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تواند سه ایاران فرصات تبادی  ساه کاانون       م  تبدی  نموده سود. همرن خصوصرات
کشور مارز   7سدهد. ایران سا  ای سرای تجارت و مرکزی سرای تجارت متنوع را منطقه

 رلراون خاانوار  م 40و مرلراون نفار جمعرات     430حادود  خاک  دارد که مجموعاار  
درصاد رشاد    5/2نه ساای  2025 شاود تاا ساال    سرن  م  کننده دارند که پرش رفمص

  2016)موسیه مک کرنزی،  نمایند.
. سای ساودن هزیناه   1های  دارد؛  نقطه شع ایران ی اقتصاد در عرن حال رشد
ساه  محادود    دسترسا   و نظاام ساانت ،   ساازار ماال   مشاتالت تأمرن مال  سه علت 

 طیشارا  کشورمث  سای سودن رییک در   مختلف  یدیسه   خارج هیسرما یسازارها
سررسارد  در سااختار   یریپاذ  برآسا  رجاذاب، رغ  خارج مرمیتق یگذار هیسرما
  را ساه دل ، شع  تأمرن مال  داخلا   هیاز حد حیاب سرما شرو مقررات س ، سده

. پاایرن ساودن   2  داخلا   ماال ی گار  واسطهسودن   رشع ایکم و   داخل پس انداز
از جملاه   ،متما   دردر عوام  تول  ناکاف یگذار هیسرماسه علت  ع سازده  اجتما

هاای   کاه علات    خصوصا سرمایه    کمسازده ایو  ، انیان هیو سرما ها رساختیز
  ثباات   سا  ه،یسارما  -کاار نرروی  تضادفیاد،   ،رشع ترحقوق مالت مختلف  دارد:

، ساای ساودن   آورند. در سرن این موارد کالن که موجبات شتیت دولت را فراهم م 
و سزرگترین شاع  سارای    هزینه تأمرن مال  سرشترین تأثرر را سر رشد اقتصادی دارد

  1397شود )پهلوان  و دیگران،  رشد محیوب م 
مهاار و کنتارل   های  سرای تقویت رشد ایران قاس  ذکر اسات:   همچنرن فرصت

 دومرن کردن مناسع طبرع  ایران سه خصوص نفت و گاز، اولرن موتور محر  است.
عام ، تبدی  صانایع سازرگ تولرادی داخلا  همچاون خاودرو، مصاالآ اصال  و         

المللا  اسات. ساومرن     های رقاست  در سطآ سارن  سخش کایهای مصرف  روزانه، سه
سنران، تقویت نقاط قاوت   اقتصاد دانش کند که گذر سه سمت عام ، ایران را ملزم م 

خادمات ماال  را    تباطاات، و های  همچون فناوری اطالعات و ار سرای رشد سخش
، زیرساختهای فرزیت  و دیجرتال نراز سه نوساازی و  چهارمرن عام سرعت سبخشد. 

ویا ه ساا    سهبود نیب  رواسط خارج ، ساه . نهایتا، ریزی رشد دارند سرای پ  گیترش
های آینده سر عملتارد اقتصاادی    تواند در سال شرکای تجاری، فرصت  است که م 


