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ــی  ــک های جهان ــزارش "ریس ــای گ ــر مبن ــه ب ــن مطالع ای
ســال 2022 " کــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد منتشــر 
ــر اســت  ــه ذک ــن شــده اســت. الزم ب ــه و تدوی شــده، تهی
کــه زمــان انتشــار گــزارش مجمــع، قبــل از بحــران اوکرایــن 
ــوده و در  ــذف ارز 4200 ب ــادی ح ــت اقتص ــرای سیاس و اج
ــم  ــری ه ــک های دیگ ــت ریس ــن اس ــر ممک ــال حاض ح
وجــود داشــته باشــد کــه در ایــن گــزارش بــه آن پرداختــه 

نشــده اســت.
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چکیده

ــایی  ــز شناس ــش رو و نی ــال پی ــان در س ــرات جه ــه مخاط ــی ب ــا نگاه ــی، ب ــک   های جهان ــال 2022 ریس ــزارش س گ
ــر  ــده اســت. ب ــی اقتصــاد منتشــر ش ــع جهان ــف، توســط مجم ــرای کشــورهای مختل ــم ب ــی و مه ــج ریســک اصل پن
اســاس نتایــج ایــن گــزارش، نگرانی   هــای عمــده در ســطح جهانــی عبارتنــد از: مســائل اجتماعــی و محیطــی، کاهــش 
ــرات  ــر تغیی ــا در اث ــدید نابرابری   ه ــاوت، تش ــادی متف ــود اقتص ــی از بهب ــی ناش ــای جهان ــل چالش   ه ــکاری در ح هم
نامنظــم آب و هوایــی، افزایــش تهدیــدات ســایبری در اثــر افزایــش وابســتگی دیجیتالــی، تشــدید ناامنــی جهانــی در 
ــه جایــی افــراد بیــن مرزهــا، مشــکالت در اســتفاده از فرصت   هــای فضایــی و  ــر روی جــا ب اثــر موانــع وضــع شــده ب

ــورها.  ــاب   آوری کش ــر ت ــری ب ــرات همه   گی تاثی

ــای  ــف رونده ــورهای مختل ــیون در کش ــزان واکسیناس ــرعت و می ــد از آن س ــد 19 و بع ــری کووی ــار و همه   گی انتش
یکســانی را طــی نکــرده اســت و کشــورهای در حــال توســعه بــه نســبت اقتصادهــای توســعه یافتــه آســیب بیشــتری 
از وضــع پیــش آمــده متحمــل شــدند؛ بطوریکــه چشــم انــداز رشــد در ایــن کشــورها بــه اســتثنای چیــن، بــه نســبت 
ــا شــکاف  ــن مســاله جهــان را ب ــل توجهــی کاهــش نشــان می   دهــد. ای ــزان قاب ــه می برآوردهــای پیــش از پاندمــی ب
درآمــدی بیشــتری رو بــه رو خواهــد کــرد و همکاری   هــای بین   المللــی را بــرای کاهــش مشــکالت در ســطح جهانــی 
ــه جــا گذاشــته اســت، تغییــرات ســاختار  ــر تــاب آوری کشــورها ب کاهــش خواهــد داد. همه   گیــری، اثــرات متفاوتــی ب
تولیــد و وابســتگی بیشــتر بــه فن   آوری   هــای دیجیتــال، خطــر حمــالت ســایبری را بــه همــراه آورده و تشــدید فاصلــه 
میــان کشــورها، ریســکی بــرای تقویــت انســجام و همدلــی در ســطح جهانــی اســت. وضــع موانــع بیشــتر بــر ســر راه 
جــا بــه جایــی نیــروی انســانی در بیــن مرزهــا، امیــد بــه آینــده   ای باثبــات را در ســطح اقتصادهــای نوظهــور کاهــش 
ــرات  ــان تغیی ــن می ــد. در ای ــد ش ــراه خواه ــالمت روان هم ــت س ــی و اف ــیب   های اجتماع ــدید آس ــا تش ــد و ب می   ده

نامنظــم آب و هوایــی و شکســت اقدامــات اقلیمــی نیــز تهدیــد مهــم دیگــری بــرای جهــان بــه شــمار مــی   رود.

 بــر اســاس نتایــج ایــن گــزارش، پنــج ریســک اصلــی شناســایی شــده بــرای اقتصــاد ایــران شــامل بحــران    اشــتغال و 
معیشــت، ســرخوردگی گســترده جوانــان، رکــود اقتصــادی طوالنی   مــدت، بحــران    منابــع طبیعــی، از دســت دادن تنــوع 
ــار  ــنجش صحــت و اعتب ــدف س ــا ه ــران ب ــاری ای ــای آم ــند. بررســی رونده ــی اکوسیســتم می   باش زیســتی و فروپاش
ریســک   های شناســایی شــده، نشــان از تاییــد نگرانی هــای فــوق دارد. بــر اســاس آمارهــای موجــود هــر چنــد کــه نــرخ 
بیــکاری، از ســال 1395 کاهــش یافتــه اســت، امــا بــه نظــر نمی   رســد ایــن کاهــش از محــل افزایــش مشــاغل تمــام 
وقــت نتیجــه شــده باشــد. زیــرا ســهم شــاغالن بــا 49 ســاعت کار در هفتــه بــه کمتریــن مقــدار خــود در دهــه 1390 
رســیده و رونــد آن از ســال 1396 نیــز کاهشــی بــوده اســت. از ســوی دیگــر مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری افزایــش و 
بیمــه شــدگان مشــمول 3% بیــکاری کاهــش نشــان می   دهــد. در ســال 1399 ســهم اشــتغال غیــر رســمی از شــاغالن 
ــکای  ــد ات ــان می   ده ــوق نش ــای ف ــت. آماره ــی اس ــل توجه ــم قاب ــه رق ــد ک ــد می   باش ــتر، 58 درص ــاله و بیش 15 س
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محــض بــه متغیــر نــرخ بیــکاری بــرای تحلیــل وضعیــت اشــتغال کافــی نمی   باشــد. بســیاری از مشــاغل خصوصــا در 
ــی از  ــه بحران   هــای بخشــی و مل ــی نســبت ب ــد و آســیب   پذیری باالی ــت شــغلی مناســبی ندارن ــی، امنی بخــش خدمات
جملــه پاندمی   هــا یــا محــدود شــدن دسترســی بــه اینترنــت دارنــد. تجربــه ریــزش مشــاغل خصوصــا در بخــش خدمــات 

ــوارد می   باشــد.  ــن دســت م ــد 19 از همی ــری کووی ــد از همه   گی بع

ــاخص  ــن ش ــم ای ــا 1400 رق ــال 1395 ت ــد از س ــان می   ده ــت نش ــاخص فالک ــام ش ــت، ارق ــی معیش ــه بررس در زمین
بیــش از دو برابــر شــده اســت کــه  بــه نوعــی ناشــی از رکــود تورمــی حاکــم بــوده اســت و ترکیــب بیــکاری و تــورم 
بــاال معیشــت جامعــه را بــا بحــران جــدی مواجــه می   کنــد. متوســط درآمــد خانــوار شــهری بــه متوســط قیمــت یــک 
متــر مربــع زیربنــای مســکونی در نقــاط شــهری نیــز در ســال 1398 کمتریــن رقــم را در دهــه 1390 داشــته اســت و 
نســبت هزینــه خالــص مســکن بــه کل هزینه هــای خانــوار شــهری در فاصلــه 1396 تــا 1399، 1.3 برابــر شــده اســت. 
ــرای انجــام ســایر مخــارج ضــروری زندگــی کاهــش می   دهــد و  افزایــش هزینه   هــای مســکن، توانایــی خانوارهــا را ب
تامیــن معیشــت را دشــوارتر می   کنــد. در دهک   هــای اول تــا پنجــم روســتایی و اول تــا ســوم شــهری متوســط درآمــد 
خانــوار از هزینه   هــای آن کمتــر اســت. ایــن مســاله ضمــن آنکــه نابرابــری در توزیــع درآمــد را در ســطح جامعــه نشــان 
می   دهــد، دشــواری تامیــن معیشــت و پرداخــت هزینه   هــا را بــرای درصــد قابــل توجهــی از جمعیــت گوشــزد می   کنــد. 
مصــرف ســرانه گوشــت دام از 13 کیلوگــرم در ســال 1390 بــه 6 کیلوگــرم در ســال 1400 رســیده کــه یعنــی در ســال 
1400 کمتــر از نصــف میــزان ســال 1390 شــده اســت و مصــرف ســرانه برنــج در همیــن بــازه زمانــی از 44 کیلوگــرم 
بــه 35 کیلوگــرم کاهــش داشــته اســت و بــه عبــارت دیگــر در ســال 1400، مصــرف ســرانه برنــج 0.8 ســال 1390 بــوده 
اســت. کاالهــای خوراکــی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا معیشــت افــراد دارنــد از افزایــش قیمــت بســیار شــدیدتری در فاصلــه 
ســال   های 1393 تــا 1400 برخــوردار بوده   انــد. نــرخ طــالق بــه ازدواج در دهــه 1390 بیــش از دو برابــر شــده اســت و 
همــواره رونــدی افزایشــی طــی کــرده اســت. ســهم هزینه   هــای فرهنگــی بــه هزینــه کل در ســبد مصرفــی خانوارهــای 
شــهری در ســال  1398 نســبت بــه 1390،  0.7 و ســهم هزینه   هــای تفریــح و ســرگرمی 0.76 شــده اســت کــه هــر دو 
کاهــش نشــان می   دهــد. در ســال 1399 بــه نســبت ســال نخســت برنامــه ششــم توســعه مجموعــا 369174 کیلوگــرم 
مــواد مخــدر و روان   گــردان بیشــتر کشــف شــده اســت. مجموعــه مــوارد فــوق نابه   ســامان شــدن متغیرهــای مرتبــط 
بــا ســالمت روانــی جامعــه را نشــان می   دهــد. رونــد متغیرهــای مرتبــط بــا توزیــع درآمــد نیــز، بهبــود پایــداری نشــان 
ــا دو ســال محــدود شــده  ــا نهایت ــه یــک ی ــه اســت تنهــا ب نمی   دهــد و در مــواردی کــه ضریــب جینــی کاهــش یافت
ــادی از  ــل ایجــاد ســرخوردگی در قشــر زی ــد یکــی از دالی ــن مســاله می   توان ــه اســت. ای ــش یافت ــد مجــددا افزای و بع
ــر از وابســتگی  ــدون نفــت( در ســال   های دهــه 1390 متاث ــا و ب ــان باشــد. رشــد اقتصــادی )ب جمعیــت خصوصــا جوان
ســاختار تولیــد اقتصــاد ایــران بــه ارز و نیــز همه   گیــری کوویــد 19 و تحریــم تغییــر کــرده اســت. در فاصلــه ســال   های 
1392 تــا 1396 کــه ارزش پــول ملــی در اقتصــاد ثبــات نســبی داشــته، بیمــاری کرونــا آغــاز نشــده و کشــور همچنــان 
ــوده اســت، رشــد اقتصــادی از وضعیــت نامناســب ناشــی از  از تبعــات ثبــات ناشــی از توافقــات بین المللــی بهره   منــد ب
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ــز  ــم 13.9 درصــد را نی ــه طوریکــه رق ــی دهــه 1390 خــارج شــده و مثبــت می   شــود؛ ب شــوک ارزی ســال   های ابتدای
در ســال 1395 تجربــه می   کنــد )رشــد اقتصــادی بــدون نفــت تــا 9.3 درصــد بــاال مــی   رود(. پــس از آن و همزمــان بــا 
افزایــش نزدیــک بــه 10 برابــری نــرخ ارز، خــروج آمریــکا از توافق   نامــه برجــام و همه   گیــری کوویــد 19 مجــددا تولیــد 
کاهــش می   یابــد و پــس از دو دوره نــرخ رشــد منفــی، مجــددا مســیر بهبــود از ســال 1399 آغــاز می   شــود. مجموعــه 
ــی کشــور  ــت بین   الملل ــول و موقعی ــه ارزش پ ــران را نســبت ب ــد در اقتصــاد ای ــوارد آســیب   پذیری ســاختار تولی ــن م ای
ــودن  ــده ســهولت و مناســب ب ــه نشــان دهن ــط کســب و کار، ک ــن در بخــش شــاخص محی ــد. همچنی نشــان می   ده
شــرایط هــر کشــور بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری اســت، وضعیــت ســال 1400 بدتــر از ســال 1396 

بــوده و در ســال   های 1397 و 1398، حتــی بــه بیــش از رقــم 6 رســیده اســت. 

ــد  ــران را تایی ــی در ای ــع طبیع ــران مناب ــای بح ــماند نگرانی   ه ــاک و پس ــوا، خ ــم، ه ــر اقلی ــش آب، تغیی ــای بخ آماره
ــک  ــر ریس ــز ب ــتی نی ــوع زیس ــوزه تن ــت در ح ــط زیس ــرد محی ــاخص هاي عملک ــا و ش ــا، مولفه ه ــد و محوره می کنن

ــد.  ــه می   گذارن ــتی صح ــوع زیس ــت دادن تن ــتم و از دس ــی اکوسیس فروپاش

ــایی  ــه ریســک   های شناس ــود ک ــری می   ش ــه نتیجه گی ــن گون ــه ای ــاری صــورت گرفت ــوع بررســی آم ــن از مجم بنابرای
ــاد  ــر اقتص ــا ب ــرات آن   ه ــش اث ــرای کاه ــح ب ــت   های صحی ــاذ سیاس ــوده و اتخ ــر ب ــران معتب ــاد ای ــرای اقتص ــده ب ش
ضــروری اســت. همچنیــن دو نگرانــی دیگــری کــه در گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد بــه آن   هــا اشــاره نشــده اســت 
ــه  ــت رابطــه مبادل ــا و اف ــی قیمت   ه ــه ســطح عموم ــش بی   روی ــند، افزای ــود مطــرح می   باش ــای موج ــق رونده ــا طب ام

می   باشــند. 

1. مقدمه

ــورهای  ــن کش ــط بی ــادی و رواب ــرد اقتص ــل و درک عملک ــه و تحلی ــرای تجزی ــط ب ــزاری مرتب ــوری، اب ــک کش ریس
ــک   های  ــکاران1، 2021(. ریس ــی و هم ــت )بونات ــی اس ــی بین   الملل ــادی و سیاس ــی اقتص ــای واقع ــف در زمینه   ه مختل
ــرمایه  ــروج س ــه خ ــر ب ــد، منج ــد می   کنن ــور را تهدی ــات کش ــه ثب ــتند ک ــی هس ــته از مخاطرات ــاال آن دس ــوری ب کش
ــا ترکیبــی  ــورم ی ــد، رکــود، ت ــزه می   کنن ــه کشــور بی   انگی ــرای ورود ســرمایه ب می شــوند و ســرمایه گذاران خارجــی را ب
از هــر دو مــورد ایجــاد می   کننــد، رفــاه اجتماعــی را کاهــش می   دهنــد و بــا تبعــات اجتماعــی، روانــی، فرهنگــی بــرای 

ــوند.  ــراه می ش ــه هم جامع

ــران  ــرای اقتصــاد ای ــی شناســایی شــده ب ــی )2022( پنــج ریســک اصل ــج گــزارش ریســک   های جهان ــر اســاس نتای ب
عبارتنــد از: بحــران    اشــتغال و معیشــت؛ ســرخوردگی گســترده جوانــان؛ رکــود اقتصــادی طوالنی   مــدت؛ بحــران    منابــع 
ــر  ــوق ب ــار ریســک های ف ــوع زیســتی و فروپاشــی اکوسیســتم. در گــزارش پیــش رو اعتب طبیعــی و از دســت دادن تن

1  . Bonatti et al. 2021
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ــی و  ــاال و افــت ارزش وزن ــورم ب ــرار گرفــت. همچنیــن ت ــد ق اســاس تحلیــل روندهــای آمــاری مــورد بررســی و تایی
ــه عنــوان دیگــر نگرانی   هــای موجــود بررســی و تحلیــل شــده  ــه ب ریالــی/ دالری صــادرات و واردات و شــاخص مبادل

اســت.

2. خالصه   ای از گزارش ریسک   های جهانی )2022(

1-2. روش   شناسی

در ایــن گــزارش بینش   هــای جدیــد و گســترده   ای از نزدیــک بــه 1000 کارشــناس و رهبــر جهانــی کــه بــه  نظرســنجی 
مجمــع جهانــی اقتصــاد پاســخ دادنــد، جمــع   آوری شــده و مجموعــا 37 ریســک جهانــی شناســایی گردیــده اســت.  

2-2. نگرانی   های اصلی شناسایی شده برای جهان

ــرای جهــان  ــی ب ــدی حیات ــان تهدی ــد-19 و پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی آن همچن ــا آغــاز ســال 2022، کووی ب
محســوب می   شــود. نابرابــری در تزریــق واکســن و بهبــود اقتصــادی نابرابــر ناشــی از آن، خطــر تشــدید شکســت های 
اجتماعــی و تنش هــای ژئوپلیتیکــی را بــه همــراه دارد. در 52 کشــور کــه فقیرتریــن کشــورهای جهــان هســتند- محــل 
زندگــی 20% از مــردم جهــان - تنهــا 6% از جمعیــت در زمــان نــگارش ایــن گــزارش واکســینه شــده   اند. بــرآورد رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی مــورد انتظــار اقتصادهــای در حــال توســعه )بــه اســتثنای چیــن(  تــا ســال 2024، 5.5 درصــد 
ــه  ــی ک ــی شــده اســت. در حال ــن کشــورها پیش   بین ــرای ای ــا ب ــری کرون ــش از همه   گی ــه پی ــر از رقمــی اســت ک کمت
بــرآورد رشــد بــرای اقتصادهــای پیشــرفته 0.9 درصــد از آنچــه قبــل از همه   گیــری بــرای ایــن کشــورها مــورد انتظــار 

بــوده، پیشــی گرفتــه اســت. ایــن مســاله شــکاف درآمــدی را در ســطح جهــان افزایــش می   دهــد.

گــزارش ریســک های جهانــی 2022 نتایــج آخریــن نظرســنجی درک ریســک های جهانــیGRPS( 1( را ارائــه 
ــاوری  ــدی ناشــی از تنش هــای اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و فن ــال آن، ریســک های کلی ــه دنب ــد و ب می کن
کنونــی را تحلیــل می کنــد. ایــن گــزارش بــا تامالتــی در مــورد افزایــش تــاب آوری، بــا اقتبــاس از درس هــای دو ســال 

ــد. ــان می رس ــه پای ــد 19 ب ــری کووی ــر همه گی آخ

مهم   ترین یافته   های این گزارش در محورهای زیر خالصه شده است:

نگرانی   هــای اجتماعــی و محیطــی: خطــرات اجتماعــی - در قالــب »فرســایش انســجام اجتماعــی«، »بحــران 	 
ــات اقلیمــی«،  ــب ســالمت روان« و خطــرات زیســت محیطــی شــامل »شکســت اقدام معیشــتی« و »تخری
ــاال  ــای ب ــا رتبه   ه ــرات ب ــه خط ــتی« از جمل ــوع زیس ــت دادن تن ــی« و »از دس ــدید آب و هوای ــرات ش »تغیی

شــناخته شــده اســت.
1  . Global Risks Perception Survey
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کاهــش همــکاری در حــل چالش   هــای جهانــی ناشــی از بهبــود اقتصــادی متفــاوت: در برخــی کشــورها، عرضه 	 
ســریع واکســن، تحــوالت موفــق دیجیتالــی و فرصت هــای رشــد جدیــد می توانــد بــه معنــای بازگشــت بــه 
روندهــای پیــش از همه گیــری در کوتاه مــدت و امــکان چشــم انداز انعطاف پذیرتــر در افــق طوالنی تــر 
ــن  ــه ای ــد و در نتیج ــاق نمی   افت ــا اتف ــن رونده ــر ای ــورهای دیگ ــیاری از کش ــال در بس ــن ح ــا ای ــد. ب باش
واگرایی   هــا همــکاری بین   المللــی مــورد نیــاز بــرای رســیدگی بــه مشــکالت جهانــی را بــا وضــع پیچیــده   ای 
ــوارتر  ــدت را دش ــای بلندم ــر اولویت   ه ــا ب ــز دولت   ه ــدت تمرک ــی کوتاه   م ــارهای داخل ــد. فش ــه رو می   کن رو ب

ــد. ــدود می   کن ــی را مح ــای جهان ــه نگرانی      ه ــه ب ــص یافت ــی تخصی ــرمایه سیاس ــد و س می   کن
ــه 	  ــرات اقلیمــی در حــال حاضــر ب ــرات تغیی ــی: تاثی ــرات نامنظــم آب و هوای ــر تغیی تشــدید نابرابری   هــا در اث

ــوارد  ــا و دیگــر م ــن گونه   ه ــن رفت ــع و از بی ــود مناب ــب خشکســالی، آتش   ســوزی، ســیل، کمب ســرعت در قال
ظاهــر شــده اســت. پاســخ دهنــدگان بــه GRPS »شکســت اقدامــات اقلیمــی« را بــه عنــوان تهدیــد بلندمــدت 
ــدی  ــده دارد، رتبه   بن ــه آین ــرات را در ده ــدیدترین تاثی ــوه ش ــه بالق ــری ک ــان و خط ــرای جه ــک ب ــماره ی ش
می   کننــد. تغییــرات نامنظــم اقلیمــی کــه بــا مســیرهای متفــاوت در سراســر جهــان و در بخش هــا مشــخص 
ــد.  ــاد می   کن ــی ایج ــای بین   الملل ــر همکاری      ه ــر س ــی ب ــرده و مانع ــدا ک ــم ج ــتر از ه ــورها را بیش ــود، کش می ش

ــتم های 	  ــه سیس ــده ب ــتگی فزاین ــی: وابس ــتگی دیجیتال ــش وابس ــر افزای ــایبری در اث ــدات س ــش تهدی افزای
ــع  ــته، صنای ــاه گذش ــر داده اســت. در 18 م ــع را تغیی ــده، جوام ــد 19 تشــدید ش ــه توســط کووی ــال ک دیجیت
دســتخوش دیجیتالــی شــدن ســریع شــده   اند، کارگــران در صــورت امــکان بــه کار از راه دور روی آورده   انــد و 
پلتفرم   هــا و دســتگاه   هایی کــه ایــن تغییــر را تســهیل می   کننــد، افزایــش یافته   انــد. در عیــن حــال، تهدیــدات 

امنیــت ســایبری نیــز متناســب بــا ایــن تغییــرات در حــال رشــد هســتند.
تشــدید ناامنــی جهانــی در اثــر موانــع وضــع شــده بــر روی جــا بــه جایــی افــراد بیــن مرزهــا: ناامنــی فزاینــده 	 

ناشــی از مشــکالت اقتصــادی، تشــدید تاثیــرات تغییــرات آب و هوایــی و بی   ثباتــی سیاســی در حــال حاضــر 
میلیون   هــا نفــر را مجبــور بــه تــرک خانه   هــای خــود در جســتجوی آینــده   ای بهتــر در خــارج از کشــور کــرده 
ــی اقتصــادی و  ــش حمایت گرای ــد 19)افزای ــری کووی ــدگار همه گی ــرات مان اســت. در بســیاری از کشــورها، اث
ــی می شــود کــه ممکــن  ــرای ورود مهاجران ــع بیشــتر ب ــه ایجــاد موان ــازار کار( منجــر ب ــد ب پویایی هــای جدی
ــای  ــوه احی ــرای راه بالق ــع بیشــتر مهاجــرت خطــری ب ــا پناهندگــی باشــند. موان ــال فرصــت ی ــه دنب اســت ب
معیشــت، حفــظ ثبــات سیاســی و کاهــش شــکاف های درآمــد و نیــروی کار در ســطح جهانــی هســتند. زیــرا 
ــن  ــی همچنی ــارهای مهاجرت ــد. فش ــر ندارن ــفرهای پرخطرت ــام س ــز انج ــاره ای ج ــیب پذیر چ ــای آس گروه ه

ــرد. ــد ک ــدید خواه ــی را تش ــای بین الملل تنش   ه
ــر 	  ــود در فضــا، اگ ــای موج ــش فرصت   ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــی: ب ــای فضای ــتفاده از فرصت   ه مشــکالت در اس

اکتشــاف و بهره   بــرداری از فضــا بــه طــور مســئوالنه مدیریــت نشــود، تعــداد و طیــف بیشــتری از بازیگــران 
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ــد. ــاد کنن ــی ایج ــد اصطکاک   های ــا می توان ــال در فض فع
تاثیــرات همه   گیــری بــر تــاب   آوری کشــورها: در ســال 2021، کشــورها مکانیســم های جدیــدی را بــا 	 

ــت  ــه موفقی ــه منجــر ب ــد ک ــه کار گرفتن ــی ب ــه بحــران بهداشــت عموم ــرای پاســخ ب ــر ب ــای متغی ویژگی ه
ــد:  ــی بودن ــر، حیات ــر بیمــاری همه   گی ــت مؤث ــرای مدیری ــه هــم پیوســته ب ــل ب و شکســت می شــوند. دو عام
ــر  ــرایط متغی ــه ش ــه ب ــا توج ــش ب ــتراتژی   های واکن ــم و اصــالح اس ــرای تنظی ــا ب ــی دولت   ه نخســت، آمادگ
ــر.  ــات موث ــی و ارتباط ــای اصول ــق تصمیم   گیری      ه ــی از طری ــاد اجتماع ــظ اعتم ــا در حف ــی آن ه و دوم، توانای
بــرای دولت هــا، برقــراری تعــادل بیــن هزینه   هــا، اطمینــان از مدیریــت بحــران دقیق تــر بــرای ایجــاد تعامــل 

ــت. ــدی اس ــی کلی ــی و خصوص ــای دولت ــن بخش ه ــر بی قوی ت

3-2. ریسک   های اصلی شناسایی شده برای اقتصاد ایران

بــر اســاس نتایــج ایــن گــزارش، پنــج ریســک اصلــی شناســایی شــده بــرای اقتصــاد ایــران عبارتنــد از: بحــران    اشــتغال 
و معیشــت؛ ســرخوردگی گســترده جوانــان؛ رکــود اقتصــادی طوالنی   مــدت؛ بحــران    منابــع طبیعــی؛ از دســت دادن تنــوع 

زیســتی و فروپاشــی اکوسیســتم.

3. بررسی ریسک   های شناسایی شده برای اقتصاد ایران

ــی  ــر اســاس گــزارش مجمــع جهان ــران ب ــرای اقتصــاد ای ــب ریســک   های شناســایی شــده ب ــه ترتی ــن بخــش ب در ای
ــرد.   ــرار می   گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــه آن   ه ــواهدی در زمین ــود و ش ــه می   ش ــاد ارائ اقتص

1-3. بحران اشتغال و معیشت

ــل  ــی و تحلی ــا را بررس ــد آن   ه ــان داده و رون ــش را نش ــن بخ ــب در ای ــاخص   های منتخ ــتی از ش ــدول )1( فهرس ج
می   کنــد. 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان11

جدول )1(. متغیرهای مرتبط با اشتغال و معیشت و روند آن   ها

سال
نرخ 

ی
بیکار

درصد

نرخ 
ی 

بیکار
ت 

جمعی
 35 – 18

ساله
درصد

نرخ 
ی 

بیکار
ت 

جمعی
 24- 15

ساله
درصد

ت 
سهم جمعی

ی 
شاغل دارا

ت کار 
ساع

ت 
49 ساع

شتر 
و بی

)درصد(

ص 
شاخ

ت
فالک

ی 
مقرر

بگیران 
بیمه 

ی
بیکار
نفر

بیمه 
شدگان 
شمول 

م
ی

3% بیکار
نفر

ط درآمد 
متوس

ی 
خانوار شهر

ت 
ط قیم

به متوس
ک متر مربع 

ی
سکونی 

ی م
زیربنا

ی 
در نقاط شهر

)درصد(

ت هزینه 
سب

ن
ص 

خال
ن به کل 

سک
م

ی 
هزینه ها

ی
خانوار شهر

درصد

سهم 
اشتغال 

رسمی از 
شاغالن 

15 ساله و 
شتر

بی
درصد

سهم 
اشتغال 

غیر 
رسمی از 
شاغالن 
15 ساله 
شتر

و بی
درصد

1390
12.3

26.6
39.9

174644
16.8

1391
12.1

26.8
40.4

41.6
192113

7634751
15.9

1392
10.4

24.1
40.1

43.2
175045

7677953
15.5

1393
10.6

25.2
38.6

25.2
168481

7885166
17

1394
11

26.2
37.9

22.1
191630

8029013
19.4

1395
12.4

20.1
29.1

38.4
19.3

204775
7919282

21.2
1396

12.1
19.7

28.4
39.7

20.3
213032

6180060
22.8

32.97
1397

12
19.6

27.7
39.1

38.9
246865

6346211
18.2

35.52
1398

10.6
17.9

26
38.9

45.4
225942

6679368
13.2

39.82
40.7

59.2
1399

9.6
16.7

23.7
35.5

46
42.81

42
58

بهار 1400
8.8

15.6
22.1

51.8
تابستان 1400

9.6
17.6

25.7
55.4

پاییز 1400
8.9

16.1

منبع: مرکز آمار ایران
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تفاوت   هــای موجــود در ســال   هایی کــه هــر شــاخص بــرای آن   هــا اســتخراج شــده ناشــی از متفــاوت بــودن گزارش هایــی 
اســت کــه منبــع کســب داده   هــا بوده   اند1. 

ــاله  ــت 15-24 و 18-35 س ــکاری جمعی ــرخ بی ــکاری، ن ــرخ بی ــای ن ــت اشــتغال، از متغیره ــل وضعی ــه منظــور تحلی ب
اســتفاده شــده اســت و نیــز بــرای کامــل شــدن تحلیــل، ســهم جمعیــت دارای ســاعت کار 49 ســاعت و بیشــتر، مقــرری 
بگیــران بیمــه بیــکاری، بیمــه شــدگان مشــمول 3% بیــکاری، ســهم اشــتغال رســمی از شــاغالن 15 ســاله و بیشــتر و 
ســهم اشــتغال غیــر رســمی از شــاغالن 15 ســاله و بیشــتر اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس ایــن آمارهــا هــر چنــد کــه 
نــرخ بیــکاری، از ســال 1395 کاهــش یافتــه اســت، امــا بــه نظــر نمی   رســد ایــن کاهــش از محــل افزایــش مشــاغل 
تمــام وقــت نتیجــه شــده باشــد. زیــرا ســهم شــاغالن بــا 49 ســاعت کار در هفتــه بــه کمتریــن مقــدار خــود در دهــه 
ــران بیمــه بیــکاری  ــوده اســت. از ســوی دیگــر مقــرری بگی ــد آن از ســال 1396 نیــز کاهشــی ب 1390 رســیده و رون
افزایــش و بیمــه شــدگان مشــمول بیــکاری 3% کاهــش نشــان می   دهــد. در ســال 1399 ســهم اشــتغال غیــر رســمی 
از شــاغالن 15 ســاله و بیشــتر، 58 درصــد می   باشــد کــه رقــم قابــل توجهــی اســت. آمارهــای فــوق نشــان می   دهــد 
ــاغل  ــیاری از مش ــد. بس ــی نمی   باش ــتغال کاف ــت اش ــل وضعی ــرای تحلی ــکاری ب ــرخ بی ــر ن ــه متغی ــض ب ــکای مح ات
خصوصــا در بخــش خدماتــی امنیــت شــغلی مناســبی ندارنــد و آســیب   پذیری باالیــی نســبت بــه بحران   هــای بخشــی و 
ملــی از جملــه پاندمی   هــا یــا محــدود شــدن دسترســی بــه اینترنــت دارنــد. تجربــه ریــزش مشــاغل خصوصــا در بخــش 

ــوارد می   باشــد.  ــن دســت م ــد 19 از همی ــری کووی ــد از همه   گی ــات بع خدم

ــا 1400 رقــم ایــن شــاخص  ــه بررســی معیشــت، بررســی شــاخص فالکــت نشــان می   دهــد از ســال 1395 ت در زمین
بیــش از دو برابــر شــده اســت کــه بــا توجــه بــه فرمــول ایــن شــاخص بــه نوعــی ناشــی از رکــود تورمــی حاکــم بــوده 
اســت و ترکیــب بیــکاری و تــورم بــاال معیشــت جامعــه را بــا بحــران جــدی مواجــه می   کنــد. متوســط درآمــد خانــوار 
شــهری بــه متوســط قیمــت یــک متــر مربــع زیربنــای مســکونی در نقــاط شــهری نیــز در ســال 1398 کمتریــن رقــم را 
در دهــه 1390 داشــته اســت و نســبت هزینــه خالــص مســکن بــه کل هزینه هــای خانــوار شــهری در فاصلــه 1396 تــا 
1399، 1.3 برابــر شــده اســت. افزایــش هزینه   هــای مســکن توانایــی خانوارهــا را بــرای انجــام ســایر مخــارج ضــروری 
زندگــی کاهــش می   دهــد و تامیــن معیشــت را دشــوارتر می   کنــد. شــاخص دیگــری کــه رونــد آن در تحلیــل وضعیــت 
معیشــت مــورد بررســی قــرار می   گیــرد، مابــه التفــاوت متوســط درآمــد و هزینــه ماهانــه خانوارهــای کشــور بــه تفکیــک 

دهک هــای درآمــدی اســت کــه در جــدول )2( آمــده اســت. 

1. تعاریف موجود در گزارش در جدول پیوست )1( ارائه شده است. 
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جدول )2(. مابه التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک های درآمدی 1397 ) هزار ریال(

خانوار شهریخانوار روستاییشرح

15543473کل خانوارها
2491-2123-دهک اول
1371-2270-دهک دوم
178-1983-دهک سوم

1024556-دهک چهارم
1361719-دهک پنجم
3932049دهک ششم
11393203دهک هفتم
31063897دهک هشتم
39388067دهک نهم
1450519293دهک دهم

منبع: مرکز آمار ایران1

همانطــور کــه جــدول نشــان می   دهــد در دهک   هــای اول تــا پنجــم روســتایی و اول تــا ســوم شــهری متوســط درآمــد 
خانــوار از هزینه   هــای آن کمتــر اســت. ایــن مســاله ضمــن آنکــه نابرابــری در توزیــع درآمــد را در ســطح جامعــه نشــان 
می   دهــد، دشــواری تامیــن معیشــت و پرداخــت هزینه   هــا را بــرای درصــد قابــل توجهــی از جمعیــت گوشــزد می   کنــد. 
ــورم یکســان نیســت، بررســی  ــری دهک   هــای درآمــدی از افزایــش ســطح عمومــی قیمت   هــا و ت از آنجــا کــه اثرپذی
ابعــاد تورم   زایــی سیاســت   ها بســیار حائــز اهمیــت اســت. از جملــه مــواردی کــه بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد، 

هــر گونــه سیاســت غلــط و یــا عــدم مدیریــت اســت کــه منجــر بــه کاهــش ارزش پــول ملــی می   شــود. 

طبــق مطالعــه لوتــادی و پســران )2021(، بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه واردات و نقــش دالر آمریــکا بــه 
عنــوان ذخیــره ارزش و بــه عنــوان حفاظــی در برابــر تــورم بــرای بســیاری از ایرانیــان، کاهــش ارزش ریــال بــه ســرعت 
بــه قیمت   هــای باالتــر بــرای مصــرف کننــده تبدیــل می   شــود. بــر طبــق یافته   هــای ایــن پژوهــش، برآوردهــا نشــان 
ــاری  ــی کــه از نظــر آم ــران اســت. عامل ــورم در ای ــده ت ــن کنن ــک عامــل مهــم تعیی ــال ی می   دهــد کاهــش ارزش ری
معنــی   دار و از نظــر مقــداری قابــل توجــه اســت. اثــر فــوری کاهــش یــک درصــدی ارزش ریــال در بــازار آزاد، افزایــش 
حــدود 0.15 تــا 0.16 درصــدی قیمت   هــا اســت، زیــرا قیمــت بســیاری از کاالهــای وارداتــی بــا کاهــش ارزش ریــال 

ــد.   ــش می   گذارن ــه افزای رو ب

بــا ایــن توضیحــات انتظــار مــی   رود سیاســت محــدود شــدن و حــذف تخصیــص ارز رســمی بــه واردات اقــالم اساســی 
ــن اتخــاذ  ــه جــا بگــذارد و بنابرای ــر اقتصــاد کشــور ب ــل توجهــی ب ــرات تورمــی قاب ــون بودجــه ســال 1401، اث در قان

1 . آمار به روزتری از این شاخص یافت نشده است. 
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سیاســت   های توزیعــی صحیــح بــه فوریــت بــرای کاهــش اثــرات ایــن اقــدام بــر وضعیــت معیشــتی دهک   هــای پاییــن 
درآمــدی ضــروری اســت. 

ــران در ســال   های دهــه  ــار ای ــر اســاس اطالعــات مرکــز آم نمــودار )1( مصــرف ســرانه اقــالم اساســی معیشــتی را ب
ــه مشــاهده می   شــود، مصــرف ســرانه گوشــت دام )محــور ســمت راســت( از 13  ــد. همانطــور ک 1390 نشــان می   ده
ــر از نصــف  ــی در ســال 1400 کمت ــه یعن ــرم در ســال 1400 رســیده ک ــه حــدود 6 کیلوگ ــرم در ســال 1390 ب کیلوگ
میــزان ســال 1390 شــده اســت و مصــرف ســرانه برنــج )محــور ســمت چــپ( در همیــن بــازه زمانــی از 44 کیلوگــرم 
ــج 0.8 ســال 1390  ــه عبــارت دیگــر در ســال 1400، مصــرف ســرانه برن ــه 35 کیلوگــرم کاهــش داشــته اســت و ب ب

بــوده اســت. 

نمودار )1(. روند تغییرات مصرف سرانه کاالهای اساسی در دهه 1390

 منبع: مرکز آمار ایران

ــا  همچنیــن نمــودار )2( درصــد افزایــش قیمــت )نــرخ تــورم( کاالهــای گــروه خوراکــی، آشــامیدنی   ها و دخانیــات را ب
گــروه کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات مقایســه می   کنــد. کاالهــای خوراکــی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا معیشــت افــراد 

دارنــد از افزایــش قیمــت بســیار شــدیدتری برخــوردار بوده   انــد. 
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نمودار )2(. مقایسه نرخ تورم در دو گروه کاالیی بر اساس تغییرات شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی )1395=100(

منبع: مرکز آمار ایران

بنابرایــن بــر اســاس آمارهــای اســتخراج شــده ریســک اول مــورد تاییــد قــرار می   گیــرد. بایــد ایــن مالحظــه را در نظــر 
ــا اولویــت مشــاغل تمــام وقــت و باثبــات صــورت گیــرد. در واقــع  ــرخ بیــکاری ب داشــت کــه هدف   گــذاری کاهــش ن
آنچــه حائــز اهمیــت اســت، اســتفاده از سیاســت   های تشــویقی و اصــالح نظــام توزیــع درآمــد و ســهم   بری جامعــه، بــه 
نفــع تولیــد مولــد اســت زیــرا بــه دنبــال ایــن نــوع از تولیــد، اشــتغال بــا ثبــات ایجــاد خواهــد شــد. تــا زمانیکــه میــزان 
درآمدزایــی در مشــاغل داللــی و واســطه   گری بــه جــای بخــش مولــد اقتصــاد، بیشــتر اســت، انتظــار نمــی   رود کاهــش 

نــرخ بیــکاری الزامــا منجــر بــه شــکل   گیری مشــاغل باثبــات شــود.  

2-3. سرخوردگی گسترده جوانان

بــه منظــور ســنجش ایــن مخاطــره، متغیرهایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه جنبــه اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی داشــته و در جــدول )3( بــه آن   هــا پرداختــه شــده اســت. 
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جدول )3(. متغیرهای مرتبط با سرخوردگی گسترده جوانان و روند آن   ها 

سال

نرخ 
طالق به 
ازدواج 
)درصد(

نسبت هزینه های 
فرهنگی به 

هزینه کل در 
سبد مصرفی 

خانوارهای شهری

نسبت هزینه های 
تفریح و سرگرمی 
به هزینه کل در 
سبد مصرفی 

خانوارهای شهری

ضریب 
جینی1

نسبت هزینه 
20 درصد 

ثروتمندترین 
به 20 درصد 

فقیرترین 
جمعیت

انواع مواد مخدر 
و روان گردان 

کشف شده
کیلوگرم

139016.34.30.710.376.78
139118.14.20.630.36596.65
139220.14.10.740.36506.57
139322.63.90.670.37887.26
139423.93.80.640.38517.40
139525.73.60.630.39007.61
139629.63.80.750.39818808632
139732.23.60.750.40938.36789472
139833.330.540.39927.97950750
139933.30.40068.131177806

منبع: مرکز آمار ایران

نــرخ طــالق بــه ازدواج در دهــه 1390 بیــش از دو برابــر شــده اســت و همــواره رونــدی افزایشــی طــی کــرده اســت. 
ســهم هزینه   هــای فرهنگــی بــه هزینــه کل در ســبد مصرفــی خانوارهــای شــهری در ســال  1398 نســبت بــه 1390،  
0.7 و ســهم هزینه   هــای تفریــح و ســرگرمی 0.76 شــده اســت کــه هــر دو کاهــش نشــان می   دهــد. در ســال 1399 
بــه نســبت ســال نخســت برنامــه ششــم توســعه مجموعــا 369174 کیلوگــرم مــواد مخــدر و روان   گــردان بیشــتر کشــف 
ــه را نشــان  ــی جامع ــا ســالمت روان ــط ب ــه ســامان شــدن متغیرهــای مرتب ــا ب ــوق ن ــوارد ف ــه م شــده اســت. مجموع

می   دهــد. 

ــه 20 درصــد  ــد تغییــرات ضریــب جینــی )محــور راســت( و نســبت هزینــه 20 درصــد ثروتمندتریــن ب نمــودار )3( رون
ــد.  ــان می   ده ــه 1390 نش ــال   های ده ــپ( را در س ــور چ ــت )مح ــن جمعی فقیرتری

ــا نســبتی تعریــف می شــود کــه ارزشــی  ــا ثــروت در یــک جامعــه آمــاری اســتفاده می شــود. ایــن ضریــب ب ــرای ســنجش میــزان نابرابــری در توزیــع درآمــد ی 1  ب
بیــن صفــر و یــک دارد. هــر چقــدر ضریــب جینــی نزدیــک بــه عــدد صفــر باشــد، برابــری بیشــتر در توزیــع درآمــد را نشــان می دهــد و بالعکــس هــر چقــدر ضریــب 

جینــی نزدیــک بــه عــدد یــک باشــد، توزیــع نابرابــر درآمــد را مشــخص می کنــد.
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نمودار )3(. روند متغیرهای توزیع درآمد در دهه 1390

منبع:  مرکز آمار ایران

ــداری نشــان نمی   دهــد و در  ــود پای ــد، بهب ــع درآم ــا توزی ــط ب ــد متغیرهــای مرتب همانطــور کــه مشــاهده می   شــود رون
ــا دو ســال محــدود شــده و بعــد مجــددا  ــا نهایت ــه یــک ی ــه اســت تنهــا ب مــواردی کــه ضریــب جینــی کاهــش یافت
ــت خصوصــا  ــادی از جمعی ــل ایجــاد ســرخوردگی در قشــر زی ــد یکــی از دالی ــن مســاله می   توان ــد. ای ــش می   یاب افزای
جوانــان باشــد. آمارهــای فــوق نگرانــی دوم از گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد را بــرای اقتصــاد ایــران تاییــد می   کنــد. 

3-3. رکود اقتصادی طوالنی   مدت

ــی و فضــای کســب و کار  ــد مل ــت تولی ــا وضعی ــط ب ــی را نشــان می   دهــد کــه مرتب ــر متغیرهای ــد تغیی جــدول )4( رون
هســتند. 
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جدول )4(. متغیرهای مرتبط با رکود اقتصادی طوالنی   مدت 

سال
نرخ رشد 
ی

صاد
اقت

ص داخلی سرانه 
تولید ناخال

)میلیون ریال بر نفر(

ط
ک نوع محی

به تفکی

ی 
صاد

رشد اقت
ت )درصد(

بدون نف
ص کل

شاخ
ص 

شاخ
ط 

محی
ی

نهاد

ص 
شاخ

ط 
محی

ی
صاد

اقت

ط 
ص محی

شاخ
قانون و حقوقی

ص 
شاخ

ط مالی
محی

1390
0.5

91.4
-1.9

1391
-8.6

82.5
-2.3

1392
2.5

83.5
3.8

1393
2.3

84.4
2.9

1394
-0.1

83.3
0

1395
13.9

93.8
9.3

1396
4.1

96.2
5.78

6
5.86

6.06
7.96

5.9
1397

-4.9
91.1

6.33
6.31

6.48
6.14

8.61
-2.5

1398
-6.3

83.9
6.08

6.05
6.42

5.77
8.61

0.4
1399

1
5.95

5.90
6.28

5.64
8.30

0.3
بهار 1400

7.8
5.91

5.89
6.19

5.62
8.14

4.9
تابستان 1400

4.2
5.93

5.83
6.33

5.56
8.15

3.3
پاییز 1400

5.94

ش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ش طرح پای

منبع: مرکز آمار ایران و گزار
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رشــد اقتصــادی )بــا و بــدون نفــت( در ســال   های دهــه 1390 متاثــر از وابســتگی ســاختار تولیــد اقتصــاد ایــران بــه ارز 
ــول  ــه ارزش پ ــا 1396 ک ــال   های 1392 ت ــه س ــرده اســت. در فاصل ــر ک ــم تغیی ــد 19 و تحری ــری کووی ــز همه   گی و نی
ملــی در اقتصــاد ثبــات نســبی داشــته، بیمــاری کرونــا آغــاز نشــده و کشــور همچنــان از تبعــات ثبــات ناشــی از توافقــات 
ــی  ــال   های ابتدای ــوک ارزی س ــی از ش ــب ناش ــت نامناس ــادی از وضعی ــد اقتص ــت، رش ــوده اس ــد ب ــی بهره   من بین الملل
ــد  ــه می   کن ــز در ســال 1395 تجرب ــم 13.9 درصــد را نی ــه طوریکــه رق ــت می   شــود؛ ب دهــه 1390 خــارج شــده و مثب
ــه 10  ــا افزایــش نزدیــک ب ــان ب ــد. پــس از آن و همزم ــا 9.3 درصــد افزایــش می   یاب ــدون نفــت ت )رشــد اقتصــادی ب
برابــری نــرخ ارز، خــروج آمریــکا از توافق   نامــه برجــام و همه   گیــری کوویــد 19 مجــددا تولیــد کاهــش می   یابــد و پــس 
از دو دوره نــرخ رشــد منفــی، مجــددا مســیر بهبــود از ســال 1399 آغــاز می   شــود. مجموعــه ایــن مــوارد آســیب   پذیری 

ــه ارزش پــول و موقعیــت بین   المللــی کشــور نشــان می   دهــد.  ــه نســبت ب ســاختار تولیــد در اقتصــاد ایــران را ب

ــی و  ــا کاهــش درآمدهــای نفت ــورم، همــراه ب ــاالی ت ــداوم ســطوح ب ــد ریشــه در ت ــال خــود می   توان کاهــش ارزش ری
پیش بینــی کاهــش فعالیــت بخــش خصوصــی داشــته باشــد. کاهــش ارزش پــول بــه نوبــه خــود منجــر بــه افزایــش 

ــران، 2021(.  ــادی و پس ــود )لوت ــادی می   ش ــد اقتص ــش رش ــت واردات و کاه قیم

همچنیــن در بخــش شــاخص محیــط کســب و کار مرکــز آمــار، کــه نشــان دهنــده ســهولت و مناســب بــودن هــر کشــور 
بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری اســت، وضعیــت ســال 1400 بدتــر از ســال 1396 بــوده و در ســال   های 
1397 و 1398، حتــی بــه بیــش از رقــم 6 رســیده اســت. ایــن شــاخص بیــن یــک تــا 10 ارزیابــی می شــود. مقــدار 10 
نشــان دهنــده بدتریــن محیــط کســب و کار می باشــد و هــر چــه مقــدار ایــن شــاخص کوچک تــر باشــد، نشــان دهنــده 

بهبــود فضــای کســب و کار اســت.

ــکننده و  ــه ش ــد ک ــاق می   افت ــی اتف ــر فرآیندهای ــران در اث ــاد ای ــد در اقتص ــت تولی ــخص اس ــه مش ــه ک ــن آنچ بنابرای
آســیب پذیر می   باشــند و ایــن مســاله ظرفیــت بالقــوه دچــار شــدن بــه رکودهــای طوالنی   مــدت را بــه همــراه دارد کــه 
ــران رونــدی نوســانی را نشــان می   دهــد و  در ســالیان اخیــر نیــز شــاهد آن بوده   ایــم. ضمــن آنکــه رشــد اقتصــادی ای
وابســتگی زیــادی بــه درآمدهــای نفتــی دارد و در نتیجــه هــر گونــه شــوک وارده بــه میــزان صــادرات یــا قیمــت نفــت 
ــه  ــن گون ــار آن در اقتصــاد منتشــر می   شــود. ای ــه دیگــر متغیرهــای اقتصــادی ســرایت کــرده و آث ــی ســریعا ب صادرات
ــن  ــته از اصــالح تعیی ــرا برخواس ــد زی ــد ش ــدار نخواه ــعه پای ــه توس ــق منجــر ب ــا رون ــود ی ــدت بهب ــای کوتاه   م دوره   ه

ــود. ــه می   ش ــی تغدی ــی بیرون ــت و از منبع ــاد نیس ــی اقتص ــای1 اساس کننده   ه

در میــان اجــزای شــاخص کســب و کار، شــاخص   های مالــی و اقتصــادی وضعیــت بدتــری دارنــد کــه نیــاز بــه انجــام 
اصالحــات ضــروری در اقتصــاد و اصــالح و توســعه الگوهــای تامیــن مالــی بــرای ســرمایه   گذاری   ها را مطــرح می   کنــد. 

ــه  ــد داللت   هــای مهمــی ب ــه ترکیــب اجــزای هزینــه نهایــی نیــز می   توان در تحلیــل بخــش تولیــدی اقتصــاد توجــه ب
1  . Fundamental
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همــراه داشــته باشــد. نمــودار )4( بــه ایــن مســاله پرداختــه اســت.

نمودار )4(. سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390

منبع: مرکز آمار ایران

ــد. ســهم  ــار شــوک ارزی کاهــش می   یاب در نمــودار شــماره )4( مشــاهده می   شــود کــه ســهم ســرمایه   گذاری در هــر ب
مخــارج مصرفــی دولتــی بــا رونــد نســبتا بــدون نوســانی افزایــش یافتــه اســت و شــیب ایــن افزایــش در دهــه 1390 
ــری  ــوان جهت   گی ــت و از آن می   ت ــاد اس ــت در اقتص ــش دول ــدن نق ــزرگ ش ــای ب ــه معن ــه ب ــرد ک ــدت می   گی ش
سیاســت   های مالــی را تحلیــل کــرد. ســهم مصــرف خصوصــی در ابتــدای دهــه 1390 و بــا شــوک ارزی ایــن ســال   ها، 
ــدی  ــا رون ــادرات ب ــهم ص ــرد. س ــی می گی ــد افزایش ــددا رون ــد مج ــد و بع ــش می   یاب ــی کاه ــال متوال ــد س ــرای چن ب
نوســانی بــه شــدت کاهشــی اســت کــه ایــن کاهــش خصوصــا در نیمــه دوم دهــه 1390 شــدت می   گیــرد. ســهم واردات 
نیــز بــا رونــدی تقریبــا بــدون نوســان کاهــش یافتــه اســت و در نهایــت تغییــرات موجــودی انبــار در ســالیان اخیــر منفــی 

ــد.  ــش می   ده ــد را افزای ــیب   پذیری تولی ــه آس ــده اســت ک ش

ــان  ــال 1390 نش ــت س ــای ثاب ــه قیمت   ه ــین آالت را ب ــص در ماش ــت ناخال ــرمایه ثاب ــکیل س ــد تش ــودار )5( رون نم
ــه طوریکــه در  ــوده اســت ب ــی برخــوردار ب ــدی نزول ــی از رون ــه طــور کل ــا وجــود نوســانات موجــود، ب می   دهــد کــه ب

ــد.  ــال 1385 می      باش ــر از س ــدی کمت ــر کلی ــن متغی ــم ای ــال 1399 رق س
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نمودار )5(. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ماشین آالت به قیمت ثابت سال 1390

منبع: مرکز آمار ایران

از مجمــوع مــوارد مطــرح شــده ایــن گونــه برداشــت می   شــود کــه بــا وجــود بهبــود در رشــد اقتصــادی از ســال 1399 
امــا همچنــان ســاختار تولیــد در ایــران شــکننده و آســیب   پذیر اســت، تــاب   آوری اقتصــاد در برابــر بحران   هــای بخشــی، 
ــرای آن در  ــا جایگاهــی کــه در سیاســت   های اصــل 44 ب ــز بخــش خصوصــی ب ــی پاییــن اســت و نی ــی و بین   الملل مل

نظر گرفته شده است، فاصله زیادی دارد. 

4-3. بحران    منابع طبیعی

بیــش از 90 درصــد تولیــدات گیاهــی کشــور وابســته بــه تامیــن آب و بــا انجــام عملیــات آبیــاری تامیــن می   گــردد و در 
شــرایط متعــارف حداکثــر 10 درصــد تولیــدات از کشــاورزی دیــم حاصــل می شــود. ایــن نســبت در جهــان بــه ترتیــب 
ــب 814 ، 828 و 217  ــه ترتی ــه ب ــان، آســیا و خاورمیان ــالیانه جه ــی س ــزان بارندگ  35و 65 درصــد اســت. متوســط می

میلیمتــر )فائــو، 2016( و متوســط بارندگــی ســاالنه کشــورمان )47 ســاله منتهــی بــه ســال آبــی 95-94( 242 میلیمتــر 
و 15 ســال اخیــر منتهــی بــه 95-94 معــادل 225 میلیمتــر    )ســازمان هواشناســی( بــوده اســت. میــزان منابــع آب تجدیــد 
پذیــر کشــور در گذشــته حــدود 130 میلیــارد متــر مکعــب گــزارش گردیــده اســت، امــا از اواســط دهــه هفتــاد بــه دلیــل 
نادیــده گرفتــن شــاخص اکولوژیکــی و پایــداری در برنامه   هــای توســعه منابــع آب و ســیر تحــوالت اجتماعــی، سیاســی 
و اقتصــادی تــوام بــا بــروز پدیــده تغییــر اقلیــم و کاهــش بارندگــی و افزایــش درجــه حــرارت، منابــع آب کشــور کاهــش 
ــی در  ــرایط فعل ــی کشــور در ش ــع آب ــت مناب ــود ظرفی ــان نم ــوان اذع ــه می ت ــه نحــوی ک ــه ب ــل مالحظــه   ای یافت قاب
حــدود 100 میلیــارد متــر مکعــب بــوده و بــا برداشــت ســالیانه حــدود 11 میلیــارد متــر مکعــب بیشــتر از میــزان ظرفیــت 
تجدیدپذیــر آبخوان   هــا، بحــران آب زیرزمینــی نیــز تشــدید گردیــده بــه نحــوی کــه در شــرایط فعلــی بیشــتر از 355 



22 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

دشــت کشــور را بــه ممنوعــه و بحرانــی تبدیــل کــرده اســت )چکیــده گــزارش امنیــت غذایــی، مرکــز ملــی مطالعــات 
راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران(.

متوســــط بارندگــــی در قــــاره آســــیا 600 میلیمتــر و در جهـان 800 میلیمتـر اسـت. در چنـــد سـال اخیـر بـه دلیـل 
تغییـــرات اقلیمـــی و خشکسـالی در کشـور، ایـن میـزان بـه حــــدود 200 میلیمتــر رســیده اســت. ســرانه مصــرف 
آب در ایــــران 250 و در جهــــان 150 لیتر نفــــر در روز می باشــد. میانگیـن پتانسـیل آبـی کشـور بـرای دوره 5 سـاله 
1388 تـــا 1392 حـــدود 104 میلیـــارد متــر مکعــب بـــوده که بیانگر کاهش قابل توجـــه منابـــع آبـــی کشـــور اســـت. 
ایـــران 1% از جمعیـــت جهـــان را در خـــود جـــای داده اسـت، امـا تنهـــا 0/3 % از منابـع آب تجدیـــد پذیـر را در اختیـار 
دارد. از ســـال 1385 ایـــران وارد تنـــش آبـی شـده و پیش بینـی می   شـود کـــه در سـال 1415 ایـران بـه حـد کـم آبـی 
)مواجهـــه بـــا کمبـــود جـــدی آب( خواهـــد رســـید )دومیــن گــزارش ارزیابــی راهبــردی در راســتای نظــارت بــر حســن 
اجــرای سیاســت کلــی محیــط زیســت ایــران، کمیتــه محیــط زیســت کمیســیون زیربنایــی و تولیــدی مجمــع تشــخیص 

مصلحــت نظــام، 1399(.

ــع آبــی و ارزیابــی  ــرای ســنجش وضعیــت مناب محققیــن و نهادهــای مختلــف بین   المللــی، شــاخص   های متفاوتــی را ب
ــد. شــاخص فالکــن مــارک در ســال 1989  کمــی آســیب پذیری منابــع آب در مناطــق مختلــف دنیــا پیشــنهاد نموده   ان
میــالدی توســط فالکــن مــارک 1   معرفــی گردیــد کــه بــر اســاس مقــدار ســرانه منابــع آب تجدیدپذیــر ســاالنه هــر کشــور 
تعریــف شــده اســت. ایــن شــاخص، کمبــود آب را بــه صــورت مقــدار آب شــیرین تجدیدپذیــر کــه بــرای هــر فــرد در 

هــر ســال موجــود اســت، انــدازه گیــری می   کنــد. 

رونــد تغییــرات ســرانه آب حاکــی از کاهــش ســریع ایــن شــاخص در ایــران می   باشــد کــه بــه دلیــل افزایــش ســریع 
جمعیــت و کاهــش میــزان منابــع آب تجدیــد پذیــر اســت. از اواخــر دهــه 70 ، وضعیــت ایــران در ســطح ملــی بــر اســاس 

ایــن شــاخص در شــرایط تنــش آبــی وارد شــده اســت )کشــاورز و همــکاران، 1400(.

بــر اســاس آمارهــای فــوق نگرانــی منابــع طبیعــی در بخــش آب تاییــد می   شــود. در بخــش انتشــار گازهــای آالینــده 
و ســایر مولفه   هــای مرتبــط بــا منابــع طبیعــی ابتــدا بــه اظهــارات رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت منــدرج در 
گــزارش ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای اســالمی در ســال 1395 اشــاره می   شــود. بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــران 
23 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه دلیــل آلودگــی در بخــش بهداشــت از بیــن مــی رود. ایــران جــزء 10 کشــور اول 
گازهــای گلخانــه ای اســت بــدان معنــا کــه هــم از آثــار تغییــرات اقلیمــی رنــج می بریــم هــم جــزء کشــورهای تولیــد 

گازهــای گلخانــه ای هســتیم.

همچنیــن بــه منظــور تکمیــل بحــث از یافته   هــای دومیــن گــزارش ارزیابــی راهبــردی در راســتای نظــارت بــر حســن 

1  . Falkenmark, 1989
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اجــرای سیاســت کلــی محیــط زیســت ایــران کــه توســط کمیتــه محیــط زیســت کمیســیون زیربنایــی و تولیــدی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام منتشــر شــده اســت، اســتفاده می   شــود. بــر اســاس نتایــج ایــن گــزارش:

در حوزه تغییر اقلیم: ســـرانه مصـــرف نهایـــی انـــرژی در ایـــران از 7/3 بشـــکه معـــادل نفـت خـــام در سـال 	 
1370 بـــه حـــدود 16/8 بشـکه معـادل نفـت خـــام در سـال 1390 افزایـش یافتـه اسـت. بـر اسـاس گـزارش 
بانـــک جهانـــی مصـرف گاز طبیعـی در ایـران تقریبـا معـــادل مصـرف کشـور چیـن و سـه برابـر کشـور هنـد 
اســـت و پیـش   بینـــی می شـــود ادامـه ایـن رونـد منجـر بـــه واردات انــرژی در آینــــده نزدیــک می شــود1. 
میـــزان انتشـــار دی اکســـید کربـن در ایـــران در سـال 2018 حـدود 720 میلیـون تـــن اعالم شـده کـه ایـن 
مقـدار حـدود 2 % از کل انتشـار جهـان را شـامل می شـود. در ایـن سـال ایـران در بیـن 20 کشـور اول منتشـر 

کننـــده گازهـــای گلخانـــه ای در رتبـه هفتـم پـس از کشـورهای ژاپـــن و آلمـان قـرار گرفته اسـت. 
ــی داشـــته و 	  ــد نزول ــه شـــده رون ــر، تمامــی شـــاخص های آالیندگــی ارائ در حــوزه هــوا: در ســـال های اخی

شـــاخص ذرات عــالوه بــر اثــرات مهم ناشـــی از بهبـــود کیفیـــت ســـوخت، از کاهـــش نســـبی طوفان هـــای 
گـــرد و غبـــار و افزایـــش بارندگـــی نیز تاثیر پذیرفته اسـت. در سـطح بین المللـی، تهـــران در میـان 21 کالن 
شـــهر آلـــوده )از منظـر آلودگـی هـوا( در ســـال 2016 بـر اسـاس شـاخص PM10، در مقـام 12 جـای دارد. در 
ســـال های اخیـــر بـا تغییـــر و اعمـال اسـتانداردهای کیفیـت سـوخت و خـــودرو شـاخص های کیفیـت هـوا در 

کالن شـــهرها بـه نحـــو ملموسـی بهبـود یافتـه اسـت.
در حوزه خاک: ایـــران دارای وســـعتی حـدود 165 میلیـون هکتـار اســـت. از ایـن مسـاحت حـدود 89 میلیـون 	 

هکتـــار فاقـــد خـاک و 76 میلیـون هکتـار دارای خـاک اســـت. بـرای تشـکیل هـر سـانتیمتر خـاک در ایـران 
700 تـا 1000 سـال زمـان نیـاز اسـت کـه دو برابـر میانگیـن جهانـی اسـت. همچنیـن ایـران کشـوری اسـت 
کـــه از نظـــر اقلیمـــی بـر روی کمربنـد خشـک و نیمـه خشـک جهـان قـرار گرفتـه و بیـش از 88 % مسـاحت 
کشـــور در معـــرض پدیـــده بیابـان   زایـــی قـــرار دارد. حفـظ خـاک بـه دلیـــل امنیـت غذایـــی، ذخیـره بـزرگ 
ژنتیکـــی و ارائـــه خدمـــات اکوسیســـتمی اهمیـــت دارد. میـزان فرسـایش خـــاک بـه طـــور متوسـط، ساالنه 
حـــدود 16/4 تـــن در هکتـار اسـت کـه تقریبـا 3 برابـــر میانگیـن جهانـی اسـت. بنا بـر گزارشـی، هزینه   هـای 
اقتصـــادی فرســـایش خـــاک در ایـــران از 56 تـــا 112 میلیـارد دالر بـــرآورد شـده کـه هزینـــه بسـیار باالیی 
اســـت. بـــر اسـاس آمـــار و گزارش   هـا وضعیـت ایـران در حـوزه فرسـایش خـــاک با سـرعت بسـیار کمـی رو 
به بهبـــود اســـت ولـــی همچنـان بـا آمـار جهانـــی فاصلـه زیـادی دارد. بر اســـاس گزارش سـازمان جنگل   ها، 
مراتــع و آبخیــزداری کشـــور در ســـال 1398، میــزان متوســـط ســاالنه رســوب برابــر 6 تن در هکتـــار اســـت. 
میـــزان رســـوب حوزه   هـــای آبخیـــز ســـدهای موجـــود و در حال احـــداث معـــادل 236 میلیون متر مکعب در 
ســــال بــــرآورد شــــده و به عبارت دیگــــر ساالنه 5 ســــد بــــا ذخیــــره 50 میلیــــون متر مکعــــب غیر 

1  . تلفات شبکه در بخش   های تولید، انتقال و توزیع رقم باالیی است و همین مساله منجر به اتالف انرژی قابل توجهی می   شود. 
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ــتفاده می   شــود. قابــل اســ
در حــوزه پســماند: ســـرانه تولیــد پســـماند شـــهری 0/8 و روســـتایی 0/5 کیلوگــرم در روز بــه ازای هــر نفــر 	 

اســـت. با آنکه ســـرانه تولید پســـماند در ایـــران نســـبت بـــه اکثـــر کشـــورهای منطقـه کمتـر اســـت، امـا از 
لحـــاظ مدیریت پســـماند در وضعیـــت نامطلوبی قـرار دارد. در ایـــران 70 % از پسـماند تولیـدی را پسـماندهای 
آلـــی تشـــکیل می   دهـــد کـــه از میانگیـــن جهانـی و خاورمیانـــه بیشـتر اســـت و قابلیـت تبدیـــل بـه انـرژی 
)بیـــوگاز( و کمپوســـت را دارد. امـــا در ایـــران 72 % از پســـماند تولیـــدی بـدون پـردازش تلنبـــار و دفـن غیر 
بهداشـــتی می   شـــود. همچنیـن ساالنه در ایـران حـدود 170 میلیـون تـن پســـماند کشـاورزی تولیـد می   شـود 
کـــه با توجـــه بـــه پتانســـیل زیـــاد آن جهـت تبدیـل بـه مـــواد بـــا ارزش، درصـــد باالیی از آن بـدون هیـچ 
 ،)EPI( پردازشـــی، دفـــن و یـــا ســـوزانده می   شـــود. باتوجـــه بـه آخریـــن گـزارش عملکـــرد محیط زیســـتی
کشــــور وضعیــــت مناســبی در مدیریــت پســماند نــدارد بــه نحــوی کـه در رتبــه 97 )از 180 کشــور( 
جهــان قــرار گرفتـه اسـت و نیـز نسـبت بـه کشـورهای خاورمیانـه امتیـاز پایین   تـری در ایـن حـوزه کسـب 
کرده   اســـت )دومیــن گــزارش ارزیابــی راهبــردی در راســتای نظــارت بــر حســن اجــرای سیاســت کلــی محیــط 
ــه محیــط زیســت کمیســیون زیربنایــی و تولیــدی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،  ــران، کمیت زیســت ای

.)1399

 هر چند که بحران   های منابع طبیعی ابعاد گسترده   تری نیز دارد اما با توجه به اینکه بررسی آن با جزئیات بیشتر در این 
گزارش نمی   گنجد، در زمینه مولفه   های کلیدی خصوصا منابع آبی، این ریسک در ایران مطرح است و سال   ها نیز توسط 

کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. 

 5-3. از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم

ــط  ــه محی ــع تشــخیص مصلحــت نظــام )کمیت ــدی مجم ــی و تولی ــزارش کمیســیون زیربنای ــات گ ــر اســاس اطالع ب
ــع  ــر منب ــده از ه ــن ارگانیســم   هاي زن ــز بی ــت تمای ــاي قابلی ــه معن ــوع زیســتی ب ــوع زیســتی( تن ــروه تن زیســت، کارگ
ــتم   ها  ــی از اکوسیس ــه بخش ــوژي ک ــات اکول ــامل ترکیب ــن ش ــی و همچنی ــی، دریای ــتم   هاي زمین ــامل اکوسیس ــه ش ک
ــتم   ها  ــوع اکوسیس ــا و تن ــن گونه   ه ــا، بی ــوع در درون گونه   ه ــامل تن ــوم ش ــن مفه ــد. ای ــد، می   باش ــکیل می دهن را تش
می باشــد. یعنــی گوناگونــی حیــات بــروي زمیــن، یعنــی تمــام جانــداران، گونه   هــا، جمعیت   هــا، تفاوت   هــاي ژنــی بیــن 

ــا. ــده آن   ه ــات پیچی ــا و اجتماع ــا و زیســت بوم   ه آن   ه

چالش   هاي تنوع زیستی در کشور را می   توان موارد زیر بر شمرد:

تخریب و جزیره   اي شدن )تکه تکه شدگی( زیستگاه   ها؛	 
عدم رعایت حقابه تاالب   ها و رودخانه   ها؛	 
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ورود انواع آلودگی   ها به اکوسیستم   هاي آبی و خشکی کشور؛	 
ورود غیر اصولی و مهار نشده گونه   هاي غیر بومی )آفت   ها( به کشور؛	 
شکار و صید غیر قانونی و وجود سالح   هاي غیر مجاز؛	 
عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی؛	 
کمبود آمار و اطالعات در زمینه حیات وحش؛	 
تجارت غیرقانونی گونه   هاي جانوري به صورت زنده و یا اعضاي آن ها؛	 
بهره   برداري بی رویه از منابع زیستی؛	 
ــخیص 	  ــع تش ــدی مجم ــی و تولی ــیون زیربنای ــزارش کمیس ــی )گ ــالی   هاي متوال ــم و خشکس ــرات اقلی تغیی

ــتی(. ــوع زیس ــروه تن ــت، کارگ ــط زیس ــه محی ــام، کمیت ــت نظ مصلح

ــال 2018 و  ــتی در س ــوع زیس ــوزه تن ــت در ح ــط زیس ــرد محی ــاخص هاي عملک ــا و ش ــا، مولفه ه ــدول )5( محوره ج
ــد.  ــان می   ده ــران نش ــرای ای 2020 را ب

جدول )5(. محورها، مولفه ها و شاخص هاي عملکرد محیط زیست در حوزه تنوع زیستی

شاخص عملکرد
20182020

تغییرات ده ساله
وضعیت نسبت 
به سال 2018 رتبهامتیازرتبهامتیاز

↑58.168048679.1میانگین تمام شاخص   ها

↑74.5911947.87410.9توان زیستی اکوسیستم

↓-51.8913438.4137توان زیستی و زیستگاه   ها

↓-81.95721.288مناظق حفاظت شده دریایی   ها

↔-36.9114035.2141محافظت از زیست بوم )جهانی(

↔-41.0513740.9136محافظت از زیست بوم )ملی(

↔12.151558.51562.7شاخص نمایندگی مناطق حفاظت شده

↓2.6-95.762495.821شاخص زیستگاه گونه   ها

↑-45.5913162.6114شاخص حفاظت از گونه   ها

-62.8500.1--شاخص زیستگاه تنوع زیستی

-88.81816.2--خدمات اکو سیستم

↓91.8593.21417.9از دست دادن پوشش جنگلی )درختی(

-52.110014.4--از دست دادن عفلزارها



26 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

↓14.1-45.498--از دست دادن تاالب   ها

↑45.7311113.8592.9شیالت

↑77.633910.3535.4وضعیت صید

↑-13.8212820.835شاخص مناطق حاره   ای

-9.6273.2--صید ترال

منبع: اطالعات گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام )کمیته محیط زیست، کارگروه تنوع زیستی(

بر اساس اطالعات فوق نگرانی از دست دادن تنوع زیستی نیز در سطح کشور مطرح است. 

ــی  ــع جهان ــزارش مجم ــده در گ ــایی ش ــک   های شناس ــت ریس ــوان صح ــش می   ت ــن بخ ــدی ای ــن در جمع   بن بنابرای
اقتصــاد را بــرای ایــران تاییــد و لــزوم اتخــاذ سیاســت   ها و راهکارهایــی بــه منظــور کاهــش احتمــال وقــوع ریســک   ها 
و یــا کاهــش تبعــات آن   هــا در صــورت وقــوع را ضــروری دانســت. بــا ایــن وجــود مالحظــات دیگــری نیــز وجــود دارد 

ــه می   شــوند.  ــه نشــده اســت و در بخــش بعــدی ارائ ــه آن   هــا پرداخت ــی ب کــه در گــزارش ریســک   های جهان

4. سایر مالحظات

1-4. تورم

ــت  ــاخص قیم ــودار )7( ش ــد و نم ــان می   ده ــه 1390 نش ــده را در ده ــرف کنن ــورم مص ــرخ ت ــرات ن ــودار )6( تغیی نم
ــت  ــاخص قیم ــد. ش ــر می   کش ــه تصوی ــا 1399 ب ــال   های 1395 ت ــرای س ــف ب ــای مختل ــده را در بخش   ه تولیدکنن
تولیدکننــده1 مبلــغ دریافــت شــده توســط تولیدکننــده از خریــدار بــه ازای هــر واحــد از کاال یــا خدمــت تولیــد شــده را 
ــل  ــه دلی ــه ب ــالیانی ک ــتثنای س ــه اس ــه 1390 ب ــال   های ده ــود در س ــاهده می   ش ــه مش ــور ک ــد. همانط ــان می   ده نش
ــرای  ــاال ب ــام ب ــواره شــاهد ارق ــی ســال   ها هم ــرل شــده اســت، در باق ــورم کنت ــی ت ــی و بین   الملل ــات شــرایط داخل ثب
تــورم مصــرف کننــده هســتیم. همچنیــن شــاخص قیمــت تولیدکننــده بــه عنــوان متغیــر پیش   نگــر، افزایــش شــدیدی 
ــرق کــه مشــمول قیمت   گــذاری دســتوری اســت( نشــان  ــه اســتثتای ب ــر در تمامــی بخش   هــا )ب را در پنــج ســال اخی
می   دهــد. بنابرایــن رشــد شــدید ســطح عمومــی قیمت   هــا نیــز یکــی دیگــر از ریســک هایی اســت کــه رفــاه اجتماعــی 
ــران و از آنجــا  ــی در اقتصــاد ای ــه ســطح مخــارج دولت ــه ب ــا توج ــز ب ــد و نی ــد می   کن ــران را تهدی ــد ای ــاختار تولی و س
ــل  ــت می   شــود. دالی ــه افزایــش کســری بودجــه دول ــزرگ اســت، منجــر ب ــده ب ــت خــود یــک مصــرف کنن کــه دول
ــی  ــول مل ــدید ارزش پ ــش ش ــت، ، کاه ــی و ارزی درس ــت   های پول ــاذ سیاس ــدم اتخ ــوان در ع ــی ت ــاله را م ــن مس ای
ــر عملکــرد سیســتم بانکــی و ناتوانــی در کنتــرل نقدینگــی، بی   انضباطــی مالــی دولــت، رکــود  نبــود نظــارت دقیــق ب

1  بر اساس تعریف مرکز آمار
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اقتصــادی و وابســتگی تولیــد کشــور بــه واردات واســطه   ای و ســرمایه   ای، ناتوانــی در ارز آوری بــه دلیــل عــدم رونــق 
ــه قیمــت کاالهــای اساســی برشــمرد.  ــی ب ــی و شــوک   های قیمت ــر نفت صــادرات غی

نمودار )6(. نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 1390- 1400

منبع: مرکز آمار ایران

نمودار )7(. شاخص قیمت تولیدکننده 1395- 1399

منبع: مرکز آمار ایران
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2-4. ساختار تجارت خارجی و رابطه مبادله1

در ایــن بخــش دو مســاله از هــم تفکیــک می   گــردد. نخســت بحــث حجــم تجــارت خارجــی اســت و دیگــری تغییــرات 
ــرای کاالهــای صادراتــی و وارداتــی در  ــی و دالری را ب ــورم ریال قیمــت کاالهــای صادراتــی و وارداتــی. نمــودار )8( ت
ــش و  ــه مشــاهده می   شــود بیشــترین افزای ــد. همانطــور ک ــا تابســتان 1400 نشــان می   ده ــه ســال   های 1396 ت فاصل
بــا فاصلــه زیــاد مربــوط بــه تــورم ریالــی کاالهــای وارداتــی اســت. ایــن مســاله بــرای تولیدکننــده داخلــی کــه وابســتگی 
ــد  ــان می   ده ــی نش ــه خوب ــذارد و ب ــا می   گ ــه ج ــدیدی ب ــرات ش ــرمایه   ای دارد، اث ــطه   ای و س ــه واردات واس ــادی ب زی

ــه بعــد از هــر شــوک ارزی، اقتصــاد ایــران وارد دوره رکــود می   شــود.  چگون

نمودار )8(. مقایسه تورم ریالی و دالری کاالهای صادراتی و وارداتی )درصد( 1396 -1400

      

منبع: مرکز آمار ایران2

نمــودار )9( مقایســه وزن واردات و صــادرات را در ســال   های 1392 تــا 1399 نشــان می   دهــد و نمــودار )10( در همیــن 
بــازه زمانــی رونــد ارزش دالری واردات و صــادرات را بــه تصویــر می      کشــد. 

1  . نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات یک کشور
2  . سال پایه 1395 بوده است. 
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نمودار )9(. روند وزن واردات و صادرات )هزار تن( 1392- 1399

منبع: مرکز آمار ایران

نمودار )10(. روند ارزش واردات و صادرات )میلیون دالر( 1392- 1399

منبع: مرکز آمار ایران

از ســال 1396 و بعــد از افزایــش نــرخ ارز و بعــد از آن بازگشــت تحریم   هــا، وزن واردات و صــادرات هــر دو بــا کاهــش 
ــد  ــد. در ســال   های بع ــاق می   افت ــری اتف ــا شــیب تندت ــا صــادرات ب ــاط ب ــن کاهــش در ارتب ــا ای ــه رو می   شــود ام رو ب
ــه همزمانــی شــیوع کوویــد 19 و محدودیت   هــای نقــل و انتقــاالت  ــا توجــه ب و خصوصــا از زمســتان 1398 و 1399 ب
ــد کاهشــی در هــر دو  ــن رون ــه مجموعــه   ای از مســائل مرتبــط باشــد. ای ــد ب ــن کاهــش می   توان ــل ای ــی دالی بین الملل

متغیــر در نمــودار )10( نیــز بــه شــکل بهتــری مشــاهده می   شــود.  

آخریــن نمــودار ایــن بخــش شــاخص رابطــه مبادلــه )ریالــی و دالری( را در ســال   های 1397 تــا تابســتان 1400 نشــان 
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ــه  ــد منجــر ب ــه می   توان ــی ک ــر می   کشــد. دالیل ــه تصوی ــران را ب ــی ای ــت تجــارت خارج ــت وضعی ــه وخام ــد ک می   ده
بــروز ایــن مســاله شــده باشــد را می   تــوان در مــوارد متعــددی جســتجو کــرد از جملــه: ســهم بــاالی صــادرات مــواد 
اولیــه و مبتنــی بــر مــواد خــام در ســبد صادراتــی و رقابتــی بــودن بــازار عرضــه ایــن محصــوالت در جهــان در مقایســه 
ــی  ــای جهان ــدید در قیمت   ه ــانات ش ــی، نوس ــازار در کشــورهای صنعت ــاختار انحصــاری ب ــی، س ــا محصــوالت صنعت ب
کاالهــای صادراتــی، بــاال بــودن تقاضــای کاالهــای صنعتــی وارداتــی، کاهــش شــدید ارزش پــول ملــی و اثــرات آن بــر 

تولیــد و افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت در داخــل.

بنابرایــن از مجمــوع ایــن مالحظــات ایــن گونــه اســتنباط می   شــود کــه وضعیــت تجــارت خارجــی ایــران نیــز شــکننده 
ــن  ــور دارد. ای ــی کش ــت   های خارج ــی و سیاس ــای بین   الملل ــر رویداده ــی در براب ــاب   آوری کم ــوده و ت ــیب   پذیر ب و آس
در حالــی اســت کــه عرضــه ارز در اقتصــاد وابســتگی مســتقیم بــه صــادرات و رونــق تولیــد نیــز وابســتگی شــدید بــه 

واردات واســطه   ای و ســرمایه   ای دارد. 

نمودار )11(. روند شاخص رابطه مبادله )ریالی و دالری( 1397 – تابستان 1400

منبع:  مرکز آمار ایران

5. جمع   بندی و نتیجه   گیری

در ایــن گــزارش ابتــدا خالصــه   ای از گــزارش ریســک   های جهانــی )2022( ارائــه شــد. بــر مبنــای نتایــج ایــن گــزارش 
ــد از:  ــا عبارتن ــن یافته   ه ــرد   آوری شــده اســت، محــور مهم   تری ــی گ ــرگان در ســطح جهان ــر اســاس نظــرات خب ــه ب ک
نگرانی   هــای اجتماعــی و محیطــی، کاهــش همــکاری در حــل چالش   هــای جهانــی ناشــی از بهبــود اقتصــادی متفــاوت، 
ــش وابســتگی  ــر افزای ــایبری در اث ــدات س ــش تهدی ــی بی   نظــم، افزای ــرات آب و هوای ــر تغیی ــا در اث تشــدید نابرابری   ه
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دیجیتالــی، تشــدید نــا امنــی جهانــی در اثــر موانــع بیشــتر تحــرک بین   المللــی، مشــکالت در اســتفاده از فرصت   هــای 
فضایــی، تاثیــرات همه   گیــری بــر تــاب   آوری کشــورها. همچنیــن پنــج ریســک اصلــی شناســایی شــده بــرای اقتصــاد 
ــای  ــدت؛ بحران   ه ــود اقتصــادی طوالنی   م ــان؛ رک ــتغال و معیشــت؛ ســرخوردگی گســترده جوان ــای اش ــران بحران   ه ای

منابــع طبیعــی؛ از دســت دادن تنــوع زیســتی و فروپاشــی اکوسیســتم شناســایی شــدند.

در ادامــه بــه منظــور تحلیــل ریســک   های شناســایی شــده ایــران و بــا توجــه بــه آنکــه روش   شناســی گــزارش مجمــع 
ــل  ــه تحلی ــج ب ــار نتای ــن اعتب ــه منظــور تعیی ــوده اســت، ب ــرگان ب ــی اقتصــاد اســتفاده از پرســش   نامه و نظــر خب جهان
آمارهــا و روندهــای اقتصــادی اقــدام شــد. بــه ایــن منظــور بــرای هــر یــک از پنــج ریســک شناســایی شــده متغیرهایــی 

انتخــاب و رونــد آن   هــا بررســی گردیــد. نتایــج نشــان می   دهــد: 

بحــران    اشــتغال و معیشــت: هــر چنــد کــه نــرخ بیــکاری، از ســال 1395 کاهــش یافتــه اســت، امــا بــه نظــر 	 
نمی   رســد ایــن کاهــش از محــل افزایــش مشــاغل تمــام وقــت نتیجــه شــده باشــد. زیــرا ســهم شــاغالن بــا 49 
ســاعت کار در هفتــه بــه کمتریــن مقــدار خــود در دهــه 1390 رســیده و رونــد آن از ســال 1396 نیــز کاهشــی 
بــوده اســت. بســیاری از مشــاغل خصوصــا در بخــش خدماتــی امنیــت شــغلی مناســبی ندارنــد و آســیب   پذیری 
باالیــی نســبت بــه بحران   هــای بخشــی و ملــی از جملــه پاندمی   هــا یــا محــدود شــدن دسترســی بــه اینترنــت 
دارنــد. تجربــه ریــزش مشــاغل خصوصــا در بخــش خدمــات بعــد از همه   گیــری کوویــد 19 از همیــن دســت 
ــا  ــه بررســی معیشــت، بررســی شــاخص فالکــت نشــان می   دهــد از ســال 1395 ت ــوارد می   باشــد. در زمین م
1400 رقــم ایــن شــاخص بیــش از دو برابــر شــده اســت کــه بــا توجــه بــه فرمــول ایــن شــاخص بــه نوعــی 
ــا بحــران  ــاال معیشــت جامعــه را ب ــورم ب ــوده اســت و ترکیــب بیــکاری و ت ناشــی از رکــود تورمــی حاکــم ب
جــدی مواجــه می   کنــد. مصــرف ســرانه اقــالم اساســی معیشــتی نشــان می   دهــد مصــرف ســرانه گوشــت دام 
و برنــج کاهــش قابــل توجهــی از ســال 1390 بــه 1400 داشــته اســت. بنابرایــن بــر اســاس آمارهای اســتخراج 

شــده نگرانی   هــای موجــود در زمینــه بحــران اشــتغال و معیشــت مــورد تاییــد اســت. 
ســرخوردگی گســترده جوانــان: نــرخ طــالق بــه ازدواج در دهــه 1390 بیــش از دو برابــر شــده اســت و همــواره 	 

رونــدی افزایشــی طــی کــرده اســت. رونــد متغیرهــای مرتبــط بــا توزیــع درآمــد نیــز بهبــود پایــداری نشــان 
نمی   دهــد و در مــواردی کــه ضریــب جینــی کاهــش یافتــه اســت تنهــا بــه یــک یــا نهایتــا دو ســال محــدود 
ــل ایجــاد ســرخوردگی در قشــر  ــد یکــی از دالی ــن مســاله می   توان ــد. ای ــد مجــددا افزایــش می   یاب شــده و بع
زیــادی از جمعیــت خصوصــا جوانــان باشــد. آمارهــای فــوق نگرانــی دوم از گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد را 

ــرای اقتصــاد ایــران تاییــد می   کنــد. ب
رکــود اقتصــادی طوالنــی مــدت: بررســی رونــد رشــد اقتصــادی )بــا و بــدون نفــت( نشــان می   دهــد ســاختار 
ــرد.  ــر می   پذی ــیار اث ــور بس ــی کش ــگاه بین   الملل ــی و جای ــول مل ــرات ارزش پ ــران از تغیی ــاد ای ــد اقتص تولی
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ــوده اســت. ســاختار  ــر از ســال 1396 ب ــر اســاس شــاخص محیــط کســب و کار، وضعیــت ســال 1400 بدت ب
شــکننده و آســیب پذیــر تولیــد در اقتصــاد ایــران ظرفیــت بالقــوه دچــار شــدن بــه رکودهــای طوالنی   مــدت را 
بــه همــراه دارد کــه در ســالیان اخیــر نیــز شــاهد آن بوده   ایــم. ضمــن آنکــه رشــد اقتصــادی ایــران رونــدی 
نوســانی را نشــان می   دهــد و وابســتگی زیــادی بــه درآمدهــای نفتــی دارد و در نتیجــه هــر گونــه شــوک وارده 
بــه میــزان صــادرات یــا قیمــت نفــت صادراتــی ســریعا بــه دیگــر متغیرهــای اقتصــادی ســرایت کــرده و آثــار 
ــر بحران   هــای بخشــی، ملــی و بین   المللــی پاییــن  آن در اقتصــاد منتشــر می   شــود. تــاب   آوری اقتصــاد در براب
اســت و نیــز بخــش خصوصــی بــا جایگاهــی کــه در سیاســت   های اصــل 44 بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده 

است، فاصله زیادی دارد. 
ــن شــاخص اکولوژیکــی و  ــده گرفت ــل نادی ــه دلی ــاد ب ــه هفت ــی: از اواســط ده ــع طبیع بحــران مناب
پایــداری در برنامه   هــای توســعه منابــع آب و ســیر تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی تــوام بــا 
بــروز پدیــده تغییــر اقلیــم و کاهــش بارندگــی و افزایــش درجــه حــرارت، منابــع آب کشــور کاهــش 
قابل مالحظه   ای یافته است. میانگیـــن پتانســـیل آبـــی کشـــور بـرای دوره 5 ســـاله 1388 تـا 1392 
حـــدود 104 میلیـــارد متر مکعب بـــوده که بیانگر کاهش قابل توجـــه منابـــع آبـــی کشـــور اســـت. 
پیش بینـــی می   شـــود کـه در ســـال 1415 ایـران بـه حـد کـم آبـی )مواجهـه بـا کمبـود جـدی آب( 
خواهـــد رســـید. نتایــج بررســی های گــزارش، ریســک موجــود را در حــوزه تغییــر اقلیــم، هــوا، خــاک 

ــز تاییــد می   کنــد.  و پســماند نی
ــوع 	  ــه اجــزای شــاخص تن ــن بخــش ب ــوع زیســتی و فروپاشــی اکوسیســتم: در ای از دســت دادن تن

زیســتی و جایــگاه ایــران در ایــن شــاخص در ســال   های 2018 و 2020 پرداختــه شــد. بــر اســاس 
اطالعــات ایــن بخــش، نگرانــی از دســت دادن تنــوع زیســتی نیــز در ســطح کشــور مطــرح اســت. 

ــن  ــد. همچنی ــد می   کن ــران را تایی ــرای ای ــده ب ــایی ش ــک   های شناس ــار ریس ــوق اعتب ــی   های ف ــج بررس ــن نتای بنابرای
ــه  ــان در زمین ــر محقق ــق نظ ــا مطاب ــده ام ــه نش ــه آن پرداخت ــی ب ــک   های جهان ــزارش ریس ــه در گ ــه ک دو مالحظ
ــاال خصوصــا بعــد از جهش   هــای ارزی و نیــز وضعیــت  ــورم ب نگرانی   هــای اصلــی موجــود کشــور می باشــند، شــامل ت
نامناســب تجــارت خارجــی و افــت ارزش وزنــی و ریالــی / دالری صــادرات و واردات و شــاخص مبادلــه در ســال   های 

ــند.  ــر می   باش اخی
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پیوست 1
تعریفشاخصردیف

عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضرب در 100.نرخ بیکاری1

حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم.شاخص فالکت2

3
مقرری بگیر بیمه 

بیکاری

ــن  ــه شــعبه تامی ــاه اجتماعــی ب ــاون، کار و رف ــق اداره تع ــه از طری ــکاری اســت ک متقاضــی بیمــه بی
ــه  ــرری بیم ــرای وی مق ــده و ب ــی ش ــکاری معرف ــه بی ــرری بیم ــت مق ــور دریاف ــه منظ ــی ب اجتماع

ــود. ــرار می   ش ــکاری برق بی

اشتغال رسمی4

اشتغال در بخش رسمي شامل موارد زیر است:
1.    افرادي که در دولت یا نهادهاي حاکمیتي یا بخش عمومي یا تعاوني، سازمان هاي بین المللي 

یا مردم  نهاد کار مي کنند.
2.    افرادي که در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کنند یا مالکیت محل 
کارشان، فرد یا خانوار باشد به شرط آنکه بنگاه ثبت حقوقي شده باشد یا بنگاه حسابداري داشته 

باشد (حساب و کتاب بنگاه ثبت شود(. 
3.     افراد مزد و حقوق بگیري که در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کنند 
یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، در صورتي که حق بیمه بازنشستگي ایشان توسط 
کارفرما پرداخت شود یا درصورتي که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه 13 نفر و بیشتر 

باشند.
4.    افرادي که در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کنند یا مالکیت محل 
کارشان فرد یا خانوار باشد در صورتي که پاسخ پرسش ثبت فعالیت محل کارشان مشخص 
نباشد و بنگاه حسابداري نداشته باشد (حساب و کتاب نیز نگهداري نشود)، اگر افراد مزد وحقوق 

بگیر نباشند، درصورتي که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه 13 نفر و بیشتر باشند. 

5
اشتغال در بخش 

غیررسمي

اشتغال در بخش غیر رسمي شامل موارد زیر است:
1.    در صورتي که فرد در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کند یا مالکیت 

محل کار، فرد یا خانوار باشد، اگر فعالیت بنگاه ثبت نشده باشد.
2.     در صورتي که فرد در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کند یا مالکیت 
محل کار، فرد یا خانوار باشد، اگر بنگاه حسابداري نداشته باشد )حساب و کتاب بنگاه نگهداري 
نشود( و در مورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطالعي نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوق بگیر باشد 
ولي براي وي از طرف کارفرما حق بیمه ي بازنشستگي پرداخت نشود در صورتي که محل کار 

ثابت باشد و تعدادکارکنان بنگاه کمتر از 13 نفر یا اظهار نشده باشد.
3.    در صورتي که فرد در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کند یا مالکیت 
محل کار فرد یا خانوار باشد، اگر بنگاه حسابداري نداشته باشد )حساب و کتاب بنگاه نگهداري 
نشود( و در مورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطالعي نداشته یا اظهار نشده باشد، اگر فرد مزد و 
حقوق بگیر نباشد. کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلي بدون مزد، در صورتي که محل کار 

ثابت باشد و تعدادکارکنان بنگاه کمتر از 13 نفر یا اظهار نشده باشد.
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4.     در صورتي که فرد در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کند یا مالکیت 
محل کار، فرد یا خانوار باشد، اگر بنگاه حسابداري نداشته باشد )حساب و کتاب بنگاه نگهداري 
نشود( و در مورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطالعي نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوق بگیر باشد 
ولي براي وي از طرف کارفرما حق بیمه ي بازنشستگي پرداخت نشود، در صورتي که محل 

کار ثابت نباشد.
5.     در صورتي که فرد در سازمان، بنگاه یا شرکت ها و موسسات خصوصي کار مي کند یا مالکیت 
محل کار فرد یا خانوار باشد، اگر بنگاه حسابداري نداشته باشد )حساب و کتاب بنگاه نگهداري 
نشود( و در مورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطالعي نداشته یا اظهار نشده باشد، اگر فرد مزد و 
حقوق بگیر نباشد کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلي بدون مزد در صورتي که محل کار 

ثابت نباشد.


