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ﺑﻄﺌﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ  ۲۶۸ﺗﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر از  ۲۱ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۹۵ﻧﻤﺮه
 ۵.۸۳از  ۱۰ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۵.۹۳اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۴ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۶.۰۴از
 ۱۰اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﮑﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،وﺟﻮد ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺿﻌﻒ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از
ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻼت رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزوی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی زﻧﺠﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪﺗﺮ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﮔﯿﻼن ،اردﺑﯿﻞ و ﻣﺎزﻧﺪران ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۵
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﯿﻦ ۵.۸۰ ،از ﻋﺪد  ۱۰ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن ،ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺤﯿـﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺎدل  ۵.۸۱و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری و ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ۵.۸۰
اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻔﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،راﻧﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭼﻨﯿﻦ راﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
واﻗﻌﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮار آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ
روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮان وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺪای از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم و ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی وامﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی
راﺑﻄﻪدار و اﻓﺮاد ﺧﺎص اﺳﺖ.
در

ﮐﻨﺎر

ﻣﺸﮑﻞ

دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺑﻪ

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ،
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ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺎﻟﯽ

از

ﺑﺎزار

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ دوم ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .رﮐﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ راه دوام و ﺑﻘﺎ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻟﻔﻪ وﺟﻮد ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ )۶ / ۶۳رﺗﺒﻪ (۵
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ رﻗﻢ ) ۷رﺗﺒﻪ (۳در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﮏﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد وﺟﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﭼﻬﺮه ﻣﺨﻮف ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﮐﺮمﻫﺎی ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻ در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺸﺪاری ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﻗﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ از ﻣﺆﻟﻔﻪ )۵.۳۷رﺗﺒﻪ ( ۱۵
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ رﻗﻢ )۶.۲۶رﺗﺒﻪ  (۶در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل
 (۳در
رﺳﯿﺪه
ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺳﺖ.

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ) ۶.۷۸رﺗﺒﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ رﻗﻢ )۵.۵۲رﺗﺒﻪ  (۱۴در ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۵
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه

ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﻣﻮﻟﻔﻪ )۶.۷۸رﺗﺒﻪ  (۴در
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ رﻗﻢ )۵.۸۴رﺗﺒﻪ  (۹در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از رﺗﺒﻪ )۹رﻗﻢ  ۶.۲۳درﺻﺪ( در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ۱۲
)رﻗﻢ  (۵.۵۹در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
رﺷﺪ ﮐﻢﺟﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﻦ  ۲۳ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
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