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  يبخش عموم تيرياصالح مد يقواعد كاربرد

 بندي اصالحات ساختاريهاي اولويتشيوه. 2

 

 

 
 

 

 دهيکچ

با حجم انبوهی از مسائل مواجهند. ذینفعان حل این  معموالًسیاستگذاران اقتصادي یا قانونگذاران 

هرست در ف معموالًعمومی و خصوصی و نیز نهادهاي سیاستگذاري یا مشورتی، هاي شمشکالت در بخ

آید که می حل براي آنها مشکل چندانی ندارند. اما مشکل آنجا به وجودکردن مسائل و حتی ارائه راه

 مسائل برسد. بندي اولويتنوبت به 

صیص منابع تا نظارت، کدام مسائل ي و در مراحل مختلف بعد از آن، از تخسیاستگذاراینکه در روند 

اصالحات را از كجا شروع كنيم و چطور در روند »که  سؤالاهمیت داشته باشند و پاسخ به این 

یري و گهاي تصمیمفرآیندناپذیر محل مناقشه پایان معموالً، «اجرا، بهترين مسير را انتخاب كنيم

 است.  بندياولویت

شروع عوارض بیماري و در مراحل اولیه آن، نسخه پیچی و رویه معمول به این صورت است که با 

تدوين استراتژي جديد، شود، اما سیکل می اصالحی آغازهاي درمان اولیه نیز در قالب تهیه برنامه

ار کند تا بدان جا که ساختمی در این کشورها ادامه پیداها مدت تا اصالح استراتژي و تغيير استراتژي

خستگي سياستي دچار و حتی عموم مردم به نوعی  وکارکسبو نیز جامعه  سیاستگذاري و اجرایی

. كنندمي نشدني و حتي فرماليته تلقي ،شده و هر اصالح ساختاري جديد را نيز تا حدود زيادي

، درست کراتیکروانجام وظیفه بوخاطر به صرفاًکراتیک و تقنینی، رودر چنین فضایی است که بدنه بو

ه سیاست و استراتژي مشغول است، بدون آنکقانون و ولید سند، به تدوین و تصویب همانند یک ماشین ت

 به سرانجام آنها امید چندانی داشته باشد. 

مقطعیِ ي هاتفاوتی نسبی بدنه کارشناسی و حتی افکار عمومی نسبت به برنامهرسد بیمی نظربه

 .نصیب نمانده باشدان نیز از این عارضه بیعه در ایرتوس مدتمیانهاي تحول و اصالح ساختار یا برنامه

در راهبردهاي اصالح ساختار و  پیدرتغییرات پیها، در آسیب شناسی سردرگمی در تعیین اولویت

 به یک یا چند مورد از دالیل زیر اشاره معموالًاصالح ساختاري، هاي طور کلی عدم موفقیت برنامهبه

 شود:می

 رشفافيغ اي رمشترکيغبندي تيروش اولو، 

 تعيين اولويت فرآينددر  اشتباه گرفتن ابزار مناسب، 

 تصميم گيري و تعيين اولويت فرآينددر  نداشتن ابزار انتقال مناسب، 
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 عموم يفهم برا رقابليو غ دهيچيپ يروش شناس، 

 اصالحات شيپامعتبر  ينبود متول، 

 ذينفعان مسئله، 

  تحولهاي برنامه درآربيتراژ سياسي. 

و رسیدن به مبناي مناسب براي تعیین اولویت اصالحات اقتصادي ساختاري، ها ن مناقشهبراي رفع ای

 پردازد. می هاشده است که گزارش حاضر، به معرفی برخی از این شیوهسازي خاصی پیادههاي شیوه

سازمان اصالحات ساختاري  بنديمعرفی شده در این گزارش، شامل روش ارزیابی و اولویتهاي روش

، روش تعیین اولویت اصالحات ساختاري بر مبناي گزارش (OECD) يو توسعه اقتصاد يارهمک

 است.  (EBRDو توسعه اروپا ) يبانک بازسازو روش  (GCRي جهانی مجمع جهانی اقتصاد )پذیررقابت

 در کنار در نظر گرفتن موارد ذکر شده در فوق، در نکات زیر مشترك هستند:ها ن روشای ههر س

 ( هستند،يفيك يرهايبا در نظر گرفتن متغ) كمّي 

 قابل فهم و قابل انتقال دارند،  ،منطق ساده 

 است ريامکانپذ يآنها به راحت شيپا. 

مذکور یا تلفیقی از آنها و با در نظر گرفتن یا اضافه کردن هاي توان براساس شیوهمی رسدمی نظربه

عنوان ناحیه مورد مقایسه(، شیوه انداز بهتعیین کشورهاي حوزه چشم مثالًمقتضیات بومی کشور )

 ، میزانمدتمیانهاي کرده و در طی برنامهسازي اصالحات ساختاري مناسب ایران را پیاده بندياولویت

 پیشبرد آنها را ارزیابی کرد.

  

 مقدمه

 دارند کهآنها، مصمم هستند. آنها باور نبندي و مشکالت و اولویتها در شناسایی آسیب معموالًافراد 

 نگاهشان به مشکالت ممکن است محدود یا ناقص باشد. در چنین فضایی است که:

 دانند، می آموزش و درمان مثالًبر  تأکیدحالل اصلی مشکالت را کوچک کردن دولت با اي هعد 

  دانند، می ها را درمان اصلیوکارکسببرخی دیگر مشکالت مربوط به محیط 

 عنوانآزادسازي بازار کاال، بازار کار، تجارت، حساب سرمایه و...( را به برخی دیگر آزادسازي )اعم از 

 کنند، می حالل مشکالت تجویز

  کنند، می ي را توصیهوربهرهي و رشد متکی بر وربهرهبرخی توجه به 

 دانند،می روکراسی گسترده را دواي دردوزدایی و ببرخی مقررات 

  د، داننمی آب را اولویت اول مسئلهبرخی 

 دانند، می تورم در سطوح پایین را مقدمه حل بقیه مشکالتسازي برخی کنترل و پایدار 
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  کنند، می اصلی ارزیابی مسئلهبرخی اشتغال را 

  دانند، می اختالف درآمد و ثروت را آسیب اصلی مسئلهبرخی 

 دانند، می برخی ساختار متمرکز دولت را مشکل اصلی 

  دانند،می مشکل اصلیبرخی ساختار بودجه دولت را 

  دانند، می و حالل مشکالت مسئلهبرخی سیاست خارجی را 

 کنند، می ستانی درست را تجویزبرخی استقالل درآمدهاي دولت از نفت و مالیات 

 کنند، می دولتی جستجوهاي دواي درد را در کاهش مداخله و واگذاري شرکتاي هعد 

 شتري دارند، برخی نسبت به اقتصاد غیررسمی حساسیت بی 

 شمارند، می برخی دیگر اصالح وضعیت نهادهاي عمومی غیردولتی را معضل بزرگ 

 دهند،میها اولویت را به اصالح سیستم مدیریت انرژي و یارانهاي هعد 

 دانند، می برخی مشکالت کشاورزي را شایسته توجه بیشتر 

 کنند، می برخی صنعتی شدن را تجویز 

 دانند،می خرد و متوسط را اولویتي هابرخی توجه به بنگاه 

 دانند، می اقتصادي و اجتماعی را خطر اولهاي نشینی و آسیببرخی حاشیه 

 دانند، می ي را مشکل اولگذاربرخی نبود سرمایه 

 دانند، می را اولویت اولها بنیانو حمایت از دانشسازي بنیانبرخی دانش 

 دانند، می  ج اساسیرا عالسازي برخی مبارزه با فساد و شفاف 

 دهند و تالش دارند آن را در اولویت قرار دهند، می مین اجتماعی هشدارأبرخی نسبت به آینده ت 

  دولت توجه بیشتري دارند، هاي بدهی مسئلهبرخی نسبت به 

 کنند.می دیگر اصالحات سالمت را اولویت اصلی ارزیابیاي هعد 

نی و اجتماعی و اقتصادي براي در اولویت قرار دادن این همه اما مگر یک اقتصاد چه مقدار منابع انسا

 حل آنها را دارد؟ براي راهکار سازي مشکل و پیاده

دهد که افراد، بسته به نوع تخصص، سطح تخصص، نوع و میزان می فوق همچنین نشانهاي مثال

ر رند. به این ترتیب، قابل تصوتجربه و... در زوایا یا ارتفاعات دید متفاوت نسبت به هم و اقتصاد قرار دا

ی از تدوین و اجراي یک استراتژي بر اساس یک یا چند اولویت خاص مدت است که چگونه و به راحتی،

دیگر نگاه به اقتصاد قرار دارند، با استفاده از هاي یا افرادي که در زوایا یا ارتفاعها نگذشته است که گروه

 سیاسی، عنان کار را در دست گرفته و روز از نو، روزي از نو. هاي در سیکل عمدتاًمختلف، هاي روش

کنند، یم همچنین، به سادگی قابل تصور است که در چنین فضایی که افراد در فضاهاي مختلف سیر

 در ادبیات اصالحات معموالًو حتی گفتگو به راحتی ممکن نیست. به همین دلیل است که سازي اجماع
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داشته باشيد و  1سعي كنيد در مواجهه با مشکالت، نماي ديدِ پرنده شود کهمی ساختاري توصیه

  اما چطور؟ آیا چنین چیزي ممکن است؟از باال به مسائل نگاه كنيد. 

ایگاه اقتصادي، به جهاي سیاستبندي ، این گزارش ابتدا با مروري بر طبقهسؤالبراي پاسخ به این 

بندي توسعه داده شده براي اولویتهاي ادامه، روشپردازد و در می اصالحات ساختاري در اقتصاد

 شود.می مشکالت و چگونگی پایش اصالحات ساختاري در اقتصاد توضیح داده

 

 مخاطبان گزارش

 کالن یا انتخاب بینهاي گیريمخاطبان اصلی این گزارش افراد مختلفی هستند که در معرض تصمیم

تواند براي می ري قرار دارند. مطالعه این گزارش همچنینگوناگون براي اجرا یا قانونگذاهاي اولویت

یوه نیز از بابت شها هاي اقتصادي و مشاوران سیاستی مفید باشد. احزاب سیاسی و رسانهطراحان سیاست

 توانند از آنمی دار در افکار عمومیدهی به مطالبات و یا پرهیز از تقویت مطالبات غیراولویتجهت

  2.مند شوندبهره

 

 تعاريف و تقسيمات

 هاي اقتصادي، هرها و سیاستفرآیندتر کردن در ادبیات اقتصادي مرسوم است که براي قابل توضیح

گیرد، با برمیاي خاص را درکنند. هر بخش حوزهبندي میاقتصاد را به چهار بخش مختلف تقسیم

 ص به خود دارد. شود و ابزار دخالت و اثرگذاري مخصونشانگرهاي مخصوص به خود سنجش می

 

 هاي مختلف اقتصاد. بخش1جدول 

 نشانگر يا ابزار كليدي حوزه عمل بخش

 نرخ سود، میزان نقدینگی بانک مرکزي و شبکه بانکی پولی

 درآمدها و مخار ج، بدهی  دولت مالی 

 نرخ ارز، حجم واردات و صادرات تجارت خارجی خارجی

 تورم، اشتغال رشد، خانوارها، تولیدکنندگان و... واقعی

 

شدت به همدیگر مرتبط هستند و هرگونه تغییر در یک بخش، مستقیماً یا با واسطه، ها بهاین بخش

رتیب، ن تای هدهد. بها را متأثر کرده و تعادل اقتصاد را از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت میسایر بخش

                                                 
1. Bird's-eye view 

 تر از گزارش، جزئیات فنی، ساده شده یا نادیده گرفته شده است.برای استفاده راحت .2
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ها ایر بخششود و سبخش خاصی متأثر می صرفاًگونه نیست که تصور کنیم که با تغییر در یک بخش، این

 ریزي کرد. توان در آرامش، به شیوه دیگري برنامهرا می

هاي هاي چهارگانه فوق، از سیاستهاي اقتصادي براي تأثیرگذاري بر بخشها یا حاکمیتدولت

راي ب طور که اشاره کردیم، سیاست در اینجا یعنی طرح خاصکنند. همانمختلف اقتصادي استفاده می

 اثرگذاري بر یک هدف خاص.

ها، نديبها وجود دارد. یکی از تقسیمهاي مختلفی از این سیاستبنديدر ادبیات اقتصادي، تقسیم

 ها به سه دسته مختلف براساس محل تأثیر و اصابت سیاست است.تقسیم سیاست

 

 هاي اقتصادي. انواع سياست2جدول 

 عهزيرمجمو نقطه اصابت مستقيم نوع سياست

هاي مدیریت سیاست

هاي )سیاست 1تقاضا

 (کنندهتثبیت

مقدار تقاضاي کل از 

 کاالها و خدمات

 هاي مرتبط با پول )سیاست پولی(سیاست 

 هاي مرتبط با بودجه دولت )سیاست مالی(سیاست 

هاي سیاست

 2جابجایی مخار ج
 0هاي مرتبط با نرخ ارزسیاست تجارت خارجی

هاي سیاست

حات )اصال 4ساختاري

 ساختاري(

توان تولید کل اقتصاد، 

اقتصاد سیاسی، نهادهاي 

 مرتبط با توان تولید

تولیدات، ارتقاي دانش و سازي وري، متنوعارتقاي بهره

ردن پذیر ککار، رقابتوفناوري تولید، بهبود محیط کسب

سازي در مقابل تولید، مقررات تجارت، منعطف یا مقاوم

هاي ضدفساد، تغییر ستهاي داخلی و خارجی، سیاشوك

 روش انجام وظایف دولت و ...

 

توان انتظار هدف خاص را داشت. بندي فوق این است که از هر سیاست مینتیجه منطقی تقسیم

افزایش حقوق کارمندان، تقاضاي کل کاال  مثالًتوان انتظار داشت افزایش بودجه دولت و مثال می براي

توان انتظار داشت سیاستگذار مالی )دولت( با اجراي این سیاست مالی، و خدمات را افزایش دهد، اما نمی

را زیهاي خارجی تأثیرگذار باشد. وري را هم افزایش دهد یا بر انعطاف یا استحکام در مقابل شوكبهره

ن مسائل اساساً موضوعات مربوط به ساختار اقتصاد هستند. به قول معروف اینجاست که پول، دواي ای

 نیست.هر دردي 

در محدوده زمانی  معموالًکه نقطه اصابت مستقیم مشخص دارند، هاي اقتصادي همچنانسیاست

 کنند و از هر سیاست باید انتظار اثرگذاري زمانی مشخصی را داشت. مشخصی نیز عمل می

                                                 
1. Demand Management Policies 

2. Expenditure Switching Policies 

سیاست  ها،به همین دلیل اين دسته از سیاست كند،ردات و صادرات تغییر ميتوان و میزان وا با كاهش و افزايش نرخ ارز، .3

 شوند.تغییر مخارج نامیده مي

4. Structural Policies 
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 هاي اقتصادي به تفکيك زمان تأثير. انواع سياست3جدول 

 محدوده زماني تأثير نوع سياست

 مدتمدت و میانکوتاه اي مدیریت تقاضاهسیاست

 مدتمدت و میانکوتاه هاي تغییر مخار جسیاست

 بلندمدت هاي اصالح ساختارسیاست

 

لندمدت تواند ساختار اقتصاد در بکمک به افزایش دانش فنی تولیدکنندگان می مثالًن ترتیب ایهب

 بتوان چنین تغییري را ایجاد کرد. را متحول کند، اما بعید است با کاهش و افزایش حجم پول 

 

 داليل عدم موفقيت اصالحات

توانند از طریق می معروف است که کشورهایی که ساختار اقتصادي آنها معیوب است، تا آن هنگام که

ص ساختار اقتصادي و عوارض آن ازجمله یدیگر، نقادهنده تسکینهاي رانت منابع طبیعی یا روش

پذیري اندك را جبران کنند و تا زمانی که فضاي مالی الزم براي سیاستگذاري تي پایین یا رقابوربهره

یا انجام وظایف دولت وجود دارد، یا شرایط فضاي اقتصادي به عرصه سیاسی منتقل نشده است، اقدام 

 دهند.خاصی در جهت اصالح ساختار اقتصاد انجام نمی

پیچی اري و در مراحل اولیه آن، نسخهرویه معمول به این صورت است که با شروع عوارض بیم

دالیلی که گفته خواهد شد، شود، اما بهمی اصالحی آغازهاي و درمان اولیه نیز در قالب تهیه برنامه

ورها در این کشها مدتتا تدوين استراتژي جديد، اصالح استراتژي و تغيير استراتژيسیکل 

موم و حتی ع وکارکسبذاري و اجرایی و نیز جامعه کند تا بدان جا که ساختار سیاستگمی ادامه پیدا

خستگي سياستي دچار شده و هر اصالح ساختاري جديد را نيز تا حدود مردم به نوعی 

راتیک و کرو. در چنین فضایی است که بدنه بوكنندمي نشدني و حتي فرماليته تلقي ،زيادي

 ند یک ماشین تولید سند، به تدوین وکراتیک، درست همانروانجام وظیفه بوخاطر به صرفاًتقنینی، 

تصویب سیاست و استراتژي مشغول است، بدون آنکه به سرانجام آنها امید چندانی داشته باشد. در 

عنوان به 2330از گرجستان پیش از آغاز اصالحات ساختاري سال  معموالًادبیات اصالح ساختاري، 

که طی چهارده شود، به طوريمی م بردهبارز خستگی از سیاستگذاري اصالحات ساختاري نا مثال

و میان تحول  مدت، چندین برنامه کوتاه1991سال پس از استقالل از شوروي سابق در سال 

 با معموالًکه صحبت از یک برنامه جدید، ساختاري تدوین، اجرا و با شکست مواجه شد، به طوري

. این پدیده در بسیاري از کشورهاي شدمی تفاوتی در سطوح سیاستگذاري و افکار عمومی مواجهبی

 توان آنمیبراي مثال شود. ایران، یکی از این کشورهاست که می در حال توسعه دیگر نیز مشاهده

 توسعه مشاهده کرد. مدتمیانهاي را در نوع برخورد عمومی با برنامه
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ن این دالیل شود. برخی از مهمتریمی از عوامل مختلفی یاد مسئلهدر آسیب شناسی بروز این 

 عبارتند از:

 

 اشتباه گرفتن ابزار مناسب .1

تواند برخی عیوب ساختاري را با ابزار می کند،می دهد که سیاستگذار یا قانونگذار تصورمی هنگامی رخ

تثبیتی مدیریت تقاضا، یا جابجایی مخار ج تغییر دهد. عکس این اتفاق نیز متعارف است و در هنگامی 

شکل تواند ممی مدیریت تقاضا اعم از انضباط، انبساط و انقباض پولی و مالی هايکه به وضوح، سیاست

انی اندازد یا به گفتار درممی را حل کند، سیاستگذار به تصور ساختاري بودن مشکل، درمان را به تعویق

 کند. پردازي عجیب و غریب پرداخته و از ابزار در دسترس استفاده نمییا ایده

 

 قال مناسبابزار انتنداشتن  .2

به  تواندمی کنندمی یا ارتفاعات متنوع سیرها فراهم شدن امکان انتقال تصویر به افرادي که در افق

گیري نگاه جمعی دیدهِ پرنده کمک کند. ابزار مذکور همچنین باید امکان تکمیل نگاه فردي و شکل

تبادل شده بدون امکان هاي دادهبا تکثر  صرفاًصورت، افراد سنجش را نیز به افراد بدهد. در غیر این

سنجش آنها مواجه خواهند شد. یکی از مفیدترین رویکردها براي فراهم شدن امکان گفتگو و مهمتر از 

مّی و کها، کمّی کردن آنهاست. البته نباید فراموش کرد که همه پدیدهها، آن، قابل سنجش کردن گفته

اقتصادي محض، خطا و  صرفاًمقداري یا هاي لیلحتی اقتصادي نیستند و محدود کردن تحلیل به تح

 توان براي متغیرهاي کیفی نیز از طرقمی حتی خطرناك است، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که

 متعارف سنجش متغیرهاي کیفی، مقدار کمّی تعریف کرده و روابط آنها راهاي مختلف، ازجمله پیمایش

، احساس فساد، احساس تبعیض، کنندهاعتماد مصرفهاي داد )شاخصربا سایر متغیرها مورد سنجش قرا

 کیفی مقداري شدههاي هایی از این شاخصو ... مثال کنندهاعتماد به حاکمیت، پیچیدگی رفتار مصرف

کان بدون آن، امزیرا اصالح ساختار است، هاي گرایی، فصل مشترك تمام برنامهبر کمّی تأکیدهستند.(. 

مثال، کمیسیون اروپایی، بانک بازسازي براي و پایش آنها در هنگام اجرا وجود ندارد، ها تمقایسه اولوی

( و سایر نهادها یا مراکز متولی OECD(، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )EBRDو توسعه اروپا )

 ذارگ ااصالح ساختار یهاي اصالح ساختار افتصاد در کشورهاي مختلف، به کرات در روش شناسی برنامه

 1.کنندمی تأکیدگرایی خود براي کشورهاي زیرمجموعه، بر اهمیت کمّی

                                                 
 :دیمراجعه کن ریز یهانکیبه ل شتریاطالع ب یبرا .1

http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition -

indicators.html 

 http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm 

 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition
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 غيرمشترک يا غيرشفافبندي روش اولويت .3

 ممکن است: 

 ( رفاًصها نیاز به ساختاري بودن اصالحات و نه حل آن مثالًجعبه ابزار مناسب انتخاب شده باشد 

 اجماع باشد(، مورد  پولیهاي با کم و زیاد کردن بودجه دولت یا کل

 ،افراد یا سیاستگذاران دغدغه رسیدن به دیدجمعی را داشته باشند 

  ابزار مناسب انتقال و قابل سنجش زوایاي دید مختلف هم فراهم باشد )طرفین در کنار

 کنند(، می کیفی، از ابزارهاي کمّی استفادههاي تحلیل

چنین فضایی، دیدن و شنیدن و نگاه وجود نداشته باشد. در بندي شناسی مشترك اولویتاما روش

دهیم به یک اندازه اهمیت دارد! کنیم یا گوش میکردن و گوش دادن هست، اما همه آنچه بدان نگاه می

شوند و مشکل نگاه جامع مشترك می مناظر نزدیک و دور و بزرگ و کوچک، همه به یک اندازه دیده

 همچنان باقی است. 

 

 فهم براي عمومپيچيده و غيرقابل شناسي روش .4

اده شناسی پیممکن است سیاستگذار و مجریان در نهایت به نماي دید مشترك رسیده باشند، اما روش

هاي پیچیده باشد که براي عامه مردم )و حتی سایر بخشاي هشده براي رسیدن به فهم مشترك به انداز

حالتی بعید نیست که همراهی بدنه کارشناسی( همانند جعبه سیاه بوده و قابل فهم نباشد. در چنین 

یشه ر مسئلهپیاده شده ایجاد نشده و اجراي سیاست با مشکل مواجه باشد. این هاي اجتماعی با سیاست

بسیاري از مشکالت  أشود و منشمی نام برده 1غفلت عقاليياز آن به  دارد که اصطالحاً ايهدر پدید

 مدتاًعبراساس این پدیده، هنگامی که هزینه )اقتصاد سیاسی در کشورهاي با منبع طبیعی زیاد است. 

افکار  اقتصاد سیاسی، بیش از منافع آن براي افراد باشد، فرآیندذهنی( کسب اطالع یا سردرآوردن از یک 

ود که شمی ن دلیل، توصیهای هکند. بعمومی تمایلی به فهم و در نهایت، همراهی با آن اصالح پیدا نمی

 مکان براي عامه مردم، ساده و قابل فهم شود.اصالحات ساختاري تا حد ا

 

 نبود متولي پايش اصالحات .5

تصور کنید نگاه مشترك ایجاد شده، براي سیاستگذار، مجري و مردم هم قابل فهم است، اما نهادي وجود 

به معناي نهاد جدید از سایر نهادهاي سنتی اقتصادي، بلکه به معناي مشخص شدن  ندارد )نه الزاماً

، ثر داشته باشد. در چنین فضاییؤبر شیوه اجراي این نقشه راه نظارت م معتبرطور عین( که بهمتولی م

متصور است. به همین دلیل،  احتمال کندي یا انحراف از مسیر یا تغییر مسیر اصالحات ساختاري کامالً

                                                 
1. Rational Ignorance 
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هاي ستسياش پاي شود که در مسیر اصالحات ساختاري، ایجاد یا تعیین متولی معتبرمی گفته معموالً

براي کشورهاي عضو  کنندهثر وجود نهاد پایشؤتجربه م ضروري است. در این زمینه، 1اصالح ساختار

OECD  بخش پایش ساختار»در قالب( »Structural Surveillance Division یا )« کمیسیون

 ت. قابل ذکر اس 2در زمینه پایش اصالحات ساختاري در کشورهاي عضو این اتحادیه« اروپایی

 

 ذينفعان مسئله .6

 ندفرآی، مانع موفقیت ذينفعان مسئلهممکن است موارد فوق رعایت شده باشد، اما عامل مهمی به نام 

 وجود آید: هاصالح ساختاري گردد. این مشکل ممکن است در دو حالت ب

 یا اصالح ساختار،  مسئلهحل رسیدن به راه فرآیندنادیده گرفتن ذینفعان در  (الف

 فرآیندبالقوه هستند در  ايهسیاسی یا رسان ذینفعانی که داراي قدرت اقتصادي،فشار  (ب

 یا اجراي اصالح ساختاري. سازي اجماع

توان از طریق دخالت دادن می ذینفعان با اصالح ساختاري مورد نظر، مسئلهبسته به نوع ارتباط 

شار ذینفعان خاص با هدف کاهش گیري و یا روشنگري اجتماعی در مورد ففرآیند تصمیمذینفعان در 

 را تخفیف داد.  مسئلهفشار، این 

 

 تحولهاي طرحدر آربيتراژ سياسي  .7

ر کند، تالش طرفین درگیمی تحول ساختار مشکل ایجادهاي یکی از مواردي که به کرّات در مسیر برنامه

رت به دو صو غالباًعارضه ي سیاسی از برنامه اصالح ساختاري است. این برداربهرهدر برنامه تحول، براي 

تقیم ي غیرمسبرداربهرهي مستقیم از ثمرات طرح تحول )از مسیر افزایش رضایت سیاسی( و یا برداربهره

کند. در چنین فضایی است که می سیاسی اجراي طرح به طرف مقابل( بروزهاي )از مسیر تحمیل هزینه

متمایل به هر گروه، نسبت به هاي ت و رسانهسیاسی در عرصه حزبی یا مجلس یا دولهاي گروه معموالً

 ثر شروعؤکنند و کار، در نهایت، ناقص یا غیرممی گیري سیاسی پیداتحول، موضعهاي اجراي طرح

، شکست يدر چنين ساختارشود. می شود و یا اندکی پس از آغاز با مشکالت متعدد مواجهمی

 ( آن تبديلFeatureمشخصه ) به هك سيستم (Bug)اصالحي، نه اشکال هاي برنامهسياسي 

 شود: می بینیدو راهکار پیش معموالًبراي رفع این عارضه شود. مي

 :هايکه نفع یا هزینه سیاسی اجراي طرح ايهبه گون راهکارهاي فني غيرسياسي كردن اصالحات 

یر، گتصمیمهاي طرف اقتصادي تحول ساختاري براي طرفین حاضر در فضاي سیاسی متعادل شود تا اوالً

                                                 
1. Structural Policies Surveillance Division 

2. http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/index_en.htm 
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 منتقد یا معارضهاي به طرف کننده و مجري، از بیم هزینه سیاسی، از آن شانه خالی نکنند و ثانیاًمصوب

ها از این شیوهبراي مثالی ي سیاسی از هزینه احتمالی براي طرف مقابل را ندهد. برداربهرهسیاسی امکان 

 .1انرژي اشاره کردهاي رانه حاملي سوخت براي اصالح یاگذارقیمتسازي توان به خودکارمی

  :که که مجري و طرف سیاسی مقابل، با صورتیبهراهکار سياسي غيرسياسي كردن اصالحات

ی ي سیاسبرداربهرهکنند از هرگونه رفتاري که می آورند و توافقمی مشارکت همدیگر طرح را به اجرا در

وش، در جریان اصالح از این ر ايهد. نمونمستقیم یا غیرمستقیم از طرح را تشدید کند خودداري کنن

دیگر هاي ن صورت که مجري با دعوت از طرفای هشد. بسازي ریزي در اتریش پیادهساختار بودجه

ریان و در ج به نام همديگر و با مشاركت هم اعالم و اجرا كنندسیاسی به توافق رسیدند که طرح را 

 هزینه به گروه مقابل را نداشته باشند.ي گروهی یا تحمیل برداربهرهاجرا نیز قصد 

توان به این صورت خالصه کرد که براي رسیدن به نماي مشترك جامع می نتیجه موارد گفته شده را 

 در اصالحات ساختاري و اجراي موفق آنها موارد زیر نباید فراموش شود:

  ديمناسب را انتخاب كنابزار جعبه ابزار و، 

  2قابل سنجش و بازخواست( را فراموش نکنيدمناسب ) انتقالكمّي ابزار، 

 3عموم فابل فهم باشد يتا حد امکان برا ديباشما  روش، 

 موضوعيت دارد،بندي تيمشترک اولو روش 

 ذينفعان را در نظر بگيريد، مسئله 

 ،اصالح ساختار را غيرسياسي كنيد 

 تاري بررسیاصالحات ساخبندي در صفحات بعدي این گزارش، چندین روش سنجش و اولویت 

اصالحات ساختاري ایران هاي شود، در هر بخش، در صورت وجود داده ایران، اولویتمی شود و تالشمی

   نیز ارائه شود.

 ها:اين روش

 ،کمّی )با در نظر گرفتن متغیرهاي کیفی( هستند 

  ،منطق ساده قابل فهم و قابل انتقال دارند 

 پذیر است،پایش آنها به راحتی امکان 

فوق وجود ندارد، همپوشان بوده و قابل هاي ذکر است که تفاوت چندانی در رویکرد روشقابل  

 اجماع یا استفاده همزمان هستند.

                                                 
 یبر هموارساز دیخودکار سوخت با تأک یمتگذاریسازوکار ق ینظر اتیادب یبررس»براي تفصیل مراجعه كنید به گزارش  .1

 .1311، ارديبهشت 18741شماره مسلسل مركز پژوهش هاي مجلس،  ،«متیق یجیتدر

2. Quantifiable and Accountable 

3. Communicable 
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 OECDروش 

 (،Going for growth« )تحصیل رشد»تحت عنوان  ايه( در برنامOECD) اقتصادي ءسازمان همکاري و توسعه

ن ای هکند. در روش مورد استفادمی توصیه و بر آن نظارت اصالحات ساختاري در کشورهاي عضو این سازمان را

س شده و سپ بنديتقسیم سياستي –عملکردي و  يئجز –كلي اقتصادي از دو نگاه هاي سازمان، شاخص

 شود: می اصول زیر، اصالحات ساختاري مورد نیاز براي هر کشور استخرا ج بر مبناي

 2،به جزء 1حرکت از کل .1

 ضعیف، 0لکرديعمهاي شناسایی شاخص .2

 ،ضعیف 4سیاستیهاي شناسایی شاخص .0

 ،سیاستی ضعیف مرتبطهاي عملکردي با شاخصهاي ترین شاخصانطباق ضعیف .4

 اصالح ساختار.هاي شناسایی سیاست .5

هاي عملکردي، بلکه شاخصهاي نه تنها شاخصاین است که،  OECDنکته مهم در روش 

ل يا قاب پذيرچه در حوزه نهادي، بايد كمّيتسياستي نيز، چه در حوزه متغيرهاي اقتصادي و 

 كمّي شدن بوده و در نتيجه قابل مقايسه يا نظارت باشند.

ن تریعنوان کلیبه توليد ناخالص داخلي سرانهدر این روش و بر مبناي حرکت از کل به جزء، 

ظارت مقایسه و نشاخص اقتصادي )که با عملکرد کلی اقتصاد و رفاه اقتصادي مرتبط است، آمار آن براي 

گر، دیهاي شود و نسبت به شاخصمی روزبا حساسیت زیادتري تولید و به معموالًدر کشورهاي مختلف 

ی متنوع بیشتري را دارد( انتخاب شده است. سپس این شاخص به ئجزهاي قابلیت ریز شدن به شاخص

هر کدام از آنها نیز به تجزیه شده و  ي اشتغالوربهرهو  سرانه اشتغالدو شاخص کلی دیگر شامل 

و تعمیق  5ي چند عاملیوربهرهي اشتغال به وربهره مثالًشود. می تر دیگر تجزیهئیجزهاي شاخص

تا آخرین الیه ممکن ادامه  بنديشود و این تقسیممی )سرمایه به ازاي هر ساعت کار( تجزیه 6سرمایه

کمّی سیاستی، هاي این ساختار با شاخص کند. ازسوي دیگر، هر کدام از اجزاي ریز شده درمی پیدا

بازارها )مانند بازار كاال، بازار هاي سياستتوان می مختلفهاي که در الیه طوريشود بهمی مرتبط

هاي آموزشي و شاخصهاي سياست معطوف به ابداع و خالقيت،هاي مالي و بازار كار(، سياست

 شرح زیر است.این تجزیه و تطبیق به. نمودار کلی نهادي كمّي مختلف را مشاهده كرد

 

                                                 
1. Top-level Aggregate 

2. Dissagregated Indicators 

3. Performance Indicators 

4. Policy Indicators 

5. Multi-factor Productivity 

6. Capital Deepening 
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 OECD. تجزيه و تطبيق اليه اول و دوم در روش شناسي اصالحات ساختاري 1نمودار 

 
بازار هاي سياست

 كار

هاي سياست

 آموزشي

هاي سياست

 نوآوري

بازار هاي سياست

 مالي

بازار هاي سياست

 كاال

 

 نهادي و مرتبط با شرايطهاي شاخص

 

قرار گرفته  تأکیدنظري که در مطالعات تجربی مورد  ايهفوق، با پشتوانهاي یههر کدام از ال

 است: 2و  1شرح روابط مثال، نحوه تجزیه در طرف سمت راست نمودار فوق بهبراي شوند. می پشتیبانی

 1اري كوربهره. تجزیه تولید ناخالص داخلی سرانه )تولید ناخالص داخلی به جمعیت( به 1رابطه 

 )مجموع ساعات کار به جمعیت(: 2بهره مندي از كارید ناخالص داخلی به مجموع ساعات کار( و )تول

  

تولید ناخالص داخلی

جمعیت
=

تولید ناخالص داخلی

ساعات کار
×

ساعات کار

جمعیت
 

متوسط ساعات كاري هر . تجزیه استفاده از کار به چهار شاخص زیرمجموعه شامل 2رابطه 

 :نسبت سن افراد شاغل به كل جمعيتو  نرخ مشاركت نيروي كار، نرخ اشتغال، شاغل

  

ساعات کار

جمعیت
=

ساعات کار

نرخ اشتغال
×

نرخ اشتغال

جمعیت فعال
×

جمعیت فعال

جمعیت در سن اشتغال
×

جمعیت در سن اشتغال

جمعیت
 

ازار کاال، ي بگذارمقرراتهاي سیاستی، براي سیاستهاي مثال دیگر، در زمینه شاخصبراي یا 

 است.  2صورت نمودار وضعیت به

                                                 
1. Labour Productivity  

2. Labour Resource Utilisation 

GDPسرانه

بهره وري كار

(ستانده به ازاي هر ساعت كار)

عمق سرمايه

(سرمايه به ازاي هر ساعت كار)

بهره وري چندعاملي

سرمايهء دانش  
نوآوري/بنيان

/  سرمايه انساني
مهارت هاي شغلي

بهره  مندي از كار

(سرانه ساعات كاري)

ساعات كار هر 
شاغل

نرخ اشتغال

نرخ ساختاري بيکاري نرخ مشاركت
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 (PMR1ي بازار كاال )گذارسياستي مرتبط با مقرراتهاي . اليه2نمودار 

 
 

                                                 
1. Product Market Regulation 

PMR

كنترل دولت

مالکیت عمومی

گستره عمل  
شرکت هاي دولتی

میزان فعالیت در 
بخش هاي شبکه اي

یمکنترل مستق

مدیریت  
شرکت هاي  

دولتی

درگیرشدن در عملیات  
تجاري

کنترل هاي قیمتی

استفاده از دستور و 
قاعده گذاري کنترلی

موانع كارآفريني

پیچیدگی رویه ها

سازوکار مجوزها

سهولت و شفافیت قواعد و 
رویه ها

موانع کسب و کارهاي تازه

فشارهاي مدیریتی بر  
شرکت ها

فشارهاي مدیریتی بر  
شرکت هاي خودمالکی

محدودیت در بخش هاي 
خدماتی

حمایت از متصدیان

موانع حقوقی

استثنائات ضدانحصاري

موانع در بخش هاي شبکه اي

موانع تجارت و سرمايه گذاري

موانع صریح

موانع  
سرمایه گذاري  

مستقیم 
خارجی

موانع تعرفه اي

سایر موانع

رفتار متفاوت
با  

ن  عرضه کنندگا
خارجی

موانع  
تسهیل 
تجارت
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 شاخص سياستي 02( و 4)جدول شاخص عملکردي  22شامل حدود  OECDمتدولوژي 

 هايشاخص» این جداول، اصطالحاً رنگ زرد عملکردي و سیاستی درهاي شاخص ( است.5)جدول 

مومی هر چقدر مالکیت ع مثالًتر است )عنی که مقدار بیشتر آنها نامطلوبن مای هشوند بمی نامیده« منفی

عملکردي و سیاستی آبی رنگ، هاي تر است(. در عین حال، شاخصر بازار کاال بیشتر باشد نامطلوبد

آنها بیشتر باشد،  چقدر مقدار ن معنی که هرای هشوند بمی نامیده« مثبتهاي شاخص» اصطالحاً

و ها ا الیهبها پشتوانه تحلیلی ارتباط تمام این شاخص حمایت از تحقیق و توسعه(. مثالًتر است )مطلوب

یات فنی چگونگی محاسبه آنها، در سایت ئ، همانند دو مثال فوق و نیز جزOECDروش هاي زیرالیه

کردي و سیاستی، جدول سومی نیز به عملهاي . عالوه بر جداول شاخص1مربوطه در دسترس قرار دارد

تهیه شده است که در آن، هر شاخص عملکردي به چندین شاخص سیاستی  2جدول تطابقعنوان 

 ردیف تطابق است. 233(. این جدول حاوي نزدیک به 6مرتبط شده است )جدول 

ترین( شاخص ضعیف 0 عمدتاًعملکردي )هاي ترین شاخصضعیف ن ترتیب، کافی است،ای هب

یابی کرد. قید سیاستی مرتبط با آن را ردهاي ( و سپس در جدول تطابق، شاخص1شناسایی شده )نکته 

 سياستي ضعيف، مورد توجه قرارهاي تنها هنگامي شاخصن صورت است که ای هردیابی نیز ب

گيرند كه شاخص عملکردي مرتبط با آن )حداقل يك شاخص عملکردي( ضعيف شناخته مي

  شده باشد.

پایین در کشور  0داراي مقادیر نرمال شدههاي یعنی شاخص OECDضعیف در تعریف : 1ه نکت

 ،گیردرا در نظر نمیها مقدار مطلق شاخص تعمداً OECDمورد بررسی در مقایسه با دیگر کشورها. 

ناظر به مقدار مطلق که ممکن است امکان تفسیر را قائم به شخص کند، هاي عالوه بر محدودیتزیرا 

یسه با میانگین کشورها به معناي نسبی بودن عملکرد و در نتیجه به معناي نامحدود بودن میزان مقا

 بهبود است.

عملکردي هاي طور که گفته شد، در هنگام مقایسه با دیگر کشورها جهت تشخیص شاخصهمان

استی ي و سیو سیاستی ضعیف، مقدار عملکرد هر کشور با استفاده از میانگین و انحراف معیار عملکرد

گیرد. براي روشن تر شدن می کل کشورهاي حاضر در تحلیل، نرمال شده و سپس مقایسه صورت

 انجام شده است. 1توضیحات داده شده، یک مثال کاربردي از اعمال این روش در کادر 

سیاستی یا عملکردي جداول زیر در ایران تولید نمی شوند. بنابراین هاي تعدادي از شاخص: 2نکته 

توان در صورت امکان، پروکسی می در صورت استفاده از این روش براي ایران، بسته به نوع شاخص

                                                 
1. http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm 

2. Policy-Performance Matching  

يادآوري مي شود كه مقدار نرمال شده عبارت است از تفاضل مقدار شاخص از میانگین كشورهاي مورد بررسي در آن  .3

هاي زرد )منفي(، بايد در م بر انحراف معیار آن شاخص در كشورهاي مورد بررسي. اين مقدار براي شاخصشاخص، تقسی
 منفي يك ضرب شود.
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نزدیک )متغیر جایگزین( مربوطه را استفاده کرد و یا تولید آن را در دستور کار قرار داد و یا اینکه در 

 دیگري را جایگزین کرد.هاي پوشی کرد و شاخصصورت ضروري نبودن از آن چشم

 

 OECDعملکردي روش هاي . شاخص4ل جدو

Performance indicator عنوان شاخص عملکردي 

Informality in employment اشتغال غیررسمی نرخ 

NAIRU  نرخ بیکاري همراه با تورم غیرشتابنده 

Unemployment rate نرخ بیکاري 

Unemployment rate (age 15-24)  ساله 24تا  15نرخ بیکاري جوانان 

Share of long-term (1 year and over) 

unemployed in total unemployment (%) 
کل جمعیت بیکار  بهسال به باال(  1نسبت بیکاري بلندمدت )

 )درصد(

Employment to population ratio 

 (age 15-24) 
 سال( 24تا  15نسبت اشتغال به کل جمعیت )

Employment to population ratio  

(age 55-64, Men) 
 سال( 64تا  55نسبت اشتغال به جمعیت مردان )

Employment to population ratio  

(age 15-64) 
 سال( 64تا  15ت )ینسبت اشتغال به جمع

Employment to population ratio 

 (age15-64, Women) 
 سال( 64تا  15ت زنان )ینسبت اشتغال به جمع

Hours worked ساعات کار 

Labour productivity (level) (مقداري کار )وربهره 

Labour Productivity growth (trend)  ي کار )روند(وربهرهرشد 

Labour efficiency growth (trend) یی کار )روند(آرشد کار 

Business R&D (% of GDP) )تحقیق و توسعه تجاري )درصد از تولید ناخالص داخلی 

Seed and Early Stage Venture capital 

(% of GDP) 
مراحل اولیه آغاز فعالیت )درصد از تولید  پذیرسرمایه خطر

 ناخالص داخلی(

Index of participation in global value 

chain participation  
 ه ارزش جهانیرشاخص مشارکت در زنجی

Investment in information and 

communication technology (ICT), % 
ي در فناوري اطالعات و ارتباطات )درصد از کل گذارسرمایه

 ي ناخالص(گذارسرمایه

Share of foreign affiliates in 

employment 
 خارجی یا وابسته به خارجیهاي نسبت اشتغال ملی توسط شرکت

FDI openness (% of GDP) 
ي خارجی )انباره سرمایه ورودي( )درصد گذارباز بودن سرمایه

 ز تولید ناخالص داخلی(ا

Trade openness 

نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی +  باز بودن تجاري:

( * نسبت واردات 1 -)نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی 

تولید داخلی  :به مصرف آشکار )مصرف آشکار عبارت است از

 عالوه واردات(همنهاي صادرات ب

Entry density 
 64تا  15نفر بین  1333شرکت جدید در  تراکم ورود )ثبت

 سال(
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 OECD1سياستي روش هاي . شاخص5جدول 

Policy Indicator سياستي عنوان شاخص 

Net income replacement rates for 

unemployment - Initial 

نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري در آغاز 

 بیکاري

Net income replacement rates for 

unemployment - after 60th month 
 63نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري پس از 

 ماه

Unemployment benefit duration 

(Duration regressivity) 
 دوران بیکاريهاي مندي از پرداختیدوران بهره

Average Tax wedge 

Single 67 % average earnings no 

child 

 ی )تفاوت آنچه کارفرما پرداختمیانگین اختالف مالیات

کند( براي شاغلین تنها می کند و شاغل در یافتمی

 درصد درآمد متوسط( 67بدون فرزند )در

Average Tax wedge 

Average, couple 2 children, 100% 

and average of 0%, 67%, 33% for the 

second earner 

 رداختپمیانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما 

هل أکند( براي شاغلین متمی کند و شاغل دریافتمی

 و برايها درصد میانگین دریافتی 133 ،)براي یک زو ج

میانگین  درصد 00و  66دیگري، میانگین صفر، 

 (هادریافتی

Marginal Tax wedge 

Single 67 % average earnings no 

child 

 دونبراي شاغلین تنها ب ايهاختالف مالیاتی حاشی

 درصد درآمد متوسط 67فرزند در 

Marginal Tax wedge 

Single 100 % average earnings no 

child 

براي شاغلین تنها بدون  ايهاختالف مالیاتی حاشی

 درصد درآمد متوسط 133فرزند در 

Marginal Tax wedge 

Single 167 % average earnings no 

child 

شاغلین تنها بدون براي  ايهاختالف مالیاتی حاشی

 درصد درآمد متوسط 133فرزند در 

Top marginal tax rates, Personal 

income tax 
مالیاتی حداکثري )مالیات درآمد  ايهنرخ حاشی

 شخصی(

Implicit tax on returning to work for 

lone parents 
 مالیات ضمنی برگشت به کار براي والدین )نفر اول(

Implicit tax on returning to work for 

the second earner 
 مالیات ضمنی برگشت به کار براي والدین )نفر دوم(

EPL Regular employment 

(individual dismissal) 
اشتغال عادي )اخرا ج  -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 فردي(

EPL Temporary employment ( قانونگذاري حامی اشتغالEPL )- وقتاشتغال م 

EPL regular employment (individual 

and collective dismissal), regular 

worker 

اشتغال عادي  -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 )اخرا ج فردي و جمعی( براي شاغل عادي

                                                 
ها يا دفتر بخش عمومي مركز پژوهش OECDها به پايگاه مربوطه براي جزئیات روش محاسبه هر كدام از شاخص .1

 مراجعه شود.
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Policy Indicator سياستي عنوان شاخص 

EPL Regular employment (collective 

dismissal) 
اشتغال عادي )اخرا ج  -(EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 جمعی(

Number of weaks lost due to 

sickness 
 اثر بیماري تعداد روزهاي کاري از دست رفته بر

Minimum cost of labour (% of 

labour cost of median worker) 
حداقل هزینه شغل )درصد از هزینه شاغلی که در 

 میانه شاغلین قرار دارد(

Index of extension of collective wage 

bargaining 
 زنی جمعی براي دستمزد شاخص گسترش چانه

Corporate income tax rate هانرخ مالیات بر درآمد شرکت 

Share of direct taxes (% of total tax 

revenue) 
مستقیم )درصد از کل درآمد هاي نسبت مالیات

 مالیاتی(

Stringency of bankruptcy legislation انون ورشکستگیمیزان سختگیري در ق 

PMR 

Economy-wide 
 کل اقتصاد -( PMRمقررات بازار کار )

PMR 

 7 Upstream nonmanufacturing 

industries 

صنعت  7براي  -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 آالت باالدستی بزرگ  غیر ماشین

PMR 

Transport 
 نقلوحمل –( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Air 
 ونقل هواییحمل –( PMRي بازار کاال )گذارتمقررا

PMR 

Rail 
 نقل ریلیوحمل –( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Energy 
 انرژي -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Telecom 
 ارتباطات -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Post 
 پست -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Professionnal services 
 ايهخدمات حرف -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR 

Retail 
 فروشیخرده –( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR Domestic regulation گذارمقررات( ي بازار کاالPMR )- ي داخلی گذارمقررات 

PMR 

Public ownership 
 مالکیت عمومی -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

PMR Aministrative burdens for 

corporations and sole proprietor 

firms 

فشارهاي مدیریتی بر  -( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاهها شرکت

PMR 

legal barriers to entry 
 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRمقررات بازار کاال )

PMR Regulatory protection of 

incumbents 
حمایت قانونی از  -( PMRمقررات بازار کاال )

 متصدیان فعلی
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Policy Indicator سياستي عنوان شاخص 

PMR Overall admistrative regulation 
ي مدیریتی گذارمقررات -( PMRمقررات بازار کاال )

 )در کل(

PMR 

Involvement in business operation 
شدن در عملیات  درگیر –( PMRمقررات بازار کاال )

 تجاري

PMR barriers in network sectors 
هاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 ايهشبک

PMR Barriers in services sectors 
هاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 خدماتی

PMR Complexity of Regulatory 

procedure 
 فرآیندپیچیدگی  -(PMRمقررات بازار کاال )

 يگذارمقررات

PMR Barriers to foreign direct 

investment (FDI) 
ي گذارموانع سرمایه -(PMRمقررات بازار کاال )

 (FDIمستقیم خارجی )

PMR Explicit barriers to trade and 

investment 
موانع صریح تجارت و  -(PMRمقررات بازار کاال )

 يگذارسرمایه

PMR Differential treatment of 

foreign suppliers 
رفتار متفاوت با  -(PMRمقررات بازار کاال )

 خارجی کنندگانعرضه

PMR Barriers to trade facilitation ( مقررات بازار کاالPMR)- موانع تسهیل تجارت 

Burden to Economy due to 

Environmental Policy (BEEP) - 

Total 

 – ي محیط زیستیسیاستگذارخاطر فشار بر اقتصاد به

 کل

Burden to Economy due to 

Environmental Policy (BEEP) - 

Administrative burden 

ی  ي محیط زیستسیاستگذارخاطر فشار بر اقتصاد به

 فشار مدیریتی -

Burden to Economy due to 

Environmental Policy (BEEP) - 

Direct Impediments to Competition 

ی  ي محیط زیستتگذارسیاسخاطر فشار بر اقتصاد به

 موانع مستقیم رقابت -

Burden to Economy due to 

Environmental Policy (BEEP) - 

Administrative burden comp 

ی  ي محیط زیستسیاستگذارخاطر فشار بر اقتصاد به

 ناشی از پیچیدگیفشار مدیریتی  -

Burden to Economy due to 

Environmental Policy (BEEP) - 

Evaluation of policies (new) + 

Evaluation of policies (existing) 

ی: ي محیط زیستسیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

هاي جدید + ارزیابی سیاستهاي ارزیابی سیاست

 فعلی

Direct government funding of 

business R&D (% of GDP) 
صد رمین مالی مستقیم دولتی در تحقیق و توسعه )دأت

 از تولید ناخالص داخلی(

Indirect government support through 

R&D tax incentives (% of GDP) 
حمایت غیرمستقیم دولتی از تحقیق و توسعه از طریق 

 مالیاتی )درصد از تولید ناخالص داخلی(هاي مشوق

PSE to agriculture (% of farm 

receipts) 
کشاورزي )درصد از انتقاالت حمایتی پولی به بخش 

 دریافتی مزارع(
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Policy Indicator سياستي عنوان شاخص 

Rail density (km per 100 km², less 

forest area) 
کیلومتر مربع،  133تراکم راه آهن )کیلومتر در هر 

 نواحی کمتر جنگلی(

Road density (km per km², less forest area) 
کیلومتر مربع، نواحی  133تراکم جاده )کیلومتر در هر 

 کمتر جنگلی(

Telephone density تراکم تلفن 

Government R&D (% of GDP) تولید ناخالص داخلی( تحقیق و توسعه دولت )درصد از 

Share of Higher education R&D 

financed by industry 
 عمین مالی شده توسط صنایأنسبت تحقیق و توسعه ت

Debt bias in tax treatment of 

corporate finance 
مین مالی از أثر میان تؤوسط نرخ مالیات متفاوت مت

 طریق سهام و ایجاد بدهی

Interest rate spread (lending rate 

minus deposit rate, %) 
ي ذارگاسپرد بهره )تفاوت نرخ تسهیالت از نرخ سپرده

 به درصد(

Active labour market policies 

expenditure per unemployed (% of 

GDP per capita) 

ازاي هر بیکار فعال بازار کار بههاي مخار ج سیاست

 )درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه(

Gender neutrality of tax system خنثی بودن جنسیتی نظام مالیاتی 

Public expenditure on childcare 

services (childcare + pre-primary) 

(% of GDP) 

ت از کودکان مخار ج عمومی براي خدمات مراقب

 )مراقبت از کودکان + مراقبت قبل از دبستان(

Official retirement age نرخ بازنشستگی رسمی 

Changes in net pension wealth for 

men (60-64) at 50% 

تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان 

سال(  )براي افرادي که درآمد آنها نصف   63-64)

 درآمد متوسط است(

Changes in net pension wealth for 

men (60-64) at 200% 

تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان 

سال( )براي افرادي که درآمد آنها دو برابر  63-64)

 درصد درآمد متوسط است(

Changes in net pension wealth for 

men (60-64) at 100% 

ي مردان تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص برا

سال( )براي افرادي که درآمد آنها معادل  63-64)

 درآمد متوسط است(

Changes in net pension wealth for 

men (55-59) at 50% 

تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان 

سال( )براي افرادي که درآمد آنها نصف   55-59)

 درآمد متوسط است(

Changes in net pension wealth for 

men (55-59) at 200% 

تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان 

سال( )براي افرادي که درآمد آنها دو برابر  55-59)

 درصد درآمد متوسط است(
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Policy Indicator سياستي عنوان شاخص 

Changes in net pension wealth for 

men (55-59) at 100% 

تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان 

ادي که درآمد آنها معادل سال( )براي افر 55-59)

 درآمد متوسط است(

Graduation rates - upper secondary 

education 
 پایانی دوره متوسطههاي سال -التحصیلی نرخ فارغ

Graduation rates - tertiary education 
آموزش آکادمیک بعد از  -التحصیلی نرخ فارغ

 دبیرستان

Educational attainment - upper 

secondary education for 25-64 year-olds 
پایانی دوره هاي سال -آخرین مدرك تحصیلی 

 ساله 26تا  25جمعیت  براي -متوسطه 

Educational attainment - tertiary 

education for 25-64 year-olds 
آموزش آکادمیک بعد از  -آخرین مدرك تحصیلی 

 ساله 26تا  25جمعیت  براي -دبیرستان 

PISA average of mean scores in 

maths, sciences and reading 
نمره متوسط در ریاضیات، علوم و توانایی خواندن طبق 

 (PISA1)برنامه  OCEDی المللبینارزیابی 

PISA Total variance in student 

performance (sum of variance in 

maths, sciences and reading) 

آموزان در ریاضیات، علوم و دانشواریانس توانایی 

 OCEDی المللبینتوانایی خواندن طبق ارزیابی 

 (PISA)برنامه 

Trade facilitation indicator 

(Information availability) 
 شاخص تسهیل تجارت )در دسترس بودن اطالعات(

Trade facilitation indicator (Advance 

Ruling) 
مات پیش از ورود کاال شاخص تسهیل تجارت )استعال

 در گمرك(

Trade facilitation indicator 

(Formality-Procedure) 
 رویه( -شاخص تسهیل تجارت )تشریفات رسمی 

Trade facilitation indicator 

(Involvement of the Trade 

Community) 

شاخص تسهیل تجارت )مشورت و درگیر کردن جامعه 

 تجاري(

 

  

                                                 
1. Programme for International Student Assessment 
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 عملکردي و سياستيهاي شاخص 1. تطابق6جدول 

 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )
ي کند( برامی کند و شاغل دریافتمی میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

 درصد درآمد متوسط( 67شاغلین تنها بدون فرزند )در

 جمعیت  نسبت اشتغال به

 سال( 64تا  15)

ي کند( برامی کند و شاغل دریافتمی تفاوت آنچه کارفرما پرداختمیانگین اختالف مالیاتی )

 66و براي دیگري، میانگین صفر، ها درصد میانگین دریافتی 133هل )براي یک زو ج أشاغلین مت

 درصد( 00و 

 نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري در آغاز بیکاري

 اهم 63نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري پس از 

 آالت صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین 7براي  -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 زنی جمعی براي دستمزد شاخص گسترش چانه

 دوران بیکاريهاي مندي از پرداختیدوران بهره

 ازاي هر بیکار )درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه(ار بهفعال بازار کهاي مخار ج سیاست

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRات بازار کاال )مقرر

 مالیات ضمنی برگشت به کار براي والدین )نفر اول(

جمعیت  نسبت اشتغال به

 سال( 64تا  15زنان )

 مالیات ضمنی برگشت به کار براي والدین )نفر دوم(

 کارينرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري در آغاز بی

ي کند( برامی کند و شاغل دریافتمی میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

 66و براي دیگري، میانگین صفر، ها درصد میانگین دریافتی 133هل )براي یک زو ج أشاغلین مت

 درصد( 00و 

 بل از دبستان(مخار ج عمومی براي خدمات مراقبت از کودکان )مراقبت از کودکان + مراقبت ق

 خنثی بودن جنسیتی نظام مالیاتی

 نرخ بازنشستگی رسمی

نسبت اشتغال به جمعیت 

 سال( 64تا  55مردان )

سال(  )براي افرادي که درآمد آنها  64-63تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان )

 نصف درآمد متوسط است(

سال( )براي افرادي که درآمد آنها نصف   59-55) تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان

 درآمد متوسط است(

سال( )براي افرادي که درآمد آنها  64-63تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان )

 معادل درآمد متوسط است(

سال( )براي افرادي که درآمد آنها  59-55تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان )

 درآمد متوسط است( معادل

سال( )براي افرادي که درآمد آنها دو  64-63تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان )

 برابر درصد درآمد متوسط است(

سال( )براي افرادي که درآمد آنها دو  59-55تغییرات در ثروت بازنشستگی خالص براي مردان )

 برابر درصد درآمد متوسط است(

 ینه شغل )درصد از هزینه شاغلی که در میانه شاغلین قرار دارد(حداقل هز
نسبت اشتغال به کل جمعیت 

 سال( 24تا  15)
 اشتغال عادي )اخرا ج فردي( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

کند( می ند و شاغل دریافتکمی میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

 درصد درآمد متوسط( 67براي شاغلین تنها بدون فرزند )در

نرخ بیکاري همراه با تورم 

 غیرشتابنده

                                                 
1. Matching Table 
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 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )

کند( می کند و شاغل دریافتمی میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

اي دیگري، و برها درصد میانگین دریافتی 133هل )براي یک زو ج أبراي شاغلین مت

 درصد( 00و  66میانگین صفر، 

 نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري در آغاز بیکاري

 ماه 63نرخ خالص جایگزینی درآمد براي بیکاري پس از 

 زنی جمعی براي دستمزد شاخص گسترش چانه

 نرخ بیکاري لی سرانه(فعال بازار کار به ازاي هر بیکار )درصد از تولید ناخالص داخهاي مخار ج سیاست

 زنی جمعی براي دستمزد شاخص گسترش چانه
نسبت بیکاري بلندمدت 

سال به باال( به کل  1)

 جمعیت بیکار )درصد(

 اشتغال عادي )اخرا ج فردي( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 دوران بیکاريهاي مندي از پرداختیدوران بهره

 حداقل هزینه شغل )درصد از هزینه شاغلی که در میانه شاغلین قرار دارد(

تا  15نرخ بیکاري جوانان 

 ساله 24

 اشتغال عادي )اخرا ج فردي( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 ازاي هر بیکار )درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه(فعال بازار کار بههاي مخار ج سیاست

 آموزش آکادمیک بعد از دبیرستان -التحصیلی نرخ فارغ

 پایانی دوره متوسطههاي سال -التحصیلی نرخ فارغ

 آالت صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین 7براي  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 (مقداري کار )وربهره

 نقلوحمل –( PMRي بازار کاال )ارگذمقررات

 انرژي -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 ارتباطات -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 پست -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 ايهخدمات حرف -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 خرده فروشی -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 کل اقتصاد -( PMRکار ) مقررات بازار

 ي داخلی گذارمقررات -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 مالکیت عمومی -( PMRي بازار کاال )گذارمقررات

 شدن در عملیات تجاري درگیر –( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال )

 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRرات بازار کاال )مقر

 يگذارمقررات فرآیندپیچیدگی  -( PMRمقررات بازار کاال )

 ايهشبکهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 خدماتیهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 اخرا ج فردي(اشتغال عادي ) -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال عادي )اخرا ج جمعی( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال عادي )اخرا ج فردي و جمعی( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 آموزش آکادمیک بعد از دبیرستان -التحصیلی نرخ فارغ
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 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )

 (PISA)برنامه  OCEDی المللبینعلوم و توانایی خواندن طبق ارزیابی  نمره متوسط در ریاضیات،

 کیلومتر مربع، نواحی کمتر جنگلی( 133تراکم جاده )کیلومتر در هر 

 کیلومتر مربع، نواحی کمتر جنگلی( 133آهن )کیلومتر در هر تراکم راه

 تراکم تلفن

 ز طریق سهام و ایجاد بدهیمین مالی اأثر میان تؤتفاوت متوسط نرخ مالیات م

 ي به درصد(گذاراسپرد بهره )تفاوت نرخ تسهیالت از نرخ سپرده

 کل -(BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فشار مدیریتی -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 موانع مستقیم رقابت -( BEEPتی )ي محیط زیسسیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فشار مدیریتی ناشی از پیچیدگی -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

هاي ارزیابی سیاست -(BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فعلیهاي جدید + ارزیابی سیاست

 ونقلحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ي کار )روند(وربهرهرشد 

 انرژي -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ارتباطات -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 پست -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ايهخدمات حرف -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 فروشیخرده –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 کل اقتصاد -( PMR)مقررات بازار کار 

 داخلی مقرراتگذاري  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 مالکیت عمومی -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 شدن در عملیات تجاري درگیر –( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال )

 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRازار کاال )مقررات ب

 يگذارمقررات فرآیندپیچیدگی  -( PMRمقررات بازار کاال )

 ايهشبکهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 خدماتیهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 فردي( اشتغال عادي )اخرا ج -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال عادي )اخرا ج جمعی( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 اشتغال عادي )اخرا ج فردي و جمعی( -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 آموزش آکادمیک بعد از دبیرستان -التحصیلی فارغ نرخ

 پایانی دوره متوسطههاي الآموزش س -التحصیلی فارغ نرخ

 (PISA)برنامه  OCEDی المللبیننمره متوسط در ریاضیات، علوم و توانایی خواندن طبق ارزیابی 

 کیلومتر مربع، نواحی کمتر جنگلی( 133تراکم جاده )کیلومتر در هر 

 کیلومتر مربع، نواحی کمتر جنگلی( 133تراکم راه آهن )کیلومتر در هر 

 فنتراکم تل

 کل -(BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد
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 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )

 فشار مدیریتی -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 موانع مستقیم رقابت -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فشار مدیریتی ناشی از پیچیدگی -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

هاي (؛ ارزیابی سیاستBEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فعلیهاي جدید + ارزیابی سیاست

ی المللبینآموزان در ریاضیات، علوم و توانایی خواندن طبق ارزیابی واریانس توانایی دانش

OCED  برنامه(PISA) 

 ر )روند(یی کاآرشد کار

 مستقیم )درصد از کل درآمد مالیاتی(هاي نسبت مالیات

 صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین آالت  7براي  -( PMR) کاالبازار مقرراتگذاري 

 ونقلحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 انرژي -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 اتارتباط -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 پست -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ايهخدمات حرف -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 فروشیخرده –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 کل اقتصاد -( PMRمقررات بازار کار )

 داخلی مقرراتگذاري  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 کیت عمومیمال -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 شدن در عملیات تجاري درگیر –( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال )

 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRمقررات بازار کاال )

 يگذارمقررات فرآیندپیچیدگی  -( PMRمقررات بازار کاال )

 ايهشبکهاي موانع در بخش -( PMRات بازار کاال )مقرر

 خدماتیهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 ونقل ریلیحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ونقل هواییحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 آموزش آکادمیک بعد از دبیرستان -التحصیلی فارغ نرخ

 (PISA)برنامه  OCEDی المللبینسط در ریاضیات، علوم و توانایی خواندن طبق ارزیابی نمره متو

 انتقاالت حمایتی پولی به بخش کشاورزي )درصد از دریافتی مزارع(

 هانرخ مالیات بر درآمد شرکت

 مالیاتی حداکثري )مالیات درآمد شخصی( ايهنرخ حاشی

 د ناخالص داخلی(تولی تحقیق و توسعه دولت )درصد از

 مین مالی شده توسط صنایعأنسبت تحقیق و توسعه ت

 میزان سختگیري در قانون ورشکستگی

 کل -(BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فشار مدیریتی -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 موانع مستقیم رقابت -( BEEPي محیط زیستی )ارسیاستگذخاطر به فشار بر اقتصاد
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 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )

فشار مدیریتی ناشی از  -( BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 پیچیدگی

هاي ارزیابی سیاست -(BEEPي محیط زیستی )سیاستگذارخاطر به فشار بر اقتصاد

 فعلیهاي جدید + ارزیابی سیاست

 آالت صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین 7براي  -( PMR)بازار کاال مقرراتگذاري 

ي در فناوري گذارسرمایه

اطالعات و ارتباطات 

)درصد از کل 

 ي ناخالص(گذارسرمایه

 ونقلحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 انرژي -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 ارتباطات -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 پست -( PMRبازار کاال )گذاري مقررات

 ايهخدمات حرف -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 فروشیخرده –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 کل اقتصاد -( PMRمقررات بازار کار )

 داخلی مقرراتگذاري  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 مالکیت عمومی -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 شدن در عملیات تجاري درگیر –( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال )

 ايهشبکهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 خدماتیهاي موانع در بخش -( PMRمقررات بازار کاال )

 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRمقررات بازار کاال )

 مین مالی مستقیم دولتی در تحقیق و توسعه )درصد از تولید ناخالص داخلی(أت
تحقیق و توسعه تجاري 

)درصد از تولید ناخالص 

 داخلی(

 ی(مالیاتی )درصد از تولید ناخالص داخلهاي حمایت غیرمستقیم دولتی از تحقیق و توسعه از طریق مشوق

 آالت صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین 7براي  -( PMRبازار کاال )گذاري مقررات

 میزان سختگیري در قانون ورشکستگی

 درصد درآمد متوسط 67براي شاغلین تنها بدون فرزند در  ايهاختالف مالیاتی حاشی

 ساعات کار
 آمد متوسطدرصد در 133براي شاغلین تنها بدون فرزند در  ايهاختالف مالیاتی حاشی

 درصد درآمد متوسط 133براي شاغلین تنها بدون فرزند در  ايهاختالف مالیاتی حاشی

 اثر بیماري تعداد روزهاي کاري از دست رفته بر

 انتقاالت حمایتی پولی به بخش کشاورزي )درصد از دریافتی مزارع(

 باز بودن تجاري

 شاخص تسهیل تجارت )در دسترس بودن اطالعات(

 اخص تسهیل تجارت )استعالمات پیش از ورود کاال در گمرك(ش

 رویه( -شاخص تسهیل تجارت )تشریفات رسمی 

 شاخص تسهیل تجارت )مشورت و درگیر کردن جامعه تجاري(

 موانع تسهیل تجارت -( PMRمقررات بازار کاال )

 خارجی کنندگانرفتار متفاوت با عرضه -( PMRمقررات بازار کاال )

 يگذارموانع صریح تجارت و سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )

 (FDIي مستقیم خارجی )گذارموانع سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )
ي گذارباز بودن سرمایه

 خارجی
 يگذارموانع صریح تجارت و سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )
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 (Yشاخص عملکردي ) (Xشاخص سياستي )

نسبت اشتغال ملی توسط  (FDIي مستقیم خارجی )ارگذموانع سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )

خارجی یا هاي شرکت

 وابسته به خارجی
 يگذارموانع صریح تجارت و سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )

 موانع قانونی ورود به بازار -( PMRمقررات بازار کاال )

 خودمالکیهاي و بنگاه هافشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال ) تراکم ورود

 هانرخ مالیات بر درآمد شرکت

کند( می کند و شاغل دریافتمی میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

 درصد درآمد متوسط( 67براي شاغلین تنها بدون فرزند )در

 نرخ اشتغال غیررسمی
کند( می کند و شاغل دریافتیم میانگین اختالف مالیاتی )تفاوت آنچه کارفرما پرداخت

و براي دیگري، ها درصد میانگین دریافتی 133هل )براي یک زو ج أبراي شاغلین مت

 درصد( 00و  66میانگین صفر، 

 ساله 26تا  25جمعیت  براي -پایانی دوره متوسطه هاي سال -آخرین مدرك تحصیلی 

مراحل  پذیرسرمایه خطر هانرخ مالیات بر درآمد شرکت

اولیه آغاز فعالیت )درصد از 

 تولید ناخالص داخلی(
 حمایت قانونی از متصدیان فعلی -( PMRمقررات بازار کاال )

 شاخص تسهیل تجارت )در دسترس بودن اطالعات(

شاخص مشارکت در 

 ه ارزش جهانیرزنجی

 شاخص تسهیل تجارت )استعالمات پیش از ورود کاال در گمرك(

 رویه( -ریفات رسمی شاخص تسهیل تجارت )تش

 شاخص تسهیل تجارت )مشورت و درگیر کردن جامعه تجاري(

 موانع تسهیل تجارت -( PMRمقررات بازار کاال )

 خارجی کنندگانرفتار متفاوت با عرضه -( PMRمقررات بازار کاال )

 يگذارموانع صریح تجارت و سرمایه -( PMRمقررات بازار کاال )

 

اصالح ساختار در یکی از هاي براي شناخت اولویت OECDنمونه از اعمال روش در ادامه، یک 

 (. 1شود )کادر می سازيصورت عملی پیادهکشورهاي این سازمان به
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 OECD1اصالح ساختار براي تركيه در روش هاي . استخراج اولويت1كادر 

  ابتدا میانگین و انحراف معیار کشورهاي عضوOCED عملکردي و سیاستی هاي اخصرا براي تمام ش

 کنیم. می حساب

 ،عملکردي و هاي مقدار نرمال شده شاخص سپس با توجه به میانگین و انحراف معیار حساب شده

 کنیم.  می سیاستی ترکیه را حساب

 کنیم.می با ماهیت منفی( را در یک منفی یک ضربهاي زرد رنگ )شاخصهاي سپس مقدار نرمال شاخص 

 ه ک طوريکنیم. بهمی سیاستی و عملکردي را از کوچکترین به بزرگترین مرتب هايسپس شاخص

 در ابتداي دو فهرست قرار داشته باشند.ها ترین شاخصضعیف

 که در صدر فهرست قرار دارند هایی کنیم. شاخصمی عملکردي نگاههاي ابتدا به فهرست شاخص

 ها( عبارتند از:ترین شاخص)ضعیف

 

 عملکردي ضعيف تركيههاي . شاخص7جدول                        

 شاخص عملکردي مقدار شاخص

 سال( 64تا  15زنان )جمعیت  نسبت اشتغال به

 نرخ اشتغال غیررسمی

 سال( 64تا  15)جمعیت  نسبت اشتغال به

 شاخص مشارکت در زنجیره ارزش جهانی

 سال( 64تا  55) مردانجمعیت  نسبت اشتغال به

 (مقداري کار )وربهره

 تحقیق و توسعه تجاري )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 

 عبارتند از:ها ترین شاخصکنیم. ضعیفمی سیاستی نگاههاي سپس به فهرست شاخص

 

 سياستي ضعيف تركيههاي . شاخص0جدول                        

مقدار 

 شاخص
 شاخص سياستي

 موانع تسهیل تجارت -( PMRمقررات بازار کاال )

 کل اقتصاد -( PMRمقررات بازار کار )

 خودمالکیهاي و بنگاهها فشارهاي مدیریتی بر شرکت -( PMRمقررات بازار کاال )

 مدیریتی )در کل(مقرراتگذاري  -( PMRمقررات بازار کاال )

 ونقلحمل –( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 اشتغال موقت -( EPLقانونگذاري حامی اشتغال )

 نرخ بازنشستگی رسمی

 ساله 26تا  25جمعیت  براي -پایانی دوره متوسطه هاي سال -آخرین مدرك تحصیلی 

 شاغلین قرار دارد(حداقل هزینه شغل )درصد از هزینه شاغلی که در میانه 

 آالت صنعت باالدستی بزرگ  غیر ماشین 7براي  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

                                                 
 .هاي مجلس قابل دانلود استمربوطه از سايت مركز پژوهش براي سهولت دنبال كردن اين بخش، فايل اكسل محاسبات .1

 http://rc.majlis.ir/cdn/assets/reforms_oecd_tur.xlsx 
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کنیم براساس قید تطابق، ضمن فیلتر کردن می کنیم و تالشمی سپس به جدول تطابق مراجعه

ی ي شناسایعملکردهاي سیاستی را با ضعفهاي سیاستی ضعیف براساس قید، ارتباط ضعفهاي شاخص

 کنیم. جهت یادآوري، قید تطابق این عبارت است:

گيرند كه شاخص عملکردي مي سياستي ضعيف، مورد توجه قرارهاي تنها هنگامي شاخص

 مرتبط با آن )حداقل يك شاخص عملکردي( ضعيف شناخته شده باشد.
 

دي عملکرهاي ضعفسیاستی( براساس هاي ساختاري ترکیه )ضعفهاي سیاستهاي در نهایت، اولویت

 کنیم اولویت سیاستی از سه اولویت بیشتر نشود:می شود. تالشمی شرح زیر مرتبطآن، به

 

 سياستي ضعيف براي تركيههاي عملکردي ضعيف و شاخصهاي . تطابق شاخص3جدول  

 شاخص عملکردي شاخص سياستي مرتبط

 در زنجیره ارزش جهانی مشارکتشاخص  موانع تسهیل تجارت -( PMRمقررات بازار کاال )

صنعت  7براي  -( PMRبازار کاال )مقرراتگذاري 

 آالت ماشیناز غیر  ،باالدستی بزرگ

 سال( 64تا  15)جمعیت  نسبت اشتغال به 

 ي کار )مقدار(وربهره 

  تحقیق و توسعه تجاري )درصد از تولید

 ناخالص داخلی(

 بازنشستگی رسمی سن
 64تا  55نسبت اشتغال به جمعیت مردان )

 سال(

 

 :شرح زیر در دستور کار قرار دهدتوان براي ترکیه توصیه کرد که اصالحات ساختاري را بهمی ن ترتیبای هب

  ي كار، تحقيق و توسعه تجاري وربهرهزنجيره ارزش جهاني،  فرآيندبراي بهبود وضعيت خود در

بر تسهيل تجارت را  تأكيدرا با  بازار كاالمقرراتگذاري ساله،  64تا  15جمعيت  و نسبت اشتغال به

مرتبط با بازار كاالهاي صنايع بزرگ را كاهش دهد يا هاي يگذارنظر قرار دهد و نيز مقررات مد

 تسهيل كند. 

  در ترکیه نسبت به کشورهاي دیگر پایین است. اگر این شاخص با مالحظه  64تا  55نسبت اشتغال مردان

 لویت در نظر گرفته شود، باید سن بازنشستگی رسمی نیز افزایش یابد.شرایط داخلی براي سیاستگذار داراي او

می مه مسئلهافزوده چرا تقویت ترکیه در زنجیره ارزش پیش بیاید که اساساً سؤالممکن است این 

است و باید در صدر اصالحات ساختاري این کشور قرار داشته باشد. تفصیل این بحث در این گزارش 

 مراجعه کنید. 2یک مثال ساده به کادر گنجد، اما براي نمی
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 به زبان خيلي ساده!« ( چيز مهمي استGVC) 1چرا زنجيره ارزش. »2كادر 

 1646دقت کنید. براساس ردیف اول این جدول، چین از بابت صادرات گوشی آیفون به آمریکا،  13به جدول 

از بابت صادرات گوشی آیفون مونتاژ شده در عبارت دیگر، شرکت اپل ن دالر تراز تجاري مثبت دارد. بهمیلیو

 ند.کمی االت متحده تحمیلای هکارخانه فاکسکن در چین به آمریکا، کسري تراز تجاري قابل توجهی را ب

 

 )میلیون دالر(                         . تراز تجاري آمريکا در آيفون 12جدول                                 

 كل بقيه كشورها كره آلمان تايوان چين يکا در آيفونمرآتراز تجاري 

 -1646 3 3 3 3 -1646 ناخالص

 

عنوان یک محصول به صرفاًکننده باشد. چرا که کافی است گوشی را اما این ارقام ممکن است گمراه

یل خود یم و تحلکامل و آماده استفاده که از کارخانه تولید آیفون در چین به بازار آمریکا صادر شده، نگاه نکن

 را مالحظه کنید. 11را براساس اجزاي داخل گوشی انجام دهیم. جدول 

 

 )میلیون دالر(          افزوده. تراز تجاري آمريکا در آيفون براساس ارزش11جدول              

 كل بقيه كشورها كره آلمان تايوان چين مريکا در آيفونآتراز تجاري 

 -1646 -410 -333 -161 -237 -65 افزودهارزش

 

افزوده یک مونتاژکار است و ارزش صرفاًدهد که چین در حوزه تولید این گوشی می جدول فوق نشان

شود و در مقابل، تایوان، آلمان و کره که می بابت مزیت در مونتاژ ایجاد تولیدي این کشور در گوشی مذکور از

افزوده اصلی را مده اجزاي داخل گوشی هستند، ارزشع کنندگانمینأدر زنجیره ارزش جهانی این محصول ت

 کنند.می تولید

ترین عنوان یکی از کلیديکشورها در زنجیره ارزش جهانی به چنین مسائلی هستند که باعث شده نقش

یا جداول داده  2«شده مزیت زنجیره ارزش آشکار»ي مطرح شده و مفاهیمی مانند پذیرمسائل مرتبط با رقابت

زار، سهم باجهانی در راستاي آن توسعه داده شود. در چنین فضایی است که مفاهیم سنتی همانند و ستانده 

ي و ذیرپرقابت مسئلهو ... به تنهایی قادر به توضیح  ثرؤشده، نرخ ارز م ترازهاي تجاري، مزیت رقابتی آشکار

 در نتیجه وضعیت تولید نیستند.

 

  

                                                 
1. Global Value Chain 

2. Revealed Supply Chain Advantage 
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 GCRروش 

)شاخص  GCR1اصالح ساختاري، روش موسوم به هاي شناسایی اولویتمتعارف هاي یکی دیگر از روش

ریزي یا راهبري اقتصادي در متولی امور برنامههاي یا وزارتخانهها ي جهانی( است که سازمانپذیررقابت

 اصالح ساختار از آن استفادههاي سیاست بنديبرخی کشورها از آن براي سنجش موقعیت خود و اولویت

توسعه  2تولید شده توسط مجمع جهانی اقتصاد ي جهانیپذیرن روش براساس شاخص رقابتکنند. ایمی

عنوان معیار با این شاخص و دلیل انتخاب آن در برخی کشورها به 0داده شده است. ابتدا در کادر 

شویم و سپس در مرحله بعد، چگونگی محاسبه شکاف اصالح می اصالحات ساختاري بیشتر آشنا

 کنیم.می ساس این شاخص و مالحظات مرتبط با آن را دنبالساختاري برا

 

 اصالح ساختارهاي براي شناسايي اولويت GCR . دليل انتخاب شاخص 3كادر 

 شود که با تولید ناخالصمی ي جهانی تولیدپذیراگرچه شاخص مجمع جهانی اقتصاد، تحت نام کلی رقابت

ود( موجهاي رد و رفاه اقتصادي )نسبت به سایر شاخصمناسب سنجش عملک عنوان معیار نسبتاًسرانه به

اقتصادي را از نهادها تا وضعیت هاي اما اجزاي این شاخص، دامنه وسیعی از نشانگر ارتباط مستقیم دارد،

ساله براي تمام گیرد. این شاخص از آنجا که همهتا سالمت و آموزش و نوآوري را دربرمیها زیرساخت

 کند.می شود امکان مقایسه و تولید شاخص نسبی را نیز فراهممی کشورهاي جهان محاسبه

سه جزء اصلی این  5.تشکیل شده است 0به شرح نمودار  4رکن )ستون( 12و  0از سه جزء GCRشاخص 

هاي دهندهافزایش 6،قابل مشاهده است عبارتند از: نیازهاي اساسی 0طور که در نمودار شاخص همان

معمول است که کشورها را براساس میزان فاصله ارکان این اجزا از میانگین  3.یچیدگیو نوآوري و پ 7،ییآکار

دوم و سوم و ارکان  يکنند. کشورهایی که وضعیت آنها در اجزامی بنديمختلف طبقههاي جهانی در دسته

ت آنها در کشورهایی که وضعی 9،بر عواملاقتصادهاي مرحله اول یا مبتنی این اجزا مناسب نیست، اصطالحاً

و کشورهایی که  13ییآبر کارجزء سوم و ارکان این جزء مناسب نیست، اقتصادهاي مرحله دوم یا مبتنی

بر ، کشورهاي مرحله سوم یا مبتنیيافته دارندبنيان ممتاز داشته و بازار تجاري توسعهاقتصاد دانش

 مختلف قرار دارند.شوند. برخی کشورها نیز در میانه عبور از مراحل می نامیده 11نوآوري

 مراجعه کنید. 12به جدول  بندياز این دستههایی براي مثال 
 

 

                                                 
1. Global Competitiveness Report 

2. World Economic Forum 

3. Subindex 

4. Pillar 

5. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/methodology/ 

6. Basic Requirements 

7. Efficiency Enhancers 

8. Innovation and Sophistication Factors 

9. Factor-driven Economics 

10. Efficiency-driven Economies 

11. Innovation-driven Economies 
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 GCR. ساختار شاخص 3نمودار 

 

 
 

 (2215-2216* )1يپذيراز وضعيت كشورها در اجزا و اركان شاخص رقابتهايي . مثال12جدول 

اقتصادهاي مرحله 

بر )مبتني  1

 عوامل(

اقتصادهاي 

 1درحال عبور از 

 2به 

اقتصادهاي  

 2مرحله 

 ي(يآبر كار)مبتني

اقتصادهاي 

 2درحال عبور از 

 3به 

اقتصادهاي 

)نوآوري  3مرحله 

 محور(

 ویتنام
 کلمبیا

 تاجیکستان

 کنیا
 نپال

 قرقیزستان

 پاکستان

 عربستان

 آذربايجان
 الجزایر

 ايران

 مولداوي

 مغولستان

 ونزوئال

 چین

 تایلند

 رومانی

 اوکراین

 گرجستان

 نگرووهمونت

 آلبانی

 مالزي

 لتونی

 لهستان

 روسیه

 کرواسی

 تركيه

 آرژانتین

 یسئسو

 سنگاپور
 آلمان

 ژاپن

 کانادا

 قطر

 امارات
 

 اند. افغانستان، عراق و ترکمنستان در این شاخص قرار ندارند.ایران برجسته شده* در این جدول، براي تسهیل مقایسه، کشورهاي همسایه 

  

                                                 
1. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/view/downloads/ 

شاخص رقابت پذيري جهاني

نيازهاي اساسي

نهادها

زيرساخت ها

محيط اقتصاد 
كالن

سالمت و 
آموزش مقدماتي

افزايش دهندگان كارآيي

تحصيالت عاليه

كارايي بازار كاال

كارايي بازار كار

توسعه بازار مالي

آمادگي فناوري

حجم بازار

عوامل نوآوري و پيچيدگي

پيچيدگي تجاري

نوآوري
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 GCRش محاسبه شکاف اصالح ساختار در رو -

این پایگاه  1کنیم.می این شاخص را از سایت مجمع جهانی اقتصاد دانلودهاي ، ابتدا دادهاولدر مرحله 

زیرمجموعه هر رکن را نیز به تفصیل براي هاي گانه، زیرشاخص 12گانه و ارکان سه يبر اجزاداده عالوه

شویم، سطح می بر آن متمرکز مختلف و کشورهاي مختلف تجمیع کرده است. اما آنچه که ماهاي سال

 گانه است.  12دوم تجمیعی یعنی سطح ارکان 

، براي هر کدام از GCRکشور موجود در پایگاه داده  143هاي با استفاده از داده ،دومدر مرحله 

متغیرهاي  2.کنیممی گانه، رابطه میزان ارتباط تولید ناخالص داخلی با رکن مربوطه را برآورد 12ارکان 

متغیر مجازي تعلق کشور به گروه  4در این رابطه عبارتند از تولید ناخالص داخلی سرانه و دهنده حتوضی

 مختلف شامل: کشورهاي 

 اروپا و آسیاي مرکزي،  .1

2. OECD ، 

  ،آفریقا .0

توان موارد دیگري می کشورهاي داراي منبع طبیعی زیاد. هرچند به فهرست متغیرهاي مذکور. 4

 اند.ه شدهدانستدهنده کرد، اما در بیشتر مطالعات، همین تعداد متغیرها به اندازه کافی توضیحرا نیز اضافه 

و پس از برآورد ضرایب رابطه فوق، از این ضرایب و مقادیر هر کشور براي متغیرهاي  سومدر مرحله 

اصالح ساختار شکاف  4.کنیممی در هر رکنِ هر کشور استفاده 3شکاف اصالح ساختارفوق، براي برآورد 

توجه به رابطه کلی برآورد شده در مرحله قبلی میان رتبه کشورها در  به زبان غیرفنی یعنی اینکه، با

گرفتن در حوزه کشورهاي  ي با مشخصات کشورها )مانند تولید ناخالص داخلی یا قرارپذیرارکان رقابت

از خط کلی برآورد شده )با توجه به کشور، هر کشور، تا چه میزان  143داراي منبع طبیعی زیاد( براي 

يعني اختالف ميان جايگاهي كه هر كشور مشخصات خاص خود( فاصله دارد. به زبان خیلی ساده، 

 هايش بايد در آنجا قرار داشته باشد با موقعيت فعلي آن.با توجه به قابليت

حاسبه شده براي مهاي و براي افزایش دقت محاسبه و قابل مقایسه کردن شکاف مرحله چهارمدر 

. دهیممی انجامها هر رکنِ هر کشور با هر رکنِ هر کشور دیگر، یک تبدیل فنی دیگر نیز بر روي داده

 ن ترتیب که شکافای هکنیم. بمی ، استفادهاولیهکار از انحراف معیار عبارت پسماند رابطه براي این

اف شککنیم. نتیجه، هر رکن تقسیم میبراي اولیه ساختاري هر رکنِ هر کشور را بر پسماند رابطه 

ن مرحله، همان مفهوم نتایج ای هنام دارد. مفهوم غیرفنی و ساده نتیج اصالح ساختار قابل مقايسه

                                                 
1. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/GCI_Dataset_2006-2015.xlsx 

2.   

3. Structural reform gap estimate 

4.   
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 مرحله قبل است، با این تفاوت که رتبه کشورها با دقت بیشتري قابل مقایسه است. 

لو بودن به معناي ج مثبت باشد،ن شرح است که اگر شکاف محاسبه شده ای هتفسیر نتایج نهایی ب

ر در ماندگی کشوکشور در شاخص مذکور نسبت به سایر کشورهاست و اگر منفی باشد، به معناي عقب

 شاخص مورد مقایسه است. 

به نتیجه نشان  2314ایران در سال هاي براي مثال، اعمال روش فوق تا مرحله چهار، بر روي داده

 1.انجامدمی 4و نمودار  10داده شده در جدول 

 

 اصالح ساختار در ايرانهاي براي شناسايي اولويت GCR. اعمال روش 13جدول 

 ركن شکاف اصالح ساختار شکاف قابل مقايسه

 نهادها

 هازیرساخت

 محیط اقتصاد کالن

 سالمت و آموزش مقدماتی

 تحصیالت عالیه

 یی بازار کاالآکار

 یی بازار کارآکار

 توسعه بازار مالی

 آمادگی فناوري

 پیچیدگی تجاري

 نوآوري

  

 اصالح ساختار در ايرانهاي . برآورد شکاف4نمودار 

 ساختاريآبي: شکاف مثبت ساختاري، زرد: شکاف منفي 

 

                                                 
 هاي مجلس قابل دانلود است:فايل اكسل محاسبات مربوطه از سايت مركز پژوهش .1

http://rc.majlis.ir/cdn/assets/reforms_gcr_iran.xlsx 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0
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نواحي آبي، وضعيت مساعد )شکاف مثبت( و نواحي زرد، وضعيت نامساعد در نمودار فوق، 

 . روندمي شمار)شکاف منفي( ساختاري به

 شود که:می ن ترتیب، مشخصای هب 

سالمت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیالت عالیه، ها، گونه که انتظار داریم، ایران در زیرساختهمان -

 شود.می شکاف ساختاري مالحظهها، ساعدي دارد )شکاف ساختاري مثبت( و در سایر شاخصوضعیت م

، ویژگی GCRجزء اول شاخص  4بر عوامل )مبتنیهاي بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص -

کشورهاي مرحله اول(، وضعیت نهادهاست. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کالن نیز در ناحیه منفی است 

در ایران در صدر توجهات کارشناسی یا عمومی قرار دارد( و باید بهبود یابد اما  معموالًکه  ايهمسئل)

 در این ناحیه، اصالح نهادهاست. GCRاولویت اول براساس روش 

یی در اقتصاد ایران )ویژگی کشورهاي ناحیه دوم( به غیر از آکاردهنده افزایشهاي شاخص -

یی بازارهاي کار، کاال و مالی در وضعیت آرار ندارند. کاروضعیت تحصیالت عالیه در وضعیت مناسبی ق

 نامساعدي قرار دارد و در وضعیت شاخص آمادگی فناوري نیز وضع خراب است. کامالً

معطوف به نوآوري نیز اگرچه در حوزه نوآوري چندان با نرم جهانی فاصله هاي در میان شاخص -

 رد.نداریم، اما در حوزه تجارت، مشکل عدیده وجود دا

بر )کشورهاي مبتنی 1ران در وضعیت فعلی در مرحله عبور از ناحیه ای هنکای هن ترتیب، با توجه بای هب

ا بن صورت قابل انجام است که ای هبر کارایی( قرار دارد، توصیه اصالح ساختار ب)مبتنی 2عوامل( به ناحیه 

كار و مالي، مقدمات  زارهاي كاال،بهبود وضعيت نهادها به مرحله دوم منتقل شده و با بهبود با

تجربه برخی کشورها نشان داده است که عبور بنيان شدن را فراهم كند. و دانش 3رسيدن به مرحله 

 است. پذیربدون نیاز به قرار داشتن در مرحله عبور میانی( نیز امکان 0به  2یا ) 0به  1سریع از 

 شناسی اصالحشود در اولویتمی توصیه معموالًکه ن صورت ای هیک مرحله دیگر نیز دارد، ب GCRروش 

تصويري ردن دست آوبه محاسبه شکاف ساختار براساس درآمد سرانه فعلی بسنده نشود، بلکه براي به صرفاًساختار 

ا شرایط ویژه سطوح باالتر( اما بساختاري با فرض قرار گرفتن در سطوح دیگر درآمدي )بههاي ، شکافتربينانهواقع

 و آموزش و نوآوري در وضعیت فعلی( نیز محاسبه شود. ها نهادها و زیرساخت مثالًتاري ثابت )ساخ

پا را داشت و ساير شرايط شود كه اگر ايران درآمد تركيه يا اتحاديه ارومي فرضمثال، براي 

  ساختاري چگونه بود؟هاي اش مثل االن بود، شکافساختاري

 آمده است.  5)مرحله مقایسه با چند سطح درآمدي دیگر( در نمودار  GCRروش  مرحله پنجمنتیجه محاسبه 

دلیل افزایش شدید قیمت نفت یا جهش در به مثالً، اگر ایران درآمد سرانه فعلی قطر را داشت )براي مثال

و سالمت و آموزش مقدماتی( داراي شکاف ها ي بیشتر از میادین گاز(، تمام ارکان )حتی زیرساختبرداربهره

 تند.مانده هسشدت عقبعبارت دیگر، با سطح درآمد سرانه قطر، ساختارهاي ما بهشد. بهمی اختاري منفی شدیدس

آن را بیشتر تفسیر کنید. ،5مل در نمودار أسعی کنید با ت
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 اصالح ساختاري برآورد شده براي ايران، با درآمد سرانه فعلي و با ساير درآمدهاي سرانههاي . شکاف5نمودار 
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نهادها زيرساخت ها د محيط اقتصا

كالن

سالمت و 

آموزش 

مقدماتي

تحصيالت 

عاليه

كارايي بازار 

كاال

كارايي بازار 

كار

توسعه بازار  

مالي

آمادگي فناوري پيچيدگي 

تجاري

نوآوري

شکاف هاي ساختاري فعلی
شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه متوسط اروپا را داشت
شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه فعلی ترکیه را داشت
شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه فعلی قطر راداشت
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 هکه بدترین مشخص 1براي اصالح ساختاري رکن  مثالًاما براي اصالح هر رکن چه کار باید کرد؟ 

زیرمجموعه هر جزء قرار دارد. به عنوان هاي است چه باید کرد؟ پاسخ در شاخص «1»ران در جزء ای

 6ه نمودار زیرمجموعه نهادها در سال جاري بهاي مثال، براي مالحظه وضعیت ایران در رتبه شاخص

مقایسه شده است. در این ها ران با ترکیه در این شاخصای هنگاه کنید. براي درك بهتر، وضعیت رتب

 نمودار، رتبه بیشتر )نزدیکی به حاشیه نمودار راداري( به معناي وضعیت بدتر است. 

اعتماد  هايشود که اگرچه وضعیت ایران در زیرشاخصمی عنوان مثال در این نمودار مشاهدهبه

 گیري مقامات، از ترکیه بهترساختار انتظامی و رابطه بازي در تصمیمکارآیی  عمومی به سیاستمداران،

 تري قرار دارد.  نهادي دیگر، در وضعیت نامناسبهاي است، اما در قریب به اتفاق شاخص

ی از قانون ، انحراف منابع عمومکنندگاندر حقوق مالکیت، حمایت از حقوق معنوي تولید مثالً

دولتی بر مقرراتگذاري غیرعادي، حیف و میل مصارف دولتی، فشار هاي پرداخترشوه و مصوب، 

ساختار حقوقی در حل مناقشات، شفافیت سیاستگذاري دولتی، قوت کارآیی  تولیدکنندگان،

تري ، ایران وضعیت نامناسبگذارحمایت از سرمایهویژه هبدهی و ردهاي حسابرسی و گزارشیااستاند

را دارد. بدیهی است  10و ترکیه رتبه  121، ایران رتبه گذاردر حمایت از سرمایه مثالًکه  طوريدارد. به

ان رغبت چندانی به ورود و فعالیت اقتصادي نداشته باشند، هرچند گذارکه در چنین وضعیتی، سرمایه

هاي گرم استقبال مقامات نیز شنیده و خوانده و با لبخند گذارشعارهاي زیادي در حمایت از سرمایه

 مواجه شده باشند.



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________  

 

07 

 GCR (2016-2015)نهادي هاي . وضعيت ايران در برخي شاخص6نمودار 
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 EBRDروش 

( که محدوده فعالیت اصلی آن کشورهاي اروپایی است، براي EBRD1بانک اروپایی بازسازي و توسعه )

بر  عمدتاًاصالح ساختار که هاي از شاخص ايهاصالح ساختار کشورهاي واقع در این ناحیه، مجموع

حرکت از اقتصاد با مداخله زیاد دولت به اقتصاد با دخالت کمتر دولت است، تعریف کرده و براساس 

 کند. می تهیه و منتشر 0و2گذارموسوم به گزارش ايهعملکرد کشورهاي اروپایی، گزارش ساالن

تحت عنوان هایی نه، مجموعه شاخصاین بانک طی دهه گذشته براي تولید گزارش ساال

 پرداخت.می تعریف کرده و به سنجش آنها 4«گذارهايشاخص»

 ،)گسترده و خرد(سازي خصوصی -

 ،هابازسازي دولت و بنگاه -

 ،آزادسازي در بازار کاال )قیمت( -

 ،ساختار تجارت و بازار ارز -

 .سیاست رقابت -

+ 4تا  1عملکرد کشورها را در دامنه  صورت کلی،به صرفاًفوق، زیرشاخص نداشته و هاي شاخص

 کنند.  می ارزیابی

 فوق نزدیکهاي اخیر، بیشتر کشورهاي اروپایی به سطح مناسب در حوزههاي که در سال از آنجایی

وزه تر عملکرد کشورها در ح، براي پایش دقیقگذارهاياند، بنابراین این بانک در کنار تولید شاخصشده

تعریف  5«اصالح ساختارهاي شاخص»تر دیگري تحت عنوان ئیجزهاي خصاصالحات ساختاري، شا

 کند.می کرده و براساس آن، حرکت کشورها براي اصالح ساختار را پایش

 اند:شده بنديارزیابی فوق در چهار جزء زیر شاخصهاي حوزه

 ،بازارها و تجارت .1

 ،هابنگاه .2

 ،بخش مالی .0

 .هازیرساخت .4

 شود. می بندينیز خود به چندین زیرجزء تقسیم گانهچهارهر کدام از اجزاي 

 

                                                 
1. The European Bank for Reconstruction and Development 

2. EBRD Transition Report 

 اجعه كنید به:مر 2112براي گزارش سال  .3

http://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/ebrd-transition-report-211112.html 

4. Transition Indicators 

5. Structural Change Indicators  
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 حوزه بازارها و تجارتهاي زيرشاخص

 (CPIکنترل شده در شاخص تورم )هاي سهم قیمت -

 EBRDسهم کاالهاي با قیمت کنترل شده در سبد تعیین شده توسط  -

 سهم تجارت با کشورهاي دیگر -

 سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی -

 درصد از کل واردات() ايهدرآمدهاي تعرف -

 (EBRD)شاخص آزادسازي قیمتی  -

 (EBRD)شاخص آزادسازي ارز و تجارت  -

 (EBRD) 1شاخص سیاست رقابت -

 

 هابنگاهحوزه هاي زيرشاخص

 سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی -

 سهم بخش خصوصی از اشتغال -

 انتقالی )درصد از تولید ناخالص داخلی(هاي و پرداختها یارانه -

 نعت در کل اشتغالسهم ص -

 ي کار در صنعتوربهرهرشد  -

 مربوطههاي و شاخصسازي درآمدهاي خصوصی -

 (EBRD)شاخص اصالح بنگاه  -

 

 ماليحوزه هاي زيرشاخص

 سیستم بانکیهاي دولتی از کل داراییهاي سهم بانک -

 سهم تسهیالت معوق از کل تسهیالت -

 سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی -

 عتبارات خانوارها از تولید ناخالص داخلیسهم ا -

 حجم تجارت در بازار سهام -

 حجم سرمایه بازار سهام -

 (EBRD)شاخص اصالح بانکی  -

 (EBRD)سسات مالی غیربانکی ؤشاخص اصالح م -

 

                                                 
1. Competition Policy 
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 هازيرساختحوزه هاي زيرشاخص

 ،ضریب نفوذ تلفن -

 ،ضریب نفوذ اینترنت -

 ،آهني نیروي کار در راهوربهره -

 ،تعرفه برق -

 ي در هر واحد تولید ناخالص داخلی.ت مصرف انرژشد -

 آب و فاضالب در حوزه برق، راه آهن، جاده، ارتباطات، EBRDاصالحات زیرساختی هاي شاخص -

انه یگزارش سال 12.مذکور قرار دارد ايهیات این روش نیز بر روي سایت بانک توسعئفایل اکسل و جز

بر روي موضوعی خاص که مهمترین اولویت اصالح  کند، همه سالهمی برمبناي روش مذکور، تالش

رود متمرکز شده و تحت عنوان همین اولویت منتشر می شمارفعالیت این بانک بههاي ساختار در حوزه

بخش مالی منتشر شده سازي این بانک تحت عنوان متعادل 2316-2315مثال گزارش سال براي شود. 

 0.ن بخش داده استای هو مهمترین اولویت اصالح ساختار را ب

 

 هاساير روش

هاي اصالح ساختار معرفی شده و در برخی سازمانهاي دیگري نیز براي سنجش اولویتهاي روش

دلیل قرار داشتن روش در مراحل ابتدایی اجرا یا مخصوص شود، اما بهمی ی یا کشورها نیز استفادهالمللبین

اند. هرچند، روش شنایی این رویکردها نیز واجه شدههدف یا منطقه خاص بودن آن کمتر با استقبال م

روش  ها، یکی از این روش  شناسی دو رویکرد معرفی شده در این گزارش مشابهت دارد.با روش تقریباً

این اتحادیه است.  2323انداز براي رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در چشم كميسيون اروپايي

رود در حوزه اقتصاد، رسیدن به اقتصاد می شماره مجریه اتحادیه اروپا بهکمیسیون اروپایی که در واقع قو

 بینی کرده است. پیش 2323تا  2313هاي را براي  سال رشد هوشمند، پایدار و فراگیر داراي

 4:سه اولویت یا سه رکن اساسی سیاستگذاري اقتصادي انجام شده در این سند عبارتند از

 ،اصالحات ساختاري -

 ،يگذارسرمایه -

 .ي و انضباط مالیپذیرمسئولیت -

 کند:می این کمیسیون اصالحات ساختاري را در چهار حوزه زیر دنبال

                                                 
1. http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/macrodata/sci.xls 

2. http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition -

indicators.html 

3. http://2111.tr-ebrd.com/en/reforms/ 

4. http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/index_en.htm 

http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition
http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition
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 ،دولت رفاه و سالخوردگیهاي سیاست -

 ،بازار کارهاي سیاست -

 ،بازار کاالها سیاست -

 .بخشیهاي سیاست -

راي شود بمی الگوي پایش اصالحات ساختار در این کمیسیون، منسجم و مستند نیست و تالش

ون اروپا تاکنون بیشتر از آنکه بر یکمیس تأکیدهر سیاست، رویکرد خاص آن اتخاذ شود. ضمن اینکه 

ویژه مقررات بدهی( بوده است. )به ايهبودج –اصالحات ساختاري متمرکز باشد، بر رعایت مقررات مالی 

  عمدتاًشود و می اکنده منتشرصورت پرکمیسیون اروپا در مورد اصالحات ساختار نیز بههاي گزارش

، بانک جهانی و نیز خود اتحادیه اروپا،   OECD ،WEF-GCRهاي شود با استفاده از دادهمی تالش

غیرمنسجم نیز باشد  رویکرد همین دلیلشاید به 1.در مورد کم و کیف پیشرفت اصالحات اظهارنظر شود

ی موفقیت چندان ايهاز بخش کاهش گازهاي گلخانن سند در رسیدن به اهداف خود تاکنون، به غیر ای هک

اولیه بعد از سند و در نتیجه رکود اقتصادي هاي در سال عمدتاًنداشته است، هرچند این کاهش نیز 

 حاکم بوده است.

 

 گيرينتيجه

ت به زدگی نسبتفاوتی و سیاستتحول ساختاري و نشانگان جانبی آن مانند بیهاي شکست برنامه

د کند. برخی از این دالیل عبارتنمی دالیل مشترکی بروزبه معموالً، مدتاصالح یا توسعه میان هايبرنامه

لویت، تعیین او فرآینداشتباه گرفتن ابزار مناسب در  رشفاف،یغ ای رمشتركیغبندي تیاولواز شیوه 

و  فعانذین همسئل، اصالحات شیمعتبر پا یعموم، نبود متول يفهم برا رقابلیو غ دهیچیپ یشناسروش

 تحول.هاي ي سیاسی از طرحبرداربهره

تر است که موفق ايهاصالحات ساختاري، شیو بنديدهد که در تعیین اولویتمی مطالعات نشان

 زیر را داشته باشد:هاي بتواند ویژگی

 باشد( یفیک يرهای)با در نظر گرفتن متغ کمّی، 

 داشته باشدقابل فهم و قابل انتقال  ،منطق ساده ، 

 باشد ریامکانپذ یراحتبه آن شیپا. 

شود می شده و اجراسازي اصالحات ساختاري پیاده بنديمتعارفی در دنیا براي اولویتهاي روش

اشاره کرد که در این  EBRDو  OECD ،GCR هاي توان به روشمی که ازجمله مهمترین آنها

                                                 
 به عنوان يك نمونه از اين گزارشات به اين سند نگاه كنید: .1

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb34_en.pdf 
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 گزارش به تفصیل در مورد آنها صحبت شده است. 

مذکور یا تلفیقی از آنها و با در نظر گرفتن یا اضافه هاي توان براساس شیوهمی ،رسدمی نظربه

 عنوان ناحیه مورد مقایسه(، شیوهانداز بهتعیین کشورهاي حوزه چشم مثالًکردن مقتضیات بومی کشور )

 ، میزانمدتمیانهاي کرده و در طی برنامهسازي اصالحات ساختاري مناسب ایران را پیاده بندياولویت

 پیشبرد آنها را ارزیابی کرد.
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