي اصالح ساختار و  ستانه تصويب قرار دارد، الزم است برخي از راهبردكه برنامه پنجم توسعه كشور در آ
سازي در اين ميان توجه به بومي. پذيري از روند تحوالت بيروني مورد توجه جدي قرار گيرد كاهش آسيب

ريزي جهت حفظ وضعيت هاي جهاني به دست آمده و همچنين برنامهراهبردهاي رشد كه عمدتاً از تجربه
شود پس از  لذا در اين گزارش سعي مي. ار استاي برخوردصادي در بلندمدت از اهميت ويژهرشد اقت

هاي گذشته، مشكالت و معضالت پيش روي آن طي آن مروري كوتاه بر روند رشد اقتصادي طي سال

  .ترين راهبردهاي دستيابي به رشد اقتصادي اشاره گرددمها، به مهسال
  

  هاي گذشتهالص ملي ايران طي سالبررسي روند رشد توليد ناخ -2

دهد كه همواره كشور ما به واسطه اتكا هاي گذشته نشان ميبررسي روند رشد اقتصادي كشور طي سال

كه در كنار به طوري. به درآمدهاي نفتي، نوساناتي را همسو با نوسانات قيمت نفت تجربه كرده است
و (رقمي نيز هستيم  هاي رشد دوز آن، شاهد نرخي زماني كوتاهي پس اهاي رشد منفي، در فاصلهنرخ

تاكنون  1338كه روند رشد توليد ناخالص داخلي را از سال ) 1(اين موضوع در نمودار شماره ). برعكس
در اين نمودار متوسط نرخ رشد اقتصادي در مقاطع مختلف نيز نشان . خوبي مشهود استدهد، بهنشان مي

شود با گذار از دوران انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، نمودار ديده ميطور كه در همان. داده شده است
سوي يك روند با ثبات در حال زياد دور شده و به العادهنرخ رشد اقتصادي به تدريج از نوسانات فوق

  .به ثبات قابل قبولي رسيده است 80ي اين روند نهايتاً در اوايل دهه. حركت است
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  1338- 1386رشد توليد ناخالص داخلي از سال  روند) 1(نمودار شماره 

  پورتال بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :منبع

  

  1380-1387هاي روند تغييرات نرخ رشد اقتصادي طي سال) 2(نمودار شماره 

  
  هاي اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانگزارش :منبع
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ارائه شده ) 2(در نمودار شماره  80ي ر موضوع، نرخ رشد اقتصادي كشور در دههتبراي بررسي دقيق

هاي شيببا وجود فراز و ن 86توان دريافت كه رشد اقتصادي تا سال با نگاه به اين نمودار مي. است
 1/7طور متوسط شاهد رشد ه ها بكه طي اين سالثباتي را طي كرده است به طورياندك، روند با

 7/6 به يكباره دچار سقوطي شديد گرديده و نرخ رشد 1387ايم اما اين روند در سال دهدرصدي بو

درصدي رشد  2/5، كه در واقع نشان از كاهش 1رسيده است 87در سال 5/0درصدي سال قبل از آن به 
توسعه  عالوه بر اين بايد اشاره نمود بنا بر اهداف تعيين شده در برنامه چهارم. دارد 87اقتصادي در سال 

شود كرد، اما با نگاه به آمار مشاهده مي درصد را تجربه مي 8كشورمان بايد به طور متوسط رشد اقتصادي 
و   6/7به ترتيب  1387و چهار سال منتهي به سال 1386كه متوسط رشد براي  سه سال منتهي به سال 

  .2تري دارددرصد بوده است كه در جاي خود نياز به بررسي جامع 5/3
ست در اين بخش رشد هاي گذشته، ضروري ااز بررسي روند نرخ رشد اقتصادي كل كشور طي سالپس 

مروري بر اقتصاد . ها و جايگاه استان تهران را در اين ميان مورد بررسي قرار دهيم اقتصادي استان
هاي گذشته داراي عملكرد اقتصادي بهتري دهد برخي مناطق طي سالهاي مختلف، نشان مياستان

اين رشد فزاينده ناشي از ساختار . اندتري داشته كشور، رشد اقتصادي باال بوده و در مقايسه با ميانگين

ريزي  گذاري و برنامههاي مختلف و سياست هاي نسبي در فعاليت وجود مزيت تر،اقتصادي مناسب
 هر منطقه در زمينه هاي نسبي ها و مزيت در مقابل، ناديده گرفتن استعدادها، توانايي. اي است منطقه

مناطق  بالقوه هاي ها متناسب با امكانات و ظرفيت گذاري شود، سرمايه هاي اقتصادي باعث مي فعاليت
همچنان روند توسعه نيافتگي  اي، هاي متعدد توسعه ملي و منطقه صورت نگيرد و با وجود اجراي برنامه

هاي كشور را در جاري و متوسط رشد استان جدول زير ارزش توليد ناخالص داخلي. اين مناطق ادامه يابد
  .دهدنشان مي 1380 -86ي دوره

  

                                                             

زارت اساس برآوردهاي اوليه بانك مركزي ارائه گرديده است و با توجه به اختالف معيارهاي محاسباتي كه بانك مركزي و واين نرخ رشد بر - 1
 .هاي صنعتي وجود دارد اين رشد حداكثر به يك درصد خواهد رسيدصنايع در تعيين كارگاه

شود اما به واقع تنها عامل همچنين بايد اشاره كرد كه اگرچه عمده اين تغييرات به شرايط دشوار مالي جهاني و بحران جهاني نسبت داده مي  -2
ود بوده و همانگونه كه مشاهده در ابتداي راه خ 1387الي جهاني دانست چرا كه اين بحران در سال توان بحران م گذار بر اين روند را نميتأثير
  .درصدي بوده است 3داراي رشد اقتصادي  2008شود اقتصاد جهاني در سال  مي
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  )ميليارد ريال( 1380- 86ي هاي كشور را در دورهارزش توليد ناخالص داخلي جاري و متوسط رشد استان) 1(جدول شماره 

 86 85 84 83 82 81 80 نام استان
متوسط رشد درصد 

  86الي  80اقتصادي 

 25,4 3،058،797 2،380،516 1،941،188 1،554،811 1،189،287 954،240 733،909 كل كشور

 22,5 102،340 83،047 68،258 58،239 44،665 37،539 29،029 آذربايجان شرقي

 21,8 55،302 46،950 37،325 29،516 24،363 19،919 15،873 آذربايجان غربي

 23,2 27,442 22،172 17،658 14،737 12،072 9،632 7،417 اردبيل

 25,7 189،202 142،793 119،267 101،373 74،364 55،806 44،231 اصفهان

 41,4 38،423 26،728 19،417 11،366 5،985 4،804 4،942 ايالم

 49,3 69،072 47،539 41،558 48،421 37،640 13،034 9،118 بوشهر

 26,1 778،952 594،033 475،521 394،275 312،052 245،045 192،116 تهران

 24,7 17،979 14،622 11،576 8،902 7،348 6،011 4،752 و بختياريچهارمحال

 33,4 15،620 11،715 8،984 6،590 -  -  -  خراسان جنوبي

 20,8 145،184 115،407 92،969 76،480 72،262 57،957 46،271 خراسان رضوي

 26,9 19،191 15،925 11،708 9،425 -  -  -  خراسان شمالي

 28,0 493،080 367،375 305،033 227،492 162،268 142،061 97،663 خوزستان

 23,8 24،459 21،134 17،108 13،146 9،990 7،911 6،018 زنجان

 25,8 23،133 18،718 15،135 13،115 9،051 7،237 5،772 سمنان

 21,9 27،606 23،131 20،013 15،482 12،365 10،210 8،382 بلوچستان سيستان و

 25,3 125،276 98،887 79،128 67،341 52،488 42،333 31،470 فارس

 21,6 39،384 32،640 25،896 20،519 16،675 13،830 12،042 قزوين

 24,6 27،321 21،437 18،017 15،345 11،773 9،638 7،383 قم

 24,5 27،561 22،308 17،464 14،282 11،211 9،022 6،772 كردستان

 23,5 85،362 68،730 49،259 37،011 29,345 25،282 20،178 كرمان

 25,0 41،536 33،641 27،787 22،852 17،446 13،694 10،641 كرمانشاه

 17,1 92،324 90،684 79،901 60،961 41،431 36،946 30،858 بويراحمد كهگيلويه و

 22,0 36،130 28،729 24،662 21،182 16،499 12،961 10،159 گلستان

 22,0 62،905 49،606 41،453 34،155 28،649 23،660 18،494 گيالن

 21,9 32،916 28،398 22،124 17،898 14،523 11،868 9،952 لرستان

 23,3 94،960 75،733 64،255 51،953 43،282 34،647 27،510 مازندران

 23,4 59،965 49،400 38،109 32،786 25،769 22،022 17،615 مركزي

 23,5 51،529 41،731 35،718 31،888 22،568 17،415 14،829 هرمزگان

 24,6 41،897 32،417 26،076 22،224 16،589 14،153 11،165 همدان

 27,4 39،187 30،377 22،920 16،786 14،056 11،713 9،101 يزد

  مركز آمار ايران: منبع
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هاي لدرصد از جمعيت كل كشور طي سا19شود استان تهران با حدود گونه كه مشاهده ميهمان

از نظر . درصد از توليد ناخالص داخلي كل كشور را توليد نموده است 25طور متوسط  گذشته، همواره به
در  3هاي ملي به قيمت جارياساس ارقام حسابي نيز، استان تهران برمتوسط رشد توليد ناخالص داخل

الم، خراسان جنوبي، هاي بوشهر، ايترتيب پس از استان درصد رشد، به 1/26با  1380-86ي دوره

  . گيردي هفتم و باالتر از متوسط كل كشور قرار مي در رتبه 4خوزستان، يزد و خراسان شمالي
با توجه به اين نكته كه رشد اقتصادي و يا همان رشد توليد ناخالص داخلي در واقع ميانگيني از رشد 

اي، سهم د ملي و منطقههاي مختلف است، در اين قسمت جهت ايجاد شناخت بهتر از اقتصابخش
هر بخش مورد  5يهاي مختلف از توليد ناخالص داخلي را با استفاده از آمارهاي ارزش افزودهبخش

  . دهيمبررسي قرار مي
ميليارد ريال توليد  3،030،941از مجموع  1386ي منتشر شده، در سال آخرين آمار ساالنه براساس

 658،884ميزان  ، بيشترين ارزش افزوده به)قيمت بازار به قيمت جاري به(ناخالص داخلي كل كشور 
هاي سهم ارزش افزوده رشته فعاليت) 3(نمودار شماره . ميليارد ريال در بخش معدن ايجاد شده است

 در اين نمودار مشاهده. گذاردبه نمايش مي 1386مختلف اقتصادي از توليد ناخالص ملي را در سال 

فروشي،  فروشي، خرده درصد، بخش عمده 13، بخش صنعت با درصد 22گردد كه بخش معدن با  مي
درصد و كشاورزي 12 درصد، مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار با  13تعمير وسايل نقليه و كاالها با 

هاي مختلف ي بخشهاي اول تا پنجم را در ايجاد ارزش افزودهدرصد، به ترتيب رتبه 9داري با  و جنگل
   .انداختصاص دادهاقتصادي به خود 

  
  

  
  

  
  

                                                             

ها لحاظ شده اثر تورمي در تمام استانكه اما با توجه به اين. ي توليد ناخالص داخلي به قميت جاري، اثرات تورمي نيز وجود دارددر محاسبه -  3
  .ي اين ارقام بالمانع استاست، مقايسه

هاي رشد اقتصادي از پتانسيل هايي كه رشد بيشتري از تهران دارند در مراحل آغازين رشد اقتصادي قرار داشته و بر اساس تئورياغلب استان -  4
  .باالتري در رشد اقتصادي برخوردارند

هاي در توضيح كلي اين روش بايد گفت ابتدا ارزش افزوده بخش. ، روش ارزش افزوده استي توليد ناخالص داخليي محاسبههايكي از روش -  5
گيرد تا توليد ناخالص ها مورد محاسبه قرار ميي تمام بخشطور مجزا محاسبه شده و در مرحله بعد مجموع ارزش افزودهمختلف اقتصادي به

  .دست آيدداخلي به
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  1386سال  هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص ملي درسهم ارزش افزوده رشته فعاليت )3( نمودار شماره

  

  مركز آمار ايران :منبع

  
دهد، ساختار اقتصادي و سهم ها نيز نشان ميي اقتصادي در استانهاي عمدهبررسي ارزش افزوده بخش

ي برخورداري از امكانات و منابع توليد متفاوت و از سوي ديگر به دليل واسطه ها از سويي بهاين بخش
تي از توليد ناخالص تنگناهاي اقتصادي هر منطقه، شكل يكنواختي نداشته و در هر استان با تركيب متفاو

اين . باشداستان تهران نيز از اين امر مستثني نمي. هاي مختلف اقتصادي مواجه هستيم داخلي در بخش

درصد از كل توليد ناخالص داخلي كل كشور را  48/25طور متوسط به 1386تا  1380هاي استان در سال
پذيرفته در استان تهران با كل  رود تركيب توليد صورتطور كه انتظار مياما همان. ايجاد نموده است

ساختار اقتصادي و موقعيت  ها عمدتاً ناشي از تفاوت دراين تفاوت. هاي اساسي استكشور داراي تفاوت
ي تركيب توليد كل كشور با استان منظور سهولت مقايسه به. باشد ياسي و جغرافيايي استان تهران ميس

 .تهران، نمودار زير ارائه شده است
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  1386هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص استان تهران در سال سهم ارزش افزوده رشته فعاليت) 4(نمودار شماره 

  

  ركز آمار ايرانم: منبع

  
هاي اساسي در بين ساختار اقتصادي تهران و اقتصاد كشور نيز وجود تفاوت) 4(و ) 3(ي دو نمودار مقايسه

 عنوان مثال سهم بخش معدن و بخش كشاورزي در اقتصاد ملي بسيار قابل توجه به. نمايدرا تأييد مي

به خود ين دو بخش در اقتصاد تهران سهم ناچيزي را هاي مرتبط با ا اين در حالي است كه فعاليت. است
هاي مرتبط با اداره خدمات عمومي و هاي مرتبط با حمل و نقل و فعاليت اند و فعاليتاختصاص داده

در كنار آن، . اند خدمات شهري جاي اين دو را در پنج فعاليت عمده اقتصادي كشور از آن خود كرده
فروشي، تعمير وسائل نقليه و  هاي مرتبط با عمده فروشي، خردهتصنعت، مسكن و مستغالت و فعالي

  .اند كننده ارزش افزوده بودهء پنج فعاليت اقتصادي عمده ايجادكاالها در هر دوي اقتصاد ملي و تهران جز
در اين قسمت سهم . توان مورد مقايسه قرار داداقتصاد تهران و كل كشور را با رويكرد ديگري نيز مي

ي همان بخش در كل كشور مورد ي ايجاد شده در استان تهران را نسبت به ارزش افزودههارزش افزود
  .دهيممالحظه قرار مي
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  هاي عمده اقتصادي كشورسهم استان تهران در ايجاد ارزش افزوده بخش) 5(نمودار شماره 

مركز آمار ايران : منبع

  

طور متناسب توزيع نشده و در استان تهران، به ي اقتصادي درهاي عمدهدهد فعاليتاين نمودار نشان مي
هايي، سهم بسيار اندكي از ارزش افزوده از سوي ديگر در بخش. هايي با تراكم شديد مواجه هستيم بخش

 8/65به طور متوسط  86هاي مالي در سال گريبه عنوان مثال در بخش واسطه. به اين استان تعلق دارد

درصد از كل توليد ناخالص داخلِي ايجاد  99/40مي و خدمات شهري درصد و در بخش اداره امور عمو
همچنين كمترين سهم استان تهران، . ي قابل توجهي استشده، مربوط به استان تهران است كه نكته

  .باشدي كل كشور مياز ارزش افزوده 1/0مربوط به بخش معدن با 
جايگاه كشور از منظر رشد اقتصادي در سطح جهاني موضوع ديگري است كه در اين قسمت از گزارش 

المللي پول، اقتصاد ايران در سطح جهاني به لحاظ رشد  بنابر آمار صندوق بين. گيردر ميمورد بررسي قرا
م را با نرخ رشد اُ 129كشور و منطقه جغرافيايي، جايگاه  183در ميان  2008حقيقي اقتصادي در سال 

اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور در . به خود اختصاص داده است 6درصدي 2/3
ي كشورهاي مورد اشاره در سند همچنين با نگاه به نرخ رشد اقتصاد. درصد بوده است 6/1سال مذكور 

                                                             

المللي پول بوده است در حالي كه معاون اقتصادي بانك مركزي، براساس  درصدي بنابر برآورد صندوق بين 2/3ايد اشاره گردد كه رشد ب -  6
المللي از آمارهاي صندوق بينهاي با توجه به اينكه در بررسي. اعالم نمود 1387درصدي را براي سال  0/5آخرين برآوردها رشد اقتصادي 

  .ل استفاده شده لذا در اينجا به اين آمار استناد شده استالمللي پو بين

www.shahrsazionline.com
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كشورهاي اين حوزه نيز به  نرخ رشد اقتصادي ايران نسبت به سايرتوان مشاهده نمود كه انداز مي چشم

توان به حجم و اندازه اقتصاد ايران نسبت اي از اين مسئله را ميالبته بخش عمده. طور نسبي كمتر است
هاي زيرا برخي كشورها در اين حوزه داراي عقب افتادگي .به برخي از كشورهاي اين حوزه نسبت داد

ازهاي رشد اقتصادي هستند كه ايران در اين زمينه ها و پيش نيآوري زير ساختبسياري در زمينه فراهم

اقدامات خوبي را طي ساليان گذشته انجام داده و لذا بخشي از اين شكاف در ميزان نرخ رشد اقتصادي با 
رغم از كشورهاي منطقه علي در اين ميان برخي .رسدلحاظ كردن اين شرايط طبيعي به نظر مي

عنوان مثال در سال  اند، بهعملكرد خوبي را از خود نشان دادههاي جهاني و نوسانات درآمدي  بحران
  .انددرصدي را تجربه كرده 9قطر و لبنان رشد اقتصادي )  2009معادل ( 1388

  
  )به درصد(انداز نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي شامل در سند چشم )2( جدول شماره

رتبه 

براساس (

سال 

2009( 

2009

* 

  رتبه

براساس (

سال 

2008( 

 كشور 2008

  رتبه

براساس (

سال 

2009( 

2009

* 

رتبه 

براساس (

سال 

2008( 

 كشور 2008

 قطر 15,8 1 9 3 بحرين 6,1 12 2,9 10

 آذربايجان 10,8 2 9,3 2 سوريه 5,2 13 4 8

 تركمنستان 10,5 3 4,2 6 امارات 5,1 14 0,7- 17

 عراق 9,5 4 4,2 7 عربستان 4,3 15 0,1 16

 لبنان 9 5 9 4 تانافغانس 3,3 16 22,5 1

 ازبكستان 9 6 8,1 5 قزاقستان 3,2 17 1,2 15

7ايران 2,3 18 1,8 14
 قرقيزستان 8,4 7 2,3 12 

 تاجيكستان 7,9 8 3,4 9 گرجستان 2,3 19 4- 19

 اردن 7,8 9 2,8 11 پاكستان 2 20 1,9 13

 كويت 6,4 11 2,7- 18     

 .          باشدبيني ميمقدار پيش *

  2010انداز اقتصاد جهاني، چشم (IMF)المللي پولصندوق بين :عمنب 

  

                                                             

  المللي پولبراساس آمار صندوق بين -  7
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  روهاي پيشها و فرصتچالش -3

هاي بسيار از جمله قرار گرفتن در موقعيت جغرافياي ها و مزيتكشور ايران با برخورداري از پتانسيل
فانه به جايگاه هاي انساني مستعد و توانمند و تاريخ و فرهنگ فاخر، متأساقتصادي مناسب، سرمايه

ي اقتصادي دست نيافته و همچنان از نرخ رشد اقتصادي پايين و ناپايداري آن رنج مناسب خود در حوزه

ي نسبتاً اين مسئله باعث شده سطح رفاه مردم كشور در حد قابل قبولي نباشد و با درآمد سرانه. بردمي
ها طور خالصه ابتدا پتانسيل در اين بخش به. ي طبقاتي بسياري نيز در كشور مشاهده گرددپايين، فاصله

  .شودرو برشمرده ميها و مشكالت پيشهاي اقتصادي كشور و سپس چالشو مزيت
  
  هاها و مزيتپتانسيل - 3- 1

جنوب  - داشتن كشور در كريدور شمالمانند قرار ( موقعيت جغرافياي اقتصادي مناسببرخورداري از  -1

  ).شرق -و غرب

 .فياي طبيعي مناسب و چهار فصلبرخورداري از جغرا -2

 .هاي انسانيباال بودن امكانات موجود در كشور براي رشد سرمايه -3

 . نيروي انساني ي خدماتهزينهپايين بودن  -4

 ...).صنعتي، كشاورزي، خدمات و(توليد  هاي خالي و متنوعظرفيتوجود  -5

 .هاي فراوان طبيعيبرخورداري از مفاخر تاريخي و مزيت -6

و موقعيت ...) برخورداري از سواحل دريا و رودخانه، جنگل، كوير و (محيط جذاب طبيعي  برخورداري از -7

 .زيارتي براي گردشگران

 .هاي انرژيمندي از منابع طبيعي غني از جمله نهادهبهره -8

 .هاي در حال تحول و پرتقاضاهمسايهوجود  -9

 

 ها و مشكالتچالش - 3- 2

  .ديناپايداري و پايين بودن ميزان رشد اقتصا -1

  .هاي برتر در توليد كاال و خدماتمدرن بودن اقتصاد و پايين بودن سطح فناورينتي و غيرس -2

  .ي كار، پول، سرمايه و كاالهاي عميق در بازارهاي چهارگانهوجود شكاف -3

  .ي طبقات درآمديزياد بودن فاصله -4

  .باال و مزمن بودن نرخ تورم -5

  .آموختگان دانشگاهياي دانشويژه بره ساختاري و باال بودن ميزان بيكاري ب -6
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  .وري كار و سرمايهوري در رشد و پايين بودن بهرهپايين بودن سهم بهره -7

فروشي مواد معدني و ضعيف بودن  خام(صحيح از منابع و معادن كشور ي پايين بودن نرخ استفاده -8
  ).سطح فرآوري معادن

  .هگذاري خارجي در رفع شكاف بازار سرمايپايين بودن سهم سرمايه -9

  ).هاتحريم(اقتصادي خارجي هاي غيرمتعارف و غيرد محدوديتوجو - 10

  .وابستگي شديد صادرات به نفت و گاز - 11

  .باورمند شدن جامعه به ضرورت كمك دولت به فعاالن اقتصادي - 12

  .ي بازارهاي هدف صادراتيعدم برخورداري از فناوري نوين در توسعه - 13

  .زيربنايي و واحدهاي اقتصادي بزرگ مقياسهاي  گذاريعدم اشتغال بخش غيردولتي در سرمايه - 14

 .به عنوان درآمد و وابستگي نامتعارف بودجه به درآمدهاي نفتي) نفت(استفاده از ثروت طبيعي  - 15

  .  مناسب نبودن فضاي كسب و كار - 16

  .ي اقتصادگيري در حوزهتنوع و تعدد مراجع و شوراهاي تصميم - 17

  . اي علميهها بر پژوهش و بررسيگيريمبتني نبودن تصميم - 18

  .سازي و وجود نگاه درآمدزايي به آنوجود تلقي محدود از خصوصي - 19

 

  هاي كالنراهبردها و سياست -4

اقتصادي ضروري  ي رشدهاي كالن اقتصادي در زمينهي راهبردها و سياستدر اين بخش پيش از ارائه
  . 8ي اجراي اين راهبردها توجه گرددخصوص نحوهاست به مواردي در

  
  ي ساير كشورهاگذاري با توجه به تجربهزامات سياستال - 4- 1

گذاري و يا اقتصاددانان در تبيين راهبردهاي رشد به مواردي از قبيل آزادسازي تجارت، گسترش سرمايه 
اي كه بايد پيش از آن بدان پرداخت اين است كه راهبردهاي اما نكته. كنندوري اشاره ميافزايش بهره

هاي توان به روشبراي طي كردن اين مسيرها مي. كنندوي حركتي را بيان ميفوق معموالً سمت و س
فرهنگ، . متفاوت خواهند بود ها با توجه به بسترهاي موجود در هر جامعهاين روش. گوناگوني عمل كرد

سزايي در انتخاب روش و مسير اسي و مواردي از اين دست، نقش به سنت، موقعيت جغرافيايي و سي
ي رشد اقتصادي كشورهاي اي است كه در تجربهاين نكته. ه اهداف مورد اشاره خواهند داشتدستيابي ب

                                                             

دست آمده است كه بر مبناي آن در اين گزارش  خصوص تعيين راهبردهاي رشد، مطالعات بسياري صورت گرفته و نتايج قابل اتكايي نيز بهدر -  8
  .توانند كارساز باشند، مورد اشاره قرار گرفته استتصاد ايران ميو در بخش انتهايي، راهبردهايي كه در اق
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تواند اصول اقتصادي صحيح همواره نميتوان گفت طور خالصه مي به. مختلف بارها تأييد شده است

يست بنابراين هميشه الزم ن .منجر به ترتيبات نهادي منحصر به فرد و راهبردهاي اصالحي يگانه شود

طور كامل تقليد كنيم؛ شايد بتوان آن اي از راهبردهاي رشد و توسعه غربي را بهشدههاي آماده نسخه
  .ي يكي از الگوهاي موجود در نظر گرفت و نهادهاي خودي را با توجه به آنها بنا كردراهبردها را به مثابه

دهد آن دسته از كشورها كه ي كشورهاي مختلف در پيشبرد اهداف اقتصادي نشان ميبررسي تجربه
اند نتايج عملكردي كامالً متفاوتي صرفاً قواعد و راهبردهاي يك نظام اقتصادي ديگر را انتخاب كرده

اند، زيرا هنجارهاي غيررسمي و ضمانت اجرايي ايشان با آن نسبت به نظام اقتصادي مورد اقتباس داشته
عنوان دهد راهبردهاي مطرح شده بهشان مين 9نتايج يك تحقيق علمي. متفاوت بوده است نظام

مثالً كره جنوبي و . ي رشد معاصر به طور كامل مطابقت نداردهاريزي رشد، با تجربهراهبردهاي برنامه
زدايي جدي يا  آيند، به هيچ وجه به مقرراتب ميهاي موفقي در رشد اقتصادي به حساتايلند كه تجربه

اقدام نكردند بلكه آنها به شدت به ) به عنوان راهبردهاي رشد( هاي مالي و تجاريآزادسازي نظام
گذاري خارجي هاي دولتي روي آوردند، كره جنوبي حتي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي از سرمايهشركت

هاي صنعتي را وارد ميدان كردند و اعتباردهي اين دو كشور مجموعه بزرگي از سياست. 10نيز استقبال كرد
هاي مالياتي را در دستور كار خود قرار داده يت از تجارت، يارانه دادن به صادرات و مشوقمستقيم، حما

  .دادند

. ي كشور چين استسازي راهبردهاي رشد اقتصادي، تجربهي بوميي موفق ديگر در زمينهيك تجربه
و  وريافزايش بهره هايها و اتكا به مكانيزم بازار يكي از مؤلفهبه عنوان مثال همواره آزادسازي قيمت

زي اما كشور چين در بخش كشاورزي با نگاه به اين راهبرد، آزادسا. شود نهايتاً رشد اقتصادي معرفي مي
چين . ي ديگري در پيش گرفتو راهبرد هوشمندانه 11طور كامل انجام ندادها را به يكباره و يا به قيمت

قرار داد؛ به اين صورت كه كشاورزان تا حد  را در دستور كار خود 12در اين خصوص يك راهبرد دوگانه
توانستند در بازار آزاد ي تعيين شده ملزم به فروش محصوالت خود به دولت بوده و مازاد آن را ميسهميه

اين . مند شدچين از اين طريق بدون تغيير نظام موجود از منافع بازار آزاد نيز بهره. به فروش رسانند
در مورد ديگري دولت چين . ايع نظير فوالد و زغال سنگ هم به اجرا در آمدرويكرد دوگانه در ساير صن

  .به جاي گسترش حقوق مالكيت خصوصي، حقوق مالكيت محلي را گسترش داد

                                                             

  .)1388(دني رودريك  -  9
  .همان -  10
  .ا نرخ تعيين شده به دولت بفروشندكشاورزان در چين مجبور بودند محصوالت خود را ب -  11

١٢- Dual-Track 
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اين . مريكاي التين قرار دارندآي مقابل براي بكارگيري راهبردهاي رشد اقتصادي، كشورهاي در نقطه

آمارها نشان . ن در نظر گرفتن مقتضيات دروني خود اجرا كردندكشورها عمدتًا راهبردهاي رشد را بدو
  . اجراي اين راهبردها بهبود يافته، نرخ رشد اقتصادي اين كشورها كمتر شده است دهد هرچند شاخصمي

ها را هاي اقتصادي، شكل ترتيبات نهادي رشد يا وظايف آنتحليل گفتبندي اين بخش بايد در جمع

گذاران بايد با دانش كافي در اين ميان سياست. نمايندرا تبيين مي آن اهداف غائيه كنند بلكتعيين نمي

هاي موجود را شناسايي كرده و با اقداماتي خالقانه و جسورانه نسبت به شرايط محلي، موانع و فرصت

  .دستيابي به اهداف مشخص را محقق نمايند
بدان اشاره كرد تمايز قابل توجهي است كه بين  ي ديگري كه پيش از معرفي راهبردهاي رشد بايدنكته

آغاز رشد معموالً به دامنه محدودي از اصالحات نياز دارد و . آن وجود دارد رشد اقتصادي و حفظ آغاز

ميالدي  1950ي از دهه. شودهاي نظام اقتصادي در آن ديده نميكارگيري تمام ظرفيت به درضرورتي 

كه تنها ر ميان كشورهاي مختلف جهان مشاهده شده است در حاليوار دمورد رشد اقتصادي جهش 83
حفظ كردن . اند روند رشد خود را حفظ كنندرشد چند كشور مداومت يافته و تنها اين كشورها توانسته

رشد اقتصادي فرآيندي دشوارتر از آغاز آن است چرا كه نياز به ايجاد يك مبناي نهادي سالم دارد تا در 
پذير نموده و پويايي توليد را هاي بيروني ترميماز طريق آن نظام اقتصادي را در برابر تكانه بلندمدت بتوان

هاي سياستي برنامهغفلت از تمايز اين دو مقوله، مجريان اصالحات اقتصادي را اسير  .نيز حفظ كرد
  .ناپذير و غيرعملي خواهد كرد طلبانه، تفكيك جاه
  
  راهبرهاي رشد اقتصادي - 4- 2

سازي راهبردهاي مطرحِ رشد در ادبيات خصوص ضرورت بوميه به توضيحات ارائه شده دروجبا ت

  .شوداقتصادي، در ادامه به برخي از اين راهبردها اشاره خواهد مي
  
  سازي ساختارهاي الزمفراهم  - 4- 1-2

توانند يگيرد و نهادهاي اقتصادي مناسب مهر نظام اقتصادي در بستر نهادهاي اقتصادي خود شكل مي
ي مقابل نقصان در اين در نقطه. به عنوان عاملي براي تسريع در رشد اقتصادي يك جامعه عمل نمايند

عنوان برخي اصالحات كه موارد زير به . حساب آيدتواند بزرگترين مانع رشد اقتصادي جامعه بهنهادها مي
  :شودضرورت است در نهادهاي اقتصادي صورت پذيرد مطرح مي

هاي كار، توليد، ديني در حوزه - گناهاي تئوريك مربوط به اصول اقتصادي و مباني ارزشيرفع تن-

  . بري عوامل توليد و غيره تأمين مالي، سهم

www.shahrsazionline.com
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 .هاي اقتصاديحمايت از حقوق مالكيت جهت تشويق همگان به آغاز فعاليت -

 . كنندگانن و مصرفتصويب و اجراي قوانين مناسب جهت مقابله با فساد، احقاق حقوق توليدكنندگا -

 .گسترش و تقويت بازارهاي مالي و سرمايه -

 . وپاگيرحذف قوانين و بوروكراسي اداري زائد و دست -

 .سازماندهي اقتصادي چابك و سازگار با رشد فزاينده -

طور همزمان در نظر بگيرد و انعطاف  نحوي كه حقوق كارگر و كافرما را به قانون كار مناسب به -

 .كار ببخشدكافي به بازار 

 .زا هاي اقتصادي مبتني بر توسعه و تعالي همه جانبه و درون تأكيد بر رويكرد -

 .اي و جهاني هاي منطقه تعامل فعال، هوشمندانه و مناسب با اقتصاد -

 .هاي جبراني و باز توزيعي درآمد و ثروت سازي سياست هدفمند -

هاي بلندمدت توسعه  به راهبرد هاي تمركززدايي و توزيع عادالنه ثروت با توجه اجراي سياست -

 .ها استان

هاي متكي بر گذاري در بخشتأكيد بر سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي رشد و توجه به سرمايه -

 . دانش

 .هاي نوين در اقتصادمتناسب با پيشرفت نهادسازي -

 .وري عوامل توليدترويج و باورسازي فرهنگ افزايش بهره -

 .هاي الزم در اقتصاد و تجارت الكترونيكتسريع در ايجاد زيرساخت -

هاي ها براي توسعه دانش و تحقيقات در كشور و گسترش فعاليتتقويت نهادها و زير ساخت -

 . اقتصادي مبتني بر نوآوري

 

  بسط و گسترش تعامالت خارجي  - 4- 2-2

ي اقتصادي شناخته عنوان يكي از ابزارهاي مطرح در رشد و توسعه ارتباطات و مراودات ميان كشورها، به
. توان آثار غيرمستقيم بسياري نيز براي اين تعامالت برشمردشود، چرا كه عالوه بر آثار مستقيم، ميمي

تواند فني ناشي از مراودات خارجي مي امكان رقابت بيشتر، ارتقاي كيفيت محصوالت و انتقال دانش
جهت گسترش و تقويت . د ملي، گرددهاي اصلي اقتصادي، همچون رشد درآممنجر به ارتقاي شاخص

گذاري خارجي تعامالت خارجي راهبردهاي مطرح در اين حوزه، در دو بخش تجارت خارجي و سرمايه
  .گرددارائه مي
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 گسترش تجارت خارجي -1-2-2-4

هايي از مزيت نسبي برخوردار بوده و رو در زمينههاي پيشها و چالشهر اقتصادي با توجه به فرصت
براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار، . هايي نيز از اين مزيت برخوردار نيستدر زمينه لطبعاب

از سوي ديگر اگر . ناپذير استها ضرورتي اجتنابهاي نسبي كشور و تكيه بر اين بخششناخت مزيت
وردار نيست ها از مزيت نسبي برخها و امكانات موجود بر صنايعي كه كشور در آنبدون شناخت فرصت

برخي راهبردها . از اين صنايع در مقابل رقباي خارجي توانمند ادامه يابد اصرار شود، همواره بايد حمايت

  : گردددر جهت گسترش تجارت خارجي به شرح زير ارائه مي
اي در حوزه اقتصاد و هاي منطقهفراهم نمودن شرايط الزم جهت عضويت و پيوستن كشور به پيمان -

  ).مانند سازمان تجارت جهاني(بازرگاني 

پذيري در فضاي اقتصادي و توجه به آزادسازي تجاري به ايجاد مقدمات الزم جهت افزايش رقابت -

 .صورت تدريجي

 .هاي ارز آزاد و رقابتيتأكيد بر نظام ارزي شناور مديريت شده و توجه به نرخ -

 .المللي بينها و مجامع  ت از فعاالن در اين حوزه در صحنهحمايت مؤثر دول -

 

 گذاري خارجيگسترش سرمايه -2-2-2-4

بدون شك يكي از راهبردهايي كه در جهت رشد اقتصادي پايدار فراروي اقتصاد كشور قرار دارد، استفاده 
هاي خارجي صورت گذاريساله در اقتصاد جهاني حجم بااليي از سرمايههمه. هاي خارجي استاز سرمايه

با انجام برخي اصالحات و . دهدخود اختصاص مي اندكي از آن را بهپذيرد كه كشور ما سهم مي
. مراتب بيشتري را به داخل كشور جذب كرد هاي خارجي بهتوان سرمايهسازي بسترهاي الزم مي فراهم

  .گردد صورت زير ارائه مير اين خصوص بهبرخي راهبردهاي مطرح د
  .خارجي به كشور و اصالح قوانين مربوطه هايرفع تنگناهاي سياسي و اقتصادي ورود سرمايه -

 .گذاري خارجيگذاران و سرمايهسازي ديپلماسي خارجي جهت جذب سرمايهفعال -

سازي شرايط جذب منابع مالي هاي خارجي و فراهمكننده از سرمايهحمايت از بخش غيردولتي استفاده -

 .خارجي توسط اين بخش

ي مانند بانك توسعه(اي المللي و منطقههاي بينسازي شرايط جذب تسهيالت بانكي بانكفراهم -

 ).اسالمي

 .گذاري در كشورسازي بازارهاي مالي و سرمايهگسترش و فعال -

 .گذاري مشترك خارجي در كشورگسترش سرمايه -
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 ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و اصالح ساختار نظام دولتي  - 4- 3-2

ت آن در اين بخش همواره يكي از موضوعات مورد نقش و جايگاه مطلوب دولت در اقتصاد و حدود فعالي

تواند در تغيير برخي لت ميهمچنين نقشي كه دو. بحث در محافل علمي و كارشناسي بوده است
ي اثرگذاري آن، همواره مورد تأكيد قرار هاي تاثيرگذار همچون رشد اقتصادي ايفا نمايد و نحوه مولفه

هاي اجرايي و عملياتي و ايجاد بخش خصوصي در حوزهاز طرفي چگونگي فعال نمودن . داشته است
هاي كلي صدر هاي اخير و پس از ابالغ سياستسازوكارهاي الزم جهت تسريع در اين روند، در سال

در اين راستا راهبردهايي جهت اصالح  عملكرد دولت و . مورد تأكيد بسيار واقع شده است 44اصل 

  .گردددو بخش زير ارائه مي تقويت جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد در

 

  گسترش و تقويت بخش خصوصي -1-3-2-4

ي مردم در امور اقتصادي تنها در قالب يك بخش جانبه و منصفانهي مشاركت همهسازي زمينهفراهم

تواند در اين ميان دولت با تمركز بر وظايف حاكميت خود مي. خصوصي پويا و كارآمد ممكن است
در حال حاضر دولت در كنار وظايف حاكميتي خود . بخش خصوصي فراهم سازدبسترهاي الزم را براي 

يك حركت اصالحي  44هاي كلي اصل آيد كه البته با ابالغ سياستحساب مي دار بزرگ نيز بهيك بنگاه
 هاي اين مسير بههاي دولتي نيز يكي از قدمسازي بنگاهخصوصي. بزرگ در اين زمينه آغاز گرديده است

  .گرددبرخي راهبردهاي مطرح در اين زمينه به شرح زير ارائه مي. آيدميحساب 

  .سازي آنبهبود فضاي كسب و كار و روان -

هاي ريان تامين منابع طرحبهبود نقش بازارهاي مالي و سرمايه در انتقال منابع خرد به ج -

 .مقياس غيردولتي گذاري بزرگ سرمايه

 .ذاري توليد و تجارتگافزايش سهم بخش غيردولتي در سرمايه -

 .هاي اقتصاديهاي اقتصادي دانش بنيان و دانش محوري بنگاهحمايت از استقرار و توسعه بنگاه -

هاي اقتصادي در امور آموزشي، پژوهش و هاي غيرنقدي دولت به بنگاهمنحصر كردن حمايت -

 .اطالعاتي

در بخش خصوصي، با جلب  فراهم نمودن ابزار و سازوكار مناسب جهت نظارت بر فرآيندهاي حاكم -

 .مشاركت و تعامل با ذينفعان در اين بخش در راستاي ممانعت از ايجاد انحصار
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 هاي دولتاصالح ساختار تأمين هزينه -2-3-2-4

ين واقعيت ا. گرددهاي جاري دولت از منابع نفتي تامين ميدر حال حاضر سهم بزرگي از هزينه
هاي كشور بوده و نبايد براي تأمين پذير متعلق به تمامي نسلپايانعنوان منبعي انكارناپذير كه نفت به 

اين بنيان اشتباه از . هاي جاري مورد استفاده قرار گيرد، همواره در اقتصاد ايران مطرح بوده استهزينه
هاي هاي اخير سهم هزينهحتي در سال. كشور نهاده شده و همچنان ادامه يافته است رپيش از انقالب د

توان از اين ثروت خدادادي در جهت كه ميدولت از منابع نفتي رو به افزايش بوده، در صورتي جاري

ي بهتري ي اتكايي براي تسريع در روند رشد اقتصادي كشور استفادههاي مولد و نقطهگذاريسرمايه
برخي . دبنابراين ضروري است مسير مخارج عمومي دولت با جديت بيشتري مورد اصالح قرار گير. كرد

  .گرددراهبردها در اين خصوص به شرح زير ارائه مي
  . تغيير نگاه دولت به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن -

 .هاي دولتاصالحات مالياتي، در جهت تأمين هزينه -

 . انضباط مالي دولت و عدم ايجاد كسري بودجه تا حد امكان -
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