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و مقایسه عملکرد دولتهای مختلف بعد از جنگ تحمیلی
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یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولتهای مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است .این موضوع که
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی در دولتهای مختلف چه تغییراتی داشتهاند و اینکه آیا دولت توانستته بتا
استفاده از سیاستهای پولی و مالی متغیرهای مهم کالن اقتصادی نظیر نرخ بیکاری ،تورم و رشد اقتصادی را
در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای
آن هستند .در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولتتهتای مختلتف از نشتانارهایی
اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند .در میان این نشانارهای اقتصادی شاخص فالکت اقتصادی بتا توجته بته
تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفههای آن از طرف دیار یکی از پرکاربردترین نشانارها در ایتن
زمینه است .در ای ن مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فالکت اوکان و شاخص فالکت هنک ابتدا وضعیت
شاخص فالکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی بته
منظور رسیدن به تصویری روشنتر عملکرد دولتهای مختلف در این شاخص بررسی شده است .بر استا
نتایج بهدستآمده نرخ فالکت اوکان کشور در سال  2016با طی یک روند نزولی قابل توجه به  21درصتد
رسیده است  .مقایسه شاخص فالکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضتوع ستند چشتمانتداز نشتان
میدهد در سال  2016ایران جایااه هشتم را با نرخ فالکت  26/9در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ
فالکت کشور کاهش قابل توجه  12/4داشته است .همچنین مقایسه عملکرد دولتهای هاشتمی رفستنجانی،
خاتمی ،احمدینژاد و روحانی نشان میدهد بیشترین نوسان در شاخص فالکت مربوط به دولتهای هاشمی
رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است .همچنین با توجه به خروج آمریکتا از توافتق هستتهای در دولتت دوم
روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاهمدت با استفاده از ظرفیت متالی
کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمانهای دوجانبته
پولی وابستای خود به دالر را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :شاخص فالکت ،تورم ،بیکاری ،رشد اقتصادی ،تحریمهای اقتصادی.
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مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  7و 8

 .1مقدمه
1

3

2

شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کالن تورم  ،رشد اقتصادی و بیکاری هستتند کت همتواره متورد
اقتصادی کوتاهمدت و بفندمدت ک دول ها در ادوار متتف

ب کار گرفت انتد همت در راستتای ن

بوده تا با تنظیم این شاخصها شرایط اقتصادی جامع را بهبود بتشیده و مردم جامع را ب سطح رفاه
باالتر برسانند هر یک از این شاخصها از اهمی
طرف تغییر در سطوح قیم

و جایگاه ویژهای برختوردار هستتند زیترا از یتک

و اشتغال با توج ب محدودی

بودج ای ک افراد جامعت بتا ن مواجت

هستند نقش مستقیم در تتصیص کاال و درنتیج سطح رفاه نان دارند و زندگ افراد را ب صورت
محسوس تح

تأثیر قرار م دهد و از طرف دیگر تغییر در نرخ رشد اقتصادی یا تح

بیکاری قرار م گیرد یا نان را تح

تأثیر قرار م دهد اهمی

تأثیر تتورم و

این شاخصها ب حتدی بتوده است

ک ابتدا در ده  70میالدی رتور اوکان 4با این پیشفرض ک افاایش نترخ بیکتاری و تتورم باعت
ایجاد هاین های سیاس و اجتماع م شود نشانگر اقتصادی 5تح
مجموع نرخ تورم و بیکاری ب دس

م ید را تعری

عنوان شتاخص فالکت  6کت از

نمتود در ستالهتای بعتد اقتصتاددانان ماننتد

روبرت بارو ،7استیو هنک ،کارستن هیوق 8و هینا ولش 9با اضاف گردن متغیرهای نظیتر نترخ تولیتد
ناخالص داخف  ،نرخ رشد تولید ناخالص داخف سران  ،نرخ بهتره و نترخ تتورم مستکن تغییراتت در
نحوه محاسب این شاخص ایجاد کردند
از نجای ک با افاایش شاخص فالک

رفاه جامع ب طور مستقیم تحت

یک از مهمترین معیارهای سنجش عمفکرد دول ها و بقای نان میاان موفقی
در این شاخص اس

تتأثیر قترار مت گیترد
در کتاهش و ثبتات

انتتابات سال  1980مریکا کت در ن رونالتد ریگتان 10بتا انتقتاد از عمفکترد

1. Inflation
2. Economic growth
3. Unemployment
4. Arthur Okun
5. Economic Indicator
6. Misery Index
7. Robert Barro
8. Carsten Hoegh
9. Heinz Welsch
10. Ronald Reygan
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جیم کارتر 1و با شعار اصالحات اقتصادی با محوری

اقتصادی دول

117

کاهش تورم توانس

با کنار

زدن کارتر پیروز انتتابات شود و در انتتابات سال  1984نیا اجرای شدن سیاست هتای مناستد در
ریگان زمین را برای پیروزی مجدد وی فراهم کرد اینها نمون های از اهمیت

شتاخص فالکت

و

اجاای ن در بعد سیاس اس
 .2معرفی شاخص فالکت
با توج ب اهمی

عمفکرد اقتصادی دول ها و تأثیر متغیرهتای کتالن اقتصتادی بتر وضتعی

رفتاه

جامع اقتصاددانان از نشانگرهای اقتصتادی متاتاوت در ایتن زمینت استتااده مت کننتد در میتان ایتن
نشانگرهای اقتصادی شاخص فالک

اقتصادی با توج ب تعری

ساده ن از یتک طترف و اهمیت

مؤلا های ن از طترف دیگتر یکت از پرکتاربردترین نشتانگرها در ایتن زمینت است
نشانگرهای اقتصادی اندازهگیری شاخص فالک
در این قسم

نیا تغییرات در طول سالهای متتف

هماننتد ستایر
داشت اس

روشهای اندازهگیری این شاخص معرف م شوند

 .1-2شاخص فالکت اوکان ()EDI

شاخص فالک

اولین بار توستط رتتور اوکتان مشتاور اقتصتادی لینتدون جانستون 2رئتی جمهتور

مریکا در ده  70میالدی مطرح شد اوکان با این فرض کت افتاایش نترخ بیکتاری و تتورم باعت
تحمیل هاین اقتصادی و اجتماع ب جامع م شود مجموع این دو نرخ را ب عنوان شاخص فالک
معرف نمود ترکید افاایش سطح قیم ها و تعداد افراد بدون کار باع
و افاایش شاخص فالک
()1

کاهش عمفکرد اقتصتادی

م شود (تانگ و لین)2009 ،3
نرخ بیکاری  +نرخ تورم = شاخص فالک

درواقع شاخص فالک
در رکود تورم  5قرار داش

اوکان

اوکان یا شاخص ناراحت اقتصادی 4زمان مطرح شد ک اقتصاد مریکا
و هدف اوکان از تعری

این شاخص معرف معیاری برای اندازهگیری
1. Jimmy Carter
2. Lyndon Johnson
3. Tang and Lean
4. Economic Discomfort Index
5. Stagﬂation
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ساده اما کار مد سید اقتصادی ناش از هاین های ک سطح باالی تورم و بیکاری ب جامع تحمیل
م کند بوده اس

درنتیج با توج ب اینک سطح باالی تتورم و بیکتاری باعت

1

کتاهش رفتاه مفت

2

4

 .2-2شاخص فالکت بارو ()BMI

بارو در سال  1999با اضاف کردن نرخ رشد تولید ناخالص داخفت و نترخ بهتره بت شتاخص اوکتان،
شاخص خود را معرف کرد بارو با این شاخص عمفکرد اقتصادی دول های مریکا را از اوایل ده
 50تا اواخر ده  90با یکدیگر مقایس نمود
()2

نرخ رشد تولید ناخالص داخف حقیق  -نرخ بهره اسم  +نرخ بیکاری  +نرخ تورم = شاخص فالک

شاخص اوکان تنها نشاندهنده سطح بیکاری و تورم در دورههتای متتفت

است

امتا بتا اضتاف

شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخف و نرخ بهتره تصتویر کتامف از عمفکترد دورههتای متتفت
مریکا ب دس

بارو

در

م ید (بارو)1999 ،

 .3-2شاخص فالکت ولش

ولش در سال  2007اصالحات در شاخص فالک

بارو ایجاد کرد ولش عوامل مؤثر بتر رضتای

زندگ شهروندان اروپای را مورد بررس قرار دارد بر استاس نتتایو ولتش رضتای

از

از زنتدگ در

جامع ارتباط تنگاتنگ با رشد اقتصادی و بیکاری و ثبات دارد و نرخ تورم یا نترخ بهتره مت تواننتد
نشاندهنده ثبات باشند بنابراین شاخص بارو ب صورت زیر اصالح م گردد:
()3
()4

نرخ رشد تولید ناخالص داخف حقیق  -نرخ تورم  +نرخ بیکاری = شاخص فالک

ولش

نرخ رشد تولید ناخالص داخف حقیق – نرخ بهره اسم  +نرخ بیکاری = شاخص فالک

ولش

چنانچ نرخ تورم یا نرخ بهره ب نمایندگ از ثبات اقتصادی در نظر گرفت شوند هر دو ب همتان
اندازه بر رضای

از زندگ تأثیرگذار هستند ک بیکاری و رشد اقتصتادی تأثیرگتذار است

(ولتش،

)2007
1. National welfare
2. economic well-being
3. Nessen
4. Barro Misery Index
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 .4-2شاخص فالکت تعمیمیافته

1

در سال  2008کارستن هیوق از موسس اعتباری سوئی
()5

اوکان شاخص فالک
نرخ رشد قیم

با اضاف کردن نرخ رشتد قیمت

تعمیمیافت را معرف کرد

مسکن -نرخ بیکاری  +نرخ تورم = شاخص فالک

زیرا از یک طرف کاهش قیم

مستکن بت

تعمیمیافت

مسکن نشتاندهنتده رکتود و ناکار متدی اقتصتادی است

طرف دیگر چون مسکن و بیم بازنشستگ اساس و پای امنی

اقتصادی اس

و از

هنگام کتاهش قیمت

مسکن اغفد افراد جامع احساس نارضایت م کنند
پ

از معرف این شاخص هاوارد روزن و دیگران )2008( 2با اضاف کردن تغییرات قیم

ستایر

دارای ها نظیر سهام ب شاخص تعمیمیافت فالک  ،شکل جدیدی از این شاخص معرف کردند
( )6میانگین نرخ رشد سهام  -نرخ رشد قیم

مسکن  -نرخ بیکاری  +نرخ تورم =شاخص فالک تعمیمیافت

 .5-2شاخص فالکت هنک

استیو هنک اولین بار در سال  2009برای مقایس شاخص فالک
فریقا تغییرات در شاخص فالک

بین کشتورهای خاورمیانت و شتمال

بارو ایجاد کرد

( )7نرخ رشد تولید ناخالص سران حقیق  -نرخ بهره وام +نرخ بیکاری  +نرخ تورم = شاخص فالک هنک

شاخص معرف شده توسط اوکان میاان مطف فالک

را اندازهگیری م کند بارو با اضاف کردن

نرخ رشد اقتصادی ب شاخص اوکان امکان مقایس عمفکرد دول ها را فراهم نمود اما بتا استتااده از
نرخ رشد تولید ناخالص سران حقیق تحفیل شاخص فالک
نیس

ب دس

مده محدود بت یتک کشتور

و م توان برای مقایس و رتب بندی کشورها از این شاخص استااده کرد (هنک )2014

 .3بررسی وضعیت شاخص فالکت در ایران
بر اساس دادههای بانک جهان  3در سال  2016اقتصاد ایران از نظر باال بودن تورم بتا نترخ تتورم برابتر بتا
 ،8/60در میان  20کشور نتس  ،در کنتار اقتصتادهای ماننتد برزیتل ،نپتال ،لیبت  ،اروگوئت  ،موزامبیتک،

1. Enhanced Misery Index
2. Howard Rosen
3. World Bank
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سیرالئون و هاییت قرار داشت اس

1

از نظر نرخ بیکاری نیا بر اساس مارهای ستازمان بتینالمففت کتار در

سال  2017ایران با نرخ برابر با  ،13/1در مقایس با کشورهای منطق از وضعی مناسب برخوردار نیست
کشورهای منطق نامناسد باشد با توج ب اهمی اقتصادی ،سیاس و اجتماع شاخص فالکت  ،در ایتن
قسم وضعی این شاخص کشور در مقایس با متوسط جهان و کشورهای اف  1404بررس م شود
 .1-3وضعیت شاخص فالکت در ایران و جهان

بر اساس مارهای بانک جهان متوسط نرخ تتورم در بتین کشتورهای دنیتا در ستال 1/7 ،2016
درصد بوده اس

این در حال اس

نرخ تورم در همین سال در کشور برابر  8/60درصد بوده است

ک نشان م دهد میاان تورم در کشور نسب

مطفوب برخوردار نیست

ب متوسط جهان از وضعی

متوسط نرخ بیکاری بین کشتورهای جهتان نیتا در ستال  5/50 ،2016بتوده است
بیکاری در کشورمان در همتین ستال برابتر  12/4درصتد است
بیکاری نسب

ب دنیا اس

امتا متأستاان نترخ

کت نشتاندهنتده وضتعی

نتامطفو

روند تغییرات تورم و بیکار در جهان و در کشور بین ستالهتای  2005تتا

 2014در جدول  1نشان داده شده اس
نگاه ب مارهتای تتورم نشتان مت دهتد در ستال  2008بت عفت

بتروز بحتران متال و اعمتال

سیاس های انبساط مال برای غفب بر این بحران در اکثتر کشتورهای جهتان ،متوستط نترخ جهتان
تورم ب صورت ناگهان از  5/34در سال  2007ب  8/94در سال  2008رسیده اس
سال بعد متوق

اما ایتن رونتد در

شده و مجدداً تورم کاهش چشمگیر داشتت و بت رقتم  3/04رستیده است

روند تورم در ایران نشان م دهد در سال  2011ب عفت

بررست

هدفمنتد کتردن یارانت هتا و اصتالح قیمت

حاملهای انرژی اندازه تورم ب رقم  20/62درصد رسید در سالهای بعد با تشدید تحریمها از یتک
سو و انجام سیاس های تورمزا نظیر مسکن مهر از سوی دیگر رونتد افتاایش تتورم تتا ستال  2013و
رقم  39/26ادام پیدا کرد نگاه ب رونتد بیکتاری در جهتان و ایتران نشتان مت دهتد همتواره نترخ
بیکاری در ایران ب صورت معناداری از نرخ بیکاری در جهان بیشتتر است
اخیر همواره وجود داشت اس

و ایتن وضتعی

در دهت

همانگون ک انتظار م رود باال بودن نترخ تتورم و نترخ بیکتاری از

1. International Labour Organization
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شده ،شاخص فالک

متوسط جهان باع

121

در ایران از متوسط جهان ب صورت قابل توجه بتاالتر

باشد
ایران
سال

جهان
شاخص فالک

تورم

بیکاری

2005

13.43

12.10

25.53

2006

11.93

11.60

23.53

4.48

2007
2008

17.21
25.54

10.60
10.50

27.81
36.04

5.34
8.94

5.48
5.69

2009

13.50

12

25.50

3.04

6.25

اوکان

شاخص

تورم

بیکاری

4.24

6.15

10.39

5.89

10.38
10.82
14.63
9.29

فالک اوکان

2010

10.13

13.5

23.63

3.55

6.11

9.66

2011

20.62

13.30

33.92

4.99

5.99

10.98

2012

27.35

13.10

40.45

3.85

5.99

9.84

2013
2014

39.26
17.23

12.89
12.80

52.15
30.03

2.70
2.66

5.99
5.93

8.69
8.59

2015

13.7

11.1

24.8

1.5

5.5

7

2016

8.6

12.4

21

1.7

5.5

7.2

مأخذ :مارهای بانک جهان و محاسبات نویسنده
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نمودار  1روند شاخص فالکت در ایران و جهان

 .2-3وضعیت شاخص فالکت در ایران و کشورهای افق 1404

با توج ب اینک مبنای برنام های توسع پنو سال سند چشمانتداز ایتران در افت  1404است
قسم

وضعی

شاخص فالک

و  2016بررس م شود

در ایتن

ایران در مقایس با کشورهای موضوع سند چشمانداز در سال 2015
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جدول  .1وضعیت ایران و جهان به لحاظ بیکاری و تورم و شاخص فالکت اوکان

جدول  .2محاسبه شاخص هنک برای ایران و کشورهای افق 1404

بیکاری

کشور

نرخ بهره وام

تورم

نرخ رشد تولید

شاخص فالک

ناخالص داخف سران

رتب

هنک

عامل اصف

ایران

12.4

10.5

8.6

13.70

18

14.20

12.1

-0.89

26.9

39.29

8

1

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

تاجیکستان

10.3

10.9

6

5.71

26

25.83

4.6

3.81

37.7

38.63

1

2

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

قرقیزستان

7.2

8.2

0.4

6.50

24.5

24.24

2.2

2.06

29.9

36.88

6

3

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

آذربایجان

5

16.3

4.1

3.72

16.3

17.53

-4.1

2.83

29.5

34.72

7

4

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

12.3

12.1

13.8

10.35

13.6

11.62

2.2

1.62

37.6

32.45

2

5

تورم

بیکاری

مصر
*

قزاقستان

5

5.6

14.5

12

10.2

9.56

-0.3

-0.33

30

27.49

5

6

تورم

نرخ بهره وام

10.8

10.3

7.7

7.67

14.5

13.66

1.56

2.88

31.44

28.74

4

7

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

ارمنستان

18

4.7

-1.2

4.17

17.3

17.59

-0.06

0.29

34.16

26.16

3

8

بیکاری

نرخ بهره وام

عراق

7.9

16.9

3.5

-1.18

9

6

7.7

-4.81

12.7

26.53

18

9

نرخ بهره وام

بیکاری

گرجستان

11.7

12.3

2.1

4.00

12.6

12.48

2.7

3.02

23.7

25.76

12

10

نرخ بهره وام

بیکاری

8.4

9.6

2.1

-1.50

15

15

-0.3

-1.53

25.53

24.60

9

11

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

ترکیه

*

افغانستان
ازبکستان

*

اردن
ترکمنستان

*

7.5

10.1

9

8.42

14.6

12.3

5.9

6.71

25.2

24.10

10

12

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

15.2

12.8

-0.78

-0.87

8.11

8.47

-1.2

-0.02

23.73

20.42

11

13

بیکاری

نرخ بهره وام

3.4

10

8

6

11.4

9

4.3

5.02

18.5

19.97

14

14

نرخ بهره وام

بیکاری
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2016

2015

2016
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2016
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2016
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2016
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کشور

بیکاری

نرخ بهره وام

تورم

نرخ رشد تولید

شاخص فالک

ناخالص داخف سران

رتب

هنک

123

عامل اصف

3.8

5.4

3.7

2.53

8.7

8.37

3.4

2.02

12.8

14.28

17

15

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

5.8

5.8

3.2

2.18

8.2

6.9

-0.6

1.45

17.8

13.42

15

16

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

کویت

2.1

3.5

3.2

3.27

4.4

4.27

0.56

-1.60

9.14

12.65

20

17

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

عمان

15.8

6.3

1.1

0.06

4.9

4.76

0.02

0.01

21.78

11.11

13

18

نرخ بهره وام

بیکاری

لبنان

6.2

7.1

-0.81

-3.74

8.3

7.09

-0.63

0.03

14.32

10.40

16

19

بیکاری

بیکاری

0.14

0.2

2.8

1.88

4

4.43

-1.2

-4.28

8.14

10.80

21

20

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

پاکستان

*

عربستان

*

قطر
امارت

*

1.6

3.7

1.6

3.80

4.2

3.24

1.7

0.93

5.7

9.80

22

21

نرخ رشد

بیکاری

بحرین

1.2

1.2

2.7

1.83

6.04

5.16

-0.64

0.84

10.58

7.35

19

22

نرخ بهره وام

نرخ بهره وام

رژیم اشغالگر قدس

4.8

5

-0.54

-0.63

3.4

3.44

2

0.49

5.66

7.32

23

23

بیکاری

بیکاری

مأخذ :مار مربوط ب نرخ بیکاری از سازمان بینالمفف کار و مار مربوط ب سایر متغیرها از بانک جهان و صندوق بینالمفف پول استتراج شدهاند با توج ب نبود مار مربوط ب نرخ بهره وام در کشورهای ک با
عالم

* مشتص شدهاند این مار از  CIA World Factbookاستتراج شده اس
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2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

ب دلیل اینک در این قسم

وضعی

شاخص فالک

در بین کشورهای موضوع سند چشمانداز

بررس م شود برای مقایس کشورهای از شاخص هنک استااده شده است

الزم بت ککتر است

ایتن

کشورها مورد بررس قرار نگرفت اند
همانگون ک در جدول شماره  2مده اس
ستال  2015رتبت اول بتدترین وضتتعی

کشور ایران با داشتتن شتاخص فالکت

را داراست

در ستال  2015نستتب

 39/29در

بت ستال  2014بتتا اعمتتال

سیاس های انقباض پول توسط بانک مرکای و انضباط مال دول  ،تورم از  17/23ب رقم 13/70
درصد رسیده اس

اما ب عف

کاهش رشد اقتصادی سران از  3/01در سال  2014ب  -0/89در سال

 2015عفیرغم ثبات نسب در نرخ بیکاری و نرخ بهتره وام بتانک شتاخص فالکت
اندک نامساعدتر شده اس

بررس نرخ بیکاری در سال  2014نشان مت دهتد کربایجتان بتا 16/20

درصد بیشترین میاان بیکاری را ب خود اختصاص داده اس
وضعی

نستب

بت 2014

ن چندان مناسد داشت اس

ایتن در حتال است

بیکاری کمتر از  5درصد داشت اند این وضعی

و ایران بتا نترخ بیکتاری  10/60درصتد
ارمنستتان ،کویت  ،قطتر و امتارات نترخ

در سال  2015نیا ادام داشت اس

در این سال عراق با نرخ بیکاری  16/9رتب اول را ب خود اختصاص داده اس

با این تااوت ک

در سال  2016بعد از

کشور عمان ،نرخ بیکاری ایران بیشترین میاان در بین کشورهای موضوع سند چشمانداز بوده است
بعد از ایران مصر با نرخ بیکاری  12/3بیشترین نترخ بیکتاری را در ستال  2016داشتت است
حال اس

ایتن در

ک در این سال قطر ،بحرین و امارات بیکاری کمتر از  2درصد داشت انتد ایتران در ستال

 2014با نرخ بهره وام برابر با  14درصد در مقایس با نرخ بهره وام در کشورهای نظیتر تاجیکستتان و
قرقیاستان با نرخهای ب ترتید با  24/53و  22/36از وضعی
کشورهای امارات ،قطر ،کوی

نسبتاً مناسب برخوردار بوده اس

البتت

و رژیم اشغالگر قدس پایینتترین نترخ بهتره را در بتین کشتورها در

سال  2014ب داشت اند نرخ بهتره وام ایتران در ستال  2015انتدک افتاایش داشتت و بت رقتم 14/20
درصد رسیده اس

اما همچنان نسب

ب سایر کشورها نسبتاً مناسد اس

در سال  2018ایران با نرخ

بهره وام  18درصد همچنان یک از باالترین نرخهای بهره وام را در منطق داراس
ناخالص داخف کشتور در ستال  2014بت رقتم قابتل قبتول  3/01درصتد رستیده است

نرخ رشد تولیتد
در ایتن ستال

کشورهای گرجستان ،ازبکستان و ترکمنستان نرخهای رشد سران باالی  6درصد را تجرب کردهانتد
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توج ب اینک کشورهای سوری و یمتن درگیتر جنتگ بتوده و اطالعتات نهتا موجتود نیست

بتا
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در این سال کشورهای عراق ،کوی

و عمتان نترخهتای رشتد کمتتر از  -5درصتد داشتت و بتدترین

عمفکرد را داشت اند متأساان در سال  2015ب عف

سقوط قیم

نا

نرخ رشد اقتصتادی در ایتران

در سال مذکور ازبکستان و ترکمنستتان همچنتان نترخ رشتد بتاالی  5درصتد

داشت اند اما همچنان کشورهای وابست ب نا
در سال  2016با افاایش فروش نا

نظیر قطر و عراق از رشد نامناستب برختوردار هستتند

ناش از لغو تحریمهای بتینالمففت نترخ رشتد اقتصتادی ستران

کشور ب رقم  12/1رسید ک در تاریخ اقتصاد کشور بعد از انقال استالم یتک رکتورد محستو
م شود بررس شتاخص فالکت
بدترین و ضعی

در ستالهتای  2015و  2016نشتان مت دهتد ایتران در ستال 2015
و بت همتراه کشتورهای تاجیکستتان و قرقیاستتان در

ترین عمفکرد را داشتت است

جایگاه های اول ،دوم و سوم قرار گرفت اند با توج ب فاصف ناچیا بین ایران و سایر کشتورها فاصتف
در سال  2016با ادام روند مهار تورم و بهبود و رون اقتصادی ناش از افاایش فروش نا  ،جایگاه
ایران ب لحاظ شاخص فالک

و بت جایگتاه هشتتم ارتقتاپ پیتدا کترد کشتورهای قطتر،

بهبود یاف

امارات و رژیم اشغالگر قدس با شاخص فالک

ب ترتیتد  5/70 ،8/14و  5/66بهتترین میتاان را در

سال  2016داشت اند ایتن کشتورها بت همتراه بحترین در ستال  2015نیتا بهتترین کشتورها بت لحتاظ
شاخص فالک

بودهاند و وضعی

نها تغییرات جائ داشت اس

مطاب ستون خر جدول  2ب عف

کاهش تورم در کشور در ستالهتای  2015و  2016رستیدن

تورم ب ارقام  13/70و  8/6و با توج ب نرخ وام بانک باال در کشور و ناتوان دول
عامل اصف و بارگترین عدد در شاخص فالک

در کاهش ن،

در این سالهای مذکور نرخ بهره بانک اس

در سال  2016در عمده کشورهای منطقت نترخهتای بهتره بتانک بیشتترین ستهم را در شتاخص
فالک

داشت اند ک نشاندهنده لاوم اعمال سیاس های پول و بانک برای کاهش نها اس
اختالف شاخص فالک

ایران  26/9و رژیم اشغالگر قدس ب عنوان بهتترین عمفکترد منطقت بتا

رقم  5/66نشان م دهد برای کاهش شاخص فالک
زمین نیاز ب اعمال سیاس های کاراتر اس
تورم از جاند بانک مرکای و دول
تورم شده اس

و رسیدن ب شاخص کشورهای پیشترو در ایتن

البت در سالهای اخیتر اقتدامات مناستب بترای کتاهش

انجام شده اس

ک انجام همین سیاس ها باع

کتاهش نترخ

اما بایست همزمان با کاهش تورم اقدامات در زمین ثبات رشتد اقتصتادی و کتاهش

نرخ بهره وام نیا انجام شود تا زمین برای بهبود هرچ سریعتر شاخص فالک

فراهم شود
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ب  -0/89رسیده اس

125

126

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  7و 8

 .3-3بررسی شاخص فالکت در دولتهای مختلف در ایران

در این قسم

از مقال ب بررس وضعی

شاخص فالک

در چهار دوره ریاس

جمهتوری هاشتم

70
60
50

40
30

حسن روحانی

محمد خاتمی

محمود احمدینژاد

اکبر هاشمی رفسنجانی

10
0

نمودار  .2شاخص فالکت در دولتهای مختلف

نگاه ب نمودار  2نشان م دهد شاخص فالک
روند صعودی داشت اس

و سپ

در دول

هاشم رفسنجان ابتدا با شید تندی

با همان شید کاهش پیدا کرده اس

نرخ تورم در تمام دول ها دورقم بوده اس

و تنها در دوران دول

از ابتتدای انقتال تتاکنون
هاشم رفسنجان شتاهد نترخ

رشد دورقم محق شده ک تنها دلیل ن پایان جنگ تحمیف و خروج کارخان هتا از تعطیفت و بت
عبارت بهتر ،استااده از ظرفی های خال بوده ک چنین رخدادی طبیع اس

اما عمر این نرخ رشد

دورقم تنها  2سال بود یعن سال  69تولیتد ناختالص داخفت ایتران  14.1درصتد و ستال  70حتدود
 12.1درصد رشد یاف

ک سرانجام در سال  71نرخ رشد اقتصادی ب  4درصد رسید .ب طور طبیع

شاخص فالکت

20
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رفسنجان  ،خاتم  ،احمدینژاد و حسن روحان پرداخت م شود
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در هر کشوری بعد از جنگ ،با بازگشای دوباره کارخان ها ،نرخ رشد اقتصادی ن کشور حداقل تا
یک ده دورقم خواهد بود ،اکنون این پرسش مطرح اس

از جنگ ک همزمان با بازگشای دوباره کارخان ها بود ،نترخ رشتد اقتصتادی تنهتا

برای دو سال دورقم بوده اس  .درواقع در دول
کاهش قیم

ک چرا در دولت

نا

سازندگ ب عف

سیاس های اقتصادی دولت ،

و درنتیج کاهش در مدهای نات همچنین اعمال تحریم اقتصتادی عفیت کشتور،
ب صورت ک یک از کاهشهتای شتدید در ارزش

ارزش پول مف ب شدت کاهش پیدا کرده اس

پول مف در این دوره و در سال  1374اتااق افتاده اس

ستهم نتاچیا صتادرات غیرناتت و

ب عفت

افاایش هاین واردات در این دوره ،افاایش شدیدی در نرخ تورم ایجاد شود ب صورت ک یکت از
شدیدترین افاایش در سطوح قیم
اس

مجموع این اتااقات باع

باالتر از  60درصد شده اس
بهبود داشت اس

با نرخ تورم برابر با  49درصد نیتا در ستال  1374اتاتاق افتتاده
اوجگیری شتاخص فالکت

در دوره ستازندگ و رستیدن ن بت

اما در دوره اصالحات وضعی

روند ناولت و رو بت

شاخص فالک

بر اساس مارهای بانک جهان در دوره ختاتم متوستط رشتد اقتصتادی کشتور

برابر با  3/9درصد بوده ک از عربستان سعودی و ترکی ب ترتید بتا نترخهتای رشتد متوستط  2/85و
 3/51درصد باالتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط  4/64درصد پایینتر بوده اس
برنام سوم توسع از سال  79تا  83ب نتوع مت تتوان گات
اقتصاد موف عمل کرد شاهد این مدعا این اس

دولت

همزمان با غاز

اصتالحات از لحتاظ شتکوفای

ک یک از باالترین نرخهای رشتد تولیتد ناختالص

داخف مربوط ب سال  81و  82با نرخهای بت ترتیتد  7/6و  6/8درصتد بتوده است  .البتت در دولت
خاتم ارزش پول مف کاهش یاف

ب صورت ک نرخ ارز در ابتتدای ایتن دولت

سال  83ب حدود  874تومان رسید اما کنترل تورم و نرخ بیکاری باع

 478تومتان و در

گردید نرخ تتورم در ابتتدای

ب  15.2درصد برسد همچنین نرخ بیکاری در ابتدای

دول

اصالحات  17.4درصد و در پایان دول

دول

اصالحات  13/1درصد بود ک در پایان دول

اصالحات ب  10/3درصتد رستید ثبتات نستب

در نرخ بیکاری و تورم و بهبود رشد اقتصادی باع

بهبتود در دولت

شتده است

شتاخص فالکت

خاتم روند رو ب بهبود داشت باشد
در دوره اول دول
نسب

ب دول

احمدینژاد ب عف

بهبود در متدهای ناتت و افتاایش بتیش از ست برابتری

سازندگ و  2/5برابر نسب

اصتالحات ،ثبتات همتراه بتا صتعود جائت در

ب دول
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شاخص فالک

ایجاد شده اس

اما در سال  2008با تشدید اختالف میان ایران و کشتورهای غربت

بر سر برنام هست ای از یک طرف و حمای
ب عف

ایران بر تنگ هرما ،تحریمهای شدیدی عفی ایران شتکل گرفت

کت بت صتورت

خالص در جدول  3مده اس
جدول  .3تحریمهای اقتصادی علیه کشور در دوران احمدینژاد
تاریخ

شرح تحریم

نوامبر 2008

وزارت خاان داری مریکا مجوزهای انتقال بانک مربتوط بت ایتران را باطتل کترد بتر استاس ایتن تحتریم
مؤسسات مال

مریکای قادر نتواهند بود انتقاالت بانک حسا های ایرانیان در بانکهای غیتر ایرانت را

انجام دهند
ژوئن 2010

اتحادی اروپا همکاری و سرمای گذاری در بتش انرژی و سایر بتشها را برای شرک های اروپای ممنوع
کرد

جوالی 2010

رئی جمهور مریکا باراک اوباما تحریمهای جدیدی عفی ایران امضا کرد ک در اثتر ن بانتکهتای کت
نقلوانتقاالت مال ایران را انجام دهند با تحریم مواج م شوند

دسامبر 2011

رئی جمهور مریکا باراک اوباما الیح جدید دفاع امضا کرد ک بر اساس ن بانکهتای کت بتا بانتک
مرکای ایران همکاری داشت اند را با محدودی

ژانوی 2012

مواج م کند

اتحادی اروپا تحریمهای جدیدی وضع کرد ک بر اساس ن خرید نا از ایران ممنوع م شتود بت عتالوه
دارای های تعدادی از بانکها ،مؤسسات و اشتاص ایران بفوک م شود

م 2012

رئی جمهور مریکا باراک اوباما تحریمهای جدیدی عفی ایران و سوری وضع م کنتد کت بتر استاس ن
فعالی افراد و مؤسسات ک ب ایران در جه دور زدن تحریمها کمک کردهاند در مریکا ممنوع م شود

جوالی 2012

رئی جمهور مریکا باراک اوباما تحریمهای جدیدی عفی بتش انترژی و پتروشتیم وضتع کترد کت بتر
اساس ن امکان نقض تحریمهای قبف از بین رفت و خرید محصوالت پتروشیم ممنوع م شود

جوالی 2012

اتحادی اروپا تحریمها عفی صادرات نا ایران را تشدید کرد

گوس 2012

رئی جمهور مریکا باراک اوباما ب عف نقض حقوق بشر در ایران تحریمهای جدیدی عفی بتش معدن،
پتروشیم و مال ایران امضا کرد

مأخذ :هنک ()2012

پ

از تصوید تحریمها عفی ایران ،اعمال این تحریمها ب شدت توسط دول

مریکا و اتحادی

اروپا پیگیری شد ک نمون های از تأثیر اعمال ن بر بتش بانک در جدول  4ورده شده اس
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جدول  .4نمونههایی از تأثیر تحریمها بر بخش بانکی
نمون های از اعمال تحریمها بر بتش بانک

تاریخ

لغو نمود
ژوئن 2012

بانک داچ اینگ ب عف نقض تحریمها عفی ایران  619میفیون دالر توسط خاان داری مریکا جریم شد

گوس 2012

باک استاندار چارترد ب عف نقض تحریمهای ایران  340میفیون دالر جریم شد

مأخذ :هنک ()2012

مطاب با نمودار  3اعمال تحریمها باع

شد در سپتامبر  2010در بازار غیررستم در ایتران نترخ

ارز ب بیش از  52درصد نرخ ارز رسم بانک مرکای برسد

ریال در برابر دالر

نرخ ارز غیررسمی

در سپتامبر  2012نرخ ارز رسمی اعالمی توسط
بانک مرکزی  9/ 65درصد کاهش یافته است

نرخ ارز رسمی

مأخذ :هنک 2012
نمودار  .3روند نرخ ارز ماهانه رسمی و غیررسمی

با سقوط ارزش پول مف  ،با توج ب وضعی

حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگ ب واردات متواد

اولی و کاالهای واسط ای و سرمای ای قطعاً ستایر پتارامترهتای اقتصتادی تحت
وضعی

تتأثیر قترار گرفتت و

نامطفوب پیدا م کنند ب صورت ک از نظر هنک ( )2012در سپتامبر  2012نرخ تورم تا 71

درصد افاایش یافت اس

اعمال تحریم ها عفی کشور باع

شتد شتاخص فالکت

از ستال  2010بتا

شید تندی افاایش پیدا کرده و در سال  2012با رسیدن نرخ تورم ب  41درصد رقم شاخص فالک
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ب عدد ب سابق  71برسد بعد از ثبات نسب در بازار ارز و کاهش نرخ تورم و رسیدن ن ب عدد 19
درصد در سال  2013شاخص فالک
شاخص فالک

ب سال  2012همچنان در وضعی

نامطفوب قرار دارد در جتدول 5

مربوط ب  20کشور ک بدترین عمفکرد را در سال  2013داشت اند ورده شده اس
جدول  .5وضعیت شاخص فالکت در جهان و ایران در سال 2013

رتب

کشور

شاخص

عامل اصف

فالک

رت

شاخص

کشور

ب

عامل اصف

فالک

1

سوری

147.4

تورم

11

اسپانیا

36.9

بیکاری

2

وناوئال

81.8

تورم

12

مقدونی

36.5

بیکاری

3

سودان

62.8

تورم

13

یونان

35.9

بیکاری

4

ایران

48.8

تورم

14

بالروس

35.3

نرخ بهره

5

سائوتوم و

44.9

نرخ بهره وام

15

مصر

33.6

نرخ بهره

پرنسیپ
6

جامائیکا

42.3

نرخ بهره وام

16

32.8

بوسن و

بیکاری

هرزگوین
7

سیبری

39.1

نرخ بهره وام

17

رژانتین

32

تورم

8

فریقای جنوب

38.1

بیکاری

18

مغولستان

30.6

نرخ بهره

9

برزیل

37.3

نرخ بهره

19

دومینیکن

30.2

بیکاری

10

ارمنستان

37.1

بیکاری

20

هندوراس

28.9

نرخ بهره

مأخذ هنک ()2014

همانطور ک در جدول مده اس

نرخ فالک

در جایگاه چهارم ب لحاظ بدترین شاخص فالک
با شروع ب کار دول

ایران در پایان دول

احمدینتژاد  48/8بتوده و

در دنیا قرار داشت اس

روحان اعمال سیاس های اقتصادی کارا در جه

و بهبود فضای کسدوکار  ،نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی افاایش یاف

انضباط پول و متال
ب صورت ک بر اساس

مارهای بانک جهان رشد اقتصادی سران از  -3/17ب  3/01افتاایش و تتورم از  39در صتد بت 17
درصد کا هش یاف

کاهش نرخ تورم و افاایش رشد اقتصادی از یک طرف و ثبات نستب در بقیت
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متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص فالک
فالک

نظیر نرخ بیکاری و نرخ بهره وام باعت
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شتد انتدازه شتاخص

در سال  2014بهبود پیدا کند

شاخص فالک

رتب

کشور

رتب

کشور

11

یونان

30.4

1

وناوئال

95.5

ترکی

29.4

2

رژانتین

70.0

12

29.4

3

اوکراین

57

13

مقدونی

4

برزیل

44.0

14

کرواس

25.0

5

سیبری

39.0

15

هندوراس

27.8

6

ففسطین

38.2

16

اروگوئ

25.8

7

فریقای جنوب

37.4

17

کاستاریکا

24.3

8

ایران

37.0

18

تون

شاخص فالک

24

9

مصر

32.0

19

پرو

23.2

10

اسپانیا

31.6

20

قبرس

22.1

مأخذ :هنک 2016

بر اساس بتر ورد هنتک ( )2016ایتران بتا نترخ فالکت
همانگون ک در جدول مده اس
 48/8ب  37همچنان وضعی
اوکراین و برزیل وضعی

 37در رتبت  8دنیتا قترار گرفتت است

عفیرغم کاهش چشمگیر شاخص فالک

نامناسب دارد البت در ایتن ستال کشتورهای نظیتر ونتاوئال ،رژانتتین،
ب مراتد نامناسدتری نسب

ب ایران داشت اند

در سال  2015با ادام اعمال سیاس هتای انقباضت در دولت

روحتان تتورم همچنتان در حتال

کاهش بوده و ب رقم  13/7درصد رسید اما با توج ب کتاهش شتدید قیمت
سران ب رقم  -0/89رسید همچنین ناتوان دول
تنگنای مال بانکها ک باع

در بازپرداخ

کاهش قدرت وامده

نرخ سود بانک کاهش پیدا نکند با ثابت
فالک

و کتاهش ن از رقتم

نات  ،رشتد اقتصتادی

بده های خود ب سیستتم بتانک و

نها شده بود باع

شد عفیرغم وعده دول

مانتدن نترخ بهتره وام و ثبتات نستب نترخ بیکتاری ،نترخ

در سال  2015تغییر چندان پیدا نکرد
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جدول  .7وضعیت شاخص فالکت در جهان و ایران در سال 2015
شاخص فالک

رتب

کشور

11

اروگوئ

29.1

1

وناوئال

214.9

یونان

29.0

2

اوکراین

82

12

ترکی

28.6

3

برزیل

67.8

13

4

رژانتین

60.0

14

کربایجان

28.5

5

فریقای جنوب

40.0

15

تون

26.7

6

روسی

37.4

16

قااقستان

26.5

7

ایران

36.7

17

اسپانیا

25.8

8

ففسطین

36.4

18

دومینیکن

25.2

9

مصر

31.6

19

کفمبیا

25.1

10

مقدونی

29.2

20

پرو

24.7

مأخذ :هنک 2016

رتب ایران در شاخص فالک
بهبود جائ نسب

در سال  2015با یک پف افاایش مواج شد و با رقم  36/7عفیرغم

ب سال  2014در جایگاه  7ب لحاظ بدترین شتاخص فالکت

در مقایست بتا ستایر

کشورها قرار گرف
پ

از انعقاد تواف هست ای در اواخر سال  ،2015اقتصاد کشور در سال  2016عمالً وارد اجرای

برنام جامع اقدام مشترک (برجام) شد با رفع تحریمها و موانع بینالمفف مترتبط بتا برنامت هستت ای،
ایران بار دیگر با افاایش صادرات نا

توانس

حضور مؤثری در بازار جهان نا

داشتت باشتد بتا

افاایش در مدهای نات  ،رشد اقتصادی قابل مالحظ ای ب میاان  12/5درصد محقت گردیتد کت در
مقایس با رشد اقتصادی  -1/6درصدی در سال پیش از ن ثار معناداری بر رشد اقتصتادی غیرناتت
(کشاورزی ،صنع

و خدمات) بر جای گذاشت

بت رغتم کتاهش قیمت

افاایش صادرات نا  ،بازار ارز کشور ب نحو مطفوب متدیری
همچنین با تقوی

انضباط پول  ،مدیری

جهتان نات

و بت دلیتل

و از ثبتات مناستب برختوردار شتد

مناسد نقدینگ و بهبود قابتل مالحظت انتظتارات تتورم ،

دستاورد مهم در زمین مهار نرخ تورم حاصل شتد بت طتوری کت اقتصتاد ایتران هتمزمتان بتا رشتد
اقتصادی پ

از  26سال شاهد تورم تکرقم ب میاان  9درصد گردید
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 .4مهمترین چالش اقتصادی دولت دوم روحانی
رئی جمهوری مریکا در تاریخ  9م ماه  2018خروج رسم

مریکا از برجام را اعالم کترد پت
شده بودند ط

س ماه ینده و برخ ط شش ماه ینده مجدداً برقرار خواهند شتد همچنتین تحتریمهتا عفیت افتراد
خارجشده از فهرس افراد ویژه مشتص شده و بفوک شده و سایر فهرس ها حداکثر تا  14بان ماه
 1397مجدداً اعمال خواهند شد
 .1-4تحریمهای بازگشتی بعد از دوره  90روزه

دوره  90روزه در تتتاریخ  15متترداد  1397ب ت پایتتان م ت رستتد بعتتد از ایتتن تتتاریخ ،دول ت

مریکتتا

تحریمهای زیر را ک ب موجد برجام رفع شده بودند احیا خواهد کرد:
 تحریمهای مربوط ب خرید یا اکتسا اسکناسهای دالر مریکا توسط حکوم

ایران؛

 تحریمهای مربوط ب تجارت طال یا ففاات گرانبها توسط ایران؛
 تحریم های مربوط ب فروش ،عرض  ،تأمین یا نقلوانتقال گرافی  ،ففاات خام و نیم ساخت مانند
لومینیوم و فوالد و یا نرمافاار مورد استااده ب منظور یکپارچ سازی فرایندهای صنعت ب ایران؛
 تحریم های مربوط ب معامالت خریتد یتا فتروش ریتال ایتران یتا نگهتداری حستا هتا و وجتوه
عمدهای ک در خارج از خاک ایران بر پای ریال ایران نگهداری م شوند؛
 تحریمهای مربوط ب خرید ،پذیرهنویس یا تسهیل معامالت دیون حاکمیت ایران؛
 تحریمهای بتش خودروسازی
عالوه بر این بعد از گذش

این دوره  90روزه ،دول

مریکا مجوزهتای برجتام صادرشتده بترای

رفع تحریمهای اولی زیر را لغو خواهد کرد:
 مجوز واردات فرش و مواد غذای از مبدأ ایران ب مریکا و برخ مبادالت مال مرتبط با نها
کیل مجوزهای مربوط ب قانون تحریمها و مبادالت ایران؛
 فعالی های انجامشده وفت مجوزهتای صادرشتده بترای صتادرات و بتاز صتادرات هواپیماهتای
تجاری مسافری و قطعات و خدمات مربوط ب ایران
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اشتاص ک بعد از رفع تحریمهای مریکا عفی ایران وف برجام وارد فعالی های بتاال شتدهانتد
بایست برای اجتنا از قرار گرفتن در فهرس

تحریمهتای مریکتا تتا  15مردادمتاه ستال  1397ایتن

 .2-4تحریمهای بازگشتی بعد از دوره  180روزه

بعد از دوره  180روزه ک در تاریخ  13بان ماه  1397ب پایان م رستد دولت
مربوط ب فعالی های زیر و خدمات مرتبط با نها ک پ

مریکتا تحتریمهتای

از اجرای شدن برجام برداشت شده بودند

را مجدداً احیا خواهد کرد
 تحریم معامف با بتتشهتای کشتت رانت و کشتت ستازی ایتران و عتامالن بنتادر شتامل شترک
کشت ران جمهوری اسالم ایران ،خطوط کشت ران جنو و وابستگان ب نها


تحریم مربوط ب معامف بتا شترک
بازرگان نا

مفت نات

ایتران ،شترک

مفت نات کتش ایتران ،شترک

ایران ،خریداری نا  ،محصوالت نات یا محصوالت پتروشیم از ایران

 تحریمهای مربوط ب مبادالت مؤسسات مال خارج با بانک مرکای ایتران و مؤسستات متال
ایران ک ب موجد بند  1245قتانون اختیتارات دفتاع مفت بترای ستال متال  2012در فهرست
تحریم قرار گرفت اند
 تحریم های مرتبط با ارائ خدمات پیام رسان متصوص متال بت بانتک مرکتای ایتران و دیگتر
مؤسسات مال ایران ک در بند  104قانون  CISADAدرباره نها توضیحات الزم مده اس
 تحریمهای مربوط ب ارائ خدمات پذیرهنویس  ،بیم یا بیم اتکای
 تحریمهای مربوط ب بتش انرژی ایران
نکت حائا اهمی

ن اس

ک برخ از تحریمهای ککرشده در فوق بر اساس دستورات اجرای

 13645 ،13622 ،13590 ،13574و  13628وضع شده اس

ک پ

از برجام مطاب دستتور اجرایت

 13716لغو شدهاند ،اما در بیانی وزارت خاان داری مریکا تأکید شده اس

کت انتظتار مت رود ایتن

تحریمها مجدداً وضع شوند و دستور اجرای  13716لغو شده و از همت طترفهتای معامفت بتا ایتران
خواست اس

ک در این خصوص تمهیدات الزم را بیندیشند

ب طور کف تحریمهای اعمالشده عفی ایران را م توان ب دو دست تحریمهای مال و غیرمتال
طبق بندی کرد با توج ب تجرب های پیشین و نوع تحریمهای وضعشده م توان انتظار داش

اعمتال
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تحریمهای ککرشده باع
اهمیت

قطع کامل ارتباط ایران از نظام مال بینالمففت خواهتد شتد بتا توجت بت

شتترایط کنتتون کارشناستتان و متتصصتتین بازارهتتای متتال راهکارهتتای متتفات بت منظتتور
از بحرانهای ناش از تحریم ارائ دادهاند ک در ادام این راهکارها ارائ شده اس

 .3-4تحریمهای مالی

برخ از کارشناسان انتقال پول بانک مرکای اروپتا یتا بانتک هتای مرکتای عضتو اتحادیت اروپتا را
راه حف عمف برای مصون ماندن از تحریمهای مریکا م دانند تحریم بانک مرکای اروپا بت دلیتل
هاین های باالی تحریم ن برای مریکا تقریبتاً غیترممکن است

کت اساستاً

امتا بایتد توجت داشت

بانکهای مرکای برای نقلوانتقال و تسوی پول طراح نشدهاند و لذا استتااده از ایتن روش مستتفام
طراح مکانیام جدید و هاین بر اس

این پیشنهاد ابتدا توسط اروپائ ها مطرح گردید امتا در ادامت

کنار گذاشت شد در خصوص این راه حل باید توج داش

ک حت با فرض موافق

طرف اروپای

ب دلیل الاام شناسای دقی کیناعان این راهحل کمک چندان ب ایران نتواهد کرد
یک دیگر از راهحلها استااده از کشورهای چتین و روستی بترای تستوی متال بتا ایتران است
مطاب این دیدگاه از نجا ک اقتصاد کشورهای چین و روسی پیوستگ کمتری با مریکا دارند لتذا
استااده از خدمات مال این دو کشور ب مراتد بهتر از استااده از خدمات مال اروپای اس

درواقع

پیشنهاددهندگان این روش با تأکید بر این نکت ک هاین تحریم  4بانک اصف چین ک بارگتترین
خریداران اوراق قرض از مریکا نیا هستند را برای مریکا باال دانست و معتقدند مت تتوان بتشت از
تراکنش های مال را از طری این  4بانک عمف کرد بت ویتژه نکت مقتررات مبتارزه بتا پتولشتوی
سهلگیران تر در چین و روسی شان

یافتن کیناعان نهای تراکنشها را کاهش م دهد با این حال

اقدامات اخیر مریکا در تحریم برخ شرک های بارگ چینت و رویکترد نامتعتارف ن در بترهم
زدن بسیاری از توافقات تجاری موجد کم اثر شدن این راهکار م شود و ب نظر م رسد استااده از
ن ب سادگ

نچ در خالل سالهای گذشت ی تحریم شد نباشد

استااده از پیمان های دوجانب پول دیگتر روشت است
تحریم های مال

کت بترای بت اثتر کتردن و کتاهش اثتر

مریکا بر ن تأکید م شود استااده از ارزهای مف در مبادالت خارج ک تحت

عنوان پیمانهای پول دوجانب شناخت م شود ،روش اس

ک در سالهای اخیر توسط کشتورهای

زیادی بتصوص بسیاری از کشورهای نوظهور مورد استتااده قترار گرفتت است

و ایتن کشتورها بت
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شک کامالً رام در حال کاهش وابستگ خود ب دالر هستند پیمتان پتول دوجانبت یعنت استتااده
همزمان از  2پول مف کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین متال بتین دو کشتور ،بت گونت ای
حسابداری بر اساس یک دارای ارزشمند باثبات نظیتر طتال نات  ،یتورو ،دالر( SDR ،واحتد پتول
شتورای استالم ،

صندوق بینالمفف پول) انجام م شود طب بررس های مرکا پژوهشهای مجف

بانک مرکای م تواند با اجرای پیمان پول دوجانب بیش از نیم از تجارت خارج کشور را بدون
استااده از نظام مال غر

انجام دهد و درواقع بیش از نیم از تحریمهای بتانک

مریکتا را بت اثتر

کند ب عالوه در شترایط فعفت تقاضتای مستتقیم ارز را کتاهش داده و بت بانتک مرکتای در کنتترل
نوسانات نرخ ارز کمک شایان م کنتد استتااده از پیمتان هتای دوجانبت پتول میتان ایتران و ستایر
کشورها ب ویژه خریداران عمده ن

و خریداران پتروشیم ایران در کم اثر کردن تحریمهتای متال

کمک شایان کرده و زمین را برای ورود تسهیل واردات ب ایران نیا مهیا خواهد کرد
ب نظر م رسد از مجموع روابط فوق اتکا ب روش سوم معقولتر و منطق تر است
عمفیات شدن ن بیشتر اس

بت ویتژه نکت در حتال حاضتر حتدود  50پیمتان پتول متتفت

کشورهای دنیا منعقد شده و سازوکار اجرای
حال باید توج داش

زیترا امکتان

ن تبدیل ب رویت ای جاافتتاده شتده است

میتان

امتا در هتر

ک دستیاب ب اینچنین توافق نیا م تواند بسیار زمتانبتر باشتد ضتمن نکت

تقریباً هیچیک از کشورهای دارای سابق برقرار پیمانهای پتول بتا پیچیتدگ هتا و محتدودی هتای
مشاب وضعی

فعف ایران مواج نبودهاند بنابراین نم توان انتظار داش

سادگ ک پیش از این در د نیا تجرب شده اس

ک چنتین پیمتان بت همتین

برای ایران نیا اتااق بیاتد بعالوه با توج بت جتدی

مریکا در پیشبرد رویکرد یک جانب گرایان تحریم عفی کشورمان ممکن اس

چنین راهکاری در

بفندمدت با سنگاندازی مریکا ب اثر شود
 .4-4تحریمهای غیرمالی

تحریم های غیرمال

مریکا ک ناظر ب تحریم دادوستد با ایران اس

شکل دوم تحتریمهتای مریکتا

را نشان م دهد در این خصوص کارشناسان معتقدند ک باید بین فروش نا
کاالها تمایا قائل شد در خصوص فروش نا

ایتران و فتروش ستایر

باید توج داش

ک در صتورت ایجتاد قراردادهتای

تجاری با کشورهای طرف قرارداد ایران امکان حاظ فروش نا

در سطح فعف یا حداقل جفوگیری

Downloaded from ejip.ir at 3:52 +0430 on Sunday April 5th 2020

ک نیازی ب ارزهای ثال

نباشد در این حال

حسا مشترک بین دو کشور ایجاد شتده و عمفیتات

137

محاسبه شاخص فالکت ایران و کشورهای افق ...1404

از کاهش شدید ن وجود دارد ،ب ویژه نک در دور جدید تحریمها مشتتریان عمتده نات

ایتران بتا

مریکا همراه نیستند تجرب پیشین تحریم های مریکا نیا نشان داد ک ب صار رسانیدن فتروش نات
ایران ساده نیس

مناسد با سایر طرف ها ممکن اس
نکت حائا اهمی

مشکالت ساب در خصوص فروش نا

ایران تکرار شود

دیگر ،تحریم سایر صتنایع ایتران شتامل فتوالد و ففتاات اساست  ،محصتوالت

پتروشتیم پاالیشت و است

بایتتد توجت داشت

کت بت رغتم افتتاایش هاینت هتتای فتروش بتترای

صادرکنندگان ایران در این حوزهها عمالً امکان تحریم کامل این محصوالت وجود ندارد و بعید ب
نظر م رسد ک صادرات نها در کوتتاهمتدت بتا افت

شتدیدی مواجت گتردد در دوره قبفت کت

تحریمها عفی ایران هم جانب بوده و سازمان مفل و اتحادی اروپا نیا با ن همراه کردهاند این اتااق
میسر نشد بنابراین در شرایط فعف ک سایر کشورها با مریکا همراه نیستند احتمال بروز این رختداد
م تواند پایین تر قفمداد گردد از سوی دیگر باید توج داشت
صنایع مانند صنع

کت تحتریمهتای جدیتد عفیت برخت

پتروشیم از نیم بان اعمال خواهتد شتد و بنتابراین مت تتوان امیتدوار بتود کت

حداقل در سال  1397این شرک ها با مشکل جدی مواج نشوند هرچند ممکن اس

سطح اعتبتاری

طرفهای تجاری کاهش و هاین های مبادالت افاایش یابد
البت باید توج داش

ک عمده این صنایع برای تداوم تولیتد ختود بتا تجهیتاات وارداتت ماننتد

کاتالیاور در صنایع شیمیای و پتروشیم یا الکترود گرافیت در فوالد نیاز دارنتد تحتریمهتای اخیتر
م تواند فر یند تأمین این مواد را با اختالل مواج کرده و در بفندمتدت ضتمن اثرگتذاری بتر ستطح
تولیتد ،باعت

کتاهش کیایت

شرک ها را تح

محصتوالت شتوند و متواردی مثتل فتروش و بت تبتع ن ستود وری

شعاع قرار خواهد داد ب نظر م رسد مشکالت ککرشتده نمتود چنتدان در ستال

جاری نداشتت باشتد امتا چنانچت گشایشت در متذاکرات اتاتاق نیاتتد ،گریبتان صتنایع کشتور را در
سالهای ت خواهد گرف
شرک

ب عتالوه کفیت همکتاریهتای اقتصتادی کت مستتفام حضتور فیایکت

خارج در ایران اس  ،ب دلیل نک ب سادگ قابل رصد اس

با محدودی

همتراه خواهتد

شد لذا بسیاری از طرحها و پروژههای مف و نیا طرحهای توسع ای شرک های تولیدی ک ادامت و
اجرای نها وابست ب خدمات خارج اس

با مشکل مواج خواهد شد
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 .5خالصه و نتیجهگیری
با توج ب اینک هدف از نگارش این مقال بررس وضعی
از معرف انواع شاخصهای متتف

شدند پ

استااده شدهاند بت صتورت اجمتال معرفت
در ابتتدا وضتعی

فالکت

بررس شد در همین راستا با استااده از شاخص فالک
گردید بر اساس نتایو ب دس
وجود داشت اس
حال اس

شاخص فالک

شتاخص فالکت

اوکان شاخص فالک

ایران و جهان مقایس

مده همواره اختالف معناداری بتین شتاخص فالکت

ب طور مثال در سال  2016نرخ فالکت

ک شاخص فالک

کشتور

ایتران  21بت دست

ایتران و جهتان

متده است

ایتن در

جهان در همین سال  7/2اس
ایران و سایر کشتورهای

در ادام مقال با توج ب اهداف سند چشمانداز  ،1404شاخص فالک

موضوع سند چشمانداز در سال  2015و  2016با استااده از روش هنک محاسب و با یکدیگر مقایست
گردید نتایو ب دس

مده نشان م دهد ک در سال  2015کشور ایران بدترین عمفکرد را در مقایس

با سایر کشورها داشت اس

اما با عمفکرد مناسد دول

و گشایشهای بتینالمففت مناستد صتورت

گرفت رتب کشور در سال  2016تنال پیدا کرده و ب جایگاه هشتتم رستیده است
هنک محاسب شده در سال  2015برای ایران  39/29درصد بوده است
 14/2درصدی عامل اصف و بارگترین زیرشاخ بوده اس
فالک

شتاخص فالکت

و در ایتن ستال نترخ بهتره وام

در این سال کشور تاجیکستان بتا نترخ

 38/63در رتب بعد از ایران قرار داشت اس

همچنین در این سال کشور رژیم اشغالگر قدس

 7/32بهترین کشور منطق بتوده است

بتر استاس محاستبات صتورت گرفتت در ستال

با نرخ فالک

 2016ایران جایگاه هشتم را با نرخ فالک
کشور کاهش قابل توج  12/4داشت اس
در جایگاه اول قرار دارد در این سال ب عف

 26/9در منطق داشت و نسب

ب سال گذشت نرخ فالک

در این سال بعد کشور تاجیکستان با نترخ فالکت

اعمال سیاس های موفت ضتدتورم و کتاهش تتورم

عامل اصف و بارگترین زیرشاخ همچنان نرخ بهتره وام  18درصتدی بتوده است
رژیم اشغالگر قدس با نرخ فالک

37/7

 5/66بهترین عمفکرد منطق را داشت اس

در ستال 2016

مقایست نترخ فالکت

ایران با بهترین کشورهای منطق نشان م دهد ک ایران برای تبدیل شدن بت بهتترین کشتور در ستال
 1404و رسیدن ب اهداف برنام های توسع بایست در جه
زیرشاخصهای شاخص فالک

بهبود شاخصهای کالن اقتصتادی کت

هنک هستند اقدامات اساس انجام دهد برای رستیدن بت تصتویری
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روشن با استااده از سری مقاالت هنک عمفکرد دول های هاشم رفسنجان  ،خاتم  ،احمدینتژاد
با یکدیگر مقایس شده اس

و روحان در زمین شاخص فالک
در تمام دول ها مربوط ب دول
فالک

احمدینژاد و در سال  2012بتوده است

این سال ب بیش از  70درصد رسیده اس

تورمزا نظیر مسکن مهر بوده اس
اس

پ

پایان دول

حداکثر شاخص فالک

ارائت شتده

بت صتورت کت شتاخص

ک ناش از تشدید تحریمها و اعمال سیاس های

بهترین ثبات نیا مربتوط بت دولت هتای ختاتم و روحتان بتوده

دموکرات اوباما و روی کتار متدن دولت

جمهتوریختواه ترامتپ در ستال

 2018مریکا ب طتور یتکجانبت از توافت هستت ای ختارج و بتا تعیتین دو ضتر االجتل بتار دیگتر
تحریم های شدیدی بر ضد ایران اعمال کرد با توج ب تجربیات گذشت بت منظتور مصتون مانتدن از
تحریمهای اعمالشده ایران بایست در کوتاهمدت ب دنبال استااده از سیستتمهتای متال کشتورهای
نظیر چین و روسی باشد و در میانمدت و بفندمدت با استااده از پیمانهتای دوجانبت پتول بت دنبتال
کاهش وابستگ خود ب دالر باشد
نتایو ب دس
جهان در وضعی

مده نشان م دهد اندازه شاخص فالک

در کشور در مقایس با ستایر کشتورهای
بهبود شتاخصهتای کتالن

مطفوب قرار ندارد و بایست اقدامات مناسب در جه

اقتصاد کشور ازجمف تورم ،رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری و نرخ وام بانک صورت پذیرد البت دول
در سالهای اخیر سیاس های موف در زمین کاهش تورم انجام داده است
شاخص فالک

ب ویژه در سال  2016نتیج سیاس های کارای دول

و بهبتود حاصتلشتده در

در زمینت کتاهش نترخ تتورم

همچنین رفع تحریمها و موانع بینالمففت مترتبط بتا برنامت هستت ای ،ایتران و حضتور متؤثر در بتازار
جهان نا

بوده اس

 .6پیشنهادهای سیاستی برای بهبود شاخص فالکت
 1تداوم سیاس های ضدتورم و تثبی
2

نرخ تورم تکرقم ؛

توج ب بتش خصوص و ایجاد اشتغال از طری کاهش تصدیگری دولت ؛

 3بهبود فضای کسدوکار در کنار خصوص سازی؛
 4توسع صادرات غیرنات و توج ب بازارهای خارج ؛
 5توج ویژه ب سرمای گذاری خارج ؛
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مربوط ب دول های هاشم رفسنجان و احمدینژاد بوده اس

بیشترین نوسان در شاخص فالک

8  و7 مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای

نقدینگ ب بتش تولید؛

افاایش کارای و هدای
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رفع تنگنای اعتباری و کاهش نرخ بهره؛

ب بانکها در جه

در کنار بازارهای سک و ارز ب منظور جذ نقدینگ ؛
مال ایتن کشتورها

اصالح نظام بانک در جه
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6

 تسوی بده دول7

 ایجاد بازار رقید مانند بازار نا8

 روسی و برزیل ب منظور استااده از ظرفی،تواف با کشورهای نظیر چین

9

در راستای کاهش اثرگذاری تحریمها در کوتاهمدت؛
 ایجاد پیمانهای دوجانب پول و کاهش وابستگ کشور ب دالر10
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