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 سياسي راهبردفصلنامه  

 9397 مستانز، 7 شماره ، سال دوم

 99-991صفحات: 

  99/99/9397؛ تاریخ پذیرش نهایي:  08/09/9397تاریخ دریافت: 

 

 
 های عملکرد اقتصادی دولت ایران در زمان مقایسه شاخص

 ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با حسن روحاني

 
 

 3***رضا آسوده 2/**یسان خالدحا / 1*يليال خدابخش           

 

 دهیچک

جمهووری   های موورد انتاواد در دورار رسا وت    نژاد از جمله شاخص اقتصاد در دولت محمود احمدی     

و  های اقتصادی خود را بر ا وا  ننهوه اقتصواد ا و می     شود. او برنامه محسوب می نژاد محمود احمدی

نظور  « های مردم نوردر پول نفت بر  ر  فره»کرد و با شعار  رسزی اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پاسه

هوای زود بوازده، طورح     های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگواه  و اجرای طرح مردم را به خود جلب کرد

 ال قورار   ۸را در اولوست کاری در اسن  و صندوق مهر امام رضا ها مسکن مهر، طرح هدفمند ازی سارانه

نوژاد، اکرور     وال زماموداری محموود احمودی     ۸هوا در مود     ها و عملکرد دولوت اما بر خ ف شعار ،داد

کشور از زمار نغاز بوه کوار    میزار نادسنگی، از جمله های ک ر اقتصادی اسرار تنزل پیدا کردند شاخص

 نیوز  برابر افزاسش سافته ا ت. دولت حسون روحوانی   ۶به میزار  تا زمار اتمام دوره دولت دهم دولت نهم

هوای متتلور را    گذشته توانسته ا وت روسکردهوای  یا وتی گذشوته و رونود شواخص       یورهددر سک 

المللی اسرار نر چنار بهبود سافته که  المللی معکو  شده؛ روابط بین های بین معکو  کند. روند تحرسم

ه میوزار  اسفا کند؛ نرخ تورم ب ایهای منطاهتواند ناش دسپلماتیک نیز در بحرار اسرار برای اولین بار می

 .قابل توجهی کاهش سافته ا ت و بسته  یا تی منسجم و کارنسی برای عبور از رکود ارائه شده ا ت

 ها کلید واژه

 .های اقتصادی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانیعملکرد دولت، شاخص

 

                                                                 
)نوسسنده .تحایاا  عضو هیا  علمی دانشگاه نزاد ا  می واحد اسرانشهر و دانشجوی دکتری علوم  یا ی واحد علوم *

 Leila.khodabakhshi@yahoo.com                                                                                      مسئول(      
  دانش نموخته کارشنا ی ارشد مطالعا  منطاه ای دانشگاه نزاد ا  می واحد چالو . **
  العا  منطاه ای دانشگاه نزاد ا  می واحد چالو . دانش نموخته کارشنا ی ارشد مط ***
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 مقدمه

 در لتدو هایفعالیت که باور اسن اقتصادی نظرارصاحب بین در ایگسترده بطور امروزه     

 در چه و تئورسک قالب در چه گذارد،می کشورها اقتصادی عملکرد بر مهمی نثار  طوح ملی

 مانند ابزارهاسی از ا تفاده با امروزی هایا ت. دولت برخوردار خاصی از مابولیت کاربرد

 بعضاً و بازار در دخالت به ایبودجه هایکسری و گذاریقانور ای،هزسنه متارج ملی مالیا ،

 یماوله موارد اسن از جمله .پردازندمی خدما  و کاالها برخی تااضای و عرضه دسرستم

 نر متتص هایگذاری یا ت و دولتی هایگذاری رماسه از جدی که بطور ا ت اقتصادی

 .پذسردمی تاثیر حوزه

 احمدی نژاد که مورد انتااد ا ت فعالیت اقتصادی اسشار محمود سکی از عملکردهای دولت  

نژاد بر ا ا  اقتصاد ا  می و اقتصاد عدالت محوری  های اقتصادی نقای احمدیا ت، برنامه

ها اجرای طرح هاسی چور هدفمندی سارانهاسشار در ابتدای رسا تش برنامه .رسزی شدپاسه

های اقتصادی حالت نزولی به را در برنامه داشتند اما با اسن وجود اکرر شاخص … مسکن مهر و

 .برابری نادسنگی در کشور بود ۶فتند به عنوار نمونه افزاسش خود گر

هاسی در قای احمدی نژاد برای جمع نوری اط عا  خانوار که فرمنهای قبل در دولت  ال     

دفاتر پستی به صور  راسگار برای ثبت نام افراد فراهم شد که همه خانوارها اط عا  خود را به 

ها بیار شد که سکی ت قرار دادند که بعد از بحث هدفمندی سارانهصور  صادقانه در اختیار دول

از معض تی که در اسن دولت بود به نتیجه نشست حاصل نادسنگی دولت قبل بود که در اسن 

دار شدر بسیاری از  دولت خودش را نشار داد و سا طرح مسکن مهر، طرحی که موجبا  خانه

 ت  وداگرار را نیز از اسن بازار تا حدودی قطع کرد درنمد کشور را فراهم کرد و د  اقشار کم

، نیمی از تورم فزاسنده به ارث گذاشته شده )وزسر اقتصاد دولت روحانی(نیا اما بنابر اظهارا  طیب

باشد. ا تاراض  نگین دولت  تو ط دولت دهم، به موجب اجرای نادر ت طرح مسکن مهر می

به مردم از جمله  از و کارهای اشتباه اسن طرح روسه  از بانک مرکزی و پرداخت تسهی   بی

 .(2931نیا، )طیببوده ا ت

زمانی که  کار امور اجراسی کشور را در د ت از  ،کلیددار دولت تدبیر و امیداز  وسی دسگر،     

برار منتادار بود که به دالسل متتلر دولت سازدهم را به  هایگرفت هموار در نماج پیکار

اسن انتاادا  از پذسرفتن برجام از  وی مذاکره کنندگار شروع شد و اخیراً کشیدند. چالش می

های نجومی مدسرار دولتی تعطیلی واحدهای تولیدی نام نشنا، افزاسش نرخ بیکاری و حاوق
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در اسن میار هم دولت به د تاوردهای خود در جامعه . محل بحث و انتااد به دولت کنونی شد

تورم دلتوش ا ت و انتاادا  از خودش را به میراث باقی مانده از الملل و تک رقمی کردر بین

ای که در حال حاضر کام ً مشهود ا ت به هر حال، مسئله. دهدهای گذشته نسبت میدولت

نارضاستی مردم از وضعیت بازار کار، معیشت و در اسن روزهای اخیر میزار درنمدها ا ت. با اسن 

های اقتصادی  پرد و دسد که در اسد به نمار و ارقام شاخصر د قضاو  را بحال، به نظر می

محمود احمدی  پس از روی کار نمدر  ال ۸سعنی  نهم و دهمهای ملکرد دولتعمااسسه با 

قای جمهوری نرسا ت  ی نتستدورهبا گذشت ا ت؟ ، دولت فعلی تا چه حد موفق بوده نژاد

های نهم و های اسن دولت را با دولتخصتا شا شودفراهم میدکتر روحانی اسن امکار فراهم 

های عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم با ، لذا در اسن مااله به مااسسه شاخصمااسسه کرد دهم

 شود. دولت سازدهم پرداخته می

 

 چارچوب نظری

تارسخ اقتصاد اسرار مملو از وقاسع قابل توجه در زمینه عملکرد اقتصادی دولت و ابزارهای      

ی نر ا ت، اسن اقداما  در طی تارسخ با نو انا  قابل توجهی همراه بوده ا ت، به طوری اجرا

ها شکوفا شده و در برخی دسگر با شد  کمتر و ضعر همراه بود ا ت، اسن که در برخی دورار

تغییر پذسری، متنا ب با شراسط زمانی و اوضاع اقتصادی کشور صور  گرفته ا ت، اما در 

 های گوناگونی ارائه شده ا ت؛ها دسدگاهبی عملکرد اقتصادی دولتارتباط با ارزسا

های دولتی و غیر انتفاعی ارائه خدمت ( معتاد ا ت از ننجا که هدف  ازمار1009)2جورج

ها باسد از طرسق اندازه گیری معیارهای ا ت نه کسب  ود، بنابراسن میزار موفایت اسن  ازمار

-ها، به و یله ننها میبی قرار گیرد و اندازه گیری اسن شاخصدسگری به غیر از  ود مورد ارزسا

( توضیح 2333)9و ننسی پسینا 1تواند جاسگزسنی خوبی برای اندازه گیری  ود باشد، بورگونوری

ها محلی اطراف جهار بر عملکرد اقتصادی دهند که تغییرا  اخیر در ناش و  اختار دولتمی

ا ت که ننها به شمار زسادی از ذسنفعار متعدد پا تگو ها اثر گذار بوده ا ت و الزم دولت

ها دسگر صرفاً به دنبال رعاست قوانین از  وی باشند،  یا تمدارار و ناظرار در اسن دولت

                                                                 
1
 Jorge 

2
 Borgonovi 

3
 Anessi-Pessina 
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مدسرار نیستند، بلکه ارزسابی کاراسی، صرفه اقتصادی و اثربتشی از نظر ننها اهمیت بیشتری 

 سافته ا ت. 

های متتلر اشاره ها در حوزههای عملکرد دولتم ارائه شاخص( به لزو233۶)2والبارگس     

های ننها ها و اثربتشی فعالیتکند، وی معتاد ا ت که ارائه معیارهای ارزسابی عملکرد دولتمی

ها را نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ های اقتصادی دولتضروری ا ت. او مهمترسن شاخص

داند. بنابراسن با توجه به موارد فوق الذکر در اسن تی میبیکاری، تولید ناخالص ملی، شکاف طباا

های نهم تا های عملکرد اقتصادی دولت( به برر ی شاخص233۶مااله به تا ی از والبارگس)

 سازدهم پرداخته شده ا ت. 

 

 های کالن اقتصادی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژادشاخص

صادی کشور در طی دورار رسا ت جمهوری جدول ذسل جهت دورنماسی از وضعیت اقت     

شود، در تمامی دهد، همار طور که در جدول مشاهده میمحمود احمدی نژاد نشار می

ترسن وضعیت کشور در باالترسن شراسط و منا ب 29۸1ها هنگام شروع دولت در  ال شاخص

دولت دهم ها روند نزولی طی کرده ا ت و در پاسار  ال، اسن شاخص ۸بودند، که در طی 

کشور در بدترسن شراسط و در ن تانه  اوط اقتصادی قرار گرفت، به طوری مرال نرخ تورم از 

ر د، همهنین رشد اقتصادی از می 2931درصد در  ال  10به حدود  29۸1در  ال  1/20

 ها نیز با توجه به جدول ذسل ا ت. اوط کرده ا ت.  اسر شاخص -1/5به  1/۶

                                                                 
1
 Vela Bargues 
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 :به قرار زسر ا ت 2931تا  29۸1های   ال اقتصادی اسرار در خ ل های ک ر شاخص، 1جدول
 2931 2932 2930 29۸3 29۸۸ 29۸۱ 29۸۶ 29۸5 29۸1 شاخص

 نرخ تورم

 (برحسب درصد)

 (31درصد )مرداد  10 9005       1/20

  9۶19/0       111۸/0 ضرسب جینی

 2000برحسب )بودجه

 (میلیارد تومار

۸/255       ۶/5۶۶ ۱1۱ 

 معوقا  بانکی

 2000برحسب )

 (میلیارد تومار

 (2939خرداد)۸0 ۶0       2/5

 2/1۸ ۱/11       ۸/10 شاخص ف کت

 نفوذ بیمه

 (برحسب درصد)

1۱/2       1  

 رشد اقتصادی

 (برحسب درصد)

1/۶       ۸/5- 1/5- 

 شاخص بور 

 (برحسب واحد)

 (31خرداد ) 000/5۱ 000/9۸       3153

 ریمیزار بیکا

 (برحسب درصد)

1/20       1/21 5/20 

 گذاری خارجی  رماسه

 (دالر 2000برحسب )

9093531 2۱۸32۸۱ 2۶09323 2۱91321 1۱1۶۱31 1109۸۱1 151۱119 1۸5000

0 

 

 حداقل د تمزد

 2000برحسب )

 (نومار

20۶       ۱/9۸3 1۸3 

برحسب )نادسنگی

 (میلیارد نومار 2000

1/۱۸    23۱   1۶1 1۱9 

 روزانه نفت تولید

 (برحسب هزار بشکه)

1199    9۱15    1500 

 (2931الهی)(، نعمت2931ل)نرامیار، راش، 2-23، 23، اکونومیست  اسرار، خبرهای داغ  یر از تورم و هدفمندیمنابع: 

 رشد اقتصادی

مسعود نیلی، هاشمی رفسنجانی دولت پنجم را با رشد اقتصادی سک و گزارش  برا ا  نمار     

دولت هفتم  ،به دولت بعد تحوسل داد،  ید محمد خاتمی 902درسافت و با رشد اقتصادی  دهم

محمود احمدی  به دولت بعد تحوسل داد. 505درسافت و با رشد اقتصادی  902را با رشد اقتصادی

های قبل در اختیار گرفت و با نسبت به دولت 505نژاد نیز دولت را با بیشترسن رشد اقتصادی

 (. 2931)نیلی، به روحانی تحوسل داد 101اقتصادی منفی کمترسن رشد

 220۶ها مربوط به دولت سازدهم با رشد بیشترسن رشد اقتصادی  ال پاسانی کار دولت     

درصد، دولت هفتم با  ۶01درصد، دوره جنگ با رشد اقتصادی  ۶01درصد، دولت هشتم با رشد 

درصد، دولت ششم با  201ت نهم با رشد درصد، دول 201درصد، دولت پنجم با رشد  102رشد 

درصد  203درصد و کمترسن رشد اقتصادی مربوط به دولت دهم با رشد منفی  00۸رشد 

 .(2931)علیزاده، ا ت
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  نرخ بیکاری

 گذارار،  یا ت از بسیاری توجه پرشتاب امروز جهار در نر هایپیهیدگی و اشتغال بحث     

 از وجود، اسن (. با2930ا ت)طباطباسی،  نموده جلب خود به را و کارشنا ار مردار دولت

گرسبانگیر  اقتصادی اجتماعی مسائل ترسنعمده از بیکاری سکی و اشتغال مسأله دسرباز

 به ا ت؛ بوده پیشرفته روی کشورهایپیش چالش کمتر میزار به و تو عه حال در کشورهای

 میزار به در جهار روند بیکاری کار، المللی بین  ازمار  االنه گزارش ا تناد به با که طوری

 (.29۸۸های بازرگانی، پژوهش و ا ت)مؤ سه مطالعا  سافته افزاسش توجهی قابل

اسن در . کرد های خود اع م می زاسی را سکی از اهداف و  یا تدولت نهم و دهم همواره اشتغال

 ال در مااسسه  ۸ اسن شنا ار اقتصادی، رشد نرخ بیکاری را در حالی ا ت که بسیاری از کار

های زودبازده نیز نتوانست به اهداف حتی طرح بنگاه. کنند می  اباه عنوار قرر گذشته بیبا نیم

به بتشی از  ناچار شد با تغییر تعرسر بیکاری، از همین رو دولت. زاسی دولت کمک کنداشتغال

بیشتر که در طول هفته  اله و  20برا ا  تعرسر ساد شده، تمام افراد  انتاادها پا خ دهد.

  .شوند حداقل سک  اعت کار کنند، شاغل محسوب می مرجع،

طبق نمارهای ، اما حتی د تکاری نمارها نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود     

جمعیت  ۸1ر می مرکز نمار اسرار در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در  ال 

 12اسن عدد به  32نفر بوده که در پاسار  ال  5۱3هزار و  ۶2۸میلیور و  10شاغل کشور

 ۸نفر ر یده ا ت و اسن نمار نشار می دهد در طول اسن حدود  ۸۸۱هزار و  2۶0میلیور و 

نفر به جمعیت شاغ ر کشور افزوده شده ا ت. البته نمارهای  90۸هزار و  511 ال تنها 

-)نعمتهزار شغل اسجاد شده ا ت ۱2های گذشته تنها غیرر می تاکید دارند طی  ال

 (.2931الهی،

درصد،  11/5 ال  13تا  15های  نی بین گروه  نی  ، نرخ بیکاری در گروه32تابستار  در     

درصد و بین  5/0 ال  93تا  95درصد، بین گروه  نی  20/۸ ال  91تا  90بین گروه  نی

 (.2931)علیزاده، شد درصد اع م 5/۱ ال  11تا  10گروه  نی 

نرخ بیکاری در دولت سازدهم در قیا  با دولت دهم قدری بهبود سافته ا ت. هنوز اتفاق      

بزرگی در مورد کاهش بیکاری رخ نداده ا ت ولی دولت امیدوار ا ت با رشد اقتصادی بیشتر 

شده از جانب ا داهلل عبا ی، در خ ل  بنابر اط عا  ارائه .مادما  کاهش بیکاری را مهیا کند

اسجاد شده ا ت،  (شغل ۸۱5٬000میلیور شغل ) الیانه  ۱مجموعاً  2931تا  29۸1های   ال
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شده از جانب مسعود نیلی، از مشاورار اقتصادی دولت  اسن در حالی ا ت که بر ا ا  نمار ارائه

شغل جدسد در کشور اسجاد شده ا ت. اسن  21٬000سازدهم اسرار، به طور میانگین  االنه تنها 

قرائت شد که موجب  در صحن علنی مجلس شورای ا  می نیز تو ط حسن روحانی نمار سکبار

که در  شده از جانب مرکز نمار اسرار انتااد برخی نماسندگار گردسد. بر ا ا  اط عا  ارائه

شغل جدسد به ثبت  5۱٬000اسرار منتشر شده بود،  االنه  واپسین روزهای حضور دولت دهم

 .(2931)طیب نیا، ر یده ا ت

 در جدول ذسل اسن شاخص به طور مشتص ارائه شده ا ت. 

 
 

 های اقتصادی حضور نظامیان در فعالیت 

های  نژاد، حضور گسترده نظامیار در فعالیت های احمدی از جمله انتاادا  وارده به دولت     

ر اقتصادی ا ت. اسن روسداد منجر به در اختیار گرفتن منابع عظیم مالی کشور تو ط نظامیا

شود که در زمار صلح برای امنیت  های  یا ی می شود، زسرا موجبا  ورود ننها به فعالیت می

های  به مشتری گری فروش نفت اسرار از جمله اسن اقداما  وا طه، کشور خطرناک ا ت

 ۸در اختیار گرفتن  (،29۸۱)امیدوار، خارجی تو ط تو ط بنیاد مستضعفار انا ب ا  می

هزار میلیارد تومار( تو ط قرارگاه  10معادل  2932انی کشور )در  ال درصد از بودجه عمر

به شرکت اعتماد  و در نهاست واگذاری غیرقانونی شرکت متابرا  اسرار االنبیا  ازندگی خاتم

 )رادسو فردا(.اشاره کرد های زسرمجموعه  پاه پا دارار مبین، از شرکت

نژاد،  جمهوری احمدی االنبیاء در دوره دوم رسا ت های اقتصادی قرارگاه  ازندگی خاتم فعالیت   

مورد از  2500نژاد، بیش از  که در دولت دوم احمدی  ال قبلش بود. به طوری 1تر از  گسترده
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 ازی به  و راه های متتلر نب، گاز، نفت های عمرانی اسرار در حوزه ترسن پروژه ترسن و مهم بزرگ

 :افزاسد رفسنجانی، در اسن زمینه می هاشمی اکبر فار ی()دوسهه وله اسن قرارگاه واگذار شده ا ت

توانست مؤثر باشد  داشت که در  ازندگی کشور می مهند ی رزمی  پاه امکاناتی از جنگ     

 ازی را به ننار دادسم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای  هاسی مرل راه و ما در نر زمار پروژه

 پاه. اما حاال  پاه نبض اقتصاد و  یا ت خارجه و داخله را در د ت گرقته و به کمتر از کل 

 (.2931ت) حام نیوز، کشور راضی نیس

 

 ید ناخالص ملیتول

تواند نمای در تی از اقتصاد سک کشور را به اگرچه تولید ناخالص ملی به تنهاسی نمی     

نماسش بگذارد چرا که در کشورهای صاحب ذخاسر نفتی و کمتر تو عه سافته، تولید ناخالص 

د حاصل شده سابد و عمدتاً در اسن کشورها، درنمملی معموالً با باال رفتن درنمد نفتی افزاسش می

توار درسافت شود. با اسن حال، با اسن شاخص میکمتر صرف تو عه و رفاه اجتماعی جامعه می

برر ی اسن شاخص در  ال های . ها چه میزار ا تها برای اجرای پروژهکه توار مالی دولت

دهد دولت احمدی نژاد اقبال بلندی برای کسب درنمد سا تولید ناخالص ملی گذشته نشار می

گردد. ها باز میداشته البته اسن مسئله به افزاسش ناگهانی قیمت نفت و اخت ف دالر در نر  ال

میلیارد ر ید تا اسنکه 1092در دو  ال نتست روی کار نمدر دولت نهم تولید ناخالص ملی به 

ترسن دولت ساد کنند. دولت روحانی نیز از همه کارشنا ار از اسن دولت به عنوار خوش شانس

میلیاردی بر د. اسن 1092سن اقبال بلند برخوردار بود که بتواند در دو  ال نتست به تولید ا

 افزاسش تولید در دو  ال نتست کاری دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز مشهود بود

 (.2930)طباطباسی، 
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 (2931ماخذ: نیلی)

 رشد نرخ تورم

در  در حفظ تعادل عرضه و تااضا قوه مجرسه نژاد به دلیل عدم تواناسی های احمدی در دولت     

ای شکل گرفت. عدم تواناسی در محا به نرخ ارز جهت کاالهای ا ا ی و در  بازار، تورم فزاسنده

نسد. همهنین وضع  اسن کاالها از جمله مصادسق اسن ناتوانی به حساب می نتیجه عدم ترخیص

های ترابری برای ار ال کاالهای  رکتالمللی علیه اسرار، موجب عدم تماسل ش های بین تحرسم

بوده که در نتیجه تامین نشدر کاالهای وارداتی مورد نیاز، عرضه  وارداتی مورد نیاز مردم اسرار

 (.2931)رئیس زاده، و تااضا بیش از پیش برهم خورده ا ت

 های نهم و دهم طی دهد میانگین نرخ تورم در دولت طور که نمارهای ر می نشار می نر     

ها میانگین رشد اقتصادی  درصد بوده ا ت. البته در اسن  ال 2۱0۱معادل  32تا  ۸1های   ال

همهنین طبق نخرسن نمار اع می بانک  .درصد بوده ا ت 220۱درصد و نرخ بیکاری  909

)نخرسن تورم اع می در دولت سازدهم(  31مرکزی، در دولت سازدهم نرخ تورم در خردادماه 

 (.2931)نیلی، درصد بوده ا ت 200۸درصد و بیکاری  9اقتصادی درصد، رشد  250۶

 که ر ید درصد 92 حدود به 32  ال پاسار در بود درصد21، ۸1نرخ تورم که در  ال      

های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق نمار بانک  ال گذشته بی  اباه بود و حتی در  ال 90رد

 9۸درصد و اسن عدد در فصل بهار به  ۶/1۶ به 32مرکزی تورم ناطه به ناطه هم در  ال 

درصدی و رشد منفی   10تورم « نوردر نفت  ر  فره مردم»نتیجه شعار  بنابراسن .ر ید درصد
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محسو  و  درصد در قیا  با دولت دهم کاهش 30۸نرخ تورم در دولت سازدهم ا ت. اقتصاد 

 (.2931جامعه،  و کار گیفرهن و علمی اقتصادی، اجتماعی، )ماهنامهسافته ا ت قابل توجه

 
(2931)نیلی،   

 رشد نقدینگی

رو  هاسی ا ت که  یستم بانکداری نیز با نر روبه ترسن چالش مدسرست نادسنگی سکی از بزرگ     

مد  تامین  های کوتاه ها از محل  پرده ا ت زسرا دلیل اصلی نر اسن ا ت که بیشتر منابع بانک

هاسی  گذاری در داراسی ها صرف  رماسه اعطاسی بانک شود. ع وه بر اسن تسهی   مالی می

  .شود که درجه نادشوندگی نسبتا پاسینی دارند می

تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول ا ت. از ننجا که میزار  نادسنگی سا به عبار  صحیح     

ا کاال و ای باشد که ب کاال و خدما  در جامعه محدود ا ت، پس باسد میزار نادسنگی به اندازه

 خدما  برابری کند.

رشد نادسنگی در دو  ال ابتداسی دولت سازدهم از رشد نادسنگی در دو  ال ابتداسی دولت      

نهم کمتر و از دو  ال اول دولت دهم بیشتر ا ت. روند افزاسش رشد نادسنگی در دولت دهم 

اجرا شد و دولت که  ها که طرح هدفمندی سارانه رنهمهور دولت نهم ادامه داشت و با وجود 

کرد در اسن را تا برنامه  ای اتتاذ می باسد برای جلوگیری از افزاسش نادسنگی تمهیدا  وسژه

به افزاسش نادسنگی  30های انبساطی در  ال  خاصی را عملی نکرد و حتی با اتتاذ  یا ت

مل کرده ولی تر عبنابراسن دولت سازدهم در کنترل نادسنگی نسبت به دولت نهم موفق .دامن زد

تر بوده ا ت. البته برخی کارشنا ار دولتی در توجیه اسن مساله  نسبت به دولت دهم ضعیر
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گوسند، رشد نادسنگی طی دو  ال اخیر نسبت به دو  ال ابتدای دولت دهم بیشتر بوده می

-چور دولت سازدهم اقتصاد را در شراسط رکود تورمی تحوسل گرفته و برای خروج از رکود نمی

 های اناباضی شدسد اجرا کند.انست  یا تتو

رشد پاسه پولی کاهش سافته و دولت برای افزاسش نادسنگی از افزاسش ضرسب  2939در  ال      

فزاسنده بهره گرفته و پول پر قدر  کمتری به اقتصاد تزرسق کرده ا ت. حاکم شدر انضباط 

ها به بانک مرکزی  ولت و بدهی بانکپولی را در تغییرا  اجزای پاسه پولی مانند مانده بدهی د

 .توار دسدنیز در مااسسه با گذشته می

دهد به حجم نادسنگی کشور در دولت سازدهم از زمار نغاز به کار  نشار می هامااسسه نمار     

چند رشد نادسنگی در  هر هزار میلیارد تومار افزوده شده ا ت. 1۱۶حدود  39تا پاسار  ال 

ته کاهش داشته، اما اسن افزاسش حجم نادسنگی نیازمند افزاسش بیشتر اسن مد  نسبت به گذش

هزار میلیارد تومار  ۶۱به میزار  ۸1بنابراسن حجم نادسنگی در  ال  .انضباط مالی دولت ا ت

 (.2931ت)نیلی،برابر شده ا  20هزار میلیارد تومار ر یده و بیش از  ۱۸1بود که اکنور به 

 های نهم و دهم و سازدهم پاسه پولی در دولتجدول مااسسه رشد نادسنگی و 

 
 متتص به نذرماه می باشد. 39نمار مربوط به پاسه پولی  ال  (، ارقام به میلیارد رسال)
 

 رکود در بخش نفت و گاز

های حکومت  ال در که بوده نفت بتش کشور اقتصاد اصلی تحرک موتورهای از سکی     

  ال تا 29۸0  ال از خام نفت ا ت. تولید شده واجهم مشک   فراوانی با دولت نهم و هم

 200 و میلیور 1بیش از به29۸0  ال در بشکه میلیور 5/9  حدود از افزاسشی روندی با 29۸1

 و اکتشاف در گذاری  رماسه کاهش 29۸1  ال ولی از ر ید،29۸1  ال در روز در بشکه هزار

 با هاافزاسش تحرسم دلیل به نیز نفت ادرا کند. ص پیدا نزولی روندی تولید باعث شد نفت تولید

 بازگرداندر دولت کنونی مهم هایاز اولوست سکی بنابراسن شد؛ مواجه زسادی هایمحدودست

 نیاز رغم به دورار دولت دهم ا ت. طی 29۸1 از قبل هایارقام  ال به نفت صادرا  و تولید

-از میدار سک هیچ مشترک میادسن از برداریبهره باالی بسیار اولوست انرژی و به کشور جدی
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 حجم نظر از که کشوری حال حاضر در و اندنر یده کامل برداری بهره به جدسد گازی های

 10 به نزدسک خود داخلی انرژی تامین برای قرار دارد، جهانی دوم مرتبه در گازی ذخاسر

 شرکت ملی و تشپ و پاالسش ملی شرکت مالی روابط طرفی دارد. از مترمکعب کسری میلیارد

 برای هاشرکت اسن حساب برداشت از و نبوده شفاف ها سارانه هدفمندی  ازمار و خزانه با گاز

 ا ت. کرده مواجه منابع تامین در موانعی با را هااسن شرکت ها،سارانه هدفمندی طرح اجرای

 مانکارارپی حذف و بتش نفت متتصص و  اباه با نیروهای گذاشتن کنار شراسطی چنین در    

 هاتحرسم اعمال اسن، بر ترکرد. ع وهپیهیده را هم بتش اسن مشک   حل خصوصی، بتش

 های ال طی خام نفت فروش از حاصل درنمد از قابل توجهی بتش عدم درسافت به منجر

 (. 2931شده ا ت)نرامیار،  خارجی هایگذاری  رماسه کاهش و گذشته
 

  نتیجه گیری

 های نهم و دهم با برخورداری از بیشترسن درنمدهای نفتی دهد در دولتنمارها نشار می     

میلیارد دالری در تارسخ کشور و در شراسطی که احمدی نژاد تصدوی دولت را با رشد  9۶20911

به دولت سازدهم تحوسل داد بنابراسن  101برعهده گرفت و با رشد اقتصادی منفی 505اقتصادی 

سش درنمدهای نفتی امیدوار بود رشد اقتصادی قابل توجهی داشته به  بب افزا توار صرفاً نمی

اسن  بودسم 31و ۸3های در دولت نهم و دهم، شاهد دو  ال رشد منفی اقتصادی در  ال. باشیم

در شراسطی ا ت در دورار پس از جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد اقتصادی وجود نداشت اما 

 . صادی منفی در کشور بودسمبا اسن حال تنها سک  ال شاهد رشد اقت

 کاالهای قیمت واردا  و کنترل به مصرف و تولید کردر وابسته داخلی، اقتصاد عرصه در     

 روز هر که زمانی در گرفت. در ت قرار د تور کار در ارزار ارز و واردا  کمک به مصرفی

واردا   یزارم شد،می مطرح ما طرف از الملل بین روابط عرصه جدسدی در زایتنش موضوع

 درنمدهای رونق نتیجه در کرد.می پیدا جهشی هایافزاسش نفتی درنمدهای به اتکا با کشور

 تماسز نکته مهم ا ت. شده خارجی کاالهای به خانوار اسرانی  بد بیشتر وابستگی به منجر نفتی

 اخیر، دوره در که ا ت نر وفور دوره اول با مااسسه در نفتی درنمدهای افزاسش اخیر دوره میار

گرفت. در  صور  غرب با تعارض و المللیبین مسائل به بدور توجه واردا  به اقتصاد وابستگی

 در واردا  و ارز افزاسش نرخ ها،تحرسم اثر در ارزی درنمدهای برای محدودست اسجاد نتیجه با

 یخانوارها رفاه نظر، اسن از و شد کاهش دچار 2931 ابتدای خصوص به و 2932 های ال
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 از اواخر کشور، پول شد. ارزش شدسدی افت دچار داشت قرار زساد تاثیر واردا  تحت که اسرانی

 با نیز ارز نرخ شدسد کرد. نو انا  کاهش پیدا  وم سک به نزدسک  ال اوائل تا 2930 ال

 تجار  در اخ ل و هابانک تعهدا  در اخت ل بروز به اقتصاد منجر در ثبا بی فضای اسجاد

 در نیز واردا  شده و نصر تارسباً نفت فروش از حاصل درنمدهای 2932 ال شد. در خارجی

  ال ابتدای ماهه هفت درصدی(. در 25ا ت)کاهش  سافته کاهش دالر میلیارد 20 حدود

نتیجه  ا ت. در سافته کاهش 2932  ال ماهه ۱ به نسبت درصد 15کاال  واردا  نیز 2931

 باال شد اقتصادی به رشدهای منجر نه و کرد اسجاد شغلی نه قبل های ال طی واردا  افزاسش

  ال باالی منفی رشد نر حاصل که کرد پذسر رشدهای ن یب دچار را اسرار اقتصاد بالعکس و

 بود. 2932

 از کشور نفت صنعت بانکی و نظام بدنه بر تحرسم هایحلاه شدر تنگ که شراسطی در     

 داخلی تولید شدر هضم و قیمت ارزار واردا  زاسش مستمراف بود، بینیپیش قابل قبل هامد 

 بسیار پذسر نفتی ن یب درنمدهای و مرکزی بانک ذخاسر به اتکای با الملل اقتصاد بین درور در

 و شمرده غنیمت را فرصت نفتی دوره وفور در توانستمی اسرار ا ت. اقتصاد بوده غیرمحتاطانه

 مد  اسن طی که حالی در کند؛ اسجاد شغل ۶0 دهه تولدارم برای انبوه ا ترناسی شراسط اسن از

 کرد. اسجاد داشتیم، شغل انبوه واردا  ننها از که کشورهاسی اقتصاد برای دولت  تاوتمندانه

گذشته توانسته ا ت روسکردهای  یا تی گذشته و روند  یدورهدولت حسن روحانی در سک    

المللی  المللی معکو  شده؛ روابط بین های بین های متتلر را معکو  کند. روند تحرسم شاخص

های تواند ناش دسپلماتیک نیز در بحرار اسرار نر چنار بهبود سافته که اسرار برای اولین بار می

اسفا کند؛ نرخ تورم به میزار قابل توجهی کاهش سافته ا ت و بسته  یا تی منسجم  ایمنطاه

باالترسن نرخ رشد کشور دارای  ، در اسن دورهو کارنسی برای عبور از رکود ارائه شده ا ت

م اقتصادی و نرخ رشد دو رقمی را تجربه کرد، سک  ال رشد اقتصادی منفی، رکوردار مهام تور

-دهد عملکرد دولتها در  ال های گذشته نشار میبه اسن ترتیب برر ی عملکرد دولت بود. 

تر از دولت احمدی نژاد بوده ا ت که ولقابل قب  ازندگی و اص حا  بسیار های تدبیر و امید،

 . با درنمدهای باالی نفتی اقتصاد کشور را به مرز بحرار کشاند
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