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معرفی 21 مسئله ای 

که اقتصاد ایران را 

در سال 97 
به چالش می کشند

با محوریت 

مخاطره دالر 

نرخ ارز با اقتصاد ایران
چه می کند؟

ضامن رها شد
معرفی 21 مسئله ای که اقتصاد ایران را در سال 97 به چالش می کشند

نرخارزبااقتصادایرانچهمیکند؟

یکصد مسئله اصلی ایران در سال 1397 پس از انجام یک کار پژوهشی با روش های آینده پژوهی، دسته بندی 
شده است. در میان این 100 مسئله، اقتصاد با 21 مسئله باالترین سهم را نسبت به سایر بخش های سیاسی،  محیط 
زیست، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و سالمت دارد. در میان مسائل همه بخش ها، »نرخ ارز« دارای بیشترین »عدم 
قطعیت« بوده است که نشان می دهد این مسئله اقتصادی نظر اکثریت خبرگان را به عنوان یک چالش مهم در 
سال جاری جلب کرده است. گروه پژوهشی آینده بان با همکاری 10 مرکز علمی، این پژوهش را به سرانجام رسانده 

که در صفحات پیش رو تحلیلی از مسائل اقتصادی آن ارائه شده است. 
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تیرت یک

گزارشتحقیقیآیندهنگرازمسائلاصلیاقتصادایراندرسال97باتمرکزبربحراندالر

تکرار گذشته در آینده
مسائلاقتصادایراندرسال97همانمسائلیاستکهابتدایدهه90ازآنعبورشدهبود

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
اگر می خواهید در این 
شرایط که بی ثباتی در 

فضای اقتصاد حاکم 
شده، اطالعاتی درباره 

آینده داشته باشید، 
گزارش آینده پژوهی 

مسائل اقتصاد ایران در 
سال جاری را بخوانید. 
این گزارش نتیجه یک 

کار پژوهشی از 500 
خبره در بخش های 

مختلف است.

نیمه دوم دهه 90 با آرزوهای جدید برای اقتصاد ایران 
آغاز شــد. عبور از گردنه های                                                                                                                   دشوار در نیمه نخست 
این دهه، تجربه های                                                                                                                   جدیدی را برای اهالی سیاست و 
اقتصاد بر جای گذاشت اما نیمه دوم قرار بود متفاوت 
باشد. تفاوت اصلی را سیاستمداران میدان دیپلماسی 
رقم زدند. رویدادی که سال ها                                                                                                                                                                               انتظار آن کشیده می                                                                                                                                               

                                شــد رقم خورد تا رنج و مهنت رخت بربسته باشد و 
دوران عافیت سر رسیده باشد. اقتصاد ایران از ابتدای 
سال 92 به امید همین رویداد دیپلماتیک، آرام گرفته 
بود و هیاهوهای ارزی و طالیی را کنار زده بود. وقتی 
در سال 1394 توافق هسته ای بعد از 13 سال مذاکره 
به امضا رسید به دو ســال امیدواری عمومی، پاسخ 
مثبت داده شد تا اعتماد به میدان اقتصاد تزریق شود. 
فصل تغییر در همان ســال میانی دهه 90 فرارسید. 
زمانی که رشد اقتصادی در سال 95 به رکورد 12.5 
درصد رسید دیگر کســی گمان نمی برد که دوران 
رخوت بازگردد. در آغاز سال 96 دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد 
رنگ دیگری به خود گرفته بود. با عبور از رکود 5 ساله 
و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر صفر، چشم انداز جدیدی پیش روی 
اقتصاد ایران قرار گرفته بود. در این دوره زمانی بحث اصالح فرایندهای کسب و کار برای 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مطرح می                                                                                                                                                                               شد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و 

باالی 4 درصد در سال های                                                                                                                   باقی مانده از دهه 90 سر می                                                                                                                                                                               کرد. 
آینده پژوهی ایران برای ســال 96 در این شرایط، نتایج متفاوتی از آنچه در گذشته 
حاصل می                                                                                                                                                                               شد، رقم زد. بررسی مسائل ایران که حاصل نظرسنجی از خبره های                                                                                                                   ایران در 
زمینه های                                                                                                                   مختلف و بر اساس مدل علمی از سوی گروه آینده بان صورت می                                                                                                                                                                                                                                                            گیرد، برای 
ســال 96 نشان می                                                                                                                                                                                                                                                            داد که اقتصاد ایران با دغدغه جذب سرمایه، اصالحات ساختاری، 
اصالحات بانکی، بیکاری، صندوق های                                                                                                                   بازنشســتگی، رکود مسکن و مسائلی نظیر آن 
مواجه خواهد بود. این نتیجه نشــان دهنده چشم اندازی بود که در انتهای سال 1395 
در مورد سال 1396 وجود داشت. در میان دغدغه های                                                                                                                   سال 1396، نشانی از وضعیت 
نرخ ارز دیده نمی شد. اقتصاد از مسائل قبلی عبور کرده بود و دیگر کسی به بروز دوباره 
التهابات ارزی و سرشاخ شدن با مسائل اورژانسی، فکر نمی کرد. قرار بود اقتصاد با مسائل 
ساختاری به ارث رسیده از سال ها                                                                                                                                                                               کژرفتاری رودررو شود و به حل آنها                                                                                                                                                                               بیندیشد. فرصتی 
که با عبور از شرایط تحریم و بحران های                                                                                                                   فصلی فراهم شد، چشم انداز مسائل پیش روی 

اقتصاد را تغییر داد. 
همان نقطه ای که به دمیدن امید و تغییر چشــم اندازها تبدیل شده بود، این بار به 
محل یأس بدل شد. خروج امریکا از برجام با تصمیم یک جانبه رئیس جمهور این کشور 
بار دیگر صدای پای تحریم را در گوش اقتصاد ایران طنین انداز کرد. آرامش و ثبات رنگ 
باخت و التهاب و هیجان در بازارها خودنمایی کرد. همین موضوع چشم انداز اقتصاد ایران 
را به رنگ خاکستری درآورد و بار دیگر مسائل اورژانسی به مهم ترین دغدغه های                                                                                                                   پیش 

رو تبدیل شده باشد. 
نتایج به دســت آمده از »آینده پژوهی ایران 1397« که بر اساس روش های                                                                                                                   تحقیقی و 
علمی آینده پژوهی و برمبنای نظرسنجی از خبرگان بخش های                                                                                                                   مختلف صورت می                                                                                                                                               

میانگین اهمیت مسائل اقتصاد ایران در سال 97 )درصد(
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موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

تقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی
بازار جهانی انرژی

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات
مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

های توسعه گردشگریچالش
سازی و پیامدهای آنسیاست های خصوصی 

بحران صندوق های بازنشستگی
حجم باالی بدهی های دولت

بحران بانک ها
بودجه دولت

رونق اقتصادی/ رکود 
تورم

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
موانع کسب وکار

های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولتمسائل ساماندهی فعالیت 
سرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی

نرخ ارز
فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

بیکاری
های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 
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                                گیرد، نشان می                                                                                                                                                                                                                                                            دهد که دغدغه های                                                                                                                   اصلی اقتصاد ایران با آنچه در سال 1396 وجود 
داشت متفاوت است. بار دیگر مسائلی به صدر چالش ها                                                                                                                                                                               بازگشته که از آن عبور شده 
بود. مسائلی نظیر نرخ ارز به  بزرگ ترین »عدم قطعیت « در اقتصاد ایران بدل شده 
است در حالی که سال گذشته اصال در میان 100 مسئله ایران قرار نداشت. به غیر 
از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالش هایی که مسئله سال های                                                                                                                   اخیر اقتصاد ایران 
است، چند تفاوت مهم در مسائل سال 97 نمایان شده که حاصل تغییر شرایط و 

چشم انداز است.

J 1397 ایران در سال
گزارش آینده پژوهی ایران 97 برای پنجمین سال پیاپی به شناسایی 100 مسئله 
اصلی ایران در سال جاری بر اساس مدل های                                                                                                                   علمی آینده پژوهی پرداخته است. مسائل 
ایران در هفت گروه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، محیط زیست 
و سالمت گنجانده شد. برای تعیین سهم هر بخش، از خبرگان در مورد افزایش یا کاهش 

اهمیت هر حوزه موضوعی در سال 1397 نسبت به سال 1396 پرسیده شد. نتایج نشان 
داد که بیشترین میزان افزایش اهمیت مربوط به گروه مسائل اقتصادی و کمترین مربوط 
به گروه مســائل علم و فناوری بود. پس از اقتصاد، به ترتیب حوزه های                                                                                                                   محیط زیست، 
سیاســی، اجتماعی، سالمت و فرهنگی دارای افزایش اهمیت شناخته شدند. با کمی 
کردن مقادیر افزایش اهمیت بر اساس نظرات خبرگان، در نهایت سهم هرکدام از هفت 
گروه مسائل در سال 1397 به گونه  ای رقم خورد که اقتصاد با 21 مورد بیشترین سهم را 
از مسائل 100گانه ایران در سال 97 به خود اختصاص داد. بخش های                                                                                                                   سیاسی: 17 مورد، 
اجتماعی: 15 مورد، فرهنگی: 14 مورد، محیط زیست: 13 مورد، سالمت: 12 مورد و 

علم و فناوری: 8 مورد از مسائل ایران را به خود اختصاص داده اند. 
دسته بندی مسائل اقتصادی با نظرسنجی از خبرگان بر اساس مدل های                                                                                                                   آینده پژوهی 
صورت گرفت. بر این اســاس از 18 مسئله ای که برای ســال 1396 در اقتصاد وجود 
داشت، 2 مورد حذف و 5 مورد جدید اضافه شد. بنابراین اقتصاد با فهرستی 21گانه از 

مسائل و دغدغه ها                                                                                                                                                                               در سال جاری روبه رو بود. 

تفاوت نگاه سه گروه خبرگان بخش های دولتی، خصوصی و عمومی درباره اهمیت  مسائل اقتصاد ایران
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بحران بانک ها

رونق اقتصادی/ رکود 

موانع بهره وری انرژی و توجه به انرژی های نو

موانع کسب وکار 

نرخ ارز

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

بیکاری

های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 

فساد 

خبرگان بخش خصوصی خبرگان بخش عمومی خبرگان بخش دولتی

رتبه بندی متفاوت سه گروه خبرگان از 10 مسئله کل ایران در سال 97
دولتیخصوصیعمومی

90/68 بحران تامین آب92/19 بحران تامین آب93/50 بیکاری

90/21  فساد 91/67  بحران ناکارآمدی عملکردها92/57 بحران تامین آب

88/91  پیامدهای بحران آب91/14 فساد90/77  پیامدهای بحران آب

88/80  بحران ناکارآمدی عملکردها90/26 نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی90/51 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

88/87   فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 89/87  ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران90/38  بحران ناکارآمدی عملکردها

88 انباشت نارضایتی ها89/65 انباشت نارضایتی ها90  فساد 

87/39  نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی89/09  پیامدهای بحران آب90 انباشت نارضایتی ها

86/47  قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت88/26 بیکاری90  نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی

86/41 بیکاری88/18 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 89/70 ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران

86  ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران86/10  فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی89/68  فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

در آغاز سال 96 دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد رنگ دیگری به خود گرفته بود. با عبور از رکود 5 ساله و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر 
صفر، چشم انداز جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته بود. در این دوره زمانی بحث اصالح فرایندهای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، مطرح می                                                                                                                                                                               شد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و باالی 4 درصد در سال های                                                                                                                   باقی مانده از دهه 90 سر می                                                                                                                                                                               کرد.
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تیرت یک

مسئله »رکود مسکن« که در پایان سال 96 به پایان رسید به همراه مسئله »کاهش 
سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصاد« که در مسائل سال 96 وجود داشت از فهرست 
مســائل سال 97 حذف شد و با نظرســنجی از خبرگان 5 موضوع دیگر به آن اضافه 
شد. موضوعات »نرخ ارز«، »موانع کســب و کار«، »ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی 
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت«، »فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی« و 

»چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری« به مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شده اند. 

مسئله اول

ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری اقتصاد ایران
ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری در میان مسائل اقتصاد ایران در سال 97 

رتبه در کل

6
بار دیگر به مانند سال گذشته رتبه نخست اهمیت را در میان آرای 
خبرگان به دست آورده اســت. با توجه به مسائل اورژانسی برای 
اقتصاد ایران، به نظر می                                                                                                                                                                                                                                                            رسد حل ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری بار دیگر 
به حاشیه رانده خواهد شد؛ هرچند که اقتصاددان ها حل مسائل اقتصادی را منوط به 

رفع ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری می                                                                                                                                                                               دانند.
شکســت چندین باره اجرای اصالحات ســاختاری در اقتصاد ایران طی دوره های 
مختلف، دشــواری این فرایند را افزایش داده اســت. دولت در بودجه سال جاری از 
تالش برای حل برخی از ناهنجاری های                                                                                                                   ســاختاری خبر داد اما به نظر نمی رسد در 
نیمه نخســت توفیقی در این بخش ها                                                                                                                                                                               به دست آورده باشد. از ضرورت اصالح نظام 
مالیاتی تا سامان دهی به وضعیت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین ناهنجاری های 

                                                                                                                  ساختاری یاد می                                                                                                                                                                                                                                                            شود.

مسئله دوم

بیکاری
موضوع اشتغال و افزایش تعداد بیکاران در سال های                                                                                                                   اخیر مسئله 

رتبه در کل

9
همیشگی اقتصاد ایران بوده است. با ورود متولدان دهه 60 به عنوان 
پیک جمعیتی ایران به بازار کار، شــرایط تامین شغل دشوار شده 
است. نرخ بیکاری در سال 96 به 12.1 درصد رسید درحالی که نرخ 
بیکاری در میان جوانان باالی 25 درصد محاســبه شده است. مرکز آمار ایران نرخ 

بیکاری در فصل بهار امسال را نیز 12.1 درصد و تعداد بیکاران را 3 میلیون و 322 
هزار نفر اعالم کرد. طی تحقیقات به عمل آمده مهم ترین چالش جهان در 50 ســال 
آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت 
بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. ادامه روند صعودی 
نرخ بيكاري یکی از موضوع های چالش برانگیز دولت خواهد بود. در این میان، بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگی های 

موضوع در کشور افزوده است. 

مسئله سوم

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
فقر و نابرابری به عنوان مســئله ای که برای سال 97 به فهرست 

رتبه در کل

11
مســائل اقتصاد ایران اضافه شده، از مســائل تاریخی ایران است. 
افزایش شکاف طبقاتی ناشی از ضعف توزیع درآمد به نابرابری در 
جامعه دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. از سوی دیگر با جهش قیمت دالر در اقتصاد 
ایران بار دیگر به مانند سال 1391 افت ارزش پول ملی به یک سوم اتفاق افتاده که 
این موضوع به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. بر این اساس قدرت خرید 
در میان طبقات متوسط و پایین تر از متوسط کاهش خواهد یافت و این موضوع به 

مسئله ای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.

مسئله چهارم

نرخ ارز
از ســال 1392 تا ســال 1396، خبری از چالش نرخ ارز در میان 

رتبه در کل

12
دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد ایران نبود. آرامش و ثبات در این بازار طی دوره 
4 ساله موجب شده بود تا اقتصاد به سطحی از پیش بینی پذیری 
برسد و فعاالن اقتصادی بهتر بتوانند در مورد آینده کسب و کار خود 
برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. با ایجاد تنش ارزی از پاییز سال گذشته و تداوم آن 
در نیمه اول سال 97 مشخص شد که دغدغه نرخ ارز بار دیگر در اقتصاد ایران نمایان 
شده است. نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت تولید و تجارت کشور خواهد 

داشت و بر ارزش دارایی های                                                                                                                   عمومی نیز اثرگذار است.

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
میانگین هندسیمیانگین عدم قطعیتمیانگین اهمیتحوزه موضوعیعنوان مسئلهرتبه کل

88.31039.75959.25اقتصادیناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران6

85.86938.79957.72اقتصادیبیکاری9

84.83941.10859.05اقتصادیفقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی11

84.44170.27877.03اقتصادینرخ ارز12

81.17840.33857.22اقتصادیسرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی21

79.42437.70454.72اقتصادیمسائل ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت27

79.00638.20654.94اقتصادیموانع کسب وکار28

78.59444.36559.049اقتصادیقاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی30

77.97551.28563.23اقتصادیتورم35

77.43645.68259.47اقتصادیرکود / رونق اقتصادی39

77.20437.86354.06اقتصادیبودجه دولت41
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مسئله پنجم

سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری به عنوان اصلي ترين الزمه تحرك اقتصادي مسئله مهمی 

رتبه در کل

21
پیش روی اقتصاد ایران اســت. رشــد توليد و اشتغال تنها با افزايش 
سرمايه گذاري عملياتي مي شود. با توجه به اعمال تحریم های                                                                                                                   یک جانبه 
امریکا علیه ایران، چالش جذب سرمایه گذاری شکل جدی تری به خود 
گرفته اســت. اگر طی دو ســال گذشته موانع داخلی کســب و کار مانع اصلی جذب 
سرمایه گذار تلقی می                                                                                                                                                                                                                                                            شد، در سال 97 باید مسئله محدودیت های                                                                                                                   بین المللی را نیز به آن 
افزود. خروج برخی از سرمایه گذاران و برندهای بزرگ اروپایی که پس از برجام به ایران 

آمده بودند، نشان داد که این موضوع از چالش های                                                                                                                   عمیق سال 97 است.

مسئله ششم

ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی
در میان مســائلی که در سال جاری به دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد ایران بدل شده، 

رتبه در کل

27
ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت، اهمیت 
باالیی دارد. بیشترین تضارب آرا در میان خبرگان به این مسئله اختصاص 
داشته و نظرسنجی های                                                                                                                   این پژوهش، از این موضوع به عنوان چالش برانگیزترین 
موضوع میان جناح های                                                                                                                   مختلف سیاســی، یاد کرده است. ادغام بانک های                                                                                                                   نهاد نظامی به عنوان 
اولین بخش از ســاماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای خارج از دولت، کلید خورد و هنوز به 

نتیجه نرسیده است. همین موضوع نشان  از دشواری رفع این دغدغه از اقتصاد ایران دارد.

مسئله هفتم

موانع کسب و کار
موانع کسب و کار نیز امسال به لیست مسائل اقتصاد ایران اضافه شده 

رتبه در کل

30
است. طبق گزارش اتاق ایران شاخص ملی کسب و کار در بهار امسال 
بدترین وضعیت را طی 6 فصل گذشــته داشــته است و تقریبا این 
شاخص در اکثر استان ها                                                                                                                                                                               بدتر از قبل شده است. این درحالی است که 
در شرایط اعمال تحریم های                                                                                                                   بین المللی نیاز به کاهش محدودیت های                                                                                                                   داخلی برای توسعه 

فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی است تا اقتصادگردانان بتوانند موانع تولید را از سر راه بردارند و مانع 
بازگشت شاخص رشد اقتصادی به محدوده زیر صفر شوند. قانون بهبود محیط کسب و 
کار به اجرای کامل نرسیده و این موضوع به چالش های                                                                                                                   فضای کسب و کار دامن زده است. 
رفع مقررات زائد از مسیر کسب و کار از خواسته های                                                                                                                   اصلی بخش خصوصی برای بهبود 

محیط کسب و کار است.

مسئله هشتم

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
موضوع قاچاق از ناهنجاری های                                                                                                                   ســاختاری اقتصاد است که خود به 

رتبه در کل

31
ریشه بسیاری از مشکالت فضای کسب و کار تبدیل شده است. به طور 
کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطالق می شود که فعالیتی 
قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره می کند. 
با توجه به التهابات ارزی در نیمه اول سال جاری و تغییر آیین نامه های                                                                                                                   ارزی و تجاری، فضا 
برای فعالیت های                                                                                                                   زیرزمینی و خارج از قانون بازتر شــده است. در ماه های                                                                                                                   ابتدایی امسال 
تعداد زیادی پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شد که ناشی از فعالیت های                                                                                                                   مخرب و 

خارج از قانون بود. 

مسئله نهم

تورم
نرخ تورم پس از یک دوره ثبات در محدوده زیر 10 درصد بار دیگر در 

رتبه در کل

35
معرض خطر قرار گرفته و به مسائل مهم سال جاری بدل شده است. 
این شــاخص با توجه به التهابات ارزی ماه های                                                                                                                   اخیر تهدید شده و از 
آرامش فاصله گرفته است. نرخ تورم از تیرماه وارد مدار دورقمی شده و 
در مرداد به 11.5 درصد رسیده است اما مسئله نگران کننده در این زمینه شتاب نرخ تورم 
ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه است که نشان از آینده ناگوار برای این شاخص دارد. تورم 
ماهانه در مرداد 5.5 درصد و تورم نقطه به نقطه نسبت به مرداد 96 معادل 24.2 درصد 
ثبت شده است. ادامه این شتاب در رشد قیمت ها                                                                                                                                                                               ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا به 
معنی رشد سریع شاخص تورم خواهد بود. این موضوع نیز از مسائلی است که در سال 91 

تجربه شده بود.

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
میانگین هندسیمیانگین عدم قطعیتمیانگین اهمیتحوزه موضوعیعنوان مسئلهرتبه کل

75.30241.31855.77اقتصادیبحران بانک ها50

71.51040.20053.61اقتصادیحجم باالی بدهی های دولت66

71.30338.93552.68اقتصادیبحران صندوق های بازنشستگی69

68.86732.23547.11اقتصادیسیاست های خصوصی  سازی و پیامدهای آن78

68.76534.94949.02اقتصادیچالش های توسعه گردشگری79

66.27530.32744.83اقتصادیمشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل84

64.28943.24652.72اقتصادیتوسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات90

64.16353.59258.63اقتصادیبازار جهانی انرژی91

62.53639.82449.90اقتصادیتقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی95

56.99932.13842.79اقتصادیموانع بازآفرینی و نوسازی شهری100

مسائلی نظیر نرخ ارز به  بزرگ ترین »عدم قطعیت « در اقتصاد ایران بدل شده است در حالی که سال گذشته اصال در میان 100 مسئله ایران قرار 
نداشت. به غیر از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالش هایی که مسئله سال های                                                                                                                   اخیر اقتصاد ایران است، چند تفاوت مهم در مسائل سال 97 نمایان 
شده که حاصل تغییر شرایط و چشم انداز است.
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تیرت یک

مسئله دهم

رکود یا رونق اقتصادی
رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرایند تولید و در نتیجه عدم ایجاد 

رتبه در کل

39
اشتغال متناسب و یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. با توجه به 
 افزایش 3 برابری نرخ ارز به مانند آنچه در سال 91 اتفاق افتاد، هزینه های

تولید افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. تحریم های                                                                                                                   اقتصادی نیز بار 
دیگر اعمال شده است و چشم انداز رشد تولید در بخش های                                                                                                                   مختلف به رنگ خاکستری درآمده 
است. بعد از آنکه رشد اقتصادی در سال 95 رکورد 12.5 درصدی را با توجه به رشد 64 درصدی 
تولید نفت خام به ثبت رساند و در سال 96 نیز رشد مثبت اقتصاد در محدوده 4 درصد به ثبت 
رسید، شرایط برای رشد پایدار اقتصاد مهیا می                                                                                                                                                                               شد که شوک جدید ناشی از تحریم های                                                                                                                   امریکا، 
آن را با تردید مواجه ساخته است. مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی با توجه به چالش های                                                                                                                   موجود 
از ماموریت های                                                                                                                   دشــوار سال 97 است. پیش بینی کاهش تولید نفت در ماه های                                                                                                                   پایانی سال و 
دشواری های                                                                                                                   تولید به واسطه رشد هزینه ها                                                                                                                                                                               از چالش های                                                                                                                   پیش روی این بخش به شمار می                                                                                                                                                                                                                                                            رود.

مسئله یازدهم

بودجه دولت
مسئله بودجه دولت به عنوان یکی از ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری 

رتبه در کل

40
اقتصاد قابل طرح اســت. ورود درآمد نفت به بودجه، شرایط را 
برای اصالح ساختارها دشوار ساخته است. همین موضوع موجب 
فشار بیشتر تحریم های                                                                                                                   نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور می                                                                                                                                                                               شود. 

درآمد سالم دولت یعنی مالیات ها، به زحمت تکافوی هزینه های                                                                                                                   جاری دولت را 
می                                                                                                                                                                                                                                                            دهد. در بودجه سال 97، دولت درخواست سهم بیشتری از نفت را کرده بود تا 
از درآمد آن برای حل برخی مســائل ســاختاری کمک بگیرد. در این شرایط با 
محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض 
از بانک مرکزی به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد که 

پیامد آن تورم است. 

مسئله دوازدهم

بحران بانک ها
در سال های                                                                                                                   اخیر با اجبار بانک ها                                                                                                                                                                               به حسابرسی بر مبنای استاندارد 

رتبه در کل

50
بین المللی IFRS، زیان انباشــته آنها                                                                                                                                                                               در صورت های                                                                                                                   مالی نمایان 
شده است. همان زیانی که سال ها                                                                                                                                                                               با روش های مختلف حسابداری 
از دیده هــا                                                                                                                                                                               پنهانش می                                                                                                                                                                               کردند و حســاب ها                                                                                                                                                                               را طــوری طراحی 
می                                                                                                                                                                                                                                                            کردند که این زیان دیده نشود. در سال های                                                                                                                   اخیر اما صورت های                                                                                                                   مالی با استاندارد 
بین المللی تهیه می                                                                                                                                                                                                                                                            شود و امکان حساب سازی محدود شده و بنابراین بحران بانک ها                                                                                                                                          

                                     بیشتر خود را نشان داده است. در همین شرایط بيش از 90 درصد از بار تامین مالی 
بنگاه های تولیدی وابسته به بانک هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به 
منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می تواند به تمامی بخش های 
اقتصــاد تســری یابد. سیســتم بانکی اکنون بــا حجم باالي مطالبــات معوق و 
مشکوک الوصول مواجه اســت. از سوي ديگر برخی ســرمايه گذاري ها                                                                                                                                                                               به انجماد 

دارايي هاي آنها منجر شده است.
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موانع کسب وکار
سازی و پیامدهای آنسیاست های خصوصی 

بحران بانک ها

های توسعه گردشگریچالش

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

بازار جهانی انرژی

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

رونق اقتصادی/ رکود 
حجم باالی بدهی های دولتتقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی

بودجه دولت

بحران صندوق های بازنشستگی

های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 

بیکاری

تورم

نرخ ارز

های اقتصادی مسائل ساماندهی فعالیت 
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

شتیفقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معی
سرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی

طلباناصالح اصولگرایان گرایاناعتدال غیر از سه جناح خارج از قانون اساسی

تفاوت رتبه بندی  مسائل اقتصادی ایران در نگرش های سیاسی متفاوت طبق نظرسنجی صورت گرفته
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مسئله سیزدهم

حجم باالی بدهی های                                                                                                                   دولت
دولت در داخل بدهي هاي سنگيني به بخش خصوصي، بانك ها و 

رتبه در کل

66
بانك مركزي دارد. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که 
سبب می شــود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با 
کمبود منابع جهت سرمایه گذاری مجدد روبه رو شود. نحوه تامین 
مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین المللی نه چندان مناسب و عدم 
دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب، با مشکل روبه روست. نتایج انتشار و فروش اوراق 
بدهی، به عنوان راه حلی که دولت آن  را پیگیری کرد، در ســال 1397 بيشتر خود را 

نشان خواهد داد.

مسئله چهاردهم

بحران صندوق های                                                                                                                   بازنشستگی
مشکل اساســی صندوق های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد 

رتبه در کل

69
است. بدعت برداشت دولت ها از منابع این صندوق ها نیز به منزله تیر 
خالص بر پیکره ایــن صندوق ها بوده اســت. نتیجه چنین روندی 
ورشکسته شدن تعداد زیادی از صندوق های بازنشستگی کشور است 
که از آن به عنوان یکی از بحران های ســال های آینده یاد می شــود. این موضوع از موارد 
حل نشده اقتصاد ایران است که در سال جاری نیز چالش های                                                                                                                   آن دردسرساز خواهد بود و 

باید به عنوان یکی از مسائل اصلی از آن یاد کرد.

مسئله پانزدهم

سیاست های خصوصی سازی و پیامدهای آن
شکل نگرفتن خصوصي ســازي واقعي و کوچک نشدن دولت به 

رتبه در کل
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عنوان یکی از چالش های                                                                                                                   مهم اقتصاد شناخته مي شود. اينكه در 
دوره 10 سال نخست خصوصی سازی ها                                                                                                                                                                               پس از ابالغ اصل 44، تنها 
13 درصــد از واگذاري هــا در بيــش از يــك دهه گذشــته به 
بخش خصوصي واقعي رسيده است، نشــان مي دهد چابك سازي اقتصاد از طريق 
خصوصي سازي محقق نشده است. شــكل گيري بخش شبه دولتي به واسطه اين 
خصوصي ســازي ها به چالشي جديد براي اقتصاد ايران بدل شده است كه در سال 

جاری نيز همچنان حائز اهميت است. 

مسئله شانزدهم

چالش های توسعه گردشگری
چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری سال گذشته در میان مسائل فرهنگی جا 

رتبه در کل

79
گرفته بود اما در سال جاری به عنوان مسئله اقتصادی از سوی خبرگان 
مطرح شده است. افزایش نرخ ارز در ایران، هزینه گردشگران خارجی 
برای حضور در ایران را کاهش داده اســت چراکه پول خارجی، قدرت 
خرید زیادی در ایران پیدا کرده است. برای جذب گردشگر و استفاده از ظرفیت این صنعت 
برای رشــد اقتصاد، نیاز به حل چالش های                                                                                                                   ساختاری توسعه گردشگری وجود دارد. این 

موضوع نیز در سال جاری به عنوان مسئله چالش برانگیز شناخته شده است.

پراکنش  مسائل اقتصاد ایران در سال 97  روی نقشه اهمیت- عدم قطعیت

با جهش قیمت دالر در اقتصاد ایران بار دیگر به مانند سال 1391 افت ارزش پول ملی به یک سوم اتفاق افتاده که این موضوع 
به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. بر این اساس قدرت خرید در میان طبقات متوسط و پایین تر از متوسط کاهش 
خواهد یافت و این موضوع به مسئله ای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.
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تیرت یک

مسئله هفدهم

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل
از تلفات و خسارت های باالی ناشی از سوانح جاده ای که بخشی از آن به خاطر 

رتبه در کل

84
ناایمن بودن جاده هاســت تا موانع توســعه تجارت و رسیدن ایران به نقش 
ترانزیتی در منطقه به دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل ونقل ترانزیتی در این 
حوزه قابل دســته بندی است. در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهم ترین 
زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل و نقل شهری است. انواع مالحظات 
در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست محیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش بخشی روانی 
به شهروندان و کاهش زمان از دست رفته برای رفت و آمد و در نتیجه دست یابی به عملکرد بهتر 

کسب وکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهم ترین فواید توجه بیشتر به آن هستند. 

مسئله هجدهم

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات
پیش بینی می شود که بازار فناوری اطالعات در سال پیش رو همچنان 

رتبه در کل
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محبوبیــت خــود را حفظ کند و عطــش اعتیادگونه خریــداران و 
به روزکنندگان ابزار فناوری اطالعات، پویایی این بازار را تضمین کند. 
همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت 

این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبه رو می شود. بازار فناوری اطالعات در کشورهایی که 
جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمــوال از پررفت وآمدترین و جذاب ترین بازارها 
محســوب می شــود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر 
زیرساخت های فناوری اطالعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می شود قرار دارد و به نظر 
می رســد که توسعه زیرساخت ها در سال 1397 با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال های 

اخیر تداوم یابد. 

مسئله نوزدهم

بازار جهانی انرژی
بازار جهانی انــرژی با اعمال تحریم های                                                                                                                   نفتی علیه ایران با شــوک 

رتبه در کل
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جدیدی همراه خواهد شد. برخی کشور ها خود را برای جایگزینی نفت 
ایران آماده کرده اند که این موضوع نیز از چالش های                                                                                                                   اقتصاد ایران در 
سال جاری به حساب می                                                                                                                                                                               آید چراکه درآمد نفتی کشور را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. مســئله بازاریابی و تالش برای حفظ سهم ایران در بازار انرژی از مسائل 
پراهمیت سال جاری است. بازاری که پس از چانه زنی های                                                                                                                   سنگین در اوپک برای ایران 
حفظ شد و در طرح فریز نفتی نیز از آن کاسته نشد، حاال با تهدید جدی مواجه شده است. 
ممکن است تحریم نفت ایران به پایان طرح فریز نفتی نیز بینجامد و سایر کشورهای نفتی 

بار دیگر به جای ایران به نفت فروشی بپردازند.
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گزارش آینده پژوهی ایران در سال 1397 
در میان 100 مســئله اصلی ایران در این 
سال به دسته بندی و اولویت بندی مسائل 
از سه منظر »مهم ترین روندها«، »مهم ترین 
عدم قطعیت هــا« و »مهم ترین عوامل در 
حال ظهور« با نظر پژوهشگران آینده بان 

نیز پرداخته است.

درباره که مسائلیهستند مهمترین عدمقطعیتها،
سرنوشتآنهاتاپایانسال۱۳۹۷ابهامزیادیوجوددارد.
پیچیدگی و پرشمار تعیینکننده عوامل وجود بهدلیل
اینمسائل درباره دقیقی پیشبینی نمیتوان شرایط
آیندههای میتواند آنها تحوالت وسمتوسوی داشت

متفاوتیرابرایایرانرقمبزند.
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مهم ترین عدم قطعیت های ایران 
در سال 1397

مهم ترین عوامل در حال ظهور 
ایران در سال 1397

مهم ترین روندهای ایران
در سال 1397 ترین های                                                                                                                   مسائل ایران 

از سه زاویه

مسئله بیستم

تقابل کسب و کارهای نوپا و سنتی 
کسب و کارهای نوین در سال های                                                                                                                   اخیر به شدت در مسیر توسعه قرار گرفته اند 

رتبه در کل
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و هرکدام با ورود به بازاری سنتی به ایجاد تحول در نظام توزیع آن بازار دست 
می                                                                                                                                                                               زند. همین موضوع در مواردی به تقابل صنوف سنتی با این کسب و کارها 
منجر شده است. پدیده هایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل و نقل شهری و 
تاکسی ســرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت هایی از سوی آژانس داران و صاحبان 
قبلی این مشاغل، همراه شد. پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 97، کسب وکارهای نوین جایگاه 
بیشتری  در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسب و کارهای سنتی با این نوع 

مشاغل از جمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود. 

مسئله بیست و یکم

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری
طرح بازآفرینی شــهری از سوی دولت به عنوان یک طرح ملی برای 

رتبه در کل
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احیای بافت های                                                                                                                   فرسوده دنبال می                                                                                                                                                                               شود. دولت برای این طرح سازمان 
بازآفرینی شهری تاسیس کرده تا مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری 
آن را دنبال کند. برای این بخش بودجه قابل توجهی درخواست شده 
و بر روی اشتغال زایی آن حساب ویژه ای باز شده است. طرح بازآفرینی شهری عمال از سال 
1396 کلید خورده و اهداف کمی برای آن مشخص شده است. با جدیتی که دولت در 
این زمینه به کار بسته است، در سال 97 نیز به عنوان مهم ترین طرح بازآفرینی و نوسازی 

شهری مطرح خواهد بود.

موضوعات »نرخ ارز«، »موانع کسب و کار«، »ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای حاکمیتی 
خارج از دولت«، »فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی« و »چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری« به 
مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شده اند.
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