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نمودار  :5-2نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي گروههاي کشوري منتخب (درصد)
نمودار  :6-2نسبت فزاينده سرمايه به توليد براي کل اقتصاد
نمودار  :7-2نرخ رشد اقتصادي ايران (درصد)
نمودار  :8-2متوســط توليد ناخالص داخلي ســرانه ســاالنه ايران و كشــورهاي منتخب
به قيمت قيمتهاي ثابت ( - )2000دالر
نمودار  :1-3مقايسه روند تغييرات متوسط هزينه سرانه ماهانه شهري و روستايي به قيمت ثابت
سال ( 1390ميليون ريال)
نمودار  :2-3نرخ رشد متوسط هزينه سرانه به قيمت ثابت (درصد)
نمودار  :3-3نسبت متوسط هزينه سرانه روستايي به شهري به قيمت ثابت(درصد)
نمودار  :4-3مقايسه روند تغييرات نسبت هزينه متوسط سرانه دهک دهم به اول جمعيت
شهري و روستايي
نمودار  :5-3مقايسه روند تغييرات ضريب جيني جمعيت شهري و روستايي
نمودار  :6-3روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي
(ميليون ريال درماه)
نمودار  :7-3روند تغييرات خط فقر سرانه مطلق ماهانه به تفکيک جمعيت شهري و روستايي
به قيمت ثابت سال ( 1390ريال در ماه)
نمودار  :8-3روند تغييرات شاخصهاي فقر جمعيت شهري (درصد)
نمودار  :9-3روند تغييرات شاخصهاي فقر جمعيت روستايي (درصد)
نمودار  :10-3نرخ رشد شاخص نرخ فقر به تفکيک جمعيت شهري و روستايي (درصد)
نمــودار  :11-3متوســط نرخ رشــد شــاخص نــرخ فقر در طــول برنامههاي توســعه
به تفکيک جمعيت شهري و روستايي (درصد)
نمودار  :1-4نقدينگي و پايه پولي (هزار ميليارد ريال)
نمودار  :2-4نقدينگي و پايه پولي به قيمت ثابت ( 1383هزار ميليارد ريال)
نمودار  :3-4رشد نقدينگي و پايه پولي (درصد)
نمودار  :4-4رشد ضريب انبساط نقدينگي
نمودار  :5-4تورم و رشد نقدينگي
نمودار  :6-4اختالف نرخ رشد نقدينگي و تورم در مقابل رشد واردات (سالهاي  1370تا )1390
نمودار  :7-4سهم اجزاي پايه پولي از پايه پولي
نمودار  :8-4نرخ سود سپردهها( 1درصد)
نمودار  :9-4نرخ سود تسهيالت عقود مبادلهاي (درصد)
نمودار  :10-4نرخ سود سپردهها و تسهيالت عقود مبادلهاي (درصد)
نمودار  :11-4تغيير در ذخاير بينالمللي (تراز پرداختها) -ميليارد دالر
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320
321
322
323
327
328
330
334
336
337
346
347
348
349
350
351
352
354
355
362
363
367
378
379
380
381
382
383
384
387
389
390
393
393
394
396
398
399
400
401

نمودار  :12-4نرخ ارز رسمي و غيررسمي (ريال)
نمودار  :13-4نرخ ارز در بازار رسمي و غيررسمي (ريال)
نمودار  :14-4تغيير در ذخاير بينالمللي (تراز پرداختها) -ميليارد دالر
نمودار  :15-4نرخ ارز در سالهاي  1389و 1390
نمودار  :1-5نسبت هزينههاي جاري به توليد ناخالص داخلي (درصد)
نمودار  :2-5نسبت هزينههاي جاري در ساير امور به توليد ناخالص داخلي (درصد)
نمودار  :3-5چرخههاي مخارج حقيقي دولت و توليد ناخالص داخلي حقيقي
نمودار  :4-5نسبت بدهی به منابع بودجه عمومی
نمودار  :5-5نسبت درآمدهاي نفتي به کل منابع بودجه عمومي
نمودار  :6-5سهم اوراق مشارکت بودجهاي از منابع بودجه عمومي (درصد)
نمودار  :1-6تراز پرداختهاي ايران (موازنه کل بينالمللي) -ميليارد دالر
نمودار  :2-6حساب جاري تراز پرداختها (ميليارد دالر)
نمودار  :3-6پيشبيني 1تراز حساب جاري (ميليارد دالر)
نمودار  :4-6تراز بازرگاني (ميليارد دالر)
نمودار  :5-6نسبت صادرات نفتي به غيرنفتي
نمودار  :6-6صادرات غير نفتي و واردات (ميليارد دالر)
نمودار  :7-6تراز بازرگاني غيرنفتي (ميليارد دالر)
نمودار  :8-6تراز خدمات (ميليارد دالر)
نمودار  :9-6حساب سرمايه ترازپرداختها
نمودار  :10-6شاخص قيمتهاي داخلي و خارجي)2005=100( 1
نمودار  :11-6نرخ ارز اسمي رسمي (ريال)
نمودار  :12-6ميانگين ساده نرخ تعرفه در ايران و ساير كشورها (درصد)
نمودار  :1-7جمعيت کل و جوان ايران طي سالهاي  1955تا( 2020ميليون نفر)
نمودار  :2-7جمعيت جوان ايران طي سالهاي  1990تا ( 2020ميليون نفر)
نمودار  :3-7نسبت ورودي بالقوه به بازار کار (20تا  24سال) به خروجي بازار کار( 60تا  64سال)
نمودار  :4-7جمعيت فعال ايران به تفکيک مرد و زن (ميليون نفر)
نمودار  :5-7نرخ مشارکت نيروي کار  15ساله و بيشتر به تفکيک زنان و مردان ايران (درصد)
نمودار  :6-7نرخ مشارکت نيروي کار جوان به تفکيک زنان و مردان ايران (15تا  29سال ساله)
نمودار  :7-7جمعيت در حال تحصيل به تفکيک مقطع (ميليون نفر)
نمودار  :8-7متوسط درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد وحقوقبگيري به تفکيک مناطق
شهري و روستايي (ميليون ريال)
نمودار  :9-7متوسط درآمد حقيقي ساالنه مشاغل مزد و حقوقبگيري به تفکيک مناطق
شهري و روستايي و شاغل در بخش خصوصي و دولتي (ميليون ريال)
نمودار  :10-7سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي به تفکيک بخشهاي اقتصاد (درصد)
نمودار  :11-7تعداد شاغلين کل کشور (هزار نفر)
نمودار  :12-7تعداد متوسط افزايش ساالنه شاغلين کل کشور در دورههاي مختلف (هزار نفر)
نمودار  :13-7تعداد شاغلين کل کشور به تفکيک جنس (ميليون نفر)
نمودار  :14-7تعدادشاغلين بخشهاي دولتي و خصوصي به تفکيک جنس (ميليون نفر)
نمودار  :15-7نرخ بيکاري کل و جوانان (درصد)
نمودار  :16-7نرخ بيکاري زنان (کل و جوان) -درصد
نمودار  :17-7نرخ بيکاري بلندمدت در سال ( 1390درصد)
نمودار  :18-7سهم جوانان  15تا  29ساله از کل بيکاران بلندمدت در سال ( 1390درصد)

403
406
407
409
410
417
420
420
429
430
431
433
434
445
462
463
464
467

479
481
483
484
487
487
488
496
497
498
498
524
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472
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نمودار  :19-7نسبت تعداد شاغلين به کل جمعيت در کشورهاي و مناطق مختلف
نمودار  :20-7برآورد جمعيت فعال در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)
نمودار  :21-7برآورد تعداد شاغلين کل در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)
نمودار  :22-7برآورد تعداد بيکاران کل در سناريوهاي مختلف (ميليون نفر)
نمودار  :23-7برآورد نرخ بيکاري کل در سناريوهاي مختلف
نمودار  :1-8نرخ سود موزون تسهيالت و سپردهها (درصد)
نمودار  :2-8کل مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته ،معوق و مشکوکالوصول) -هزار
ميليارد ريال
نمودار  :3-8ميزان تسهيالت تبصرهاي به تفکيک بخشهاي خصوصي و دولتي (ميليارد ريال)
نمودار  :4-8ارزش جاري بازار (هزار ميليارد ريال)
نمودار  :5-8تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
نمودار  :6-8ارزش معامالت (هزار ميليارد ريال)
نمودار  :7-8شاخص قيمت و بازده نقدي
نمودار  :8-8شاخص قيمت سهام (کل)
نمودار  :9-8شاخصهاي کارايي ،اندازه و فعاليت ساختاري
نمودار  :1-10سهم حاملهاي مختلف از يارانه انرژي
نمودار  :2-10سهم بخشهاي مختلف اقتصاد از يارانه انرژي
نمودار  :3-10نسبت يارانه انرژي به کسري بودجه دولت
نمودار  :4-10سهم بخشهاي مختلف در تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانهها در
 ۱۵ماهه ابتدايي از اجراي قانون
نمودار  :5-10منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانهها در سناريوي اول
نمودار  :6-10منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانهها در سناريوي دوم
نمودار  :7-10منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانهها در سناريوي سوم
نمودار  :8-10منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانهها در سناريوي چهار
نمودار  :9-10ميانگين سهم اجزاي مختلف منابع بودجه دولت طي سالهاي  ۱۳۸۱تا ۱۳۸۹
نمودار  :10-10ميانگين سهم اجزاي مختلف مخارج جاري دولت طي سالهاي  ۱۳۷۸تا ۱۳۸۷
نمــودار  :11-10ميانگيــن ســهم اجــزاي مختلــف در مخــارج ســرمايهگذاري دولت
طي سالهاي  ۱۳۸۷تا ۱۳۹۰
روستايي

نمودار  :12-10تورم پنجکهايدرآمدي در سال 1390به تفکيک جمعيت شهريو
نمودار  :13-10تغييرات نسبي درآمد حقيقي و درآمد معادل خانوارها
نمودار  :14-10سهم حاملهاي مختلف انرژي از يارانه انرژي بخش صنعت
نمودار  :15-10سهم حاملهاي مختلف انرژي از ميزان هزينه انرژي در بخش صنعت در
سال ۱۳۸۹
نمودار  :16-10نسبت سرمايه به قيمت ثابت به نيروي کار
نمودار  :17-10نسبت مصرف برق به نيروي کار
نمودار  :18-10نسبت مصرف گاز طبيعي به نيروي کار
نمودار  :19-10ميزان مصرف در سناريوي مطلوب و ميزان توليد در سناريوهاي واقعبينانه و
خوشبينانه در سالهاي آتي
نمودار  :20-10ميزان مصرف برق در سناريوهاي مختلف
نمودار  :21-10ميزان مصرف و توليد در سناريوهاي مختلف
نمودار  :22-10درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام
نمودار  :1-11رابطه بين ارزش صادرات نفت و گاز و حجم تصدي دولت

526
527
529
531
531
533
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545
561
562
563
565
567
568
570
571
573
573
575
576
577
577
578
579
579
582
583
584
584
585
586
587
588
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591
593
594

نمودار  :2-11نســبت تعديل شــده و تعديل نشــده فروش ناخالص شــرکتهاي دولتي
به ستانده کل اقتصاد
نمودار  :3-11مسير حرکتي فعاليت بخش خصوصي در ايران
نمودار  :4-11ارزش واگذاري به قيمت ثابت ســال  1383طي سالهاي  1369الي 1379
(ميليارد ريال)
نمودار  :5-11سهم هر روش از کل ارزش واگذاري به قيمت ثابت سال  1383طي دوره
 1369الي ( 1379درصد)
نمــودار  :6-11ارزش واگــذاري به قيمت ثابت ســال  1383طي ســالهاي  1380الي
( 1390ميليارد ريال)
نمودار  :7-11سهم هر بخش از کل ارزش واگذار شده به قيمت ثابت سال  1383طي دوره
 1380الي( 1390درصد)
نمودار  :8-11مسير حرکت اقتصاد ايران قبل و بعد از واگذاريهاي انجام شده
نمودار :1-12درآمد سرانه ايران ،چين ،ترکيه و امارات (هزار دالر)
نمودار  :2-12صادرات و واردات امارات (ميليارد دالر)
نمودار  :3-12سهم کشورهاي اصلي طرف معامله با ايران براي واردات در سال ( 1389درصد)
نمودار  :4-12روابط تجاري امارات با ايران
نمودار  :5-12ارزش دالري هر کيلوگرم واردات و صادرات ايران
نمودار :6-12رشد ارزش دالري هر کيلو گرم کاالي وارداتي از امارات در سالهاي  80تا 1 89
نمودار  :7-12تورم ايران ،چين ،ترکيه و امارات (درصد)
نمودار  :8-12صادرات و واردات ترکيه (ميليارد دالر)
نمودار  :9-12تعداد گردشگر بينالمللي ورودي (ميليون نفر)
نمودار  :10-12درآمد ورود گردشگر (ميليارد دالر)
نمودار  :11-12تراز گردشگري (ميليارد دالر)
نمودار  :12-12صادرات و واردات ترکيه به/از عراق (ميليارد دالر)
نمودار :13-12مقايسه سهم ايران و عراق از صادرات ترکيه (درصد)
نمودار  :14-12سهم گروههاي کااليي مختلف از کل واردات ترکيه از عراق در سال 2010
نمودار  :15-12سهم گروههاي کااليي مختلف از کل صادرات ترکيه به عراق در سال 2010
نمودار  :16-12مقايسه صادرات ايران و ترکيه به عراق (ميليارد دالر)
نمودار  :17-12سهم توليدات کارخانه اي از کل صادرات کاال (درصد)
نمودار  :18-12سهم توليد ناخالص داخلي آمريکا ،چين ،ژاپن و آلمان از توليد جهاني (درصد)
نمودار  :19-12سهم صادرات به آمريکا ،اتحاديه اروپا و بريتانيا از کل صادرات چين (درصد)
نمودار  :20-12تراز تجاري چين (ميليون دالر)
نمودار  :21-12خالص توليد و مصرف انرژي چين (کوادريليون بيتييو)
نمودار  :22-12سهم واردات انرژي از کل واردات چين (درصد)
نمودار  :23-12سهم روابط تجاري چين با ايران از کل روابط تجاري چين (درصد)
نمودار  :24-12سهم روابط تجاري با چين از کل روابط تجاري ايران (درصد)
نمودار  :25-12ترکيب تامينکنندگان نفت خام وارداتي چين در سال ( 2011ميليون بشکه در روز)
نمودار  :26-12كشورهاي داري بيشترين ذخاير گاز اثبات شده در سال ( 2011تريليون
فوت مکعب)
نمودار  :27-12توليد و مصرف گاز قطر (ميليارد فوت مکعب)
نمودار  :28-12توليد و مصرف گاز ايران (ميليون فوت مکعب)
نمودار  :29-12توليد و مصرف گاز ايران (ميليارد فوت مکعب)

594
595
596
597
597
598
600
603
603
605
605
606
607
608
609
610
611
612

644
647
650
651
652
653
654
657
658
663

بخش سوم :تحوالت جهانی اقتصاد ايران
نمودار  :1-1تعداد معاهدات تجارت ترجيحي فعال به تفکيک گروه کشورها1950-2010 ،
نمودار  :2-1تجارت جهاني در کاال و خدمات (مقدار در سال  1980برابر يک فرض شده است).
نمودار  :3-1سهم کشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و کاال (درصد)1980-2010 ،
نمودار  :4-1صادرات خدمات و حمل و نقل به تفکيک مناطق جغرافيايي (ميليارد دالر)
نمودار  :5-1تجارت جهاني در خدمات مخابراتي به تفکيک نوع (ميليارد دالر)
نمودار  :6-1سهم گروههاي توليدي در تجارت کاال از سال ( 1900درصد)
نمودار  :7-1صادرات منابع طبيعي مناطق به تفکيک مقصد در سال 2008
نمودار  :8-1آزادسازي تجاري و همگرايي درآمد در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا،
1947-1981
نمودار  :9-1رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و بخشهاي هيدروکربني و غيرهيدروکربني در
امارات متحده عربي 2005 ،تا 2010
نمودار  :10-1سهم صادراتي بخش هيدورکربني در مقايسه به سهم آنها در درآمد کل،
1990-2010
نمودار  :11-1مجموع صادرات و واردات چين1980-2011 ،
نمودار  :12-1ترکيب واردات چين ( ،2011 ،)c.i.bدرصد
نمودار  :13-1ترکيب صادرات چين ( ،2011 ،)f.o.bدرصد
نمودار  :14-1مقاصد صادراتي چين در  1998و  ،2004درصد
نمودار  :15-1مهمترين شرکاي صادراتي و وارداتي چين در سال  ،2011درصد
نمودار  :16-1متوسط رشد درآمد در منطقه/گروههاي مختلف در جهان1960-2010 ،
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 -1عناوین مباحث پژوهش 9جلدی ،در صفحه  45این کتاب آمده است.
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کتاب «اقتصاد ایران به کدام ســو میرود؟» چکیده مطالعهای گســترده درباب
«عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میانمدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود
نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است.
روایت اصلی این پژوهش در  9مجلد تنظیم شــده اســت1و مولف برای سهولت
دسترسی عمومی به نتایج پژوهش ،خالصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است.
پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران
و پژوهشــکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشــگاه صنعتی شریف انجام شده،
ِ
تحقیق انجام شده در سطح اقتصاد کالن ایران بهشمار میرود.
جامعترین
انتشــارات دنیای اقتصادی با خرسندی از اینکه نتایج این پژوهش گرانسنگ را
در اختیار مردم ایران میگذارد ،از مولف دانشمند و همکاران ایشان ،همچنین اتاق
بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی شــریف که امکان انتشار این پژوهش را فراهم
آوردند ،سپاسگزاری میکند .نام بزرگوارانی که در آمادهسازی این پژوهش سهمی
داشــتهاند در پیشگفتار مولف آمده است .انتشارات دنیای اقتصاد نیز بر خود فرض
میداند از همه این محققان و کوشندگان ،سپاسگزاری کند.
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پــروژه مطالعاتي «عوامل تاثيرگــذار بر عملکرد ميانمدت اقتصــاد ايران» در
زمســتان سال  1390از طرف پژوهشــکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف به
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشــاورزي تهران پيشنهاد شد که پس از بررسي
در شوراي مشاوران اقتصادي اتاق و انجام اصالحات و اضافه کردن برخي محورها،
در قالب قراردادي ميان اتاق تهران و دانشگاه صنعتي شريف آغاز شد.
اکنون که کار تحقيق به پايان رسيده و نتايج آن در اختيار عالقهمندان و خوانندگان
قرار ميگيرد ميتوان با اطمينان بيشــتري در مقايســه با نقطه آغازين آن ،در مورد
دستاوردها و ويژگيهاي قابل ذکري که اين مطالعه را ممتاز ميسازد اظهارنظر کرد.
اولين ويژگي اين تحقيق را ميتوان به حوزه پوشــش موضوعي آن نسبت داد.
مطالعه حاضر را شــايد بتوان جامعترين تحقيق انجام شده در سطح «اقتصاد کالن»
ايران دانست .حوزههاي مختلف سياســتگذاري شامل سياستهاي پولي ،مالي،
ارزي و تجاري در کنار شناخت ويژگيهاي اصلي اقتصاد ايران در زمينهاي بازار
کار ،بازار مالي شامل بازار پول و بازار سرمايه و وضعيت فقر و توزيع درآمد ،بدنه
اصلي آشنايي با اقتصاد ايران را تشکيل ميدهند.
ويژگي دوم ،به کاربرد نزديک مطالعه به مسائل اصلي سياستگذاريهاي مهم
و پرچالش مقطع زماني موجود اقتصاد ايران مربوط ميشود .افزايش قيمت انرژي
به صورت جهشــي و در مقياس بزرگ ،پرداخت يارانه نقدي و به ميزان مساوي به
همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشــتن ساير قيمتهاي مهم اقتصاد از قبيل
نرخ ارز و نرخ سود بانکي را ميتوان اصليترين مشخصههاي تغييرات اعمال شده
در بازار انرژي کشور در ســال  1389تحت عنوان هدفمندسازي يارانهها دانست.
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پس از اعمال اين سياســتها ســواالت زيادي در مورد آثار و پيامدهاي آن مطرح
شد .بخشي از اين ســواالت معطوف به پيامدهاي رفاهي اين اقدام بود .اينکه چه
گروههاي درآمدي منتفع و چه گروههايي متضرر شــدهاند .تفاوت وضعيت نسبي
جامعه روســتايي قبل و پس از اعمال سياســت و مشــابه همين ارزيابي در مورد
جامعه شــهري بخشي از اين سواالت را تشکيل ميداد .از طرف ديگر ،از آنجا که
فعاليتهاي توليدي به دليل ارزان نگاه داشتن حاملهاي انرژي ،با شدت بسيار زياد
انرژيبر شده بودند ،ميزان آسيبپذيري توليد در واکنش به افزايش جهشي قيمتها
ســوال مهم ديگري بود که بايد به آن پرداخته ميشــد .ميزان عدم توازن مالي اين
سياست و آثار پولي آن مسئله ديگر سياست اعمال شده را تشکيل ميدهد.
سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي و فرصت فراهم شده براي خصوصيسازي
بنگاههاي دولتي و نحوه اجراي اين سياســتها ،يکي ديگر از موضوعاتي بود که عدم
پرداختن به آن ،به معني ناديده گرفتن يک رويداد مهم سياســتگذاري از يکطرف و
اجرايي از طرف ديگر تلقي ميشد .شيوه واگذاري ،ساختار حقوقي و قابليتهاي مالکان
جديد بنگاههاي واگذار شده ،اولويت در نظر گرفته شده در واگذاري بنگاههاي بزرگ
بهجاي کوچک و متوسط در راستاي توانمندسازي بخش خصوصي و بسياري موارد
ديگر ،موضوعاتي را تشــکيل ميدادند که الزم بود در کنار بررسي تجربه غني موجود
جهاني از خصوصيسازي مورد توجه قرار گيرند.
ويژگي ســوم مطالعه حاضر را ميتوان در توجه آن به مسائل جهاني به طور اعم
و مناطق و کشــورهاي مشخص به طور اخص شناســايي کرد .اتحاديهها ،پيمانها و
همکاريهاي منطقهاي و بينکشــوري يک بعد مهم در شرايط جاري جهاني است که
نميتوان از آن چشمپوشــي کرد .بعد ديگر ،تحوالت رخ داده و الگوهاي جديد شکل
گرفته در رفتار توليد و ســرمايهگذاري و تجارت و نيز شيوه تامين مالي فعاليتهاي
اقتصادي در عرصه جهاني است که عدم شناخت کافي آن ميتواند پيامدهاي زيانباري
داشــته باشد .بعد متفاوت ديگر اين مطالعه در همين چارچوب ،تحليل پديده تحريم
اقتصادي عليه جمهوري اســامي ايران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده
است .ويژگي چهارم اين تحقيق که به آن جايگاه ممتازي ميبخشد ،رويکرد آيندهنگارانه
آن است .مطالعه موجود خود را محدود به شناخت ساز و کارهاي وضع موجود نکرده
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و در صــدد آن برآمده تا تصوير آينده اقتصاد ايران را در قالب ســناريوها و شــرايط
محيطي متفاوت ترســيم کند .الزمه اينکار طراحي يک مدل اقتصادسنجي در سطح
کالن با قابليتهاي ويژهاي بود که مهمترين آن برخورداري از قابليت تجزيه و تحليل
سياستگذاري اســت .اين تحقيق موفق شده است سناريوهايي را براي آينده ترسيم
کند و پيامدهاي هر مدل محتمل از سياستگذاري يا شرايط محيطي را ارائه کند .ارائه
نتايــج اين تحقيق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهميت اســت که از يکطرف
اسناد باالدستي مانند سند چشمانداز ،اهداف وااليي را براي افق  1404ترسيم کردهاند
و از طرف ديگر ،تحوالتي جدي هم در عرصه سياستگذاري و هم در عرصه شرايط
محيطي اتفاق افتاده که بررسي مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروري ميسازد.
آخريــن ،اما نه کماهميتترين ويژگي مطالعه موجود به افق مطالعه و نيز مقطع
زماني برميگردد که نتايج اين تحقيق ارائه ميشود .مجموعه گزارشهاي تهيه شده،
همگي «آينده ميانمدت» را به عنوان مبنا قرار دادهاند .شرايط سياسي کشور به دنبال
برگزاري انتخابات رياســت جمهوري در سال  ،1392تقاضاي گستردهاي را براي
ارائــه تحليل از وضعيت موجود اقتصاد کشــور و چالشهاي پيشروي آن مطرح
ســاخته که تحقيق حاضر به خوبي از عهده آن برميآيد .حاصل تحقيق موجود در
شــکل نهايي خود ،يک برنامه اقتصاد کالن براي افق زماني  1395-1392است که
ميتواند به عنوان يک مبنا براي دولت يازدهم استفاده شود.
پس از معرفي نحوه شــکلگيري و ويژگيهاي اين تحقيق ،الزم ميدانم مراتب
تشکر و قدرداني خود را از همه کساني که در به وجود آمدن اين اثر تحقيقي نقش
داشــتهاند ابراز کنم .از آقايان آلاســحاق ،دوستحسيني ،صابري و بهادراني برای
حمايت از شکلگيري پروژه و پشتيباني مالي آن و نيز از شوراي مشاوران اقتصادي
اتاق تهران برای پيشنهادهاي سازندهاي که براي چارچوب اوليه مطالعه ارائه کردند
تشــکر ميکنم .اما اگر تالش صادقانه محققاني که اينجانب را در انجام اين تحقيق
متنوع ياري کردهاند نبود ،مسلما مجموعه گزارشهاي تهيه شده از ويژگيهايي که
برشمردم برخوردار نميشد .آقايان حميد فيروز ،فرهاد خانميرزايي و محمد خاني،
چارچوب اوليه اين مطالعه را تهيه کردند که پس از اعمال اصالحاتي نهايي شــد.
خانم امينه محمودزاده در همکاري نزديک با اينجانب ،همه گزارشهاي تهيه شده
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را هم به لحاظ ميزان انطباق با چارچوب شرح خدمات و هم از نظر شيوه نگارش و
طبقهبندي موضوعي ،با دقت مطالعه کرده و پيشنهادهاي اصالحي دادهاند .همچنين
ايشــان و آقاي مهران بهنيا زحمات زيادي را براي تهيه گزارش جمعبندي و تلفيق
نهايي متحمل شدهاند که بهخاطر همه اين زحمات از آنها صميمانه تقدير و تشکر
ميکنم .بخش مهمي از نتايج كار تحقيق حاضر را تهيه مدل کالنســنجي و اجراي
آن در قالب ســناريوهاي مختلف تشــکيل ميدهد .تهيه مدل کالنسنجي نيازمند
بهکارگيري تئوري اقتصاد ،بهکارگيري دانش اقتصادسنجي و آشنايي عميق با اقتصاد
ايران است .نســخه اوليه مدل کالنســنجي موجود با همکاري خانمها مهرنوش
شاهحســيني و سليمه منيري جاويد تحت هدايت آقايان دکتر حسن درگاهي ،دکتر
داود ســوري و اينجانب تهيه شــد .در مرحله بعد ،خانم صفورا معيني مسئوليت
توســعه و بهبود مدل را به عهده گرفتند که با پشتکار و جديت ويژه نه تنها بهبود
قابلتوجهــي در مدل اوليــه ايجاد کردند ،بلکه آن را به مرحلــه کاربرد عملي در
ارزيابي اثرات سياســتها و شرايط مختلف محيطي رســاندند .جناب آقاي دکتر
درگاهــي همچنان بنده را در به نتيجه رســانيدن کار مدل و راهنمايي خانم معيني
همراهي کردند که از همگي تشکر و قدرداني ميکنم.
آقاي محمد احمديزاده گزارش تجربــه جهاني بازار محصول را تهيه کردهاند
كه شــامل مباحث جهاني شدن بازار محصول عملكرد بازار محصول در كشورهاي
در حال توســعه و عملكرد ايران در بازار محصول ميشود .آقاي صادق اسحاقنيا
سرفصلهاي جهاني شدن بازار مالي عملكرد كشورهاي در حال توسعه در بازار مالي
و عملكرد ايران در بازار مالي را پوشــش دادهاند و آقاي قدير اسدي تحوالت بازار
انرژي و پيشبينيهاي آينده اين بازار را مورد بررسي قرار دادهاند .از مباحث مربوط
به تحــوالت بينالمللي موضوعاتي از قبيل همكاريهاي منطقهاي و بينكشــوري
شــامل مناطق يورو ،G20 ،شــوراي همكاري خليج فارس ،شوراي همكاري اكو و
نيز موضوع بحران مالي جهاني و پيامدهاي آن را آقاي دكتر محمد حســين رحمتي
مطالعه كردهاند .آقاي كيوان اسالمي و خانم غزال صابري وضعيت بازار مالي شامل
سيستم بانكي و بازار سرمايه را بررسي كردهاند و آقايان مهران بهنيا و آرش علويان
تحوالت بازار كار شامل عملكرد گذشته و چالشهاي آينده و نيز بازار پول را مورد

