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  چكیده

گذاران اقتصادی هر  سیاستریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات مطالعه و برنامه

کشور از جمله ایران دارد. اما دستیابی به آینده مطلوب و پایدار اقتصادی نیازمند پاسخ به این سواالت است که گذشته 

هایی تحت تاثیر قرار گرفته است؟ و یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را اقتصاد ایران از طریق چه عوامل و سیاست

بر این اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی از عوامل تاثیرگذار بر آینده د؟ کننتعیین می

ساله مورد توجه قرار  0اقتصادی ایران با هدف نگارش سناریوهای اقتصاد ایران و اثرات امنیتی این سناریوها در افق زمانی 

م قطعیت بحرانی استفاده شد. جهت تدوین سناریوهای آینده گرفت. به این منظور، از روش سناریونگاری با رویکرد عد

های تکمیل شده توسط خبرگان اقتصاد ایران، نیروهای پیشران دارای عدم قطعیت بحرانی با استفاده از پرسشنامه

المللی و قیمت نفت به عنوان عدم های اقتصادی بیناقتصادی شناسایی شدند. بر این اساس، دو عدم قطعیت تحریم

های حدی این دو عدم قطعیت چهار فضای سناریویی از های بحرانی اقتصاد ایران انتخاب شدند تا از تالقی حالتطعیتق

 آینده اقتصاد ایران ایجاد شود.

بر اساس نتایج حاصل از نگارش این سناریوها، اقتصاد ایران در سه سناریو و با شدت و ضعف با کاهش رشد اقتصاد در 

شود. از نقطه د شد و تنها در یک سناریو شرایط رشد و توسعه اقتصادی بدون وجود مانع جدی فراهم میآینده روبرو خواه

نظر امنیتی نیز در سه سناریو ذکر شده و به تبع تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، ایران با مشکالت امنیتی با منبع 

 .ای و داخلی روبرو خواهد شدای، فرامنطقهمنطقه
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 مقدمه -1

میالدی، برنامه ریزی برای  46و  41 هایدر قرن

های توسعه، تا حدود آینده اقتصاد با استفاده از برنامه

-زیادی منحصر به گروه کوچکی از کشورهای جهان بوده

های بعد به است. اما این مفهوم و کارکردهای آن در دهه

تدریج به سایر نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر 

-مام کشورهای دنیا تبدیل شدهبه موضوعی مهم برای ت

است. جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی 

ریزی برای دستیابی به آینده نبوده و مطالعه و برنامه

گذاران  اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاست

آن دارد. دستیابی به آینده مطلوب و پایدار اقتصادی 

اثیرگذار بر گذشته نیازمند مطالعه و شناسایی عوامل ت

اقتصادی ایران است. چرا که دالیل پیشرفت یا عدم 

پیشرفت اقتصاد ایران در دورهای زمانی مختلف را آشکار 

نموده و از این رهگذر امکان دستیابی به عوامل شکل 

های دهنده آینده اقتصاد ایران و همچنین برخی از آینده

-سایی آیندهمحتمل آن نیز وجود دارد. عالوه بر این، شنا

تواند برخی از پیامدهای امنیتی های محتمل اقتصادی می

حاصل از آن را نیز آشکار سازد و از این طریق نهادهای 

توانند با آمادگی و آگاهی بیشتر به استقبال نظامی می

 های اقتصادی و امنیتی محتمل بروند. این آینده

توان مطالعه روندهای گذشته بر این اساس، می

اقتصاد ایران و شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر 

های گذشته و آینده آن با هدف شناسایی برخی از آینده

ممکن اقتصادی ایران و بررسی اثرات امنیتی تابع آن را 

مساله مطرح در این پژوهش عنوان نمود. برای پاسخ به 

 این مساله و با توجه به ناشناخته بودن آینده، از روش

پژوهی به  آیندهشود. آینده پژوهانه استفاده میتحقیق 

خصوص تحوالت آینده  هایی در ها و فرضیه حدس

شود که به نوعی  های مختلف علوم گفته می درحوزه

کنند و مسیر مطالعات و  همچون چراغ راهنما عمل می

های صورت گرفته سامان  تحوالت را در چارچوب حدس

وع رویکرد تاریخی دهند. آینده پژوهی در واقع یک ن می

شود و  با این تفاوت که در آن از قطعیت اجتناب می ،است

های مختلف  تحوالت آینده در قالب سناریوها و حدس

. بنابراین در ادامه و ضمن شناسایی شود بینی می پیش

ترین عوامل تاثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران و عدم مهم

های گذشته ها به کمک مطالعه روندقطعیت مترتب بر آن

اقتصاد ایران، برخی از سناریوهای محتمل آینده اقتصاد 

ترین متغیرهای اقتصادی همراه ایران با استفاده از کلیدی

شود. همچنین با شناسایی با عدم قطعیت ترسیم می

شود که اثرات های محتمل اقتصاد ایران، سعی میآینده

 امنیتی حاصل از این سناریوها نیز بیان شود. 

 

عدم قطعیت متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد  -2

 ايران

ترین عوامل تاثیرگذار بر مسیر در این بخش مهم

حرکت اقتصاد ایران در گذشته شناسایی شده و نحوه 

ها بر آینده اقتصاد ایران در افق زمانی پنج تاثیرگذاری آن

گیرد. به این منظور و در چند ساله مورد بررسی قرار می

اقتصاد ایران شامل منابع طبیعی، انباشت بخش اصلی 

گذاری، تجارت خارجی، متغیرهای سرمایه و سرمایه

ترین عوامل نهادی و متغیرهای کالن اقتصادی به مهم

تاثیرگذار بر مسیر اقتصاد ایران در گذشته و آینده توجه 

های خواهد شد و از این طریق برخی از عدم قطعیت

 نیز شناسایی خواهد شد.  مرتبط با آینده اقتصاد ایران

 

 عدم قطعیت منابع طبیعی -2-1
-های گذشته و احتماال در سالاقتصاد ایران در سال

های آینده تحت تاثیر روند تغییرات دو منبع طبیعی پر 

اهمیت نفت و آب قرار دارد. بنابراین در ادامه به برخی 

 شود. های اقتصادی مرتبط با این دو منبع اشاره میجنبه

 

 قیمت نفت و درآمدهای نفتی -2-1-1
 کشورهای برای درآمدی ترین منبعمهم نفت

نفت نظیر ایران است که عالوه بر تامین  صادرکننده

ای از منابع مالی ایران، تاثیر بسیاری نیز بر بخش عمده

ریزی توسعه در ایران برنامههای اقتصاد دارد. دیگر بخش

داشته و تحقق یا عدم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی 

بینی شده، مسیر توسعه را تحقق درآمدهای نفتی پیش

از منظر دیگر، گاهی از نفت به نماید. دستخوش تغییر می

عنوان عامل تسریع حرکت به سمت مسیر توسعه یاد 

شود و گاه آن را عامل دوری اقتصاد ایران از مسیر می

-های سیاسی و اجتماعی میو توسعه ناعدالتی رشد



      78/     1131 تابستان ،111، شماره مديريت پژوهي آيندهفصلنامه 
 

 

در ایران تأثیر (. 4967شناسند )بهبودی و همکاران، 

ی  نحوه درآمدهای نفتی بر محیط اقتصاد کالن از طریق

با افزایش قیمت نفت  .مشاهده کرد قابل هزینه کرد دولت

تزریق از طریق مخارج دولت  ،درآمدهای نفتیو 

افزایش جاری و عمرانی  درآمدهای نفتی در ردیف بودجه

تقاضای  اقتصادتزریق درآمدهای یاد شده در  یابد. بامی

. این مسأله با کندیابد تورم ایجاد میافزایش میکل 

کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت 

گیرد. کاهش قیمت نفت سبب  شکل انفجاری به خود می

های  پذیری هزینهنا شود که دولت، به علت انعطاف می

های  کاهد و آن را به هزینههای عمرانی ب جاری، از هزینه

 (.4911)صمدی و همکاران، جاری منتقل کند. 

ویژگی برونزا بودن  نکته قابل توجه در مورد نفت،

قیمت نفت است که در زمان افزایش، درآمدهای هنگفتی 

کند و در زمان کاهش ، موجب را وارد اقتصاد ایران می

گردد)سلمانی و کاهش شدید درآمدهای ارزی می

ها، قیمت نفت را به عنوان ثباتی(. این بی4964ان، همکار

یکی از متغیرهای همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران 

 کند.تبدیل می

 

 آب -2-1-2

در میان کشورهای جهان، ایران کشوری خشک و 

بیابانی با میانگین بارش پایین است. به همین دلیل مساله 

کشاورزی و تامین آب مورد نیاز برای مصارف خانگی، 

های جدی اقتصاد ایران در آینده صنعتی یکی از دغدغه

خواهد بود. رشد جمعیت و شهرنشینی در ایران، تقاضای 

غذا و آب را تحت تاثیر قرار خواهد داد که در نتیجه آن 

آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع و صنعت نیز متاثر خواهد 

ز جنبه شد. عالوه بر این، تغییرات آب و هوایی نیز ا

کاهش بارش و افزایش دما در ایران و به دنبال آن کاهش 

منابع عرضه آب زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار خواهد 

های اقتصادی و اجتماعی نیز داد و باعث بروز نارضایتی

های خواهد شد. به طور خالصه و با توجه به محدودیت

زمانی پنج رسد که در افق منابع آبی در ایران، به نظر نمی

سال آینده این محدودیت قابل رفع باشد و از این جهت 

های مترتب بر آن در توان گفت که آب و محدودیتمی

 آینده اقتصاد ایران با قطعیت همراه خواهد بود. 

 گذاریعدم قطعیت انباشت سرمايه و سرمايه -2-2
ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد سرمایه یکی از مهم

ه در کشورهای در حال توسعه است و اقتصادی به ویژ

تداوم فرآیند رشد و توسعه در اقتصاد قبل از هر چیز 

گذاری یا تشکیل سرمایه الزم برای رشد و مستلزم سرمایه

به منظور آگاهی از روند تغییرات توسعه اقتصادی است. 

توان از نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید این متغیر می

المللی ده توسط صندوق بینناخالص داخلی منتشر ش

استفاده نمود. این متغیر در ایران و در مقایسه با  4پول

دهد اما کشورهای توسعه یافته مقدار بیشتری را نشان می

تر است. در مقایسه با کشورهای در حال توسعه پایین

یعنی ایران به منظور قدم گذاشتن در مسیر توسعه بلند 

موجودی سرمایه نیازمند است. مدت به سطوح باالتری از 

عالوه بر این، روند تغییرات این متغیر در ایران پس از 

رود نزولی و کم نوسان بوده است و انتظار می 1771سال 

که در آینده نیز این روند ادامه داشته باشد. بنابراین 

رود که حجم سرمایه با عدم قطعیت در اقتصاد انتظار می

 ایران روبرو نباشد.  

 

 گذاری خصوصیسرمايه -2-2-1
گذاری بخش عوامل متعددی بر رفتار سرمایه

ها عبارتند از ترین آنخصوصی تاثیرگذار هستند که مهم

ثباتی های مالی، رشد اقتصادی، بینرخ بهره، سیاست

( رابطه 4969اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن. حافظی )

صی در گذاری بخش خصومعکوس بین نرخ بهره و سرمایه

نماید. به منظور ایران را مورد آزمون قرار داده و تایید می

گذاری، حافظی های مالی بر سرمایهبررسی تاثیر سیاست

-دهد که خالص تاثیر مخارج دولت بر سرمایهنشان می

گذاری در ایران منفی است. در پژوهشی که توسط 

( صورت گرفته است، در 4961بابا)مهرگان و سپهبان قره

کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علی از سوی رشد 

گذاری بخش خصوصی وجود اقتصادی به افزایش سرمایه

به بررسی رابطه 4969دارد. هادیان و تحویلی در سال 

-گذاری بخش خصوصی پرداختهثباتی و سرمایهمیان بی

-اند. با در نظر گرفتن موارد فوق، انتظار افزایش سرمایه

د ندارد و رفتار این متغیر با قطعیت گذاری در آینده وجو

 همراه است.
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 توسعه مالی -2-2-2

تامین مالی به طور کلی به دو شیوه بانک محور و 

گیرد. در کشورهای در حال توسعه بازار محور صورت می

مانند ایران، به دلیل نقایص و کمبودهای بازار سرمایه و 

کان گسترش نیافتن بازارهای سهام و نهادهای مالی، ام

تامین منابع از این طریق وجود ندارد. از سوی دیگر، 

هزینه باالی تامین سرمایه از بازارهای غیر رسمی نیز 

شود تا سهم باالیی از منابع مورد نیاز  مزید بر علت می

گذاری از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی تامین سرمایه

دو شوند. تامین مالی از طریق نظام بانکی تحت تاثیر 

عامل نرخ بهره و حجم تسهیالت اعطایی قرار دارد. اما 

نرخ باالی بهره در ایران تامین مالی از طریق نظام بانکی 

(.  با در 4969را نیز با مشکل مواجه کرده است )حافظی، 

توان انتظار توسعه نهادهای نظر گرفتن دالیل فوق، نمی

رود می سال آینده را داشت و انتظار 0مالی در افق زمانی 

 که رفتار این متغیر در آینده با قطعیت همراه باشد.

 

 گذاری مستقیم خارجیسرمايه -2-2-3
های گذاری مستقیم خارجی یکی از روشسرمایه

توان آن مرسوم تامین مالی در کشورهای دنیا است و می

را یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر 

گذاری مستقیم خارجی در دانست. دلیل اهمیت سرمایه 

ایجاد رشد اقتصادی و گسترش بازارهای جدید بین الملل 

کاال است که هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای 

کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار 

گذاری مستقیم خارجی در است. خالص جریان سرمایه

ده است بو 1741ایران حداکثر پنج میلیارد دالر در سال 

های اقتصادی و پس از این سال و به دلیل وضع تحریم

-. افزایش یا کاهش حجم سرمایه1روند نزولی داشته است

های گذاری مستقیم خارجی به شدت وابسته به تحریم

اقتصادی است و با توجه به وجود عدم قطعیت در لغو 

گذاری توان گفت که سرمایههای اقتصادی، میتحریم

نیز با عدم قطعیت در آینده اقتصاد ایران  مستقیم خارجی

 همراه است. 

 

 

 

 عدم قطعیت متغیرهای تجارت خارجی -2-3

افزایش تجارت ناشی از افزایش همگرایی و یکپارچگی 

سریع در اقتصاد جهان است و به صورت مستقیم بر تولید 

گذارد. کاالها به عنوان بخش قابل مشاهده اقتصاد اثر می

-ها را از طریق افزایش رقابت با بنگاهبنگاهتجارت کارایی 

آوری را های خارجی باال برده و یادگیری و انتقال فن

تشویق نمایند و در نهایت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را 

مطالعه روند (. 4911آورد )ابریشمی و همکاران، فراهم می

دهد های بانک جهانی نشان میصادرات با استفاده از داده

صادرات کاالها به تولید ناخالص داخلی در  که نسبت

صعودی بوده و پس از آن و با اعمال  1770ایران تا سال 

های شورای امنیت سازمان ملل مسیر نزولی را تا تحریم

توان طی کرده است. پس از این زمان می 1776سال 

گفت که حجم صادرات ایران روند همراه با نوسان با 

تولید ناخالص داخلی را  درصد از 10میانگین حدود 

-سال آینده انتظار می 0تجربه کرده است. در افق زمانی 

های رود که حجم تجارت ایران تحت تاثیر تحریم

توان گفت که اقتصادیقرار داشته باشد و بر این اساس می

 تغییرات این متغیر در آینده با عدم قطعیت همراه است. 

 

 نرخ ارز -2-3-1

ترین متغیرها در تجارت بین ینرخ ارز یکی از کلید

کشورها است. در کشوری مانند ایران که بخش عمده 

شود این درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی می

ای دارد. نوسانات نرخ ارز بسیاری از متغیر اهمیت ویژه

متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی را 

ارز، سبب  کند. نوسانات نرخدستخوش تغییر و نوسان می

ها به سمت ها از چرخه تجارت و رفتن آنخروج بنگاه

شود. این خطرتر و سودآورتر میهای اقتصادی کمفعالیت

وضعیت با کاهش ثبات اقتصادی و احساس امنیت 

اقتصادی در نهایت تولید ناخالص داخلی را با کاهش 

(. در افق 4964همراه خواهد نمود )عباسیان و همکاران،

رود که نرخ ارز رسمی در سال آینده انتظار می 0زمانی 

ایران همراه با نوسان باشد که دلیل عمده نوسان آن 

های اقتصادی است. تغییرات درآمدهای نفتی و تحریم

بنابراین، نرخ ارز به دلیل نوسانات آن متغیری همراه با 

نااطمینانی و عدم قطعیت بوده و از این طریق رشد 
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گذاری از مسیر تاثیرگذاری بر سرمایه اقتصادی در ایران را

 کند.داخلی و خارجی متاثر می

 

 آزادسازی تجاری و مالی -2-3-2
های آزادسازی بیانگر حذف مداخله دولت در بازار

، 9مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری است )استیگلیتز

ترین فرصت به دست آمده از (. اولین و ابتدایی1771

، تجارت آزاد است که اثر آن روی اقتصاد فرآیند آزادسازی

-جهانی قابل مشاهده است. عالوه بر این، افزایش جریان

شود ای منتهی میهای مالی و تجاری به صورت حاشیه

تواند به کشورهای در حال به توزیع مجدد سرمایه که می

توسعه کمک کند تا از توقف در مسیر توسعه رها شوند ) 

ظور درک بهتری از موقعیت آزادی (. به من4661، 1فرارو

توان تجاری و مالی اقتصاد ایران و جایگاه جهانی آن، می

 0از شاخص آزادی تجاری و آزادی مالی بنیاد هریتیج

های گذشته استفاده نمود. شاخص آزادی تجاری در سال

بوده است. این  00در ایران به صورت میانگین حدود 

توسعه یافته و در حال شاخص در در مقایسه با کشورهای 

سال آینده  0تری قرار دارد و در افق توسعه در سطح نازل

نیز به دالیل نهادی، انتظار تغییر عمده درباره آن وجود 

سال آینده از  0ندارد. بنابراین این متغیر در افق زمانی 

توان عدم قطعیت برای قطعیت برخوردار خواهد بود و نمی

 آن متصور بود. 

 

 قطعیت متغیرهای نهادی و ساختاری عدم -2-4
تجربه موفق کشورهای آسیایی به ویژه چین در 

مقایسه با تجربه نه چندان موفق کشورهای اروپای شرقی 

و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای گذار سریع 

ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، بیانگر این از اقتصاد با برنامه

مات اقتصادی چون کاستن بار واقعیت است که انجام اقدا

سازی، گری دولت، مقررات زدایی، خصوصیتصدی

ها آزادسازی قیمت، آزادسازی تجارت خارجی و نظایر آن

تواند باعث افزایش رشد هرچند ضروریست، اما لزوما نمی

اقتصادی یک کشور شود. تفاوت عملکرد این دو گروه 

فیت رغم انجام اصالحات اقتصادی در هر دو، کیعلی

متفاوت نهادهای غیر اقتصادی در این کشورها است. به 

بیان دیگر عملکردهای اقتصاد در طول زمان متاثر از 

تحول نهادها است و تنها در صورتی که نهادها از کیفیت 

مطلوب برخوردار باشند، اصالحات اقتصادی منجر به 

آبادی و دهقانی، شود ) شاهبهبودی عملکرد اقتصادی می

با در نظر گرفتن توضیحات فوق، در ادامه به (. 4916

کیفیت نهادی در اقتصاد ایران و عدم قطعیت مترتب بر 

 شود.ها اشاره میآن

 

 فساد -2-4-1
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

است که کم و بیش در تمامی کشورها وجود دارد و مانعی 

-محسوب میاساسی در مقابل رشد و توسعه کشورها 

گردد. مفهوم فساد اقتصادی از قرن هفدهم در ارتباط با 

سوءاستفاده کارکنان دولتی برای به دست آوردن منافع 

ترین ترین و رایجاست. سادهشخصی به کار برده شده

تعریف از فساد توسط بانک جهانی ارائه شده است. بر 

مبنای این تعریف، فساد عبارت است از سوءاستفاده از 

کانات دولتی در جهت تامین منافع شخصی ام

(. به منظور درک 4960)سپهردوست و برجیسیان، 

بهتری از میزان کنترل فساد در ایران از شاخص کنترل 

شود. بر اساس این شاخص فساد بانک جهانی استفاده می

شود، گیری میاندازه 0/1تا  -0/1که مقدار آن بین 

متغیر نهادی موثر بر کنترل فساد در ایران به عنوان یک 

 1777های پس از سال رشد اقتصادی در تمام سال

مقداری نازل و منفی بوده است. به عبارتی سطح پایین 

کنترل فساد در ایران تاثیر منفی بر روند حرکت اقتصاد 

رود در آینده نیز این روند ادامه ایران داشته و انتظار می

 تصور نیست.داشته باشد و عدم قطعیتی در این باره م

 

 ثبات سیاسی-2-4-2
ثباتی سیاسی را یک وضعیت ( بی4961کمیجانی )

داند که حکومت در خصوص نحوه اداره متزلزل می

جامعه، حفظ حاکمیت یا تمامیت ارضی خود با آن مواجه 

 های اساسی رشد وشرطاست. ثبات سیاسی یکی از پیش

توسعه اقتصادی است. مشکل سیاسی و اجرایی در 

های در حال توسعه، در نبود یا کمبود منابع مورد کشور

گیرد. بلکه این وضعیت ناشی از نیاز برای توسعه قرار نمی

های مردم این گی اجتماعی و سیاسی خواستهگسیخته

www.edub.irwww.edub.ir
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های ثباتی سیاسی، انجام برنامهجوامع است. در شرایط بی

ثباتی شود. بیتوسعه با شکست و ناکامی روبرو می

ایش ریسک، موجب کاهش ارزش مورد سیاسی و افز

گذاری انداز و سرمایه انتظار سرمایه و تضعیف انگیزه پس

(. شاخص ثبات 4969آبادی و بهاری،  شود)شاهمی

سیاسی بانک جهانی میزان ثبات کشورهای جهان را بین 

کند. مقدار این شاخص محاسبه می 0/1تا  -0/1دو عدد 

کمتر از  1777سال  های پس ازبرای ایران در تمام سال

گیری شده است که نشان دهنده سطح پایین  صفر اندازه

ثبات سیاسی در ایران است. نتیجه این ثبات سیاسی 

-گذاری و کاهش سرمایهپایین، افزایش ریسک سرمایه

گذاری است که منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران 

یر رود که این متغشود. در آینده نزدیک نیز انتظار میمی

به دلیل وجود برخی مشکالت سیاسی و جنگ در منطقه 

های قدرت در بندیخاورمیانه و همچنین چگونگی تقسیم

 داخل کشور با عدم قطعیت همراه باشد.

 

 حاكمیت قانون -2-4-3
ترین متغیرهای نهادی تاثیرگذار بر رشد یکی از مهم

اقتصادی حاکمیت قانون است. قانون روابط بین دولت با 

کند. با شهروندان و شهروندان با یکدیگر را تنظیم می

تر شدن تعامالت میان دولت و گذشت زمان و پیچیده

شهروندان، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، 

تر شده است. در جوامع امروزی پیچیده تر و قابل مالحظه

حاکمیت قانون و پیامدهای آن یکی از عناصر کلیدی 

ست که با چگونگی عملکرد خود رشد حکمرانی خوب ا

(. 4969نژاد، سازد)حیدری و علیاقتصادی را نیز متاثر می

بر مبنای نتایج شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی، نه 

تنها حاکمیت قانون در ایران در سطح پایینی قرار دارد، 

های اخیر تجربه کرده بلکه شرایط بدتری نیز در طی سال

رود که سطح پایین منظر، انتظار می است. بنابراین از این

حاکمیت قانون در ایران تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در 

آینده داشته باشد. عالوه براین، احتمال وجود عدم 

 قطعیت در رفتار این شاخص نیز قابل مشاهده نیست. 

 

 

 

 اثربخشی دولت -2-4-4

اثربخشی دولت به مفهوم عملکرد بهتر نهادها و 

برداری تامین نیازهای جامعه در کنار بهره فرآیندها در

بهینه از منابع موجود است. وجود دستگاه اداری کارآمد و 

ساالری، منجر به عملکرد بهتر حکومت و کاهش دیوان

شود)حیدری و همکاران، افزایش کارایی دولت می

-(. شاخص اثربخشی دولت برای ایران در تمام سال4961

توجه به محاسبات بانک و با  1777های پس از سال 

جهانی، مقدار منفی است. به طوری که این متغیر تا سال 

روند  1749بوده است، اما پس از سال  -0/7حدود  1749

ها رو به رشدی به خود گرفته است. یعنی در این سال

اثربخشی دولت در ایران افزایش داشته است و از این 

نیز از آن در رود که رشد اقتصادی ایران جهت انتظار می

رود که جهت بهبود تاثیر پذیرد. عالوه بر این انتظار می

 رفتار این متغیر در آینده با قطعیت همراه باشد.

 

 حقوق مالكیت -2-4-5
حقوق مالکیت حق اقتصادی افراد با توجه به توانایی 

کسب درآمد، فروش یا انتقال یک دارایی چه به لحاظ 

سمی است. اگر حقوق حقوقی وچه به طور رسمی و غیر ر

مالکیت به خوبی تعریف گردد هزینه های مبادله کاهش 

-یابد. رعایت حقوق مالکیت، میزان نااطمینانی سرمایهمی

های اقتصادی را کاهش داده گذاران جهت ورود به فعالیت

گذاران داخلی و خارجی در و به عبارتی انگیزه سرمایه

، 0و ریچتر 9باتندهد )فورامشارکت اقتصادی را افزایش می

و   1المللی (. با توجه به شاخص حقوق مالکیت بین1777

-کشوری که این شاخص برای محاسبه می 411از بین 

بوده  474حائز جایگاه پایین  1749شود، ایران در سال 

است. با توجه به روند تغییرات این متغیر و مقدار پایین 

آینده رود که در افق زمانی پنج سال آن انتظار نمی

ای در ایران حفاظت از حقوق مالکیت تغییرات عمده

داشته باشد و از این جهت عدم قطعیتی قابل مشاهده 

 نیست. 

 

 های اقتصادیتحريم -2-4-6

-اگر جنگ نظامی به عنوان سلسله اقدامات سازمان

آمیز به منظور تسخیر و نابودی نظام یافته و خشونت
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توان تحریم اقتصادی را سیاسی ایران تعبیر شود، آنگاه می

آمیز بر علیه یافته و خصومتهای سازمانبه سلسه اقدام

این کشور در نظر گرفت. در تحریم اقتصادی بر خالف 

های شود و عملیاتجنگ نظامی، نیروی نظامی رویت نمی

تهاجمی آن پنهان و نرم بوده و بر عملکرد اقتصادی ایران 

(. با توجه به عدم 4969گذارد)کریمی پور، تاثیر سوء می

کننده نسبت به  تغییر نگرش سیاسی کشورهای تحریم

رسد که ایران و از سویی امضای توافق برجام، به نظر می

های اقتصادی یک عامل تاثیرگذار لغو یا عدم لغو تحریم

 در اقتصاد ایران با عدم قطعیت باال در آینده خواهد بود. 

 

 ادیعدم قطعیت متغیرهای كالن اقتص -2-5

در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بسیاری 

ترین این از عوامل دخیل هستند که به برخی از مهم

موارد در بخش های پیشین اشاره شد. اما در کنار این 

عوامل تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر مخارج دولت، 

های پولی و مالی، نظام مالیاتی و ... بر رشد سیاست

قابل توجه و قابل اشاره است که در ادامه به  اقتصادی نیز

چگونگی تاثیر این عوامل بر رشد اقتصادی و همچنین 

 روند این متغیرها در اقتصاد ایران توجه خواهد شد. 

 

 های دولتهزينه -2-5-1

ترین مسیرهای تامین درآمد دولت در یکی از مهم

ایران فروش نفت و گاز است که بیش از نیمی از مخارج 

دولت وابسته به این عامل است. مساله قابل توجه درباره 

درآمدهای نفتی دولت، نوسان این درآمدها با نوسان 

قیمت نفت در بازارهای جهانی است. با نوسان درآمدهای 

نفتی دولت و به دنبال آن نوسان مخارج دولت، اکثر 

های اقتصاد ایران نیز دستخوش تغییر و نوسان شده بخش

دهد. در مجموع و در اقتصادی در کشور رخ می ثباتیو بی

-تحلیل مرتبط با عدم قطعیت مخارج دولت در ایران می

های دولت در ایران به دلیل توان عنوان کرد که هزینه

تبعیت از درآمدهای پرنوسان نفتی با عدم قطعیت همراه 

است، مگر آن که دولت با استفاده از ابزارهایی مانند 

یا صندوق توسعه، تاثیر نوسان  صندوق ذخیره ارزی

 درآمدهای نفتی بر مخارج دولت را کاهش دهد. 

 

 درآمدهای مالیاتی دولت -2-5-2
ترین منابع تامین مالی مخارج ها طبیعیمالیات

روند. مالیات از موثرترین عناصر همه ها به شمار میدولت

های اقتصادی و اجتماعی است که تاثیر آن عالوه بر نظام

های سیاسی را نیز در تواند حوزههای اقتصادی، میحوزه

در اقتصاد ایران و با  (.4961بر گیرد)دادگر و همکاران، 

-کاهش درآمدهای نفتی شوک منفی به تولید وارد می

شود. در این موقعیت که دولت در تامین منابع مالی 

های خود با مشکل مواجه است، در کنار استقراض هزینه

افزایش اخذ مالیات به طرق مختلف را از بانک مرکزی، 

نیز به عنوان راهکار دوم در تامین مالی مورد استفاده قرار 

دهد. اما با نوسان درآمدهای نفتی دولت، تولید می

ناخالص داخلی نیز در ایران از آن متاثر شده و دچار 

شود. بنابراین و با توجه به تاثیرپذیری نوسان می

ید ناخالص داخلی و همچنین درآمدهای مالیاتی از تول

توان عنوان نمود که درآمدها و درآمدهای نفتی، می

 های مالیاتی در ایران با عدم قطعیت همراه است.سیاست

 

 های مالیسیاست -2-5-3
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره 

های انتقالی و  سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت

از دو  با استفاده سیاست مالی ،ساختار مالیاتی. در اقتصاد

درآمد دولت )مالیات( و مخارج دولت )هزینه( اصلی ابزار 

-اعمال میبرای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی 

دولت ها در تالشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات  .شود

ه کمک این اشتغال کامل و رشد اقتصادی را ب ،هاقیمت

مالی دولت در ایران  هایسیاست دست آورند.ها سیاست

با توجه به منبع مورد استفاده در تامین مالی دولت اعم از 

ثباتی و درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی، بی

های حقیقی اقتصاد را به همراه دارند. نااطمینانی در بخش

ها را به دلیل نحوه تامین توان این سیاستبنابراین، می

، به عنوان یک عدم قطعیت در مالی همراه با نااطمینانی

 اقتصاد ایران برشمرد.

 

 های پولیسیاست -2-5-4
ترین های پولی و تغییر حجم پول یکی از قویسیاست

ابزارهای اقتصادی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی است 
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که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار 

ابزار طرف تقاضا در و ناخواسته است. سیاست پولی یک 

اقتصاد کالن است که بانک مرکزی جهت ثبات بخشی به 

کند. اما در ایران دولت متناسب اقتصاد از آن استفاده می

با تعهدات عمومی ایجاد شده و در صورت عدم تامین 

منابع مالی از طرق دیگر به استقراض از بانک مرکزی 

(. در 4910شود )طاهری فرد و موسوی آزاد، متوسل می

صورت رشد حجم پول بیش از کشش درآمدی تقاضای 

دهد،  پول که در ایران نیز عموما این شرایط رخ می

رود که این افزایش حجم پول منجر به بروز انتظار می

تورم و کاهش دستمزدهای حقیقی شود. با توجه به تغییر 

نحوه هزینه کرد دولت با تغییر دولت در ایران و همچنین 

دهای نفتی، حجم پول در ایران نیز در نوسان درآم

ها به صورت مداوم با راستای تامین اهداف مالی دولت

توان گفت که نوسان همراه بوده است. بنابراین می

های پولی و حجم پول یک متغیر همراه با عدم سیاست

 قطعیت در اقتصاد ایران است. 

 

 تورم -2-5-5
ها قیمتگیر تورم عبارت است از رشد مستمر و همه

 های پولیهزینه، نظریه فشار تقاضا، که چهار نظریه فشار

-عوامل ساختاری به عنوان عوامل آن در نظر گرفته می و

(. آمار و ارقام مربوط به تورم در 4911شوند)عمادزاده، 

اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم و نااطمینانی 

اخیر در الذکر در طی چهار دهه تورم به دالیل فوق

اقتصاد ایران شکل گرفته و به وضوح قابل رویت است. 

عالوه بر این، تورم در اقتصاد ایران حالت ماندگار و مزمن 

 آثار نامطلوب، اقتصادی یپدیده عنوان به پیدا کرده و

های باال و است. نرخ داشته ایران بر اقتصاد مخربی

در پرنوسان تورم در ایران به مفهوم وجود عدم قطعیت 

رفتار تورم در ایران است که این عدم قطعیت از مسیر 

گذاری، تولید ملی را نیز به صورت منفی کاهش سرمایه

 کند.  متاثر می

 

 ثبات اقتصادی -2-5-5
ها برای رشد اقتصادی یکی از اهدافی است که دولت

ورزند. های مختلف، اهتمام مینیل به آن به اتخاذ سیاست

گذاری به بر رشد اقتصادی، سرمایهدر بین عوامل موثر 

عنوان یک عامل عمده و تاثیرگذار بر فرآیند رشد 

گذاری صورت شود و زمانی سرمایهاقتصادی شناخته می

-شود که سیاستگیرد و یا به نتیجه مطلوب منتج میمی

های کالن اقتصادی دولت در فضایی مطمئن و باثبات 

ثبات اقتصادی (. 4969ریزی شود)هادیان و تحویلی، پی

در یک اقتصاد وابستگی شدیدی به چگونگی اعمال 

های های پولی و مالی دارد و از آنجا که سیاستسیاست

اند پولی و مالی در ایران همراه با نوسان و نااطمینانی بوده

ها همراه با رود که این سیاستو در آینده نیز انتظار می

ثباتی  بیتوان گفت که نااطمینانی باشند، لذا می

اقتصادی جزء ساختاری اقتصاد ایران محسوب شده و 

 ثبات اقتصادی در ایران با عدم قطعیت همراه است.  

 

 روش پژوهش  -3
هدف از نگارش این پژوهش استخراج برخی از 

سناریوهای محتمل از آینده اقتصاد ایران است. 

ریزی  سناریونگاری روش بسیار موثر و مفیدی برای برنامه

قطعیت است. این  مدت و بلندمدت در شرایط عدم میان

کند که عالوه بر  روش به واحدهای تحلیل کمک می

یدادهای غیرمترقبه، های متعدد برای رو ی برنامه تهیه

گیری درستی نسبت به سیر رویدادهای آینده  جهت

داشته و بنابراین موضوعات مهم و درستی را در کانون 

 ( 1776توجه خود قرار دهند. )نادرمنش و همکاران، 

به منظور نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران در 

مورد استفاده  6این پژوهش، رویکرد عدم قطعیت بحرانی

های  قطعیت گذار اصلی رویکرد عدم  گیرد. پایهار میقر

شبکه جهانی »دبیر کل  47بحرانی پیتر شوارتز

است. فرآیند سناریونگاری در این رویکرد،  44«وکار کسب

دهنده و روندهای  شامل تدوین فهرست عوامل شکل

ها در یکی از سه  بندی آن مربوط به آینده و سپس دسته

 گروه زیر است:  

ای که تداوم تاثیر  دهنده عوامل شکل روندها و (4

ها بر موضوع موردنظر تا حدود زیادی قطعی  آن

 است؛

ای که بر موضوع  دهنده روندها و عوامل شکل (1

 موردنظر تاثیر قطعی ندارند؛
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ها  ای که تاثیر آن دهنده روندها و عوامل شکل (9

قطعیت همراه با تاثیر زیاد و  نامعلوم است و با عدم

 (4910. )علیزاده و همکاران، شوند کم بیان می

بندی عوامل و روندهای شکل با توجه به امکان دسته

دهنده مسیر اقتصاد یک کشور مانند ایران بر اساس سه 

ترین عوامل تاثیرگذار گروه ذکر شده در باال و انتخاب مهم

ها، به نظر غیر قطعی بر آینده اقتصاد ایران از میان آن

های بحرانی، رهیافتی قطعیترسد که  رویکرد عدم می

 مطلوب برای ترسیم سناریوهای آینده اقتصاد ایران باشد. 

 

عوامل كلیدی همراه با عدم قطعیت موثر بر  -1جدول 

 اقتصاد ايران

 عوامل كلیدی تاثیرگذار بر اقتصاد ايران

 )دارای عدم اطمینان يا عدم قطعیت(

 قیمت نفت

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 تجارت خارجیحجم 

 نرخ ارز

 ثبات سیاسی

 المللیهای اقتصادی بینتحریم

 های دولتهزینه

 درآمدهای مالیاتی دولت

 های پولی سیاست

 نرخ تورم

 ثبات اقتصادی

 های پژوهشمنبع: یافته

 

ترین به همین منظور و در قدم اول، روند حرکتی مهم

ایران در بخش متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد 

قبل و با استفاده از مرور ادبیات مورد مطالعه و ارزیابی 

قرار گرفت و با توجه به نحوه تغییرات این متغیرها در 

گذشته اقتصاد ایران، یازده متغیر به عنوان متغیرهای 

همراه با عدم قطعیت شناسایی شد که فهرست این 

به  قابل مشاهده است. در ادامه و 4متغیرها در جدول 

منظور استخراج متغیرهای همراه با عدم قطعیت باال و 

بحرانی از بین یازده متغیر همراه با عدم قطعیت در 

 17های تکمیل شده توسط اقتصاد ایران، از پرسشنامه

 خبره اقتصادی استفاده شد. 

 

 پرسشنامه -3-1

های گوناگون،  گیری از مقیاس در پرسشنامه و با بهره

گیرد. پاسخگو مورد سنجش قرار می دیدگاه و بینش فرد

در این پژوهش نیز از پرسشنامه برای شناسایی عدم 

ها در اقتصاد ایران های بحرانی و میزان اهمیت آنقطعیت

شده برای این منظور، استفاده شد. در پرسشنامه طراحی

ها به صورت دوگانه و با توصیف دو حالت  قطعیت عدم

نظر تهیه شد. نمونه سوال احتمالی از آینده پیشران مورد

قابل مشاهده است. بر اساس  1این پرسشنامه در جدول 

دهنده خواسته شد تا  این پرسشنامه از خبرگان پاسخ

میزان موافقت خود با وقوع هر یک از دو وضعیت حدی 

گزاره مورد نظر در در اقتصاد ایران و میزان اهمیت متغیر 

 ذکر شده را اعالم نمایند. 

 

 های بحرانی در اقتصاد ايرانپرسشنامه مرتبط با تعیین عدم قطعیت -2جدول 

 پرسش 

میزان تخصص شما در 
 مورد موضوع پرسش شده

 با کدام حالت حدی پرسش موافق هستید؟

میزان اهمیت هر متغیر و 

تغییرات آن در مسیر آینده 
 اقتصاد ایران

 هیچ کم متوسط زیاد

شدیداً 

با 

حالت 
اول 

 موافقم

تاحدی 

 با

حالت 
اول 

 موافقم

شدیداً 

با 

حالت 
دوم 

 موافقم

تاحدی 

با 

حالت 
دوم 

 موافقم

نمی 

توانم 

نظر 
صریحی 

 بدهم

 هیچ کم متوسط زیاد دانم نمی

               "حالت دوم متغیر "یا  "حالت اول متغیر"پرسش: 
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 اقتصاد ايرانهای بحرانی در تعیین عدم قطعیت -4

با استفاده از پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش 

نیروهای پیشران غیر قطعی و کلیدی اقتصاد ایران از بین 

این یازده متغیر انتخاب خواهند شد. به این منظور نتایج 

های ها با استفاده از شاخصحاصل از تحلیل پرسشنامه

 شود.اجماع، اهمیت و پراکندگی در ادامه ارائه می

 

های بحرانی با استفاد از تعیین عدم قطعیت -4-1

 شاخص اجماع

دهنده این است که خبرگان تا  شاخص اجماع نشان

چه حد بر موضوع مورد بحث اجماع و توافق دارند. هر چه 

دهنده این  تر باشد، نشان شاخص اجماع به صفر نزدیک

است که درباره آن موضوع تشتت آراء وجود دارد و 

بر یکی از آن دو حالت حدی وجود ندارد و  اجماعی

توان گفت که متغیر مذکور همراه با عدم بنابراین می

(.  نتایج حاصل از 4960قطعیت است )اشرافی بفروئی، 

گیری این شاخص برای یازده گزاره همراه تحلیل و اندازه

گزارش شده  9با عدم قطعیت در اقتصاد ایران در جدول 

 است.

شود دیده می 9نتایج درج شده در جدولبا توجه به 

یعنی قیمت نفت  4که این شاخص برای عدم قطعیت 

های اقتصادی یعنی تحریم 9، عدم قطعیت  -70/7برابر با 

یعنی نرخ تورم برابر با  47و عدم قطعیت   70/7برابر با 

باشند. به عبارتی درباره و بسیار نزدیک به صفر می 41/7

بین خبرگان اقتصادی اجماع این سه عدم قطعیت در 

توان این سه عدم قطعیت را به عنوان وجود ندارد و می

های بحرانی انتخاب شده توسط شاخص عدم قطعیت

اجماع در نظر گرفت. قابل ذکر است که مقدار شاخص 

های مورد بررسی در این اجماع برای دیگر عدم قطعیت

پژوهش اختالف بسیاری با سه عدم قطعیت بحرانی 

ها توان بر اساس این شاخص آنتخاب شده دارد و نمیان

 را عدم قطعیت بحرانی در نظر گرفت. 

 

 
 

 

 های بحرانی با استفاده از شاخص اجماعتعیین عدم قطعیت -3جدول 

 های اقتصادی عدم قطعیت
 شاخص

 اجماع

 -70/7 سال آینده 0در  "کاهش قیمت نفت "یا  "افزایش قیمت نفت": 4عدم قطعیت 

 910/7 سال آینده 0در  "گذاری مستقیم خارجیکاهش سرمایه "یا  "گذاری مستقیم خارجیافزایش سرمایه": 1عدم قطعیت 

 10/7 سال آینده 0در  "کاهش تجارت خارجی "یا  "افزایش تجارت خارجی": 9عدم قطعیت 

 10/4 سال آینده 0در  "کاهش نرخ ارز " یا "افزایش نرخ ارز": 1عدم قطعیت 

 0/7 سال آینده 0در  "عدم وجود ثبات سیاسی "یا  "وجود ثبات سیاسی": 0عدم قطعیت 

 70/7 سال آینده 0در  "های جدید های اقتصادی و اعمال تحریمعدم رفع تحریم "یا  "های اقتصادیرفع کامل تحریم": 9عدم قطعیت 

 00/7 سال آینده 0در  "های دولتکاهش هزینه "یا  "های دولتهزینهافزایش ": 0عدم قطعیت 

 700/4 سال آینده 0در  "کاهش درآمدهای مالیاتی دولت "یا  "افزایش درآمدهای مالیاتی دولت": 1عدم قطعیت 

 010/7 سال آینده 0در  "های پولی انقباضی اعمال سیاست "یا  "های پولی انبساطیاعمال سیاست": 6عدم قطعیت 

 410/7 سال آینده 0در  "کاهش نرخ تورم "یا  "افزایش نرخ تورم ": 47عدم قطعیت 

 9/7 سال آینده 0در  "عدم وجود ثبات اقتصادی "یا  "ثبات اقتصادی ": 44عدم قطعیت 

 های پژوهشمنبع: یافته
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استفاد از های بحرانی با تعیین عدم قطعیت -4-2

 شاخص پراكندگی ضريب تغییرات

ضریب واریانس یا ضریب تغییرات یکی دیگر از 

های بررسی عدم قطعیت گزارهای استفاده شده شاخص

معیار نمونه به  در پرسشنامه است که از نسبت انحراف

تر  آید. هر چه این عدد کوچک دست می ها به میانگین داده

کندگی کمتری دارند. ها پرا دهد که پاسخ باشد نشان می

قطعیت بیشتر  هر چه ضریب واریانس در مورد یک عدم

ها در دو حد  دهنده آن است که تعداد پاسخ باشد نشان

بازه بیشتر بوده است. برای مثال اگر شاخص اجماع برای 

ها در  قطعیت صفر باشد ممکن است یکی از آن دو عدم

ده و بو "ممتنع"ها به گزینه  نتیجه تعداد زیاد پاسخ

ها کم باشد و دیگری در نتیجه اینکه  پراکندگی پاسخ

ها  و نیمی دیگر از آن "شدیدا حالت اول"ها  نیمی از پاسخ

ها زیاد باشد،  بوده و پراکندگی داده "شدیدا حالت دوم"

قطعیت بیشتر  که مسلما حالت دوم نمایانگر شدت عدم

است. بنابراین در نظر گرفتن هر دو شاخص پراکندگی و 

قطعیت  جماع در کنار هم دقت را در شناسایی عدما

برد. بر این اساس نتایج حاصل از تحلیل  بحرانی باالتر می

 1های اقتصادی پرسشنامه در جدول شاخص اجماع گزاره

 ارائه شده است. 

ها در عدم با توجه به جدول زیر پراکندگی پاسخ

های اقتصادی باالترین میزان را یعنی تحریم 9قطعیت 

توان گفت که این دهد و به همین جهت میشان مین

ترین گزاره همراه با عدم قطعیت در عدم قطعیت، کلیدی

گزاره مورد استفاده است. دو عدم قطعیت دیگر  44بین 

نیز در مقایسه با  47و عدم قطعیت  4یعنی عدم قطعیت 

-ها سطح پراکندگی باالیی را نشان میدیگر عدم قطعیت

نتیجه گرفت که نتایج حاصل از شاخص توان دهند و می

-اجماع در مورد این دو عدم قطعیت ناشی از تجمع پاسخ

و  "توانم پاسخ صریحی بدهمنمی"ها بر روی گزاره 

نیست. قابل ذکر است که ضریب تغییرات دو  "دانمنمی"

نیز مقدار باالیی را نشان  0و عدم قطعیت  6عدم قطعیت 

تر اجماع در این عدم دهند، اما به دلیل سطح باالمی

توان این دو ها با توجه به شاخص اجماع نمیقطعیت

های پولی و ثبات سیاسی را به متغیر یعنی اعمال سیاست

عنوان عدم قطعیت بحرانی در نظر گرفت. در مجموع و با 

توجه به دو شاخص استفاده شده برای تشخیص عدم 

یمت توان عنوان کرد که که سه عدم قطعیت ققطعیت می

های اقتصادی و نرخ تورم، سه عدم قطعیت نفت، تحریم

 بحرانی انتخاب شده در این قسمت خواهند بود. 

 

 تعیین عدم قطعیت با استفاده از شاخص پراكندگی ضريب تغییرات -4جدول 

 های اقتصادیعدم قطعیت

شاخص 

پراكندگی 

ضريب 

 تغییرات

شاخص 

 اهمیت

 10 91/7 سال آینده 0در  "کاهش قیمت نفت "یا  "افزایش قیمت نفت": 4عدم قطعیت 

 0/01 99/7 سال آینده 0در  "گذاری مستقیم خارجیکاهش سرمایه "یا  "گذاری مستقیم خارجیافزایش سرمایه": 1عدم قطعیت 

 10/09 16/7 سال آینده 0در  "کاهش تجارت خارجی "یا  "افزایش تجارت خارجی": 9عدم قطعیت 

 10/09 40/7 سال آینده 0در  "کاهش نرخ ارز "یا  "افزایش نرخ ارز": 1عدم قطعیت 

 10/19 91/7 سال آینده 0در  "عدم وجود ثبات سیاسی "یا  "وجود ثبات سیاسی": 0عدم قطعیت 

 10/14 16/7 سال آینده 0در  "های جدید تحریمها و اعمال عدم رفع تحریم "یا  "های اقتصادیرفع کامل تحریم": 9عدم قطعیت 

 91/90 10/7 سال آینده 0در  "های دولتکاهش هزینه "یا  "های دولتافزایش هزینه": 0عدم قطعیت 

 07 19/7 سال آینده 0در  "کاهش درآمدهای مالیاتی دولت "یا  "افزایش درآمدهای مالیاتی دولت": 1عدم قطعیت 

 0/01 14/7 سال آینده 0در  "های پولی انقباضی اعمال سیاست "یا  "های پولی انبساطیسیاستاعمال ": 6عدم قطعیت 

 00/91 1/7 سال آینده 0در  "کاهش نرخ تورم "یا  "افزایش نرخ تورم ": 47عدم قطعیت 

 00/11 90/7 سال آینده 0در  "عدم وجود ثبات اقتصادی "یا  "ثبات اقتصادی ": 44عدم قطعیت 

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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های بحرانی با استفاد از تعیین عدم قطعیت -4-3

 شاخص اهمیت

دهنده میزان اهمیتی است که  این شاخص نشان

ها در تأثیرگذاری آن   قطعیت خبرگان برای هر یک از عدم

اند. هر چه شاخص اهمیت  بر آینده اقتصاد ایران قائل بوده

دهنده این است که میزان  مقدار بیشتر باشد، نشان

اهمیت آن گزاره از نظر خبرگان بیشتر است. نتایج 

 ارائه شده است.  1محاسبه این شاخص نیز در جدول 

 

 
 

دهد که چهار نتایج ثبت شده در این جدول نشان می

های عدم قطعیت قیمت نفت، ثبات سیاسی، تحریم

اقتصادی و ثبات سیاسی از باالترین میزان اهمیت در 

اقتصاد ایران برخوردار هستند. اما از آنجا که ثبات سیاسی 

شاخص اجماع و و ثبات اقتصادی با توجه به دو 

-پراکندگی از عدم قطعیت کمتری برخوردار هستند، می

های اقتصادی عدم توان گفت که قیمت نفت و تحریم

های بحرانی و نهایی انتخاب شده در این پژوهش قطعیت

 برای نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران خواهند بود. 

 

سناريوهای روبروی اقتصاد ايران در افق  -4-4

 ساله پنجزمانی 
-قطعیت قیمت نفت و تحریم در گام پیشین دو عدم

های اجماع، پراکندگی و  های اقتصادی با توجه به شاخص

های بحرانی در اقتصاد ایران  قطعیت عنوان عدم اهمیت به 

شناسایی و تعیین شدند. در این بخش تالش خواهد شد 

که ضمن ارائه چارچوب منطقی توسعه سناریوها، این 

ها نیز ارائه روایت شده و پیامدهای امنیتی آن سناریوها

 گردد. 

 

 چارچوب تدوين سناريوهای اقتصاد ايران -4-4-1
-قطعیت بحرانی قیمت نفت و تحریم از تالقی دو عدم

های اقتصادی، چهار فضای سناریویی از آینده اقتصاد 

گردد که حاصل تلفیق دو حالت حدی  ایران ایجاد می

است. چارچوب منطقی نگارش  های بحرانی قطعیت عدم

ارائه شده است.  4سناریوهای آینده اقتصاد ایران در شکل 

در بخش بعد هر یک از سناریوهای آینده اقتصاد ایران با 

 توجه به چارچوب منطقی سناریوها تشریح خواهد شد. 

 

 

 
 اقتصاد ايرانچارچوب منطقی سناريوهای آينده  -1شكل 
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های بهشت )رفع كامل سناريو اول: دروازه -4-4-2

 های اقتصادی و افزايش قیمت نفت(تحريم

کشد که بدون وجود این سناریو ایرانی را به تصویر می

المللی اقتصادی، امکان کسب درآمد بیشتر محدودیت بین

دارد. به دلیل نحوه عملکرد با افزایش قیمت نفت را 

های اقتصادی دولت یازدهم بر مبنای اعمال سیاست

ها در دولت  تثبیت اقتصادی و احتمال ادامه این سیاست

دوازدهم، این چشم انداز در افق زمانی پنج سال آینده 

ها و تغییرات اقتصادی زیر در وجود دارد که سیاست

 رخ دهد. صورت وقوع سناریو نخست در اقتصاد ایران 

های اقتصادی و افزایش قیمت نفت لغو تحریم

رود این درآمدهای نفتی دولت را افزایش داده و انتظار می

بودجه به جای افزایش بودجه جاری دولت وارد بودجه 

ها در اقتصاد ایران شود. چرا عمرانی و توسعه زیرساخت

که این نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی، دولت را 

خصوصی نکرده و بخش خصوصی را در  جایگزین بخش

-سازد. با لغو محدودیتتولید کاال و خدمات توانمندتر می

گذاری المللی، امکان افزایش سرمایههای تجاری بین

داخلی و خارجی و ورود تکنولوژی به کشور نیز فراهم 

یابد. در نتیجه شده و کیفیت تولیدات داخلی افزایش می

یابد و نرخ ارز دات کاهش میصادرات افزایش یافته و وار

های تجاری، نماید. در کنار لغو تحریمشروع به کاهش می

های مالی و بانکی، ورود و خروج منابع لغو محدودیت

افزاید. رشد ارزی را تسهیل نموده و بر سرعت توسعه می

-اقتصادی حاصل از این شرایط نرخ بیکاری را کاهش می

بخش دولتی به بخش دهد و با جابجایی نیروی کار از 

شود. از  تر شدن دولت ایجاد میخصوصی، زمینه کوچک

-های اقتصادی، امکان سرمایهسوی دیگر و با لغو تحریم

المللی در صنایع نفت ایران فراهم شده و  گذاری بین

شود. قابل ذکر شرایط فروش بیشتر نفت نیز ایجاد می

های مولد بخش خصوصی، است که با افزایش فعالیت

-آمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش یافته و دولت میدر

تواند ضمن تامین بودجه جاری خود از طریق اخذ مالیات 

بیشتر، اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه را نیز کنترل 

نماید. در کنار تاثیر مستقیم افزایش درآمدهای نفتی بر 

های ترین مکانیزم رشد اقتصادی، یکی از کلیدی

 درایران تاثیر بر متغیرهای نهادی است.  اثرگذاری آن در

 ،نفتصادرات  افزایش درآمد حاصل از ،نفتی ایران اقتصاد

-بیشتر را فراهم می جوییرانتفساد اقتصادی و  زمینه

های  جویی در رقابت با فعالیتجا که رانتاز آن نماید.

تولیدی از مزیت برخوردار است، لذا موجب انحراف 

های ی کمیاب مولد به سمت فعالیتهای کارآفرینفعالیت

گردد. با ادامه این تر میغیر مولد جهت کسب سود آسان

های رانت جویانه و فساد ایجاد شده، زمینه برای فعالیت

 گردد. ساالری نیز فراهم میگسترش دیوان

از جنبه امنیتی و با پیامدهای امنیتی سناريو اول: 

های لغو تحریمافزایش درآمدهای نفتی کشور به دلیل 

اقتصادی و افزایش قیمت نفت، بودجه نهادهای نظامی 

یابد. در این شرایط نهادهای نظامی امکان نیز افزایش می

بیشتری برای خرید تسلیحات نظامی از خارج از مرزها و  

همچنین امکان تولید بیشتر تسلیحات در داخل کشور را 

شتر و آورد. این وضعیت منجر به تجهیز بیبه دست می

افزایش توان این نهادها در مبارزه با تهدیدات امنیتی 

شود. از سوی دیگر و با افزایش داخلی و خارجی می

فروش نفت، میزان وابستگی کشورهای خارجی به 

یابد. افزایش سطح وابستگی تولیدات ایرانی افزایش می

کشورهای دیگر به کاالهای استراتژیک ایران مانند نفت، 

ت کشاورزی، به صورت بالقوه عامل کاهش گاز و محصوال

المللی خواهد بود. در حوزه امنیت تهدیدات امنیتی بین

داخلی و در صورتی که با افزایش درآمدهای نفتی 

های تثبیت اقتصادی در ایران اعمال شود، رونق سیاست

شود. این اقتصادی به تدریج در اقتصاد ایران حاکم می

ی اقتصادی شهروندان، وضعیت ضمن افزایش رضایتمند

تهدیدهای امنیتی داخلی با منشاء اقتصادی را کاهش 

 خواهد داد. 
 

سناريو دوم: به سوی فانوس دريايی )رفع  -4-4-3

 های اقتصادی و كاهش قیمت نفت(: كامل تحريم

کند که محدودیتی این سناریو ایرانی را ترسیم می

برای تعامل اقتصادی با دنیا ندارد ولی با محدودیت 

کاهش قیمت نفت مواجه است. در این شرایط و با کاهش 

قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت شروع به کاهش 

کاهش درآمدهای نفتی، دولت را با کسری خواهد کرد. 

های  پذیری هزینهنا به علت انعطافکند و بودجه مواجه می
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که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد  ریجا

به سرعت کاهش های عمرانی  کارکنان دولتی است، هزینه

سوق داده  های جاری هزینهسمت آن به منابع و  یافته

های  . بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرحشوندمی

بروز سبب  که استو زیربنایی تمام در بخش عمرانی  نیمه

شود که  هایی می به خصوص در بخش رکود و بیکاری

با کاهش . کنند عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می

قیمت نفت و درآمدهای نفتی این فرصت در اقتصاد ایران 

شود که با عبور از نفت، اثر این ماده طبیعی در ایجاد می

تر کند. در این شرایط دولت رنگاقتصاد ایران را کم

جه کشور را انقباضی تنظیم خواهد های ساالنه بودبرنامه

کرد تا نیازمند استقراض از نهادهای داخلی و خارجی و 

به ویژه بانک مرکزی نباشد. کاهش استقراض از بانک 

مرکزی و همچنین کاهش مخارج دولت، سطح تقاضای 

کند. در نتیجه تورم کنترل کل را با کاهش مواجه می

کودی قرار شده اما تولید و اشتغال نیز در شرایط ر

خواهند گرفت. در این وضعیت دولت سعی خواهد کرد تا 

های فضای کسب و کار و همچنین با کاهش محدودیت

گذاری داخلی و  گذاری در کشور، سرمایهریسک سرمایه

گذاری بخش خارجی را افزایش دهد. افزایش سرمایه

خصوصی با افزایش تولید، اشتغال و جانشینی به جای 

کند که با ن را برای دولت فراهم میدولت، این امکا

افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه ناشی از کاهش 

قیمت نفت را نیز جبران نماید. از سوی دیگر و با لغو 

گذاری های اقتصادی، امکان تجارت و سرمایهکامل تحریم

گذاری خارجی از خارجی نیز افزایش خواهد یافت. سرمایه

انتقال تکنولوژی تولید، تقویت و طریق ایجاد اشتغال، 

وری بر گسترش منابع مالی و بین المللی و افزایش بهره

عملکرد اقتصاد ایران به دلیل وجود محدودیت در 

 موجودی سرمایه کشور بسیار تاثیرگذار است. 

با کاهش قیمت  پیامدهای امنیتی سناريو دوم:

نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی، بودجه در 

ختیار نهادهای نظامی نیز به تبعیت از کاهش بودجه ا

شود. در این شرایط امکان خرید تسلیحات دولت کم می

گذاری در تولید تسلیحات در داخل  نظامی و سرمایه

های نظامی کاهش خواهد یافت و کشور برای ارگان

همچنین بودجه جاری این نهادها نیز با محدودیت مواجه 

افزای نظامی به ویژه به لحاظ سخت شود. بنابراین توانمی

نیز با افت همراه خواهد شد که به دنبال آن توان مقابله با 

از سوی دیگر و با  یابد.تهدیدهای امنیتی نیز کاهش می

کاهش قیمت نفت، سازمان اوپک که ایران نیز نفت خود 

رساند سیاست  را در قالب این سازمان به فروش می

گیرد. کاهش حجم یش میکنترل حجم تولید را در پ

تولید میزان وابستگی کشورهای غربی به نفت ایران را 

کاهش داده و امکان تهدید امنیتی به دالیل مختلف را 

برد. در مقابل و همانطور که پیش از این نیز بیان  باال می

تواند بخشی از این شد بخش خصوصی توانمندتر می

نماید. بخش  تهدیدها را از طریق افزایش صادرات کنترل

خصوصی با توجه به عدم وجود محدودیت تجاری و مالی 

گذاری، تولید و صادرات به دست المللی امکان سرمایهبین

آورد. در این شرایط میزان واردات کاال از ایران و می

توسط کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و سطح 

افزایش وابستگی به اقتصاد ایران را باال خواهد برد. با 

-ای به محصوالت ایرانی، این انتظار می وابستگی منطقه

رود که تهدیدهای امنیتی علیه ایران در منطقه کاهش 

-در حوزه امنیت داخلی و با توجه به اتخاذ سیاست یابد.

توان انتظار داشت که تورم های انقباضی توسط دولت، می

در اقتصاد ایران کنترل خواهد شد و ثبات نسبی در 

شود. از سوی دیگر بیکاری نیز به صاد ایران حاکم میاقت

دلیل کاهش تقاضای کل، رشد خواهد نمود که رشد 

تواند به عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه عمل بیکاری می

 کند. 

 

سناريو سوم: سفر به انتهای شب )كاهش  -4-4-4

های ها و اعمال تحريمقیمت نفت و عدم رفع تحريم

 جديد(: 
سناریو از بین چهار سناریو محتمل از آینده این 

ترین شرایط اقتصادی را برای ایران به اقتصاد ایران سخت

همراه خواهد داشت. در این شرایط عالوه بر این که 

قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ایران با کاهش 

-شود، امکان فروش نفت به دلیل افزایش تحریمهمراه می

اهش خواهد یافت. با وقوع این های اقتصادی نیز ک

های اقتصادی ایران در دو حوزه تجاری و سناریو، تحریم

مالی نه تنها لغو نخواهد شد، بلکه به طرق دیگر افزایش 
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های تجاری از طریق محدود کردن یا یابد. تحریمنیز می

های مالی از طریق  قطع صادرات و واردات کاالها و تحریم

المللی ایران ر روابط مالی بینایجاد محدودیت و فشار ب

عمل خواهند کرد. در این شرایط نه تنها دست دولت در 

ریزی برای توسعه خالی خواهد شد، بلکه امکان برنامه

شود. دولت رشد و توسعه از بخش خصوصی نیز گرفته می

که با کسری بودجه مواجه است، در این شرایط در 

یا اتخاذ موقعیت دوگانه استقراض از بانک مرکزی 

گیرد. در صورت حرکت سیاست مالی انقباضی قرار می

های پولی انبساطی به جای دولت به سمت سیاست

ای افزایش کاهش هزینه، نرخ تورم به صورت گسترده

خواهد یافت. نرخ ارز نیز به دلیل کاهش عرضه ارز ناشی 

ها به صورت از فروش نفت و افزایش سطح عمومی قیمت

ثباتی ایش خواهد یافت. در مجموع بیافسارگسیخته افز

در اقتصاد حاکم شده و نارضایتی عمومی به شدت 

افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر و در صورت اتخاذ 

های مالی انقباضی نظیر کاهش مخارج دولت و سیاست

افزایش مالیات توسط دولت نیز تقاضای کل با کاهش 

افزایش  شود. این سیاست ممکن است مانع ازمواجه می

تورم شود، اما قادر نخواهد بود که از تضعیف بخش 

خصوصی جلوگیری نماید. چرا که کاهش تقاضای کل و 

های اقتصادی خصوصی را افزایش مالیات، سوددهی بنگاه

گذاری خصوصی را از بین کاهش داده و انگیزه سرمایه

المللی اقتصادی در های بینبرد. اعمال و تشدید تحریممی

اریو، ورود سرمایه مستقیم و غیرمستقیم خارجی این سن

به ایران را نیز به شدت متاثر نموده و آن را کاهش داده یا 

-نماید. عالوه بر موارد فوق، وضع محدودیتمسدود می

های مالی و بانکی، ورود درآمدهای ارزی به ویژه 

درآمدهای نفتی را نیز با چالش جدی روبرو خواهد کرد. 

تنها امکان فروش محدود نفت ایران در بر این اساس ، 

مقابل واردات کاالهای ضروری مانند غذا یا دارو وجود 

خواهد داشت و در صورتی که دولت امکان فروش نفت در 

مقابل دریافت ارز را داشته باشد، این امکان از مبادی غیر 

های مبادله و رسمی و با افزایش قابل مالحظه هزینه

های سوداگرانه همراه خواهد شد. قابل ذکر است فعالیت

که با وقوع این سناریو، نظام بانکی نیز با افزایش معوقات 

بانکی روبرو شده و در بازپرداخت دیون خود با مشکل 

ای شود که حتی ممکن است به رفتارهای رمهمواجه می

 ها نیز تبدیل شود. در خروج سپرده

ر صورت وقوع دپیامدهای امنیتی سناريو سوم: 

این سناریو، اثرات امنیتی آن نیز ملموس و قابل توجه 

ای نهادهای های بودجهخواهد بود. از این رهگذر دریافتی

نظامی از بودجه عمومی کشور با کاهش جدی روبرو 

خواهد شد. نتیجه چنین شرایطی، کاهش توان این نهادها 

ل آن در خرید و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و به دنبا

ها در مقابله با تهدیدهای امنیتی کاهش توان این سازمان

های است. با وقوع این سناریو محتمل است که هزینه

نظامی اختصاص یافته از بودجه عمومی، به دلیل وجود 

تنش سیاسی و نظامی در منطقه کاهش نیابد. دولت برای 

های های نظامی اختصاص یافته به حوزهجبران هزینه

های خود در دیگر ناچار به کاهش جدی هزینهنظامی، 

 های اقتصادی مانند بهداشت درمان و آموزش است.بخش
عالوه بر مورد فوق، در صورتی که دولت امکان فروش 

ها از دست دهد، وابستگی نفت را به دلیل وضع تحریم

ای به اقتصاد ایران را نیز از اقتصادی کشورهای فرامنطقه

رود که سطح راین، انتظار میدست خواهد داد. بناب

تهدیدهای امنیتی این کشورها به دلیل عدم وجود عامل 

بازدارنده نفت در مواقعی که تنش سیاسی وجود دارد، 

های جدید که افزایش یابد. عالوه بر این، اعمال تحریم

ها مرتبط با فروش تسلیحات نظامی به ایران بخشی از آن

ایش اعتماد به نفس این تواند ضمن افزخواهد بود نیز می

کشورها به تهدیدهای امنیتی بر توان دفاعی ایران تاثیر 

منفی داشته باشد. از سوی دیگر و با کاهش امکان تجارت 

-با کشورهای منطقه و همسایگان به دلیل وضع تحریم

های اقتصادی، میزان وابستگی این کشورها به ایران در 

د. با کاهش زمینه اقتصادی با کاهش همراه خواهد ش

وابستگی این کشورها به اقتصاد ایران و همچنین افزایش 

رسد که این وابستگی ایران به این کشورها، به نظر می

های سیاسی، تهدید امنیتی کشورها در صورت وجود تنش

روند. با وقوع یا سیاسی بالقوه برای ایران به شمار می

تری متفاوتسناریو سوم، حوزه امنیت داخلی نیز شرایط 

-الملل نخواهد داشت. چرا که وقوع بیاز حوزه امنیت بین

ثباتی اقتصادی، رکود تورمی و یا رکود اقتصادی ناشی از 

این سناریو نارضایتی عمومی از نحوه اداره کشور را 
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های عمومی در ادامه دهد که این نارضایتیافزایش می

ل شود. های مختلف به تهدید امنیتی بدتواند به شکلمی

قابل ذکر است که عالوه بر مورد فوق در ایجاد ناامنی، 

های دولت در تامین کاالهای ضروری و افزایش چالش

همچنین کاهش بودجه بهداشت، درمان و آموزش به 

تواند به عامل دلیل تثبیت یا افزایش بودجه نظامی نیز می

 ناامنی در ایران بدل شود. 

 

رفته )افزايش قیمت سناريو چهارم: بر باد  -4-4-5

های  ها و اعمال تحريم نفت و عدم رفع تحريم

 جديد(: 

رغم افزایش های این سناریو، علیبا وقوع عدم قطعیت

های اقتصادی مانع از کسب جهانی قیمت نفت، تحریم

درآمد نفتی توسط دولت خواهد شد. چرا که قیمت نفت 

سناریو کننده صادرات نفت خام ایران در این عامل تعیین

نبوده و عدم  امکان صادرات نفت است که نقش اصلی را 

های تجاری مانع از  کند. در این وضعیت تحریمبازی می

های مالی مانع از ورود ارز حاصل از صادرات نفت و تحریم

شوند. فروش رسمی نفت به داخل مرزهای کشور می

چنین شرایطی برای دیگر کاالها و به ویژه مواد اولیه و 

ساخته مورد استفاده در تولید داخل نیز الهای نیمهکا

وجود دارد و حتی در صورت تولید کاال، امکان صادرات 

محصول نهایی به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین با 

وقوع این سناریو حجم تجارت خارجی ایران کاهش 

رود که نرخ ارز افزایش یابد. خواهد یافت و انتظار می

و عاجز از تامین کامل بودجه ساالنه دولت با این سناری

های دهد تا هزینهاست و لذا بودجه عمرانی را کاهش می

جاری را تامین نماید. با توجه به نحوه رفتار اقتصادی 

-دولت یازدهم و انتظار از دولت برای ادامه همین سیاست

رویه های اقتصادی در دولت دوازدهم، دولت استقراض بی

عنوان خط قرمز خود در نظر خواهد  از بانک مرکزی را به

های پولی انبساطی رغم اعمال سیاستگرفت. یعنی علی

های  به منظور رفع بخشی از کسری بودجه خود، سیاست

پولی انبساطی لجام گسیخته را در پیش نخواهد گرفت. 

بنابراین نرخ تورم تثبیت شده و یا افزایش ناچیزی خواهد 

های مالی یاستداشت. همچنین دولت در ادامه س

انقباضی خود، الگوی اخذ مالیات را در راستای افزایش 

درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد داد. این سیاست فشار 

های مضاعفی به بخش خصوصی که به دلیل محدودیت

تجاری امکان تولید و صادرات کاال مانند گذشته را ندارد 

 رغم تمایل بهوارد خواهد نمود. بخش خارجی نیز علی

گذاری در ایران به دلیل وجود استعدادهای بالقوه سرمایه

در منابع طبیعی و نیروی کار ماهر ، امکان این کار را به 

های مراوده اقتصادی با ایران نخواهد دلیل ممنوعیت

داشت. بنابراین حجم سرمایه در ایران که به دلیل عدم 

تکافوی سرمایه دولتی و بخش خصوصی، برای جهش 

گذاری خارجی است، با کاهش نیازمند سرمایهاقتصادی 

مواجه خواهد شد. قابل ذکر است که وقوع این سناریو 

ممکن است منجر به افزایش معوقات بانکی شود که نظام 

-بانکی یا بخشی از آن را با خطر ورشکستگی همراه می

 کند. 

در این سناریو و پیامدهای امنیتی سناريو چهارم: 

نفت، امکان صادرات نفت از ایران به رغم افزایش قیمت 

شود و با کاهش بودجه دولت،نهادهای نظامی گرفته می

دهد تا به نیز بخشی از بودجه ساالنه خود را از دست می

های امنیتی، خرید این وسیله امکان توسعه فعالیت

تجهیزات و تولید تسلیحات توسط این نهادهای نظامی 

محتمل است که بودجه محدود شود. در این سناریو نیز 

های نظامی کلیه نهادهای نظامی به دلیل وجود بحران

سیاسی خاورمیانه نه تنها با کاهش همراه نبوده، بلکه 

های افزایش نیز یابد. دولت در راستای تامین هزینه

های خود در نظامی مطرح شده، ناچار به کاهش هزینه

تی های اقتصادی است. مانند قبل و در صوردیگر بخش

های از که دولت امکان فروش نفت را به دلیل وضع تحریم

دست دهد، وابستگی کشورهای واردکننده نفت نسبت به 

رود که سطح اقتصاد ایران کاهش یافته و انتظار می

ها نیز افزایش یابد. عالوه بر این و تهدیدهای امنیتی آن

به دلیل اعمال تحریم در فروش تسلیحات نظامی به 

هایی هادهای نظامی در تجهیز خود با چالشایران،  ن

های مبادله را به روبرو خواهد شد که این مساله هزینه

های اقتصادی موانع  شدت افزایش خواهد داد. تحریم

جدی در مقابل صادرات کاال به کشورهای منطقه ایجاد 

خواهد کرد و میزان وابستگی ایران به این کشورها به 

-آبی و خاکی را افزایش میدلیل وجود مرزهای مشترک 
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دهد. بنابراین با کاهش وابستگی این کشورها به ایران و 

افزایش وابستگی ایران به این کشورها، در مواقع بروز 

های سیاسی، این کشورها به تهدیدهای بالقوه تنش

امنیتی تبدیل خواهند شد. در زمینه امنیت داخلی نیز 

افزایش  کاهش درآمدهای دولتی، کاهش تولید ملی،

بیکاری، وجود تورم، مشکالت تامین نیازهای ضروری 

های تواند با دامن زدن به نارضایتیمانند غذا و دارو می

اجتماعی و ایجاد عدم ثبات سیاسی، ناامنی عمومی را 

 افزایش دهد. 

 

 بندیخالصه و جمع -5

مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران، شناسایی 

بر آن، شناسایی برخی از عوامل عوامل کلیدی تاثیرگذار 

احتمالی تاثیرگذار بر آینده اقتصادی ایران و استفاده از 

های ممکن این عوامل در راستای شناسایی برخی از آینده

اقتصاد ایران مساله عملی مطرح در این پژوهش بود. برای 

پاسخ به این مساله و با توجه به ناشناخته بودن آینده، از 

پژوهانه به روش سناریونگاری استفاده  بافت علمی آینده

شد. سناریونگاری روش بسیار موثر و مفیدی برای 

قطعیت  مدت و بلندمدت در شرایط عدم ریزی میان برنامه

ها در سناریونگاری ترین رهیافت شدهاست. یکی از شناخته

های بحرانی است که به منظور نگارش  قطیت روش عدم

د ایران از این روش سناریوهای محتمل آینده اقتصا

استفاده شد. رهیافت سناریونگاری با رویکرد عدم قطعیت 

بحرانی با استفاده از تعداد محدود عدم قطعیت اقتصادی، 

امکان ارائه سناریوهای محتمل از اقتصاد ایران را فراهم 

 نماید. می

جهت نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران با 

بحرانی، شناسایی استفاده از رویکرد عدم قطعیت 

نیروهای پیشران همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران و 

همچنین شناسایی نیروهای دارای عدم قطعیت بحرانی از 

-های کلیدی در این روش محسوب میها، گاممیان آن

-شوند. به همین منظور و در قدم اول، روند حرکتی مهم

ران با ترین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد ای

استفاده از مرور ادبیات  مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت 

و با توجه به نحوه تغییرات این متغیرها، یازده متغیر 

همراه با عدم قطعیت شناسایی شد. در ادامه و به منظور 

استخراج متغیرهای غیرقطعی بحرانی از بین متغیرهای 

گان های تکمیل شده توسط خبرذکر شده، از پرسشنامه

شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استفاده 

های اقتصادی و ها، دو عدم قطعیت تحریمپرسشنامه

های بحرانی اقتصاد قیمت نفت به عنوان عدم قطعیت

قطعیت  ایران انتخاب شدند. در نهایت و از تالقی دو عدم

المللی، های اقتصادی بینبحرانی قیمت نفت و تحریم
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Abstract 
Studying and planning to achieve a better economic future, plays an important role in the 

thinking of economic policymakers in every country, including Iran. But the achievement to the 
desirable and sustainable future requires answering these questions that the Iran's economy has 
been influenced by what factors and policies? And what factors determine the future trend of 
Iran's economy? Accordingly, in this research, the study on past trends of the Iran's economy 
and the identification of factors that affecting the Iran's economy have been considered, in order 
to write the scenarios for the Iran's future economy and its security impacts. For this purpose, 
critical uncertainty approach were used.To write the future scenarios, Iran's economic factors 
with critical uncertainty were identified by using questionnaires that completed by economic 
experts. Accordingly, two uncertainties of "international economic sanctions" and "oil price" 
were selected as the critical uncertainties. 

Based on the results of these scenarios, the Iran's economy will face a decline in economic 
growth in three scenarios, and in only one scenario, conditions for economic growth and 
development will be provided without a serious impediment. From a security point of view, in 
three scenarios and due to changes in the economy, Iran will face security problems with 
regional, transnational and internal sources. 
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