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  پیشگفتار
مدیریت اقتصاد کشور در نظامی  هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     دهـد و گـاهی بحـران    را تحت تأثیر قرار مـی  اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

و در سراسر ایـن  نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست ش کرده است، استیالي اقتصادي خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تال

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
ده بـه دیگـر   شـ  ها به شکل مـدیریت  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  کشورها تسري یابد و آسیب
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكر فشارها و شود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچا  سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   هاي پی  نها تحریمترین آ ترین و مداوم اقتصاد کشور شده که مهم

  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می
هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  

رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا     شود. از این یل میهایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحم بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال تفکر راهبردي و هوشمندانۀ خود 

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     ساله، با رویکردي جهادي، ستانداز بی اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره  شتازي اقتصاد دانشپی

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 هشت

ي وارداتی، تأمین امنیت هااالدادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین ک
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  عمل مناطق آزاد تأکید شده است.حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة 

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   ی اسـتفاده از دیپلماسـ  ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
دادن بخـش خصوصـی در    مشـارکت ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، افزایش صادرات گاز، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي دولت، افـزایش سـهم    جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ صندوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمان

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  استابالغ سی
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

بـراي تحقـق اهـداف    اند  اند و از همه خواسته ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  شده در این سیاست تعیین

نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فرهنگ 
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        ابالغ این سیاستایران برآن شدند تا در سالروز 
ها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کنند و ضمن تجمیـع   بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   آمده در این حوزه و به اشتراك دست هاي به ها و دانش تجربه
  .سازي در این حوزه بردارند ها و گفتمان شدن این سیاست در راه اجرایی کشور قدمی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28ر روزهاي که دکنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 نه

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   تحکمهـا و پایگـاهی مسـ    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِحرکت بالنده، رشد

 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا تصادي بروناق

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر
 هاي محیطی. تکانه

  

مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و در انتشـارات دانشـگاه شـهید       نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

مباحـث  گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت   مند شوند. براي بهره آمده در این کنگره بهره دست به
هـاي نظـري    راهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و مجلدات دهم تا دوازدهم با محوریت مبانی و مولفه

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز دهایفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردجلد سوم: 

  یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن نقش اقتصاد دانشجلد هفتم: 

  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( زدهم: مبانی و مؤلفهجلد یا

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت ده

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به هاي همۀ مسئوالن و مدیران دستگاه ها و حمایت همچنین از تالش
دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت دانشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  

گـذاري   (رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی (رئیس شوراي سیاسـت 
هـاي    کنگره)، جناب آقاي دکتر محمود شمس دولت آبادي (دبیرکل کنگره)، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  
نظـري  شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور       

ـ اسالمی صدرا)، استادان  االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی (رئیس مرکز علوم انسانی کنگره) و حجت
اهللا ضـرغامی (رئـیس    هاي علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزت محترم کمیته

 نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می
هـاي   مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     این 

  وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري (معاون انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) به زیور طبع آراسته شده است.   بی
آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده

  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه
  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  ریزي عملیاتی  شناسی اجراي بودجه آسیب
  در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل شه 

  هاي اجرایی استان خراسان جنوبی) (مطالعه موردي دستگاه

 **محمد بهروزي، *حمید تابلی

  چکیده
را در بودجه کنونی تفکیک روشنی بین امور ریزي کشور مطلوب نیست، زی شکل و ساختار کنونی بودجه

ي است که مشخص نیست چـه  ا هحاکمیتی و غیرحاکمیتی وجود ندارد، شکل کنونی سند بودجه به گون
ود و اینکه براي رسیدن به اهداف چه میـزان بودجـه الزم اسـت. ایـن     ش یاهدافی از تنظیم آن دنبال م

ریـزي سـنتی را فاقـد کـارایی و اجـراي       بودجـه ترین مـانع کارآمـدي اقتصـاد اسـت کـه       موضوع مهم
ریزي عملیاتی ابتدا بایستی برخـی   ریزي عملیاتی را حائز اهمیت ساخته است. براي اجراي بودجه بودجه

مشکالت موجود از سر راه برداشـته شـود کـه ایـن امـر خـود مسـتلزم شـناخت مشـکالت و موانـع و           
شناسـی   در همین راستا این تحقیق به منظور آسیب .باشد ریزي عملیاتی می شناسی اجراي بودجه آسیب

هاي اجرایی استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل شه صورت  ریزي عملیاتی در دستگاه اجراي بودجه
ها از آزمون تی استیودنت و آزمون تحلیل عاملی متغیرهاي مکنـون و   گرفته است. براي آزمون فرضیه

ل سلسله مراتبی و آزمون فریدمن استفاده شـده اسـت. نتیجـه ایـن     بندي متغیرها از تحلی براي اولویت
تحقیق نشان داد که توانایی ارزیابی بیشترین اهمیت و پذیرش انگیزشی کمترین اهمیت را در اجـراي  

هـاي   هاي اجرایی استان خراسان جنوبی داشته است و کارکنان دستگاه ریزي عملیاتی در دستگاه بودجه
ریـزي عملیـاتی را داشـته ولـی از مشـروعیت       نوبی توانایی فنی اجراي بودجـه دولتی استان خراسان ج

هـاي   اي و سازمانی مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین امکان دقیق ارزیـابی عملکـرد در دسـتگاه    رویه
ریـزي   باشد؛ عالوه بر این پذیرش الزم جهـت اجـراي بودجـه    دولتی استان خراسان جنوبی مقدور نمی

هاي دولتی استان  عد پذیرش انگیزشی، پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی در دستگاهعملیاتی در سه ب
  خراسان جنوبی وجود دارد.

  ریزي عملیاتی، پذیرش، توانایی، مدل شه، مشروعیت. بودجه :ها کلید واژه

                                                        
  htaboli@yahoo.com دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد کرمان،  *

  دانشجوي دکتري مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد واحد کرمان، ، مسئولنویسنده  **
behroozimohammad@yahoo.com 
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  مقدمه
را  ها یتفعال یتوان آثار مال هاست و با استفاده از آن می برنامه يو اجرا یهماهنگ يبرا یديبودجه ابزار مف

ریزي بر مبناي  که در این راستا بودجهکرد.  یانب یصورت کم ها، به ینهبا هدف بهبود مستمر و کاهش هز
و شاید در قرن حاضـر بـوده اسـت     1990عملکرد، مشهورترین تالش اصالحی در بخش عمومی از دهه 

.(Melkers & Willoughby, 1998: 71) را دهه  1990)، دهه 44 :1995اي که بارت و گرین( گونه به
معنـا بـا    ریـزي بـر مبـانی عملکـرد، هـم      بودجـه  1990نامنـد. در طـول دهـه     ریزي بر مبناي عملکرد می بودجه
 .(Herzog, 2006: 74)محور مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت    ریزي نتایج ریزي بر مبناي پیامدها و بودجه بودجه

  ریزي از یک فرایند صـرفاً سیاسـی    ، تبدیل فرایند بودجهریزي بر مبناي عملکرد طور کلی، هدف بودجه به
ــز در تصــمیم   ــی را نی ــی و عقالن ــانی اقتصــادي، عین ــه مب ــدي اســت ک ــه فراین ــد ب ــل کن ــري دخی  گی

(Redburn,Shea, & Buss, 2008: 61)ریزي از مشکالت متعددي در  . اما در کشور ایران نظام بودجه
هـاي بودجـه    ترین مشکالت آن مواردي از قبیل عدم تعریف ارتباط دقیق بـین هـدف   رنج است. از عمده

بودن بودجه بـدون توجـه بـه      نگر ها و گذشته ساالنه با اهداف برنامه توسعه، اجراي روش افزایشی هزینه
هـاي اجرایـی، برآوردهـاي     هاي شخصی در تعیین سقف اعتبارات دستگاه مال سلیقهها، اع وظایف دستگاه

ها، تخصیص سیاسی منابع، عدم آگاهی مردم از اهداف و نتایج اقتصادي و اجتماعی  طرح  غیرواقعی هزینه
ایاي ترین مز ). با توجه به اینکه مهم25: 1385هاي سیاسی است(نیلی،  بودجه و تأثیرپذیري بودجه از سلیقه

، طراحی مجدد (Shah & Shen, 2007: 88)ریزي برمبناي عملکرد را شفافیت و پاسخگویی بیشتر  بودجه
ها با استفاده از اطالعات عملکرد بـه منزلـه    ساختن تخصیص ها با تمرکز بر بهبود، کمک به عقالنی برنامه

ـ   هاي دولت و هـدف  تراز کردن هزینه گیري، و هم مبنایی براي تصمیم ، (Young, 2003: 57)یهـاي کل
سازي  هاي پیاده ریزي عملیاتی و شناسایی چالش دانند، بنابراین، ضروري است تا ضمن شناخت بودجه می

  هاي دولتی مورد بررسی قرار گیرد.  آن، شرایط مطلوب و مناسب جهت استقرار آن در سازمان

  تعاریف بودجه
در فرانسه نیز از انگلیسی اقتباس شـده اسـت. علـت    واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده و 

این امر آن است که روش تنظیم بودجه و به تصویب رسـاندن آن در مجلـس، ابتـدا از کشـور انگلسـتان      
شـده اسـت و در    یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی اطـالق مـی   1شروع شده است. واژه بوژت

ه مالی دولت است که براي یک سـال مـالی تهیـه و حـاوي     شد. بودجه برنام نامیده می Budgetانگلیس 
ها براي انجام عملیاتی است که منجر به نیـل   بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه پیش

ریزي بـه معنـاي نظـام     ). بنابراین مفهوم بودجه29:1384وند،  شود(فرج هاي قانونی می ها و هدف سیاست
                                                        

1. Bouget 
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هاي بودجه نویسان و کارشناسـانی کـه در ابعـاد مختلـف مـدیریتی، اقتصـادي و        ندیشهحاکم بر افکار و ا
  الیحـه   بودجـه «پردازند، داللـت دارد.   سیاسی، به ارزیابی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجراي بودجه، می

سال شمسی که به تصویب مجلس شـوراي   عواید و مخارج مملکتی است براي مدت یک  بینی کلیه پیش
  ».ی رسیده باشدمل

بینـی و   بودجه دولت سندي است که معامالت دخل و خرج مملکت براي مدت معینـی در آن پـیش  «
یوسـفی نـژاد،   »(گویند و عبارت است از یک سال شمسی تصویب شده باشد. مدت مزبور را سند مالیه می

1386 :17.(  

  ریزي مناسب هاي یک سیستم بودجه ویژگی
باشد؛ بنابراین سیستم بودجه براي این کـه   ریزي و کنترل می مدیریت، برنامهاي براي بهبود  بودجه وسیله

  هاي زیر را داشته باشد: ریزي کنترل و یاري نماید، باید ویژگی بتواند مدیران را در امر برنامه
  سیستم باید قادر باشد براساس اهداف تعیین شده بودجه هر یک از واحدها را تعیین نماید.. 1
ریزي و کنتـرل مـالی را بـراي کـل سـازمان       هاي مورد نیاز جهت برنامه ید قادر باشد گزارشسیستم با. 2

 فراهم نماید.
 ریزي و کنترل مالی را فراهم نماید. هاي مورد نیاز جهت برنامه سیستم باید قادر باشد گزارش. 3
 ید.سیستم باید قادر باشد متغیرهاي قابل کنترل و غیرقابل کنترل را شناسایی نما. 4
 سیستم باید قادر باشد هر لحظه مقایسه بین بودجه مصوب، تخصیص، عملکرد هر برنامه را ارائه دهد.. 5

  هاي زیر باشد: آورنده همه یا برخی از نقش آل، بودجه باید فراهم در حالت ایده
  یک ابزار تحلیل زمانی صحیح باشد؛ )الف
  بینی عملکرد را داشته باشد. توانایی پیش )ب
  وسیله مناسبی براي تخصیص منابع باشد. )ج
  توانایی کنترل عملکرد جاري را داشته باشد. )د

  ها را داشته باشد. بینی قابلیت تعیین انحراف از پیش )هـ
  ها و تهدیدها را داشته باشد. قابلیت تعیین فرصت )و
  شته باشد.یک وسیله آموزشی و راهنما دا عنوان بهظرفیت استفاده از عملکرد گذشته را  )ز
  طوري که ایجاد کننده وفاق و حمایت از بودجه ساالنه باشد. در یک چارچوب قابل فهم ارائه شود، به )ح
  ها را تحلیل نماید. هاي گوناگون و شقوق مختلف نیل به آن هدف )ط
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 ریزي عملیاتی  تعاریف بودجه
  توان گفت: ریزي عملیاتی می در خصوص تعریف بودجه

نوعی سیستم برنامه ریزي، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شـده و   ریزي عملیاتی بودجه .1
ریزي عملیاتی بخشهاي مختلـف اداري   ورزد. بنابراین تعریف، در چهارچوب بودجه نتایج مورد انتطار تأکید می

یین شـیوه  بر اساس استانداردهاي مشخص تحت عنوان شاخصهاي عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تع
 ).14: 1386نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتري برخوردارند(حسن آبادي و نجار صراف، 

اي  بودجه عملیاتی تلفیقی است از برنامه عملکرد ساالنه و بودجه ساالنه که ارتباط این سطوح بودجـه  .2
دهـد کـه هزینـه     یدهد. این بودجه نشـان مـ   یک برنامه را با نتایج مورد انتظار از آن برنامه نشان می

اي از اهداف باید سطح معین و مشخصی داشته باشـد. یـک بودجـه     دستیابی به یک هدف با مجموعه
تـر و   عملیاتی اثربخش نسبت به یک بودجه برنامه اي، سازمانی و یا بخشی با نتایج مورد انتظار مفیـد 

 ).mercercom. 2002: 2کارآمدتر است(
طوري کـه منبعـی    زند به هاي عملیاتی گره می تراتژیک را به برنامههاي اس ریزي عملیاتی برنامه بودجه .3

 ).63: 1386دهد(آذر،  نام پول را به شکل بهینه اختصاص  می به

  »شه« ریزي عملیاتی با استفاده از مدل عوامل مؤثر بر اجراي موفق بودجه
بر اجـراي موفـق ایـن     تأثیرگذارریزي عملیاتی، عقایدي را در مورد عوامل  توجهات اخیر به اجراي بودجه

ارائـه گردیـده   » شه« نهادي بخش دولتی اي از عقاید در مدل نظام ایجاد کرده است. یک چنین مجموعه
  کند: مشروعیت، پذیرش  و توانایی. است. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصالحات تأکید می

ریـزي عملیـاتی    بودجـه   الحات که در آندهد که تعامل این سه عامل، فضاي اص مطالعات نشان می
  .کند شود را تعیین می اجرا می

 ریزي عملیاتی توانایی براي اجراي بودجه
یا عدم توانایی سازمانی  ریزي عملیاتی، ظرفیت پایین یکی از حدسیات رایج در مورد اجراي ناموفق بودجه
دهد کـه سـه بعـد از توانـایی      نشان می عملیاتی ریزي است. مورد کاویها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه

باشند: توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیـروي   عملیاتی، کلیدي می ریزي سازمانی براي اتخاذ کامل بودجه
  انسانی و توانایی فنی.

  توانایی ارزیابی عملکرد
). اگر GAO, 1999:4گذارد( ریزي عملیاتی تأثیر می بودجه توانایی سنجش عملکرد بر همه مراحل اجراي
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ریزي عملیاتی شکست خواهد خـورد   را نداشته باشند، بودجه طور مفید ها توانایی سنجش عملکرد به دولت
وجود دارد که مشکالت موجـود در ارزیـابی عملکـرد، اجـراي بـالقوه بودجـه        در برخی موارد این احتمال

در  هـاي الزم  گیري توانـایی  شکل منتفی کند اما با توجه به گسترش صنعت ارزیابی عملکرد و عملیاتی را
اطالعات حاصل از ارزیابی  دار بودجه عملیاتی، ها، این مشکالت کمتر خواهد بود. براي اجراي معنی دولت

هاي تشویقی مورد اسـتفاده قـرار    طراحی طرح گیري، تخصیص منابع و عملکرد باید در مدیریت و تصمیم
  ل از ارزیابی عملکرد باید صحیح و قابل اطمینان باشد.اطالعات حاص گیرد. نکته مهم دیگر این است که

  توانایی نیروي انسانی
هـاي   مـدیریت بانـک   هاي خاص در سنجش عملکرد، حفـظ و  نیروي انسانی مورد نیاز باید داراي مهارت

کارشناسانی در زمینه تدوین اهداف عملکـرد   اطالعاتی باشند. در واحدهاي سازمانی اجرایی و تقنینی باید
هـا در راسـتاي    اطالعات عملکرد وجود داشـته باشـند. سـازمان    کنندگان از رقراري ارتباط بین استفادهو ب

هایی در رابطه با شناسایی و سنجش عملکرد و اسـتفاده از   توسعه توانمندي اجراي بودجه عملیاتی نیازمند
  ).,Willoughby  And Melkers  108 :2000باشند( عملکرد در یک مسیر سازنده می اطالعات

  توانایی فنی
باشند، به احتمـال فـراوان    ریزي جدا طور فنی از سایر عملیات حسابداري و بودجه اگر اطالعات عملکرد به

عملیات را درك نخواهـد کـرد و اگـر نظـام      گیري مرتبط با سایر ریزي عملیاتی، فرایندهاي تصمیم بودجه
الحات مبتنـی بـر عملکـرد را تسـهیل نخواهـد      راحتی اصـ  هاي ورودي باشد به حسابداري مبتنی بر داده

هاي مورد نیـاز   رسد که بسیاري از دولتها در مرحله ارزیابی فناوري به نظر می ).Young, 2003: 20کرد(
باشند کـه   می هاي مدیریت مالی با مشکل مواجه باشند و بسیاري در نظام اجراي بودجه عملیاتی می براي

مـالی مـورد نیـاز بـراي توسـعه       باشد. برخی نیز معتقدند که کمبود منـابع  گیري بسیار مهم می در تصمیم
  باشد. در راستاي اجراي بودجه عملیاتی می ترین مشکالت هاي جدید مالی و اطالعاتی یکی از مهم نظام

 ریزي عملیاتی مشروعیت براي اجراي بودجه
هـا   مشروعیت در دولـت  هاي مکانیزم گذارد به ریزي عملیاتی به تأثیر می عامل دوم که براي اجراي بودجه

مراحل آن مشـروعیت الزم را نداشـته    ریزي عملیاتی و یا در ریزان در اجراي بودجه بودجه ارتباط دارد. اگر
مشروعیت وجود دارد: مشروعیت قانونی، مشروعیت  باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. سه بعد مهم از

  ). Robinson And Brumby, 2005: 3اي و مشروعیت سازمانی( رویه
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  مشروعیت قانونی
اصـالحات جدیـد در صـورت     ،شود می اي قانونمند ریزي اغلب به صورت فشرده فرایندهاي رسمی بودجه

ها استفاده بالقوه از ارزیـابی عملکـرد در بودجـه     دولت تواند اجرا شود. در برخی تعارض با این قوانین، نمی
در برخی کشورها قوانینی در رابطـه بـا تشـویق و     شود. محدود می انسانیمنابع و توسط قوانین و مقررات 

واحدها و اشخاص تدوین شـده اسـت کـه اغلـب ایـن قـوانین بـا تسـهیم سـود و           ها، تنبیه مالی سازمان
 باشد. ها و کارکنان در تعارض می تشویقی در رابطه با عملکرد به سازمان هاي پرداخت

شـود در مـورد    مـی  ها تنظیم و سازماندهی ه بودجه بر مبناي وروديها به این دلیل ک در برخی دولت
طـوري کـه اسـتفاده حـداقل از      بـه  باشـند  قوانین استفاده از اطالعات عملکرد در بودجه داراي مشکل می

شـود کـه بودجـه بـدون اطالعـات عملکـرد        مـی  اطالعات عملکرد در بودجه برمبناي این واقعیت توجیه
  ).,Foltin And Local  40 :1999شود( تصویب می

  اي مشروعیت رویه
فراینـدهاي بودجـه موجـود، مـورد غفلـت واقـع        سنجش عملکرد و استفاده بالقوه از اطالعات عملکرد اغلب در

ریـزي را ملـزم    یک قاعده، رفتار بودجه عنوان بههاي رسمی است که  رویه شود. مشخصه فرایندهاي موجود، می
 باشد. می ها اصالحات نیازمند سازگاري مدل اصالحات با این قوانین و رویهموفقیت آمیز  کند. اجراي می

مواد هزینـه تأکیـد    ها و تشریح دقیق فصول و هاي بودجه بر ورودي ها، قوانین و رویه در برخی دولت
کنـد. مـدیران و    عملکرد را تضـعیف مـی   کنند که این موضوع نقش بالقوه اطالعات حاصل از ارزیابی می

صورت دیگـري   اي الزم براي اقدام به و مشروعیت رویه ها تأکید کنند قانونگذاران ملزم هستند بر ورودي
اسـتفاده محـدود از اطالعـات عملکـرد توسـط قانونگـذاران، ناشـی از         طور مثال در کالیفرنیا، به ؛را ندارند

رغـم   ریـزي سـنتی علـی    دجـه هـاي بو  بسیاري از رویه باشد. ریزي سابق می بودجه  هاي موجود نظام رویه
ریـزي بـر مبنـاي     تصمیم گیرندگان براي اسـتفاده از اطالعـات حاصـله از بودجـه     هایی براي الزام تالش

  ).Andrew, 2004: 335( هنوز وجود دارند عملکرد،
گیـري   در تصـمیم  ها و فرایندهاي بودجه نقش اطالعات حاصل از ارزیـابی عملکـرد را   وقتی که رویه
  شود. مشکل می کند، ایجاد یک نظام بودجه عملیاتی به شدت میتضعیف و محدود 

  مشروعیت سازمانی
و به مـدیران اجـازه    الزم واگذار شود اختیارتر اجرا خواهد شد اگر  صورت اثربخش ریزي عملیاتی به بودجه

مشـروعیت   ؛غیـره داشـته باشـند    دهـی و  ریزي، گـزارش  کارمندیابی، بودجه به داده شود تصمیمات راجع
 ).,Schick 83 :2003(گیري را فراهم کند وجود باید چنین قدرت تصمیمم



  7ریزي عملیاتی ....                 شناسی اجراي بودجه آسیب

 ریزي عملیاتی پذیرش براي اجراي بودجه
کارکنـان ممکـن اسـت     هـا و  مقاومت در برابر اصالحات از جانب برخی مقامات دولتـی، رؤسـاي بخـش   

 ).Andrew, 2004: 336(ترین مانع براي اجرا و استفاده از سنجش عملکرد باشد بزرگ
   :انگیزشی باشد: پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می

  پذیرش سیاسی
    .باشد اجراي بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می پذیرش مقامات سیاسی در حمایت و تأمین منابع مالی براي

  پذیرش مدیریتی
جانب مدیران به خصوص در ارتباط با استفاده  ریزي عملیاتی از دهد که پذیرش بودجه ها نشان می بررسی

هاي انگیزشـی، اساسـی اسـت. یـک چـالش       مدیریتی و ایجاد طرح گیري از اطالعات عملکرد در تصمیم
هـاي اسـتراتژیک و    عملیاتی متقاعد کردن مـدیران برنامـه در مـورد ارزش طـرح     ریزي اساسی در بودجه

  ).Andrew, 2004: 335( باشد عملکرد می سنجش

  رش انگیزشیپذی
هـایی بـراي    مدیران مشابه یکدیگر، انگیزه باشد، سیاستمداران و ها می ریزي سرشار از مشوق فرایند بودجه

ریـزي   هـا ناسـازگار بـا بودجـه     معین دارند. اگر این انگیزه استفاده از انواع خاصی از اطالعات و رفتارهاي
  روبرو خواهد شد.  عملیاتی باشند اجراي آن با مشکل

  انجام شده یقاتتحق ترین نه مهمیشیپ
  تحقیقات خارجی

هایی که در تایلند انجام دادند به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه بسـیاري از      ) در بررسی2011وارونکان( .1
هـاي مـدیریتی بـراي انجـام      کشورهاي در حال توسعه و تازه صنعتی شده داراي فقدان فنی و قابلیت

 هاي عمرانی بزرگ و پیچیده هستند.  پروژه
اي و عملکردي(شواهدي از مـالزي)، توسـط یاهیـا،     هتحقیقی، با عنوان مشارکت بودج 2008در سال  .2

اي و عملکـردي در وزارت دفـاع    نیک احمد و فاتیما انجام شد. این تحقیق به بررسی مشارکت بودجه
  مالزي پرداخت و نتایج دو تحقیق زیر را در وزارت دفاع سنجید: 

ر یک سازمان در آمریکـا  مدیر و سرپرست د 135) که مطالعه خود را بین 1998تحقیق نوري و پارکر( .3
اي مشارکت نمایند، تعهـد   بودجه فرایندیابند در  انجام دادند و استدالل کردند که مدیرانی که اجازه می
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  یابد.  ها بهبود می سازمانی بیشتري خواهند داشت و در نتیجه عملکرد شغلی آن
کارخانـه در اسـترالیا انجـام     37مدیر در  114) بر روي 2001اي که سامبر امینیام و آشکاناسی( مطالعه .4

شد و مشخص شده بود، مدیرانی کـه درك بـاالیی از نـوآوري دارنـد و در تنظـیم بودجـه مشـارکت        
ریـزي،   ها نشان داد که مشارکت در بودجـه  کنند. نتایج تحقیق آن کنند به بهبود عملکرد کمک می می

د بازخوردهـایی از زیردسـتان در   اثري مثبت بر عملکرد مدیریت دارد و مدیریت سازمان باید تالش کن
هـایی را بـه    هـا و ورودي  سطوح مختلف دریافت کند. همچنین هنگامی که مدیران اجـازه یابنـد داده  

  شوند.  ریزي وارد کنند، بیشتر به سازمان متعهد می بودجه فرایند
یـابی  ) به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در ارز    2008براساس مطالعاتی که توسط جی کریتزا و همکارانش( .5

) تغییرات در زمان سفر، هزینه وسـیله نقلیـه و ایمنـی، اثـرات دراز مـدت در      ونقل حملپروژه عمرانی(
شـود،   که اغلب نادیده گرفته مـی  ونقل حملریزان  هاي برنامه توسعه اقتصادي دارد. که یکی از نگرانی

 است. )ونقل حملهاي عمرانی( به علت عدم وجود روش قابل اعتماد براي برآورد پروژه
از جمله احـداث   ونقل حملهاي  ) در بررسی مسائل اقتصادي پروژه2008تی سوت سومی و همکارش( .6

توان براي بـرآورد   اي) می سازي فاصله اي(مدل راه آهن نشان دادند که با استفاده از مدل آماري فاصله
 هاي عمرانی سود جست. دقیق پروژه

  تحقیقات داخلی
دستگاه دولتی استان اصفهان بیانگر آن است که بـه   50) در 1391نتایج تحقیقات فروغی و همکاران( .1

غیر از توانمندي در ارزیابی عملکرد، سایر شرایط الزم براي اجراي روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت 
یت قـانونی،  ریزي عملیاتی از جمله توانمندي کارکنان، توانمنـدي فنـی، مشروعیت(مشـروع    در بودجه

  ها) نیست.  اي و سازمانی) و پذیرش(پذیرش سیاسی، مدیریتی و همخوانی مشوق رویه
هـاي   ) در تحقیقی با عنوان بررسی موانع استقرار بودجه عملیـاتی در سـازمان  1391پورزمانی و نادري( .2

داشـتن  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ایـران نـاتوانی در ارزیـابی عملکـرد، نـاتوانی نیـروي انسـانی، ن         
موانـع   عنـوان  بـه هاي پـذیرش   اي و همچنین نداشتن انگیزه مشروعیت قانونی و نبود مشروعیت رویه

استقرار بودجه عملیاتی براساس مدل شه نشان دادنـد. بـا ایـن وجـود، عـواملی ماننـد توانـایی فنـی،         
 مشروعیت سازمانی، پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی که عنوان مانع تشخیص داده نشدند.

ریـزي عملیـاتی در    ) در تحقیقی با عنوان، بررسـی اسـتقرار نظـام بودجـه    1390شیخ االسالمی نسب( .3
، عوامـل داخلـی و   SWOTریزي استان خوزسـتان بـا اسـتفاده از مـاتریس      سازمان مدیریت و برنامه

، ریزي عملیاتی در استانداري خوزستان را شناسایی نموده است. این مدل خارجی موثر بر اجراي بودجه
ریزي، مدیریت هزینه، مدیریت عملکـرد، مـدیریت تغییـر و نظـام      مدیریت برنامه«وجود شش فاکتور 
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داند. نتـایج ایـن    ریزي عملیاتی الزم می ریزي به بودجه را در تغییر نظام بودجه» گویی و انگیزش پاسخ
تی غیـر واقعـی   ریزي عملیا ریزي عملیاتی در سازمان مورد تحقیق، یک بودجه تحقیق نشان داد بودجه

شود و مشکل  ها نوشته می شود، سپس بر طبق آن ریز برنامه است، زیرا ابتدا اعتبار به سازمان داده می
ریزي  خورد، بی انگیزگی نسبت به استقرار بودجه دیگري که در سازمان میان کارمندان آن به چشم می

تغییـر نظـام    فراینـد ه دلیل اینکه نمایند. همچنین ب عملیاتی است که آن را امري غیر ممکن تلقی می
ریزي قبلی به موازات تغییر و اصالح  ي تدریجی است، انجام موازي سیستم بودجهفرایندریزي،  بودجه

  در سیستم جدید پیشنهاد گردید. 
) در تحقیقی با عنوان شناسایی موانع استقرار سیستم حسابداري بهاي تمام شـده را در  1388محمدي( .4

سوال در گـروه   30استان ایالم انجام داد. تحقیق با استفاده از پرسشنامه در قالب  هاي اجرایی دستگاه
نفري اجرا گردید. نتایج حاصل نشان داد که جهت ایجاد حداقل سـطحی از سیسـتم حسـابداري     105

هاي اجرایی، نیاز به اطالعات سـازگار، مسـتمر، روزآمـد بـوده و همچنـین       بهاي تمام شده در دستگاه
ریـزي   هاي اساسی حسابداري بهـاي تمـام شـده در قابلیـت اجـراي بودجـه      فرایندخص از تعریف مش

  عملیاتی، ضروري است. 
ریـزي عملیـاتی در    ) به بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظـام بودجـه  1388ابراهیمی و همکاران( .5

 پرداختنـد. تحلیــل تحقیـق براســاس مــدل   SWOTشـهرداري اصــفهان را بـا اســتفاده از مــاتریس   
ها، مدیریت عملکرد،  ) و از شش منظر: نظام آمار و اطالعات، برنامه ریزي، تحلیل هزینه1386الماس(

مدیریت تغییر و نظام پاداش و پاسخ گویی صورت گرفته و در نهایت به استخراج اسـتراتژي پرداختـه   
حلقـه   عنـوان  بـه هاي کمی واقع بینانه در الیه میـانی   دهد که تدوین هدف شده است. نتایج نشان می

سازي سیستم یکپارچه اطالعاتی، اسـتقرار   ارتباطی برنامه استراتژیک سازمان با برنامه عملیاتی، فراهم
 فرایندعنوان صاحبان  هاي سازمان به سیستم حسابداري تعهدي و تبیین و اصالح جایگاه تمامی بخش

 باشند.  ر این حیطه میها د ترین استراتژي سازي الزم از جمله مهم ریزي، ضمن فرهنگ بودجه

  مدل مفهومی تحقیق
سـازمانی و   با توجه به عوامل پیش گفته و نیز جامعیت مـدل و در نظـر گـرفتن تمـامی عوامـل درون      .1

ها و انطباق مدل مذکور بـا   بندي و سادگی نسبت به سایر مدل سازمانی، عدم پیچیدگی نوع دسته برون
 )11: 1384پناهی، علی؛ بیشتر مدل روایی مدل شه (پذیري  فرضیات این پژوهش، قابلیت انطباق
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هـاي مـورد مطالعـه و انعطـاف      پذیري معیارهاي مدل با شرایط سـازمان  و پایایی مدل آزمون، انطباق .2
ترین علل انتخاب مدل شه بـراي انجـام    پذیري در انتخاب معیارهاي تشکیل دهنده ابعاد مدل از مهم

نـه کـه در   باشـد. همانگو  ) می1384الذکر بر گرفته از مطالعه پناهی( این تحقیق  بوده است. مدل فوق
ریـزي عملیـاتی،    پیشینه بیان گردید جامعیت این مدل موجب شده است در تحقیقاتی مبتنی بر بودجه

عمدتا از آن بهره گرفته شود ؛ در تحقیقاتی کـه محقـق مـورد مطالعـه قـرار داد ؛ مطالعـه فروغـی و        
  اند. ) از مدل باال استفاده نموده1391) و زمانی و نادري(1391همکاران(

  ها داده يبر حسب نحوه گردآور قیقروش تح
و غیـر   یفیها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یـک تحقیـق توصـ    هحاضر از نظر گردآوري داد قیتحق

    .باشد آزمایشی می

  هاي تحقیق فرضیه
  هاي اصلی:  فرضیه
 مبنـاي  بـر  یـابی  هزینـه  روش اجراي مندي خراسان جنوبی، توان استان دولتی هاي : دستگاه )1( فرضیه

 دارند. ریزي عملیاتی بودجه را در فعالیت
 مبناي بر یابی هزینه روش اجراي ، مشروعیتخراسان جنوبیاستان  دولتی هاي ه : دستگا )2( فرضیه

 ارزیابی عملکرد

 نیروي انسانی

 فنی

 سازمانی

 ايرویه

 قانونی

 سیاسی

 مدیریتی

 انگیزشی

 پذیرش

 اختیار

 توانایی

 ریزي عملیاتیبودجه
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 دارند. ریزي عملیاتی بودجه را در فعالیت
 مبنـاي  بـر  یـابی  هزینه روش اجراي ، پذیرشخراسان جنوبیاستان  دولتی هاي دستگاه :)3فرضیه(

  دارند. ریزي عملیاتی در بودجه را فعالیت

  هاي فرعی: فرضیه
هاي اصلی تحقیـق بـه شـرح ذیـل      هاي فرعی بر اساس ابعاد سه گانه مدل شه متناسب با فرضیه فرضیه

  گردند: معرفی می
 بر یابی هزینه روش هاي انجام شده، موجب اجراي توانایی در ارزیابی عملکرد دقیق کلیه فعالیت. 1.1

  شود. هاي دولتی استان خراسان جنوبی می ریزي عملیاتی در دستگاه بودجه در فعالیت مبناي
 روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی ، توانـایی الزم بـراي اجـراي    نیروي انسانی در دستگاه .2.1

  ریزي عملیاتی را دارند.   بودجه در فعالیت مبناي بر یابی هزینه
ریـزي عملیـاتی در    بودجـه  در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش توانایی فنی کافی براي اجراي .3.1
  هاي دولتی استان خراسان جنوبی وجود دارد. دستگاه
 هزینـه  روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي . مشروعیت قانونی الزم در دستگاه1.2

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی
 هزینه روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي اي الزم در دستگاه مشروعیت رویه .2.2

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی
 هزینه روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي . مشروعیت سازمانی الزم در دستگاه3.2

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه را در فعالیت مبناي بر یابی
هـاي دولتـی اسـتان     سازمانی دستگاه گذاران درون و برون . پذیرش سیاسی الزم از سوي سیاست1.3

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش خراسان جنوبی براي اجراي
اي دولتی استان خراسـان جنـوبی ،   ه . پذیرش مدیریتی الزم از جانب مدیران سازمانی در دستگاه2.3

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش براي اجراي
هاي دولتـی اسـتان خراسـان جنـوبی      . پذیرش انگیزشی(تشویقی) الزم در میان کارکنان دستگاه3.3

  وجود دارد.ریزي عملیاتی  بودجه فعالیت در مبناي بر یابی هزینه روش براي اجراي

 گیري جامعه آماري مورد مطالعه، برآورد حجم نمونه و روش نمونه
کارکنـان   روساي ادارات، ذیحسـابان و  آنها،ن یو معاون کلیه مدیران کلحاضر شامل  قیتحق يجامعه آمار

 محل از و بوده بودجه ردیف داراي 1392سال  در هاي دولتی استان خراسان جنوبی که حسابداري دستگاه
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 عمومی نهاد 5 دولتی، شرکت 6کل، یا اداره زمان سا 32 اندو شامل داشته دریافت بودجه بارات استانی،اعت

  باشد.  نفر می 270ها براساس سالنامه آماري استان خراسان جنوبی  که تعداد آن هستند دولتی دانشگاه2 و
شـود و   پرسشنامه توزیـع مـی   160باشد که تعداد  نفر می 159با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 

  گیرد. هاي تکمیل شده مبناي تحلیل قرار می سپس پرسشنامه

  هاي پژوهش هاي توصیفی مؤلفه شاخص
ارائـه   4-8هاي تمرکز و پراکنش امتیازات در جدول  هاي پژوهش شامل شاخص اطالعات توصیفی مؤلفه

  شود. می
  

 هاي پژوهش هاي توصیفی مؤلفه شاخص .1جدول 
  انحراف معیار  میانگین  مؤلفه  ردیف

  0.556  2.57  توانایی ارزیابی عملکرد  1
  0.557  2.48  توانایی نیروي انسانی  2
  0.677  2.77  توانایی فنی  3
  0.864  2.64  مشروعیت قانونی  4
  0.919  2.25  اي مشروعیت رویه  5
  0.7812  2.239  مشروعیت سازمانی  6
  0.728  2.92  پذیرش سیاسی  7
  0.724  2.26  پذیرش مدیریتی  8
  0.820  1.76  پذیرش انگیزشی  9

  
و انحـراف  57/2دهد که میانگین مؤلفه توانـایی  ارزیـابی عملکـرد برابـر بـا       نشان می 1نتایج جدول 

 231/3هـا نیمـی از امتیـازات از مقـدار      بدست آمده است. با توجـه بـه میانـه ایـن داده     556/0استاندارد 
ها براي مؤلفه نیروي انسانی بـه ترتیـب    اند. این شاخص تر بوده بزرگتر و نیمی دیگر از این مقدار  کوچک
هـاي مشـروعیت شـامل     بوده است همچنـین مؤلفـه   0/ 677و 77/2و توانایی فنی  557/0، 48/2برابر با 

 25/2اي داراي میانگین  و مشروعیت رویه 864/0و انحراف معیار  64/2مشروعیت قانونی داراي میانگین 
باشد در بعـد   می 781/0وانحراف از معیار  239/2و مشروعیت سازمانی با میانگین  919/0 و انحراف معیار

و پـذیرش مـدیریتی داراي    728/0و انحـراف معیـار    92/2پذیرش مؤلفه پذیرش سیاسی داراي میانگین 
 بوده است. 820/0و انحراف از معیار  76/1و پذیرش انگیزشی  724/0و انحراف معیار  26/2میانگین 
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 آمار استنباطی
 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

 از آزمون پارامتري تی اسـتودنت تـک نمونـه اي    براي استفاده اصلی مفروضات از با توجه به اینکه یکی

 کـه  شده است  استفاده اسمیرنوف- کلموگروف آزمون از منظور این براي هاست، داده توزیع بودن نرمال

  است. شده ادد نشان  9-4 جدول در آزمون این نتیجۀ
퐻 توزیع	احتمالی	مشاهدات	نرمال	است:
퐻   توزیع	احتمالی	مشاهدات	نرمال	نیست	:

  
  نتایج آزمون نرمال بودن مشاهدات .2جدول 

  نتیجه  سطح معناداري  آماره کلموگروف اسمیرنوف  مؤلفه
  نرمال  0.078  2.11  توانایی در ارزیابی عملکرد

 نرمال  0.062  2.321  توانایی نیروي انسانی
 نرمال  0.059  1.967  توانایی فنی

 نرمال  0.125  0.996  توانایی
 نرمال  0.098  2.211  مشروعیت قانونی

 نرمال  0.069  0.965  اي مشروعیت رویه
 نرمال  0.071  0.0968  مشروعیت سازمانی

 نرمال  0.119  2.121  مشروعیت
 نرمال  0.089  1.930  پذیرش سیاسی
 نرمال  0.124  1.563  پذیرش مدیریتی
 نرمال  0.096  1.452  پذیرش انگیزش

 نرمال 0.321  0.862  پذیرش

  
شـود کـه سـطح     اسمیرنوف مشاهده می -براساس سطوح معناداري بدست آمده از آزمون کلموگروف

انـد و در نتیجـه فـرض نرمـال      بدست آمده 05/0ها بیشتر از خطاي نوع اول  معناداري براي تمامی مؤلفه
هـا، آزمـون    پذیریم. در نتیجه جهت آزمـون فرضـیه   می 05/0سطح خطاي نوع اول بودن مشاهدات را در 

  بریم. ها بکار می اي را جهت بررسی فرضیه پارامتري تی استودنت تک نمونه

  فرضیه اول
 فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش اجراي مندي خراسان جنوبی، توان استان دولتی هاي دستگاه )1فرضیه (

 .دارند عملیاتی ریزي بودجه را در
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  ارائه شده است. 3نتایج آزمون تی استودنت براي پاسخ به این فرضیه پژوهش در جدول 
  

  نتایج آزمون تی استودنت متغیر توانایی .3جدول 
  اختالف میانگین از عدد آزمودنی  سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره   شاخص

 0.239  0.000  287  11.498  یافته

  
شـود کـه فـرض برابـري      )، مشاهده مـی 00/0با توجه به سطح معناداري بدست آمده از جدول باال (

شود. با استناد به مثبـت بـودن    رد می 05/0در سطح خطاي نوع اول  3میانگین امتیازات با عدد آزمودنی 
ه بـراي مؤلفـه   نماییم که میانگین امتیازات بدست آمـد  ) ادعا می239/0اختالف میانگین از عدد آزمودنی(

تر بوده است و جامعـه مـورد    طور معناداري بزرگ (حد متوسط) به3توانایی در جامعه مورد پژوهش از عدد 
پژوهش از لحاظ این متغیر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در نتیجه این فرضیه اصلی پژوهش را در سطح 

تی اسـتان خراسـان جنـوبی، توانـایی     هاي دول دستگاه پذیریم.  بدین معنی که:  می 05/0خطاي نوع اول 
  ریزي عملیاتی را دارند. سازي بودجه الزم براي پیاده

 هاي فرعی مرتبط با متغیر توانایی فرضیه

 بـر  یـابی  هزینـه  روش هاي انجام شده، موجب اجـراي  توانایی در ارزیابی عملکرد دقیق کلیه فعالیت .1

  شود. دولتی استان خراسان جنوبی میهاي  ریزي عملیاتی در دستگاه بودجه در فعالیت مبناي
 هزینـه  روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، توانایی الزم بـراي اجـراي   نیروي انسانی در دستگاه .2

  ریزي عملیاتی را دارند.   بودجه در فعالیت مبناي بر یابی
در ریـزي عملیـاتی    بودجـه  در فعالیـت  مبنـاي  بـر  یـابی  هزینـه  روش توانایی فنی کافی براي اجراي .3

  هاي دولتی استان خراسان جنوبی وجود دارد. دستگاه
 4اي جهت بررسی این سه فرضـیه فرعـی پـژوهش در جـدول      نتایج آزمون تی استودنت تک نمونه

  آورده شده است.
  

  هاي فرعی مربوط به ابعاد متغیر توانایی نتایج آزمون تی استودنت فرضیه .4جدول 

  درجه آزادي  tآماره   مؤلفه
سطح 

  معناداري
اختالف میانگین از عدد 

  آزمودنی
  - 0.159  0.000  158  - 4.987  توانایی در ارزیابی عملکرد

  0.388  0.000  158  14.231  توانایی نیروي انسانی
 0.336  0.000  158  9.11  توانایی فنی
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هاي برابـري میـانگین    براي آزمون فرضیه 4با توجه به اینکه سطوح معناداري بدست آمده از جدول 
است، این فرضیه را در سطح خطاي نـوع   00/0تقریباً برابر  3امتیازات ابعاد متغیر توانایی با عدد آزمودنی 

انی و توانـایی فنـی اخـتالف    کنیم. با توجه به اینکه در هر دو مؤلفه توانایی نیروي انسـ  رد می 05/0اول 
) بدست آمده اسـت، بنـابراین جامعـه مـورد پـژوهش از      336/0و  388/0میانگین از عدد آزمودنی، مثبت(

هـاي   لحاظ هر این دو مؤلفه در وضعیت مطلوبی(باالتر از حد متوسط) قرار داشته است. در نتیجه فرضـیه 
  توان ادعا نمود که:  شوند و می ته میپذیرف 05/0فرعی دوم و سوم پژوهش در سطح خطاي نوع اول 

هـاي   ریـزي عملیـاتی در دسـتگاه    سازي بودجـه  توانایی نیروي انسانی و توانایی فنی الزم براي پیاده
هـاي   دولتی استان خراسان جنوبی وجود دارد. در نتیجه این دو مؤلفه از ابعـاد متغیـر توانـایی در دسـتگاه    

شوند. اما منفـی بـودن    ریزي عملیاتی  آسیب محسوب نمی ودجهدولتی استان خراسان جنوبی، در اجراي ب
) ، در مؤلفه توانـایی در ارزیـابی عملکـرد نشـان دهنـده آن اسـت کـه        -159/0اختالف میانگین از عدد(

هاي دولتی استان خراسان جنوبی از لحاظ این مؤلفه در وضعیت مطلوبی قرار ندارنـد و در نتیجـه    دستگاه
   باشد. ریزي عملیاتی دراستان می لکرد مانعی در اجراي بودجهتوانایی در ارزیابی عم

  فرضیه اصلی دوم
 مبنـاي  بـر  یـابی  هزینـه  روش اجراي ، مشروعیتخراسان جنوبیاستان  دولتی هاي دستگاه :)2( فرضیه

  .دارند ریزي عملیاتی بودجه را در فعالیت
 

  نتایج آزمون تی استودنت متغیر مشروعیت. 5جدول
  اختالف میانگین از عدد آزمودنی  سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره   شاخص

 - 0.163  0.000  159  - 6.766  یافته

  
دهد که فرض برابـري میـانگین امتیـازات     )  نشان می00/0( 5سطح معناداري بدست آمده از جدول 

منفـی بـودن   شود. و با استناد به  رد می 05/0در سطح خطاي نوع اول  3متغیر مشروعیت با عدد آزمودنی 
هاي دولتی استان خراسان جنوبی از  نماییم که دستگاه ) ادعا می-0.163اختالف میانگین از عدد آزمودنی(

ریزي عملیاتی در وضعیت نامطلوبی قـرار داشـته اسـت و     سازي بودجه لحاظ متغیر مشروعیت جهت پیاده
هـاي دولتـی اسـتان     ه: دسـتگاه کنیم. بدین معنی ک رد می 95/0فرضیه اصلی دوم پژوهش را با اطمینان 

 ریزي عملیاتی را ندارد. سازي بودجه خراسان جنوبی، مشروعیت الزم براي پیاده

 هاي فرعی مرتبط با متغیرمشروعیت  فرضیه

 بر یابی هزینه روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي مشروعیت قانونی الزم در دستگاه .1



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              16

  عملیاتی وجود دارد.ریزي  بودجه در فعالیت مبناي
 بر یابی هزینه روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي اي الزم در دستگاه مشروعیت رویه .2

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي
 یابی هزینه روش هاي دولتی استان خراسان جنوبی، براي اجراي مشروعیت سازمانی الزم در دستگاه .3

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه را در فعالیت مبناي بر
  ارائه شده است. 4-13نتایج آزمون تی استودنت براي پاسخ به این فرضیات پژوهش در جدول 

  
  هاي فرعی مربوط به ابعاد متغیر مشروعیت نتایج آزمون تی استودنت فرضیه  .6جدول 

  عدد آزمودنی اختالف میانگین از  سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره   مؤلفه
  0.0523  0.195  159  1.319  مشروعیت قانونی

  - 0.311  0.000  159  - 5.487  مشروعیت رویه اي
 - 0.265  0.000  159  - 7.104  مشروعیت سازمانی

  
اي و مشـروعیت سـازمانی و    براي دو مؤلفه مشروعیت رویـه  00/0با توجه به سطوح معناداري تقریباً 

)، میانگین این دو مؤلفه در جامعـه  -265/0و  -311/0ها از عدد آزمودنی( منفی بودن اختالف میانگین آن
ـ       وبی برخـوردار  مورد پژوهش بطور معناداري پایین تر از حـد متوسـط بـوده و در نتیجـه از وضـعیت مطل

اي و  تـوان گفـت کـه: مشـروعیت رویـه      باشد. در نتیجه فرضیه فرعی پنجم و ششـم رد شـده و مـی    نمی
هـاي دولتـی اسـتان خراسـان      ریزي عملیاتی در دستگاه سازي بودجه مشروعیت سازمانی الزم براي پیاده

دهد کـه میـانگین    ان میبراي مؤلفه مشروعیت قانونی، نش 195/0جنوبی وجود ندارد. اما سطح معناداري 
تـوان   امتیازات بدست آمده براي این مؤلفه در حد متوسط قرار داشته است و فرضیه فرعی چهارم را نمـی 

  با قطعیت پذیرفت یا رد کرد. 

  فرضیه اصلی سوم
 را فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش اجراي ، پذیرشخراسان جنوبیاستان  دولتیهاي   دستگاه :)3فرضیه(

  .دارند ریزي عملیاتی بودجهدر 
  ارائه شده است. 7نتایج آزمون تی استودنت جهت بررسی این فرضیه در جدول 

  
  نتایج آزمون تی استودنت متغیر پذیرش  .7جدول 

  اختالف میانگین از عدد آزمودنی  سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره   شاخص
 0.0788  0.000  159  -5.12  یافته
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)، آزمـون فرضـیه برابـري میـانگین     00/0(7معناداري بدست آمده از جـدول   با در نظر گرفتن سطح
شود.  با استناد به مثبت بودن  رد می 05/0امتیازات بدست آمده با عدد آزمودنی، در سطح خطاي نوع اول 

بوده  3ها به سمت مقادیر بیشتر از  هاي آزمودنی )، گرایش پاسخ0788/0اختالف میانگین از عدد آزمودنی(
توان با قاطعیت رد کرد. بدین معنی که پذیرش الزم در  ت، در نتیجه این فرضیه اصلی پژوهش  را نمیاس

 هاي دولتی استان خراسان جنوبی وجود دارد. ریزي عملیاتی در دستگاه سازي بودجه رابطه با پیاده

  هاي فرعی مرتبط با متغیر پذیرش فرضیه
هاي دولتی استان خراسـان   سازمانی دستگاه درون و برونگذاران  پذیرش سیاسی الزم از سوي سیاست .1

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش جنوبی براي اجراي
هاي دولتی استان خراسـان جنـوبی بـراي     پذیرش مدیریتی الزم از جانب مدیران سازمانی در دستگاه .2

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش اجراي
هاي دولتی اسـتان خراسـان جنـوبی بـراي      پذیرش انگیزشی(تشویقی) الزم در میان کارکنان دستگاه .3

  ریزي عملیاتی وجود دارد. بودجه فعالیت در مبناي بر یابی هزینه روش اجراي
  شده است.ارائه  8نتایج آزمون تی استودنت براي پاسخ به این فرضیات پژوهش در جدول 

  
  هاي فرعی مربوط به ابعاد متغیر پذیرش نتایج آزمون تی استودنت فرضیه .8جدول 

  اختالف میانگین از عدد آزمودنی  سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره   مؤلفه
  0.211  0.000  159  6.21  پذیرش سیاسی
  0.362  0.000  159  9.112  پذیرش مدیریتی
 0.165  0.00  159  1.788  پذیرش انگیزشی

  
بدسـت آمـده اسـت،      3با توجه به اینکه در هر سه مؤلفه اختالف میانگین از عـدد آزمـودنی مثبـت    

ها در وضعیت مطلوبی (باالتر از حد متوسط) قـرار داشـته    مورد پژوهش از لحاظ این مؤلفه  بنابراین جامعه
شـود و   پذیرفتـه مـی   05/0است. در نتیجه فرضیه فرعی مربوط به این مؤلفه در سطح خطـاي نـوع اول   

سازي  سازمانی براي پیاده گذاران درون و برون توان ادعا نمود که پذیرش سیاسی الزم از سوي سیاست می
  هاي دولتی استان خراسان جنوبی وجود دارد. ریزي عملیاتی در دستگاه بودجه

  هاي مدل اولویت بندي مؤلفه
 آزمون فریدمن

 متغیرهاي توانایی، مشـروعیت و پـذیرش  هر کدام از ابعاد یک از اهمیت هر  زانیبندي م اولویتبه منظور 
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هـا بـر اسـاس بزرگـی      در این آزمون مؤلفـه  شد.خواهد  استفاده دمنیاز آزمون فر جامعه مورد پژوهشدر 
تـري در بـین سـایر     اي بـزرگ  اي که داراي میانگین رتبه شوند و هر مؤلفه بندي می اي، رتبه میانگین رتبه

  ارائه شده است.  11تا  9ها در جداول  ها باشد از اهمیت باالتري برخوردار است. نتایج این آزمون همؤلف
  

  بندي فریدمن ابعاد توانایی نتایج آزمون رتبه .9جدول 
  میانگین رتبه  رتبه  مؤلفه

  1.59  3  توانایی در ارزیابی عملکرد
  2.34  1  توانایی نیروي فنی

 2.07 2  توانایی انسانی
   0.000سطح معناداري:  64.632دو آزمون: -آماره خی

  
 نتایج آزمون رتبه بندي فریدمن ابعاد مشروعیت .10جدول 

  میانگین رتبه  رتبه  مؤلفه
  2.18 1  مشروعیت قانونی

  2.00  2  اي مشروعیت رویه
 1.82  3  مشروعیت سازمانی

   0.000سطح معناداري:   36.564دو آزمون:-آماره خی
  

 بندي فریدمن ابعاد پذیرش نتایج آزمون رتبه .11جدول 
  میانگین رتبه  رتبه  مؤلفه

  2.24 1  پذیرش سیاسی
  1.75  3  پذیرش مدیریتی
 2.02  2  پذیرش انگیزشی

   0.000سطح معناداري:   41.365دو آزمون: -آماره خی
  

متغیرهـاي توانـایی،   ، تفـاوت معنـاداري بـین ابعـاد     4-18تـا   4 -17بندي  با توجه به جداول اولویت
هاي دولتی استان خراسان جنـوبی   ریزي عملیاتی در دستگاه سازي بودجه مشروعیت و پذیرش براي پیاده

دهد که از بین ابعاد متغیرتوانایی، مؤلفه توانایی فنی، از بـین ابعـاد    وجود دارد. نتایج بدست آمده نشان می
یرش، پذیرش سیاسی در اولویـت اول اهمیـت قـرار    مشروعیت، مؤلفه مشروعیت قانونی و از بین ابعاد پذ

  باشد: ها به صورت زیر می بندي سایر مؤلفه گیرند. اولویت می
  . توانایی در ارزیابی عملکرد؛3. توانایی انسانی 2. توانایی فنی 1توانایی: 

  . مشروعیت سازمانی؛3اي   . مشروعیت رویه2. مشروعیت قانونی  1مشروعیت:  
  . پذیرش مدیریتی.3. پذیرش انگیزشی  2سیاسی   . پذیرش1پذیرش:  
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 )AHPبندي متغیرهاي مدل با روش تحلیل سلسله مراتبی( اولویت
 در جـایگزین  هـر  مـوزون  میانگین محاسبه از پس AHPبراي اولویت بندي متغیرهاي تحقیق با روش 

 ل از این مقایسه،مقایسات زوجی توسط افراد نمونه انجام شده است که وزن حاص هر زیرمعیار، خصوص

 نهـایی  وزن محاسـبه  باشد. بـراي  می موجود هاي مجموع جایگزین در جایگزین هر وزن کننده مشخص

 بـا  جایگزین هر موزون میانگین استفاده شده است. که موزون میانگین محاسبه دستور از نیز ها جایگزین

 هـر  مـوزون  میـانگین  عـددي  مقدار منظور این شود. براي می زیرمعیارها محاسبه تمامی موزون میانگین

 محاسـبه  عملیـات،  این مجموع نتیجه و شده ضرب معیار زیر هر میانگین موزون در ها جایگزین از ردیف

 براي میانگین موزون دستور منظور این شد. براي خواهد موجود زیرمعیارهاي تمامی در هر جایگزین وزن

   باشد: می زیر شکل به ها جایگزین از سطر هر میانگین محاسبه
 

w = W W  

:W اول؛ سطر جایگزین نهایی موزون میانگین  
:Wai  جایگزین موزون میانگین "i"  
: Wci معیار زیر موزون میانگین "j"  

:n اول.  سطر هاي جایگزین و معیارها مجموعه  
 بـه  نسـبت  معیارهـا  زیـر  وزن و زیرمعیارها به نسبت ها جایگزین همه نهایی وزن ابتدا مرحله این در

 و معیارهـا  زیـر  نهایی اوزان محاسبه از گردیده و پس خواهد محاسبه نظر مورد دستور با مطابق یکدیگر
  .آمد خواهد دست به شرح ذیل به ها از جایگزین یک هر نهایی وزن ها، جایگزین

 بندي عملیاتی براساس مدل شه هاي منتخب براي بودجه بندي گروه اولویت

 
 

 هدف:
 (L: .077 G: .077) ارزیابیتوانایی  

 (L: .188 G: .188) توانایی نیروي انسانی
(L: .077 G: .077) توانایی فنی
(L: .049 G: .049) مشروعیت قانونی
 (L: .046 G: .046) مشروعیت رویه اي
 (L: .038 G: .038) مشروعیت سازمانی
 (L: .137 G: .137) پذیرش سیاسی
 (L: .102 G: .102) پذیرش مدیریتی
 (L: .094 G: .094) پذیرش انگیزشی

 (L: .193 G: .193) سایر موارد پیش بینی نشده
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.211    

.177    

.307    

.113    

.192    
  
  

  هاي منتخب اولویت گروه .12جدول 
 تجمعی سهم(درصد) رتبه عنوان بخش

 30.7 30.7 1 ها ادارات کل وسازمان
 51.8 21.1 2 ها دانشگاه

 71.0 19.2 3 هاي دولتی شرکت
 88.7 17.7 4 نهادهاي عمومی غیردولتی

 100.0 11.3 5 هاي غیردولتی دستگاه

  
گردد بر اساس دیدگاه افراد نمونه بیشترین اهمیت و اولویت بـراي اجـراي    همانگونه که مالحظه می

هـاي دولتـی بـه خـود      هـا وشـرکت   هاي دولتی وسپس دانشـگاه  بودجه بندي عملیاتی را ادارات وسازمان
  اند.  اختصاص داده

 بندي معیارهاي مدل شه اولویت

 

 اي اقتصادي)هشا (بخههگزین
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  سهم هریک از معیارهاي پژوهش در دستیابی به هدف آن  .13جدول
 درصد تجمعی سهم (درصد) رتبه عنوان معیار

  19.3 19.3  1 پذیرش سیاسی
  38.1  18.8  2 مشروعیت قانونی

 51.8  13.7 36 اي مشروعیت رویه
  62  10.2 4 توانایی فنی

  71.4  9.4 5 توانایی انسانی
 79.1  7.7  6 توانایی ارزیابی عملکرد

  86.8 7.7 7 مشروعیت سازمانی
 91.7 4.4  8 پذیرشانگیزشی
 96.3  4.6  9 پذیرش مدیریتی

 100  3.8 10 سایر(متغیرهاي غیر مدل)

  
ریـزي عملیـاتی در    گردد؛ رتبه اول و بیشـترین اهمیـت در اجـراي بودجـه     همانگونه که مالحظه می

باشد. مشروعیت سازمانی و  پذیرش مدیریتی میهاي دولتی استان خراسان جنوبی مربوط به متغیر  دستگاه
هاي بعدي قرار دارند. و پذیرش انگیزشی در آخرین جایگاه قرار گرفته و حائز اهمیت کمی  قانونی در رتبه

  باشد. هاي دولتی استان خراسان جنوبی می ریزي عملیاتی در دستگاه براي اجراي بودجه

  تحقیقات مطالعه شده نتیجه گیري و مقایسه تطبیقی تحقیق با سایر 
اي نشان داد که میانگین امتیازات بدست آمده براي متغیر توانـایی،   استودنت تک نمونه -نتایج آزمون تی

و اخـتالف   00/0بوده است. زیـرا سـطح معنـاداري ایـن آزمـون       3طور معناداري بیشتر از حد متوسط  به
معـه مـورد پـژوهش از    بوده است.  در نتیجـه ایـن مؤلفـه در جا    239/0میانگین آن از عدد آزمودنی برابر 

پذیرفتـه   05/0وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و این فرضیه اصلی پـژوهش در سـطح خطـاي نـوع اول     
هاي دولتی اسـتان خراسـان جنـوبی، توانـایی الزم بـراي       توان ادعا نمود که دستگاه شود. بنابراین می می

ریـزي   سـازي بودجـه   ی مـانع پیـاده  شناسـ  ریزي عملیاتی را دارند و این عامل از منظر آسیب اجراي بودجه
) همسـو  2004شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتیجه پژوهش متیو اندروز( عملیاتی محسوب نمی

  ) ناهمسو بوده است. 1389و با نتیجه تحقیق نادري(
دهـد کـه    اي نشـان مـی   در خصوص فرضیه دوم نتایج بدست آمده از آزمون تی استودنت تک نمونه

سـازي   طور معادل داشتن مشروعیت الزم جهت پیاده متیازات بدست آمده براي این فرضیه یا بهمیانگین ا
طور معناداري کمتر از حد متوسط بوده اسـت و ایـن فرضـیه پـژوهش در سـطح       ریزي عملیاتی به بودجه

تغیـر  هاي دولتی استان خراسان جنوبی از لحاظ این م شود. در نتیجه دستگاه رد می 05/0خطاي نوع اول 
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ریـزي   سـازي بودجـه   توان گفت کـه مشـروعیت الزم بـراي پیـاده     در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و می
ریـزي عملیـاتی    شناسی این عامل مانعی بـر سـر راه اجـراي بودجـه     عملیاتی را ندارند. لذا از منظر آسیب

) و 2004(هـاي متیـو انـدروز    شود. نتایج بدسـت آمـده از ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش        محسوب می
  ) مطابقت داشته است.1389نادري(

هـاي   )، گرایش پاسـخ 0788/0با استناد به مثبت بودن اختالف میانگین از عدد آزمودنی فرضیه سوم(
تـوان بـا    بوده است، در نتیجه این فرضیه اصـلی پـژوهش را نمـی    3ها به سمت مقادیر بیشتر از  آزمودنی

ـ       ) و 2004هـاي متیـو انـدروز(    ژوهش بـا نتـایج پـژوهش   قاطعیت رد کـرد. نتـایج بدسـت آمـده از ایـن پ
 ) همسو بوده است.1389نادري(

  پیشنهادات 
  الف) پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش

ـ به دسـت آمـده از تحل   جیو نتا قیتحق ندیبا توجه به مطالعات صورت گرفته در فرا  يهـا  داده يآمـار  لی
  را ارائه داد: ریز شنهاداتیتوان پ می قیتحق
 هادات مبتنی بر نتایج فرضیه اصلی اول:پیشن  

 اجراي مندي خراسان جنوبی، توان استان دولتی هاي دارد که دستگاه با توجه به اینکه فرضیه اول بیان می

و ایـن فرضـیه در ایـن تحقیـق رد      .دارنـد  ریزي عملیاتی بودجه را در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش
  هاي اجرایی در حفظ و حتی ارتقاي سطح توانایی خود اقدام نمایند. نگردید بنابراین الزم است دستگاه

 هاي فرعی مرتبط با متغیر توانایی: پیشنهادات مبتنی بر نتایج فرضیه 

هاي دولتی استان خراسان جنوبی  با توجه به نتایج تحقیق توانایی نیروي انسانی و توانایی فنی در دستگاه
ها در ارزیابی عملکرد توانمند نبوده واین مؤلفـه از   ریزي عملیاتی وجود دارد اما دستگاه براي اجراي بودجه

گـردد. بنـابراین پیشـنهادات ذیـل       ریـزي عملیـاتی محسـوب مـی     شناسی مانع اجراي بودجه منظر آسیب
  رایی در ارزیابی عملکرد کمک نماید: هاي اج توانند به ارتقاي توانمندي دستگاه می

 .گردد استفاده عملکرد ارزیابی صحیح روش از .1
 شـود و اسـتانداردهاي   ایجـاد  عملکـرد  ارزیـابی  براي مجزا سازمانی واحد هاي دولتی یک در دستگاه .2

 گردد. تعریف دقت با عملکرد مناسب
  کارکنان.  عملکرددقیق و صحیح  و سنجش ارزیابی جهت مناسب بکارگیري استانداردهاي .3
ریـزي عملیـاتی در راسـتاي     سازي سیستم بودجـه  مرتبط با پیاده کارشناسان و مدیران آموزش تمامی .4

  ریزي عملیاتی. تحقق اهداف سیستم بودجه
 در تجربـه  و تحصیلی، تخصص تحصیالت، سوابق، رشته نظر از متناسب و شایسته پرسنل بکارگیري .5
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  ریزي. بودجه امر
 اجراي و ایجاد به کمک جهت سازمان در اي مشاوره بصورت مجرب و متخصص نیروهاي از استفاده .6

 ریزي عملیاتی. بودجه
 هـاي  روش و هـا  سیسـتم  به سازمان تجهیز و مدیریت اطالعات جامع سیستم از کارا و بهینه استفاده .7

 .مالی اطالعات و ها داده طبقه بندي یافته بهبود
 تعییـین  و حسـابداري  سیسـتم  در الزم اصالحات انجام منظور به نیاز مورد مالی استخدام کارشناسان .8

  خدمات. و کاال تمام شده قیمت
 هاي فرعی مرتبط با متغیر مشروعیت: پیشنهادات مبتنی بر نتایج فرضیه اصلی دوم و فرضیه 

، جنـوبی  خراسـان اسـتان   دولتی هاي دارد: دستگاه با توجه به اینکه فرضیه اصلی دوم تحقیق که بیان می
دارند. در سـطح اطمینـان    ریزي عملیاتی بودجه را در فعالیت مبناي بر یابی هزینه روش اجراي مشروعیت

ریزي عملیاتی در استان خراسان جنـوبی   تواند در اجراي بودجه تأیید نگردید بنابراین مشروعیت می 05/0
اي  و مشـروعیت سـازمانی    هاي این تحقیق مشـروعیت رویـه   آسیب تلقی گردد همچنین بر اساس یافته

هاي دولتی  استان خراسان جنوبی وجود ندارد بنابراین موارد  ریزي عملیاتی در دستگاه براي اجراي بودجه
  گردد:  ذیل پیشنهاد می

 و تسـهیالت  اعطـاي  با انگیزه ایجاد همچنین و قانونی الزامات ایجاد با دولت بیشتر چه هر پشتیبانی .1
 و مازاد بندهاي و تبصره برخی حذف و عملیاتی ریزي بودجه کننده اجرا هاي سازمانبه  خاص اعتبارات
 .امر در این تسهیل جهت بودجه به مربوط پیچیده

 عملکرد اطالعات از استفاده منظور به ها سازمان براي الزم اختیارات دولتی، اي  بودج و مالی قوانین در .2

 گردد. بینی پیش
 گردد. واگذار ها سازمان به عملیاتی ریزي بودجه اجراي منظور به الزم اختیارات ذیربط مراجع جانب از .3
 نظـارت  و اجرایـی  ضـمانت  .شـود  تصویب و بینی پیش ریزي عملیاتی بودجه اجراي براي الزم قوانین .4

هـاي دولتـی اسـتان خراسـان      دستگاه در عملیاتی ریزي بودجه بر قوانین ناظر اجراي با رابطه در الزم
 یجاد شود.جنوبی ا

 آن صورت استقرار و سیستم اینسازي  پیاده جهت سازي فرهنگ منظور به متعدد هاي برنامه و جلسات .5
 .گیرد

 ریزي عملیاتی. هاي اداري متناسب با اهداف بودجه هدایت آرام و تغییرات تدریجی رویه .6
 :پیشنهادات مبتنی بر نتایج فرضیه اصلی سوم  

ریـزي عملیـاتی در    با عنایت به اینکه بر اساس فرضیه سوم این تحقیق پذیرش الزم جهت اجراي بودجه
ریزي  شناسی مانع اجراي بودجه هاي دولتی استان خراسان وجود دارد واین موضوع از منظر آسیب دستگاه
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درك کارکنـان در   گردد بنابراین براي حفظ و ارتقاي این متغیـر و افـزایش بـاور و    عملیاتی محسوب نمی
 و پودمـانی  و حضـوري  و غیر حضوري هاي دوره رسد، برگزاري ریزي عملیاتی به نظر می خصوص بودجه

 آن در شرکت جهت در پرسنل انگیزه ایجاد با ها در سطح استان و همایش آموزشی، سمینارها هاي ه کارگا

  تواند مفید باشند.  می   
 هاي فرعی مرتبط با متغیرپذیرش: پیشنهادات مبتنی بر نتایج فرضیه 

اگر چه در این پژوهش وجود پذیرش الزم در هر سه بعد سیاسی، مدیریتی و انگیزشی مـورد تأییـد قـرار    
هاي فرعی مرتبط با متغیر پـذیرش وجـود نداشـت لـیکن پیشـنهادات ذیـل        گرفت و دلیلی بر رد فرضیه

  رك و باور کارکنان و افزایش پذیرش سیاسی و مدیریتی و انگیزشی آنان مفید باشد:تواند به تعمیق د می
 بودجه و مالی هاي گیري تصمیم در سیاسی مالحظات نمودن حداقل و تر ثبات با سیاسی شرایط ایجاد .1

 .ها  سازما ریزي بودجه نظام در مسائل جانبی سایر و
  شود. ریزي عملیاتی تعیین بودجهاز استقرار سیستم  حمایت براي مدیریتی الزامات .2
هـاي تشـویقی و تنبیهـی در جهـت افـزایش انگیـزه کارکنـان در زمینـه بکـارگیري           استفاده از طرح .3

 ریزي عملیاتی.  هاي مصوب بودجه برنامه
 همچنین و عملیاتی ریزي بودجه با رابطه در کارکنان آگاه و شناخت کسب با رابطه در الزم هاي آموزش .4

 .گردد ارائه عملیاتی ریزي بودجه موفق براي اجراي الزم هاي مهارت کسب
 بـه  امـر  ایـن  کـه  کنند کسب کامل آگاهی و شناخت عملیاتی ریزي بودجه به نسبت سازمان مدیران .5

 .گذارد می عملیاتی تأثیر ریزي بودجه به نسبتها  آن پذیرش
 گردد. تعریف خوبی به سازمان انتظار مورد هاي ستاده و نتایج .6
 در عملیاتی ریزي بودجه اصول اجراي در نامناسب یا مناسب عملکرد براي تنبیهی و تشویقی هاي طرح .7

 .گردد بینی پیش سازمان
  هاي آتی ب) پیشنهادات براي پژوهش

هـاي دولتـی    دستگاهدر  یاتیریزي عمل بودجه شناسی اجراي شود در پژوهشی دیگر آسیب پیشنهاد می -
 هاي دیگر ازجمله مدل الماس مورد مطالعه قرار گیرد. مدلبا استفاده از  استان خراسان جنوبی

هاي دولتی استان  دستگاه در عملیاتی ریزي اجراي بودجه مورد در تطبیقی شود یک مطالعه پیشنهاد می -
 اجرا چه بهتر هر جهت در مناسب الگوي هاي کشور صورت گیرد و یک با سایر استان خراسان جنوبی

 ها طراحی گردد. ن استانتمامی ای در ریزي بودجه شدن
ریـزي عملیـاتی    شود در پژوهشی دیگر به مطالعه مزایا و معایب اسـتقرار سیسـتم بودجـه    پیشنهاد می -

 پرداخته شود.
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  منابع 
، »هاي تحقیقـاتی در آمـوزش عـالی    سلسله مراتبی روشی براي تعیین اولویت فرایند«)، 1386آذر، عادل(

 .17عالی، شماره  ریزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه
 ، پژوهش نامه اقتصاد.»ریزي عمومی شناسی بودجه آسیب«)،  1374آیت اللهی، محمدرضا(
  ، مقاله پژوهشی همایش مدیریت هزاره سوم. »الزامات مدیریت کارآمد«)، 1383ابراهیمی نزاد، مهدي(

  عملیاتی، همدان، انتشارات نورعلم.ریزي با تأکید بر بودجه  )، اصول و مبانی بودجه1382احمدي، علی محمد(
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد.»ریزي کشور بررسی عملکرد بودجه«)، 1387الماسی، حجت اله( 

ریزي عملیـاتی در تحقـق    بررسی کارآمدي بودجه«)، 1389امیري، علیرضا، محمد مقیمی و هادي قربانی(
 ، پژوهش حسابداري، سال سوم.»اهداف بلند مدت کشور

ریـزي بـر مبنـاي فعالیـت.  فصـلنامه پـژوهش و        )، بررسـی کارآمـدي بودجـه   1384انصاري، محمدعلی(
 .4ریزي شماره  برنامه

 تحقیق در علوم اجتماعی، نشر مدیران.هاي  )، روش1387ایران نژاد پاریزي، مهدي(
، پایـان نامـه   »نـد م ریزي در ناجا بـا رویکـرد نظـام    بودجه فرایندتحلیل ساختار و «)، 1385بابائی، جمشید(

  کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع).    
ریزي دولتی در ایران از نظریه تا سیاست. تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشـر   بودجه ،تا) بابائی، حسن(بی

 بازرگانی.
 )، ساختار مدیریت عمومی، انتشارات محمد، تهران.1387بازرگان، علیرضا(

ها و مؤسسات غیرانتفـاعی مطـابق بـا     ها، سازمان ریت مالی در وزارتخانه)، مدی1386بروجردي، علی نقی(
 ، انتشارات رابعه تهران.GFSاستانداردهاي جهانی صندوق پول 

)، بودجه عملیاتی(در نظریه و عمل)، دفتر مطالعات برنامه و بودجـه مرکـز پژوهشـهاي    1386پناهی، علی(
  مجلس شوراي اسالمی ایران.  

، »تحقیقی پیرامون تدوین بودجه عملیاتی در سـازمان بنـادر و کشـتیرانی ایـران    « جهاندوست، سهراب()،
 ). www.irandoc.irنامه کارشناسی ارشد، مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران( پایان
ریزي اثر بخش در تحقق اهـداف اسـتراتژیک.    بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ،)1384منصور( جوادیان،

 .دانش و پژوهش حسابداري
  اي بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت. مقدمه ،)1382حافظ نیا، محمدرضا(
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و  شناسی رفاه و تأمین اجتماعی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی آسیب
  ارائه راهکارهاي اصالحی

  *سید رضا حسینی

  چکیده 
هـاي قرآنـی و حـدیثی     تأمین اجتماعی یکی از ارکان عدالت اجتماعی در اسالم است. بر اساس آمـوزه 

هـاي زنـدگی از    ترین الزامات پایداري و استواري یک ملت در تمامی عرصـه  عدالت اجتماعی از اساسی
هاي ابالغی اقتصاد مقـاومتی و بیانـات مقـام معظـم رهبـري،       جمله عرصه اقتصادي است. در سیاست

ترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. از سوي دیگـر،   مهم عنوان بهعدالت اجتماعی 
هاي رفع فقـر، توزیـع درآمـد و بهداشـت و درمـان از       ی، بهبود شرایط اجتماعی در زمینهدر ادبیات علم

توصـیفی   -قلمداد شده است. این مقاله به روش تحلیلـی » آوري اقتصادي تاب  «هاي اصلی  جمله مؤلفه
معرفـی  پردازد، آنگاه بـا   ابتدا به بازشناسی نقش و جایگاه رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی می

ها و معیارهاي اقتصاد مقاومتی در بعـد رفـاه و تـأمین اجتمـاعی، بـه بررسـی وضـعیت تـأمین          شاخص
پردازد و به دنبال اثبات این فرضیه است که رفـاه و   ها و معیارها می اجتماعی ایران از منظر این شاخص

عف فراوانی است که بـا  ها و نقاط مثبت، داراي نقاط ض تأمین اجتماعی در ایران با وجود برخی پیشرفت
پذیري اقتصادي کشـور را   هاي مقاومت وضعیت مطلوب اقتصاد مقاومتی فاصله زیادي دارد و زیرساخت

گیري از تجـارب علمـی و رهنمودهـاي اسـالمی، راهکارهـاي       نماید. در پایان مقاله با بهره تضعیف می
  گیرد. رفت از وضعیت فعلی مورد بررسی قرار می اصالحی براي برون

  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسالمی، تأمین اجتماعی، اقتصاد ایران. :ها کلید واژه

  مقدمه
هاي اخیـر بـه دلیـل مواجهـه نظـام مقـدس        اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مهمی است که در سال

هـاي ظالمانـه اقتصـادي، در صـدر      ي اسـتکبار جهـانی از جملـه تحـریم    هـا  سهیدسجمهوري اسالمی با 
هـاي ابالغـی    ي نظام قرار گرفته است. رهبر معظم انقالب، عالوه بر این که در مقدمه سیاستها تیاولو

                                                        
 srhoseini@rihu.ac.irدانشگاه  و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو *
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 ارتقـاي «، »عـدالت بنیـان  «هایی چـون؛   ها بر ویژگی متن سیاست 7و  5، 4، 1اقتصاد مقاومتی و بندهاي 
و » وامـل ع عادالنـه  بري سهم«، »درمان و غذا امنیت تأمین«، »متوسط و درآمد کم طبقات نقش و درآمد

 تبیـین  نماینـد در بیانـات جلسـه    در اقتصاد مقاومتی تصریح مـی » هاي عدالت اجتماعی  ارتقاي شاخص«
نیـز ضـمن اشـاره بـه      1392/ 30/11مقـاومتی بـراي مسـئوالن نظـام در مورخـه       اقتصـاد  هاي سیاست
عـدالت  وري،  بهـره  افـزایش  تـورم و  کـاهش  اشـتغال،  ملـی،  تولیـد  اقتصادي، رشد قبیل از هایی شاخص

  کنند. ترین شاخص و مؤلفه اقتصاد مقاومتی معرفی می ترین و مهم اجتماعی را کلیدي
امروزه نقش و اهمیت عدالت اجتماعی در ثبات و پایداري اقتصادي کشـورها از منظـر دسـتاوردها و    

هـاي   هاي عدالت اجتماعی از مؤلفـه  تجارب علمی بشري نیز قابل تردید نیست و به همین جهت شاخص
آیند. عدالت اجتماعی داراي ابعاد متعدد اقتصادي و غیر اقتصادي اسـت و   لی توسعه پایدار به شمار میاص

کند، بـا   ها و نهادهاي نظام بروز و ظهور پیدا می ها، برنامهفراینددر بعد اقتصادي نیز در مراحل متعددي از 
 عنـوان  بـه اند، تأمین اجتمـاعی   ودهتصریح نم» اقتصادنا«این حال چنانکه شهید صدر نیز در انتهاي کتاب 

هایی چون قطع، یا کـاهش درآمـد،    یک برنامه مشخصی که به حمایت از نیازهاي معیشتی افراد در زمینه
ترین ارکان عـدالت   بیکاري، بیماري، سالمندي، فوت سرپرست خانواده و امثال آن اختصاص دارد، از مهم

  آید. اجتماعی به شمار می
قاله به بررسی وضعیت تأمین اجتماعی ایران و بازشناسی نقاط قوت و ضـعف آن  بر این اساس، این م
 ایـن  اثبـات  دنبـال  توصـیفی بـه   -به روش تحلیـل  پردازد و پذیري اقتصادي می از منظر الزامات مقاومت

 ضـعف  نقـاط  داراي مثبت، نقاط و ها پیشرفت برخی وجود با ایران اجتماعی رفاه و تأمین که است فرضیه
 بـا  مقالـه،  پایـان  در. نمایـد  می تضعیف را کشور اقتصادي پذیري مقاومت هاي زیرساخت که است فراوانی

 فعلـی  وضعیت از رفت برون براي اصالحی راهکارهاي اسالمی، رهنمودهاي و علمی تجارب از گیري بهره
  .گیرد می قرار بررسی مورد

  چارچوب مفهومی بحث .1
ي ارائـه گردیـده   مقام معظم رهبراصطالح جدیدي است که در چند سال اخیر توسط » اقتصاد مقاومتی«

انـد،   ی نیز اشاره فرمـوده اقتصاد مقاومتي ها سیاستطور که در صدر ابالغیه  است. در بیانات ایشان، همان
 بـه  یمتکـ  ی،انقالبو  یاسالم يها برگرفته از فرهنگ و ارزش ياقتصاد ينوع الگو یک اقتصاد مقاومتی

 نظـام  از بخـش  الهـام  الگـویی  پیشرو اسـت کـه   و پویا گرا، برون و زا درون بنیان، عدالت فناوري، و دانش
سازد و خصلت بارز آن توانمندي اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهاي دشمن  اسالم را محقق می اقتصادي

  ها به فرصتی براي پیشرفت بیشتر است.  و تبدیل آن
اي ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت است.  توان گفت اقتصاد مقاومتی واژه وضیح بیشتر میبراي ت



  31                یاصالح يو ارائه راهکارها یاز منظر اقتصاد مقاومت رانیا یاجتماع نیرفاه و تأم یشناس بیآس

کلمه اقتصاد در لغت به معناي میانه روي است ولی در اینجا معناي اصطالحی آن مـورد نظـر اسـت کـه     
ي هـا  نـه یزمي بهینـه زنـدگی او در   هـا  تیوضعیک نوع دانش و یا نظامی است که به رفتارهاي انسان و 

، الزبیـدي »(قـوم «پردازد. مقاومـت از ریشـه    تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات و امکانات رفاهی می
) و از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند: قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیمـت، هـم   594، 17ج   :1994

راي فعل طـرف دیگـري هـم وجـود     شود که ب اند. باب مفاعله وقتی استعمال می از این ماده اشتقاق یافته
کند کـه اوالً: در   داشته باشد. بنابراین استعمال صفت مقاومتی براي اقتصاد، داللت بر حالتی از اقتصاد می

ساخت درونی خودش از قوام و استحکام الزم برخوردار باشـد و ثانیـاً در مواجهـه بـا عوامـل تهدیـدزاي       
  ظ نماید. خارجی نیز بتواند قوام و پایداري خود را حف

 یسـتادگی ا ياست؛ به معنـا  ينوع استراتژ یکمعاصر  یاسیمقاومت در اصطالحات ساز منظر دیگر، 
 ی،) با آن در چارچوب اسالمیو نظام یاسیدر مقابل جبهه استکبار و مبارزه (اعم از س یاسالم يها حرکت

 هـاي  یـان از احـزاب و جر دو نمونـه   ینلبنـان و فلسـط   ی. مقاومت اسالمیینها یروزيبه پ یدنتا مرز رس
سازش قرار دارد که  یانمعنا، در نقطه مقابل جر ینبه ا  . مقاومتیندآ معاصر به شمار می یمقاومت اسالم

کنـد. سـازمان    مقابـل دنبـال مـی    يها با طرف یپلماسیگفتگو و د یربه اهداف خود را صرفاً از مس یدنرس
  نموده است.  یرويپ ياستراتژ یناز ا یردر دوره اخ ینبخش فلسط يآزاد

 ياسـتعار  ينـوع معنـا   یـک  یـد اقتصاد در واقـع مف  ینهمنظر، استعمال اصطالح مقاومت در زم ینا از
در  یسـتادگی آن کـه ا  یاصـل  يبا حفظ محتـوا  -یاسیمقوله س یکمعنا که مقاومت، از  ینخواهد بود. بد

ـ اقتبـاس گرد  -است یو اسالم یانقالب يها به اهداف و آرمان یدنرس يمقابل جبهه استکبار برا ده و در ی
 یاسـتکبار جهـان   یـر اخ يهـا  اسـت کـه در سـال    یـن اقتباس هم ا ینا یلرود. دل اقتصاد به کار می ینهزم
 ياقتصـاد  یـارویی رو یترا با اولو یرانا یبه خصوص انقالب اسالم یاسالم يها نهضتخود با  یاروییرو

  .کند دنبال می
 ينـوع اقتصـاد   یـک مقاومت، بـر   یاصطالح ياقتصاد و معنا یاصطالح يمعنا یبترکبدین ترتیب، 

بـه   یدنقـرار داشـته و رسـ    یاستکبار جهان یهاز ناح ياقتصاد یدهايبا تهد یاروییکند که در رو داللت می
تحرکـات   یجخود و دل بسـتن بـه نتـا    يها سازش و کوتاه آمدن از اصول و آرمان یراز مس اهداف خود را

ـ  یرپـذ  یببلکه معتقد اسـت راه نجـات او برطـرف سـاختن نقـاط آسـ       کند، نمی دنبال یکاتیپلمد و  یداخل
ـ  یسـتادگی ا ییاست که توانـا  ياي از اقتدار اقتصاد اقتصاد و کسب مرتبه یاستحکام ساخت درون  یو خنث

بـر ایـن    را داشته باشد. یشرفتپ یدجد يها فرصتها به  آن یلدشمن، و باالتر از آن تبد یداتنمودن تهد
گفتمـان و الگـوي   «ه یکی از محققان اقتصاد اسالمی نیز بیان نموده است اقتصاد مقاومتی: اساس چنانک

سازي و تقویت اقتصاد ملـی در برابـر تهدیـدها، تـوان تحـریم شـکنی بـا         اقتصادي است که ضمن مقاوم
گرا  ونزا و بر رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون
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  ).15: 1391قوامی، »( باشد
و نقطـه   1»آوري اقتصـادي  تـاب «ترین مفهوم به اقتصاد مقاومتی، مفهوم  در ادبیات اقتصادي نزدیک

گویـد:   آوري اقتصـادي مـی   پدیا در تعریـف تـاب   است. دایره المعارف ویکی 2»اقتصاد شکننده«مقابل آن 
 ناشـی  اختالل با مواجهه موفقیت در و اشتغال عملکرد، حفظ براي محلی اقتصاد یک توانایی آوري، تاب«
آوري را  تـاب ها  نامه واژه اکثر 3»است کارفرما یا و محلی صنایع از خاص نوع یک دادن دست از شوك از
انـد. در ادبیـات اقتصـادي ایـن واژه متضـمن       ناگوار تعریف کـرده  آثار حادثه ترمیم سریع توانایی عنوان به

ی توأمان است؛ توانایی ترمیم سریع آثار یک شوك، توانایی مقاومـت در برابـر یـک    حداقل سه نوع توانای
  ).2005همکاران،  و بریگوگلیو شوك و توانایی جلوگیري از شوك(لینو

آید که رابطه بین این دو مفهوم،  آوري اقتصادي و اقتصاد مقاومتی به دست می از مقایسه مفاهیم تاب
آوري اقتصادي خواهد بـود   عام و خاص مطلق است به این معنا که هر اقتصاد مقاومتی لزوماً متضمن تاب

به اصطالح مورد نظر  -آوري اقتصادي وجود داشته باشد در حالیکه اقتصاد مقاومتی ولی ممکن است تاب
آوري اقتصادي در واقـع   بر آن صدق نکند. منشأ این تفاوت هم از آن جاست که تاب -مقام معظم رهبري

مقاومت در برابـر  «هاي هر نوع نظام اقتصادي قابل طرح است؛ تأکید اصلی آن بر  یکی از ویژگی عنوان به
، بدون آنکه ماهیت و ساختار »مقاومت؟چگونگی «و » مقاومت براي چه؟«است و در زمینه » چه چیزي؟

هاي متـداول علـوم بشـري     نظام را مد نظر قرار دهد، نگاه به حفظ عملکرد عادي نظام و استفاده از شیوه
هـاي انقالبـی و اسـالمی     نماید. اما اقتصاد مقاومتی یک نوع الگوي اقتصادي برخاسـته از ارزش  اکتفا می

هـا و   بـر ارزش » براي چه مقاومـت کنـیم؟  « و » قاومت کنیم؟چگونه م«هاي  است که در پاسخ به سؤال
مقاومـت در برابـر چـه    «کنـد، و در زمینـه    هاي اسالمی در شیوه مقاومت و اهـداف آن تأکیـد مـی    روش

روي آن، ریشه  هاي متعارف و مقطعی روبرو نیست، بلکه بسیاري از اختالالت پیشِ تنها با شوك» چیزي؟
بار جهانی دارد که پس از انقالب اسالمی همواره وجود داشته است. بدین ي طراحی شده استکها نقشهدر 

آوري اقتصادي دارد و از این رو فهم معناي دقیق آن فقط  ترتیب اقتصاد مقاومتی تمایزات بسیاري از تاب
  در چارچوب نظام اقتصادي اسالم و فرهنگ انقالب اسالمی قابل درك خواهد بود.

 المللی بین سازمان. است گردیده رایج اخیر سده در که است تخصصی حاصطال یک 4اجتماعی تأمین
 کـه  اسـت  حمـایتی  منزلـه  به اجتماعی تأمین: «گوید می واژه این تعریف در خود 102 نامه مقاوله در 5کار

 بر افراد درآمد شدید کاهش یا قطع واسطۀ به پدیدآمده اقتصادي و اجتماعی هاي پریشانی قبال در جامعه

                                                        
1. Economic resilience 2. vulnerable economy 
 

3. Economic resilence is the ability of a local economy to retain function, 
employment and prosperity in the face of the perturbation caused by the shock of the 
loss of a particular type of local industry or employer. 
4. Social Security 5. ILO 
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 و درمـان  هـاي  هزینـه  افـزایش  همچنـین  و فـوت  سالمندي، ازکارافتادگی، بارداري، بیماري، بیکاري، اثر
 ی،اجتمـاع  تـأمین  پـژوهش  یعـال  (مؤسسـه »دهـد  می ارائه خود اعضاي به) مندي عائله(خانواده نگهداري

 و اسـت  شـده  دانسته یعموم و یدولت يها سازمان وظایف از کشورها غالب در یاجتماع تأمین ).6: 1378
رهیافت اسالمیِ تـأمین اجتمـاعی، چنانکـه     در .است امدادي و اي بیمه حمایتی، راهبرد سه داراي معموالً

اول و غیـر قابـل معاملـه مکتـب      مسـئله اند، عدالت اجتمـاعی   شهید صدر در کتاب اقتصادنا تبیین نموده
 رود. آن به شـمار مـی   و اصلیکی از د -»اجتماعی توازن« در کنار -» تأمین اجتماعی«اقتصادي است و 

 خـود،  کـه  ایـن  بر عالوه اجتماعی تأمین که دهد می نشان نیز مزبور اصل دو از ایشان توضیحات مقایسه
 گرفتـه  نشـأت  اصـل  همـین  از هـم  اجتمـاعی  تـوازن  تـاروپود  اسـت،  اجتماعی عدالت مستقل پایه یک
هـاي   . بر پایه نظریه ایشان، تأمین اجتماعی در اسالم داراي دو رکن اساسی بـه نـام  )1387 حسینی(است

  بخش دولتی آن است. عنوان به» ضمان اعاله«بخش مردمی نظام و  عنوان به» تکافل عام«
در این تحقیق تأمین اجتمـاعی در چـارچوب نظریـه شـهید صـدر و اقتصـاد مقـاومتی در چـارچوب         

اومتی و بیانات مقام معظم رهبري که در باال توضیح داده شد مورد توجه قرار هاي کلی اقتصاد مق سیاست
  گرفته است.

  پیشینه و ادبیات تحقیق .2
هاي اقتصادي داخلی و خارجی و ابعاد سیاسی آن) که ذکـر   اقتصاد مقاومتی به این مفهوم (با تمام ویژگی

رود  نمی انتظاررائه شده است. از این رو کردیم اصطالح جدیدي است که اخیراً توسط مقام معظم رهبري ا
شناسی وضعیت آن در ایـران پیشـینه    در زمینه نقش و جایگاه تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی و آسیب
  آوري اقتصادي داراي سابقه است چندانی وجود داشته باشد. با این وجود کلیت موضوع در ادبیات تاب

ي اقتصادي براي کشورهاي آور تابسازي و اندازه گیري شاخص  یکی از مقاالتی که در ضمن مفهوم
» 2005لینو بریگوگلیو و همکاران ، «هاي رفاه اجتماعی ایران هم پرداخته است مقاله  مختلف، به شاخص

 اقتصـاد  راییکـالن، کـا   اقتصـاد  هـاي ثبـات   ي اقتصاد ایران در مؤلفهآور تاباست. در این مقاله شاخص 
/. و رتبه آن در میان 514محیطی،  زیست پایداري خوب و شاخص اجتماعی، حکمرانی بازار، بهبود خرديِ
معرفی شده است. مؤلفه بهبـود اجتمـاعی در ایـن     57کشورِ داراي باالترین تولید ناخالص ملی،  90حدود 

زیر خط فقر، نرخ بیکاري بلند مـدت،  ي شاخص توسعه انسانی، توزیع درآمد، درصد افراد ها سنجهمقاله با 
/. بدست 657گیري شده و رقم آن براي ایران برابر با  پذیر و درصد افراد کم سواد اندازه درصد افراد آسیب

  آمده است.
 هـاي  مخـاطره  برابـر  در ملی مقاومت ایجاد« عنوان با) 2013( سال در اقتصاد جهانی مجمع اجالس

 پـنج  از یکـی  عنوان به را) افراد و اجتماع سالمت، انسانی، سرمایه بر لمشتم(اجتماعی زیرسامانه ،»جهانی
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  ).1392 خاندوزي،(داد قرار بررسی مورد اقتصادي آوري تاب در مؤثر مؤلفه
، گـزارش  »آوري اقتصـادي  تـاب   نگارش ادبیات «اي با عنوان  ) در مقاله2013گرینهام و ریان کولینز(

انـد.   آوري اقتصـادي ارائـه داده   هاي اجتماعی تـاب  مربوط به زیرساختنسبتا کاملی از مطالعات و نظریات 
پـذیري   دهند که براي ایجاد شرایط انطبـاق  همه اینها نشان می«گویند:  ها پس از مرور این ادبیات می آن

آوري که در سطوح ملی و محلی نتایج درستی ببار آورد، الزم است عالوه بر حمایت از  موفق و بهبود تاب
هاي نهادي و کالن، نابرابري در مواردي چون درآمد، بهداشـت و آمـوزش    قتصادي از طریق فعالیترشد ا

  ».نیز کاهش یابد
) 1392در مباحث اقتصاد اسالمی، یکی از مقاالت مربوط به این موضوع، مقالـه نـادران و همکـاران(   

است. این » وهاي معاصرهاي آن بر طراحی الگ الگوي تأمین اجتماعی صدر اسالم و داللت«تحت عنوان 
دهد الگوي تأمین اجتماعی در اقتصـاد صـدر اسـالم چگونـه توانسـت عـالوه بـر تحقـق          مقاله نشان می

چشمگیر اهداف عدالت خواهانه نظام، در شرایط تهدید و تحریم دشمنان اسالم نیز با تبدیل تهدیدها بـه  
  نقش مؤثر ایفا نماید. هاي اقتصادي نظام اسالمی  فرصت، در تقویت هر چه بیشتر بنیان

  جایگاه رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی و معیارهاي ارزیابی آن .3
با عنایت به مطالبی که گذشت جایگاه و نقش رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی از دو جهت قابل 

ي وضـعیت  ها مؤلفهیکی از  عنوان بهبررسی است. زیرا از طرفی تأمین اجتماعی (به تبع عدالت اجتماعی) 
آوري  پـذیري و تـاب   هاي مقاومـت  مطلوب اقتصاد مقاومتی مطرح است و از طرف دیگر یکی از زیرساخت

  دهیم.    آید. در ادامه، این دو جهت را مورد بررسی قرار می اقتصادي به حساب می

  د مقاومتیي اقتصاها مؤلفهیکی از  عنوان بهنقش و جایگاه رفاه و تأمین اجتماعی  .1.3
هـاي اصـلی توسـعه پایـدار      یکی از شـاخص  عنوان بهامروزه در ادبیات اقتصادي اهمیت عدالت اجتماعی 

ي رفـاهی  ها برنامه) و در این راستا 1384و فراهانی فرد،  1388جوامع مورد توافق عمومی است(جهانیان، 
یکی از سازوکارهاي تحقق عدالت اجتماعی در غالب کشورها به ویـژه   عنوان بهو خدمات تأمین اجتماعی 

چنانکه متفکـر برجسـته    -هاي رفاه اروپایی برقرار گردیده است. اهمیت این امر در اقتصاد اسالمی دولت
  دوچندان است.  -اند ) تبیین کرده1387جهان اسالم شهید صدر ره(

ن بر اولویت نخست عدالت اجتماعی در میان اهداف مقام معظم رهبري در مواضع متعددي از بیاناتشا
هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی،     تبیین سیاست جلسهاند. ایشان در  هاي اقتصاد مقاومتی تأکید نموده و مؤلفه

  فرمایند: خطاب به مسئوالن نظام می
 یکـی  ...کـنم  می مطرح را مقاومتی اقتصاد الگوي هاي ویژگی و ها مؤلفه از اجمالی فهرست یک من«
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 از اقتصادي، رشد قبیل از است؛ کالن هاي شاخص بهبود و کشور اقتصاد در پویایی و تحرك ایجاد  مسئله
 هـا  شاخص این  همه از و ...عمومی رفاه وري، بهره افزایش تورم، کاهش اشتغال، قبیل از ملی، تولید قبیل
 عدالت تأمین بدون را کشور اقتصادي رونق ما یعنی است؛ اجتماعی عدالت مهم و کلیدي شاخص تر، مهم

 خیلـی  هایشـان  شـاخص  کـه  هستند کشورهایی. نیستیم آن به معتقد و نداریم قبول هیچوجه به اجتماعی
 عـدالت  نبـود  طبقاتی، اختالف تبعیض، لکن است؛ باال خیلی اقتصادیشان رشد است، مطلوب است، خوب

 اسـالمی  جمهوري اهداف و اسالم خواست با منطبق هیچوجه به را این ما است؛ محسوس کشورها آن در
 محـروم  طبقـات  باید. است اجتماعی عدالت شاخص ما، هاي شاخص ترین مهم از یکی بنابراین. دانیم نمی

 هـاي  سیاسـت  تبیـین  جلسه در بیانات»(بشوند مند بهره کلمه واقعی معناي به کشور اقتصادي پیشرفت از
 ).1392/11/30 مقاومتی اقتصاد

 عـدالت  شـاخص  بنابراین«فرمایند:  ) می1/1/1393( در حرم مطهر رضوي همچنین در بیان مشابهییشان ا
  ».است مقاومتی اقتصاد در مهم هاي شاخص از یکی ـ جامعه در اجتماعی عدالت و اقتصادي عدالت ـ

اگر بخواهیم متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی، ارزیابی دقیقی از مؤلفـه عـدالت اجتمـاعی در عرصـه     
ي مناسبی را طراحی نمـاییم امـا   ها شاخصرفاه و تأمین اجتماعی ایران ارائه دهیم، باید براي این منظور 

آیـد)، در   ه حساب نمـی طلبد(و موضوع این تحقیق ب با عنایت به اینکه چنین کاري، تحقیق مستقلی را می
هاي موجود(که تا حدود زیادي با معیارهاي اسالمی نیز سازگاري دارند) مانند:  این مقاله بر اساس شاخص

  نسبت جمعیت زیر خط فقر، ضریب جینی، شاخص توسعه انسانی و شاخص فالکت عمل خواهیم نمود. 

  ي مقاومت اقتصادي ها ساختزیریکی از  عنوان بهنقش و جایگاه رفاه و تأمین اجتماعی  .2.3
تـرین عنصـر    پذیري اقتصادي از آن جهت است که عامل انسانی مهـم  اهمیت تأمین اجتماعی در مقاومت

سازنده هر نوع موفقیت و پیشرفت اقتصادي است. همانگونه که کارآمدي و تعهد نیـروي انسـانی اسـاس    
ها  ها و عبور از گردنه شرط تحمل سختی سازندگی اقتصادي است، رضایت خاطر و همگرایی اجتماعی او نیز

هاي  و همراهی با سیاستگذاران نظام در غلبه بر موانع پیشرفت اقتصادي است. در صدر اسالم یکی از روش
اقتصادي منافقان و کافران براي جلوگیري از پیشرفت امـت اسـالمی پراکنـده سـاختن افـراد از اطـراف       

  کند: ها را چنین بیان می ها بود. قرآن کریم این شیوه آن پیامبر(ص) و در فشار اقتصادي گذاشتن آن
» اتاوّمنُ السخَزَائ لَّهلنفَضُّوا وتَّى یح ولِ اللَّهسر ندنْ علَى مقُوا عقُولُونَ لَا تُنفینَ یالَّذ منَّ هلَکضِ والْأَرو

گفتند به افراد اطراف پیامبر کمک اقتصادي و مالی نکنید تـا   میها  )؛ آن7 منافقون/»(الْمنَافقینَ لَا یفْقَهونَ
  در اثر فشار و مضیقه اقتصادي پراکنده شوند.

هاي اقتصادي سخت بر ایران، دلسرد کردن مردم  امروزه نیز یکی از اهداف دشمن در تحمیل تحریم
  فرمایند:  از نظام اسالمی است. مقام معظم رهبري در این باره می

اقتصـاد   يروبـر   کـه بود  نیا. هدف دشمن ..میکردرا مطرح » اقتصاد مقاومتى« شیپسال ما چند «
ـ لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه  یملشود، به رشد  متمرکز دچـار اخـتالل و خطـر شـود،      یمل
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  .ستا نیادشمن  ياقتصادجدا شوند؛ هدف فشار  یاسالمزده بشوند، از نظام  شوند، دل مشکلمردم دچار 
را متوقف نماینـد،   کشورروند پیشرفت  :اوالً کهبه دنبال این هستند  ،دشمنان در پی فشار اقتصادي...

 کـاهش دشوارساختن زندگی اقتصادي براي مردم، اعتماد و دلبستگی ایشـان را بـه نظـام     از طریق :ثانیاً
 دیـدار  در بیانـات »(دهند و نظام جمهوري اسالمی را از درون به سمت تضعیف و نهایتـاً فروپاشـی ببرنـد   

  ..)3/5/91نظام،  کارگزاران و مسئوالن
بر اساس آیات قرآنی و روایات اهل بیت(ع)  رشد و بالندگی امت اسالمی در گرو همگرایی و انسجام 

ي زنـدگی در گـرو   هـا  عرصـه قوام و پایداري آن در تمـامی  )و 29امت اسالمی در مقابل جبهه کفر (فتح/
با عنایت به هم ریشـه   -)25حدید/»(بِالْقسط النَّاس لیقُوم«عدالت اجتماعی است. تعبیر قرآن کریم در آیه 

دهد که عدالت مایه قوام و برپـایی جامعـه اسـت. یکـی از راهکارهـاي       نشان می -بودن لیقوم با مقاومت
ت اجتماعی که با تأکیدات زیادي در قرآن کریم مطـرح شـده اسـت، انفـاق و رسـیدگی بـه       برقراري عدال

 إِلَـى  بِأَیدیکُم تُلْقُواْ والَ اللّه سبِیلِ فی وأَنفقُواْ« نیازمندان است که ترك آن مایه هالکت معرفی شده است.
  ).92عمران/ ؛ آل99؛ توبه/270و  261؛بقره/195(بقره/»نَالْمحسنی یحب اللّه إِنَّ وأَحسنُواْ التَّهلُکَۀِ

نقش عدالت اجتماعی در پایداري اجتماع در روایات متعددي از امیرالمومنین(ع) نیز به صراحت مـورد  
  فرمایند: تأکید قرار گرفته است. چنانکه می

  .) 863: 1360(اآلمدي، عدالت استوارترین پایه است؛ »أساسٍ أقوى العدلُ«
  .)4789(همان،عدالت برپا دارنده جامعه و زینت حاکمان است؛ »العدلُ قوام الرَّعیۀِ ، وجمالُ الوالةِ«
خداونـد سـبحان عـدل را مایـه اسـتوارى مـردم قـرار        ؛  »لألَنـامِ  قوامـا  العـدلَ  سـبحانَه    اللّـه  جعلَ«

  . )4789(همان،داد
ها در عبـور از   کم با رعیت در جلب حمایت و پشتیبانی آنورزي حا امام علیه السالم درباره نقش عدل

  فرمایند: مشکالت حکومت خطاب به فرماندار خود مالک اشتر می
خراج یا آفت محصول یا قطع شدن آب یا خشکسالى یـا دگرگـون شـدن     پس اگر مردم از سنگینىِ«

برى  آن گونه که امید مى ا بکاهاثر آب گرفتگى یا تشنگىِ خاك، نزدت شکایت آورند، بار ایشان ر زمین بر
اى اسـت   بر تو هیچ گران نیاید؛ که آن، اندوخته ها [و خراجِ] ایشان کارشان سامان یابد. و کاستن از هزینه

کنند؛ و نیز این زیور حکومت تو اسـت؛ عـالوه بـر ایـن،      مملکتت را آباد مى براى تو و به سبب آن، مردم
میانشـان   شـوى کـه عـدالت را در    نـى و خـود نیـز شـادمان مـى     ک ستایىِ آنان را به خود جلب مـى  نیک

گیـرى بـر ایشـان،     چرا که با راحت اى، اى و براى خویش از نیروى فراوانشان تکیه گاهى ساخته گسترانده
اى. و از این  اى، زیرا به عدل و مدارا با ایشان رفتار کرده آورده اى؛ و اعتمادشان را فراهم رزقشان را افزوده

کـه وقتـى    ها را به انجام رسانند؛ کارها پیش آید که اگر به عهده آنان گذارى، خوشدالنه آن بساپس، چه 
این نیست کـه مایـه نـابودى زمـین،      دهند. و جز آبادانى حاصل آید، هر چه به عهده مردم نهى، انجام مى

آورىِ مـال  به سبب آن است که حکمرانـان تنهـا بـه گـرد     تنگدستىِ کشاورزان است؛ و تنگدستى ایشان
  .)53 نامه: البالغه نهج(»گیرند ها کم بهره مى اندیشند و به پایدارىِ[حکومت] خود بدگمانند و از عبرت مى
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  نمایند: حضرت همچنین در این نامه در خصوص رسیدگی به نیازمندان به مالک اشتر سفارش می
ـ      رسیدگى به حال یتیمان و زمـین  و« کسـى دسـت دراز    یشگیـران و سـالخوردگان بیچـاره را کـه پ

ایشان بندگان خدایند؛ پس با مددرسانى بـه ایشـان    شان را جارى کن، که کنند ، بر عهده گیر و روزى نمى
هـا   نیـت  حقوقشان به اندازه الزم، به خداوند نزدیکى بجـوى، کـه کارهـا بـا پـاکىِ      و تأمین روزى و اداى

این کـه پنهـانى نیازهاشـان را بـرآورى،      ها، به هاى همه مردم یا برخى از آن یابند. و همانا دل خلوص مى
گیرد. و این بر حاکمـان سـنگین اسـت؛ و حـق،      واگویند، آرام نمى بدون آن که نیازهاشان را در حضور تو

هسـتند و خـود را بـه     نماید؛ ولى خداوند آن را براى کسانى که خواهان عاقبت [نیک] سنگین مى سراسر،
ورزند، سبک  جویندگان خشنودى پروردگار اعتماد مى دا درباره صابران ودارند و به وعده خ شکیبایى وا مى

  همان).»(جمله آنان باش و از خداوند یارى بخواه! کند. پس از مى
پذیري اقتصادي به نوبه خود از دو منظر قابل بررسـی اسـت. منظـر     نقش تأمین اجتماعی در مقاومت

ضایت آحاد جامعـه اسـت کـه بـا معیارهـایی چـون       اول بررسی میزان موفقیت تأمین اجتماعی در جلب ر
فراگیري، جامعیت و کفایت خدمات قابل ارزیابی اسـت. فراگیـري خـدمات تـأمین اجتمـاعی بـه معنـاي        

هـا   گستردگی پوشش آن نسبت به کل جمعیت، جامعیت به معناي ارائه خدمات در تمامی موارد نیازمندي
تی، ازکارافتادگی، بازماندگی(ایتام)، معلولیت و نـاتوانی و ...  سرپرس از قبیل، بیماري، بیکاري، سالمندي، بی

ها نسبت به نیازهاي متعارف افـراد تحـت پوشـش     و کفایت به معناي کافی بودن سطح مزایا و مستمري
است. هر مقدار فراگیري، جامعیت وکفایت خدمات تأمین اجتماعی بیشتر باشد، رضایت اجتماعی مورد نیاز 

  ي اقتصادي بیشتر خواهد بود.پذیر براي مقاومت
هـاي   پذیري اقتصادي، به کارآمدي و درسـتی روش  منظر دومِ تأثیرگذاري تأمین اجتماعی در مقاومت

هایی که توان تولیدي جامعـه را در   شود. زیرا در صورتی که خدمات تأمین اجتماعی با روش آن مربوط می
اشـد کـه تـأمین مـالی آن، بـه خصـوص در دوران       اي پرخرج ب درازمدت تضعیف نماید و یا اینکه به گونه

بحران، براي دولت طاقت فرسا بـوده و در درازمـدت امکـان اسـتمرار نداشـته باشـد و یـا اینکـه از نظـر          
پذیري اقتصادي و اقتصاد مقـاومتی سـازگاري    ها مورد تردید قرار گیرد، با اهداف مقاومت مشروعیت روش

هـایی چـون    ی وضـعیت تـأمین اجتمـاعی بایـد معیارهـا و شـاخص      نخواهد داشت. از این منظر، در ارزیاب
  کارآمدي، پایداري مالی و مشروعیت هم مورد توجه قرار داده شوند. 

  نقاط قوت و ضعف تأمین اجتماعی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی .4
بخـش دوم  همانگونه که بیان شد وضعیت تأمین اجتماعی از منظر اقتصاد مقاومتی در دو بخش کلی کـه  

شود قابل بررسی است. در این جـا وضـعیت تـأمین اجتمـاعی      آن به نوبه خود به دو زیر بخش تقسیم می
  کنیم. ها بررسی می ایران را در این بخش
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  هاي اقتصاد مقاومتی  . نقاط قوت و ضعف تأمین اجتماعی ایران از منظر اهداف و مؤلفه1.4
ترین نقطه قوت تأمین اجتماعی در ایران به جایگاه مسـتحکم و اعتقـادي    تردید مهم یک). نقاط قوت: بی

عـدالت  و تحقـق   مبـارزه بـا فقـر   کنـد. از ایـن رو    این امر در اندیشه عدالت اجتماعی اسالم بازگشت می
ي توسـعه کشـور    هـا  برنامـه ن اصلی ارکو ا ترین اهداف انقالب اسالمی در زمره محوري همواره اجتماعی

   است.گرفته  مورد توجه قرار
جهـاد سـازندگی بـراي عمـران      ،ي عمران روسـتایی  ها مانند طرح اساسی اقدام ها  دهاز دیدگاه عملی 

 کمتـر هاي   استان ماندگی عقب از جلوگیري به کمک و اي منطقه توازن متعددهاي   طرح اعمال روستایی،
 توزیـع  کشـاورزي،  محصـوالت  تضـمینی  خرید و گذاري قیمت ظامن اصالح کشور، محروم و یافته توسعه

، تسـهیالت ازدواج جوانـان، سـهام عـدالت،     روستا و شهر در اي یارانه اساسی کاالهاي همگانی و گسترده
 در ...واي  ها، تأسیس نهادهاي حمایتی متعدد، توسـعه راهبردهـاي بیمـه    مسکن مهر، هدفمندسازي یارانه

ي  هـا  ویرانی از ناشی شرایطکه در نتیجه اجراي آنها، علیرغم  است به عمل آمده اجتماعی رفاههاي   حوزه
 توسـعه هـاي    اقتصـادي، شـاخص   مستمر هاي تحریم و ي داخلی ها توطئه ،تحمیلی جنگ ،قبل از انقالب

 میـزان  و فقـر  خـط  زیـر  جمعیـت  درصـد  کـه  نحوي به ؛استرا طی نموده  بهبودي به رو روند اجتماعی
 عمـومی هاي   آموزش و سالمت سطح و بهداشتی وضعیت زندگی، کیفیت یافته؛ کاهش مستمراً نابرابري،

  .)72-70 :1384 لر،یچ ارضروم؛ 1386 ارایی، و راغفر مهدوي، (واعظاستیافته  بهبود
ـ ا یانسـان  توسـعه  شاخص نمره ،)128و  126سازمان ملل(ص 2011 گزارش اساس بر  سـال  در رانی
کشـور   187در میان  88(رتبه  شده یابیارز 707/0 معادل 2011 / بوده است و در سال437برابر با  1980

 گروه به پایین انسانی توسعه داراي کشورهاياز  گذشته دهه سه طی دهد رتبه ایران جهان) که نشان می
  .است یافته ارتقا باال انسانی توسعه داراي کشورهاي

  
  57-91هاي  از سال) واحد بدون( فقیرترین درصد 10 ثروتمندترین به درصد10 نسبت درآمد .1جدول 

  1368  1367  1366  1365  1364  1363  1362  1361  1360  1359  1358  1357  سال
  NA  22.20  25.50  18.50  16.10  17.00  17.40  17.30  17.60  17.90  26.60  19.60  نسبت
  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1369  سال
  14.40  15.00  15.40  14.20  15.70  14.50  16.10  15.70  16.00  15.90  16.3  15.90  نسبت
    1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  سال
    6/10  09/11  71/14  97/15  79/15  50/17  40/17  14.50  14.60  16.20  16.90  نسبت

  به  بعد بر اساس آمار بازنگري شده ایست که اخیرا منتشر شده  است). 85سال منبع: مرکز آمار ایران(آمارهاي 
  

 گزارشبوده اسـت.  4618/0برابر با  1358 در بعد توزیع درآمد، در حالیکه ضریب جینی ایران در سال
حـاکی از بهبـود توزیـع     که است کرده اعالم 383/0 برابر با را بیضر) این 136سازمان ملل(ص  2011



  39                یاصالح يو ارائه راهکارها یاز منظر اقتصاد مقاومت رانیا یاجتماع نیرفاه و تأم یشناس بیآس

 از ،انـد  گرفته قرار یبررس مورد گزارش نیا در که يکشور 131 انیم در رانیادهد  درآمد بوده و نشان می
 90 سال را براي بیضر نیا رانیا آمار مرکز سییر .است گرفته قرار 54 رتبه در ینیج بیضر زانیم نظر
ـ  در ـ  در و 0.356، يشــهر طقامن بهتــري را نشــان اعــالم نمـود کــه وضـعیت    0.339 ییروســتا طقامن

ي درآمدي، چنانکه  ها ) در زمینه سهم دهک 91080100493: خبر کد ،1/8/91 ،سنایا يخبرگزار(دهد می
در سـال   60/19درصد فقیرترین از رقـم   10درصد ثروتمندترین به  10دهد سهم درآمد نشان می1جدول 

  کاهش یافته است. 1391در سال  6/10به  57
هـا   یت تحقیقات متعددي در کشور انجام شده است کـه نتیجـه اکثـر آن   در زمینه روند فقر و محروم 

 بـر  که همکاران و يباقر قیتحق نتایجحاکی از کاهش درصد افراد زیر خط فقر پس از انقالب بوده است.  
 بـه  توجه با(فقیر افراد درصد که دهد می نشان شده، انجام خانوار درآمد و هزینه طرح خامهاي   داده اساس
 و یافتـه  کـاهش ) 1385-1375(دوره طـی ) روسـتایی  و شـهري  مناطق براي روز در کالري 2300 روش

 4/22 از ییروسـتا  منـاطق  در و 85 سـال  در درصد 6/12 به 75 سال در درصد 1/14 از يشهر درمناطق
)  82-71: 1386 کاوند، و پرور دانش باقري،(»است دهیرس 85 سال در درصد 4/11 به 75 سال در درصد

درصد از کل جمعیـت کشـور دچـار فقـر و      5/47حدود  1351در سال )، 1384(قاسمیانبر اساس تحقیق 
درصد کاهش یافته است. درصد خانوارهاي زیر  28به حدود  1367این رقم درسال  که اند محرومیت بوده

 24/2ز کننـد ا  زنـدگی مـی   1خط فقر که با درآمد کمتر از یک دالر در روز بر حسب برابري قدرت خریـد 
همچنین براساس اطالعات ایـن  . کاهش یافته است 1381درصد در سال  62/0به  1374درصد در سال 

 99/8بـه   1374درصـد در سـال    75/12جانشینی براي خط فقر ملـی، از  عنوان بهخط فقر غذایی  تحقیق
ـ    کاهش یافته است. 1381درصد در سال  ن زمینـه از  وي با استناد به سایر تحقیقات به عمـل آمـده در ای

ي انجام شده مبین  ها ماحصل پژوهشگوید:  جمله تحقیق دکتر حسین عظیمی و دکتر جمشید پژویان می
  .روند کاهنده حجم فقر بوده است

دو). نقاط ضعف: با وجود نقاط قوتی که گفته شد، اگر رفع فقر، تعـدیل توزیـع درآمـد، برخـورداري از     
چهـار شـاخص موفقیـت     عنـوان  بـه ري(شـاخص فالکـت) را   بهداشت مناسب و پایین بودن تـورم و بیکا 

ي عدالت اجتماعی بدانیم، علیرغم دستاوردهاي مثبتی که در باال ذکر گردید، باید گفت وضـعیت   ها برنامه
  موجود عدالت اجتماعی با وضعیت مطلوب آن هنور فاصله بسیار زیادي دارد.

یی که در تعریـف   ها و اطالعات و اختالف شاخص جمعیت زیر خط فقر: گرچه به دلیل نقصان آمار .1
توان ارائه نمود ولی شواهد متعدد حاکی از      نمی  فقر وجود دارد، برآورد دقیقی از میزان جمعیت زیر خط فقر

 هزینه مثال بر اساس بررسی عنوان بهقرار داشتن بخش قابل توجهی از مردم ایران در زیر خط فقر است. 

 یـک  سـاالنه  هزینه ناخـالص  ، متوسط1389 سال ایران در شهري مناطق در ساکن خانوارهاي درآمد و

                                                        
1. PPP: Purchase Power Parity   
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درصـد میـانگین    50بود. حال اگر براي خط فقر نسبی، شـاخص   ریال 141661774شهري حدود  خانوار
 5,605,967ریال خواهـد بود(معـادل ماهانـه     70,830,887مخارج را در نظر بگیریم، رقم خط فقر معادل 

اول تـا سـوم بـراي     هـاي  حالیکه در همین سـال میـانگین مخـارج سـاالنه دهـک      براي هر خانواده) در
هـا   بوده است که همه آن 67572123، و 51590098، 31284598 ي شهري به ترتیب معادل ها خانواده

  باشد.   تر از خط فقر مزبور می پایین 
شده اسـت. مـثال دادگـر و    ي باالتري برآورد  ها این در حالیست که در سایر برآوردها، خط فقر با رقم

براي یک خانوار چهارنفره در روستاهاي قـم را   1387) حد کفایت شرعی ماهیانه در سال 1390همکاران(
تومـان و در منـاطق شـهري مـابین      512619و  479521با دو روش جودهارت و کیـل پاتریـک مـابین    

آورد شده در مطالعـات کارشناسـی   )، خط فقر بر1391اند. پژویان( تومان برآورد نموده 724347و  694809
هزار  580هزار تومان و براي خانوارهاي روستایی 946براي خانوارهاي شهري را ماهانه  1389براي سال 

 در زنـدگی  کیفیـت  سـاله  همـه  کـه  تهـران  شهرداري آماري سالنامه تومان اعالم نمود. بر اساس برآورد
 هزینـه  حـداقل  ،کنـد  مـی  بررسـی  را شهر این در اقتصادي کالن متغیرهاي وضعیت همچنین و پایتخت
. اسـت  بـوده  تومان هزار 216 و میلیون یک معادل رقمی ،1389در سال  تهران ساکن خانوارهاي ماهانه

مقایسه این ارقام با دریافتی ماهانه مددجویان کمیته امداد و حداقل حقوق و دسـتمزد کـارگران در سـال    
  باشد. بود، حاکی از شدت بیشتر وضعیت فقر می تعیین شده تومان 48 و هزار 303که  1389
ي خـوبی کـه بعـد از انقـالب      ها شاخص ضریب جینی: در زمینه توزیع درآمد نیز علیرغم پیشرفت .2

اي که بـر   اسالمی صورت گرفته است، وضعیت موجود هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادي دارد به گونه
 نظـر  از ،انـد  گرفتـه  قـرار  یبررس مورد که يکشور 131 انیم در رانیاسازمان ملل،  2011اساس گزارش 

 يکمتر يدرآمد شکاف جهان کشور 77 گرید عبارت به ؛است گرفته قرار 54 رتبه در ینیج بیضر زانیم
 ضریب با( آمریکا همچون کشورهایی به نسبت نظر این از ایران این گزارش، در حالیکه در. دارند رانیا از

ولـی   دارد بهتـري  وضـع ) 397/0 جینی ضریب با( ترکیه و) 411/0 جینی ضریب با( قطر ،)408/0 جینی
، ازبکستان با 1/32، مصر با 7/37، اردن با 7/33ي منطقه مانند: آذربایجان با کشورها ازنسبت به بسیاري 

، یمـن بـا   7/32، پاکسـتان بـا   8/36، هند با 4/29، تاجیکستان با 8/36، اندونزي با 8/35، سوریه با 7/36
  ، وضعیت بدتري دارد. 9/30، قزاقستان و ارمنستان با 7/37

و پرداخت نقدي آن به مردم، ضریب جینـی   ها   به بعد اجراي برنامه هدفمندسازي یارانه 1389از سال 
را به صورت چشمگیري بهبود بخشید. اما با توجه به تورم زایی این برنامـه و مقـرون شـدن آن بـا تـورم      

  ر نخواهد بود. ي اقتصادي، افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظا ها ناشی از گرانی ارز و تحریم
هاي بهداشت و درمان: در زمینه بهداشت و درمان نیز علی رغم این که کشور ما به لحـاظ   شاخص .3

برخورداري از پزشکان عمومی و متخصص، مراکز درمانی، سطح نسبی دانش پزشـکی و تولیـدات علمـی    
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نظـام سـالمت کشـور بـا     از وضعیت مناسبی برخـوردار اسـت، امـا متأسـفانه      ها  در مقایسه با سایر کشور
متوسط پرداخت از جیب مردم در کشـورهاي  مشکالت و نقاط ضعف فراوانی مواجه است. مثالً در حالیکه 

 18 ، هـا  درصـد را بیمـه   25ي سالمت را دولـت،   ها درصد هزینه 34به طور متوسط و  درصد است 18دنیا 
ها   درصد هزینه 20 . در کشور ما،شود درصد از منابع دیگر پرداخت می 5/4ي خصوصی و  ها درصد را بیمه

 بـا  کـه کننـد   درصد را مردم پرداخت می 8/54ي خصوصی و  ها درصد بیمه 8ها،   درصد بیمه 18را دولت،  
 2012شود. بر اساس گزارش  می درصد 70 تا 60 از بیشتر رقم این ي پرداختی مردم ها حق بیمه احتساب

 73برابـر بـا    2009ه زندگی در بدو تولد در ایران در سال ب)، شاخص امید 52سازمان جهانی بهداشت(ص
و  78؛ امـارات و قطـر   74سال بوده است که از بسیاري از کشورهاي منطقه مانند عمان، لبنان و بحرین، 

تر است. همچنین بر اساس این گزارش سهم دولت از کل مخارج بهداشتی در ایران در سال  پایین 75ترکیه 
؛ قطر، 8/78؛ عمان، 4/85درصد بوده است در حالیکه این رقم براي کشورهاي کویت،  1/41برابر با  2009

؛ و بسـیاري از  9/61؛ عربسـتان سـعودي،   1/70؛ بحرین، 1/75؛ ترکیه، 9/76؛ امارات، 1/78؛ عراق، 4/78
  ).133، ص2012دیگرکشورهاي منطقه باالتر از ایران بوده است(گزارش سازمان بهداشت جهانی 

هـاي نـامطلوب اقتصـاد     یکی از دو عنصر شاخص فالکت، از پدیده عنوان بهفالکت: تورم شاخص  .4
هاي پس از انقالب بـا   قبل از انقالب آغاز گردید و در طول اکثر سال 50هاي دهه  ایران است که از سال

بـه زیـان   ي باالي ده درصد و گاه نزدیک به پنجاه درصد ادامه یافت. این پدیده از جهات مختلفی  ها نرخ
که عمده درآمد اقشار کم درآمـد را  -کند. اوالً: در جریان تورم، حقوق و دستمزد  اقتصاد مقاومتی عمل می

یابـد و ایـن بـه معنـاي      افـزایش مـی   ها   به مراتب کمتر از افزایش سطح عمومی قیمت -دهد تشکیل می
طبقـاتی اسـت. ثانیـاً: اگـر      کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیر و گسترش فقر و افزایش فاصله

منشأ تورم کسري بودجه دولـت و جبـران آن از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزي و گسـترش حجـم         
ي دولت است کـه   ها نقدینگی باشد، این عمل به معناي یک نوع مالیات خاموش براي تأمین منابع هزینه

ر و صاحبان درآمدهاي ثابت بـیش از  سنگینی بار آن را به دلیلی که در باال ذکر گردید جماعت حقوق بگی
گذاري در بخش  دیگران حس خواهند نمود. ثالثاً: در شرایط تورمی صاحبان سرمایه نقدي به جاي سرمایه

کنند و این به  ي مخرب مانند بورس بازي و احتکار سوق پیدا می ها تولید و ایجاد اشتغال، به سمت فعالیت
شـود.   ند که به ضرر نیروي کار و طبقه حقوق بگیـر تمـام مـی   ز گسترش بیکاري و تشدید تورم دامن می
که اهمیت آن چه بسـا   -هاي خیرخواهانه را  شود و انگیزه قرض رابعاً: تورم موجب کاهش ارزش پول می

کند. خامساً: در شرایطی همانند اقتصاد ایران که معموال نرخ  تضعیف می –از صدقه دادن هم بیشتر باشد 
کـه   -ي بـانکی  هـا  خ تسهیالت بانکی است، تورم موجب انتقال درآمد از صاحبان سـپرده تورم باالتر از نر

که معموال از اقشار ثروتمند  –به گیرندگان تسهیالت  -اندازهاي خٌرد هستد هاي داراي پس اغلب خانواده
ز گردد. به بیان دیگر تورم به سود بـدهکاران و صـاحبان معوقـات نظـام بـانکی کـه اغلـب ا        می -هستند



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              42

شود. خالصه اینکه تورم به طرق مختلـف بـه زیـان     ثروتمندان هستند و به زیان طلب کاران آن تمام می
ي عـدالت   ها کند و ساختاري شدن تورم در اقتصاد ایران بسیاري از خدمات صادقانه و برنامه فقرا عمل می

قیت نظام اقتصـادي ایـران   ي اصلی موف ها خواهانه نظام را خنثی نموده است. بنابراین یکی از پیش شرط
  کنترل تورم است.

ي اقتصاد ایران  ها جزء دوم شاخص فالکت)، یکی دیگر از مشخصه عنوان بههاي باالي بیکاري(  نرخ 
هاي پس از انقـالب   باري بر وضعیت اقتصاد کشور به جاي گذاشته است. در سال است که آثار بسیار زیان

ي مختلف  براي مقابله با این معضـل  ها  هایی که در دولت به خصوص دو دهه اخیر با وجود تمامی تالش
  دهد نرخ بیکاري در ایران همچنان باالست.   نشان می 2، چنانکه ارقام جدول به عمل آمده است

  
  )1380-1390ساله و بیشتر مناطق شهري به تفکیک فصول( 10نرخ بیکاري در جمعیت  .2جدول

  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال
  14.2  15.5  12.9  11.3  13.2  13.3  14.6  11.9  12.8  14.7  15.4  بهار

  12.5  15.8  13.1  12.0  12.3  12.9  13.7  -  12.7  14.1  15.4  تابستان
  12.8  13.8  12.8  10.8  11.4  13.5  13.0  12.3  12.8  14.3  14.8  پاییز

  15.1  16.0  15.3  13.7  13.1  13.8  13.8  -  12.1  13.1  15.1  زمستان
  است. طرح اجرا نشده 1383در دوفصل تابستان و زمستان سال 

  مأخذ: مرکز آمار ایران
  

 کـل  کارانیب تعداد و درصد 12.4را معادل  91اخیراً مرکز آمار ایران نرخ بیکاري کشور براي تابستان 
تـا   20در گـروه سـنی    يکاریب نرخ طبق این گزارش .کرد اعالم هزارنفر 23 و ونیلیم 3 از شیب را کشور

) بـا توجـه بـه    292755کد خبر: ، 1/10/139تاریخ انتشار: (سایت تابناك: درصد بوده است 29.8ساله  24
آینـد و طبـق تعریـف،     به شمار مـی  فعال ياقتصاد نظر از کار سن در تیجمعاز  درصد 38.2 این که تنها 

شـوند،       نمـی   کسانی که در طول هفته بیشتر از یک ساعت به کار اشتغال داشته باشـند، بیکـار محسـوب   
اع بیکاري بسیار بیشتر از آن چیـزي اسـت کـه ارقـام رسـمی بیکـاري نشـان        توان گفت وخامت اوض می
ـ  يهـا  در دسـتگاه  هایی از شاغالن به خصـوص  در بخش پنهان یکاريبدهند. اگر وجود  می  (حجمیدولت

) را هم به این مطلب اضافه کنیم اوضـاع از ایـن هـم    کارکنان دولت يور بودن بهره ییندولت و پا بزرگ
  خواهد کرد. تر نمود پیدا وخیم

هـاي بـین المللـی شـاخص فالکـت را در        هاي تورم و بیکاري، رتبه ایـران در ارزیـابی    باال بودن نرخ
الگـویی الهـام    عنوان بهگمان این وضعیت زیبنده اقتصاد مقاومتی  موقعیت بسیار بدي قرار داده است و بی

  بخش از نظام اقتصادي اسالم نخواهد بود.
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  پذیري اقتصادي هاي مقاومت عی ایران از منظر زیرساختوضعیت تأمین اجتما .2.4
هاي مؤثر  چنانکه بیان گردید، وضعیت تأمین اجتماعی در این بخش از دو منظر قابل بررسی است؛ ویژگی

هـاي   در رضایتمندي جامعه از خدمات تأمین اجتماعی با معیارهاي فراگیري، جامعیت و کفایت و ویژگـی 
هاي تأمین اجتماعی با معیارهاي کـارآیی، پایـداري مـالی و مشـروعیت. در      روشمربوط به درست بودن 

  پردازیم. ادامه به بررسی این موارد می

  هاي مؤثر در رضایتمندي جامعه: فراگیري، جامعیت و کفایت خدمات تأمین اجتماعی ویژگی .1.2.4
م رفـاه و تـأمین اجتمـاعی ایـران     معیار فراگیري، بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظـا 

بایست آحاد ملت را از طریق یکی از این سه  اي حمایتی و امدادي است که می مشتمل بر سه راهبرد بیمه
 پوشـش  تحـت  مـردم  همـه  که بود گردیده تصویب پنجم برنامه قانون راهبرد تحت پوشش قرار دهد. در

 بـین  نمـود،  اعالم 91 سال در بهداشت وقت وزیر که مختلفی ي ها گزارش اساس ولی بر گیرند، قرار بیمه
نیستند. افزون بر این، در وضعیت فعلی بـه   اي بیمه گونه هیچ پوشش تحت هنوز مردم درصد 17 الی 10

اي است که ناظر به جمعیت شاغل و مـرتبط   دلیل آنکه تأمین اجتماعی ایران عمدتاً متکی بر راهبرد بیمه
هاي نیازمند که باید از طریق راهبرد حمـایتی تـأمین شـوند، داراي پوشـش      گروهبه بازار کار است، سایر 

اي که هم اکنون از نظر قوانین و مقررات، اقدامات حمایتی فاقد جایگاهی  گونه حمایتی مناسبی نیستند. به
گـاه در  نامه چتر حمایتی نیز که در این زمینه وجود دارد هیچ قابل توجه است و مقررات اندکی مانند آیین

خانمـانی و   اند تا آنجا که با قـوانین فعلـی، حتـی چنانچـه کسـی در اثـر بـی        مقام اجرا جدي گرفته نشده
تواند در دادگاهی اقامه دعوي نموده و در صورت فوت او نیز هیچ      نمی  گرسنگی در آستانه مرگ قرار گیرد

  توان مؤاخذه نمود.     نمی  مرجعی را
 ،ترین نهاد ارائه کننده خدمات تأمین اجتمـاعی  بزرگ عنوان به اجتماعی مینتأ سازمان معیار جامعیت:

 بیکـاري،  بازمانـدگی، ، جزئـی  و کلـی  ازکارافتـادگی  بازنشسـتگی،  مزایاي درمانی، خدماتمواردي چون؛ 
، که نماید می ارائه را بارداري و بیماري بابت حقوق و استراحت ازدواج، فرزندان، و همسر به مربوط مزایاي

و بیمه خدمات درمانی دولت نیز خدماتی مشتمل بر  بازنشستگی صندوقاز جامعیت خوبی برخوردار است. 
دهنـد، امـا بیمـه بیکـاري شـامل       ازکارافتـادگی را ارائـه مـی    و بازماندگی هاي درمانی، بازنشستگی، بیمه

  .گردد می پرداخت دولت توسط ،فوت و فرزندان، همسر به مربوط مزایاي شود و     نمی  کارمندان دولت
شود. براي سـاماندهی   هاي درمانی مربوط می  اشکاالت تأمین اجتماعی در بعد جامعیت عمدتاً به بیمه

بهداشت و درمان کشور در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مقرر گردید سهم پرداخت از جیب مردم به 
سـالمت و طـرح پزشـک خـانواه بـه مرحلـه       درصد کاهش یابد و در این راستا تشکیل سازمان بیمه  30

رفت تا حـدود زیـادي از دامنـه مشـکالت فعلـی       تصویب رسید که در صورت اجراي موفق آن انتظار می
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رسد این طـرح متوقـف گردیـده و طـرح تحـول در حـوزه        اکنون به نظر می کاسته شود ولی متاسفانه هم
ها و اختصاص یـک درصـد از مالیـات بـر      ارانهسالمت با اتکا بر منابع بودجه عمومی و منابع هدفمندي ی

  ارزش افزوده به بهداشت و درمان در حال اجراست.
در حال حاضر با اینکه، سهم بیمار از پرداخت هزینه درمان در ایران براي مراجعات غیـر بیمارسـتانی   

اي بسـیار   مـه کنند، خدمات مؤسسات بی حداکثر یک سوم آن را پرداخت می ها   بالغ بر دوسوم است و بیمه
انـد و نابسـامانی در پرداخـت     نوع خدمات از شمول بیمـه خـارج   1700اي که بیش از  ناقص است به گونه

ي بیمه را به شدت تضـعیف کـرده اسـت.     ها مقبولیت دفترچه ها، صورت حساب مراکز درمانی توسط بیمه
ده غیر اخالقی زیرمیزي ي خصوصی و شیوع پدی ها ي مصوب، خصوصا در بیمارستان ها عدم رعایت تعرفه

 تـر از همـه اینکـه بـه گفتـه مقامـات مسـئول،        بـار  از دیگر مشکالت نظام سالمت کشور است و تأسـف 
  .کشند می فقر خط زیر به میلیون نفر) را 5/5مردم(معادل  درصد 7.5 ساالنه نیز العالج صعب هاي بیماري

تـأمین نیازهـاي متعـارف زنـدگی،     هـا نسـبت بـه     معیار کفایت: عدم کفایت میزان مزایا و مسـتمري 
 اي تحقیـق  کفایت راهبردهـاي بیمـه   زمینه ترین اشکال نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است. در مهم

 درصـد  85 از بـیش  متوسـط  طور به(بگیران بازنشستگی مستمري اغلب که دهد می نشان) 1388(قاسمی
 را انـدازي  پس گونه هیچ فرصت عمالً که اند داشته جاي اي هزینه پایینی دهک سه در 86 سال تا ،) آنان

بر اساس بسیاري از برآوردهاي خـط فقـر    و بوده نامطلوب افراد این معیشتی و رفاهی وضعیت. اند نداشته
  .شوند می محسوب که در باال ذکر نمودیم، فقیر

یازهاي معیشتی ي نهادهاي حمایتی هیچ تناسبی با میزان ن ها در بخش راهبرهاي حمایتی نیز، کمک 
کمیتـه امـداد امـام     انیمـددجو  مسـتمري  ،1389 سـال  در بودجـه،  نامـه  موافقـت  حسبنیازمندان ندارد. 

بوده است که کمتر از یک دهم خط فقر  تومان هزار 50براي یک خانواده چهار نفره برابر با » ره«خمینی
  کند.  است و از وجود فاصله زیاد میان سطح زندگی این مددجویان با خط فقر حکایت می

هاي تأمین اجتماعی: کارآیی، پایداري مالی و  هاي مربوط به درست بودن روش ویژگی. 2.2.4
  مشروعیت

شوند، اما  هاي تأمین اجتماعی ضرورت انکارناپذیر جامعه محسوب می  معیار کارآیی: با وجود این که برنامه
هاي نادرستی انجام شوند ممکن است در درازمدت آثار اقتصادي، اجتماعی زیانبـاري بـه بـار     اگر از روش

هـایی کـه    پیـدا کـردن روش   ها به سادگی امکان پذیر نباشد. به همین جهت امـروزه  آورند که اصالح آن
نمونـه چنانکـه    عنـوان  بـه ها قرار گرفته است.  داراي آثار منفی بالنسبه کمتري باشند در دستور کار دولت

هـاي پرداخـت بـدون     نسـبت بـه روش   1اي با اندوختـه گـذاري   هاي بیمه اند روش بالنچارد و فیشر گفته
                                                        

1. fully funded 
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). 115 و22 :1987فیشـر،  و بالنچـارد (رنـد آثار منفی کمتري بـر پـس انـداز خصوصـی افـراد دا      1اندوخته
بـه دلیـل آثـار     -هاي تأمین مالی تأمین اجتماعی، بسیاري  از کشورها منابع مالیـاتی را   همچنین در شیوه

). نظام تـأمین  1393پدیا و حسینی،  اند(دایره المعارف ویکی اي کرده  جایگزین منابع حق بیمه -منفی کمتر
کند و عمدتاً متکـی بـر منـابع     استفاده می 2گذاري جزئی یت مالی اندوختهاجتماعی ایران که از روش مدیر

اي که هم اکنون نرخ بازدهی سـرمایه گـذاري در    اي است، از این بحث مستثنی نیست. به گونه حق بیمه
 پایگـاه (شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعی(شستا) در بسیاري از صنایع در سطوح بسیار نازلی قرار دارد

  ).اجتماعی تأمین سازمان تیاینترن
اي در غالب کشـورها(به   هاي بیمه معیار پایداري مالی: از نظر پایداري مالی، ماهیت و عملکرد صندق

اي است که(به دالیلی چون کاهش نسبت شاغلین به مستمري  ي بدون اندوخته) به گونه ها ویژه در روش
هاي تـأمین اجتمـاعی    شوند. صندوق مالی مواجه می بگیران) با عبور صندوق از مرحله میانسالی، با بحران

بـه ویـژه صـندوق بازنشسـتگی      هـا   ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در حال حاضر بسـیاري از آن 
  ).1390، عطاریاناند( کشوري در چنین بحرانی گرفتار شده

اي  صندوق به گونـه  دهد روند جریان منابع و مصارف جاري نشان می 3اکنون همانطور که جدول  هم
گذاري جهت تضمین تعهدات آینده وجود ندارد، بلکه بـیش از   مازاد درآمدي براي سرمایه  است که نه تنها 

اي  شود و براي تأمین این مصارف از منابع بیمه نیمی از مصارف جاري آن از محل بودجه دولت تأمین می
  کنان افزایش پیدا کند.% حقوق ماهانه کار75به باالي  ها   الزم است حق بیمه

 63,620,446اي و جاري سازمان تأمین اجتماعی برابر بـا   هاي سرمایه دارایی 1389همچنین در سال 
بوده است. مقایسه این دو رقم نشـان   95,433,215میلیون ریال و حقوق و مستمري پرداختی آن برابر با 

و سودهاي انباشته آن حتی کفـاف   ها  ذاريگ دهد که مجموع دارائیهاي سازمان علیرغم تمامی سرمایه می
 اجتمـاعی و  تـأمین  سـازمان  1390 آمـاري  سـالنامه (دهد     نمی  را هم ها  پرداخت یکسال حقوق و مستمري

  ).مختلف هاي سال در شستا مالی گزارش
  

  )الیاردریلیم به ارقام(پنجم برنامه انیتاپا يکشور یبازنشستگ  صندوق ومصارف منابع ینیب شیپ .3جدول
  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  سال

  26940  25225  23478  21699  19889  18046  16172  15157  درامد(منابع)
  126744  111079  96341  82530  69645  57686  48947  27608  صارف)مهزینه(

  
هاي تجاري مورد قبول واقع شده است، اما بـه    معیار مشروعیت: اگر چه در فقه شیعه مشروعیت بیمه

ها با ابهام مواجه  کنند، مشروعیت آن نمی   اي عمل هاي اجتماعی در ایران طبق اصول بیمه  دلیل آنکه بیمه
                                                        

1. Pay as you go 2. partial funding 
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وهـی معتقدنـد تـأمین    ها ادبیات فقهی قابل اتکـایی وجـود نـدارد. در حالیکـه گر     است و در خصوص آن
ي تجاري عقد مستقلی است که باید تابع ضوابط حاکم بر صـحت عقـود    ها اي همانند بیمه اجتماعی بیمه

 یـا  و قـانونی  الزامـات  دولـت،  ناحیـه  از تبرّعـی  حمایت )، دیگران آنرا نوعی344-364: 1383باشد(قابل، 
مشروعیت و عدم فسـاد شـرط در آن کفایـت    دانند که احراز  استخدامی می قراردادهاي عقد ضمن شروط

  .)218: 1424 کند(الحکیم، می

  راهکارهاي بهبود رفاه و تأمین اجتماعی از منظر اقتصاد مقاومتی .5
بی تردید اصالح وضعیت موجود رفاه و تأمین اجتماعی ایران با عنایت به مشـکالت فـراوان پـیشِ روي    
نظام، نیازمند تحقیقات زیادي است که از مجال این مقاله خارج است. با این حال در راستاي مطالبی کـه  

  نماییم.  بیان شد، در این بخش به چند محور مهم از راهکارهاي اصالحی اشاره می

  هاي کالن اقتصادي در جهت ارتقاي سطح عدالت اجتماعی . اصالح ساختارها و سیاست1.5
با عنایت به جایگاه عدالت اجتماعی در اسالم و تأکید قانون اساسی بر عادالنه بودن نظام اقتصادي ایران 

قـاومتی،  تـرین مؤلفـه اقتصـاد م    اصـلی  عنـوان  بهو همچنین تأکید مقام معظم رهبري بر عدالت اجتماعی 
هدف کالن  عنوان به مسئلهمؤثرترین تدبیر در بهبود وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مواجهه با این 

نظام اقتصادي است. توضیح مطلب این که در حال حاضر تأمین اجتماعی در ایران و غالب کشورها، یک 
ف به رشد اقتصادي است. در هاي معطو راه حل پسینی براي حل مشکالت به جا مانده از عملکرد سیاست

توان گفت با وجود یک نظام اقتصاديِ مولد فقر و شکاف طبقاتی، تأسیس نهادي بـه   حالیکه به وضوح می
نام تأمین اجتماعی براي عالج مشکالت راه بـه جـایی نخواهـد بـرد. در حـال حاضـر در اقتصـاد ایـران         

ه دولت، نامناسـب بـودن فضـاي کسـب و کـار،      زایی ساختار بودج هاي نامطلوب فراوانی مانند تورم پدیده
گرایی، وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفت، گستردگی دخالت دولـت، فسـاد اقتصـادي و...     روحیه مصرف

ها غلبـه   کنند و بدون اصالح آن هاي رفاه و تأمین اجتماعی عمل می  وجود دارند که مدام به زیان شاخص
 بـه  توجهـات  بیشـتر  است ممکن تحریم، فعلیِ شرایط در ت.کردن بر مشکالت فعلی به آسانی میسر نیس

 تحـت  اکنـون  که ضعفا به مستقیم رسیدگی اولویت از و شود متمرکز تولید رشد و اقتصادي مسائل سمت
 در کـه  اسـت  چیزي آن و اسالمی سیاست خالف رفتار گونه این. شود غفلت اند گرفته قرار مضاعف فشار
مقام معظم رهبري با درك این واقعیت، در خطـاب   .شد اتخاذ) ع(امیرالمومنین و پیامبر توسط اسالم صدر

 فرمایند:  به مسئوالن می
 طبقـات  نجـات  و محرومیـت  و فقـر  رفـع  از عبارت مسئله ترین اصلی کشور،هاي   برنامه تنظیم در«

 همـه  اسـت.   بیگانگـان  سـلطه  آثـار  و ستمشـاهی  دوران تبعـات  از کـه  پابرهنگان و محروم و مستضعف
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 ایـن  در  تنهـا   و باشد متوجه هدف این به باید اقتصادي رونق و سازندگی و تولیدي و اقتصاديهاي   برنامه
 نیـز  و مصـوب  قوانین در باید محترم نمایندگان است و قبول قابل و درست ها   برنامه این که است صورت

 لوحـه  سـر  را محرومـان  به کمک وظیفه و بدانند اصل را این کشور اجرایی مسئولین با خود مواجهات در
  ).396: 1386(جاویدي، »قراردهند خود نمایندگیهاي   یتمسئول

  . بازتعریف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در جهت توجه ویژه به عالج پدیده فقر2.5
بازار کار  اي است که صرفاً مرتبطین به نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران عمدتاً متکی بر راهبردهاي بیمه

گیرد و فضاي فکري حاکم بر مسئوالن و نخبگان کشور هم  و افراد قادر به پرداخت حق بیمه را در بر می
نهج البالغه، بر پدیده فقر و لـزوم   53در همین جهت است. در حالیکه در منابع اسالمی، به خصوص نامه 

دات فراوانی صورت گرفته است. متأسفانه هاي انتقالی اغنیا و منابع عمومی دولت تأکی عالج آن با پرداخت
با وجود گذشت بیش از سه دهه از آغاز انقالب اسالمی هنوز قانون جامع و کاملی در بـاره عـالج فقـر در    

نیـز  » ره«ایران وجود ندارد و همانطور که گذشت تحقق کامل این مهم از ظرفیت فعلی کمیته امداد امـام 
ابل نیازمندان، اقتضاي تصویب قوانین ویژه و تأسـیس نهادهـاي   خارج است. وظیفه جامعه اسالمی در مق

 تـأمین  رسـمی رفـاه و   نهاد در که است این فقیران از مؤثر حمایت رسمی براي این منظور را دارد. الزمه
 و اجتمـاعی  شـرایط  بـا  متناسـب  و فقهی ي ها مالك اساس بر ساالنه صورت به فقر خط کشور اجتماعی
موجود(به  امکانات حسب بر شرایط واجد افراد و با تشکیل بانک اطالعات فقرا، هشد تعریف روز، اقتصادي

انجام این مهم ضریب  فراگیري تأمین اجتمـاعی را ارتقـا    .شوند داده قرار حمایت مورد ترتیب شدت نیاز)
  خواهد بخشید.

یکی از اجزاي اصلی  عنوان به. نهادسازي مناسب براي استفاده از ظرفیت تکافل عمومی 3.5
  نظام تأمین اجتماعی

و سایر اندیشمندان مسلمان معاصر تبیین شده » ره«هاي اسالمی که به خوبی توسط شهید صدر  بر اساس آموزه
است، تکافل اجتماعی یکی از راهکارهاي اساسی اسالم براي تحقق اهداف تأمین اجتماعی است ولـی در حـال   

هاي مردمی در جامعه اسالمی مـا بـراي اختصـاص      ها و سرمایه می از کمکحاضر با وجود این که ظرفیت عظی
اي در نظام رفاه و تـأمین اجتمـاعی ایـران     به این امر وجود دارد، این بخش از راهکارهاي اسالمی نقش شایسته

وي ایـن کـار،   مندي جامعه از آثار و برکات معن کنند. با نهادسازي مناسب براي این بخش، عالوه بر بهره نمی   ایفا
بار مالی تأمین اجتماعی از روي دوش دولت هم کاسته خواهد شد و از این جهت چنانکـه مقـام معظـم رهبـري     

  فرمایند با ویژگی مردم بنیاد بودن اقتصاد مقاومتی هم سازگار است:        می
 دولـت  محـور  بـر  یعنـی  اسـت؛  بنیاد مردم شود، می مطرح مقاومتی اقتصاد عنوان به که اقتصادي این
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 پیـدا  تحقّـق  مردم حضور مردم،  سرمایه مردم،  اراده با است؛ مردمی اقتصاد نیست، دولتی اقتصاد و نیست
  ).1/1/1393 در حرم مطهر رضوي رهبري بیاناتکند( می

  .  اصالح ترکیب منابع مالی تأمین اجتماعی با استفاده از منابع مالیاتی و انفال 4.5
) در قرآن کریم و همچنین بیـان آن در بـاره انفـال و    60) و زکات(توبه/41مالحظه مصارف خمس(انفال/

دهد، منابع مالیاتی و درآمدهاي ناشی از مالکیـت دولـت، جایگـاه تعریـف شـده و       ) نشان می7فیء(حشر/
همی در ترکیب منابع مالی تأمین اجتماعی در رهیافت اسالمی دارند، در حالیکه در حال حاضر در منـابع  م

مالی تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی ایران چنین ویژگی وجود ندارد و عمده منابع مـالی سـازمان تـأمین    
شود. اصـالح ایـن    ین میشوند تأم آوري می هایی که توسط خود سازمان جمع اجتماعی از طریق حق بیمه

وضعیت مستلزم این است که الاقل بخشی از منابع تـأمین اجتمـاعی از طریـق سـهم قـانونی معینـی از       
ها تـأمین شـود. ایـن کـار از طرفـی       هاي دولت مانند هدفمندي یارانه ها و درآمد حاصل از مالکیت مالیات

ــ  ــأمین اجتم ــابع ت ــداري مــالی من اعی و در نتیجــه افــزایش موجــب کــاهش مشــکالت کارآمــدي و پای
هاي تـأمین اجتمـاعی،    زدایی از مشروعیت روش پذیري اقتصادي خواهد شد و طرف دیگر با ابهام مقاومت

 -انطباق اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسالمی را هم تقویت خواهد نمود. افزون براین با انجام این اصالحات
هـاي مـالی نظـام تـأمین       بـه دلیـل تقویـت بنیـه     -به ضمیمه توسعه ظرفیت استفاده از تکافل اجتماعی

  اجتماعی، معیارهاي جامعیت و کفایت خدمات آن نیز افزایش خواهد یافت.   

  خالصه و نتایج
در این مقاله نقاط وضعیت نظام رفـاه و تـأمین اجتمـاعی ایـران از منظـر معیارهـاي اقتصـاد مقـاومتی و         

بـر   -گرفت. پس از تبیین چـارچوب مفهـومی بحـث   راهکارهاي اصالح نقاط ضعف آن مورد بررسی قرار 
هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی و بیانـات معظـم رهبـري و نظریـه تـأمین اجتمـاعی شـهید            محور سیاست

آوري اقتصادي، نقش و جایگـاه رفـاه و تـأمین     و نسبت سنجی اقتصاد مقاومتی با مفهوم تاب -»ره«صدر
به این نتیجه منتهی شد که تأمین اجتماعی به تبـع   اجتماعی در اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت و

هاي وضـعیت مطلـوب اقتصـاد مقـاومتی      مؤلفه نخست در میان مؤلفه عنوان بهعدالت اجتماعی از طرفی 
شـود. سـپس    پذیري اقتصاد کشـور محسـوب مـی    هاي مقاومت مطرح است و از طرف دیگر از زیرساخت

  ر بررسی گردید.هاي مزبو معیارهاي مناسب براي هر یک از نقش
در زمینه نقش تأمین اجتماعی به مثابه مؤلفه اقتصاد مقاومتی، معیارهایی چون، جمعیت زیر خط فقر، 

هاي باال به پایین و ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه گردید، بـا وجـود    نسبت درآمد دهک
هـا بـا وضـعیت     لـی ایـن شـاخص   ها به عمل آمده است، وضعیت فع هاي خوبی که در این زمینه پیشرفت

  مطلوب اقتصاد مقاومتی به خصوص در زمینه شاخص فالکت فاصله زیادي دارد.



  49                یاصالح يو ارائه راهکارها یاز منظر اقتصاد مقاومت رانیا یاجتماع نیرفاه و تأم یشناس بیآس

پذیري اقتصادي، بحث بـه دو بخـش    هاي مقاومت در زمینه نقش تأمین اجتماعی از منظر زیرساخت 
عیارهـایی  هاي تأمین اجتماعی در کسب رضایت آحاد جامعه بـا م  تقسیم شد. بخش اول به موفقیت برنامه

چون فراگیري، جامعیت و کفایت اختصاص یافت و مالحظه نمودیم که در معیارهاي فراگیـري و کفایـت   
خدمات تأمین اجتماعی، نقاط ضعف چشمگیري وجود دارد. در بخش دوم معیارهایی براي ارزیابی درستی 

یداري مالی و مشـروعیت  هایی در زمینه کارآیی، پا هاي تأمین اجتماعی معرفی شد، و بر وجود آسیب روش
  هاي فعلی تأمین اجتماعی ایران تأکید گردید. روش

 اقتصاد منظر از اجتماعی ایران تأمین و رفاه در پایان مقاله به منظور برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود
 سطح ارتقاي جهت در کالن اقتصادي هاي سیاست و ساختارها مقاومتی، راهکارهایی در چهار محور؛ اصالح

فقـر؛   پدیـده  عـالج  بـه  ویژه توجه جهت در اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام اجتماعی؛ بازتعریف عدالت
 تـأمین  نظـام  اصـلی  اجـزاي  از یکـی  عنـوان  به عمومی تکافل ظرفیت از استفاده براي مناسب نهادسازي

  انفال، ارائه گردید. و مالیاتی منابع از استفاده با اجتماعی تأمین مالی منابع ترکیب اجتماعی؛ و اصالح

  منابع
  قرآن کریم
  نهج البالغه

ـ        1360اآلمدى، عبدالواحد(  ه)، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیـق میـر سـید جـالل الـدین األرمـوى، جامع
  .هالثانی هطهران، الطبع

هاي اقتصادي بانـک   و سیاست ها  ابعاد گوناگون فقر در ایران، اداره بررسی« ،)1384ارضروم چیلر، نسرین(
  .27هاي اقتصادي، ش  ، مجموعه پژوهش»مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 یهاي فقـر در ایـران طـ     روند خط فقر و شاخص« ،)1386باقري، فریده؛ دانش پرور، نیما وکاوند، حسین(
  .2، شماره 18، گزیده مطالب آماري، پژوهشکده آمار، سال »1385-1375 يها سال

  18/9/91 )، دانلود شده در1391( دیجمش ان،یپژو
www.khabaronline.ir/detail/economy/ macroeconomics      

مفهوم عدالت در کالم مقام معظـم   یو عمل ينظر یمبان ی)، قاموس عدالت، بررس1386(یمجتب ،يدیجاو
  تهران، خانه کتاب. ،يرهبر

  هشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.)، اسالم و رشد عدالت محور، تهران، پژو1388جهانیان، ناصر(
ـ از د یاجتمـاع  تـأمین ی در تأمین مـال  يا مهیو حق ب یاتیمنابع مال یسنج تیمز)، 1393حسینی، سید رضا(  دگاهی

  هاي مالی و مالیاتی ایران، تهران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. ، هشتمین همایش سیاستاسالم
 ،»)صـدر  شـهید  نطریـه  انتقـادي  بررسی( اسالم دیدگاه از اقتصادي عدالت معیارهاي«)، 1387( ــــــــــ

  .32ش، اسالمی اقتصاد فصلنامه
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ـ : دراسـه مقارنـه، ب  تهیو مشـروع  قتـه یعقد التأمین حق ،)1424(یمحمدتق دیالس يعبدالهاد م،یالحک : روتی
 .یالطبعه االول ه،یالحقوق یمنشورات الحلب

  .13/12/92، وطن امروز، اقتصاد يساز مقاوم یجهان اتیتجرب)، 1392خاندوزي، سید احسان(
ـ گ ) انـدازه 1390(یمجتب ،يو باقر نینژاد، حس یعباس ال؛یسه ن،یپرو داهللا؛یدادگر،  ـ خـط کفا  يری و  یشـرع  تی

  .49ش  ران،یا ياقتصاد ي ها استان قم)، فصلنامه پژوهش يشئون بر مقدار آن(مطالعه مورد ریثأت یبررس
  )، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر.1994مرتضی(الزبیدي، سید محمد 

  .یاسالم غاتیدفتر تبلقم، اقتصادنا،  ،)1387(محمدباقردیصدر، س
برون رفت  يو راهبردها يکشور یصندوق بازنشستگ يرو شیپ ي ها چالش ،)1390(راندختیا ان،یعطار

  .يکشور یبازنشستگ سازمان ،یاز آن، وزارت رفاه وتأمین اجتماع
  .19، فصلنامه اقتصاد اسالمی، ش »توسعه پایدار بر محور عدالت«)، 1384فراهانی فرد، سعید(

 .یپژوهش تأمین اجتماع یسسه عالؤم ،یاسالم و تأمین اجتماع ،)1383قابل، احمد(
 .18شماره ، رفاه اجتماعی، « ها و افق ها   کاهش فقر در ایران: چالش«)، 1384(سعید ،قاسمیان

  )، اولین نشست اقتصاد مقاومتی: مبانی نظري، دانشگاه عالمه طباطبایی.1391سن(قوامی، سید ح
http://mderakhshan.ir  
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اثر نوسانات نرخ ارز بر الگوي مصرف در ایران: مبتنی بر الگوي 
  اقتصاد مقاومتی

 ***گر مصطفی چرم، **گر اکرم چرم، *خالد احمدزاده

  چکیده
اقتصادى، اصالح الگوى مصرف است. افزایش درآمد سرانه ملّـى، بـدون   هاى اصلى توسعه  یکى از پایه

اصـالح   تواند نقش مؤثّرى در توسعه پایدار، ایفا نماید؛ زیرا اگـر الگـوى مصـرف    این اقدام اساسى، نمى
شود و زمینه رشد اقتصـادى و رفـاه    گذارى مى رویه، موجب تباهىِ منابع قابل سرمایه نگردد، مصرف بى

اي به امـر اصـالح    رهبر کبیر انقالب نیز در بیانات خود تأکیدات ویژه رود. بلندمدت از بین مىجامعه در 
الگوي مصرف براي رسیدن به خودکفایی قرار دارد. از سوي دیگر چون درآمد ایران هنـوز وابسـته بـه    

نـرژي  هـاي ا  نفت است و بیشترین ارزآوري در ایران از درآمد حاصل از فـروش نفـت و گـازو فـرآورده    
باشد لذا بررسی آثار این نوسانات به الگوي مصرف که اصالح و بررسی آن یکی از تأکیـدات رهبـر    می
باشد، حائز اهمیت است. در این مقاله، سه شاخص، مخارج مصرفی نهایی، مخارج مسکن و مخـارج   می

 هـاي الگـوي مصـرف در نظـر گرفتـه و      تـرین شـاخص   مهم عنوان به 1391-1349آموزش طی دوره 
اثـرات متقابـل متغیرهـا مـورد      varگیري نمـوده و در دسـتگاه    نوسانات نرخ ارز را با روش گارچ اندازه

بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که  افزایش مخارج آموزشـی منجـر بـه کـاهش     
صـرفی  مخارج مصرفی نهایی شده است. نوسانات نرخ ارز در    بلند مدت منجر بـه افـزایش مخـارج م   

  شده، مخارج مسکن نیز در بلندمدت منجر به افزایش مخارج مصرفی نهایی شده است.
  اقتصاد مقاومتی، نوسانات نرخ ارز، الگوي مصرف.  :ها کلید واژه

  مقدمه 
اتخـاذ  هـاي اقتصـادکالن اسـت.     نرخ ارز و عوامل تأثیر گذار بـرآن یکـی از محورهـاي اصـلی سیاسـت     

ها در این  کشورهاي در حال توسعه، همواره بحث برانگیز بوده است. بحثهاي نرخ ارز مناسب در  سیاست
هـاي داخلـی و خـارجی متمرکـز هسـتند.       زمینه، بر محور میزان نوسانات نرخ ارز در رودررویی با شـوك 

                                                        
 علمی دانشگاه کردستان. هیئتعضو  *

  کارشناسی ارشد اقتصاد مدرس دانشگاه دخترانه شریعتی. **
  .charmgarmostafa@yahoo.comدانشجوي کارشناسی دانشگاه علوم اقتصاد،  ***
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نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادي کشور نقش اساسی دارند. از این رو، براي بررسی تأثیر نوسانات نرخ 
 ناپذیر اسـت.  رشد تولید و تقاضاي کشور، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امري اجتنابارز بر 

  اعمال شده در مقابل تغییرات نرخ ارز کاهش ارزش پول است. هاي یکی از سیاست
جـایی تقاضـا    توجهی به جابه موفقیت تنزل ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی، تا حد قابل

وي مناسب و ظرفیت اقتصاد در تأمین تقاضاي اضافی از طریق عرضه بیشتر کاالها وابسـته  در سمت وس
در کشورهاي صادرکننده نفت مانند ایران که تقاضاي کـل نسـبت بـه کـاهش ارزش پـول داراي       است.

توانـد بـه    شـوند، کـاهش ارزش پـول مـی     گذاري می واکنش ضعیف است و اقالم صادراتی با دالر قیمت
ها،  هاي اسمی نسبت به افزایش قیمت قباضی منتهی شود. در این اقتصادها اگر افزایش دستمزدموقعیت ان

با تأخیر صورت گیرد و میل نهایی به پس انداز حاصل از سود بیشتر از میل نهایی به پس انداز حاصـل از  
همـراه خواهـد   دستمزدها باشد، در این صورت پس انداز ملی افزایش یافته و کاهش تولید واقعـی را بـه   

گذاران خارجی و داخلی را به دنبـال داشـته نیـز     داشت. تنزل انتظاري ارزش پول که سلب اعتماد سرمایه
تواند به کاهش تولید منتهی شود. البته باید توجه کرد که مقوله عرضه کاالهـا، بحـث اثـرات کـاهش      می

  ).1389(توکلی و سیاح،کند تر می ارزش پول بر عملکرد اقتصاد را پیچیده
ها، کاهش ارزش اسمی پول، اثرات  همچنین در چارچوب الگوي کینزي و وجود کسري در تراز پرداخت

  ).1978شود(کروگمن تیلور،  ها و کاهش درآمد واقعی می انقباضی دارد و منجر به افزایش سطح قیمت
هـا در   کاهش قیمـت ؛ اثر )1379، گرجی، ابراهیم(تابع مصرف استاثر گذار بر ترین متغیر  درآمد، مهم

شـود،   ویژه پول و ثروت حقیقی که سبب افـزایش مصـرف مـی    هاي مالی و به افزایش قدرت خرید دارایی
  ).383،رحمانی، تیمور(به اثر پیگو یا اثر ثروت مشهور است اصطالحاً

اند، به دلیـل چسـبندگی    ها و کاهش درآمد مواجه همچنین در اقتصادهایی که با افزایش سطح قیمت
 یابد. و عدم تمایل مصرف کننده به کاهش مخارج مصرفی خود، پس انداز کاهش می مصرف

یکی از موضوعات مهم اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است که مبین سه وظیفه بـراي دولـت،   
ها برروي هم، تأثیر مسـتقیم دارد و   اي که نحوه تعامل آن باشد، سه حلقه اندرکاران تولید و مردم می دست

براي تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور، شناسـایی   یجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است.نت
نقاط ضعف کشور دراقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقـاط قـوت، تثبیـت نـرخ ارز، اشـتغال زائـی، ثبـات        

، قناعت، سـاده  کند و همچنین مدیریت مصرف تر می ها، اصالح ساختار دولتی نقش دولت را پررنگ قیمت
تجمالت، تولید ثروت حالل، ترجیح مصرف کاالي داخلی برکاالي خارجی مردم را در  دوري از زیستی و

 تر خواهد کرد. تحقق این اقتصاد مسئول
مقاومتی، سیاستگذاري براي اصالح الگوي مصرف است. مصرف، تولید را جهـت   نقطه شروع اقتصاد

کنند. رونق تولیـد داخلـی و کاسـتن از     گذاري را مشخص می مایههم، جهت سر کنار دهد و این دو در می
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شـود، موجـب اسـتقالل     تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهاي تولیدي داخلی منجر وارداتی که می
(باشگاه خبرنگـاران، تـاریخ   شود تر می اقتصادي، قطع وابستگی به خارج و ارتقاي تکنولوژي درسطح کالن

  ).481846، کد خبر:1393/02/12انتشار خبر 
از سوي دیگر با توجه به بیانات رهبر کبیر انقالب و تأکید ایشان بر اصالح الگوي مصرف، و با توجـه  
به مقوله ارز و اهمیت آن، این مقاله به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر مخارج مصرفی، مخـارج تحصـیلی،   

  پردازد.   مسکن و مخارج بهداشتی می

  مطالعات تجربی
ها وقـایع سـبک شـده در     محمد رضا قلی بگلو با استفاده از اطالعات سري زمانی ماهانه و مقطعی قیمت

هاي اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده را مرود بررسی قرار داد. نتایج حاصـل از   سطح گروه
و خدماتی اسـت  ترین عامل تأثیرگذار بر سهم کاالها  دهد که نرخ ترم مهم برآورد الگوي سنجی نشان می

هاي اقتصادي در تعدیل قیمت کـاال و   اند. بنگاه که در سبد مصرف کننده با تغییرات قیمت ماهانه مواجهه
هاي تقاضا، نرخ تورم و نوسانات نـرخ ارز را   هاي تولید و یا شوکک خدمات خود در پاسخ به افزایش هزینه

هاي اقتصادي افزایش نرخ رشد  کند. عامل گذاري محصوالت لحاظ می ترین نماگر در قیمت مهم عنوان به
ها درآینده قلمـداد نمـوده و بـه طـور      پول و انبساطی بودن بودجه دولت را به منزله افزایش و فشار هزینه

   1نماید.  متناوب قیمت کاالها و خدمات تولیدي را تعدیل می
اقتصاد ایران را مورد بررسی ) رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در 1381ختایی و مقدم(

بـا کمـک متغیرهـاي توضـیحی      1379-1338طـی دوره   ARDLقرار دادند. در این پـژوهش بـا روش   
گذاري بخش دولتی و خصوصی، حجم نقدینگی و انواع نرخ ارز تغییرات تولیـد ناخـالص داخلـی و     سرمایه

کـه تغییـرات نـرخ ارز حقیقـی،     دهـد   میزان اثر پیري آن مطالعه شده است. نتایج این پژوهش نشان مـی 
دهد، به طوري که با کاهش ارزش خارجی پول ملی(افزایش نرخ ارز حقیقی)  تولیدات کشور را کاهش می

همین ترتیب، افزایش نرخ ارز اسمی نیز تأثیر چندانی در افزایش  دهد. به تولیدات کشور افزایش نشان نمی
  تولیدات ندارد.

نات نرخ ارز را بر اقالم تشکیل دهنده تقاضاي کل مورد بررسی قرار ) اثرات نوسا1389توکلی و سیاح(
بینی تجزیه نمودند. مـدل مـورد    بینی و غیر قابل پیش ها نوسانات نرخ ارز را به دو جز قابل پیش دادند. آن

                                                        
1. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd= 
10&ved=0 CGgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.cbi.ir%2Fpage%2F4892. 
aspx&ei=XrBKVMvjPMLtav_cgJAI&usg=AFQjCNGIXcb9HFMHz2rLwptd2Pz2L
972_g&bvm=bv.77880786,d.d2s 
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گذاري خصوصی،  استفاده در این پژوهش یک سیستم معادالت شامل تولید واقعی، مخارج خانوار، سرمایه
بـا روش سیسـتم معـادالت  بـه ظـاهر       1386-1339باشـد کـه در دوره    غیر نفتی و واردات می صادرات

نامرتبط برآورد نمودند.  نتایج این پژوهش حاکی از این است که با افزایش نـرخ ارز(کـاهش ارزش پـول    
یابـد. همچنـین در ایـن پـژوهش      یابد و مخارج خانوار افـزایش مـی   کشور)، صادرات غیر نفتی کاهش می

دهد و نوسانات نـرخ ارز تـأثیر چنـدانی بـر      واردات نسبت به نوسانات نرخ ارز تأثیر قابل توجهی نشان نمی
  گذاري خصوصی ندارد.  سرمایه

ها بیـان نمودنـد کـه     )  آثار نوسانات نرخ ارز را مورد بررس قرار دادند. آن1392راسخی و همکارانش(
بی شده و با ناپایدار نمودن شرایط اقتصادي و افزایش تورم هاي نس نوسانات نرخ ارز منجر به نوسانات قیمت

گذاري  یابد. این امر منجر به کاهش حجم تجارت، سرمایه نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی افزایش می
تواند منجر به نوسان درآمد  گردد. از طرف دیگر ریسک نرخ ارز می خارجی و کندتر شدن رشد اقتصادي می

  ین شرایط برنامه ریزي اقتصادي در فضایی نامطمئن صورت خواهد گرفت.  ارزي شود که در ا
) آثار کاهش ارزش پول بر تولید را مورد بررسـی قـرار دادنـد. ایـن     1982،1981(1دورنبوش و اسمیت

پژوهش در مورد کشورهاي وارد کننده نفت صورت گرفته و آنان بیان کردند که بـه علـت پـایین بـودن     
کشش در قیمت واردات. صادرات در کشورهاي وارد کننده، کاهش ارزش پول ملی احتماالً آثـار حقیقـی   

  ید داشته است. منفی بر تول
بینی نشـده   هاي پیش بینی شده و پیش ي براي بررسی اثرات شوك ) مطالعه2006کاندیل و دیگران(

انجام دادند. نتیاج این پژوهش نشـان داد   2004-1980نرخ ارز بر اجزاي تقاضاي کل در ترکیه طی دوره 
معکـوس بـوده و تقاضـاي    بینی شده(افزایش ارزش پول داخلـی) داراي اثـرات    هاي منفی پیش که شوك

ها نیـز   دهد و منجر به افزایش سطح قیمت گذاري و صادرات و نرخ رشد تولید واقعی را کاهش می سرمایه
بینی نشده نرخ ارز نیز داراي اثرات نامتقارن بوده و موجب کاهش تولیـد واقعـی،    هاي پیش شود. شوك می

  گردد. گذاري می رشد مصرف بخش خصوص و سرمایه

  يمبانی نظر
ها عبارتند از: انحراف معیار ضـریب   هاي متعددي وجود دارد، این شاخص براي محاسبه نوسانات نرخ ارز شاخص

رگرسیون ضـریب تغییـرات درآمـدهاي ارزي، میـانگین     متغیر زمان در رگرسیون لگاریتم نرخ ارز بر روي زمان، 
عات نسبت درآمدهاي ارزي واقعی بـه رونـد   قدرمطلق تفاوت بین درآمدهاي ارزي واقعی از روند آن، میانگین مرب

آن، میانگین حسابی قدرمطلق مقادیر تغییرات یک سري زمانی که نسبت به روند زمانی آن متغیر تعـدیل شـده،   
                                                        

1. Dornbush & Schmid 
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  باشد، مقادیر مطلق درآمدهاي ارزي مد نظر قرار گرفته و معادله آن به صورت زیر است: می
퐼 =

∑

√
	 , 푢 = ( )  

هاي محاسبه نوسانات، واریانس مقادیر فصلی نرخ ارز ، قدرمطلق انحراف ارز از  یکی دیگر از شاخص
  باشد. روند آن، قدرمطلق انحراف ارز از میانگین متحرك پنج ساله آن می

هاي اخیر براي محاسبه نوسانات از الگوهاي نوین واریـانس شـرطی اتورگرسـیو  و واریـانس      در سال
الگـوي   1)1972). انگل (1390شود(پیري و همکاران، تورگرسیو تعمیم یافته استفاده میناهمسانی شرطی ا

ARCH الگوي اولیه ارائه شـده توسـط   1986بینی رفتار نوسانات بیان نمود سپس بارسلو( را جهت پیش (
  فراینـد توانـد یـک    انگل را توسعه دهد. وي روشی را ابداع نمود که براساس آن واریـانس شـرطی مـی   

ARMA 2باشد. در این مدلARCH(p,q) یافته که اصطالحاً  تعمیمGARCH(p,q)3  شـود،   نامیده مـی
  شود. هم اجزاي خود توضیحی و هم اجزاي میانگین متحرك در معادله واریانس ظاهر می

  روش تحقیق
را  توان تأثیرات متفاوت وقایع خوب و بـد  ) نشان دادند که چگونه می1994( 6و رانکل 5، جگنزان4گالستن

휀بر نوسانات مدلسازي نمود. در یک نگاه  = هـاي   توان یک آستانه دانست بطوري که شوك را می 0
هاي کوچکتر از شوك آستانه دارند. بدین ترتیـب   بزرگتر از شوك آستانه تأثیرات متفاوتی نسبت به شوك

 به شرح زیر است:   (TGARCH)اي  فرایند گارچ آستانه
ℎ = 훼 + 훼 휀 + 휆푑 휀 + 훽 ℎ    )1(  

휀یـک متغیـر مجـازي اسـت کـه بـه ازاي        푑در مدل فوق  < برابـر بـا یـک و بـه ازاي       0
휀 ≥ بـه انـدازه    ℎهـاي منفـی، میـزان اثـر بـر       باشد. در نتیجـه بـه ازاي شـوك    برابر با صفر می 0

(훼 + 휆)휀 بـر  هاي مثبت، میزان اثـر   باشد و به ازاي شوك میℎ    بـه انـدازه훼  اندرس باشـد  مـی)
  ).1386والترز،

و نرخ ارز از سـایت بانـک مرکـزي     wordbankدر این مقاله اطالعات و آمارهاي اقتصادي از سایت 
هاي آماري  جمع آوري شده است و سپس با توجه به روش1391-1349به صورت سري زمانی طی دوره 

  گرفته است. و تحلیل الگوهاي سنجی مورد پردازش قرار 
                                                        

1. Engle 
2. Auto Regressive Conditional Heteroscedastic Model 
3. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedastic Model 
4. Glosten 5. Jaganathan 
 

6. Runkle 
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متغیـر   عنوان به 3و مخارج مسکن 2، مخارج تحصیلی1در مدل مورد بررسی متغیرهاي مخارج مصرفی نهایی
  متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.   عنوان بههاي الگوي مصرف)، نرخ ارز رسمی  وابسته(شاخص

باشـد. بـراي انـدازه گیـري      در این مقاله هدف بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصـادي مـی  
نوسانات مشابه مطالعات اخیر از روش گارچ استفاده نموده و مجـزا نمـودن اثـرات متقـارن و نامتقـارن از      

TGARCH نـرخ ارز   نماییم. سپس در یک سیستم معادالت به بررسی اثرات واریانس شرطی استفاده می
پردازیم. براي جلوگیري از هر گونه اشتباهی در برآورد و اطمینـان از کـاذب نبـودن     بر الگوي مصرف می

  دهیم. رگرسیون ابتدا بایستی خود همبستگی، ناهمسانی واریانس را مورد بررسی قرار می
ـ    حاضر از آزمون  براي بررسی ایستایی متغیرها در مطالعه ه دیکـی فـولر   هاي ریشه واحـد تعمـیم یافت

  ) گزارش شده است.1استفاده شده است. نتایج در جدول(
 

  بررسی مانایی متغیرهاي الگو .1 جدول
  نتیجه  %)10( مقدار بحرانی  آماره محاسباتی  متغیر  نماد

D(er) ماناست 0.000 -6.393 نرخ ارز 
D(fce) ماناست 0.000 -6.898 مخارج مصرف نهایی 
D(Ho) ماناست 0.011 -4.147 مخارج مسکن 
D(edu) ماناست 0.000 -4.597 مخارج تحصیلی 

  هاي تحقیق منبع: یافته
  

شود نرخ ارز، مخارج مصـرف نهـایی، متغیـر مخـارج مسـکن و       ) مشاهده می1همانطور که از جدول(
  گیري مانا هستند.  مخارج تحصیلی با یکبار تفاضل

بـه دسـت آمـده اسـت. سـپس وجـود خـود        همچنین تعداد وقفه بهینه در مدل با معیار شوارتز یـک  
هاي این رگرسیون با آزمون بروچ گادفري مورد بررسی قرار گرفت، نتـایج   همبستگی در مجذور باقیمانده

  به شرح زیر است:
  نتایج آزمون خودهمبستگی. 2جدول
 آماره بحرانی سطح معنا داري

0.993 0.006 
  هاي تحقیق منبع: یافته

                                                        
باشـد.   مـی  هاي نهایی مصرف خانوار(مصرف خصوصی) و دولت(مصرف عمـومی دولـت)   طور کلی شامل مجموع هزینه به .1
)http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS(  
هاي عملیاتی آموزش و پرورش، از جمله حقوق و دستمزد و بدون در نظـر   هاي آموزش و پرورش با اشاره به هزینه هزینه .2

 ها و تجهیزات گذاري در ساختمان گرفتن سرمایه
)http://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.AEDU.CD(.  
  .باشد هاي خرید و اجاره و پرداخت هزینه به دولت براي کسب پروانه و مجوز می شامل هزینه . 3
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  شود. فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی تأیید می 2ه در جدول با توجه به نتایج ارائه شد
سپس با آزمون وایت به بررسی ناهمسانی واریانس پسماندها پرداخته شده است. نتایج به شـرح زیـر   

  باشد: می
  آزمون وایت براي  تشخیص ناهمسانی واریانس .3 جدول

 آماره بحرانی سطح معناداري
0.042 3.296 

  
شود، فرضیه صـفر مبنـی بـر همسـانی واریـانس رد شـده و        ) مالحظه می3طور که در جدول( همان

  شود. ناهمسانی واریانس تأیید می
  براي تأیید وجود اثرات آرچ اجراشده که نتایج آن به شرح زیر است: LM-GARCHهمچنین آزمون 

  
  براي تشخیص اثرا ت آرچ LMآزمون .4 جدول

  بحرانیآماره   سطح معناداري
0.046  3.114  

، فرضیه صفر مبنی برعدم وجود اثرات آرچ رد شده است و اثرات آرچ در وایانس 4طبق  نتایج جدول 
  گیري نوسانات از گارچ استفاده نمود.  توان براي اندازه شود.لذا می مشاهده می

هاي مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس و تأییـد وجـود اثـرات آرچ، بـراي      حال با توجه به تأیید آزمون
بـه کـار گرفتـه شـده و نتـایج       TGARCHمشاهده اثرات نامتقارن نوسانات صادرات غیر نفتی، الگوي  
  حاصل از برآورد معادله میانگین و واریانس به شرح زیر است:

  
  سانات نرخ ارز بر الگوي مصرفبرآورد اثرات نو .5جدول 

  معادله واریانس
 مقدار بحرانی آماره محاسباتی انحراف معیار ضرایب متغیر

C 210.331 1055.6 0.199 0.842 
RESID(-1)^2** 0.423 - 0.078 5.417 - 0.005 
RESID(-1)^2* 

( RESID (-1 )<0)*** 29.580 10.57 2.796 0.042 

GARCH(-1)**** 5.857 0.719 8.146 0.000 
  باشد.  * این متغیر بیانگر اثرات نوسانات صارات غیر نفتی می

  باشد. ) می1در معادله ( ε** بیانگر 
푑بیانگر  *** ε ) باشد.  ) می1در معادله  

ℎ**** بیانگر    باشد.  ) می1(آثار واریانس شرطی نرخ ارز) در معادله (   
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استفاده  TGARCHسازي نوسانات نرخ ارز از  شود براي الگو ) مالحظه می5طور که از جدول ( همان
کنند تا با وجود نامانا  هاي هم انباشتگی و تصحیح خطاي برداري این امکان را فراهم می شده است. مدل

ت نـرخ ازر، از روش  بودن متغیرها نتایج قبل قبولی به دست آید. بدین منظور براي بررسی اثـرات نوسـانا  
یوهانسن جوسلیسوس استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بلند مدت میان متغیرها، با استفاده از دو 
آماره آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه وجود هم انباشتگی و روابط بلند مدت مـورد مالحظـه قـرار گرفـت.     

  گیرد.   ررسی قرار میسپس بردارهاي هم انباشتگی نرمال گشته و ضرایب مورد ب
  

 نتایج آزمون اثر براي تعیین تعداد بردارهاي هم انباشته .6 جدول
Hypothesized 
No. of CE(s) 

Trace 
Statistic 

0.05 
Critical Value Prob.** 

None * 124.293 69.818 0.00 
At most 1 18.57 27.58 0.44 
At most 2 9.03 21.13 0.82 
At most 3 8.760382 15.49471 0.38 
At most 4 0.007030 3.841466 0.93 

  
  نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه براي تعیین تعداد بردارهاي هم انباشته .7 جدول

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Max-Eigen 
Statistic 

0.05 
Critical Value Prob.** 

None * 48.22319 33.87687 0.0005 
At most 1 34.46 47.86 0.47 
At most 2 15.88 29.79 0.72 
At most 3 8.753352 14.26460 0.3073 
At most 4 0.007030 3.841466 0.9326 

  
شود زیـرا مقـدار آمـاره اثـر      دهد که فرضیه عدم وجود رابطه بلند مدت در مدل رد می نتایج نشان می

ــی   124.293 ــطح معنـ ــی آن در سـ ــدار بحرانـ ــدار   69.818%، 5داري  از مقـ ــداکثر مقـ ــاره حـ و آمـ
 H0باشد و فرضیه  تر می بزرگ33.87687 %، 5داري  از مقدار بحرانی آن در سطح معنی48.22319 ویژه 

  توان پذیرفت..  مبنی بر عدم وجود رابطه بلند مدت را نمی
جمعی در مدل بدان معناست که رابطه بلند مدت بین متغیرهاي موجود در مدل وجـود دارد.   وجود هم

اي  گونه خوبی دنبال کرده به هاي زمانی نامانا بودند اما در طول زمان یکدیگر را به در حالی که سري یعنی
  گردد.  ها مانا می که ترکیب خطی بین آن

تعادلی بلند مدت بـین    جمعی و یا رابطه انتخاب شده در این مطالعه، معادله هم  با توجه به بردار بهینه
زمـانی مـورد مطالعـه،      ) است. با توجه به نتایج بدست آمده طـی دوره 8متغیرهاي مدل به صورت جدول(
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درصـد و   5داري  نوسانات نرخ ارز و مخارج مسکن و مخارج آموزشی در سـطح معنـی    ضرایب برآورد شده
  باشد.   بیانگر یک رابطه تعادلی بلند مدت بین این متغیرها می
یابد.  واحد افزایش می 0.003خارج مصرفی نهایی  بنابراین اگر واریانس شرطی نرخ ارز افزایش یابد م

یابـد و اگـر    افـزایش مـی   0.02همچنین اگر مخارج مسکن یک واحد افزایش یابد مخارج مصرفی نهـایی 
  یابد. کاهش می 5.13مخارج آموزشی یک واحد افزایش یابد مخارج مصرفی نهایی 

  جمعی تخمین ضرایب بردارهاي هم .8 جدول
  متغیر  بردار نرمال شده

1 FCE 
 tآماره   ―

0.002  ER  
 tآماره   0.001
0.003  GARCH  

 tآماره   5.6
0. 02  HO  
 tآماره   8.159
-5.13  EDU  
 tآماره   5.3

  هاي تحقیق   منبع: یافته                       
  

جمعـی تفسـیري سـاختاري بـر مبنـاي       البته الزم به ذکر است که لزومی نـدارد کلیـه ضـرایب هـم    
هـاي   جمعی مفهمومی کامال آماري است کـه بـر اسـاس ویژگـی     هاي اقتصادي ارایه کنند زیرا هم نظریه

  شود. سري زمانی مورد مطالعه حاصل می

  گیري نتیجه
گرایـی   در حقیقـت مصـرف  . گرایی و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفتـه اسـت   دیده مصرفپ

گرایی از یک نگـاه در معنـاي مصـرف     نابع ملی است. مصرفعامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن م
سازد بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را که گاه بـه تقلیـد از    نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمی

گرایـی در   سـازد. مصـرف   دیگران، تبلیغات، شرایط مادي یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد شده برطرف می
روي  گرایی، زیـاده  نیز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بیهوده نگاه عالمان دین

  دانند. ها را اسراف می و اتالف و مانند آن
گـذاري در   با توجه به نتایج به دست آمده و تأکید اقتصاد مقاومتی بر اصالح الگوي مصرفی، سـرمایه 

خـارج مصـرفی نهـایی شـده اسـت. آمـوزش در       امر آموزش و افزایش مخارج آموزشی منجر به کاهش م
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کنـد و بـدین    سازي نقش بسیار مهمی ایفا می سازي انتخاب افراد و اصالح الگوي مصرف و فرهنگ بهینه
 »تولید کاال«اصالح الگوي مصرف در دو سطح گذارد.  ترتیب در بلند مدت بر الگوي مصرف افراد اثر می

هـاي تولیـد را    هاي علم، هزینه ید با یستی از طریق روشمورد توجه است. در بخش تول »مصرف کاال«و 
باشـند. بـه کـارگیري     هاي نهایی مـی  اي و هزینه هاي واسطه ها شامل، هزینه به حداقل رساند، این هزینه

هـاي داخلـی و بهبـود     هاي نوین علمی و فناوري روز منجر به کاهش هزینه تولید، کـاهش قیمـت   شیوه
  . شود کیفیت می

منـابع صـورت پـذیرد و ایـن     سازي نحوه مصرف بهینـه،   باید براي فرهنگ »ف کاالمصر«در سطح 
ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گـاز بسـیار    مدارس، رسانه درآموزش سازي تنها از طریق  فرهنگ

  مؤثرتر باشد.
ـ   زایش نوسانات نرخ ارز در بلند مدت منجر به افزایش مخارج مصرفی شده، شوك مثبت نرخ ارز بـا اف

اي شده و از طرف دیگر اثر مثبت بر رشـد   هزینه واردات باعث کاهش واردات کاالهاي مصرفی و سرمایه
شود. همچنین افزایش نـرخ   حجم پول، مصرف و سرمایه گذاري داخلی دارد و باعث افزایش نرخ تورم می
  شود.  ارز منجر به افزایش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و رشد تولید می

مخارج مسکن نیز در بلندمدت منجر به افزایش مخارج مصرفی نهایی شده است. افزایش اجـاره بهـا   
  شود.  هاي خانوار و کاهش قدرت خرید افراد می نیز منجر به افزایش هزینه
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هاي اقتصاد مقاومتی با  ارزیابی کشورهاي منطقه بر اساس مؤلفه
 استفاده از روش تاکسونومی

  **علی رازینیابراهیم ، *هدیه وجدانی طهرانی

    چکیده
توسـط مقـام معظـم رهبـري ابـالغ شـد و در        1389هاي کلی اقتصاد مقـاومتی کـه در سـال     سیاست

اي اسـت کـه    هـاي منسـجم و یکپارچـه    هاي متعددي مورد تأکید ایشان قرار گرفت، سیاست سخنرانی
هاي انسانی،  شامل ظرفیتساله برساند، تکیه بر ظرفیت داخلی  انداز بیست تواند ما را به اهداف چشم می

هاي اقتصادي مثل ایجاد اشتغال،  طبیعی، علمی، پژوهشی و دانشی، تحرك و پویایی و افزایش شاخص
هاي اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است.  رفاه و عدالت اجتماعی از جمله نکاتی است که در سیاست

 و کشور امنیتی و سیاسی کالن هاي سیاست با هماهنگ که است اقتصادي نظام یک مقاومتی اقتصاد
 گونـاگون  هـاي  تحریم ضربات برابر در بتواند تا گیرد می شکل تخریبی اقدامات برابر در مقاومت براي

 در را خـود  جانبـه  همه رشد به رو روند و دهد ادامه را خود پیشرفت و توسعه و کرده مقاومت اقتصادي

منطقه خاورمیانـه براسـاس   بندي کشورهاي    کند. در این مقاله رتبه حفظ جهانی اي و منطقه ملی، ابعاد
آزادي بیان و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات «هاي اقتصاد مقاومتی نظیر مؤلفه

تنـوع بازارهـاي     خارجی، درجه بازبودن تجـاري،  گذاري تنظیمی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، سرمایه
و بـا اسـتفاده   » پذیري فناوري اطالعات ز محصوالت صادراتی، صادرات هایتک و رقابتتمرک  صادراتی،

مـورد توجـه قـرار     گیري چند معیـاره  هاي تصمیم ترین روش یکی از مهم عنوان به از روش تاکسونومی
گرفته اسـت. نتـایج حاصـله حـاکی از آن اسـت کـه کشـورهاي اردن و قطـر داراي بـاالترین رتبـه و           

 باشند.  می   ترین رتبه و سوریه داراي پایین کشورهاي عراق
  بندي، اقتصاد مقاومتی، تاکسونومی، خاورمیانه و ایران. رتبه :ها کلید واژه

                                                        
       H_Vojdani@yahoo.comهاي بازرگانی    علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش هیئتعضو   *

ــو  ** ــتادیار و عضـ ــتاسـ ــران    هیئـ ــرج، ایـ ــدیریت، کـ ــروه مـ ــرج، گـ ــد کـ ــگاه آزاد اســـالمی واحـ ــی دانشـ   علمـ
A_Razini@yahoo.com  
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  مقدمه
ـ گ ها صورت مـی  ها در آن ان شاخصیجبرانی که تبادل م معیاره چند گیري میتصم هاي روش گـاه  یرد، جای

بندي، دو یا چنـد   تصمیم از جمله ارزیابی و رتبه ئلهمسدر میان فنون تصمیم دارند زیرا در هر  مستحکمی
هاي اقتصاد مقـاومتی نیـز در    باشند. از آنجا که مؤلفه گیري نظیر سود یا هزینه، مورد نظر می معیار تصمیم

پذیري  هاي مختلفی نشان داده و داراي اثرات مثبت یا منفی بر آسیب هاي اقتصادي واکنش مقابله با تکانه
هاي متفاوتی تحت معیارهاي مختلفی کـه از محـیط داخلـی و     گیرنده با گزینه شند، تصمیمبا اقتصادي می

گیـري   هـاي تصـمیم   گردد. از اینرو در چنین مواردي مدل شوند، روبرو می خارجی محیط سازمان متأثر می
اخـذ   یکی از ابزارهاي کارا جهـت  عنوان بههاي موجود  چندمعیاره جهت انتخاب یک گزینه از میان گزینه

گیـري چنـدمعیاره، روش تاکسـونومی از     هاي مختلف تصمیم رسد. از میان روش تصمیم، مناسب بنظر می
و  TOPSISهاي  عنوان مثال، بکارگیري روش باشند. به ها فاقد آن می مزایایی برخوردار است که سایر روش

SAW هاي موردنظر یک مجموعه همگن باشـند، حـال آنکـه ایـن      با این فرض، منطقی است که گزینه
هاي همگن متعددي تقسیم شوند که  هاي رقیب به خوشه اي از موارد، گزینه احتمال نیز وجود دارد که در پاره

  بندي نماید.  انه رتبهطور جداگ بندي نموده و به ها را رده در چنین مواردي، روش تاکسونومی قادر است گزینه
یکـی از   عنـوان  بههاي اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تاکسونومی  این مقاله ضمن بررسی مؤلفه

  پردازد. بندي کشورهاي منطقه خاورمیانه می گیري چندمعیاره، به رتبه هاي تصمیم روش

  هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفه
بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از امکانات تجارت  اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که در آن عالوه

هـاي آن، کمتـرین    المللی اقتصادي و تهدیـد  آزاد، امنیت اقتصادي کشور حفظ شده و نوسانات محیط بین
هاي کالن اقتصاد داشته باشد. چنین اقتصادي مسلما بایـد از تمـامی    مدت متغیر تاثیر سوء را در روند بلند

هـا اسـتفاده کنـد. اقتصـاد مقـاومتی متشـکل از        خود براي استفاده حـداکثري از ظرفیـت  هاي  توانمندي
ها داراي اثرات مثبت و برخی دیگر داراي اثرات منفی بر مقاومت  هاي مختلفی است که برخی از آن مؤلفه

به شـرح   توان ها را می ترین این مؤلفه باشند. برخی از مهم هاي خارجی می اقتصادي کشور در مقابل تکانه
   ):Kufmann, 2009ذیل برشمرد(

  آزادي بیان و پاسخگویی
گـذارد، مـورد    این معیار به مفهوم آن است که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر جامعه تـأثیر مـی  

هـاي آزاد   آزادي انجمن و رسانه  سؤال و بازخواست قرار دهند و در برگیرنده فرایندهایی چون آزادي بیان،
، دادرسـی عادالنـه  ، ت شخصـی یات و امنیحق ح، ضیکسان و عدم تبعیرفتار ). 1391   فر، باشد(رضایی می
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ـ آزادي تشکل و اتحاد، م خصوصییحق حر، ده و مذهبیآزادي عق، انیآزادي اظهار نظر و ب و بـاالخره  ه ی
بـر اسـاس   باشند.  ترین عواملی است که در رابطه با این شاخص مورد توجه می از مهمن کار یادیحقوق بن

درصد در  6/6با شاخصی در حدود  رانای  ،2011شاخص در سال این در خصوص  بانک جهانیبندي  رتبه
ه است. کشورها و مناطقی که از قدرت قرار گرفت )199یکصدو نود و نهم(در رتبه  کشور جهان، 213میان 

  پذیري بیشتري خواهند داشت. مقاومتهاي اقتصادي  آزادي بیان بیشتري برخوردار باشند، نسبت به تکانه

  اثربخشی دولت
 تهیه کیفیت همچون ذهنی از قبیل مقوالت محوله، وظایف انجام در دولت این معیار به مفهوم کارآمدي

 خـدمات  اسـتقالل  و کـارگزاران  شایسـتگی  و اداري، صالحیت نظام کیفیت یا عمومی خدمات تدارك و

کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات داخلی، میزان استقالل کشور  .باشد سیاسی می فشارهاي از همگانی
هاي  ها و میزان اعتبار تعهدات دولتی نسبت به سیاست از فشارهاي سیاسی، کیفیت تدوین و اجراي سیاست

  و کمیجانیباشـند(  ترین عواملی است که که در رابطه با این شـاخص مـورد توجـه مـی     اتخاذشده از مهم
با  رانای  ،2011شاخص در سال این در خصوص  بانک جهانیبندي  بر اساس رتبه ).24: 1387 سالطین،

ـ  )130ام( یکصدوسیدر رتبه  کشور جهان، 212درصد در میان  38.9شاخصی در حدود  ه اسـت.  قرار گرفت
پـذیري   هاي اقتصادي مقاومت ها بیشتر است، نسبت به تکانه کشورها و مناطقی که اثربخشی دولت در آن

  خواهند داشت. بیشتري

 ثبات سیاسی 
 تـداوم  و دولـت  مـؤثر  حیـات  تـداوم  احتمال درجه رهبران آن، و حاکم رژیم ثبات میزان به شاخص این

ثبـاتی،   ایجاد بـی  .پردازد می فعلی دولتمردان و رهبران تغییر یا میر و صورت مرگ در جاري هاي سیاست
هـاي سیاسـی    آمیـز و یـا غیرقـانونی، تروریسـم  و خشـونت      به وسیله ابزارهاي خشـونت  سرنگونی دولت

بانـک  بنـدي   بـر اسـاس رتبـه   باشـند.   ترین عواملی است که در رابطه با این شاخص مورد توجه می ازمهم
 213درصـد در میـان    7.5بـا شاخصـی در حـدود     رانای  ،2011شاخص در سال این در خصوص  جهانی

هـا ثبـات    ه است. کشورها و منـاطقی کـه در آن  قرار گرفت) 197یکصدو نود و هفتم(رتبه در  کشور جهان،
  پذیري بیشتري خواهند داشت. هاي اقتصادي مقاومت سیاسی بیشتر باشد، نسبت به تکانه

  حاکمیت قانون
 و وضع هدف با که هستند قائل براي نهادهایی کشور یک شهروندان و دولتمردان که عملی احترام میزان
فسـاد در نظـام   ، هـا  هاي جرم و جنایت و ربودن خـارجی  هزینهاند.   شده ایجاد اختالف حل و قانون اجراي
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توانـایی اقامـه دعـوا برعلیـه     ، هـا  اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ دارایـی ، بانکی و گستردگی بازار سیاه
کـارایی  و  ز کسـب و کـار  سـرقت ا ، استقالل نظام قضایی از سـایر قـوا  ، اعتماد به نظام قضایی، حکومت

محسـوب   گیـري ایـن شـاخص    هـا و معیارهـاي انـدازه    مـالك ترین  عمدهاز نیروهاي ایمنی براي ایجاد امنیت 
با شاخصـی در حـدود    رانای   ،2011شاخص در سال این در خصوص  بانک جهانیبندي  بر اساس رتبهشوند.  می

ه اسـت. کشـورها و منـاطقی    قرار گرفت) 171یکصدو هفتادویکم(در رتبه  کشور جهان، 214درصد در میان  20.2
  پذیري بیشتري خواهند داشت. هاي اقتصادي مقاومت ها بیشتر باشد، نسبت به تکانه که حاکمیت قوانین در آن

 کیفیت مقررات تنظیمی
مقـررات   هاي آزادي بیـان و  سازي سیاست دهنده میزان توانایی دولت براي تدوین و پیاده این معیار نشان

هـا و دسـتمزدها، موانـع     ترویج و توسعه بخش خصوصی است. مداخله دولت در اقتصـاد، کنتـرل قیمـت   
هاي مـالی، مقـررات دسـت و پـاگیر صـادرات و واردات و       اي، مداخله دولت در نظام اي و غیرتعرفه تعرفه

ها و  مالكترین  دهعمگذاري به نفع کسب و کاراز  هاي جدید سیاست محدودیت دولتی براي تأسیس بنگاه
ایـن  در خصـوص   بانک جهانیبندي  بر اساس رتبهشوند.  گیري این شاخص محسوب می معیارهاي اندازه

در رتبـه   کشـور جهـان،   212درصـد در میـان    2.9با شاخصـی در حـدود    رانای  ،2011شاخص در سال 
هـا بیشـتر    ی در آنه است. کشورها و مناطقی که کیفیت مقررات تنظیمـ قرار گرفت) 206دویست و ششم(

  پذیري بیشتري خواهند داشت. هاي اقتصادي مقاومت باشد، نسبت به تکانه

  کنترل فساد
 هـر  تعریف این شخصی است. در منافع جهت در عمومی امکانات و قدرت از این معیار به مفهوم استفاده

بـر   .باشـد  می تر مناسب توسعه به نیل براي جامعه در حکمرانی باشد، کمتر اضافی، مقررات اندازه، فساد و
 18بـا شاخصـی در حـدود     رانای  ،2011شاخص در سال این در خصوص  بانک جهانیبندي  اساس رتبه

ه است. کشورها و منـاطقی  قرار گرفت  )173وسوم( یکصدوهفتاددر رتبه  کشور جهان، 210درصد در میان 
  پذیري بیشتري خواهند داشت. صادي مقاومتهاي اقت ها بیشتر باشد، نسبت به تکانه که کنترل فساد در آن

  گذاري خارجی  پتانسیل جذب سرمایه
گـذاران خـارجی اسـت و ترکیبـی از      دهنـده میـزان جـذابیت یـک کشـور بـراي سـرمایه        این شـاخص نشـان  

هـا و میـزان    هـاي ارزان، توانمنـدي زیرسـاخت    هاي بازاري، دسترسی به نیروي کار و مهارت هاي(جذابیت مؤلفه
ـ    ،2011شاخص در سال این در خصوص  آنکتادبندي  بر اساس رتبهباشد.  ي از منابع طبیعی) میبرخوردار  رانای
ـ ) 28هشتم( و بیستدر رتبه  کشور جهان، 177در میان  انـد کـه هرگـاه     ه اسـت. تحقیقـات نشـان داده   قرار گرفت
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هاي خارجی که در حکم بـدهی   هاي دریافتی از سوي بنگاه هاي کشوري، کمک منظور موازنه حساب پرداخت به
گذاري خارجی مـورد توجـه قـرار گیـرد منجـر بـه افـزایش         عنوان سرمایه شود به براي کشور مورد نظر تلقی می

هـاي خـارجی    گـذاري  شده و در نتیجه در چنین حالتی افزایش سـرمایه هاي جاري کشور میزبان  کسري حساب
  گردد.   هاي مالی جهانی می پذیري هرچه بیشتر کشور میزبان در مواجهه با بحران سبب آسیب

  درجه بازبودن تجاري
ترین معیار درجه بازبودن تجاري بر مبناي جریانات تجاري است که در آن نسبت مجموع صادرات و  ساده
ها بـه تولیـد ناخـالص     هاي رشد آن ت به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت واردات و یا صادرات یا نرخواردا

افزایـد و سـبب تقـارن     باشد. درجه بازبودن تجاري بر میزان تجارت در یک کشـور مـی   داخلی مدنظر می
بـر   ).Chose, A., Prasad, E., & Terrines , M., 2003, , pp. 57- 62شود( هاي تجاري می سیکل

در  در میان کشورهاي خاورمیانـه،  رانای  ،2013شاخص در سال این در خصوص  آنکتادبندي  اساس رتبه
ه است. کشورها و مناطقی که از درجه بـازبودن تجـاري بیشـتري برخـوردار باشـند،      قرار گرفتششم رتبه 

  هاي اقتصادي حساسیت بیشتري خواهند داشت.  نسبت به تکانه

  دراتیتمرکز محصوالت صا
گیـرد کـه    می بر تمرکز محصوالت صادراتی، هرگونه تغییر در ترکیب محصوالت صادراتی یک کشور را در

به وسیله تعدیل سهم کاالها در ترکیب صادراتی و یا از طریـق تمرکـز بـر کاالهـا در ترکیـب صـادراتی       
صـی در  ، ایـران بـا شاخ  2011). در سـال  RIDWAN.ALI., 1991. WPS 729شود( موجود حاصل می

)، در میان کشورهاي منطقه در رتبه هفتم قرار گرفته است. کشورها با تمرکـز بـاال برحسـب    58/0حدود(
  گیرند.  هاي خارجی قرار می نوع محصوالت صادرشده، بیشتر در معرض تکانه

 تنوع بازارهاي هدف صادراتی
گیرد که به وسیله تعـدیل   می بر را در ، هرگونه تغییر در ترکیب بازارهاي هدف یک کشور1تنوع بازارهاي صادراتی

سهم بازارهاي هدف در ترکیب صادراتی و یا از طریق افزودن کشورهاي جدیـد بـه ترکیـب صـادراتی موجـود      
، 2011هاي انجام شـده در سـال    بندي ). براساس رتبهRIDWAN.ALI., 1991. WPS 729شود( حاصل می

منطقه در رتبه چهارم قرار گرفته است. کشوري که تعـداد   )، در میان کشورهاي73/0ایران با شاخصی در حدود(
باشـد. در ایـن حالـت     پذیرتر می هاي اقتصادي آسیب بازارهاي هدف براي صادراتش کمتر باشد، نسبت به تکانه

 پذیري اقتصادي نسبت به قدرت سازگاري با اثرات خارجی تفسیر شود.   انعطاف عنوان بهتواند  تنوع می
                                                        

1. Disasters, Vulnerability and Resilience from a Macro-economic Perspective (*)  
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  صادرات هایتک
باشـد.   هاي تحقیق و توسعه باال مـی  دهنده تولیدات صنعتی با شدت هزینه ص صادرات هایتک نشانشاخ

آالت و وسائط نقلیه موتـوري مـورد    داروسازي، علوم، ماشین  چنین تولیداتی بیشتر در رابطه با کامپیوترها،
 2012جهان در سـال   هاي انجام شده توسط بانک جهانی در رابطه با کشورهاي بندي باشد. رتبه توجه می

میلیون دالر صادرات هایتک در میان کشورهاي جهـان رتبـه    625حاکی از آن است که ایران با بیش از 
چهارم و در میان کشورهاي منطقه خاورمیانه رتبه دوم را کسب نموده است. شواهد حـاکی از آن    و  پنجاه

ـ    ایی بیشـتري بـراي رقابـت بـا سـایر      است که در صورت برخورداري از شاخص بـاالتر، کشـورها از توان
  یابد. هاي نامطلوب نیز افزایش می کشورهاي جهان برخوردار شده و در نتیجه توان مقابله با تکانه

  1پذیري صنعتی فناوري اطالعات شاخص رقابت
)، BE(2هــاي محــیط تجــاري پــذیري صــنعتی فنــاوري اطالعــات ترکیبــی از شــاخص شــاخص رقابــت

)، R&DE(5)، محـیط تحقیـق و توسـعه   HC(4)، سرمایه انسـانی ITI(3العاتهاي تکنولوژي اط زیرساخت
باشد. ایـن شـاخص در    ) میSITID(7) و حمایت از توسعه صنعتی تکنولوژي اطالعاتLE(6محیط قانونی

کشور جهان کـه قـادر بـه حمایـت از بخـش تولیـدات تکنولـوژي اطالعـات          66در رابطه با  2011سال 
ان در میان کشورهاي مورد بررسی رتبه شصـت و ششـم را کسـب نمـوده     باشند، تهیه شده است. ایر می

است. کشورها در صورت برخورداري از شاخص باالتر، از توانایی بیشتري براي رقابت با سایر کشـورهاي  
  یابد. هاي نامطلوب نیز افزایش می جهان برخوردار شده و در نتیجه توان مقابله با تکانه

طور تحلیـل کـرد کـه     توان این هایی که در خصوص اقتصاد مقاومتی بیان گردید می با توجه به مؤلفه
اقتصادي است که در ساخت درونی خود مقاوم باشد و بتواند در مقابل آنچه کـه ممکـن     اقتصاد مقاومتی،

د مقـاومتی برداشـت   است در معرض توطئه دشمن قرار گیرد، مقاومت نماید. به بیان دیگر،  آنچه از اقتصا
هـا   هایی بـراي دور زدن تحـریم   هاي اقتصادي است. بدین معنا که از یکسو راه شود مواجهه با تحریم می

جستجو شود و از سـویی دیگـر، ظرفیـت تحمـل سـختی و فشـار در درون اقتصـاد ارتقـا یابـد. از اینـرو           
هـاي خـارجی سـبب     هه با تکانـه برخورداري کشورها از قدرت و ظرفیت بیشتر دولتمردان به هنگام مواج

آوري  هایی خواهد شد که منجر به تحریک مثبت بخش خصوصی شده و در نتیجـه، تـاب   طراحی سیاست
 بیشتري را براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد. 

وابستگی زیاد کشور به یک یا چند محصول خاص سبب خواهد شد که در صورت ایجـاد اخـالل در   
                                                        

1. IT industry competitiveness index 2011. 2. business environment (BE) 
 

3. IT infrastructure (ITI) 4. Human capital (HC) 
 

5. R&D environment (R&D E) 6. Legal environment (LE) 
 

7. Support for IT industry development (SITID) 
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هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمـدهاي    صادرات آن محصوالت،
رفـاه  ارزي کشور دچار نقصان گردد. اگرچه تجارت آزاد و تعامالت گسترده با اقتصاد جهان باعث افزایش 

دهد، لیکن محدود بودن کاالهـاي صـادراتی و    جامعه شده و درآمد کشور را از طریق صادرات افزایش می
پـذیري   شود. از اینرو بـراي کـاهش آسـیب    المللی می یا مقصد صادرات سبب افزایش ریسک تجارت بین

تري از کشورهاي دنیـا  اقتصاد باید هم تنوع صادراتی کشورهاي طرف معامله را افزایش داد و با تعداد بیش
تري را صادر نمود که این مهم با تقویـت بخـش تولیـد و     تعامل نمود و هم باید کاالها و خدمات گسترده

بنیان کردن اقتصاد قابل تحقق است این امر  وري و دانش افزایش بهرههاي مالی،  خدمات از طریق حمایت
ي از ناحیه صادرات کاهش یابد. حکمرانـی  هاي خارجی، شوك درآمد سبب خواهد شد که با ایجاد تحریم

شود که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایـدار،   خوب با هدف دستیابی به توسعه پایدار مطرح می
شود و براي یک سیستم اقتصادي و عملکرد صحیح آن و مقابله با  حفاظت از محیط زیست و ... تأکید می

رسد زیرا حکومت داري با مسائلی چون حاکمیت قانون و حقوق  می نظر هاي خارجی بسیار ضروري به تکانه
توانند منجر به هرج  هاي جانبی به راحتی می مالکیت در ارتباط است و بدون سازوکارهایی از این نوع، شوك

  شود. عالوه بـراین،  پذیري بزرگ می و مرج اقتصادي و اجتماعی و ناآرامی شوند و بدین ترتیب آثار آسیب
پذیري اقتصادي را تقویت نماید. در مقابل، درجه بازبودن اقتصادي تا حـد   تواند انعطاف ی خوب میحکمران

هاي ذاتی اقتصاد است که از توانایی اقتصاد براي تولید طیف وسیعی از کاالها و خـدمات   زیادي از ویژگی
محدود باشد و طیف صورت هرگاه میزان تولیدات یک کشور  شود در این جهت تأمین تقاضاي کل ناشی می

آنگاه براي تامین سایر نیازهاي خود باید به واردات کاال و خـدمات و یـا     محدودي از کاالها را تولید کند،
   واردات سرمایه روي آورد.

  هاي اقتصاد مقاومتی مقایسه ایران با کشورهاي جهان و منطقه خاورمیانه از نظر مؤلفه
هـاي   در رابطه بـا مؤلفـه   2011هاي جهانی در سال  سوي سازماننتایج حاصله از محاسبات انجام شده از 

اقتصاد مقاومتی حاکی از آن است که در میان کشـورهاي جهـان، ایـران بهتـرین وضـعیت را بـه لحـاظ        
هشتم و بدترین وضعیت را به لحاظ شاخص کیفیت مقررات  و گذاري خارجی با رتبه بیست شاخص سرمایه

  ارا بوده است.تنظیمی با رتبه دویست و ششم د
دهند که در میان کشورهاي منطقه، ایـران بهتـرین وضـعیت را بـه      از سوي دیگر، شواهد نشان می 

لحاظ صادرات هایتک با رتبه دوم و بدترین وضعیت را به لحاظ شاخص کیفیت مقررات تنظیمی بـا رتبـه   
هـاي اقتصـاد    از نظر مؤلفهقه کشور منط 15 در جهان و نیزران یارتبه  پانزدهم دارا بوده است. جدول زیر،

  دهد. را نشان می مقاومتی
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  هاي اقتصاد مقاومتی بندي ایران در میان کشورهاي جهان و منطقه به لحاظ مؤلفه رتبه .1 جدول
  رتبه در منطقه  رتبه در جهان  شاخص  هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفه

  10  130  38.9  اثربخشی دولت
  15  206  2.9  مقررات تنظیمی

  13  171  20.2  قانون
  10  173  18.5  کنترل فساد
  11  197  7.5  ثبات سیاسی
  13  199  6.6  آزادي بیان

  12  28  28  گذاري خارجی سرمایه
  2  54  0.142  صادرات هایتک

  5  66  0.05  پذیري رقابت
  5  -  0.58  تمرکز محصوالت

  4  -  0.73  تنوع بازارها
  12  -  18.99  درجه بازبودن

     Sources: 
http://worldwide governance indicator . 
UNCTAD (www.unctad.org/fdistatistics). 
UNCTAD (www.unctad.org/openness statistics).   
UNCTAD (www.unctad.org/concentration statistics). 
UNCTAD (www.unctad.org/diversification statistics). 

  پیشینه مطالعاتی
بندي کشورهاي خاورمیانـه   رصدد کاربرد مدل ریاضی مناسب براي رتبهبا توجه به اینکه در این مطالعه د

گیري چندمعیاره به لحاظ آنکه الگـوریتم   هاي تصمیم هاي اقتصاد مقاومتی هستیم، از روش براساس مؤلفه
طـور   ها بر اساس منطق ریاضی بنا شده و قادر به در نظر گرفتن شرایط و متغیرهاي عددي و کیفی به آن

گیري چند معیاره، مطالعات  هاي تصمیم ایم. در خصوص بکارگیري روش باشند، استفاده نموده همزمان می
  زیادي انجام شده است.

گیـري   گیـري و انـدازه   هـاي تصـمیم   اي تحت عنوان مدل ) در مقاله1999(1طور مثال، پارکان و لو به 
یري چندمعیاره، با اسـتفاده از  گ هاي تصمیم عملکرد با کاربردهایی براي انتخاب رباط، ضمن بررسی روش

گیرنده از طریق مشـابهت   پذیري عملیاتی و نیز روش تنظیم ترجیحات تصمیم بندي رقابت هاي رتبه روش
بنـدي   هاي مذکور دست یافتند. از اینرو در این مطالعه، رتبه آل به نتایج مشابهی میان روش حل ایده با راه

  . الذکر صورت گرفته است هاي فوق ده از نتایج روشهاي بدست آم نهایی بر اساس میانگین رتبه
                                                        

1. Colic Parka & Ming Lou  
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گیـري چنـدمعیاره بـه     هـاي تصـمیم   اي با اسـتفاده از روش  ) در مطالعه2003(1کو یه و لیانگ هسینگ
هـا ابتـدا بـا     آسـیا پرداختنـد. آن   -المللی اقیـانوس آرام   فرودگاه بین 14ارزیابی کیفیت خدمات مسافرتی 

کننده هریـک   یک شاخص کلی عملکرد خدماتی بر اساس ترجیحات مصرف یابی، استفاده از مفهوم بهینه
بررسی، تعیین نمودند و سپس با تعیـین معیارهـاي کیفیتـی خـدمات مسـافرتی بـه        هاي مورد  از فرودگاه

  بندي خدمات فرودگاهی پرداختند.  ارزیابی عملکرد و رتبه
ظـور ارزیـابی عملکـرد دو پایانـه بـا      ) در تحقیقـی کـه بـه من   2004(2لیو، جوال، وکادینویک و آیوآنـو 

تـرین سیسـتم تنظـیم     گیري چندمعیاره انجام دادند، بهینه هاي مختلف با استفاده از روش تصمیم موقعیت
هـاي تنظـیم    ها را مورد شناسایی قرار داده و دریافتند که بکارگیري سیستم خودکار وسایط نقلیه در پایانه

  ها خواهد شد. ابل توجهی در پایانهخودکار وسایط نقلیه منجر به عملکرد ق
گیـري چنـدمعیاره، اهمیـت نسـبی معیارهـاي       هاي تصمیم ) با استفاه از مدل2004(3کوترر و دیگران

تـرین   گیري در خصوص تعیـین مناسـب   ها بر تصمیم معالجه براي انتخاب دارو را تعیین نموده و اثرات آن
  شیوه معالجه براي بیماران مبتال به میگرن را مورد ارزیابی قرار دادند. 

معیـار   8گیري چنـدمعیاره، ضـمن در نظـر گـرفتن      ده از روش تصمیم) با استفا1383حسین عظیمی(
گذاري در منـاطق صـنعتی اسـتان زنجـان      بندي عوامل مؤثر بر سرمایه معیار فرعی به اولویت 57اصلی و 

  آسانترین تکنیک مورد توجه قرار داده است.  عنوان بهپرداخته و روش تاکسونومی را 
نفري از  30اي  که به منظور گزینش نیروي انسانی دانشگاه، نمونه) در تحقیقی 1383روح ا... رازینی(

را   AHPو تاکسونومی، مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد، روش  AHPدانشجویان را با استفاده از دو روش 
  تري یافته است.   عنوان روش مناسب به لحاظ آسانی و سرعت بیشتر در ارزیابی، به

 گیـري چندشاخصـه جبرانـی    هـاي تصـمیم   ي کـه بـا اسـتفاده از روش   ا ) در مطالعـه 1385عادل آذر(
)TOPSIS ،SAW     هـاي بازرگـانی    و تاکسونومی کالسیک و غیرکالسـیک) پیرامـون ارزیـابی سـازمان

هـاي   عنـوان گزینـه   هاي کشور انجام داده است، ضمن شناسایی هفت سازمان بازرگانی استانی بـه  استان
ي بازرگانی همگن در شانزده سـطح پرداختـه و تکنیـک تاکسـونومی     ها بندي سازمان ناهمگن، به اولویت

  سازگارترین روش ارزیابی یافته است.  عنوان بهغیرکالسیک را 
بندي عوامـل مـؤثر بـر جـذب      اي پیرامون اولویت ) در مطالعه1385عباس شاکري و فریدون سلیمی(

تـرین مشـکل ایـن     می دریافتند کـه مهـم  گذاري در منطقه آزاد چابهار با استفاده از روش تاکسونو سرمایه
 باشد.   هاي اجرایی مناسب و عدم برخورداري از مدیریت صحیح و کارا می منطقه، فقدان سازمان

                                                        
1.  Chung Hesingyeh and Yu-Liang Kuo 
2. Liu. Chin-I., Hossein Jula, Katarina Vukadinovic & Petros Ioannou 
3. Michael Cutrer, Petery. Goodsby, Michel D.Ferrari, Richard B.Lipton, David, 
W.Dodick, Dougl ، Croly & Paul Williams . 
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  متدولوژي 
بنـدي، دو یـا چنـد معیـار      دهی و یـا رتبـه   تصمیم از جمله ارزیابی، اولویت مسئلهاز آنجا که عموماً در هر 

گیرنـده بـا    باشـد، تصـمیم   بیت و عدم مطلوبیـت و ... مـوردنظر مـی   گیري نظیر سود، هزینه، مطلو تصمیم
شـوند،   هاي متفاوتی تحت معیارهاي مختلفی که از محیط داخلی و خارجی محیط سازمان متأثر می گزینه

گیري چندمعیاره جهـت انتخـاب یـک گزینـه از میـان       هاي تصمیم گردد. در چنین مواردي مدل روبرو می
رسـد. در ایـن راسـتا     یکی از ابزارهاي کارا جهت اخذ تصمیم، مناسب بنظر می انعنو بههاي موجود  گزینه

عبارت دیگـر، هرگونـه    موردنظر وجود داشته باشد، (به مسئلههاي بکار رفته در  هرگاه تبادل میان شاخص
هـاي دیگـر جبـران گـردد و بـالعکس)، مـدل        هـا بـا افـزایش در شـاخص     کاهشی در هر یک از شاخص

صورت، یعنی اگر هر شاخص جـدا از سـایر    هاي جبرانی و در غیر این دمعیاره از نوع مدلگیري چن تصمیم
هـاي   گیري چنـد معیـاره از نـوع مـدل     هاي رقیب قرار گیرد، مدل تصمیم ها مبناي ارزیابی گزینه شاخص

 ).1381زاده، رجب و آذرغیرجبرانی خواهد بود(
گاه یرد، جایگ ها صورت می ها در آن ان شاخصیجبرانی که تبادل م معیارهچند گیري میهاي تصم روش

به لحـاظ آسـانی و    AHPهاي مختلف، اگرچه روش  در بین فنون تصمیم دارند. از میان روش مستحکمی
تر شناخته شده است، لیکن روش تاکسـونومی   عنوان روش مناسب دهی به  سرعت بیشتر در ارزیابی و رتبه

عنوان مثـال،   باشند. به ها فاقد آن می ی برخوردار است که آن روشها از مزایای نیز در مقایسه با سایر روش
هاي موردنظر یک  با این فرض، منطقی است که گزینه SAWو  AHP  ،TOPSISهاي بکارگیري روش

هاي رقیـب بـه    اي از موارد، گزینه مجموعه همگن باشند، حال آنکه این احتمال نیز وجود دارد که در پاره
هـا را   ي تقسیم شوند که در چنین مواردي، روش تاکسونومی قادر اسـت گزینـه  هاي همگن متعدد خوشه

  بندي نماید.  بندي نموده و بطور جداگانه رتبه رده
هاي اقتصاد  ها و تبادل میان شاخص پذیري بیش از حد این روش در این مقاله به دلیل دقت و انعطاف

رفی متغیرها با استفاده از روش تاکسونومی بـه  بندي کشورهاي منطقه خاورمیانه پس از مع مقاومتی، رتبه
  گیرد.  شرح ذیل صورت می

  معرفی متغیرها 
ijx گیري کشورهاي منطقه؛ هاي ماتریس تصمیم : هریک از مؤلفه  
ijr گیري یکنواخت کشورهاي منطقه؛ هاي ماتریس تصمیم : هریک از مؤلفه  

m تعداد کشورهاي منطقه؛ :  
n هاي اقتصاد مقاومتی؛ : تعداد مؤلفه  
ijv گیري یکنواخت موزون کشورهاي منطقه؛ هاي ماتریس تصمیم : هر یک از مؤلفه  
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jw گیري کشورهاي منطقه؛  هاي ماتریس تصمیم : وزن مربوط به هر یک از شاخص  
A آل مثبت(بهترین حالت ممکن) کشورهاي منطقه؛  : راه حل ایده  
A آل منفی(بدترین حالت ممکن) کشورهاي منطقه؛ : راه حل ایده  
J  از نوع سود : معیار  
J معیار از نوع هزینه؛ :  

id آل مثبت؛  حل ایده : فاصله اقلیدسی هر یک از کشورهاي منطقه با راه  

id آل منفی؛  : فاصله اقلیدسی هر یک از کشورهاي منطقه با راه حل ایده  
iC  :شاخص نزدیکی نسبی کشورهاي منطقه؛  

ij گیري کشورهاي منطقه؛ هاي ماتریس تصمیم : میانگین هر یک از ستون  
js گیري کشورهاي منطقه؛ هاي ماتریس تصمیم : انحراف معیار هر یک از ستون  

 lkD , اي؛ منطقه : فاصله اقلیدسی میان دو کشور  
ljkj vv   اي؛ گیري یکنواخت موزون کشورهاي منطقه هاي ماتریس تصمیم : مؤلفه ,
 dd   اي؛ : فواصل اطمینان باال و پایین کشورهاي منطقه ,

d اي؛ ترین فواصل اقلیدسی میان کشورهاي منطقه : میانگین کوتاه  
dS اي؛ ترین فواصل اقلیدسی میان کشورهاي منطقه : انحراف معیار کوتاه  


ucld آل مثبت. : حد باالي اقلیدسی هر یک از کشورهاي منطقه با ایده  

  ها و حل مدل  انتخاب تکنیک
هـاي اقتصـاد    تاکسونومی و براساس مؤلفهدر این مرحله، ارزیابی کشورهاي خاورمیانه با استفاده از روش 

آزادي بیان و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقـررات تنظیمـی، حاکمیـت    «مقاومتی 
تمرکـز    تنـوع بازارهـاي صـادراتی،     گذاري خـارجی، درجـه بـازبودن تجـاري،     قانون،کنترل فساد، سرمایه

  به شرح ذیل صورت گرفت:» ناوري اطالعاتپذیري ف محصوالت صادراتی، صادرات هایتک و رقابت
  گیري یکنواخت کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر: : تعیین ماتریس تصمیم 1مرحله 
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  ) نشان داده شده است.2نتایج در جدول(

  



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              74

  کشورهاي منطقه یکنواخت گیري ریس تصمیممات .2جدول 
اثربخشی   کشورها

 کنترل فساد  سیاسیثبات   دولت
آزادي 

 بیان
حاکمیت 

 قانون
کیفیت 
 مقررات

 0.091  0.104 0.061  0.124  0.191  0.101  قطر
  0.072  0.080  0.009  0.074  0.078  0.055  عربستان سعودي
امارات متحده 

  0.087  0.092  0.057  0.127  0.163  0.104  عربی
  0.086  0.095  0.053  0.093  0.143  0.088  عمان
  0.075  0.093  0.086  0.093  0.124  0.071  کویت

  0.052  0.030  0.033  0.015  0.059  0.031  آذربایجان
  0.090  0.081  0.123  0.094  0.038  0.088  ترکیه
  0.004 0.029  0.019  0.028  0.016  0.052  ایران
  0.079 0.088  0.072  0.092  0.072  0.077  اردن
  0.074  0.042  0.097  0.029  0.014  0.058  لبنان
  0.057  0.060  0.045  0.042  0.025  0.043  مصر
  0.025  0.044  0.011  0.027  0.010 0.053  سوریه

  0.026  0.015  0.027  0.015  0.037  0.022  تاجیکستان
  0.041  0.029  0.074  0.024  0.001  0.030  پاکستان
  0.018  0.003  0.042  0.011  0.008  0.014  عراق

گذاري  سرمایه  پذیري رقابت  کشورها
  خارجی

بازبودن 
  تجاري

تنوع 
  بازارها

تمرکز 
  محصوالت

صادرات 
  هایتک

 0.0002  0.073  0.071  0.082  0.052  0.064  قطر
  0.0166  0.107  0.069  0.228  0.016  0.115  عربستان سعودي
امارات متحده 

  0.0041  0.060  0.051  0.208  0.021   عربی
  0.0110  0.083  0.062  0.031  0.059  0.051  عمان
   0.101  0.072  0.073  0.065  0.103  کویت

  0.0006 0.123  0.072  0.021  0.090  0.013  آذربایجان
 0.1543  0.010  0.044  0.118  0.008  0.167  ترکیه
  0.0524  0.082  0.067  0.060  0.031  0.064  ایران
  0.0093  0.023  0.057  0.008  0.102  0.038  اردن
  0.0040  0.024  0.055  0.016  0.100  0.038  لبنان
  0.0103  0.022  0.048  0.028  0.050  0.064  مصر
  0.0030  0.020  0.055   0.060  0.026  سوریه

   0.068  0.078  0.001  0.143  0.013  تاجیکستان
  0.0254  0.027  0.066  0.018  0.054  0.038  پاکستان
   0.138  0.080  0.055  0.076  0.000  عراق

  مأخذ: محاسبات محقق
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  یکنواخت موزون کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر:گیري  : تعیین ماتریس تصمیم 2مرحله
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  ) نشان داده شده است.3جدول(نتایج در 
  

 موزون کشورهاي منطقهیکنواخت گیري  تصمیمماتریس  .3جدول 

  کشورها
اثربخشی 

  دولت

ثبات 

  سیاسی

کنترل 

 فساد
 آزادي بیان

حاکمیت 

 قانون

کیفیت 

 مقررات

  قطر

  عربستان سعودي

  امارات متحده عربی

  عمان

  کویت

  آذربایجان

  ترکیه

  ایران

  اردن

  لبنان

  مصر

EEEEEE  سوریه

EEEEEE  تاجیکستان

E  پاکستان

  عراق

  مأخذ: محاسبات محقق
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  موزون کشورهاي منطقهیکنواخت گیري  تصمیمماتریس  .3 ادامه جدول 

  کشورها
رقابت 

  پذیري 

گذاري  سرمایه

  خارجی

بازبودن 

  تجاري

تنوع 

  بازارها

تمرکز 

  محصوالت

صادرات 

  هایتک

E  قطر

  عربستان سعودي

  امارات متحده عربی

  عمان

  کویت

E  آذربایجان

  ترکیه

  ایران

EE  اردن

E  لبنان

  مصر

EEEEE  سوریه

EEEEE  تاجیکستان

  پاکستان

  عراق

  مأخذ: محاسبات محقق
  

  : تعیین فواصل اقلیدسی میان هریک از کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر:  3مرحله 
   

1
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  : تعیین فواصل اطمینان باال و پایین کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر:  4مرحله  
dd SddSdd 2...................................2  

 
عبـارت   باشـد. بـه   ها مـی  بندي گزینه ) مبناي رده+dو  -dآمده ( در رابطه فوق، حدود اطمینان بدست

ها در فواصل اطمینان بدست آمده قـرار گرفتـه    ترین فواصل اقلیدسی میان آن هایی که کوتاه دیگر، گزینه
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هـا خـارج از    تـرین فواصـل اقلیدسـی میـان آن     هایی که کوتاه هاي همگن بوده و سایر گزینه باشد، گزینه
گردنـد.   هاي غیرهمگن بوده و لذا از ماتریس تصمیم حـذف مـی   تعیین شده باشد، گزینه فواصل اطمینان

الذکر بار دیگـر   هاي همگن مجدداً ماتریس تصمیم ساخته شده و مراحل فوق بدین ترتیب براساس گزینه
  گردد.  هاي همگن تکرار می در ارتباط با گزینه

  با استفاده از رابطه زیر: مثبت کشورهاي خاورمیانه : تعیین ایده آل 5مرحله 
  ),...,,,()(min),(max(max) 321

  nijijj vvvvJjvJjvvA  
  : تعیین فاصله اقلیدسی با ایده آل مثبت کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر:  6مرحله 
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  ) نشان داده شده است.4نتایج در جدول(

  
  هاي کشورهاي منطقه آل ایده .4جدول 

Di + A+ کشورها 

  قطر  0.0152  0.0317
  عربستان سعودي  0.0550  0.1348
  امارات متحده عربی 0.0455  0.0963
  عمان  0.0040  0.0077
  کویت 0.0088  0.0097
  آذربایجان  0.0013  0.0028
  ترکیه 0.0199  0.0397
  ایران  0.0047  0.0092
  اردن  0.0006  0.0011
  لبنان  0.0014  0.0029
  مصر  0.0016  0.0024
  سوریه  0.0000  0.0000
  تاجیکستان  0.0001  0.0002
  پاکستان  0.0011  0.0023
  عراق  0.0072  0.0183
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  : تعیین شاخص نزدیکی نسبی کشورهاي خاورمیانه با استفاده از رابطه زیر:  7مرحله 

10,  
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هاي اقتصاد مدیریت، انتظار بر این است که شاخص نزدیکی نسـبی   در رابطه فوق، با توجه به تئوري
تـر باشـد، گزینـه مـوردنظر از      کوچکiCصورت بدیهی است که هر چه مقدار  از نوع منفی باشد، در این

  اولویت باالتري برخوردار خواهد بود و بالعکس.  
  ) نشان داده شده است.5جدول(نتایج در 

   
 کشورهاي منطقه شاخص نزدیکی نسبی .5جدول 

iC کشورها iC کشورها 
  اردن 1  عربستان سعودي 9

  قطر 2  پاکستان 10
  کویت 3  تاجیکستان 11
  ترکیه 4  آذربایجان 12
  عمان 5  ایران 13
  عربیامارات متحده  6  سوریه 14
  لبنان 7  عراق 15
  مصر  8    

  
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با اسـتفاده از روش تاکسـونومی، اردن و قطـر بـه ترتیـب از      

هـاي   بنـدي بـه لحـاظ مؤلفـه     ترین رتبه بندي و در مقابل، کشورهاي عراق و سوریه از پایین باالترین رتبه
  باشند. اقتصاد مقاومتی برخوردار می

  گیري  بندي و نتیجه جمع
هـاي اقتصـاد مقـاومتی، از روش     در این مقاله به منظور ارزیـابی کشـورهاي خاورمیانـه براسـاس مؤلفـه     

گیري چندمعیاره استفاده گردید. نتایج حاصله حـاکی از آن   هاي تصمیم عنوان یکی از روش تاکسونومی به
مقایسه با کشورهاي ترکیـه و امـارات متحـده    است که با استفاده از روش مربوطه، کشور اردن اگرچه در 

لیکن برقراري حکمرانـی    باشد، عربی از تنوع نسبتاً کمی در رابطه با بازارهاي هدف صادراتی برخوردار می
خوب در این کشور به ویژه در راستاي تنظیم مقررات و اجراي قوانین موجود از یکسو، پایین بودن درجـه  
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سبب شده تا این کشـور بـه     سیار اندك محصوالت صادراتی از سوي دیگر،بازبودن تجاري و نیز تمرکز ب
  بنـدي قـرار گیـرد. عـالوه بـر ایـن،       هاي خارجی در جایگاه اول رتبـه  پذیري در برابر تکانه لحاظ مقاومت

هاي خارجی و عملکرد نسبتاً مناسب این  گذاري هاي فراوان به منظور جذب سرمایه برخورداري از پتانسیل
پذیري این کشور با سایر کشورهاي  ر زمینه صدور محصوالت هایتک و نیز باالبودن قدرت رقابتکشور د

دهنـد کـه برقـراري     نتایج نشان مـی   پذیري این کشور افزوده است. عالوه براین، جهان بر میزان مقاومت
اي محصـوالت  پذیري بسیار باال و تنوع فراوان بازارهاي صادراتی بـر  حکمرانی بسیار خوب، قدرت رقابت

هـاي خـارجی    پذیري ایـن کشـور در برابـر تکانـه     ترین عوامل مؤثر در افزایش مقاومت کشور قطر از مهم
طوري که این کشور موفق به کسب رتبه دوم در میان کشورهاي منطقه گشته است.  شوند به محسوب می

هـاي مناسـب    شاخصاین در حالی است که کشورهایی چون سوریه و عراق به جهت عدم برخورداري از 
پذیري و صدور محصـوالت هایتـک و .... منجـر بـه      اقتصاد مقاومتی به ویژه در رابطه با حکمرانی، رقابت

هاي خارجی گردیده است. ایران نیـز بـه لحـاظ صـدور      پذیري این کشورها در برابر تکانه کاهش مقاومت
د. این کشـور بـه لحـاظ قـدرت     محصوالت هایتک پس از ترکیه در ردیف دوم کشورهاي منطقه قرار دار

باشـد، لـیکن برقـراري     پذیري و تنوع بازارهاي صادراتی نیز از جایگاه نسـبتاً خـوبی برخـوردار مـی     رقابت
هاي خارجی و .... سبب شده تا  گذاري هاي الزم براي جذب سرمایه حکمرانی ضعیف و عدم وجود پتانسیل

  بندي کشورهاي منطقه قرار گیرد. یزدهم رتبهپذیري در جایگاه س این کشور به لحاظ میزان مقاومت

  هاي سیاستی پیشنهادات و توصیه
با توجه به نتایج حاصله از ارزیابی کشورهاي منطقه خاورمیانه با استفاده از روش تاکسونومی، بـه منظـور   

 هاي اقتصادي خارجی پذیري کشورهایی که از مقاومت کمتري در مواجهه با تکانه افزایش میزان مقاومت
شود که کشورهاي مربوطه موارد ذیل را بیش از  باشند، توصیه می در مقایسه با سایر کشورها برخوردار می

 پیش مورد توجه قرار دهند:
  ایجاد شفافیت و جریان آزاد اطالعات در نظام اداري کشور؛ -
  به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوي دولت؛ -
  داخلی و تروریسم سیاسی؛ هاي قومی، منازعات تنشهاي سیاسی در پرتو کاهش  کاهش خشونت -
ها به نحوي که محـیط   ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ثبات در برنامه -

  بینی باشد؛ آینده اقتصادي و سیاسی قابل پیش
هبـود  تالش در جهت سازگارنمودن قوانین تجاري کشور با کشورهاي طرف مبادله تجاري به منظـور ب  -

  در روابط تجاري؛
  بر و پرهزینه؛ زمان  کاهش مقررات دست و پاگیر، -
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  زدایی از نظام اداري؛ هاي دولتی، رفع بوروکراسی و سیاست اصالح ساختار سازمان -
  هاي مستقل مبارزه با فساد. تأسیس کمیسیون -
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  ي عمومی کشور ها نهیهزیی در جو صرفهاقتصاد مقاومتی و 
  )ي ابالغی اقتصاد مقاومتیها استیس 16(بند 

  **مرتضی رضایی، *مجید رضایی دوانی

  چکیده
کـه   باشـد  یمـ ي ابالغی اقتصاد مقاومتی در راستاي تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار براي کشور ها استیس

یی در جـو  صرفهبر لزوم  ها استیساین  16ي خارجی صالبت خود را حفظ نماید. بند ها شوكدر مقابل 
ي مختلف بـر اسـاس انـدازه دولـت     ها بخشي عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در ها نهیهز

ي اخیر رشد چشمگیري داشته ها سالهاي زیاد دولت در امور گوناگون در  يگر يتصدکه به دلیل  است
ي اقتصـادي اسـالم در خصـوص معیارهـاي     هـا  شـه یانددر این مقاله آمده است مروري بر  آنچه است.

ي عمـومی دولـت،   هـا  نهیهزوضعیت فعلی  و در ادامه با تبیین روند گذشته و باشد یمعملکردي دولت 
یی در منـابع عمـومی دولـت    جـو  صـرفه  و راهکارهاي پیشنهادي براي تقلیـل  ها نهیهزبر  مؤثرعوامل 

  .شود یمپیشنهاد 
  ي عمومی.ها نهیهزیی دولتی، جو صرفهاقتصاد مقاومتی، : ها کلید واژه

  مقدمه. 1
هاي  اقتصادي ایران و پویایی و انعطاف آن در تحوالت پیش روست.  اقتصاد مقاومتی در پی تقویت بنیان

هاست با عبارات گوناگون در میان شعارهاي کشورهاي جهان سوم طنـین انـداز اسـت و     ایده مذکور سال
اند، ولی در  جام دادههاي فراوانی را ان کشورهاي عقب مانده براي رسیدن به شرایط پایدار اقتصادي تالش

ها کشور توانسته خود را از کمند عقب ماندگی نجات دهـد. البتـه عمـده     یکصدسال اخیر فقط اندکی از ده
اند گام مذکور را به خوبی بردارنـد. تحـوالت کـره     کشورهاي مذکور با حمایت کشورهاي صنعتی توانسته

سویی کشورهاي ژاپن، آلمان، ایتالیا و آمریکـا   جنوبی و مالزي داراي قابلیت بررسی در این زمینه است. از
هاي برتر آن زمان(انگلیس و فرانسه) اقتصاد فعال و قدرتمنـدي   توانستند با جداشدن از قدرت 19در قرن 

هاي مخرب جهانی اول و دوم نیز نتوانست آلمـان   اي که حتی جنگ را براي خود پایه ریزي کنند به گونه

                                                        
 علمی دانشگاه مفید. هیئت  *

 ریزي. دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه و برنامه  **
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ها توانستند در مـدت کمـی پـس از شکسـت در      ه قدرت جهانی خارج کند و آنو ژاپن و ایتالیا را از صحن
هـاي   توانند در مقابله با بحـران  جنگ دوباره خود را بازیابند. باید گفت اقتصادهاي قدرتمند امروزي که می

اقتصاد به صورت فعال عمل کند و از پویایی و انعطاف الزم برخوردار بـوده و مشـکالت اقتصـادي را بـا     
باشند که تمامی کشورهاي در حـال توسـعه    کند داراي واقعیت اقتصاد مقاومتی می ح علم برطرف میسال

  خواستار وصول به آن هستند. 
تـر   ایران پس از انقالب اسالمی خیزشی در این زمینه برداشت و حتی شرایط اقتصادي هرچه سـخت 

جنگ و پـنج برنامـه پـنج سـاله از     هاي اقتصادي دوران  شد تالش در این جهت بیشتر گشت.  برنامه می
جمله اقدامات در این زمینه بوده و هریک سهمی از آن را بر عهده داشته اسـت. تقویـت اقتصـاد بـومی،     
افزایش تولیدات کشاورزي و صنعتی، بهبود تکنولوژي، ارتقاي سطح علمی کشور و مـوارد دیگـر همـه از    

می، عمران و آبادانی، ارتقـاي آمـوزش و سـالمت،    هاست که براي رفاه عمو این قبیل است. در ایران سال
هاي اقتصـادي و اجتمـاعی کـاالي     هاي زیادي را انجام داده و توانسته در چارچوب سیاست دولت فعالیت

عمومی متعددي را تولید و در اختیار جامعه قرار دهد. نگاهی به آمارهاي رسمی در سه دهـه اخیـر نشـان    
هاي آن در ابعاد مختلف افزایش شدیدي داشته است.  ولی بـه علـت    دهد که درآمدهاي دولتی، هزینه می

ها رخ داده است. نوسان در  وابستگی شدید درآمدها به درآمد نفت و نوسان زیاد آن مشکالتی براي هزینه
هاي عمرانی ایجاد کرد که در دهـه اخیـر    هاي دولت به ویژه هزینه قیمت و فروش نفت، نوسان در هزینه

  ایم. ر در افزایش درآمد و کاهش آن بودهشاهد این امو
هـاي   تري مطرح شده است. ابـالغ سیاسـت   هاي اخیر بحث اقتصاد مقاومتی به صورت جدي در سال

بند که ابعاد متعددي دارد زمینه  24از سوي مقام معظم رهبري در  1392بهمن سال  29اقتصاد مقاومتی در 
. یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی تنظیم بودجه و تناسب هزینه اجراي آن را در کشور به طور وسیعی فراهم کرد

و درآمد است. کسري بودجه واقعی در کشور از مشکالت اساسی است. تراز عملیاتی بودجه معموالً با کسري 
ها، عوارض، درآمدهاي ناشی از مستغالت و متفرقه) قدرت تأمین  مواجه است و بخش درآمدي آن(مالیات

اي ناشی از فروش سرمایه مثل نفت و گـاز   ا ندارد و کسري مذکور با مازاد تراز سرمایههاي جاري ر هزینه
شود. براي بهبود وضعیت و کاهش نوسانات و ثبات اقتصاد و غلبه بر مشکالت بودجه دولت در  جبران می

  ها و حذف امور زائد نیست. شرایط فعلی راهی جز افزایش درآمدهاي پایدار یا کاهش هزینه
هاي عمـومی کشـور بـا تأکیـد بـر       جویی در هزینه ) صرفه16هاي ابالغی(بند ز بندهاي سیاستیکی ا

هـاي مـوازي و غیـر ضـرور و      سازي انـدازه دولـت و حـذف دسـتگاه     تحول اساسی در ساختارها، منطقی
شـود. بنـابراین سـؤال     ها تنظیم می باشد. مقاله حاضر جهت بررسی این بند از سیاست هاي زائد می هزینه

هاي عمومی کشور در چاچوب اقتصاد مقـاومتی   جویی در هزینه هاي صرفه صلی مقاله عبارت است از: راها
هاي عمـومی ایـران در حـال     هاي فرعی شامل: وضعیت هزینه در شرایط امروزي ایران کدامند ؟ و سؤال
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ي پیشـرفته از  ها کدامند؟ وضعیت ایران در مقایسه با کشـورها  حاضر چگونه است؟ عوامل مؤثر بر هزینه
  هاي عمومی کشور کدامیک قابلیت حذف یا ترمیم دارد؟  منظر اندازه دولت چگونه است؟ از میان هزینه

باشـد و بـر    روش تحقیق در مقاله تحلیلی توصیفی مستند بر آمار و اطالعات رسمی منتشر شده مـی 
شـود. از آنجـا کـه اقتصـاد      هـا داده مـی   هاي صورت گرفته جواب سؤال اي و تحلیل اساس منابع کتابخانه

گردد الزم است دیدگاه اقتصاد اسالمی نسبت به  مقاومتی در چارچوب اقتصاد اسالمی تعریف و تبیین می
هاي آن بیان گردد. از اینرو ساختار مقاله پس از بیان مقدمـه   گیري وظایف دولت و اصول حاکم بر تصمیم

گیـري دولـت،    ولت اسالمی، اصول حاکم بـر تصـمیم  گیرد. پیشینه تحقیق، وظایف د امور ذیل را در برمی
هـاي   هاي حذف یـا تـرمیم هزینـه    هاي عمومی کشور، مقایسه کشور با دیگر کشورها، راه وضعیت هزینه

  غیرضرور و جمع بندي و نتیجه گیري.

  پیشینه پژوهش. 2
ر ایـران از  هاي دولت د علل افزایش حجم فعالیت«) در مطالعه 1385مهدي تقوي و علیرضا صنیع دانش(

باشـد و از   هاي دولت در دوره مورد بررسی مـی  به دنبال دالیل نوسان حجم فعالیت» 1370تا  1350سال 
شود و فرضـیه عامـل    گیري می طریق آزمون رگرسیون مقدار وابستگی وظایف دولت به درآمد نفت اندازه

و به دلیل خارج از کنترل بودن شود  هاي دولت بیان می علت تغییر حجم فعالیت عنوان بهدرآمدهاي نفتی 
  هاي خود بکاهد. آن، دولت بایست براي کاهش بار مالی خود از حجم فعالیت

رویکردي براي تعیین اندازه بهینه دولت(بر مبنـاي بودجـه   «) در مقاله خود 1383علی اکبر قلی زاده(
را در قالب نظریه تولید و مدل  وري مخارج دولت اندازه بهینه دولت با استفاده از معیار بهره» عمومی دولت)

کند که به طور متوسط اندازه دولت در کل اقتصاد ایـران برابـر    کند. وي بیان می اقتصاد سنجی برآورد می
% و در کشورهاي صنعتی دوبرابر مقدار 29% است که این مقدار در کشورهاي درحال توسعه منتخب 21.4

شود که  ر رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادي نتیجه گرفته میباشد. همچنین با مطالعه ب مربوط به ایران می
تخمین زده  23.05و  23هاي دولت بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت دارد و نیز اندازه بهینه دولت در دامنه  هزینه

  باشد. بوده است بیشتر می 21.5که  1380تا  1343شود که از میزان حقیقی آن در دوره  می
ارزیـابی اثـر اقتصـادي    «اي بـا عنـوان    ) در مقالـه 1383تبی مجاوریـان( فـر و سـیدمج   یوسف محنت

بـر اسـاس   » 1357-1383درآمدهاي مالیاتی بر میزان مخارج جاري دولت در ایران: یک تحلیل تجربـی  
هاي جاري را مورد بررسی قـرار   هاي الگوي اقتصاد سنجی تأثیر هر یک از عوامل بر میزان هزینه تخمین

جـویی   وهش جهت افزایش درآمدهاي مالیاتی، منطقی کردن بودجه و اعتدال و صـرفه دهد. در این پژ می
شود تا ساختار درآمدهاي مالیاتی تغییر نماید، تغییـر در ترکیـب مخـارج بـه      در مخارج جاري پیشنهاد می

هاي اقتصادي مانند: کشاورزي، صنایع و معادن  اي و افزایش هزینه هاي سرمایه صورت افزایش در هزینه
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که مستقیماً مولد هستند انجام گیرد، تعداد کارکنان دولت کاهش و کارآمدي آن افزایش یابد و نیز ثبـات  
  نرخ ارز که عامل مهمی در کنترل فشارهاي تورمی است مورد توجه قرار گیرد.

، الگویی را براي بودجه دولت پیشنهاد »الگوي بودجه عمومی دولت«) در مقاله 1383محمد کردبچه(
گیـرد و بـدین صـورت از     اي دولت را به تفکیک امور در بر مـی  د که تمامی اقالم درآمدي و هزینهکن می

اي و درآمدي برخوردار است تا بتـوان آثـار ایـن     هاي مختلف هزینه انعطاف مناسبی براي تحلیل سیاست
هـاي   ی دادههاي مهم اقتصادي بیان نمود. در این الگو با مطالعه بـر سـري زمـان    ها را در شاخص سیاست

اي دولت به تفکیک بـا روش   هاي درآمدي و هزینه معادالت هر یک ردیف 1375الی  1350اقتصادي از 
بینـی میـزان هریـک در بودجـه      هـا پـیش   اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از آن

ـ  گیرد. و نیز راهکارهایی مانند: حذف معافیت هاي آتی صورت می سال اتی، کـاهش دانشـجویان   هاي مالی
آموزان به مدارس غیرانتفـاعی، افـزایش کـارایی در ادارات     درصدي دانش20مراکز آموزش دولتی، انتقال 

  گردد. اي پیشنهاد می دولتی جهت جلوگیري از عدم تعادل بودجه
بررسی تطبیقی ترکیب «اي با عنوان  ) در مقاله1384سیدمهدي حسینی، علیرضا غیبی و ایمان فدائی(

ترکیـب مخـارج عمـومی    » مخارج بودجه دولت بین گروه کشورهاي توسعه یافته، درحال توسعه و ایـران 
دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهاي منتخب شامل: آمریکا، انگلستان، دانمـارك، کانـادا،   

کنند.  را بررسی می 2003نروژ، کره جنوبی، ترکیه، مالزي، اندونزي، هند، آفریقاي جنوبی و ایران در سال 
% آن 25هـاي جـاري و    % آن هزینـه 75کـه   31.4شود که این نسـبت در ایـران    در این مطالعه بیان می

هاي عمرانی است که نشان از حضور مؤثر دولت در اقتصاد و نیز اعتبارات مناسب در بخش عمرانی  هزینه
خارج دولت در مقایسه با سایر کشورها شود که میزان م است. عالوه بر این در این پژوهش نشان داده می

در امور عمومی کمتر از کشورها کشـورهاي درحـال توسـعه و توسـعه یافتـه، در امـور دفـاعی بیشـتر از         
کشورهاي درحال توسعه و کمتر از کشورهاي توسـعه یافتـه، در امـور اجتمـاعی در جایگـاه نزدیـک بـه        

هاي مختلف در حـوزه   ه داري وظایف و مسئولیتکشورهاي توسعه یافته و در امور اقتصادي به علت عهد
اقتصادي، ایران میزان باالتري از کل مخارج خود را  نسبت به سایر کشورها به این بخش اختصاص داده 

اي و  است و بنابراین الزم است براي پیمودن مسیر صنعتی شدن میزان مخارج بیشتري در حوزه سـرمایه 
  دولت در بخش اقتصادي مورد توجه قرار  گیرد. زیربنایی هزینه شود و کاهش تصدیگري

هاي اقتصـادي بانـک    اداره بررسی و سیاست 29) در گزارش 1385حسین بازمحمدي و اکبر چشمی(
کنند اندازه دولت مرکزي در اقتصاد بسـیار زیـاد    بیان می» اندازه دولت در اقتصاد ایران«مرکزي با عنوان 

رانه انرژي و مابه التفـاوت نـرخ ارز در آن اسـت کـه بیشـتر آن      است که دلیل اصلی آن احتساب ارقام یا
شود اندازه بخش عمومی که شـامل دولـت    باشد. در این مطالعه بیان می مربوط به مخارج جاري دولت می

شود  درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می 72باشد، بیش از  ها و مؤسسات وابسته به دولت می و شرکت
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هاي دولـت در عرصـه    گري دهد. میزان باالي تصدي در سطح اقتصادي را نشان میکه تسلط زیاد دولت 
وري در منـابع   هـاي دولـت و نیـز کـاهش بهـره      اقتصادي باعث افزایش اختالالت در مقررات و سیاسـت 

و  44هاي اصـل   هاي خود را با سرعت بیشتري در جهت سیاست شود دولت برنامه گردد و پیشنهاد می می
  تدوین نماید. سند چشم انداز

تمرکـز زدایـی و منـافع تشـکیل     «) در مقالـه  1386مرتضی سامتی، محسن رنانی و مژگـان معلمـی(  
با اسـتفاده از ابزارهـاي مرسـوم اقتصـاد خـرد و در چـارچوب       » هاي محلی از منظر افزایش کارایی دولت

سیاست تمرکززدایـی  حاکثرسازي مطلوبیت مصرف کننده میانی، راهکار و رهیافت جدیدي در زمینه تأثیر 
کنـد کـه بـا     بر کارایی اقتصادي بخش اقتصادي ارائه شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیـان مـی  

ها و منافع نهایی تمرکززدایی کـه سـطح    فرض وجود دموکراسی و ثابت بودن سایر شرایط و  برابر هزینه
تواند اقتصـاد را   هاي محلی می ولتبهینه تمرکز زدایی وظایف دولت مرکزي است، واگذاري اختیارات به د

  در دستیابی به کارایی بیشتر و افزایش مطلوبیت از مصرف کاالهاي عمومی راهنمایی کند.
ترکیـب اجـزاي   «) در مقاله ي دیگري با عنوان 1387همچنین سید مهدي حسینی و همکاران فوق(

با استفاده از مدل رشد » دجه عمومیمخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادي با تأکید بر امور و فصول بو
درونزاي بارو و مطالعات اقتصاد سنجی معادالت همزمان تأثیر مخارج دولـت را در رشـد اقتصـادي مـورد     

دهد. نتیجه این پژوهش حاکی از نتیجه مثبت و معنی داري بـین مخـارج جـاري و رشـد      بررسی قرار می
رشـد اقتصـادي افـزایش    0.19خـارج دولـت   اقتصادي است که طی آن به ازاي افزایش یک درصـدي م 

یابد. همچنین سهم مخارج جاري، عمرانی، امور عمومی، امور اجتماعی، امور اقتصادي و امـور دفـاعی    می
باشـد و   مـی  0.02و  0.045،  -0.031،  0.08، 0.24،  -0.37در رشد تولید ناخالص سرانه  به ترتیب برابر 

نحوي تخصیص داد که توسعه و رشد اقتصادي را در پی داشته باشد اي را به  بنابراین بایست منابع بودجه
  هاي غیرکارا و جایگزینی درآمدهاي مالیاتی امکان پذیر است. که این امر با حذف تخصیص

» اندازه بهینه دولت در کشورهاي منتخب اسالمی«) در پژوهش 1387یداهللا دادگر و روح اهللا نظري(
هاي سري زمانی به صورت پانل براي  هاي رگرسیون در داده ی و آزمونبا استفاده از روش پیشنهادي آرم

کشور  46دهد که از  کند و نتیجه آن نشان می کشورهاي منتخب اسالمی اندازه بهینه دولت را بررسی می
تنها کشور بنگالدش میزانی برابر مقدار بهینه دارد و سایر کشـورها شـکاف قابـل تـوجهی بـا آن دارنـد.       

توجه اینکه اندازه دولت شرایط آن کشور بستگی دارد  و در ایران باالتر از مقدار بهینـه اسـت،    بنابراین با
هـا و   اقداماتی نظیر مدیریت منابع عمومی، افزایش کارایی از طریق تمرکززدایی، هدفمندي نظام پرداخت

  شود. سازي اندازه دولت پیشنهاد می افزایش بودجه عمرانی جهت بهینه
بیـان  » الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسـالمی ایـران  «) در مقاله  1391(اله مراد سیف

» فنریـت اقتصـادي  «کند تعابیر مختلفی در اقتصاد مقاومتی رایج شده است که نزدیک ترین آن تعبیر  می
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بیان شده است و اشاره به توان سیاست سـاخته یـک اقتصـاد بـراي بهبود(یـا       1است که توسط بریگاگلیو
موضوع توانایی براي بهبود سریع  2هاي برونزاي مخالف دارد. بنابراین در این مفهوم  انطباق با) آثار شوك

لـه  گیرید. در این مقا هاي تخریب کننده و توانایی ایستادگی در برابر آثار مخرب مورد بحث قرار می شوك
الگوي اقتصاد مقاومتی باتوجه به بیانات مقام معظم رهبري با چهار مؤلفه اساسی رشد اقتصـادي، عـدالت   
اقتصادي، ثبات اقتصادي و فنریت اقتصادي پیشنهاد شده اسـت. راهبردهـاي فنریـت اقتصـادي شـامل      

بیمـه داخلـی   طـرف، اسـتفاده از طـال،     راهبردهاي بازدارندگی(مانند اسـتفاده از ظرفیـت کشـورهاي بـی    
هاي نفتی، توسعه مبادالت پایاپاي تجاري)، راهبردهاي مقابله و حمایت از تولید ملی بـا تأکیـد بـر     کشتی

، راهبردهـاي  44هاي دانش بنیان، بهبود فضاي کسب و کار، اجـراي اصـل    خودکفایی، حمایت از شرکت
ی و اصـالح نظـام اداري و   جذب و ترمیم و اصالح الگوي مصرف مانند اصالح الگوي بودجه ریزي عموم

باشـد کـه    اي مـی  هاي انـرژي و منـابع یارانـه    راهبردهاي پخش و تضعیف جهت سهمیه بندي ارز، حامل
  بایست هم زمان و متناسب با موارد مختلف به کار گرفته شوند.  می

 هـاي  اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بـر دیـدگاه  «) در مقاله خود 1391سیدحسین میرمعزي(
کند از دیدگاه رهبري نظام اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصـادي   بیان می» مقام معظم رهبري

ها و اهداف نظام اقتصـادي   اسالم است که در وضعیت تهدید اقتصادي نظام برانداز دشمن با تغییر اولویت
در ایـن حالـت اسـتقالل    آید.  هاي کلی نظام پدید می و تغییر متناسب با آن در اصول راهبردي و سیاست

شـوند و   یابد و طبق آن برخی اصول مذهبی و راهبردي بازتعریف می اقتصادي بر سایر اهداف اولویت می
شود و از این راه بستر مناسب بـراي نتیجـه    همچنین جهاد اقتصادي بر مسئوالن کشور و مردم واجب می

  آید. راهم میها ف هاي کلی اقتصادي و تبدیل تهدیدها به فرصت بخشی سیاست
با رویکرد » مدل مفهومی اصالح ساختار نظام بودجه ریزي کشور«) در مقاله 1391محمدباقر نوبخت(

، GFSبودجه اقتصادي و به روش بودجه ریزي عملیاتی و با استفاده از دستورالعمل آمارهاي مالی دولـت  
دجـه ریـزي را بـا معیارهـا و     هاي مطلـوب بو  مدل پیشنهادي براي سند بودجه ارائه داده است که ویژگی

استانداردهاي جهانی داراست. در این حالت با توجه به اسناد باالدستی نظـام الیحـه بودجـه کـل کشـور      
شامل اطالعات شفاف از آخرین وضعیت کشـور و عملکـرد قـانونی برنامـه      -مشتمل بر گزارش توجیهی

هاي  اهداف با توجه به شاخص شامل چگونگی تحقق-هاي کمی، سند بودجه اقتصادي مستند به شاخص
بینی منـابع مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از       مفروض وآثار آن در زندگی مردم و سند بودجه عملیاتی شامل پیش

هاي بخش عمومی کـه بـا اسـتفاده از     و نیز گزارش تفصیلی و شفاف از بودجه دستگاه GFSدستورالعمل 
  شود. ریزي بر مبناي عملکرد تهیه می بودجه

اقتصاد مقاومتی؛ نمـاد مـدیریت جهـادي در اقتصـاد     «) در مقاله 1393زاوئی و علی زیرکی(مرتضی ه
                                                        

1. Briguglio 
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هاي گذشـته   با تحلیل مفهوم رانت و اقتصادهاي رانتیر و تطابق آن با کشور ایران در دهه» سیاسی ایران
ر حـال  کند ریشه مشکالت اقتصادي کشور ساختاري بوده و چاره کار اصالح این ساختار است. د بیان می

حاضر که وابستگی کشور ما به خارج کمتر شده است با مدیریتی صـحیح در قالـب راهبردهـاي اقتصـاد     
  توان این تهدید را به فرصت تبدیل نمود و به استقالل اقتصادي دست یافت. مقاومتی می

 مبانی نظري . 3
  وظایف اقتصادي دولت اسالمی. 1.3

  عدالت اقتصادي .1.1.3
ترین اهداف تشکیل دولت تأمین عدالت اقتصـادي اسـت و آن بـدون حضـور دولـت       بدون شک از مهم 

کردند هیچگاه نتوانستند آن را لمس کننـد.    یابد. جوامعی که عدالت را از عملکرد بازار طلب می تحقق نمی
ي بـه تبعـیض در   تحقق عدالت اقتصادي به امور متعددي وابسته است. از آنجا که خروج از عدالت اقتصاد

هـا و ایجـاد فاصـله طبقـاتی و      استفاده از امکانات عمومی و منابع طبیعی، گسترش فقر، اجحاف در قیمت
  هاي متعددي براي تحقق عدالت اقتصادي تعبیه شده است. امور دیگر وابسته است در مکتب اسالم راه

  ایجاد فرصت برابر در استفاده از  انفال و منابع عمومی  .1.1.1.3
هاي طبیعی که در اختیار امام، دولت و بخش عمومی است براي عموم مردم جعل شده و همه در آن  ثروت

برداري کنند.  دهد تا بتوانند با کارکردن از آن منابع بهره سهیم هستند. دولت فرصت برابر براي همه قرار می
ساوي هستند. در زمان صدر اسالم المال باید براي همه مردم اختصاص یابد و همه در استفاده از آن م بیت

شد. سیاست پیامبر آن بود که  المال بین تمام مردم توزیع می المال در امور معین مازاد بیت پس از صرف بیت
  داد.  به طور مساوي میان مسلمانان تقسیم شود و تفاوتی میان تازه مسلمان و مسلمانان اولیه قرار نمی

  هکار ناتوان رفع فقر و  اداي دین بد  .2.1.1.3
کسانی که توان کار ندارند، ولی براي مخارج عادي زندگی نیاز به درآمد دارند دولت همچون اغنیاء وظیفه 

) زوال 1417ها به آنان اختصاص دهد و فقر آنان را مرتفـع سازد(الصـدر،   دارد درآمد متناسب با وضعیت آن
ت اقتصـادي اسـت. فقـر در حـدي بـه حـال       ترین راهبردهاي تحقق عدال سایه شوم فقر از جامعه از مهم

داند. بدهکاران که توان پرداخت بـدهی خـود    شخص و جامعه مضر است که پیامبر آن را همسایه کفر می
  شود.  ها کمک می المال به آن را ندارند و در ضیق و سختی هستند از بیت
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  مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان  .3.1.1.3
قبل از ارتحال به امیرمؤمنان این بود که بر منبر اعالم عمـومی کنـد کـه هـر      از آخرین سفارشات پیامبر

کس اجرت کارگر را کم کند جایگاه خود را در جهنم مهیا سازد، و به امـام سـفارش کـرد کـه مبـادا بـه       
کشاورزان و کارگران در حضور او ظلم شود و بیش از مالیات که بر زمـین قـرارداده شـده از آنـان گرفتـه      

.گرچه دولت باید کار مردم را به خود آنان واگذارد و از دخالت خـودداري کنـد، ولـی بـا     )1417لصدر،ا(شود
شود که در شرایط سختی قرار دارنـد. در   توجهی به روابط اقتصادي میان آنان باعث ظلم به کسانی می بی

ر دسـتمزد کمتـري   شرایطی که بیکاري در جامعه فراگیر است، کارفرمایان معموالً براي کسب سود بیشت
پردازند. دولت براي تعیین دسـتمزد و   پردازند و از وضعیت بازار سوء استفاده نموده و حقوق افراد را نمی می

هاي مختلفی پیش رو دارد؛ مثل تعیین آن در بازار کار بخش عمومی و سـرایت آن   یا تعیین حداقل آن راه
  ).1383به بخش خصوصی و یا تعیین آن به صورت قانون(رضایی، 

  نظارت بر بازار .4.1.1.3
شـود مثـل: احتکـار،     نظارت بر بازار و ممانعت از اقدامات ظالمانه کـه مـانع تحقـق قیمـت عادالنـه مـی      

رباخواري، انحصار در خرید یا فروش و مشابه آن از وظایف دولت است. تحقق عدالت اقتصـادي در بـازار   
شود مسیر طبیعی تعیین قیمت انحراف پیـدا   اعث میمبتنی بر تحقق قیمت عادالنه است و هر امري که ب

کند باید نابود شود. قیمت احتکاري قیمت ظالمانه است و دولت براي تحقق عدالت اقتصادي باید نظـارت  
کردنـد   شدند قیمت کاال را تعیین نمی ها را مدنظر قراردهد. البته پیامبر و امام  که مانع احتکار می بر قیمت

). مشابه احتکار که نوعی انحصار در توزیـع اسـت   1306سپردند(حکیمی، واقعی بازار میو آن را به عوامل 
شـود و باعـث    هاي تعادلی مـی  وجود انحصار در تولید(خرید یا فروش) است. انحصار نیز باعث تغییر قیمت

اي هـ  هاي باالتر است. وجود انحصار هرگاه باعث ایجاد قیمـت  خروج تعدادي از متقاضیان و تعیین قیمت
کاذب شود باید رفع شود. البته گاه انحصار به صورت طبیعی وجـود دارد و رفتـار انحصـار گرایانـه شـکل      

) 279) ربا از اموري است که بر خالف عدالت و به تعبیـر قـرآن ظلـم اسـت(بقره/    1379گیرد(رضایی، نمی
فروش کاالهـاي  همچنین هر عاملی که باعث شود معامالت از مسیر طبیعی خارج شود مثل بیع مضطر، 

تولیدکنندگان اطراف شهر توسط تجار شهر، غـش در معاملـه، خریـد و فـروش کـاال بـه کیفیـت پـایین         
گیرد. بازار اسالمی چه  بخصوص کاالهاي خوراکی و بهداشتی؛ این امور تماماً تحت نظارت دولت قرار می

گرفتند(الصدر،  د بازخواست قرار میدر زمان پیامبر و یا امیرمؤمنان کامالً تحت نظارت بوده و متخلفان مور
). وظیفه اصلی دولت در مسائلی که بر عهده بخش خصوصی است، نظارت و هـدایت و کمـک بـه    1417
  خواري غیرصحیح است. سازي و جلوگیري از انواع رانت شفاف
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  ایجاد زمینه مناسب براي اشتغال بیکاران .5.1.1.3
ها، درآمدهاي مالیاتی) و اختیاراتی که در  در اختیار دارد(داراییاي که  دولت باید باتوجه به امکانات گسترده

) براي پدیده شوم بیکاري کـه آثـار بسـیار    …گذاري، جعل قوانین و مقررات و حوزه اقتصاد دارد(سیاست
ـ   ماندگی اقتصادي می منفی بر فرد و جامعه دارد و زمینه انحرافات اجتماعی و عقب هـایی را   حـل  راه شود 

ها را فـراهم کنـد؛ نقـل     هاي عمومی به بیکاران زمینه اشتغال آن و با اعطاي بخشی از دارایی پیش بگیرد
اي تهیـه کـرد تـا بتوانـد خـارکنی کنـد و نیـاز خـود را برطـرف           شده که پیامبر براي فرد فقیـري تیشـه  

سرمایه و  ). این امور ضمن ایجاد اشتغال براي بیکاران از ایجاد انحصار براي صاحبان1375سازد(مجلسی،
  ).1421سازد(الصدر، تر می کند و جامعه را به عدالت نزدیک کاهش سهم نیروي انسانی جلوگیري می

  توازن اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی .6.1.1.3
تـدریج   خـورد کـه بـه    اي رقم می اگر جامعه به حال خود گذاشته شود حتی در بازار رقابتی شرایط به گونه

بایسـت عـالوه بـر     شوند. براي کاهش فاصـله درآمـدي مـی    از بازار خارج می دهد و برخی انحصار رخ می
هاي جامعه کاست و فاصله  حمایت از طبقات پایین جامعه و تأمین حداقل معیشت براي همه، از درآمد قله

تواند مالیات متغیر حکومتی بر حسب شرایط تعیین کند تا صاحبان درآمـد بسـیار    را کاهش داد. دولت می
هاي کسب درآمد مثل: ربا،  رچه بیشتر در امور عمومی مشارکت کنند. البته جلوگیري از برخی روشباال ه

  .)1421الصدر،(احتکار و مراقبت بر وضعیت بازار نیز از عوامل ایجاد توازن و کاهش فاصله طبقاتی است

  استفاده بهینه از اموال عمومی .2.1.3
از ابتدا در اختیار حاکم و بخش عمومی قرارگرفته است. حـاکم  ها و منابع متعددي  در نظام اسالمی دارایی

گري، اجاره، مشـارکت و یـا    هاي واگذاري، تصدي تواند بر حسب مصالح براي انجام و اداره آن از شیوه می
هاي آباد است که به اشخاص واگذار شـده اسـت.    غیر آن استفاده کند. خراج درآمد حاصل از برخی زمین

).بـراي  1373المال اسالمی بوده است(رضـایی،  ها بهترین وسیله تأمین بیت ر طول سالدرآمد سرشار آن د
هاي علمـی   بایست از روش روي می تخصیص بهینه و جلوگیري از اسراف و تبذیر و رعایت اعتدال و میانه

را  بهره گرفت و از افراط و تفریط جلوگیري کرد. هر روشی که بتواند با کمترین هزینه بیشـترین بـازدهی  
ها اولویت دارد. عقـل بشـري در تصـمیم     تحقق بخشد، روش مطلوب است و از نظر شرعی بر دیگر روش

گیري مربوط به جامعه منافع عموم را بر منافع افراد خاص، تأمین مصلحت دائمی و طوالنی مـدت را بـر   
غیـر از نیازهـاي   دارد. دلخوش کردن به تأمین نیازهـاي زود گذر(بـه    مصلحت کوتاه و زود گذر، مقدم می

دار کردن توانمندي اقتصادي باعث ایجاد ضـررهاي زیـاد    ضروري و ضامن حیات انسان) و غفلت از ریشه
بنـدي   پردازد. امروزه بودجه خواهد شد. عقل انسان در تزاحم تأمین نیازهاي گوناگون به اولویت سنجی می
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هاي علمی بـراي تخصـیص بهینـه     از روشگیري  دولت با توجه به اهداف و نیازهاي متعدد، نیازمند بهره
هاي مورد استفاده باید همـاهنگی آن بـا اهـداف و نیازهـاي جامعـه       است. نکته قابل توجه اینکه در مدل

  اسالمی تایید شود.

  امنیت اقتصادي  .3.1.3
 هـاي اصـلی امنیـت    مندانه، و حفظ اموال مردم از تجاوز و سرقت از نشانه حمایت از مالکیت و کار شرافت

اقتصادي است. مردم براي کار در محیط اسالمی باید مطمئن باشند که اگر از طریـق قـانونی بـه ثـروت     
توانند بـا   ماند می ها می دست پیدا کردند و حقوق قانونی و اجتماعی را پرداخت کردند از آنچه در اختیار آن

توانـد امنیـت    نین و مقررات میها را ندارد. قوا کمال آرامش استفاده کنند و کسی حق تعرض به اموال آن
اي است  ایجاد کند و با اجراي کامل و نظارت بر آن امنیت به جامعه داده شود. جامعه داراي امنیت، جامعه

که متخلف از قوانین تنبیه و رفتار مطابق قانون تأیید شـود. اگـر از کسـی حقـی ضـایع شـد بایـد بـه او         
اند که از آن حضرت کراراً شنیدم: لن  اشتر از پیامبر نقل کرده برگردانده شود. امیرمؤمنان در نامه به مالک

اي که در آن حق ضعیف بدون لکنـت   تقدس اُمۀ الیؤخذ للضعیف فیها حقه من القوي غیر متَتَعتع؛ جامعه
ها بـراي نقـل و انتقـال     ). امنیت راه439، 53البالغه، نامه  زبان از قوي باز ستانده نشود مقدس نیست(نهج

هاي مغشـوش و جعـل اسـناد از امـور      هاي جعلی و سکه ، امنیت در بازار پولی و ممانعت از جعل پولکاال
اي  کند که اگر حاکم مهربان باشد مردم فعالیت گسـترده  الزم براي هر جامعه است. ابن خلدون تأکید می

رود و بازارهـا   از بـین مـی  دهند. ولی اگر به اموال مردم تجاوز شود انگیزه کار مردم  براي آبادانی انجام می
شود، منطقه خالی از فعاالن اقتصادي شده و شهرها رو به  کساد گشته و آبادانی و رونق شهرها کاسته می

  کند(ابن خلدون). ویرانی خواهد گذاشت و این وضعیت به دولت هم سرایت می

  گسترش عمران و آبادي .4.1.3
)؛ او 61(هود/هو أَنشَأَکُم مـنَ األَرضِ واسـتَعمرَکُم فیهـا    عمران و آبادانی وظیفه انسان بر روي زمین است.

شما را از زمین پدید آورد و از شما آبادي در آن را خواست. این وظیفه بـر دوش تمـام افـراد نهـاده شـده      
هاي خـود را بـراي عمـران و آبـادي      است. دولت نیز باید در این راستا حرکت کند و تصمیمات و سیاست

ا، روستاها بسیج کند و از همکاري با مردم بـراي احیـاء و عمـران کوتـاهی نـورزد. امیرمؤمنـان در       شهره
اند: جبایۀ خراجهـا و   گانه برعهده مالک را عمارت بالد ذکر کرده 4صدرنامه به مالک اشتر یکی از وظایف 

الح مـردم و آبـادي   جهاد عدوها و استصالح أهلها و عمارة بالدها؛ جمع آوري خراج، جنگ با دشمن، اصـ 
سـازي   هاي مردم استفاده کند و با مـدیریت و تصـمیم   تواند براي آبادي زمین از توانایی شهرها. دولت می

هـاي متغیـر یـا اجـاره بـر       زمینه آبادي کشور را فراهم کند. در سیاست مالیاتی بایـد مقـدار نـرخ مالیـات    
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اي در ارتبـاط بـا    ارد نیایـد. سیاسـت تعرفـه   هاي دولتی و غیر آن در حدي باشد که به تولید ضـرر و  زمین
اي از تولیدات ضروري، کمک به بخش خصوصـی در بـاال بـردن تولیـد      واردات و صادرات، حمایت یارانه

سـازي بـراي    همگی باید در راستاي گسترش عمران و آبادي با تکیه بر دیگر اهداف باشـد. مهـم زمینـه   
بایست هزینه  گر مردم به امري قیام نکردند دولت میفعالیت بخش مردمی است. ولی در شرایط ضروري ا

گیـرد نیازمنـد دخالـت و     کند. انجام برخی امور اقتصادي که جز به هزینه و تصمیم دولـت صـورت نمـی   
ها و دیگـر امـور زیـر بنـایی بایـد       ها، سدها، دژهاي دفاعی، بنادر، پل گري دولت است. ساخت راه تصدي

سـازي   هـایی را بـراي خانـه    لی را براي بازار اختصاص دادنـد و زمـین  توسط دولت ساخته شود. پیامبر مح
نمودند. در  ها و رفع موانع معابر تالش می نامه توجه ویژه داشته و براي گسترش راه تقسیم کردند، به پیک

زمان فتح عراق ساخت دو شهر کوفه و بصره توسـط دولـت صـورت گرفـت. در مصـر بخشـی از درآمـد        
هاي آبرسانی اختصاص یافت. حفر ترعه میان فسطاط و بندر  پل، ترعه و ترمیم شبکهالمال به ساخت  بیت

ها  ). دولت1406سوئز براي تردد کشتی میان حجاز و مصر از اقدامات مهم در دورة خلیفه دوم بود(الصدر، 
ـ  ها و دیگر تأسیسات زیربنایی را بـراي امـور نظـامی بـه عهـده مـی       ها، جاده عمدتاً احداث پل د. در گرفتن

هاي آبرسانی و حفـر قنـات    کشورهایی که آب از مشکالت اساسی است(مثل مناطق شرقی) توسعه شبکه
هاي مردمی اسـتفاده   نیازمند مدیریت و یاري دولت بوده است. دولت باید تالش کند با مدیریت از توانایی

هاي زیر بنایی و مـواردي   گذاري در مورد سرمایهها از بین نرود.  ها یاري رساند ولی آزادي آن کند و به آن
که بخش خصوصی امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتی به ناچار باید اقدام کند. دولـت علـوي   

هاي آن درخواست گروهی از مـردم بهقبـاذات    گرفت. از نمونه در ساخت امور زیر بنایی از مردم کمک می
واست حمایـت و کمـک مـالی در الیروبـی نهـر      است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاري درخ

  .)1378(ذاکري، کردند

  رفاه عمومی و توسعه اقتصادي .5.1.3
هاي الهی و برخورداري از رفاه و آسایش و ایجاد رشد و توسعه اقصادي در کنار  مندي بیشتر از نعمت بهره

می در ابتدا تشکیل روز گذاري دولت باشد. جامعه اسال گیري و سیاست تواند هدف تصمیم دیگر اهداف می
شد در بین افـراد جامعـه    بروز وضعیت بهتري براي مردم ایجاد کرد. اموال عمومی به هر مقدار افزوده می

گذاري فراوان و تحقق رفاه عمومی  شد. اصوالً دوام دولت بدون وجود درآمدهاي زیاد و سرمایه تقسیم می
ن مـأیوس از حملـه بـه کشـور باشـد، داشـتن       گیرد. داشتن قدرت دفاعی در حدي که دشـم  صورت نمی

هاي زیاد براي توزیع بین نیازمندان و تحقق عدالت اقتصادي، گسترش امور زیربنایی، تحقیقـات و   مالیات
علوم و فنون که همه از اهداف اصلی تشکیل نهاد دولت است بـدون توسـعه اقتصـادي و افـزایش رفـاه      

  عمومی و درآمدهاي جامعه میسر نیست.
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  زنی برتر استقالل اقتصادي و قدرت چانه .6.1.3
شود و عمالً جامعه تحت سلطه بیگانـه   از آنجایی که عدم استقالل اقتصادي باعث ضرر و زیان جامعه می

هـاي اقتصـادي بایـد بـه      گیرد و این با اصل استقالل نظام تنافی دارد مجموعه تدابیر و سیاسـت  قرار می
ته بر همگان معلوم است که استقالل اقتصادي با خودکفایی بـه  سمت تحقق استقالل اقتصادي باشد. الب

معناي تولید تمام نیازهاي کشور در داخل متفاوت است. مهم آنست که قـدرت خـارجی نتوانـد بـر امـور      
داخلی سلطه پیدا کند. چه بسا کشوري اکثر کاالهاي خود را از خارج از مرز تهیه کنـد ولـی در شـرایطی    

زنی باالیی برخوردار است. استقالل اقتصادي مدنظر اسالم کامالً با برقـراري   چانه قرارگرفته که از قدرت
  ارتباط با جهان خارج هماهنگ است.

اهداف ذکر شده همه از اهمیت زیادي برخوردار هستند و اگر به تمام احکام دینی عمل شود تمـامی  
مقـدم شـود بـدون شـک عـدالت و      یابد ولی ممکن است گاه برخی نسبت به دیگر امور  اهداف تحقق می

  امنیت دو هدف مهم است که نسبت به دیگر اهداف در اولویت هستند.

  گیري دولت معیارهاي تصمیم. 2.3
باتوجه به شرایطی که براي انتخاب کارگزاران دولتی مطرح شد، چنانچـه شـرایط فـوق مراعـات شـود و      

ود عامل به حـدود و قـوانین دینـی باشـند     اعتقادات و باورهاي دینی تقویت شود و رهبران اصلی نظام خ
این معیارها را از مجموع مطالب دینـی  گیرد.  گیري بخش دولتی براساس معیارهاي زیر صورت می تصمیم

  ایم. بدست آورده

  اصل مصلحت عمومی  .1.2.3
  گیري است. گیري دولت براساس تشخیص مصالح عامه است. منافع ملی و عمومی اساس تصمیم تصمیم

  اصل معنویت .2.2.3
  گیري دولت باید در جهت ارتقاي امور معنوي باشد و به هیچ وجه ضرري به آن وارد نسازد. تصمیم

  اصل محبت به مردم .3.2.3
رابطه دولت و مردم رابطه خدمتگزاري است نه ریاستی، حاکم همچون پـدر رئـوف و کـارگزاران وکـالي     

ها عمل کنند. اموال در اختیار دولت براي خدمت و  نمردم هستند که باید براي اغراض معقول و متعارف آ
  رفاه آسایش مردم است.
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  اصل اعتماد دولت و بخش خصوصی  .4.2.3
دولت و بخش خصوصی رقیب همدیگر نیستند. بلکه باید شرایطی ایجاد شـود کـه بـه همـدیگر اعتمـاد      

  داشته و کمک همدیگر باشند و منافع جامعه را تضمین کنند.

  جویی و استفاده بهینه از منابع رفهاصل ص  .5.2.3
استفاده از اموال عمومی باید با دقت تمام صورت گیرد و از هرگونه اسراف و تبذیر خودداري شـود. منـابع   

کند  عمومی باید در حد و اندازه مورد نیاز به کار گرفته شود. امیرمؤمنان به کارگزاران خود توصیه أکید می
هم نزدیک کنید و به مطالب ضروري اکتفا کنید و از درشت نوشـتن کـه    که در نوشتن نامه خطوط را به

شود خودداري کنید، چرا که اموال مسلمین تحمل ضرر را ندارد؛ البتـه بـه    جا از کاغذ می باعث استفاده بی
ک و ها را بنگارد فرمود: ألقْ دوات دبیر خود عبید اهللا بن ابی رافع دستور میدهد که با خط خوش و زیبا نامه

البالغـه،   أطلْ جلفۀ قلمک و فرِّج بین السطور و قَرْمط بین الحروف فانّ ذلک أجدر بصـباحۀ الخـط (نهـج   
). در دوات لیقه بینداز، نوك قلم را بلند بگیر. میان سطرها فاصـله قـرار ده و حـروف را    315،530حکمت 

ه به اینکه اسـناد دولتـی بایـد بـه     کند. بنابراین ضمن توج نزدیک هم بنویس که این امور خط را زیبا می
المـال بایـد    اي نوشته شود که دیگران بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند در مصـرف مـواد و بیـت    گونه

  نهایت دقت صورت گیرد.

  گیري و تقنین اصل شفافیت و وضوح در تصمیم .6.2.3
اقتضـاي اختفـا دارد، بایـد بـه     آنچه را دولت بنا دارد عمل کند جز در امور امنیتی که مصـلحت عمـومی   

صورت دقیق و واضح به اطالع مردم برسد تا هر کس دایرة عمـل خـود را تشـخیص دهـد. قـوانین بـه       
اي وضع شود که از ارتکاب تخلف جلوگیري کند و مردم مجبور به تخلف نشوند و مردم بـراي فهـم    گونه

  آن نباید دقت زیادي صرف کنند که این نوعی اسراف است.

  گري اصل کاهش تصدي .7.2.3
کند که دولت ساالري به حـال مـردم    امر فوق همیشه مورد تأکید بوده و تجربه بشري نیز آن را تأیید می

دارد که به امر تجارت و کشاورزي اشتغال داشته باشند، چـرا   مضر است. ابن خلدون سالطین را برحذر می
تواند با قدرت مـالی و قـدرت نظـامی     دارد و می شود. زیرا سلطان اموال بسیاري که به مردم ضرر وارد می

گیري کنند. انحصـار دولـت در    توانند از نوسانات بازار بهره بازار را از وضعیت عادي خارج سازد و افراد نمی
کند و این امور باعـث کسـادي کـار تجـارت و      اي را براي مردم ایجاد می خرید و فروش مشکالت عدیده

  کنند. یابد و افراد از حضور در بازار خودداري می ات این بخش کاهش میتدریج مالی کشاورزي شده به
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  سازي اصل ذخیره .8.2.3
المال عدم ذخیره کردن آن و تسریع در صرف آن  هاي پیامبر اکرم اسالم  در تخصیص بیت از جمله شیوه

ایـد تـأمین   و تأمین نیازهاي ضروري بود. در زمان پیامبر نیازهاي ضروري متعـددي وجـود داشـت کـه ب    
کردنـد تـا بـا توزیـع امـوال       شد. همچنین سطح معیشت یاران پیامبر در حد پایین بود و لذا تالش می می

هاي متمادي را برطرف سازند، به ویـژه آنکـه    عمومی وضعیت مالی آنان را بهبود ببخشد و مشکالت سال
اموال خود را در مکه از دست دادند بخش مهمی از یاران پیامبر را فقرا و بردگان آزاد شده و یا کسانی که 

دادند. نکته دیگر آنکه رفتار پادشاهان و دولتمردان ساسانی و یا رومی این بود که اموال زیادي  تشکیل می
کردند و به جاي صرف آن در امور ضروري جامعـه و   هاي دربار ذخیره می را نزد خود و براي تأمین هزینه

بخشیدند، و امـوال متعـددي را بـراي خـود و      لی خود را بهبود میارتقاي سطح درآمدي مردم، وضعیت ما
المـال عمـل    عـدم ذخیـره کـردن بیـت      دادند. بدون شک آنچه پیامبر گرامی درباره خانواده اختصاص می

هاي مورد نیاز را تأمین کنـد   کردند براي جلوگیري از گسترش چنین رفتاري بود. چنانچه دولت هزینه می
شـود کـه    اي نمـی  یابد و شرایط به گونـه  بود یافته و رابطه مردم و دولت بهبود میوضعیت عموم مردم به

مردم مجبور به قیام و خلع خلیفه از قدرت شوند و یا آنکه دولت براي حفظ وضع موجـود بـه اسـتبداد رو    
رد. البته هاي بعد ذخیره ک هاي سالیانه است. الزم نیست براي سال آورد. در واقع درآمد سالیانه براي هزینه

انداز باشد و یا براي شرایط اضطراري مثل: جنـگ، زلزلـه و ماننـد آن     اگر تأمین مالی امري محتاج به پس
هاي احتیاطی نگه دارد، این امور منافاتی بـا سیاسـت پیـامبر     اي را براي هزینه دولت باید درآمدهاي ویژه

ت و امـوالی در اختیـار نداشـت قـرض     اکرم ندارد. زیرا ایشان در شرایطی که هزینه ضروري وجـود داشـ  
گرفت. حال اگر دولت براي هزینه ضروري سال آینده و جلوگیري از استقراض، بخشی از اموال را نگه  می

داشته تا در هنگام آن محتاج به قرض نباشد، این راه صحیح است. البته هزینه ضروري امسال مقـدم بـر   
نجی صورت گیرد و شدت ضـرورت و اهمیـت هـر یـک     هزینه ضروري سال آینده بوده و باید اولویت س

  معلوم شود، تا بر اساس آن تصمیم گیري صورت گیرد. 

  اصل عدم اسراف و تجمل در تأمین هزینه کارگزاران دولتی .9.2.3
استفاده از اموال عمومی باید در چارچوب معین صورت گرفته و دست مسئول در صرف اموال براي خـود  

گري از آن حضرت نقل شـده کـه مـردي را بـه کـاري واداشـت. وقتـی از حـوزه         باز نباشد. در حدیث دی
مأموریت برگشت مقداري از اموال را برداشت و گفت ایـن امـوال بـه مـن هدیـه داده شـد. حضـرت در        

گویند این اموال به من هدیه شده آیا اگر در خانه  فرستیم می سخنرانی خود اعالم کرد: چرا عمالی که می
شـوند کـه    دادند. سوگند به خدا این افراد در حالی در قیامت محشـور مـی   به او هدیه می خود نشسته بود

اموال) برگردن او سنگینی کند. عمال حکومتی حق برداشت بیش از سهم خود را ندارنـد. پیـامبرخود بـه    
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ل کرد. این امر آنقدر واضح و روشن بود کـه دو خلیفـه بعـدي هـم بـراي خـود امـوا        مقدار کمی اکتفا می
خلیفـه    دادند. متأسفانه فکر اموي در دوره محدودي اختصاص داده و اجازه استفاده به بستگان خود را نمی

سوم حاکم شد و عمال حکومتی براي خود اموال بسیاري ذخیره کردند. امیرمومنان با روش خـود تـالش   
مـان بـن حنیـف مشـهور     کرد سیره پیامبر را احیا کند. زهد حضرت و نامه همراه با عتـاب ایشـان بـه عث   

کرد، بلکه بخش مهمی از اموال شخصـی را   ). او نه تنها از اموال عمومی برداشت نمی1380است(رضایی، 
المـال توسـط دختـر حضـرت و عتـاب       کرد. جریان عاریه گرفتن گردنبنـد بیـت   نیز میان مردم تقسیم می

 هایی از ایـن مـوارد   ورد با عقیل نمونهالمال و قضیه برخ دار بیت حضرت به علی بن ابی رافع کاتب و خزانه
هاي مربوط به مسئوالن باید به مقـدار ضـروري اکتفـا     ). در هر صورت در امر هزینه1375است(مجلسی، 

المال است. براي مردم قابل پذیرش نیست که مدیران دولتی  شود و این اصل مهم و اساسی درصرف بیت
  خود تدارك کنند.ها زندگی مرفهی براي  المال و مالیات از بیت

  ها و وضعیت فعلی کشور هزینه. 4
هـاي بخـش    گـردد، هزینـه   هایی که از سوي دولت در مقابل دریافت کاال و خدمات پرداخـت مـی   هزینه

  شوند: شود که به دو دسته تقسیم می عمومی نامیده می
منقـول و ایجـاد    هایی که براي نگهداري از اموال منقول و غیـر  هزینههاي اداري و اجرایی: به  هزینه

گوینـد کـه بـراي مثـال شـامل:       یک مکان مشـخص مـی  تسهیالت الزم براي اجراي عملیات یا نظارت 
، ارتباطات، اجاره، خدمات قراردادي عام و خاص، لوازم و ونقل حملهاي مأموریت،  مواردي همچون هزینه

 شد.با گیرد می هایی که به تشخیص مقامات انجام می موارد مصرف شدنی و هزینه
 باشند: هاي عمومی اقتصادي که شامل سه دسته می هزینه
گردنـد و شـامل    هایی هستند که در آینده موجب درآمد براي کشور مـی  اي: هزینه هاي سرمایه هزینه

 باشند. هاي عمرانی می وسایل و تجهیزات اداري و طرح
مستقیمی در آینـده ندارنـد.   کنند ولی سود  هاي جاري: که در زمان مصرف منافعی را ایجاد می هزینه

هاي امـوال و   این هزینه در بودجه کشور شامل: جبران خدمات کارکنان، استفاده از کاال و خدمات، هزینه
 باشند. ها می دارایی، یارانه، کمک بالعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه

ـ  هاي انتقالی شامل هزینه هزینه ه اقشـار آسـیب   هایی است که از سوي دولت به صورت یک طرفه ب
شود و انواع مختلفـی از جملـه کمـک و اعانـه بخـش       پذیر و یا واحدهاي مشخص در قانون پرداخت می

 شود. عمومی، کمک و اعانه به شرکت خصوصی، بازپرداخت وام و دیون را شامل می
عالوه بر این بخش عمومی شامل سایر مؤسسات و نهادهاي عمـومی کشـور ماننـد: شـهرداري هـا،      

باشد که در طرح بحث و رسـیدن بـه    ي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیره نیز میها شرکت
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ها نیز  توجه کـافی صـورت    هاي بخش عمومی است بایست به آن هدف مقاله که صرفه جویی در هزینه
  گیرد.

عوامـل و   هاي عمومی کشور، برخـی  البته باید به این نکته نیز توجه نمود که در نگاه کالن به هزینه
گردند و به صورت غیر مشهود در میـان   هاي فعلی بخش عمومی می عناصر باعث افزایش و ازدیاد هزینه

هایی نام برد که ناشی از تصـمیمات اشـتباه گذشـته     توان از هزینه ارقام بودجه وجود دارند. براي مثال می
دهد. زیرا تأخیر سالیانه در  ح نشان میهاي ناتمام عمرانی به وضو خود را در پروژه مسئلهباشند که این  می

تـأمین آب   مسـئله دهـد. و یـا    تري را بر دوش دولت قرار می انجام و اتمام هر پروژه عمرانی هزینه گزاف
شرب براي مصارف مختلف که امروز کشور با بحران آن مواجه است ناشی از تصمیمات غیرکارشناسانه و 

  باشد.  آن بروز چنین مشکالتی در این حوزه می باشد که نتیجه مدیریت ضعیف منابع آب می
هاي غیرمشهود وجود دارد که مربوط به آینده است یعنی دولـت   اما در این بین نوع دیگري از هزینه

دهـد و در آینـده مجبـور خواهـد بـود       اي را براي آن کمتر از مقدار بهینه انجام مـی  در حال حاضر هزینه
ن آن به شرایط مطلوب انجام دهد. محیط زیسـت شـامل نگهـداري از    هاي باالتري را براي رساند هزینه
موارد اسـت. همچنـین   ها، رودها، حیاط وحش و هواي سالم از جمله این  ها، مراتع، دریاها و دریاچه جنگل

هاي فعلـی در حـال،    هاي خاص عمرانی و یا افزایش بازدهی و کارایی پروژه گذاري در پروژه عدم سرمایه
هاي فعلـی درآمـدي    هاي بیشتري براي کسب درآمد از پتانسیل هاي آینده هزینه ه دولتشود ک باعث می

هاي ازدیـاد برداشـت از مخـازن نفتـی،      گذاري در پروژه توان به عدم سرمایه مصرف نماید. براي مثال می
هاي ناچیز در جهت کسب بازارهاي کشورهاي منطقه و نیز عدم اهتمام جدي دولت بـراي   گذاري سرمایه

تر  تر و پرهزینه ایجاد بانک اطالعاتی کامل مالیاتی که به مرور زمان شرایط و مقاومت براي ارائه آن سخت
  گردد و موارد مشابه اشاره کرد. می

برحسب سهم هریـک از کـل   1350-1393هاي جاري و عمرانی دولت در بازه  در زیر نمودار پرداخت
  نشان داده شده است:هاي بانک مرکزي  ها با استفاده از داده هزینه

 

  
   ها نهیهز  کل از کی هردرصد  برحسب 1350-1393 بازه در دولتی عمران وي جاري ها پرداخت .1 نمودار
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هاي اخیر سهم هزینه کـرد دولـت در    طور که در نمودار فوق و روند خطی آن مشخص است طی دهه همان
% از کـل بودجـه   21بـه   1393که در بودجـه مصـوب سـال     به طوريبخش مخارج عمرانی رو به کاهش است 

بـیش از میـانگین    2003رسد. الزم به ذکر اسـت سـهم مـذکور بـر اسـاس آمارهـاي سـال         عمومی دولت می
). البتـه الزم بـه   1384باشد(حسینی، غیبـی، فـدایی،    هاي عمرانی در سایر کشورهاي درحال توسعه می پرداختی

هاي اقتصادي و عمرانـی بـه منظـور توسـعه و      ا توجه به نیاز کشور به ایجاد زیرساختذکر است که این میزان ب
  رسد. افزایش درآمدهاي کشورو نیز فراوانی منابع سرشار هیدروکربوري و معدنی مقدار نامناسبی به نظر می

  
  یال مقدار اسمی میلیارد ر حسب بر 1350-1393 بازه در دولتی عمران وي جار  يها پرداخت .1جدول 
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شـود   هاي حقیقی یا اسمی مرتب کنیم مشاهده می اگر میزان بودجه جاري و عمرانی را بر حسب داده
) و  1390هـزار میلیـارد تومـان(بر اسـاس پایـه       93معادل  85اوالً بیشترین هزینه جاري حقیقی درسال 

  هزار میلیارد تومان بوده است  14و به میزان  1350کمترین مربوط به سال 
هـاي اوج   (سال 1387و 1385و 1356و 1354هاي  ثر بودجه عمرانی حقیقی مربوط به سالثانیاً حداک

هـزار   4بـه میـزان    1368هزار میلیارد تومان و کمترین مربوط به سـال   33درآمد نفت) به میزان تقریبی 
  میلیارد تومان است.

ـ  119به میزان  1392ثالثاً حداکثر هزینه جاري اسمی مربوط به سال  ارد تومـان و عمرانـی   هزار میلی
هزار میلیارد تومان است.  تغییرات شدید از بیماري بودجه بندي کشور  29به میزان  1390اسمی در سال 

  کند.     حکایت می
در نمـودار زیـر نشـان    1393هاي عمرانی و جاري در بودجه مصوب سـال   ترکیب هر یک از پرداختی

  داده شده است:
% سـهم رفـاه اجتمـاعی بـا     22دمات کارکنان دولت در مقابل بـا  % جبران خ44ها و  % یارانه15سهم 

  هاي دولت در امور اجتماعی قابل توجه است. توجه به مأموریت
  

  
  1393هاي جاري در بودجه مصوب  سهم پرداختی .3نمودار 
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  1393 مصوب بودجه دري عمرانی ها یپرداخت سهم .4 نمودار

  
  

 1393تـا   1380هـاي   روند مصارف بودجه دولت را در طی سالتوان  عالوه بر این از نگاه دیگري می
بر حسب امور تقسیم نمود که در ذیل نمایش داده شده است. نکته حـائز اهمیـت در ایـن رونـد کـاهش      

  باشد. هاي متفرقه و افزایش سهم امور اجتماعی در مخارج بودجه می هزینه
  

  
  هاي مرکز آمار) (درصد)(داده1393 تا 1380 يها سالی ط دولت بودجه مصارف روند .5نمودار 

  
هاي خارجی و دیـون   مربوط به بازپرداخت وام 80-86هاي  در نمودار فوق باقی مخارج دولت در سال

  باشد که آورده نشده است.  می
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اي بین کشـورهاي منتخـب و ایـران صـورت      براي درك بهتر شرایط امروز کشور بهتر است مقایسه
هاي دولتـی بـا توجـه بـه      هاي هرکشور نسبت به کل پرداختی درصد پرداختی گیرد. در نمودار زیر میزان

 1387هاي بانک مرکزي و بـراي سـال    آمارهاي مالی دولت آورده شده است. آمار مربوط به ایران از داده
بوده و از بانک اطالعاتی سازمان بـین المللـی پـول     2013باشد و مقادیر سایر کشورها مربوط به سال  می

  ج شده است.استخرا
  

  سایر کشورها  2012ایران و  1387ی سال دولتي ها یپرداخت کل به نسبت کشور هري ها یپرداخت درصد .2جدول 
  المللی پول) (صندوق بین

  
در ایران میزان دخالت دولت و نسبت مخارج مصرفی دولت به کل تولید ناخالص داخلی در اقتصاد بـا  

% و بـدون احتسـاب   77.24برابـر  1392هـاي دولتـی و مؤسسـات غیرانتفـاعی در سـال       احتساب شرکت
قـدار  باشد که این م می% 25.05مؤسسات وابسته، نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر 

رسد. در  % می21.8به  2014در کشور آمریکا به علت فعالیت و تولید درآمد باالي بخش خصوصی در سال 
هاي متعددي در بخش رفاه اجتماعی دارد که به همین دلیل سهم باالیی از بودجه را  آمریکا دولت مأموریت

پزشکی، آموزش، هاي  ن، مراقبتبه خود اختصاص داده است. پرداخت مستمري به ازکار افتادگان و سالمندا
%، 19.1، مخارج عمومی، سایر مخارج و بهره به ترتیب ونقل حملامور دفاعی، امور رفاهی، حفاظت و امنیت، 

% از کل مخارج مصرفی دولـت را بـه خـود    5.5% و %6.8، %2.8، %4.7، %4.2، %8.2، %13، %15.5، 20.2
  اختصاص داده اند.

کند در طول سالیان منفی  یاتی که هزینه و درآمدهاي جاري را تراز میاز نگاه دیگر وضعیت تراز عمل
هزار میلیارد تومان کسري داشته که از  50هزار میلیارد تومان حدود  120از حدود  92است. مثالً در سال 

  شود. اي و مالی تأمین می مازاد تراز سرمایه
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گیري نمود کـه بـه لحـاظ     توان نتیجه میبا توجه به آنچه در نمودارهاي فوق نمایش داده شده است، 
هاي تخصیصی، ایران جایگاه مناسبی در بین کشـورهاي مختلـف دارد و از نگـاه کلـی بـه امـور        شاخص

مختلف کارایی بودجه تا حد زیادي رعایت شده است اما در این بین موضوعات مختلفی هستند کـه نیـاز   
  یط زیست.ها توجه بیشتري صورت گیرد مانند بخش مح است به آن

  عوامل مؤثر بر مخارج عمومی دولت:
یکی از نکات و مسائل مهمی که بایست در تحلیل بودجه بـه لحـاظ کـالن توجـه نمـود، شناسـایی       
عواملی است که بر مخارج دولت تأثیرگذار اسـت و باعـث افـزایش یـا کـاهش آن در یـک بـازه زمـانی         

که در این مجال مختصر تنهـا بـه ارائـه     گردد. در این خصوص مطالعات متعددي صورت گرفته است می
ترین عوامل، میزان تورم است که از هم از بعد درآمدها و هم از بعد  شود. یکی از مهم ها اکتفا می نتایج آن

ها افـزایش   هاي قیمت مخارج مصرفی بر بودجه عمومی تأثیرگذار است. با توجه به اینکه افزایش شاخص
دارد اما چون کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی کمتر از یک است، نظـام   اسمی درآمدهاي مالیاتی را در پی

مالیاتی به تورم بی کشش است و در نتیجه افزایش تورم باعث افزایش کسري بودجه از بعد مخارج دولت 
). همچنین درآمدهاي نفتـی و درآمـدهاي مالیـاتی عامـل مهمـی در      1384گردد(بیدگلی و مقصودي،  می

هاي اخیر است که این افزایش درآمدها باعث شده است دولت دخالت خـود   در دههتوضیح فعالیت دولت 
اي افزایش دهد. همچنین عوامل دیگري مانند: تعداد دانـش آمـوزان و    را در اقتصاد و امور مختلف بودجه

ترکیب جمعیت، ارزش نرخ ارز، تعداد کارکنان دولت و تولید ناخالص داخلی اثرات مثبت و معنی داري بـر  
  اند. هاي دولت داشته هزینه

هاي دولـت تأثیرگـذار اسـت و     اصول حکمرانی خوب یکی دیگري از عواملی است که بر روي هزینه
ها طبق آن  اي آن را بهبود بخشد. اصول حکمرانی خوب اصولی هستند که اگر دولت تواند کارکرد هزینه می

ند کرد. کمیسیون اقتصادي، اجتماعی آسیا این گام بردارند، توسعه پایدار را با سرعت بیشتري دنبال خواه
اصول را را تبیین نموده است که عبارتند از: مشارکت مردم در امور اجتماعی، حاکمیت قانون، شـفافیت و  

گیري وفاق عمومی، حقوق مساوات، اثربخشی  ها، شکل جریان آزادانه اطالعات، پاسخگویی نهادها و سازمان
ادهاي دولتی و خصوصی. بنابراین حکمرانی خوب نقش غیرقابل انکاري در و کارایی، مسئولیت پذیري نه
هـاي فسـاد و بوروکراسـی     هاي دولت براي کشورهایی که به لحاظ شـاخص  افزایش و تأثیرگذاري هزینه

وضعیت بهتري را داشته باشند دارد. زیرا کاهش فساد و بهبود وضعیت بروکراسی دولت در نهادهاي اجرایی 
  ). 1388دهد(صباغ و باسخا،  هاي دولت را در بخش مختلف افزایش می کارکرد هزینه

 راهکارها و پیشنهادات. 5
هاي عمومی کشور با استفاده  جویی در هزینه هاي ابالغی بیان شده است که صرفه در بند شانزدهم سیاست
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پذیرد.  زائد انجام میهاي  هاي موازي و هزینه سازي اندازه دولت، حذف دستگاه از اصالح ساختارها، منطقی
وري  هاي دولت تعیین شود و همچنین بحث بهره ها و وظایف بنابراین براي انجام این هدف بایست مأموریت

  مورد توجه قرار گیرد. در زیر تعدادي از پیشنهادات براي رسیدن به این اهداف بیان شده است.

  بخش آموزش. 1.5
دولت موظف است وسـایل  «کند:  می ایران که بیان میقانون اساسی جمهوري اسالام  اصل سیبر اساس 

د و وسایل تحصیالت عالی را آورش رایگان رابراي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم رآموزش و پرو
هـاي آموزشـی دوران    ، پرداختی دولت به برنامه»تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد

گیرد. بنابراین امکان تغییر و حذف آن وجود نـدارد   ز کل بودجه در بر می% را ا14دبستان تا متوسطه سهم
وري و تغییر از رویکـرد آمـوزش محـور محـض بـه مهـارت و صـنعت محـور و تقویـت           اما با بهبود بهره

اي دانش و مهارت کـافی و الزم بـراي ورود بـه بخـش      اي و کار و دانش به گونه هاي فنی و حرفه  بخش
هاي کارآموزي و کارورزي فراهم گـردد، اثـر بخشـی هزینـه تخصیصـی       قالب طرحصنعت و خدمات در 

هاي دولتی  افزایش خواهد یافت. عالوه بر این باید دیدگاه و نگرش عمومی جامعه و بدنه صنعت و بخش
  آشنا نمود تا زمینه پذیرش و جذب فارغ التحصیالن ایجاد شود. مسئلهاقتصادي را به این 
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عالی الزام قانون اساسی بر ایجاد شـرایط الزم تـا سـرحد خودکفـایی کشـور در       در مقطع تحصیالت
هـاي اختصاصـی بـه     رسد امکان تغییر در بودجه باشد که در حال حاضر به نظر می الزم میهاي  تخصص

اي و تخصصـی بـه نحـوي کـه دولـت و بخـش        مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، کاردانی، دکتر حرفه
هایی که الزم دارند اقدام به پذیرش دانشجو نمایند وجود دارد. البتـه   ها و رشته صعمومی کشور در تخص

تواند  باشد و دولت می هاي دانشگاهی نمی مسیر پاسخ به نیازهاي علمی دولت تنها از طریق ایجاد ظرفیت
امور هاي تخصصی و برون سپاري  هاي ضمن خدمت، ایجاد دانشگاه هاي دیگري مانند تقویت دوره از راه

اي رفتـار شـود کـه     علمی مشکالت خود را حل نماید. عالوه بر این نبایست در تخصیص بودجه به گونـه 
هاي رفاهی و مالی بین دانشجویان  دولتی و غیردولتی  وجود داشـته باشـد    تفاوت زیادي به لحاظ حمایت

اند براي ارائه اعتبـارات بـه   تو هایی را در پی داشته باشد. همچنین دولت می ها و هزینه تواند آسیب که می
ها را  ها انجام دهد که در این حالت با نگاه شبه بازاري به دانشگاه هاي دولتی بر مبناي ستانده آن دانشگاه

  ).1389دارد(انتظاري،  به رقابت با یکدیگر وامی
یر نمـودن  هـاي ابتـدایی تـا متوسـطه و رقابـت پـذ       بنابراین ایجاد بستر و شرایط مناسب براي ارتقـاي دوره 

هاي غیر دولتـی و نیـز مأموریـت     ها و بخش هاي خصوصی با دولتی و نیز ایجاد بستر تعاملی بین دانشگاه بخش
هاي دولتی براي انجام اموري که مستقیماً از سوي دولت ابالغ براي رشد بخـش علمـی و    محور نمودن دانشگاه

  وري در این بخش گردد.   تقاي بهرهتواند باعث صرفه جویی و ار شود می فناوري کشور پیشنهاد می

 دولت الکترونیک. 2.5
ایجاد دولت الکترونیک روشی بسیار سودمند است تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی افزایش 
یابد و مردم بتوانند نیازهاي اداري اجرایی خود را از این طریق در محیطی برابر و شفاف حل نمایند(مهتري، 

کیفیت به مـردم و نیـز کـاهش    ). بنابراین استفاده هرچه بیشتر از این ابزار باعث افزایش سرعت و 1387
تـوان   هاي روز می گردد. عالوه بر این با استفاده از فناوري ها می جویی در هزینه هاي دولت و صرفه هزینه

هاي مجلس شوراي اسالمی،  سطح نظارت و پایش بر اجراي اهداف کمی و کیفی را ارتقا داد(مرکز پژوهش
ها صورت پذیرد و فقط محدود به انتهاي  ت اجراي پروژهارزیابی در طول مد فرایند) بدین صورت که 1386

و محصـول   فراینـد هاي عملکـردي   هاي نظارتی نباشد. درنتیجه با کمک شاخص آن و گزارشات سازمان
  آید. ها بدست می گیرند و اطالعات کاملی از آن هاي مصوب ارزیابی می برنامه

 ریزي بر مبناي عملکرد بودجه. 3.5
اي نه بر  ي عملکرد بدین معناست که بودجه تخصیصی به هر واحد و هر ردیف بودجهریزي بر مبنا بودجه

هاي آماري آن بر طبق تعداد کارمند، میزان وسایل و غیره باشد بلکه مبناي پرداختی دولت بر  اساس داده



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              106

هاي تعیین شده است. ایجـاد سـازوکارهاي بودجـه     اساس میزان فعالیت و نزدیکی عملکرد آن با شاخص
شـود   هاي مختلف تشویق و تنبیه مدیران جهت فعالتشان، باعث می یزي بر مبناي عملکرد در کنار روشر

کنـد تـالش نمایـد تـا خـود را بـه        اي که از دولـت بودجـه دریافـت مـی     مسئول هر واحد و هر مجموعه
و  تـر  هـاي تـازه   وري کارکنـان جهـت انجـام فعالیـت     هاي تعریفی نزدیک سازد و در نتیجه بهـره  شاخص
شود و عدالت بـین سـازمانی تاحـد     هاي هم ردیف ایجاد می نماید، رقابت بین مجموعه تر رشد می خالقانه

  گردد.  زیادي ایجاد می
شود واحدهایی که سطح انتظارات عملکرد با  بنابراین اجراي بودجه ریزي بر مبناي عملکرد سبب می

مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین جهـت مطالبـه    مقدار واقعی آن تفاوت زیادي دارد شناسایی و عملکرد آن
ها و اختصـاص بودجـه بـر مبنـاي آن      عملکرد مشخص کمی طبق برنامه به اضافه مقایسه آن با شاخص

ریـزي بـر مبنـاي عملکـرد باعـث ایجـاد        کند، بودجه اي که از دولت بودجه دریافت می براي هر مجموعه
 گردد. هاي درون سازمانی می جویی وري و صرفه بهره

 امور فرهنگی و خیریه. 4.5

مـردم نهـاد در   هـاي   هاي تشکل هاي فرهنگی از طریق استفاده از ظرفیت توجیه اقتصادي نمودن فعالیت
هاي دولتی و نیز استفاده بهینه مراکز تاریخی، فرهنگی و مذهبی با نگرش توجه  ها و حمایت کنار سیاست

ام دار بودن بخش فرهنـگ بـه سیاسـت و دولـت جلـوگیري      تواند از و ها می هاي اقتصادي آن به پتانسیل
دار بخش فرهنگ و هنر کشور شود. همچنـین در   هاي نرم افزاري و کنترلی عهده نماید و دولت در بخش

هاي متفرقه و عدم سـازماندهی مناسـب    قسمت فرهنگی بودجه عمومی کشور وجود نعداد متعددي ردیف
دهد. عالوه بر  شود که ضرورت بازنگري در آنرا نشان می دجه میها باعث عدم توازن و همگرایی در بو آن

هاي فرهنگی کـه اهمیـت خاصـی در نظـام فرهنگـی و       این دولت بایست توجه بیشتري به برخی برنامه
  تاریخی کشور دارند ولی از توجه خاص دولت مغفول مانده اند داشته باشد.

توان به کمیتـه امـام،    به فعالیت هستند که میهاي متعددي مشغول  در امور خیریه و حمایتی سازمان
ربـزي   هاي مردم نهاد متفاوتی اشاره کرد که عدم برنامه هاي مختلف و سازمان سازمان بهزیستی، صندوق

ها باعث شـده اسـت نتیجـه     ها و نبود سیستم جامع اطالعاتی از آمار نیازمندان و شرایط آن واحد براي آن
هاي حمایتی که از منابع دولتی و نیمه دولتـی   راین بسیاري از این سازمانمطلوبی بدست آورده نشود. بناب

هـاي غیرنقـدي را بـه     کنند بایست به سمت توانمندسازي قشرهاي هدف حرکت کنند و کمک تغذیه می
  هاي نقدي ارجحیت دهند. کمک
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 تمرکززدایی. 5.5
هاي محلی همراه با ایجاد پاسـخگویی   دولتها از دولت مرکزي به  تمرکززدایی به معناي انتقال مسئولیت

وري  هاي حکمرانی خوب در جامعه، باعث افزایش بهره به آنهاست که این عمل عالوه بر افزایش شاخص
شود. همچنین در صورتی که تمرکززدایی بـه   و استفاده از قدرت خالقیت و نوآوري در ساکنان محلی می

هاي بروکراتیک و کاهش کارایی جلـوگیري   تواند از هزینه یسازي شود م خوبی و الزامات خاص خود پیاده
نماید. بایست به این نکته توجه داشت که در تمرکززدایی یک نقطه مطلوبیت وجود دارد کـه اگـر سـطح    

شود و بنابراین الزم است حد و سطح آن تعریف  ها می تمرکززدایی بیشتر از آن گردد باعث افزایش هزینه
 ).1386ردد(سامتی، رنانی و معلمی، و الزامات آن تعریف گ

 هاي اقتصادي به کشور بینی آینده و جلوگیري از بروز شوك پیش. 6.5

شـود   ریزي براي هرگونه وضعیتی که به وجود آید باعث می سناریو نویسی از وضعیت آینده کشور و برنامه
ریزي کمی  ده نگري و برنامهگیري در سطح کالن کمتر شود. بنابراین آین فاصله بدنه کارشناسی با تصمیم

با توجه به شرایط مختلف قابل اجرا خواهد بود و مشکالت ثانویه آن اعم از مالی، اجرایی و غیره کـاهش  
هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی منـابع   خواهد یافت. به همین منظور اجراي کامل سیاست

شوند، ضـروري   آن باعث نوسانات مخارج بودجه میعمومی دولت به درآمدهاي نفتی و گازي که نوسانات 
شود تا اقتصاد کشـور   هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی باعث می رسد. اجراي صحیح سیاست و مهم به نظر می

هـاي مـالی و غیـره منعطـف شـده و از ایجـاد        هاي خارجی مانند: تحریم، جنـگ، بحـران   در برابر شوك
 گیري نماید.هاي اقتصادي و اجتماعی متعدد جلو خسارت

 توانند براي خود درآمد ایجاد کنند هایی که می حذف بودجه دستگاه. 7.5

ها و ادارات مختلف دولتی توانایی ایجـاد درآمـدهاي مناسـبی از منـابع خـود دارنـد کـه         برخی از  شرکت
ـ  درصورت مدیریت صحیح و الزام دولت به انجام آن می ابع تواند در ظرف چند سال وابستگی خود را به من

تـوان بـه اداره اوقـاف و     عمومی دولت کاهش داده و از طرفی باعث افزایش آن نیز گردد. براي مثال مـی 
هاي مختلف تجاري، مسکونی و دریافـت اجـاره از    امور خیریه اشاره کرد که با وجود نعداد زیادي از زمین

شـرکت دولتـی    100دیـک بـه   وري مناسبی در انجام وظایف اقتصادي خود ندارد و یا وجود نز ها بهره آن
زیانده دولتی که عالوه بر استفاده از منابع دولتی براي جبران زیان خود، تسهیالت مختلـف ارزان قیمـت   

گذاري مستقیم دولـت   ها نیز قیمت  کنند. عمده دلیل آن ها و غیره دریافت می هاي مالیاتی، تخفیف معافیت
گیریـد. بنـابراین الزم اسـت     وسـط دولـت انجـام مـی    هـا ت  ها است که مابه التفـاوت آن  براي این شرکت

ها صـورت گیـرد و زمینـه     تجدیدنظري در خصوص مالکیت و اعطاي تسهیالت دولتی به این نوع شرکت
 کاهش تصدي گري دولت انجام گیرد.
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  ها  هدفمندي یارانه. 8.5
هاي فسیلی، آب، گاز و برق باعث شده است که مصرف  یارانه پرداختی دولت در بخش انرژي اعم از سوخت

سـازي مصـرف در    هاي بهینـه  صورت نامناسبی رشد کند که نتیجه آن غیراقتصادي شدن پروژهداخلی به 
که در صـورت عـدم   مصرف  -نتیجه تمایل به استفاده بیشتر از منابع انرژي و در نهایت ایجاد حلقه تولید

مدیریت بهینه آن امکان ایجاد بحران در سایر انواع منابع انرژي مانند بحران آب وجود دارد. بنابراین به نظر 
هاي دولتی به افراد نیازمند واقعی، بایست  رسد با توجه به تأکید منابع اسالمی به اعطاي یارانه و کمک می

و هزینه مصرف هرگونه کاال و خدمات از افراد دریافت گردد و  قشر نیازمند جامعه بازتعریف و شناسایی شود
سـازي و   هـاي بهینـه   ، پـروژه ونقـل  حملها مانند: خدمات عمومی،  به ازاي آن یارانه دولت به سایر بخش

جویی در منابع عمومی دولت، منابع طبیعی کشـور و   تحقیقاتی و غیره اختصاص یابد. نتیجه این کار صرفه
  باشد.  هاي مختلف می نه مصرف و جلوگیري از بحرانایجاد فرهنگ بهی

 گیري بندي و نتیجه جمع
هاي عمومی کشور و مشکالت آن و راهکارهاي علمی براي  آنچه مقاله در پی آن بود ارائه وضعیت هزینه

گیري اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی بود. از مجموع مباحث اقتصاد  برطرف شدن آن در چارچوب شکل
هاي  هاي عمومی که عدالت اقتصادي را تأمین کند(فقر را برطرف و فاصله معلوم شد تأمین هزینه اسالمی

درآمدي را کم و رفاه عمومی را ارتقا بخشد)، امنیت و استقالل کشور را تضمین کند، توسـعه و عمـران و   
ی هم الزم اسـت  آبادي را تحقق بخشد بر عهده دولت اسالمی است و این امر براي تحقق اقتصاد مقاومت

ها باید بر اساس معیارهاي دینی مثل: مصلحت عمومی، ارتقاي معنویت، محبت و اعتماد  ولی تأمین هزینه
گري شکل  گیري و کیفیت هزینه کرد و کاهش تصدي جویی، شفافیت در تصمیم به مردم، قناعت و صرفه

د اندازه دولت بسیار افزایش یافته و دا گیرد. نگاهی به وضعیت هزینه کرد دولت در چهل سال اخیر نشان می
وري پـایین در مـورد کـاال و     هاي عمومی به شدت کاهش یافته است. با بهـره  از همین رو کارایی فعالیت
کنند معلوم شد که مصلحت عمومی مراعات نشـده   هاي دولتی آن را تولید می خدمات که دولت و شرکت

کند و فساد اقتصادي را  خواري را فراهم می رد زمینه رانتگیري و عملک است. نبود اطالعات نسبت به تصمیم
هاي عمومی کشور در مقایسه با کشورهاي پیشرفته ایران را در جایگاه  هاي هزینه زند. گرچه نسبت دامن می

اي و  هاست که در ایران غالباً از مازاد تراز سرمایه دهد ولی عنصر اصلی کیفیت تأمین هزینه خوبی نشان می
هاي دولت  گیري اقتصاد مقاومتی در ایران بهبود وضعیت هزینه شود. از موارد اصلی شکل ران میمالی جب

اي در امور بودجه جاري کشور بر عهده دارد. در آموزش  هاي آموزشی رقم قابل مالحظه است. مثالً بودجه
ه نیازمندان باید در فضاي ها و هر نوع انتقال درآمد ب باید سهم بخش غیردولتی را افزایش داد. توزیع یارانه

ها صورت گیرد. شکل گیري کامـل دولـت الکترونیـک،     شفاف و روشن وضعیت درآمدي افراد و تمییز آن
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هاي اقتصادي بـه   ریزي بر مبناي عملکرد، تمرکززدایی، پیش بینی آینده و جلوگیري از بروز شوك بودجه
مد ایجاد کنند و اجراي صحیح قانون هدفمندي توانند براي خود درآ هایی که می کشور؛ حذف بودجه دستگاه

  جویی در هزینه دولت است. ها از راهکارهاي صرفه یارانه

  منابع
  ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

  جلد، بیروت، دارالجنان.2ق)، سنن ابی داود، 1409ابوداود، سلیمان بن االشعث السجستانی(
 و پـژوهش  فصـلنامه  ،»یدولتي ها دانشگاه به بودجه صیتخص عملکرد لیتحل« )،1389(عقوبی ي،انتظار

  .یعال درآموزشي زیر برنامه
ي جمهـور ي مرکـز  بانـک  ،تهران ،رانیا اقتصاد در دولت اندازه )،1385ی(اکبرچشم و نیحس ي،بازمحمد

  .رانیای اسالم
 و درآمـد  لحـاظ  از بودجـه ي کسر بر تورم اثراتی بررس« )،1384ي(مقصود نصراهللا ی ومحمدتق ی،گدلیب

  .ياقتصاد پژوهشنامه ،»رانیا اقتصاد در دولت مخارج
  جلد، بیروت، دارالمعرفۀ. 10تا)، السنن الکبري، بیهقی، احمد بن الحسین(بی

 1350 ازسـال  رانیا در دولتي ها تیفعال حجم شیافزا علل)، 1375(دانش عیصن رضایعل و يمهد ي،تقو
  ی.دولت تیریمد، »1370 تا

 بـر  آن ریتـأث  و دولـت  مخـارج ي اجزا بیترک« )،1387ی(بیغ رضایعل و یی،فدا مانیا ي؛دمهدیس ی،نیحس
  .ياقتصادي ها استیوس ها پژوهش فصلنامهی، عموم بودجه فصول و امور بر دیتأک باي اقتصاد رشد

ـ  دولت بودجه مخارج بیترکی قیتطبی بررس« )،1384یی(فدا مانیا و ی،بیغ رضایعل ي؛مهد ی،نیحس  نیب
  .ياقتصاد مجله ،»رانیا و توسعه حال در افتهی توسعهي کشورها گروه

تهران، دفتر نشـر فرهنـگ   جلد،  6 علی، الحیاة،الحکیمی محمد، الحکیمی ، )ق1406(حکیمی، محمد رضا
  .اسالمی
الربـانی  تصـحیح عبـدالرحیم   جلـد،   20، ۀ، وسـائل الشـیع  )ق1403(الشیخ محمـدبن الحسـن   حر العاملی،

  الشیرازي، مکتبۀ االسالمیۀ.
ي جسـتارها  »یاسـالم  منتخـب ي کشـورها ر د دولت نهیبه اندازه«)، 1387(اهللا روحي نظر داهللا وی ،دادگر

  .ياقتصاد
طالب امیرالمؤمنین(ع)، قم، مرکـز انتشـارات دفتـر     ابی بن )، سیماي کارگزاران علی1378اکبر( ذاکري، علی

  تبلیغات اسالمی،.
اکبـر رشـاد، تهـران،     ، زیر نظـر علـی  7، ج »دانشنامه امام علی (ع)«)، زهد و قناعت، 1380مجید(رضایی، 
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  مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
)، عرضه نیروي کار بر مبناي اصول حاکم بر بازار کار اسالمی پایان نامه کارشناسـی  1377(دیمجیی، رضا

 ارشد، قم، دانشگاه مفید.
  )، کار و دین، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.1383(دیجمیی، رضا
هاي مسلمان از ظهور اسـالم تـا    ، نظام مالی دولت)1379(علی معصومی نیا ؛سعید فراهانی ؛دیمجیی، رضا

احمـد علـی یوسـفی، تهـران،      :مقاالت) به اهتمـام  (مجموعه»نظام مالی اسالم«قرن چهارم هجري، 
  اسالمی.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
البالغـه، تحقیـق: صـبحی الصـالح، قـم، مرکـز البحـوث         ق)، نهـج 1395رضی، الشریف ابوالحسن محمد(

  االسالمیۀ.
 ازی محلي ها دولت لیتشک منافع ویی تمرکززدا«)، 1386ی(معلم مژگان و یرنان محسن ی؛مرتض ی،سامت

  .ياقتصاد قاتیتحق مجله »ییکارا شیافزا منظر
  .تیامن آفاق ،»رانیای اسالمي جمهوری مقاومت اقتصادي شنهادیپي الگو)، 1391(الهمراد ،فیس

 مطالعـه  :دولـت  ي هـا  نهیهز کارکرد بهبود در خوبی حکمران نقش« )،1388(باسخاي مهد د ویمج ،صباغ
  ي.اقتصاد قاتیتحق ،»یاسالمي کشورها وآموزش بهداشت بخشي مورد

 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.، اقتصاد صدر اسالم، تهران، )ش1374(صدر، سیدکاظم
 االسالمی. ق)، اقتصادنا، قم، مکتب اإلعالم 1417صدر، السید محمدباقر(

ق)، االسالم یقود الحیاة، قم، مرکز االبحاث و الدراسـات التخصصـیۀ للشـهید    1421(السیدمحمدباقر صدر،
  الصدر.

لم القربۀ فی احکام الحسـبه، تصـحیح: روبـن    م)، معا1937قرشی، محمد بن محمد بن احمد(ابن االخوة)( 
 لیوي، کمبریج، دارالفنون.

 مجلـه  ،)دولتی عموم بودجهي برمبنا(دولت نهیبه اندازه نییتعي براي کردیرو)، 1383(اکبری عل ،زادهیقل
  .بودجه و برنامه

داراحیـاء التـراث    جلـد، بیـروت،   2تا)، نظام الحکومۀالنبویۀ المسمی التراتیب االداریۀ،  کتانی، عبدالحی(بی
  العربی.

  .بودجه و برنامه مجله ،»دولتی عموم بودجهي الگو« ،)1383(محمد ،کردبچه
ـ ا در دولـت ي جـار ي ها نهیهز بر مؤثر عوامل« )،1383(وسفی ،محنتفر  پژوهشـنامه  ،»1338-1380 رانی
  ی.اجتماع وی انسان وملع

  .تهران، المکتبۀ االسالمیۀ جلد، 110، بحار االنوار،)1375(مجلسی، محمد باقر
النجـف   الطبعـۀ االولـی،  جلـد،  8 ة فی مستدرك نهج البالغـه، د، نهج السعا)ق1378(محمودي، محمدباقر



  111...                کشور یعموم يها نهیدر هز ییجو و صرفه یمقاومت اقتصاد

  االشرف، المطبعۀ النعمان.
ـ مالي درآمـدها ي اقتصاد اثری ابیارز)، 1383ی(مجتب انیمجاورو  وسفی ،محنتفر ـ م بـر ی اتی  مخـارج  زانی
ـ یـل  تحل کی: رانیا در دولتي جار ي هـا  اسـت یس و هـا  پـژوهش  فصـلنامه  ، »1357-1383یتجرب

  ي.اقتصاد
 حـه یال  يارتقـا ي بـرا  هـا  پـژوهش  مرکز شنهاداتیپ )،1386ی(اسالمي شورا مجلسي ها پژوهش مرکز

  .ها مرکزپژوهش ،تهران، 1387 بودجه
، قم، المرکز 2و1ج جلد،  4 ، دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀ،)ق1411(منتظري، حسینعلی

  ، قم، دارالفکر.4و  3و ج 1408العالمی للدراسات االسالمی 
ي ها نهیهز کاهش و مصرفي الگو اصالح در نینوي کردیرو: کیالکترون دولت«)، 1387(محمد ي،مهتر

  .تهران ي،نوآور وي تکنولوژ تیریمد شیهما ،»ییاجراي ها دستگاه
ـ د بـر  دیتأک با آن ملزومات و مقاومت«)، 1391(دحسنیس ي،رمعزیم  ،»يرهبـر  معظـم  مقـام ي هـا  دگاهی

  .زییپا ی،اقتصاداسالم
ـ ر بودجه نظام ساختار اصالحی مفهوم مدل« )،1391(محمدباقر ،نوبخت  راهبـرد  فصـلنامه  ،»کشـور ي زی

  .زییپا ي،اقتصاد
ی اسـ یس اقتصـاد  دري جهـاد  تیریمـد  نمـاد  ؛یمقـاومت  اقتصـاد « )،1393ی(علی رکیزی و مرتض ی،هزاوئ
  .یاسالم انقالب مطالعاتی پژوهشی علم فصلنامه ،»رانیا
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  هاي اقتصاد مقاومتی  اهمیت مؤلفه
   هاي ارزي سیاست تیریمددر تدوین نقشه راه 

  ***سعید قربانی، **بهمن طاهري، *علی صیادزاده

  چکیده
مزمن نرخ ارز دارد که البتـه   1ارزي کشور طی دو دهه اخیر حکایت از وجود نوعی ناترازي هاي سیاست

ناشـی از   مـثالً ي نـرخ ارز( هـا  جهشي نرخ ارز و یا ساز کسانی هاي سیاستدر مقاطعی همچون اجراي 
) به حداقل رسیده است. این شرایط در بستر زمان مشکالت متعددي را براي اقتصاد کشور به ها میتحر

ي نسبی، نابسامانی در تراز تجـاري، پدیـده   ها متیقیی چون: اختالل در ها دهیپدهمراه داشته است که 
بـه   تـوان  یمـ ی این شـرایط نیـز   ابی علتها هستند. در  مصادیقی از آن …قاچاق کاال و فرار سرمایه و 

ي دولت به مقوله تعیین نرخ ارز، تأکید بیش از حـد بـر نـرخ ارز    ا بودجهموارد متعددي همچون رویکرد 
 تیریهمـواره مـد  اشاره نمود. این شرایط باعث گردیده که در اقتصاد ایـران   …اسمی بجاي واقعی و 

. ضمن اینکه در این رابطه اقتصاد کشور پیوسته ترین دغدغه مسئوالن اقتصادي باشد مهمیکی نرخ ارز 
کـه بـا مالحظـات     کـه  یهنگـام بدیهی است اهمیت این موضـوع   .یی نیز مواجه بوده استها چالشبا 

. شـود  یمـ اقتصاد ملی به موضوع نگریسته شود دو چندان  ریپذ بیآسو کاهش مجاري  اقتصاد مقاومتی
ریزي بلندمدت و به عبارت  پرداختن به این مهم نیازمند اتخاذ رویکردي استراتژیک و برنامه بدون شک

باشد. این بحث(طراحی یک نقشه راه) موضـوع اصـلی    دیگر نیازمند در اختیار داشتن یک نقشه راه می
و با اسـتخراج  ه باشد. بدین منظور تالش گردیده از رویکرد تحلیل شکاف استفاده شد لعه حاضر میمطا

در  يارزهـاي   سیاسـت مدت و بلندمدت)، نقشه راه  ها و راهکارهاي عملیاتی(به تفکیک کوتاه استراتژي
یت بهینـه  استخراج گـردد. نتـایج حکایـت از آن دارد کـه مـدیر      کشور از منظر اقتصاد مقاومتیاقتصاد 

هـا و راهکارهـاي عملیـاتی در بسـتر زمـان       از سیاست سجماي من مستلزم مجموعه ينوسانات نرخ ارز
  اند. باشد که در قالب نقشه راه پیشنهادي مورد تأکید قرار گرفته می

  سیاست ارزي. نقشه راه، تحلیل شکاف،اقتصاد کالن باز، ناترازي نرخ ارز، نرخ ارز،  :ها کلید واژه
                                                        

 Email: ali_sayyadzadeh59@yahoo.com دکتري علوم اقتصادي،   *
  ی دانشگاه هوایی شهید ستاريعلم هیئتآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو   دانش  **

Email: Bahman.taheri@ymail.com 
   Email: saeedghorbani10@gmail.com کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه تربیت مدرس  ***

1. Misalignment 
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  مقدمه
هاي خارجی یا نرخ ارز، آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشـورها در   ارزش پول ملی نسبت به پول

گذاران در تمامی کشورها، اعـم از   الملل است که توجه بسیار زیاد اقتصاددانان و سیاست محیط اقتصاد بین
انات نـرخ ارز نیـز اهمیـت    یافته و در حال توسعه را به خود جلب کرده است. در این چارچوب نوسـ  توسعه

خاصی دارد، زیرا نوسانات غیرعادي در سیستم ارزي یکی از معضالت اقتصادي است که ثبات اقتصـادي  
شـود. در   المللـی مـی   هـاي بـین   کند و باعث کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه بـا موازنـه   را تهدید می

ت ارزي ناشی از صـدور منـابع طبیعـی    کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدا
شود. زیرا این نرخ، مستقیماً بـر وضـع مـالی دولـت، درآمـدها و       است، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می

  ).1389هاي آن مؤثر است(بابازاده، معمارنژاد،  هزینه
یـل  ترین متغیرهاي اقتصادي است که تغییـرات آن حـداقل بـه سـه دل     از طرفی نرخ ارز یکی از مهم

مداران دور بماند. یک آنکه نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کالن است که بر اسـاس   تواند از چشم سیاست نمی
توان از چگونگی تغییرات آن به وضعیت اقتصاد کالن یک کشور  هاي اولیه علم اقتصاد به راحتی می آموزه

اقتصاد یک کشور را به اقتصاد  پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت. دو، نرخ ارز عاملی است که
سازد و باألخره نرخ ارز متغیري است  دیگر کشورها مرتبط کرده و آن را قابل مقایسه با اقتصادهاي دیگر می

توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را  که به طور آنی قابل مشاهده بوده و لذا تغییرات آن را نمی
ید پس از انجام محاسبات مفصل به دست آید به تعویق انداخت. بنا به دالیل مانند بسیاري از آمارها که با

هاي اخیر، انتشار آمارهاي اقتصادي با تأخیرهاي چند ساله صـورت   گانه ذکر شده، از آنجا که طی سال سه
شور را تواند به راحتی وضعیت اقتصاد کالن ک گرفته(یا اصالً منتشر نشده است)، شرایط نامطلوب بازار ارز می

توان ذکر کرد؛ یک: نوسانات با ابعاد  منعکس سازد. براي وضعیت نامطلوب بازار ارز حداقل دو ویژگی را می
  ).1391(نیلی، هاي زمانی کوتاه و دو نظام چند نرخی بزرگ در بازه

با توجه به اینکه عملکرد موجود در اقتصاد کشور حاکی  رانیدر ا مدیریت نرخ ارز و نوسانات آنبحث 
ریـزي بلندمـدت و    باشد نیازمند اتخاذ رویکردي استراتژیک و برنامه از نوعی مشکل ساختاري و مزمن می

ملـی   نهادهـاي هـا و   باشد کـه همـه دسـتگاه    می 1به عبارت دیگر نیازمند در اختیار داشتن یک نقشه راه
به اجرا و هماهنگی با آن بدانند. بحث فوق(طراحی یـک نقشـه راه) موضـوع     گذاري خود را ملزم سیاست

گردد از رویکرد تحلیل شکاف اسـتفاده شـود. بـدین     باشد. در این راستا تالش می اصلی مطالعه حاضر می
از ادبیات رایـج بـه    تفادهبا اس 3و طراحی وضع مطلوب 2صورت که پس از شناسایی و تحلیل وضع موجود

مدت و بلندمدت)،  ها و راهکارهاي عملیاتی(به تفکیک کوتاه پرداخته و با استخراج استراتژي تحلیل شکاف

                                                        
1. Road Map 2. As Is 
 

3. To Be 
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در اقتصاد ایران پیشنهاد گردد. بدین منظور بعد از مقدمه حاضـر،  نرخ ارز و نوسانات آن نقشه راه مدیریت 
ت دوم باهـدف  مـرور خواهنـد شـد. در قسـم     موضوع مطالعهشده در زمینه  در قسمت اول مطالعات انجام

در اقتصاد ایران از رویکردهاي مختلف مورد بررسـی قـرار    ي ارزيها استیوضع موجود، س یشناس بیآس
خواهند گرفت. در قسمت سوم به تبیین وضع مطلوب پرداخته خواهد شـد. قسـمت چهـارم و پـنجم بـه      

نقشه راه براي گذار از وضع موجود به وضـع   استخراجو تحلیل شکاف( SWOTترتیب به تحلیل ماتریس 
) اختصاص یافته اسـت. در قسـمت ششـم و پایـانی نیـز بـه       ي ارزيها استیس مطلوب در مدیریت بهینه

  گیري مطالعه پرداخته شده است. بندي مطالب و نتیجه جمع

  ی و مروري بر مطالعات انجام شدهاقتصاد مقاومت میمفاه
 هـاي  زیرسـاخت  و متنـوع  و غنـی  منـابع  و ذخـایر  و مادي و معنوي شارسر استعدادهاي با اسالمی ایران

 پیشـرفت،  براي راسخ عزم داراي و کارآمد و متعهد انسانی نیروي از برخورداري همه، از تر مهم و گسترده
 مقـاومتی  اقتصـاد  همـان  کـه  اسـالمی  و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصادي الگوي از اگر

 جنـگ  یـک  تحمیـل  بـا  که را دشمن و آید می فائق اقتصادي مشکالت  همه بر تنها نه کند پیروي است،
 بلکـه  دارد، مـی  وا نشـینی  عقب و شکست به کرده، آرایی صف بزرگ ملت این برابر در عیار تمام اقتصادي

 ماننـد  اختیـار،  از خـارج  تحـوالت  از ناشـی  هـاي  اطمینـانی  بـی  و مخاطرات که جهانی در توانست خواهد
 در کشـور  دسـتاوردهاي  حفـظ  بـا  اسـت،  افـزایش  بـه  رو آن در...  و سیاسـی  اقتصادي، مالی، بحرآنهاي

 سـاله،  بیسـت  انداز چشم سند و اساسی قانون اصول و آرمآنها تحقق و پیشرفت تداوم و مختلف هاي زمینه
 الگـویی  و سـازد  محقق را پیشرو و پویا گرا، برون و زا درون بنیان، عدالت فناوري، و دانش به متکی اقتصاد

  .بخشد عینیت را اسالم اقتصادي نظام از بخش الهام
ـ  يبـرا  1389سـال   وریدر شهر يمقام معظم رهبر را کـه از آن   »یاقتصـاد مقـاومت  «بـار واژه   نیاول

 يو اقتصاد یاسیس اتیاند، وارد ادب ساز کنونی یاد کرده رفت از مقطع حساس و سرنوشت راه برون عنوان به
هـا اشـاره    از آن یاند که به برخـ  فرموده رادیا يمتعدد اناتیب ،یاقتصاد مقاومت فیدر تعر شانیما نمودند. ا

دهد کـه حتّـى در    دهد و اجازه می ملت امکان می کیشود: اقتصاد مقاومتى، یعنى آن اقتصادى که به  می
مطالبه عمومى اسـت؛   کیت، فکر اس کیخودشان را داشته باشند. این  ییفشار هم رشد و شکوفا طیشرا

هـاي شـدید    هـا و خصـومت   دشـمنی  طیتحریم، در شرا طیدر شرا فشار، طییعنى آن اقتصادى که در شرا
  ). 16/5/1391مقام معظم رهبري در تاریخ  اناتیکشور باشد(ب کی ییکننده رشد و شکوفا تواند تضمین می

ـ   شمندانیتوجه اند ،یاسالم يجمهور هیها عل تحریم دیتشد ـ را ن یو متفکـران داخل و  یبـه طراحـ   زی
از اقتصاد  يگرید فیتعار زینظران ن صاحب یمعطوف ساخته است؛ از این رو برخ یسازي اقتصاد مقاومت پیاده

که کیفیت تعامل و  استیک الگوي اسالمی  ،یاقتصاد مقاومت يالگو: «نکهیاند، از جمله ا ارائه کرده یمقاومت
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اي که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد  کند؛ به گونه ارتباط اقتصادي با کشورهاي خارجی را تعیین می
کشور و پوشش نقاط ضعف است و از سوي دیگر با اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت 

ـ ی ی) اقتصـاد مقـاومت  1391،یبشر است(معلم تیاساز هد را از کشورهاي متجاوز استیفا کرده و زمینه  یعن
ـ  لیتبـد  ،یآرمان طیاثر کردن و در شرا یکنترل و ب يهاي فشار و متعاقباً تالش برا حوزه صیتشخ  نیچن

شرط و  و مدبرانه، پیش ییهاي عقال و اعمال مدیریت یبه فرصت که قطعاً باور و مشارکت همگان ییفشارها
داخل و تالش  دیهاي تول مزیت يها و تأکید رو کاهش وابستگی یمقاومت ادتصاست. اق یموضوع نیالزام چن

است  ياست. ضرور یمردم ياقتصاد تاًیماه یاقتصاد مقاومت. )1392سیف و حافظیه، است( ییخوداتکا يبرا
بـه   دینخست با ،یهاي تحقق اقتصاد مقاومت شناخت بسترها و زمینه يعرصه شوند. برا نیکه مردم وارد ا

  .پرداخت یهاي تحقق اقتصاد مقاومت کشور و موانع و نیازمندي قتصادشناسی ا آسیب
(سـیف و  اسـت که  ياقتصـاد  یتیریمـد  ریمجموعه تـداب  ،یبندي موارد مذکور اقتصاد مقاومت جمع در

  : )1392حافظیه، 
  ؛کند، کاهش دهد می دیرا تهد رانیکه اقتصاد ا يمتعدد يپذیري اقتصاد را در برابر خطرها آسیب  -
  ؛) در کشور را حفظ کندیی(و شکوفا يفشار، روند رو به رشد اقتصاد طیدر شرا  -
به فرصت،  داتیتهد لیها و تبد اثر کردن آن یب ينموده و به دنبال آن، برا ییهاي فشار را شناسا حوزه  -

  ؛داشته باشد تیقابل
پایمال شده ملت را از کشورهاي ها پرداخته، حقوق  هاي اقتصاد داخلی به مقابله با ضعف با اتکا بر قوت  -

  .دیمتجاوز استیفا نما

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاست
انـداز   بـه اهـداف سـند چشـم     یابیو دسـت  يمقاومت اقتصاد يها و بهبود شاخص ایبا هدف تأمین رشد پو

فرصـت سـاز، مولـد،     ،پـذیر  انعطـاف  ،يجهـاد  يکردیبا رو یاقتصاد مقاومت یهاي کل سیاست ساله، ستیب
ـ    و برون شرویزا، پ ندرو ـ (ابالغ گـردد  یگـرا ابـالغ م هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـه مـورخ        سیاسـت  هی
  ):يمقام معظم رهبرتوسط  29/11/1392
کشور بـه منظـور    یو علم یانسان يها هیو سرما یامکانات و منابع مال هیکل يساز و فعال طیتأمین شرا .1

ـ و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال ینیتوسعه کارآفر و  لیبـا تسـه   ياقتصـاد  يهـا  تی
  درآمد و متوسط. درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا دیو تأک یجمع يها يهمکار قیتشو

ـ   یکشـور و سـامانده   ینقشه جـامع علمـ   يو اجرا يساز ادهیپ ان،یبن اقتصاد دانش يشتازیپ .2  ینظـام مل
و صادرات محصـوالت و خـدمات    دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیجا يبه منظور ارتقا ينوآور

  به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه. یابیدانش بنیان و دست
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ـ عوامل تول تیدر اقتصاد با تقو يور محور قرار دادن رشد بهره .3 ـ ن يتوانمندسـاز  د،ی ـ کـار، تقو  يروی  تی
ـ کـارگیري ظرف  مناطق و استآنها و بـه  نیبستر رقابت ب ادجیاقتصاد، ا يریپذ رقابت ـ و قابل تی  يهـا  تی

  هاي مناطق کشور. مزیت يایمتنوع در جغراف
کـاهش   ،يور  اشـتغال و بهـره   د،یتول شیدر جهت افزا ها ارانهیهدفمندسازي  ياجرا تیاستفاده از ظرف .4

  .یعدالت اجتماع يها شاخص يو ارتقا يشدت انرژ
ارزش، به ویژه بـا   جادیها در ا تا مصرف متناسب با نقش آن دیتول  رهیسهم بري عادالنه عوامل در زنج .5

  و تجربه. ینیکارآفر ت،یآموزش، مهارت، خالق يارتقا قیاز طر یانسان هیسهم سرما شیافزا
ـ  یاساس يها و کاالها نهاده یداخل دیتول شیافزا .6 ـ ) و اولوی(به ویژه در اقـالم واردات ـ دادن بـه تول  تی  دی

ـ  يتـأمین کاالهـا   يتنوع در مبـاد  جادیو ا يمحصوالت و خدمات راهبرد بـا هـدف کـاهش     یواردات
  محدود و خاص. يبه کشورها یوابستگ

  و کاال). هی(مواد اولدیتول یفیو ک یکم شیبر افزا دیبا تأک يراهبرد ریذخا جادیغذا و درمان و ا تیتأمین امن .7
 يمصـرف کاالهـا   جیمصرف و ترو ياصالح الگو یهاي کل سیاست يبر اجرا دیمصرف با تأک تیریمد .8

  .دیپذیري در تول و رقابت تیفیک يارتقا يریزي برا همراه با برنامه یداخل
ثبات در  جادیا ،یاقتصاد مل يازهایبه ن ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال  جانبه همه تیاصالح و تقو .9

  .یبخش واقع تیدر تقو یشگامیو پ یاقتصاد مل
 يهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و بـا خـالص ارزآور    جانبه همه تیحما .10

  :قیمثبت از طر
  ؛الزم يها مقررات و گسترش مشوق لیتسه -
  ؛ازیمورد ن يها رساختیو ز تیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج -
  ؛صادرات يبرا یگذاري خارج سرمایه قیتشو -
ـ جد يبازارهـا  یدهـ  شـکل  ،یصـادرات  يازهایمتناسب با ن یمل دیریزي تول برنامه - بخشـی   و تنـوع  دی

  ؛منطقه يبا کشورها ژهیبا کشورها به و ياقتصاد يها وندیپ
  ؛ازیمبادالت در صورت ن لیتسه يبرا ياستفاده از سازوکار مبادالت تهاتر -
  هدف. يدر بازارها رانیسهم ا داریو مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پا هیثبات رو جادیا -

گسترش  شرفته،یپ يها يکشور به منظور انتقال فناور ياقتصاد ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و .11
  از خارج. یو منابع مال يضرور يازهایصادرات کاال و خدمات و تأمین ن د،یتول لیو تسه

  :قیپذیري اقتصاد کشور از طر رت مقاومت و کاهش آسیبقد شیافزا .12
منطقـه و جهـان بـه ویـژه      يو مشـارکت بـا کشـورها    يو گسـترش همکـار   يراهبرد يوندهایتوسعه پ - 

  ؛گانیهمسا
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  ي؛اقتصاد يها از هدف تیدر جهت حما یپلماسیاستفاده از د -
  .يا و منطقه یالملل نیب يسازمآنها يها تیاستفاده از ظرف -

  :قیپذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر مقابله با ضربه .13
  ي؛راهبرد انیانتخاب مشتر -
  ؛فروش يها تنوع در روش جادیا -
  ؛در فروش یمشارکت دادن بخش خصوص -
  ؛صادرات گاز شیافزا -
  ؛صادرات برق شیافزا -
  ی؛میصادرات پتروش شیافزا -
  .ینفت يها صادرات فرآورده شیافزا -

ـ نفت و گـاز و تأک  یدر بازار جهان ينفت و گاز کشور به منظور اثرگذار يراهبرد ریذخا شیافزا .14 بـر   دی
  مشترك. نیادینفت و گاز، به ویژه در م دیتول يها تیحفظ و توسعه ظرف

 يدارا يکاالها دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول رهیزنج لیتکم قیارزش افزوده از طر شیافزا  .15
) و بـاال بـردن صـادرات بـرق، محصـوالت      ي(بر اسـاس شـاخص شـدت مصـرف انـرژ     نهیبه یبازده
  از منابع. یانتیبر برداشت ص دیبا تأک ینفت يها و فرآورده یمیپتروش

سـازي انـدازه    یدر ساختارها، منطق یبر تحول اساس دیکشور با تأک یعموم يها نهیجویی در هز صرفه .16
  زائد. يها نهیوري و هزو غیرضر يمواز يها دولت و حذف دستگاه

  .یاتیمال يسهم درآمدها شیدولت با افزا ياصالح نظام درآمد .17
 یاز منابع حاصل از صادرات نفـت و گـاز تـا قطـع وابسـتگ      یسهم صندوق توسعه مل  ساالنه شیافزا .18

  بودجه به نفت.
ـ از اقـدامات، فعال  يریآن و جلـوگ  يساز اقتصاد و سالم يساز شفاف .19 فسـادزا در   يهـا  نـه یو زم هـا  تی

  و ... . يارز ،يتجار ،یپول يها حوزه
گـذاري و   سـرمایه  ،ینیکـارآفر  ،يور ثروت، بهره دیارزش افزوده، تول جادیدر ا يفرهنگ جهاد تیتقو .20

  .نهیزم نیخدمات برجسته در ا يبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت ياشتغال مولد و اعطا
و  يا و رسـانه  یآموزشـ  ،یعلمـ  يها طیسازي آن به ویژه در مح و گفتمان یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب .21

  .یمل جیو را ریآن به گفتمان فراگ لیتبد
ـ پو جیسـازي و بسـ   با هماهنگ یاقتصاد مقاومت یهاي کل تحقق سیاست يدولت مکلف است برا .22  يای

  همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
و اقدامات  يبه توان آفند یدسترس يبرا يو اقتصاد یفن ،یعلم يها تیرفکارگیري ظ و به ییشناسا -

  ؛مناسب
  ؛دشمن يبرا نهیهز شیو افزا میتحر يها رصد برنامه -
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و بـه هنگـام در    عیواکنش هوشمند، فعال، سر يها طرح هیته قیاز طر يمخاطرات اقتصاد تیریمد -
  .یو خارج یداخل يها برابر مخاطرات و اختالل

  نظارت بر بازار. يها وهیش يو روزآمدساز يگذار متیو ق عیسازي نظام توز شفاف و روان .23
  آن. جیو ترو یمحصوالت داخل هیکل يپوشش استاندارد برا شیافزا .24

 11و  10شود بند  هاي کلی اقتصاد مقاومتی همان طور که مشاهده می بر اساس متن ابالغیه سیاست
باشد که نشـان از درجـه اهمیـت بـاالي نـرخ ارز و مـدیریت آن در        مدیریت آن میمربوطه به بازار ارز و 

هـاي   بیانات مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتی دارد. لـذا در مطالعـه حاضـر راهکارهـاي و اسـتراتژي     
هـا بـر اسـاس محوریـت      شده مبتنی بر فرمایشات مقـام معظـم رهبـري خواهـد بـود و تحلیـل       استخراج
  قتصاد مقاومتی خواهد بود.هاي کلی ا سیاست

ـ بردن به عوامل تأثیرگذار بـر   یهاي پ از راه یکی یتجرب يها و آزمون يدر کنار استفاده از تئور  کی
ـ اسـت. در ا  یموضوع مـورد بررسـ   اتیگرفته در ادب استفاده از مطالعات انجام ریمتغ قسـمت مطالعـات    نی

آن بـر متغیرهـاي    راتیتأث هاي ارزي و سیاست مرتبط با )2ی(جدول و داخل )1ی(جدول گرفته خارج انجام
  خواهد شد. انیو عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز ب يقتصادکالن ا

  

  هاي ارزي شده خارجی در زمینه سیاست مروري بر مطالعات انجام .1جدول 
  نتایج  سال انتشار  نویسنده/گان

  2007  1ناندوا و رامش

 یخطـا بـه بررسـ    حیو مـدل تصـح   ییهمگرا کردیدر مطالعه خود با استفاده از رو
 یپـول  يرهاینرخ ارز و متغ نینرخ ارز و وجود رابطه بلندمدت ب کننده نییعوامل تع

مطالعـه آن نشـان    جیانـد. نتـا   پرداختـه  ایو کن نییبا درآمد سرانه پا يدر کشورها
تعـادل بـه عوامـل     نیـ کـه ا  يکه تعادل بازار پول برقرار بـوده بـه طـور    دهد یم
  کند ینرخ ارز کمک م کننده نییتع

  2008  2آیزنمن و ریرا

یقی مؤثر حقي رابطه مبادله بر نرخ ارز ها شوكالمللی و  ینببه ارزیابی اثرات ذخایر 
کشـور در دوره   80ي ها دادهها از روش پانل دیتا براي  پرداختند. بدین منظور، آن

ي مثبت در رابطه ها شوكاستفاده کردند. به این نتیجه رسیدند که  2004-1970
ي هـا  شـوك المللی اثر  ینبدهد و ذخایر  یمیقی مؤثر را افزایش حق، نرخ ارز مبادله

ها یافتنـد کـه اثـر ذخـایر      ین، آنهمچندهد.  یمرابطه مبادله بر نرخ ارز را کاهش 
 دار یمعنالمللی در کاهش اثر رابطه مبادله، بیشتر در کشورهاي در حال توسعه  ینب

  نیست. دار یمعنعتی و در کشورهاي صن

  2011  3ونگ هاك

 نتایج تحقیق .باشد آسیایی می اقتصادهاي در واقعی ارز نرخ تعیین حاضر مطالعه از هدف
 مشـخص  مشترك طور به توان می را تجارت شرایط و ارز واقعی نرخ که دهد می نشان
 نـرخ  تعیین در عوامل مهم واقعی نفت قیمت تجارت خارجی، وري، بهره دیفرانسیل. کرد
 نرخ تعیین در متغیر این از توجهی قابل اثرات حال، این با. باشند می در بلندمدت واقعی ارز
ها  به صورتی که میزان تأثیر آن. هستند مختلف، متفاوت اقتصاد کشورهاي در واقعی ارز

  در نوسانات نرخ ارز به شرایط اقتصادي آن کشور بستگی دارد.  

                                                        
1. Nandwa & Ramesh 2. Aizenman & Reira 
 

3. Wong Hock Tsen 
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  هاي ارزي شده خارجی در زمینه سیاست ات انجاممروري بر مطالع .2جدول 

سال   نویسنده/گان
  نتایج  انتشار

و  ییآقا
  1387  همکاران

از  شـتر، یب رانیـ در ا ینوسـانات نـرخ ارز واقعـ    یمنابع اصل دهد که نتایج نشان می
اوصاف، اختالالت  نی. با اشود ینفت مشتق م متیق يها و شوك یپول يها شوك

 جهینت نیکه ا گذارد یتأثیر م یبر تحرکات نرخ ارز واقع رانینفت در ا متیو ق یپول
نفـت در   مـت یگـذاري ق  هاي قیمت و سیاست یهاي پول که سیاست دهد ینشان م

  اجرا شوند. شتریب اطیبا احت دیبا رانیا

  1389  احیو س یتوکل

 یبینی نرخ ارز بر رشد واقع قابل پیش ریغ يسآنهاکه نو دهند یحاصل نشان م جینتا
منتظره نرخ ارز واکنش  ریکل با نوسانات غ يتقاضا ياجزا ینداشته ول يریکشور تأث

) بر سطح مخارج خانوارها و ینرخ ارز(شوك منف شیاند. تأثیر حاصل از افزا نشان داده
 یمصـرف  ارجمخارج دولت بر مخـ  شیاست. اثر مثبت افزا ریسطح صادرات چشمگ

دولت  یمال یهاي انبساط و نقش اعمال سیاست تیکشور بازگوکننده اهم يخانوارها
نرخ ارز(کاهش ارزش پـول کشـور)    شیدر رفتار خانوارها در بلندمدت است. با افزا

  .دهند یرا نشان م یو مخارج خانوارها واکنش مثبت یواکنش منف ،ینفت ریصادرات غ

و  ياوری
  1390  همکاران

-1387(یمورد بررس يها سال یدهد در طول تمام پژوهش نشان می نیا يها افتهی
 افته،ی کاهش ینفت ریسطح صادرات غ ،يارز يسپار مانیپ استیس ي) با اجرا1356
ـ ا ینفتـ  ریـ صادرات غ شیبر افزا یشدن ارز تأثیر مثبت یتک نرخ استیاما س  رانی

  داشته است.
کوچک زاده و 

صادرات موجب خروج گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب براي   1392  ییجال
  .شود یصادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی م يها صادرکنندگان از بخش

  1392  سیف و حافظیه
 يریبه کـارگ  قیتواند از طر می رانیا یاسالم ياز آن است که جمهور یحاک جینتا
آرمآنها و اهداف،  شبردیبا جهان، ضمن پ يدر تعامل تجار یاقتصاد مقاومت کردیرو

  .دیمقابله نما یبه خوب زین میموجود، از جمله تحر داتیبا تهد

و  يگودرز
  1393  يصبور

ثر ؤبر اساس نتایج این مطالعه رابطه بلندمدت میان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز م
ثر واقعی اثر قابل توجهی بر مقدار ؤوجود دارد. نرخ ارز م ینفت ریواقعی و صادرات غ

  صادرات غیر نفتی کشور ندارد.

 هاي ارزي در اقتصاد ایران بررسی وضع موجود سیاست
اي  نظام ارزي به معنی بازار عمیق و رقابتی ارز است که در آن در هر دو طرف عرضه و تقاضا عوامـل ذره 

و جزء فعالیت دارند یعنی با تنوع و گسترش صادرات غیر نفتی، چنـدین منشـأ ارزآوري در اقتصـاد وجـود     
ها را محدود کنـد و معمـوالً رکـود چنـد کـاالي صـادراتی        تواند همه آن نمیهاي موردي  دارد که شوك

احتماالً با رونق یا حداقل عدم رکود چند کاالي صادراتی دیگر همراه است. بـه طـور کلـی بـراي اینکـه      
ها و تنوع  اي پیدا کنند باید تعداد آن کننده ارز از طریق صادرات در اقتصاد کشور ماهیت ذره عوامل عرضه

اي  هـاي چرخـه   اي باشد که امکان تبانی، هماهنگی و احتمـال همبسـتگی   ها به گونه االي صادراتی آنک
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وري  کردن استانداردهاي کیفی و ارتقاء کیفیت و بهره نهیپذیر نباشد. الزمه این کار نهاد ها امکان براي آن
شـد و   ریپـذ  لی گسترده، رقابـت المل است، به طوري که بتوان در چندین کاالي پر تقاضا و داراي بازار بین

صادرات غیر نفتی را شتاب بخشید؛ اما در شرایط فعلی که سهم عمده درآمد ارزي ما از ناحیه فروش نفت 
  ).1381(شاکري، توان بازار ارز عمیق و رقابتی داشت است نمی

ـ  موجـب  هـاي تـورمی    نانکته دیگري که در اینجا باید توجه شود این است که تثبیت نرخ ارز در زم
شود تا صادرکننده قیمت پذیر متضرر شود لذا تعدیل نرخ متناسب با تورم زیان صـادرکننده را جبـران    می
هاي ارز در کشور  هاي گذشته حکایت از این دارد که نرخ کند؛ اما شرایط صادرات غیر نفتی ما در سال می

جاري باعـث شـتاب صـادرات و    هاي ت العمل به شرایط عدم تعادل خصوصاً کسري توانند در عکس ما نمی
  ها شوند. تعدیل آن به سمت رفع کسري

توان گفت که در ایران نظام ارزي مطلوبی وجود دارد. بازار ارز ایران به خاطر انحصـاري   بنابراین نمی
بودن طرف عرضه آن بسیار سطحی و کم عمق است و لذا ثبات ارزي در چنین بازاري به آسـانی تحقـق   

شود که سهم اندکی از ارزآوري کشور مربوط بـه صـادرات غیـر نفتـی      مشاهده می )1(ریابد. در نمودا نمی
ها  هاي آن است و در حقیقت بخش عمده درآمدهاي ارزي کشور از ناحیه صادرات نفت و گاز و یا فرآورده

دهـد و بنـابراین برقـراري     باشد که این درآمدهاي ارزي کشور را به شدت در معرض ریسک قرار مـی  می
  ).1383(شاکري، است زیبرانگ م نرخ ارز شناور در چنین شرایطی تأملنظا

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات(درصد) .1نمودار 
  ي بانک مرکزيها دادهمنبع: محاسبات تحقیق از 

  
هاي خارجی  هاي حساب دهد و خوب نسبت به عدم تعادل در چنین بازاري نرخ ارز، خوب عالمت نمی

هاي متعددي را تجربـه کـرده    چالش چند سال اخیراقتصاد ایران در  یاز طرف. دهد العمل نشان نمی عکس
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هـا   ترین این چـالش  در سطح اقتصاد کالن کشور شده است. یکی از مهم ییها یثبات یاست که منجر به ب
  بازار ارز و خروج آن از کنترل بانک مرکزي بوده است.  یثبات یب

توان به نوعی  یدر اقتصاد ایران را م 1391و  1390هاي  سالهاي اخیر  ارز طی ماهافزایش شدید نرخ 
 1391و  1390 يهـا  سال ینرخ ارز ط یش آنهج نیا زین )3جدول(جهش آنی نرخ ارز به حساب آورد. در 

هاي پولی و مالی دولت طی دهه اخیر و وجـود   اي که همزمان متأثر از سیاست گونهه مشخص است. ب زین
. ضـمن اینکـه   )1391زاده و حسـینی،   (زمانباشـد  مـی  … چون تورم انباشته، سرکوب مالی و هایی دهپدی

گونه کـه   باشند. در علل پیدایش وضعیت موجود همان المللی نیز در آن دخیل می هاي سیاسی و بین تنش
مقامـات پـولی و    ها و انفعال توان ناکارایی سیاست توان تأثیر جدي عوامل سیاسی را کتمان نمود نمی نمی

و تـورم   ینگینرخ ارز متناسب بـا رشـد نقـد    )3(بر اساس جدول نیارزي کشور را نیز نادیده گرفت. همچن
  ت نکرده است.کحر

  
  رانیدر اقتصاد ا ینگیتورم، رشد نرخ ارز و رشد نقد تیوضع  .3جدول 

  سال
  نرخ ارز (ریال)

   ینگینقد
  میلیارد ریال)(

صد)
(در

رم 
تو

  

  

  سال
  (ریال)نرخ ارز 

   ینگینقد
  میلیارد ریال)(

صد)
(در

رم 
تو

  رشد  مقدار  رشد  مقدار  رشد  مقدار  رشد  مقدار  
1357 100 84/40 2579 52/20 3/8 1374 4036 16/53 85072 6/37 1/49 
1358 141 41 3628 7/40 5/11 1375 4446 15/10 116552 37 23 
1359 200 84/41 4508 24/24 1/24 1376 4782 55/7 134286 2/15 4/17 
1360 270 35 5236 14/16 2/22 1377 6468 25/35 160401 4/19 1/18 
1361 350 62/29 6431 8/22 5/20 1378 8634 48/33 192689 1/20 20 
1362 450 57/28 7514 85/16 2/13 1379 8131 82/5 - 2491111 3/29 8/12 
1363  680 11/51 7967 02/6 7/11 1380 7925 53/2 - 320957 8/28 3/11 
1364 614 7/9 - 9002 99/12 6 1381 7991 83/0 417524 1/30 7/15 
1365 742 84/20 10723 11/19 9/23 1382 8178 34/2 526596 1/26 6/15 
1366 991 55/33 12668 14/18 4/28 1383 8747 95/6 685697 2/30 3/15 
1367 966 85/2 - 15688 83/23 3/28 1384 8919 96/1 921019 3/34 4/10 
1368 1207 94/24 18753 54/19 9/17 1385 9226 4/3 1284199 4/39 9/11 
1369 1412 98/16 22970 48/22 8/8 1386 9357 41/1 1640293 7/27 4/18 
1370 1420 56/0 28681 6/24 6/20 1387 9667 31/3 1901366 9/15 4/25 
1371 1498 49/5 35866 3/25 4/24 1388  9920  62/2  2355889  9/23  8/10 
1372 1806 56/20 48135 2/34 5/22 1389  10339  22/4  2948874  17/25  4/12  
1373 2635 9/45 61844 5/28 2/35 1390  10964  04/6  3522204  45/19  5/21  
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نـرخ ارز  ثبـاتی   مشکالت ایجادشده در اقتصاد کشور ناشـی از بـی   يرسد شناسایی و احصا نظر میه ب
اي از  گذاران را در مدیریت بهینه امور هرچه بیشتر یـاري رسـاند کـه در ادامـه بـه پـاره       تواند سیاست می

  گردد. ترین موارد اشاره می مهم
  باالتر؛ تورمی رژیم یک در ایران اقتصاد) ورود(گرفتن قرار) الف

توانـد اقتصـاد را در سـطحی     ها ناشی از آن مـی  افزایش شدید نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت
توان  داري دارد که از آن می ) قرار دهد که با وضعیت پیشین تفاوت معنی%50جدید از تورم(احتماالً باالي 

نظر از تبعات رفاهی آن بر اقشار مختلف مـردم از منظـر    به رژیم تورمی جدید یاد نمود. این شرایط صرف
هاي کـالن اقتصـادي(پولی، مـالی، ارزي)     در سیاست 1نها باعث ایجاد نوعی عدم تقار اثربخشی سیاست

هاي کـالن اقتصـادي نیـز     بدون شک در شرایط جدید نااطمینانی ناشی از اثربخشی سیاستلذا  .شود می
  2یابد. افزایش می

  3ارزي؛ و پولی مقامات به مردم اعتماد کاهش )ب
  اقتصادي؛ عاملین تورمی انتظارات تحریک )ج
  .گذاري کشور تغییر در ساختار(تعادل) پس انداز و سرمایه )د

هاي اخیر رشد بیش اندازه نـرخ ارز (در   این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. ابتدا آنکه طی ماه
هاي تورمی با قابلیت نقد شوندگی باال شده است. عمق ایـن   کنار نرخ طال) باعث اقبال عمومی به دارایی

آید که برخی نهادهاي عمومی و بعضاً مؤسسات مالی و بـانکی نیـز در    تر به چشم میبحران هنگامی بیش
 یتـوجه  مالی است که باعث خروج بخش قابل يباز اند. نکته دیگر شیوع پدیده سفته این معرکه وارد شده

ار اندازها از نظام بانکی و به طور همزمان فروش اوراق مشارکت و سهام و خـروج نقـدینگی از بـاز    از پس
  سرمایه کشور شده که تبعات خاص خود را در پی دارد. 

 4)؛دمات دالري شدن اقتصاد(پدیده جانشینی پولمق ایجاد )ه
افزایش پیوسته نرخ ارز و کاهش قدرت خرید پول ملی، عاملین اقتصادي را باهدف در امان مانـدن از  

  ا بر حسب ارز خارجی انجام دهند. دارد تا مبادالت خود ر ها بر آن می ییریسک کاهش ارزش ریالی دارا
  اجتماعی. سرمایه تضعیف )و

توان تبعات مثبتی را نیز براي شرایط حاضر بر شمرد که  رسد می در کنار تبعات منفی فوق به نظر می

                                                        
1. Asymmetry 

ها(مثبت و منفـی بـودن    الزم بذکر است با توجه به مبانی نظري اقتصاد کالن در کنار مواردي چون جهت اجراي سیاست .2
ها، شرایط اقتصادي از حیث رونق و رکود و ...، نوع رژیم تورمی حاکم بر اقتصـاد هنگـام اعمـال     عاد سیاستآنها)، اندازه و اب

  تواند موجب بروز عدم تقارن سیاستی گردد. ویژه سیاست پولی می ها به سیاست
  است.  قابل پیگیري Discretionery & Commitment policyاین موضوع در ادبیات اقتصادي در قالب مباحث  .3

4. Currency Substitution 
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نماییم. بدیهی است اسـتفاده از تعبیـر فرصـت بـراي ایـن مـوارد خـود         ها به نوعی فرصت تعبیر می از آن
تـرین   باشد. از مهم ها منوط به تحقق سایر شرایط می چرا که استفاده از این فرصتموضوعی نسبی است. 

  1 :توان به دو موضوع زیر اشاره داشت این موارد می
  ؛امکان توسعه صادرات غیر نفتی

تواند انگیزه مناسبی جهت توسعه صادرات به حساب آید؛ امـا   بدون شک کاهش ارزش پولی ملی می
پـذیرش  ، 2تولید کاالهاي صادراتی يریپذ همچون کشش ها شرط شیبه برخی پدر عمل تحقق این مهم 

تقاضاي کاالهاي صـادراتی، شـرایط ورود و    يریپذ تبعات تورمی افزایش صادرات در اقتصاد ملی، کشش
  بستگی دارد. …استفاده از ارز ناشی از صادرات توسط صادرکنندگان و 

  ؛)یررسمیغ و رسمی(واردات کاهش
تواند براي  تواند تبعات منفی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این شرایط می تر شدن واردات می هرچند گران

صنایع تولیدي داخل نوعی فرصت به حساب آید. مشروط به آنکه تبعات منفی ناشی از واردات مواد اولیـه  
ندهد. ذکر این نکتـه  الشعاع قرار  هاي ایجادشده را تحت تر فرصت گران يا هیو سرما يا و کاالهاي واسطه

تواند قاچـاق صـادراتی کاالهـاي     شرایط کنونی کشور می یررسمینیز ضروري است که از منظر اقتصاد غ
همچنین در مورد تأثیر نرخ ارز بر واردات در اقتصاد ایران تفاهم نسبی وجـود   حمایتی را نیز تشدید نماید.

و اشرف زاده،  عسگر زادهرز بر واردات منفی است(دارد و مطالعات تجربی نیز مؤید آن است که تأثیر نرخ ا
که تـأثیر نـرخ حقیقـی ارز بـر واردات بیشـتر از تـأثیر سـایر         دهند یم). حتی برخی مطالعات نشان 1385

  ).1383متغیرهاي مؤثر از جمله تعرفه است(رحیمی و طاهري نیا، 
 رانیاقتصاد اهاي ارزي در  سیاستکرد که وضع موجود  انیب طور نیتوان ا می یکل يبند جمع کیدر 

  باشد: می ریشرح ز به
  

  هاي ارزي در اقتصاد ایران ی وضع موجود سیاستشناس بیآس .4جدول 
 SWOT  وضع موجود  ردیف

 S  ارز به اقتصاد (در قالب درآمد حاصل از فروش نفت)؛ یحداقل انیورود جر  1
 S  ریاخ يها سال یط ینفت ریصادرات غ انیتوجه در جر قابل شیافزا  2
 W  ثباتی بازار ارز و خروج آن از کنترل بانک مرکزي بی  3
  W  ياقتصاد گذاران استیاز نرخ مورد نظر دولت و س يادیز اریارز با انحراف بس يوجود بازار مواز  4

                                                        
 .یاسالم يمجلس شورا ي)، دفتر مطالعات اقتصاد1388رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات( .1
سازي نرخ ارز و  پیشینه اقتصاد ایران حکایت از امکان افزایش معنادار صادرات غیر نفتی دارد. مثالً بدلیل سیاست یکسان .2

 1373میلیارد دالر در سال  8/4به  1372میلیارد دالر در سال  7/3، صادرات غیر نفتی از 1372-3هاي  افزایش آن در سال
 25/3هاي ارزي، صادرات غیر نفتی کشـور مجـدداً بـه     خ ارز و وضع محدودیتسازي نر رسید که با شکست سیاست یکسان

  کاهش یافت.  1376میلیارد دالر در سال  87/2و  74میلیارد دالر در سال 
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   .4ادامۀ جدول 
 SWOT  وضع موجود  ردیف

  W  بودجه دولت یمنابع مال نیدر بازار به منظور تأم يبانک مرکز يمداخله ارز  5
  W  و بازار عمیق رقابتیمناسب  ينبود نظام ارز  6
  O  یاطیاحت رهیذخ عنوان به یصندوق توسعه مل يموجود  7
 O  امکان توسعه صادرات غیر نفتی  8
  T  به درآمد نفت يارز يقالب توجه درآمدها یوابستگ  9
  T  بازي در بازار ارز سفته يوجود رفتارها  10
  T  از کشور هیفرار سرما دهیوجود پد  11
  T  يو ارز یبه مقامات پول ياقتصاد نیکاهش اعتماد عامل  12
  T  یو واردات یوجود قاچاق صادرات  13

 هاي ارزي در اقتصاد ایران تبیین وضع مطلوب سیاست
 جـاد یدر ا ينقش بانک مرکز یابتدا به بررسي در اقتصاد ایران، ارز هاي سیاستوضع مطلوب  یدر بررس

 طیو شـرا  يارز اسـت یگیري کشور در خصوص س تصمیم نهیسپس ساختار به م،یثبات در بازار ارز پرداخت
گرفـت،   ارقر یامر مورد بررس نیتحقق ا يهاي الزم برا شرط شیو پ رانیمطلوب در اقتصاد ا ينظام ارز

ـ ا جیقرار گرفتند، نتا یمورد بررس یاسناد باالدست عنوان به توسعهبرنامه پنجم  زین انیدر پا بـه   یبررسـ  نی
  باشد. می ریشرح ز

هاي مرکزي که به دنبال تثبیت نرخ ارز هستند، عالوه بر دسترسی کافی به ذخایر ارز خـارجی،   بانک
بایستی این اطمینان را در فعاالن بازار ارز ایجاد کننـد کـه در صـورت بـروز حمـالت سـوداگرانه، بانـک        

کار خود قـرار خواهـد    دستورل ملی تزریق ارز به بازار(به میزان الزم) را در مرکزي براي دفاع از ارزش پو
  .)1391(همتی، داد

 يارز ریهمچـون وجـود ذخـا    یبه عوامل یدفاع از ارزش پول مل يبرا يبانک مرکز ییتوانا یاز طرف
ـ ارز و م یامکان مداخله در بازار آت ،1هیترك سرما تیهاي بهره و محدود نرخ ییکارا ،یکاف اسـتقالل   زانی

  .(همان)دارد یبستگ يبانک مرکز
، کشور یپول مل یو خارج یبه منظور حفظ ارزش داخل یپول گذار استیس قیتحق هاي یافتهبر اساس 

  :2مبادرت کند ریبه امور ز يهاي ارز با اعمال سیاست باید
                                                        

تواند با وضع مالیات بر ورود و خروج  است. بانک مرکزي می يمقابله با حمالت ارز يبرا استگذارانیس گریابزار د کی هیکنترل سرما. 1
 ی گردد. الملل بین(مالیات توبین) مانع از تحرك کامل سرمایه در سطح یسرمایه و یا معرفی مالیات بر مبادالت ارز خارج

). دفتـر مطالعـات   1391بررسی آثار و تبعات قیمتی تغیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت(هزینه) تولید کننده در اقتصاد ایـران(  .2
  اسالمی.مجلس شوراي هاي  اقتصادي، مرکز پژوهش
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  ؛دامنه مجاز نوسانات نیارزها با تعی ریدر مقابل سا الینوسانات ارزش ر يبرا يساز ویسنار -
  ؛ابزار مداخله در بازار با سطوح نوسانات نرخ ارز نییتع -
   ؛بازار ارز یبینی تحوالت آت پیش نهیعمده در زم يرهایمتغ نییتع -
  ؛استفاده از ابزارها و نهادها يگذاري برا هدف -
   ؛کشور ياقتصاد طیمتناسب با شرا يارز میانتخاب رژ -
  کنترل شود. ارز يطرف تقاضا یهاي مال که با هماهنگی با سیاست يبه نحو یپول استیاعمال س -

 بـراي  کـه  دیگـري  مضـرات  بر عالوه ایران اقتصاد در ارز بودن نرخی دو کنونی شرایط در متأسفانه

ـ  اختالل دچار اول گام در نیز را مذکور سازوکار دارد کشور اقتصاد ـ نما یم  صـادرکننده  کـه  دلیـل  . بـه دی

 سیسـتم  از خـارج  را خـود  صـادرات  از ناشـی  ارز دهد یمترجیح  نرخی دو ارز شرایط در ایرانی خصوصی

 بـه  بـاالتري  قیمت به آزاد در بازار تجاري، طرف کشور ارز و ریال تسویه براي مرکزي بانک شده فیتعر

 ایـن  خصوصی به بخش صادرکنندگان پیوستن براي کافی انگیزه رسد یم نظر به برساند. بنابراین فروش

 دولتـی  يها دستگاه به مربوط ایران صادرات عمده بخش که شود توجه باید اما ؛باشد نداشته وجود طرح

 به مرجع نرخ با تا ردیگ یم قرار مرکزي بانک اختیار درها  آن صادراتی ارز معادل ریال که يا گونهبه  است

 .)1391شود(کریمی،  واریز کشور خزانه
  :ردیصورت پذ لیبا مالحظات ذ یاقدامات داریبه منظور مقاومت پا یستیبا در نتیجه

  باشد. میاز تحر یناش يریپذ بیبه حداقل رساندن آس يهاي ارز اهداف سیاست )الف
  و صادرات باشد. یرقابت دیارز همواره جهت تول متیق نییتع يریگ سمت )ب
  شش ماه ثبات داشته باشد. يمقررات ثبت سفارش حداقل برا )ج
  ارز جذاب نشود. يکه بازار سوداگر ردیدر مورد ارز صورت پذ يبه نحو ها يریگ میتصم )د

به لحاظ اقتصـادي   یمتفاوت طیمختلف، شرا يکه کشورها نیبا توجه به ا میکرد انیهمان طور که ب
 ينظام ارزي واحد ایـده آل و مشـترك بـرا    کیادعا کرد که  توان ی، از این رو مکنند یو سیاسی دنبال م
 يهـا  بـه وزن  یرد پذیرش نیست. از این رو انتخاب نظام ارزي بـراي هـر کشـور بسـتگ    تمام کشورها مو

ـ  ينظـام ارز  نیمورد بحث دارد. همچن يها شده به مؤلفه داده ـ کشـور متناسـب بـا تغ    کی  طیدر شـرا  ریی
هـر   يبـرا  نـه یبه يانتخاب نظـام ارز  یکند. از طرف رییتواند تغ آن، در طول زمان می یاسیو س ياقتصاد

  دارد. یمرتبط با آن اقتصاد بستگ يها و ذات شوك تیکشور به اهم
شده  باشد، نرخ ارز متناسـب بـا    تیرینظران معتقدند که اگر نظام ارزي کشور شناور مد صاحب یبرخ

ـ  يریپذ تراز تجاري و رقابت اتیمقتض ـ تغ الملـل  نیاقتصاد در مواجهه با اقتصاد ب ـ  ریی ـ و ا کنـد  یم امـر   نی
چـه بسـا بـا     یمداخالت ارزي توسط دولت و مقامات پـول  یصادرات کشور کمک کند. از طرفد به توان می
چه بسـا بـر اسـاس مالحظـات      نینرخ مع کینرخ ارز بر اساس  تیسازگار نباشد و تثب یصیتخص ییکارا
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اقتصاد  ايارزي ثابت را بر يها انجام شود. از سوي دیگر، اگر بانک مرکزي نظام یفن ریو غ راقتصاديیغ
ـ حالت، جر نیکشور دنبال نماید و همواره بازار را به طرق مختلف کنترل کند. در ا بـر   يارز اسـت یس انی

هـاي   سیاسـت  يریکـارگ  که بـه  یمعن نیخواهد انداخت. بد هیو به تبع آن اقتصاد کشور سا یپول استیس
به نوسانات بازارهاي جهانی  هو با توج دهد یپولی مستقل عمالً در اقتصاد کشور ماهیت خود را از دست م

خارجی را نداشته و اثـرات   يها . در چنین شرایطی، اقتصاد توانایی جذب شوكشود ینفت، به کار گرفته م
ـ بـه ب  ؛اقتصاد منتقل خواهـد شـد   یقینفتی بر بخش حق يها هاي خارجی به ویژه شوك شوك  گـر، ید انی

و  شود یم تیتقو ییابد پول مل می شیارز افزا زارو به تبع آن عرضه در با ینفت يارز يکه درآمدها یزمان
داشتن نرخ ارز مجبور است با جمع کردن اضافه عرضه ارز در بازار ریـال بـه    براي ثابت نگه يبانک مرکز

  .)1391(برخورداري، کند یبازار تزریق کند که موجبات افزایش تورم را فراهم م
ـ اقتصاد ا يشده برا تیریمد يامر که نظام شناور ارز نیعلت ا ـ شـده اسـت ن   شـنهاد یپ رانی ـ ا زی  نی

و رفـتن بـه سـمت     يفنـاور  يارتقـا  ،يریپذ ساله کشور روي رقابت 20انداز  باشد که ما در سند چشم می
ـ ااهداف تأکیـد شـده در    میبتوان نهیزم نی. اگر در امیا محور تأکید کرده دانش داتیتول سـند را محقـق    نی

دولت بـه نفـت    یتر شده و شتاب خواهد گرفت و اگر وابستگ صادرات غیر نفتی ما متنوع و گسترده میساز
 دیتول يریپذ و رقابت يریپذ منشأ ارزآوري عمده و انعطاف نیصورت با داشتن چند نیدر ا ابدیهم کاهش 

ـ ا هفراهم کـرد   یو رقابت قیبازار عم کینظام ارزي و  کی جادیرا براي ا نهیزم ،یصادرات امـا در حـال    م،ی
ـ از تول سـت، یانداز برخوردار ن حاضر صادرات غیر نفتی از رشد متناظر با الزامات سند چشم محـور   دانـش  دی

بـا   نیاست؛ بنابرا شیبه روز در حال افزا روز زین یدولت به ارز نفت یو وابستگ ازهایو ن ستیهنوز خبري ن
  بود. دواریام رانینظام ارزي باثبات در اقتصاد ا کی يریگ شکل و جادیتوان به ا عملکرد نمی نیا

ـ را یاعمال شود و اگر تقواي مال حیاگر نظارت صح میشو یالذکر است که متوجه م فوق طیدر شرا  جی
مربـوط بـه واردات    يها باالتر در نظر گرفته شود و نرخ دیبا یو واردات مصرف یارز صادرات يها باشد نرخ

چون نظـارت و تقـواي    رانیا دتر لحاظ شود. در اقتصا نییپا دیبا يا ي واسطهو کاالها هیمواد اول زاتیتجه
ـ ز يها به بروز مفسده نیشیپ يها متعدد در سال يها نبود وجود نرخ یمال  نیمنجـر شـد و چـون تـأم     ادی

در کشور شکل نگرفته  یبا وجودي که هنوز نظام ارز رقابت ست،ینبود و ن ریپذ امکان ینظارت و تقواي مال
الـذکر   فـوق  يها حداقل از مفسده یتک نرخ استیس ايکردن ارز اقدام شد. البته با اجر یبود به تک نرخ

  شد. ريیجلوگ
شده نرخ ارز را به  تیریمد يشناورساز يالزم برا يها شرط شیتوان پ می ینگاه کل کیدر  جهینت در
  کرد: انیب ریشرح ز

  شده؛ رتیشناور مد ينظام ارز رشیکشور به سمت پذ ياقتصاد طیسوق دادن شرا -
ـ مـوارد ز  یستیشناور با ينظام ارز جادیخود به سمت ا ياقتصاد طیسوق دادن شرا يدولت برا  را  ری
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  انجام دهد:
  ؛یاسیثبات س -
 ی.و دولت یتعامل بخش خصوص -

از  یمـال  يتوسـعه بازارهـا   يبـرا  گردد یمنظور توسعه م نیا يخود را توسعه دهد، برا یمال يبازارها
 مثل صکوك در بازار بورس استفاده شود.  یاسالم یمال يابزارها
  ؛تورم يگذار هدف يگذار استیس يمناسب برا يبسترها جادیا

  درآمدها؛ نیو انحصار دولت بر ا ینفت يکشور به درآمدها يارز يدرآمدها انیجر یعدم وابستگ
 ياز ارزآور یگـردد تـا بخـش اعظمـ     تیتقو ینفت ریبخش صادرات غ یستیهدف با نیتحقق ا يبرا

بـه صـندوق    يارز يدرصـد از درآمـدها   20شدن حداقل  زیوار نیکشور را به خود اختصاص دهد، همچن
  .کند یم يریجلوگ ینفت ياز انحصار دولت بر درآمدها یتوسعه مل

   ؛یاهداف زمان يبند تیدر اولو يگذار استیس حاتیترج -
  .کشور يو نهادها يگذار استیاعتبار س -

ـ دل به )، اعتمـاد مـردم بـه    ي(بانـک مرکـز  يارز گـذاران  اسـت یگیـري س  عـدم ثبـات در تصـمیم    لی
ـ در ا يجد دیتهد کی عنوان بهکم شده است که  گذاران استیس ـ   نـه یزم نی  جـه ی، در نتگـردد  یمطـرح م
  .ابدیتحقق  یو پول يارز گذاران استیکند که اعتماد مردم به س جادیا یطیدولت شرا یستیبا

ـ کـه در ا  میدیرس یجیبه نتا رانیدر اقتصاد ا هاي ارزي سیاست تیوضع یبررس در ـ قسـمت ب  نی  انی
  خواهد شد:

  هاي ارزي در اقتصاد ایران تبیین وضع مطلوب سیاست .5جدول 
  وضع مطلوب

  بلندمدت  کوتاه مدت
  در بازار ارز يراقتصادیغ يرهایکاهش اثر متغ  نوسانات نرخ ارز حداقل شود

  کشور ياقتصاد طیمتناسب با شرا يارز میانتخاب رژ  گذاري تورم نرخ ارز منوط به هدف تیتثب
که بـا همـاهنگی بـا     يبه نحو یپول استیاعمال س
  ارز کنترل شود. يطرف تقاضا یهاي مال سیاست

 نیاز تأم نانیکه اطم يبه مقدار يارز يحفظ ارزش راهبرد
صـوب  (بـر اسـاس م  نیکشـور در مـدت مع   یاساسـ  يازهاین

  ) حل شود.یمل تیامن يشورا
ابـزار   عنـوان  به یارزش پول مل فیاز تضع يریجلوگ

  دولت یحل مشکل مال
و تعهدات دولت و الزامات دولت به  ها یبده تیریمد تیشفاف
  یبده تیریمد استیس تیشفاف نیتدو

ــه حــداقل رســاندن   يهــاي ارز اهــداف سیاســت ب
  باشد. میاز تحر یناش يریپذ بیآس

و  یرقابت دیارز همواره در جهت تول متیق يریگ سمت یستیبا
  باشد. یصادرات

  يو ارز یپول يگذار استیدر س يبانک مرکز اراتیاخت شیافزا  ابزار مداخله در بازار با سطح نوسانات نرخ ارز نییتع
    نفت دیدولت به عوا يهاي جار هزینه یقطع وابستگ

  کنترل نوسانات نرخ ارز
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 تحلیل شکاف
 را شـکاف  تحلیـل  توان یبه نوعی تحلیل شکاف صورت گیرد. به طور کلی م شود یادامه کار تالش مدر 

 موجـود  وضعیت شناسایی از پس که معنا بدین. دانست 2مطلوب وضع و 1موجود وضع میان فاصله بررسی
نحـوه   سـپس  وشـده   پرداختـه  مطلـوب  وضع تعریف و شناسایی به معین يها شاخص و معیارها قالب در

دستیابی به آن و کاهش فاصله موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه از آنجا کـه نظـام   
موجـود   ينظام ارز انیشده، ب موضوع اصلی مطالعه حاضر در نظر گرفته عنوان بهو نوسانات نرخ ارز  يارز

کـالن   يهـا  بخـش  گـر ید يآن رو راتیبه وجود آمده در دو سـال گذشـته و تـأث    يبحران ارز ران،یدر ا
تصویري  يعلل به وجود آمدن بحران ارز نیتأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات، واردات و همچن ،ياقتصاد

ـ و مطلـوب ن  نهیبه تیوضع ي. برادهد یاز وضع موجود در اختیار قرار م از برنامـه پـنجم توسـعه، سـند      زی
ـ ا يمطلوب برا ين، نظام ارزبحرا طیدر شرا يمرکز نکبا فیوظا یانداز توسعه، بررس چشم اسـتفاده   رانی

بـه تحلیـل شـکاف میـان ایـن دو       SWOT سمـاتری  روش قالـب  در شود شده است. در ادامه تالش می
 د،ینقاط ضعف، تهد انیابتدا به ب SWOT لیتحل سیوضعیت پرداخته شود. الزم به ذکر است که در ماتر

 ییهـا  يبـه اسـتراتژ   طیشـرا  نیا لیاز تحل سپرداخته خواهد شد، سپ يدر نظام ارز رانیفرصت و قوت ا
از وضع موجود به وضـع مطلـوب،    دنیرس يبرا ،یاقتصاد مقاومت کردیبا رو یاتیعمل يمناسب و راهکارها

  .دیرس میخواه
 یچهـار بعـد اساسـ    يدارا يمقام معظم رهبر شاتیبنا به فرما یالزم به ذکر است که اقتصاد مقاومت

  اند از:  که عبارت باشد می

  ؛یمردم يها تیاستفاده از ظرف

مطـرح شـده اسـت. گسـترش      یاز ابعاد مهم اقتصاد مقاومت یکی عنوان به یمردم يها تیاز ظرف استفاده
ـ از طر التیتسه ياعطا قیاز طر یبخش خصوص یبخش در اقتصاد کشور، توان ینقش بخش خصوص  قی

 يگـذار  هیسـرما  ه،یبازار سرما مه،یهمچون ب یمال نیموجود در نظام تأم يها بخش  ریو سا یبانک ستمیس
 ياجـرا  نیو همچن یاز بخش خصوص تیحما يو مقررات در راستا نیو بودجه دولت، اصالح قوان یخارج

در جهت  توان یاست که م یاقدامات نیتر از مهم یقانون اساس 44اصل  یهاي کل سیاست تر يهر چه جد
  اجرا نمود.  ،یدر چارچوب اقتصاد مقاومت یمردم يها تیاستفاده از ظرف

  ؛یمل دیاز تول تیحما
ـ حما ،یاقتصاد مقاومت يابعاد الگو نیتر از مهم یکی ـ از تول تی ـ  دی و  یتـوان رقـابت   شیباهـدف افـزا   ،یمل

                                                        
1. As Is 2. To Be 
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رشد و  عینظام، باعث تسر يو پدافند یقدرت دفاع شیموضوع ضمن افزا نی. اباشد یصادرات محصول م
بـزرگ موجـود در کشـور در     عیهـا و صـنا   از بنگـاه  تی. حماشود یم داریاشتغال پا جادیکشور و ا شرفتیپ

ـ آنها، استفاده از توان و ظرف یاز ورشکستگ يریجلوگ يراستا کوچـک و   عیخـرد و صـنا   يهـا  بنگـاه  تی
بزرگ، کوچک و متوسـط بـه    عیو تعامل صنا يوندیهم پ تیآنها، تقو تیظرف شیمتوسط و کمک به افزا

ـ تول ندیفرا کننده لیکوچک و متوسط تکم عیکه صنا يبه نحو گریکدی تیمنظور استفاده از توان و ظرف  دی
کوچک و متوسـط،   عیدهنده کاال و خدمات از صنا بزرگ سفارش عیصنا نیبزرگ باشند و همچن عیدر صنا

از  تیاز بعد حما توانند یهستند که م یهای تمجموعه سیاس ها، استیس لیقب نیو از ا يمنابع ارز تیریمد
  کشور به ارمغان آورند. يرا برا یمقاومت ياقتصاد یمل دیتول

 مصرف؛  تیریمد

ـ ماه لیکه به دل باشد یم یاز ابعاد مهم و تأثیرگذار اقتصاد مقاومت گرید یکیمصرف،  تیریمد ـ ید تی  ،ین
 تیریبه خصوص در بعـد خانوارهـا دارد. مـد    يدر مسائل اقتصاد یخاص گاهیکشور جا یو فرهنگ یمذهب

و اسـراف کـه در    یاز مصـرف اضـاف   زیاز بعد پره یکیقرار داد.  یمورد بررس توان یمصرف را از دو بعد م
مصـرف بـه سـمت     یدهـ  بعـد جهـت   گر،یبه آن شده است. بعد د يادیز ياریاسالم تأکید بس نید یمبان

بـه سـمت مصـرف     یمصرف از مصرف واردات رییدر صورت تغ ثیح نیاست. از ا یداخل يمصرف کاالها
ـ حما یاخلو بازار د یداخل دیاز تول ،یداخل يکاالها يتقاضا برا جادیبا ا ،یداخل يکاالها  ریشـده و مسـ   تی

  هموارتر خواهد شد.  يرشد و توسعه اقتصاد

  ؛انیاقتصاد دانش بن
  مناسـب  طیباشـد. وجـود محـ    بر دانـش مـی   یو متک انیاقتصاد دانش بن ،یاقتصاد مقاومت گریمهم د بعد

ـ   دی، توليگذار هیسرما يبرا یو قانون ي، اقتصادیاسی، سیاجتماع ـ و ترب میو تجارت، آمـوزش و تعل ـ  تی  ای
  جملـه  ازاطالعـات و ارتباطـات    يدولـت و فنـاور   یتیهاي حما ، سیاستیانسان هیدر سرما يگذار هیسرما

  يالزم بـرا  طیشـرا  یسـت یبا انیبه اقتصاد دانش بن یابیدست ياست. برا انیاقتصاد دانش بن يازهاین شیپ
ـ بـه محصـوالت از طر   ها دهیا لیتبد ییفراهم شود تا توانا يابداع و نوآور ـ بـه تول  ،يگـذار  هیسـرما  قی  دی

 منجر شود. دیمحصوالت جد

 رانیاقتصاد ا ينظام ارز يبرا یاتیعمل يو ارائه راهکارها SWOT لیتحل سیماتر
ـ  2متعـارف  تیریمد حوزه مطالعه در کی عنوان بهآن  کیو تفک 1يراهبرد تیریمداز زمان ظهور  از  شیب

                                                        
1. Strategic management 2. Conventional Management 
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 یانـد کـه برخـ    شـده   ارائـه  یمتفاوت يراهبردي ها لیها و تحل هیزمان، نظر نیکه در ا گذرد یشش دهه م
 1971سـال  در ). 1390اسد،  یبن(اند رو به افول گذاشته زین یبرخ و شده داریغالب پد يها هینظر عنوان به

ـ کـرد. در ا  فیتـأل » 1مفهوم راهبرد سازمان«با عنوان  یراهبرد، کتاب حوزه کنت اندروز در ـ  دوره، نی  نیاول
 داتیها و تهد فرصت ییشناساي شد که تمرکز آن رو يگذار هیپا یمکتب طراح ،يراهبرد تیریمکتب مد

ـ در ا زیمتمـا  يهـا  یستگیشا هینظر و سوات سیبود و ماتر یداخل يها ها و ضعف و قوت یخارج دوره  نی
روابط موجـود   صیو تشخ ییسوات در شناسا لیتحل قت،یحق در). 1390اسد،  یبن(و استفاده شدند یطراح

ـ ا ها کمک کند. با استفاده از نامانند سازم زیتواند به کشورها ن مناسب می يرهایمس و توسعه یطیمح  نی
 ییشناسـا  اسـت،  ها مواجه کشور با آن کیرا که  یداتیها و تهد ها، فرصت ها، ضعف توان قوت می لیتحل

ـ و تحل ی. بررسافتی یکشورها آگاه ریکشور نسبت به سا کی یرقابت يایکرد و از مزا  طیعوامـل محـ   لی
ـ  مؤثر تعامل يمؤثر بر الگو یخارج طیو مح یداخل هـا و   قـوت  ییو شناسـا  الملـل  نیو سازنده با اقتصاد ب

و  يا توسـعه  يهـا  بر جنبـه  یخارج طیکه مح یداتیها و تهد با فرصت همراه ،يا و منطقه یمل يها ضعف
ـ و امن توسعه مرتبط با کیمسائل استراتژ نیتر شود تا محقق مهم سبب می ،کند وارد می کشوری تیامن  تی
مناسب  ياهداف راهبرد نیبه تدو اقدام حل هر مشکل، يبرا دیکند. پس از آن با ییکشور را شناسا یمل

  مناسب پرداخت.  يراهبردها نیبه تدو ،يراهبرد آن به منظور تحقق هر هدف یو در پ
  :)1392(سیف و حافظیه، ردیگ یشکل م ریبه شرح ز یچهار راهبرد کل شهیهم» سوات« يالگو در

 يها بـرا  و قوت ها يتوانمند گیري از بر بهره یراهبرد مبتن نیا ی):تهاجم يراهبردها(SO راهبردهاي
 موجود است. يها استفاده از فرصت

ها با استفاده  حذف ضعف ای بر کاهش یراهبرد مبتن نیا) کارانه محافظه يراهبردها(WO راهبردهاي
 وجود آمده است. به يها از فرصت

هـاي موجـود    از قوت دات،یتهد از يریجلوگ يراهبرد برا نیدر ای): رقابت يراهبردها(ST راهبردهاي
 شود. استفاده می

 يهـا  ضـعف  ،یخـارج  داتیتهد از زیبا پره دیراهبرد با نیدر ا ی):تدافع يدهاراهبر(WT راهبردهاي
  را اصالح کرد. یداخل

ـ انتخـاب   يمناسـب بـرا   ياز ابزارها یکی ـ راهبـرد از م  کی  سیمـاتر  از چنـد راهبـرد، اسـتفاده    انی
ـ م اسـاس  راهبردها را بـر  تیاولو سیماتر نیاست. ا یکم يریزي راهبرد برنامه راهبردهـا   تیجـذاب  زانی

 سازد. مشخص می
ـ ا يوضع موجود و مطلـوب در نظـام ارز   انیپس از ب ـ تحل سیدر ادامـه بـا اسـتفاده از مـاتر     رانی  لی

SWOT پرداختـه شـده اسـت تـا      رانیدر اقتصاد ا ينظام ارز دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد انیبه ب
                                                        

1. concept of corporate strategy 
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 اداقتصـ  کـرد یبـه رو  ینگاه میگذار از وضع موجود به سمت وضع مطلوب با ن يمناسب برا يها ياستراتژ
  استخراج گردد. یمقاومت
 

 SWOT سیدر قالب ماتر رانیاقتصاد ا سیاست ارزي در  دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد .6جدول 

  براي: SWOTماتریس 
  مدیریت بهینه سیاست ارزي

  :(S)ها  قوت
ورود جریـــان حـــداقلی ارز بـــه  -

اقتصاد(در قالـب درآمـد حاصـل از    
  فروش نفت)؛

ــلافــزایش  - ــان  توجــه قاب در جری
ي هـا  سـال صادرات غیر نفتی طی 

  اخیر.

  :(W)ها  ضعف
  نبود نظام ارزي مناسب و بازار عمیق رقابتی؛ -
  عدم کنترل کامل بانک مرکزي بر بازار ارز؛ -
وجود بازار موازي ارز با انحراف بسیار زیادي از  -

  اقتصادي؛  گذاران استیسنرخ مورد نظر دولت و 
مداخله ارزي بانک مرکزي در بازار به منظـور   -

  منابع مالی بودجه دولت.  نیتأم
  :(O)ها فرصت

موجودي صـندوق توسـعه    -
  ذخیره احتیاطی؛ عنوان بهملی 

امکان توسعه صادرات غیر  -
   نفتی.

S.O.:  
افــــزایش کــــارایی عملکــــرد  -

  صندوق(گردش مالی صندوق) (ب)؛
حرکـــت بـــه  طـــرف جهـــش  -

  صادراتی(ب)؛ 
  مدیریت مؤثر منابع ارزي(ك). -

W.O:  
کاهش ارتباط بین سیاست مالی دولت با حوزه  -

  ارز (ب)؛
  ي نرخ ارز(ك)؛ساز کسانحرکت به طرف ی -
  ي نرخ ارز با تورم(ب).گذار هدف -

  :(T)تهدیدها 
ــه   -  ــب توجـ ــتگی قالـ وابسـ

  درآمدهاي ارزي به درآمد نفت؛
کـــاهش اعتمـــاد عـــاملین  - 

اقتصادي بـه مقامـات پـولی و    
  ارزي؛

  شیوع تورم مزمن در اقتصاد؛ - 
بازي در  رفتارهاي سفته وجود - 

  بازار ارز؛
  شدن اقتصاد ایران دالریزه - 
فـرار سـرمایه از    دهیپدوجود  - 

  کشور؛
ــادراتی و   -  ــاق ص ــود قاچ  وج

  وارداتی؛

S.T.:  
کاهش کنترل و مدیریت دولـت   -

بر منابع و جریان درآمـدهاي ارزي  
  با رویکرد درآمدي(ك)

ثبـات   باهدفمدیریت مؤثر بازار  -
ــش    ــاد بخ ــب اعتم ــی و کس بخش

  خصوصی(ك)
بسترسازي جهت انتقـال کامـل    -

منابع ارزي ناشی از صـادرات غیـر   
  نفتی به داخل کشور(ك)

ــوگیري از دالره - ــدن زه  جلــ شــ
  اقتصاد.

W.T.:  
  ي نیازهاي ارزي کشور(ك)؛بند تیاولو -
افــزایش اســتقالل بانــک مرکــزي و کــاهش  -

  مداخله دولت در حوزه ارز(ب)؛
  به حداقل رسانی ناترازي نرخ ارز(ب)؛ -
امنیتـی و   -سازي اثر مالحظات سیاسی حداقل-
  ی بر بازار ارز کشور(ب)؛الملل نیب

بـر یـک ارز    کاهش تأکید در مبادالت تجاري -
سازي تجارت خارجی از منظر نـوع   متنوعخاص(

  ارز مبادله شده)(ك)؛
  بازي (ك)؛ سازي زمینه رفتارهاي سفته حداقل -
ــداقل - ــاي    ح ــه و تقاض ــان عرض ــازي جری س
 …ی ارز در حوزه قاچاق، فرار سرمایه و ررسمیغ

  .(ك)

  
  باشند. به ترتیب معرف بلندمدت و کوتاه مدت می »ك«و  »ب«نماد  .1مالحظات: 

ـ اسـتخراج شـد، در ا   يهـا  يو فرصـت اسـتراتژ   دیو نقاط قوت، ضعف، تهد SWOT سیماتر یبررس با  نی
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گذار از وضـع موجـود بـه سـمت وضـع       يتالش خواهد شد تا نقشه راه  برا یاتیعمل يقسمت با ارائه راهکارها
خواهد شـد.   انیب )7(وضع موجود و وضع مطلوب در قالب جدول نیف بشکا لیتحل یعبارت شود، به انیمطلوب ب

  باشند. کوتاه مدت و بلندمدت می کیشده به تفک استخراج يراهکارها ریالبته الزم به ذکر است که در جدول ز
 

 )Road Mapگذار از وضع موجود به سمت وضع مطلوب( يبرا یچارچوب کل .7جدول 
وضع 
  موجود

  وضع مطلوب  راهکارهاي عملیاتی ها ياستراتژ
  بلندمدت  کوتاه مدت  بلندمدت  کوتاه مدت  بلندمدت  کوتاه مدت

ی ثبات یب
بازار ارز و 

خروج آن از 
کنترل 

کامل بانک 
  مرکزي

سازي  حداقل -
زمینه 

رفتارهاي 
  بازي سفته

کاهش  -
کنترل و 
مدیریت 
دولت بر 
منابع و 
جریان 

درآمدهاي 
ارزي با 
رویکرد 
 درآمدي

حداقل  به -
رسانی 

ناترازي 
  نرخ ارز

عدم مداخله  -
دولت در بازار 

  ارز
کاهش نقش  -

درآمدهاي 
ارزي در 

  بودجه
تقویت سازوکار  -

صندوق 
توسعه ملی 
مستقل از 

  دولت

تثبیت نرخ  -
  ارز

ي گذار هدف -
نرخ ارز 
  تعادلی

. نوسانات نرخ 1
ارز حداقل 

  شود.
.  تثبیت نرخ ارز 2

منوط به 
گذاري  هدف
  تورم

  

کاهش اثر متغیرهاي 
غیراقتصادي در بازار 

  ارز

نبود نظام 
ارز مناسب 
در اقتصاد 

  ایران

مدیریت  -
مؤثر بازار 

 باهدف
ثبات 

بخشی و 
کسب 
اعتماد 
بخش 

  خصوصی
حرکت به  -

طرف 
ساز کسانی

  ي نرخ ارز

- 
گذا هدف

ي نرخ ر
ارز با 
  تورم

اجراي سیاست  -
ي ساز کسانی

  نرخ ارز

نوسان نرخ  -
ارز در یک 

محدوده 
  خاص

. جلوگیري از 1
تضعیف ارزش 

پول ملی 
ابزار  عنوان به

حل مشکل 
  مالی دولت

اهداف  .2
هاي  سیاست

ارزي به حداقل 
رساندن 

ي ریپذ بیآس
ناشی از تحریم 

  باشد.
. تعیین ابزار 3

مداخله در بازار 
با سطح 

  نوسانات نرخ ارز

رژیم ارزي  . انتخاب1
متناسب با شرایط 

  اقتصادي کشور
. حفظ ارزش 2

راهبردي ارزي به 
مقداري که 
 نیتأماطمینان از 

نیازهاي اساسی 
کشور در مدت 
معین(بر اساس 
مصوب شوراي 

امنیت ملی) حل 
  شود.

سهم 
ي از ا عمده

درآمدهاي 
ارزي ایران 

ناشی از 
فروش نفت 

  است

مدیریت مؤثر  -
  منابع ارزي

افزایش  - 
کاراي 

عملکرد 
صندوق 

توسعه ملی 
(گردش مالی 

 صندوق)

حسابرسی  -
(جریان وجوه) 

  منابع ارزي

عملیاتی نمودن  -
سازوکار 
مدیریت 

ریسک در 
تخصیص 

  اعتبارات

قطع وابستگی 
هاي جاري  هزینه

دولت به عواید 
  نفت

شفافیت مدیریت 
و تعهدات  ها یبده

دولت و الزامات دولت 
به تدوین شفافیت 
سیاست مدیریت 

  بدهی
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وضع 
  موجود

  وضع مطلوب  راهکارهاي عملیاتی ها ياستراتژ
  بلندمدت  کوتاه مدت  بلندمدت  کوتاه مدت  بلندمدت  کوتاه مدت

. تأثیر نرخ 1
ارز بر 

صادرات و 
واردات 

(تراز 
  تجاري)

. نوسانات 2
نرخ ارز و 

جریان 
  قاچاق

کاهش تأکید  -
در مبادالت 
تجاري بر 

یک ارز 
  خاص

ي بند تیاولو -
نیازهاي ارزي 

 کشور
سازي  حداقل -

جریان عرضه 
و تقاضاي 

ی ارز ررسمیغ
در حوزه 

قاچاق، فرار 
  …سرمایه و 

حرکت به  -
طرف 
جهش 

  صادراتی

سازي  متنوع -
تجارت خارجی 
از منظر نوع ارز 

  مبادله شده
افزایش آزادي  -

عمل 
صادرکنندگان 

در انتقاالت 
  ارزي

مدیریت قاچاق و  -
جریان سرمایه 

 عنوان به
 نیتر مهم

مجاري تقاضاي 
  غیررسمی ارز

 نامه نییآتدوین  -
  مربوطه

افزایش جوایز  -
  صادراتی

کنترل نوسانات 
  نرخ ارز

ي ریگ سمتبایستی 
قیمت ارز همواره در 

تولید رقابتی و  جهت
  صادراتی باشد.

. عدم وجود 1
گذ استیس
ي پولی ار

و مناسب 
در اقتصاد 

  ایران
. کاهش 2

اعتماد 
مردم به 
مقامات 
پولی و 

  ارزي

عملیاتی   -
کردن 
گذاري  هدف
  تورم

کاهش   -
مداخله 

دولت در 
  حوزه ارز

کاهش  -
ارتباط بین 

سیاست 
مالی دولت 
  با حوزه ارز

بسترسازي جهت  -
اجرا 

ي ها شرط شیپ
الزم براي 

تحقق 
ي گذار هدف
  تورم

جلوگیري از  -
دالریزه شدن 

  اقتصاد

حرکت به  -
سمت افزایش 
استقالل بانک 

  مرکزي
کاهش ساالنه  -

حجم 
درآمدهاي 
حاصل از 

فروش ارز در 
بودجه دولت 

براي 
جلوگیري از 
  دالریزه شدن

اعمال سیاست 
پولی به نحوي که 

با هماهنگی با 
هاي مالی  سیاست

طرف تقاضاي ارز 
  کنترل شود.

افزایش اختیارات 
بانک مرکزي در 

ي پولی گذار استیس
  و ارزي

 ي سیاستیها هیتوصي و ارائه بند جمع
ـ ب سیاسـت ارزي از وضع موجود و وضع مطلـوب   یدر مقاله حاضر ابتدا گزارش شـد، سـپس در قالـب     انی

ـ ا يموجود در نظـام ارز  دینقاط ضعف، قوت، فرصت و تهد انیبه ب SWOT سیماتر پرداختـه شـد.    رانی
گذار از وضع موجود بـه   يبرا یمقاومت قتصادا کردیبا رو ییها ياستراتژ SWOT سیسپس بر اساس ماتر

ـ شد که نحوه عمل انیب ییراهکارها 1با استفاده از نقشه راه انیشد؛ و در پا انیوضع مطلوب ب کـردن   یاتی
  . دهند یرا نشان م ها ياستراتژ
بـه وضـع    يگذار از وضع موجـود نظـام ارز   يراهکارها برا نیتر مهم انیبه ب یکل يبند جمع کی در

در کوتـاه   یسـت یابتـدا با  يبهبود وضع نظام ارز يبرا میکرد انیپرداخت. همان طور که ب میمطلوب خواه

                                                        
1. Road Map 
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بازار ارز  ثبات در کینوسانات نرخ ارز کنترل شود و  نیهمچن ابد،یمدت مداخله دولت در بازار ارز کاهش 
  .دیگرد شنهادینرخ ارز پ يساز کسانی استیس ياجرا زیکار ن نیا يگردد، برا جادیا

ـ گردد(البتـه ا  يبند طبقه یواردات يتا کاالها گردد یم هیکشور توص يازهاین يبند تیاولو نهیزم در  نی
 يبرا ابد،یکاهش  يارز خاص در مبادالت تجار کیتأکید به  یستیبا نیطرح در حال انجام است). همچن

عمل  يآزاد شیافزا نیشده است. همچن شنهادیاز منظر نوع ارز پ یسازي تجارت خارج متنوع زیکار ن نیا
 یناشـ  يبستر مناسب جهت انتقال منابع ارز جادیشد که باعث ا شنهادیپ يقاالت ارزتصادرکنندگان در ان

  .گردد یاز صادرات غیر نفتی به داخل کشور م
نـرخ ارز   اسـت یس يحاصل از فروش ارز در بودجه دولـت و اجـرا   يکاهش درآمدها زیبلندمدت ن در

دولـت بـا حـوزه ارز و     یمـال  اسـت یس نیکاهش ارتباط ب يبرا يشد تا بستر شنهادیشده پ تیریشناور مد
 یحرکت به سمت جهش صادرات يبرا نیشود. همچن جادیا زینرخ ارز منوط به کاهش تورم ن يگذار هدف

شد تـا   شنهادیعملکرد صندوق پ ییکارا شیافزا يبرا زین انیگردد. در پا ییمربوطه اجرا نامه نییآ یستیبا
را در افـق   شـده  یطراحـ توان نقشـه راه   می شود. یاتیاعتبارات عمل صیدر تخص سکیر تیریسازوکار مد
و  و بلندمدت و به تفکیـک در سـه گـروه راهکارهـاي: سیاسـتی، سـاختاري       مدت انیممدت،  زمانی کوتاه

  نشان داد. 8عملکردي در قالب جدول 
  

  هاي اقتصاد مقاومتی هاي ارزي با تأکید بر سیاست نقشه راه مدیریت سیاست .8جدول 
  بلندمدت  مدت انیم  کوتاه مدت  

 هاي حمایتی دولت در سیستم بانکی سیاست کارا نمودن  راهکار سیاستی
  حرکت به طرف نرخ ارز و نرخ بهره تعادلی

 ي سهم کاهنده درآمدهاي نفتی در بودجه دولتگذار هدف  راهکار سیاستی
  (بدون نفت)يتورم و تعادل در تراز تجار يگذار هدف استیس

حاصل از  يکاهش ساالنه حجم درآمدهاشدن اقتصاد از طریق  جلوگیري از دالریزه  راهکار ساختاري
  فروش ارز در بودجه دولت

  راهکار ساختاري

   یدر تأمین مال هیسهم بازار سرما شیافزا
  ياستقالل بانک مرکز شیافزا

  يو ارز یهاي پول با سیاست ینفت يدرآمدها انیارتباط جر قطع
  یسهم دولت در اقتصاد مل کاهش

  ي دولتعملکرد تیشفاف شیافزا
  يارز يسازي درآمدها متنوع

  راهکار عملکردي
  مصوب يها ها و برنامه التزام دولت به سیاست شیافزا

  به طرف بودجه متوازن حرکت
  یسرکوب مال دهیپد کاهش

  ینسب يمتهایدر ق تعادل  راهکار عملکردي
  يدولت به بانک مرکز یاي بده بودجه تیسازي ماه حداقل
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ـ  به –مردم  يموارد مستلزم مشارکت حداکثر نیا همهالبته الزم به ذکر است که  در  -جوانـان   ژهوی
  است. یمل دیتوسعه تول
کشـور   یدفـاع  سـتم یس يدر توسعه و توانمند یاساس راتییدر جهت تغ یطور که جنگ، عامل همان

 يبه درآمـدها   یقطع وابستگ يدر راستا یاساس راتییدر جهت تغ یعامل دیبا زین يجنگ اقتصاد د،یگرد
  شود. لیتبد رانیتوسعه ا فرایند عیتسر يبرا یگردد و نفت به عامل ینفت

 يالزم بـرا  نـان یباشـد کـه اطم   يا به گونـه  دیبا يو نهاد يبه ذکر است که اصالحات ساختار الزم
 -گذشـته بارهـا تکـرار شـده     يهـا  دهـه  یکه ط يا تجربه - رانیرانت نفت به اقتصاد ا يریناپذ بازگشت

 گردد. نیتضم

 منابع 
ـ ا يمنابع نوسانات کالن اقتصـاد  یبررس« ،)1387محمد( ،یمیو کر ریام ،يجبار ومرث،یک ،ییآقا بـا   رانی

  .2شماره  ،ياقتصاد يها فصلنامه پژوهش ،»1349-84 يها سال یارز ط یتأکید بر نرخ واقع
  ي.توسط مقام معظم رهبر 29/11/1392به مورخ  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس هیابالغ

در نـرخ ارز   اپـانوف یل ينمـا  ممیمـاکز  یبررس« ،)1389(یعلم امک،یبابازاده، محمد، عباس، معمارنژاد، س
 .2، مجله پول و اقتصاد، شماره »آشوب يبا استفاده از تئور رانیا

 .www.tsd.cbi.ir: رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز ياقتصاد یزمان يها يسر یبانک اطالعات
 .www.cbi.ir:يبانک مرکز

 ،)1391(رانیدر اقتصاد ا دکنندهی) تولنهی(هز متینرخ ارز بر شاخص ق راتییتغ یمتیآثار و تبعات ق یبررس
 .یاسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش ،يدفتر مطالعات اقتصاد

فصـلنامه  ، »يارز يهـا  میو رژ ینفت يکشورها ؛ينظام ارز يبرابر هیسه نظر« )،1391(سجاد ،يبرخوردار
 .136اره اقتصاد، شم يها تازه

  تهران، دانشگاه امام صادق (ع).، »يبا تأکید بر جهاد اقتصاد يراهبرد تیریمد«، )1390اسد، رضا( یبن
ـ تأثیر نوسانات نرخ ارز بـر فعال  یبررس« ،)1389اکبر و ساح، محسن( ،یتوکل  ،»کشـور  ياقتصـاد  يهـا  تی

  ).2(4مجله پول و اقتصاد، شماره 
مجله دانشکده علوم  ،رانیا ينرخ ارز و تراز تجار یرابطه انتقال ،)1383د(ومسع ا،ین يطاهر د،یحم ،یمیرح

 .و اقتصاد دانشگاه اصفهان يادار
در حفـظ نظـام    يارز استیس یناکام ؛يارز استیسال سخت س ،)1391صادق( ،ینیحس د،یزمان زاده، حم
 .135اقتصاد، شماره  يها مجله تازه ي،ارز یتک نرخ

 .یاسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش، رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات ،)1388(يدفتر مطالعات اقتصاد
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ـ ورد حجم قاچاق در اقتصـاد ا آ، بر)1388(ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز معاونـت پـژوهش،    ران،ی
 آمار و اطالعات.

ـ  يراهبردها«، )1392(اکبر یعل ه،یاهللا مراد و حافظ ف،یس  يجمهـور  یاقتصـاد مقـاومت   الملـل  نیتجارت ب
  .60سال شانزدهم، شماره  ج،یبس يفصلنامه مطالعات راهبرد ،»رانیا یاسالم

 يمجلـس شـورا   يهـا  مرکـز پـژوهش   ،کـالن  يرهـا یکردن ارز بر متغ یاثر تک نرخ ،)1381عباس( ،يشاکر
  .یاسالم

اقتصادي ایران،  يها فصلنامه پژوهش ،»ارائه یک مدل صادرات غیر نفتی براي ایران« ،)1383( ــــــــــ
 .22شماره 

بـر تجـارت    يو ارز يهـاي تجـار   آثـار سیاسـت  « ،)1385(درضایحم دیزاده، س عسگرزاده، منصور، اشرف
 .یپژوهشنامه بازرگان ،»رانیدر ا یصنعت يکاالها

ـ  گاهیو دفاع از جا رانیج.ا.ا يضرورت حذف ارز واسط از مبادالت تجار)، 1391(محسن ،یمیکر  یپول مل
بـا   ياقتصـاد  تنقش فعـال در مناسـبا   يفایو ا میجهان (راهکار مقابله با تحر ندهیآ یدر نظامات پول

 .یاقتصاد مقاومت یمل شیهما نیاول ،)يطرف تجار يکشورها
نرخ ارز بـر صـادرات غیـر نفتـی      ینانیتأثیر نا اطم«)، 1392کوچک زاده، اسما و جالیی، سید عبدالمجید(

 ).19(پیاپی 3، شماره 5تحقیقات اقتصاد کشاورزي، دوره  ، فصلنامه»ایران
بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیر نفتی «)، 1393(محمدحسنگودرزي، آتوسا و صبوري، 

 .77، شماره 21، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره »در ایران
اولـین   ،»اقتصـاد اسـالمی   يهـا  مفهوم و اصول اقتصاد مقـاومتی در آمـوزه  « ،)1391معلمی، سید مهدي(

  .همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت
  .225شماره  دگاه،یمجله د »بزرگ بود؟ اریبس 1390نرخ ارز در سال  راتییچرا تغ« )،1391(مسعود ،یلین

 ،»و مقابله با حمالت سـوداگرانه در بـازار ارز؛ دفـاع در برابـر حملـه      يبانک مرکز« ،)1391(میمر ،یهمت
 .136اقتصاد، شماره  يها فصلنامه تازه

هـاي ارزي در توسـعه    بررسی تأثیر سیاسـت «)، 1390ی زاده، مهدیه و آقایی، مجید(رضا قلیاوري، کاظم؛ 
، فصـلنامه  »صادرات غیر نفتی کشور(با تأکید بـر سیاسـت پیمـان ارزي و سیاسـت تـک نرخـی ارز)      

 ي اقتصادي، سال یازدهم، شماره دوم.ها پژوهش
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مالی بخش خصوصی در راستاي تحقق  اوراق تورق، ابزار تأمین
  اقتصاد مقاومتی

  ***مهدي غالم پور، **روح اله عبادي، *سید محسن سجادي

  چکیده 
اسـت.   آن مشـتقات  و نفـت  فـروش  از حاصـل  درآمـدهاي  به در ایران وابسته مالی تأمین عمده بخش

محسوب شده  پرنوسانی منبع درآمدي، فروش میزان و نفت جهانی قیمت تأثیر نفتی، تحت درآمدهاي
 مـالی  منـابع  و بودجه دیگر سوي از. گردد تأمین مالی محسوب جهت منبع پایدار و باثباتیواند ت ینم و

 موجود  هاي ظرفیت نبوده و با توجه به کافی هاي اقتصادي همه بخش در گذاري سرمایه براي نیز  دولت
 الزامـات  راسـتاي  مختلـف اقتصـادي در  اي هـ  شبخـ  مالی تأمین جدید سازوکارهاي ایجاد لزوم کشور

از آن رو ضروري اسـت   ،مالی تأمین نوین نظام از گیري بهره .است ناپذیر اجتناب امري مقاومتی اقتصاد
 اقتصـاد  بر اقتصادي هاي تحریم از ناشی فشارهاي و جهانی اقتصادي - سیاسی جریانات به توجه که با

ها، کشـور آسـیب    تحریم نتیجه در، نفتی بیشتر باشد درآمدهايمالی به  وابستگی چه هر جامعه، رفاه و
 ایجادبه منظور  اي الزمه تنمودن زیرساخ  فراهمتحقق اقتصاد مقاومتی، جهت پذیرتر خواهد شد. لذا 

اي اقتصادي به درآمدهاي نفتـی ضـروري   ه شدر کاهش وابستگی بخو توسعه ابزارهاي مالی اسالمی 
یکی از ابزارهاي مالی اسالمی، نشـان   عنوان بهه ضمن معرفی اوراق تورق رسد. در این مقال به نظر می

داده شده است این اوراق به لحاظ کارایی اقتصادي بیشترین نزدیکـی را بـه اوراق قرضـه داشـته و بـا      
توجه به مشروعیت آن در فقه امامیه، جانشین نزدیکی بـراي اوراق قرضـه اسـت. اوراق تـورق ضـمن      

یرد. در این مقاله به روش توصیفی و گ یبازارهاي حقیقی اقتصاد مورد استفاده قرار متأمین نقدینگی در 
ي نشان داده شده، استفاده از اوراق تورق عـالوه بـر تـأمین    ا هتحلیل محتوي با استفاده از منابع کتابخان

  اي شرعی اوراق قرضه برتري دارد.ه ناي مختلف اقتصادي، نسبت به سایر جایگزیه حمالی طر
  تأمین مالی، عقد و اوراق تورق، اقتصاد مقاومتی.  :ها کلید واژه

                                                        
  علمی بخش اقتصاد دانشگاه مفید. هیئتعضو  *

  کارشناس ارشد مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید.   **
  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. ***
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  مقدمه
سازي درآمـدي تنهـا راهکـار بـرون      متنوعو از وابستگی به درآمدهاي اقتصاد تک محصولی  کشور خروج

 يبـرا  تـالش  و صیتشـخ . است ناشی از فروش منابع نفتی رفت از آسیب پذیري ناشی از نوسانات درآمد
 بـا  داخـل  تولیـد  هاي مزیت روي تأکید و عقالنی مدیریت اعمال و فشار يها حوزه کردن اثر یب و کنترل

 44هـاي اصـل    مردمی کردن اقتصاد، اجراي سیاستبا استفاده از  کشور اقتصادي هاي ظرفیت از استفاده
هاي بخش خصوصی، افـزایش ثـروت ملـی و صـیانت از آن، کـاهش       قانون اساسی، استفاده از توانمندي

از  وابستگی بـه درآمـدهاي نفتـی و مـدیریت مصـرف و اسـتفاده از ظرفیـت و امکانـات داخلـی کشـور          
به مانند تمامی اقتصادهاي متعارف جهان شامل اقتصاد  مقاومتی است. هاي اصلی الگوي اقتصاد مشخصه

هـا   متکی بر منابع، اقتصاد کارآیی محور و اقتصادهاي پیشرفته نوآوري محور که هـدف اصـلی همـه آن   
  دستیابی به رشد است، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد پایدار تعیین شده است. 

افزایش سهم بخش غیردولتـی در اقتصـاد کشـور بـا رویکـرد       ،قانون اساسی 44اصل ذیل از اهداف 
ي، افـزایش  وري منابع مادي، انسانی و فناور هاي اقتصادي و بهره کارایی بنگاه يگسترش مالکیت و ارتقا

  هاي اقتصادي است.  پذیري در اقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریت دولتی در تصدي فعالیت رقابت
 بهبـود هاي حضور دولت در اقتصـاد، توانمندسـازي و    ، کاهش هزینهدولت بدنه سازي کوچک رویکرد

 اقتصـادي  هاي عالیتف کردن محول و بازار نیروهاي نقش افزایش طریق از اقتصادي هاي فعالیت عملکرد
از ایـن رو توجـه بـه بهبـود     باشد.  ضروري می ها دارایی مالکیت یا و مدیریت انتقال با خصوصی بخش به

هاي بخش غیر دولتـی حـائز اهمیـت اسـت. گـذر از       نظام تأمین مالی با رویکرد توانمندسازي مالی بنگاه
میسر نیست مگر  فعالیت بخش غیردولتی اقتصاد مبتنی بر مدیریت و مالکیت دولتی به اقتصادي مبتنی بر

هـاي اقتصـادي را داشـته     ایجاد و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز براي فعالیـت بخش خصوصی توانایی 
هاي اخیر اقداماتی در جهت بهبود نظام  در سال ي،گذار هیسرما به یخصوص بخش قیتشو منظور به باشد.

  هاي اقتصادي صورت گرفته است.  هتأمین مالی کشور و تسهیل تأمین مالی بنگا
هـاي تشـکیل    از حـوزه  دولـت  گذاري خارجی و بودجه ، سرمایه)، بازار سرمایهبازارهاي مالی(بازار پول

ازطریق بازارهاي مـالی، بخـش   تأمین مالی بخش خصوصی که بخشی از  دهنده نظام تأمین مالی هستند
 جذب منابع مالی از خارج کشـور شود؛ ساختار  میدیگر از محل بودجه دولت در قوانین مربوطه پیش بینی 

    شود.  رو می روبه یالملل نیب منابع کاهشهاي اقتصادي با  نیز به دلیل تحریم
 انتو از ملی تولید که شتدا رنتظاا انتو نمی ،کافی مالی منابع به ديقتصاا يها هبنگا تجهیز ونبد
ــر  یافته توسعه مالی يهازاربا چه هر. باشد رداربرخو دخو يها فعالیت توسعه ايبر کافی  رتصو به وتــــ

ــاي  حطر مالی مینأت ايبر يبیشتر يفرصتها از نیز ديقتصاا يها هبنگا ،کنند عمل مدتررآکا  دخوهــــ
  شد. هداخو تسهیل نیز ديقتصاا شدر یندافر ترتیب ینا به و هشد مند هبهر
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ـ گ یمـ  نشأت آنجا از کشور مالی تأمین توسعه آن پی در و یمال بخش  توسعه تیاهم  بخـش  کـه  ردی
ـ تجه و ورود بـراي  قیتشـو  ،يگـذار  هیسـرما  يبرا منابع زیتجه در یاساس نقش کارآمد، یمال  هیسـرما  زی

 یـک  در افتهی توسعه یمال نظام یک و کند یم فایا منابع صیتخص وکار ساز يساز نهیبه نیهمچن  و یخارج
 توسـعه  و رشـد  بـراي  را مناسـبی  هـاي  فرصـت  اقتصاد، حقیقی بخش براي مناسب مالی تأمین با کشور،

هـاي   گذاري و ابزارهاي نظـارتی تمـامی حـوزه    گذاري، سیاست مقرراتتوجه به  .آورد می بوجود اقتصادي
  هزینه و عادالنه نماید.   تواند روند تأمین مالی را آسان، کم تأمین مالی می

هــا  آنکمک  به تا هستند مختلفی منابع مندزنیا دخو يها فعالیت  منجاا رمنظو به ديقتصاا يها هبنگا
 کی زیراتولید نمایند. د، باش جیرخا و خلیدا يهازاربا در قابتر قابلیت که را خدماتی و تمحصوال نندابتو

 اگـر  و نـدارد  معنـا  يریپـذ  رقابت قدرت شیافزا و یالملل نیب يبازارها در حضور بدون مولد و سالم اقتصاد
 گـرفتن  فاصله با و شود یم رکود دچار جیتدر به باشد نداشته یجهان يبازارها از یسهم کشور کی اقتصاد

  .داد خواهد دست از زین را خود ییکارآ ،یرقابت يفضا از
هـاي تـأمین مـالی در     سهم دیگر حوزه، ها در تأمین مالی اقتصاد کشور نقش محوري بانکباتوجه به 

توان بـه   محوري می بانکاز آثار سوء تأمین مالی مبتنی بر تر از سهم نظام بانکی است.  اقتصاد ایران پایین
به افـزایش نقـش   قصد داریم رویکرد اصالحی، دراین مطالعه با یک زا بودن تأمین مالی اشاره نمود.  تورم

  بازار سرمایه با استفاده از به کارگیري اوراق تورق بپردازیم. 
 اوراق اسـت،  شـده  ارائه و یطراح یاسالم اصول اساس بر و یمال بازار در که ینینو يابزارها از یکی
 ).170: 1390تورق است(سجادي،  صکوك ای یاسالم بهادار
 یخـارج  یمال تأمین يدشوار و کشور یرساختیز و یعمران يها طرح یمال تأمین مشکالت به توجه با

ـ فوا توانـد  یمـ  یمال منابع جذب در اوراق نیا يها ییتوانا آموزش و جیترو موجود، يها میتحر لیدل به  دی
ـ ا شناسـاندن  بـا  گرچه. باشد داشته همراه به کشور اقتصاد و صنعت يبرا یفراوان  در آن ابعـاد  و اوراق نی
 را منـابع  نیا توان یم و دارد وجود کشور یمال سرگردان منابع جذب جهت يادیز اریبس لیپتانس زین داخل

 و حوزه نیا به ورود .کرد تیهدا ياقتصاد رشد و اشتغال شیافزا جهت در و دیتول سمت به بیترت نیا به
ـ ا گسـترده  بـازار آن بـا توجـه بـه     رشـد  ملزومات و ها رساختیز توسعه در عیسر حرکت  همـراه  بـه  رانی
ـ ا انتشـار  قطب به شدن لیتبد يبرا الزم يها  ظرفیت تواند یماسالمی  يکشورها فراوان يها فرصت  نی

  .آورد فراهم را اوراق
جانشـین اوراق قرضـه    عنـوان  بـه ها است که آیا اوراق تـورق   این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش

کارایی اقتصادي دارد؟ همچنین تأمین مالی از طریق اوراق تورق چه میزان در موفقیت اقتصـاد مقـاومتی   
چگـونگی شـکل    مؤثر است؟ به دلیل اکتشافی بودن مقاله نیاز به فرضیه ندارد. بدین منظور ضمن تبیین

 عنـوان  بـه گیري اوراق تورق، ارکان و روابط حقوقی حاکم بر این اوراق، مزیـت ایـن اوراق و نقـش آن را    
  ابزاري مناسب در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              142

  پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع
ابزاري براي تأمین مالی بخش خصوصی در منابع فارسی کمتر مورد توجه بـوده و در   عنوان بهاوراق تورق 

  برخی منابع عربی و انگلیسی که به وسیله اهل سنت نگاشته شده اصالً به این موضوع پرداخته نشده است.
  شده است. آنچه دراین منابع مورد توجه قرارگرفته عقد تورق بوده و کمتر به اوراق مبتنی بر آن پرداخته 

)، پس از تعریف تورق برخی از موافقان و مخالفـان ایـن عقـد را معرفـی کـرده      2003یونس مصري(
شـود؛ البتـه آن هـم در     سپس قائل به تفصیل شده فقط در صورت اضطرار معتقد به جواز ایـن عقـد مـی   

مصري در نفـی  صورتی که سه طرف معامله آگاهی به قصد متورق از این معامله نداشته باشد دلیل اصلی 
عقد تورق این است که میانگین سود در تورق باالتر از نرخ بهره است افزون بر این که نیازمند بستن یک 

  کند. تر می سري قراردادهایی است که معامله را نسبت به قرض ربوي سخت
پس از تعریف کوتاهی از )» Economics of Tawarruqاقتصادیات تورق («) در مقاله 2007صدیقی(

کند که آن را ابزاري به نفع صاحبان پـول و اعتبـار و    تورق نقش ابزار بدهی را در اقتصاد کالن تحلیل می
داند. ولی در مقاله پیش گفته تأکید دارد که مجاز شمردن  باعث پدید آمدن نابرابري و ناکارایی در اقتصاد می

اي غیـر   : حجم رو به گسترش بدهی، مبادلـه آورد  که داراي آثار سوئی؛ مانند تورق  بازار بدهی را پدید می
منصفانه به نفع صاحبان اعتبار از جهت عدم ریسک و نا اطمینانی، بی ثباتی اقتصادي، تورم فزاینده از جهت 

  باشد. پیوند عرضه پول به بدهی، نابرابري توزیع ثروت و درآمد، ناکارایی در تخصیص منابع می
بررسی فقهی و کـاربردي عقـد تـورق در    «) در مقاله 1389(محمدنقی نظرپور، م. یوسفی و م.سجادي

پس از تعریف لغوي و اصطالحی عقد تورق و بیان انـواع آن بـه تبیـین فقهـی عقـد      » بانکداري بدون ربا
دهد. در واقـع ویژگـی ایـن مقالـه      پردازد و عقد تورق را از لحاظ فقه امامیه مورد بررسی قرار می تورق می

قاالت پیش گفته از دید فقه اهل سنت عقد تورق مورد بررسی قرار گرفته اسـت  این است که در تمامی م
  اما در این مقاله با لحاظ مبانی فقه امامیه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات ذکر شده به بررسی این موضوع پرداخته اند که درصورت مشروع بودن عقـد تـورق، تـامین    
ین اوراق چگونه است، اما گامی در جهت ارتقا و افزایش کاربردهاي عقد تورق یعنـی  نقدینگی به وسیله ا

گیـري اوراق   تبدیل آن به اوراق بهادار برداشته نشده است. در این تحقیق ضمن تبیـین چگـونگی شـکل   
شود که این مهم گـامی   هاي آن نسبت به سایر اوراق بیان می ها و برتري اي مستدل مزیت تورق به گونه

هاي مختلف اقتصادي به ویژه بخش خصوصی خواهد بود و  زرگ در جهت سهولت در تأمین مالی بخشب
عالوه بر این بررسی چگونگی حرکت این ابزار در مسیر رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقـاومتی، از دیگـر       

 کند.  هاي بارز این مقاله است که آن را از سایر مطالعات متمایز می ویژگی
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  ن مالی  عقد تورق و تأمی
تورق در اصطالح به خرید کاال به صورت نسیه و فروش نقدي آن به غیـر فروشـنده بـراي دسـتیابی بـه      

بنابراین عقد تـورق داراي حـداقل سـه    ) 104تا:  ، بیةيتية الکويالموسوعة الفقه(گردد می نقدینگی اطالق 
  طرف است:  

فروشـد،   نسیه خریداري کرده و نقداً مـی الف) درخواست کننده تورق که در ابتدا کاالیی را به صورت 
  شود. که متورق یا مستورق نامیده می

  فروشد. ب) فروشنده اول که کاال را به متورق می
  نماید. ج) خریدار دوم که کاال را به صورت نقدي از متورق خریداري می

  شود:  عقد تورق به دو صورت تورق فردي و تورق منظم تقسیم م
(فرد نیازمند نقدینه(پول)) خـودش شخصـاً اقـدام بـه خریـد نسـیه اي کـاال        در تورق فردي، متورق 

  نماید. فروشد و از این رهگذر نیاز مالی خود را تأمین می نماید، وآن را به دیگري به صورت نقدي می می
  دهد: در تورق منظم، وکیل متورق عملیات تورق را براي مشتري(متورق) به گونه زیر انجام می

فروشد، سپس وکیل مشتري براي فروش نقدي کـاال بـه طـرف دیگـر      سیه به متورق میکاال را به ن
کند. که در این حالت به جز سه طـرف ذکـر شـده،     شود، و ثمن نقدي را به متورق(مشتري) تسلیم می می

وکیل متورق نیز در این معامله حضـور دارد. در صـورتی کـه شـخص      عنوان بهشخصی حقیقی یا حقوقی 
  شود. تورق، بانک یا مؤسسه مالی باشد این قرارداد تورق بانکی نیز نامیده میحقوقی وکیل م

تـوان   معناي اصطالحی تورق در فقه امامیه نیامده است. اما از سخنان علماء در باب بیـع العینـه مـی   
اند که در صحت آن شکی نیست، زیرا شرطی را کـه بـراي    استظهار نمود؛ تورق را نوعی بیع عینه شمرده

بیع عینه برخی علماء بیان نموده اند، عبارت است از: عدم اشتراط فروشنده اول به فـروش دوبـاره    صحت
د شـکی  کاال به خود او، لذا در عقدي که حداقل سه طرف باشند و فروشنده اول غیر از خریدار آخـر باشـ  

  ).23،110ج :1368 الجواهري،نبوده که صحیح است(

 تبیین فقهی عقد تورق
تـرین   باشد. ساده ه بیان شد به دو صورت تورق فردي و تورق منظم قابل بررسی فقهی میتورق طبق آنچ

نوع تورق که تورق فردي بود، شامل دو عقد است که ابتدا فرد یا مؤسسـه نیازمنـد بـه تـأمین نقـدینگی،      
 خرد، سپس کاالیی را که مالک شده و قـبض نمـوده اسـت را بـه     دار) می کاالیی را به صورت نسیه(مدت

فروشد. و بدین طریق نیاز خود به نقدینگی را بر طرف نموده و در مقابل مبلغ بیشـتري در   دیگري نقداً می
 مسـئله پردازد. آنچه در این معامله مسلم است بیع نقد و نسیه هر کدام به تنهایی جایز است، اما  آینده می

اي  هـر حیلـه   اًي از حیل ربا است؟ ثانیا در ترکیب این دو براي دستیابی به پول نقد است که آیا این حیله
  حرام است؟ ثالثاً چه شروطی براي حلیت این عقد الزم است؟
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از سوي دیگر تورق منظم مرکب از چند عقد شامل بیع و وکالت است، ابتـدا در تـورق اصـلی بانـک     
نقدي اسـت کـه    نماید، که اولین بیع کاالیی از قبیل خودرو و... را از کارخانجات تولیدي آن خریداري می

از بانک، این بانک طـی   -نامیم ق میکه او را متور-گیرد، سپس با درخواست فرد نیازمند پول  صورت می
فروشد. در ادامه بانک با قرارداد دیگري وکیـل متـورق    عقد نسیه کاالیی را که مالک است، به متورق می

یگر پول به دست آمده را بـه حسـاب   شود و با فروش نقدي کاال به مشتري د براي فروش نقدي کاال می
افتـد   نماید. البته در آنچه که تورق عکسی نامیده شد نیز اکثر عقود ذکر شـده اتفـاق مـی    متورق واریز می

یعنی بانک یا مؤسسه مالی نیازمند تأمین مالی در ابتدا به وسیله عقد نسیه کاال را از فرد یا بنگاه تولیـدي  
فروشد و از این طریق اقدام به  بیع نقدي آن کاال را به مشتریان خود مینماید سپس در عقد  خریداري می

 نماید.  تأمین نقدینگی خود می

  ارکان عقد تورق
  تورق شامل دو عقد نقد و نسیه است و حداقل سه طرف در این معامله شرکت دارند:

خریـد و فـروش    (خریدار اول و فروشنده دوم): کسی که نیازمند نقدینگی اسـت، و یا مستورق متورق
 دهد. کاال را تنها به هدف دستیابی به پول انجام می

تواند بانک یا فـرد و یـا دولـت و مؤسسـات      فروشد و می فروشنده اول: کسی که کاال را به متورق می
 مالی باشد.

و اگـر نـه    نماید و باید غیر از فروشنده اول باشد. خریدار دوم: کسی که کاال را از متورق خریداري می
 شود. عامله به بیع عینه تبدیل میم

تواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده  ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهاي دیگر می
 و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

مبادله بـوده  هاي مشخص و معین که واسطه در  موضوع قرارداد(مورد التورق): کاالیی است با ویژگی
  گیرد.   و مورد قبض و اقباض اطراف معامله قرار می

  ضوابط عقد تورق
که تاکنون مشخص شد، رکن اصلی عقد تورق مبتنی بر دو عقد فروش نقـد و نسـیه اسـت. و بایـد      چنان

ضوابط کلی خرید و فروش نقد و نسیه در آن رعایت گردد. که عالوه بر شروط کلی صحت عقد بیع مانند 
بلوغ و ...، شرایط خاصی براي عوضـین(کاال و قیمـت) و متعاقدین(خریـدار و فروشـنده) در کتـب       عقل و

تـوان بـه کتـب     تنها به ذکر آن ضوابط اکتفا شده و براي بررسی ادله آن می ادامهفقهی بیان شده که در 
  مراجعه نمود. )320-327، 4؛ ج273-477، 3ج ،االنصاري(فقهی
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دار)، از طریق فروش مستقیم  ألۀ تورق) براساس پرداخت معوق(مدتالف) خرید یک کاال(موضوع مس
 هیعنی، کاال باید حضور عینی داشته باشد و طرف فروشـند  ؛یا مرابحه باید از الزامات شریعت تبعیت نماید

کاال باید مالکیت واقعی قبل از فروش همان کاال را داشته باشد زیرا قدرت بر تسلیم کـاال وجـود داشـته    
کاال نباید طال، نقره و پول رایج باشد زیرا از جمله شرایط صحت بیع صرف(خرید و فروش طال و  باشد، و

  نقره) تحویل دادن کاال و پول آن در هنگام معامله است و فروش نسیه در طال و نقره باطل است.
یـا از  کـاال باشـد،    ههاي متعلق به طرف فروشـند  کاال باید معین و قابل تشخیص از دیگر دارایی ب)

گواهی موجودي کاال،  هگواهی شناسایی کاال از قبیل شمار هطریق مالکیت متعلق به آن یا از طریق شمار
  مالکیت معین گردد. 

کاال باید براي طرف خریدار کاال مشخصـات   هدر صورت نبود کاال در حین معامله، طرف فروشند ج)
  مقدار و موقعیت آن را براي رفع غرر فراهم آورد. -شامل توصیف یا شکل -کاال

کاال در نتیجۀ فروش را  حکمییا  حقیقیکاال باید براي طرف خریدار کاال مالکیت  هطرف فروشند د)
شرایطی باشد کـه ممکـن اسـت ایـن      باید بدون هیچ محدودیت یا حکمییا  حقیقیفراهم آورد. مالکیت 

  عبارتی امکان قبض حقیقی کاال را براي مشتري فراهم کند. به .دار نماید مالکیت را خدشه
دار) از  ) فروش کاال باید با طرفی غیر از فروشندة اصلی باشد که کاال براساس پرداخت معوق(مدتـه

باشد. کاال نباید تحـت هـیچ    فروش عینه میاو خریداري شده است. این امر به خاطر اجتناب از ممنوعیت 
اصـلی فـروش    هبه فروشند [یعنی با چند واسطه]شرایطی یا از طریق هر دستکاري(تقلب) یا عمل عرضی

  مجدد گردد.
بـین قـرارداد    -از طریق اسناد نوشتۀ مربوطه یا از طریق عمل یا اقدام مرسوم -نباید هیچ ارتباطی و)

تورق) به هر طریقی وجود  مسئلهو قرارداد فروش نقدي کاال(یعنی موضوع  دار) خرید با پرداخت معوق(مدت
  .داشته باشد، که بتواند حقوق طرف خریدار دارایی را که مرتبط با مالکیت آن دارایی است، نقض نماید

عاملش در فروش بعدي  عنوان بهکاال (عامل طرف دوم) را  هز) طرف خریدار کاال نباید طرف فروشند
کاال نباید از سوي خریدار کاال(عامل طرف دوم)  هتعیین نماید. به همین ترتیب، طرف فروشند همان کاال

. البته چون در تورق مـنظم،  که عاملی براي فروش بعدي همان کاال باشد، بپذیرد این منصب را جهت این
قبض حقیقی یا دهد. مؤسسه مالی یا بانک پس از  بانک اجازه فروش، به خریدار به صورت مستقیم را نمی

  حکمی، وکیل مشتري(خریدار) در فروش گردد.
این قید هر چند از طرف سازمان حسابداري و حسابرسی مؤسسـات مـالی اسـالمی بیـان شـده، امـا       

توانـد هـر کسـی را وکیـل خـود در       حداقل در فقه امامیه دلیلی براي اثبات آن وجود ندارد، زیرا مالک می
  فروش کاالیش نماید.
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   گیري اوراق تورق شکلچگونگی 
عقد تورق، جزء عقود با بازدهی ثابت است. لذا اوراق این عقد، جزء ابزارهاي مـالی  دانیم  طور که می همان

بـه  طراحی این اوراق در جهت جایگزینی اوراق قرضه بوده، همچنـین  انتفاعی با بازدهی ثابت خواهد بود. 
بخـش   هـاي  هزینهکوتاه و بلند مدت نقدینگی تأمین  تواند شرایط می منظور ایجاد تنوع در ابزارهاي مالی

هاي  دولتی(به ویژه هنگام کسر بودجه) و بخش خصوصی را تسهیل نموده و شرایط جذب نقدینگی طیف
شـود، سـپس    ابتدا ارکان اوراق تورق بیان میبراي طراحی این اوراق . ریسک گریز از مردم را فراهم سازد
مالی بخش خصوصی تبیین شده و در پایان مزیت تأمین مالی توسـط  روابط حقوقی آن و چگونگی تأمین 

  اوراق تورق خواهد آمد.
ذکر این نکته الزم است که، برخی ممکن است این اوراق را همان اوراق مرابحه بدانند، زیـرا مبتنـی   

را  آنتـوان   گیـرد، لـذا مـی    بر عقد مرابحه است. اما اینجا عقد مرابحه با هدف تأمین نقدینگی صورت مـی 
اوراق تورق نامید. همچنین مرابحه همان فروش اقساطی در بانکداري بدون ربا اسـت و فقـط در آن بیـع    
نسیه براي خرید کاالي خاصی وجود دارد، در حالی که تورق عالوه بر بیع نسیه، بیع نقدي هـم دارد کـه   

  هدفش تأمین نقدینگی است.

  ارکان اوراق تورق
تـرین عناصـر آن    حقیقی و حقوقی متعددي حضور دارند، در این قسمت مهمدر انتشار اوراق تورق عناصر 

  ).2: 1386(سازمان بورس و اوراق بهادار، شود معرفی می
. بانی: هر شخص حقوقی، مانند دولت و مؤسسه وابسته به دولـت، شـهرداري یـا بنگـاه خصوصـی      1

  گیرد. است که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وي صورت می
کند و واسط یک مؤسسه مـالی   ر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می. ناش2

  شود. است که توسط بانی براي انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می
گذاران(دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بـانی را   . سرمایه3

  .کنند تأمین مالی می
. امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل رونـد انتشـار اوراق   4

  گیرد.  بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقاالت مالی با اجازه وي صورت می
گـذاران فعالیـت    واسـطه بـین ناشـر و سـرمایه     عنـوان  بـه . شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که 5

  نماید. می
سازمان بورس به تعیین رتبه اعتباري اوراق  شرکتی است که با گرفتن مجوز از بندي: . مؤسسه رتبه6

  .کند اقدام می
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  روابط حقوقی اوراق تورق
  روابط حقوقی اوراق تورق به دو شکل زیر قابل بیان است:

تـورق بـه قـرار    الف) در صورتی که بانی کاال یا دارایی براي فروش داشته باشد، روابط حقوقی اوراق 
  زیر خواهد بود:

دارایی خاص به قیمت مشخص  فروش نقدي. بانی با تأسیس مؤسسۀ واسط، پیشنهاد خود مبنی بر 1
  دارد. را اعالم می

بندي مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه خود را بـراي   . واسط با انتخاب مؤسسۀ رتبه2
  کند. بندي اعتبار بانی و واسط را اعالم می مؤسسۀ رتبه کند و اعالم رتبه اعتباري تقدیم می

. واسط با انتخاب مؤسسۀ امین مـورد تأییـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، نظـارت طـرح را از او        3
  کند. خواهد و مؤسسۀ امین با نظارت از ابتدا تا انتهاي طرح موافقت می می

به ارزش  تورقراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق . واسط بعد از کسب مجوز از سازمان بورس و او5و  4
  .کند دارایی می نقدياسمی معادل قیمت 

آوري و در اختیـار   . شرکت تأمین سرمایه، اوراق را به مردم واگذار کرده و وجـوه آنـان را جمـع   7و  6
  دهد. واسط قرار می

راق، دارایی مـورد نظـر بـانی را بـه     آوري شده، به وکالت از طرف صاحبان او . واسط با وجوه جمع10و  9،  8
  فروشد. می خریدارخریداري کرده، سپس با افزودن سود مشخص به صورت نسیه به  اوصورت نقد از 

شود که قیمت نسیه دارایی را در سررسید مقرر از طریـق شـرکت تـأمین     متعهد می خریدار. 12و  11
  نشان داده شده است:  1چگونگی این روابط در شکل  کند. سرمایه به مردم واگذار 

  

 شخب( یناب
 )یصوصخ

طساو  نیمأت تکرش
هیامرس رادیرخناراذگ هیامرس

يدنب هبتر هسسؤم نیما هسسؤم

67
10

11

12

32
9

4 5

18

  قروت قاروا یتایلمع لدم1 لکش
  مدل عملیاتی اوراق تورق .1شکل 

  

  این مدل در جایی کاربرد دارد که بانی کاال یا دارایی براي فروش داشته باشد. 
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بـه قـرار زیـر    ب) در صورتی که بانی کاالیی براي فروش نداشته باشد، روابـط حقـوقی اوراق تـورق    
  خواهد بود:

  نماید. . بانی اقدام به خرید نسیه کاالي معینی از تولید کننده می1
سـاله(براي مثـال) دارایـی     . بانی با تأسیس مؤسسۀ واسط، پیشنهاد خود مبنی بر خرید نسـیه یـک   2

  دارد. خاص به قیمت مشخص را اعالم می
مان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه خود را بـراي  بندي مورد تأیید ساز . واسط با انتخاب مؤسسۀ رتبه3

  کند. بندي اعتبار بانی و واسط را اعالم می و مؤسسۀ رتبه کند اعالم رتبه اعتباري تقدیم می
. واسط با انتخاب مؤسسۀ امین مـورد تأییـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، نظـارت طـرح را از او        4

  کند. دا تا انتهاي طرح موافقت میمؤسسۀ امین با نظارت از ابتخواهد و  می
. واسط بعد از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام بـه انتشـار اوراق مرابحـه بـه     6و  5

  .کند ارزش اسمی معادل قیمت نسیه دارایی می
آوري و در اختیـار   . شرکت تأمین سرمایه، اوراق را به مردم واگذار کرده و وجـوه آنـان را جمـع   8و  7

  دهد. واسط قرار می
آوري شده، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی مورد نظر را از  . واسط با وجوه جمع11و  10و  9

دهد و در مرحله بعـدي نقـداً    دست آمده را به بانی تحویل می بانی به صورت نقد خریداري نموده و پول به
  فروشد. به مصرف کننده(خریدار) نهایی می

شـرکت تـأمین    قیمت نسیه دارایی را در سررسـید مقـرر از طریـق   که شود  متعهد می . بانی13و  12
  در پایین نشان داد: 2توان طبق شکل  طور خالصه این روابط حقوقی را می . بهکند سرمایه به مردم واگذار 

  

هدننک دیلوت یناب

هدننک فرصم طساو  تکرش
هیامرس نیمأت

 هیامرس
ناراذگ

 هبتر هسسؤم
يدنب نیما هسسؤم

43

2

10
11

9

1

12
13

7
65

8

  قروت قاروا یتایلمع لدم2 لکش
  مدل عملیاتی اوراق تورق .2شکل 

  تورق به اوراق بهادارهاي موضوع بیع  داراییتبدیل 
بایـد  » مـال «ها به اوراق بهادار موضوع اصلی انتشار اوراق تورق است. بنـابراین دارایـی یـا     تبدیل دارایی
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گیرد؛ و  هاي شرکت پشتوانۀ اوراق تورق قرار می که دارایی شرایط الزم جهت فروش را دارا باشد. هنگامی
تواند موضوع معامله قرار گیرد  اوراق از ارزش برخوردار شده و میشود،  یا دارایی به اوراق بهادار تبدیل می

توانند اوراق تورق(حـق مـالی) خـود را در بـازار      گذاران می و در بازار اولیه و ثانویه داد و ستد شود. سرمایه
 فروش رسانند. تبدیل به اوراق بهادار کردن در بیع تورق به این صورت است که تأمین کننـدگان  هثانویه ب

) نقداً خریداري و بالفاصله طـی عقـد   ، بخش خصوصیمنابع مالی، دارایی را از انتشار دهندة اوراق (دولت
 هاي اقتصـادي و ...)  هاي لیزینگ، بنگاه خریدار نهایی (شرکتدیگري همان دارایی را به صورت نسیه به 

(نظرپور، یوسـفی،  اصـی هـا مبنـی بـر توافـق بـا شـرکت خ       فروشند. البته مانند آنچه در تجربـه بانـک   می
هـاي   در اینجا هم توافق باز خرید توسط بانک ؛گرفت براي باز خرید کاال صورت می )15: 1389سجادي.

کنندة منابع مـالی بـا نـرخ از     کند که انتشار دهندة اوراق وجه نقد دریافت کند و تأمین تجاري تضمین می
آینده به سود مورد انتظار دست یابد. ما بـه   پیش تعیین شده یا براساس قرار داد ضمن برگشت سرمایه در

  التفاوت قیمت نقدي و قیمت بازخرید نشانگر سود تأمین کنندة منابع مالی است.  
خریـد   شـود. بـاز   قدم اول در طراحی این اوراق بسیار مهم است زیرا نرخ بـازده در ایـن مرحلـه تعیـین مـی     

  دهد. کند و بازده اثر خود را در قیمت باز خرید نشان می ها به روش فروش نسیه، نرخ بازده را تعیین می دارایی
، تـأمین سـرمایه   گیـرد. شـرکت   این مرحله در بازار اولیه صورت می گام دوم انتشار اوراق تورق است،

کند. همان گونه کـه ذکـر شـد ارزش ایـن اوراق بـه پشـتوانۀ        گذاران عرضه می سرمایه اوراق بدهی را به
به عبـارت دیگـر    ؛تواند ارزش داشته باشد د بود. در غیر این صورت این اوراق نمیدارایی پایه، معتبر خواه

هـا بـه اوراق    شود و نشان دهندة ارزش دارایی پایه است(تبدیل دارایی اوراق به پشتوانۀ دارایی فروخته می
تـوان   تواند منتشر شود. و اوراق تورق دولتـی را مـی   این اوراق توسط بخش خصوصی و دولت می بهادار).

  نامید.» اوراق تورق خزانه«

  اوراق تورق خزانه
شود. براي انتشار این اوراق باید عملیات تبدیل به اوراق بهـادار   اوراق تورق خزانه توسط دولت تضمین می

تبدیل به اوراق بهادار کردن اوراق تورق خزانه همانند سایر مراحل در  هاي خزانه صورت پذیرد. کردن دارایی
» حق مالی«ها  گیرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی سایر اوراق تورق با استفاده از بیع تورق صورت می

شوند.  میصورت تنزیلی فروخته  هکند. اوراق تورق خزانه معموالً ب و حق خرید یا فروش یک کاال را ایجاد می
گردد. قیمت اسمی اوراق نیز توسط انتشار  قیمت تنزیلی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می

شود. معامالت ثانویۀ این اوراق به معناي فروش حق  دهنده تعیین شده که در آن قیمت، اوراق بازخرید می
  شود. بازار ثانویه ایجاد می مالی به شخص ثالث است که بدین ترتیب نقدینگی این اوراق در

ریال فروخته شود. اگر تعـداد   800ریال به قیمت  1000فرض کنید اوراق تورق خزانه با ارزش اسمی 
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میلیـون ریـال،    800ورقه باشد، ارزش بازار دارایی تبدیل شده به اوراق بهـادار   000/000/1اوراق منتشره 
میلیـون ریـال    200گـذاري   د ریال) و بازدهی سرمایهمیلیون ریال(یک میلیار 1000قیمت بازخرید اوراق 

گیرد. دارایـی   تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرار می فرایندخواهد بود. اثر بیع تورق در 
زمین، ساختمان، سهام،  :باشد شامل دارایی فیزیکی و مالی مانند پایه این اوراق که دارایی خزانه دولت می

  تواند باشد. کت و ذخایر ارزي متعلق به خزانۀ دولت میاوراق مشار
طـور کـه قـبالً بیـان شـد ایـن اوراق        هاي مالی دولت را دارد و همان لذا اوراق تورق قابلیت اجراي سیاست
هـاي تجـاري فروختـه شـود. همچنـین بـراي        تواند به مردم و یا بانک کارکردي شبیه اوراق قرضه دارد، لذا می

تواند وارد شده و مقـداري از ایـن اوراق را خریـداري نمایـد، امـا       ی انبساطی بانک مرکزي میاعمال  سیاست پول
  طلبد که مستقالً بحث گردد. بحث در مورد چگونگی اعمال سیاست پولی توسط اوراق تورق مجال دیگري می

  

  
  کارکرد اوراق تورق تأمین نقدینگی در بخش خصوصی  .3شکل

انتشار اوراق تورق توسط 
بخش خصوصی براي 

 تأمین نقدینگی

 بانک تجاري بخش خصوصی

صبر تا زمان 
سررسید و دریافت 
تمام مبلغ اسمی 

 همراه با سود

فروش به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی 

همراه با مازاد با توجه 
به نزدیکی به سررسید 

 در بازار ثانویه

فروش به بانک 
همراه با مازاد با 

توجه به نزدیکی به 
 سررسید

صبر تا زما ن 
سررسید و دریافت 
تمام مبلغ اسمی 

 اه با سودهمر

فروش همراه با 
مازاد با توجه به 

نزدیکی به سررسید 
 در بازار ثانویه

صبر تا زمان 
سررسید و دریافت 
تمام مبلغ اسمی 

 همراه با سود

فروش همراه با 
مازاد با توجه به 

نزدیکی به سررسید 
 در بازار ثانویه

فروش به بانک 
همراه با مازاد با 

توجه به نزدیکی به 
 سررسید



  151                یتحقق اقتصاد مقاومت يدر راستا یبخش خصوص یمال نیاوراق تورق، ابزار تأم

  هاي تجاري به بخش خصوصی یا بانکتورق توسط دولت اوراق فروش 
تواند عالوه بر عقد تورق با استفاده از اورق تورق اقدام به تأمین  گیري اوراق تورق، دولت می پس از شکل

هـاي   (که مبتنی بر دارایـی دولت اوراق تورقدهد،  نشان میرا  مراحل آن 4طور که شکل مالی نماید. همان
بـا   فروشد. براي این کار دولت اوراق تورق را می هاي تجاري و بانک خصوصی  را به بخشفیزیکی است) 

ایـن اوراق بـه بخـش    را وکیـل در فـروش نقـدي     ، سـپس بانـک  خرد هاي تجاري می بانکبیع نسیه از 
گذارد و دولت متعهد بـه بازپرداخـت قیمـت     بانک وجوه دریافتی را در اختیار دولت می .نماید میخصوصی 

  شود. نسیه دارایی به بانک می

یصوصخ شخب

يراجت کناب تلود
1

2

34

5

6

 تلود یگنیدقن نیمأت یگنوگچ4لکش
 شخب هب قروت قاروا شورف قیرط زا

  یصوصخ
  چگونگی تأمین نقدینگی دولت از طریق فروش اوراق تورق به بخش خصوصی .4شکل 

  
که در صورتی که بیع دین را در دیـن مؤجـل    ینتواند تا سررسید منتظر بماند یا ا بانک تجاري نیز می

)، اوراق را در بـازار ثانویـه   172: 1390دانند(سـجادي،   را جایز می جایز بدانیم که مشهور فقهاي امامیه آن
  فروخته و قبل سررسید به نقدینگی دست یابد.

 تـأمین سـرمایه  شـرکت  د و خر می شرکت تأمین سرمایه با بیع نسیه ازکه دولت اوراق تورق را  یا این
دهـد. فراینـد آن    دست آمده را در اختیار دولت قرار می و وجوه به فروشد هاي تجاري می به بانک نقداًرا  آن

  دهد. چگونگی مراحل انجام آن را نشان می 5دقیقاً مانند روش قبلی است و شکل
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يراجت کناب

هیامرس نیمأت تکرش تلود
1

2

34

5

6

 تلود یگنیدقن نیمأت یگنوگچ5 لکش
 کناب هب قروت قاروا شورف قیرط زا

  يراجت ياه
  هاي تجاري چگونگی تأمین نقدینگی دولت از طریق فروش اوراق تورق به بانک .5شکل 

  
هاي ناشی از این اوراق،  دهد. و با مصرف پول این نحوه تأمین مالی ذخایر پولی را تحت تأثیر قرار نمی

 گیرد. البته خالص دارایی بخش خصوصی به میزان اوراق تـورق  ها در دست مردم قرار می مجدداً این پول
هاي تجاري فروخته شود، باز هم ذخـایر   در صورتی که اوراق تورق به بانک یابد. فروخته شده افزایش می

دهی به بخش خصوصی کم  ها مجبورند از میزان وام کند. تنها براي تأمین منابع اوراق، بانک پولی تغییر نمی
هاي تجاري، مانند اوراق قرضـه باعـث    این دو روش فروش اوراق تورق به بخش خصوصی و بانک کنند.

تقاضاي  افزایش مخارج دولت،، عرضه و تقاضا در بازار پولیشود. لذا با توجه به ثبات  مینفشار به بازار پول 
  کند. را خنثی می در بازار کاال و خدماتگذاري را کاهش داده و تا حدودي اثرات انبساطی  سرمایه

  اوراق تورق به بانک مرکزيفروش 
هاي موجـود در   فروشد و در عوض از سپرده این روش دولت، اوراق تورق خزانه را به بانک مرکزي میدر 

خـرد و   هاي تجـاري مـی   بانکاز نماید. به این صورت که دولت اوراق تورق را نسیه  آن بانک استفاده می
یـاز دولـت تـأمین    . در این حالت نقدینگی مورد ننماید به بانک مرکزي می ينقد بانک را وکیل در فروش

چگونگی تأمین نقدینگی دولت از طریـق   برند. هاي تجاري نیز از محل فروش نسیه سود می شده و بانک
  نشان داده شده است:  6فروش اوراق در شکل 
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يزکرم کناب

يراجت کناب تلود
1

2

34

5

6

 یگنیدقن نیمأت یگنوگچ6 لکش
 قروت قاروا شورف قیرط زا تلود

  يزکرم کناب هب
  چگونگی تأمین نقدینگی دولت از طریق فروش اوراق تورق به بانک مرکزي .6شکل 

  
روش نسبت به روش قبلی آن است که با مصرف وجوه آن توسط دولت، پول آن در دست تفاوت این 

هاي تجاري موجب افزایش ذخایر بانکی شده و از  گیرد. و با انتقال برخی از این وجوه به بانک مردم قرار می
بر شود. و مزیتش این است که عالوه  طریق مکانیسم ضریب فزاینده پولی موجب افزایش عرضه پول می

و اثر خنثی کننـده روي   گسترش پیدا کردهنیز بازار پول ، به دلیل افزایش عرضه پول، بازار کاال و خدمات
  شود. در حقیقت این سیاست مالی منجر به سیاست پولی انبساطی می اعمال سیاست مالی دولت ندارد.

  تأمین نقدینگی تولید کنندگان بخش خصوصی توسط مردم
توانند عالوه بر عقد تورق با اسـتفاده از   کنندگان بخش خصوصی می تورق، تولیدگیري اوراق  پس از شکل

کننـدگان   دهـد، تولیـد   را نشان می مراحل آن 7طور که شکل اورق تورق اقدام به تأمین مالی نمایند. همان
د. براي ایـن  نفروش می هاي تجاري و بانک مردمرا به هاي فیزیکی است)  (که مبتنی بر داراییاوراق تورق

را وکیل در فروش  ، سپس بانکخرند هاي تجاري می بانکبا بیع نسیه از  اوراق تورق راکنندگان  تولیدکار 
گـذارد و   کننـدگان مـی   بانـک وجـوه دریـافتی را در اختیـار تولیـد      .نماینـد  مـی  مـردم این اوراق به نقدي 
  شوند. میکنندگان متعهد به بازپرداخت قیمت نسیه دارایی به بانک  تولید
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مدرم ای يراجت کناب

هیامرس نیمأت تکرش  ناگدننکدیلوت
1

2

34

5

6

 یگنیدقن نیمأت یگنوگچ7 لکش
 قاروا شورف قیرط زا ناگدننکدیلوت

  مدرم ای يراجت ياه کناب هب قروت
  هاي تجاري یا مردم چگونگی تأمین نقدینگی تولیدکنندگان از طریق فروش اوراق تورق به بانک .7شکل 

  
توانـد در تـأمین    که تأکید این مقاله بیشتر بر این نوع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است، که می

خصوصـی نقـش اساسـی داشـته باشـد. زیـرا افـزایش نقـدینگی          هـاي بخـش   نقدینگی مورد نیاز بنگـاه 
گذاران بخش خصوصی باعث تقویت حضور تولیدکنندگان این بخش در اقتصاد شده و سهم تولید  سرمایه

کـه سـهم دولـت در اقتصـاد افـزایش یابـد کـه مطـابق          بخش خصوصی را افزایش خواهد داد. بدون این
هاي دخالت دولـت و اعمـال سیاسـت مـالی را کـاهش       نهبوده، همچنین هزی 44هاي ذیل اصل  سیاست

وکار و لحاظ مزیت نسبی در تولید، به بهترین صورت  دهد. عالوه بر این در صورت وجود فضاي کسب می
  پذیري اقتصاد کاهش خواهد یافت. ممکن تولید ملی تقویت شده و آسیب

 تأمین مالی از طریق اوراق تورقمزیت 
بـوده و کمتـرین    را دارااسـتقراض از مـردم    همان مزایايشیوه تأمین مالی از طریق فروش اوراق تورق، 

نسـبت بـه    شود. همچنـین  طور که گفته شد موجب افزایش حجم پول نمی ، زیرا هماندارداثرات منفی را 
یست و مجبور که محدود به فعالیت خاصی ن هاي شرعی که تاکنون معرفی شده نیز به جهت آن جایگزین

  به مصرف آن در جاي خاصی نیست، برتري دارد. بنابراین جانشین نزدیک اوراق قرضه است.
  هایی  نسبت به اوراق قرضه دارد: عالوه بر این اوراق تورق مزیت

الف) اوراق قرضه کارکردي بر اساس نرخ بهره دارد ولی اوراق تورق اگر از نوع اوراق تـورق خزانـه یـا اوراق    
اي بـر روي   به دارندگان آن است و نرخ بهره بخش خصوصیباشد از نظر فقهی سند بدهی دولت یا  ديعاتورق 

بـه  نیـز  شـود. بـورس اوراق بهـادار     نرخ آن بر اساس بازار حقیقی و نرخ نسیه تعیـین مـی  بلکه  شود آن درج نمی



  155                یتحقق اقتصاد مقاومت يدر راستا یبخش خصوص یمال نیاوراق تورق، ابزار تأم

کنـد و بـر آن اسـاس     ن تعیین مـی این اوراق را تنزیل کرده و قیمت را براي آ 1تناسب زمان باقیمانده تا سررسید
شیعه با تنزیل این اوراق و فـروش بـه شـخص     يپذیرد. اکثریت فقها خرید و فروش با قیمت بازاري صورت می

  .)2: ج1383(مراجع تقلید، دانند ثالث موافقند و آن را از مصادیق فروش دین دانسته و مجاز می
عنی انتشار بیشتر اوراق تـورق بـه معنـی رونـق     یب) اوراق تورق با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد، 

هاي خود اقدام به انتشار و فروش  تواند به اندازه ارزش دارایی لذا دولت میبیشتر بازار کاال و خدمات است 
توان شرط کـرد کـه    البته براي جلوگیري از چرخش غیر ضروري کاالها در اقتصاد میاوراق تورق نماید. 

ان سال تورق قابل اجرا باشد و براي تقویت تولید داخلی شرط شود از کاالهـاي  تنها بر کاالهاي تولید هم
  تولید داخل در جریان عملیات تورق استفاده شود.

شود و نرخ  ج) از آنجا که اوراق تورق مبتنی بر عقد بیع است، تمامی ریسک کاال به خریدار منتقل می
د. گرچه اعالم و تضمین سود علی الحساب کـه  نسیه آن بر اساس شرایط رونق و رکود متفاوت خواهد ش

حداقل سود مورد انتظار مشارکت کنندگان است تا حدودي از مخاطرات بازدهی این اوراق خواهد کاست. 
توانـد مبنـاي    ولی اگر قرار باشد در پایان سررسید سود با دقت تمام محاسبه شود سود علی الحساب نمـی 

  گذار باشد. گیري قطعی سرمایه تصمیم
گیـرد،   هاي بخش خصوصی قرار مـی  د) اوراق تورق چون از طریق عقد تورق در اختیار دولت یا بنگاه

دهد که مقید به استفاده از آن در پـروژه   بنابراین منابع آزادي را دراختیار دولت و بخش خصوصی قرار می
الزم نیست استفاده  که فقط براي تأمین مالی بخش خاصی از پروژه یا کاالي خاصی نیست. عالوه بر این

  شود و حتی براي تأمین حقوق کارگران و سرمایه در گردش هم استفاده گردد. 
تواند جانشین مناسب و در عین حال مشروع اوراق قرضـه باشـد و در جهـت     بنابراین اوراق تورق می

  باشد. بسیار مفید و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش خصوصی هاي جاري دولت رفع نیاز هزینه

  گیري و پیشنهادها بندي، نتیجه جمع
هاي مطرح شـده بـراي اوراق قرضـه و از طـرف      ها و اشکاالت موجود در جایگزین با توجه به محدودیت

توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ایـن اوراق        هاي مطرح شده براي اوراق تورق می دیگر با توجه به مزیت
نـین براسـاس   تواند جانشین نزدیکی بـراي آن باشـد. همچ   بیشترین قرابت را با اوراق قرضه  داشته و می

کارکردهاي مطرح شده براي اوراق تورق این اوراق با توجه به مشـروعیت آن و ارتبـاط بـا بـازار حقیقـی      
 تواند ابزار مناسب تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش خصوصی محسوب گردد.  می

ـ    به بخش خصوصی و بانکبراي تأمین مالی دولت دو روش فروش اوراق تورق  د هـاي تجـاري، مانن
 شود.   میناوراق قرضه باعث فشار به بازار پول 

                                                        
  گردد. . سررسید بر اساس مدت معین شده در فروش نسیه کاال مشخص می1
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گـذاري   تقاضاي سرمایه افزایش مخارج دولت،، عرضه و تقاضا در بازار پولیبا توجه به ثبات همچنین 
استفاده از اوراق تـورق   کند. را خنثی می در بازار کاال و خدماترا کاهش داده و تا حدودي اثرات انبساطی 

دولـت در اقتصـاد شـود. جهـت       د موجب کـاهش حضـور تصـدي گرایانـه    توان براي بخش خصوصی می
شود از این اوراق در بازار سرمایه استفاده شده و مزایـا و   هاي اوراق تورق پیشنهاد می مندي از قابلیت بهره

دیگري راهکارهاي استفاده   شود در مقاله معایب به کارگیري آن نیز مشخص گردد. همچنین پیشنهاد می
 تورق جهت اعمال سیاست پولی بررسی گردد.از اوراق 
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بررسی وضعیت صنعت روغن نباتی در ایران در چارچوب رویکردهاي 
 اقتصاد مقاومتی

 **مجید برارنیاادبی، *داوود دانش جعفري

  چکیده
رونـد. از اینـرو در    هـا بـه شـمار مـی     هاي اساسی در تغذیه انسـان  هاي نباتی یکی از  ماده امروزه روغن

راستاي برقراري امنیت غذایی در هر کشور به میزان مورد نیاز و در حد متعادل باید در دسترس همگان 
درصد  21از آن است که هاي انستیتو تغذیه ایران حاکی  قرار بگیرند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسی

شود. ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از      از انرژي روزانه مردم کشورمان از طریق مصرف روغن نباتی تأمین می
اي و مطالعه پیرامون موضوع مـورد نظـر، وضـعیت صـنعت روغـن نبـاتی کشـور را در         روش کتابخانه

وضعیت صنعت روغن نباتی در  دهد. بررسی چارچوب رویکردهاي اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار می
دهد که در چند دهه اخیر درصد خودکفایی در این صنعت سیر نزولی داشـته اسـت، بـه     ایران نشان می

درصد رسیده و وابستگی به منابع خارجی جهت تأمین مواد  10اي که این میزان خودکفایی به زیر  گونه
به این درصد باالي وابستگی حرکت مؤثر  همچنین باتوجه باشد. درصد می 90اولیه این صنعت بیش از 

ها به تـأمین مـواد اولیـه آن از طریـق      اي براي حل این معضل انجام نگرفته و بیشتر نگاه و قابل توجه
پـذیر بـودن    در چارچوب رویکردهاي اقتصاد مقاومتی نشان دهنده آسیب مسئلهواردات بوده است. این 

باشد بلکه مسـائلی همچـون نـوع و     نمی مسئلهع وارداتی تنها البته وابستگی به مناب باشد. این حوزه می
ترکیـب واردات از   کیفیت منابع وارداتی از لحاظ بهداشـتی و سـالمت، امنیـت غـذایی در ایـن زمینـه،      

ریزي مدون و دقیق و عملیـاتی در   برنامه. تواند مورد بررسی قرار گیرند کشورهاي طرف معامله و... می
گسترش تولیدات داخلی و حمایت از تولید ملی و تکیه بر منـابع داخلـی بـه    گذاري براي  جهت سرمایه
 تواند موجب بهبود وضعیت و انعطاف پذیر ساختن سیستم شود. می جاي واردات
  .، وارداتصنعت روغن نباتی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی :ها کلید واژه

  مقدمه
باشد که میـزان   ) یک الگوي اقتصادي میEconomic Resilienceمقاومت اقتصادي یا اقتصاد مقاومتی(

؛ دهد توانایی اقتصاد براي بازگشت به کارکرد عادي خود پس مواجهه با تکان وارده را مورد بحث قرار می
                                                        

 daneshjafari@yahoo.comعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، هیئتعضو  *
 mjd.adabi@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبایی، **
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هاي درونی اقتصاد باشـد. در واقـع    تواند ناشی ازعوامل بیرونی و یا ضعف این تکان وارده به اقتصاد می که
پـذیري یـک اقتصـاد را در برابـر      وعه تدابیر مـدیریتی اقتصـادي اسـت کـه آسـیب     اقتصاد مقاومتی مجم

بنابراین هر کشوري با توجه به وضعیت ؛ دهد کند کاهش می هاي متعددي که اقتصاد را تهدید می ریسک
و شرایط اقتصادي خـود در چـارچوب رویکردهـاي اقتصـاد مقـاومتی بایـد تـدابیري را اتخـاذ کنـد کـه           

هـایی کـه    ي و همـه حـوزه  ، ارزي، تجاری، پولهاي مختلف اعم از مالی خود را در حوزههاي  پذیري آسیب
کند را کاهش دهـد. اقتصـاد مقـاومتی     ریسک در آن باالست و احتماالً در آینده به اقتصاد شوك وارد می

تشـریح  ي . برای و حتی بنگاه و خانوار نیز مطرح شود، محلاي ، منطقهی، ملتواند در سطوح بین المللی می
این بحران ما شاهد شـوك   . درتوان بحران مالی جهانی را نام برد المللی می اقتصاد مقاومتی در سطح بین

وارده به اقتصاد جهانی بودیم که بسیاري از کشورها را در بر گرفت و تاکنون بسیاري از کشورها به دلیـل  
هـاي جنـگ تحمیلـی یـک      ن خرابـی ی. همچناند به کارکرد عادي خود بازگردند ضعف اقتصادي نتوانسته

ها در مجموع با موفقیت انجام شد لـذا   ي این خرابی، بازسازشوك به اقتصاد ایران در سطح ملی وارد کرد
کارکرد اقتصادي برخی از منـاطق مثـل بنـدر     . البتهاقتصاد ایران توانست این شوك را به خوبی دفع کند

گردد لذا اقتصاد مقاومتی در سطح منطقـه نتوانسـته بـه    خرمشهر تاکنون نتوانسته به وضعیت اولیه خود بر
هـاي ریسـک و فشـار و     بنابراین چارچوب بحث اقتصاد مقاومتی شناسـایی حـوزه  ؛ خوبی ایفاي نقش کند

  باشد. سازي اقتصاد در برابر آن می مقاوم
رشـد  دهد اگرچه  سال گذشته نشان می 50روند افزایش مصرف و تولید روغن نباتی در ایران در طی 

تولید روغن نباتی به دو برابر خود رسیده اما هیچگونه انطباقی با رشد جمعیـت و نیـاز مصـرف نداشـته و     
جمله عوامل تأثیرگذار بـر ایجـاد ایـن     . ازباشد شکاف بین نیاز جامعه و تولید یک شکاف بسیار عمیق می

مصرف سرانه روغن نباتی و یش ، افزاتوان افزایش سریع جمعیت، تغییر الگوي مصرف روغن فاصله را می
 . چراکـه عدم اقدامات مؤثر و حمایت از تولید مواد اولیه الزم در تولیـد روغـن نبـاتی در کشـور نـام بـرد      

دستیابی به این مواد اساسی با وجود منابع ارزي فراوان از بودجه عمومی، به آسانی از طریق واردات حتـی  
سرانه ودرصد خودکفـایی روغـن    ، واردات، مصرفیدول، تیت مصرف. وضعبیش از حد نیاز میسر بوده است

  باشد: هاي مختلف به صورت جدول زیر می نباتی در دهه
  

  یروغن نبات ییخودکفا درصد ، واردات، مصرف سرانه ویدمصرف، تول یتوضع .1جدول 
 دهه

  1380  1370  1360  1350  1340  1330  وضعیت

  1005816  612426  325407  140279  50292  9800  کل مصرف روغن نباتی(تن)
  74816  42426  27417  50281  38260  9800  تولید روغن خام داخلی(تن)

  100900  570000  297990  89998  12032  -  تن)شده(واردات روغن خام یا ساخته 
  57/15  97/10  9/7  96/4  5/2  576/0  کیلو گرم)سرانه (مصرف 

  4/7  9/6  4/8  8/35  76  100  درصد خودکفایی به مصرف
  طرح تأمین منابع روغن نباتیمأخذ: 
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بـه بعـد وضـعیت     1350طور که در جدول نشان داده شده است در صـد خـود کفـایی از دهـه      همان
، هـاي روغنـی   به صـورت دانـه  ( ینباتترین واردکنندگان روغن  مطلوبی ندارد و ایران امروزه یکی از بزرگ

هـاي اخیـر رونـد صـعودي      ر طـی سـال  رود که این روند واردات د شمار می ) بهخام و تصفیه شده روغن
 90هاي اخیر صنعت روغن نبـاتی وابسـتگی بـیش از     اي که در سال شدیدي به خود گرفته است. به گونه

کند و اقتصاد از این ناحیـه   درصدي به منابع وارداتی دارد که بار مالی سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می
  شود. پذیر نشان داده می آسیب

  و اهداف مسئلهبیان 
) انعطـاف پـذیرکردن  کردن(پذیر و مقـاوم   هاي اقتصاد مقاومتی شناسایی نقاط آسیب اصول و مبناي بحث

 . درشـود  باشد کـه بـا آن روبـرو مـی     می )یخارجو (از داخلی اعم )یی(فشارهاپذیر در برابر ین نقاط آسیبا
پـذیر ودر معـرض خطـر     آسـیب  یکی از صـنایع  عنوان بهجریان این مقاله ما صنعت روغن نباتی کشور را 

دهیم و در چارچوب رویکردهـاي اقتصـاد مقـاومتی بـراي مقـاوم       رکود، شناسایی و مورد بررسی قرار می
  شود. کردن این صنعت راهکارهایی ارائه می

  مبانی نظري و ادبیات تحقیق
دن(مقاوم کـردن)  پیرو مطالبی که در مقدمه بیان شد اقتصاد مقاومتی مدلی عملیاتی براي انعطاف پذیر کر

پـذیري   اي کـه آسـیب   شود. بـه گونـه   هایی است که به آن وارد می ها و تکانه اقتصاد ایران در برابر بحران
هاي متعددي که با آن روبرو است را کاهش دهد و زمینه براي دستیابی به  اقتصاد ایران را دربرابر ریسک

  هاي پایدار اقتصادي را فراهم کند. پیشرفت
  مقاومت اقتصادي دو رویکرد کلی وجود دارد که عبارتند از:براي تحلیل 

): در این رویکرد میزان احتمـال شکسـت سیسـتم    Risk Managment( یسکررویکرد مدیریت  .1
  گیرد. مورد محاسبه قرار می

تقویـت  هـاي   ): در ایـن رویکـرد روش  Resilience Engineeringمقاومـت ( رویکرد مهندسـی   .2
ن ایجاد انعطـاف پـذیري بیشـتر در برابـر فشـارهاي وارده مـورد مطالعـه قـرار         مقاومت سیستم و همچنی

  ).92دانش جعفري،(گیرد می
درصـدي بـه واردات و وجـود خطراتـی همچـون       90از این رو صنعت روغن نباتی با وابستگی تقریباً 

رد تحوالت ارزي، تورم افسارگریخته و همچنین مسـائل بهداشـتی و امنیـت غـذایی در چـارچوب رویکـ      
باشـد و در چـارچوب رویکـرد مهندسـی      پذیر اقتصاد ایـران مـی   هاي آسیب مدیریت ریسک یکی از حوزه

  پذیر ساختن آن اندیشیده شود. مقاومت باید تدابیري براي انعطاف
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  پیشینه تحقیق
هاي اقتصاد مقاومتی و قسمت دیگر آن مربوط به بررسـی صـنعت    قسمتی از پیشینه تحقیق مربوط بحث

  باشد. ی میروغن نبات
 )؛92ژاپن)(عسگري،(یرانااي از اقتصاد مقاومتی در خارج از  نمونه

 ؛ امایلیون کشته داد و اقتصاد آن بسیار ضعیف شدم 3هاي جنگ جهانی دوم نزدیک به  ژاپن در سال
 . دررا به دومین کشور بزرگ اقتصـادي دنیـا تبـدیل کـرد     خود 1980تا  1950هاي  با این وجود طی سال

میلیارد دالر بود که این میزان نصف تولید ناخالص ملی آلمـان   14.2تولید ناخالص ملی ژاپن  1950سال 
تولیـد ناخـالص ملـی ژاپـن از      1970سـال   . دردرصد آمریکـا بـود   4.2یک سوم انگلستان و فقط ، غربی

تولیـد   1975تولیـد ناخـالص ملـی آمریکـا رسـید. در سـال        درصد 20کشورهاي اروپایی بیشتر شد و به 
 40یلیـارد دالر(تقریبـاً   م 1040این رقم به مـرز   1980ناخالص ملی ژاپن دو برابر انگلستان شد و در سال 

هاي این پیشرفت را باید در ژاپـن قبـل از جنـگ جسـتجو      یشه. رید) رستولید ناخالص ملی آمریکا درصد
وسـط کشـورهاي اروپـایی و    در معرض تهدید مسـتعمره شـدن ت   ) ژاپنmeiji(یجیمآغاز عصر  . درکنیم

به کشوري استعمار گر تبدیل شـد و کـره   خود  1945 تا 1900هاي  آمریکا قرار داشت اما در فواصل سال
این دوره ژاپـن یـک دوره    . دراستعمار ژاپن قرار داشتند ) در1903-1945(یوانتا ) و1910-1945(یجنوب

ت آوردن تکنولوژي غرب را پشت سر گذاشت فشرده جایگزینی واردات به همراه تالش فراوان براي به دس
توانسته بود یک  19مجموع ژاپن در انتهاي قرن  . دربه رشد اقتصادي پایدار دست یافت 1880و از حدود 

اقتـدارگرایی سیاسـی و دولـت مقتـدر و     -1سیستم جدید حکومتی و اقتصادي را در شرق آسیا مبتنی بر: 
طبقه  يبرا یاجتماع ين واالأقائل شدن شا -3 ؛ها بروکراتدام ساالري در استخ شایسته -2گذاري؛  سرمایه
بـه   Zaibatsu1به نام  يو تجار ياقتصاد يها از شرکت یتوانسته بودند شکل خاص ینهمچن -4نخبه و 

  وجود آورد.
پس از وقوع جنگ و شکست ژاپن با تشکیل کابینه ائتالفی به رهبري حزب سوسیالیستی و رهبـران  

تثبیت اقتصادي تشکیل و چهار معاونت براي آن ستاد  . ستادجدیدي در این کشور آغاز شدکاتایاما دوران 
ها کمیته هماهنگی جامع بـود کـه در عمـل اعضـاي ایـن کمیتـه        یکی از این معاونت. در نظر گرفته شد

نتشـر  اي از این سازمان به نمایندگی از دولت م اعالمیه 1974ژوئن  . درهدایت سازمان رابه دست  داشتند
هـاي بـارز آن اسـت کـه      شد که نهایت وضوح و عدم کتمان حقایق محنـت بـار اقتصـادي از مشخصـه    

  هایی از اعالمیه عبارتست از: قسمت

                                                        
ها که وظیفه تأمین مواد اولیه تولید و توزیع محصوالت را بر عهده دارنـد و   اي منسجم و بسته از یک سري شرکت شبکه .1

هاي خارجی در چنین بازاري  کنند. نفوذ شرکت هاي دیگر مایحتاج خود را تأمین نمی حتی مصرف کنندگان هر شبکه از شبکه
 ع گمرکی بسیار دشوار است.حتی در صورت حفظ موان
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بدون همکاري آحاد مردم بازسازي و توسعه اقتصادي کشور امکان پذیر نیست و براي جلب همکاري 
ر را بدون پرده پوشی با مردم در میان بگـذارد  هاي تلخ اقتصاد کشو مردم دولت باید قبل از هرچیز واقعیت

هاي اقتصـادي   و مردم نیز همانند وضع اقتصاد خانوار خود باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه
گذاري و چـه   در زمینه سرمایه ، چهچه در زمینه پس انداز ،خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف

ها با آن هماهنگ نمایند. در قسمت پایـانی گـزارش آمـده     انداز ها و پس دها با هزینهدر زمینه تعادل درآم
توانـد بـه    در شرایطی مـی  . دولتباشد، ناگزیر باید دولتی از مردم باشد براي آن که دولتی مردمی : «است

  ».این منظور دست یابد که قادر به جلب همکاري و مشارکت تمام طبقات اجتماعی مردم گردد
توسط مقام معظم رهبري مطرح شـد و دنبـال آن    1389صاد مقاومتی در ایران اولین بار در سا ل اقت

  هاي متعددي صورت گرفت. پژوهش
اي به بررسی مبانی و راهکارهاي اقتصاد مقاومتی با تأکید بـر تـأمین مـالی     مطالعه ) در92(عسگري،

الگوي مطلوب اقتصادي انقـالب اسـالمی    در آن اقتصاد مقاومتی را ؛ کهصنعت نفت و گاز ایران پرداخت
پذیري کشور را در مقابل تهدیدات اقتصادي کاهش  دانست که به دنبال راهکارهایی است که سطح آسیب

گذاري در صنعت نفت و گاز هـم یکـی از نقـاط     هاي سرمایه ها و پروژه طرفی تأمین مالی طرح . ازدهد می
یتـی مضـاعف   ، اهماهمیت ایـن صـنعت در اقتصـاد کشـور     باشد که به دلیل پذیر اقتصاد کشور می آسیب

هـاي   هـاي آن و نیـز روش   ین مطالعه با بررسی الگوي اقتصاد مقاومتی و راهبردهـا  و سیاسـت  . ایابد می
هاي مناسب تـأمین مـالی ایـن     مختلف تأمین مالی و قراردادهاي رایج در صنعت نفت و گاز به بیان روش

  ها پرداخت. بندي آن صنعت و رتبه
 . درو راهکارهـا پرداخـت   ، قلمرویم، مفاهاي به بررسی اقتصاد مقاومتی مطالعه ) در92(دانش جعفري،

این مطالعه مقاومت اقتصادي میزان توانایی اقتصاد براي بازگشت به کارکرد عادي خود پـس از مواجهـه   
وضـعیت اولیـه پـس از     به طور کلی اشاره به استعداد بازیابی و برگشت بـه  . مقاومتباشد با یک تکانه می

یزیـک و مهندسـی داراي   ، فیستم، مواد، سباشد که در علوم مختلف مانند روانشناسی مواجهه با شوك می
ي آنکه اقتصادي مقاوم باشد باید قادر باشد تا تهدیدهاي مختلفی را که بـا آن  . براباشد معانی متفاوتی می

  قاومتی در اقتصاد ایران به صورت زیر بیان شد:مطالعه قلمرو اقتصاد م . درشود را دفع کند روبرو می
هـا و   پیدا کرن راهکارهاي کـاهش خطـر پـذیري    .2خطر پذیر اقتصاد ایران؛ هاي  شناسایی حوزه .1

هـایی کـه میـزان خطرپـذیري و احتمـال آسـیب در آن        خروج از حوزه .3همچنین کنترل و مدیریت آن؛ 
  هاي موجود. مقاوم ساختن اقتصاد در برابر خطر پذیري .4باالست؛ 

ایـن مطالعـه    . دراي به بررسی چرایی و چگونگی اقتصاد مقاومتی پرداخت ) در مطالعه92(آقامحمدي،
) هاي بالقوه و بالفعل(داخلی و خارجی ها و اختالل سازي اقتصاد ملی در مقابل ضربه اقتصاد مقاومتی مقاوم

ي و برونگـرا  ، راهبـرد نگـر  آور، بلنـد  ستیابی به اهداف چشم انداز با رویکردي تـاب راه پیشرفت و د سر بر
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هـاي بـین المللـی     هاي اقتصادي تنها هدف اقتصاد مقاومتی نیست بلکه تحـریم  با تحریم . مقابلهباشد می
 سازي  اقتصاد کشور در مقابل این چالش یا باشد که ضرورت مقاوم هاي کنونی کشور ما می یکی از چلش

  هر چالش دیگر را نمایان ساخته است.
تعریف از اقتصـاد   4ترمیمی یا دفاعی به بیان  ، اقتصادیغامی) در یادداشتی با عنوان اقتصاد مقاومتیپ(

  مقاومتی پرداخت:
 اقتصاد موازي: ایجاد نهادهاي اقتصادي با رویکرد انقالبی و جهادي؛. 1
 زدایی و ترمیم ساختارهاي اقتصاد موجود؛ آسیب :اقتصاد ترمیمی. 2
 اقتصاد دفاعی: شناسایی آفند اقتصادي و طراحی پدافند داخلی؛. 3
اقتصاد الگو: نگاهی کالن و بلند مدت به اقتصاد با رویکردي ایجابی براي نیل به اقتصادي اسالمی و . 4

 ساز تمدن بزرگ اسالم. زمینه
صاد مقاومتی را مجموعه تدابیر مـدیریتی اقتصـادي دانسـت کـه     اقت 1گزارشی ) در91(دانش جعفري،

 . اقتصاددهد کند را کاهش می هاي متعددي که اقتصاد ایران را تهدید می پذیري ما را در برابر ریسک آسیب
مقاومتی بحث نظري جدیدي نیست بلکه بحث مدیریتی جدید است که هر کشور با توجه بـه وضـعیت و   

ي و همـه  ، تجـار هاي مختلـف مـالی، پـولی    ید اتخاذ کند تا اقتصاد را در حوزهمشکالت اقتصادي خود با
  کند را کاهش دهد. هایی که ریسک ما باالست و احتماالً در آینده به اقتصاد ایران شوك وارد می حوزه

گزارشی اقتصاد مقاومتی را مدلی براي برون رفت از شرایطی دانست که دشمنان بر  ) در91(عیسوي،
مقـاومتی مـدلی عملیـاتی     . اقتصـاد کردند و یا خودمان در درون به دالیلی به آن گرفتار شدیم ما تحمیل

اي قدرتمنـد شـویم کـه     است براي آنکه بتوانیم از امکانات خدادادي بهترین استفاده راببـریم و بـه گونـه   
 مان هیچگاه نتوانند از ابزار اقتصاد علیه ما استفاده کنند. دشمنان

اي با عنوان اقتصاد مقاومتی و کشاورزي به بیان راهکارهـایی بـراي ارتقـاي     مطالعه ) در91(عربیون،
این مطالعه رابطه بـین اقتصـاد مقـاومتی و     . دربخش کشاورزي در دوران گذران اقتصاد مقاومتی پرداخت

توانـد   اي که کشاورزي مـی  گونه . بهشود اي دوسویه و با ارتباطات متقابل فراوان بیان می کشاورزي رابطه
یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی مطرح باشد و نقش مهمـی در رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقـاومتی       
داشته باشد. همچنین اقتصاد مقاومتی نیز اصولی دارد که بر حمایت از تولید داخلـی و جلـوگیري از هـدر    

-خصوصـی بـودن   -اگر مردمـی بـودن   . پسه استرویه بنا شد رفتن ارزهاي با ارزش نفتی و واردات بی
شـک کشـاورزي    ، بـال هـاي اقتصـاد مقـاومتی دانسـت     پر بازده بودن را بتوان از شـاخص  -زا بودن تولید

  اقتصادي مقاوم است.
                                                        

ها و راهکارها، دومین نشست تخصصی گروه اقتصـاد مقـاومتی از    منظور از گزارش فوق گزارش اقتصاد مقاومتی سیاست .1
 باشد(دانش جعفري، عیسوي). هاي تخصصی پژوهشکده علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبایی می سلسله نشست
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ها و مطالعات انجام شده در زمینه صنعت روغن نبـاتی   قسمت دوم پیشینه پژوهش مربوط به پژوهش
  باشد: هاي روغنی می و دانه
هـاي روغنـی در ایـران     هاي حمایتی دولت در تولید دانـه  اي به بررسی سیاست مطالعه ) در86وري،(ن

هاي روغنی مورد بررسی قرار گرفت و تالش شده تا  این مطالعه وضعیت حمایت از تولید دانه . درپرداخت
ه علیرغم وجود ین بررسی نشان داد ک. اهاي مستقیم و غیر مستقیم دولت مورد بررسی قرار بگیرد حمایت

هاي عمده تولیـد کننـده ایـن محصـوالت در کـل       هاي روغنی در بیشتر استان مزیت نسبی در تولید دانه
هاي دولت جنبه حمایتی نداشته و براي رسیدن به اهداف برنامه اوالً باید حمایـت مـؤثر از تولیـد     سیاست

سیسـتمی اسـت تـا مجموعـه محصـوالت      هاي روغنی در کشور به اجرا درآید؛ ثانیاً نیازمنـد دیـدگاه    دانه
کشاورزي در یک چارچوب مدنظر قراربگیرند تا بدین نحو برنامه ریزي محصولی مجزا براي هر محصول 

  تر در ساختار تولید محصوالت کشاورزي نگردد. در نهایت منجر به تضادي جدي
روغن سویاي ایران بـر  اي به بررسی برآورد تابع تقاضاي واردات  مطالعه ) در86(کهزادي و همکاران،

این بررسی تابع تقاضاي واردات روغـن خـام سـویا از دو     . درهاي عرضه کننده آن پرداختند مبناي کشور
اسـاس الگـوي    بـر  و SDAIDSکشور مهم صادر کننده آن یعنی برزیل و آرژانتین بـا اسـتفاده از مـدل    

دهد کـه   ) نشان می61-80(یزماندوره  یج به دست آمده در. نتااي برآورد شده است بندي دو مرحله بودجه
هاي گوناگون داخلی نبوده و مقدار واردات روغـن سـویا حتـی بـدون تـأثیر       تولیدات داخلی جوابگوي نیاز

توان گفت که واردات روغن سـویا   هاي وارداتی همواره زیاد بوده است. در واقع می پذیري چندان از قیمت
هاي اخیر همواره به دلیل تـأمین نیـاز داخلـی     و چه در سال هاي جنگ به دلیل کمبود داخلی چه در سال

مورد توجه بوده است و حتی افزایش قیمت تأثیر چندانی در کـاهش واردات نداشـته اسـت پـس کشـش      
البتـه   ،باشد درآمدي کل در مورد هر دو کشور مثبت و حاکی از ضروري بودن روغن سویاي دو کشور می

اي روغن سویاي برزیل از حساسیت کمتري نسبت تقاضاي روغـن  در مقام مقایسه کشش درآمدي تقاض
 سویاي آرژانتین برخوردار است.

هاي روغنی فرصتی براي توسعه صنعت روغـن نبـاتی بـه     ) در گزارشی با عنوان کشت دانه86(خانلو،
توجـه بـه    . بـا بررسی وضعیت و تولید و عرضه روغن و همچنین وضعیت بازار جهانی آن پرداختـه اسـت  

هـاي قیمـت    یب وابستگی روغن نباتی در کشور ما و تحوالت و نوسـان ، واردات، ضرید، تولان مصرفمیز
  راه کاهش وابستگی افزایش تولید است. : تنهاتوان گفت جهانی می

  تبیین و تحلیل 
است. تفاوت مبنـایی تفکـر   » استقالل«کشور  جاري اصول و اسالمی انقالب شعارهاي ترین مهم از یکی

، توجـه ویـژه بـه اسـتقالل علمـی      ) مستلزمتمدن غرب (که در اکثر کشورها جاري شده است اسالمی با
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 یجهان جامعه از ییجدا يمعنا استقالل به البته یاسی و امنیتی کشور است.، سي، اقتصادي، فکریفرهنگ
 تمـدن  يها ارزش پنهان و آشکار به ورود آگاهانه اشراف و یاسالم تمدن يزیر یپ يمعنا به ست، بلکهین

ـ با که است یالملل نیگسترده ب ارتباطات مستلزم ما، کشور يدیتوح رسالت است؛ غرب ـ  نقـش  در دی  کی
 یهسـت ی(فلسف یمبان از استقالل گستره حفظ .ياقمار کشور کی گاهیجا از نه و ردیگ شکل یجهان قطب
 نظـر،  حوزه در رد؛یگ یم بر در را واردات محصوالت و دیتول تا )...و یشناس معرفت ،یشناس انسان ،یشناس
 تـوان  عمـل،  حـوزه  در و کنـد  می تأمین را کشور يفکر استقالل شرفت،یپ یرانیا یاسالم يالگو یطراح
  .است کشور استقالل ضامن... و ياقتصاد ،یدفاع

ـ پا« ،یطیمح مخرب راتییتغ بروز صورت در سامانه کی عملکرد حفظ ـ نام» يداری  در. شـود  مـی  دهی
 ياریبسـ  توجـه  مـورد  ،يداریپا به یابیدست يکردهایرو از یکی عنوان به يآور تاب مفهوم هاي اخیر سال
ـ اول شکل یابیباز در سامانه کی ییتوانا. است گرفته قرار نامیـده  » يآور تـاب « بحـران،  از پـس  خـود  هی
 زمان همان در البته و شد می مطرح یمحل جوامع ای ها ملت خصوص در شتریب ابتدا در يآور تاب شود. می

و  یمـ یاقل راتییتغ منابع، رفتن لیتحل رینظ یمسائل بروز با اما داشت؛ مستتر خود در را ياقتصاد جنبهز ین
 متفاوت بـا  یتیوضع با را کشورها که یاسیس يها میتحر و سمیترور ها و...) ها و طوفان سیلآن( يامدهایپ

ـ  معموالً. است گرفته خود به ياقتصاد رنگ شتریب اکنون است؛ کرده مواجه شیپ يها دهه ـ ن نیب  بـه  ازی
ـ جمع شیسـو، افـزا   کی از. دارد وجود آنها، فاصله دیتول يبرا دسترس در منابع و محصوالت  موجـب  تی

. دهـد  مـی  شیافزا را ازهای، نیزندگ ياستانداردها شرفتیپ گر،ید يسو از و شده مصرف و تقاضا شیافزا
 . درداد شیافزا را يور بهره گر،یطرف د از و کرد لیتعد را مصارف دیبا یطرف از شکاف، نیا کاهش يبرا

یکی از صنایع مهم و اساسی در صنایع غذایی را مـورد بحـث و    عنوان بههمین راستا صنعت روغن نباتی 
  دهیم: بررسی قرار می

 تاریخچه صنعت .1

 يهـا  سـال  از مردم، ازین مورد يکشاورز مهم يکاالها از یکی عنوان به هاي روغنی و دانه روغن رانیا در
  بـه  و افتـه ی کـاهش  جیتـدر  بـه  مصرف سرانه لیتعد با یوانیح روغن مصرف. است بوده توجه مورد دور

ـ تول که در جدول مقدمه آمده اسـت،  طور . همانشد آن نیگزیجا ینبات روغن سهولت  در کشـور  روغـن  دی
 یعبارت  به است؛ شده تأمین کشور ازین یواردات روغن تن هزار 12 با و بوده تن هزار 38 حدود 1340 سال
 حـدود  به 1340 سال در لوگرمیک 2.5 از روغن سرانه مصرف ؛ امااست داشته وجود ییکفا خوددرصد  76
 یداخل روغن دیتول شیافزا عدم و دهیرس ریاخ يها سال در نفر ونیلیم 70 از شیب تیجمع با لوگرمیک 19

ـ گرد کشـور  در ییخودکفا سهم درصد کاهش موجب تیجمع رشد با متناسب  از یکشـ  روغـن  .اسـت  دهی
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 شتریب که بوده مرسوم رانیا در یسنت صورت به شیپ ها قرن از يعصار يها چرخ لهیوس هب یروغن يها دانه
 و آرد رینظ مواد ریسا با همراه ییغذا ماده کی عنوان هب خاص موارد در و داشته ییایمیش و ییدارو مصرف

 بـه  ایسـو  و گلرنگ آفتابگردان، دانه، پنبه رینظ یروغن يها دانه از یکش روغن. است شده یم مصرف رهیغ
 نیا توسط مذکور سال در .شد شروع نیورام یکش روغن کارخانه لهیوس هب 1317 سال از یفعل صنعت صورت
 و یکش روغن صنعت شروع قتیحق در و نموده بکار شروع زین ینبات روغن دیتول و خام روغن هیتصف کارخانه

 و یکشـ  روغـن  عیصـنا  توسعه و رشد .دانست 1317 سال توان یم را ینبات روغن دیتول و خام روغن هیتصف
زمانی که مصـرف   . ازدارد قرار ینبات روغن مصرف زانیم تأثیر تحت میمستق طور  به آن به وابسته عیصنا

اولین کارخانه  1331تدریج رایج شد این صنعت نیز رونق گرفت و متعاقباً در سال  روغن نباتی در کشور به
این موقـع روغـن نبـاتی     . تادر روز در شهر ري تأسیس شد تن 10تولید روغن نباتی هیدروژنه با ظرفیت 

ها به روزتـر شـد و    ا گسترش تکنولوژي فناوريشد و به تدریج ب هیدروژنه از کشور هلند و آمریکا وارد می
  هاي این صنعت افزایش یافت. تعداد واحدها و ظرفیت

 الگوي مصرف روغن در ایران و جهان .2

ـ ا در. هستند ییغذا مواد دهنده لیتشک عمده گروه سه دراتیکربوه و نیپروتئ ،یچرب ـ  نی ـ  نیب  هـا  یچرب
  به دارند، نقش بدن يها اندام و باتیترک از ياریبس لیتشک در ها یچرب. باشد یم ییغذا ماده نیتر زا يانرژ
ـ ح ادامـه  و شود یم اختالل دچار بدن سمیمتابولها  آن مصرف بدون کهي طور  .بـود  نخواهـد  مقـدور  اتی

 چرا گردد، تأمین ها یچرب از بدن ازین مورد يانرژ درصد 30 حداکثر کنند یم هیتوص هیتغذ علم دانشمندان
 مطالعـات  و هـا  تـالش  لـذا . داشت خواهد دنبال به يمتعدد عوارض ها یچرب مجاز حد از شیب مصرف که

ـ غ و یجنس و یجسم طیشرا به توجه با تا گرفته صورت يشتریب ـ  رهی ـ م رقـم  کی  مصـرف  يبـرا  نیانگی
کیلوگرم مصرف سـرانه روغـن در    12.5یه بهداشت و متخصصین تغذیه کشور . توصگردد نییتع ها یچرب

 است لوگرمیک 19 حدود کشور در ینبات روغن انواع سرانه مصرف کره، گرفتن نظر در بدون باشد. سال می
تـا   12 پز و خت(پمیمستق بخش دو از ینبات روغن مصرف. باشد می  عیما روغن به مربوط آن از یمیکه ن

 و کنسرو شکالت و ینیریش و تیسکوئیب و کیک شامل ییغذا عیصنا محصوالت(میرمستقیغ و )لوگرمیک
ـ ا در ینبـات  يها روغن مصرف سرانه روند. است شده لیتشک )...و تـا سـال    1989از سـال   جهـان  و رانی

 باشد: به صورت نمودار زیر می 2009
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  سرانه مصرف روغن در ایران وجهان روند .1نمودار 

  مأخذ: فائو
  
 18.4(لـوگرم یک 19.9 به سال در لوگرمیک 1.5 از رانیا در ینبات روغن مصرف سرانه گذشته سال 50 یط در

 4.7 جهـان از  در ینبـات  روغـن  مصـرف  سـرانه  که یحال در دهیرس )سال در يدرصد 25 رشد ش،یافزا لوگرمیک
  .است دهیرس )سال در يدرصد 3 رشد ش،یافزا لوگرمیک 6.8(لوگرمیک 11.5 به سال در لوگرمیک

 هاي اقتصادي مربوط به صنعت روغن نباتی شاخص .3
  الف) ارزش افزوده

، غالت و محصوالت آردي نیمـی از ارزش  شکر و ، روغن، قندلبنیات ،هاي صنایع غذایی بین زیر گروه در
از ارزش افـزوده   درصد 11به تنهایی  1389دهند که خود روغن در سال  افزوده این صنعت را تشکیل می

صورت  به ،1389 تا 1384 سال از روغن نباتی صنعت افزوده  ارزشدهد. میزان  این صنعت را تشکیل می
  باشد: جدول زیر می
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  )یال(ریلیون واحد: م )ی(نباتیزان ارزش افزوده صنعت روغنم .2جدول 
  1389  1388  1387  1386  1385  1384  عنوان

  49731792  36093540  30741781  25137957  22458228  19330671  صنایع غذایی
  5,074,711  5992477  3672803  3654612  2981205  2532804  روغن نباتی

  %11  %17  %12  %15  %13  %13  نسبت به صنایع غذایی
  مأخذ: مرکز آمار ایران

  انسانی و اشتغال ) منابعب
هزار نفر بـوده کـه    437بیش از  1389کل منابع انسانی به کار گرفته شده در صنعت مواد غذایی در سال 

اشتغال  درصد 56عبارتی دیگر  به اند؛ کار کن شاغل بوده نفر 10هاي باالي  ها در کارگاه نفر آن هزار 191
این میان روغن نبـاتی کمتـرین    . درباشد کارکن می نفر 10هاي زیر  در این رشته فعالیت مربوط به کارگاه

 5بـا   1389هاي مختلف صنایع غذایی در سـال   کارکن را در گروه نفر 10هاي باالي  سهم اشتغال کارگاه
نفـر کـارکن در    10 يباالهاي  اشتغال در کارگاه . سهمل به خود اختصاص داده استاز سهم اشتغا درصد
  ) است:2نمودار(در صنعت مواد غذایی به صورت  1389سال 

  

  
  نفرکارکن 10هاي باالي  اشتغال صنایع غذایی در کارگاه سهم .2نمودار 

 و تجارت ، معدنآمار ایران به نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی وزارت صنعت : مرکزمأخذ

  ینه و جایگاه در سبد خانوار) هزج
 . متوسـط باشـند  هـاي صـنایع غـذایی مـی     کنندگان محصـوالت نهـایی فـراورده    معموال خانوارها مصرف

هاي اخیر روند رو به رشدي داشـته اسـت ایـن     هاي خوراکی خانوارهاي شهري و روستایی در سال هزینه
  ) نشان داده شده است:3نمودار (در  69-89 يها روند طی سال
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  1369-89هاي خوراکی خانوارهاي ایرانی در  متوسط هزینه روند .3نمودار 

  وتجارت ، معدندي صنایع غذایی وزارت صنعتمرکز آمار ایران به نقل از برنامه راهبر: مأخذ
  

هاي خـوراکی را در سـبد هزینـه خانوارهـاي      درصد از سهم هزینه 4هاي خوراکی تقریباً  در این میان روغن
  باشد: هاي مختلف به صورت جدول زیر می دهند که تقسیم بندي آن در بین دهک ایرانی تشکیل می

  
  هاي خوراکی خانوارهاي ایرانی روغن درسبد هزینه سهم .3جدول 

  شرح
دهک 

1  
دهک 

2  
دهک 

3  
دهک 

4  
دهک 

5  
دهک 

6  
دهک 

7  
دهک 

8  
دهک 

9  
دهک 

10  
  کل

سهم روغن 
هاي  در هزینه

  خوراکی
5.3%  5.1%  5.3%  4.5%  4.3%  4%  3.7%  3.7%  3.1%  2.9%  3.9%  

  وتجارت ، معدنوزارت صنعت مرکز آمار ایران به نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی: مأخذ

  محصوالت .4
  باشد: مواد اولیه و محصوالت مهمی که در زنجیره تولید روغن نباتی وجود دارند به صورت زیر می

  یا و کنجد؛: کلزا، گلرنگ، آفتابگردان، سواولیه مهم زنجیره عبارتند از ) موادالف
  مایع و کنجاله. ، روغنجامد : روغنمهم زنجیره عبارتند از ) محصوالتب

 ، صـنعت رنـگ  ، صـنعت برخی از مصارف عمده محصـوالت روغنـی عبارتنـد از: مصـارف خـوراکی     
از روغن کرچـک بـراي روغـن کـاري موتـور هواپیمـا       ( یماییهواپکاغذسازي، صنعت داروسازي، صنعت 

  دام و طیور و... ، خوراكآرایشی بهداشتی ، صنعتشود) استفاده می
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  ي روغنیها دانه .1.4
کشـی بـه روغـن     باشند که بعد از فرایند روغن کشی می ترین ماده اولیه صنایع روغن هاي روغنی مهم هدان

هـاي   رسـد و روغـن خـام در شـرکت     شوند که کنجاله به مصرف دام و طیور می خام و کنجاله تبدیل می
ذخایر غـذایی  ي روغنی پس از غالت دومین ها . دانهشوند تصفیه روغن نباتی به روغن خوراکی تبدیل می

 دانـه،  پنبـه  محصـول  پنج رانیا در خام روغن هیته جهت یکش روغن يبرا دهند. در جهان را تشکیل می
 ادامـه  در کـه  اند داده اختصاص خود به را یبزرگ سهم گلرنگ دانه و کلزا دانه ا،یسو دانه آفتابگردان، دانه
  ).87مستوفی،شوند( به صورت اجمالی معرفی می ها دانه نیا از کی هر

  پنبه دانه
 احتمـاالً  یزن حاصله روغن و گردد یم باز یحمس یالدم از قبل سال هزار سه حدود به دانه پنبهکشت  یختار
. اسـت  پنبـه  یـد تول لحاظ به تریشب دانه پنبه یتاهم البته. است گرفته یم قرار استفاده مورد زمان همان از
 یکی یزن آن روغن .داردکاربرد  یعیوس سطح در دامخوراك  عنوان به دور خاور يکشورها در محصول ینا

 یهتصـف  روغن .است ینمارگار و ینبات روغنتهیه  در آفتابگردان و یاسو روغن يها یگزینجا ینتر عمده از
  .است یممال یطعم يدارا و بو یب رنگ، زرد یعیما دانه پنبه شده

  سویا
 یندهآ قرن مردمان یمصرف ینپروتئ عمده و یاساس منبع را یاسو بتوان یدشا یستمب قرن يها سال ینآخر در

 در متعـدد  و متنوع ییغذا مصارف يپاسخگو تنها نه ،یکاستراتژ يکاال یک عنوان به یاسو امروزه. خواند
ـ  یـاي لوب یا یا. سودارد یفراوان یصنعت مصارفبلکه  است ییغذا یعصنا گسترده یرهزنج  نباتـات  از یروغن
 و یدگرد متداول آنکشت  و شد شناخته ینچ در یالدم از قبل 2838 سال درکه  یاستآس یبوم و یمیقد

 در نـوزدهم  قـرن  اواخر در. است شده می محسوب) یاسو و ارزن جو، گندم، برنج،(مقدس دانه پنج از یکی
ي طور ه. بیافت گسترش آنکشت  سپس و گرفته قرار مطالعه مورد یکاآمر یشیزماآ یمطالعات هاي یستگاها

 عنوان به دور خاور و ژاپن ،ینچ در. است یدکنندگانتول ینتر بزرگ از یکاآمر متحده یاالتا حاضر حال در که
 ینتـر  یاصل از یاسو روغن .رسد یم مصرف به تازه یجاتسبز صورت هب ینهمچن و یاصل ییغذا ماده یک

 یـران ا در یاکشت سو .است برخوردار يا برجسته مقام از ینبات يها روغن یانم در و است آن يها فرآورده
  باشد. می طعم و بو فاقد روشن، یرنگ يدارا یاسو شده یهتصف روغن. دارد سابقه قرن یمن حدود

  آفتابگردان
 فـراوان  ینسـرزم  یـن ا در آن یوحشـ  يها یتهوار و یکاستآمر يمرکز ینواح یبوم یاهانگ از آفتابگردان
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 65 حدود از آنکشت  یرانا در. شد برده جهان نقاط یرسا و اروپا به یکاآمر از هفدهم قرن اواسط از. است
 صـابون،  چـرم،  ،ینمارگار یدتول يبرا آن روغن ید.گرد معمول يا یهحاش بصورت یجانآذربا در یشپ سال
 ینتـر  يمغـذ  از یکـی  آفتـابگردان کنجالـه   .داردکـاربرد   يداروسـاز  و یکپالسـت  ،یشیآرا و ینقاش لوازم

 روغـن  کننـد.  مـی  اسـتفاده  دامخـوراك   يبـرا  یـز ن آن پوسـت  از ینهمچن است دامخوراك  يها کنجاله
  .است یممال و مطبوع ییبو و یرینش یطعم و زرد رنگ يدارا آفتابگردان

  گلرنگ
 تحـت  یکـا آمر درکـه   یانـواع  و بـوده  یرانا و یهترک هند، یاناًاح و یشرق يکشورها گلرنگ یاصل موطن
 سـال  3500 از گلرنـگ . کشـت  است شده يآور جمع یجانآذربا شمال ینواح از اغلب گرفته قرار مطالعه

کشـت   اروپـا  در آن يها گلبرگ قرمز رنگ از استفاده يبرا یوسط قرون در و بوده مرسوم مصر در یشپ
ـ  و سـاالد  یـه ته يبرا آن روغن. رود یبکار م زعفران يجا به یاهگ ینا يها . گلاست یدهگرد  در ینهمچن

 مخلـوط  از پـس  و است ینپروتئ درصد 50 يحاو آنکنجاله  .رود یبکار م صابون و یورن یهته و يرنگرز
  شود. می محسوب دام یهاغذ ینتر کامل از چغندرقند تفاله با شدن

  کلزا
 یفیـت ک ییدتا و جهان سطح در ها دانه یرسا با یسهمقا در آن یده روغن يباال یبضر وکلزا  دانه شناخت

 در روغـن  یدتول یشافزا هدف به یابیامکان دست ینهزم در ییها یدواريام یشرفتهپ يکشورها در آن روغن
 یرسم طور هب 72سال  از واقع در و است یدجد یاربس ماکشور  در. کشت کلزا است آورده وجود هب راکشور 

 از یکـی  عنـوان  بـه  آن زراعـت کشـورمان   یمـی اقل مختلـف  منـاطق  يها یلپتانس به توجه با و شده آغاز
 یـن ا یـر اخ يهـا  سـال  در .اسـت  شده یینکشور تع در ینبات روغن منابع توسعه طرح يا یهپا يها زراعت

  .است شده یلتبد آفتابگردان و یاسو يبرا يجد یبیرق به محصول
عدم افزایش تولید روغن داخلی متناسب با رشد جمعیت موجب کاهش درصد سهم خودکفایی کشور 

بـیش از یـک میلیـون تـن در      بـه  1340دهه هزار تن در  50اي که میزان مصرف روغن از  شده به گونه
هـاي روغنـی و روغـن خـام      هاي اخیر رسیده است و این کسري تماماً از طریق واردات بصورت دانه سال

، ی، صـنعت ین ترتیب علیرغم اهمیتی که تولیدات داخلی روغن از نقطه نظـر کشـاورزي  . بدشود أمین میت
هـا تـاکنون معطـوف بـه واردات بـوده و       پذیري دارد متأسفانه اکثر تالش یت غذایی و آسیب، امنیبازرگان

انجام گرفتـه   العات. مطساز و مؤثري در زمینه حمایت از تولیدات داخلی صورت نگرفته است اقدامات چاره
نشان دهنده ظرفیت باالي منابع خاك و آب کشور براي انجام امور زراعی و افـزایش سـطح زیـر کشـت     

هاي خاص خود به ویژه  هاي روغنی از جمله سویا و آفتابگردان به علت ویژگی بعضی از دانه چه . اگراست
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حـال   ، دریب زمینـی ، چغندرقند، سـ ذرت تابستانه بودن و عدم توانایی رقابت با محصول پر درآمدي مانند
. حاضر توسعه کمتري دارند اما محصوالتی مثل کلزا و گلرنگ زمینه بسیار خوبی براي توسعه کشت دارند

هـاي   رویه واردات و افزایش درصد خود کفایی کشور در تولیـد روغـن   ي جلوگیري از کاهش میزان بیبرا
 ین طـرح . دراوزارت جهاد کشاورزي به اجرا درآمد در )»84-93طرح تأمین منابع روغن نباتی («خوراکی 

 محصول نیا یزراع يها یژگیو قرار گرفت.نظر مد یداخل منابع از روغن تأمین یاصل محور عنوان به کلزا
 تـا  کلـزا  عملکـرد  و رکشـت یز سـطح  شیافـزا  بـر  تمرکز با را کشور داخل در روغن دیتول شیافزا امکان
ـ کأت مـورد  گلرنـگ  و ایسو آفتابگردان، یروغن يها دانه کلزا از پس .دهد می نشان موجه يحدود  طـرح  دی
  گزینه به شرح جدول زیر ارائه شد: 4ین طرح در . ادارد قرار ینبات روغن منابع تأمین
  

  )84- 93(ینباتتأمین منابع روغن  طرح .4جدول 

  موضوع  
 تیجمع

  )نفر هزار(

 مصرف

 سرانه

  )لوگرمیک(

 روغن ازین

 کشور خام

  )تن هزار(

 خام روغن

 دیتول
 داخل

  )تن هزار(

 يکسر تراز

 روغن

  )تن هزار(

 درصد

  ییخودکفا

1  

 بدون موجود وضع ادامه
 ساله چهار طرح

 یشیافزا روند با کلزا
  روغن سرانه مصرف

77.2  22  1698  115  1583  6.8  

2  

 طرح با موجود وضع ادامه
 ساله چهار

 یشیافزا روند با کلزا
  روغن سرانه مصرف

77.2  22  1698  231  1467  13.6  

3  
 نهیبه بدون طرح ياجرا

 مصرف کردن
  )قبول قابل نهیگز(سرانه

77.2  16.5  1274  845  429  66.3  

4  
 نهیبه با طرح ياجرا

 مصرف کردن
  )مطلوب نهیگز(سرانه

77.2  15  7758  845  313  73  

  جهاد کشاورزي وزارت 1384-93 کشور ینبات روغن منابع تأمین طرح: مأخذ
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 هاي روغنی مطابق طرح تأمین روغن نباتی تولید دانه برنامه .5جدول 

 ردیف
نام 

 محصول

  سال زراعی 
1384- 1385 

  سال زراعی 
1385- 1386 

  سال زراعی 
1386- 1387 

  سال زراعی
 1387 - 1388 

سطح 
 زیرکشت

 تولید عملکرد
سطح 

 زیرکشت
 تولید عملکرد

سطح 
 زیرکشت

 تولید عملکرد
سطح 

 زیرکشت
 تولید عملکرد

 1581 2094 755 1050 1842 570 630 1658 380 357 1552 230 کلزا 1
 313.5 2375 132 275 2292 120 250 2212 113 220.55 2100 105 سویا 2
 124 1240 100 84 1050 80 62.5 951 65.7 35 825 42.4 آفتابگردان 3
 25.2 869 290 19.3 772 25 13 685 19 7.56 540 14 گلرنگ 4
 66.3 1069 62 50 949 52.7 40 842 47.5 25 694 36 کنجد 5

 2110 1957 1078 1478.3 1744 847.7 995.5 1592 625.2 645.11 1509 427.4  جمع

  مأخذ: طرح تأمین وزارت جهاد کشاورزي
  

باشد خودکفـایی فقـط    ترین حالت که ادامه وضع موجود می ) طبق برنامه در ساده4جدول(به  با توجه
 73یی بـه  ، خودکفـا ترین گزینـه اسـت   که در واقع مطلوب 4خواهد بود در حالی که در گزینه  درصد 6.8

 يها دانه دیتول برنامه يکشاورز جهاد وزارت تأمین طرح مطابق رسد که بسیار قابل توجه است. درصد می
 هـزار  حسب بر دیتول و هکتار هزار حسب بر کشت ریز سطح. است بوده )5جدول( بشرح کشور در یروغن
  .استو عملکرد برحسب کیلوگرم  تن

زیـر   ، سـطح هاي روغنی سویا و کلزا نمونه تولیدات دانه عنوان بهاما این برنامه در عمل محقق نشد و 
  هاي وزارت جهاد کشاورزي به صورت جداول زیر بوده است: ها طبق آمارنامه کشت و عملکرد آن

  
  محصول سویاو عملکرد در هکتار  ید، تولزیر کشت سطح یزانم .6 جدول

  عملکرد (کیلوگرم)  (تن) یدتول  سطح زیر کشت (هکتار)  سال

85-84  81775  184967.3  1707.59  

86-85  74993  178819  2046.52  

87-86  84467  197246  1836.41  

88-87  84084  207476  2383.22  

89-88  76076  162698  2013.7  

90-89  73398  125804  1509.84  
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  و عملکرد در هکتار محصول کلزا ید، تولزیر کشت سطح یزانم .7جدول 
  عملکرد (کیلوگرم)  (تن) یدتول  سطح زیر کشت (هکتار)  سال

85-84  161045  315089.8  3923.43  
86-85  169160  356890  4196  
87-86  137258  264283  3805.94  
88-87  85933  164018  3736.44  
89-88  117323  200452  3412.1  
90-89  93106  189990  3994.37  

  
سطح زیر کشت محصـول   1384-85برنامه در سال زراعی  ، طبقعنوان نمونه براي محصول سویا به

امـا  ؛ رسـید  تن می هزار 220یلوگرم و تولید به بیش از ک 2100هکتار، عملکرد به  هزار 105بایست به  می
حـدود   ، عملکـرد هکتار هزار 82زیر کشت محصول سویا حدود  سطح 1384-85در عمل در سال زراعی 

هاي زراعی بعد نه تنها ایـن رونـد رشـدي نداشـت      در سال ؛ وهزار تن رسید 185تولید به حدود  و 1700
شود تولیـدات محصـوالت کشـاورزي در     طور کلی گفته می بلکه در مقاطعی سیر نزولی به خود گرفت. به

) به این معنی که مقدار تولید و به تبـع آن  90سرایی، سوخته(کند تی پیروي میتار عنکبوهاي  ایران از مدل
ین افزایش یا کـاهش  ؛ بنابراشود هاي سال قبل معین می سطح زیر کشت براي هر سال با توجه به قیمت

با  ؛ کههاي وارداتی باعث افزایش یا کاهش تولید در سال آینده خواهد شد هاي داخلی و قیمت دانه قیمت
هاي روغنی این رفتـار سینوسـی در    هاي قیمت در اکثر محصوالت کشاورزي از جمله دانه جه به نوسانتو

  شود. تولید و مقدار سطح زیر کشت دیده می
 . شـاخص شـود  هاي مختلف عرضه مـی  هاي روغنی باکیفیت و با قیمت هاي جهانی انواع دانه در بازار

نقل از فائو در نمودار زیر نشان داده  به 2011ی ال 2000هاي  هاي روغنی در طی سال تغییرات قیمت دانه
  شده است:

  2000-2011 يها سالطی  هاي روغنی تغییر قیمت دانه شاخص .4نمودار 
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یک جهـش شـدیدي بـه     2007-2008هاي روغنی در سال  قیمت جهانی دانه ، دربا توجه به نمودار
توان بـه صـورت زیـر     هاي روغنی را می قیمت دانهسمت باال رخ داده است که دالیل عمده این افزایش 

  :)86(خانلو، (کردتشریح
 ؛bio fuel عیصنا در استفاده يبرا خصوص به تقاضا شیافزا .1
 ؛bio gas و اتانول شیافزا و غالت متیق شیافزا .2
 ی؛روغن يها دانه ریکاهش ذخا .3
 ؛اروپا هیاتحاد در خصوص به ییهوا و آب نامساعد تیوضع لیدل به دیکاهش تول .4
 ؛کانادا و اروپا درکلزا  دانه يباال مصرف .5
هاي سوخت و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده  دلیل افزایش هزینه به ونقل حملهاي  افزایش هزینه .6

 محصوالت وارداتی.

 روغن خام .2.4
کشـی از   معموالً یا به صورت روغن کهباشد  یکی از منابع اصلی تولید روغن نباتی در کشور روغن خام می

. گیـرد  هاي روغنی و یا به صورت واردات روغن خام در اختیار صنایع تصفیه روغـن نبـاتی قـرار مـی     دانه
  باشد: صورت جدول زیر می به 1380-89هاي  هاي روغنی در طی سال کشی از دانه یت روغنوضع

  
  1380-89ی هاي روغنی در ایران ط کشی از دانه یت روغنوضع .8جدول 

  سال
  شرح

1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  

 کشی روغن
  1011  1260  1355  1476  1672  1669  781  881  1014  783  هزار تن)(

  -20  - 7  - 8  -12  0.18  114  -11  -13  29    درصد تغییرات
  و تجارت ، معدنوزارت صنعتی به نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی نبات روغن عیصنا یصنف انجمن: مأخذ

  
کشـی   بخش روغـن  در 1380-89هاي  ) نشان داده شده است در طی سال8جدول (همانگونه که در 

توانـد ایـن    باشد که یکی دالیل آن مـی  استثنا می 84همواره کاهش تولید داشتیم البته در این میان سال 
ه اسـت کـه در آن وضـعیت صـنعت را بـا      برنامه تأمین منابع روغن نباتی بود سال اول 84باشد که سال 

کاهش تولیـد در   درصد 20نسبت به سال قبل  89ی ما در سال . ولدهد هاي دیگر متفاوت نشان می سال
تواند روند کاهشی تولید  سابقه است و دلیل اصلی آن می هاي اخیر بی کشی داریم که در سال بخش روغن

 تیظرف با ون،یاکستراکس روش به یروغن يها دانه از یکش روغنواحد  20 هاي روغنی در داخل باشد. دانه
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ـ لیم 2 و خـام  روغن تن هزار 550 توانند می که دارند وجود درکشور سال در دانه تن ونیلیم 3 بر بالغ  ونی
باشـد   می تن هزار 500 حدود انهیسال یداخل دانه دیتول زانیم که است یحال در نیا .کنند دیتول کنجاله تن
ـ تول امکـان  آنهـا،  از کشـی  روغن و مذکور يواحدها تیظرف با متناسب یروغن يها دانه واردات با که  و دی

ـ ن مـورد  کنجالـه  کل تأمین و(یفعل ازین درصد 40) یاز(نمورد روغن خام از یبخش تأمین  سـر یم کشـور  ازی
ـ لیم 2 یاسـم  تیظرف به واحد 29 با ینبات روغن هیکارخانجات تصف. بود خواهد  در تـن  هـزار  998 و ونی
ـ طر از آن اعظم بخش باشد که می خام روغن صنعت نیا هیمواد اول هستند، فعال سال،  تـأمین  واردات قی

  یره ارزش روغن نباتی در شکل زیر آورده شده است:. زنجشود می

  زنجیره ارزش صنعت روغن نباتی

 
 کانون از شده افتیدر يها داده با محاسبهو تجارت و  ، معدنمأخذ: به نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی وزارت صنعت

  یی.غذا عیصنا يها انجمن
  

از هزینه روغن نباتی مربوط بـه روغـن خـام     درصد 61طور که در شکل نشان داده شده است  همان
ـ لیم 1.86 به کینزد ،)1388 مرداد تیلغا 1384 وریشهر(نهم دولت يها سال در باشد. می روغـن   تـن  ونی
دولـت   يهـا  سـال  در کـه  یحـال  در اسـت  شـده  داده صیتخصـ  ینبـات  روغن دیتول يها کارخانه به خام
 سه بـا یمقا در يدرصد 84 کاهش با خام روغن صیتخص مقدار ،)1391 اسفند تیلغا 1388 وریشهر(دهم
 يهـا  کارخانـه  به خام روغن صیتخص کاهش. علت است بوده تن هزار 292 بر بالغ نهم، دولت يها سال

 قالـب  در ینبـات  روغـن  یع دولتیتوز روند کاهش لیدل به نظر، مورد یزمان مقطع دو در ینبات روغن دیتول
. اسـت  سـو  نیا به ها ارانهی کردن هدفمند ياجرا از پس ژهیو به 1389 سال از خاص، مصارف و یکاالبرگ

هاي تولیدي توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در طی  ) میزان تخصیص روغن خام به واحد9جدول ( در
  دهد: را نشان می 91تا  84دوره 
 

  ): هزارتن(واحد1384-91یزان تخصیص روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در طی م .9جدول 
  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  سال

  0  0  33.8  359.9  478.9  551.7  381.8  561.7  خام روغن تخصیص مقدار
  و تجارت. ، معدنمأخذ: وزارت صنعت
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، توان بـه اسـتفاده از حـداکثر تـوان تولیـد داخـل       هاي روغنی می کشی از دانه مزایاي اصلی روغناز 
  یی در تولید روغن خام و کنجاله اشاره کرد.، خوداتکاهاي بال استفاده یري ظرفیتبکارگ

  کنجاله. 3.4
 اسـتفاده  لیبـدل . هاست دانه یکش روغن از آمده بدست کنجاله ،یروغن يها دانه از حاصل داتیتول از یکی

 ،يساز نیپروتئ عیصنا در کنجاله در موجود یاهیگ نیپروتئ از استفاده زین و انیآبز و وریط و دام هیتغذ در
 مختلـف  يها کنجاله ارزش که داشت توجه دیبا. دارند یروغن يها دانه به يدیشد یوابستگ ها بخش نیا
 یکشـ  روغن از پس) کنجاله وزن درصد 44 حد در(ادیز نیپروتئ داشتن لیبدل ایسو کنجاله. ستین کسانی
 کنجالـه . است يانکار رقابلیغ يها تیقابل يدارا وریط و دام هیتغذ در یاساس نهیآم يدهایاس بودن دارا و

 ارزش آفتـابگردان  و دانـه  پنبـه  يها کنجاله کنیول استیسو کنجاله درحد ژهیو يها تیمز يدارا زین کلزا
 مربوط يها تیفعال یتیوضع نیچن در کنجاله به ازین لیبدل امر جوانب تمام گرفتن نظر در با .دارند يکمتر

 منـابع  از آن موقـع  بـه  تـأمین  و شـود  یم شتریب روز به روز) گویم و یماه(انیآبز و وریط و دام پرورش به
ـ م .باشـد  یم برخوردار یخاص تیاهم از واردات بر هیتک بدون مناسب يبها به یداخل ـ تول زانی  کنجالـه  دی
 شود. ی برآورد میواردات و داخل دیتول يها دانه نوع ،یکش روغن صنعت عملکرد به توجه با و بوده ینیتخم

  :باشد به نقل از فائو به صورت نمودار زیر می 2011الی  2000هاي  تغییرات قیمت کنجاله در طی سال
  

  
  2000- 11 یطتغییرات قیمت کنجاله  روند .5نمودار 
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یک جهش مثبتی در قیمت کنجاله در سـطح   2007-2008هاي روغنی در سال  دانهکه همانند مورد 
باشـد در نتیجـه    هـاي روغنـی مـی    ماده اولیه کنجاله دانه . چونجهانی به وجود آمدو قیمت افزایش یافت

  هاي روغنی این جهش در قیمت کنجاله نیز اثرگذار بوده است. افزایش قیمت دانه

  کیجامد و مایع خورا روغن .4.4
باشد که مصرف کنندگان آن خـانوار و مـردم    روغن نباتی محصول اصلی و نهایی زنجیره تولید روغن می

  جدول زیر نشان داده شده است: در 1388-89هایی  یزان ترکیب و تولید روغن نباتی در سال. مباشد می
  

  واحد: (هزارتن) )1388-89(در یزان ترکیب و تولید روغن نباتیم .10جدول 
  جمع کل  جامد  مایع  شرح

1388  701,166  804,041  1,505,207  
  100  درصد 53  درصد 47

1389  665,871  784,750  1,450,620  
  100  درصد 54  درصد 46

  - 4  - 2  - 5  درصد تغییر
  و تجارت. ، معدنی به نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی وزارت صنعتنبات روغن عیصنا یصنف انجمن: مأخذ

  
ـ فیک سطح و باشد یم رانیا یمل استاندارد ياجبار ياجرا مشمول ینبات روغن دیتول ـ ا تی  محصـول  نی

اسـتاندارد روغـن نبـاتی جامـد      84سـال   . ازدارد را الزم يها یژگیو حداقل بوده استاندارد حد در يدیتول
ـ ا هیدروژنه تغییر کرده و محدودیت اسید چرب ترانس در آن گنجانده شده است.  سـال  در تیمحـدود  نی

ـ  اسـتاندارد  رییتغ با و گرفت قرار دنظریتجد مورد 86  بـه ) 144 شـماره   بـه  دروژنـه یه جامـد  روغـن (یقبل
 در تـرانس  چـرب  يدهایاسـ  حـداکثر ) 9131 شـماره   بـه (خـانوار  یمصـرف  یخوراک روغن دیجد استاندارد

  .است شده بیتصو% 10 درحد جامد مهین و جامد يها روغن

  . تجارت خارجی5
تجارت خارجی و بین المللی محصوالت اصلی صنعت روغن نبـاتی را مـورد بررسـی قـرار     در این قسمت 

  کنجاله. -4روغن نباتی  -3روغن خام  -2هاي روغنی  دانه -1دهیم. این محصوالت مهم عبارتند از:  می

  هاي روغنی خارجی دانه تجارت .1.5
ـ حما منظـور   بـه دهنـد.   هاي روغنی سهم باالیی از واردات کل کشور ما را تشـکیل مـی   دانه ـ تول از تی  دی
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 3 هر يازا به واردکننده که یصورت در بود، کرده نیتضم قبل يها سال در دولت ،یداخل یروغن يها دانه
 نیـی تع مـت یق بـه ) آفتابگردان و کلزا ا،یسو(یداخل یروغن دانه لوگرمیک کی یواردات یروغن دانه لوگرمیک

میزان واردات  .بود خواهد صفر یواردات یروغن يها دانه یبازرگان سود کند، يداریخر) ینیتضم متیق(شده
  باشد: صورت جدول زیر می به 1384-91هاي  هاي روغنی در طی سال دانه

  
  )1384-91(يها سالهاي روغنی طی  یزان واردات دانهم .11جدول 

  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  شرح
  165.8  531.9  1000  1176  885.3  1278.7  972.1  865.2  هزار تن)( وارداتوزن 

  124.9  321.1  486.2  586.1  493.8  489  287.2  261.5  میلیون دالر)( وارداتمبلغ 
  .رانیا گمرك: مأخذ

  
هـاي روغنـی پـس از مقطعـی      همان طور که در جدول نشان داده شـده اسـت میـزان واردات دانـه    

یکـی از دالیـل بـال اسـتفاده مانـدن ظرفیـت       . یري نزولی به خـود گرفتـه اسـت   ، س)1384-86افزایش(
هـاي   هاي روغنی و از طرفی همین کاهش واردات دانه کشی از طرفی کاهش تولید دانه کارخانجات روغن

هـاي   یب و درصد واردات انواع دانه. ترکباشد روغنی و عدم استفاده از ارزش افزوده آن در تولید روغن می
  باشد: گمرك به صورت زیر می بر طبق آمارهاي 1389روغنی در سال 

  

  
  1389هاي روغنی در سال  و ترکیب واردات انواع دانه درصد .6نمودار 

  
درصد بیشترین سهم واردات را دربین کل  94هاي سویا با  شود واردات دانه طور که مشاهده می همان

نظـر   هاي روغنی از بحـث در مـورد آن صـرف    توجه به مقادیر ناچیز صادرات دانه . باهاي روغنی دارد دانه
 شود. می
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  تجارت خارجی روغن خام .2.5
ـ  آن وارد درصد 95 که است تن ونیلیم 1.5 خام روغن به کشور ازین ـ م کـل  از. شـود  یم  1.2 واردات زانی
ـ  تأمین یروغن يها دانه ورود محل از تن هزار 200 حدود و خام روغن صورت به آن تن ونیلیم . شـود  یم
  باشد. ی) م12جدول (صورت  به 1384-91هاي  یزان واردات روغن خام در طی سالم
  

  1384- 91هاي  یزان واردات روغن خام طی سالم .12جدول 
  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  شرح

  1551.9  1187.7  1389.8  1090  958.7  1173.3  1207.8  1133  هزار تن)( وارداتوزن 
  1934.2  1527.5  1379.4  915.3  1071.1  940.8  650.5  570.3  میلیون دالر)( وارداتمبلغ 

  .رانیا گمرك: مأخذ
  

) دوباره از 1385-88خام() پس از یک سیر نزولی در واردات روغن 11جدول (در این جدول برعکس 
واردات روغن خام بـا کـاهش واردات   یش . افزاسیر صعودي واردات روغن خام را شاهد بودیم 1388سال 
هاي روغنی مقارن شده و وابستگی صنعت روغن نباتی را از طرفـی تشـدید و از طـرف دیگـر باعـث       دانه

  کاهش ارزش افزوده در صنعت روغن نباتی گردیده است.

  خارجی کنجاله تجارت .3.5
قسـمتی از آن بـه کنجالـه    ی از آن تبدیل بـه روغـن خـام و    ، قسمتهاي روغنی کشی از دانه پس از روغن

صورت جدول زیر نشـان داده شـده    به 1384-91هاي  یزان واردات کنجاله در طی سال. مشود تبدیل می
 یشدرحـال افـزا   1384نشان داده شده است واردات کنجالـه از سـال    )13طور که در جدول( همان است.

  شده است. یدواردات تشد یشافزا ینا یر نیزاخ يها است و در سال
  

  1384- 91کنجاله طی  واردات .13جدول 
  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  شرح

  2374.9  1547.2  1918.1  1255.1  1027.5  1042.6  862  194.9  وزن واردات (هزار تن)
  1532.5  755.9  852.9  560.1  477.3  340.5  199.6  48.3  میلیون دالر)( وارداتمبلغ 

  .رانیا گمرك: مأخذ
  

 در کـه  بـرنج  و کنجالـه  ذرت، خام، روغن گندم، :از بودند عبارت 1391 سال در یتاوارد مهم قلم پنج
 1384سال  از واردات بیدر ترک رییتغ .اند داده لیتشک را سال نیا واردات ارزش درصد از 17 از شیب مجموع

و  ، معدنبه نقل از برنامه راهبردي صنایع غذایی وزارت صنعت مهم ییغذا اقالم واردات از سهم و 1391تا 
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  هاي گمرك ایران در نمودارهاي زیر  نشان داده شده است: تجارت و همچنین با استفاده از داده
  

  
  1384در سال  غذایی مهم اقالم واردات یبترک .7نمودار 

  

  
  1391درسال  غذایی مهم اقالم واردات یبترک .8نمودار 

  
 بـه  84در سال  درصد 11هاي روغنی از  دهند میزان واردات دانه آمار و ارقام دو نمودار فوق نشان می

 91در سـال   درصـد  15بـه   84در سال  درصد 24یده و واردات روغن خام هم از رس 91درصد در سال  1
یـه و تحلیـل   . تجزرسیده است 91درصد در سال  12به  84درسال  درصد 2یده ولی واردات کنجاله از رس

هاي اخیر بیشتر بـه سـمت محصـوالت نهـایی و      دهد که ترکیب واردات در سال دو نمودار فوق نشان می
هاي پایه  اي. پس نه تنها تولید در بخش کامل شده) تمایل پیدا کرده است تا کاالهاي واسطهشده(ساخته 

د نیاز آن به واردات وابسته بـود  اي مثل کشاورزي کاهش یافته بلکه صنایعی که قسمتی از مواد اولیه مور
اي بود کـه علیـه کشـورمان     هاي ظالمانه نیز دچار رکود عظیمی شدند که یکی از دالیل اصلی آن تحریم

اعمال شدند.  افزایش بی رویه واردات از یک طرف و از طرف دیگر تمایل بـه واردات کاالهـاي سـاخته    
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ناخـالص داخلـی موجـب ضـعیف شـدن اقتصـاد و        شده و به تبع آن کاهش میزان ارزش افزوده و تولیـد 
  شود. پذیر شدن آن می آسیب

  تجارت خارجی روغن نباتی .4.5
مبلـغ   بـا  2010هـاي خـوراکی در سـال     به گزارش مرکز تجـارت بـین المللـی صـادرات جهـانی روغـن      

دهنـد کـه در    هاي غذایی را تشکیل می ي از صادرات کل فراوردهدرصد 13هزار دالر سهم 87,686,178
درصـد از   4هـزار دالر   71,158هاي خوراکی بـا مبلـغ     صادرات روغن 2010این میان در ایران در سال 
ایـران از صـادرات    . سـهم هاي غذایی ایران را به خـود اختصـاص داده اسـت    سهم  صادرات کل فراورده

 عنـوان  بـه هاي خوراکی که  یر صادرات روغن. مقادباشد می درصد 0.08ص جهانی در مورد این صنعت خا
  باشد: صورت جدول زیر می به 1384-89هاي  باشد در طی سال یکی از کاالهاي اساسی می

 
  1384-89هاي خوراکی طی  یزان صادرات روغنم .14جدول 

  1389  1388  1387  1386  1385  1384  شرح
  9.1  38.4  64.1  79.1  94.3  82.7  هزار تن)( صادراتوزن 

  14.6  61  76  63.5  75.4  66.5  میلیون دالر)( صادراتارزش دالري 
  .رانیا گمرك: مأخذ     

  
. هاي اخیر نزولی بوده است شود روند صادرات روغن نباتی در سال طور که درجدول مشاهده می همان

ارمنستان، عراق، ترکمنسـتان،  ، کشورهاي هدف و مقصد محصوالت روغن نباتی معموالً افغانستان عمده
شود  تن در سال روغن نباتی صادر می هزار 100بهترین حالت حدود  . درباشد و تاجیکستان می گرجستان

  شود. اي جهت تنظیم بازار کشور ذخیره می تن در انبارهاي واسطه هزار 100البته حدود 

  یب واردات از کشورهاي طرف معاملهترک .5.5
یـب واردات از کشـورهاي طـرف    ، ترکهاي اقتصاد مقـاومتی  سی در چارچوب بحثیکی از موضوعات اسا

پذیري یـک اقتصـاد را در    صورتی باشد که میزان آسیب اي که این ترکیب باید به گونه . بهباشد معامله می
یکـی از  . روابط تجاري با سایر کشورها کاهش بدهد و مانع از ورود شوك به اقتصاد از ایـن ناحیـه شـود   

شود سردي روابط سیاسی میان بعضی از کشورها است که بالطبع روي  ي که منجر به این حالت میموارد
کنـد. ترکیـب واردات از    روابط تجاري تأثیر گذار خواهد بود و امکان ورود شوك را به اقتصاد فـراهم مـی  

  اشد:ب صورت نمودارهاي زیر می به 91و  84کشورهاي طرف معامله در صنعت روغن نباتی در سال 
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  هاي روغنی دانه

  
  روغن خام

  
  کنجاله

  84ترکیب واردات از کشورهاي طرف معامله در سال  .9 نمودار
  

هاي اخیر در مورد صنعت روغن نباتی  طور که در نمودارها مشخص شده ترکیب واردات در سال همان
اي که به بعضی از کشورها مثل برزیل و سوئیس وابسـتگی بسـیار    گونه ، بهوضعیت چندان مطلوبی ندارد

نتیجه  ، درین حالت نشان دهنده ریسک  باال و شکننده بودن ساختار تجاري مورد نظر. ازیادي وجود دارد
  باشد.   امکان ورود شوك به صنعت مورد نظر می

  
  



  185                یاقتصاد مقاومت يکردهایدر چارچوب رو رانیدر ا یصنعت روغن نبات تیوضع یبررس

  
  هاي روغنی دانه

  
  روغن خام

  
  کنجاله

  1391واردات از کشورهاي طرف معامله در سال ترکیب  .10 نمودار

  نهادها و سازوکارها
 ییالهااک با یسهمقا در آن يفرآوردها و یروغن يها دانه يبازارها در دولت دخالتکشورها  از یاريبس رد

ـ  یدکننـدگان تول از یتحما بهکشورها  از ی. برخاستکمتر  آن یرنظا و یاتلبن غالت، ،شکر مثل  بـا  یداخل
 وضـع  بـازار،  هـاي  یمـت کنتـرل ق  و مداخلـه  ،یـاتی مال يهـا  مشـوق  یرنظ مختلف هاي یاستس از استفاده

 ییکـارا  بـه  توجـه  ،کشاورزان از ها دانه یممستق یدخر يبرا یخصوص بخش از یتحما ،یواردات يها تعرفه
. هستندکشاورزان  درآمد یتتثب و بازار در یداخل یدکنندگانتول یرقابت توان حفظ درصدد آن یرنظا و باالتر

 بـه  مربـوط  طـرف  یـک  از ینبـات  روغن صنعت با ارتباط درکشور  بازار یمتنظ هاي یاستس عمده یرانا در
ـ  يهـا  دانـه  و ینبات روغن انواع یدتول یشافزا يبرا دولت هاي یاستس  ،ینیتضـم  یـد خر یـق طر از یروغن

 يبذرها و یمیاییکود ش انواع یلقب از یمتق ارزان يها نهاده یعتوز يبرا یالیر و يارز اعتبارات یصتخص
ـ  يهـا  دانـه  انواع یدعملکرد تول بهبود يبرا دولت يها کمک انواع ياعطا یتنها در و شده اصالح  یروغن
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کشـی   روغن یعصنا در گذاري یهسرما یشافزا يبرا يارز و یالیر یالتتسه انواع یگرد طرف از. است بوده
هاي روغنی در ایران با توجـه بـه بهـاي تمـام شـده و قیمـت        دانه . کشتاست بوده خام روغن یهتصف و

بنـابراین حمایـت از ایـن    ؛ محصول در مقایسه با سایر کشورها از مزیت رقابتی چنـدان برخـوردار نیسـت   
ی از . بعضـ محصول باید هدفمند باشد تا در بلند مدت منجر بـه کسـب تـوان رقابـت در تولیـد آن شـود      

  باشد: صورت زیر می ها در این صنعت به این صنعت و نحوه مداخله آناي ه نهادهاي مؤثر بر فعالیت
 ي:کشاورز جهاد وزارت. 1
 ؛داخل دیتول یروغن يها دانه ینیتضم دیخر-
  ی؛داخل یروغن دانه لوگرمیک کی دیخر يازا به دانه گرم لویک 3 واردات يورود حقوق تیمعاف -
  ی؛روغن يها دانه ینیتضم دیخر انیز و ضرر پرداخت -
  .خام روغن يجا به یروغن دانه واردات قیتشو -
  :تجارت و معدن صنعت، وزارت .2
  ؛صنعت ينوساز و يبازساز -
  ؛دیتول ياستانداردها به لین -
  ؛کارخانجات در يور بهره شیافزا -
  ؛بازار میتنظ و لیتعد -
  ؛رهیذخ -
  ی.داخل داتیتول دیخر و مناسب يا تعرفه يها استیس اعمال -
  یتعاونی و صنفهاي  انجمنو  ها متیق تیتثب و نییتع هیئت .3

  ها یافته
حال باتوجه به وضعیت صنعت روغن نباتی در کشور و همچنین از طرفی با توجه به رویکردهاي اقتصـاد  

زیـرا در چنـد    پذیر اقتصاد ایران است؛ هاي آسیب توان گفت صنعت روغن نباتی یکی از حوزه مقاومتی می
هاي روغنی به تناوب با کاهش میزان سطح زیر کشـت و تولیـد همـراه بـوده      کشور ما دانهسال اخیر در 

هاي روغنی دچار عدم استقبال صنایع تبدیلی مربوطه شده و کشاورزان تولید کننـده   است و همچنین دانه
هـاي   از طرف دیگر خودمصرفی و حضور سایر عامالن جذب دانه. را دچار مشکالت عظیمی ساخته است

هاي روغنی در کشور وابسته به انحصـار صـنایع    غنی اثر بسیار محدودي براین صنعت دارد و تولید دانهرو
صنایع تبدیلی مربوطه نیز توجه شـدیدي بـه محصـوالت وارداتـی     . کشی و تصفیه روغن شده است روغن

فزون مصـرف  از طرف دیگر رشد جمعیت، روند روز ا. اي به خرید محصوالت داخلی ندارند داشته و عالقه
درصـد روغـن مصـرفی کشـور از منـابع       90سرانه روغن نباتی و کمبود تولید داخلی باعث گردیده حدود 
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که این وابستگی به منابع خارجی جهت تأمین روغن و کنجاله بار مالی سنگینی بـر اقتصـاد    خارجی تأمین گردد
 تغییـرات تـورم،   تغییرات نـرخ ارز،  از طرفی ممکن است عوامل داخلی یا خارجی همچون. کند کشور تحمیل می

توانـد در ایـن زمینـه     هاي اقتصادي مـی  هاي بین المللی از جمله تحریم هاي جهانی و بروز بحران تغییرات قیمت
  دهیم: بعضی از این مسائل را به اختصار توضیح می. شوك سنگینی را به این صنعت وارد کند

  تورم .1
تـأثیر مسـتقیم روي    این نـرخ، . هاي تولید اثر گذار است بر هزینهترین عواملی است که  تورم یکی از مهم

هاي  نرخ تورم طی سال. هاي جاري زنجیره دارد هاي نیروي انسانی و تأثیر قابل توجهی روي هزینه هزینه
  صورت نمودار زیر بوده است: به 1392تا  1368

  

  
  1368-92هاي  ها در ایران طی سال رشد شاخص قیمت .11 نمودار

  هاي بانک مرکزي. مأخذ: داده
  

هـاي سـربار و از طرفـی منجـر بـه افـزایش        روند صعودي تورم از طرفی منجر بـه افـزایش هزینـه   
  گردد. هاي تولید مواد اولیه در زنجیره و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده محصول می هزینه

  نرخ ارز .2
بـر خطـر    ، عـالوه شود ریق واردات تأمین میاز مواد اولیه صنعت از ط درصد 90با توجه به این که حدود 

تغییـرات   . متوسطتواند یکی از تهدیدهاي اساسی این صنعت باشد ییرات نرخ ارز نیز می، تغوابستگی زیاد
  نمودار زیر نشان داده شده است. در 1393 تا 1371هاي  روزانه نرخ ارز در طی سال
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  1371-93هاي  سالییرات روزانه نرخ دالر در ایران طی تغ .12نمودار 

  بانک مرکزي.هاي  مأخذ: داده
  

هاي واردات این محصوالت گذاشته است که  هاي اخیر نرخ ارز تأثیر زیادي روي هزینه تغییرات سال
بـراین موضـوع وابسـتگی شـدید واردات      . عـالوه بار مالی سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است

  باعث تأثیر شدید هزینه واردات این محصوالت از قیمت بازارهاي جهانی شده است.

  هاي بین المللی بروز بحران. 3
هاي اقتصادي علیه یک کشور و سرد شدن روابط اقتصـادي و   هاي بین المللی از جمله تحریم بروز بحران

. شـود  وجود آمدن مشکالت عظیمی در گستره اقتصاد آن کشـور مـی  تجاري با کشورهاي دیگر باعث به 
باتوجه به وابستگی شدید کشور ما در این حوزه در صورت بر هم خوردن روابط سیاسی تجاري ایران  حال

عظیمی به صنعت روغن خوراکی و نیـز بـه    ، شوكبا کشورهاي مبدا واردات محصوالت اولیه این صنعت
  شود. اقتصاد کشور وارد می

  گیري و ارائه راهکار بحث و نتیجه
ها و آمارهاي فوق در زمینه صنعت روغن نباتی نشان دهنده ضعف در این صـنعت و وجـود    تجزیه تحلیل

هـاي   باشد که در چارچوب رویکردهـاي اقتصـاد مقـاومتی ایـن بخـش یکـی از بخـش        وابستگی باال می
از ایـن رو دامنـه بـروز بحـران     . واجه استهاي زیادي م باشد که با ریسک پذیر در صنعت کشور می آسیب

هـاي روغنـی از    باشـد. دانـه   ورکود در این صنعت در صورت ادامه همین سازوکار فعلـی بسـیار بـاال مـی    
هـاي روغنـی    روند تولید دانه. آیند کشی به شمار می محصوالت مهم و با ارزش کشاورزي و صنعت روغن

افزایش تولید این محصوالت است که در صورت تحقـق   هاي بالقوه جهت در کشور بیانگر وجود پتانسیل










زانه
 رو

 ارز
رخ

ش ن
زار

گ
13

72
/10

/15
13

74
/07

/29
13

76
/05

/08
13

78
/02

/22
13

80
/01

/25
13

81
/09

/06
13

83
/02

/14
13

84
/07

/10
13

85
/12

/12
13

87
/05

/11
13

88
/10

/10
13

90
/03

/11
13

91
/08

/09



  189                یاقتصاد مقاومت يکردهایدر چارچوب رو رانیدر ا یصنعت روغن نبات تیوضع یبررس

توان انتظار داشت که کشور از درصد وابستگی بسیار شدید به واردات این محصـول   این افزایش تولید می
. شـود  کشی نیز فراهم می هاي بال استفاده در صنعت روغن یابد و زمینه براي استفاده از ظرفیت رهایی می

  حوزه صنعت روغن نباتی عبارتند از: هاي مهم در از جمله چالش
هاي گذشته این  طی سال هاي روغنی در داخل کشور، با وجود ظرفیت بسیار باالي تولید انواع دانه .1

هاي  ترین چالش میزان تولیدات تنها پاسخگوي مقدار کمی از نیازهاي داخلی بوده در نتیجه یکی از عمده
روغنی است که هم براي تولید روغـن خـام و هـم بـراي تولیـد      هاي  این بخش تولید بسیارکم انواع دانه

  شود. کنجاله به کارگرفته می
عنوان منبع اصلی تأمین مواد اولیه نسبت به نوع مشابه داخلی نیز یکی  مزیت استفاده از واردات به .2

ت مـواد  که در صورت بروز نوسانات قیمتی در قیمـ  آید هاي مهم صنعت روغن نباتی به شمار می از چالش
  گذارد. تأثیر زیادي روي تولیدات داخلی می اولیه در بازارهاي جهانی،

قـدیمی و فنـاوري مـورد     هـاي روغنـی،   کشی براي تولید روغن خام از دانه اکثر کارخانجات روغن .3
هـاي   این موضوع باعث کاهش بـازدهی ظرفیـت  . ها زیاد است هاي آن ها پرهزینه و ضایعه استفاده در آن

  شود. هاي آن می و بال استفاده ماندن قسمتی از ظرفیت کشی روغن
هاي روغنی و استحصال روغن خام و فراوري کنجاله از آن براي فعاالن ایـن صـنعت    واردات دانه .4

در ایران عالوه برآنکه قسمت اعظمـی از منـابع ایـن صـنعت از طریـق واردات      . مقرون و به صرفه است
واردات به صورت کاالهاي فراوري شده مثل روغن خام و کنجاله وارد شود از طرفی این میزان  تأمین می
  کند. اي را به اقتصاد کشور اضافه نمی شود که  هیچگونه ارزش افزوده کشور می

هـاي   کشت و تولید دانه هاي کشاورزي جهت شناخت کافی و الزم در داخل کشور نسبت به زمین .5
  روغنی وجود ندارد.

عدم آگاهی بسیاري از مصـرف کننـدگان در مـورد مصـرف بهینـه روغـن نبـاتی یکـی دیگـر از           .6
سازي در ایـن زمینـه وجـود     در نتیجه نیاز به اطالع رسانی و آگاه. رود هاي این صنعت به شمار می چالش
  دارد.

ادهـاي  در زمینه تولید مواد اولیه و محصوالت این صنعت حمایت مؤثري از کشاورزان از طـرف نه  .7
هاي دولت همانند مالیـات ضـمنی بـر     اي که در بعضی از موارد سیاست به گونه. گیرد مسئول صورت نمی
هـاي مـرزي محصـوالت     گذارد و منجر به کاهش قیمت نسبی در مقایسـه بـا قیمـت    محصوالت اثر می

  باشد. هاي روغنی می این مورد یکی از دالیل اصلی کاهش کشت و تولید دانه. شود می
کـه   هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شد عبارتست از: رویکرد مهندسی مقاومت رد دومی که در بحثرویک

هـاي وارده   پذیري بیشـتر در برابـر تکانـه    هاي تقویت سیستم و همچنین ایجاد انعطاف در این مورد روش
در . خاذ کردپذیر شدن سیستم ات در این زمینه باید سازوکار مناسب جهت انعطاف. گیرد مورد بحث قرار می
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به این صورت که بهترین حالت با توجه  بندي صورت بگیرد، مورد وضعیت صنعت روغن نباتی باید اولویت
به استعدادهاي کشاورزي در کشور گسترش تولید است بنابراین اولویت اصلی بـا گسـترش تولیـد داخـل     

جهت استفاده از ارزش افزوده آن هاي روغنی به  باید دانه در مرحله بعدي در صورت نیاز به واردات،. است
در مرحله بعدي هم باید ترکیب واردات از کشورهاي تولید کننده یا مبدأ واردات مد نظـر  . در اولویت باشد

  گردد: پذیر ساختن سیستم پیشنهاد می از اینرو موارد زیر درجهت انعطاف. قرار بگیرد
سـطح زیـر کشـت بـا توجـه بـه منـابع و        بینانه در جهـت افـزایش    هاي دقیق و نکته ریزي برنامه .1

هـاي روغنـی بـراي کـاهش      گذاري روي دانه هاي موجود در بخش کشاورزي و گسترش سرمایه ظرفیت
  ها؛ وابستگی به واردات این محصول مهم و اجرایی کردن صحیح و بهینه این برنامه

هـاي روغنـی    ملکرد دانهتولید و ع ریزي در جهت اولویت بخشیدن براي افزایش سطح زیر کشت، برنامه .2
  اي و مصرفی و همچنین بازدهی تولید روغن و کنجاله آن براي خوراك دام و طیور؛ مطلوب از نظر تغذیه

  حمایت همه جانبه و مؤثر از کشاورزان در جهت افزایش تولید داخلی براي تأمین مواد اولیه این صنعت؛ .3
ها در تولیـد و   هاي روغنی و تقویت و حمایت از آن هاي تولیدکنندگان دانه ها و تشکل ایجاد انجمن .4

  گذاري در این بخش؛ سرمایه
هاي روز دنیـا و نوسـازي و    کشی و تصفیه روغن خام مجهز به فناوري ایجاد واحدهاي جدید روغن .5

  بازسازي واحدهاي قدیمی؛
صـار واردات  گسترش روابط تجاري با کشورهاي همسایه و سایر کشورهاي دنیا و جلوگیري از انح .6

از چند کشور خاص و همچنین امضا کردن قراردادهاي تجاري مناسب با کشـورهاي طـرف تجـاري بـه     
  منظور مقاوم ساختن و انعطاف پذیرکردن روابط تجاري؛

هاي روغنی به جاي  هاي مناسب براي اولویت بخشیدن به واردات دانه ها و برنامه برقراري سیاست .7
جهت افزایش ارزش افزوده و بـه کـارگیري منـابع و نیروهـاي انسـانی بـال        واردات روغن خام و کنجاله

  استفاده در صنعت روغن نباتی؛
هـاي   ریزي و کنترل رعایت استانداردهاي سالمت در جهت خرید و واردات روغن خام و دانه برنامه .8

  روغنی مطلوب؛
  اصالح الگوي مصرف روغن نباتی در کشور و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی. .9

  منابع 
بیسـت و سـومین همـایش سـاالنه      ،»چرایـی و چگـونگی اقتصـاد مقـاومتی    « )،1392علی( آقامحمدي،
    تهران. بانک مرکزي، ثبات اقتصادي و حمایت از تولید، هاي پولی و ارزي، سیاست

دومـین نشسـت تخصصـی گـروه اقتصـاد مقـاومتی از سلسـله         راهکارهـا، هـا و   اقتصاد مقاومتی سیاست
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 دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. هاي تخصصی پژوهشکده علوم اقتصادي، نشست
 ).89-90 الی 84-85( هاي وزارت جهادکشاورزي آمارنامه
 .http://farsi.khamenei.irاقتصاد ترمیمی یا دفاعی، اقتصاد مقاومتی، عادل()، پیغامی،

هفتـه نامـه    ،»هاي روغنی فرصتی براي توسـعه صـنعت روغـن نبـاتی     کشت دانه« )،1386مژگان( خانلو،
 .240شماره  سال ششم، برنامه،

 هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. داده
 هاي گمرك جمهوري اسالمی ایران. داده
 هاي مرکز آمار ایران. داده

بیسـت و سـومین همـایش     ،»قلمـرو و راهکارهـا   اقتصاد مقاومتی مفاهیم،« )،1392د(داو دانش جعفري،
  تهران. بانک مرکزي، ثبات اقتصادي و حمایت از تولید، هاي پولی و ارزي، ساالنه سیاست

هـاي آن طـی    هاي روغنی وفـرآورده  بررسی وضعیت تولید وخرید تضمینی دانه علی اکبر، سوخته سرایی،
 1390 مهر ،434شماره  سال دهم، فته نامه برنامه،ه ،89-90هاي   سال

 معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي. )،1382طرح تأمین منابع روغن نباتی(
صنایع و معادن  اتاق بازرگانی، نگر، ، نشریه آینده»اقتصاد مقاومتی وکشاورزي«)، 1391(عربیون، ابوالقاسم

 مردادوشهریور. ،14شماره  و کشاورزي ایران،
مبانی و راهکارهاي اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تأمین مالی صنعت نفت و گـاز  « )،1392حسین( عسگري،
 دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، ،»ایران

وزارت  هـاي غـذایی،   برنامه راهبردي زنجیره تأمین فـراورده  )،1392اشرف( مرتضایی، رضا؛ فاطمی امین،
  جهاددانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی.  تهران، معدن و تجارت، نعت،ص

برآورد تابع تقاضـاي وارداتـروغن سـویاي    « )،1386مهیار( ملک پژوه، مصطفی؛ گودرزي، نوروز؛ کهزادي،
شـماره   سال پـانزدهم،  مجله اقتصادکشاورزي و توسعه، ،»ایران برمبناي کشورهاي عرضه کننده آن

  .)کشاورزي (ویژه بازارهاي57
هاي برنامه ریزي  مؤسسه پژوهش هاي آن، هاي روغنی و فرآورده بررسی بازار دانه )،1387سحر( مستوفی،

 و اقتصاد کشاورزي. 
 هاي روغنی در ایران. هاي حمایتی دولت در تولید دانه بررسی سیاست تا)، کیومرث(بی نوري،
مجلـه   ،»نسبی تولیـد سـویاي بهـاره در ایـران    بررسی مزیت « )،1387فهیمه( نما، جهان کیومرث؛ نوري،

  .79 شماره پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی،
ریـزي   دفتر امور اجرایی و روابط عمومی معاونت برنامه هاي روغنی در ایران و جهان، وضعیت روغن و دانه

  و نظارت راهبردي رییس جمهور.
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  سازي اقتصاد کشور هایی براي سنجش مقاوم شاخصپیشنهاد 

  ، ***شهال مولوي،  **مجتبی پالوج، *عبدالمجید شیخی
  *****مصطفی شیخی،  ****ایرج پور کیوانی

  چکیده 
اقتصاد مقاومتی یک راهبرد درازمدت در مدیریت اقتصاد کشور و طراحی الگـو و رژیمـی بـومی بـراي     

این الگو بر اساس مبانی شناسـایی شـده    اصول اقتصاد اسالمی است.تعالی و پیشرفت جامعه بر مبناي 
ارتباط با دنیاي  -زا و با اتکا به منابع و استعدادهاي داخلی اتکاي به رشد درون -شود: ریزي می ذیل پایه

که بدین ترتیب پذیري  گذاري و پرهیز از چانه با قدرت چانهبستان منطقی  بدهیک رژیم خارج برمبناي 
خودکفـایی و شـکوفایی تـوان و     خوداتکـایی و بر تکیـه  -بطه یک طرفه و ناشی از ضعف نیسـت این را

کسب قـدرت   -ویژه تولید محصوالت راهبردي(استراتژیک) بهها  استعدادهاي داخلی و بالفعل کردن آن
ی محصـوالت راهبردي(اسـتراتژیک) بـراي    زنی در اقتصاد جهانی با تکیه بر برندهاي تولیـد داخلـ   چانه
خارج شدن از زیـر  –راري موازنه تجاري در برابر محصوالت راهبردي که امکان تولید داخلی ندارند برق

رژیـم  اتخـاذ یـک    –و جایگزینی پـول داخلـی    وسلطه استعماري و استثماري ارزهاي غالب دالر و یور
شامل جایگزینی واردات، افزایش صـادرات محصـوالت راهبـردي و سیاسـت      يبعد چندتجاري کشور 

هـاي دانـش بنیـان در جهـت      تکیه بر نهادها و بنگاه –هاي ارزي  افزایش کارایی هزینه وجویی  فهصر
سازي بخش غیر حقیقی(مجـازي) اقتصـاد.    تقویت بخش حقیقی و کوچک -ارتقاي کمی و کیفی تولید

بخش مجازي(نظام پـولی و مـالی) آن    جهت دهیاین الگو باید در پی بالندگی بخش حقیقی اقتصاد و 
براي پایش و  باید ییها در این الگو شاخصهاي برشمرده  ویژگی با توجه به بر مبناي فقه اسالمی باشد.
هـاي متعـارف و    ا رویکـردي جدیـد و فراتـر از روش   ب ي و استقرارساز ادهیپرصد این الگو در دو مرحله 

اند. کوشش شده تـا   ها معرفی و تشریح شده ین شاخص. در این تحقیق فهرستی از اطراحی شودسنتی 
شناسی اقتصاد کشـور و   هاي برشمرده شده در بخش آسیب ها ارتباط یک به یکی با ویژگی این شاخص

                                                        
  علمی، استاد دانشگاه هیئتکارشناس اقتصادي، عضو   *

 amshaikhi@gmail.com , amshaikhi@yahoo.com  
 ریزي، اقتصاد کشاورزي و تحقیقات روستایی هاي برنامه علمی مؤسسه پژوهش هیئتپژوهشگر وعضو   **

 پژوهشگر وکارشناس ارشد فقه و حقوق  ***
 پژوهشگر وکارشناس ارشد مهندسی  ****

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی  *****
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هـا و نماگرهـاي یـک اقتصـاد      هاي کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند لذا با سنجه متناظر آن با سیاست
  سنتی متفاوت هستند.

   . یمقاومتسازي اقتصاد، اقتصاد  مقاوم  :ها کلید واژه

  مقدمه
هـاي   شود تـابعی از سیسـتم حسـاب    هایی که در ادبیات اقتصاد سنتی و متعارف استفاده می اغلب شاخص

هـاي آمـاري و    سـازي شـاخص   ) هستند که در جهت یکسان و همسان93SNAملی سازمان ملل متحد(
 به ها حساب ی،مل يها حساب دیجد نظام اند. در هي مختلف جهان توصیه شدکشورهاتولید اطالعات بین 

 يجـار  يهـا  حساب .شوند یم میتقس ، 3 ها و ترازنامه 2انباشت يها حساب ، 1يجار يها حساب دسته سه
 درآمد) مصرف حساب تا درآمد جادیا درآمد(شامل حساب مصرف و عیتوز يها حساب و دیتول حساب شامل

 در را یابیارز دیتجد و ها ییدارا در راتییتغ ریسا ی،مال ،هیسرما حساب چهار انباشت، يها حساب .باشند یم

ـ اختتام تراز و هیافتتاح تراز شامل زین ها ترازنامه .ردیگ یم بر کلیـه محصـوالت و خـدمات مـورد      .اسـت  هی
بندي شده تا وحدت رویه در بین کلیه  احصاي در این سامانه نیز در قالب دو جدول عرضه و مصرف طبقه

شود رعایت  ها تولید می هاي محاسباتی که بر مبناي این داده کشورها براي تولید اطالعات ثبتی و شاخص
این تعریـف در تارنمـاي بانـک مرکـزي درج شـده      هاي ملی سازمان ملل  شود. در تعریف سیستم حساب

منسجم  يا مجموعهشامل   SNA - (System of National Accounts) هاي ملی نظام حساب«است: 
 رفتـه یپذو قواعـد   ها يبند طبقه، فیتعار، میمفاهبر اساس  کهاقتصاد است  کالن يها حسابو سازگار از 

 ياقتصـاد در آن اطالعات  که آورد یمرا فراهم  یجامعرچوب نظام، چا نیا. گردد یم هیته یالملل نیبشده 
ـ تحل هیتجزمانند  یاهدافحصول  يبراها  بتوان از آن که گردند یم يفرآور ينحو به ـ گ میتصـم ، لی و  يری
 يرهـا یمتغروند و تحـوالت   کهعالقمندند  ياقتصاد گذاران استیسبهره گرفت.  ياقتصاد يگذار استیس

نموده  يریگ یپ، مصرف خانوار، مصرف دولت، صادرات و واردات را هیسرما لیتشک، دیتول رینظاقتصاد  کالن
 نیبهتر کهاست  نیادر  یمل يها حساب تیاهمقرار دهند.  یابیارزاتخاذ شده را مورد  يها استیسو اثرات 

اقـالم   یزمـان  يهـا  يسـر است. عـالوه بـر آن،    ياقتصاد يها استیس ییکارادرباره  يداورمبنا و مرجع 
 گردد یممحسوب  ياقتصادمختلف  يها دورانجوامع در  ياقتصاد ریس یبررسابزار  نیبهتر یمل يها حساب

را بدست  ییمبنا یمل يها حساب گریدبه عبارت  ؛نخواهد بود ازین یباز آن  ياقتصادمورخ  چیه نرویاو از 
جامعه خـاص   کی يبرارا  يگذار استیسمختلف  يها دوره ياقتصاد عملکرد یخیتار سهیمقا که دهد یم

ـ نرا  یالملل نیب يها سهیمقا امکان یمل يها حساب. عالوه بر آن، سازد یم ریپذ امکان ، آورد یمـ فـراهم   زی

                                                        
1. Current accounts 2. Accumulation accounts 
 

3. Balance sheets 



  195                اقتصاد کشور يساز سنجش مقاوم يبرا ییها شاخص شنهادیپ

و  سـه یمقا گریکدیدور را با  اریبس ییایجغرافمتفاوت و از نظر  ياقتصادها توان یمابزار  نیابا  کهي نحو به
 کهی است نظامی، ملي ها حسابنظام  کهگفت  توان یمفوق  حاتیتوضبا توجه به  نمود. يبند رتبهها را  آن
، دیتول فرایند. مانند هر شود یم دیتولو  هیتهاقتصاد  کالني ها حساباقالم  نیتر مهمی از برخي آن مبنابر 

ي ها طرح جینتاو اشتغال،  تیجمعي آمارها. دهد یمی را مورد استفاده قرار خامي ها داده زینی ملي ها حساب
ي در سـاختمان،  گذار هیسرماي آمار، طرح کشوري خانوارها نهیهزي درآمد و آمارطرح  رینظي خاص آمار

، آمـار تـراز   کشـور ي صـادر شـده و وارد شـده بـه     کاالهـا بودجه دولت، آمار  عملکردآن،  رینظاصنعت و 
و  کشـور ي فعـال در  هـا  شرکتو  ها بانکی مالي ها صورت، متیقي ها شاخص، انواع کشوري ها پرداخت

ي آمارهـا ي فـرآور و  هیتهي خام در ها دادهعنوان آمار و  شده به دیتولاز اطالعات  گریدي اریبس نیهمچن
ـ سـتانده   . در مقابـل رنـد یگ یمـ گسترده مورد استفاده قرار  اریبسی سطحی مستمراً و در ملي ها حساب  ای

، درآمد سرانه، ارزش یمل، درآمد یداخلناخالص  دیتول، مانند یمل يها حساب ستمیسمحصول بدست آمده از 
 يجـار ، مصـرف، صـادرات و واردات، تـراز    یملانداز  ، پسیمل يگذار هیسرما، ياقتصاد يها بخشافزوده 

  ».اقتصاد محسوب نمود کالن يآمارها نیتر مهم دیبااقتصاد را  يها یبدهو  ها ییداراو  یخارج
براي اصالح ساختار فعلی و یا  يزیر برنامهبراي هرگونه در هر کشور «امروزه  با توجه به تعریف فوق
در  شرایط خود و تطبیق اهداف با دستاوردها نیاز بهاقتصادي  لیتحلو  هیتجزو طراحی یک ساختار جدید 

 هاي اقتصادي شاخص نیهمچنهاي کالن و  حساب ریساهاي ملی و  حساب رینظ ییابزارهاداشتن  اریاخت

ها درباره موضوعات  هاي اقتصادي انواع مختلفی از شاخص ریچارد استانلی در کتاب تحلیلد. باش مناسب می
گـذاري و پـس انـداز،     کنندگان، سرمایه هاي مالی دولت، مصرف اقتصاد و رشد، جمعیت و اشتغال، سیاست

ی و نحوه ها ودستمزدها را معرف صنعت و تجارت، جریان خروجی پول، نرخ تبدیل پول، و نرخ بهره، قیمت
نمونه  عنوان بهطور  ). همین10-9: 1381ها را تحلیل و سپس تفسیر نموده است(استانلی، تولید و استخراج آن

گیري آن نوشته علی  هاي اندازه ها به کتاب مزیت نسبی و شاخص تواند براي آگاهی از شاخص خواننده می
ها توسط مراجع  از شاخص یعیوس فیطتلف امروزه در کشورهاي مخفالحتی و سعید سلیمانی مراجعه نماید. 

ـ  نیبهاي  هاي دولتی، سازمان سازمان رینظآماري و علمی  مختلف در  مراکـز  ریسـا هـا و   ، دانشـگاه یالملل
» اقتصاد مقاومتی«بدیهی است که طرح بازسازي اقتصاد کشور با راهبرد شود.  می هیتهمختلف  يها نهیزم

ها و  اي(حفظه اهللا تعالی) صورت گرفته نیز نیاز به شاخص امام خامنهکه توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 
  هایی براي پایش عملکرد عوامل با اهداف تعیین شده در این الگوي راهبردي است. سنجه

  تعاریف و مفاهیم
  شود: در این بخش به برخی از تعاریف برجسته و مفید استناد می

اي توسعه است  ) توسعه پایدار گونه1987ارش برونتالن، مفهوم توسعه پایدار: در آینده مشترك ما(گز



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              196

هاي نسل آینده براي رفع نیازهاي خـود   که پاسخگوي نیازهاي حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی
  ).The Environmental Vulnerability Index (EVI) 2004.p.2باشد( می

پذیري استعداد بـالقوه هـر سیسـتم،     آسیب«پذیري  الذکر نیز آسیب پذیري: از دیدگاه مأخذ فوق مفهوم آسیب
طـوري کـه رویـدادهاي خطرنـاك      اعم از انسان و یا سیستم طبیعی در واکنش و پاسخ منفی به حوادث باشد به

  ).3ها شود(همان،  تواند منجر به از دست دادن تنوع، اندازه، کیفیت و عملکرد اکوسیستم می

  آوري و استقامت مورد نظر در ادبیات  ي، تابریپذ انعطافمفهوم 
شود امـا   یک مفهوم اقتصادي است که اغلب استفاده می« 1آوري پذیري، استقامت، مقاومت یا تاب انعطاف

ندرت به خوبی تعریف شده است. از نظر مفهومی، پندال، فاستر و کاول با دو فرض جداگانـه، هـر چنـد     به
، اسـت کـه در آن   »تجزیـه و تحلیـل تعـادل   «نـد. محـور اول تأکیـد بـر     ا مرتبط مفاهیم را استفاده کرده

پذیري توانایی بازگشت به حالـت قبـل در یـک سیسـتم تعـادلی واحـد و یـا انتقـال بـه  شـرایط            انعطاف
پـذیري را در   هاي جدیـد دریـک سیسـتم تعـادلی چندگانـه اسـت. دومـین تعریـف از انعطـاف         »نرمال«

کند و مربوط به توانایی یک سیستم براي انطبـاق   ق پذیر را تعریف میهاي پیچیده سازگار و انطبا سیستم
  ).2010و همکاران،2هیل»(هاي سخت است ها و کنش و تغییر در پاسخ به تنش

توانـایی یـک   «اي  پذیري اقتصـادي در هـر منطقـه    ) مفهوم انعطاف2010از دیدگاه هیل و همکاران(
به آن اقتصاد است که آن تکانه  اقتصاد را به طور قابـل   منطقه به بازیابی موفقیت و بهبودي بعد از شوك

تواند از سـه   اش شده است. شوك می توجهی از مسیر رشد قبل از آن پرتاب کرده و باعث رکود اقتصادي
هاي ناشی از رکود در صنایع خاص اسـت   ) شوك2هاي ناشی از رکود در اقتصاد ملی؛  ) شوك1نوع باشد: 

هـاي   ) دیگـر شـوك  3دهنـد و   ایه منطقه(شـوك صـنعت) را تشـکیل مـی    که بخش مهمی از صادرات پ
خارجی(مانند: فاجعه طبیعی، بسته شدن پایگـاه نظـامی، تـنش از ناحیـه یـک بنگـاه  مهـم در منطقـه و         

  ).2،همان»(غیره)
کالین، نیکولز و »(براي پرش«، به معنی  resilio) ریشه در کلمه التین Resilienceپذیري( انعطاف

را » بازگشـت بـه حالـت اولیـه    «اي از ادبیات راجع به مقاومت معنی  ) دارد. در بخش عمده2003 ،3ثوماال
توانایی یـک سیسـتم بـراي    «پذیري تا مدت طوالنی به معنی  کنند. در محیط زیست، انعطاف استفاده می

ر شـکاف  پـذیري د  ). مطالعات دیگر درباره انعطاف1973، 4شود(هلینگ استفاده شده و می» جذب تغییرات
مثال،  عنوان به، 1950و  1940آل متمرکز شده است. در دهه  بین شرایط پایه و اصلی و شرایط کمتر ایده

زا و پس از سانحه در افراد آسیب پذیر، بـه ویـژه    روانشناسان اثرات منفی محرومیت، فقر و عوامل استرس
                                                        

1. Economic resilience 2. Hill 
 

3. Klein, Nicholls, and Thomalla  4. Holling 
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هـاي دیگـر، از جملـه فیزیـک و      شـته انـد. در ر  ) مورد مطالعه قـرار داده 1999، 1کودکان(گلنتز و جانسون
رونـد منفـی رشـد    «، و یا حتـی  »بهبودي بعد از شوك«مدیریت خطر بالیا مفهوم با تمرکز مشابه  چون 

پذیري بیشتر سـازگار و پرداختـه شـده     به تصویب رسید،. در بحث توسعه، مفهوم انعطاف» سریع جمعیت
پذیري فقط منحصـر   شود، انعطاف پذیر استفاده می هاي پیچیده سازگار و انطباق است. وقتی درباره سیستم

تواند شامل آمادگی مجدد براي  پاسخ بـه   ). بلکه می2006، 2مقاومت در برابر تغییر نیست(فُلکه مسئلهبه 
هاي جدید و یا حتی ایجاد تغییرات قابل توجهی را براي یک سیستم اعم از یک خـانواده، جامعـه، و    تنش

پذیري در اینجا شامل سه ظرفیت است که به درجات مختلفـی بـه تغییـرات و     فیا کشور دربر دارد. انعطا
.): 2004؛ واکـر و همکـاران،   2003دهند ایـن سـه  شـامل(برکس، کلـدینگ، و فلـک       ها پاسخ می شوك

ها، جوامع با اثرات شوك در معیشت و نیازهاي اساسـی   جذب: راهبردهاي مقابله افراد، خانوادهظرفیت  .1
ت تطبیقی: توانایی یادگیري از تجربیات و تنظیم پاسخ به تغییر شرایط خارجی که در عین حال ظرفی .2خود؛ 

ظرفیت قابلیت تبدیل: ظرفیت براي ایجاد یک سیستم جدید زمانی که ساختارهاي  .3همچنان مقابله دارند؛ 
  نمایند. زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی سیستم موجود راغیر قابل دفاع  می

پذیري تنها یـک جـزء نیسـت بلکـه شـامل سـه        لذا انعطاف الذکر فوقبا توجه به این تعاریف وسیع  
ظرفیت جذب منجر به اسـتقامت(یا تـداوم)    .1شود:  ظرفیت است. هر ظرفیت منجر به نتیجه متفاوتی می

به تحول و  ظرفیت تحول منجر .3شود.  ظرفیت انطباق منجر به تعدیل فزاینده و تغییرات می .2شود.  می
  ). 3.1شود(شکل  قدرت واکنش و پاسخگویی سیستم در حال تغییرمی

هـاي گسـترده سلسـله     هاي مختلف شوك و یا تغییـر در شـیوه   این سه پاسخ مختلف تابعی از شدت
تر باشد، احتمال بیشـتري دارد کـه خـانواده،     ها پایین مراتبی در است. طبیعی است که هرچه شدت شوك

ورت  جـذب  ها خواهد بود، در این صـ  طور مؤثر قادر به مقاومت بیشتري در برابر آن جامعه و یا سیستم به
مثال، یـک خـانواده    عنوان بهاثرات آن بدون تغییر در عملکرد، وضعیت و یا شرایط را در بر خواهد داشت؛ 

اي  بهتر قادر به مقابله با یک شوك افزایش قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت خواهد بود تا نسبت به تکانه
  3ت شدیدي را متحمل شود.ی درسطح روستا باشد، بدون اینکه تغییراسونمکه ناشی از  یک 

                                                        
1. Glantz and Johnson  2. Folke 
 

  این بخش از متن برگرفته از منبع ذیل است: .3
International Food Policy Research Institute(IFPRI) ," 2013 Global Hunger Index -
(2014)UNDERSTANDING RESILIENCE FOR FOOD AND NUTRITION 
SECURITY", Chapter 03 | p.p.19-21. 
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مقــام معظــم رهبــري امــام » اقتصــاد مقــاومتی«مفهــوم اقتصــاد مقــاومتی: طــراح اصــلی مفهــوم 
تـا بـه    1389اي(حفظه اهللا تعالی) است و لذا تعریف باید برگرفته از منویات ایشان باشد که از سال  خامنه

از ایـن الگـو در بیانـات ایشـان در حـرم       طور اجمالی چارچوبی اند. به حال در محافل مختلف بیان فرموده
رسـانی   پایگـاه اطـالع   کـه آید  بدست می 1393مطهر رضوي در قالب پاسخ به ده سؤال در اول فروردین 

KHAMENEI.IR :از نگاه معظم له: آن را منتشر کرده است  
شور مـا  یک الگوي علمی متناسب با نیازهاي کشور ما است  این آن جنبه مثبت  اما منحصر به ک. 1

هـاي   روشـدن  و هـاي اجتمـاعی و زیـر    هم نیست؛ یعنی بسیاري از کشورها، امروز با توجه به این تکانـه 
اي که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک  اقتصادي

دهـیم، دغدغـه دیگـر     مـی  اند. پس مطلب اول اینکه این حرکتی که مـا داریـم انجـام    چنین کاري افتاده
  کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

هاي خود کشور ما و خود مـردم مـا    زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیت زا است. درون این اقتصاد درون .2
    زا به این معنا است. جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون می

ت؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصـاد خودمـان را محصـور    گرا نیس درون. 3
گرا است؛ با اقتصادهاي جهانی تعامل  زا است، اما برون کنیم در خود کشور؛ نه، درون کنیم و محدود می می

   گرا نیست. زا است اما درون شود. بنابراین درون دارد، با اقتصادهاي کشورهاي دیگر با قدرت مواجه می
بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی اسـت؛ بـا اراده مـردم،     . مردم4
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به ایـن معنـا نیسـت کـه دولـت در قبـال آن       » دولتی نیست«کند. اما  سرمایه مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می
سـازي، هـدایت و کمـک دارد. کـار      سـازي، ظرفیـت   نـه ریـزي، زمی  مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه

عنـوان یـک مسـئول عمـومی ـ       اقتصادي و فعالیت اقتصادي دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ بـه  
کنند و دست بـه فسـاد    استفاده جایی که کسانی بخواهند سوء کند. آن کند، کمک می کند، هدایت می نظارت می

کنـد.   هـا کمـک مـی    جایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، بـه آن  گیرد؛ آن ها را می اقتصادي بزنند، جلوي آن
بنیـان اسـت یعنـی از     چهـارم، اقتصـاد دانـش    کنـد.  سازي شرایط، وظیفه دولت است؛ تسهیل مـی  بنابراین آماده

دهـد؛   قرار مـی کند، اقتصاد را بر محور علم  هاي علمی تکیه می کند، به پیشرفت هاي علمی استفاده می پیشرفت
توانند نقش ایفـا کننـد    اما معناي آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می

هـاي کـارگرانی    ها و مهارت هاي صاحبان صنعت، تجربه ها ـ تجربه   ها و مهارت در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه
  تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند.   ارد و میتواند اثر بگذ که داراي تجربه و مهارتند ـ می

داري ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخـالص ملّـی     هاي اقتصاد سرمایه محور است؛ یعنی تنها به شاخص . عدالت5
قـدر زیـاد شـد؛     قدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی این نیست که بگوییم رشد ملّی این ها نیاکند؛ بحث  اکتفا نمی

کنید. در حالی کـه تولیـد ناخـالص ملّـی یـک       داري مشاهده می هاي جهانی و در اقتصاد سرمایه که در شاخص
میرند! این را ما قبول نداریم. بنـابراین   رود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می کشوري خیلی هم باال می

مهم در اقتصـاد مقـاومتی   هاي  شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخص  
شود. عدالت در ایـن بیـان و در ایـن     هم کار می» عدالت«شود، اما بر محور  ها هم توجه می است، به آن شاخص

  معناي تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است. معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به برنامه به
ونی کشور است، این مال همیشه اسـت. اقتصـاد   . اما معناي آن این نیست که ناظر به مشکالت کن6

هاي اقتصاد؛ این چنین اقتصادي چه در شرایط تحـریم، چـه    سازي پایه سازي، محکم مقاومتی یعنی مقاوم
  کند.  در شرایط غیرتحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می

  العاده است.  هاي فوق .  حتماً ممکن است؛ چون این کشور، داراي ظرفیت7
هاي مهم ما، ظرفیت نیروي انسانی ما است. جمعیـت جـوان    هاي کشور ما یکی از ظرفیت . ظرفیت8

دهنـد؛. تعـداد ده میلیـون     کشور  از پانزده سال تا سی سال یک حجم عظیم از ملّـت مـا را تشـکیل مـی    
اریم، هم در صنعت امکانات نیروهاي ما است؛ هم در کشاورزي این را د ها را داریم؛ آموخته دانشگاه دانش
هاي مهم کشور ما منابع طبیعی است. بیشترین ذخیره منـابع انـرژي در کشـور مـا      یکی از ظرفیت داریم.

کشور پراکنده اسـت و وجـود دارد.   است. عالوه بر این، معادن طال و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این 
ساسی ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ما است؛ هاي قیمتی، انواع و اقسام فلزهاي الزم و ا آهن، سنگ سنگ

هاي بزرگ  ترانزیت یکی از فرصت ونقل حملدارند.  وآمد رفت ها نیاما با پانزده کشور همسایه هستیم که 
محدود منتهـی   يها آبکشورها است؛ این براي کشور ما هست و در جنوب به دریاي آزاد و در شمال به 

کنند که این مقدار ارتباطـات و   میلیون جمعیت زندگی می 370در حدود  هاي ما، شود. در این همسایه می
ها، براي رونق اقتصادي یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این عالوه بر بازار داخلی خود ما  همسایه
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میلیونی که براي هر اقتصادي، یک چنین بازاري بازار مهمی است.یک ظرفیت دیگري  75است؛ یک بازار 
هاي  افزاري مثل این سیاست افزاري است؛ نرم افزاري و سخت هاي نرم کشور وجود دارد، زیرساخت که در
هـاي   انداز و این کارهایی که در این چند سال انجـام گرفتـه و همچنـین زیرسـاخت     ، سند چشم44اصل 

هاي بسیار خوبی براي پیشرفت اقتصاد  زمینه ها نیا؛ ها نیاگوناگون مثل جاده و سد و پل و کارخانه و امثال 
  هاي یک کشور است. ظرفیت ها نیاکشور است، 

ما در بسیاري از مسائل دیگر هـم در   هاي کشور استفاده کرد توان از ظرفیت می ها . با وجود تحریم9
و صـنعت   وتولیـد علـم    مثـل هاي بسیار برجسته و باال دست پیدا کنیم؛  ایم به نقطه عین تحریم توانسته

هاي پیشرفته و روز، اآلن  ما تحریم بودیم، اآلن هم تحریم هستیم. در مورد دانش ها نیافناوري است؛ در 
روي دانشـمند ایرانـی و دانشـجوي ایرانـی بسـته اسـت، امـا         هم درهاي مراکز علمی مهم بِروز دنیـا بـه  

هـاي بنیـادي پیشـرفت     اي پیشـرفت کـردیم، در سـلّول    حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته درعین
کـوري چشـم دشـمن، پیشـرفت      کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، بـه 
همـه   هاي گوناگون این ها و عرصه کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سر صحنه

تـوانیم   و دست به دست هم بدهیم، می موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم
  دارد. اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کی این تحریم را برمی

جـوري؟ یـک جـا کـه قـانون الزم دارد، حمایـت        مسئوالن باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه :. الزامات10
الزم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایـت اجرایـی الزم اسـت، بایـد      ییقضاقانونی کنند؛ یک جا که حمایت 

دوم، صاحبان سـرمایه و نیـروي کـار کـه تولیـدگر       تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
قـول پیغمبـر    وري را افزایش بدهند. از بدهند؛ به این معنا که بهره تیاهمها هم بایستی به تولید ملّی  هستند، آن

دهد، محکم انجـام بدهـد، مـتقن انجـام      نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاري را که انجام می
هـاي   کند، سعی کند حداکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه گذاري می بدهد. آن کسی که سرمایه

هـاي دیگـر.    فعالیت تولیدي را ترجیح بدهند بر فعالیـت  سوم، صاحبان سرمایه در کشور، تولید را کاهش بدهند؛ 
این حسنه است، این صدقه است، ایـن جـزو بهتـرین کارهـا اسـت؛ کسـانی کـه داراي سـرمایه هسـتند  چـه           

مـردم در همـه سـطوح،     -  هاي افزون  آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارنـد.  هاي کم، چه سرمایه سرمایه
وقتی که یک جـنس داخلـی را خریـد    ». مصرف تولیدات داخلی«کنند. و آن عبارت است از تولید ملّی را ترویج 

اید، هـم کـارگر ایرانـی را وادار     جاي جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده کنید به می
یش خواهـد داد؛ شـما وقتـی کـه     افـزا  روز روزبـه اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ این ابتکارات را  کرده

 ».اید کنید، ثروت ملّی را افزایش داده جنس داخلی مصرف می
با توجه به بیانات مختلف معظم له از دیدگاه نگارندگان اقتصاد مقاومتی که توسط ایشان مطرح شـده  

بـا ابـالغ    فراتر از تعریف مفهوم، تعریف یک الگوي اقتصادي است. بنابراین ابعاد الگـو بایـد بـازتر شـود.    
هاي اقتصاد مقاومتی توسط معظم له مجال بهتري در تشریح ابعاد این الگـو ایجـاد شـده اسـت.      سیاست

   هاي ذیل: بنابراین از دیدگاه نگارندگان این مقاله اقتصاد مقاومتی الگویی است با ویژگی
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ی بـومی بـراي   اقتصاد مقاومتی یک راهبرد درازمدت در مدیریت اقتصاد کشور و طراحی الگو و رژیم
این الگو بر اسـاس مبـانی شناسـایی شـده      تعالی و پیشرفت جامعه بر مبناي اصول اقتصاد اسالمی است.

ارتباط با دنیاي  -اتکاي به رشد درون زا و با اتکا به منابع و استعدادهاي داخلی -شود : ذیل پایه ریزي می
کـه  بـدین ترتیـب   پذیري  و پرهیز از چانه گذاري با قدرت چانهبستان منطقی  بدهیک رژیم خارج برمبناي 

خودکفـایی و شـکوفایی تـوان و     خـود اتکـایی و  بر تکیـه  - این رابطه یک طرفه و ناشی از ضعف نیست
کسـب قـدرت    -تولید محصوالت راهبردي(استراتژیک) ژهیو بهها  استعدادهاي داخلی و بالفعل کردن آن

ـ  زنی در اقتصاد جهانی با تکیه بـر برنـدهاي    چانه ی محصـوالت راهبردي(اسـتراتژیک) بـراي    تولیـد داخل
خارج شدن از زیر سلطه –برقراري موازنه تجاري در برابر محصوالت راهبردي که امکان تولید داخلی ندارند 

رژیم تجاري کشور اتخاذ یک  –استعماري و استثماري ارزهاي غالب دالر و یورو و جایگزینی پول داخلی 
افزایش  وجویی  اردات، افزایش صادرات محصوالت راهبردي و سیاست صرفهشامل جایگزینی و يبعد چند

 -بنیان در جهت ارتقاي کمی و کیفـی تولیـد   هاي دانش تکیه بر نهادها و بنگاه –هاي ارزي  کارایی هزینه
این الگو باید در پی بالندگی بخش سازي بخش غیر حقیقی(مجازي ) اقتصاد.  تقویت بخش حقیقی و کوچک

  بخش مجازي(نظام پولی و مالی) آن بر مبناي فقه اسالمی باشد. جهت دهیتصاد و حقیقی اق
چرخه تبعیت کلیه عوامل بازار و و  فرایند( »طبیعی همدار جهت یافت«اصالح اقتصاد براساس قاعده  -

 دفراین یعنیمتغیرهاي اقتصادي از جاذبه مصرف نهایی خانوارها) استوار است. براساس قاعده مدار طبیعی 
 تولیـد  – هـا  نهـاده  توزیـع  – نهـایی  هـاي  ستانده تولید – خدمات و توزیع –نظام و الگوي مصرف مردم 

 مصرف الگوي اصالح درواقع. کند می عمل معکوس مهندسی صورت به ها زیرساخت و خدمات – ها نهاده
خانوارهـا تـا   از مرحلـه مصـرف نهـایی    «است که بـا روش مهندسـی معکـوس     فراینداین  آغازین نقطه

اقتصاد مقاومتی به دنبال برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعی تولید  -را اصالح کند. فرایند »ها زیرساخت
حرکت درازمـدت  مسیر -المللی است ها با رویکرد بازارهاي بین سازي فناوري در تمام بخش محور و بومی
 -.در بازارهـا اسـت  بـه ثبـات    یابی دستا پذیر اقتصاد و بازپروري عوامل تولید ت هاي آسیب عبور از بخش

خارج کردن کشور از وضعیت تولید تک محصولی نفـت   -اقتصاد مقاومتی بازسازي تدریجی اقتصاد است.
و برخـی از   -باز تعریف نقش دولت در این اقتصاد بر مبناي یک دولـت تأثیرگـذار اسـالمی اسـت    -است.

  ممکن نیست.ها در این مقاله  مشخصات دیگر که مجال طرح آن

  ادبیات موضوع
در ادبیات اقتصادي دو رویکرد مکمل براي سنجش اسـتقامت یـک اقتصـاد و یـا یـک کشـور مشـاهده        

هاي مربـوط بـه سـه مفهـوم      و دیگري شاخص 1پذیري هاي مربوط به آسیب شود. یکی گروه شاخص می

                                                        
1.  Vulnerability  
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چند دهـه گذشـته    حدود«که کند  ) در پژوهش خود بیان می2007(2. تُروي1آوري مقاومت، پایداري و تاب
اي  جزیرهو کوچککشورهاي پذیري وضعیت کشورهاي در حال توسعه به خصوص  رویکرد ارزیابی آسیب

عـدم قطعیـت در بقـا و     مسـئله ویـژه   هاي رایج شد. به و وجه غالب ارزیابییک جایگزین در حال توسعه 
تري  پذیري  داراي ابعاد وسیع بی آسیبارزیا 1990ها قرار داشت. از اوایل دهه  پایداري مورد توجه سنجش

شـده  سیاسی و زیسـت محیطـی    ،اقتصادي، اجتماعی ،بیوفیزیکی عواملشامل حوزه مخاطرات و ریسک 
، ریسـک گرسـنگی، خطـرات و    گسترده در بحث امنیت غـذایی و طور  به مسئلهطور قطع این  است که به

شـاخص   4وي در کار خود » مطرح هستند اقتصاد سیاسی و تغییر محیط زیست جهانی يهاي تجار رژیم
کند که عبارتند از: شـاخص   اي کوچک و درحال توسعه استفاده می پذیري کشورهاي جزیره را براي آسیب

ساحلی(نمادي از خطر آبگیري با تقسیم طول ساحل بر وسعت سرزمین)، شهرنشینی(سهم جمعیـت شـهر   
درصـدي از   عنوان به ونقل حمله بدهی بیمه و مجموع هزین-نشین از کل جمعیت)، محیطی(نمادي ازانزوا

بالیـاي   درصد جمعیـت تحـت تـأثیر   ) و بالیاي طبیعی(1994تا  1990ارزش کاالهاي وارداتی براي سال
لگاریتم(طبیعی)  درمساحت کل زمین  ت بهتعداد کل بالیاي طبیعی نسب ؛96 1970طبیعی در طول سال 
 عنـوان  بـه تقسـیم و نتـایج    4شـاخص بـر   4مجموع این  .)1996تا  1970دوره:  درجمعیت تحت پوشش 
پـذیري کشـورهاي    کار سنجش آسـیب  1995از سال ». معرفی شده است 3پذیري شاخص ترکیبی آسیب

هاي کمی اقتصادي و زیست محیطی عملی شـده   اي کوچک و درحال توسعه با استفاده از شاخص جزیره
دارد کـه یـک مطالعـه تجربـی از      4)1999لیـو( است این کار در مقیـاس رایـج ریشـه در تحقیـق بریگوگ    

وابستگی به صـادرات(قرارگرفتن   -1دهد وي با استفاده از سه شاخص:  پذیري اقتصادي را ارائه می آسیب
کشـور   114آمـادگی مقابلـه بـا بالیـاي طبیعـی بـراي       -3انزوا؛  -2در معرض شرایط اقتصادي خارجی)؛ 

دهنـد کـه ایـن گـروه از کشـورها در معـرض        تایج نشان مـی الذکر این تحقیق را انجام داده است. ن فوق
پذیري بیشتري نسبت به سایر کشورهاي در حال توسعه قرار دارند. این تحقیق نشـان داد کـه بـه     آسیب

  پذیري اقتصادي نیاز است. زمینه تئوري بیشتري براي آسیب
از  ث محتمـل آینـده  ناشی از حـواد  ) کشورDDIفاجعه کسري() از شاخص 2008کاردونا و همکاران(

کشور آمریکایی به منظور ارائه یک ابزار ارزیـابی ریسـک ناشـی از     14را براي مالی واقتصاد کالن جنبه 
تقاضـا  بـین   رابطـه  این شـاخص است.  متغیرهاي کالن اقتصادي و مالی به تصمیم گیران استفاده نموده

بخـش عمـومی    تـوان مقاومـت   پوشش حـداکثر خسـارات و تلفـات احتمـالی و     رايبراي منابع مشروط ب
را موجـودي مـواد و کـاال     تأمین مجـدد دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی براي را از نظر اقتصادي 
 یـک زیـان  در ایجـاد   را صـنعت بیمـه  توانـایی  این مدل  ،احتمالی هاي زیانمحاسبه  . برايدهد نشان می

و کند  خطر را سنجش میار گرفتن در معرض بحران در طول یک دوره معین از قر آثار احتمالی، بر اساس

                                                        
1.  Resistence,Sustainable and Resilience 2.  Rosario Turvey 

 

3.  Composite Vulnerability Index (CVI) 4. Briguglio, 1995; ECOSOC,1999 
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بیمـه و  هـایی چـون    از جنبـه  مدل توانایی مالی کشور ،اقتصاديآوري  و تابپذیري  انعطافبراي محاسبه 
امـداد و   عنوان بهو وجوهی که براي مقابله با حوادث  ، صندوق وجوه ذخیره شده براي حوادثبیمه اتکایی

ارزش اعتبـار خـارجی و   تخصیص مجدد و براي وجوه  ؛الیات جدیدمقدار م، هاي مالی دریافت کرده کمک
    زند. و محک میمحاسبه  را این وضعیت قابل کسب، داخلی

ی مانند کار تروي که با بودجه اتحادیه اروپا توسط بخـش امـور اقتصـادي اجتمـاعی     مشابهدر پروژه 
پـذیري   شود، چارچوب تحلیلی براي ارزیابی آسیب اجرا می 2013) از سال UNDESAسازمان ملل متحد(

  پذیري معرفی شده)  پذیري وآسیب (با شناسه پرونده انعطافSIDS1کشورهاي 
است و اجراي اولیه آن بـه صـورت مـوردي و     1994) در سال BPOAدر چارچوب برنامه باربادوس(

ـ ارز يبـرا  یی کـه ارهـا یمع 2وسعه داده خواهـد شـد.  ) تMSIنمونه و بعداً از طریق استراتژي موریس(  یابی
ـ هـر   يپـذیري بـرا   پذیري و انعطـاف  آسیب  يبـرا  -1عبارتنـد از:  از سـه موضـوع مشـخص شـده      کی
و  ياقتصـاد  ،ینظـر ابعـاد اجتمـاع    اززا  و درون یقرار گرفتن در معرض خطرات خارج اریمع ،پذیري آسیب

ـ ظرف پـذیري،  انعطـاف  يبـرا  .کند می را منعکس داریتوسعه پا یطیمح ستیز بـا آثـار   مقابلـه کشـور    تی
. برخی از شاخص عبارتنـد از:  است یو جهان يا منطقه ،یمل ابعاد در یطیمح ستیو ز ياقتصاد ،یاجتماع

افزایش سطح آب دریا و تغییرات آب و هوا، بالیاي طبیعی و زیسـت محیطـی، تلفـات، منـابع دریـایی و      
و ارتباطـات، علـم و فنـاوري،     ونقـل  حمـل انرژي، منابع تنـوع زیسـتی،   ساحلی، منابع آب، منابع زمینی و 

سازي تجارت، ظرفیت توسعه پایدار و نظام آموزش مربوطـه، مصـرف و تولیـد پایـدار،      سازي و جهانی آزاد
  اي، سالمت و دانش و اطالعات. استعداد زیست بوم ملی و منطقه

پـذیري عبـارت    انعطاف«گویند:  پذیري می عطافآوري و ان ) در تعریف تاب2012مانسینی و همکاران( 
است از ظرفیت یک سامانه زیستی در تحمل اختالالت بـدون سـقوط در وضـعیت کنتـرل شـده توسـط       

هـاي   هاي مختلف زیست محیطی اسـت. در ایـن مقالـه مـروري بـر تعـاریف و شـاخص        شرایط و جریان
وع صـورت گرفتـه اسـت. از دیـدگاه     پذیري اجتماعی و اقتصادي و نظرات مـرتبط بـا ایـن موضـ     انعطاف

آوري  این اسـت کـه قـادر بـه انـدازه       پذیري و تاب نویسندگان شاخص مناسب براي اندازه گیري انعطاف
کند کـه متغییرهـایی    هاي کشورهاي مقابل باشد. فرض می گیري جذب شوك(تکانه) و یا کنش سیاست

نظـارت   -کـارایی بـازار اقتصـاد خـرد.      -الن. ثبات اقتصاد ک -کنند عبارتند از: که این تکانه را جذب می
کند. ثبات اقتصاد کالن مربوط به تعامل بین  توسعه اجتماعی . سپس این متغیرها را تعریف می -مناسب، 

کارآیی بازار اقتصاد خرد  برگرفته از اندازه گیري آزادي شاخص  -تقاضاي کل و عرضه کل اقتصاد است.
» تنظیم اعتباري، نیروي کار و کسب و کـار «است و تحت عنوان  )،2005و الوسون  Gwartneyجهانی(

حکمرانـی خـوب    -شـود.  گیري میزان فعالیت آزادانه، رقابتی و مؤثر بازار در سراسر کشور مربوط می اندازه

                                                        
1. Small Island Developing States 

  اند. ) توضیح داده شده2003جزئیات این دو همایش در کار بریگوگلیو( .2
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پذیري. حکومت مربوط در مسائلی مانند: حکومـت قـانون و حقـوق مالکیـت مربـوط       اقتصادي به انعطاف
دهد: استقالل قضایی. بی طرفـی دادگـاه. حفاظـت از حقـوق      نج  جزء را پوشش می. این مفهوم پشود یم

مالکیت معنوي، دخالت سیستم نظامی و سیاسی در حاکمیت قانون و یکپارچگی نظـام حقـوقی. شـاخص    
الذکر ثبات اقتصاد کالن، اقتصاد خرد کارایی بازار،  مرکب با در نظر گرفتن متوسط ساده از چهار جزء فوق

خوب و اجتماعی توسعه اجتماعی محاسبه شده است. تمام مشاهدات اجزاي شاخص با استفاده از حکومت 
هاي و در یک آرایه متغیـر خـاص بـا یـک طیـف از       تبدیل خطی استاندارد شده تحول. این تبدیل ارزش

  ».اند ) ارائه شدهBriguglio 2006( 1به  0مقادیر از 
هـا و یـا هجمـه     ي از آسـیب ریرپـذ یتأثاستعداد «گوید:  پذیري می ) در تعریف آسیب2003بریگوگلیو(

بهبـود سـریع و   «آوري عبـارت از   پذیري و تـاب  طور از نظر وي انعطاف همین» تخریبی نیروهاي خارجی
هاي مرتبط بـا   است. وي که از پیشگامان انتشار شاخص» واکنش جبرانی در برابر عوامل تخریبی خارجی

پـذیري زیسـت محیطـی،     گزارش خود سـه دسـته شـاخص آسـیب    است در 19951پذیري در سال  آسیب
کنـد. شـاخص    اي کوچک و در حـال توسـعه معرفـی مـی     اقتصادي و اجتماعی را براي کشورهاي جزیره

پذیري اقتصادي شامل باز بودن اقتصادي، وابستگی به طیف محدودي از صادرات و وابسـتگی بـه    آسیب
هـاي وارده بـه محـیط     ت محیطی نیز شـامل آسـیب  پذیري زیس واردات استراتژیک است. شاخص آسیب

آموزش و پرورش(سه شاخص به ترتیـب  -1پذیري اجتماعی نیز شامل:  زیست تمرکز دارد. شاخص آسیب
گیري قرار گرفتن تحت پوشش آموزش و پرورش دوم و سوم سطح سواد و بزرگساالن تحت تعلیم)؛  اندازه

گیـري جـرایم    م و امنیت اجتماعی،(با یک شاخص، اندازهنظ -3بهداشت (امیدبه زندگی در بدو تولد)؛  -2
تخصیص منابع(با چهار شاخص، انـدازه گیـري فقـر و فقـر      -4نفر جمعیت)؛  100000قابل تعقیب در هر 

مهندسـی ارتباطات(بـا شـاخص سـواد      -5مربوط به عدم آموزش ابتدایی، فقدان بیمه درمانی و بیکـاري؛  
  ؤلفه به دلیل ضعف تولید اطالعات تاکنون تهیه نشده است.م 10کامپیوتري) این شاخص مشتمل بر

هـا در    دار بودن آن بورینگر و همکاران با استفاده از یازده شاخص پایداري به بررسی سازگاري و معنی
)، ردپـاي محـیط   LPIها عبارتند از شـاخص زنـدگی سـیاره(    پردازد: این شاخص گذاري می عرصه سیاست

)، ESI)، پایداري محـیط زیسـت(  HDI)، شاخص توسعه انسانی(CDIشهري()، شاخص توسعه EFزیست(
، شاخص رفاه اقتصادي پایـدار/  EVI)پذیري محیط زیست( )، آسیبEPIشاخص عملکرد زیست محیطی(

) و تولیـد ملـی خـالص وسـبز     GS)، پس انـدازحقیقی( WI)، رفاه آسایش(ISEW  /GPIپیشرفت حقیقی(
 ,Cash et al.,, Parris and Kates, 2003ار محققینـی چـون(  ). کاراینان توسعه کEDPتعدیل شده (

and Moldan et al., 2004   با تمرکز بر نرمالیزه کردن ،تجمیع و وزن دادن متغیرهاي مـورد اسـتفاده (
داران  گونـه از مهـره   1100جمعیـت   2000است. شاخص اول به نام تنوع زیسـتی رونـد حیـات بـیش از     

کند. شاخص ردپاي محیط زیست نسبت منابع مورد نیـاز   را ارزیابی می هاي شیرین خشکی، آب دریا و آب

                                                        
1.  World Development of September 1995 (Briguglio, 1995) 
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گیرد. شاخص توسعه  گیري از پایداري زیست محیطی اندازه می یک اندازه عنوان بهبه منابع در دسترس را 
ها، اتالف دوگانه آب و خاك، سالمت دوگانه امید بـه زنـدگی و    شهري شامل پنج زیر شاخص زیرساخت

ادان، شاخص دوگانه آموزش شامل سواد و ثبت نام در مدارس و تولید شهري که لگـاریتم  مرگ و میر نوز
تولید ناخالص داخلی شهري است. شاخص توسعه انسانی نیز طبق تعریف برنامه توسعه سـازمان ملـل در   

است. شاخص پایداري محیط زیست به توانـایی یـک کشـور بـر حفـظ ارزش منـابع زیسـت         2005سال 
شـود. شـاخص عملکـرد زیسـت محیطـی سنجشـی از اثـرات         مدت چند دهه مربوط می محیطی خود در

کنـد.   هاي زیست محیطی و سالمت انسان است و ارتقاي زیست بوم را رصد می عملکرد سیاسی بر تنش
پذیري است.  معیار آسیب 10معیار مقاومت و  6معیار خطر،  32پذیري محیط زیست شامل  شاخص آسیب

پـذیري   معنی انعطـاف  (به7پذیري پایین) و عدد پذیري باال و آسیب به معنی انعطاف(1عدد این شاخص بین
شود، شـاخص رفـاه    ها محاسبه می جزء وزن واحدي دارند و میانگین آن 50پذیري باال) هر  پایین و آسیب

مصرف تورم زدایی شده خانواده است. سري  ISEWاقتصادي پایدار / پیشرفت حقیقی نقطه شروع براي 
توسط پنج دسته تعدیل شده » GDP«اي از مقادیر مصرف است که براي به دست آوردن  نی مجموعهزما

هاي اقتصادي: که در درآمـد ملـی ناخـالص مرسـوم شـمارش       است شامل: الف) توزیع درآمد؛ ب) فعالیت
ص ي اقتصادي؛ پـنجم) در نظـر گـرفتن تخصـی    ها تیفعالاند؛ ج) تعدیالت زمانی؛ د) آسیب ناشی از  نشده

شـوند.   دهی استفاده مـی  ها پس از نرمالیزه شدن و وزن گذاران. مجموع داده سرمایه خالص خارجی سرمایه
شاخص رفاه آسایش بر این فرض استوار است که محیط زیست سالم الزم براي انسان سـالم اسـت لـذا    

انش، فرهنـگ  شود: بهداشت و جمعیت، رفاه، د یک میانگین حسابی است که از پنج جزء ذیل تشکیل می
جزء سـرمایه تولیـدي، سـرمایه انسـانی(دانش، مهـارت و...) و       3اندازحقیقی شامل  و جامعه، شاخص پس

سرمایه طبیعی(منابع و غیره) است. شاخص تولید ملی خالص و سبز تعدیل شده که در سـه گزینـه تهیـه    
ملـی خـالص دوم کسـر    شده است. یکی باکسر استهالك زیست بوم از منابع طبیعی براي محاسبه تولید 

هـاي تخریـب    هاي بازگشت منابع طبیعی به حالت اول دوره از تولید خالص ملی و سوم کسر هزینه هزینه
  1محیط زیست با روش تمایل به پرداخت.

اقدام به تهیه شاخص توسعه انسانی نمـوده   1960از دهه  UNDP(2برنامه توسعه سازمان ملل متحد(
دانش(نـرخ بـا   -زندگی طوالنی و سـالم(امید بـه زنـدگی در بـدو تولـد)،     است که مشتمل بر سه سه جزء: 

اسـتاندارد شایسـته زندگی(سـرانه    -)،3/1و ثبت نام در مدارس با ضریب  3/2سوادي بزرگساالن با ضریب
اقـدام بـه    2005). بانک جهانی نیز از سـال  PPPتولید ناخالص داخلی بر اساس برابري قدرت خرید دالر(

کند کـه در آخـرین گـزارش یعنـی      می 3)2013ت عنوان گزارش  وضعیت کسب وکار(انتشار گزارشی تح
 ـهاي اقتصادي کشورها استفاده نموده است:   شاخص ذیل براي سنجش شرایط فعالیت 10از 2013سال 

                                                        
1. willingness-to-pay methods 2. United Nations Development Programme 
 

3. Doing Business 
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سـهولت پرداخـت   ـ   دسترسی بـه انـرژي الکتریکـی   ـ   اخذ مجوزهاي ساخت و سازـ   شروع کسب و کار
  .ورشکستگیـ  تجارت فرامرزيـ  حمایت از سهامدارانـ  اخذ اعتبار ـ ثبت مالکیتـ  مالیات
  

  پذیري براي کشورهاي اتحادیه اروپایی گیري آسیب هاي پیشنهادي براي اندازه شاخص. 1جدول 
  هاي آینده زمینه براي توسعه  ها) منابع داده ومعیارها (  نوع دارایی

  سرمایه
  اقتصادي

  نیستنسبت جمعیتی که مالک خانه خود  -
  ي جاري فقیرندها ییدارانسبت جمعیتی که از نظر  -

  تعداد افراد فقیر از نظر ثروت -
  هاي جاري تعداد افراد فقیر از نظر دارایی -

  سرمایه
  بشري

ی به ابی دست ISCED 3نسبت جمعیت با کمتر از  -
  آموزش و پرورش

ــرورش      ــوزش و پ ــاتی آم ــک اطالع ، OECD(بان
  نظرسنجی نیروي کار ملی)

نسبت دانش آموزان ناموفق براي رسیدن به سـطح   -
PISA 2 مهارت  

 در خواندن و ریاضیات 
هاي سـواد آمـوزي و    نسبت  بزرگساالن فاقد مهارت-

 حساب پایه
ــراد   - ــبت اف ــزرگنس ــال ب ــدودیت در  س داراي مح

  هاي روزانه با توجه فعالیت
  به مسائل مربوط به سالمت 

 هاي ناشناخته مهارت
  
  
 

 بهداشت روان
  

  سرمایه
  اجتماعی

نسبت افرادي که تماس(از راه دور، و یـا چهـره بـه     -
  چهره)  با دوستان 

  یا خانواده ندارد
حسابرسـی   ونسبت مردمی که هنگام نیاز هیچ کمـک   - 

 ندارند
  نسبت مردم ساکن در مناطق با اعتماد اجتماعی کم -
  (گالوپ. کیفیت اروپایی از بررسی زندگی) 

  ضعیف و یا توسعه یافتههاي  تعداد شبکه
میــزان در حــال اجــرا و قابــل مقایســه بــا 

ــاس ــرمایه   تم ــایج س ــاعی و نت ــاي اجتم ه
  اجتماعی

  هاي دارایی
  گروهی

  هاي پزشکی نسبت مردمی که گزارش کرده که مراقبت - 
  مورد نیازشان  برآورده نشده 
مـورد یـا  بیشـتر از خـدمات      2نسبت مردمی که از -

  .اند تر محروم شده ضروري

هـاي شـهري یـا روسـتایی      میزان نابرابري
  اجتماعی و اقتصادي،

هـاي دیگـر در دسترسـی بـه      و یا نابرابري
  خدمات عمومی

پـذیر هسـتند، یـا     تعداد کسانی که آسـیب -
  ها واجد آن

  شرایط نیستتند و یا در غیر این صورت از
  هاي اجتماعی و یا منافع اشتغال کمک

  اند. محروم شده
  کنند اي که  دریافت می اجتماعیهاي  یا کمک

  دهد. ها را نمی کفاف نیازهاي آن
    Morrone et al,2011, p.96 ماخذ
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ي دیگري در زمینه تفسیر وضعیت اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطـی  ها گزارشهمچنین 
پـذیري زیسـت    تحت عنوان شاخص آسیب» SOPAC 2004« و ابعاد دیگر وجود دارد. از جمله گزارش 

پذیر، در معرض خطـر و   پذیر، آسیب پذیر، بسیار آسیب محیطی که کشورها را به پنج دسته به شدت آسیب
پـذیري و   ) در تحقیق خود راجع به آسیب2011پذیر تقسیم نموده است. آدولفو مورون و همکاران( انعطاف
هایی در ابعاد سرمایه اقتتصادي، سرمایه انسانی و سـرمایه   ي اتحادیه اروپا شاخصکشورهاپذیري  انعطاف

هاي مربوط به این چهار گـروه در جـدول    اند. شاخص هاي عمومی/گروهی معرفی کرده اجتماعی و دارایی
  اند. ذیل درج شده
)، سـیزفان وسـترن و گـزارش    2012)، میکائیال سایسـنا( 2010طور گزارش هیل و همکاران( و همین

در ابعـاد  » آوري بشـري  پـذیري و تـاب   به سوي انعطـاف «) تحت عنوان 2011ازمان ملل(برنامه توسعه س
) دربـاره  2012پـذیري اقتصـادواریک پنـوت و همکـاران(     پـذیري و آسـیب   هـاي انعطـاف   معرفی شاخص

  اند. هاي کشاورزي منتشر شده پذیري سامانه پذیري و آسیب هاي انعطاف شاخص
متغیرهـاي اقتصـادي و تفسـیر وضـعیت اقتصـادي،       سـازي  تحقیقات فراوانی در خصـوص شـاخص  

هـا   اجتماعی، زیست محیطی و سایر ابعاد دیگر انجام شده که به دلیل لزوم رعایت اختصار امکان مرور آن
پذیري و استقامت با رویکرد مشابه در ادبیـات علـم اقتصـاد در     آوري، انعطاف نیست. در زمینه مفهوم تاب

شناسی و سایر شاخه نیز سوابق خوبی وجـود دارد   نشناسی، روا ، جامعهعلوم دیگر چون فیزیک، مهندسی
عالوه محور این مقاله تولید شاخص متناظر تعاریف بود کـه   ها نیست. به که در این مجمل امکان طرح آن

  شوند. هایی درباره اقتصاد مقاومتی معرفی می در بخش بعدي شاخص
آمده به تناسب نیاز  وجود بهخوشبختانه با اقبال جدیدي که در زمینه تولید علوم انسانی اسالمی بومی 

هایی براي ارزیابی وضعیت متغیرها، و بـه   سنجه عنوان بههاي اقتصادي  روز در زمینه ادبیات تولید شاخص
هـاي تحقیقـی    گـزارش خصوص مقایسه وضعیت مطلوب با وضعیت موجود  با رویکرد به اقتصاد اسالمی 

هـاي توسـعه    شود. خلیلیان اشکدزي در کتـاب شـاخص   مفیدي تهیه و منتشر شده که به برخی اشاره می
گروه شاخص همراه با چندین زیر شاخص محاسباتی را معرفی نموده است. وي  5اقتصادي از دیدگاه اسالم 

شاخص را معرفی و متناظر هرکدام  هاي ارزیابی تسهیل مبادالت در بازار اسالمی شانزده در کتاب شاخص
ها را تشریح کرده است. سید عباس موسویان در فصل سوم  محاسبه آن نحوهنماگرهاي الزم را معرفی و 

هاي عملکردي بانکداري بدون ربا پرداخته  هاي ارزیابی بانکداري اسالمی به معرفی شاخص کتاب شاخص
شاخص صداقت در بازار اسالمی و نعمت اهللا پناهی  است. سید محمد کاظم رجایی و همکاران در کتب خود

  بروجردي به موضوع شاخص تکریم مشتري در بازار اسالمی پرداخته است.
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  زدایی از اقتصاد کشور پذیري و ضرورت آسیب آسیب
افزایش فاصله طبقاتی درآمدي و ثروت محصول سه علت است یکی حقـوقی  بنـام مالیـات کـه گرفتـه      

هاي گوناگونی چـون داللـی و    هاي اقتصاد با شیوه ی است که با کمین سر گردنهشود و دیگري سهم نمی
سفته بازي، رانت، موقعیت و فرصت اقتصادي ویژه، احتکـار، اختفـاي اطالعـات، سـیاه نمـایی در بـازار،       

شود و علت سوم ترکیب این دو علـت اسـت.    اختالل در نظام عرضه و تقاضا و امثالهم نصیب عاملین می
بـدیل   کند. اول فقدان یک دولت اقتدارگرا با قـوه بـی   ها را نیز چهار عامل ایجاد می لی این پدیدهبستر اص

تواننـد گرسـنه    تنظیم بازار، دوم بیکاري که مولد مشاغل کاذب براي ارتزاق است و چـون بیکـاران نمـی   
گی و دسـت بـه دسـت     هترین مرحله آن یعنی واسط در بازار به ساده» از تولید تا مصرف«بمانند در فرایند 

کنند. این سـهم از جیـب    کردن کاال متوسل شده و سهمی به نام سود باد آورده برداشته و نصیب خود می
شـود. سـوم عامـل خـارجی و تحریکـات       طور ناخواسته برداشت می مصرف کننده و تولید کننده اصلی به

همه جانبه دشمن علیه نظام بـر   اي مثل شرایط کنونی هجمه سازمان یافته عوامل دشمن در شرایط ویژه
هاي خـرد و کـالن کـه     حق جمهوري اسالمی و چهارم فقدان ظرفیتی سهل و جذاب براي جذب سرمایه

وجود احتمال فقدان یک موج از قبل سازمان یافته به مصداق  رغم بهاین روزها با افزایش حجم نقدینگی 
سـاز سـوداگر و یـا     از جانب یک عامـل جریـان   شوند که با هر بادي که می نیرالمؤمنیامهمج رعاع کالم 

افتند. این عمل قدرت تخریـب   دشمن اخاللگر راه بیافتد اینان نیز چشم بسته به دنبال این موج به راه می
  غافلند. مسئلهبسیاري از این  متأسفانهو  کند یمتک سوداگران را در بازار ناخودآگاه چند برابر 

تجربه آشوب در وضعیت بازار کاال، خدمات، ارز، سکه، مسکن و کلیه بازارهاي دیگر با شرایط کنونی 
که نظام با هجمه همه جانبه دشمن به خصوص اقتصادي مواجه شده و ادامه این شرایط امنیت اقتصادي 

همچنـان بـا    کند غیر قابـل تحمـل اسـت. متأسـفانه برخـی      تر امنیت ملی را دچار خدشه می و از آن مهم
داري حاضر نیستند به پذیرنـد کـه شـعار     هاي ریخته شده در زباله دان تاریخ اقتصاد سنتی سرمایه توصیه

آزادسازي اقتصاد به معناي از پشت بستن دست دولت اقتدارگراي با قدرت تنظیم بـازار و حمایـت کننـده    
سـاله اروپـا فقـط کلـه زیبـاي       200شکست خورده است. متأسفانه اینان از این کوه یخی هیکل اقتصـاد  

سال هنوز حاضـر   200اند و غافلند که در این  هاي ترجمه شده خوانده و دیده شعارگونه آن را که در کتاب
به کوتاه آمدن از حمایت همه جانبه از صنایع و تولیدات خود نیستند. در این حمایت همـه ابـزاري یافـت    

ام اتحادیه اروپایی براي ممانعت از واردات تا رصد لحظـه  شود از پرداخت مستقیم تا تشکیل حصار به ن می
گرفتنـد   به لحظه ارزش پول ملی. ولی از آنجایی که اینان بر خالف نظام الهـی ره اقتصـاد ربـوي را پـی    

اي(حفظه اهللا تعالی) پیش بینـی   الهی به سراشیبی سقوط افتاده و چه زیبا امام خامنه اکنون به حول و قوه
آیند. در این اقتصاد بازار پول بـا خـوش نشـینی تـام بـه       از این بحران سالم بیرون نمی فرمودند که دیگر
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افتد بدون اینکه اتفاقی در  اي سرخود و چموش به ترقه بازي وآتش بازي با اوراق بهادار می صورت جزیره
ي  شـده زرگ سرزمین اصلی یعنی بخش حقیقی اقتصاد بیافتد و آب از آب تکان به خورد.اکنون این بازار ب

حبابی، ترکیده و با خود سیلی بنیان کن از عوامل بیکار شده بازار اعم از نیـروي کارسـاده، نیـروي مـاهر،     
سرمایه و نقدینه را عاطل و باطل بر سر دولت و بخش حقیقی بخت برگشته بـی تقاضـا دمـر کـرده و راه     

ان صهیونیست نخواهند پـذیرفت کـه   ها نیز تنها تشدید کننده بحران است. و هرگز بنگاه دار هاي آن حل
ها است دنبال شود. چرا ما باید این تجربـه را دنبـال کنـیم؟ غلبـه      راه حل منطقی که بر خالف منافع آن

بخش داللی و بازرگانی مدار باطلی است که عنان اقتصاد ما را از دست متولیان اقتصاد و متصدیان تولیـد  
رز است. از زمسـتان دو سـال گذشـته تـاکنون قـدرت خریـد       گرفته است. یکی از مصادیق آن داللی با ا

صاحبان درآمد ثابت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. ثالثاً بایستی نرخ ارز بر اساس قدرت برابـري  
شد. تبعیت قیمت از نرخ بازار که کـاذب اسـت خـود     هاي مهم تجاري سنجیده و تعیین می خرید با طرف

  اذب است.  نوعی شخصیت دادن به بازار ک
هاي همه  هاي کار آفرینی با حمایت اي با بیکاري مستلزم ایجاد تشکل شکی نیست که برخورد ریشه
هاي سـنتی ایـن    گذاري، فنی، یدي، مدیریتی و ... است. با وجود دستگاه جانبه دولت و تسهیل امر سرمایه

د و تحـول اقتصـادي چـون    پذیر نیست. همچنان خأل وجود اجراي محورهاي ساماندهی اقتصا امر امکان
ویژه  هاي تحول بانکی، نظام گمرکی، نظام توزیع، کنترل بازار، نظارت بر بازار و وظیفه تنظیم بازار به طرح

بازار ارز با جمع کردن نیاز حقیقی ارزي از بازار و تأمین تمـام تقاضـاهاي واقعـی ارزي، خـروج از منطقـه      
سـازي نظـام بارکـد کـاال،      ر مبادالت دو و چند جانبه، پیـاده مبادالت دالر و یورو و جایگزینی پول ملی د

کنندگان و ... که در برنامه دولت قرار  ها در بخش حقیقی تولید همسان مصرف ي حقیقی یارانههدفمندساز
روز زیان تأخیر اجـراي ایـن اصـالحات اساسـی نصـیب اقشـار        شود و متأسفانه روز به داشتند احساس می

 شود.  ضعیف مردم می

  نواع رانت در بخش داللی و بازرگانیا
هاي سـودآور   هاي بیماري در اقتصاد ما غلبه بخش داللی و بازرگانی است که مجال فرصت یکی از ریشه

هاي اقتصادي تولید در اقتصاد ربوده است. در مقـام   اقتصاد را مانند یک سیاه چاله کیهانی از سایر فرصت
ـ   کش زحمتهاي تولیدي، یک کشاورز  ها، در بخش فعالیت مقایسه با این فرصت  کبا معطلی و خـواب ی

برد اما در مقابل یک تـاجر بـا گـردش یـک      ساله سرمایه خود تنها و تنها و حداکثر بیست درصد سود می
برد. این در حالی است که کشاورز تولید کننده کاالي ضروري  و  % نیز سود می 200روزه سرمایه حتی تا 

هاي حمایت از امنیت غذایی اقشار مستضعف  است و در این بازار به دلیل انگیزهعامل امنیت غذایی مردم 
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ها تحت کنترل دولـت قـرار دارنـد. بـر عکـس در بخـش داللـی و         ها و هم قیمت ستاده هم قیمت نهاده
% سود داشـته باشـند(که   20بازرگانی و خدمات اصوالً دولت هیچ کنترلی ندارد. اگر با فرض محال هر دو 

ل تاجر پیشه فرض محالی است!) و سرمایه دالل نیز یک روز معطل و درگیر باشد نسـبت سـود   براي دال
است! اگر با اغماض، خواب سرمایه در گردش و درگیري سرمایه دالل را  ربراب 365دالل به سود کشاورز 

ـ   برابر می 12روزه فرض کنیم نسبت سود دالل به سود کشاورز  30 ا ایـن  شود که این هم فاجعه اسـت. ب
هاي مفید  روانه شود و دیگر چه مجالی بـراي   ماند تا سرمایه به سمت فعالیت اي باقی می وجود چه انگیزه

ماند؟ با وجود این جاذبه کاذب عظیم انحصار سود طبیعـی اسـت کـه نقـدینگی،      رشد و بالندگی تولید می
طور تام و  ابزارها و نهاده تولید به ها سرمایه در گردش، نیروي کار ماهر و نخبه و حتی ساده گذاري سرمایه

جاي این عرصه را واردات پر  زمان همهاي داللی جمع شوند و عرصه تولید تخلیه شود.  کامل گرد فعالیت
یابند و هم الگـوي   کند که در این وضعیت هم دالالن در کمین این وضعیت به مراد بهتري دست می می

کنـد. یکـی از    جاد کرده و اکنون رغبت بیشتري نیـز پیـدا مـی   مصرفی غلط زمینه و بستر آن را از قبل ای
). این 2هاي اقتصاد است(نمودار شماره دورهاي باطل اقتصاد ما همین غلبه بخش بازرگانی بر سایر بخش

کنـد. نـه قـانونی بـراي      زیر بخش به مثابه یک مجرم فراري است که در هر جا سر در بیاورد تخریب می
شده و نه قانون گذار با او کاري دارد. دولت نیز خود با خود سانسوري دیکتـه   کنترل سهم سود آن تعریف

ها باید تعادل بر قرار کنـد. و   شده، خود را در بازار خلع سالح کرده و به غلط اعتقاد دارد که مکانیزم قیمت
بایـد جهـنم را   اعتقادي به ضوابط اقتصاد اسالمی ندارد. گویی(نستعوذ باهللا) خداوند تبارك و تعـالی نیـز ن  

گذارنـد!! دولـت    کرد زیرا گویی این بشر اصالً اهل طغیان نیست و دنیا به کام همه امورات را می خلق می
خواهد رقابت همه کارها را حل کند. در حالی که از منظر اقتصاد اسـالمی در نظـام    کند که می توجیه می
ه ضعفا است. در این وضـعیت نـابرابري،   عین ظلم ب» رقابت«عدالتی حاکم باشد طرح  اي که بی اقتصادي

  رقابت به معنی میدان دادن به اقویا براي غلبه بر ضعفاست. به قول موالنا:
  کنوانگهان در جـــــــمع گندم جوش     کنجــــــــــان دفع شر موش  يااول 

در برخورداري اول باید دفع موش کرد بعد باید به فکر انباشت گندم در انبار شد. اول برقراري عدالت 
ها و دادن فرصت برابر به ضعفا در مقابل اقویا و سپس زمینه رقابت باید فراهم شود. امروزه شـعار   فرصت

کمک به تقویت بخش خصوصی کار را بر دولت نیز مشتبه کرده و به جایی رسیده کـه مـا شـاهد امتیـاز     
اي بسیاري نصـیب بخـش   ه هاي مستمر بخش داللی به جاي بخش خصوصی تولید هستیم. رانت گیري

است. رقم فرار مالیاتی طبق برآورد شیخی و » فرار مالیاتی«ترین آن  ترین و بزرگ شود که مهم بازرگانی می
هـاي   شوند. رانـت  هاي مجانی به اینجا ختم نمی رسد. اما این بهره درصد می 50) بیش از 1393همکاران(

  اند. مورد شناسایی و معرفی شده 15اران بیش از بسیار بزرگ دیگري وجود دارد. در گزارش شیخی و همک
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  .2جدول 
  توضیح پیامدها  هاي بخش داللی و تجاري و خدماتی رانت  ردیف

  گذاري توسط دالالن بازار و کسب  نرخ  فقدان کنترل قیمتی از سوي دولت  1
  هاي نجومی سود نرخ

  دنیا متوسط سود بخش توزیع در  درصد 20سازي غیرمتعارف کسب سود  عادي  2
  درصد است 5کمتر از  

  میل مفرط به واردات که عموماً موجب سرکوب   فقدان کنترل واردات  3
  تولید داخلی شده است.

  توزیع کننده خود قیمت گذار بازار است.  فقدان کنترل قیمتی بر فروش  4
  نه دولت و نه تولید کننده 

  میل شدید وارداتی  

  به انگیزه کسب سود غیر متعارف، استفاده از 
  هاي نرخ ارز مرجع، مبادالتی و بازار  تفاوت

  هاي وارداتی، سوء استفاده از فقدان آزاد، پرسانت
  اطالعات قیمت کاال توسط مصرف کننده 

  قلم کاال تعرفه  350در حال حاضر تنها   هاي بازدارنده ورود کاالهاي غیر ضرور فقدان تعرفه  5
  درصد دارند. 10بیش از 

  به خصوص سیطره بر مناطق آزاد  هاي وارداتی چنبره بخش داللی و توزیع بر گلوگاه  6

  با فشار دالالن طرح بارکد کاال(شبنم)   فقدان طرح شناسایی جریان ورود و خروج کاالها  7
  در دولت یازدهم ملغی شد.

    ي سرمایها قهیدقگردش   8
  1390ها در سال  طبق گزارش عملکرد بانک  تسهیالت پولیدرصد  60غصب بیش از   9

هاي  چنبره بر نظام توزیع و مغلوب شدن سیاست  10
  تنظیم بازار توسط بخش تولید

  با گرفتن کامل ابتکار جدول زمانی و مکانی 
  توزیع عمالً نبض بازار بدست بخش خدمات توزیعی است.

  وجود کمبود نقدینگی در بخش تولید حجم عظیم نقدینگی با  چنبره بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد  11
  در دست این بخش است 

سازي و کتمان  فرار مالیاتی با پنهان کاري، حساب  12
  درآمد وسود 

  با وجود اینکه بخش خدمات در حساب تولید ناخالص ملی اقتصاد
  پردازد درصد مالیات می 7درصد است. ولی تنها  50 

  هاي غیر  هاي سود غیر متعارف در این بخش بانک نرخ  هاي ربوي و شبه ربا فعالیتشویی و  پول  13
  ربوي ما را نیز به دام طمع ربح انداخته است.

  این بخش جوالنگاه بخش مجازي اقتصاد است.  بازي، مبادالت پول با پول و گرداب پولی سفته  14

  نصیب بخش داللی و تجاريبیشترین استفاده   بخشودگی مالیاتی و جوایز صادراتی  15
  استفاده را دارد. نیتر کمشود و تولید کننده  می 

    سایر موارد دیگري که نیاز به بررسی بیشتري دارند  16
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همه موارد بر شمرده رانت حاکی از وجود یک چرخه و دور باطل بر اقتصاد کشور است که در نمـودار  
طور نقش مؤثر این بخش عنـان گسـیخته در تخریـب چنـد دهـه       ترسیم شده است. همینذیل  1شماره 

 2گذشته الگوي مصرف سبب تقویت میل به مصرف کاالهاي وارداتی شده است کـه در نمـودار شـماره    
  شود. مشاهده می

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دور باطل حاکمیت بخش داللی بر اقتصاد .1نمودار 
 1393شیخی و همکاران،  مأخذ:

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ی وارداتدور باطل الگوي مصرف  .2نمودار 

 1393شیخی و همکاران،  مأخذ:

الگوي مصرفی 
 وارداتی

وفور کاالهاي   
 وارداتی در بازار

هاي تولید افت فرصت
 داخلی

فقدان سیاست 
قیمتی، پولی، 

ارزي، درآمدي و 
مالی کنترل تجارت 

 خارجی و داخلی

تقاضاي مؤثر براي 
 کاالهاي وارداتی

میل شدید واردات در 
 بخش داللی و بازرگانی

هاي فرصت
اعتباري و 
 بانکی در

هاي سود بادآورده فرصت
و غیرمتعارف در بخش 

 داللی

وجود سود 
بادآورده در 

بازرگانی داخلی 
 و خارجی

افزایش بیشتر 
 سودآوري بازرگانی

افزایش شکاف 
سودآوري بین 

بازرگانی و 
 هاسایر بخش

 
ها جذب سرمایه
 در بازرگانی

کاهش فرصت 
اقتصادي سایر 

ها در بخش
ها کسب مهارت
 براي رقابت

گذاري در کاهش سرمایه
 هاسایر بخش
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توانست ردیاب مهمی براي عدم غش در تجارت و زمینه  امتیازاتی چون حذف طرح بارکد کاال که می
باشد و یا امتیازاتی چـون بخشـودگی مالیـاتی صـادراتی کـه فقـط       هاي مالیاتی  خوبی براي شناسایی پایه

هـاي بـارز انـواع رانـت در بخـش       رساند. از نمونـه  اي نمی به تولید کنندگان بهره وشود  نصیب تاجران می
  بازرگانی و داللی است.

کند که تناسب اجزاي اقتصاد رعایت شود افراط و تفـریط خـالف    اصوالً حکم واجب کفایی اقتضا می
شـود. متأسـفانه بـازکردن     حکم فقهی و خالف عدالت اقتصادي است و در این صورت موجب فسـاد مـی  

» خـط داللـی سـازي   «تـر کـردن    سازي سبب هر گسـترده  میدان جوالن بخش داللی به بهانه خصوصی
گذارد عمـدتاً نماینـدگان تـاجر     شده است. در جلساتی که دولت براي تشویق بخش خصوصی میاقتصاد 

شـود کـه بایـد بـه اکثـر ایـن خواسـته         هاي طیف بازرگـانی مطـرح مـی    پیشه حضور دارند و تنها خاسته
ی بخش داللی نام نهاد و لـذا نماینـدگان تولیـد در خـارج از گـود جلسـات بـه ایـن امتیـازات          خواه ادهیز

دور باطل  غالبتترین موانع اقتباس راهبرد اقتصاد مقاومتی همین  رکورانه اعتراض دارند. یکی از بزرگکو
  دهد.  داللی است زیرا مجالی براي ورود فعاالن اقتصادي به تولید نمی

مشکل اصلی را باید در غفلت از فرامین الهی دانست. جایی که دولـت تعریـف مشخصـی از وظـایف     
شود. طبیعی اسـت و الزمـه    یله بودن بخش داللی آفت جان اقتصاد می وشته باشد رها  خود در نظام ندا

افتد. مثالً  آن علت، همین معلول است. و جالب اینکه خود دولت با این غفلت به زحمت و تعب بزرگی می
ـ     طرح توزیع سبد کاال که این روزها بال و دغدغه اصلی دولت شده کمک و یارانه ه اي اسـت کـه دولـت ب

کند و تنها و تنها به این دلیل ایـن کمـک تبـدیل بـه کمـک       قصد جبران قدرت خرید ضعفا پرداخت می
با پرداخت این کمـک بـه صـورت     ترسد یمشود که دولت توان کنترل قیمت کاالها را ندارد و  جنسی می

خنثی سازد. بـا   با افزایش نقدینگی، قیمت امثال این کاالها افزایش و اثرات این کمک را زمان همنقدي، 
از خود سبب وبال شـدن  » نظارت، کنترل، ارزشیابی، تنظیم بازارحمایت و ارزیابی«سلب وظیفه حاکمیتی 

بایـد بـاور   ». خیـز تو خود حجاب خودي حافظ از میان بر«این مشکالت بر خود شده است. به قول حافظ 
می نقش و اندازه دولت و دیگر ابعاد نمود که تا زمانی که در چارچوب منشور حکیمانه و الهی اقتصاد اسال

اقتصاد باز تعریف نشود وضعیت اقتصاد رو به بهبودي نخواهد رفت. جا دارد که طراحان الگـوي اسـالمی   
هاي اقتصاد مقاومتی به این ضرورت و فوریت این ضرورت توجه ویژه  ایرانی پیشرفت در راستاي سیاست

نظام حاکمیتی ما نیاز به رجال خودبـاور بـه اقتصـاد اسـالمی      در کوتاه مدت در ونمایند. اما در وهله اول 
شکستشـان بـر    2008هاي اقتصاد غرب که عمالً پس از بحران زمستان سـال   بستن به نسخه لداریم. د

 النـاس  حـق مال شد جزء پشیمانی و شرمندگی در محضر خداوند تبارك و تعالی و مدیون شدن به مردم و 
  چیزي در بر نخواهد داشت. 

هاي مـالی، پـولی و درآمـدي دولـت را هماننـد       با این حال ادامه وضعیت فعلی عمالً هرگونه سیاست
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سازد. زیرا جاذبه سودهاي غیر متعارف در بخش داللی، کنـز در ایـن    ي قبلی ابتر میها دولتگذشته و در 
ی ساخته که تـا بـه   بخش، وجود اکثر قشر غنی و فرار کننده از مالیات در این بخش و... از این طیف قدرت

هاي دولت را بر هم زده و ضـد   حال با موج آفرینی و حرکات انفجاري ایذایی در اقتصاد تار و پود سیاست
را بر اقتصاد غالب کرده است. چرا نباید توجه داشته باشند که اگر این بخش مالیات بپردازد  ها استیسآن 

اش یک برنامه اصالح نظام مالیـاتی توسـط دولـت     اصالً نیازي به صدور نفت نیز نخواهیم داشت؟ الزمه
ها در این بخش سبب خلق سود غیرمتعـارف چنـد صـد درصـدي در بخـش       است. رها و یله شدن قیمت

 دانستند. داللی است که مرحوم شهید دکتر بهشتی آن را ربا می
ارف اجحاف بـه  خداوند تبارك و تعالی ربا را در اقتصاد تحریم نموده است. امروزه کسب سود غیر متع

اجحـاف   عـدم  « توافق طرفین معامله پس از خریدار است. در فتواي حضرت امام خمینی(سالم اهللا علیه)
و  باشـد  مشخصـی اعـالم نکـرده    کاالیی قیمتشرع براي  شرط شده است. در شرایطی که » به خریدار

مـانعی بـراي    و توافقی است عامله مو اجرا کند  تواند ینمدولت نیز  وظیفه حاکمیتی خود را باور ندارد و یا 
به خریدار و کسـب سـود غیـر متعـارف      اجحاف نرخ گذاري در بخش خدمات داللی و توزیع وجود ندارد،

  . شود می مصداق ربا
، 30هـایی در دهـه    سر گذاشته است، بحران بحران را پشت 124بیش از داري تاکنون  الگوي سرمایه

گونه  هاي دیگر که در تار و پود اقتصاد این و بسیاري بحران 1998، 70هاي جهانی اول و دوم، دهه  جنگ
ها عبور کنند. این در حالی اسـت کـه    ها توانستند با مدیریت از این بحران کشورها نفوذ کرده بود، ولی آن

 ریـزي دقیـق نیـاز دارد.    ها آنقدر حاد نیست و تنها به اجماع یکپارچه و برنامه شرایط امروز ما نسبت به آن
به این شرایط نیز کار خیلی سختی نیست، چرا که امکاناتی فراتر از تـوان مـا نیـاز نـدارد و بـا       یابی دست

توان به آن دست یافت. در واقع براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی،  همین امکانات و استعدادهاي موجود می
 ؛بسیاري از کارها را انجام نـدهیم  که نیازمند انجام برخی از کارها باشیم، نیازمند آن هستیم که بیش از آن

 براي مثال مدیریت اقتصادي کشور نباید در بازار نوسان ایجاد کند و به انتظارات تورمی جامعه دامن بزند.
 ،یخیشـ اولین قدم در اصالح نظام مدیریت اقتصاد کشور بازنگري جدي در نقـش و انـدازه دولـت است(   

هاي اقتصاد  در کتاب خصوص بهتی که در جاي جاي ادبیات هاي اقتصاد متعارف و سن ). طبق یافته1386
) و یـا بـه تعبیـر اقتصـاد     Public goodsبخش عمومی نوشته شده دولت وظیفه انجام کاالهاي عمومی(

. از جمله این وظایف در یـک تقسـیم بنـدي کلـی      المنفعه را به عهده دار هاي عام اسالمی وظیفه فعالیت
هـاي شـغلی، حمایـت همـه جانبـه، کنتـرل، ارزیـابی و         لی و خلق تشکلهاي شغ عبارتند از: خلق فرصت

ارزشیابی، نظارت، هدایت، تنظیم بازار، تنبیـه و تشـویق، وضـع مقـررات و قـوانین، اسـتفاده از ابزارهـاي        
ي وصول به اهداف اقتصاد مقـاومتی و تحـول   براسیاستی مالی، پولی و درآمدي و امثالهم است. لذا مثالً 

واقعی و مـؤثر از پیشـرفت و رشـد تولیـد داخلـی،       تیحمابخش حقیقی اقتصاد،  خصوص بهدر اقتصاد و 
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دهد و بـر اسـاس دسـتورات مترقـی      رییتغی و سنتی خود در اقتصاد را ستیبرالیلدیدگاه و نگاه  دیبادولت 
 ي بپردازد.اقتصادي ها بنگاهاز  تیحمااقتصاد اسالمی در نقش یک مادر به 

قرآن کریم بگیریم. در مواضع مختلفی دستور  زباید درس خود را ا دیتولاز  تیحماي کارهادرباره راه 
دهد که اموال عوامل انسانی صغیر(جسمی و فکري) و از جمله ایتام را مدیریت کنید و پس از ورود به  می

فان انسـتم مـنهم رشـداً    ها استقالل دهیـد(  مرحله رشد و کسب توانایی در مدیریت اموال شخصی به آن
طـور کامـل تغذیـه     سـال بـه   وآورد و د ). در نظام خلقت مادر فرزنـد را بـه دنیـا مـی    فعوا الیهم اموالهمفاد
لَـه رِزقُهـنَّ   والْوالدات یرْضعنَ أَوَالدهنَّ حولَینِ کَاملَینِ لمنْ أَراد أَن یـتمّ الرَّضَـاعۀَ وعلَـی الْمولُـود     کند( می

) و سـپس تـا   ...ِوالَ مولُود لَّـه بِولَـده   ولدها بهالَ تُضَآرّ والدةٌ  ها وسعبِالْمعرُوف الَ تُکَلَّف نَفْس إِالَّ وکسوتُهنَّ 
مرحله بلوغ و کسب توانایی امرار معیشت فرزند تحت حمایت پدر و مادر قرار دارد و در این مرحله مستقل 

). همـین  1391يمولـو  ،یخیشـ اً و مسـتقالً عـرض انـدام نماید(   شخصـ  دتا در بازار رقابـت، خـو   شود یم
سـال نیـاز بـه مراقبـت      وقانونمندي در خلقت حیوانات و گیاهان نیز وجود دارد. نهال کاشته شده الاقل د

جدي دارد. راه خروج از مدارهاي باطل اقتصاد چون حاکمیت اقویا بر شئونات بازار و یـا حاکمیـت بخـش    
درجا زدن تولید، کمبود سرمایه و دانش فنی و گرداب پولی و  وید و رکون و رکود هاي تول داللی بر بخش

دیـدگاه اقتصـاد    زالعاده اسـت. بـا حمایـت ا    تورم و سفته بازي و غیره مستلزم یک تالش جهادي و خارق
ی اسـالم اقتصـاد   اتیمنوتوانیم از این بن بست و مدار باطل خارج شویم. بلکه طبق  سنتی و متعارف نمی

ـ حمانقش یـک مـادر در اقتصـاد ظـاهر شـود و       رد دیبای اقتصاد، متول عنوان بهدر نظام خلقت، دولت   تی
هاي شغلی آغاز کنـد و حمایـت همـه     هاي شغلی و خلق تشکل و خط شکن را با خلق فرصت العاده خارق

مطلوب و  گاهیجابه  دنیرسهاي نوپا و خرده را تا  ي را به خصوص بنگاهاقتصادي ها بنگاهو  دیتولجانبه از 
  ی و استقالل به عهده بگیرد.خودگردانتوان 

) المنفعـه  عـام ی دولت در قلمرو وظایف کاالهاي عمومی (عموم فیوظای، سنتبراساس مبانی اقتصاد 
طور نسبی ایـن وظـایف مـد     ی خارج هستند. گرچه تاکنون بهخصوصوظایف بخش  طهیحقرار دارند و از 

ته ولی عمالً اکتفاي به این وظایف نتوانسـته کشـور را از مـدارهاي باطـل     نظر و عمل حاکمیت قرار داش
با توجـه بـه    کهي در اقتصاد است دیتولي ها تشکل، خلق تیحماوجه  نیتر بزرگاقتصادي خارج نماید.  

بـدون حمایـت بخـش     دیجدي ها تشکل جادیا امکاني اقتصادی کنوني ها تیفعالو مدار و چرخه  طیشرا
آیـد. البتـه ایجـاد     د ندارد. در واقع این عمل و خدمت از عهده بخش خصوصی بر نمـی عمومی(دولت)وجو

ی تیحمـا ي و مـادر ي نقـش  فایاي معنابه  بلکه. ستیني دولت برا دیجدي روینی استخدام معنبه  تشکل
هـا   ها تا مرحله بلـوغ اسـت. ایـن حمایـت     همه جانبه از آن تیحماو  ها تشکلي اقتصاد با خلق برادولت 

همانند چتري هستند که شامل کمک به تجمیع نیروي انسانی و ثبت فعالیت،کمک مالی، تسهیالت پولی 
شوند. اصوالً فلسفه وجودي  و اعتباري، آموزش حرفه، کمک تحقیقاتی، فنی و علمی، بازاریابی و غیره می
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تـوان انتظـار    ش در اقتصاد باید همین باشد و اگر از عهده این کار بر نیایند نمیهاي متولی هر بخ دستگاه
هیچ حرکت خط شکنی در اقتصاد را داشت. اگر در بیالن کار وزارتخانه متولی هر بخش آمـاري از تعـداد   

اهیم خلق بنگاه جدید و خلق مشاغل با این ابعاد نباشد. هرگز از مدار باطل رکون و رکود فعلی خارج نخـو 
رسیم. منابعی که بدین ترتیب از طرف دستگاه متولی هر بخش براي  شد و به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی

توان پس از بلوغ بنگاه و سود دهـی و   شود را می هاي تولیدي هزینه می هاي شغلی و تشکل خلق فرصت
پس گرفـت. در واقـع   اقساطی  صورت بهکار و کسب قدرت رقابت و چانه زنی  ورهاسازي در بازار کسب 
ها قابل جبران خواهد بود. این پیشنهاد در قالب یـک بسـته سیاسـتی اقتصـادي      هزینه  تمام این حمایت

). بـه  1385 ،یخیشـ تحت عنوان الگوي مشرق(الگوي مشارکت و رقابت) قبالً تهیه و پیشنهاد شده است(
 مسئلهسازي اقتصاد همین  ن راه مردمیترین و سازوگارتری توان ادعا کرد که بارزترین و عادالنه جرأت می

در چـارچوب اقتصـاد    کـه ی تیحمـا ي ها تیفعالهاي تولیدي است. البته  هاي شغلی و تشکل خلق فرصت
ـ حماو ابـزار   مکملي اقتصاد دارند و برای را جبرانی و میترممتعارف گفته شد نقش  ی محسـوب  اصـل  تی

ـ پی را بـا زمینـه عـزم ملـی     طرح دیتولاز  تیحماي برا نیهمچن. دولت موظف است شوند یم و  کنـد  ادهی
  .کندی منسجم اجرا استیسبسته  کرا با ی دیتولاز  تیحماو نقش  کاهشی را تورمانتظارات 

  برخی الزامات بهبود اقتصاد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادي
د و در یـک وضـعیت منفعـل و    نقشـی در تنظـیم بـازار نـدار     گونـه  چیهـ اگر در وضعیت کنونی که دولت 

خصوص صـدور نفـت خـام کشـور متوقـف شـود        برد اکثر مسیرهاي مبادالتی به می سر بهغیرمسئوالنه 
هاي جاري، افزایش نرخ  هاي عمرانی، مشکل در تأمین هزینه افتد عبارتند از: توقف فعالیت اتفاقاتی که می

زایش نـرخ ارز و دیگـري کـاهش حجـم تولیـد و      بیکاري، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم متأثر از اف
و در مجموع تورم هم ناشی از فشار هزینه و هم ناشی از فشار تقاضـا خواهـد بـود. رکـود      وارداتکاهش 

بیشتر در بخش تولید، افزایش حجم مطالبات معوقه بانکی و کاهش حجم تسهیالت و غیـره. در مقایسـه   
اتکا را به منـابع   نیتر کمشود زیرا اوالً این بخش  ي میآسیب متوجه بخش کشاورز نیتر کمها  بین بخش

هاي پیشین و پسین خـود را دارد. در مقابـل بیشـترین     اتکا به صنایع و زیربخش نیتر کمارزي دارد. ثانیاً 
شود که باالترین سهم وابستگی را به منابع ارزي دارند. با طرح ایـن   آسیب متوجه بخش نفت و صنایع می

رسد که در کوتاه مدت شش راهکار وجود داشته باشـد. اول کنتـرل    دي و حاد به نظر میمقدمه و مثال ح
جویی  ها، نظارت مستمر و ارزشیابی و تنظیم تمام عیار بازار کاالها و خدمات، دوم صرفه شدید نظام قیمت

هاي جاري و سوم کاهش واردات کاالهاي مصـرفی و جلـوگیري از ورود کاالهـاي غیـر      جدي در هزینه
ضروري و تقویت نیروي امنیتی براي مقابله با قاچاق ارز و کاال و بستن جریمه سنگین بر خاطیان، چهارم 

بندي براي جبران کمبـود   تقویت صادرات و نظارت سنگین بر کارآمدسازي ارز ناشی از صادرات با سهمیه
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ام مالیاتی در ابعاد گسترش و اي از خارج پنجم تقویت فوري نظ ها و کاالهاي سرمایه ارز براي تأمین نهاده
هاي  هاي مالیاتی فعالیت هاي سود و نرخ پوشش بیشتر پایه مالیاتی، توسعه جرائم مالیاتی، تجدید نظر بر نرخ

فروشی. ششم تزریق منابع صندوق ارزي احتیاطی  هاي عمده و خرده اي به همراه کنترل شدید قیمت واسطه
  ها و تولید. هاي تولیدي همراه با کنترل قیمت بنگاه هاي متوقف شده و تأمین منابع به پروژه

زدایی اقتصاد کشور با مشخصه اقتصـاد تـک    اینها از جمله راهکارهاي کوتاه مدت براي شروع آسیب
هـاي خوداتکـایی،    محصولی نفتی و استقرار نظام  اقتصادي کشور در مسیر اقتصـاد مقـاومتی بـا ویژگـی    

و... است. اما در میان مـدت و بلندمـدت بـراي عملیـاتی شـدن اقتصـاد       گریزي  زنی، چانه خودکفایی، چانه
شـود.   مقاومتی و بدون اتکاي به نفت چیست؟ گرچه در کوتاه مدت دولت مواجه با تنگناهاي شدیدي می

هاي الزم در باال ذکر شد. در دراز مدت راهکارهاي زیادي براي خروج از مدار وابستگی بـه نفـت    واکنش
اي در چند سـال اخیـر تحـت عنـوان      د در واقع آنچه که مقام معظم رهبري امام خامنهپیش رو خواهد بو

اند در واکنش به رویـداد احتمـالی تحـریم نفتـی هـم از       اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت مطرح کرده
سوي دشمن و هم کسب استعداد برون رفت اقتصاد داخلی از صدور نفت خام است که جزء فروش ثروت، 

با تحریم نفتی تا حدودي این پدیده بسـیار احتمـالی از    1391اي براي اقتصاد ندارد. در سال  افزودهارزش 
طرف دشمنان و تحریم نفتی ایران مشاهده شد. لذا پاسخ به این سؤال همان راهکارهاي اقتصاد مقاومتی 

فران نعمت، نفـت  و خروج از بحران تک محصولی صدور ماده خام نفت است. برخالف نظریه آمیخته با ک
مـدیریتی و منفعـل بـودن دولـت      سوء مدیریت دولت در اقتصاد و بهتر بگوییم بی». بالي اقتصاد نیست«

دولت مـردان مفتـون شـعارهاي بـی محتـواي       زبالي جان نفت و اقتصاد و آیندگان بوده است. بسیاري ا
ر رقابـت در فضـاي توزیـع    در نسخه عدم دخالـت دولـت و شـعا    خصوص بهاند.  داري بوده اقتصاد سرمایه

ها و شعار بدون شعور حاکم کردن بخش خصوصی در کلیه شـئون اقتصـادي،    ناعادالنه امکانات و فرصت
فرهنگی و اجتماعی. غافل از اینکه اگر طغیان نوع بشر نبود حتی خداوند تبارك و تعـالی جهـنم را هرگـز    

شود نسخه حـاکم کـردن دالالن    ه میکرد. اکنون بنام دخالت دادن بخش خصوصی گاه مشاهد خلق نمی
هـا را در   کننـد کـه غربـی    طی می کورکورانهکنند. و راهی را  بخش تجاري را بر شئون اقتصاد تجویز می

به ندامت و به ورطه ورشکستگی انداخته است. باید راهکارها ابتدا با بازنگري در ادبیات موجود  2008سال
ققین خود باور و مشرف به اقتصاد اسالمی اندیشیده و تـدوین  شناسی و با ترکیبی از مح حکمرانی و آسیب

 سازي اقتصاد زمینه رشد و زمینه جهاد اقتصادي است. ثانیاً شـرط الزم و کـافی بـراي بـاال     شوند.  مقاوم
هاي فعلی است. اگر قرار باشد یک دونده بـر زمـین    بردن سطح مقاومت در اقتصاد بر طرف کردن آسیب

را آغاز کند جز درجا زدن قدمی به جلو نخواهد رفـت و یـا یـک خـودرو در زمـین       رملی قدم اول مسابقه
تـرین   رود و حتی از جا نیز کنده نخواهد شـد. یکـی از بـزرگ    گل فرو می رباتالقی با هر حرکتی بیشتر د

ي اقتصاد غلبه بخش داللی و بازرگانی بر نظام تولید ارزش افزوده اسـت. اگـر بخـش بازرگـانی     ها بیآس
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اي وارد تولید نخواهد شد. بخشی که هیچ مهاري ندارد. نه مهار پرداخـت مالیـات    نشود هیچ سرمایه مهار
رعایت درصد سود به تناسب معطلی سرمایه، نه مهار قیمـت گـذاري، نـه مهـار توزیـع      حقه خود، نه مهار 

رلی دیگري چون یکسان و به تناسب نیاز و عدم احتکار و نه هیچ مهار دیگر. چنان شده که مهارهاي کنت
طرح بارکد کاال و امثالهم را نیز با کمک اغفال مدیران کنونی پاره کردند!! نقش مهارکننده تنها و تنهـا از  

گري با نفی  آید. دوم گم شدن نقش کلیدي دولت در مدیریت اقتصاد است. نفی تصدي عهده دولت بر می
اك است. رقابت پس از برقراري عدالت معنا حاکمیتی دولت خلط شده است. و این براي کشور بسیار خطر ن

ها  مصداق قانون تنازع بقا در جنگل اسـت و از دیـدگاه    دارد. رقابت در شرایط ناعدالتی و نابرابري فرصت
هاي تولیدي و شغلی نوپـا و کـاهش    اثر آن حذف فرصت نیتر کمعدالت اقتصادي در اسالم مردود است. 

ي و ثروت است. باید محورهاي ذیل در استقرار اقتصـاد مقـاومتی و   تولید و افزایش فاصله طبقاتی درآمد
  اقتصاد بدون نفت(خام) مورد تأکید قرار گیرد.

 ضرورت آسیب زدایی 
امروزه غلبه ربا در اقتصاد جهانی موجب بروز پدیده گرداب پولی، سفته بازي و بخـش فاجعـه بـاري بنـام     

دو بحـران بـزرگ اقتصـاد     اره بـه ) در 1393بخش مجازي شده اسـت. در تحقیـق شـیخی و همکـاران(    
وجوب اعتبـار  «اي با عنوان  داري غرب یعنی بحران مالی و اقتصادي و بحران پیري جمعیت مقاله سرمایه

به این معضـل گسـترده جهـانی    » داري الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه
ي دورهاباید به قرائت این مقاله ارجاع داد. باید توجه شود که را  مسئلهپرداخته شده است. لذا تفصیل این 

نویسان براي اقتصاد  ها خمودي افکار برخی از نسخه ترین آن اند. مهم باطل زیادي بر اقتصاد ما چنبره زده
هـا بـه    سـاله آن  200هـا را از کـرده    داري است. افکاري که غربی در گیر در افکار منسوخ اقتصاد سرمایه

دور باطـل غلبـه بخـش    «پشیمانی انداخته است. با این وجود پس از آن اولین مشکل اقتصاد ما  حیرت و
هاي انسانی و  عرض اندام سرمایه وهاي اقتصادي است که مجال تبلور  بر کلیه فعالیت» بازرگانی و داللی
ـ    دهد. طعمه فیزیکی را نمی د در تولیـد و  اي که در این بخش انداخته شده دامی است که هـر انگیـزه مول

 -هرگونه ارزش زایی را سلب کرده است. این بخش داراي خصال ذیل است. غاصب باالترین نـرخ سـود  
برخورداري از باالترین حجم و نرخ فرار از مالیات، بسیار سیال، منعطف در برابر ریسک و خطر و بنـابراین  

الزم براي تحقق یک فعل اقتصـادي  ترین زمان  برخورداري از سریع -خطر وریسک  نیتر کمبرخوردار از 
موانع و باالترین تسهیالت قانونی، اداري، اجرایی، مالی و پولی و تسهیالت بانکی، برخورداري  نیتر کمبا 

مدت زمان  نیتر کمگذاري و کسب سود با  سرمایه فرایندترین  ها، سریع از باالترین امکان اختفاي  فعالیت
رکود و معطلی سرمایه، باالترین قدرت استتار. فاقدکمترین نظارت و کنترل از سوي دولت، دارنـده نـبض   

ها به ستاده و در واقع قرار گرفتن در موقعیـت   ها و متقاضی ستانده اصلی دسترسی متقاضی نهاده به نهاده
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نیاز به کسب  نیتر کمکننده، برخوردار از ها با تولید کننده و محصوالت نهایی با مصرف  واسطه بین نهاده
شویی و چند خصلت دیگر... در مقابـل ایـن    تخصص براي ورود به این مشاغل، بهترین فرصت براي پول

اي سـرکار داشـته کـه بعضـاً      بخش چموش و رام نشدنی در این چند سال اقتصاد ما با مدیران اقتصـادي 
هـایی کـه در قلمـرو     انـد. دولتـی   ها اعتماد کرده ه آنگوش به اشخاص خودباخته غربی داده و بیخودي ب

اقتصاد وظایف عمومی خود را فراموش کرده و به بهشت و جهنم دنیـایی بـراي کنتـرل اعمـال طغیـانی      
اند. در کالم معتقد؛ ولـی در عمـل بـه اقتصـاد      داده ررقابت س عناصر بازار اعتقاد نداشته و بعضاً شعار پوچ

. بازار را رها کرده، بخش مجازي را با دست خود تقویت و ابـزار پـولی و مالیـه را    اند اسالمی اعتقاد نداشته
اند. درسی از نقش مادري دولت در اقتصاد از قرآن کـریم   به دست این نماینده خودمختار و چموش سپرده

ا بـراي  اند نقش مـادر ر  ها تلقین کرده ها به آن جاي حمایت و با بهانه عدم تصدي که ناخودي نگرفته و به
اشخاص حقیقی و حقوقی مولد ارزش افزوده واقعی ایفا نکرده و به شعارهاي بی محتواي رقابت دلخـوش  
کرده و خنجر را به دست رقباي قَدرِ بازار داده و در فضاي کامالً نابرابر شعار رقابت سـر داده و ناخواسـته   

البـی خود(ماننـد جهـاد سـازندگی و     سرکوب کرده است. نهادهـاي کارآمـد انق   طبعاًبخش تولید را رها و 
هاي سنتی و پوسیده چون سازمان مدیریت سابق از کار انداختـه و بـا عناصـر     امثالهم) را با دست دستگاه

گـذار جمهـوري    نناکارآمد براي ایفاي نقش مدیریت اقتصاد دلخوش کـرده و از راهبرد(اسـتراتژي) بنیـا   
هـاي جدیـد نظـام     جاي سپردن وظـایف بـه سـتون    اسالمی حضرت امام خمینی(ره) سرپیچی کرده و به

هـاي از درون پوسـیده را    جمهوري اسالمی، یعنی نهادهاي نوپا و نهادهاي تغییـر ماهیـت داده، دسـتگاه   
ارزش  عنـوان  بـه مجدداً بر شالوده اقتصاد حاکم کرده است. و از این بدتر عقب گرد به سـمت گذشـته را   

ش راهبر فرهنگ اسـالمی و مـدیریت مسـئوالنه آن در اقتصـاد و     اند. دولتی که اعتقادي به نق جلوه داده
هـا را دارد بـه    ویژه اصالح الگوي مصرف ندارد و جدیداً با بهانه امنیتی نکردن، کارد و قیچـی و دشـنه   به

  سپرد. دست طاغیان چراغ خاموش بازار می
اعی، فرهنگی، امنیتی و تحت این شرایط باید وضعیت فعلی با یک برنامه جامع از نظر همه ابعاد اجتم

شناسـی بـازنگري شـود. اگـر دولـت و حاکمیـت        اقتصادي به جایگاه حاکمیت در نظام اسالمی با آسـیب 
نقش تصدي گرایانه با حداکثر توان نقش تنظیم بازار، حمایـت، ارشـاد،تنبیه و    نیتر کمبازسازي شود و با 

با جسارت و قاطعیت ظاهر شود و فضـا و  تشویق سخت گیرانه،نظارت، کنترل،ارزشیابی در صحنه اقتصاد 
عرصه بر طغیان بخش مجازي تنگ شود منابع انسانی،فیزیکی، مالی و پـولی خـود بـه خـود بـه سـمت       

داللی نداشـته،   ویی بر بخش مجازي سوشکوفایی اقتصاد سرازیر خواهد شد. تحریم اقتصادي نه تنها اثر 
پارو کردن پول در اختیـارش گذاشـته شـده اسـت.     ي بی نظیري براي ها فرصتبلکه در سه دهه گذشته 

تحریم اقتصادي از دو جنبه بر بخش واقعی اقتصاد اثر داشته است. یکی حاکمیت بخش مجازي که برنده 
است زیرا در کنار برد بخش مجازي باخت بخـش حقیقـی یـک حقیقـت      الذکر فوقي بی نظیر ها فرصت
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ي غیرمتعـارف و  سـودها بـا رشـد نجـومی     زمان همزیرا انکار ناپذیر است. دلیل این عارضه مبرهن است 
ظهور مترفین نو کیسه جدید در بخش مجازي شاهد رکون و توقف رشد بخش حقیقی هسـتیم. در واقـع   

ي براي رعیت(تولید واقعی) نگذاشته است.دلیل دوم ضعف همـه  ا لقمهارباب اقتصاد سفره را قُرُق کرده و 
حامی بودن، درگیر مقررات دیـوان سـاالري    رونی، رها شدگی، بیجانبه بخش تولید است از جمله ضعف د

وارداتی، قیمت پذیر بودن از طـرف بخـش    خصوص بهي ورودي ها نهادهبودن، قیمت پذیر بودن از جنبه 
ي وارداتـی  هـا  نهـاده داللی و توزیع و بعضاً از جنبه کنترلی دولت براي حمایت از مصرف کننده و نیاز بـه  

ي هـا  بانـک ،نیاز به تقاضاي صادراتی صادر کنندگان دالل، نیاز به منابع مالی از جانـب  متکی به نیاز ارزي
اگر خوب دقت شود بـاز ایـن    ودالل صفت و یا دالالن بانک صفت با منش، رویه و روحیه گرفتن ربا و... 

ـ   ا عارضه دوم نیز معلول حاکمیت دور باطل غلبه بخش مجازي و داللی بر اقتصاد است. مشکل بـزرگ م
جهل مرکب برخی از اقتصاددانان و مسئوالن و تابعیت محض مسئوالن از این طیف فکري مرعوب است 

  انتخاب عالج و درمان صحیح ناتوان هستند. رد بالطبعو لذا نبست به درد نا آگاه و 
راه خروج از این دور باطل بازنگري در نقش و وظایف دولت و سپس تنگ کردن عرصـه بـر بخـش    

  کنار آن باز کردن فضا بر بخش تولید حقیقی است.مجازي و در 
 وها برشمرده شد معیارهـا   آن نیتر مهمي شناخته شده که مختصراً برخی از ها بیآسحال با توجه به 

هاي سنجش مقاومت اقتصاد باید بر اساس این موازین تنظیم شوند. کاري که هر طبیبـی بـراي    شاخص
  هبود بیماري پس از تجویز دارو است.، سنجش روند بدهد یمبیمار خود انجام 

  نتیجه گیري 
  سازي اقتصاد کشور. هاي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی براي سنجش آسیب زدایی و مقاوم شاخص -
ي مجموعه حاکمیت و مردم در ها تیفعالهاي پیشنهادي موازینی هستند که براي رصد کردن  شاخص -

آوري و اسـتقامت اسـتفاده    پـذیري، تـاب   انعطـاف جهت آسیب زدایی از اقتصاد کشور و ورود به مرحله 
ي هـا  يسـر ي آماري اعم از ها دادهها باید با تولید اطالعات و  خواهند شد. بدیهی است که این شاخص

ها نیز نیـاز بـه یـک برنامـه      زمانی و مقطعی تولید و محاسبه شوند. تعیین متولی ویژه تهیه این شاخص
  رکز آمار ایران و بانک مرکزي دارد.یی چون منهادهاریزي یکپارچه از سوي 

ي کلی اقتصاد مقاومتی از سوي رهبر معظم انقالب اسـالمی در نیمـه مـرداد    ها استیسپس از ابالغ 
ها و نماگرهاي ارزیـابی   شاخص« ي تحت عنوانا بستهکمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت  1393

ها و نماگرهایی متناظر  با معرفی شاخص »ي کلی اقتصاد مقاومتیها استیسمیزان تحقق اهداف و اجراي 
 الـذکر  فـوق ي کلی منتشر گردید. متعاقب آن کمیسیون اقتصاد کالن مجمع با انتقاد از بسته ها استیسبا 

  مجموعه دیگري ارائه داده که بعضاً مبهم بودند. در واقع این بسته بیشتر جنبه نقد بسته قبلی است.
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و یا  اند نشدهیا مورد استفاده واقع  وکه قبالً سابقه نداشته  شود یمهایی معرفی  در این قسمت شاخص
ي مختلف منتشر ها گزارش. لذا مواردي که اکنون در شود ینمها تولید  ي الزم براي آنها دادهبعضاً آمار و 

و لذا بسته پیش رو از این نظر جامعیت ندارد. جهت رعایت اختصار نیز از تفسـیر   شوند ینمتکرار  شوند یم
ي کلـی  هـا  اسـت یساز ارائه متناظر  ناچار بهعالوه جهت رعایت اختصار بیشتر  . بهشود یمها خودداري  آن

  .شود یماجتناب 
ي از درجه وصول به خود کفـایی در رفـع کـل    ا ندهینماشاخص کاهش اتکا به نیاز ارزي: این شاخص . 1

ده و صدور مازاد تولید به خارج از ي تولید و خلق ارزش افزواستعدادهانیازهاي کشور و متقابالً شکفتن 
  کشور است.

  نسبت مجموع نیاز ارزي براي واردات به مجموع ارز صادرات غیر نفتی بر حسب واحد ارز -
خام: که با هدف خـروج از خـام فروشـی و ورود بـه خلـق       زشاخص کاهش اتکا به صادرات نفت و گا .2

  .شود یمارزش افزوده در مزیت بزرگ منابع زیر زمینی کشور تهیه 
  ي نفت و گاز به کل ارزش صادرات نفت و گاز.ها فرآوردهنسبت مجموع ارزش صادرات  -

  گاز: وشاخص خلق ارزش افزوده در نفت  .3
  گاز به کل ارزش تولید نفت و گاز؛ وي نفت ها فرآوردهنسبت ارزش تولید  -
  ي دیگر به کل ارزش افزوده نفت و گاز؛ها يانرژسهم خلق ارزش افزوده  -
  هزینه سرانه افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به میلیون بشکه و متر مکعب؛ -
  نسبت هزینه سرانه تولید یک بشکه نفت خام و یک متر مکعب گاز به متوسط قیمت جهانی مشابه. -

شاخص کاهش اتکا به صادرات مواد کانی خام: که با هدف خروج از خام فروشی و ورود به خلق ارزش  .4
 .شود یمافزوده در مزیت بزرگ منابع زیر زمینی کشور تهیه 

  ي معدنی و کانی به کل ارزش صادرات معدنی و کانی.ها فرآوردهنسبت مجموع ارزش صادرات 
  .شود یمبازار ارز تهیه  ررصد کردن ثبات د شاخص نوسانات نرخ ارز: که با هدف .5

  نرخ ارزهاي رایج و غالب در بازار آزاد به معدل نرخ در سال گذشته؛ رنسبت درصد تغیی -
  درصد پوشش نیاز ارزي بازار؛ -
  ي مختلف.رهایمتغو  ها تیفعالدرصد تغییرات شکاف نرخ ارز به سود مالی و بانکی در  -

  االهاي اساسی و راهبرديشاخص تولید و بازرگانی ک .6
کـه در سـال پایـه در حـد      شـود  یماین شاخص ابتدا سبد منتخبی از کاالهاي ضروري و اساسی معرفی  رد

پایه مبنـا و   عنوان به. ارزش این سبد با قیمت ثابت برآورد شده و شوند یمیا صادر  ویا وارد  وتولید  خودکفا
پـذیري   زنی و چانه . هدف این شاخص سنجش توان چانهشود یمي بعد ها سالمخرج کسر شاخص براي 

  ي احتمالی است.ها بحرانسازي کشور در برابر  در بازار جهانی و نیز خود کفایی و مقاوم
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نسبت ارزش نیاز به کاالهاي اساسی به ارزش تولید کاالهاي اساسی منتخب = حاصل نسبت خـالص  
  ) و صادرات(+) به کل تولید داخلی.-واردات(
سهم صادرات کاالهاي اساسی که در بازار جهانی نقش چانه زنی بـراي کشـور دارنـد بـه کـل       نسبت

  صادرات.
ي اقتصادي: این شاخص با هدف سنجش بروز جوهره دولت بر مبنـاي فلسـفه   ها تشکلشاخص خلق  .7

در بازار براي ایجاد مشاغل جدید، افزایش اشتغال، کاهش بیکاري، شکستن انحصار موجـود و   وجودش
ي اقتصـادي در هرکـدام از   هـا  بخـش . این شـاخص بـه تفکیـک زیـر     شود یمافزایش تولید و... تهیه 

مشاغل بـازار   نیتر مهم. ابتدا شود یمي کشاورزي، صنعت، معدن، نفت و خدمات جداگانه تهیه ها بخش
و تعـداد تشـکل ایجـاد شـده در      رنـد یگ یمـ ي مربوطه مبناي کسر قرار ها بنگاهانتخاب و سپس تعداد 
. تکمله این شاخص ترجمان آن بر اساس نسبت مشاغل و شغل جدید در شوند یمصورت کسر جا داده 

 3بـه   توانـد  یمـ ي موجود است لذا این شاخص ها تشکلي ها شغلي جدید به کل مشاغل و ها تشکل
  زیرشاخص جداگانه تهیه شود.

شاخص تنظیم بازار: براي نشان دادن تأثیر حضور دولت در امر فریضه تنظـیم بـازار بـا ایفـاي وظیفـه       .8
کاالي عمومی خود است. همانند روش محاسبه نرخ تورم سبدي از کاالها و خـدمات در هـر بخـش و    

ن صورت . به ایشود یمو ساالنه واریانس تغییرات محاسبه  شود یمبراي هر زیر بخش جداگانه انتخاب 
ـ آ یمـ کل ارزش کاال/ خدمت است که با ضرب قیمـت در مقـدار بدسـت    xکه متغیر مورد محاسبه  . دی

  تعداد کاال یا خدمت منتخب در بخش مربوطه است.   N.شود یمسپس رابطه ذیل محاسبه 

 
 که بازار دچار نوسانات مقداري و قیمتی کمتري حـول میـانگین   دهد یمهرچه واریانس کمتر باشد نشان 

  خود بوده است.
  نسبت ذخایر راهبردي راکد و عملیاتی به کل تولید به تفکیک کاالهاي اصلی سبد خانوار؛ -
  نسبت شاخص ذخایر راهبردي راکد و عملیاتی به کل مصرف به تفکیک کاالهاي اصلی سبد خانوار؛ - 
  ؛ها بخشدرصد خود اتکایی در زیر  -
  سهم صادرات کاالهاي اساسی؛ نیتأمتنظیم بازار و  رانعطاف د -
  سهم واردات کاالهاي اساسی؛ نیتأمتنظیم بازار و  رانعطاف د -

  .شود یمدو نماگر بازار بر اساس واریانس جدول توزیع کاالها و نسبت واریانس توزیع به واریانس مصرف تهیه 
  مدت زمان سفارش کاال تا مرحله ورود به بازار؛ -
عیون مردمی و دولتی) در سطح کلیـه بازارهـا بـراي جلـو گیـري از      درصد پوشش اطالعاتی(شبکه  -

  ي فعالیت و مناطق؛ها گروهحسب  رهرگونه فساد ب
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  خدمات: رشاخص خلق ارزش افزوده در صدو. 9
  نسبت ارزش صدور خدمات فنی به ارزش واردات خدمات فنی. -

  شاخص خلق ارزش افزوده در تولید دانش:. 10
  در سال؛ ها طرحقیقاتی تجاري شده به کل ي تحها طرحنسبت تعداد  -
  بر مبناي قیمت تمام شده؛ ها طرحي تحقیقاتی تجاري شده به ارزش کل ها طرحنسبت ارزش  -
  بر مبناي قیمت بازاري. ها طرحي تحقیقاتی تجاري شده به ارزش کل ها طرحنسبت ارزش  -

  ي پژوهشی:ها تیفعالشاخص کارآیی . 11
  ؛ها طرحي تحقیقاتی اتمام شده به کل ها طرحنسبت تعداد  -
  انجام شده؛ ها طرحي تحقیقاتی پیاده شده به تعداد کل ها طرحنسبت تعداد  -
  در دست اجرا؛ ها طرحبرداري رسیده به تعداد کل  ي تحقیقاتی به مرحله بهرهها طرحنسبت تعداد  -
  ها؛ زیربخشروش صنعتی نوین به ارزش تولید سنتی در  انسبت ارزش تولید ب -

ي تحقیق و توسعه: این شاخص نیز براي هر زیر بخش و هر ها تیفعالشاخص خلق ارزش افزوده در  .12
  جداگانه باید تهیه شود؛ طور بهگروه کاال و خدمات 

  ي پژوهشی به کل هزینه تولید.ها طرحنسبت ارزش  -
  پذیري اقتصاد در بخش داللی: شاخص آسیب. 13

  توزیعی در کل اشتغال( شاخص سهم بیکاري پنهان)؛نسبت سهم مشاغل  -
  ي صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات نسبت به میانگین جهانی؛ها بخشدر  ها تیفعالدرصد سود  -
  ي صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات؛ها بخشدرصد حاشیه سود در  -
بخش نسبت بـه   مزرعه در زیر ردرصد حاشیه سود خرده فروشی، عمده فروشی و درب کارخانه و س -

  ؛ها بخشسایر 
  درصد رشد واردات کاالها به صادرات در مناطق آزاد تجاري؛ -
  درصد رشد تجارت چمدانی از مناطق آزاد به داخل کشور؛ -
  ي تجاري و داللی در مناطق آزاد؛ها تیفعالسهم تولید نسبت به  -
مناطق ظرفیت بخـش بـر    ي فعالیت وها گروهسهم پوشش مالیاتی به کل ظرفیت به تفکیک کلیه  -

  ؛دیآ یماقتصاد زیرزمینی بدست  اضافه بهاساس سهم تولید ناخالص ملی 
  سهم فرار مالیاتی: نسبت مالیات اخذ شده به میزان قابل پرداخت؛ - 
  ی پوشش به تفکیک؛نیتأمدرصد تغییر پوشش نسبت به اقدامات  -
  ز؛نسبت به منابع درآمدي نفت و گا نیتأمسهم مالیات قابل  -
  ی و عدم نصب برچسب قیمت بر حسب واحد بنگاه؛فروش گراننسبت سرانه جرائم  -
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  سهم درصد امحاي فساد نسبت به کل موارد؛ -
  ي حاشیه و فساد؛بازارهاشکاف قیمتی هر واحد کاالها و خدمات چند نرخی به دلیل وجود  -
  نسبت به سال پایه؛ ها دستگاهتعداد موارد رشوه شناسایی در  -
بـراي جلـو گیـري از هرگونـه فسـاد       ها دستگاهپوشش اطالعاتی(شبکه عیون مردمی و دولتی) در  -

  دستگاه؛-نفر-ساعت
نسبت موارد تذکر لسانی به موارد فساد مشاهده شده(ترویج امر بـه معـروف و نهـی از منکـر طبـق       -

  در نظارت بر بازار)؛ السالم هیعلسنت امیر المومنین 
  ي داللی و توزیعی در کل اقتصاد؛ها تیفعالسهم شاغلین  -
ي شغلی: با محاسبه واریانس ها گروهي فعالیت از تولید تا مصرف به تفکیک  چرخهریسک در  ددرص -

  ي مختلف شغلی در زنجیره نسبت به هم؛ها حلقهتغییر درصد مطلق سود و مقایسه 
گردش و معطلی حجم پول در گردش ضربدر حجم پول بخش بـر   دضریب سرعت پول(نسبت تعدا -

  ي تولید، عمده فروشی و خرده فروشی؛ها تیفعالمطلق حجم پول در گردش) در 
  ي تولید،عمده فروشی و خرده فروشی نسبت به سال گذشته؛ها تیفعالتعداد کشفیات جرائم  –

  خدمت و مناطق؛ي توزیعی به تفکیک کاال، ها تیفعالپوشش نظارت بر کلیه  ددرص
  درصد پوشش نصب برچسب قیمت؛ -
  درصد اجرایی کردن شکایات مردمی؛ – 
  ي)؛ا نمونهدرصد جلب اعتماد عمومی به کنترل قیمت و کیفیت و تنظیم بازار(با استفاده از نظرسنجی  -
  فصل و مناطق؛ ردرصد دسترسی به کاال در چها -

  شاخص نیاز ارزي به واردات فناوري: .14
  تک به کل ارزش واردات.هاي  ارزش واردات کاالها و خدمات دانش بنیان ونسبت 

  زدایی: شاخص توزیع درآمد و محرومیت. 15
  ي تولید به کل ارزش افزوده در زیر بخش؛ها یتعاونسهم ارزش افزوده در بخش  -
  ي دیگر؛ها طرح ونرخ تورم ناشی از بازخورد اجراي طرح هدفمندي/   -

ي هر گونه تکانه در اقتصاد تهیه شود تا هم مستمسکی بـراي تصـمیم راهبـردي    این شاخص باید برا
ي مصوب و قانونی(مانند توقف طرح مسـکن مهـر بـه    ها تیفعالباشد وهم بهانه تخطی از هر گونه 

  به همین بهانه) سلب شود؛ ها ارانهیا تعلل در اجراي طرح هدفمندي ی وبهانه ایجاد تورم 
دامنـه   رود یمـ مندي (با شناسایی اقشار ضـعیف و ثروتمنـد انتظـار    شاخص سهم پوشش طرح هدف -

  پوشش محدودتر و به عدالت نزدیکتر شود).
  شاخص کارآیی دولت: .16
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از مرحله کسب مجوز تا بهره برداري نسـبت بـه متوسـط جهـانی بـه       ها تیفعالمدت زمان گردش  -
  تفکیک هر زیر بخش؛

  .شود یمکسب و کار منتشر توضیح اینکه این اطالعات در گزارش فضاي 
  ي فعالیت به متوسط جهانی؛ها گروهي عمرانی در هر زیر بخش و ها طرحمدت زمان اتمام  -
  تهیه شود؛ ستیبا یمقیمت تمام شده خدمات دولتی: طبق قانون خدمات کشوري این شاخص  - 

ـ ري هزینه کرد ده میلیـون  بازوري بخش  کارآیی هزینه خدمات دولتی: نسبت تغییر در بهره - در  الی
  هزینه دولت؛

  ي دولت و مردم به تفکیک در بهره مندي از انواع خدمات دولتی؛ها نهیهزنسبت سهم  -
  ي دولتی؛ها تیفعالهاي انجام فرایندانواع  روري زمان د ضریب بهره -
  ؛ها دستگاههاي تعریف شده به تفکیک فرایندنمره ارزشیابی کارکنان بر مبناي  -
  ي ستادي و جاري.ها نهیهزي عمرانی و هدفمند به ها تیفعالسهم بودجه  -

  شاخص کارآیی هزینه: .17
ي فعالیت(صنعتی و غیر صنعتی) نسبت به سال پایـه و  ها گروهدرصد تغییرات شدت انرژي در کلیه  -

  نسبت به میانگین جهانی؛
  هزینه؛ الیري یک میلیارد ازمتوسط تعداد مشاغل ایجاد شده در هر گروه فعالیتی به  -
ـ رمیلیـون   10ي هزینـه کـرد   بـاز زیر بخش  رنسبت تغییر در ارزش افزوده د - در توسـعه و زیـر    الی

  ي بخش.ا ساخته
  شاخص سهم ارزش افزوده چهار حلقه آموزش، ترویج، تحقیق و اجرا: .18

  نسبت ارزش افزوده آموزش/ترویج/تحقیق/اجرا به کل ارزش افزوده هر زیربخش. -
  شاخص امنیت غذایی: .19

  نسبت تولید ارگانیک و سالم به کل تولید (به تن)؛ -
ي ها نهادهي اولیه، ها نهادهبه تفکیک خود کفایی در  ها بخشدرصد خودکفایی و خود اتکایی در زیر  -

  ي و ستانده؛ا واسطه
  ؛ها بخشوري هر متر مکعب آب به تفکیک زیر  درصد بهره -
  نسبت به میانگین جهانی. ها بخشر مکعب آب به تفکیک زیر وري هر مت درصد بهره -
  درصد آلودگی مواد غذایی. -

  شاخص اصالح الگوي مصرف: .20
نسبت تغییر گرایش مردم به مصرف کاالهاي داخلی به سال پایه. این نماگر با انتخاب یک سـبد کـاالیی    - 

  ؛ردیپذ یمي بعدي انجام ها سالمقایسه همین سبد در  ومورد مصرف در هر زیر بخش در سال پایه 



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              226

میانگین مصرف آب، انرژي و تلفن و... نسبت به سال پایه در ماه(شاخص درصد صرفه جـویی) بـه    -
  ها؛ تفکیک دهک

  ي نسبت به سال پایه؛ا واسطهي، ا هیسرماي گمرکی کاالهاي مصرفی، ها تعرفهمیانگین  -
  ي مصرفی؛ها نهیهزداتی به کل ي دولتی براي خرید کاالهاي مصرفی وارها نهیهزسهم  -
  .شود یمها تولید  سهم کاالهاي وارداتی به کاالهایی که مشابه داخلی آن -

  شاخص گردش سرمایه و رونق: .21
  ؛ها بخشسهم نقدینگی در  -
  نسبت مطالبات بانکی معوق ناشی از عوامل علّی مختلف به کل مطالبات در هر بخش؛ -
  وق توسعه  ملی؛نسبت بازدهی سرانه منابع صند -
  ي نفت و گاز؛درآمدهانسبت بازدهی جبرانی منابع صندوق نسبت به نیاز ارزي   –
  نسبت گردش مالی منابع صندوق به کل منابع. -

  پذیري خارجی: شاخص آسیب .22
  نسبت ارزش کل مبادالت تجاري با پول داخلی نسبت به کل مبادالت؛ -
جدید و جایگزینی بازارها بجاي محدوده تحت تحـریم   ربازانسبت سهم ارزش کاالهایی که با فتح  -

  وارد شده نسبت به ارزش کل واردات؛
  سهم ارزش افزوده تولید ناشی از جذب و انتقال فناوري و جایگزینی واردات به کل واردات؛ -
  یورو؛نسبت سهم مبادالت خارجی با پول (دوجانبه و چند جانبه)داخلی به کل مبادالت با دالر و  -
  سهم نیاز به مبادله با منطقه تحریم. -

  شاخص تقویت فرهنگ جهادي: .23
  ي کلی اقتصاد مقاومتی؛ها استیسدر راستاي وصول به اهداف بند بیستم 

  زدایی تشکیل یافته نسبت به سال پایه؛ ي جهادي محرومیتها تشکلتعداد  -
  ن روستایی و محروم؛حسب اماک رزدایی ب ي جهادي محرومیتها تیفعالسطح پوششی  -
ي جهادي مدیران(با استفاده از نظر ها زهیانگ -ي) ا نمونهي جهادي(با استفاده از نظرسنجی ها زهیانگ -

ـ فعالوري زمـانی و هزینـه انجـام     متوسط تغییر زمان بهره برداري و بهره–ي) ا نمونهسنجی   هـا  تی
  نسبت به سال پایه؛

  تولیدي نسبت به سال پایه؛تعداد ابتکار و خالقیت در رفع معضالت  -
  ي جهادي نسبت به سال پایه.ها تیفعالي تکریم ها برنامهتعداد  -

یکـم   وشاخص تبیین و ترویج اقتصـاد مقـاومتی: کـه در راسـتاي وصـول بـه اهـداف بنـد بیسـت           .24
  .شوند یمي کلی اقتصاد مقاومتی تهیه ها استیس
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  نسبت به سال پایه؛اقتصاد مقاومتی  اره بهتعداد خلق آثار علمی در  -
 هـا  کارگاه، ها دانشگاهمیزان سطح پوشش گفتمان اقتصاد مقاومتی در بین اساتید، دانشجویان، مردم، -

ي درسی اقتصاد مقـاومتی نسـبت بـه    ها کتابتعداد تدوین -ي)ا نمونهو ...(با استفاده از نظر سنجی 
اومتی(بـا توجـه بـه انطبـاق     ي دولت از نظر اقتصاد مقها تیفعالسنجش درصد پوشش  -سال پایه 

  ي کلی.ها استیسها و  ها به کلیه شاخص آن
  شاخص امنیت زیست محیطی: .25

ـ فعالقیمت تمام شده کاالها و خدمات با احتساب آثار زیست محیطی  - ي مختلـف نسـبت بـه    هـا  تی
  قیمت تمام شده صنعتی؛

  ي عمومی؛ها نهیهزي محافظت زیست محیطی نسبت به کل ها نهیهزسهم  -
  به میلیون متر مکعب. ها آبي آلوده به کل ها آبسهم روان  -

  پوشش مالیاتی: شاخص .26
  ي تولید،عمده فروشی و خرده فروشی،ها تیفعالدرصد پوشش طولی و عرضی و عمقی مالیاتی  -
ي فعالیـت، زیـر   هـا  گروهنسبت سهم مالیات ماخوذه به سهم ارزش افزوده به تفکیک کاال و خدمت، -

  و مناطق؛ ها بخشغلین، ، شاها بخش
  سهم فرار مالیاتی؛ -
  ی پوشش به تفکیک؛نیتأمدرصد تغییر پوشش نسبت به اقدامات  -
  نسبت به منابع درآمدي نفت و گاز؛ نیتأمسهم مالیات قابل  -
  ي کاهش اتکا به درآمد نفت و گاز.بازدرصد پوشش درآمد از منابع مالیاتی  -

باید مراجعی چون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی، مؤسسـه   شاخص کیفیت : متولی این سنجه  .27
پزشکی، مؤسسه اصالح نهال و بـذر، سـازمان حفـظ نباتـات،وزارت بهداشـت، آمـوزش و درمـان         هگیا

هـاي   هـا  نمـاگر   و تولید شـاخص  ها دادهتولید اطالعات و  مؤسساتپزشکی و امثالهم باشند. نقش این 
  مرتبط باشند.

  ها؛ ي فعالیت، زیربخشها گروهو خدمات، کاالهادرصد پوشش استاندارد کمی و کیفی به تفکیک  -
  درصد برخورد با جرائم غیر استاندارد؛ -
و  کاالهـا غذایی از نظر ارگانیک بودن و سـالمت بـه تفکیـک     دپوشش استاندارد کیفیت موا ددرص -

  ها؛ ي فعالیت، زیربخشها گروهخدمات،
  سموم و کود شیمیایی در مزارع و مواد افزودنی در مواد غذایی؛سرانه مصرف  -
  درصد افزایش صادرات محصوالت ارگانیک و سالم به کل صادرات؛ -
  سهم صادرات محصوالت استاندارد مورد قبول نسبت به کل صادرات و تولید؛ -
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  سهم صادرات محصوالت استاندارد حالل نسبت به کل صادرات و تولید؛ -
  بازار جهانی. ررات مواد غذایی حالل دسهم صاد -

ي کلـی  هـا  استیسشاخص بازدهی صندوق توسعه ملی: در راستاي وصول به اهداف بند هیجدهم از  .28
  اقتصاد مقاومتی:

  بازدهی سرانه منابع صندوق؛ -
  ي نفت و گاز؛درآمدهادرصد بازدهی جبرانی منابع صندوق نسبت به نیاز ارزي  –
  بع صندوق؛ضریب گردش مالی منا -
  کارمزد صندوق به نرخ سود و کارمزد بانکی به تفکیک عقود مختلف؛ ونسبت نرخ سود  -
  کارمزد صندوق به نرخ سود بازار؛ ونسبت نرخ سود  -
  کارمزد صندوق به نرخ سود بازار جهانی. ونسبت نرخ سود  -

  منابع 
  قرآن کریم

،محمــد تقـی ضــیائی بیگــدلی و فیــروزه  »اقتصــاديهــاي  تحلیــل شـاخص «)، 1381ریچــارد( اسـتانلی، 
  نیوندي(مترجمان)، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادي،تهران.

مقـاالت   ، مجموعـه  »یسـنت ي و نهاددو سامانه  سهیمقا«)، 1386ی(خیش دیعبدالمجی، محمدجواد و روانیا
ـ فقی ولی ندگینماي، حوزه جهاد تیریمدی فرهنگ و مل شیهما ي، تهـران  کشـاورز  جهـاد وزارت  هی

 .2-8صفحه 
 ».1378 سال رانیا اقتصاد ستانده - داده جدول«)، 1384(رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک

ي هـا  یبررسـ ، مرکـز  »بـازار اسـالمی   رشـاخص تکـریم مشـتري د   «)، 1392اهللا پناهی( بروجردي، نعمت
  ی المصطفی(ص)، تهران.الملل نیبراهبردي ریاست جمهوري و پژوهشگاه 

، مرکز انتشـارات  »هاي توسعه اقتصادي از دیدگاه اسالم شاخص«)، 1384یان اشکدزي محمد جمال(خلیل
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)، قم.

، مرکـز  »هاي ارزیابی تسهیل مبادالت در بـازار اسـالمی   شاخص«)، 1391خلیلیان اشکدزي محمد جمال(
  ی المصطفی(ص)،تهران.الملل نیبي راهبردي ریاست جمهوري و پژوهشگاه ها یبررس

، مؤسسه پژوهشی و مطالعـاتی برهـان،   »فساد اداري و اقتصادي)« 1393شیخی، عبدالمجید، و همکاران(
  در حال ویرایش و انتشار.

ی و علمـ  کنفـرانس  نیاولمقاله ارائه شده به » و اجرا قیتحقي تعامل الگوسازي  نهیبه« ،)1378( ــــــــــ
 ی دانشگاه تهران.فن دانشکده ،کشوری پژوهش
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 ،یسازندگ جهادي وزارت لوهایسي طرح مجر ،»یسازندگ جهادی بر طرح ادغام لیتحل« ،)1378( ـــــــــــ 
 تهران.

 جهـاد ی و اسـالم ي انقالب نهادهایی، نهادگراي ها دهیپدی به علمی و ارزشي کردیرو«)، 1383( ــــــــــ
ی فردوسـ ، دانشـگاه  1383خـرداد   25ي، جهادفرهنگ  شیهما نیاولشده به  هیارا، مقاله »یسازندگ

 مشهد، مشهد مقدس.
مطالعه مـوردي)، منتشـر    -تحلیلی بر مراحل و موانع سرمایه گذاري خارجی در کشور« )،1384( ــــــــــ

  )،تهران.1384اقتصادي و دارایی رنشده(ارایه شده به وزیر وقت امو
، مقاله ارائه شـده بـه همـایش ملـی سـند چشـم انـداز         » ها ارزش ودولت «)، 1385شیخی، عبدالمجید،(

  اسفند ماه، تهران .   13و 12 1404جمهوري اسالمی ایران در افق 
، مقاله » کشورساله  ستیبی سند چشم انداز متعالیی جهت وصول به اهداف الگو هیارا«)، 1385( ــــــــــ

اسـفندماه   13و 12، 1404در افـق   رانیای اسالمي جمهوری سند چشم انداز مل شیهماشده به  هیارا
 ، تهران. 1385

مقـاالت    مجموعـه  ،»کاالهاي عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینـه دولـت اسـالمی   «)، 1386( ــــــــــ
بازار : نظریه اسالمی و تجربه ایـران   ودولت  –ی اقتصاد اسالمی الملل نیبپنجمین همایش دوساالنه 

  . 252-235ربیت مدرس ،آبان ماه تهران صپژوهشکده اقتصاد دانشگاه ت»
وصول به اهداف برنامه پنج ساله و سند  ازین شیپي، گذار هیسرمای توسعه عملي ها گام«)، 1387( ــــــــــ

ي جمهـور ي چشم انداز ا منطقهي ها شیهمامقاالت پنجمین همایش از سلسله  ، مجموعه»انداز چشم
 آزاد اسالمی دزفول، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دزفول.، دانشگاه 1404اسالمی ایران در افق 

، »سازي عدالت اقتصادي در الگوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت    نظریه روشمند نهادینه«)، 1390( ــــــــــ
ي راهبـردي  هـا  شـه یاندي راهبـردي ،دبیرخانـه   هـا  شـه یاندمقاالت) کتاب دومین نشسـت   (مجموعه

  ، تهران.111،ص
ـ  شیهمـا مقاالت  ، مجموعه»يجهادی فرهنگ شناس بیآسي بر رآمدد«)، 1386( ــــــــــ ی فرهنـگ  مل

-222ي، تهـران صـفحه   کشـاورز  جهادوزارت  هیفقی ولی ندگینماي، حوزه جهاد تیریمدي و جهاد
213  . 

ی بـا  مردم مشارکتی و اجتماع هیسرماي بر توسعه درآمد« )،1387ي،(صمدو محسن  دیعبدالمج ،یخیش
، وزارت جهـاد  1387خـرداد  26ي جهـاد  تیریمـد فرهنـگ و   شیهمـا ، »يجهادی فرهنگ نیبازآفر

 ي،تهران.کشاورز
  ، منتشر نشده.»نظریه حمایت اقتصادي در قرآن کریم ردرآمدي ب«)، 1391شیخی، عبدالمجید، شهال مولوي(



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              230

وجوب اعتبار الگوي اسـالمی  «)، 1393شیخی، عبدالمجید، مجتبی پالوج، شهال مولوي و مصطفی شیخی(
، مرکـز الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت،      »ی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داريایران

یک اردیبهشـت و اول خـرداد ماه.کتابخانـه     وسومین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، سی 
  ملی،تهران.

علـم،   رنـو ، انتشـارات  »هـاي انـدازه گیـري آن    مزیت نسبی و شاخص«)، 1386فالحتی علی و سعید سلیمانی (
  تهران.  

بـازار   رشـاخص صـداقت د  «)، 1392کاظم رجایی، سـید محمـد و مصـطفی کـاظمی و عبـاس شـفیعی(      
ي راهبـردي ریاسـت جمهـوري و مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام        هـا  یبررسـ ، مرکز »اسالمی

  خمینی(س)، قم.
تشـخیص   ، دبیرخانـه مجمـع  »هاي ارزیابی بانکـداري اسـالمی    شاخص«)، 1392موسویان، سید عباس(

  مصلحت نظام، تهران.
Bohringer, Christoph, and Patrick Jochem (?)," Measuring the Immeasurable –A 

Survey of Sustainability Indices",Centre for European Economic Research, 
Germany. 

UN, (2013)," Human Development Report 2013",United Nations Development 
Programme (UNDP), 

Briguglio, Lino,(2003)," The Vulnerability Index And Small Island Developing 
States A Review Of Conceptual And Methodological Issues", Department of 
Economics,University of Malta. 

Cardona, O.D. , M.G. Ordaz, M.C. Marulanda and A.H. Barbat, (2008)," fiscal 
impact of future earthquakes and country's 

Economic resilience evaluation using the disaster deficit Index", The 14 th World 
Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China. 

Hill, Edward, Travis St. Clair, Howard Wial, Hal Wolman, Pat Atkins, Pamela 
Blumenthal & Sarah Ficenec ,Alec Friedhoff,(2010)," Economic Shocks and 
Regional Economic Resilience", for Brookings, George Washington, Urban 
Institute, Building Resilient Region Project conference on Urban and Regional 
Policy and Its Effects: Building Resilient Regions, Washington, DC, May 20-21, 
2010. 

International Food Policy Research Institute(IFPRI),( 2014)," 2013 Global Hunger 
Index-ch03:Understanding Resilience For Food And Nutrition  Security" 
.(http://www.ifpri.org/ghi/2013/understanding-resilience) 29-Kaly, Ursula, Craig 
Pratt and Jonathan Mitchell,(2004)," TheEnvironmental Vulnerability Index 
(EVI) 2004",SOPAC, South Pacific Applied Geoscience Commission,December 
2004 Technical Report 384. 

Mancini, Alberto & Luca Salvati, Adele Sateriano, Giuseppe Mancino, Agostino 
Ferrara, (2012)," Conceptualizing and Measuring the Economic issues in the 
Evaluation of Socio-ecological Resilience: A Commentary", International 



  231                اقتصاد کشور يساز سنجش مقاوم يبرا ییها شاخص شنهادیپ

Journal of Latest Trends in Finance & Economic Sciences, Vol-2 No. 3 
September,p. 190-196. 

Morrone, Adolfo, Kate Scrivens, Kate Scrivens, Smith, C. Balestra, C., (2011)," 
Measuring Vulnerability and Resilience in OECD Coutries", Paper Prepared for 
the IARIW-OECD Conference on Economic Insecurity Paris, France, November 
22-23. 

Penot Eric, Bar Marie and Benz Hélène, (2012)," Use of relevant economical 
indicators for the evaluation of farming systems in terms of resilience, 
vulnerability and sustainability: the case of the Lake Alaotra region in 
Madagascar", cirad-00766310, version 1 - 18 Dec . 

Saisana, Michaela, (2012),"  An inventory of  Risk-related or Resilience-related 
Composite Indicators and Ratings", European Commission Joint Research 
Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen. 

Turvey, Rosario, (2007)," Vulnerability Assessment of  Developing Countries: The 
Case of Small-island Developing States", Development Policy Review, 2007, 25 
(2): 243-264. 

United Nations, (1999),"Studies in National Accounting-Handbook of Input-Output 
Table Compilation and Analysis",Department of Economic and Social 
Affairs,Statistics Division.Series 7,No.74,Newyork.  

United Nations Development Programme(UNDP),(2011)," TOWARDS HUMAN 
RESILIENCE: Sustaining Mdg Progress in an Age of Economic Uncertainty 
Empowered lives. Resilient nations." Bureau for Development 
Policy,September. 

van Westen, Cees & Nanette Kingma, (?)," Vulnerability assessment- Session 5: 
"International.institute for Geo-Information Science and Earth Observations, 

http://www.cbi.ir/simplelist/4506.aspx 
http//Khamenei.ir 
   



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              232

  
 

    



   

233 

  
  

  تأثیر نوسانات صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادي در اقتصاد مقاومتی

 ***حسینعلی فاخر، **رضا محسنی، *جهانگیر بیابانی

  چکیده 
با توجه به تحوالت عظیم اقتصادي و گسترش صادرات، جایگـاه ویـژه صـادرات غیرنفتـی در تصـمیم      

اجـراي  شود.  تر می ها و مشارکت فعاالنه آن در افزایش تولید ملی و نهایتاً درآمد سرانه محسوس گیري
همـی بـوده   اقتصادي به ویژه صادرات غیر نفتی از جمله مسائل و رویدادهاي مها و راهکارهاي  سیاست

اند. واضح است که کشور پهناوري ماننـد   که اکثر اقتصاددانان براي بهبود اقتصادي جهان مطرح نموده
ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است باید بتواند با تولید و صـدور محصـوالت غیـر نفتـی در     

به ویـژه در شـرایطی کـه کشـور در      اي برخوردار شود. دنیا، به ویژه در منطقه خاورمیانه، از جایگاه ویژه
هاي مفید باشد. با توجـه   تواند براي مقابله با این تحریم برد، این امر می هاي اقتصادي به سر می تحریم

به تاکید رهبرکبیر انقالب بر لزوم ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی در شرایط تحـریم، ایـن مقالـه بـرآن     
فتی و اثر آن بر تصمیمات اقتصادي و در نهایت رشد، به ارائـه  است تا با بررسی نوسانات صادرات غیر ن

راهکارهایی جهت تقویت اقصاد مقاومتی بپردازد. نتایج بیانگر این است که نوسانات صادرات غیر نفتی 
اثرات مثبت بررشد اقتصادي دارد. همچنین صادرات نفتی اثرات منفی، نرخ ارز اثرات مثبت و از لحـاظ  

ر رشد اقتصادي دارند در حالیکه نرخ رشد اقتصادي حاصل از کل صادرات اثرات مثبـت  دار ب آماري معنا
  و غیر معنادار از لجاظ آماري بر رشد اقتصادي دارد.

 .TGARCHرشد اقتصادي، صادرات غیرنفتی،  ها: کلید واژه

  مقدمه 
نیسـت بلکـه یـک    فرمایند: اقتصاد مقاومتی یک شعار  رهبر معظم انقالب درخصوص اقتصاد مقاومتی می

هـاي   بایست محقق شود(بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسـئوالن شـرکت   واقعیتی است که می
دانش بنیان). اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادي تعبیر جدیدي نیست و ریشه در قرآن و سنت دارد. در آیه 

                                                        
 علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب هیئتعضو  *

   Re_Mohseni@sbu.ac.irعلمی دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هیئتعضو  استادیار و **
اقتصـاد انـرژي،    ارشـد اقتصـاد انـرژي، دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات، گـروه          دانشجوي کارشناسـی  ***

imanfakher@yahoo.com 
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بل اهللا قرار داده، و ایـن امـر بیـان    بیستم سوره مزمل، خداوند، تالش براي زندگی را در کنار جهاد فی سی
کند ملتی که فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه باشند، هرگز به استقالل و عظمـت و سـربلندي دسـت     می

  ).200، 25نخواهند یافت(مکارم شیرازي، ج
اي خودکفاست، فقیر، مستمند و وابسته به  گویاي این حقیقت است که چنین جامعه«اقتصاد مقاومتی 

کند. این در واقـع جمـال اسـتغنا و     کند و آنچه را خود دارد، مصرف می آن نیست، خودش تولید میاین و 
هاي مورد نیاز یک ملـت اسـت و بـه تعبیـر گویـاتر       خودکفایی جامعه است. جمال تولید و تأمین فرآورده

  ).11،159همان،ج»(جمال، استقالل اقتصادي و ترك هرگونه وابستگی است
ده از تولیدات داخلی که منوط به تجدید نظر در کیفیت کاالهـاي سـاخت داخـل    ایجاد فرهنگ استفا

است و کاهش واردات کاالهاي خارجی نکات مهمی هستند که در برنامه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتـه  
سوره نساء با صراحت بیان شـده   141شود تا جامعه اسالمی به بیگانگان نیازمند و وابسته نشود. در آیه می

: ولن یجعل اهللا للکافرین علی المومنین سبیالً؛ خداوند هرگز براي کـافران بـر مومنـان راه سـلطه و     است
االسالم یعلوا و الیعلی؛ اسالم تنها آیین برتر است و «برتري قرار نداده است. پیامبر اکرم(ص) نیز فرمودند

سی جمهـوري اسـالمی ایـران    قانون اسا 153این قاعده در اصل ». هیچ آیینی برآن برتري نخواهد یافت
هرگونه قرداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادي، فرهنـگ، ارتـش و دیگـر    «آمده است: 

  ) 34- 33کرمی،پورمند،»(شئون کشور گردد ممنوع است
هاي علمی و فنـاوري اسـت و همچنـین     یکی از الزامات مورد توجه اقتصاد مقاومتی، جهاد در عرصه

ي  اي، اصـالح جهادگونـه   هـاي مختلفـی چـون انـرژي هسـته      هاي بـزرگ در حـوزه   وآوريدستیابی به ن
نیازي به واردات مصـرفی و افـزایش صـادرات غیـر      ساختارهاي اقتصادي با اتکاء بر تولیدات داخلی و بی

  ).1391نفتی یک ضرورت انکار ناپذیر است(حسینی،
ویژه صادرات غیر نفتی از جمله مسـائل و  راهکارهاي اقتصادي به  هاي و بدین ترتیب اجراي سیاست

انـد و در اقتصـاد    رویدادهاي مهم بوده که اکثر اقتصاددانان براي بهبـود اقتصـادي جهـان مطـرح نمـوده     
گـري دولـت بـه     هاي کاهش تصدي بنابراین اجراي روش 1شود. مقاومتی نیز یکی از الزامات محسوب می

                                                        
اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته، بهطوري که کشور با توجه به  .1

ضمن مقامت در برابر موانع و نامالیمات، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند، لذا توجه به راهکارهاي زیر جهت رسیدن به 
  اهداف اقتصاد مقاومتی ضروري است:

در روند تامین کاالها به این معنا که به محـض اعمـال تحـریم  در برخـی از کاالهـا،      » ها فرصت«به » اتهدیده«تبدیل  -
در تولید و » خودکفایی«کامل یا حداقل » خودکفایی«دهی به عزم ملی درحوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ایجاد  شکل

  شود در مورد فشارها و تهدیدهاي اقتصادي، بزرگنمایی شود.تامین این اقالم الزمه اقتصاد مقاومتی است. نباید اجازه داده 
یا کاالهاي استراتژیک متکی بر نفت مانند » افزایش صادرات غیرنفتی«و » کاهش واردات«کاهش اتکا به نفت از طریق  -

  ).1391پتروشیمی (عسگري، 
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خصوصی در امر صـادرات غیرنفتـی، نیـاز بـه فعـال       اي و ترویج بخش هاي توسعه منظور تحقیق سیاست
هاي مختلف اقتصادي دارد. در شرایط کنونی اقتصاد ایـران، توسـعه صـادرات غیـر نفتـی از       سازي بخش

ترین مسائل سیاسی و اقتصادي است که باید مسـئوالن کشـور در نظـر بگیرنـد. از اینـرو آگـاهی از        مهم
است. توسعه صادرات غیر نفتـی نـه تنهـا از دیـدگاه ارز      هاي تشویقی اعمال شده امري ضروري سیاست

رسـد تنـوع    اي برخوردار است. بـه نظـر مـی    آوري آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در کشور از اولویت ویژه
راه حل سیاسی در راسـتاي پیشـبرد اهـداف     عنوان بهصادرات غیر نفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادي، بلکه 

  دولت نیز مؤثر است.
ندیشه گسترش صادرات غیر نفتی از دیرباز در سطح گسترده مورد توجه و اقبـال کارشناسـان امـور    ا

هاي زیادي را پشت سر گذاشته است. واضـح اسـت    اقتصادي بوده و از لحاظ نظري و عملی فراز و نشیب
یـد و صـدور   که کشور پهناوري مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار اسـت بایـد بتوانـد بـا تول    

اي برخوردار شود. امـا طـی نـیم     محصوالت غیر نفتی در دنیا، به ویژه در منطقه خاورمیانه، از جایگاه ویژه
ها و تحوالت اقتصـادي   ترین کاالي صادراتی بلکه عامل اثرگذار در برنامه قرن گذشته نفت ، نه تنها مهم

  کشورهاي صادرکننده نفت به خصوص ایران بوده است.

  صادرات غیر نفتی  سعهضرورت تو
ترین مشکالت کشورهاي درحال توسعه و جهان سـوم، تـک محصـولی بـودن و      طور کلی یکی از مهم به

ها به صدور مواد خام اولیه اسـت کـه آثـار منفـی در سـاختار اقتصـادي، سیاسـی،         وابستگی اقتصادي آن
از درآمـدهاي ارزي ایـن   اجتماعی و حتی فرهنگی بر جاي گذاشته است. از آن جایی که بخـش بزرگـی   

هـا و فشـارهاي    آیـد، در برابـر نامالیمـت    کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام اولیه بدست می
خارجی ساختار ضعیف و شکننده قرار دارند. بدیهی است در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیر عادي کـه  

اي  دهد، به وجود آید، آثـار پردامنـه   شکیل میدر قیمت این کاالها که منابع اصلی درآمد این کشورها را ت
  بر ساختار اقتصادي، سیاسی، اجتماعی حتی فرهنگی برجاي خواهد گذاشت.

از طرف دیگر کشور ایران به علت افزایش جمعیت، کاهش ذخایر نفتی، اطمینـان نداشـتن بـه بـازار     
منبـع اصـلی درآمـد ایـران      هاي اقتصادي به ویژه در حوزه نفـت کـه   جهانی و تغییر قیمت نفت و تحریم

اي  تر بر صادرات غیر نفتی ندارد. همچنین افزایش مصرف داخلی بـه گونـه   باشد، راهی جز تأکید بیش می
کند. لذا در صورت تـداوم رشـد مصـرف     است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدي مواجه می

اي کاهش یافتـه و حتـی ممکـن     ابل مالحظهطور ق هاي نه چندان دوري به داخلی، صادرات نفت در سال
  است به صفر برسد.
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  هاي توسعه صادرات غیر نفتی در ایران ها و راه حل چالش
با وجود آثار و پیامدهاي اتکا به درآمدهاي حاصل از نفت خام و تاکید همه بر توسعه صـاردات غیرنفتـی،   

ندارد. زیرا هنوز بخشی از بدنه اجرایی و  هنوز باور و عزم ملی براي رشد و توسعه صادرات در جامعه وجود
). 1383فر وهمکاران،  گیري کشور و مردم نسبت به صادرات و صادرکننده دید مثبتی ندارند(محنت تصمیم

  بندى کلى به دو بخش تقسیم نمود : توان در یک تقسیم این مشکالت را مى

  مشکالت داخلى 
گـردد.   بنـدى برمـى   داخلى و بازاریابى و بسته ونقل حملاین مشکالت اصوالً به تولید و کیفیت و قیمت و 

هاى ناصحیح نیز بر دامنه  هاى صادراتى و ارزى و همچنین ضایعات ناشى از مدیریت عالوه بر آن سیاست
  افزاید. آن مى

 المللى  مشکالت بین
موقع تعهـدات،  پذیرى کاالها، وجود رقبا، عدم استمرار، عدم انجام به  محدود بودن اقالم صادراتی، کشش

عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خریدار، ضعف تبلیغات ناهماهنگى در عرضـه کـاال و بـه ویـژه     
 المللى صادرات غیرنفتى است. ترین مشکالت بین ها و ... از مهم تحریم

هـا   گیري با توجه به تحوالت عظیم اقتصادي و گسترش صادرات، جایگاه ویژه صادرات غیرنفتی در تصمیم
شـود. بـه دلیـل وجـود عوامـل       تر می ارکت فعاالنه آن در افزایش تولید ملی و نهایتاً درآمد سرانه محسوسو مش

درونی و بیرونی مؤثر هنوز صادرات غیرنفتی نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا نمایـد. بنـابراین شـناخت دالیـل     
ها براي رفع موانع رشـد و توسـعه بازرگـانی     هاي سایر کشورها در امر صادرات و استفاده از تجربیات آن موفقیت

هاي وسـیعی در   خارجی کشور یک ضرورت است. در اکثر کشورهاي پیشرفته به ویژه کشورهاي صنعتی فعالیت
انـد. در ایـن خصـوص شـناخت      این زمینه صورت گرفته و به راهکارهاي علمـی و عملـی مثبـت دسـت یافتـه     

تواند کمـک شـایانی    ویژه کشورهاي حوزه خلیج فارس می ه بههاي بازرگانی و تجاري کشورهاي همسای فرصت
اي از قبیـل تحـریم را بـه     توان تهدیـدهاي منطقـه   در این امور بنماید و نیز با اطالع رسانی دقیق و به موقع می

هاي تجاري مطلوب تبدیل نمود. فراهم آوردن شرایط حضور فعـال و دائمـی در امـر صـادرات غیرنفتـی       فرصت
هاي اقتصادي و بازرگـانی موجـود    ها، فرصت مسایه نظیر حوزه خلیج فارس نیازمند معرفی مزیتدرکشورهاي ه

تـر و   باشد. تصویب قوانین جهـت سـاده   در آن کشورها و سعی درحل مشکالت صادرکنندگان کاال وخدمات می
هـاي بازرگـانی    اتـاق تواند نقش بسیار مفیدي داشته باشد. همچنین اهمیت و تأثیر  تر کردن امر صادرات می روان

هاي اقتصادي تجاري و توسعه بخش خصوصـی بـه منظـور افـزایش میـزان صـادرات        مشترك بر روند فعالیت
  کاالها و خدمات برکسی پوشیده نیست و امید است.
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 مروري بر مطالعات انجام شده 
کند و همچنـین   ها را به فرصت تبدیل می با نظر بهاین که این نوع اقتصاد، رویکردي کالن است و تهدید

تنهـا راه   عنوان بهتوجهات ویژه و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري، توجه جدي به بحث اقتصاد مقاومتی 
صـاد مقـاومتی کـاهش    نماید. ویژگـی اقت  هاي دشمنان علیه کشور ضروري می حل مقابله عملی با تحریم

هـاي اقتصـاد مقـاومتی، حمایـت همـه جانبـه از        وابستگی است که محور آن تولید است. یکی از سیاست
صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوري مثبت از طریق، تسهیل مقـررات و  

هاي مورد نیاز، تشویق  اختهاي الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر س گسترش مشوق
گذاري خارجی براي صادرات، برنامه ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صـادراتی، شـکل دهـی     سرمایه

بازارهاي حدید و تنوع بخش پیونهاي اقتصادي با کشورها به ویژه کشورهاي منطقه ایجاد ثبـات رویـه و   
باشـد. در ایـن راسـتا     در بـازار هـدف، مـی    مقرارت در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایـران 

تواند راهکـاري مناسـب جهـت دسـتیابی بـه ایـن مهـم باشـد. تـاکنون مطالعـات            صادرات غیر نفتی می
هاي اقتصاد سنجی) متعددي در خصوص نقش صادرات نفتی و صادرات غیر نفتـی   تجربی(مبتنی بر روش

ویژه اقتصـادهاي   ادرات غیر نفتی در اقتصاد، بهدر اقتصاد انجام گرفته است. با توجه به اهمیت و نقش ص
متکی به صنعت نفت مطالعات زیادي در رابطه با نقش صادرات بر رشد اقتصادي انجام گرفته اسـت کـه   

 در این بخش از مقاله به مروري بر مطالعات صورت گرفته(مطالعات داخلی و خارجی) پرداخته شده است:

  مطالعات داخلی
سـوئیچینگ اثـرات نامتقـارن     -با استفاده از رهیافت مارکوف 1391مکاران در سال کازرونی، علیرضا و ه

هاي مثبـت   دهد که شوك نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادي ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می
هاي منفی منجر بـه کـاهش رشـد تولیـد      نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوك

هاي نرخ واقعی ارز بر رشـد تولیـد    شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوك الص داخلی میناخ
 باشد. ناخالص داخلی متقارن می

به بررسی عوامل مؤثر بـر صـادرات غیرنفتـی     1391محمدزاده اصل، نازي و محمدي، فرناز در سال 
اي،  دهد که متغیرهـاي واردات کاالهـاي سـرمایه    ایران با تأکید بر جهانی شدن پرداختند. نتایج نشان می

داري در بلند مدت بر صادرات غیرنفتی هسـتند   شاخص ادغام تجاري و نرخ ارز داراي تأثیر مثبت و معنی
  باشد.   اما نرخ تورم داراي تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیر نفتی می

استفاده از روش اقتصادسنجی گارچ به بررسی تـأثیر   با 1390عباسیان، عزت اهللا و همکاران در سال 
ناطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادي پرداختند. نتایج بیانگر تأیر منفی و معنـی دار عـدم اطمینـان نـرخ ارز     

  باشد. واقعی بر رشد اقتصادي می
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ه از مدل به بررسی نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادي در ایران با استفاد 1386حالفی، حمیدرضا در سال 
GARCH دهد که بی ثباتی و انحراف نـرخ واقعـی ارز در    پرداخته و نتایج حاصل از این بررسی نشان می
  ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصادي ایران داشته است. تمامی مدل

به بررسی نقش نرخ ارز در توسـعه صـادرات غیرنفتـی در اقتصـاد      1380احسان طاهري فرد در سال 
داري بین صادرات غیـر نفتـی و    دهد که ارتباط مثبت و معنی پرداختند و نتایج این مطالعه نشان می ایران

  نرخ واقعی ارز وجود دارد.
به بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادي ایران با اسـتفاده از   1391بخشی، رسول و همکاران در سال 
هـا بررسـی کردنـد کـه در بـین       آن) پرداختنـد. همچنـین   CGEیک الگوي تعادل عمومی محاسـباتی ( 

هاي قابل مبادله، در اقتصاد ایران کدام یک داراي تأثیر بیشتري بـر رشـد اقتصـادي اسـت. نتـایج       بخش
بدست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که بین صادرات و رشد اقتصادي رابطه مثبتی وجـود دارد و  

هاي صادرات غیرنفتی در اقتصـاد   بیانگر بخشهاي کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات که  در بین بخش
  باشند، صادرات بخش صنعت و معدن داراي تأثیر بیشتري بر رشد اقتصادي است. ایران می

بـه آزمـون رابطـه رشـد صـادرات غیـر نفتـی و رشـد          1389شاکري، عباس و مالکی، امین در سال 
پرداختند. نتـایج حـاکی از    ISICرقمی هاي فصلی و تفکیک کدهاي دو  اقتصادي ایران با استفاده از داده

توان یک حکـم واحـد مبنـی بـر      آن است که در تحلیل اثرگذاري صادرات غیرنفتی بر اقتصاد کشور نمی
 اثرگذاري یا عدم اثرگذاري صادر کرد.

تأثیر صادرات بر رشد اقتصادي ایران را با تأکید بر صادرات خدمات فنی  1388حمید توفیقی در سال 
بـا اسـتفاده از    1338-1378هـاي   ر دو مدل جداگانه تخمین زد. مدل اول بـراي دوره سـال  و مهندسی د

با استفاده از آمارهـاي فصـلی مـورد آزمـون قـرار       1373-1379ساالنه و مدل دوم براي دوره هاي  آماره
گرفته است. براي آزمون از مدل خود همبستگی برداري استفاده شده است نتایج حـاکی از آن اسـت کـه    

  گذارد. ادرات خدمات فنی و مهندسی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي بر جاي میص
در یک تحلیل تجربی به ارزیـابی میـزان صـادرات     1383فر، یوسف و خاکپور، حسین در سال  محنت

ها نشان دهنده رابطه مثبت  غیر نفتی و اثر آن بر رشد اقتصادي ایران پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آن
  باشد. ار بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادي میو معنی د

اقتصـادي   رشـد  و نفتـی  صادرات به بررسی نوسانات 1382ابریشمی، حمید و محسنی، رضا در سال 
 داخلـی  ناخـالص  تولید بر اثري بلندمدت در نفتی صادرات ثباتی بی است که آن از حاکی پرداختند. نتایج

 شود. ظاهر می کوتاه مدت در اثر این بلکه، نداشته،
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 مطالعات خارجی
به بررسی رابطه بین مصرف نفت خـام و رشـد اقتصـادي در     2014) در سال 2014( 1بهمري و همکاران

دهد، رابطه علی بین رشد اقتصـادي و مصـرف نفـت     آمریکا التین پرداختند و نتایج این بررسی نشان می
  خام وجود ندارد.

هـاي انـرژي و رشـد اقتصـادي در      به بررسی قیمـت  2014در سال  2برك، ایستمی و یتکینر، هاکان
هـاي انـرژي و رشـد اقتصـادي در      بلندمدت پرداختند و نتایج نشان  دهنده یک بهم پیوستگی بین قیمت

  باشد. بلندمدت می
رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادي بـراي کـره جنـوبی و     2011در سال  3زانگ و بایم بریج

دهد که بین صادرات و  اند. نتایج نشان می ژاپن را از طریق مدل اتو رگرسیو برداري مورد بررسی قرار داده
  رشد اقتصادي یک رابطه بلند مدت برقرار بوده است.

ت و رشد تولید را براي سه کشور عمده صـادر کننـده   رابطه بین صادرا 2007در سال  4اکسیائو و رید
اند. نتـایج علیـت نشـان     مورد بررسی قرار داده 2000تا  1996در دوره » استرالیا، کانادا و آمریکا«گندم ، 

  دهد که فرضیه صادرات منجر به رشد براي کانادا و آمریکا به صورت دو طرفه است. می
رابطه کوتاه مدت و بلند مـدت بـین رشـد صـادرات و رشـد       2007در سال  5بهمن اسکویی و ایولوال

کشور درحـال توسـعه    44هاي صادرات و تولید  ها براي داده اقتصادي را با استفاده از رویکرد آزمون کرانه
دهد که فرضیه صادرات منجر به رشد در شصت درصـد از ایـن کشـورها     اند. نتایج نشان می بررسی کرده

  شود. تأیید می
رابطه بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی را در ژاپن بررسی کرده اسـت.   2006سال در  6آکیوز

دهد که بین صادرات و رشد تولید ناخـالص داخلـی در ژاپـن رابطـه دو طرفـه       نتایج این تحقیق نشان می
  وجود دارد.

  مبانی نظري
ثباتی  ن شاخص براي محاسبه بیثباتی پرداخته شده است. اولی هاي محاسبه بی در ابتدا به مروري بر شاخص

 باشد: صادراتی، استفاده از انحراف معیار ضریب متغیر زمان در رگرسیون لگاریتم صادرات بر روي زمان می
퐿푛푥 = 훼 + 훽푡 + 푒   

شـاخص   عنـوان  بـه   βباشـد و انحـراف معیـار     بیانگر زمان مـی   tبیانگر صادرات و  푥در این رابطه 
ثباتی صادرات، اسـتفاده ازرگرسـیون ضـریب تغییـرات      شود. دومین شاخص بی ثبانی در نظر گرفته می بی

                                                        
1. Behmiri  & et al.   2. Berk Istemi & Yetkiner Hakan, (2014) 
 

3. Zang & Baimbridge, (2011) 4. Ocksiao & Ried, (2007) 
 

5. Bahmani-Oskooee & Oyolola, (2007) 6. Awokuse, (2007) 
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ثباتی صادراتی، میـانگین قـدرمطلق تفـاوت بـین درآمـدهاي       درآمدهاي صادراتی است. سومین معیار بی
مـال شـده اسـت.    باشد که براساس مقـادیر رونـد درآمـدهاي صـادراتی نر     صادراتی واقعی از روند آن می

چهارمین شاخص، میانگین مربعات نسبت درآمدهاي صادراتی واقعی به روند آن است. پنجمـین شـاخص   
ثباتی صادراتی، استفاده از میانگین حسابی قدرمطلق مقادیر تغییرات یک سري زمانی کـه نسـبت بـه     بی

رائـه شـد. در ایـن    ) ا1968باشد. ششـمین شـاخص توسـط ماسـل(     روند زمانی آن متغیر تعدیل شده، می
 شاخص، مقادیر مطلق درآمدهاي صادراتی مد نظر قرار گرفته و معادله آن به صورت زیر است:

퐼 =
∑

√
	 , 푢 = ( )  

ثبـاتی در   هفتمین شاخص استفاده از واریانس مقادیر فصلی صادرات به منظور ارائه یک شاخص بـی 
وسیله رونـد صـادرات    رمطلق انحراف صادرات از روند آن که بهسال است. هشتمین شاخص، مبتنی بر قد

ثبـاتی کـه از سـوي     باشد. نهمین شاخص بی ها در سري زمانی تقسیم شده می نرمال شده و بر تعداد سال
 باشد. گردید، به کارگیري قدرمطلق انحراف صادرات از میانگین متحرك پنج ساله آن می الو پیشنهاد
ثباتی از الگوهاي نوین واریانس شـرطی اتورگرسـیون و واریـانس     محاسبه بیهاي اخیر براي  در سال

شود(بررسی تاثیر نوسانات صادرات نفـت بـر رشـد     ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته استفاده می
  بخش کشاورزي).

  روش تحقیق
زمـانی نمونـه   هاي اقتصاد سنجی مرسوم فرض بر آن است که واریانس جزء اختالل در کل دوره  در مدل

باشند لذا این فرض چندان معقـول   ها داراي نوسات زیادي می جا که بسیاري از سري ثابت است. اما از آن
نخواهد بود. یک راه براي پیش بینی واریانس آن است که تغییرات آنرا بـه وسـیله یـک متغیـر برونـزاي      

رفتار نوسانات بیان نمود سپس بینی  را جهت پیش ARCHالگوي  1)1972مستقلی مدلسازي شود. انگل (
) الگوي اولیه ارائه شده توسط انگل را توسعه دهد. وي روشی را ابداع نمود که براسـاس آن  1986بارسلو(

یافتـه کـه    تعمـیم  2ARCH(p,q)باشـد. در ایـن مـدل   ARMA  فراینـد توانـد یـک    واریانس شرطی می
و هم اجـزاي میـانگین متحـرك در    شود، هم اجزاي خود توضیحی  نامیده می GARCH(p,q)3اصطالحاً

  شود. سپس در مطالعات جدیدتر الگوهاي گارچ پیشرفت نمود. معادله واریانس ظاهر می
توان تأثیرات متفاوت وقـایع خـوب و    ) نشان دادند که چگونه می1994(6و رانکل 5، جگنزان4گالستن

                                                        
1. Engle  
2. Auto Regressive Conditional Heteroscedastic Model 
3. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedastic Model 
4. Glosten 5. Jaganathan 
 

6. Runkle 
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휀بد را بر نوسانات مدلسازي نمود. در یک نگاه  = طـوري کـه    آسـتانه دانسـت بـه    توان یک را می 0
تر از شوك آستانه دارند.  هاي کوچک تر از شوك آستانه تأثیرات متفاوتی نسبت به شوك هاي بزرگ شوك

 به شرح زیر است:   (TGARCH)اي  بدین ترتیب فرایند گارچ آستانه
ℎ = 훼 + 훼 휀 + 휆푑 휀 + 훽 ℎ    )1 (  

휀یـک متغیـر مجـازي اسـت کـه بـه ازاي        푑در مدل فوق  < برابـر بـا یـک و بـه ازاي       0
휀 ≥ بـه انـدازه    ℎهـاي منفـی، میـزان اثـر بـر       باشد. در نتیجـه بـه ازاي شـوك    برابر با صفر می 0

(훼 + 휆)휀 هاي مثبت، میزان اثـر بـر    باشد و به ازاي شوك میℎ    بـه انـدازه훼  اقتصـاد  باشد مـی)
  اي زمانی با رویکرد کاربردي).ه سنجی سري

در این مقاله اطالعات و آمارهاي اقتصادي از سایت بانک مرکزي به صورت سري زمانی جمع آوري 
  هاي آماري و تحلیل الگوهاي سنجی مورد پردازش قرار گرفته است.  شده است و سپس با توجه به روش

باشد. در مدل  ها  می ددانان در مطالعات آنمتغیرهاي مورد استفاده در این الگو براساس تعاریف اقتصا
متغیر وابسته، کل صادرات، صادرات غیر نفتی، صـادرات   عنوان بهمورد بررسی متغیر تولید ناخالص داخلی 

  متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.  عنوان بهنفتی و نرخ ارز رسمی 
باشـد. بـراي انـدازه     شد اقتصادي میدر این مقاله هدف بررسی اثرات نوسانات صادرات غیر نفتی بر ر

گیري نوسانات، مشابه مطالعات اخیر از روش گارچ استفاده نموده و براي مجـزا نمـودن اثـرات متقـارن و     
نماییم. براي جلوگیري از هر گونه اشـتباهی در بـرآورد و اطمینـان از     استفاده می TGARCHنامتقارن از 

  دهیم. همسانی واریانس را مورد بررسی قرار میکاذب نبودن رگرسیون ابتدا خودهمبستگی، نا
هاي ریشه واحـد دیکـی فـولر تعمـیم یافتـه       براي بررسی ایستایی متغیرها در مطالعه حاضر از آزمون

  ) گزارش شده است.1استفاده شده است. نتایج در جدول(
  

  بررسی مانایی متغیرهاي الگو .1جدول 
 نتیجه % )10(مقدار بحرانی  آماره محاسباتی متغیر نماد

D(er) مانا 0.000 - 5.820 نرخ ارز 

D(gdp) مانا 0.001 - 5.146 تولید ناخالص داخلی 

Gex 
نرخ رشد اقتصادي حاصل از 

 صادرات
 مانا 0.004 - 4.565

D(noex) مانا 0.000 - 8.360 صادرات غیر نفتی 

Oex مانا 0.009 - 3.734 صادرات نفتی 
  هاي تحقیق منبع: یافته
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شود متغیر تولید ناخالص داخلی و صادرات نفتی در سـطح مانـا    ) مشاهده می1همانطور که از جدول(
  شوند.  گیري مانا می هستند و سایر متغیرها با یکبار تفاضل

همچنین تعداد وقفه بهینه در مدل با هر سه معیار آکائیک، شوارتز و حنان کوئین، یک به دست آمده 
هاي این رگرسیون با آزمـون بـروچ گـادفري مـورد      ی در مجذور باقیماندهاست. سپس وجود خودهمبستگ

  بررسی قرار گرفت، نتایج به شرح زیر است:
  

  نتایج آزمون خودهمبستگی .2جدول 
 آماره بحرانی سطح معنادار

0.664 0.413 
  هاي تحقیق منبع : یافته

  
  شود. وجود خودهمبستگی تأیید میفرضیه صفر مبنی بر عدم  2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

سپس با آزمون وایت به بررسی ناهمسانی واریانس پسـماندها پرداختـه شـده اسـت. نتـایج بـه شـرح زیـر         
  باشد: می

  آزمون وایت براي  تشخیص ناهمسانی واریانس .3 جدول
 آماره بحرانی سطح معناداري

0.024 4.127 
  هاي تحقیق منبع : یافته

  
شود فرضـیه صـفر مبنـی بـر همسـانی واریـانس رد شـده و         ) مالحظه می3جدول(طور که در  همان

  شود. ناهمسانی واریانس تأیید می
  :براي تأیید وجود اثرات آرچ اجرا شده که نتایج آن به شرح زیر است LM-GARCHهمچنین آزمون 

  
  براي تشخیص اثرات آرچ LMآزمون  .4جدول 

 آماره آزمون سطح معناداري
0.073 8.280 

  هاي تحقیق منبع : یافته
  

، فرضیه صفر مبنی به رعدم وجود اثرات آرچ رد شده اسـت و اثـرات آرچ در   4که طبق  نتایج جدول 
  گیري نوسانات از گارچ استفاده نمود.  توان براي اندازه شود. لذا می وایانس مشاهده می
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تأییـد وجـود اثـرات آرچ، بـراي      هاي مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس و حال با توجه به تأیید آزمون
بـه کـار گرفتـه شـده و نتـایج       TGARCHمشاهده اثرات نامتقارن نوسانات صادرات غیر نفتی، الگوي  

  حاصل از برآورد معادله میانگین و واریانس به شرح زیر است :
  

  برآورد اثرات نوسانات صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادي .5جدول 
 معادله میانگین

 مقدار بحرانی آماره محاسباتی انحراف معیار ضرایب متغیر

GARCH* 1.77 3.66 4.846300 0.0000 

C 9.181357 27.22282 8.139112 0.0000 

OEX 11.31877 - 4.155219 2.730343 - 0.0063 

ER 14.55610 3.079588 4.726639 0.0000 

GEX 28.66265 179.3158 0.159844 0.8730 
 معادله واریانس

C 31.908 3.108 1.6620 0.000 
RESID(-1)^2** 10.47045 1.187650 8.820 0.000 
RESID(-1)^2* 

(RESID (-1)<0)*** 
10.32250 - 1.352647 7.631 - 0.000 

GARCH(-1)**** 1.80880- 0.634704 2.518 - 0.410 
  باشد.  * این متغیر بیانگر اثرات نوسانات صارات غیرنفتی می

훆풕** بیانگر  ퟏ
ퟐ ) باشد. ) می1در معادله  

풅풕***بیانگر  ퟏ훆풕 ퟏ
ퟐ ) باشد.  ) می1در معادله  
풉풕**** بیانگر  ퟏ   ) باشد.  ) می1(آثار واریانس شرطی صادرات غیرنفتی) در معادله  

  هاي تحقیق منبع : یافته
  

غیرنفتـی   ثباتی یـا انحـراف معیـار شـرطی صـادرات      شود بی ) مالحظه می5طور که از جدول ( همان
گیرد. ضرایب معادله واریانس بیـانگر اثـرات    محاسبه شده و اثر آن بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار می

تغییرات انحراف معیار شرطی صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادي است. در واقع اثـر تغییـرات غیـر قابـل     
ن ترتیـب، شـوك مثبـت تـأثیر     دهـد. بـدی   بینی در صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادي را نشان مـی  پیش

دهد  ثباتی صادرات غیر نفتی را افزایش می هاي مثبت، بی بیشتري نسبت به شوك منفی دارد و اثر شوك
 دهد.  ثباتی صادرات غیرنفتی را کاهش می هاي منفی بی و شوك

نتایج حاصل از معادله میانگین بیانگر این است که نوسانات صادرات غیر نفتی اثـرات هـم جهـت بـا     
باشـد. بـدین ترتیـب     هاي صادرات غیر نفتی از ناحیه ارز می شوك بررشد اقتصادي دارد. اثرگذاري شوك
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بـد. همچنـین   یا هنگام باال رفتن نرخ ارز(تضعیف ارزش پول ملی)، سطح تولید کاهش و تورم افزایش می
تر شدن کاالي داخلی بـراي خارجیـان شـده و لـذا خـالص صـادرات و        کاهش ارزش پول منجر به ارزان

اي و  دهد. از سوي دیگر در بخش عرضه، با توجه بـه هزینـه کـاالي سـرمایه     تقاضاي کل را افزایش می
درات غیر نفتـی  دهد. در این صورت اثرات شوك صا اي افزایش یافته و سطح عرضه را کاهش می واسطه

توانـد تولیـد را    بستگی به میزان تغییرات عرضه و تقاضا دارد. یک شوك مثبت در صادرات غیر نفت مـی 
میلیارد ریـال  4.84تواند  همین ترتیب شوك منفی صادرات غیرنفتی می میلیارد ریال افزایش دهد. به4.84

دار بر رشـد   بت و از لحاظ آماري معنیافزایش دهد. همچنین صادرات نفتی اثرات منفی، نرخ ارز اثرات مث
که نرخ رشد اقتصادي حاصل از کل صادرات اثرات مثبت و غیر معنـادار از لجـاظ    اقتصادي دارند در حالی

دهـد   آماري بر رشد اقتصادي دارد. افزایش صادرات نفتی ارزآوري داشته و درآمدهاي ارزي را افزایش می
شـود لـذا صـرف     درآمد بخش دولتی محسوب می عنوان بهمدها اما در کشورهاي صادرکننده نفت این درآ

هاي دولـت و انـدازه دولـت رشـد اقتصـادي کـاهش        شود. با فازش هزینه هاي عمرانی و جاري می هزینه
  ). 1382یابد(گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، می

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه
ثبـاتی اقتصـاد    عنـوان یکـی از عوامـل مهـم در بـی      بـه ثباتی در صادرات نفـت   بدون شک نوسانات و بی

باشد. این عامل اهمیت صـادرات غیرنفتـی در اقتصـاد     کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده نفت مطرح می
عنـوان یکـی از    در مورد ایران بـه  مسئلهنماید. این  ویژه رشد اقتصادي کشور را بیش از پیش آشکار می به

بـرد، مصـداق    ویژه تحریم نفتی به سر می هاي اقتصادي به ه در تحریمکشورهاي مهم صادرکننده نفت ک
خواهد داشت. بر همین اساس در این مقاله به تأثیر نوسانات صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادي در شرایط 

 اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
اقتصادي دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که نوسانات صادرات غیر نفتی اثرات هم جهت بررشد 

دار بر رشد اقتصادي دارند در حالی که  صادرات نفتی اثرات منفی، نرخ ارز اثرات مثبت و از لحاظ آماري معنا
  نرخ رشد اقتصادي حاصل از کل صادرات اثرات مثبت و غیر معنادار از لجاظ آماري بر رشد اقتصادي دارد.

  د:باش لذا پیشنهادات این مقاله به شرح زیر می
  سازي شود؛ بایستی فرهنگ براي اقتصاد مقاومتی می -
 سازي براي افزایش صادرات غیرنفتی؛ زمینه -
 توانمند کردن بخش خصوصی و حمایت از تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی؛ -
اي بخش تولید براي تحرك در اقتصاد داخلی و در  هاي حمایتی پولی و مالی و بیمه سازي سیستم فعال -

 یت از صادرات کاالهاي غیرنفتی.نهایت حما
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  تبیین شاخص اقتصاد مقاومتی براي اقتصاد ایران

  ***محبوبه دلفان، **امین بیرانوند، *علیرضا غالمی

  چکیده
هاي وارد شـده   کند که توانایی مقابله با شوك مفهوم اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادي را ترسیم می

ها اعم از داخلـی   انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحرانرا دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت 
ها در راستاي عملیـاتی و کـاربردي کـردن اهـداف      و خارجی را داشته باشد. بی تردید یکی از اولین گام

ها جهت سنجش جایگاه کنونی و بررسی میـزان موفقیـت در    ها و شاخص اقتصاد مقاومتی تبیین مؤلفه
هاي کلی ابالغی  داف است. در این مقاله سعی شده است با توجه به اهداف و سیاستراه دستیابی به اه

. شـاخص اخـتالل   2. شاخص اختالل سیاست مالی 1اقتصاد مقاومتی در گام اول چهار شاخص ترکیبی
پـذیري اقتصـاد تعریـف گـردد و در      .شاخص انعطاف4. شاخص اختالل سیاست تجاري 3سیاست پولی 

هاي اصلی شاخص اقتصاد مقاومتی بـراي ایـران    این چهار شاخص به روش مؤلفه گام نهایی با ترکیب
تبیین شود. با توجه به نتایج بدست آمده متأسفانه شاخص اقتصاد مقاومتی در ایران در قسمت ضـعیف  

هاي اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور نـاگزیر از تغییـر    و خیلی ضعیف است. بنابراین براي بهبود شاخص
  خود است.هاي  هاي اقتصادي و بهبود زیر ساخت سیاست رویکردها،

  شاخص اقتصاد مقاومتی، اختالل اقتصادي، سیاست مالی، سیاست پولی. :ها کلید واژه

  . مقدمه1
از نظر اقتصادي   هاي متنوع همواره، نه تنها جامعه سرزمین ایران در طول تاریخ به دلیل برخورداري از اقلیم

هاي همجوار خود بوده است. اما با انقالب صنعتی  ر راه رشد اقتصادي سایر سرزمینقدرتمند،  بلکه عاملی د
و رشد و توسعه الگوي تجارت بین الملل، اقتصاد سنتی ایران به مرور رقابت پذیري خود در برابر اقتصـاد  

به اقتصادي  هاي میانی عصر قاجار، اقتصاد ایران تبدیل صنعتی غرب را از دست داد که در نتیجه آن از دوره

                                                        
 Alieco92@yahoo.com  دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران  *

 Beiranvand.Amin@Gmail.com دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران  **
 M.delfan66@Gmail.com دانشجویی دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  ***
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توان  وابسته و تجار ایرانی تبدیل به واسطه گران کاالهاي وارداتی شدند. دالیل افول اقتصادي ایران را می
در ضعف بنیادین سیستم اقتصادي و کشاورزي کشور در برابر اقتصادهاي نوظهور آن دوره جستجو کرد که 

هاي سنگین سیاسی و اقتصادي شاهان  و معاهده از ناتوانی نظام سیاسی، استبداد، وابستگی حکام عصر قاجار
  ). 1391گرفت(پناهی و رفیعی، قاجار و پس از آن پهلوي نشات می

متأسفانه در دوره معاصر نیز با توجه به وفور منابع نفتی مسئولین اقتصادي کشور به جـاي تـالش در   
ند بـا اتکـا بـر درآمـدهاي نفتـی      ا راه رفع موانع ساختاري و افزایش رقابت پذیري اقتصاد، تنها سعی کرده

هاي اجتماعی فراوان بپوشانند، غافل از آنکـه اتکـا بـه منـابع نفتـی خـود        هاي اقتصاد را با هزینه نارسایی
  هاي ساختاري کشور بیفزاید و به نوعی کشور را با نفرین منابع مواجه نماید.   تواند بر موانع و ضعف می

هـا و   امکان پذیر نیست و اقتصاد را همواره در معرض شـوك نظر  ادامه روند حاکم اقتصادي کشور به
دهد. بر همین اساس رهبر معظم انقـالب بـا طـرح ایـده اقتصـاد مقـاومتی        هاي مختلف قرار می ثباتی بی

اند. متأسـفانه   مسئولین کشور و مردم را ترغیب به تالش در راه اصالح ساختارهاي نامناسب اقتصاد نموده
ها قلمداد شـده اسـت،    عنوان راهکاري تدافعی درمقابل تحریم مقاومتی به اشتباه به در برخی موارد اقتصاد

توان به این نکته پـی بـرد کـه هـدف ایشـان شـکوفایی و        حال آنکه با توجه دقیق به بیانات رهبري می
  سازي و رفع موانع ساختاري اقتصادي است.  باثبات

هـاي وارد شـده بـر     د که توانایی مقابله با شوكکن اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادي را ترسیم می
اقتصاد را دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. 

هاي اقتصادي وجود داشـته باشـد و    براي دستیابی به چنین اقتصادي الزم است نگاه بلندمدت به سیاست
اي طراحی شود تا چارچوب کلی اقتصاد در برابـر انـواع نامالیمـات تقویـت      گونه هاي اقتصاد به زیرساخت

  ). بنابراین باید به درستی اهداف  اقتصادي مقاومتی و مؤلفهاي آن شناخته شود.1389گردد(کاویانی،
هـا و   ها در راستاي عملیاتی و کاربردي کردن اقتصاد مقاومتی تبیین مؤلفه تردید یکی از اولین گام بی
ها جهت سنجش میزان موفقیت در راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقـاومتی اسـت. در ایـن مقالـه      شاخص

هاي مناسب  هاي کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی برخی شاخص سعی شده است با توجه به اهداف و سیاست
  ف شود.ها، شاخصی با عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی تعری اقتصادي ارائه گردد و با ترکیب این شاخص

  هاي نظري تحقیق پایه. 2
جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوري اسالمی ایـران   هاي یک در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم

هاي ساختاري  اي ایران، بیش از پیش مشکالت و ضعف آمیز هسته هاي صلح با هدف متوقف کردن برنامه
» اقتصاد مقـاومتی «ي جدید ها واژه پیش این ضعف اقتصاد کشور هویدا شده است. با آشکار شدن بیش از

به ادبیات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرارگرفته است. این 
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مطـرح گردیـد. در همـین     1389واژه اولین بار در دیدار مقام معظم رهبري با کارآفرینان در شهریور سال 
را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و بـراي نیـاز اساسـی    » قتصاد مقاومتیا«دیدار، مقام معظم رهبري 

را معرفـی  » آمادگی کشـور بـراي جهـش   «و » فشار اقتصادي دشمنان«کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل 
  ).16/06/1389بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور،نمودند(

براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان اندك، تعاریف متفاوتی ارائه شده کـه هـر کـدام از    
ها تعریـف   اند. برخی تنها این مفهوم را در چاچوب مقاومت در برابر تحریم اي به این موضوع نگرسته جنبه

هاي اقتصـاد کشـور در    ديسازي و رفع ناکارآم کرده و برخی این مفهوم را به درستی بسط داده و از مقاوم
  اند.  هاي داخلی و یا خارجی یاد کرده شرایط مختلف خواه بروز شوك

  سابقه تحقیق. 3
): به ادبیات فنرت اقتصادي پرداخته و الگوي مربوط را مورد بحـث نظـري قـرار داده اسـت.     1391سیف(

را مورد بحث قـرار داده   سیف، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهاي رفتاري کشورها در این راستا
آوري اقتصادي در برابر مخـاطرات   حکم و مقاوم بودن و تابمو محورهاي فنرت اقتصادي که عبارتند از: 

  کند.  را بیان می مختلف،
): به تعاریف اقتصاد مقاومتی پرداخته و راهکارهاي جهـت عملیـاتی شـدن آن    1391کالنتر و امرایی(

ایف و نقش دولت و مردم در به تحقق رسیدن اقتصاد مقـاومتی را مـورد   ها همچنین وظ کنند. آن ارائه می
بررسی قرار داده و در این راستا به راهکارها و راهبردهاي مقاومتی براي رشد تولید داخل و حمایت از کار 

  کنند. و همچنین مزایاي آن(اقتصادي، فرهنگی اجتماعی، علمی و آموزشی، سیاسی و ...) اشاره می
): درصدد تبیین نقش اقتصاد مقاومتی با هدف تدوین یک سیاست اقتصادي 1391و نوروزي(پوررمضان 

اصـالحات اسـت. در واقـع در     فراینددارند که هرگونه مقاومتی مستلزم  ها بیان می آیند. آن مند برمی قاعده
  د کرد.هاي اقتصادي است که بعضاً فشارهاي خارجی بازخورد منفی پیدا خواه اصالحات سیاست فرایند

ها و  سازي اقتصاد مقاومتی و معرفی مؤلفه ) سعی در بررسی راهبردهاي صحیح پیاده1391رحمانیان (
  دستاوردهاي آن با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبري دارد.

هـاي آسـیب بـه اقتصـاد      دارد اقتصاد مقاومتی افزون بر آن که راه ): اذعان می1391قیاسی و ملیحی(
المللی، به جاي اتخـاذ رویکـرد    گرداند، بلکه با مدنظر قراردادن دستیابی به بازارهاي بین ملی را مسدود می

تر از همه، بهبـود   اي جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی و مهم تواند با تنظیم نقشه تدافعی، می
و در برابـر  هـاي جهـانی    پـذیري اقتصـاد ایـران را در عرصـه     شاخص فضاي کسب و کار، موقعیت رقابت

  هاي اقتصادي افزون نماید. شوك
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  سازي شاخص. 4
 ینتر کم گردد و آن راهنمایی است که در بیشتر به مفهوم کاربردي آن برمی 1کلمۀ شاخص تعاریف لغوي

یک راهنما براي  عنوان بهبر این اساس، از شاخص . دهد زمان ماهیت و هویت وجودي یک چیز را نشان می
هـایی   هـا و محـک   فرهنگی استفاده شده است. این راهنما، مالك بررسی تحوالت اقتصادي، اجتماعی و

 .شوند کننده وضعیت محسوب می ، عالمت مشخصعنوان بهکنند و  نمایان می هستند که وجود یک پدیده را
یانس با اوزان مساوي و همچنین در این مطالعه براي ساخت شاخص ترکیبی از چندین متغیر، دو روش وار

مقایسه  به اهمها  هاي اساسی) مورد استفاده قرار خواهدگرفت و نتایج آن روش عناصر اساسی(روش مؤلفه
دهی به اجزا و عناصر انفرادي آن است. بدین لحـاظ   خواهد شد. ساخت یک شاخص ترکیبی مستلزم وزن

  هاي اجزاء است.  گی تعیین وزنهاي ساخت شاخص ترکیبی نیز در چگون اختالف مهم روش

  2هاي مساوي روش واریانس با وزن .1.4
هاي مساوي استفاده شده است.  هاي ترکیبی از روش واریانس با وزن در این مطالعه براي ساخت شاخص

این روش براي تجمیع متغیرهاي مختلف و ساخت یک شاخص ترکیبی، اوزان مساوي به همـه متغیرهـا   
اند. در این روش ابتدا میانگین هر متغیر از  که متغیرها به صورت نرمال توزیع شدهشود  دهد. فرض می می

شود. اگرچه هر دو نوع میانگین  مقدار عملکرد آن در هرسال کم شده و نتیجه بر انحراف معیار تقسیم می
هـاي   ارزشتوان مورد استفاده قرار داد اما با توجه به اینکه میانگین هندسـی بـه    هندسی و حسابی را می

مثبت نیاز دارد پس نیمی از مشاهدات باید نادیده گرفته شوند. از مزایاي این روش ساده بودن آن است و 
  تواند مورد استفاده قرارگیرد. ها می کارگیري سایر روش در صورت وجود محدودیت در به

)1(  (푥 − 휇)
훿			  

از  3براي کشورهاي شرق آسیا فنرتاي تحت عنوان رشد اقتصادي و  ) در مقاله1391همچنین سیف(
  این فرمول استفاده شده است. 

 )2(  (푋 − 푋 )
(푋 − 푋 ) 

  4هاي اصلی رویکرد مؤلفه .2.4
هاي  هاي آماري با واریانس هاي تجزیه و تحلیل داده روش رهیافت عناصر اساسی یکی از کاراترین روش

هاي خالصه کردن تعدادي از متغیرها  ترین راه رین و رایجتوان آن را یکی از مفیدت چندبعدي است که می
                                                        

1. Index 2. Variance-Equal Weights 
 

3. Lino Briguglio and Stephen Piccinino 4. Approach Principal Component 
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طور خالصـه   ها دانست که در ادامه به به صورت فشرده و پیدا نمودن ساختار کوواریانس یا همبستگی آن
  پردازیم. به آن می

متغیر در شمار محـدودي از   pمشاهده از  nدنبال چارچوبی براي خالصه کردن تغییرات  این روش به
اي  متغیـر اولیـه شـود و مجموعـه     pتواند جایگزین  عنصر اصلی می kترکیبات خطی است. در این حالت 

بزرگتـر  pمتغیر(مؤلفه) ارائه نمایـد. بنـابراین در چـارچوب ایـن رویکـرد       kمشاهده در قالب  nمشتمل بر 
اي از متغیرهــاي تصــادفی  ویــژهاســت. عناصــر اساســی از لحــاظ جبــري، ترکیبــات خطــی  kمســاوي 

푋 ,… , 푋 , 푋    است و به صورت هندسی، این ترکیبات خطی انتخاب سیستم مختصات جدیـدي اسـت
Xکه از چرخش سیستم اصلی با محورهاي مختصات  , … , 푋 , 푋  شـود. محورهـاي جدیـد     حاصل مـی

شـود،   کـه در ادامـه روشـن مـی    باشند. همانگونـه   هایی با بیشترین تغییرپذیري(واریانس) را دارا می جهت
푋عناصر اساسی تنها به ماتریس کوواریانس متغیرهاي ,… , 푋 , 푋    وابسته بوده و اسـتخراج آن نیازمنـد

نیست. از سوي دیگر عناصر اصلی حاصله از جمعیت نرمال تفاسیر جالبی را  Xبه فرض نرمال بودن بردار 
هاي نمونه، زمـانی   تواند از مؤلفه عالوه تفسیر ما می خواهد داشت. به 1هاي با چگالی ثابت براساس بیضوي

푋که جمعیت مورد نظر نرمال باشد حاصل گردد. فرض کنید بردار تصـادفی   = 푋 ,… , 푋 , 푋  داراي
휆با مقادیر ویژه  Aماتریس کوواریانس ≥ 휆 ≥ ⋯ ≥ 휆 ≥ 휆     باشد. ترکیبـات خطـی زیـر را در

  گیریم: نظر می
)3  (  푌 = 퐿 푋 = 푙 푥 + 푙 푥 + ⋯+ 푙 푥  

푌 = 퐿 푋 = 푙 푥 + 푙 푥 + ⋯+ 푙 푥 		  
 푌 = 퐿 푋 = 푙 푥 + 푙 푥 +⋯+ 푙 푥  

  در رابطه با این ترکیبات خطی داریم:
)4(   푣푎푟(푌 ) = 	퐿 ′Σ퐿 												푘 = 1, 2, … , 푝  
)5  (  퐶표푣(푌 , 푌 ) = 	퐿 			′Σ퐿   

푌عناصر اساسی  ,… , 푌 , 푌 داراي  2باشـند کـه بـا توجـه بـه رابطـه        ترکیبات خطی ناهمبسته می
  باشند. ترین واریانس می بیش

ــدار       ــی مق ــب خط ــن ترکی ــی ای ــت؛ یعن ــانس اس ــداکثر واری ــا ح ــی ب ــب خط ــه ترکی ــین مؤلف اول
Var(푌 )=	퐿 ´	∑ 퐿 کند. روشن است که  را حداکثر میVar(푌 )=	퐿 ´	∑ 퐿 تواند با ضرب کـردن   می

퐿 دد ثابتی افزایش یابد. براي اجتناب از این نامعلومی مفید اسـت کـه تنهـا توجـه خـود را بـه       در هر ع
  بردارهاي ضرایب با طول واحد معطوف کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

퐿	اولین مؤلفه اصلی: ترکیب خطی   -  ´X	  کهVar(퐿 ´X)	 را با توجه به قید퐿 ´퐿 =   کند. حداکثر می  		1

                                                        
1. Constant Density Ellipsoids 
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ــب خطــی  مؤلفــه دومــین   - 퐿اصــلی: ترکی ´X	  کــهVar(퐿 ´X)  ــد ــه قی ــا توجــه ب 1퐿را ب ´퐿  و =
Cov(퐿 ´X,	퐿 ´X) کند. حداکثر می 

- i امــین مؤلفــه اصــلی: ترکیــب خطــی퐿 ´X	 کــهVar(퐿 ´X)   را بــا توجــه بــه قیــد퐿 ´퐿 = و   		1
Cov(퐿 ´X,	퐿 ´X)   برايi>k کند حداکثر می.  

  هاي اقتصاد مقاومتی شاخص. تبیین 5
. شـاخص  1تی در گام اول چهار شاخص ترکیبـی  مدر راستاي ارائه شاخص اقتصادي مقاو قسمت در این

.شـاخص  4. شـاخص اخـتالل سیاسـت تجـاري     3. شاخص اختالل سیاست پولی 2اختالل سیاست مالی 
هاي اصلی   به روش مؤلفه شود. در گام نهایی با ترکیب این چهار شاخص پذیري اقتصاد تعریف می انعطاف

  شاخص اقتصاد مقاومتی براي ایران تبیین خواهد شد.

  . شاخص اختالل سیاست مالی1.5
تواند در ابعاد مختلفی منجر به ایجاد اختالل در اقتصاد گردد. سیاست مالی یکی از  سیاست مالی دولت می

ت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، کسـب    هاي مختلفی چـون مالیـا   هاي مهم بازتوزیع است که از کانال مکانیزم
درآمد از ارائه برخی از خدمات عمومی، مالیات بر تجارت، رانت منابع طبیعی، وام گرفتن و یا خلق پول بـه  

هاي انتقالی اثرات مهمی بر رشـد   منظور تأمین منابع مالی مخارج براي کاالهاي عمومی و انجام پرداخت
هـاي مختلـف متفـاوت     زتوزیعی مخارج دولت نیز براي گروهو توسعه اقتصادي داشته باشد. حتی اثرات با

شوند. ممکن است  مند نمی طور یکسان بهره طوري که همگان از ارائه کاالها و خدمات عمومی به است به
دهنده تخصـیص نـامطلوب منـابع     ها یکسان نباشد که نشان نهایی مخارج عمومی براي تمامی پروژه بازده

ص منابع حتی ممکن است که از این فراتر رود، بدین صورت که منـابع بـه   عمومی است. ناکارایی تخصی
  ها کمتر از هزینه نهایی باشد. هایی جریان پیدا کند که بازده نهایی آن ها و فعالیت سمت پروژه

هاي کـاهش فقـر و    اي(مانند برنامه هاي بودجه هاي بازتوزیع از طریق سیاست اعمال برخی از سیاست
که از نظر اجتماعی مطلوب و بر اساس مبانی نظري نیز جزء اهداف سیاست مالی اسـت،  ن اجتماعی) یتأم
هاي حاصله از اثرات خارجی و مسائل مربوط به کاالهاي عمومی باشد. بـا   تواند در جهت رفع ناکارایی می

نتیجـه  افتـد و در   کند که از این حوزه وظـایف دور مـی   هایی می این حال دولت اغلب خود را وارد فعالیت
کنـد. از سـوي دیگـر وضـع      اختالالت مهمی هم در طرف تأمین درآمد و هم در طرف مخارج ایجاد مـی 

دهد و وضع مالیات بر تجـارت   وري را کاهش می گذاري را کم و بهره مالیات بر تولید داخلی انگیزه سرمایه
راي کاهش بار مالیاتی از طریـق  عالوه تالش افراد ب کند. به گذاري و تولید اختالل ایجاد می نیز در سرمایه

هاي اقتصادي و سیاسی را نیز باید به هزینه از دست رفته(یا بار اضـافی ناشـی از مالیـات) افـزود.      فعالیت
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هـاي مختلـف بـر     ویژه در شرایطی که توزیع تعلق مالیاتی، به جهت عدم توانایی دولت در وضع مالیات به
باشد. در طرف مخارج دولت، بخشی از ناکـارایی بـه صـورت    هاي مختلف درآمدي جامعه، ناعادالنه  گروه

افتد(ماننـد تقاضـاي ناکـارا بـراي انـرژي، مـواد غـذایی و یـا          اي اتفاق می مصرف افراطی کاالهاي یارانه
هایی است که نیازمند منابع بخش عمـومی   اي) و بخش دیگري از ناکارایی در مورد فعالیت اعتبارات یارانه

تـوان در   هاي اختالل سیاست مالی را مـی  طور کلی مکانیزم کند. به دریافت نمیاست ولی تخصیص کافی 
هـاي مالیـاتی    هاي ناکارا و بازتوزیع درآمد، اجـراي سیاسـت   تخصیص سیاسی و نه اقتصادي منابع، یارانه

ناکارا و همچنین عـدم تـوازن بودجـه دولـت خالصـه نمـود. جهـت سـاخت شـاخص ترکیبـی اخـتالل            
  هاي زیر مورد استفاده قرارگرفته است: ر اقتصاد ایران شاخصهاي مالی د سیاست

وري  تخصیص سیاسی منابع شامل: بهره -2ترکیب مالیات (نسبت مالیات مستقیم به غیرمستقیم) -1
هزینه ناکافی در تولید کاالهاي عمومی شامل: نسبت هزینـه   -3متوسط سرمایه در بخش عمومی دولت 

عدم توازن بودجه دولت: نسبت کسري بودجه دولت به تولیـد   -4ها  زینهامور عمومی و اجتماعی به کل ه
  ناخالص داخلی

  ترکیب درآمدهاي مالیاتی. 1.1.5
هـا دانسـت. از    ها در جهت اجراي وظـایف آن  ترین منبع تأمین کننده مالی دولت توان مهم ها را می مالیات

طـوري   ب درآمدهاي مالیاتی اشاره نمود. بـه توان به ترکی عوامل تعیین کننده اختالل سیاست مالیاتی، می
هاي غیرمستقیم بیشتر است. براي توضـیح اخـتالل حاصـل از مالیـات، از نسـبت       زایی مالیات که اختالل

طـوري کـه کمتـرین مقـدار ایـن متغیـر را در طـی         مالیات مستقیم به غیرمستقیم استفاده شده است. بـه 
هاي  بیشترین اختالل، فرض کرده بر این اساس براي سالعنوان  ، به10هاي مورد بررسی معادل عدد سال

  گذاري شده است. هاي مالیاتی را بین صفر و ده رتبه باقیمانده، درجه اختالل سیاست

  هزینه ناکافی در تولید کاالهاي عمومی .2.1.5
تولیـد  از جمله اختالالت سیاست مالی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم هزینـه ناکـافی دولـت در    

هاي  گذاري طوري که به علت گسترش حوزه وظایف دولت و عدم امکان سرمایه کاالهاي عمومی است به
الزم، کیفیت ارائه خدمات عمومی در سطح پایینی قرار دارد. این نوع از اختالل سیاسـت مـالی را نـه بـه     

  توان به جهت ترکیب مخارج دولت ارزیابی نمود. جهت سطح مخارج، بلکه می
هاي رشد بین کشوري در خصوص سیاست مالی به بررسی اثرات مثبت و یا  از تجزیه و تحلیل برخی

توان به مطالعات ربلو و  ها می ترین آن هاي دولت بر رشد اقتصادي پرداخته است. از مهم منفی انواع هزینه
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، نـرخ مالیـاتی،   هاي متعـددي اثـرات تـراز بودجـه     اشاره داشت که با استفاده از شاخص 2و بارو  1ایسترلی
گذاري دولت را بر رشد درآمد سرانه در بلندمدت مورد تجزیه و تحلیـل قـرار    هاي مصرفی و سرمایه هزینه

هاي مصرفی دولت بـر رشـد اثـر منفـی دارد ولـی       دهد که اگرچه هزینه اند. نتایج مطالعات نشان می داده
رهاي مبتنی بر وفور منابع طبیعی سـهم  مخارج دولت اثر مثبت بر رشد دارد. این درحالی است که در کشو

زا چندان تعیـین   هاي مهم رشد درون عنوان یکی از مکانیزم مخارج دولت در توسعه آموزش و تحقیقات، به
  ).2001کننده نیست(گیلفاسون،

هاي دولت در امـور عمـومی و    گیري اختالل ترکیب مخارج دولت، از شاخص سهم هزینه براي اندازه
ترین مقدار انحـراف رو بـه پـایین     طوري که بیش هاي دولت استفاده شده است. به ینهاجتماعی به کل هز

گاه بر اسـاس آن،   فرض کرده و آن 10ترین مقدار اختالل یعنی عدد شاخص مذکور از روند را معادل بیش
  بندي شده است. ها با مقادیر بین صفر و ده رتبه وضعیت دیگر سال

  تخصیص سیاسی منابع .3.1.5
تخصیص منابع توسط دولت از مالحظات اقتصادي فاصله گرفته و در آن عوامل سیاسی نقش پیدا هرچه 

) در مطالعـه خـود در مـورد    2000(3زا خواهد بـود. تـانزي   گذاري دولت اختالل کنند، تصمیمات و سیاست
بهینـه   کارگیري سرمایه چندان کارا نبـوده و  ها در به دهد که دولت کارایی مخارج بخش عمومی نشان می

کنند. زیرا نهادهاي بخش عمومی به جهت عدم انگیزه و در نظر نگرفتن هزینه فرصـت منـابع    عمل نمی
هاي دولت در  شوند. شواهد حاکی از آن است که انتخاب کار گرفته شده، معموالً موجب اتالف منابع می به

گذاري و دارا بودن انگیزه  شرایطی چون اتخاذ سیاست بر اساس اطالعات کامل، داشتن آزادي در سیاست
گـذاري   هاي ارزیـابی سـرمایه   تواند انجام گیرد. اگرچه استفاده از روش گیري خوب، بهتر می  براي تصمیم

گذاري بخش عمومی، به جهت تفاوت ماهیت تولیـد کاالهـاي عمـومی،     بخش خصوصی در مورد سرمایه
ري بخـش عمـومی بایـد در نهایـت در     گـذا  مشکل است ولی باید توجه داشت که بازده اجتماعی سرمایه

  افزایش بازده اقتصادي متبلور گردد.
وري متوسط سرمایه در بخش عمومی  براي تبیین این نوع از اختالل در اقتصاد ایران از شاخص بهره

و یا نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودي سرمایه در بخش عمومی استفاده شـده اسـت ایـن شـاخص     
متوسط یک واحد موجودي سرمایه توسط دولت در بخش عمومی، چه میـزان داراي  طور  دهد به نشان می

گـذاري   بازدهی است. فرض این است که هرچه این نسبت کمتر باشد تخصیص منـابع از کانـال سـرمایه   
طور نسبی باالتر اسـت مالحظـات    هایی که میزان بازدهی سرمایه به تر بوده است و در سال دولتی سیاسی

                                                        
1. Rebelo,Easterly 2. Barro 
 

3. Tanzi 
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گیري شـاخص اخـتالل،    گذاري بیشتر نقش داشته است. بنابراین در اندازه صمیمات سرمایهاقتصادي در ت
منظـور شـده   10ها متناسباً اعـداد بـین صـفر و     و براي بقیه سال 10کمترین مقدار این نسبت معادل عدد

  است.

 عدم توازن بودجه دولت .4.1.5
هـا بـا    درآمدها و همچنین چسبندگی هزینـه  پذیر بودن با توجه به ساختار بودجه دولت با دو ویژگی آسیب

اي از وظایف، یکی از مشکالت اصلی دولت، کسري بودجـه و چگـونگی تـأمین آن اسـت.      طیف گسترده
هاي قبل از رونق نفتی اخیر، اسـتقراض از بانـک    ترین منبع تأمین مالی کسري بودجه دولت در سال مهم

هاي اخیر برداشت از حساب ذخیره ارزي(افزایش  المرکزي(افزایش بدهی دولت به بانک مرکزي) و در س
طوري که هر دو شیوه به جهت افزایش پایه پـولی منجـر بـه     هاي خارجی بانک مرکزي) است. به دارایی

شود. در این قسمت نسبت کسـري بودجـه بـه تولیـد ناخـالص داخلـی        افزایش حجم پول و نقدینگی می
تـرین مقـدار    نظر گرفته شده اسـت. در ایـن رابطـه بـیش    هاي اختالل دولت در  عنوان یکی از شاخص به

گـاه براسـاس آن وضـعیت     فرض شده و آن 10ترین مقدار اختالل یعنی عدد  شاخص مذکور معادل بیش
  بندي شده است. ها با مقادیر بین صفر و ده رتبه دیگر سال

  شاخص ترکیبی اختالل سیاست مالی .5.1.5
تعیـین   10هـا بـین صـفر و     چهار شاخص انتخاب و مقـادیر آن  هاي مالی، جهت تبیین اختالالت سیاست

شدند. براي ترکیب شاخص مذکور و ساخت شاخص ترکیبی اختالل سیاست مـالی، از روش واریـانس بـا    
روند تحوالت شاخص ترکیبی اختالل سیاسـت مـالی در اقتصـاد    1شود. نمودار  اوزان مساوي استفاده می

  دهد. س دو روش نشان میهاي گذشته بر اسا ایران را طی سال
داراي  1340-1387هـاي   هاي مالی طی سـال  شود شاخص اختالل سیاست چنان که مشاهده می هم

زایی سیاست مالی دولت طی زمان رونـد فزاینـده داشـته     یک روند صعودي است به عبارت دیگر اختالل
هاي مـالی   ختالل سیاستاست. مقایسه روند شاخص مذکور در ادوار زمانی مختلف حاکی از آن است که ا

هاي انقالب و جنگ تحمیلی افـزایش و پـس از    شروع و در دوره سال 1353هاي شوك نفتی اول  از سال
کـه در دوران رونـق    رو به فزونی گذاشته است. نکته قابل توجـه آن  57یک کاهش نسبی مجدداً از سال 

طوري که اندازه شـاخص بـراي    . بههاي اخیر مقدار شاخص همچنان در سطح باالیی قرار دارد نفتی سال
  است.  10معادل  1387سال 
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 هاي مالی شاخص اختالل سیاست .1نمودار 

  پولی  شاخص اختالل سیاست .2.5
هـاي   اند که سیاسـت  به این باور رسیده 1980و  1970هاي  بسیاري از اقتصاددانان براساس تجربیات دهه

) بـا ارائـه چـارچوب    1993ایدار رهنمون خواهد کرد. فیشر(پولی مناسب، اقتصاد را به یک رشد بلندمدت پ
کند، بر بحث نااطمینانی نیز تأکید دارد بدین صورت کـه دولتـی کـه     اقتصاد کالن که رشد را تضمین می

کسري بودجه باال داشته و یا نرخ تورم باال دارد، توانایی کنترل و نظارت بر اقتصـاد را از دسـت داده و در   
  نماید.   نااطمینانی ایجاد میفضاي کسب و کار 

عنوان یک مالیات  ها عالوه بر آثار ضدکارایی بازتوزیع تورم، به این پدیده صرفاً به در بسیاري از نظریه
شود و توجه چندانی به بـازتوزیع درآمـد    بر موجودي پول که بیشتر بر اساس بازتوزیع ثروت است نگاه می

د. درحالی کـه تـورم از طریـق توزیـع نامناسـب افـزایش قیمـت        شو تولید درآمد نمی فرایندایجاد شده در
دهد. نتـایج مطالعـات نشـان     محصول بین عوامل مختلف تولید، عمل بازتوزیع درآمد را در بازار انجام می

زایی که سیاست پولی و تـورم باعـث کـاهش کـارایی اقتصـادي       هاي اختالل دهد که از میان مکانیزم می
بینی در تخصیص  که، حتی نرخ تورم قابل پیش ط با رشد اقتصادي است. اول آنشود سه مورد در ارتبا می

انـداز تـأثیر    گـذاري و پـس   اسمی باالتر در سـرمایه  کند زیرا نرخ بهره اي اختالل ایجاد می منابع بین دوره
کـه  بینی منجر به عدم قطعیت بیشتر نسبت به تـورم آینـده شـده     گذارد. ثانیاً نرخ تورم غیرقابل پیش می

شود  منجر به اثرات منفی بر تصمیمات اقتصادي با افق بلندمدت و افزایش هزینه ریسک در نرخ بهره می
که نرخ تورم باال همراه با نوسـانات زیـاد    دلیل آن دهد. ثالثاً به گذاري را کاهش می که به نوبه خود سرمایه

ثرمنفی بر تخصیص منابع بـین  هاي قیمتی مشکل شده و ا هاي نسبی است، تفسیر نمودن سیگنال قیمت
بخشی دارد. بنـابراین در تحلیـل رشـد، بررسـی چگـونگی تصـمیم نسـبت بـه  حجـم پـول و اعتبـار و            

هاي محدود کننده آن داراي اهمیت است. با اعمال سیاست پولی باثبات توسـط بانـک مرکـزي،     مکانیزم
ي بـازار اعتمـاد کننـد. از ایـن رو،     هـا  بینی بـه قیمـت   توانند در یک آینده قابل پیش عامالن اقتصادي می
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گیرد. در غیـر ایـن صـورت آثـار اخـتالل       تر انجام می هاي بلندمدت آسان انداز و طرح گذاري، پس سرمایه
شود. جهت ساخت شـاخص ترکیبـی    پولی از طریق ایجاد فضاي نااطمینانی در اقتصاد نمایان می  سیاست

  گیرد: یر مورد استفاده قرار میهاي ز اختالل سیاست پولی در اقتصاد ایران شاخص
  ) نسبت پایه پولی به حجم نقدینگی.2نرخ تورم،) 1

  نرخ تورم .1.2.5
داراي یک ثبات نسـبی اسـت امـا وقـوع      40دهد که این متغیر در دهه  روند تحوالت نرخ تورم نشان می

شوك باعث گردیـد  و عدم توانایی اقتصاد ایران براي جذب درآمدهاي حاصله از این  50شوك نفتی دهه 
درصد رسید. با اعمال 25به حدود  1356طوري که نرخ تورم سال  اي به خود گیرد. به تا تورم رشد فزاینده

هـا تـا حـدودي     روند روبه رشد سطح عمومی قیمـت  1364تا  1361هاي  هاي انقباضی طی سال سیاست
حاصـل از بـاال رفـتن    و افـزایش کسـري بودجـه     1365متوقف گردید. اما کاهش قیمت نفـت در سـال   

هاي جنگ از سویی دیگر باعث شد تا یکبار دیگر نرخ تورم رشد صعودي خود را از سر گیرد. اتمـام   هزینه
هاي ابتدایی بعـد از   هاي خالی اقتصاد کشور مانع از روند صعودي تورم در سال جنگ و استفاده از ظرفیت

هـاي   ه همـراه آزادسـازي نـرخ ارز در سـال    هاي انبساطی دولت ب جنگ و برنامه اول توسعه شد. سیاست
بـاالترین نـرخ    1374اي که کشـور در سـال    گونه انتهایی برنامه اول منجر به افزایش نرخ تورم گردید. به

هـاي کنترلـی(اعم از کنتـرل     درصد) را تجربه کرد. این موضوع باعث اعمـال سیاسـت  50تورم خود(حدود
هـاي   .) و جلوگیري از روند صعودي نرخ تورم در طـی سـال  ها، محدودیت در خرید و فروش ارز و .. قیمت

هاي سیاست پولی  گیري انتهایی برنامه دوم شد. ثبات اقتصادي، افزایش قیمت نفت، انضباط مالی و جهت
طوري که نرخ تـورم در   بانک مرکزي در طی برنامه سوم منجر به عدم افزایش لجام گسیخته تورم شد به

درصد تثبیت شد. وقوع رونق نفتی و افزایش شـدید درآمـدهاي   15وم در حدود هاي انتهایی برنامه س سال
هاي شدید انبساط مالی و پولی گردید که در نتیجـه   هاي اخیر منجر به اجراي سیاست ارزي نفت در سال
درصد بالغ گردیـد. در تعیـین شـاخص توضـیح      4/25و 4/18به ترتیب به  87و86هاي  نرخ تورم در سال
هـاي مـورد    با توجه با تأثیر منفی تورم بر اقتصاد کشور، باالترین نرخ تورم در طی سـال  دهندگی اختالل

هـا بـر آن اسـاس بـین عـدد       فرض شده و مـابقی سـال   10عنوان بیشترین اختالل معادل عدد بررسی به
  بندي گردید. (بیشترین اختالل) شاخص10صفر(کمترین اختالل) و 

  گینسبت پایه پولی به حجم نقدین .2.2.5
ضرب ضریب فزاینده پولی و پایه پـولی   بر اساس الگوي تعیین عرضه پول، حجم نقدینگی مساوي حاصل

زایـی سیاسـت پـولی     است. اینکه در افزایش عرضه پول کدام یک از عوامل فوق مسلط باشد در اخـتالل 
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  بیشتر است. زایی سیاست نیز پولی بیشتر باشد اختالل طوري که هرچه نقش پایه داراي اهمیت است. به
) فرض شده و سایر اعداد را بر اساس 10در این بخش بیشترین مقدار معادل بیشترین اختالل (یعنی 

  بندي نمودیم. رتبه 10آن بین صفر و 

  شاخص ترکیبی اختالل سیاست پولی .3.2.5
 هاي پولی، دو شاخص انتخاب و بـه مقـادیري بـین    همچنان که بیان شد، جهت تبیین اختالالت سیاست

هاي مذکور و ساخت شاخص ترکیبی اختالل سیاست پـولی   تبدیل شدند. براي ترکیب شاخص 10صفر و 
هاي اصلی استفاده شده است. نمودار زیر روند تحوالت شاخص ترکیبـی اخـتالل سیاسـت     از روش مؤلفه

دهـد. تحـوالت شـاخص     هاي گذشته براساس هر سه روش نشـان مـی   پولی در اقتصاد ایران را طی سال
همزمان با شـوك افـزایش قیمـت نفـت      1352دهد که اختالالت پولی در اقتصاد ایران از سال  شان مین

 1369-78و  1363-67هاي زمـانی   هاي پس از انقالب نیز دوره ادامه یافت. در سال 1359آغاز شده و تا 
هـاي پـولی    گیـري سیاسـت   جهت 1379-83هاي  با روند فزاینده اختالل پولی همراه بوده است. در سال

روند فزاینده اخـتالل پـولی مجـدداً آغـاز شـده       1384برنامه سوم منجر به کاهش اختالل شده و از سال 
  گردد.  برآورد می 4معادل  1387است. اندازه شاخص اختالل سیاست پولی براي سال 

  

  
 شاخص اختالل سیاست پولی .2 نمودار

  شاخص اختالل سیاست تجاري  .3.5
هـاي تجـاري    هاي دولت از طریق سیاست اي از مباحث مربوط به دخالت اقتصادي بخش عمدهدر ادبیات 

ها از آن جهـت مهـم اسـت کـه وقتـی دولـت        هاي صنعتی است. ارتباط این سیاست در ارتباط با سیاست
دهـد؛ بـراي مثـال     ها را مورد استفاده قـرار مـی   بخواهد به صنعتی کمک نماید همیشه ترکیبی از سیاست

هاي محدودیت در رقابت داخلی ترکیـب   هاي حمایت از رقابت خارجی با سیاست است که سیاست ممکن
هاي محدود کننده بازار داخلی به طور معمول با موانع تجاري همراه اسـت. چنـین    شود. برعکس سیاست
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کننـد وجـوددارد. همچنـین     ترکیبات سیاستی در کشورهایی که سیاست جایگزینی واردات را دنبـال مـی  
زدایـی بـازار داخلـی در اصـالحات دو دهـه       تجارب زیادي در همزمانی بین آزادسازي تجاري و مقررادت

  گذشته کشورها وجود داشته است.
هاي تجاري و صنعتی بر رشد اقتصاد بستگی بـه چگـونگی ایجـاد و اسـتفاده از رانـت       اثرات سیاست
ـ  ها دارد. براي بخش توسط این سیاست رخ حمایـت مـؤثر مـورد اسـتفاده قـرار      هاي قابل تجارت، اغلب ن

هاي نسبی است. براي ارزیابی اینکه چه میزان منـابع در   گیرد که نشان دهنده میزان اختالل در قیمت می
ها هدر رفته اسـت بایـد اطالعـات مربـوط بـه کشـش تقاضـاي واردات در         اقتصاد از طریق این سیاست

ولید داخلـی را نسـبت بـه ایـن اخـتالل نشـان       العمل مصرف و ت طور خالصه عکس دسترس باشد، که به
  ).11995دهد(هلپمن می

هاي اختالل تجـاري چـون شـاخص محـدودیت      در ادبیات جدید تالش زیادي براي ساخت شاخص
کند)، و روش عـدد شـاخص(که بـار اضـافی      گیري می تجاري(که کاهش رفاه معادل وضع تعرفه را اندازه

کند) به عمل آمـده اسـت. همچنـین     گیري می وضع تعرفه را به جهت از دست دادن ارتقاي کیفیت اندازه
به نـام   10تا  0) در مطالعه خود بر اساس میانگین وزنی چهار عامل، شاخصی را با مقدار 2001تون(اسکیپ

  بندي کرده است.  شاخص باز بودن تجاري ساخته و کشورهاي مختلف رابراساس آن رتبه
هـایی کـه بـراي محاسـبه اخـتالل ناشـی از        در این مطالعه با توجه به اطالعـات موجـود، شـاخص   

  اند عبارتند از: اري در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفتههاي تج سیاست
)نسبت صادرات صنعتی به تولید ناخـالص  3) انحراف نرخ تعرفه موزون از روند 2) نرخ تعرفه موزون 1

  ) انحراف معیار واردات4داخلی 
  پردازیم. هاي فوق در اقتصاد ایران می در ادامه به بررسی مختصر روند شاخص

  هاي تجاري در اقتصاد ایران(نرخ تعرفه موزون) حدودیتم .1.3.5
هاي مختلف سیاست تجاري پیشرفت قابل توجهی نموده است. از جمله  در حوزه 1379اقتصاد ایران، از سال 

اي واردات بـه محـدودیت    هـاي غیرتعرفـه   توان به موارد تبـدیل بخشـی از محـدودویت    این تحوالت می
ها در زمینه صادرات  ون برنامه پنجساله سوم توسعه)، حذف اغلب محدودویتقان 115اي(براساس ماده  تعرفه

که اقدام اصلی  –اي  هاي غیر تعرفه اي نمودن محدودیت سازي نرخ ارز اشاره کرد. سیاست تعرفه و یکسان
باشد و به جهت لزوم آغاز رقابت خارجیان  در حال اجرا می -جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی است

  ها حرکت کند. سوي کاهش سطح تعرفه اي شدن، به زار ایران، باید دولت به دنبال تعرفهدر با
شاخصی  عنوان بهاي، اغلب  هاي غیرتعرفه اي محدودیت ها به اضافه معادل تعرفه سطح متوسط تعرفه

                                                        
1. Helpman 



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              260

ر هـا و مجوزهـا مـورد اسـتفاده قـرا      گیري میزان عدم کارایی ایجادشده توسط تعرفـه  تقریبی جهت اندازه
هاي تعرفه و عدم وجود آمار سري زمانی براي حجم  گیرد. در این مطالعه با توجه به گسترده بودن نرخ می

عنـوان   اي در اقتصاد ایران، از شاخص نسبت مالیات بـر واردات بـه کـل ارزش واردات بـه     موانع غیرتعرفه
 1/8به 80درصد در سال 4/9 جانشینی براي توضیح نرخ تعرفه موزون کاالها استفاده شد. نسبت مذکور از

هـاي اخیـر،    کاهش یافته است. یکی از دالیل مهم سیاست کاهش نرخ تعرفه در سال 86درصد در سال 
توان در راستاي کاهش نـرخ تـورم داخلـی ارزیـابی نمـود. در       که همراه با افزایش رونق نفتی است را می

هـا را بـر    منظور و ارقـام سـایر سـال    10ترین مقدار نرخ تعرفه موزون عدد محاسبه شاخص اختالل، بیش
  اساس آن بین صفر و ده رتبه بندي نمودیم.

  انحراف نرخ تعرفه موزون از روند .2.3.5
متغیر دوم مورد استفاده در تبیین شاخص اختالل سیاست تجاري، انحراف نرخ تعرفه موزون از روند است 

هاي تجاري از کانال تعیین نرخ تعرفه در طول  ستثباتی و نوسان در سیا که به نوعی بیان کننده اندازه بی
پرسکات استفاده شـده اسـت. در    -تر کردن هدریک گیري این متغیر از روش فیل زمان است. براي اندازه

فـرض کـرده و مـابقی    10ترین اخـتالل برابـر عـدد     عنوان بیش ترین انحراف از روند را به جا نیز بیش این
  بندي شده است. ه رتبهها بر آن اساس بین صفر و د سال

  ساختار تجارت: نسبت صادرات صنعتی به تولید ناخالص داخلی .3.3.5
متغیر توضیح دهنده دیگر شاخص اختالل سیاست تجاري که در این بخش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     

اي  دهد که کشورهاي در حال توسعه است مربوط به ساختار تجارت خارجی است. شواهد تجربی نشان می
نگر جـایگزنی واردات بـه    رشد خود به توسعه صادرات توجه نکرده و با اعمال سیاست درون فراینده در ک

اند زیرا چنـین سیاسـتی    بازارهاي داخلی محدود شدند تداوم رشد باالي اقتصادي را در عمل تجربه نکرده
ا را از یـک منبـع   هاي داخلی در یک محیط حمایت شده، این کشـوره  با ایجاد فرصت براي توسعه بنگاه
دارد. تـداوم سیاسـت جـایگزینی واردات     تر از همه رقابـت دور نگـه مـی    قوي اطالعات تکنولوژي و مهم

هاي باالي تولید، به جهت اتکاي آن به بازارهاي کوچک و عدم توجه به مقیاس اقتصادي تولیـد و   هزینه
وجه به نکـات فـوق بـراي تبیـین     شود. با ت همچنین عدم توسعه نوآوري به جهت نبودن رقابت منجر می

استفاده شده است. بنابه تعریـف هرچـه    GDPگیري صادراتی از شاخص نسبت صادرات صنعتی به  جهت
گیري صادراتی است. لذا کمترین مقدار این نسبت را  این نسبت کم باشد به معناي وجود اختالل در جهت

  نماییم. بندي می ا بر آن اساس رتبهها ر فرض کرده و مابقی سال 10معادل بیشترین اختالل عدد 



  261                رانیاقتصاد ا يبرا یشاخص اقتصاد مقاومت نییتب

  انحراف واردات از روند .4.3.5
اي و تولیـدي وجـود واردات کاالهـاي     هـاي سـرمایه   در اقتصاد ایران از عوامل مهم اسـتفاده از ظرفیـت  

ترین نکته  گذاري نقش دارند. مهم هاي تولید و سرمایهفراینداي است که به ترتیب در  اي و سرمایه واسطه
طـوري   ابطه وابستگی عمده منابع تأمین مالی واردات به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت است. بـه در این ر

شـود. بنـابراین عـدم     گـذاري مـی   که نوسانات آن از طریق واردات منجر به نوسانات در تولیـد و سـرمایه  
هـاي   در سـال  ویژه شود. به زا تلقی می توانمندي دولت در ایجاد ثبات در روند واردات یک سیاست اختالل

شود بلکه ساختار تجارت را  رونق نفتی، افزایش درآمدهاي نفت نه تنها منجر به افزایش سطح واردات می
دهـد. در ایـن مطالعـه بـراي      نیز به نفع واردات کاالهاي مصرفی و به زیان کاالهـاي داخلـی تغییـر مـی    

پرسکات استفاده شده است. در  – تر کردن هدریک گیري انحراف حجم واردات از روند از روش فیل اندازه
فرض کرده و مـابقی  10عنوان بیشترین اختالل برابر عدد  این جا نیز بیشترین میزان انحراف از روند را به

  بندي شده است. رتبه 10ها بر آن اساس بین صفر و  سال

  هاي تجاري شاخص ترکیبی اختالل سیاست .5.3.5
اهم ترکیب شده و شاخص ترکیبی اختالل  سیاست تجاري بههاي مؤثر بر اختالل  در این بخش شاخص

ساخته شده است. نمودار زیر روند تحوالت شاخص ترکیبی اختالل سیاست تجـاري در اقتصـاد ایـران را    
دهـد کـه    دهد. تحوالت شاخص نشان مـی  هاي گذشته بر اساس روش عناصر اساسی نشان می طی سال

همزمان با شوك افزایش قیمت نفت آغاز شده و  1353از سال اختالالت سیاست تجاري در اقتصاد ایران 
هاي برنامه اول و  اي افزایش یافته است. در سال طور فزاینده به 1368هاي پس از انقالب تا سال  در سال

با افـزایش درآمـدهاي ارزي نفـت     80دوم توسعه روند شاخص اختالل کاهشی است ولی مجدداً از سال 
  افزایش یافته است.

  

  
 شاخص اختالل تجارت .3نمودار 
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  پذیري اقتصاد انعطاف .6.3.5
توان یک اقتصاد براي بهبـود   براي اشاره به» پذیري اقتصاد انعطاف«) از اصطالحی به نام 2006برگاگلیو(

زاي مخالف استفاده کرده است. این اصطالح با تعریفی کـه از آن شـده،    هاي برون یا انطباق با آثار شوك
  مفهوم به اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور ماست.ترین  نزدیک

رود: اول، توانایی اقتصـاد   دارد که اصطالح فنرت اقتصادي به دو مفهوم به کار می بریگاگلیو بیان می
هاي اقتصادي تخریب کننده خارجی؛ دوم، توانایی اقتصاد بـراي ایسـتادگی در    براي بهبود سریع از شوك

  ها. برابر آثار این شوك
هـا خنثـی یـا نـاچیز باشـند.       ها هنگامی متصور است که ایـن شـوك   توانایی ایستادن در برابر شوك

هایی برخوردار باشد که آثـار   پذیري هنگامی ممکن است که اقتصاد از مکانیسم چنین این نوع انعطاف هم
د بـازاري  شـود. بـراي مثـال، وجـو     برده مـی  از آن نام» جذب شوك« عنوان بهها را کاهش دهد که  شوك

  ).5: 2011ها عمل کند(بریگاگلیو، ابزاري براي جذب شوك عنوان بهتواند  پذیر می انعطاف
پذیري اقتصادي ایستا بـه   پذیري اقتصادي ممکن است ایستا یا پویا باشد. انعطاف طور کلی انعطاف به

. در تعریـف  مفهوم توان یا ظرفیت یک سیستم براي جذب یا منعطف شدن در برابر خطر یـا زیـان اسـت   
پذیري اقتصـادي بـه تـوان     تر آن، که مالحظات پویا بودن شامل ثبات را نیز در خود دارد، انعطاف عمومی

پـذیري اقتصـاد    ). دو راهبـرد انعطـاف  8: 2004شـود(رز،  یک سیستم براي بهبود از شوکی پایدار گفته می
پذیري اقتصادي را ارتقا  انعطافشامل مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی است. هر دو راهبرد ممکن است 

پـذیري از طریـق ارتقـاي     دهند. اقدامات تسکینی نوعاً براي کاهش احتمال شکست و نیز کاهش آسـیب 
ها  هاي جانبی به بنگاه سازي کمک کند. مدیریت بهبود معموالً در جهت فراهم مقاومت اقتصادي عمل می

کنـد. بخـش اول    و نیز کاهش زمان بهبـود عمـل مـی   اند  آمده متأثر شده و خانوارهایی که از شرایط پیش
پذیري  پذیري اقتصادي سازگاري ندارد، زیرا انعطاف مدیریت بهبود(یعنی اقدامات کمکی جانبی) با انعطاف

تري از توانایی پایداري تأکید دارد(بریگاگلیو  هاي اجتماعی در مفهوم گسترده اقتصادي بر خوداتکایی گروه
  ).2008و دیگران،
  سازي دارد: پذیري اقتصادي در سه سطح قابلیت پیاده فانعطا

هـاي   . سـطح میـانی شـامل بخـش    2هـاي منفـرد؛   ها، خانوارها و سـازمان  . سطح خرد شامل بنگاه1
  . سطح کالن شامل ترکیب واحدها و بازارهاي منفرد.3هاي تعاونی؛ اقتصادي، بازارهاي منفرد یا گروه

  پذیري اقتصادي محورهاي چهارگانه انعطاف .7.3.5
پذیري اقتصادي پیشنهاد کرده که شامل چهار عامل اساسـی   بریگاگلیو چارچوبی را براي سنجش انعطاف

  است:
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  ثبات اقتصاد کالن .1.7.3.5
 شـدن شـوك   وارد هنگـام  کـه  است مربوط اقتصادي پذیري انعطاف به علت بدان اقتصادي کالن ثبات

 مانور براي زیادي جاي ضعیفی باشد، وضعیت در ثبات نظر از کالن اقتصاد اگر اقتصاد هب اقتصادي منفی

چنین  آثار از را اقتصاد تا بود نخواهند کارآمد بسیج منابع در مالی و پولی هاي سیاست بنابراین، وجود ندارد؛
 هـاي پـولی و   سیاست براي اقتصادي کالن مناسب هاي سیاست عبارت دیگر، به کنند؛ حفظ هایی شوك

سـنجش   بـراي  را متغیـر  سـه  دهند. بریگـاگلیو  پاسخ ها شوك به که آورند می فراهم فرصت را مالی این
 مالی نسبت کسري شاخص سه دهد. این پیشنهاد می کالن اقتصاد ثبات جهت از پذیري اقتصادي انعطاف

خارجی به تولید ناخالص داخلی تورم و بیکاري و نسبت کسري  هاي مجموع نرخ داخلی، ناخالص تولید به
بنـدي   رتبـه  10است. براي بدست آوردن این شاخص ابتدا سه متغیر تعریـف شـده را از اعـداد صـفر تـا      

 باشـد. بـه   دهنده وضعیت بهتر آن شاخص می طوري که هرچه مقدار این شاخص کمتر نشان نماییم به می
  آید. اقتصاد کالن بدست می ثباتی راین اساس با استفاده از روش عناصر اساسی شاخص بی

  

  
  ثباتی اقتصاد کالن شاخص بی .4نمودار 

  کارایی بازارهاي خرد .2.7.3.5
هـا از طریـق قـادر کـردن اقتصـاد بـه        کارایی بازار خرد براي هر اقتصادي در برخورد با آثار منفی شـوك 

عنـوان یـک    گـاگلیو بـه  هاي جایگزین از اهمیت اساسی برخوردار اسـت. بری  بازتخصیص منابع به استفاده
تنظـیم اعتبـار، کـار و    «جانشین براي کارایی بازاري قسمتی از شاخص جهـانی آزادي اقتصـادي را کـه    

سنجد که بازارها آزادانه، رقابتی و با کارایی میـان   دهد. این شاخص میزانی را می است، قرار می» بازرگانی
هاي تنظیمـی و   ده است تا تأثیر محدودیتکنند. این شاخص براي این منظور معرفی ش کشورها عمل می

گیري کند. این شاخص بر کارایی بـازار مـالی و    هاي بوروکراتیک روي رقابت و عملیات بازار را اندازه رویه
بازار کار و نیز درجه کنترل بوروکراتیک بر کنترل تجاري متمرکز شده اسـت. متأسـفانه  بـه دلیـل نبـود      

  خرد براي کشود محاسبه نشده است.اطالعات متغیر کارایی بازارهاي 
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  حکمرانی خوب .3.7.3.5
هـاي مناسـب و لـذا از عناصـر      گیـري سیاسـت   هاي بسیار مهم براي شکل حکمرانی خوب از جمله زمینه

دهـد کـه شـامل     پذیري اقتصادي است. این عامل مسائل زیادي را تحت پوشش قرار می الینفک انعطاف
الملـل   المللی و مشارکت مناسب در چارچوب تجارت بین اخلی و بینگذاري، حقوق مالکیت، امنیت د قانون

تواننـد اوضـاع اقتصـادي و اجتمـاعی را      راحتی می هاي مخالف به شود. در غیاب حکمرانی خوب شوك می
پذیري اقتصادي تشدید خواهد شد. بریگاگلیو بخشـی از شـاخص آزادي    مختل کنند؛ از این رو، آثار آسیب

شـاخص حکمرانـی خـوب     عنوان بهاختار مشروع و امنیت حقوق مالکیت تمرکز دارد اقتصادي را که بر س
ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوي،  طرفی دادگاه انتخاب کرده است. این شاخص بر استقالل قضایی، بی

عدم دخالت نظامیان و جامعیـت سیسـتم سیاسـی و قـانونی داللـت دارد. بـراي بدسـت آوردن شـاخص         
شـاخص حکمرانـی خـوب    توانیم به جاي  حکمرانی خوب از شاخص اثربخشی که قبالً بدست آوردیم می

  استفاده کنیم.

  توسعه اجتماعی .4.7.3.5
پذیري اقتصادي است. این عامل به وضعیتی اشاره دارد که درآن  توسعه اجتماعی مؤلفه مهم دیگر انعطاف

هاي اقتصادي قادر باشند بدون تأخیر ناشی  طوري که دستگاه یافته باشد. به طور کامل توسعه یک جامعه به
توان به انسـجام   چنین می ي مدنی، عملکرد مؤثري از خود نشان دهند. توسعه اجتماعی را همها از ناآرامی

هـاي   توانند رخ دهند که خـود رهیافـت   هاي اقتصادي در چنین شرایطی می اجتماعی مرتبط کرد. محاوره
اگلیو هاي مخـالف اسـتفاده کننـد. بریگـ     هاي درستی در مواجهه با شوك سازند از سنجه جمعی را قادر می

) اسـتفاده  HDIهاي آموزش و بهداشت مندرج در شاخص توسعه انسانی ( براي توسعه اجتماعی از شاخص
) در این مقاله به جاي استفاده از شاخص آموزش و بهداشت منـدرج  2008کرده است(بریگاگلیو و دیگران،

  ) استفاده شده است.HDIدر شاخص توسعه انسانی از خود شاخص توسعه انسانی (
  

  
  ذیري اقتصادپ فشاخص انعطا .5نمودار 









١٣
۵٠

١٣
۵٢

١٣
۵۴

١٣
۵۶

١٣
۵٨

١٣
۶٠

١٣
۶٢

١٣
۶۴

١٣
۶۶

١٣
۶٨

١٣
٧٠

١٣
٧٢

١٣
٧۴

١٣
٧۶

١٣
٧٨

١٣
٨٠

١٣
٨٢

١٣
٨۴

١٣
٨۶

١٣
٨٨

شاخص انعطاف پذیری اقتصاد



  265                رانیاقتصاد ا يبرا یشاخص اقتصاد مقاومت نییتب

  . شاخص اقتصاد مقاومتی6
هاي چهار گانه فوق الذکر استفاده  براي بدست آوردن شاخص اقتصاد مقاومتی در کشور  از  مقادیر شاخص

بدست  Eviews 8هاي اصلی و برنامه  شده است. بنابراین تمام متغیرهاي زیر را با استفاده از روش مؤلفه
  آمده است و نمودار آن در زیر نشان داده شده است.

  
  شاخص اقتصاد مقاومتی .6نمودار 

  
  کنیم: بندي می ابتدا مقادیر نمودار را به صورت زیر دسته

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف
2 -0  4 -2  6 -4  8 -6  10-8  

  
ضعیف و ضعیف قرار داشت هاي مورد بررسی شاخص اقتصاد مقاومتی درقسمت خیلی  در تمامی سال

خـاطر گـذار بـودن شـرایط      باشد که به می 1366-68هاي  که کمترین مقادیر این شاخص مربوط به سال
سیسـتم   1384-87هـاي   سیاسی کشور به انقالب و جنگ تحمیلی دولت ایران تضعیف شده بود. در سال

مـا بـا توجـه بیشـتر بـه مقاومـت       المللی از نظر اقتصادي تضعیف شـد ا  هاي بین اقتصادي ایران با تحریم
  اقتصادي، اقتصاد ایران یک جهش فزاینده پیدا کرد.

  گیري  نتیجه
اقتصاد مقاومتی باید در کوتاه مدت براي عبور از بحـران و در بلندمـدت بـراي مقاومـت در برابـر عنـوان       

هاي پیش روي اقتصاد طراحی شود. اقتصـاد مقـاومتی مخـتص زمـان تحـریم و جنـگ        ها و چالش  تکانه
م شـکوفایی  روي اقتصاد ایران است، اقتصاد مقاومتی به مفهـو  نیست، بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش

هاي اقتصادي  بهبود سطح رفاه عمـوم مـردم اسـت و ایـن      اقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیر بخش
هـا را   گران و مستکبران را تحمـل کـرده و آن   دهد تا همه فشارهاي سلطه امکان را به جامعه اسالمی می

شـده و سـپس ایـن     شاخص براي نشان دادن یـک اقتصـاد مقـاوم اسـتفاده     4زند. در این تحقیق از  پس
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هاي اصلی به یک شاخص تحت عنوان شـاخص اقتصـاد مقـاومتی     ها را با استفاده از روش مؤلفه شاخص
هـاي   تبدیل شدند. همانطور که مشخص شده شاخص اقتصاد مقاومتی در ایـران بـا اسـتفاده از شـاخص    

اد مقـاومتی  هـاي اقتصـ   تعریف شده در قسمت ضعیف و خیلی ضعیف است بنابراین براي بهبود شـاخص 
  هاي خود است.  اقتصاد کشور ناچار به تغییر در سیاست

امید است در فضایی که بیگانگان سعی در منزوي کردن جمهوري اسالمی ایران و تیره وتـار کـردن   
گذاري و کسب و کار کشور را دارند با اندیشیدن تدابیر الزم در داخل مرزهاي ملی،  فضاي اقتصادي، سرمایه

هاي اقتصادي کشور و رسیدن به اهداف  کردن دسیسه بیگانگان با توسعه و بهبود زیرساخت افزون بر خنثی
  یابی به مقام نخست اقتصاد منطقه است، دست یابیم. ترین هدف آن دست ، که مهم1404سند چشم انداز 

  منابع
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گیري  هانداز هاي معرفی شاخصو  تبیین مبانی علمی اقتصاد مقاومتی
  مقاومت اقتصادي

  **یمانیسل اسری، *نسب یعیسمی مصطف

  دهیچک
ی جهت بررسی و واکاوي مفهوم اقتصاد مقـاومتی  کلی و مفهوماین مقاله ابتدا با معرفی یک چارچوب 

هـاي مـرتبط بـا     ري(شامل مدل و تئورياي شامل؛ نصوص دینی، تجربیات بش سازي آن، چرخه و مدل
زمانی معرفی نموده -این حوزه)، آراي رهبران و علماي دینی و درنظرگرفتن شرایط و اقتضائات مکانی

هاي مختلـف در حـوزه    و ذیل آن به محور مطالعات و تجربیات بشري خواهد پرداخت. با بررسی نظریه
با اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج معرفی شـده، کـه   سازي اقتصادي، نه کلیدواژه و مفهوم مقارب  مقاوم

پذیري  آوري، آسیب مفاهیم آن یعنی، تاب نیتر کینزدها، به  ضمن ارائه تعریف و آشنایی مختصر با آن
مبحـث و   کـه است  نکته نیاموضوع فهم  نیای اصلو ثبات کالن اقتصادي پرداخته شده است. غرض 

هایی تعریف شـده اسـت و    و مدل اتیادب، نهیشیپسازي اقتصادي در اقتصاد متعارف داراي  مفهوم مقاوم
ادبیات این بحث محدود به یک یا چند مدل نشده و بلکه در محورهـاي مختلفـی     عالوه بر آن، گستره

هاي عقلی  و مبتنی بر یافتهدار  قابل بحث و بررسی است؛ لذا به این معنا، اقتصاد مقاومتی جریانی ریشه
رغـم اسـتقالل نسـبی در نظریـه،      ی است. در انتها متوجه خواهیم شد که این مفاهیم نیـز علـی  تجربو 

ي فضـا علومنـد و در   ریسـا ی استعاره شده از الفاظی نوعهاي خویش، همگی به  ها و بالتبع سنجه مدل
نین در یک شبکه مفهـومی و الیـه   سازي شریان اقتصادي هستند و همچ ي  به دنبال مستحکماقتصاد

الیه به هم مرتبطند. اما ممکن است به لحاظ حوزه عملکردي از هم جدا گردند. مقاله حاضـر در واقـع   
ي در اقتصـاد گیـري مقاومـت    ههاي انداز شاخص یبرخ معرفیو  تبیین مبانی علمی اقتصاد مقاومتیبه 

-ی و اسناديفیتوصبه موضوع مقاله، روش  پردازد. روش پژوهش با توجه یمادبیات متعارف اقتصادي 
  اي است. کتابخانه

پـذیري اقتصـادي،    آوري اقتصـادي، آسـیب   ي در بلندمدت، تابآور تاباقتصاد مقاومتی،  ها: کلید واژه
  ي.اقتصاد کالنثبات 

                                                        
ی، دانشـگاه امـام   اسـالم ی و انسـان ي علـوم  ا رشته انیم قاتیتحق مرکزي اقتصادگروه مطالعات  ریمدی و علم هیئتعضو  *

  Samiee@isu.ac.irصادق(ع)، 
  ی دانشگاه امام صادق(ع)،اسالمی و انساني علوم ا رشته انیم قاتیتحق مرکزي اقتصادپژوهشگر گروه مطالعات  **

Y.soleymani@isu.ac.ir 
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  مقدمه
. اوالً، کرد دایپورود  مسئلهی و لزوم وجود آن الزم است با چند مقدمه به مقاومتو فهم اقتصاد  نییتبي برا

ـ  مشککی کل کی یعبارتبه  ای یفیطمفهوم  کمفهوم مقاوم بودن ی ي دارامفهـوم مطلـق و    کبوده و ی
. شـاهد بـر   دین و نقل، یک مفهوم عقلی است، اقتصاد مقاومتی قبل از علم، اًیثان. ستینتعریفی مشخص 

ـ او  مقاومت و قوام است ،هر جاي دنیا اصل بر استحکام در کهاست  نیامدعا  نیا ـ  نی ـ اصـل   کی ی عقل
ـ نهـا   تمام آن کهشد  میخواهمتوجه آن  زین ایدني اقتصادها ریسای به نگاهاست. با  ی در سـع همـواره   زی

 شیخـو  ریمسدانش همواره در  تکاملبا  زینامر  نیااند و  داشته شیخوي ساختارهاها و  ي بافتساز مقاوم
ی قوام و عنهدف، ی نیابه  لین دیجدي ها يتئوري تمام ریگ جهت کهمعنا  نیبدبوده است،  شرفتیپرو به 
ي اقتصـاد ي ها بافتي ساز مقاومجهت  کشورها ریسا اتیتجربمفهوم استفاده از  نیاي است. به ساز مقاوم
استفاده از فنون و  زینی مقاومتی اقتصاد ابالغی کلي ها استیسدر متن  کهو چه بسا  دینما یمالزم  کشور

یـک   بلکـه نبـوده و  اقتصاد مقاومتی یک برنامه کوتاه مـدت  . لذا خورد یمي به چشم اقتصاد جیرا اتیادب
اگر  بلکهنخواهد بود و مربوط به دوره تحریم  نبوده و تاکتیک کو لذا صرفاً ی راهبرد کالن استو  پروسه
عناصـري کـه در    تمـامیِ باز هـم   زمانی]، -با لحاظ نمودن شرایط مکانی زینو [ ابندی انیپا ها هجمهتمام 

  و بایـد بـه ایـن   خواهـد بـود    کشـور ي ها برنامهجزو  وجود دارد،هاي کالن اقتصاد مقاومتی  سند سیاست
زده  جریان اقتصاد مقاومتی یک جریان سیاست گریدشود؛ به عبارت یک راهبرد توجه  عنوان به ها استیس

ي اقتصادمتعارف  اتیادبی در حت زینا مطلب ر نیاو شاهد و گواه  1کوتاه مدت ایدئولوژیک سیاسی نیست
  در ادامه به آن اشاره خواهد شد.     کهتوان دنبال نمود  یم زین

ی آن اجمال نییتبی و مقاومتی از نحوه استخراج مدل اقتصاد مفهومچارچوب  کمقاله حاضر با ارائه ی
ـ پاقتصـادي، ورود   هاي نظري اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایـج  ی مبانی و چارچوبعنی، یاصلبه بحث   دای

  قابل مالحظه است. 1 شکلی بحث در قالب مفهوم. مدل کردخواهد 
                                                        

شـدید  هـاي   هـا و خصـومت    دشمنی اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط  .1
  ).16/05/1391بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان، (تواند تعیین کننده ي رشد و شکوفایی کشور باشد می
معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام  یمقاومتنیست؛ اینجور نیست که اقتصاد  ینف  جنبهفقط  یمقاومتالبته اقتصاد  -

در  یحتّکه  دهد یمو اجازه  دهد یمکه به یک ملت امکان  ياقتصادآن  یعنی یمقاومتباشد؛ نه، اقتصاد  یعتداف يکارهایک 
  (همان).خودشان را داشته باشند ییشکوفاشرائط فشار هم رشد و 

از فرهنگ انقالبی و اسالمی ما   واقع یک الگوي بومی و علمی است که برآمده در اقتصاد مقاومتی هاي سیاست  مجموعه  -
که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، ایـن یـک    .... است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرداي ما است

ي مسائل اقتصادي برآورده کند؛  هاهداف نظام جمهوري اسالمی را در زمین تواند یمتدبیر بلندمدت براي اقتصاد کشور است؛ 
را به صـورت یـک چـارچوب بسـته و      ها استیسحال پویا هم هست؛ یعنی ما این  مشکالت را برطرف کند؛ درعین تواند یم

اي از زمان پیش بیاید؛  ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه متحجر ندیده
رطرف ب هاي گوناگون  رساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانه می »پذیري انعطاف«صاد کشور را به حالت و عمالً اقت

 ).20/12/1392 هاي اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبري در جلسه تبیین سیاست بیانات(کند می
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  یمقاومتی استخراج اقتصاد مفهومي الگومدل و  .1 شکل
  

ی و به بومي الگو کبه ی لیني براگفت،  دیبامختصراً  1ی ارائه شده در شکل مفهوممدل  حیتوضدر 
ـ نی مـا  مقـاومت ی از اقتصـاد  اسالم-یرانیای عبارت ـ دار رکـن بـه چهـار    ازی قـرآن و   .1عبارتنـد از:   کـه  می

در نظر  .4ي؛ بشردانش و تجارب  .3ی؛ اسالم شمندانیاندآراي رهبران، علما و  .2ی)؛ نید(نصوص اتیروا
  .رانیای اقتصاد زمان-یمکانو اقتضائات  طیشراگرفتن 

ی دانـش و تجـارب   عنـ ی ضلع سوم، یبررسو  انیببا توجه به موضوع مقاله حاضر، این مقاله به دنبال 
ـ نما ینم دهیفای از خال نکته نیا ذکرجا  نیاباشد. در  یمی مقاومتي در حوزه اقتصاد بشر ی و بررسـ  کـه  دی

ي رویپ عتیشری بر مبتني الگوهااز  کشورها اکثر که نیارغم  یعل، کشورها ریسارجوع به دانش و تجربه 
ائمـه(ع)   رهیسـ و  اتیروا، اتیآبه  توان یمنظر فوق  دییتانخواهد بود و اجماالً در  اشکالي دارا، کنند ینم

در مواجـه بـا    شـان یا که میهست نیای اسالم(ص) ما شاهد گرام امبریپ رهیسی در طرفجست. از  تمسک
لذا در بحث تأسیس،  .3 امضا و .2نفی .1؛ بردند یم سه استراتژي به کار ،جاهلیتقواعد و نهادهاي دوران 

 -شـود هایی از آن را امضا  ، بخشردهرا نفی ک یغربعلوم و تجارب هایی از  باید بخش زینی مقاومتاقتصاد 
ـ  ي عهدها انسان کهمطلب بودند  نیادر واقع قائل به  شانیا ـ ن تجاهلی و امـور   کردارهـا ی برخـ ي دارا زی

 اشـکال دچـار   کامالً شانیاي کردارهااز امور و  گریدبخشی مناسب و مطابق با شرع هستند و البته قطعاً 
  بنا نهاده شد. یستأسی یاحکاملغو و  هیپااز ی امور برخو  -بوده است

 
 
 

 یمقاومتی استخراج اقتصاد مفهومي چرخهالگو و 
 

 قرآن و سنت

 زمانی اقتصاد ایران-شرایط و اقتضائات مکانی

آرا و اندیشه رهبران و متفکران 
 اسالمی

 دانش و تجارب
 بشري
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اقتصـادي   يهـا  يتئـور بـا   ياقتصادی و نیدي علمانوع رفتار  کهبود  نیامطالب فوق  انیبغرض از 
ـ نی، هـر جـا   غربمتداول  اتینظري واکاوبتواند با که باشد  یک قوه پاالیش و نقد دارايغرب باید  بـه   ازی

 اصـول  خالف تشخیص البته ، کهدینما تأسیساست، اقدام به  تأسیسبه  ازینامضا دارد، امضا و هر کجا  
بـه   یعلمـ ، در اصـطالح  دقیق شیپاال امکاندر صورت . خواهد بود نیمجتهد بودن آن به عهده اسالمی

ا هـا ر  متدولوژي است کـه گفتمـان  و یک روش  که ندیگو 1نهادن بنا نو از ، واسازي یافرایندپروسه و این 
فالسفه معتقدند اگر هر مفهوم علمی و تئوریک  .ابده یرا درون آناز آن طریق به تا  کرده لیتحلو  هیتجز
اي چند چیزنـد،   آن عناصر پایه که دیرسخواهد  یک سري عناصر تشکیل دهنده به ،شود لیتحلو  هیتجز

؛ شناسی تکلیف ؛6؛ معرفت شناسی، 5 ،شناسی ؛ ارزش4شناسی،  ؛ غایت3شناسی،  ؛ انسان2شناسی،  ؛ هستی1
مقاله در مقام تبیین مبـانی فلسـفی بحـث نیسـتیم لـذا بـه همـین میـزان اکتفـا          از آن جایی که در این 

  ).1392، پیغامیشود( می
و  اتیمنوو مد نظر قرار دادن  اتیرواو  اتیآها از پنجره  ي و نگاه به آنبشرلذا ما با رجوع به تجارب 

ـ نفاقدام به  دیبا شیخوی زمان -یمکان طیشرای و با توجه به اسالم شمندانیاندآراء رهبران و   ای، امضاء ی
  )1392، عادل، پیغامی. (میینماي اقتصادي ها يتئورو  اتینظر تأسیس

تر شـدن ادامـه مباحـث و     ي روشنبرا کهي بحث ابتدای ارائه شده در مفهومی بود از مدل مجمل نیا
ی بـا  کـ ینزدقرابـت   کهي اقتصادمتعارف  اتیادبیی در ها دواژهیکلی معرفي بود. در ادامه، با ضرورمطالب 
هاي ارائه شـده   ها پرادخته و پس از آن به معرفی گستره علمی و مدل آن فیتعری دارند، به مقاومتاقتصاد 

  در مقاالت متعدد ذیل آن کلیدواژه پرداخته خواهد شد. 

 ياقتصادمتعارف  اتیادببه آن در  کینزد میمفاهی و مقاومتاقتصاد 

ـ جدی مفهـوم مفهوم نه تنها  نیا کهشد  میخواهامر  نیاي متوجه صاداقت جیرا اتیادببا رصد و مطالعه   دی
ها و  مدعا انواع مدل نیااست و شاهد بر  کشورها ریساي قابل مالحظه در ا سابقهي دارا بلکهما،  کشوردر 
هستند. در  شیخوي ها مدلي ساز مقاومو  استحکامی به دنبال همگ کهي است اقتصاد دیجدي ها هینظر

  شد. میخواهامر  نیامتوجه  جیرا اتیادبدر  میمفاهی گستره معرفادامه با 
متعارف  اتیادبی در مقاومتمفهومِ در قرابت با اقتصاد  9گردد،  یممالحظه  1در جدول  کههمان طور 

ـ ادبی در مشخصـ ي هـا  مـدل و  فیتعر، خچهیتار، نهیشیپي داراها  از آن کدامهر  کهاحصا شده است   اتی
ـ تلفیی با هـم  ها مدلباال در قالب  میمفاهی از برخي متأخر، ها بحثی در حتي است و اقتصادمتعارف   قی
  تر ارائه داده است. ی جامعمدلگشته و 

                                                        
1. Deconstruction  
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 متعارف اتیادبی در مقاومتمرتبط با اقتصاد  مِیمفاه .1جدول 
  فیرد  میمفاهها و  دواژهیکل

  Resilience Economic ( 1(ي اقتصادي آور تاب
  Economic Vulnerability( 2اقتصادي (پذیري  آسیب

  Economic Anti-fragility( 3( ياقتصادضدشکنندگی 
  Economic Sustainability(  4اقتصاد پایدار و متداوم (

  Economy Solidarity( 5استحکام و پیوستگی متقابل (
  Macroeconomic Stability( 6ثبات اقتصاد کالن (

  Robustness 7(( ها و نهادها مقاوم بودن مدل
  Stationary((  8تحلیل وضعیت استادگی در اقتصاد 

  Carrying Capacity ( 9) و متحمل( Steady State Economy( کنواختاقتصاد با وضعیت ی

  1موجود در جدول  میمفاهمختصر از  فیتعار
 ي اقتصاديآور تابالف) 

شناسی گرفته تا زیست بوم شناسی، تبدیل  ، از روانها رشتهي مهم در ادبیات بسیاري از ا واژهآوري به  تاب
استفاده شود وجود  ها رشتهي  همهي که در آور تابشده است. متأسفانه، هیچ تعریف مشترك مورد توافقی از 

علوم  کیتفکي به آور تاب فیتعاربا  میتوان یمی، ما اجمالی بررس کندارد. لذا در ضمیمه اول مقاله و در ی
آوري اقتصادي اسـت. در ایـن    . اما در این مقاله آن چه براي ما داراي اهمیت است مفهوم تابمیشوآشنا 

  کنیم.  زمینه چندین تعریف ارائه شده است که ما در این جا به دو تعریف برجسته در این حوزه اشاره می
 1گلیـو وبریگ .است شدهبه معناي توانایی برخاستن مجدد اخذ  Resilireاین کلمه از ریشه التین خود 

 که –پذیري اقتصادي  و آسیب - است شدهبینی  پیش سیاس  جهینت که–آوري اقتصادي  ) بین تاب2009(
آوري  تـاب  اصـطالح  کـه  نمود استدالل نویسنده. است شده قائل تمایز -است اقتصاد ذاتی يها یژگیو از

 الـف)  :در دو معنی مورد استفاده قرار گیرد، به ترتیب مربوط به توانـایی اقتصـاد بـراي    تواند یماقتصادي 
. توانـایی یـک   ییها شوكاثرات زیان بار چنین بی اثر کردن  ب)  ؛اقتصادي خارجی يها شوكجذب اثر 

بهبود  اقتصاد است، این اقتصاد را قادر به يریپذ انعطافخارجی که همراه با  يها شوكاقتصاد براي جذب 
 يریناپذ انعطافمثال  عنوان به. این توانایی بسیار محدود خواهد شد اگر کند یم ها شوكپس از اثرات مخالف 

که اقتصـاد داراي   شود یمزمانی تقویت  ها شوك. توانایی اقتصاد براي بی اثر کردن باشد داشتهبازار وجود 
توانند با  می گذاران استیسمثال در موقعیت مالی قوي،  عنوان بهفضاي کافی براي مانور باشد و در این مورد 

   ).2004، نویل، ویگولیبر(منفی را خنثی نمایند يها شوكاحتیاطی یا کاهش مالیات، اثر  يها نهیهزاستفاده از 

                                                        
1. Briguglio, Lino 
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 پذیري اقتصادي ب) آسیب
بـه معنـی مجـروح     vulnerareاز ریشه التـین   يریپذ بیآسکلمه ،  1وبستر -میمرطبق فرهنگ واژگان 
شناسی، این کلمه را با در معرض آسیب یا زیان قرار گرفتن و با تزلزل و ناپایـداري   کردن است. این ریشه

ي قـدرت  روی بر مطالعات کهی مورد توجه قرار گرفت زماني از اقتصادي ریپذ بیآسمفهوم  .کند یمهمراه 
باال از جهت  سکیري با کشورهادر زمره  کهانجام شد  کوچک اریبسي کشورهای از برخي اقتصاد نییپا

ـ تولي روي بـر  اثرلزوماً  ها سکیر نیا کهی حالي قرار داشتند در اقتصاد عملکردرشد و  هـا   سـرانه آن  دی
ـ دی ضـربه  معنـ ي بـه  اقتصـاد ي ریپذ بیآس 1999در  المونتیگنگذاشته بود. بر اساس مطالعات  (اثر دنی

 نیبنـابرا ي اسـت.   اقتصـاد ی، و باالخص مسـائل  کلی به طور نیب شیپقابل ریغی) از اتفاقات منفي ریپذ
ـ تعبی از مخـاطرات  منفـ ي ریپذ ریتاثي برای اقتصاد آمادگبه  توان یمي را اقتصادي ریپذ بیآس، فیتعر  ری

    2).1999، المونتیگنمود(

  ياقتصادج) شکنندگی و ضدشکنندگی 
و متوسـط   میمالی ولو تنشفشار و  اندكشود با  یمباعث  کهی است تیخاصی شکنندگ کهگفت  دیباابتدا 

 کالسین مینس کهی است ضدشکنندگمقابل آن  تیخاصگردد.  شکستدچار  او ی بشکندي زیچی راحتبه 
از  کـه  کند یم ریتعبي زیچرا به  تیخاص نیاخود بدان اشاره داشته است، او  ریاخ کتاب)، در 2012طالب(

ـ  تکامـل  ریسـ نموده، ماننـد   کسبها قدرت  شکستنموده و از  کسبزا، قوت  عوامل تنش  ک. در واقـع ی
 حرکــت تکامــلبــا آن بــه ســمت  رایــزی اســت دوســتدار تــنش اســت، ســتمیس، ضدشــکننده ســتمیس
است قبل از اینکـه شـکنندگی ماننـد امـروز بـه مفهـومی        ذکر انیشا 3).2013، تیوا(الورنس اچ کند یم

و تعدادي سنجه است، براي مثال، شـکنندگی دولـت   متداول تبدیل شود که داراي تعاریف و معانی متعدد 
مفهوم شـکنندگی(دولت) بـه طراحـی      خچهیتاري عملیاتی ظهور کرد. ا مسئلهبه شکل پاسخی سیاسی به 

ی آموزشـ پیوند یافته است(منابع  ها اعانهتخصیص   مسئلهي شکنندگی به ریگ اندازهي و ا اعانهي ها استیس
 یابیجا و تنظیم طوري را ها ظرفیت و منابع که معناست بدان مفهوم نیا واقع در 4).2009ي، سردموسسه 

  آورد. بدست نیز مثبتی دیعوا بتوان طرفی از و برسد حداقل بهها  آن به احتمال ضربه که شوند

 اقتصاد پایدار و متداوم

 نیبهتر در موجود ظرفیت از استفاده جهت مختل هاي استراتژي افتنی بر که است اصطالحی داریپا اقتصاد
 هـم  و کـارا  به طـور  هم منابع که است راهی افتنی مستلزم مفهوم نیا واقع در .رود می کار به تشانیمز

                                                        
1. merriam-webster 2. Guillaumont, P. (1999) 
 

3. Lawrence H. White 4. CERDI, Etudes et Documents, E 2009 
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استخراج  يبرا یسیماتراز  توان یم .باشد داشته دنبال به را بلندمدت يدیعا هم و شوند مسئوالنه استفاده
) و سـطوح  ينهـاد و  یطـ یمح، یاجتمـاع ، ياقتصـاد هـر چهـار بعد(   کـه  کـرد استفاده  يداریپا يویسنار

 يکردهایرو. ردیگ یمهمبسته و وابسته به هم، در بر  يا وهیشو فراتر) را به  کالن(خرد، متوسط، ياقتصاد
بـه هـم    وهیشـ بـه   تواند یم ییوهایسنار نیچن که دهد یممختلف نشان  يابزارهاو استفاده از  سازي مدل

  ).20021برگ،  اسپانگشود( جادیا يکاربردوابسته و 

 د) استحکام و پیوستگی متقابل

 و مشـارکت  محکـم،  يهـا  هیپا جادیا با اقتصادي هاي فعالیت کردن دار شهیر دنبال به که است مفهومی
ـ جر يدار هیسـرما  میپـارادا  رقـابتی  2ییفردگرا شاخصه مقابل که است متقابل و اقدام تعاون  3اصـلی  انی

  ).1393ی، مانیسلی نسبو عیسماست(

  کالنه) ثبات اقتصاد 
 را راه بتوانـد  و سـازد  حداقل خارجی هاي شوك به نسبت را خود يریپذ آسیب که است باثبات اقتصادي

 و نااطمینـانی  توجـه  قابـل  کاهش قیطر از کالن اقتصاد . ثباتدینما باز باثبات اقتصادي رشد کبراي ی
 اقتصاد باثبات محیط توصیف براي .دینما یم اقتصادي رشد به يادیز کمک بلندمدت، يزیر برنامه پیشبرد

. شود یم استفاده ارز نرخ و ها پرداخت تراز وضعیت دولت، هاي بدهی تورم، بهره، نرخ هاي شاخص از کالن
 واقعی نرخ باشد، معقولی سطح در داخلی) ناخالص تولید از نسبتی صورت به(کسري بودجه  که صورتی در

 باشـد،  توسـعه  و رشـد  مناسب ها پرداخت تراز و بهره نرخ وضعیت و سطح تعادلی به کینزد و رقابتی ارز

  ).1380اسماعیل، رمضانپور، و منصور عراقی، داشت(خلیلی باثباتی خواهد طیشرا کالن اقتصاد محیط

 ها و نهادها و) مقاوم بودن مدل

 را اولیـه  با ثبـات  حالت که يطور به تغییرات با مقابله براي سیستم کی ییتوانا« صورت به بودن مقاوم

 مختـل،  فروض تحت که آن براي اقتصادي مدل کی ییتوانا خاص طور به شود؛ می فیتعر» کند حفظ

 ).1393ی، مانیسلی نسب، و عیسم( بماند باقی معتبر

  استادگی وضعیت ای کنواختی وضعیت ي) اقتصاد
 شهر کی اقتصاد براي را آن توان می ولی رود می کار به ملی اقتصاد براي نوعاً کنواختی وضعیت در اقتصاد 

                                                        
1. Spangenberg 2. Individualism 
 

3. Main Stream 
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ـ ا در .شود می اطالق دارد ثابتی نسبتاً اندازه اقتصاد کی که حالتی به لذا و برد کار به ناحیه نیز کی ای  نی
  ).1393ی، مانیسلی نسب، و عیسمگیرد( می قرار  متحمل ظرفیت ریز با ثبات و مصرف جمعیت وضعیت
 1موجـود در جـدول    میمفاهاز  هیاولی نگاهو  فیتعرموجز،  اریبسی شد به صورت سعقسمت  نیاتا 

هاي ارائـه شـده بـراي     ها و شاخص ارائه گردد. بخش سوم مقاله به بررسی گستره مفهومی و معرفی مدل
بـه اقتصـاد    میمفـاه  نیتـر  مهمو  نیتر کینزد عنوان بهی شکنندگي و ریپذ بیآسي، آور تاب  دواژهیکلسه 

اش باال و  يآور تاب، مذکور میمفاهبا در نظر گرفتن  کهي است اقتصادپردازد. اقتصاد مقاوم،  ی، میمقاومت
توان به مرز  یمها،  و مدل میمفاهتر شدن  باشد. البته در ادامه با روشن اندكي آن ریپذ بیآسی و شکنندگ
  .  دیرس میمفاه نیا نیبتفاوت 

  

  
  
  
  

                                                                                        
  
  
  

  ياقتصادمتعارف  اتیادبآن در چارچوب  میمفاهی اقتصاد مقاوم و اهم بررس .2 شکل

  هاي ارائه شده شاخصها و  گستره مفهومی و معرفی مدل
 آوري اقتصادي  تاب

ها  اي نسبت به سایر کلیدواژه مفهوم به اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه نیتر کینزد عنوان بهاین کلیدواژه 
تري نسبت به این  برخوردار است لذا گرچه مجال اندك است، اما در این بخش از مقاله به صورت مبسوط

آوري اقتصادي در ابعاد و سطوح مختلفی  گیري تاب ات  با موضوع اندازهمفهوم نگریسته خواهد شد. مطالع
ها  گنجد اما من باب نمونه به چند مورد از آن آن در این مجال نمی  صورت پذیرفته است که احصاي کلیه

نـد  ي در بلآور تـاب به مفهوم  کهي اشاره داشت ا مطالعهبه  دیباگردد، البته جا دارد مختصرا ابتدا  اشاره می
ي از ادوار در اقتصـاد  ا دورهي در هـر  آور تـاب ي استراتژ کهاست  نیامطالعه  نیاپردازد. ماحصل  یممدت 

ی جسـتجو و  مقـاومت ی اقتصـاد  ابالغی کلي ها استیستوان در  یمبحث را  نیا زیسررمتفاوت خواهد بود. 
و  رکـود بـه اصـطالح در    کـه  کشوردوره از اقتصاد  نیاها ناظر به  ياسترتژها و  استیس کهمشاهده نمود 

  باشد. یمی قرار دارد، نانینااطم

ي هایژگیوها و اهم مؤلفه
  ي مقاوماقصاد

 

 آوريتاب ریپذبیآس 

 ثبات کالن
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 ي در بلندمدت آور تاب
ي که در میان  ا دهیاشناس، بحث از این امر به میان آورد که  ، یک زیست1، سی اس هلینگ1973در سال 

ي طبیعی وجود دارد، صحیح نیست. بنا به گفته ها ستمیس) نسبت به تعادل در ها ستیاکولوژبوم شناسان (
ماننـد   -گردنـد  ي طبیعی دچـار تغییـرات غیـر قابـل پـیش بینـی و شـدید مـی        ها ستمیسوي، نظامات و 

. بنـابراین وي تـاب آوري را   »انـد  گرفتهبه شدت با رویدادهاي تصادفی تحت تاثیر قرار «یی که ها ستمیس
  و ادامه حیات. ... ها براي جذب تغییرات وانایی این نوع سیستمگیري ت نماید: اندازه بدین شکل تعریف می

دارد که چگونه یک سیستم طبیعـی طبـق یـک سـیکل چهاربخشـی حرکـت        وي همچنین بیان می
سیکلی که به طور تعجب انگیزي دقیقاً مشابه آن چیزي است که در اقتصاد و کسـب و کـار و    -نماید می

 .میشو یممدل و چرخه آشنا  نیاطور موجز با  گردد. در ادامه و به تجارت تجربه می
هاي چرخه مذکور داراي معنا و جایگـاهی   آوري در هریک از مراحل و بخش تاب 3شکلطبق چرخه 

آوري بیشتري است که بهترین استراتژي را مطابق با هر مرحله و  متفاوت است، لذا آن بنگاهی داراي تاب
  ي عبارتند از:آور تابي ها ياتژاستربخشی که در آن قرار دارد، برگزیند. 

 آورتر بودن، این است رشد نمایید. دوره رونق ـ در طول این دوره، بهترین استراتژي جهت تاب
 استراتژي یراي دوره رکود است. نیتر مناسبدوره رکود ـ جداسازي و اولویت بندي(تریاژ) 

 ایط و اوضاع است.دوره مالیم ـ در این دوره بهترین استراتژي، مداومت در بهبود شر
سردرگمی شدید در این دوره، بهتـرین اسـتراتژي، تنـوع بخشـی بـه سـبد        لیدل بهدوره نامطمئن ـ  

 2).2014، نگرامیاتجارت و کسب و کار است(
نکته مثبت درباره چرخه فوق این است که این چهار مرحله مرتباً در حال تکرار خواهند بود و باالخره 

 عتاًیطبیکی از انواع استراتژي که در باال بیان شد، همواره بهترین استراتژي براي یک بنگاه خواهند بود.  
ی برخوردار خاص تیاهمادوار از  نیا صیتشخی عبارت دوره قرار دارد، و به کداماقتصاد در  نکته نیا کشف
  است.

  
  
  
  
  
  

  يآور تابادوار  .3 شکل

                                                        
1. CS Holling 2. Dave Ingram 
 

 

 

 دوره نامطمئن دوره رونق

 دوره مالیم دوره رکود
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  شد.    میخواهحوزه آشنا  نیای شده در معرفي ها شاخصی برخدر ادمه با 
آوري اقتصادي، این مفهوم به چهار مؤلفه زیر تعریـف شـده    هاي تاب شاخص نیتر معروفدر یکی از 

، مجموع نرخ بیکاري و تـورم، نسـبت   GDPنسبت کسر بودجه به هاي  است: ثبات اقتصاد کالن(با سنجه
هاي سایز دولت، دسترسـی آسـان بـه پـول،      )،کارایی اقتصاد خردي بازار(با سنجهGDPبدهی خارجی به 
نیت مالکیت، آزادي تجارت بین المللی، مقررات گـذاري کسـب و کـار، نیـروي کـار و      ساختار حقوق و ام

هاي شاخص توسعه انسانی، توزیع درامد، درصد افراد زیر خط فقر، نرخ  اعتبارات)، بهبود اجتماعی(با سنجه
قالل هاي است بیکاري بلند مدت، درصد افراد آسیب پذیر، درصد افراد کم سواد)، حکمرانی خوب (با سنجه

نظـام   ؛طرفی دادگاه،  حمایت از حقوق مالکیت معنوي، دخالت نظامی در حاکمیت قـانون  بیقوه قضاییه، 
). و یـا در  2005، 1همکـاران ی و است)، شاخص پایداري زیست محیطی(و یکپارچگی نظام حقوقی سیاسی

مؤلفـه در   17 حیطـه کلیـدي و   5، که مشتمل بر 2آوري اقتصادي شاخصی با نام شاخص اسکاتلندي تاب
ها با اوزانـی متفـاوت یـک شـاخص ترکیبـی کیفـی را شـکل         ي و استانی است، این مؤلفها منطقهعرصه 

  3)شیاسکات اکسجنها بسیار کارآمد است: ( (نمودار تار عنکبوتی) که براي مقایسه و ارزیابی استاناند داده
 

  آوري اقتصادي مفاد  شاخص اسکاتلندي تاب .2 جدول
هاي سنتی و ثابت  بر ، اشتغال در بخش ترکیب متنوع اشتغالی، اشتغال در بخش دانش  ها ترکیب بخش

  اي اقتصاد منطقه
یی بازار کار در کارآکیفیت سرمایه انسانی، تأثیر مهاجرت بر تقاضاي کار، کارکرد مؤثر و   نیروي کار

  اي سطح منطقه
  به تأمین اجتماعی هاي باال، افراد کم مهارت و وابستگی گستره بیکاري  بازار کار

  پویایی محیط کسب و کار  کسب و کار
  اي ترکیب اثرات جمعیتی، درآمدي و رشد اشتغال در سطح منطقه  پویایی اقتصادي

  
شـود. اقتصـاد    آوري اقتصادي فقط در سطح کالن و ملی اقتصاد تعریـف نمـی   است تاب ذکر بهالزم 

، 4]2012، ران، نیمـارت ي توسط اقتصادي ایجغرافاي [مانند مطالعه ژورنال  باید در سطح منطقه آور می تاب
وح آور باشـد. اقتصـاددانان بـراي همـه ایـن سـط       بنگاهی (خرد) و حتی خانواري و افراد (نـانو) نیـز تـاب   

آوري  آور بیانگر شاخصی براي سنجش تاب مثال چارچوب مفهومی شهر تاب طور به. اند کردهسازي  شاخص
به آن  5)2013، کول فریجنهاي بزرگ( آوري شهري، نقش داده گیري تاب در سطح شهر که در گزارش اندازه

آوري  . در حـوزه تـاب  آمده است »آور لندن: شهر تاب«ی مفهوممقاله مدل  مهیضمدر  کهاشاره شده است 
                                                        

1. Esty et al 2. Scottish Index of Economic Resilience 
 

3. ekosgenscottishresilience.pdf 4. Ron Martin, Journal of Economic Geography 
 

5. Jennifer Cole  
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 »آوري سازمان ي تابکاو نهیبه«از آن جمله  رفتهیپذي صورت متعددمطالعات  زینگیري آن  سازمانی و اندازه
  سازي قرار گرفته است. ) مورد تدقیق و مدل2010( 1ی استفنسونتوسطمدر استرالیا  که

ـ اشده در  انیبي ها مدلی از برخدوم مقاله،  مهیضمدر  قسـمت قابـل مشـاهده اسـت. ایـن بـود        نی
  آوري اقتصادي که بیان گردید. هاي ارائه شده در حوزه تاب مجملی از مدل

  پذیري اقتصادي آسیب
ي هـا  روشآن و  کننـده  نییتع، عوامل دیجد فیتعاري، همچنان با اقتصادي ریپذ بیآسمربوط به  اتیادب

  ي).قتصادا، در حال گسترش است(ژورنال توسعه نینوي ریگ اندازه
ـ پبهتـر دسـت    جینتـا ي بـه  ریپذ بیآسي درباره مبحث شتریببا احتمال  کهی عوامل ـ  دای ، در کننـد  یم
ـ در  رفتـه یپذصـورت   افتـه توسـعه ی  کتـر ي کشـورها ي بـرا و  2آنکتـاد ي برا که ویگوگلیبرمطالعات   نیب

تجـارت و   نـه یزمسازمان ملل متحـد در   شیهما،  3)1996)، چاندر(1997، 1995، 1992،1993ي(ها سال
ـ ا. انـد  گرفتهي قرار بند دسته) ، مورد 1999( 6کروواردز) و 1998( 5ستریا) ، 1997(4توسعه  اتیخصوصـ  نی

ـ تول امکاناتباعث فشار بر  کهي حدبودن اقتصاد تا  کوچکعبارتند از  یی آن توانـا شـود،   کشـور ي آن دی
منجر  که کشوري آن اقتصادي فضاباز بودن  زانیم نیهمچنو  اسیمقی از ناشي ها صرفه شیافزاجهت 

از منـابع بـالقوه    گـر یدی کـ ی اسـت. ی جهـان موجود در اقتصـاد   طیشراي روبرو شدن با برای آن آمادگبه 
منجـر بـه    کـه  باشـد  یمـ ي، خصوصاً در بخـش صـادرات   دیتولي ها تیفعالتنوع در  کمبودي، ریپذ بیآس

 نیجانشـ ي کاالهاواردات  امکاندر  تیمحدودو  کمی متیق کششي با کاالهابه واردات  دیشدی وابستگ
 تیجـذاب  کـاهش و  ونقـل  حملي ها نهیهز شیافزاباعث  که ادیزی مکانی و فاصله وابستگ. انزوا، گردد یم

ي اقتصادي ریپذ بیآسعوامل اثرگذار مهم بر  عنوان به زین گردند یمي گذار هیسرمای و بازرگاني ها تیفعال
 کوچـک  جـه ینتدر  کـه ی عمـوم بخش  تیفعالی نسبی، بزرگ بودن رقابتي بازارهاشوند. نبود  یمشناخته 

ـ ي توسـعه  بـرا ي و تـالش  گـذار  هیسرماي، آور فنجذب  تیظرف کمبودآمده و  وجود بهبودن اقتصاد   نیب
زمـانی کـه اصـطالح    . باشـند  یمي اقتصادي ریپذ بیآسآمدن  وجود بهعوامل مهم در  گریداز  زینی الملل

به طور کلی بدین معناست که این کشور اسـتعداد   رود یمشوري به کار براي ک» پذیري اقتصادي آسیب«
  در معرض زیان قرار گرفتن از جانب فشارهاي اقتصادي خارجی را دارد.

                                                        
1. Amy Stephenson   2. UNCTAD/LDC 
 

3. 17 Chander, R 
   United Nations Conference on Trade and Developmentکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل: .4

5. Easter, C 6. Crowards, T 
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  يریپذ بیآسي سنجش برای مفهومی مدلی اجمالی معرف
  يریپذ بیآسسه بعد 

ي یک کشور(فقیر) در مواجهه با انواع  توسعهخطر اختالل در  توان یمي اقتصادي یک کشور را ریپذ بیآس
ي ریپـذ  بیآسـ ي برونـزا سرمنشـأ اصـلی    هـا  شـوك ي طبیعی و بیرونی دانست. دو نوع اصلی از ها شوك

ي مکـرر  هـا  شـوك و  فشان آتشیعنی حوادث طبیعی مانند: زلزله، فوران »  طبیعی«ي ها شوك) 1هستند:
ي بیرونی(مربـوط بـه   هـا  شوك) 2و غیره،  ها لیسو  ها یسال خشکو گردبادها،  ها طوفانیی نظیر وهوا آب

ثبـاتی در   ی جهانی قیمت کاال(و بـه تبـع آن بـی   ثبات یبنرخ ارز و تجارت) مانند کاهش تقاضاي خارجی و 
ی سیاسی و یا به طور کلی ثبات یبي داخلی دیگري نیز ممکن است بر اثر ها شوكي مبادله) و غیره.  رابطه

ي مذکور ها شوكهمچون  توان ینمرا  ها شوكسیاسی ایجاد شود، اما این   هنشدی نیب شیپبر اثر تغییرات 
  برونزا تلقی کرد.

ي ها شوكي وجود سه عنصر مشاهده شود: الف) اندازه و فراوانی  جهینتي ممکن است در ریپذ بیآس
که به اندازه، مکان و ساختار اقتصاد بسـتگی دارد، ج) ظرفیـت    ها شوكبرونزا، ب) قرار گرفتن در معرض 

  ).2006، المونتیگ»(يآور تاب«یا همان  ها شوكنشان دادن به  العمل عکس
  ارادهي ساختاري که ناشی از عواملی است که به طور کلـی از  ریپذ بیآسمیان  توان یمدر هر صورت 

ي ها انتخابي جاري که محصول ها استیسشی از ي ناریپذ بیآسسیاسی کنونی کشورها مستقل است و 
ي براي انتخـاب برخـی کشـورها و    ریپذ بیآسحال حاضر هستند تمایز برقرار کرد. اگر قرار باشد شاخص 

ي مذکور باید از نوع ساختاري ریپذ بیآسی استفاده شود، الملل نیب  جامعهها توسط  تامین حمایت مستمر آن
یی است که ناشی از قرارگـرفتن در معـرض   ها شوك  اندازهي ساختاري برآمده از ریپذ بیآسباشد؛ چرا که 

ي سـاختاريِ در معـرض   هـا  جنبـه ي است که قابل تمییز از آور تابو همچنین عناصر ساختاري  ها شوك
  ).2008، المونتیگبودن است( ها شوك

  ي ساختاريریپذ بیآسسنجش 
شاخصی خاص تحت کنترل و سنجش درآورد. در ابتـدا    هلیوسي ساختاري اقتصادي را باید به ریپذ بیآس

ي هـا  اسـت یس  تهیکم؛ این شاخص ترکیبی در میکن یم) مراجعه EVI( 1ي اقتصاديریپذ بیآسبه شاخص 
وضع شد و اولین بـار در سـال    3) سازمان ملل براي شناسایی کشورهاي کمتر توسعه یافتهCDP( 2 توسعه
بازبینی و اصالح شد. علت رجوع به این شاخص فقط این  2006به کار گرفته شد و سپس در سال  2000

نیست که این شاخص به شکل رسمی مورد استفاده قرار گرفته است بلکه بـه خـاطر ایـن اسـت کـه در      

                                                        
1. Economic Vulnerability Index 2. Committee for Development Policy 
 

3. Least Developed Countries 
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فقط بـه عوامـل    EVIصادي، شاخص ي اقتریپذ بیآسبراي وضع شاخصی براي  ها تالشمقایسه با سایر 
ي شوك ها شاخصچارچوبی منطقی از  EVI، شاخص نیبرا  . عالوهابدی یمي ارتباط ریپذ بیآسساختاري 

  .دهد یمارائه  1ي در معرض شوك بودنها شاخصو 
در حال حاضر شاخصی ترکیبی است که از هفت قلم شاخص تشکیل شده که چهارتا از ایـن   EVIشاخص 

ي در معـرض شـوك بـودن اسـت. بـا یـک       هـا  شـاخص مربوط به شوك و سه تاي دیگر مربوط به  ها شاخص
شـود.   ي در معرض شوك بودن داده میها شاخصي شوك و ها شاخصگیري، وزن یکسانی به مجموع  میانگین

؛ ایـن در حـالی اسـت کـه در     شـود  یمي طبیعی و بیرونی داده ها شوكي شوك، وزن یکسانی به ها شاخصدر 
ي جمعیت برابر با وزن داده شده به مجمـوع دیگـر    اندازهي در معرض شوك بودن، وزن داده شده به ها شاخص
ـ مدهـی و    ي دیگري براي چگونگی وزنها راهاست. بدیهی است که  ها شاخص ـ گ نیانگی بـه   هـا  شـاخص ي ری

وجود داشته باشـد   دتوان یم - ها آنو در معرض قرارگیري  ها شوكي  اندازهخصوص با درنظر گرفتن تعامل میان 
  تـه یکم). روش اتخـاذي  2008، المونتیگي هم یافـت شـود(  تر یمنطقي ها وهیشکه در این میان ممکن است 

 EVI، براي تأمین سادگی و شفافیت انتخاب شده است. عناصـر شـاخص    EVIي توسعه در شاخص ها استیس
. انـد  شـده ي ساختاري بر تـوان و پتانسـیل رشـد ابقـا     ریپذ بیآسي اصلی تأثیرگذاري ها کانالبه منظور انعکاس 

  ي مربوط به هر عنصر در پرانتز آمده است):ها وزنعبارتند از( EVIي شاخص ها لفهؤم

  ها شوك  اندازه
ـ روی در صادرات کاالها و خدمات که بـا مربـع انحـراف نسـبی از ارزش     ثبات یبي بیرونی: ها شوك ي، ا هی

 )؛0.125») (مرکب»  هیرومتغیر برونزاي تأخیري( تخمین زده شده با متغیر زمان و
 ي طبیعی:ها شوك

ـ گ انـدازه ی در تولیدات کشاورزي که بـه همـان روش   ثبات یب ـ ي ری ـ گ انـدازه ی صـادرات  ثبـات  یب ي ری
 )؛0.0625شود( می

ي اورژانـس  هـا  دادهکه از طریق پایگاه  اند شده خانمان یبدرصد جمعیتی که به خاطر حوادث طبیعی 
 .4)0.0625آید( ) به دست میCRED( 3مربوط به مرکز تحقیقات واگیرشناسی حوادث 2حوداث

  بودن ها شوكدر معرض 
 ).0.25(شود یمجمعیت (به لگاریتم)؛ این شاخص در جهت عکس منظور   اندازه

                                                        
1. exposure indicators 2. Emergency Disasters Data Base 
 

3. Center for Research on the Epidemiology of Disasters 
  آمده است. Guillaumont (2008b, and 2009) در  EVIتحلیل جزئی و دقیق شاخص  .4
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 1الملـل  ي بـین  توسعهمیزان فاصله تا بازارهاي جهانی؛ شاخصی که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات 

درصـد) از بـازار   50ي(ا مالحظهمیانگین فاصله تا دستیابی به بخش قابل  نیتر کموضع شده که متناظر با 
 جهانی است؛ تا حدي که این شاخص با کشورهاي محصور در خشکی(مجزاي از دریا) وفق پیدا کند؛

 )؛0.0625( 2 تمرکز بر صادرات کاال که توسط آنکتاد وضع شده (شاخص هیرشمن)
 ي و ماهی گیري؛ دار جنگلي کشاورزي، ها تیفعالاز ارزش افزوده در سهم نسبی 

ي ریپـذ  بیآسـ ي هـا  سـنجه موجز بـه مفهـوم، انـواع و     اریبسی شد به صورت سع زینقسمت  نیادر 
  پرداخت. میخواهي اقتصادي مفهوم ثبات واکاوي به بعدي اشاره گردد. در قسمت اقتصاد

  ياقتصاد کالنثبات 
، هـا  مـت یقثبات اقتصاد کالن یا فقدان آن، به طور کلی متغیرهاي مرتبط با عدم تعادل از جمله تغییـرات  

ـ گ انـدازه مبادلـه ارز را   يهـا  نرخ، بیکاري و ها پرداختبدهی و کسري مالی دولت، حساب جاري تراز   يری
داخلی و در نتیجه ناپایـداري   تولید ناخالص یثبات یب تواند یمچنین عدم تعادلی  يها جلوه. یکی از کند یم

  اقتصاد باشد.
 ؛ الـف) ارائه شده توسط بریگاگلیو شامل سه متغیر اسـت  يآور تابمؤلفه ثبات اقتصاد کالن شاخص 

بیکـاري و تـورم    يها نرخشاخص فالکت ساخته شده از  ب) ؛نسبت کسري مالی به تولید ناخالص داخلی
این متغیرها براي مجموعه  يها داده ).2004، ویگولیبر(نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ج) ؛و

  هاي جغرافیایی وجود داشت.  مختلف توسعه، اندازه و ویژگی يها فیطمعقولی از کشورها از 
. این بـه ایـن   شود یممرتبط  يآور تابکنندگی شوك به  وضعیت بودجه دولت از طریق ماهیت خنثی

 يها شوكو مالیاتی در مواجه با  يا نهیهز يها استیسلیل است که وضعیت مالی خوب، اجازه تعدیل در د
زیـرا اگـر یـک اقتصـاد      شوند یمهمراه  يآور تابتورم و بیکاري با وجود یا عدم وجود  .دهد یممخالف را 

رفاه چشمگیري  يها نهیهزمخالف  يها شوك، احتمال دارد باشد داشتهسطوح پایینی از بیکاري و تورم را 
  همبستگی دارند. يآور تابرا تحمیل نکنند. بنابراین، بیکاري و تورم با ماهیت جذب شوك 

زیـرا باعـث تشـویق     شـود  یمـ یک اقتصاد پایدار بـراي ترفیـع رشـد اقتصـادي، مطلـوب نگریسـته       
ـ . از سوي دیگر یک اقتصاد شود یمو پرورش احساسات و انتظارات تجاري مثبت  يگذار هیسرما  ثبـات  یب

اثرات زیان بار کـاهش   عنوان به، شامل اینکه اثرات نامتقارن نوسانات شود یمموجب نکات منفی مختلف 
) بر مبناي مباحـث خـود در   2004( 3. کوردیناشوند ینممثبت جبران  يها دورهدرآمد، به صورت خودکار با 

ـ امـل تولیـد، ایـن مجادلـه را اثبـات      نزولی عو يها بازدهمورد نظریه نئوکالسیک  در حـالی کـه    کنـد  یم

                                                        
1. CERDI 2. Hirschman Index 
 

3. Cordina 
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تحت تأثیر چیزي باشد که  تواند یمکه کاهش در تولید ناخالص داخلی  کند یم) استدالل 2011بریگاگلیو(
  رشد مثبت بیاید. يها نرخها  بهبود آن دشوار است، حتی زمانی که به دنبال آن

تعدادي از مطالعات را فهرست نمودند  )1991(3کیندیپ) و 1983(2برنانکه، )1995( 1یام يرو  یام ير
ـ را روشـن   يگذار هیسرمادر  ها يریناپذو رشد از جمله برگشت  یثبات یبکه دالیل ارتباط منفی  . کننـد  یم

کشـور   92پنـل   يهـا  دادهتحلیل تجربی را بر روي این موضوعات بر مبنـاي   نیچن هم یام يرو  یام ير
در کـار   ییهـا  افتـه یو رشد وجـود دارد. چنـین    یثبات یبارتباط منفی قوي بین انجام دادند و دریافتند که 

منفـی بـه خصـوص در کشـورهاي فقیـر،        رابطه) نیز وجود دارد در جایی که 2003( 5و لوآیزا 4ناتکوفسکا
یـا   کننـد  یمـ آشکار بود و به طور رسمی کشورهاي توسعه نیافته که مراحل میانی توسعه مالی را تحمـل  

 7و تمپـل  6را هدایت کنند. یک مطالعه جدیدتر توسط سیریمنیتام يا ضددورهمالی  يها استیستوانند  نمی

کشور در حال توسعه، رشد همراه با ثبات اقتصاد کالن بوده که  70) نشان داد که در یک نمونه از 2009(
  .بود هشددر قالب انضباط مالی، نرخ پذیرفته شده تورم و مدیریت نرخ مبادله ارز سنجش 

  يریگ جهینت
  سازي بافت عظیمی از ادبیات متعارف اقتصادي، به نوعی با بحث مقاوم  طور که مالحظه شد، گستره همان

و ساختار اقتصادي گره خورده است. چه بسا برخی دیگر از مجاالت که در این مقاله فرصت پرداختن بـه  
سازي سـاخت   بنیان و نقش آن در رشد و مقاوم توان به موضوع اقتصاد دانش ها نبود که از آن جمله می آن

  درونی و برونی اقتصاد یک کشور، اشاره داشت.
پـذیري   ي و آسـیب اقتصاد کالنآوري، ثبات  با این حال سعی شد تا با بررسی سه کلید واژه مهم تاب

هـا،   دن مدلبو پذیري، پایداري، ثبات، مقاوم آوري، شکنندگی، آسیب اقتصادي از منظومه نه کلید واژه تاب
استادگی، اندکی با اهم ادبیات رایج اقتصادي در این حوزه  ، استحکام متقابل و وضعیتکنواختی وضعیت

سازي اقتصادي، موضوعی جدید  طور که مالحظه گردید، بحث مقاوم آشنایی مقدماتی محقق گردد. همان
  ست.اي قابل تأمل ا نیست و بلکه در ادبیات متعارف اقتصادي داراي پیشینه

ي آور تـاب توان اذعـان داشـت،    در بیان وجوه تشابه و افتراق و ارتباط سه مفهوم واکاوي شده نیز می
و کمتر ساختاري(وابسـتگی کمتـر بـه سـاختار      ریپذ برگشتبیشتر به سیاست جاري وابسته است و بسیار 

است کـه) تـاب آوري ممکـن اسـت بـه       تر واضحاقتصاد) است. البته(در سطح خرد نسبت به سطح کالن 
بینی شده (نه لزوماً واقعی) مانند ساختار اداري و فضاي مالیاتی به جـاي مانـده از قبـل، کـه      شرایط پیش

                                                        
1. Ramey and Ramey 2. Bernanke 
 

3. Pindyck 4. Hnatkovska 
 

5. Loayza 6. Sirimaneetham 
 

7. Temple 
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در ایجـاد همبسـتگی بـین    ، بستگی داشته باشد. کند یمي اقتصادي موجود را محدود ها استیسمجموعه 
که ثبات در ارتباط با تعامل بین تقاضاي کل  گفت دیبا زیناقتصادي بحث  يآور تابثبات اقتصاد کالن و 

بـه موازنـه    تواند یماقتصاد  ،و عرضه کل اقتصاد است. اگر هزینه کل در تعادل با عرضه کل حرکت نماید
آن جایگاه مالی قابل تحمل، تورم قیمت قابل پذیرش و نرخ بیکاري نزدیک بـه   يها جلوهداخلی برسد و 

مـنعکس   هـا  پرداخـت ن طریق موازنه خارجی که در جایگاه حساب جاري تراز نرخ طبیعی است و به همی
خـوبی بـراي    يها شاخص توانند یم. این متغیرها به شدت تحت تأثیر سیاست اقتصادي هستند و شود یم

مخالف باشند. مجدداً باید تأکید شود که نوسانات تولید ناخـالص   يها شوكیک اقتصاد در برابر  يآور تاب
خـارجی و   يهـا  شـوك پذیري ذاتی اقتصـاد نسـبت بـه     دو عامل مجزا است یعنی آسیب ي جهینتداخلی 

. لذا گـرفتن نوسـانات تولیـد    ییها شوكیا شاید تشدید اثر چنین  يآور تاباقدامات منتج از سیاست براي 
  منتج از سیاست، دیدگاه درستی نیست. يآور تابشاخصی از  عنوان بهناخالص داخلی 
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  پیوست
  1يآور تابتعاریف  .1پیوست 

نخستین نویسنده، 
  تعریف  قلمرو  سال

منحرف شدن به صورت کشسانی  ذخیره انرژي کرنشی وتوانایی   فیزیکی  1978، 2گُردن
  تحت فشار بار، بدون شکسته شدن و یا تغییر شکل دادن.

سرعت بازگشت یک سیستم به تعادل پس از تغییر مکـان بـدون     فیزیکی  3،2004بادین
  یی که براي این کار الزم است.ها نوسانتوجه به تعداد 

سیستم زیست   4،1973هولینگ،
  شناسی بوم

 ها ستمیسماندگاري ارتباطات در یک سیستم؛سنجه اي از توانایی 
براي جذب متغیرهاي حالت، متغیرهاي محرك و پارامترهـا و بـا   

  این وجود ایستادگی کردن

سیستم زیست   1995هولینگ،
 شناسی بوم

ظرفیت ضربه گیري و توانایی یک سیستم براي جذب  تشویش و 
اینکه یک سیستم سـاختارش را  یی که پیش از ها اختاللیا حجم 

  عوض کنند قابلیت جذب  دارند.
سیستم اجتماعی و   2000آجِر،

  شناسی زیست بوم
ــایی  ــاعتوان ــا اجتم ــا شــوكدر تحمــل  ه ــر ه ي خــارجی وارده ب

  ي اجتماعی.ها رساختیز
و  هـا  سـتم یسي موجود با ها مهارتظرفیت سازگار کردن منابع و   اجتماع  5،1999کامفرت

  جدید. شرایط عملیاتی

  اجتماع  6،2003گادشاك
ي فیزیکی و جوامع بشري، ها ستمیسي داراي تحمل که از ا شبکه

با قدرت مدیریت اتفاقات بسیار ناگوار؛ در هنگام سانحه، هـردوي  
ي فیزیکی و جوامع بشري) باید بتوانند حیات خود ها ستمیس(ها نیا

 را حفظ کرده و تحت فشارهاي بسیار شدید کار کنند.
  و فشارهاي مداوم زندگی. ها یبداقبالتوانایی بازیابی و یا تعدیل آسان با   اجتماع  7،1996براون

ي اجتماعی آور تاب  8،2003کوفیناس
  جامعه

  ي اجتماعی: آور تابي  گونهدو 
ي هـا  تالش)ظرفیت سیستم اجتماعی براي تسهیل در دستیابی 1

بشري به درك الگوهاي تغییر، کاهش آسـیب پـذیري و تسـهیل    
  ازگار شدن،س
اجتمـاعی) بـراي تحمـل    -)ظرفیت (سیستم زیست بوم شناسـی 2
  ي ترجیحی از فعالیت اقتصادي.ها وهیش

ي فرعی کاهش  تهیکم
  9،2005سوانح

  اجتماع
  جامعه

ي مواجـه بـا    جامعـه ظرفیت سازگار شدن یک سیستم، اجتماع و 
ي مقاومت کردن و یا تغییر دادن به صـورتی   لهیوسمخاطرات به 

که به سطح قابل قبولی از کارکرد و ساختار دست پیدا کند و یا آن 
  را حفظ کند. 

                                                        
1. DEFINITIONS OF COMMUNITY RESILIENCE: AN ANALYSIS, community 
& regional resilience institute 2013 
2. Gordon 3. Bodin 
 

4. Holling 5. Comfort 
 

6. Godschalk 7. Brown 
 

8. Kofinas 9. Subcommittee on Disaster Reduction 
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نخستین نویسنده، 
  تعریف  قلمرو  سال

دفتر کاهش خطر سوانح 
  اجتماع  1،2005سازمان ملل

ي مواجـه بـا    جامعـه ظرفیت سازگار شدن یک سیستم، اجتماع و 
دن به صـورتی  ي مقاومت کردن و یا تغییر دا لهیوسمخاطرات به 

که به سطح قابل قبولی از کارکرد و ساختار دست پیدا کند و یا آن 
  را حفظ کند.

  اقتصادي  2،2007رز

ي(پویا): سرعتی کـه یـک موجـود و یـا سیسـتم پـس از       آور تاب
ي شدید به منظور دستیابی به وضعیتی مطلوب، بازیابی و ها شوك

  یابد. بهبود می
توانایی یک موجود و یا سیستم براي ي ایستاي اقتصادي: آور تاب

  حفظ کارکرد (مثال ادامه دادن تولید) در هنگام وقوع شوك.
  ي ذاتی:توانایی تعامل با بحران.آور تاب
ي تطابقی(داراي قدرت سازگاري): توانایی(یک موجود و یا آور تاب

سیستم) در مواقع بحرانی بر حفظ کارکرد خود بر مبناي نبوغ و یا 
  تالش بیشتر

  فردي  3،2007باتلر
سازگاري صحیح تحت شرایط تخفیف دهنده و کاهنده؛ خط سیر 
بازیابی و بهبود که در پی یک چالش به کـارکرد پایـه بازگشـت    

  .کند یم

  ي شهر لندنآور تابمدل . 2پیوست 

ها  کمک به لندنی
  جهت آمادگی

کار گروهی جهت آمادگی، 
  پاسخ و بازیابی

سازي توسط اجتناب و  منعطف
  کاهش خطرات

هاي  ارزیابی ریسک
پذیري و  مرتبط با انعطاف

  آوري شهر لندن تاب
پذیري و  ارتقا انعاف

آوري فردي و  تاب
  اجتماع

آموزش دروسی جهت تأکید 
  بر تداوم در پیشرفت

تعامل استراتژیک با 
  سیاستگذران مرتبط

درك و فهم نتایج ریسک 
پذیري شهر  بر انعطاف

  لندن

تعامل با کسب وکار 
  لندن

ها و  آزمون و تمرین قابلیت
  ها روش

ها  تشخیص و ارتقاء فرصت
جهت اجتنابات و کاهش 

  خطرات

تشخیص خطرات و 
ها بر  تهدیدات و اثر آن
  شهر لندن

ارائه به موقع و دقیق 
  اطالعات به اورژانس

تاکید بر وظایف متقابل بین 
  ي مسئولسازماها

  
ها: ارتقاء  بافت ریسک

فهم این مطلب که 
چگونه شهر لندن کار 

  رود کرده و پیش می
ها جهت  گسترش قابلیت

پاسخ و بازیابی به/از شرایط 
  اضطراري

                                                        
1. UN/ISDR 2. Rose 
 

3. Butler 
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  گذاري مبتنی بر شواهد:  مشی خط
اقتصادي در راستاي  گذاري مشی خطاصالح نظام رویکردي نوین در 

  اقتصاد مقاومتی

  ***سید احمد ابراهیمی، **دانایی فردحسن ، *سید عباس ابراهیمی

  چکیده
ي کالن ها  مشی موفقیت خط پیروي از الگوي علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل

 توانـد  ینمي فردي ها قضاوتي تجربی و مبتنی بر ها گیري اتکا صرف به تصمیم اقتصادي کشور است.
ي کـالن حـوزه اقتصـاد کشـور باشـد.      هـا  گـذاري  مشـی  ی به اهداف غایی خـط ابی دستتضمین کننده 

گـذاري عمـومی اسـت کـه بکـارگیري       مشـی  گذاري مبتنی بر شواهد رویکرد نـوینی در خـط   مشی خط
ي عمـومی  هـا  گیري و تصمیم ها  مشی معتبرترین شواهد علمی و پژوهشی را ستون فقرات و اساس خط

گیري اقتصـادي در   ي اصالح نظام تصمیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهادهد یمکشور قرار 
گـذاري و   مشـی  راستاي اقتصاد مقاومتی انجام شده است. در این پژوهش تالش شده است نقـش خـط  

گیري اقتصادي کشور بررسـی   گذاري و تصمیم مشی گیري مبتنی بر شواهد در اصالح نظام خط تصمیم
در حوزه اقتصـاد کـالن کشـور شناسـایی     گذاري مبتنی بر شواهد  مشی گذار بر خط ریتأثشود و عوامل 

شود. این عوامل به صورت کلی در دو دسته عوامل مربوط به تهیـه کننـدگان شـواهد علمـی، عوامـل      
. در نهایت با بهـره گیـري از سـازوکارهاي ایـن     رندیگ یممربوط استفاده کنندگان از شواهد علمی قرار 

ی بـه  ابیـ  دسـت گیري اقتصادي به منظـور   رویکرد نوین پیشنهادات کاربردي براي اصالح نظام تصمیم
  اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور ارائه شده است. 

 گـذاري مبتنـی بـر    مشـی  گذاري عمومی، خـط  مشی گیري، خط : اقتصاد مقاومتی، تصمیمها کلید واژه
  شواهد، شواهد علمی.

                                                        
 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سمنان  *

 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس  **
 کارشناسی ارشد بانکداري اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی  ***
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  مقدمه:
ي تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکـت  ا ارابهاگرچه افالطون روح انسانی را به 

بخشـی کـه مـانع     عنـوان  بـه ، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بهـا داده و از احساسـات   دیآ یم
گیري تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده اسـت کـه انسـان در     . در تصمیماند نمودهخردورزي است یاد 

. اما دینما یماز احساسات عمل  دور بهعقالیی و  کامالًتصمیمات خود(آنجا که سخن از نفع و ضرر است) 
گیـري و   ي اخیر نشان داده است کـه انسـان در تصـمیم   ها سالشناسی در  برخی از شواهد مطرح در روان

ي اخیر اندیشمندان مدیریت دولتی رویکرد نوینی در ها سال. در دینما یمد از هر دو اسب استفاده رفتار خو
گذاري بر اسـاس   مشی گیري و خط که بر اساس آن تصمیم اند کردهي کالن دولتی مطرح ها گیري تصمیم

ي ها قضاوتگذاري بر اساس احساس، تجربه،  مشی گیري و خط معتبرترین شواهد علمی جایگزین تصمیم
گـذاري رویکـرد نـوینی را در     مشـی  شخصی و عقاید و نظرات، شـده اسـت. بکـارگیري شـواهد در خـط     

گـذاري مبتنـی بـر شـواهد رایـج شـده اسـت. واژه         مشـی  خط عنوان بهگذاري بنا کرده است که  مشی خط
لستان مطـرح  در انگ 1997براي نخستین بار در دولت تونی بلر در سال  1گذاري مبتنی بر شواهد مشی خط

گـذاري،   مشـی  ي در محافـل خـط  ا گسـترده گذاري مبتنـی بـر شـواهد بـه صـورت       مشی شد. امروزه خط
رویکردي تعریـف   عنوان بهگذاري مبتنی بر شواهد  مشی . خطرود یمي دولتی و پژوهشی به کار ها سازمان

(بـا قـرار دادن   ها پـروژه و  هـا  برنامه، ها  مشی گیري آگاهانه در مورد خط تصمیم کند یمکمک «که  شود یم
، 2دیـویز »()، اتخـاذ شـود   مشـی  در قلب توسعه و اجراي خط ها پژوهشبهترین شواهد و مدارك موجود از 

ـ گ یمـ قـرار   3در پرتو نظرات و عقاید  مشی ). این رویکرد در مقابل رویکرد خط2004 کـه اغلـب ایـن     ردی
است و یا ممکن است الهام گرفته از نگاه  ها وهگري آزمون نشده افراد یا ها دگاهیدنظرات و عقاید ناشی از 

گـذاري در پرتـو    مشـی  ) معتقد است که خط1997( 4ایدئولوژیک، تعصبات و یا حدس و گمان باشد. گري
عمـومی بـه وجـود آورده کـه بـه مـدد آن         مشـی  در حوزه خـط  ها گیري شواهد پویایی خاصی در تصمیم

دقیـق و بـا    فراینـد یی داده که در نوعی ها  مشی را به خط ي  مبتنی بر نظر و عقیده جاي خودها  مشی خط
. در این پژوهش تالش شـده اسـت بکـارگیري    شوند یماستفاده از مدارك پژوهشی با کیفیت باال تدوین 

ي کالن اقتصـادي کشـور بررسـی    ها  مشی و خط ها استیسگذاري در حوزه  مشی این رویکرد نوین در خط
شود و پیامد بکارگیري این رویکرد در مقاومتی شدن اقتصاد کشور تحلیل شود. مقـام معظـم رهبـري در    

را سال همـت مضـاعف و    1389را سال اصالح الگوي مصرف و سال  1388ي نوروزي خود سال ها امیپ
 16/6/1389ي کشور در تاریخ ها نیکارآفربا جمعی از  دیدار در خود بیانات در سپس کار مضاعف نامیدند؛ 

ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در «براي نخستین بار اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و بیان کردند که 

                                                        
1. Evidence Based Policy Making 2. Davies 
 

3. Opinion Based Policy 4. Gray 
 



  291...                 بر شواهد یمبتن يگذار یمش طخ

را سـال تولیـد ملـی     1391را سال جهـاد اقتصـادي و سـال     1390پس از آن سال ». کشور پدید بیاوریم
را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي نام گذاري کردند. در  92حمایت از کار و سرمایه داخلی و سال 

ي گوناگون شعار آن سال و زوایاي پنهان آن، راهبردهـا و  ها مناسبتطول ایام هر سال در بیانات خود به 
ي ایجاد فشار در ها نهیزم. اقتصاد مقاومتی به معناي تشخیص اند کردهي متناسب با آن را تبیین ها استیس

ي اجتمـاعی  ها نهیهز نیتر کممانند شرایط تحریم و به بیان دیگر مدیریت شرایط تحمیلی با شرایط ویژه 
یی به فرصـت اسـت. در   فشارهاو اهتمام در جهت کنترل و بی اثر کردن و حتی تا حد توان تبدیل چنین 

م ي مولـد در اقتصـاد کشـور اسـت. اصـالح نظـا      ها تیفعالواقع اقتصاد مقاومتی در پی تعمیق و گسترش 
نظـام اقتصـادي کشـور را      توانـد  یمگذاري کالن اقتصادي کشور  مشی گیري و اصالح ساختار خط تصمیم

سازد. نگارندگان این مقالـه معتقدنـد کـه اسـتفاده از سـبک و رویکـرد        تر مستحکمو  تر مقاومروز به روز 
ی به مقاصد مقاومتی یاري کند. در این ابی دستاقتصاد کشور را در  تواند یمگذاري مبتنی بر شواهد  مشی خط

گذاري مبتنی بر شواهد در نظام اقتصادي کشور  مشی عوامل مؤثر بر بکار گیري خط شود یممطالعه تالش 
گذاري کالن اقتصادي دولت  پیشـنهادات   مشی شناسایی شود و براي بکارگیري این رویکرد نوین در خط

گذاري مبتنی بر شـواهد و مبـانی اقتصـاد     مشی مبانی نظري خط عملیاتی ارائه شود. براي این منظور ابتدا
گذاري مبتنی بر شـواهد و همچنـین    مشی و در ادامه نحوه کاربرد خط شود یممقاومتی به تفصیل بررسی 

و در نهایت پیشنهادات کاربردي براي استفاده از رویکـرد   ردیگ یمعوامل مداخله کننده مورد بررسی قرار 
یی که در ها میتصمي کالن اقتصادي دولت به خصوص ها گیري نی بر شواهد در تصمیمگذاري مبت مشی خط

  .شود یمی به مزایاي اقتصاد مقاومتی ارائه ابی دستبه منظور  شود یمشوراي اقتصادي دولت اتخاذ 

  گذاري مبتنی بر شواهد چیست؟ مشی خط
عمومی اسـت و مـداخالت دولـت در      مشی ، طراحی و تدوین خطها دولتي ها تیفعال نیتر یاساسیکی از 

عمومی در دولت عوامل مختلفی   مشی . در تدوین خطردیگ یمصورت  ها  مشی امور جامعه با استفاده از خط
مبتنی بر شـواهد، شناسـایی عوامـل مختلـف       مشی گذار است. قبل از بررسی و تجزیه و تحلیل خط ریتأث
 ریتأثگذاري اهمیت خاصی دارد. تصمیمات سیاسی در سطوح مختلف، تحت  مشی خط فرایندگذار بر  ریتأث

عوامـل مختلفـی اقـدام بـه      ریتـأث عوامل درونی و بیرونی بسیاري بوده و همواره سیاست گـذاران تحـت   
  ):2004از (دیویز،  عبارتندگذاري عمومی  مشی گذار بر خطریتأثعوامل  نیتر مهم. اند کردهگیري  تصمیم

  گذاران؛  مشی ، خبرگی و قضاوت خطتجربه -
  گذاران؛  مشی منابع در دسترس خط -
  ، ایدئولوژي و عقاید سیاسی؛ها ارزش -
  عادت و سنت؛ -
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  هاي فشار و مشاوران؛ دالالن سیاسی، گروه -
 .1عمل گرایی و اقتضائات -

  شواهد 
گیري شـواهد در  گذاري باشد. بکار مشی اندیشمندان مدیریت دولتی معتقدند که شواهد باید مرکز ثقل خط

گذاري مبتنی بـر   مشی خط عنوان بهگذاري بنا کرده است که  مشی گذاري رویکرد نوینی را در خط مشی خط
ي دیگري از جهـان، مـوجی از عالقـه منـدي بـه اسـتفاده از       ها بخششواهد رایج شده است. در ایران و 

گذاري، کـه برخـی نیـز آن را     مشی گذاري شکل گرفته است. استفاده از شواهد در خط مشی شواهد در خط
. ایـن روش بـه درك و   شـود  یمـ ي مختلفی تفسیر ها روش، به نامند یمگذاري مبتنی بر شواهد  مشی خط

، انتخـاب اقـدامات، ارائـه و    ها فرصت، تعریف مسائل، شناسایی ها برنامهمالحظه شواهد در مراحل تنظیم 
گذاري با منشـأ   مشی ) اشاره دارد. تغییر از روش قدیمی خط2001، 2(سولزبريها آنمشاهده تأثیر و نتیجه 

ي بسیار مهمی ایجاد شده است. یکی ها شرفتیپگذاري با تأکید بر شواهد در اثر  مشی به خط ایدئولوژیک
، رشد جمعیت تحصیل کرده و آگاهی است که به طرزي فعال در پـی پرسـش از تـأثیر    ها شرفتیپاز این 

). مخصوصاً، رشد 2003، 4؛ مولگان2000، 3اسمتو اجتماعی دولت هستند(دیویز، ناتلی و اقدامات اقتصادي 
ي ها هیسرماتا مالیات دهندگان در مورد مشکالت اجتماعی و تأثیرشان بر  شود یمي عمومی موجب ها نهیهز

ه گذاري مبتنی بر شواهد این است ک مشی ). پیش فرض اصلی خط2002 5عمومی تحقیق کنند(ساندرسون
اطالعات گسترده و با کیفیتی جمع آوري کرده و آنرا به دانش معنادار  مسئلهاگر بتوان در مورد موضوع و 

در مورد مسائل عمومی  توان یمي مختلف که قدرت عمل دارند، منتشر شود، ها نفعیذتبدیل شود و  در بین 
ي ا ژهیوو عملیات  ها برنامهتصمیمات بهتري اتخاذ شود. به عبارت دیگر، انجام مطالعات علمی که بر طبق 

 همه و نظاممند تحقیقات نتایج هد،شوا از منظور. شود یمي بهتري ها استیسمنجر به اتخاذ  شود یمانجام 
 کند یمک کم افراد به که است يکردیرونی بر شواهد مبت گذاري مشی خط و است دانش افزایش جهت جانبه

 درقرار دارد  دسترس در که يشواهد بهترین از و نمایند اقدام يشتریب اطالعات با خود، يها گیري تصمیم در

  ).2004د(دیویز نماین استفاده ها استیس توسعه و اجرا استقرار، جهت
چندین کشـور پیشـرفته مطـرح شـد، بـه       گذاري مبتنی بر شواهد یک دهه پیش در مشی مفهوم خط

چیـزي کـه کـار    «انتخاب شـد و فلسـفه    1997) که دولت کارگري در سال UK( 6خصوص در انگلستان
، بـه همـراه آورد(دیـویز و    8بخشی از برنامه دولت در حـال مـدرن شـدن    عنوان بهرا » 7مهم است کند یم
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گفت این مفهوم حضوري تـازه دارد،   توان ینم). با این که 2007، 1؛ بالمر، کوتز و دمینین2000همکاران، 
گـذاري در بریتانیـا فاصـله     مشـی  اما به طرز معناداري از روش قدیم سیاسـی و مبتنـی بـر نظریـات خـط     

). این جنبش باعث شد تا آثار و پیشنهادات متنوع مربـوط بـه اسـتفاده از    2007و همکاران،  بالمر(ردیگ یم
در » 2ارزیابی سـریع شـواهد  «تکنیک جدیدي به نام طراحی مثال،  عنوان بهنتشر شود.  شواهد در دولت م

کاربرد عملی انبوهی از شواهد  UKگذاران و کارمندان دولت در   مشی انگلستان در حال انجام است تا خط
ه از ) نیـز فرهنـگ اسـتفاد   US). در ایـاالت متحـده(  2007و همکاران،  بالمررا تخمین بزنند(  مشی در خط

ي پیچیده و ابزار ها مدلگذاري با ظرافت نهادینه شده است، به خصوص در استفاده از  مشی شواهد در خط
ي کشورهاي مشابهی نیز در ها شیگرا). 2008، 3گذاري(جوال و بیرو مشی تحلیلی در کمک به فرایند خط

؛ نـاتلی، مرتـون،   2009، 4(بنکزدان شدهي منطقه اسکاندیناوي بنیان نهاده کشورهادیگر از جمله استرالیا و 
گذاري  مشی ). افراد اندکی با این نظر مخالف خواهند بود که استفاده از شواهد در خط2010، 5یونگ و بوز

گذاري بهتر منجر خواهد شد. با ایـن وجـود، تعـداد رو بـه رشـد منـابع مکتـوب و         مشی تا حدودي به خط
گـذاري مبتنـی بـر     مشـی  در مورد نحوه سود رسـانی خـط   ي متنوعها افتهتحقیقات در این زمینه نشانگر ی

بـراي مـنظم    هـا  تـالش ). یکـی از  2009؛ بنکز، 2007گذاري است(بالمر و همکاران،  مشی شواهد به خط
یکـی از چهـار مهـارت اصـلی      عنوان به» 6تحلیل و استفاده از شواهد«کردن این اقدام، به حساب آوردن 

). این امر در حقیقت کارمندان دولت، به خصوص افراد 2010، 7تانبراي کارمندان دولت است(دولت انگلس
تا قابلیت و ظرفیت خود را بـراي لحـاظ نمـودن     کند یم، را ملزم ها  مشی مشغول در طراحی و اجراي خط

  ارتقا دهند. شانیها تیفعالو  ها گیري شواهد در تصمیم
گـذاري   مشـی  تنها در کالم از به کار گیري شواهد در فرایند خط ها دولتبرخی دیگر با دیدن این که 

). استداللشان این است که فرهنگ گرایش به مخالفت بـا  2006، 8، بدبین هستند(پاسونکنند یمحمایت 
و مجریان سیاسـی  گذاران   مشی در میان خطهنوز هم ریشه عمیقی » دانش عقالیی«با  ضدتنخبگان و 

ـ در نهایـت، مالحظـات سیاسـی و مـالی همیشـه بـر       ). 2002دارد(ساندرسون،  ي اجتمـاعی و  هـا  ینگران
ــط ــی خ ــه   مش ــذاري غلب ــگ ــد یم ــون، (کنن ــون، ؛ 2002ساندرس ــی رواج  2006پاس ــت، برخ ). در حقیق

(بالمر و انـد  افتـه یدریک ایدئولوژي سیاسی  عنوان بهرا به خودي خود » گذاري مبتنی بر شواهد مشی خط«
و تحقیقـات،   هـا  آزمـون نیز نا امیدند که حتی با وجود تعداد قابل توجهی از ). برخی دیگر 2007همکاران، 

ي موفق اندکی وجود دارد که بر اساس شواهد جمع آوري شده توانسته باشند تغییرات یـا بهبـود   ها نمونه
که شـواهد علـوم    رسد یم). چنین به نظر 1997و دیویز،  تر وال؛ ناتلی، 2006ي ایجاد کنند(پاسون، ا عمده
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شناسـایی شـده از سـوي خـود     گذاري  مشی ي مستقیمی به مشکالت خطها پاسخاجتماعی قصد ندارد به 
  مشی حد اکثر یکی از تأثیرات آگاه ساختن خط تواند یم). انجام این کار 2005، 1اشاره کند(دانکنمحققان 

استفاده از شواهد در عمل بـه صـورت    ). به عالوه،2005باشد و احتماالً براي آن مفید هم هست (دانکن، 
ي روز ها  مشی ي مختلف دولتی متفاوت است، و برخی از شواهد یافته شده حتی از خطها بخشعملیاتی در 

که در حالت  رسند یمبر این برخی به این نتیجه  ا). بن2007(بالمر و همکاران، کنند ینمنیز حمایت  ها دولت
» 2گذاري مطلع از شواهد مشی خط«گذاري با عنوان  مشی واقعیت را در خطاین خواهد بود که  تر موجهتعادل، 

  ).2007و بالمر و همکاران،  2003ن، سیمو»(3گذاري مبتنی بر شواهد مشی خط«توصیف کنیم و نه 
مبتنی بر شواهد در بین کارشناسـان    مشی درك گسترده و متفاوتی از خط رود یمکه انتظار  طور همان

 سـازد  یمگذاران را قادر   مشی گذاران معتقدند: شواهد، خط  مشی وجود دارد اما اکثر خط گذاران  مشی و خط
و میـزان گسـتردگی    مسئلهي براي تصمیمات خود ارائه دهند، فهم درستی از ماهیت  هیماکه بنیاد و خرد 

آتـی   راتیتـأث ي مختلفـی بـراي مسـائل پیشـنهاد دهنـد، بینشـی در زمینـه        ها حلآن بدست آورند، راه 
به وجود آورند. به عبارت دیگر، شواهد  ها  مشی ي براي اجراي خطا زهیانگکسب کنند و اراده و  ها  مشی خط

گـذاران و ارزیـابی و دفـاع از      مشـی  گـذاري بـر تفکـرات خـط     ریتـأث به منظور فهم بهتر مسائل عمومی، 
 . شود یماتخاذ شده بکار گرفته  ات یمیتصم

بر شواهد در واقـع غیـر ممکـن اسـت      ها  مشی نی بودن تصمیمات و خطمبت دیگو یم) 2005همرزلی(
گذاران است. اگرچه که دیـدگاه او بـر     مشی گیري مستلزم تجربه و قضاوت خط چون خود اقدام به تصمیم

استوار است، اما با »پایه«گیري و معناي لغوي کلمه  تنها عامل در تصمیم عنوان بهمستثنی ساختن شواهد 
مختلفـی از سـوي    يهـا  گونـه واقعی که ممکن است بـه   يادعاهاشواهد در ارزش گذاري  توجه به نقش

) نیز مانند 2003سیمون( ).2005؛ همرزلی، 2002، الرنسگذاران تفسیر شوند، بی اساس نیست(  مشی خط
را پیشـنهاد  گذاري بر مبناي شـواهد   مشی را به جاي خط » مطلع از شواهد  مشی خط«همرزلی استفاده از 

گـذاران    مشی گذاران، قضاوت خط  مشی نمود تا نشان دهد علیرغم نقش مفید شواهد در مطلع ساختن خط
  مشی خط«و دیگر استفاده کنندگان از شواهد در این فرایند نباید ناچیز انگاشته شود. همچنین با پیشنهاد 

ت بی کفـایتی شـواهد در   ) این است که با وجود شناخ2002، استدالل یانگ و همکاران(»مطلع از شواهد
و اقـدامات   هـا   مشی از شرایط براي خط يتر قیعم، شواهد در کل در ارائه درك االجرا الزمتعیین اقدامات 

خیلی مثبت نگـر  ، »مطلع از شواهد  مشی خط«که  معتقد است) 2003تأثیرگذار نقش دارند. اما ساندرسون(
، و وقتـی  سـازد  ینمعمومی مناسب   مشی ن خطاست چون طبیعت کل نگر شواهد آن را براي مطلع ساخت

تا در حد تبدیل شدن به یک پیش زمینه  شود یمهم  تر ارزشموضوع مورد بررسی خاص باشد، شاهد کم 
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اجتمـاعی، سیاسـی، اخالقـی و     يا نـه یزمبه حساب آوردن عوامل به منظور گیري تنزل یابد.  براي تصمیم
را » آگـاه از شـواهد  «یـا  » متأثر از شواهد«) عبارت 2000ز(گیري، ناتلی و دیوی شخصی در فرایند تصمیم

کسـب کننـد، ارائـه دهنـد. از      توانند یمکه شواهد  ییها تیموفقتا دید واقع بینانه تري از  دهند یمترجیح 
)، مدیر سابق واحد تحقیقات اجتماعی دولت در دفتر کابینه ایـاالت متحـده، بـه    2005سوي دیگر، دانکن(

را برگزید تا به نظر همکاران محققش در زمینه علوم اجتمـاعی  » گذاري ملهم از شواهد مشی خط«وضوح 
استفاده کنند. او با دالیلی کامالً متفاوت بـا  » تر خالقانهو  تر یلیتخ يها روشجذاب برسد که از شواهد به 

بـراي حمایـت و    دالیل ذکر شده در باال، معتقد است که نقش شواهد اخیراً تا حد زیادي بر تأمین حقایق
عملی دیگر از جملـه نتیجـه گیـري از روي     يکاربردهامتمرکز بوده است،   مشی مطلع ساختن فرایند خط

 تواند یمنو آورانه نیز  يها حلرایج، و پیشنهاد راه  يها دگاهیدتر، به چالش کشیدن » خالص«نا  يها داده
  ). 2005انجام شود(دانکن، 

گذاري عمومی موجود است. مباحث در این زمینه  مشی شواهد در خط ادبیاتی غنی در مورد استفاده از
اهمیـت    مشـی  ظهور یافت، زمانی که سودمندي تحقیقات علـوم اجتمـاعی مـؤثر بـر خـط      1970در دهه 

). این بحث در کنار دولت جدید کارگري انگلستان که از مباحثه کلی 2005؛ دانکن، 1979 ،1داشت(وایس
، در دهه اخیر شدت یافت. اسـتفاده از شـواهد در   کرد یمحمایت » گذاري مشی استفاده از شواهد در خط«

ـ گ یمـ گذاري طیف وسیعی از مسائل متنوع و در عین حال به هم مرتبطی را در بر  مشی خط . از جملـه  ردی
به موارد زیر اشاره کرد: دامنه و ماهیت شاهد، نحوه به کار گیري شواهد، مدل به کار  توان یماین مسائل 

، انتشار و تبادل شواهد، گرد آوري و حفظ یک پایگاه شواهد، نتیجه و تـأثیر   مشی یري آن در فرایند خطگ
؛ نـاتلی و  2000گذاري این اقدام، و ظرفیت تحقیقاتی براي حمایت از ایـن نـو آوري(دیـویز و همکـاران،     

  ).2007، 2؛ ولز2003و دیویز،  تر وال؛ ناتلی، 2000دیویز، 

  مقاومتی چیست؟منظور از اقتصاد 
 در ياقتصـاد رشد  روبه روند هم که باشیم داشته ياقتصاد یک ما که است این معنایش یمقاومت اقتصاد

 ياقتصاد نظام و کشور ياقتصادوضع  یعنی ؛ کند پیدا کاهش اش يریپذ آسیب هم بماند، محفوظ کشور
 آسیب کمتر بود خواهد گوناگون يها شکلو به  یشگیهم که دشمنان يترفندها برابر در که باشد يطور

کند(بیانات مقام معظـم رهبـري در دیـدار رئـیس جمهـور و اعضـاي هیئـت دولـت،          پیدا اختالل و ببیند
واژه به مفهوم اقتصاد مقاومتی مد نظر مقـام معظـم رهبـري     نیتر کینزد). شاید بتوان گفت که 2/6/91

 شـناوري،  تغییـر،  سـریع،  بهبـود  بازیـابی،  ییتوانا لغات، فرهنگ در 3آوري آوري اقتصادي است. تاب تاب

                                                        
1. Weiss 2. Wells 
 

3. Resilience 
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 آوري کلمه تاب اینکه است(فرهنگ وبستر) در شده ترجمه ارتجاعی و فنري خاصیت همچنین و کشسانی

 دیگر برخی و بوم شناسی حوزه به مربوط را آن دارد. برخی وجود بحث است علمی حوزه کدام به مربوط

 قـوانین  از آوري تـاب  واژه که معتقدند هم يا عده )2000، 1لیگونی(لیو و دانند یم فیزیک به متعلق را آن

 از متنـوعی  و متعـدد  تعاریف تاکنون )2003است(کلین و توماال،  شده گرفته یپزشک روان و شناسی روان

 آوري تاب از جامعی تعریف هنوز مختلف، علوم در آن گسترده کاربرد دلیل به اما است، شده بیان آوري تاب

   است. نشده ارائه
 بـه  اسـت؛  مخـاطرات  برابـر  در و جوامع افراد ذاتی سازگاري و واکنش عنوان به اقتصاد، در آوري تاب

هـم   بـه  دلیـل  بـه  سـازد.  مخاطرات از ناشی بالقوه يها انیز و کاهش خسارات به قادر را نها آ که طوري
 بـه  بلکـه  افراد شغلی يها تیظرف تنها به نه اقتصادي آوري تاب کالن، اقتصاد سطح در وسیع پیوستگی

 براي جامعه توانایی عنوان به اقتصادي آوري تاب ). همچنین2004، 2وابسته است(روز نهادها همه ظرفیت

 آوري تـاب  ایـن  .شود یمتعریف  دارد قرار طبیعی مخاطرات معرض در که اقتصادي و سازگاري اجتماعی

جوامع  ظرفیت دوم و حادثه از پیش اقتصادي یطشرا به براي بازگشت جامعه است: ظرفیت مؤلفه دو داراي
 که سانحه وقوع به واکنش در چه آینده است مخاطرات و حوادث گرفتن قرار خطر معرض در کاهش براي

اسـت(فورگتی و   نکـرده  تجربـه  هنـوز  کـه  يا حادثـه  وقـوع  بینـی  پیش در و چه است کرده تجربه جامعه
 جبران توانایی یا وارده، ظرفیت خسارت میزان و شدت به اقتصادي آوري تاب ). بنابراین2009، 3بوونیینگ

 قابـل  درآمـدهاي  و سرمایه خـانوار  میزان مناسب، درآمدي شغلی و شرایط به برگشت توانایی و خسارات

 و هـا  نـه یهزکمـک   بیمه، خدمات مالی، به دسترسی میزان مسکن، وضعیت اشتغال، و سرمایه تبدیل به
ـ  ارزیـابی  سـانحه،  یـک  از بعد خانوارها ي اقتصاديها تیفعال دوباره احیاي توانایی از  بعـد  ایـن  .شـود  یم

ـ  کاهش یا افزایش سطح جامعه در را معیشت پایداري به ویژه اقتصادي پایداري آوري، تاب . بـه  دهـد  یم
 بـه  سـرعت  بـه  دارد، آوري تاب فشار خطر و مقابل در که شهري یا اکوسیستم، جامعه، عبارت دیگر فرد،

ـ  تغییـر  ي جدیـد ا گونـه  بـه  را خـود  شرایط آسانی به اینکه یا و متعادل بازگشته شرایط  الـو  پنـد (دهـد  یم
  ).2007، 4همکاران

ـ ي داخلی و ها بحرانآوري در مقابل  از آنجایی که هدف در اقتصاد مقاومتی افزایش تاب  ـ  نیب ی الملل
مخـاطره   يهـا  تـنش بـا   انطبـاق  یـا  مقابلـه  براي اجتماعی عامل یک آوري اقتصادي توانایی است و تاب
 که است ییها بیتخر و خارجی فشارهاي با انطباق براي جوامع و ها گروه ) و  قدرت2003، 5آمیز(پلینگ

ـ ) است، 2000(آدجر، دیآ یم وجود و غیره به سیاسی اجتماعی، نتیجه تغییرات در نتیجـه گرفـت    تـوان  یم

                                                        
1. Leeuw and Leygonie 2. Rose 
 

3. Forgette and Boening 4. Pendal et al. 
 

5. Pelling  
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ـ گ یمـ آوري اقتصادي در کشـور قـرار    ی به تابابی دستاهداف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی در راستاي  . ردی
 . اند نمودهبیانات مقام معظم رهبري در سالیان اخیر نیز این اهداف و مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی را تبیین 

ـ  تلقی ها دولت و جوامع مسایل نیتر یاساس از همواره که است اي مسئله اقتصاد  همـین  از. گـردد  یم
 قـرار  شـکوفایی  و اقتصـادي  رونـق  بر) عزه دام( رهبري معظم مقام ویژه اهتمام اخیر سال چند در روي،
 مضـاعف  همتی همگانی، عزم مستلزم آن تحقق و شود یم دیده وضوح به ها سال گذاري نام در که گرفته
  ):1393محقق نیا، ابراهیمی و محرابی،  :فرمودند(به نقل از  اینرو از باشد یم مضاعف کار با همراه

 در بـا مقاومـت   باشد همراه که ياقتصاد یعنی ؛ است یمقاومت اقتصاد یطیشرا چنین یک در اقتصاد

داریم( بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از  ما که یدشمنان دشمن، خباثت دشمن، یکارشکن برابر
  ).8/5/91ي دانش بنیان، ها رکتشپژوهشگران و مسئوالن 

 اقتصـاد  يرو بـر  که بود این دشمن هدف. ... کردیم مطرح را »یمقاومت اقتصاد« پیش سال چند ما«
ـ  رفاه طبعاً بزند، لطمه اشتغال به بزند، لطمه یمل رشد به شود، متمرکز  شـود،  خطـر  و اخـتالل  دچـار  یمل

 است، این دشمن ياقتصاد فشار هدف شوند؛ جدا یاسالم نظام از بشوند، زده دل شوند، مشکل دچار مردم
  .)»03/05/1391(کند مشاهده توانست می انسان را این بود؛ محسوس این و

 باشد ياقتصادباید  – مقاوم اقتصاد یک - باشد یمقاومت اقتصاد يها استیس باید اقتصاد يها استیس

 آن دنیـا،  گوشـه  این در ي گوناگونرهاییتغ کند، با یستادگیا بتواند باشد، مقاوم خود یِدرون ساخت در که

است(بیانات مقام معظم رهبـري در دیـدار کـارگران و فعـاالن      الزم چیزها این نشود؛ متالطم دنیا گوشه
  ).7/2/92بخش تولید کشور به مناسبت هفته کارگر 

  :دارد اساسی ویژگی دو که است ياقتصاد ي،رهبر اقتصاد اساس این بر
 .ندیب یم آسیب کمتر و است مقاوم دشمن يترفندها و تهدیدها برابر در دیدگاه از مقاومتی

 .کند یم رشد تهدید وضعیت در و کرده فرصت به تبدیل را تهدید

  مقاومتی اقتصاد ارکان
  ملی تولید از حمایت. 1

 ها بانک زمینه این در. است ملی تولید از جانبه همه و جدي حمایت مقاومتی اقتصاد اساسی ارکان از یکی
 منـابع  تخصـیص  و هـدایت  با که دارند عهده بر داخلی گذاري سرمایه و تولید در اساسی و مهم نقش نیز

 ارتبـاطی   زنجیره ایجاد در کالن مدیریت و اقتصادي مولد هاي فعالیت براي الزم نقدینگی تأمین و بانکی
 تولیـدهاي  نمـودن  هدفمنـد  و منـد  نظـام  جهت ملی بزرگ هاي بنگاه با متوسط و کوچک هاي بنگاه بین

  .دهند بیشتري انسجام و رونق ملی تولید به متوسط، و کوچک تولیدي هاي بنگاه
 ییکـاال  هـر  کـه  بدانیم فریضه یک خودمان يبرا کنیم، فرهنگ خودمان يبرا کنیم، عادت باید ما«
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 کنـیم  مصرف یداخل تولید از را کاال آن است، آن به متوجه یداخل تولید و دارد وجود آن یداخل مشابه که
  .)»01/01/1391 رهبري معظم مقام(کنیم پرهیز جد به یخارج تولیدات مصرف از و

  اقتصاد کردن . مردمی2
 ورود از تـا  شـوند  عرصـه  این وارد مردم که است ضروري. است مردمی اقتصادي ماهیتاً مقاومتی اقتصاد

 در اسـالمی  ایران خالّق و مؤمن جوانان حضور براي را فضا ما اگر. کنند جلوگیري اقتصاد به خوارها رانت
 اسـالمی  بانکداري .بود خواهیم شاهد عرصه این در را مثبتی تحوالت قطعاً کنیم، فراهم اقتصادي  عرصه

 کامـل  و دقیـق  اجـراي  بـه  کمـک  و منـابع  تخصـیص  در عـدالت  جملـه  از هـا  فرصـت  عادالنه توزیع با
 از جلـوگیري  و محدود افراد دست در پول گردش از جلوگیري و اساسی قانون 44 اصل کلی يها استیس

  .دارد عهده بر موضوع این در مؤثري نقش اقتصادي يها رانت

  بنیان دانش . اقتصاد3
 و گرفتـه  شـکل  اطالعات و دانش کاربرد و توزیع و تولید اساس بر که است اقتصادي بنیان دانش اقتصاد
 صـنایعی  بنیان دانش صنایع. ردیگ یم قرار خاص توجه مورد پایه دانش صنایع و دانش در گذاري سرمایه

ـ  اختصاص نوآوري و ابداع به گذاري سرمایه از باالیی سطحها  آن در که است  هـاي  آوري فـن  و ابـد ی یم
 و کـار « .اسـت  برخـوردار  عـالی  تحصـیالت  از کـار  نیروي و شوند یم مصرف باالیی شدت با شده کسب
 دانـش  علمـی،  هـاي  فرمـول  فـروش  و تولید مشغول باید و تواند می یکم و بیست قرن در ایرانی هیسرما

 هـاي  عرصـه  پیشروانه و شود صنعتی آالت ماشین و گوناگون صنایع طراحی علم، تولید مختلف، يها یفن
. )»1389/ 6/ 16 رهبـري  معظـم  مقام(بگیرد دست به تولید و صنعت حوزه در را علم ناگشوده و ناشکفته

 هدف با روز فنی دانش به تولیدي هاي بنگاه تجهیز و نوسازي از حمایت با تواند یم نیز اسالمی بانکداري
 تحقیقـات  از حمایـت  و بنیـان  دانش يها شرکت تاسیس در مشارکت و پذیري رقابت و وري بهره ارتقاي

  .کند یم شایانی کمک است مقاومتی اقتصاد از شعایی که اقتصاد این به مختلف يها نهیزم در کاربردي

  مصرف الگوي اصالح و . مدیریت4
 کنـار  در دو هر این و دهد می جهت را تولید که است مصرف. است مصرف موضوع مقاومتی، اقتصاد شروع نقطه
 اسـت؛  یمقـاومت  اقتصـاد  ارکان از یکی مصرف، مدیریت  مسئله« .کنند می مشخص را گذاري سرمایه جهت هم

ـ  غیر يها دستگاه هم ی،دولت يها دستگاه هم. تبذیر و اسراف از پرهیز و متعادل مصرف یعنی  آحـاد  هـم  ی،دولت
 تعـادل   مالحظه و اسراف از پرهیز امروز. است جهاد واقعاً این که کنند؛ توجه مسئله این به باید ها خانواده و مردم

  .)»03/05/1391-  رهبري معظم مقام(است يجهاد حرکت یک دشمن مقابل در بالشک مصرف، در
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  نفت به یوابستگ . کاهش5
 جهـت  در گـامی  هیچ نشود اصالح حوزه این اگر. است مقاومتی اقتصاد الگوي گاه تکیه گاز و نفت بخش
 اقتصـاد  الزامـات  از دیگـر  یکـی  نفـت  بـه  وابستگی کاهش« .بود نخواهد مؤثر ها شاخص و شرایط بهبود

 وجـود  امروز که فرصت همین از بتوانیم اگر ما. ماست ساله صد شوم میراث وابستگی، این. است مقاومتی
 کنـیم،  جـایگزین  دیگـري  درآمـدزاي  اقتصـادي  هـاي  فعالیت با را نفت کنیم تالش و کنیم استفاده دارد،

  .)»16/06/89 -رهبري معظم مقام(ایم داده انجام اقتصاد زمینه در را مهم حرکت ترین بزرگ
 معظـم  مقـام  بیانـات  از» آن ملزومـات  و مقـاومتی  اقتصاد«) در پژوهشی با عنوان: 1391میرمعزي(

 اینکه نخست یابد. تحقّق مقاومتی دهد تا اقتصاد رخ باید عمده تغییر دو که کند یماستنتاج  چنین يرهبر

 آن طبـع  بـه  و گیـرد  قرار اول اولویت در ياقتصاداستقالل  اسالم، ياقتصاد نظام يها هدف منظومه در

 شود. تنظیم جدید يرهاییتغ با متناسب کلی يها استیس کرده و تغییر نظام يراهبرد اصول يبنداولویت 

  .شود فرض واجب امر عنوان به مسئولین مردم و بر ياقتصاد جهاد اینکه دوم

  گذاري اقتصادي دولت مشی گیري و خط اقتصاد مقاومتی و اصالح ساختار تصمیم
گیــري و  ابعــاد اقتصــاد مقــاومتی، اصــالح نظــام تصــمیم نیتــر مهــمنگارنــدگان معتقدنــد کــه یکــی از 

مـردان اگـر بـه دنبـال اجرایـی کـردن        تگذاري کالن اقتصادي کشور است. اقتصاددانان و دول مشی خط
گذاري در حوزه  مشی ي خطساختارهامنویات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی هستند باید 

لمی جدید سوق دهند.  شوراهاي عالی اقتصادي که در دولت یـا  اقتصاد را به سمت رویکردهاي نوین و ع
به خصوص شوراي اقتصاد بـه ریاسـت    رندیگ یممجلس و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل 

ي مربوطه نقش اساسی در اتخاذ تصـمیمات و  ها دستگاهرئیس دولت و با حضور وزراي اقتصادي دولت و 
ـ ها  مشی خط بسـیار متغیـر بـوده و     شـوراها د. در طـول تـاریخ جایگـاه ایـن     ي کالن اقتصادي کشور دارن

ي انجام شده بـه منظـور پویـا تـر کـردن شـوراهاي اقتصـادي و اصـالح سـاختارهاي اداري و          ها تالش
علـت ایـن عـدم توفیـق، بکـارگیري       نیتـر  مهمها با توفیقات زیادي همراه نبوده است.  گیري آن تصمیم

ي کالن اقتصادي دولت است. در ایـن  ها  مشی صادي و تدوین خطگیري اقت رویکردهاي سنتی به تصمیم
گذاري  مشی گیري و خط براي رفع این نقص و همچنین براي برقراري نظام تصمیم شود یممطالعه تالش 

شواهد موجود اقدامات و پیشنهادات کاربردي مطرح شود. در این مطالعه تالش شـده   نیمعتبرترمبتنی بر 
گیري آگاهانه در مورد  تصمیم کند یمرویکردي که کمک  عنوان بهنی بر شواهد گذاري مبت مشی است خط

در قلب توسـعه   ها پژوهش(با قرار دادن بهترین شواهد و مدارك موجود از ها پروژهو  ها برنامه، ها  مشی خط
ي گـذار  مشـی  )، اتخاذ شود، تحلیل و بررسی شود و نحوه بکارگیري این رویکرد در خط مشی و اجراي خط

  مشـی  که ذکر شد این رویکرد در مقابل رویکرد خط طور هماناقتصاد کالن کشور مد نظر قرار داده شود. 
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ي آزمون نشده افراد ها دگاهیدکه اغلب این نظرات و عقاید ناشی از  ردیگ یمقرار  1در پرتو نظرات و عقاید
 است و یا ممکن است الهام گرفته از نگاه ایدئولوژیک، تعصبات و یا حدس و گمـان باشـد. در   ها گروهیا 

 در .شود ینم استفاده مستندات و شواهد از همیشه ي اقتصادي کشورها گیري تصمیم و ها گذاري مشی خط

 نتـایج  و دهشـ ها  آن و تحلیل اطالعات به اعتنایی بی موجب توانند یم زیادي عوامل ،ها  مشی خط تدوین

 و آن بین انواع تمایز شواهد، تعریف مطالعه این هدف آورند.  ببار ها برنامه و ها طرح اجراي در باري فاجعه
ـ  چگونـه  کـه  اسـت  مسـئله  این ساختن روشن ـ زنج در را تجربـی  شـواهد  تـوان  یم ریـزي و   برنامـه   رهی

   .کرد تلفیق گذاري مشی خط
ي حاکم بر اقتصاد در جمهوري اسالمی ایران محصول کار چنـدین کـانون   ها استیسدر حال حاضر  

وزیـران، شـوراي    هیئتاصلی تصمیم گیر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمی، 
ي اقتصادي مختلف در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... است. بـه سـبب   شوراهاعالی اقتصاد، 

سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بخش «ی بر اقتصاد کشور، قانون ي حاصل از این پراکندگها چالش
وزارت اقتصاد را سیاست گذار و نـاظر عـالی اقتصـاد در    « و » کند یماقتصاد را در وزارت اقتصاد متمرکز 

گذاري مبتنی بر شواهد در نظام اقتصادي کشـور بایـد    مشی . براي بکارگیري رویکرد خطخواند یم» کشور
که  شود یمگذاري اقتصادي کشور چهار مرحله اصلی دیده  مشی محور داشت. در چرخه خط رایندفدیدگاهی 

 رسد یم، به اجرا ردیگ یمشکل   مشی ، خطشود یمو مشکل اقتصادي شناسایی  مسئلهدر طی آن مراحل یک 
و مستندات،  اقتصادي بر پایه شواهد  مشی . در مراحل اولیه شکل گیري خطردیگ یمو مورد ارزشیابی قرار 

گیري بر اساس  گذاري مبتنی بر شواهد و تصمیم مشی . رویکرد خطشود یمگذاري مشخص  مشی موضوع خط
، اجرا و  مشی در تمامی این مراحل از شناسایی مشکل تا انتخاب خط تواند یمشواهد معتبر علمی و پژوهشی 

ي اقتصادي کشور باید تا ها گیري تصمیمي اقتصادي کشور مؤثر باشد. براي این منظور ها  مشی ارزشیابی خط
ي علمی و بر پایه شواهد مختلف علمی باشد. این امر تنها زمانی میسر است ها روشحد ممکن منطبق بر 

گذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادي کشـور رابطـه تنگاتنـگ و متقـابلی بـا پژوهشـگران و         مشی که خط
برقراري یک ارتباط مـؤثر و بهینـه میـان پژوهشـگران و      اندیشمندان اقتصادي جامعه داشته باشند. براي

در مراحـل چرخـه     مشـی  نامـه و گفتمـان خـط     مشـی  گذاران اقتصادي کشور بکـارگیري خـط    مشی خط
  .شود یم. نحوه بکارگیري این دو مؤلفه در ادامه تشریح شود یمگذاري اقتصادي کشور توصیه  مشی خط

تصادي کشور و پژوهشگران و تولیدکنندگان گذاران اق  مشی برقراري ارتباط بین خط
  شواهد علمی

ـ  دستگذاري مبتنی بر شواهد در راستاي  مشی به منظور گام نهادن در حوزه خط ی بـه اهـداف اقتصـاد    ابی
                                                        

1. Opinion Based Policy 
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اقتصـادي موسسـات و     مشـی  و تصـویب خـط    مشـی  مقاومتی، باید در مرحله تدوین موضوع، تدوین خـط 
نهادهاي پژوهشی وابسته به شبکه پژوهشی وزارتخانه، مجلس، مجمع تشخیص مصـلحت نظـام و سـایر    

و مسـائل مـرتبط بـا     بـراي تمـامی موضـوعات    2 مشی و گفتمان خط 1نامه  مشی ، اقدام به تهیه خطنهادها
گذاران اقتصادي نه تنها زمـانی بـراي مـرور شـواهد علمـی        مشی ي کالن اقتصادي کنند. خطها میتصم

گـذاران    مشـی  نامه به مدیران و خـط   مشی موجود ندارند بله عموماً براي این کار هم تربیت نشده اند. خط
، مطالعـات  نظاممنـد مطالعـه مـروري    دهاصـ که در یک بازه زمانی کوتاه از نتـایج   دهد یماین فرصت را 

  موردي و ... در مورد موضوع مورد بحث آگاه شوند. 
 که است مهمی بسیار موضوع گذاران  مشی خط توسط 3پژوهش يها افتهی از اخیر استفاده يها سال در

 2009، 7؛ ویل هلـم 2004، 6؛ لیواین2008، 5زین ؛ اریس2003، 4است(پستیو گرفته قرار يادیز مورد توجه
ي مطالعـات و  هـا  هیتوصـ و  هـا  افتهنامه یک سند مختصر و کوتاه است که ی  مشی ). خط2007، 8و هاولند

(جونز و دهـد  یمـ هـا قـرار    و در اختیـار آن  کند یمي پژوهشی را براي افراد غیر متخصص ترجمه ها پروژه
ي هـا  افتـه رتبـاط بـین ی  یک ابزار کلیـدي بـراي برقـراري ا    عنوان بهنامه اغلب   مشی ). خط2008، 9والش

  ).  2007، 10(یانگ و کویینشود یمگذاري شناخته  مشی تحقیقاتی و بازیگران خط
گذاري بهتر در نظام اقتصادي کشور نکـات   مشی گیري و خط نامه به منظور تصمیم  مشی در تهیه خط

  ): 1392زیر باید مورد توجه قرار گیرد(دانایی فرد، آذر، ابراهیمی، 
یی کـه تـأثیرات سـریع و    هـا  یمشـ  خـط براي ارائه  گذاران یمش خطي زمانی ها تیدمحدوبا توجه به 
ي مرتبط گذار یمش خط فرایندي در ریگ میتصمباید عملی و به وضوح با نقاط مهم  ها هیتوصمشهود دارند، 

ي گونـاگون  هـا  نهیگزي مبتنی بر شواهد باید اطالعات ضروري را براي تمایزگذاري بین ها هیتوصباشند. 
 ی فراهم کنند. مش خط

با زبانی شفاف و عاري از اصطالحات تخصصی نوشـته شـوند و مخاطـب آن     نامه یمش خطنیاز است 
افـراد غیرمتخصــص تحصــیلکرده در آن موضـوع باشــد. ایــن امـر بــه دلیــل آن اسـت کــه بســیاري از     

 متخصص نیستند و سابقه پژوهشی قوي ندارند.   گذاران  مشی خط
بر مخاطب نه تنها باید از لحاظ مفهومی درگیرکننده  توجه قابلمنظور تأثیرگذاري  به ها نامه  یمش خط

زمان محـدودي بـراي مطالعـه دارنـد.      گذاران یمش خطباشند بلکه حتی باید از لحاظ بصري جذاب باشند. 
 ي باید توجه مخاطب را جلب کنند و اطالعات را بـه روشـی ارائـه کننـد کـه بـه      ها نامه یمش خطبنابراین 

 سادگی در ذهن بماند.  

                                                        
1. Policy brife 2. Policy dialogue 
 

3. Research findings 4. Pestieau 
 

5. Oreszczyn 6. Levine 
 

7. Wilhelm 8. Hovland 
 

9. Jones and Walsh 10. Young and Quinn 
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ي درست اقتصادي بر پایـه معتبرتـرین   ها میتصمي اقتصاد مقاومتی، اتخاذ ها حوزه نیتر مهمیکی از 
ي مختلف در شوراهاي ها رخانهیدبنامه اقتصادي توسط   مشی و اطالعات علمی است. تهیه خط ها پژوهش

اقتصادي کشور، اعم از شوراي اقتصاد، مشاوران اقتصادي ریاست جمهوري، مجلـس، مجمـع تشـخیص    
در  گذاري کـالن اقتصـادي کشـور    مشی گیري و خط ي ذیربط، براي تصمیمنهادهامصلحت نظام و سایر 

 سیاسـتی،  خالصـه  یـک  یمتنظ يبراحیاتی باشد.  تواند یمی به مزایاي اقتصاد مقاومتی ابی دستراستاي 

  ):1393(ابراهیمی و همکاران، ردیگ یم زیر اقدامات معمول طور به
  د؛گرد شفاف باید موجود سیاستی الؤس -
  ؛مداخله مختلف يها نهیگز يریگ کلش -
  ؛ها نهیگز نمودن اجرایی چگونگی -
  ؛عدالت گرفتن نظر در ها و کاربرد آن ارزیابی ،ها افتهی نقد ،مند نظام يمرورها -
  ؛محلی شرایط شناخت يبرا محلی شواهد یافتن -
  نامه ؛  مشی خط نمودن نهایی -
  . مشی اجراي گفتمان خط -

  (همان).  شود یمي زیر ارائه شنهادیپ چارچوب نامه  مشی خط تنظیم يبرا
  

  کارآمد  نامه یمش خطاجزاي کلیدي  .1 جدول
هد

شوا
  

  استدالل متقاعدکننده

  هدف مشخص
  استدالل منسجم

  کیفیت شواهد
(به طور مثال کند یمي زیر یپی را مش خطي ها هیتوصشفافیت شواهدي که 

  تک مطالعه، ترکیبی از شواهد موجود و غیره)
  معتبر است گذار یمش خط(فردي یا سازمانی) از نظر 1خبررسان  اعتبار

ي 
توا

مح
 خط

  یمش

 : ملی و محلیپردازد یمبه زمینه خاصی   ویژگی زمینه مخاطب
  ی اجتماعی و اقتصاديمش خط: پردازد یمبه نیازهاي مخاطب هدف 

  یمش خطهاي فراینداطالعات مرتبط با   ي عملیها هیتوص
  یمش خطي ها گامي شفاف و شدنی درباره ها هیتوص

ت
خال

د
  

  تحقیقاتیي ها افتهی یمش خطي ساز ادهیپي خود نویسنده درباره ها دگاهیدارائه   ارائه عقاید مرتبط با شواهد
  شناسایی شفاف اجزاي استداللی که مبتنی بر عقاید است

  کرده لیتحصدرك ساده از جانب افراد غیرمتخصص  - 1  زبان/ سبک نوشتاري شفاف

  درگیرکردن بصري[تعامل بصري]  نمود/ طراحی
   ها عکسارائه اطالعات از طریق نمودارهاي آماري، نمودارها و 

                                                        
1. messenger 
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 (شواهد)ها افتهی يبند دسته .2 جدول

  ها افتهی يبند دسته
 يمرورها( خصوصیت شواهد علمی بدست آمده

  )و دیگر شواهد علمی نظاممند
    1گزینه يایمزاسود و 
    2گزینه يها انیزضرر و 

    3و هزینه اثربخشی گزینه ها نهیهز
    4عدم قطعیت درخصوص مزایا و مضار گزینه

 گزینه يدیکلنکات 
    )بودن گزینه چگونه کارکرد و دالیل مناسب(

    تجارب و نقطه نظرات ذینفعان
  

  انتخابی يها نهیگز نمودن اجرایی احتمالی موانع و اجرایی مالحظات .3جدول
  3گزینه  2گزینه  1گزینه   سطوح

        5مصرف کننده
        6ارائه دهنده خدمات

        7سازمان
        8نظام

  
ابزاري قوي بـراي انتقـال    توانند یمي اقتصادي در صورتی که به دقت طراحی شوند ها نامه یمش خط

ی توسعه باشند. با این حال، کارآمدي هر ابزاري وابسته به کاربرد مش خطي پژوهشی به مخاطبین ها افتهی
ي علمـی و  هـا  پـژوهش بـراي افـزایش کـاربرد     ها نامه یمش خطمناسب آن است. نیاز است که سازندگان 

ی متمرکـز شـوند و بـه    مشـ  خـط -يها پژوهشي ارتباطاتی در مرز ها تنشی توسعه بر مش خطاورانه در فن
. کننـد  یمـ ي رقـابتی کـار   ها دغدغه  در محیط پیچیده گذاران یمش خطصورت فعال به این حوزه بپردازند. 

ی کافی نیست. نیاز است مش خطبنابراین تهیه اطالعات پژوهشی به تنهایی براي تأثیرگذاري بر دستورکار 
نه تنها از نظر ارائه شواهد کیفی سنجیده شود، بلکه این ارزش وابسته به ترجمـه   نامه یمش خطکه ارزش 

از همـه حتـی بـا     تر مهماست.  گذاران یمش خطي مرتبط با زمینه براي ها امیپدانش جدید به رهنمودها و 
و همچنـان گشـوده    ابـد ی ینمـ شـی پایـان   ارتباطـات پژوه  فراینـد ، سـاخت  خـوش  نامـه  یمشـ  خطوجود 

  ).1393است(ابراهیمی و همکاران، 
                                                        

1. Benefits 2. harms 
 

3. Cost&Cost effectiveness 4. uncertainty 
 

5. Consumer 6. healthcare provider 
 

7. Organization 8. System 
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  نامه  مشی خطچارچوب نگارش   .4جدول 
  نامه:  مشی خط چارچوب

  ییاجراسند، خالصه  کنندگان هیته، مشخصات نیعناو، فهرست، یاصلمقدمه: صفحه 
  مسئلهبخش اول: سابقه 

  مسئلهتداوم  امدیپ، عالئم آن، محدوده ، مسئله یبزرگ: شدت و مسئله یفعل تیوضع فیتوص
  یفعل تیوضع لیتحلمدل 

  )یقبل يها تالش( در صورت وجود مسئلهحل  يبرا یقبل يها تالشدستاورد 
  ) مشی خطگذشته( در صورت وجود  يها  مشی خط عملکرد یابیارز

   مشی خط لیتحلبخش دوم: 
  مسئله انیب

  مسئلهعلل و عوامل مؤثر بر 
  ارتباط نیاها در  آن عملکردو  مسئلهنسبت به  کدامهر  ینیعو  یکل فیوظا، اهداف و یاصل نفعانیذ

  ارتباط نیادر  یجهان اتیتجرب
  )هر قسمت به استناد شواهد باید تهیه شود( مداخالت لیتحلبخش سوم: 
  يشنهادیپ) يها  مشی خطمداخالت (

  )ها  مشی خطانتخاب مداخالت ( يارهایمع
  ارهایمعشده با توجه به  شنهادیپدستاوردها و اثرات هر مداخله  ینیب شیپ

  )ها مدل ریسا ای نهیهز دهیفا لیتحل( ارهایمعبا توجه به  يشنهادیپ) يها مشخط مداخالت( سهیمقا
  یانتخاب) يها  مشی خطمداخالت(  یسنج امکان

  ها هیتوصو  يریگ جهینتبخش چهارم: 
  یانتخاب) يها  مشی خطمداخالت( فیتوص

  یانتخاب) يها  مشی خطبرنامه استقرار مداخالت(
  نشده ینیب شیپو مقابله با موارد  یابیارز،  شیپانحوه 
  :منابع

  :ها وستیپ

  گیري اقتصادي مناسب و تصمیم ها  مشی در جهت تدوین خط  مشی گیري گفتمان خط شکل
گذار نیـاز دارنـد     مشی ي خطها کانوننامه بر اساس شواهد معتبر علمی و پژوهشی،   مشی پس از تهیه خط

ـ دتا از یک طرف شواهد علمی و پژوهشی موجود با تجربه موجود تلفیق شود و از طرف دیگر  ي هـا  دگاهی
مختلف موجود در زمینه مشکل عمومی  اقتصادي مطرح شود و ذینفعان و افراد مختلف در خصـوص آن  

نامـه    مشـی  تا خـط  کند یمگذاران کمک   یمش در اینجا به خط  مشی موضوع اظهار نظر کنند. گفتمان خط
ي هـا  میتصـم ي مختلف مرتبط تلفیق شود و براي اخذ ها گروهموجود با تجربه و دانش ضمنی ذینفعان و 

  مبتنی بر شواهد آماده شوند.
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و  هـا   مشـی  و تصـویب خـط    مشـی  یکی دیگر از مواردي که در مرحله تدوین موضـوع، تـدوین خـط   
اسـت.  » 1 مشـی  گفتمان خط«گذاران کمک کند، ایجاد   مشی به خط تواند یمي اقتصادي کشور ها میتصم

گذاري اقتصادي به منظور اخذ نظر خبرگـان و   مشی نامه تهیه شد باید شوراي خط  مشی پس از اینکه خط
بـا مشـارکت تمـامی      مشـی  تلفیق شواهد علمی و پژوهشی با تجربه و نظریات خبرگان، یک گفتمان خط

سـبب    مشـی  ذینفعان بیرونی و کارشناسان اقتصادي مربوطه برقرار سـازد. گفتمـان خـط    ذینفعان اجرایی،
 تـر  يکاربردنامه نهایی معتبر تر و   مشی مالحظات و تجربیات مختلف با شواهد گره خورده و خط شود یم

بحث و تبادل نظر بین افراد و ذینفعان مختلف در خصوص یک مشـکل عمـومی     مشی شود. گفتمان خط
ي ذینفع مختلف مورد توجه باشد و اجماع گروهی در مـورد  ها گروهممکن است این مشکل در بین  است.

ي مختلف افـراد  ها تیموقعاین است که در   مشی آن وجو نداشته باشد. در واقع فرض اساسی گفتمان خط
ابزاري است که   مشی ي مختلفی دارند؛ به عبارت دیگر گفتمان خطها دگاهیددر مورد یک پدیده  ها گروهو 

ي مختلف نگـاه کـرد. ایـن گفتمـان از طریـق      ها دگاهیدمشکل عمومی موجود را از  توان یماز طریق آن 
و بـه یـک    شـود  یمـ ي مختلف در بین ذي نفعان و افراد مختلف از لحاظ دانشـی تقویـت   ها دانشوجود 

   ).2003، 2(آدلر و سلیکوشود یمبهبود امور منجر شناخت بهتر براي اصالح و 
  

  
  
  
  
  

  )1393(ابراهیمی و همکاران،  مشی نامه و گفتمان خط  مشی شکل گیري خط .1شکل
  

ي اقتصادي و بر طرف کردن پیامدهاي ناشی ها گیري نگارندگان معتقدند که در راستاي بهبود تصمیم
هم در  گذاران و پژوهشگران بیش از پیش با  مشی ي غلط اقتصادي، ضروري است خطها گیري از تصمیم

دو ستون اصلی پـل ارتبـاطی میـان ایـن دو نیـرو و        مشی نامه و گفتمان خط  مشی تعامل قرار گیرند. خط
ي اقتصاد مقاومتی کشور است. تاکید مدیران ارشد دولتی بـه لحـاظ کـردن    ها گیري عامل مهم در تصمیم

فعان و خبرگان اقتصادي بـا  نامه و همراه نمودن تجربه و عقاید ذین  مشی شواهد معتبر علمی در غالب خط
عنصر در پیگیري مطالبات و منویات اقتصادي مردم در قالب اقتصاد مقاومتی  نیتر مهماین شواهد علمی 

  است.

                                                        
1. Policy dialogue  2. Adler and Celico 
 

 
شناسایی مشکل 
عمومی بر اساس 
 شواهد معتبر موجود

 
جمع آوري ذینفعان 
اجرایی، فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، 

 مذهبی و ....

ارائه خط مشی نامه 
تلفیق شده با دانش 
ضمنی و تجربه به 
کانون خط مشی 

 گذاري

 
 خط مشی نامه

خط  گفتمان
 مشی
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گیري اقتصادي دولت در  گذاري مبتنی بر شواهد در تصمیم مشی موانع بکارگیري خط
  راستاي اقتصاد مقاومتی

اقتصادي معتبـر   يها پژوهش در استفاده از شواهد علمی و موجود  تالش شده است موانع مطالعه این در
ي کالن اقتصادي کشور در راستاي اقتصاد مقـاومتی شناسـایی شـود. بـه طـور کلـی       ها گیري در تصمیم

ي هـا  گیـري  مبتنی بر شواهد در تصـمیم   مشی موانع و مشکالت موجود بر سر راه بکارگیري خط توان یم
  در دو دسته زیر طبقه بندي کرد: توان یم  کالن اقتصادي کشور را

 موانع مربوط به تولید کنندگان شواهد علمی -
 گذاران اقتصادي کشور)  مشی موانع مربوط به استفاده کنندگان شواهد علمی(خط -

) و همچنـین بـا   1393نگارندگان پژوهش با توجه به ادبیات و پیشینه موجـود(ابراهیمی و همکـاران،   
ي کالن اقتصادي دولت و متون موجود در خصـوص راهکارهـاي اقتصـاد مقـاومتی در     ها استیسبررسی 

. جدول زیر این اند کردهکشور، پیشنهادات و راه کارهاي گوناگونی براي غلبه بر موانع شناسایی شده ارائه 
شـواهد علمـی و همچنـین راهکارهـاي      کننـدگان  اسـتفاده  و تولیدکنندگان شـواهد  عوامل را به تفکیک

هادي به منظور رفع این نواقص و گام نهادن در راستاي مقاومتی شدن تصمیمات اقتصادي دولـت را  پیشن
  . دهد یمنشان 
  

  ي اقتصادي کشورها گیري موانع شناسایی شده در بکارگیري شواهد علمی در تصمیم .5جدول 
  گذاران)  مشی استفاده کنندگان شواهد (خط  تولید کنندگان شواهد علمی

  راه کارهاي پیشنهادي  موانع شناسایی شده  راه کارهاي پیشنهادي  ایی شدهموانع شناس

  منابع مالی ناکافی

بودجه کـافی بـراي مؤسسـات    
ــه    ــاد ب ــی وزارت اقتص پژوهش

ــه ــگران  ا گونـ ــه پژوهشـ ي کـ
ــه انجــام پــژوهش  اقتصــادي ب

  ترغیب شوند.

فقدان رهبري در تهیه و 
تدوین دستور کار در 
  بخش اقتصاد کشور

ســاالري در انتخــاب  شایســته
ــط ــی خ ــذاران حــوزه    مش گ

ــاب   ــور و انتخ ــادي کش اقتص
مـدیران بــا تجربــه پژوهشــی  

  مناسب

 انتشار يبرا زمان ناکافی
 از حاصل دانش انتقال و

  پژوهش

ي اطالعـاتی از  هـا  بانـک تهیه 
مشخصـــــات پژوهشـــــگران  

ها  ي آنها يتوانمنداقتصادي و 
  ي سازمانیواحدهابر حسب 

  مشی خطدانش محدود 
  گذاران

ارتقـــاي دانـــش تصـــمیم   
ي ها وهیشگیرندگان نسبت به 

استفاده از دانش در تصمیمات 
  اقتصادي خود

دانش ناکافی تولید 
  کنندگان شواهد

در اولویت قـرار دادن مطالعـات   
و مطالعاتی که  نظاممندمروري 

منجر به تولید شواهد با کیفیت 
در مؤسسات پژوهشی   شوند یم

ــه وزارت اقتصــاد،  زیــر مجموع
  مجلس و ...

خود باوري  و خود 
کارآمدي ضعیف بین 

  گذاران  مشی خط

برقراري نظام تشویق و تنبیـه  
بر اسـاس میـزان اسـتفاده از    

ي هـا  گیـري  شواهد در تصمیم
  اقتصادي
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  گذاران)  مشی (خطاستفاده کنندگان شواهد   تولید کنندگان شواهد علمی

  راه کارهاي پیشنهادي  موانع شناسایی شده  راه کارهاي پیشنهادي  موانع شناسایی شده

با دانش  ضدتفرهنگ 
  عقالیی

و پایـان   ها رسالهتعیین موضوع 
ي دانشجویی بـر اسـاس   ها نامه

ي پژوهشی و ها تیاولونیازها و 
حمایت از موضوعات مرتبط بـا  

شواهد گذاري مبتنی بر  مشی خط
  در نظام اقتصادي کشور

  افق دید کوتاه مدت

تشــویق و ترغیــب مــدیران و 
گذاران اقتصادي به   مشی خط

ــدت و    ــد م ــاه بلن ــتن نگ داش
ي کـالن   هـا  برنامـه پیروي از 

  اقتصادي کشور

کاربردي نبودن 
  ها پژوهش

برگزاري جلسات منظم با حضـور  
ــدگان  ــتنماینــ ــا معاونــ و  هــ

ي اجرایـی وابسـته بـه    ها سازمان
وزارت اقتصاد، دولت، مجلس و .... 
بــــراي شناســــایی و تــــدوین 

ي پژوهشی در موسسات ها تیاولو
  پژوهشی اقتصادي کشور

  محدودیت زمانی

ــدیران و   ــردن مـ ــر کـ درگیـ
گــذاران نظــام    مشــی خــط

اقتصــادي کشــور  در تمــامی 
  مراحل پژوهش

معیارهاي نامناسب 
  ارتقاي پژوهشگران

یی هـا  پـژوهش به اولویت دادن 
ــا   ــورت مشــترك ب ــه ص ــه ب ک

هـاي   مدیران اجرایی وزارتخانـه 
اقتصادي دولت به منظـور حـل   

  یک مشکل طراحی شده باشد

بار کاري بسیار زیاد 
  گذاران  مشی خط

شناسایی و مشـخص نمـودن   
ي تولیــد هــا تیــاولونیازهــا و 

  مشــی شــواهد از طــرف خــط
  گذاران اقتصادي دولت

ضعف مدیریتی 
تولید کننده ي ها شبکه

  شواهد

ــته ــذب   شایسـ ــاالري و جـ سـ
پژوهشگران کارآمد و بکارگیري 

ي مرتبط با ها رشتهمتخصصین 
گذاري اقتصادي   مشی چرخه خط

ــتمر   ــازي مســـ و توانمندســـ
کارشناسان شوراهاي اقتصادي 

  گذاري مشی خط

فقدان نگرش مثبت به 
گذاري مبتنی  مشی خط

  بر شواهد

ــدي    ــت بن ــایی و اولوی شناس
دي اقتصاد و سطح مسائل کلی

ــازي  ــدي و استانداردســ بنــ
سیاســــــــت گــــــــذاري 
ــی و درون  اقتصادي(فرابخشـ
بخشی) در گستره جغرافیـاي  

  سیاسی کشور

ارتباط ضعیف بین تولید 
کنندگان دانش و 

  گذاران  مشی خط

ي اطالعـاتی  هـا  گاهیپاتشکیل 
الزم و  انتشار مستندات فرایند 
سیاســت گــذاري  اقتصــادي و 

  نتایج دیده بانی
فرهنگ سازمانی 

  نامناسب

ــفعالتعیــین متــولی  ــا تی ي ه
واسطه گري و اطالع رسانی و 

بـا   هـا  پـژوهش انتشـار نتـایج   
ایجاد یک ساختار مناسـب در  

  نظام اقتصادي کشور

کمبود آگاهی در مورد 
ترجمان دانش و انتقال 

  دانش

ــرمایه   ــیانت از س ــت و ص حمای
گـــذاري  مشـــی انســانی خـــط 

  اقتصادي
  ضعف منابع انسانی

ي هــــا  برنامــــه تــــدوین 
ــان   ــازي کارشناسـ توانمندسـ
فرابخش و بخـش اقتصـاد در   
سطوح ملـی و اسـتانی بـراي    

نامــه یــا   مشــی تــدوین  خــط
ــیابی   ــراي و ارزشــــ اجــــ

  ي اقتصادي کشورها  مشی خط
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  گذاران)  مشی استفاده کنندگان شواهد (خط  تولید کنندگان شواهد علمی

  راه کارهاي پیشنهادي  موانع شناسایی شده  کارهاي پیشنهاديراه   موانع شناسایی شده

عدم همکاري میان 
  پژوهشگران

فراهم کردن امکان جسـتجو و  
دریافت نشریات سیاست گذاري 
اقتصاد و ترجمه آنان در مـوارد  

  ضروري
  مشکالت تولیت

ــدي و  گـــردآوري، طبقـــه بنـ
ــادات و   ــتفاده از انتقـــ اســـ
ــان در   ــنهادات ذینفعــ پیشــ

  اقتصادي گذاري مشی خط
عدم انتظار ایجاد تغییر 
در مخاطبان هدف در 

  اثر پژوهش

ــدگان    ــدوین کنن ــه ت ــاوره ب مش
نامه اقتصادي و مجریان   مشی خط
  اقتصادي ي مصوبها  مشی خط

عدم انتظار ایجاد تغییر 
در مخاطبان هدف در 

  اثر پژوهش

حمایت طلبی و جلب مشارکت 
ذینفعــان بــراي تصــویب و    

  ها استیساجراي 

سفارش تولید روش 
  شواهد علمی

ــپاري   ــرون سـ ــدیریت و بـ مـ
ــا پـــژوهش ــاز هـ ي مـــورد نیـ

گذاري اقتصادي کشور   مشی خط
ي تحقیقات ها سسهاز طریق مؤ

  اقتصادي کشور

کنونی غیر  يها برنامه
ها  مؤثر یا اثربخشی آن

 نامعلوم
  است

مشــخص کــردن نیازهـــا و   
ي پژوهش و تـامین  ها تیاولو

ــفارش   ــراي سـ ــارات بـ اعتبـ
ــژوهش و  ــرداري از  پ ــره ب به

  شواهد

ي ها زمیمکانفقدان وجود 
  بازخورد

ي سریع مورد ها پژوهشاجراي 
گـذاري اقتصـادي    مشی نیاز خط

  تصمیمات فردي  در موارد ضروري
اســــتفاده از مشـــــاورین و  

ي فکر بـراي اعضـاي   ها اتاق
ــذاري  شـــوراي سیاســـت گـ

  اقتصادي کشور

انگیزه پایین تولید 
  کنندگان شواهد

ــد  ــه بن ــت، طبق ــظ و ثب ي، حف
نگهـــــــداري اطالعـــــــات 

ي نهادهاارتباط با   گذاري اقتصادي کشور مشی خط
  یالملل نیب

ــودن و اجــراي  در دســترس ب
ــه ــا برنام ــرویج  ه ــراي ت یی ب

استفاده تصـمیم گیرنـدگان از   
گیـري   ابزارهایی کـه تصـمیم  

مبتنــی بــر شــواهد را تقویــت 
(ماننــد تولیــد شــواهد کند یمــ

  )نظاممندمطالعات مروري 

  پژوهش در کشورضعف 

ي مـورد نیـاز   ها مهارتآموزش 
پژوهشگران اقتصادي از طریق 

ي آموزشی یا ها کارگاهبرگذاري 
  پژوهشگر بودن مدیران  ي آموزشیها بستهتهیه 

ــراري  ــمیمکانبرقـ ــا سـ ي هـ
قدرتمند اداري و وابسته نبودن 

و تصمیمات به افراد،  ها برنامه
بــه  هـا  برنامـه عـدم تغییـر در   

  دنبال تغییر مدیران
  

  
ــوط بــه     ــع مشــکالت مرب رف
ــگران در   ــتخدام پژوهشــ اســ

و رفـع کمبودهـا در    ها دانشگاه
  این حوزه

  عدم ثبات کارشناسان
ي مشترك ها برنامههمسویی 

ــا  ــادي ب ــازماناقتص ــا س ي ه
ي هـا  اسـت یسی بـا  المللـ  نیب

  اقتصادي در کشور
ارتقاي کمی و کیفـی مجـالت     

داخــل معتبـر علمــی پژوهشــی  
  کشور

تــدوین، اســتقرار، پــایش و     
ي آینده نگر ها برنامهارزشیابی 

ــدازي،  ــهچشــم ان ــا برنام ي ه
ــردي  ــعه و   5راهب ــاله توس س

اســــناد ملــــی، اســــتانی و 
  شهرستانی بخش اقتصاد
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  گیري بحث و نتیجه
 اقتصادي که در ادبیات سیاسی و اقتصادي کشور با مفهوم اقتصاد مقاومتی گره خـورده اسـت   آوري تاب

 دارد قـرار  طبیعـی  مخـاطرات  معرض در که اقتصادي و سازگاري اجتماعی براي جامعه توانایی عنوان به

. بر طبق ادبیات موجود و همچنین با توجه به محتـواي سـخنان مقـام معظـم رهبـري در      شود یمتعریف 
اقتصـاد  ی به اهداف ابی دستگفت نظام اقتصادي کشور براي  توان یمخصوص مقاوم شدن اقتصاد کشور 

گـذاري عمـومی در کشـور     مشی گیري و خط آوري اقتصادي نیازمند اصالح ساختار تصمیم مقاومتی و تاب
ی به اهداف ابی دستتضمین کننده  تواند یمگیري مبتنی بر شواهد  گذاري و تصمیم مشی است. رویکرد خط

ـ  آوري اقتصادي کشور باشد. اصالح نظام تصـمیم  غایی اقتصاد مقاومتی و تاب ري اقتصـادي و اصـالح   گی
ي بکــارگیري شــواهد معتبــر علمــی در هــا زمیمکــانگــذاري کــالن اقتصــادي و اســتفاده از  مشــی خــط

آوري  و تاب تر مقاومی به موارد زیر اقتصاد کشور را ابی دستاز طریق  تواند یمي اقتصادي ها گیري تصمیم
  آن را افزایش دهد:

 و ...؛ ها میتحر، تهدیدات، ها بحران از پیش تصادياق شرایط به براي بازگشت جامعه افزایش ظرفیت -
 در آینـده چـه   مخـاطرات  و حـوادث  گرفتن قرار خطر معرض در کاهش جوامع براي ظرفیت افزایش  -

 تجربه هنوز که يا حادثه وقوع پیش بینی در و چه است کرده تجربه جامعه که سانحه وقوع به واکنش

 است؛ نکرده
 یـا  اکوسیسـتم،  جامعـه،  تا فرد، کند یمي اقتصادي بر اساس شواهد علمی معتبر کمک ها میتصماخذ  -

 بـه  اینکـه  یـا  و متعادل بازگشته شرایط به سرعت به دارد، آوري تاب فشار خطر و مقابل در که شهري

 تغییر دهد؛ ي جدیدا گونه به را خود شرایط آسانی
 اقتصادي کشور؛ي ها  مشی ارتقاي میزان کارآیی و اثربخشی خط -
ي اقتصـادي کشـور را بهبـود    ها  مشی گذاري مبتنی بر شواهد قابلیت پذیري فنی و اداري خط مشی خط -

 ؛بخشد یم
ي عمـومی اقتصـادي را   ها  مشی گذاري مبتنی بر شواهد امکان پذیري سیاسی و اجتماعی خط مشی خط -

ي مختلف اجتمـاعی و سیاسـی   ها گروهي اقتصادي در بین ها  مشی و باعث پذیرش خط بخشد یمبهبود 
 .شود یمکشور 

پس از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادي کشور توسط مقام معظـم رهبـري،   
آوري اقتصاد کشور شکل گرفت و اندیشمندان سیاسـی،   مطالعات مختلفی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تاب

ر مطالعـات  ي کـه د ا نکتـه اقتصادي و دانشگاهیان ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی را شکافتند. در این بـین  
ي اقتصادي کشـور قـرار   ها نیسیتئورانجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی کمتر مورد توجه اندیشمندان و 

ـ  دستگذاري اقتصادي کشور در راستاي  مشی گیري و خط گرفته شده است، اصالح نظام تصمیم ی بـه  ابی
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گیري اقتصادي بر پایه  میماهداف اقتصاد مقاومتی است. در این مطالعه تالش شده است ابعاد مختلف تص
گـذاري اقتصـادي در کشـور در راسـتاي اخـذ       مشی اقتصاد مقاومتی بررسی شود و رویکردي نوین به خط

گذاري مبتنی بر شواهد بـا عنـاوینی    مشی گیري و خط ي مقاومتی در اقتصاد مطرح شود. تصمیمها میتصم
گذاري در پرتو شـواهد،   مشی شواهد، خطگذاري مطلع از  مشی گذاري آگاه از شواهد، خط مشی همچون خط

گذاري است که در طی آن انواع شواهد علمی اعم از شواهد اقتصادي، شواهد  مشی رویکردي نوین به خط
گذاران   مشی ی، شواهد پژوهشی مبنایی براي آگاهی بخشی به خطالملل نیبآماري، شواهد اخالقی، شواهد 

). در ایـن مطالعـه تـالش شـده اسـت در      1391رد، ابراهیمـی،  (دانایی فردیگ یمو تصمیم گیرندگان قرار 
گـذاري اقتصـادي    مشـی  گذاري مبتنی بر شواهد در نظـام خـط   مشی راستاي اقتصاد مقاومتی، رویکرد خط

کشور بررسـی شـود و موانـع موجـود در ایـن راسـتا شناسـایی شـود. بـه منظـور اسـتفاده از شـواهد در             
گذاري اقتصـادي کشـور بایـد اصـالح شـود. در مراحـل        مشی گذاري اقتصادي کشور چرخه خط مشی خط

از دو   مشی عمومی و تدوین راهکارها و تصویب خط مسئلهیعنی مراحل شناسایی   مشی ابتدایی چرخه خط
ي اقتصادي تصویب شده مبتنی ها  مشی بهره گرفت تا خط توان یم  مشی نامه و گفتمان خط  مشی ابزار خط

نامه، فراهم ساختن یک مرور دقیق و شفاف از مشکل، بحـث    مشی باشد. خطبر معتبرترین شواهد علمی 
اجرایـی   يشنهادهایپارائه  ي علمی که احتمال دارد مشکل را مرتفع سازد و در پایانها نهیگزدر خصوص 

ها است.  در هنگام ارائـه راه   ي اجرایی آنها نهیهزبه همراه   مشی خطجهت استقرار یک یا طیفی از چند 
نامه اقتصادي مبتنی بر شواهد   مشی یا مشکل اقتصادي پیش آمده در تنظیم خط مسئلهبراي مقابله با کار 

  در راستاي اقتصاد مقاومتی باید سواالت زیر مد نظر قرار گیرد:
  اقتصادي عمومی تعیین شده است؟  مسئلهي برخورد با براي مناسبی کارهاآیا مجموعه راه  -
ي از اهمیت برخوردار بوده و بـا ایـن انتخـاب احتمـاالً چـه مزایـا و       مضاري افراد ذینفع چه مزایا و برا -

 ؟گردد یمي ایجاد مضار
به منظور اعمال راه کار در شرایط بومی چه تغییراتی باید صورت گیرد و آیا درباره هزینه اثربخشی این  -

 انتخاب شواهد بومی وجود دارد؟
مزایـا،   تواننـد  یمـ  هـا  لیتعدیی ممکن است صورت گیرد و آیا این ها لیتعدي راه کار ارایه شده چه برا -

 ها را تغییر دهند؟ ي آنها نهیهزمضار و 
 ریتـأث ي آن هـا  نـه یهزو تجارب کدام ذینفعان ممکن است در پذیرش راهکار و مزایا، مضار و  ها دگاهید -

 گذار باشد؟
اقتصادي براي مسائل اقتصادي باید مورد توجه قـرار    مشی هکارهاي خطیکی از نکاتی که در ارائه را

ي اقتصادي کشور است. بکارگیري شواهد معتبر بومی در ها گیري گیرد بکارگیري شواهد بومی در تصمیم
ی به اهداف اقتصاد ابی دستتضمین کننده  تواند یمنامه از طریق موارد زیر   مشی گیري و تهیه خط تصمیم
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  ي کالن اقتصادي کشور باشد: ها گیري در تصمیممقاومتی 
 اقتصادي به درستی مشخص شود؛ مسئلهبرآورد بزرگی  -
 اقتصادي شناسایی شود؛ مسئلهعلل احتمالی  -
 ي اقتصادي؛ها  مشی بومی نمودن خط -
 گذاري اقتصادي مبتنی بر شواهد؛ مشی براي خط ها تیاولوکمک به انتخاب  -
ي اقتصادي دولت در راسـتاي  ها برنامهمات، تأمین مالی و حاکمیت تشریح سازوکارهاي محلی ارایه خد -

 اقتصاد مقاومتی؛
ها بـه منظـور    در خصوص آن ها دگاهیدو ترجیحات مربوط به راه کارهاي سیاستی و  ها ارزشآگاهی از  -

 ی به اهداف اقتصاد مقاومتی؛ابی دست
 در شرایط محلی؛ ها ییجوو صرفه  ها نهیهزبرآورد  -
 به منابع(انسانی، فنی، زیرساختی و ...)؛ شناخت دسترسی -
 ي اقتصادي؛ها برنامهشناخت موانع بر سر راه استقرار  -
 پایش پایداري برنامه و اثرات آن در طول زمان؛ -
 ي خاص اجتماعی، اقتصادي کشور؛ها رگروهیزبرنامه بر  ریتأث -
 ي اقتصادي.ها برنامهبر عدالت اقتصادي پس از استقرار  ریتأث -

 کننده در اقتصاد احتمالی راهکارهاي سیاستی با توجه به عوامل تعدیل راتیأثتآگاهی از 
ي اقتصادي متناسب با اقتصـاد مقـاومتی نهادهـاي اقتصـادي کشـور و تصـمیم       ها  مشی براي تدوین خط

گیرندگان اقتصادي کشور به یک مکانیسم تعاملی تسهیم دانش نیاز دارند که شواهد پژوهشی گـردآوري  
یی که به نحوي از انحا درگیـر  ها گروه، نقطه نظرات، تجربیات و دانش ضمنی افراد و ها دگاهیدشده را به 

را  ها گیري ي الزم براي تصمیمها تیحما، مرتبط سازد. تصمیم گیرندگان نیاز دارند که شوند یم  مشی خط
گیري و محتواي  صمیممفید و ارزشمندي به فرایند تنقطه نظرات  توانند یمجلب کنند. بسیاري از ذینفعان 

گذاران کمک   مشی ي اقدام به خطها تیاولودر تشخیص  توانند یماضافه کنند. برخی از ذینفعان  ها میتصم
از طریـق  ایجـاد     مشـی  . گفتمان خطکند یمنمود مناسبی پیدا   مشی کنند. این موارد در تهیه گفتمان خط

ي اقتصادي، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و ها حوزهن فضاي تعاملی میان پژوهشگران، ذینفعان مختلف، خبرگا
گذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادي کشور و همچنین از طریق ارائه شـواهد علمـی     مشی اجتماعی با خط

، عقاید و انگیزه ها ارزشمناسب در زمان مناسب به تصمیم گیرندگان اقتصادي و  برقراري هماهنگی بین 
ي کالن اقتصادي کشور و ها گیري عنصر مهمی در بهبود تصمیم تواند یم ذینفعان گوناگون و شواهد علمی

   ي اقتصاد مقاومتی باشد.ها ضرورتي اقتصادي بر پایه اهداف و ها  مشی تدوین خط
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ـ  دسـت نگارندگان معتقدند بـراي   ی بـه اهـداف اقتصـاد مقـاومتی و بـه منظـور اصـالح رویکـرد         ابی
 توانـد  یمـ گذاري مبتنی بـر شـواهد    مشی ي کالن اقتصادي کشور، خطها  مشی گیري و تدوین خط تصمیم

ی به اهداف آن بر طبق منویات مقام معظم رهبري جـز بـا کـار    ابی دستگشا باشد. اقتصاد مقاومتی و  گره
گذاران و پژوهشگران اقتصـادي کشـور و اصـالح      مشی مضاعف و همت مضاعف و مدیریت جهادي خط

. رویکـرد  باشـد  ینمـ ي کالن اقتصادي کشـور میسـر   ها  مشی و تدوین خط گیري اقتصادي ساختار تصمیم
تا اوالً مسائل و مشکالت عمـومی   کند یمگذاري در پرتو شواهد به نظام اقتصادي کشور کمک  مشی خط

اقتصاد به بهترین نحو شناسایی شود و مشکالت شفاف شود؛ دوماً راه کارهاي ارائه شده براي حل مسائل 
بر اساس معتبرترین شواهد علمی باشد و سوماً انتخاب راهکارها، اجرا و ارزشیابی هر یک اقتصادي کشور 

  مشـی  ي کشور بر اساس معتبرترین شواهد علمی باشد. امید است با عنایت خـط ها  مشی از راهکارها و خط
گذاري  مشی گذاري از جمله خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادي کشور به رویکردهاي نوین خط

یی معتبـر، علمـی و مبتنـی بـر     ها میتصمي اتخاذ شده در حوزه اقتصاد کشور، ها میتصممبتنی بر شواهد، 
  باشد.» آگاه از شواهد  مشی خط«شواهد علمی باشد و یا حداقل 

  منابع 
)، طراحی و تبیین مدلی بـراي  1393ابراهیمی، سید عباس؛ حسن دانایی فرد، عادل آذر، لطف اهللا فروزنده(

گـذاري کشـور، رسـاله دفـاع شـده       مشی گذاري مبتنی بر شواهد در نظام خط مشی نهادینه کردن خط
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یابی به اقتصاد مقاومتی با رویکرد تالش براي افزایش صادرات  دست
  غیرنفتی

  **ویدا ورهرامی، *فر یاسمن بهزادي

  چکیده
هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور در آن که یابی به اقتصادي است  به معناي دستاقتصاد مقاومتى 

هاي خارجی و اختالالت داخلی کاهش  در مقابل فشارها، تحریم اقتصاد پذیرى  هم آسیب و محفوظ بماند
ی به معناي اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعدر حقیقت اقتصاد مقاومتی یابد. پس 

رسـد اولـین و    یابی به اقتصاد مقاومتی، بـه نظـر مـی    باشد. براي دست می ،ریزي تعاملی اقتصاد و برنامه
ي مختلف، ها سالراهکار، تالش براي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی باشد. متأسفانه در  نیتر مهم

وابستگی منجر  بخش عظیمی از بودجه کشور را درآمدهاي نفتی به خود اختصاص داده است که همین
گردد که اگر تالش شود  شده، اقتصاد کشور از نوسانات قیمت نفت بسیار متأثر شود. در این مقاله بیان می

ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصوالت غیرنفتی تأمین شود، تولید ناخالص داخلی کشور نیـز  
 فرهم خواهد گردید. هدف از نوشتار این یابی به رشد اقتصادي باال هاي دست افزایش خواهد یافت و زمینه

ي هـا  سـال در ایران در فاصله  میزان حساسیت تولید ناخالص داخلی به صادرات غیرنفتیبررسی مقاله، 
روش حداقل مربعات معمـولی و  با استفاده از  باشد بنابراین یممدت و بلندمدت  در کوتاه 1389تا  1365

مدت میان لگاریتم تولید ناخـالص   ارتباط بلندمدت و کوتاهروش تصحیح خطا به بررسی نحوه و میزان 
مدل، در این مقاله، حساسیت(کشش)  به رازشپردازیم. طبق نتایج  داخلی و لگاریتم صادرات غیرنفتی می

مدت مثبت است، یعنی با افـزایش   تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه
مدت افزایش خواهد یافت که این  تولید ناخالص داخلی کشور در بلندمدت و کوتاهصادرات غیرنفتی میزان 

مدت بیشتر نیز است. بنابراین اگر هدف اصـلی کشـور حرکـت بـه سـمت       کشش در بلندمدت از کوتاه
یابی به اقتصاد مقـاومتی باشـد، بایـد     خودکفایی، عدم وابستگی به درآمدهاي نفتی و تالش براي دست

ایش صادرات غیرنفتی و تالش براي تولید کاالهایی با کیفیـت کـه قابلیـت فـروش در     تالش براي افز
  المللی را داشه باشند، مورد توجه و مدنظر قرار گیرد. بازارهاي بین

 .: اقتصاد مقاومتی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، روش تصحیح خطاها کلید واژه

                                                        
 behzadi_yass@yahoo.com، دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی *

  vida.varahrami@gmail.comاستادیار دانشگاه شهید بهشتی،  **
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  مقدمه
پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی، فرهنـگ دینـی و اسـالمی کـه     اقتصاد مقاومتی اقتصادیست فعال و 

 در اینکـه  مهـم  پیروز شـد. نکتـه   ها یمبر تحر توان یآن م یلهگذاري کرده و به وس براي مصرف سیاست

 شـکل  داخلـی  هـاي  یتظرف سازي فعال بر مقاومتی مبتنی اقتصاد الگوي چنانچه ها، چالش وجود شرایط

 هـا،  چـالش  این رفع با که يا گونه به بود؛ خواهد چالش از پس براي شرایط پرتاب سکوي بهترین گیرد،

  .شد خواهد پیشرفت شتاب موجب و آزاد تر کامل به صورتی اقتصاد ظرفیت
کشـور   مسـئله  ینتـر  مهـم  عنوان بهاقتصاد را  مسئلهرهبر معظم انقالب اسالمی چند سالی است که  

 سال در زمینه اقتصاد(اصالح الگوي مصرف، همت مضاعف و کـار اند و با انتخاب شعارهاي  تبیین فرموده
و سرمایه ایرانی) خواهان حرکـت عمـومی در زمینـه     مضاعف، جهاد اقتصادي، تولیدملی و حمایت از کار

اقتصاد اشـاره کردنـد کمتـر     مسئلهکه رهبر انقالب به  1386اقتصاد کشور شدند. شاید اولین بار در سال 
هوشـمندانه   هـاي  یمگ اقتصادي غرب به کشور شده بود و امـروز کـه بـا تحـر    کسی متوجه تهاجم فرهن

اقتصـاد مقـاومتی، اقتصـاد ریاضـتی      .بـریم  یدشمن روبرو هستیم به دوراندیشی رهبر فرزانه انقالب پی م
اقتصاد مقاومتی اقتصاد زنده، رو به جلو و و رشدیابنده است و پاسخ به این سؤال است که چگونـه   نیست.

  در شرایط فشار و تهدید، رشد اقتصادي را ادامه داد و وضعیت و رفاه مردم را بهبود بخشید. توان یم
ترین موانع اقتصـاد حماسـی، وابسـتگی اقتصـاد بـه نفـت و اثرگـذاري ایـن          بدون شک یکی از مهم

 گذاري است. البته قطع وابستگی به نفـت بـه معنـی    وابستگی بر ساختار بودجه، تورم و رفتارهاي سیاست
منتفع نبودن از این موهبت الهی نیست، بلکه مقصود آن است که نباید اتکاي مخارج مـا بـر درآمـدهاي    

اي نگریست که هم متعلق به نسل ما و هم متعلق بـه   سرمایه عنوان بهنفتی باشد. به درآمدهاي نفتی باید 
مدیریت درآمدهاي نفتـی و چگـونگی اسـتفاده از آن در ایـن       نروژ در زمینه  هاي آینده است. تجربه نسل

  زمینه مفید است.
اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه بایـد از درون رشـد کنـیم و         » گرایی زایی و برون درون«اقتصاد مقاومتی از ارکان 

تفـاق  در تـاریخ اقتصـادي، قریـب بـه ا     ثر باشـیم. ؤگرایی، در بازارهاي جهانی نیز فعال و مـ  بجوشیم، اما با برون
زایـی و عوامـل مولـد داخلـی و      کشورهاي موفق و پیشرفته اقتصادي، مسیر پیشرفت خود را بـا تکیـه بـر درون   

گرایی نه تنها منافات و تعارضی نیست بلکه هم افزایـی   زایی و برون بین درون اند. بازارهاي داخلی خود آغاز کرده
برقـراري تعـامالت    گرایـی و در عـینِ   بـرون  در عینِ زایی اقتصاد مطلوب براي ایران، درون .مطلوبی برقرار است
  باشد. میمولد  هاي یتها و ظرف زایی اقتصاد ایران مستلزم بهره مندي از همه توان دوسویه است. درون

نتیجـه افـزایش اشـتغال     به رشد تولید ملـی و در  توانند یبا بکارگیري استراتژي توسعه صادرات، کشورها م
غیر نفتی در اقتصاد ایران در راسـتاي اهـداف    ید ملی با توجه به ضرورت توسعه صادراتدست یابند. تأکید بر تول

در برهه کنـونی حـائز    ژهیوابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی، به و مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از
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ولیـد ملـی بـه    سرمایه گذاري و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثري در تحقق اهـداف ت  . توسعهباشد یاهمیت م
  .)1391ناهیدي،  و پور گذاري و رونق تولید اولیه است(حسین امر افزایش اشتغال، سرمایه در ژهیو

محور اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی است و این به معناي یک چیدمان کـارا از عوامـل   
با توجه به رویکرد  ها است اش صنعتی شدن در تمام بخش فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي بوده که الزمه

پـذیري و در نتیجـه    گذار بایـد رقابـت   صادرات گراي اقتصاد، براي باال بردن تولید داخلی و جذب سرمایه
گرا داشته باشیم،  زا و برون واقع در حوزه توسعه اقتصادي رفتاري درون کیفیت را در تولیدات باال ببریم. در

گذاران را از داخـل و خـارج    گذاري، سرمایه و هم براي سرمایه شود تا هم صادرات داشته این امر سبب می
زا بودن اقتصاد مقاومتی به معنی آن است کـه تولیـد کننـدگان بـه سـراغ تولیـد        کشور جذب کنیم. درون

   داخلی را برطرف کرده و ما را از واردات آن قطعات بی نیاز کند. يازهایکاالهایی بروند که ن
ومتی اتکا به تولیدملی، بهبود بهره وري نیروي کار و سرمایه، افزایش تولیـد  از راهکارهاي اقتصاد مقا

 یـابی بـه رشـد اقتصـادي باالسـت.      المللی، افزایش صادرات غیرنفتی و دسـت  داخلی، انجام بازاریابی بین
شـد کـه در    باعث ورود درآمدهاي ارزي به کشور خواهدها  و افزایش صادرات آن داخلی اتافزایش تولید

استدالل نمود که تـالش در راسـتاي    توان یمپس . گردد میت زمینه ساز بهبود رشد اقتصادي کشور نهای
افزایش صادرات غیرنفتی کشور، باعث افزایش تولید داخل شده و کشور را از وابستگی به درآمدهاي نفتی 

   .خواهد شدرهانیده و زمینه ساز رسیدن به اقتصادي خودکفا 
 بازنگري مورد را کشور صادراتی و توسعه ملی راهبرد باید نفت بدون اقتصاد به رسیدن براياز طرفی 

 با یادشده موارد گرفتن نظر در بدون د.افزایش دا جهانی بازارهاي در را ایران اقتصادي حضور و داده قرار

 1331 يها سال شمسی (به جز هجري1383 سال تا 1270 سال از ایران که دریافت توان می گذرا نگاهی

 از حمایـت  و صـحیح  هـاي  گـذاري  نتیجه سیاسـت  در و نفت صنعت شدن ملی نهضت با مقارن 1333 تا

 و اسـت  بـوده  مواجـه  بودجـه  با کسري داخلی) پیوسته يهاکاال خرید به مردم تشویق و کشور تولیدات
 باشد که وارداتی پاسخگوي تا بتواند داشته اتکا نفت بیشتر هرچه صادرات بر همواره کشور بودجه متأسفانه

 بنابراین شواهد حاکی از این اسـت کـه   .است بوده آوري فن نظر از کشور نکردن پیشرفت حاصل بیشتر

 این از رهایی براي که است محصولی تک يداقتصا به صورت خام، نفت به اتکا دلیل به ما اقتصاد کشور

  .شود گرفته کار به غیرنفتی صادرات به بخشی تنوع براي جامعه بنیادي باید عوامل تنگنا
در  میزان حساسیت تولید ناخالص داخلی بـه صـادرات غیرنفتـی   این مطالعه، بررسی نوشتار از  هدف

، در هـا  سال(علت انتخاب این ؛باشد یممدت و بلندمدت  در کوتاه 1389تا  1365ي ها سالایران در فاصله 
روش تصـحیح خطـا بـه    با اسـتفاده از   است). لذا ها سالدسترس بودن آمار براي متغیرهاي مدل در این 

مدت میان لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم صـادرات   بررسی نحوه و میزان ارتباط بلندمدت و کوتاه
  پردازیم.  غیرنفتی می



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              318

حساسیت(کشش) تولید ناخالص داخلی نسبت به  اصلی در این مطالعه مبنی بر این است که، فرضیه
مدت و بلندمدت) مثبت است، یعنی با افزایش صادرات غیرنفتی، میـزان تولیـد    (در کوتاه صادرات غیرنفتی

   ناخالص داخلی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
یابی به اقتصاد مقاومتی از موضـوعات   دستچون  از این منظر است که، مطالعهنوشتار این  ضرورت

و راهکارهایی براي رسـیدن بـه اقتصـاد مقـاومتی در     ، لذا باید تدابیر کید رهبري استأبسیارمهم و مورد ت
شرایطی که اقتصاد کشور خودکفـا بـوده و از   اقتصاد مقاومتی و یابی به  براي دستریزي شود.  کشور طرح

بسیار ضروري اسـت، کـه    افزایش صادرات غیر نفتی کشورتالش براي  ،ثر نشودأمتنفت نوسانات قیمت 
موتـور رشـد    تواند یم پدید آورد وزایش ورود درآمدهاي ارزي به کشور افمساعدي را براي زمینه  تواند یم

  باشد.اقتصادي و خودکفایی بیشتر اقتصاد کشور 
ها هستیم، این است که آیا حساسـیت (کشـش)    که در این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن سؤالی

مـدت) مثبـت اسـت؟ و آیـا     مـدت و بلند  تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی کشور(در کوتـاه 
  مدت آن بیشتر است؟  کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی از کشش کوتاه

مقاله حاضر در مقایسه با سایر مطالعات از این منظر است که در این مقاله، به بررسی میزان  نوآوري
مـدت و بلندمـدت و    ر در کوتـاه حساسیت(کشش) تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتـی کشـو  

پردازیم که  مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی می هاي کوتاه مقایسه کشش
  بدین منظور از لگاریتم متغیرها در مدل  استفاده شده است. 

هـاي مربـوط بـه     یابی به هدف مورد بررسی و پاسـخ بـه سـؤال تحقیـق، از داده     در این مطالعه براي دست
براي متغیرهاي تولیدناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی، نـرخ ارز و نـرخ تـورم اسـتفاده      1389تا  1365ي ها سال

  پردازیم.   یماین متغیرها مدت میان  کرده و با کمک روش تصحیح خطا به استخراج روابط بلندمدت و کوتاه
بعد از مقدمـه کـه در بخـش اول ارائـه شـده، در       ؛بخش سازماندهی شده استپنج مطالعه حاضر در 

ها، تصریح  به داده چهارمارائه گردیده است. بخش ، در بخش سوم پیشینه تحقیق بخش دوم مبانی نظري
  م آمده است. پنجدر بخش نیز گیري و پیشنهادات  و برآورد مدل اختصاص دارد. نتیجه

  مبانی نظري
در این مطالعه به بررسی میزان حساسیت تولیـد ناخـالص داخلـی بـه صـادرات غیرنفتـی در ایـران طـی         

شود(علت انتخاب این دوره زمانی در دسترس بودن آمار مربـوط بـه    یمپرداخته  1389تا  1365ي ها سال
  باشد).   یممتغیرهاي مدل در این دوره 

دایره  تا شود یم تعریف دقیق طور به اقتصادسنجی الگوهاي در استفاده مورد متغیرهاي ضرحا مقاله در
مدل استفاده در این مقاله مبتنی بر مدل اسـتفاده شـده در مقالـه     مشخص باشد. و دقیق متغیرها، شمول
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 وابسـته  و  مستقل دسته دو به موجود متغیرهاي بررسی مورد مدل باشد. در ) می2014آبوگان و آکینوال (

) (درآمد nonxوابسته، صادرات غیرنفتی( متغیر عنوان به) rgdpواقعی( داخلی ناخالص تولید .اند شده تقسیم
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتـه   ) بهinf) و نرخ تورم(excrحاصل از صادرات غیر نفتی کشور)، نرخ ارز(

ي آماري، مرکز آمـار ایـران و   ها سالنامهیر از منابع متعددي نظ 1365-1389شده است، که در بازه زمانی 
  .اند شدهبانک مرکزي آمار مربوط به این متغیرها استخراج 

)1  (  RGDP=F(NONX,EXCR,INF)      
 زیر کلی فرم و لگاریتمی صورت به را تولید ناخالص داخلی تابع آمده، دست به اطالعات از استفاده با

  کنیم: یم برآورد
 واریـانس  غالباً لگاریتمی فرم زیرا ،شود یم استفاده توابع تخمین براي لگاریتمی صورت به متغیرها از

 مـورد  لگاریتمی شکلباشد.  دهد و در این فرم، ضرایب متغیرها بیانگر کشش می یم کاهش را ناهمسانی

  :باشد یم زیر صورت به بررسی
)2  (  Log RGDP = β0 + β1Log NONX + β2 Log EXCR + β3 Log INF + Ui  

Log RGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی :  
Log NONXلگاریتم صادرات غیرنفتی :  
Log EXCRلگاریتم نرخ ارز :  

Log INFلگاریتم نرخ تورم :  
β0عرض از مبدا :  
Uiپسماند :  

  پیشینه تحقیق
 يکشورها در اقتصادي رشد و صادرات رابطه موضوع با ارتباط در متعددي مقاالت گذشته يها دهه طی

  :کرد بندي طبقه گروه سه در توان یم را تجربی ادبیات این .است شده انجام مختلف
 صـادرات  مطالعـات  این در که اند شده ریزي پایه تولید تابع وشر  اساس بر مطالعات از گروه یک .1

) از ایـن روش  1995(2) و امیرخلخـالی و دار 1991(1شـده اسـت. آالم   مطـرح  تولیدي نهاده یک عنوان به
 اند. استفاده کرده

 ریـزي  پایـه  متغیره دو الگوي چارچوب در مقطعی همبستگی و مطلوبیت درجه براساس دوم گروه .2
   اند. ) این روش را به کار گرفته1981(4) و تیلر1988( 3سینگر و گري. است شده

                                                        
1. Alam, 1991 2. Amirkhalkhali and Dar, 1995 
 

3. Singer and Gary, 1988 4. Tyler, 1981 
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 آزمون و همجمعی آزمون و علیت آزمون اساس بر بردارد، در را مطالعات یدترینجد که سوم گروه.3

  اند. ) از این روش استفاده کرده1998(2) و اسالم1998(1است. سان شان گرفته صورت واحد ریشه
  شود؛ یماشاره  اند گرفتهدر ادامه به تعدادي ازتحقیقاتی که در این زمینه صورت 

 اقتصادي رشد ارتقاي در يا برجسته نقش صادرات رشد در مطالعه خود بیان کرد که )1967(3ایمري

 اسـت.  برخوردار واردات جانشینی استراتژي به نسبت بیشتري مزیت از تشویق صادرات استراتژي و ددار

 هـاي  یـت مز که کارآمدتر اقتصادي يها بخش سمت به را داخلی هاي یهسرما ارتقاي صادرات، استراتژي

 و سـرانه  درآمد صادرات، رابطه ،رگرسیونی مدل یک از استفاده با ويدهد.  یم سوق بیشتري دارند نسبی
 يها با نرخ توسعه درحال کشورهاي اقتصادي رشد باالي يها نرخ کهداد  نشان و دیسنج را حساب جاري

 نرخ تمایل دارند که يا توسعه درحال کشورهاي که معنا این به .دارند ها همبستگی صادرات آن رشد باالي

بـراي   صـادراتی را  رونـق  که نمایند اتخاذ را هایی یاستس بایست یم ببخشند بهبود را خود اقتصادي رشد
  .کنند خودداري واردات جانشینی هاي یاستس پیشبرد از حداقل اینکه یا و باشد داشته ها درپی آن

 واردات عملکرد جانشینی استراتژي به نسبت صادرات تشویق استراتژي که است معتقد )1978(4باالسا

 مثبـت بـین   يها رابط وجود بر وي مطالعه گیري نتیجه .دارد همراه به اقتصادي رشد زمینه در را بهتري

  .کند یم تاکید واردات جانشینی جاي به صادرات رونق مزیت استراتژي و اقتصادي رشد و صادرات
 کشـور  37 بـراي  اقتصـادي  رشـد  و صادرات بین علیت آزمون بررسی به )1985( 5مارشال و جونگ

 اکـوادور  و کاسـتاریکا  مصر، اندونزي، چهارکشور در تنها که دهد یم ها نشان مطالعه آن نتایج .پردازند یم

 دارد. وجود داخلی ناخالص تولید رشد و صادرات رشد علی بین رابطه
ي به بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادي نیجریه در ا مطالعه)، در 2014(6آبوگان و آکینوال

استفاده کردند و براي بررسی وجـود   ECMر از روش ها براي اینکا پرداختند. آن 2011تا  1980ي ها سال
یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها آزمون یوهانسون را بکار گرفتند. سرانجام به این نتیجـه دسـت   

  یافتند که رشد صادرات غیرنفتی نقش قابل توجهی بر رشد اقتصادي کشور نیجریه دارد.
رشد اقتصادي  ریابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بدر پژوهشی به ارز) 1384(محنت فر و خاکپور

ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده  ) پرداختند. براي اینکار آن1355-1383(يها در ایران طی سال
حاکی از این بود که بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشداقتصادي در کشور ها  مطالعه آنکردند که نتایج 

 بـا  غیرنفتـی  صـادرات  افزایش راستاي در باید دولت بنابراین معنی داري وجود دارد. ایران رابطه مثبت و

                                                        
1. Shan and Sun, 1998 2. Islam, 1998 
 

3. Emery, 1967 4. Balassa, 1978 
 

5. Jung & Marshall, 1985 6. Abogan & Akinola, 2014 
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 طریق این از تا بردارد گام اقتصادي اهداف به یابی دست براي مناسب و مطلوب هاي گذاري اعمال سیاست

 .کند تأمین کشور در افزایش اشتغال مهم اهداف به توجه با را خود درآمدي منابع بتواند
ي هـا  روش) و 1342-1379ي(هـا  سـال )، در پژوهشی با اسـتفاده از آمـار   1384آهنگري و نواصري(

)، رابطه صادرات نفتی و صادرات غیرنفتـی را بـا   ECMگرنجر و الگوي تصحیح خطا(-اقتصادسنجی انگل
) را بررسی کردند. نتایج مطالعـه  GDPNO) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت(GDPتولیدناخالص داخلی(

  و GDPها حاکی از آن بود که در بلندمـدت رشـد صـادرات نفتـی و غیرنفتـی کشـور موجـب رشـد          آن
GDPNO    کنـد. همچنـین    یمـ شده و صادرات غیرنفتی رشد بیشتري را نسبت به صادرات نفتـی ایجـاد

ه معنـی داري بـین رشـد صـادرات     صادرات نفتی در کوتاه مدت باعث افزایش تولید شده در حالیکه رابط
 باشد. ینمدر کوتاه مدت برقرار  GDPغیرنفتی و رشد 
ي تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاري مستقیم خارجی را بر تولیـد  ا مقاله)، طی 1393آل عمران (

ــراي  ــران ب ــی ای ــالمل ــا س ــا  1357-1387ي (ه ــیونی ب ــتفاده از الگــوي خودرگرس ــا اس ــه) ب ــا وقف ي ه
بررسی کرد. وي بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه در بلندمـدت صـادرات         ECMو همچنین  )ARDLتوزیعی(

  گذاري مستقیم خارجی اثري مثبت و معناداري بر تولید ملی دارند. غیرنفتی و سرمایه
مقاله حاضر با مطالعات انجام شده در داخل و  نوآوري همانطور که در قسمت مقدمه نیز ذکر گردید،

ر شد) از این منظر است که در این مقاله، به بررسی میزان حساسیت(کشش) خارج (که در این قسمت ذک
پـردازیم کـه بـدین     مدت و بلندمدت مـی  تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی کشور در کوتاه

  منظور از لگاریتم متغیرها استفاده شده است. 

  نتایج و بحث
 بـراي  .اسـت  1 یپایـای  آزمـون  زمـانی  سري يها داده با اقتصادي معادالت برآوردهاي در مهم الزامات از

 2واحد ریشه ها آزمون آن ینتر مهم که دارد وجود متعددي يها روش ناپایا از پایا زمانی هاي يسر شناسایی

 بـر  را پیشـنهادي  الگـوي  متغیرهاي پایایی ابتدا بنابراین باشد. یم یافته تعمیم فولر -دیکی و فولر -دیکی

 ما رگرسیون شود مشخص تا داده شده قرار بررسی مورد) 3ADFیافته (  تعمیم فولر دیکی آزمون اساس

 براسـاس  زمـانی  سري متغیرهاي داشتن واحد ریشه بر مبنی آزمون این صفر فرضیه. خیر یا است بذکا

  .است شده یانب) 1(جدول دراست که نتایج  4کینون مک آزمون آماره
  

                                                        
1. Stationary 2. Unit Root Test 
 

3. Augmented Dickey-Fuller 4. Mackinnon 
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  آزمون پایایی متغیرها .1جدول 

   
 ADFمقادیر بحرانی 

  

 متغیرها
آماره مشاهده 

شده در 
 سطح

آماره مشاهده 
شده با یکبار 
 تفاضل گیري

 فرم تابع 10% 5% 1%
درجه 
 پایایی

LRGDP 4.854296 -3.242652  -3.75295  -2.99806 -2.63875 
باعرض ازمبدا و 

 بدون روند
I(1) 

LNONX 1.843163 -4.404566  -2.66936  -1.95641 -1.6085 
بدون عرض 
 ازمبدا و روند

I(1) 

LEXCR 0.925888 -3.964402  -4.44074  -3.6329 -3.25467 
باعرض ازمبدا و 

 روند
I(1) 

LINF -0.642638 -5.640668  -2.67429  -1.9572 -1.60818 
بدون عرض 
 ازمبدا و روند

I(1) 

U -5.329338 -  -2.66936  -1.95641 -1.6085 
بدون عرض 
 ازمبدا و روند

I(0) 

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

توان نتیجه گرفت که  یمباتوجه به جدول فوق کلیه متغیرها با یکبار تفاضل گیري پایا شدند بنابراین 
 I(0)، و چون جمالت پسماند پایا از مرتبه صـفر  I(1)متغیرهاي الگوي مورد بررسی ناپایا هستند با درجه 

گیري کرد که یک رابطه تعـادلی بلنـد    گرنجر نتیجهانباشتگی انگل  توان طبق روش هم یمباشند پس  یم
  کاذب نیست.OLS به رازشمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون حاصل از روش 

روي داد درحقیقـت،   1373سازي نرخ ارز کـه در سـال    نکته قابل توجه این است که به دلیل یکسان
گردید که این آثـار در نمـودار جمـالت     ازآغ 1371شوکی به اقتصاد وارد شد، پیش زمینه این کار از سال 

(در اوایل دهه هفتاد شمسی تالش براي بازسـازي کشـور بعـد از    1پسماندکه ترسیمش کردیم نیز بارز بود
قیمت نفت نیز کاهش چشمگیري یافت و   ها سالجنگ تحمیلی منجر به افزایش واردات شد که در این 

به دنبال این دو اثر نرخ ارز دچار افزایش شد و ارزش پول ما کاهش یافت). پس به دلیل این اتفاقـات مـا   
  کنیم.  یمدو متغیر دامی را در مدل وارد  1373و  1371ي ها سالبراي 

) بااسـتفاده از نـرم   OLS2ی() به روش حداقل مربعات معمـول 2حال به برآورد ضرایب بلندمدت رابطه(
      ) گزارش شده است.2پردازیم. نتایج در جدول( می EVIEWS 7  افزار

                                                        
هایی که شکست وجود داشت  به پسماند ترسیم گردید و از روي آن در سالجهت وارد کردن متغیرهاي دامی نمودار مربوط  .1

  متغیر دامی وارد مدل شد.
2. Ordinary Least Squares 
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  برآورد ضرایب تولید ناخالص داخلی. 2 جدول
 متغیرها ضرایب tمقدار آماره خطاي استاندارد

0.236584 59.69066 14.12187 C 
0.011187 11.69984 0.130883 LNONX 
0.03196 -3.387143 -0.108254 LEXCR 
0.034601 -3.068157 -0.106161 LINF 
0.040738 -5.203647 -0.211988 d73 
0.029357 5.957973 0.174906 d71 

  
0.95 R-squared 

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

 بایـد  نه یا هستند برخوردار اطمینان درجه از ضرایبشبرآورد شده،  رگرسیون آزمون اینکه براي حال
لـذا   باشـد.  فروض کالسیک را مورد بررسی قـرار داد، یکـی از ایـن فـروض بررسـی خودهبسـتگی مـی       

گـردد.   استفاده می گادفري-به روش آزمون از اینکار براي ،شود یم بررسیپسماند  جمالت1خودهمبستگی
 ودوجـ  عـدم  بـر  مبنـی  صـفر  فرض )،3به نتایج جدول( باتوجه .است آمده) 3ل(جدو در این آزمون نتایج

   .باشند ینم خودهمبستگی داراي پسماند جمالت و شده پذیرفته خودهمبستگی

  آزمون خودهمبستگی .3جدول  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     
F-statistic 2.059440 Prob. F(2,17) 0.1582 

Obs*R-squared 4.875827 Prob. Chi-Square(2) 0.0873 
     
     

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

بـه   مـدل  بـرآورد  از نتایج اطمینان براي کالسیک فروض مربوط به يها آزمون سایر بررسی به حال
  پردازیم؛ یم خیر یا باشند یم برقرار کالسیک فروض آیا اینکه و بررسی شدهرازش 

کنـیم تـا ببینـیم     یماستفاده  2آزمون همسانی واریانس جمله پسماند: براي این منظور از آزمون وایت
شـده   0.40و ارزش احتمـالی آن کـه    Fواریانس جمالت پسماند همسان هستند یا خیر. باتوجه به آمـاره  

                                                        
1. Autocorrelation 2. White 
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شـود. نتـایج آزمـون وایـت در      یمهاي پسماند پذیرفته  است پس فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس
  ) آمده است.4جدول(

  

آزمون واریانس ناهمسانی .4 جدول  
Heteroskedasticity Test: White  

     

     
F-statistic 1.136070 Prob. F(11,13) 0.4082 

Obs*R-squared 12.25329 Prob. Chi-Square(11) 0.3449 

Scaled explained SS 8.273352 Prob. Chi-Square(11) 0.6886 
     

     

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

،  0.11بـا ارزش احتمـال    4.27 (Jarque-Bera)آزمون نرمال بودن جمله پسماند: باتوجه به آمـاره آزمـون   
 ) ذکر شده است.5شود. نتایج مربوط به این آزمون در جدول ( یمفرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن پسماند تایید 

 آزمون نرمال بودن جمله پسماند .5 جدول
-1.38 E-15 Mean 

-0.014624 Median 
0.163204 Maximum 

-0.090708 Minimum 
0.06473 Std.Dev. 
4.27524 Jarque-Bera 
0.117935 Probability 

  هاي تحقیق ماخذ:یافته
  

شـود کـه نتـایج تخمـین بـا روش       یمي فروض کالسیک این نتیجه حاصل ها آزموناکنون با انجام 
ی توصیف شده اسـت.  به خوب) ذکر شد، کارا بوده و مدل موردنظر 2حداقل مربعات معمولی که در جدول(

  ) نیز لحاظ شده است.3) ذکر گردید، در رابطه(2) که در جدول(2نتایج حاصل از تخمین رابطه(

Log RGDP = 14.12187 + 0.130883 Log NONX – 0.108254 Log EXCR – 0.106161 Log INF – 
(59.69)                    (11.69)                  (-3.38)                    (-3.06) 
0.211988 D73 + 0.174906 D71 
باشد یم (3      (5.95)            (5.20-)     ) t(اعداد داخل پرانتز آماره           

       R2=0.95     ره) اعداد داخل پرانتز آماtباشد( یم
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لذا ضرایب متغیرها بیانگر کشش هستند، از  اند شدهاز آنجا که متغیرها به صورت لگاریتمی وارد مدل 
انباشتگی گرنجر، با اینکه متغیرها ناپایا از درجه یک هستند،  طرفی همانطور که ذکر شد، طبق آزمون هم

 بـه رازش چون پسماند پایا بود، لذا یک رابطه بلندمدت میـان متغیرهـا وجـود دارد و ضـرایب حاصـل از      
  لندمدت است. ) در حقیقت بیانگر ضرایب ب2رابطه(

) ذکر شده است، حساسیت(کشش) تولید ناخالص داخلی نسـبت  3که در رابطه( به رازشمطابق نتایج 
اسـت یعنـی بـا افـزایش صـادرات غیـر نفتـی، در         13/0به صادرات غیرنفتی در بلندمدت مثبت و حدود 

یتم نرخ ارز و لگاریتم لگار تخمین زده شده، ضرایبیابد. مطابق  بلندمدت تولید ناخالص داخلی افزایش می
 مـدل  متغیرهـاي  ضـرایب  تمـام و  هسـتند  لگاریتم تولید ناخالص داخلـی  با منفی رابطه داراينرخ تورم 

  هستند. دار معنی درصد95اطمینان سطح در موردنظر
 .است ECM(1خطا( تصحیح الگوي از استفاده آماري مبناي اقتصادي متغیرهاي بین همجمعی وجود

 در اقتصادسـنجی  معمول يها روش از استفاده دارد. اصوالً ضرورت همجعی، مفهوم بیشتر تبیین بنابراین

 کـه  صـورتی  در اسـت.  مبتنـی  الگـو  متغیرهـاي  پایـایی  فرض بر زمانی، سري ضرائب الگوهاي تخمین

 ممکن الگو متغیرهاي بین اقتصادي مفهوم با رابطه عدم با وجود حتی باشند، ناپایا زمانی سري متغیرهاي

شود(شـریفی   اسـتنباط  ارتبـاط متغیرهـا   میزان از غلطی ولی نتایج  باشد باال به رازشتعیین  ضریب است
  ).1392رنانی و همکاران، 

انباشتگی گرنجر، با اینکـه متغیرهـا    طور که در قسمت قبل نیز ذکر شد طبق آزمون هم اکنون همان 
رابطه بلندمـدت میـان متغیرهـا وجـود دارد. لـذا      ناپایا از درجه یک هستند، چون پسماند پایا بود، لذا یک 

یا مدل تصـحیح   ECMباتوجه به وجود رابطه همجمعی و تعادلی بلندمدت بین متغیرها به بررسی الگوي 
مـدت متغیرهـا بـه مقـادیر تعـادلی       مدت تخمین زده شده و نوسانات کوتـاه   خطا که در آن ضرایب کوتاه

  باشد: یمم. نحوه برآورد الگو به شکل زیر پردازی یمشود  یمبلندمدت ارتباط داده 
∆Log RGDPt = β0 + β1 ∆Log NONXt + β2 ∆Log EXCRt + β3 ∆Log INFt + β5 DD73+ 
β6DD71+ β7ECMt-1 + Vt                                                                                                                                                 )4(  

مدت است و  ها بیانگر آثار کوتاه )، تفاضل مرتبه اول متغیرها وارد شده است که ضرایب آن4در رابطه(
بـه  بـه   1365-1389ي هـا  سالبیانگر سرعت تعدیل مدل است. با استفاده از آمار  ECMt-1 ضریب متغیر

  پردازیم. ) می4رابطه( رازش
∆Log RGDPt = 0.037502 + 0.041497 ∆Log NONXt -0.112591 ∆Log EXCRt  -0.013137 ∆Log  
            (3.089)           (1.86)               (-1.69)                (-0.568) 
INFt -0.074276DD73+ 0.027286DD71-0.310405ECMt-1                          
                  (1.532)                    (0.879)               (-1.899) 

)5(             
  باشد یم ) داخل پرانتز آمارهtاعداد (

                                                        
1. Error Correction Model 
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ــه (   ــا رابط ــابق ب ــایج   5مط ــانگر نت ــه بی ــه رازش) ک ــرایب     ب ــت، ض ــا اس ــحیح خط ــدل تص م
باشند و سایر متغیرهـا معنـادار نیسـتند     % معنادار می10در سطح  ECMt-1و    LogNONX∆متغیرهاي

مدت میان لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگاریتم نرخ  یعنی طی دوره مورد بررسی در مقاله حاضر در کوتاه
در حقیقـت بیـانگر    LogNONX∆ارز حقیقی و لگاریتم تورم ارتباط معنادار وجود نـدارد. ضـریب متغیـر    

) ضـریب  5باشد. طبق رابطه( مدت تولید ناخالص داخلی به صادرات غیر نفتی می کوتاهکشش (حساسیت) 
مدت نیز تولید ناخالص داخلی نسبت بـه صـادرات غیـر     بوده و معنادار است. لذا در کوتاه 0.041این متغیر 

یابـد و   نفتی کشش مثبت دارد و اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مـی 
) 5) و (3به افزایش صادرات غیرنفتی، به صورت مثبت پاسـخ خواهـد داد. از طرفـی بـا مقایسـه روابـط (      

) از کشـش  0.13توان گفت که کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صـادرات غیـر نفتـی (    می
در بلندمدت تولیـد  ) بیشتر است یعنی 0.041مدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیر نفتی( کوتاه

توان  دهد. بنابراین می تر بوده و بیشتر واکنش نشان می ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی حساس
مـدت) تـأثیر    استدالل نمود که تالش براي افزایش صادرات غیرنفتی کشور در بلندمدت(نسبت به کوتـاه 

ش براي افزایش صـادرات غیـر نفتـی    مثبت بیشتري بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. لذا تال
موتور محرکه اقتصاد، در راستاي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مسمر ثمر قرار  عنوان بهتواند  کشور می

  گیرد.  
 -0.3104)، 5رازش شده آن طبق رابطـه(  باشد که مقدار به بیانگر سرعت تعدیل می ECMt-1 ضریب

مدت به سمت مدل بلندمدت در  هد در حرکت از مدل کوتاهد است و معنادار است. سرعت تعدیل نشان می
  % از عدم تعادل از بین خواهد رفت.31هر مرحله 

  بندي و نتیجه گیري جمع
صادرات غیرنفتی که شامل صدور کلیه کاالهاي تولیدي کشور به غیر از نفت و موادخـام اسـت، یکـی از    

ین و اولـین نتیجـه افـزایش تـوان     تـر  مهـم شد. با عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمدملی کشور می
صادرات غیرنفتی کشور، رهایی از وابستگی به صادرات تک محصولی و دور شدن ساختار اقتصادي کشور 

توانـد بـا افـزایش تـوان ارزآوري      یماز حوزه تأثیر بازارهاي سیاسی و اقتصادي است که درکنار آن دولت 
تصادي را بهبود بخشد و همچنین به افزایش تولید داخلی و ي اقها بخشخود، کیفیت خدمات عمومی در 

هـاي مناسـبی را    ینـه زمتواند  یمهاي صادرات غیرنفتی  یديعادر نهایت رشد اقتصادي باالتر دست یابد. 
مدت و بلندمدت در مقایسه با صادرات نفتی فـراهم کنـد. بـه همـین دلیـل       هاي کوتاه براي برنامه ریزي

هـاي بـالقوه در    یـت ظرفهاي نسبی بالفعل و بکـارگیري   یتمزغیرنفتی باتوجه به کردن صادرات  تر متنوع
ي تـر  باثباتتواند گام مؤثري براي کاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت  یمتجارت خارجی 
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ي اقتصادي محسوب شود. باتوجه به نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه میـان صـادرات      ها بخشبراي تمامی 
کشـش بلندمـدت تولیـد ناخـالص      و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد و غیرنفتی 

مدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیر نفتـی   داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی از کشش کوتاه
ر تـر بـوده و بیشـت    بیشتر است یعنی در بلندمدت تولید ناخالص داخلی نسبت به صادرات غیرنفتی حساس

تـوان اسـتدالل نمـود کـه تـالش بـراي        ، میتوصیه سیاستیعنوان  دهد. بنابراین به واکنش نشان می
مدت) تأثیر مثبت بیشتري بر تولیـد ناخـالص    افزایش صادرات غیرنفتی کشور در بلندمدت(نسبت به کوتاه

موتور محرکه  نوانع بهتواند  داخلی کشور خواهد داشت. لذا تالش براي افزایش صادرات غیر نفتی کشور می
با بکارگیري استراتژي توسعه اقتصاد، در راستاي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود. بنابراین 

نکتـه اصـلی بـراي    نتیجه افزایش اشتغال دست یابند.  به رشد تولید ملی و در توانند یصادرات، کشورها م
المللی است.  هاي مؤثر بین کیفیت و انجام بازاریابی افزایش صادرات غیرنفتی، تالش براي تولید کاالهایی با

کاالهاي تولید داخل باید قابلیت فروش در بازارهاي جهانی و توان رقابت با کاالهـاي تولیـد شـده سـایر     
  طلبد. یابی به این وضعیت تالش و عزم ملی را می کشورها را داشته باشند که دست

  منابع
بررسی تأثیر کمـی صـادرات بـر تولیـد ناخـالص داخلـی       «)، 1384آهنگري، عبدالمجید و مجید نواصري(

  .3، مجله اقتصاد مقداري، شماره»ایران
گذاري مسـتقیم   ). بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه1393آل عمران، رویا و سید علی آل عمران،  (

دوم، شـماره  ي مالی و اقتصادي، سال ها استیس)، فصلنامه ARDLخارجی بر تولیدملی(کاربرد روش 
  .23-48، صص 6

سازي از شرایط تحریم (با رویکردحمایـت از تولیـد    فرصت«)، 1391حسین پور، مهناز، محمدرضا ناهیدي(
بهره وري عوامل تولید، فناوري اطالعات و ارتباطات و سرمایه گذاري مسـتقیم   ملی با تأکید بر نقش

همایش ملی ارتقـاي تـوان داخلـی بـا     ، چهارمین )»جهت توسعه  صادرات غیرنفتی ایران خارجی در
 رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم.

  .1391مهر  26سخنرانی تبیینی رییس سازمان بسیج مستضعفین پیرامون اقتصاد مقاومتی، 
بررسـی تـأثیرات   «)، 1392شریفی رنانی، حسین، فروغ شعاعی، مریم میرفتـاح و محمدرضـا توکـل نیـا (    

، فصلنامه »هاي کالن اقتصادي در ایران: با تأکید بر آزادسازي تجاري خصآزادسازي اقتصادي بر شا
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  سازي اقتصاد از منظر اقتصاد مقاومتی راهبردهاي کالن مقاوم

 *یاسین فروغی زاده

  چکیده
عنوان یک راهبرد کالن در عرصه مدیریت اقتصادي کشور اولین بار توسط مقام معظم  اقتصاد مقاومتی به

هاي  رهبري مطرح شد.در این بیان اقتصاد مقاومتی توانایی و ظرفیت کشور براي ایستادگی در برابر تکانه
قتصـاد از اصـول اولیـه در    ي اساز مقاومواردشده به اقتصاد با توجه به حفظ مسیر رو به رشد خود است. 

ساخت اقتصاد است این است که ساختار و نظام اقتصاد  نانوشتهساخت هر اقتصادي است. یکی از اصول 
ي احتمالی از خود مقاومـت نشـان داده و بتوانـد    ها بیآسباشد که در برابر  شده یطراحي ا گونه بهکشور 

سـازي بسـیار    پذیر اقتصـاد جهـت مقـاوم    آسیبخود را ترمیم کند. در این میان توجه به نقاط  سرعت به
بااهمیت است.در این مقاله بعد از ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی ، با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی و 

هاي اقتصاد و نقاط ضعف اقتصاد ایـران   پذیري الزامات تحقق آن در کشور، همچنین مخاطرات و آسیب
محاسبه نمود.  اقتصادسازي  پنج جزء در  اقتصاد ایران را از طریق مقاوم سازي  راهبردهاي مقاوم توان یم،

سازي محیط  سازي تجارت خارجی، مقاوم آوري مقاوم سازي بخش  دولت، تاب از مقاوم عبارتنداین اجزاء 
  سازي در عرصه حکومت. مقاوم تاًینهاسازي  بخش تولید و  کالن اقتصاد و مقاوم

  اقتصاد، مخاطرات اقتصادي.سازي  اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، مقاوم پذیري آسیب ها: کلید واژه

  مقدمه
جمله حوزه اقتصاد به وقوع  هاي مختلف از در حوزه یقیتحوالت عم رانیا یانقالب اسالم يروزیپس از پ

 گـر یبـا د  اسیدر ق ینیادینقش بن يگیري انقالب، مباحث و مسائل اقتصاد که در شکل رغم آن . بهوستیپ
ـ تحـول ز  چـار کـه د  ییهـا  از حوزه یکی، یاسالم يپس از استقرار نظام جمهور یعوامل نداشت ول  يادی

ـ  یگوناگون لیبه دال جادشدهیاقتصاد کشور بود. تحوالت ا دیگرد هـا، فـرار    هـا، مصـادره   شـدن  یمانند مل
ـ کـه موجـب تغ   وسـت یتوجه صدور نفت و... به وقوع پ کاهش قابل ،یو کارشناسان خارج داران هیسرما  ریی

ـ بـود کـه تحم   افتهین زمانحوزه اقتصاد سا هیاول يها یکشور شد. هنوز طراح يساختار اقتصاد جنـگ   لی
 يالگـو  کی یدر ده سال اول امکان طراح لیدل نیرا متأثر و محدود ساخت. به هم يهاي اقتصاد فرصت

  فراهم نشد. یو انقالب یهاي اسالم و متناسب با آموزه دیجد
                                                        

 forughizade@gmail.comدانشجوي مقطع دکتري اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)، *
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هـم در تـراز اهـداف و      رفـاه و عـدالت آن   کننـده  نیتـأم  ينظام اقتصـاد  کی یاتیح تیماه لیبه دل
ـ و ضرورت تذکر و تأک سو کیاز  یاسالم يکالن جمهور يها آرمان  نیمسـئول  ي مـداوم بـه مجموعـه    دی

ـ اخ يهـا  در سـال  يمقام معظم رهبر ،یقبل يها هیابالغ اتیمنو يریگیپ سبتکشور ن گفتمـان   ینـوع  ری
طـی  و بخـش   هاي الهـام  نام ها به نوآورانه در قالب اختصاص سال ییها دهیافکندند که با ا یرا پ ياقتصاد

ـ در ا یاسـ ینظم س  ندهیاست. مطمئناً آ یافته تداوم  یاقتصاد مقاومت مضمونبا طرح  زینسه سال اخیر   رانی
ـ ا یاسـالم  يارکان نظـام جمهـور   یتمام يها و دستاوردها به مجاهدت  یدر حـوزه اقتصـاد مقـاومت    رانی

  د.دار یبستگ
ـ تأکهاي اخیر و  با توجه به وضعیت ویژه جمهوري اسالمی در سال رهبـر انقـالب اسـالمی بـر      داتی

اقتصاد مقاومتی، ارائه یک تعریف کامل و علمی از اقتصاد مقاومتی و شیوه  جمله هاي اقتصادي از  سیاست
بر این اساس مقاله حاضر پس از ارائه تبیین مختصري از  1.دابی یمسنجش میزان مقاوم بودن اقتصاد اهمیت 

پردازد. در نهایت با توجـه بـه    ها و مخاطرات پیش روي اقتصاد می مفهوم اقتصاد مقاوم، به بررسی چالش
  پردازد. سازي اقتصاد می ارکان و تعاریف اقتصاد مقاومتی به بررسی و ارائه راهبردهاي کالن جهت مقاوم

  یاقتصاد مقاومت
المللی ظاهر شد اما  هاي بین میالدي در برخی گزارش 2006مفاهیمی مشابه اقتصاد مقاومتی از حدود سال 

اي است که نخستین بار مقـام معظـم    شناسیم متأثر از برداشت ویژه آنچه ما در ایران تحت این عنوان می
راخور به تبیین آن و بیان الزامات و به ف بعدازآنمودند و به فر بیان  نانیکارآفردر جمع  1389رهبري در سال 

هاي کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن  ختند. مسیري که به ابالغ رسمی سیاستپردا اهمیت اقتصاد مقاومتی 
و آن را نـوعی   انـد  شـده منجر شد. از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادي تفاوت قائل  1392

 اناتیب(المللی آسیب نبیند مدهاي بین و جزرو  ها بحرانتواند در برابر  که می دانند یمساخت درونی اقتصاد 
یک اقتصاد مقاوم اقتصادي دیگر  بیان  )؛ به 6/6/1392دولت هیئت يو اعضا جمهور سیرئ داریدر درهبري 

دنیا،  ي گوشهکه در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این است 
) و 7/2/1392 کشور دیکارگران و فعاالن بخش تول داریدر درهبري  اناتیب(دنیا متالطم نشود ي گوشهآن 

در رهبري  اناتیب(دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند ي توطئهممکن است در معرض  آنچهباید بتواند در مقابل 
و امکانات داخلی در عـین برونگرایـی و    ها تیظرف بر هیتکبودن و  زا درون .)1392 /1/1رضويحرم مطهر 

 حرم در رهبري ناتیبهاي اقتصاد مقاومتی است( یکی دیگر از ویژگی کشورهاتعامل صحیح با اقتصاد دیگر 

                                                        
یک فکر است یک مطالبه عمومی است شما دانشجو هستید استاد هستید  رسیده اقتصاد مقاومتی بوده این آنچه به نظر ما .1

بیانات (ي اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید، حدودش را مشخص کنید اقتصاددان هستید بسیار خوب با زبان دانشگاهی همین ایده
 ).16/5/1391مقام معظم رهبري،
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مقاومتی معنایش این است که مـا یـک اقتصـادي     اقتصاددیگر  بیان ). به1393نیفرورد اول يرضو مطهر
ب ببیند و اختالل پیدا آسیکمتر ي در کشور محفوظ بماند، هم روند رو به رشد اقتصاد داشته باشیم که هم

یعنی آن اقتصادي که به یک  .)2/6/1391دولت ئتیه ياعضا و يجمهور سیرئ دارید در رهبري اناتیبکند(
فشار هـم رشـد و شـکوفایی خودشـان را داشـته       طیشراکه حتّی در  دهد میو اجازه  دهد میملت امکان 

  .)1391 /16/5انیدانشجو دارید در رهبري اناتیب(باشند
ـ است. بـه ا  يهاي اقتصاد شود، مواجهه با تحریم برداشت می یعموماً از اقتصاد مقاومت آنچه معنـا   نی

و فشـار در درون   یتحمـل سـخت   تیـ جستجو شود و ثانیـاً ظرف  ها میدور زدن تحر يهایی برا که اوالً راه
 نیگزیجـا  يشده رصد و برا میهاي تحر هر مقطع، حوزه بایست در مبنا، می نی. بر اابدیارتقا  ،یاقتصاد مل
ـ به دال ریمس نی. اردیصورت بگ یها اقدامات کردن آن  ،شـود  کـه در ادامـه بـه آن اشـاره مـی      يچنـد  لی

  :ناکارآمد است ریز لیراهبرد به دال نیرا به دنبال خواهد داشت. ا ياریبس يها بیآس
  اخذشده هاي به تحریم یدفاع کردیبودن و رو یانفعال. 1
  یاقتصاد مل یجیتدر فیامکان تضع. 2
  ندیفرا نیبر کشور در ا ادیز يها نهیهز لیتحم. 3
است که  ياقتصاد يو سازوکارها طیاز شرا يا ژهیو يساز و مدل یطراح یفضا، اقتصاد مقاومت نیا در

نه منفعل،  صورت فعال و و فشارها، به ها میکشور بر اساس فرض وجود تحر ياقتصاد يبر آن فضا یمبتن
ـ اي و گونـه  يساز مدل يبرا یو عمل ينظر یانیبن یشود. درواقع اقتصاد مقاومت می یطراح از اقتصـاد   ژهی

، ياقتصاد يها سمیآماده ساخته است. مکان شیازپ شی، بها میمواجهه با تحر ياست که فعاالنه خود را برا
ـ  یو... در اقتصـاد مقـاومت   يا و واسـطه  یمـال  ينهادها ،یوکار، تجارت خارج کسب يفضا ـ بـر ا  یمبتن  نی

هـاي   تکانـه با نظام سـلطه اسـت و    یدائم یکیدئولوژیکه کشور در تعارض ا شوند یم یطراح فرض شیپ
نـه   يهاي اقتصاد میتحر ییفضا نیممکن است در هرلحظه به کشور وارد شود. در چنمتفاوتی  ياقتصاد

را باقـدرت و   یاقتصاد مقـاومت  يتوان راهبردها ها می فشار آن ریهستند که ز يا ژهیبلکه فرصت و د،یتهد
ـ کـرد. در ا  عیهـا را تسـر   آن يساز ادهیهمراه و پ یاجماع مل ـ    کـرد یرو نی از  ی، کسـب ثـروت و درآمـد مل

کنـد؛ نـه آنکـه     تیالمللی را تقو بین یاسیس يکشور در فضا یزن شود که قدرت چانه دنبال می ییرهایمس
. دسـت بکشـد   یاسـ یس يخود در فضا یکیدئولوژیاز اهداف ا يمسائل اقتصاد لیباشد به دل ریکشور ناگز

الملل، اقتصـاد   هاي تجارت بین روشن است که فروض این مدل اقتصادي، اساساً با فروض رایج در تئوري
هاي اداره امور اقتصادي منجر به رشـد و اشـتغال، تـأمین     تبع مدل کالن و بخش عمومی تفاوت دارد و به

و بخش خصوصی، رشد فناوري، ایجاد تراز خارجی و استراتژي توسعه صنعتی و کشاورزي نیز  مالی دولت
 متمایز خواهد بود.

آسـیب   ،سـازي  پـی مقـاوم   در که است اقتصادي از عبارت مقاومتی اقتصاد بنابراین برداشت کنونی از
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 رویکـرد  در ؛اسـت  اقتصـادي  موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها گیري و ترمیم ، خللزدایی

 را مـا  انتظـارات  کـه  کنیم کاري موجود، نهادهاي هاي سیاست فیبازتعربا  که هستیم آن دنبال به جدید

برآورند.روشن است که این مسیر بـا شـناخت نقـاط و ابزارهـاي قابـل هجمـه توسـط دشـمن و تـدوین          
  ).1391پیغامی، سازي نیز سازگار است( دستانه و مقاوم هاي پیش استراتژي

ـ  1ي اقتصـادي آور تـاب  عنـوان در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با  شـود. در   مـی  ادی
اثرات خارجی نـاگوار تعبیـر    براثري را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه آور تاب نامه، لغتبسیاري از 

یی بازیابی و برگشت بـه  توانا شود: اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می ،کنند. در ادبیات اقتصادي می
و  هـا  شـوك هاي خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل  حالت اولیه بعد از وارد شدن شوك

  سوم توانایی اجتناب از شوك.
هاي خارجی خود را  رد شدن شوكتواند بعد از وا ي اقتصاد است که میریپذ انعطافتوانایی اول بیانگر 
بـر اقتصـاد    هـا  شـوك حالت دوم  در. ندیگو یم 2این نوع مقاومت تقابل با شوك به. به حالت اول برگرداند

. از ایـن  اسـت و اثر نهایی آن صـفر   شده جذببه دلیل ساخت درونی اقتصاد این اثرات  اماواردشده است 
ي ذاتـی  هـا  مؤلفهنایی جلوگیري از وارد شدن شوك، از توا تینها درشود.  یاد می 3توانایی به جذب شوك

  ). Briguglio Lino,2006گردد( یک اقتصاد است و به ساخت درونی آن برمی
ي بیرونی و قـدرت بازگشـت   ها تکانهآوري، توانایی سیستم براي مقابله با  با توجه به مفهوم کلی تاب
آوري  آوري اقتصادي، تاب در تبیین تاب شده ارائهی تکانه، و تعاریف اثربخشبه حالت اولیه در صورت وقوع 

و قابلیت  ها شوكکرد: توانایی اقتصاد در مقابله و ایستادگی در برابر  فیتعر نیچن نیا توان یماقتصادي را 
آوري اقتصادي را با سـه ویژگـی اساسـی زیـر      مفهوم تاب توان یم رو نیازابازگشت سریع به تعادل پایدار. 

  تعریف کرد:
آوري، استحکام به معنی میزان اختاللی است کـه سیسـتم قبـل از ورود بـه      استحکام: در مفهوم تاب

آوري اقتصـادي بـه معنـی     استحکام در ادبیـات تـاب   گرید عبارت بهتحمل کند است؛  تواند یممرحله بعد 
 اثر نبیند. ها نهتکاي که از این ا گونه بهبه اقتصاد است  واردشدهي ها تکانهتوانایی اقتصاد در برابر 

آوري اقتصادي، به معنی توانـایی بازگشـت بـه تعـادل      توان بازیابی: بازیابی در چارچوب مفهومی تاب
توانـایی   دهنده نشان. در این حالت هرچه سرعت بازگشت بیشتر باشد، هاست تکانهی اثربخشاولیه، قبل از 

 .استي وارده به آن ها تکانهبیشتر اقتصاد براي مقابله با 
ي که اقتصـاد بعـد   ا گونه به دهد یمآوري، توانایی و ظرفیت اقتصاد را نشان  جهش: در این بیان از تاب

یی کـه  هـا  تیظرفبلکه با استفاده از توان داخلی  گردد یبازنمبه حالت اولیه خود  تنها نهاز مواجه با تکانه ، 

                                                        
1. Economic Resilience 2. shock-counteraction 
 

3. shock-absorption 
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بـاالتري از مسـیر رشـد قبلـی خـود      در اختیار دارد، تهدید را تبدیل به فرصت نموده و با جهش به سطح 
  .کند یمدست پیدا 

هاي اخیر موردتوجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است. گزارش  ناپذیري در سال ها و آسیب این توانایی
مجمع جهانی اقتصاد و اجالس داووس  2013پذیري  بانک جهانی، گزارش رقابت 2014توسعه جهانی سال 

). لذا با 1393،غیاثوندآوري اقتصاد ملی است( المللی در خصوص تاب اي بینه از نمونه اسناد سازمان 2013
زیر تعریف کرد: اقتصاد مقـاومتی   صورت بهخالصه اقتصاد مقاومتی را  طور بهتوان  توجه به تعاریف باال می

خارج هاي واردشده از  یعنی آن ساخت یا الگوي اقتصادي است که توانایی مقابله و ایستادگی در برابر شوك
  .شود یمرا دارد و عالوه بر حفظ رشد ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصاد 

ساخت اقتصاد  نانوشتهي اقتصاد از اصول اولیه در ساخت هر اقتصادي است. یکی از اصول ساز مقاوم
ي هـا  بیآسـ باشـد کـه در برابـر     شـده  یطراحـ ي ا گونه بهاست این است که ساختار و نظام اقتصاد کشور 

خود را تـرمیم کنـد. در ایـن میـان توجـه بـه نقـاط         سرعت بهاحتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند 
سازي بسیار بااهمیت است. مخاطراتی که کشورها با آن مواجـه هسـتند را    پذیر اقتصاد جهت مقاوم آسیب

و مخاطرات تحمیلـی   هاي اتخاذي توسط کشورها ها و سیاست توان به مخاطرات ذاتی ناشی از ویژگی می
هاي اعمالی توسط سایر کشورها و مخاطرات طبیعی تقسیم نمود. در ادامه بـه بررسـی ایـن     شامل تحریم

  پردازیم. مخاطرات در اقتصاد می

  پذیري اقتصاد مخاطرات و آسیب
 یرونیب ها تکانه و بحران وقوع صورت در که نحوي به دارد اقتصاد ساخت استحکام به اشاره ،یمقاومت اقتصاد

 اما ستین ياقتصاد يها شوك وقوع و میتحر دوران مختص یمقاومت اقتصاد گرچه. دهد ادامه خود ریمس به
 بـه . شـود  توجه زین است مواجه آن با اقتصاد که یخطرات و ها شوك به دیبا اقتصاد مستحکم ساخت يبرا

 بهتر نییتب يبرا لذا. است ارتباط در یمقاومت اقتصاد مفهوم با اقتصاد؛ هاي پذیري آسیب به توجه بهتر عبارت
براي این کار مخاطراتی  .میپرداز یم است مواجه آن با اقتصاد کی که یمخاطرات یبررس به یمقاومت اقتصاد

  تحریم: -2مخاطرات جهانی -1. میکن یمکه یک اقتصاد با آن مواجه است را در دودسته بررسی 

  مخاطرات جهانی
ي جهـانی  ها سکیرقرار بدهد،  ریتأثیی که ممکن است یک اقتصاد را تحت ها تکانهمخاطرات و  جمله از

مجمـع   ساله هري ملی خاصی نیستند. مرزهاي جهانی به خاطر ماهیتشان تنها محدود به ها سکیراست. 
. ایـن  کنـد  یمـ جهان منتشـر  در سطح  ها سکیر نیرگذارتریتأثو  نیتر محتملگزارشی از   1جهانی اقتصاد

                                                        
1. World Economic Forum 
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 نیتـر  مهـم دربـاره   سـاله  هـر نفر از کارشناسان در سراسر دنیاست که  1000بیش از  گزارش حاصل نظر
و شکت عمده سیستمی نظام  نیتر محتمل. نابرابري شدید درآمدي شود یم سؤالها  مخاطرات جهان از آن

 عنـوان  بـه نـابرابري درآمـدي    2014. در سـال  است 2013در سال  شده شناختهریسک  نیاثرگذارترمالی 
المللی را  است. مخاطرات بین شده شناختهمخاطره  نیاثرگذارتر عنوان بهمخاطره و بحران مالی  نیتر محتمل

  ي نمود:بند میتقسدسته  5در  توان یم

 مخاطرات اقتصادي
و نظـام مـالی، شـوك     مؤسساتي مالی و پولی، شکست عمده در ها بحرانریسک در گروه اقتصاد شامل 

 .شود یمي وابسته به آن اقتصادهاي فیزیکی در ها رساختیزقیمت نفت، بیکاري مزمن، شکست 

 ي محیطیها سکیر
ي هـا  طوفـان . یکـی فجـایع طبیعـی ماننـد زلزلـه و      شود یمي محیطی شامل دو طیف ریسک ها سکیر

، کمبـود آب  سـتم یاکوسمغناطیسی و دیگري مخاطرات ساخته دست انسـان ماننـد فروپاشـی و تخریـب     
 اطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی است.ي، مخا هستهآشامیدنی، حوادث 

 کیتیژئوپلي ها سکیر
ي سیاسی، جنایت و حکمرانـی جهـانی   ها آشوباین دسته از مخاطرات شامل: مسائل سیاسی، دیپلماسی،

بـردن حکمرانـی بـا     سؤالاست. گستره این نوع ریسک از تروریسم، تنازعات بر سر منافع و جنگ تا زیر 
 .شود یمو قاچاق کاال را شامل  افتهی نسازماي ها يتبهکارفساد، 

 ي اجتماعیها سکیر
این نوع از ریسک با پایداري اجتماعی مانند اختالف درآمدي شدید، بحـران غـذایی و سـالمت عمـومی     

 ي بیماري در ارتباط است.ها نهیهزي مقاوم و افزایش مزمن ها کروبیم، ریگ همهي ها يماریبمانند: 

 ي تکنولوژیکها سکیر
ي ارتبـاطی بـراي افـراد، اقتصـاد و     ها يآور فني تکنولوژي مربوط به رشد مرکزي اطالعات و ها سکیر

ي مربـوط بـه تکنولـوژي و از    ها رساختیزي سایبري، تخریب ها حملهرشد خطر  گونه نیاحکومت است. 
  .دهد یمبین رفتن اطالعات را افزایش 

ي بـه شـرح زیـر    اثرگـذار خطرات احتمـالی همـراه بـا بیشـترین دامنـه       نیتر مهم 2014براي سال 
  ):Global Risk Global Risk, 2014است(
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 2014مخاطرات سال  نیتر مهم .1 جدول
  ریسک جهانی  ردیف

  ي کلیدي و مهماقتصادهابحران مالی در   1
  نرخ باالي بیکاري ساختاري و اشتغال ناقص  2
  بحران آب آشامیدنی  3
  درآمدي شدیداختالف   4
  تغییرات آب و هوایی  5
  شیوع حوادث آب و هوایی شدید  6
  شکست در حکمرانی جهانی  7
  بحران غذایی  8
  مالی بزرگ مؤسساتي مالی و ساختارهاشکست   9
  ی سیاسی و اجتماعی عمیقثبات یب  10

  
    به شرح زیر است(همان): 2014مخاطرات اقتصادي در سال  نیتر یاصلهمچنین 

  
 2014مخاطرات اقتصادي در سال  نیتر مهم .2 جدول

  مخاطرات اقتصادي  ردیف
  ي کلیدياقتصادهابحران مالی در   1
  مالی بزرگ مؤسساتي مالی و ساختارهاشکست   2
  بحران نقدینگی  3
  بیکاري ساختاري باال و اشتغال ناقص  4
  شوك قیمتی نفت به اقتصاد جهانی  5
  ي حیاتیها رساختیزشکست و کمبود   6
  ارز اصلی عنوان به کایآمرافول اهمیت دالر   7

  
مخاطرات اقتصادي در صدر اهمیت مخاطرات جانی هستند. وضـعیت   شود یمطور که مشاهده  همان

ي کشـورها رشـد اقتصـادي در    نهیزم دراقتصاد جهانی کماکان ناپایدار و شکننده است. طبق تحقیقی که 
 2017تـا  2012 هـاي  سـال درصـد در فاصـله    2.6تـا   1.3پیشرفته صـورت گرفـت، رشـد سـاالنه بـین      

ي دولت هم ادامه دارد. با توجه ها نهیهزبا شرایط شکننده اقتصادي، فشار سایر  توأمشده است.  بینی پیش
زمـان الزم اسـت    هـا  سالحتی در کشورهایی مثل: آمریکا، ژاپن و اروپا دارند  ها دولتبه میزان بدهی که 
  سطح خود پایدار شود. نیتر نییپاکه این وضعیت در 

پیش رو هم ادامه پیدا خواهد کرد. ریسک مرتبط با فروپاشی  هاي سالناپایداري مالی منطقه یورو در 
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 هـاي  سیاست. با توجه به تظاهرات ضد شود ینممرتفع  کامالًاما  شود یمي مالی اگر چه کاسته ها ستمیس
 دهنـد  یمـ یی که وعده بازگشت به گذشته را ها دولتیورو و احتمال بازگشت  منطقهادي در ریاضت اقتص

بـه سـایر منـاطق دنیـا هـم       حـال  نیعـ  درشـده و   تر میوخ ورواین احتمال وجود دارد که بحران منطقه ی
  گسترش پیدا نماید.

ـ ناپایداري که همچنان بر اقتصاد جهانی حاکم است باعـث   ي هـا  حـل  راهکـه توجهمـان از    شـود  یم
بیشتر هزینه کنیم تا آنکه آن را صـرف   اطیبااحتو منافع عمومی در دسترس را  شده منحرف مدت یطوالن
  ).Global Risk Global Risk, 2014ي استراتژیک نماییم(گذار هیسرماي ها پروژه

  تحریم
 توانـد  یمحالت کلی  در ها میتحربا آن روبرو بشوند تحریم است.  توانند یم کشورهایکی از مخاطراتی که 

هـا،   المللی باشد و یا اینکه از جانب یک کشور خاص اعمال بشود. جدا از موضوع تحریم تحریم جامعه بین
ها که اثرات مسـتقیم   تحریم نیتر یاصل. آورد یمی را براي کشور به بار فراوانوضع تحریم اثرات نامطلوب 

 تـدابیر « معنی به اقتصادي يها میتحر کارتر، يا يبار ازنظر ي اقتصادي هستند.ها میتحربر اقتصاد دارند 
 کـم  دسـت  یـا  و کشـور  آن هـاي  سیاسـت  در تغییر ایجاد براي کشور چند یا یک علیه اقتصادي قهرآمیز

  .»است ها سیاست قبیل این درباره کشور یک نظر بازگوکننده
ي ساختاري به موضوع تحریم اسـت. در  ها یوابستگ، شود یمها  ی تحریماثربخشباعث افزایش  آنچه

ي ناشی از فروش نفت و گاز، در صـورت اعمـال تحـریم بـراي     درآمدهاصورت وابستگی بودجه دولت به 
ها براي ایران یـک اتفـاق تـازه     ی شدید خواهد شد. تحریمدگید بیآسعدم خرید نفت و گاز، بودجه دچار 

ادامـه داشـته    اکنون هماز انقالب اسالمی شروع شد و تا از آغ بعداًها کمی  . اولین تحریمدیآ ینم حساب به
  مرحله تحریمی را مشاهده نمود: 5 توان یماست. با توجه به روند تحریمی غرب علیه ایران 

باهدف محدود نمودن توان نظامی ایـران   عمدتاًي بودند و گذار هیسرماي تکنولوژیک ، ها میتحراول: 
  .اند دهیگردخصوص در صنعت نفت و گاز وضع  ي تولید بهساز تیظرفو جلوگیري از 

منظـور جلـوگیري از ورود    ي بـه ها میتحردوم: محدودسازي نقل و انتقاالت مالی است. این مرحله از 
  ي ارزي به چرخه تجاري کشور و کاهش توان مبادالت تجاري ایران وضع گردید.درآمدها

و بـا مشـارکت    2012و  2011 هـاي  سـال ها کـه در   سوم: تحریم بانک مرکزي: در این فاز از تحریم
ي ارزي، اخـتالل در  درآمـدها اتحادیه اروپا و آمریکا تدوین شد. جلوگیري از دسترسی بانک مرکـزي بـه   

 اقتصـاد ی آسیب جدي به طورکل بهپولی کشور و محدودیت هرچه بیشتر جریان تجارت خارجی و  پشتوانه
  .داد یم، اهداف اصلی غرب را تشکیل رانیا

فـاز پیشـین وضـع شـد، کـاهش شـدید        موازات بهها که  چهارم: تحریم نفت و گاز: این فاز از تحریم
ي کلیدي اقتصاد کشور، نظیر ارزش ریال، بودجه دولـت،  رهایمتغدرآمدهاي نفتی ایران و تبع آن تخریب 
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ي هـا  میتحـر بـه  تجارت خارجی را هدف قرار داده است. تحریم نفتی را باید یک گام مهـم بـراي اقـدام    
  تجاري تلقی نمود.

هـا کـه    ي وجوه: در ایـن فـاز از تحـریم   مسدودسازو طال و  بها گرانپنجم: ممنوعیت مبادالت فلزات 
به تصویب رسید، تالش شده تـا   2013و کنگره آمریکا در اوایل  2012توسط اتحادیه اروپا در اواخر سال 

در بخـش   فشـارها ي دیگر محدود شـود  کشورهان در ي ارزي انباشت شده ایرادرآمدهاامکان استفاده از 
   ).1393صنایع مادر ایران گسترده شود(وزارت اقتصاد و امور دارایی هنر جنگ اقتصادي،

  شناسی اقتصاد ایران آسیب
بعد از انقالب اسالمی به دلیل سیاست استکبارستیزي ایران و حرکت اسالمی انقالب، ایـران همـواره بـا    

هـا مشـکالت سـاختاري     یکا و کشورهاي اروپایی روبرو بوده است. عالوه بر تحریمها از سوي آمر تحریم
پذیري اقتصاد ایـران شـده    اقتصاد همچون وابستگی بخش تولید به واردات کاالهاي وارداتی باعث آسیب

المللـی داري   ي بـین هـا  میتحـر است. اقتصاد ایران با توجه به شرایط سـاختاري مخـتص خـود و وجـود     
هـا و نقـاط    چـالش  نیتـر  مهم توان یمشده  هاي ساختاري مختلفی است. طبق مطالعه انجام پذیري آسیب
  ):1392 ، اسدپوري اقتصاد مقاومتی به شرح زیر بیان نمود(ها شاخصپذیر اقتصاد ایران را متناسب با  آسیب

  
  ي اقتصاد ایرانها چالش  ها رتبه

وابستگی شدید اقتصاد کشور به خارج از کشور در تولیدات داخلی و صنایع داخلی به لحاظ تکنولوژیکی   1
 کاالهاي حیاتی و استراتژیک خصوص بهو 

 وجود مفاسد اقتصادي  2
 ي تولیدها تیظرفعدم استفاده بهینه از   3
 ها پرداختتر از  کسري مزمن جهیدرنترشد فزاینده واردات و   4
 يا منطقهعدم توازن در توسعه   5
 کشور در مستمر وتورم باال   6
 نقش منفعل بخش خصوصی و فقدان سهم الزم این بخش در اقتصاد کشور  7
 پولی در تنظیم حجم پول و نقدینگی هاي سیاستناکارایی   8
 شکاف تکنولوژیک با دنیاي پیشرفته  9
 رانتی و دولتی بودن اقتصاد  10
 ي اجتماعیها ينابرابرباال بودن ضریب جینی و گسترش فقر و تعمیق شکاف   11
 در بخش انرژي ژهیو بهي آشکار و پنهان  بزرگ ها ارانهنظام ی  12
 عدم کارایی عوامل تولید  13
 وابستگی دولت به درآمدهاي نفتی  14
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  ي اقتصاد ایرانها چالش  ها رتبه
 افزایش نقدینگی وعدم تناسب آن با تولید  15
 نظام مالیاتی ناکارآمد  16
 عدم تعادل در بازار کار لیدل بهنرخ بیکاري باال   17
 پدیده فرار مغزها و سرمایه  18
 بزرگ بودن دولت  19
 يگذار هیسرمارشد پایین   20
 ي خارجیگذار هیسرماناکافی بودن   21
 اقتصاد شکننده مبتنی بر محصوالت کشور چین  22
 بلندمدتانرژي در  نیتأم  23
 سیاسی و اقتصادي خارجیي ها میتحرو  فشارها  24

  سازي اقتصاد راهبردهاي مقاوم
بعد از ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی، در این مرحله با توجه با توجـه بـه مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی و      

هاي اقتصاد و نقاط ضعف اقتصـاد ایـران،    پذیري الزامات تحقق آن در کشور، همچنین مخاطرات و آسیب
محاسـبه نمـود.    اقتصادسازي پنج جزء در  سازي اقتصاد ایران را از طریق مقاوم ومراهبردهاي مقا توان یم

سـازي محـیط    سازي تجارت خارجی، مقاوم آوري مقاوم سازي بخش  دولت، تاب از: مقاوم عبارتنداین اجزا 
  سازي در عرصه حکومت. مقاوم تاًینهاسازي  بخش تولید و  کالن اقتصاد و مقاوم

  تسازي بخش دول مقاوم
ـ انتظـار   حال این باارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادي چندان روشن نیست.  کـه دولـت بـا     رود یم

مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصـادي کمـک نمایـد. شـواهد      ارائهالزم و  يها رساختیزایجاد 
نیاز براي ارائه خـدمات پایـه منجـر بـه      که با فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد دهد یمتجربی نشان 

  .گردد یمکاهش رشد اقتصادي 
  :شود یمدولت بر رشد اقتصادي ذکر  ازاندازه شیبمنفی بزرگ شدن  تأثیرگذاريسه دلیل اصلی براي 

موجـب   تـر  بـزرگ دولت  يها نهیهزمالی  نیتأمو استقراض بیشتر دولت براي  ها اتیمالافزایش  )الف
بـا   هاي فعالیتقبول ریسک و  يگذار هیسرماخصوصی براي  بخش زهیانگکاهش منابع مالی و نیز کاهش 

  .شود یمباالتر  يور بهره
و اتالف بخشـی از منـابع    نهیربهیغموجب تخصیص  تر بزرگدولت  هاي فعالیتبازدهی نزولی در  )ب

  .شود یمموجود در اقتصاد 
مومی نسبت به بخش خصوصی براي جبران اشتباهات انطباق با تغییـرات  عبخش  کندترواکنش  )ج



  339                یاقتصاد از منظر اقتصاد مقاومت يساز ن مقاومکال يراهبردها

  نیز کاهش رشد اقتصادي را به دنبال دارد. ها ينوآورمحیط فعالیت دریافت اطالعات جدید و استفاده از 
یکی از تحدیدهاي هر اقتصادي باال بودن غیرمنطقی سهم دولت در اقتصـاد و درجـه دولتـی بـودن     

منابع باعث افزایش رانت و فساد اقتصـادي در اقتصـاد    يناکارید عالوه بر تخصیص اقتصاد است. این پد
هاي خارجی بـه اقتصـاد و دولـت     ها را گرفته در صورت بروز شوك شود. همچنین قدرت تحرك دولت می

شـده اسـت کـه     وضـوح تصـریح   شود. در قـانون جمهـوري اسـالمی ایـران بـه      هاي جدي وارد می آسیب
شـود و محـل ورود دولـت بـه      ي به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسـیم مـی  هاي اقتصاد فعالیت

و تأکید مقام معظم رهبـري بـر    44هاي اصل  چنین ابالغ سیاست روشنی ذکرشده است. هم اقتصاد نیز به
گري دولت در اقتصاد است. حضور مردم در  دهنده اهمیت کاهش نقش تصدي مردمی کردن اقتصاد نشان

هاي اقتصادي باعث شکوفا شدن اقتصاد، توزیع منابع و ثروت میان مردم بشـود. بنـا بـر     یتاقتصاد و فعال
  ایم. بیانات مقام معظم رهبري هرکجا که ظریفت مردم شناخته شد و بکار گرفته شد آنجا ما پیروز شده

 یکی از موانع اصلی اختالل فزاینده اقتصادي ایران جایگزینی دولت با بخش خصوصی بـوده کـه بـه   
هاي دولتی در تولید ناخالص کشـور منجـر بـه بیـرون رانـدن بخـش        جهت افزایش سهم دولت و شرکت

ویژه  هاي اقتصادي گردیده است. اگرچه نباید فراموش کرد که به علت موانع نهادي به خصوصی از فعالیت
نفتـی در ایـن   ساختار اقتصاد سیاسی ایران در سه دهه اخیر(خصوصاً در اثر پیامدهاي افزایش درآمدهاي 

هاي طبیعی و نهادسازي براي  سوي فروش ثروت اقتصاد) که باعث انحراف اقتصاد ایران از تولید ثروت به
نحوه توزیع آن گردیده بخش خصوصی در کشور ما خود نه عنوان نهـاد و سـاختار مسـتقل بلکـه اغلـب      

د ایـران نیازمنـد ساختارشـکنی و    یافته است. لذا معالجه اقتصا طور وابسته به بخش دولتی رشد و توسعه به
بازار و باورهاي مبتنی بـر بـدیهیات اقتصـادي و    -رفع موانع نهادي بر اساس جایگزینی رابطه بهینه دولت

  ).1387 عیوضلو،(بخش عدالت اقتصادي است قواعد وحدت
عملکـرد  لذا یکی از مباحث مهم تعیین بهینه اندازه دولت در اقتصاد است. مطالعه اثر اندازه دولت بـر  

هـاي اقتصـادي اسـت.     سـازي اقتصـادي از مباحـث کلیـدي در نظـام      کلی اقتصاد و رشد و توسعه مقاوم
تـر دولـت بهتـر نیسـت. رهبـران       اند که دولت بزرگ اقتصاددانان بسیاري از کشورها به این نتیجه رسیده

بـه مبـانی   طور صریح رشد مخـارج بخـش عمـومی در کانـادا و اروپـا متکـی        کشورهاي در حال رشد به
اند که مخارج دولتی شامل قـانون بـازده نزولـی اسـت.      ها دریافته کنند. آن ها دولت رفاه را رد می سیاست

رود.  کم از بـین مـی   هاي دولت از یک حدي بیشتر شود منافع ناشی از آن کمرنگ شده و کم وقتی هزینه
تـر خواهنـد    کاراتر و خـالق  رادارند میزان افزایش نیتر کمهایی که  عنوان یک قاعده کلی دولت درواقع به

  .)1387(دادگر و نظري، هاي کوچک همچنین درآمد سرانه باالتري نیز دارند بود. کشورهاي داراي دولت
یابد کـه شـاید بتـوان     با افزایش اندازه دولت رشد افزایش می Bدهد که تا نقطه  نمودار زیر نشان می
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دهـد   یابـد. ایـن نشـان مـی     رشد اقتصادي کاهش می Bنقطه  اما بعد از ؛دانست 1دلیل آن را قانون واگنر
  .افزایش اندازه دولت تا حدي نیاز است(همان)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشد اقتصادي-منحنی اندازه دولت .1ل شک
  
  زیر دانست: شرح به توان یمبخش دولت را  سازي  راهبردهاي مقاوم شده مطرحبه مباحث  توجه با

 بیشتر حضور معنی بهتر  کوچک گر تصدي دولت. اقتصاد در مردم بیشتر حضور و دولت اندازه کاهش
 بـین  احتمـالی  هـاي  شوك از ناشی هاي آسیب شرایطی چنین در است بدیهی. است اقتصاد در مردم آحاد
ـ  ها به دولت طرفی از. شود می تقسیم بیشتري افراد  خطـر  شـرایط  ازرفـت   بـرون  بـراي  تواننـد  مـی  یراحت
 دولـت  مخـارج  اندازه هاي شاخص از توان می اقتصاد بودن دولتیمحاسبه اندازه  براي. نماید گیري یمتصم

 .کرد استفاده ملی ناخالص تولید به دولت گري يتصد از ناشی درآمدهاي اندازه ملی، ناخالص تولید به
 بـه  دولـت  بودجـه  وابستگی دولت، پذیر آسیب نقاط از یکی: نفتی درآمدهاي به بودجه وابستگی عدم

 دارد، قـرار  گوناگونی عوامل تأثیر تحت نفت صادرات از ناشی درآمدهاي خود چون. است نفتی درآمدهاي
 نرخ تغییرات همچنین و نفتی هاي شوك. است کشور يا بودجه نیازهاي تأمین براي ناپایداري منبع اصوالً

 در هلنـدي  بیماري ایجاد باعث نفتی دالرهاي طرفی از. است نفتی درآمدهاي ناپایداري منابع از جمله ارز
 دولت بودجه استحکام باعث دولت درآمدي منبع سازي متنوع. شوند می نقدینگی افزایش همچنین و کشور
کـل درآمـد دولـت و نسـبت       توان از نسبت درآمدهاي نفتـی بـه   براي سنجش این بخش می .شد خواهد

 درآمدهاي مالیاتی به کل درآمد دولت استفاده نمود.
                                                        

سمت دولت رفاه پیش برویم با  ها به دو دلیل نیاز به بزرگ شدن دارند: اول اینکه هرچه به کند دولت قانون واگنر بیان می . 1
گویی به این توقعات باید هزینـه کنـد و    لت براي پاسخافزایش سطح توقعات مردم در مورد امنیت، آموزش، بهداشت و ... دو

هـاي تـأمین    هاي دولتی ازجمله سـازمان  رفتن به سمت دولت رفاه سازمان وري را افزایش دهد. دوم اینکه، با کارایی و بهره
 اجتماعی و ... تمایل به گسترده شدن دارند.



  341                یاقتصاد از منظر اقتصاد مقاومت يساز کالن مقاوم يراهبردها

 آن طبیعـی  پذیري انعطاف با دولت اي بودجه موقعیت: بودجه هاي کسري کاهش و دولت بودجه ثبات
 کـه  دهـد  مـی  اجـازه  دولـت  بـه  سالم اي بودجه جایگاه که دلیل این به. است مرتبط ها شوك با مقابله در

اي دولت  براي سنجش ثبات بودجه .نماید تعدیل مضر هاي شوك با متناسب را خود هاي مالیات و مخارج
  کنیم. استفاده می GDPو میزان نسبت بدهی دولت به  GDPاز نسبت کسري بودجه به 

  سازي تجارت خارجی مقاوم
به معنی حضور حـداکثري ایـران    ییگرا برونبودن آن است.  گرا بروناقتصاد مقاومتی  هاي ویژگییکی از 

انقالب اسالمی اسـت.   يها آرمانالمللی در جهت تحقق  بین هاي ظرفیتجهانی و استفاده از  يبازارهادر 
  .دینما یم جلوهپذیر در این حوزه بسیار مهم  توجه به نقاط آسیب نیب  نیا در

کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند.  هاي سیاستمتن  1392سال  ماه بهمن 29مقام معظم رهبري 
طور مستقیم بـه حـوزه همکـاري بازرگـانی و اقتصـادي       ابالغی به هاي سیاست 12و  11، 10، 6 يبندها

  :باشند یمبه شرح زیر  بندهامرتبط هستند. این 
 به تولید دادن اولویت وارداتی) و اقالم در ژهیو به(یاساس کاالهاي و ها نهاده داخلی تولید افزایش  -6

 به کاهش وابستگی هدف با وارداتی کاالهاي تأمین مبادي در تنوع ایجاد و راهبردي خدمات و محصوالت

  .خاص و محدود کشورهاي
خـالص   بـا  و افـزوده  ارزش تناسـب  بـه  خـدمات  و کاالها صادرات از هدفمند جانبه همه حمایت  -10
  :طریق از مثبت ارزآوري

 الزم؛ هاي مشوق گسترش و مقررات تسهیل -
 یاز؛موردن هاي زیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش -
 صادرات؛ براي خارجی گذاري یهسرما تشویق -
 یبخشـ  تنـوع  و جدیـد  بازارهـاي  یدهـ  شکل صادراتی، نیازهاي با متناسب ملی تولید یزير برنامه -

 منطقه؛ کشورهاي با یژهو به کشورها با اقتصادي پیوندهاي
 نیاز؛ صورت در مبادالت تسهیل براي تهاتري مبادالت سازوکار از استفاده -
 .هدف بازارهاي در ایران سهم پایدار گسترش باهدف صادرات مورد در مقررات و رویه ثبات ایجاد -

پیشـرفته،   يهـا  يفنـاور  انتقـال  منظور به کشور اقتصادي ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه - 11
 .خارج از مالی منابع و ضروري نیازهاي تأمین و خدمات و کاال صادرات تولید، تسهیل و گسترش
 :طریق از کشور اقتصاد پذیري آسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش - 12
 یـژه و بـه  جهـان  و منطقه کشورهاي با مشارکت و همکاري گسترش و راهبردي پیوندهاي توسعه -

 همسایگان؛
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 اقتصادي؛ هاي هدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده -
 .اي منطقه و المللی بین هاي سازمان هاي ظرفیت از استفاده -

المللی به دلیل وابستگی اقتصـاد بـه    ي بیرونی از مبادي تجارت بینها شوكي ورود ها چهیدریکی از 
ـ اقتصـاد را در معـرض شـوك قـرار      هـا  یوابسـتگ . ایـن  اسـت ي صادراتی درآمدهاواردات و یا  . دهـد  یم

 در سـه حـوزه بررسـی نمـود. اول     توان یمالمللی را  سازي اقتصاد در عرصه تجارت بین راهبردهاي مقاوم
  ثبات صادراتی. تاًینهادوم عدم وابستگی وارداتی و  ها پرداختتعادل در تراز 

طبق اصل نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران حفظ استقالل سیاسی و اقتصادي بر همه مردم و 
اما هنوز  ؛است داکردهیپاست. با پیروزي جمهوري اسالمی ایران استقالل سیاسی تحقق  واگذارشدهدولت 
دار شده استقالل سیاسی  عواملی که باعث خدشه ترین مهمرخ نداده است. یکی از  تماماًل اقتصادي استقال

واردات و  نـه یدرزماقتصـاد مقـاومتی    هـاي  سیاسـت ، وابستگی به کاالي وارداتی است. لذا اجراي شود یم
  است.پذیري آن  بخشی به اقتصاد و کاهش آسیب سازي واردات گام مهمی در استحکام مقاوم

بنـدي کـرد: یکـی وابسـتگی بـه       در دودسته تقسـیم  توان یمپذیري اقتصاد ایران از واردات را  آسیب
(بخش تولیدي) و دیگري وابستگی بـه  کشورتولیدي  يها بنگاهاي و سرمایه و مواد اولیه  کاالهاي واسطه

  مبادي محدود واردات کاال.
ـ را در معرض خطر قـرار   صنعتولید، وابسته بودن صنعت به مواد اولیه و کاالهاي واسطه ت . دهـد  یم

ناشـی از   هـاي  شـوك هاي انرژي جهـانی و همچنـین    شوك و قیمتی هاي شوكتغییرات ناگهانی قیمت، 
بودن به نهاده وارداتی با آن مواجـه   وابستهتحریم توسط سایر کشورها از خطراتی است صنعت در صورت 

کـاالي   90درصـد از واردات کـاال در سـال     55، میزان است. طبق گزارش وزارت اقتصاد از اقتصاد ایران
در کشور بوده است. لذا در صورت تغییـرات ناگهـانی قیمـت ارز،     يا هیسرمادرصد کاالي  15اي و  واسطه
  .ردیگ یمو در معرض خطر قرار  قرارگرفته تأثیرجهانی تولید ملی تحت  يها میتحرجهانی و  يها بحران

 نیتأمدر  ییخودکفااي و میزان نیاز صنعت به این مواد، اهمیت  کاالهاي واسطهباال بودن میزان واردات 
. براي ارزیابی میزان وابستگی به مواد کند یم دوچندانامنیت عرضه این مواد را  نیتأممواد اولیه صنایع و 

دات استفاده وار کل به يا هیسرمااي و  از نسبت مجموع کاالهاي واسطه توان یماي  اولیه و کاالهاي واسطه
 کرد. مشخص است که هرچه میزان این شاخص کمتر باشد میزان وابستگی کمتر خواهد بود.

تجارت خارجی، وابستگی واردات به مبادي محدود است. جداي اینکه  يها يریپذ بیآسیکی دیگر از 
بودن واردات به مبادي محدود  وابستهمیزان واردات چقدر است و چند درصد از کاالهاي واسطه است، خود 

کشور را در معرض ریسک قرار خواهد داد. بیشترین واردات ایران از کشورهاي عمارات، چین و هنـد بـه   
براي کشور باشد،  تر يضرورو  تر کیاستراتژوارداتی  يکاالهاچقدر  بوده است. هر 11و  24 ،28ترتیب با 

براي محاسبه عدم تمرکز مبادي  صاد را بیشتر خواهد کرد.پذیري اقت واردات آسیب مبدأوابستگی آن به یک 
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واردات استفاده نمود. این نسـبت   کل بهاز نسبت واردات از پنج شریک اول وارداتی ایران  توان یموارداتی 
  .استواردات  مبدأوضعیت بهتر و عدم وابستگی به  دهنده نشانباشد  تر کوچکهرچه 

رود و اقتصـاد را در معـرض    هاي اقتصاد به شمار مـی  پذیري باز آسی دیگر وابستگی به صادرات یکی
دهد. گرچه تجارت آزاد و تعامالت گسترده با اقتصاد جهـان   هاي ناشی از تحریم خرید کاال قرار می شوك

دهـد امـا محـدود بـودن      باعث افزایش رفاه جامعه شده و درآمد کشور را از طریق صادرات افـزایش مـی  
شود. ایـن خطـر بـراي     المللی می قصد صادرات باعث افزایش ریسک تجارت بینکاالهاي صادراتی و یا م

پذیري اقتصاد  ازپیش خواهد بود. براي کاهش آسیب  کنند بیش کشورهایی که با استکبار جهانی مبارزه می
تري را صادر کنیم و هم شـرکاي   باید هم تنوع صادراتی کشور را افزایش داده و کاالها و خدمات گسترده

بخشـیدن بـه    ري خود را افزایش بدهیم و با تعداد بیشتري از کشورهاي دنیا تعامل داشته باشیم. تنوعتجا
بنیان کردن  وري و دانش هاي مالی، افزایش بهره صادرات با تقویت بخش تولید و خدمات از طریق حمایت

پذیري بـه   کارهاي کاهش آسیب المللی یکی از راه بخشیدن به بازارهاي بین اقتصاد قابل تحقق است. تنوع
شود که با تحریم شوك درآمدي از ناحیه  اقتصاد خواهد بود. متنوع بودن بازار براي صادرات موجب آن می

  صادرات به کشور وارد نشود.
 يبازارهاافزایش صادرات نشان از افزایش تولیدات داخلی و نشان از مسیر رو به رشد اقتصاد دارد. چون 

نشان از افزایش تـوان و کیفیـت    یرنفتیغجهانی محل رقابت بین صاحبان صنایع است؛ افزایش صادرات 
  بر توان داخلی است. افزایش صادرات، تقویت تولیدات داخلی و تکیه حل راهتولیدات داخلی است. لذا 

میـت بسـزایی   به صادرات و تنوع به مقاصد صادراتی نیـز از اه  یبخش تنوعدر کنار افزایش صادرات، 
 شـدت  بـه یک یا چند محصـول خـاص، کشـور را     یصادرات يدرآمدهابرخوردار است. وابستگی کشور به 

محصوالت صـادراتی و   تنوع. شود یمبه مواد خام محدود  عمدتاً صادرات. در این موارد کند یمپذیر  آسیب
لـی کـرده و هـم    اي و یـا نهـایی هـم نشـان از تقویـت تولیـد داخ       افزایش صادرات محصـوالت واسـطه  

مهم در  هاي سیاستو کاهش خام فروشی یکی از  يریجلوگ. کند یمکشور  بینصفراوان را  افزوده ارزش
  این حوزه است.

هـا بـراي    بخشی به محصوالت صادراتی، تنـوع در مقاصـد صـادراتی و تنـوع مشـتري      عالوه بر تنوع
هـا بـه کشـور آسـیب زد،      تحـریم  پذیري امري الزم و ضروري است. یکی از عواملی که در کاهش آسیب

ها و خریداران براي کاالها ایرانی بـوده اسـت. وابسـتگی حـداقل نیمـی از       نداشتن تنوع و گستره مشتري
صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شـد در صـورت ایجـاد اخـالل در صـادرات آن      

هی از درآمـدهاي ارزي کشـور   تـوج  محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابـل 
 اکنون ایران بیشترین صادرات را به عراق و در مقام دوم به چین دارد. دچار نقصان گردد. هم

صادرات، و  کل بهی رنفتیغاز نسبت صادرات کاالهاي  توان یمدرنهایت براي محاسبه ثبات صادراتی 
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عنوان شاخصی جهت ارزیـابی عـدم    نسبت صادرات به پنج شریک اول صادراتی ایران به کل صادرات؛ به
  ؛ استفاده شود. شود یموابستگی به مقاصد صادراتی استفاده 

  سازي محیط کالن اقتصاد مقاوم
کالن اقتصادي باید به دنبال تحقق ثبات در محـیط   هاي سیاستسازي محیط کالن اقتصاد و  براي مقاوم

فزایش نا اطمینانی در اقتصاد شـده و فضـاي   ی در محیط اقتصاد کالن باعث اثبات یبکالن اقتصاد باشیم. 
 انداز پس اقتصادي، امن محیط یک ایجاد با کالن اقتصاد ثبات. کند یمریزي سخت  ي و برنامهریگ میتصم

 کاهش طریق از و بخشیده بهبود را ها پرداخت تراز داده، را افزایش خصوصی بخش يگذار هیسرما و ملی

 تـا  دینما یم اقتصادي واقعی رشد به بسیاري کمک بلندمدت يزیر برنامهپیشبرد  و ینانیاطم نا توجه قابل

  است. یادشده اقتصادي رشد براي شرط الزم عنوان به آن از که يحد
در سطح معقولی باشد و نرخ تورم نیـز کـم و    )GDP صورت نسبتی از که کسري بودجه(به صورتی در

بـه سـطح تعـادلی و وضـعیت نـرخ بهـره و تـراز         بینی باشد، نرخ واقعی ارز رقـابتی و نزدیـک   قابل پیش
ها مناسب رشد و توسعه باشد محیط اقتصاد کالن شرایط باثباتی خواهـد داشـت. ایـن تصـویري      پرداخت

توسـعه غالبـاً بـا      شـود. در مقابـل کشـورهاي درحـال     است که عموماً در کشورهاي پیشرفته مشاهده می
نده و ناپایدار نوسانات شدید نرخ واقعی ارز و کسري مـزمن  هاي باال و متغیر تورم، کسري بودجه فزای نرخ

  .ها مواجه هستند تراز پرداخت
گـذاري   انـداز ملـی و سـرمایه    ثبات اقتصاد کالن مبناي اصلی رشد پایدار اقتصادي اسـت زیـرا پـس   

ایـدار  بخشد. رشد پ ها را بهبود می پذیري صادرات، تراز پرداخت خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت
هـا و ایجـاد یـک محـیط امـن اقتصـادي بـراي تشـویق          اقتصادي مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمـت 

تواند نقش بسیار مؤثري داشته  ارتباط ثبات اقتصاد کالم می  این گذاري بخش خصوصی بوده و در سرمایه
متولیان پولی و مالی کشـور  هاي اقتصادي و اعتبار  عالوه ثبات اقتصاد کالن درباره جهت سیاست باشد. به

 و عراقـی،  (خلیلـی، در مدیریت کارآمد اقتصادي بـراي بخـش خصوصـی عالئـم مهمـی بـه دنبـال دارد       
  .  )1380 پور، رمضان

ثبات اقتصاد کالن با متغیرهایی که با عدم تعادل مرتبط هستند مانند تغییرات قیمتی، کسري بودجه و 
شود. یکی از آشکارترین  گیري می ي، بیکاري و نرخ ارز اندازههاي جار هاي تراز حساب بدهی دولت، پرداخت

  .دهد ها نوسان تولید ناخالص داخلی است که اقتصاد را به سمت عدم پایداري سوق می این عدم تعادل
ـ اقتصاد، این امکان را براي اقتصـاد ایجـاد    ثبات باموقعیت  اقتصـادي   يهـا  تالطـم کـه از   کنـد  یم

و فعالیت اقتصـادي همـوار    گذاران هیسرماراه را براي  باثباتیک فضاي امن و جلوگیري کرده و با ایجاد 
خارجی مصون داشته و در  هاي شوكتا رشد اقتصادي تحقق پیدا کند. همچنین اقتصاد را در برابر  کند یم
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  .دهد یمبیرونی قدرت اقتصاد را براي مقابله با آن افزایش  هاي شوكصورت وقوع 
کند که  پذیري اقتصاد بیان می ) در مقاله همبستگی ثبات اقتصادي و انعطاف2006دیگران(برگوگلیو و 

کل در اقتصاد است، اقتصـاد در شـرایط     عرضهثبات در اقتصاد در ارتباط مستقیم بین برهمکنش تقاضا و 
نرخ بیکاري به  قبول باشد و تعادل داخلی خواهد بود اگر موقعیت مالی پایدار داشته باشد، تورم قیمتی قابل

جاري  هاي حساب نرخ طبیعی نزدیک باشد، همچنین اقتصاد در تعادل خارجی نیز در موقعیت تعادل پرداخت
هـاي   توانند شاخص هاي اقتصادي هستند و می شدت تحت تأثیر سیاست شود. این متغیرها به منعکس می

   .)Briguglio Lino,2006(هاي مضر باشد پذیري اقتصادي در مواجه با شوك مناسبی براي انعطاف
هـا را   ي کالن اقتصاد که باعث ایجاد یک محیط مستحکم در اقتصاد شـده و اثـرات شـوك   ها مؤلفه

  ي خارجی، اشتغال.ها یبدهبه شرح زیر نام برد. ثبات ارزي، ثبات پولی، میزان  توان یمرا  دهد یمکاهش 

  ی نرخ ارزثبات یبکاهش 
 خـارجی  اسـعار  نـرخ  نوسانات کاهش تبع، به و اقتصادي ثبات ایجاد کشور در سازي مقاوم عوامل  از یکی
 انحـراف  ارزي، بهینـه  هـاي  سیاسـت  اتخـاذ  جهـت  منسجم رویه فقدان به توجه با و اساس این بر. است

 بـا  و شـده  بـدل  اي سرمایه کاالي به خارجی مبادالت تسویه وسیله از ارز و شده دیده ارز نرخ در شدیدي
ت. نوسـانات و اخـتالف قیمـت    اسـ  خودکرده به معطوف را تولید بخش هاي سرمایه سوداگرانه، بازار بروز

ي واردات و نا اطمینـانی در  ها نهیهزي در اقتصاد شده و از طریق افزایش ارزی ثبات یباسعار خارجی باعث 
هش دامنـه  . ثبات در نرخ ارز باعث کادهد یماقتصاد جهت تجارت خارجی اقتصاد را در معرض خطر قرار 

  .گردد یمي قیمت نفت براي اقتصاد ها شوكي خارجی و ها شوكاثرات 

  ي خارجیها یبدهکاهش 
پذیري است بـه ایـن دلیـل کـه یـک       معیار مناسبی براي سنجش مقاومت GDP نسبت بدهی خارجی به

منـابع  اي در جابجـایی   زا، دچار مشکالت عدیـده  هاي برون کشور با بدهی خارجی باال براي کنترل شوك
  .نماید ها را برآورد می پذیري در خنثی کردن شوك بنابراین این متغیر میزان انعطاف ؛است

  اشتغال
اهداف اقتصاد کالن، افزایش اشتغال و تحقق اشتغال کامل در اقتصاد است. بـر کسـی    نیتر مهمیکی از 

اده حـداکثري از  پوشیده نیست که رسیدن به حد اشتغال کامل، باعـث افـزایش رشـد اقتصـادي و اسـتف     
ي اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد، اقتصادي مردم بنیـاد اسـت. لـذا    ها یژگیو اساس برامکانات جامعه است. 

  موقعیت پایدار اقتصاد است.  دهنده نشاناشتغال الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی و 
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  ثبات پولی
ي مـالی  هـا  بحرانظام مالی است. سالمت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زیادي تابع میزان پایداري ن

) ثبات مالی شرایطی است 2001متمرکزند. به نظر دیویس( ها بانکي مالی در ها یثباتبر معضالت و  غالباً
 وجـود  بـه ي ها سکیرو  ها اتفاقکه در آن شرایط بحران مالی وجود نداشته باشد. بحران مالی خود پیامد 

. شواهد تجربـی  زند یمي اعتبارات ضربه گر واسطهآمده از وقایعی است که به جریان تخصیص سرمایه یا 
ي مـالی اسـت. در   رهایمتغي کالن اقتصادي و رهایمتغاز  متأثرکه ثبات مالی سیستم بانکی  کند یم دیتائ

هـا   نـرخ ارز، تـراز پرداخـت   یی مانند متغیر رشد اقتصادي ، تورم، درآمد ملـی،  رهایمتغبیشتر تحقیقات اثر 
هـاي قیمـت دارایـی     اند. به نظر متخصصان حوزه مالی حباب شده عنوان متغیرهاي کالن در نظر گرفته به

  ازجمله عوامل مؤثر در ایجاد بحران مالی هستند.
هاي مقامـات دولتـی و بانـک مرکـزي در اتخـاذ       شده مؤید آن هستند که تصمیم هاي انجام پژوهش

ي کنترل نرخ بهره بر ثبات مالی مؤثر است. افزون بـر تغییراتـی کـه در سـاختار قـانونی      سیاست پولی برا
داده، چگونگی اجراي مراحل اداري و اعمال  هاي بوروکراتیک رخ مقررات بانکی و نیز تغییراتی که در رژیم

هـاي   اتژيگیري توافقات و اجراي مقـررات در راسـتاي اسـتر    بر بودن فرایند تصمیم تغییرات و حتی زمان
جدید کمیته بال نیز بر ثبات مالی کشورها مؤثر است. بنابراین، مطالعات گویاي آن هستند که روند ثبـات  

هاي پولی و بانکی با تأثیرگذاري  هاي اتخاذشده در حوزه تنها از تصمیم ثباتی مالی در بخش بانکی نه یا بی
هاي مالی بانکی تأثیر  دآوري، کارایی و نسبتانداز، هزینه، سو گیرندگان، حجم پس مستقیم هم برطرف وام

ثبـاتی بخـش بـانکی و     تـرین عوامـل تأثیرگـذاري بـر بـی      ، بلکه متغیر کالن اقتصادي نیز مهمرندیپذ یم
  ).1390 آرانی، عبداللهی و شایگانیهاي مالی کشورها هستند( درنهایت برزو بحران

  نرخ تورم
یکی از متغیرهاي اساسی در تحقق ثبات پولی، کاهش نرخ تورم در اقتصاد است. اهمیت پایین بودن نرخ 

ها و کاهش اثرات رفاهی آن است. هرچه میـزان   تورم عالوه بر ثبات پولی، در خاصیت جذب اثرات شوك
  .ابدی یمي بیرونی کاهش ها شوكي رفاهی تحمیلی به اقتصاد ناشی از ها نهیهزتورم کمتر باشد 

  به بانک مرکزي از پایه پولی ها بانکسهم بدهی 
ها به بانک مرکزي نسبت بـه   هاي افزایش خطرپذیري اقتصاد، افزایش نسبت بدهی بانک یکی از شاخص

 86هاي اخیر، رشد چشـمگیري را شـاهد بـوده و بـه      . این شاخص در سالهاست آنمیزان ذخیره قانونی 
  رسیده است.  1391درصد در سال 

وضعیت مطلوب این شاخص نیز به دلیل اهمیت آن، کاهش آن به میزان حداقلی و نزدیک شدن بـه  
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تر، به دلیل تعمیق ناکافی بازار سرمایه و استفاده بانک مرکزي از عملیات بازار  صفر است؛ به عبارت دقیق
ی خود مال نیتأمرا جهت ی، ساختار بانکی استفاده از این نرخ بانک نیبي در نرخ بهره کار دستباز از طریق 

ی به بانک مرکزي بدهتسهیالت، موضوع  ارائهجاي افزایش کارایی در ساختار  مناسب تشخیص داده و به
  کند.  گذاري خود انتخاب می عنوان اولویت سیاست را به

درصـد در   23طور میانگین پایه پـولی   ، به1380-89هاي  مرکزي، طی سال بانکبر اساس آمارهاي 
اشته است. این در حالی است که رشد بخش واقعی اقتصاد بسـیار کمتـر از ایـن میـزان بـوده      سال رشد د

است. از سوي دیگر، انتشار پول پرقدرت به دلیل وجود ضریب فزاینده، نقش مهمی در افـزایش تکـاثري   
ایـن میـان   ناپذیر خواهد بود. در  هاي تورمی در اقتصاد کشور اجتناب تبع آن، بروز شوك نقدینگی دارد و به

به بانک مرکزي نقش مهم و بسزایی در پایه پولی دارد. کاهش این نسبت باعـث افـزایش    ها بانکبدهی 
  .گردد یمدر ثبات پولی کشور 

  سازي بخش تولید مقاوم
بودن اقتصاد است. افزایش تـوان   زا دروني مهم اقتصاد مقاومتی تکیه به توان داخلی و ها یژگیویکی از 

شـوك   الخصـوص  یعلي بیرونی ها شوكتولید اقتصاد و استحکام داشتن آن باعث افزایش توان مقابله با 
چنین سیستم و شـیوه   ي وارداتی و همها نهادهبه دلیل وابستگی بخش تولید به  اکنون هم. شود یمتحریم 

استحکام اقتصاد در برابر  شیبرافزاحکام تولید کشور عالوه پذیر است. با است تولید غیر کارآمد بسیار آسیب
  . گردد یمبه اقتصاد  واردشدهي مخاطرات اثرگذارها باعث افزایش توان بازیابی اقتصاد در صورت  شوك

بودن  انیبن دانشي، ور بهره: افزایش میکن یمي زیر استفاده ها شاخصبراي بررسی استحکام تولید از 
  .میکن یمي استفاده گذار هیسرما تاًینهاو  وکار کسبیت از تولید، بهبود فضاي اقتصاد، افزایش حما

  يور بهرهافزایش 
. بـا توجـه بـه منـابع     اسـت ي در اقتصـاد  ور بهرهاقتصاد افزایش  بخش استحکامعوامل  نیتر مهمیکی از 

ي باعث استفاده بهینه و کارا از منـابع شـده و میـزان تولیـد     ور بهرهمحدودي که در اختیار است، افزایش 
وري باعث افزایش تـوان بازیـابی اقتصـاد در     . افزایش بهرهدهد یمي تولید را کاهش ها نهیهزمحصول و 

وري کل عوامل تولید و  از شاخص بهره توان یمي ور بهره. براي سنجش شود یمرابطه با اقتصاد مقاومتی 
  تفاده نمود.شاخص شدت انرژي اس

  بودن اقتصاد انیبن دانش
ـ توزبنیان اقتصادي است که بر اسـاس تولیـد،    دانش اقتصاد، OECDطبق تعریف  و کـاربرد دانـش و    عی
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 .رندیگ یمتوجه خاص قرار  مورد هیپا دانشدر دانش و صنایع  يگذار هیسرماو  گرفته شکلاطالعات 
اقتصاد بر دانش باعث افزایش توان بازیابی اقتصاد و همچنین افزایش توان جهش به جلو بعـد از   اتکا

از  تـوان  یمـ ي اقتصـاد از دانـش   اتکـا ي بیرونی در اقتصاد اسـت. بـراي سـنجش میـزان     ها شوكوقوع 
یـد  یی مانند نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی و نسبت هزینه آموزش بـه تول ها شاخص

  ناخالص استفاده نمود.

  افزایش حمایت از تولید
سازي اقتصاد توجه به ساخت داخلی و حمایت اقتصـاد از   ترین راهبردهاي کالن جهت مقاوم یکی از مهم

  .ابدی یمکه هرچه حمایت از تولید بیشتر بشود، استحکام در تولید افزایش  نحوي تولید است. به

  يگذار هیسرماافزایش 
ي از طریق ایجاد ظرفیت تولیدي باعث رشد کشور شـده و در هنگـام وقـوع شـوك     گذار هیسرماافزایش 

. نـرخ تشـکیل   دهـد  یمها را افزایش  ظرفیت کشور براي مقابله با شوك و توان بازیابی اثرات منفی شوك
دهنـده ظرفیـت کشـور بـراي      انـداز نشـان   گذاري در کشور و نرخ پـس  میزان سرمایه دهنده نشانسرمایه 

  گذاري است. گیري از وجوه جهت سرمایه بهره

  سازي در عرصه حاکمیت مقام
سزایی در رشد اقتصاد دارد حوزه حاکمیت در کشـور   و نقش به گذارد یمیی بر تقویت اقتصاد اثر ها عرصهیکی از 

گـذاري و   عرصه حاکمیت از آن منظـر کـه در مقـام سیاسـت     قتدار سیاسی عالیه است.است. حاکمیت به معنی ا
حکومـت   سازوکاري حکومت را تعیین کند. چگونگی تعیین سازوکارهااقتدار و تسلط بر تمامیت کشور است، باید 

اقتصـاد   حاکمیت در کننده نییتعاقتصادي کشور دخیل است. نقش  استحکامپذیري و یا  و نهادهاي آن در آسیب
  عدالت  بررسی نمود. - 2حکمرانی خوب  - 1در دو  حوزه:  توان یممقاومتی را 

  حکمرانی خوب
توسعه  که یدرحالاي جدید در توسعه کشورهاي  عنوان نظریه و سازوکار نهادها به ساختحکمرانی خوب و 

ی و اداري بـر  حکمرانی خوب عبارت است از اعمال قدرت اقتصادي، سیاسـ  .زمانی بود همحصول این باز
که  در حقیقت در این دوره بیش از آن .)1383 خیرخواهان، و میدريی(اثربخشاساس قانون، پاسخگویی و 

کمیت دولت و تأثیرات آن بر کارایی اقتصادي مطرح باشد، کیفیت دولـت و اثـرات اقتصـادي آن مطـرح     
 .شود می
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  عدالت محور اقتصاد مقاومتی
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در تبیین نظري اقتصاد مقاومتی عدالت محور بودن آن اسـت؛ بـه عبـارت    

ها از خود مقاومت نشان داده و همـواره در مسـیر    بهتر اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که در مقابل شوك
توان به دو معنـا   را میتوسعه عدالت محور ، اما این توسعه و رشد عدالت محور است. قراردادرشد و توسعه 

اي که در آن بین تمامی ابعاد اقتصادي، سیاسی و فرهنگی توسـعه، همـاهنگی    تعبیر نمود: نخست، توسعه
اي کـه هـم در حـوزه     شـده اسـت و دوم، توسـعه    و سهم هر یک از این ابعـاد در نظـر گرفتـه    برقرارشده

اصلی موردتوجـه   ضابطهعنوان  دالت را بهریزي و هم در حوزه اجرا و مدیریت خود، ع و برنامه يگذار هدف
(عرب بایست نهادینه شـود  در بعد اقتصادي که در سایر ابعاد جامعه نیز می فقط نهدهد. عدالتی که  قرار می
  ).1387اسدي 

 :استبنابراین، توسعه اقتصادي عدالت محور داراي معیارهاي زیر 
  .و اجتماعی خواهد بود نتیجه آن، افزایش سطح رفاه و ارتقاي کیفیت زندگی فردي -
بخشی اموال در زندگی فردي و اجتمـاعی و همچنـین ارتقـاي     موجب تقویت جایگاه قوامی و استحکام -

  ).گردد(معیارهاي عدالت تخصیصی اقتصادي می هاي داراییحداکثري در بازدهی اموال و 
ناشـی از کـار خواهـد    موجب بهبود توزیع درآمد و تطابق بیشتر جریان انتقال مالکیت با معیارهاي حق  -

  .)شد(معیارهاي عدالت توزیعی
اجرایـی در   هـاي  سیاسـت شود معیارهاي ارزیابی و سنجش تطـابق راهبردهـا و    که مالحظه می گونه همان

  .تر از این معیارها در توسعه اقتصادي به مفهوم معمول آن است توسعه اقتصادي عدالت محور بسیار وسیع
و اهداف نظام جمهوري اسالمی است. بنـا بـر معـارف     ها آرماناز تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعی 

دوامـی نـدارد. تحقـق عـدالت و بنـاي       عدالت یباسالمی ما، حکومت با کفر باقی خواهد ماند اما با جور و 
اقتصاد و روابط اقتصادي بر مبناي عدل ضامن استحکام و تداوم نظام خواهد بود. با اجراي عدالت شکاف 

  و استحکام اجتماعی بین افراد جامعه رخ خواهد داد. داکردهیپراد جامعه کاهش طبقاتی بین اف
ي هـا  دهـک ترین راهبردها در تحقق عدالت اقتصادي توزیع یکنواخت درآمدها در میان  یکی از مهم

جامعه است. هرچه نابرابري درآمدي در جامعه کمتر باشد، باعث افزایش رشد اقتصادي و یکی از عوامـل  
. از شـود  یمـ ي بالقوه در اقتصـاد  ها تیظرف. نابرابري باعث نادیده گرفتن هاست شوكبعد از وقوع بازیابی 

. طبـق گـزارش مجمـع جهـانی     شـود  یمي اجتماعی در اقتصاد ها بحرانطرفی خود نابرابري باعث ایجاد 
در صـدر   2014مخـاطره در چندسـاله اخیـر بـوده اسـت و در سـال        نیتر مهماقتصاد، نابرابري درآمدي 

  المللی قرار دارد. مخاطرات بین
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  گیري  بندي و نتیجه جمع
سـاخت اقتصـاد    نانوشـته ي اقتصاد از اصول اولیه در ساخت هر اقتصادي است. یکی از اصـول  ساز مقاوم

ي هـا  بیآسـ باشـد کـه در برابـر     شـده  یطراحـ ي ا گونه بهاست این است که ساختار و نظام اقتصاد کشور 
خود را تـرمیم کنـد. در ایـن میـان توجـه بـه نقـاط         سرعت بهاحتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند 

 5پـذیر اقتصـاد در    سازي بسیار با اهمیت است. لذا ما با بررسی نقاط آسیب پذیر اقتصاد جهت مقاوم آسیب
از  عبارتنـد حـوزه   5ایـن   سـازي اقتصـاد پـرداختیم.    محوزه کالن به ارائه راهبردهاي کالن جهـت مقـاو  

سـازي محـیط کـالن اقتصـاد و      سازي تجارت خـارجی، مقـاوم   آوري مقاوم سازي بخش دولت، تاب مقاوم
  سازي در عرصه حکومت. مقاوم تاًینهاسازي بخش تولید و  مقاوم

 منابع 
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پراکسی از اقتصاد مقاومتی  عنوان بهاقتصادي  تیفنرسنجش میزان 
و بررسی الگویی اساسی جهت عملیاتی کردن راهکارها در مدیریت 

 اقتصادي(رویکرد منطق فازي)

 ***سحر ستایش، **محمد نبی شهیکی تاش، *وحید جاللوند

 چکیده
 چالش و شرایط با برخورد در ویژه به اقتصاد، مدیریت براي مشخص الگوي فقدان مسئله ما در کشور

 فشـارهاي  بـه  واکـنش  در مقـاومتی  اقتصـاد  است. بدین جهـت مفهـوم   درك قابل سادگی به ان،بحر

 یـا  کنـد  خـارج  چالش از را مسائل از بسیاري شد تا مطرح کشورمان، اقتصادي يها میتحر و اقتصادي

نکنند. هدف از این مطالعه، شناخت و بررسی میـزان   پیدا را اهداف بر اثرگذاري منفی فرصت اه شچال
 فنرتادبیات  اشاره به اشد. در این راستا ضمنب یا در عملکرد اقتصاد مقاومتی کشور مه هاثرگذاري مؤلف

پراکسی از میزان عملکرد بهینه اقتصاد مقاومتی، ابتدا در مدلی بهینـه و بـا تکنیـک     عنوان به اقتصادي
منطق فازي این میزان مورد سنجش قرار گرفته شد تـا بـه کمـک آمـار و اطالعـات موجـود، الگـوي        

اي مهم در چهار محور اساسی بررسی و تحلیـل نمـاییم.   ه هپیشنهادي اقتصاد مقاومتی را با اعمال مؤلف
هد که اثر ضریب جینی و نرخ تورم بر میزان عملکرد اقتصاد مقاومتی منفی و سـایر  د یا نشان مه هیافت

ود کـه  شـ  یمتغیرها از جمله رشد اقتصادي و کارایی نظام مالیاتی، اثر مثبـت دارد. همچنـین، گفتـه مـ    
دگی را هنـ د ح% باالترین قدرت توضی99اري حداقل د اکارایی نظام مالیات و ضریب جینی در سطح معن

 نیتـر  مهـم اي بررسـی شـده   هـ  لبر میزان عملکرد اقتصاد مقاومتی دارست. در نهایت با توجه بـه مـد  
  راهکارها و راهبردهاي عملیاتی معرفی شده است.

 اقتصادي، ضریب جینی، کارایی نظام مالیاتی، منطق فازي. فنرت: اقتصاد مقاومتی، کلید واژه

  مقدمه. 1
 فراروي همواره که است اي دغدغه اسالمی نظام اهداف و اصول با ناسبمت نهادهاي و ساختارها طراحی

                                                        
وري اقتصــادي ســازمان اوقاف(نویســنده مســئول)  کارشناســی ارشــد علــوم اقتصــادي، کارشــناس بهــره  دانــش آموختــه *

vahid.jalalvandd@gmail.com 
 Mohammad_tash@eco.usb.ac.irدانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان،  **

 Saharse171@gmail.comدکتري مدیریت مالی از دانشگاه مانی توباي کانادا،  ***
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 تشدید اسالمی انقالب وقوع از پس خصوصاً دغدغه است. این بوده اسالمی نظران و صاحب اندیشمندان

 عنـوان  تحـت  عمـومی  خواسـت  است. چنین پذیرفته صورت به آن نیل براي فراوانی هاي تالش و شده

 بیانات ایشان، بر مبتنی و یافته نیز انعکاس انقالب رهبري کالم در پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي طراحی

الگوست.  داشتن موفق، اقتصاد مقاومتی اساسی هاي ویژگی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است. بنابراین از
 چـالش و  شـرایط  بـا  برخورد در ویژه به اقتصاد، مدیریت براي مشخص الگوي فقدان مسئله ما ایران در

 مواجـه  غـرب  تحریم همه جانبه مهم چالش با که حاضر وضعیت است. در درك قابل سادگی به بحران،

 الگویی فقدان دشمنان، اقدامات با براي مواجهه انجام شده انکار غیرقابل هاي تالش همه وجود با هستیم،

 ها چالش یا کند خارج چالش از را مسائل از بسیاري تا شود احساس می اقتصادي مدیریت براي راهبردي

  نکنند.  پیدا را اهداف بر اثرگذاري منفی فرصت
 کشـورهاي  بـا  اقتصادي ارتباط و تعامل کیفیت که است اسالمی الگوي یک مقاومتی اقتصاد الگوي

 ضعف نقاط پوشش و کشور اقتصاد داخلی اوضاع به ناظر سویی از که اي گونه به کند می تعیین را خارجی

 متجاوز کشورهاي از را ملت شده پایمال حقوق داخلی، قوت اقتصاد نقاط بر اتکا با دیگر سوي از و است

  ).1392است(جاللوند؛ شهیکی تاش؛ بشر هدایت ساز زمینه و کرده استیفا
هـا   دهد که این شاخص ) نشان می1367هاي اقتصادي در سال پایانی جنگ( مطالعه وضعیت شاخص

هاي جنگ رسیده بود؛ که شاید بتوان ادعا کرد که ایـن وضـعیت    تمام سال ترین میزان خود در به بحرانی
هـا و   نامطلوب اقتصادي ناشی از فقدان الگویی از اقتصاد مقاومتی بوده اسـت. تحـوالت جهـانی، تحـریم    

سـازي الگـوي اقتصـاد     کند کـه بـه تـدوین و پیـاده     ها در مدیریت اقتصادي کشور اقتضا می وجود چالش
 بـه  مـؤثر  و مفیـد  راهکارهـاي  پیش و به صورت عملیاتی پرداخته شود. بنابراین اجراي مقاومتی بیش از

 صـورت  در کـه  شود طراحی شکلی به نیز کشور اقتصادي ساختار تا است ضروري تهدید کاهش منظور

 که دید باید کرد. بدین جهت ابتدا عبورها  آن از هزینه نیکمتر بتوان با ها میتحرو  دهایتهد شدن اجرایی

  شود. بیان مقاومتی اقتصاد راهکارهاي سپس دارد، قرار اقتصادي از نظر وضعیتی چه در کشور
مطالعات سابق خواهـد  ادبیات موضوعی و مروري اجمالی بر  ابتدا دوم بخش در، پس مقدمه رو این از

و  سیاسـتی یک الگوي  که در مدل اول طبق شود؛ می مبانی نظري پرداخته بررسی به . در بخش سومشد
پراکسـی از   عنـوان  بـه اقتصـادي   فنـرت و کابرد مهندسی فازي، میـزان  ثر ؤمهاي  با در نظر گرفتن مؤلفه

شود.  شود؛ نیز در ادامه الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی برآورد و تحلیل می اقتصاد مقاومتی سنجیده می
به بحث پرداخته و در نهایت  آمده، عمل به هاي بررسی از حاصل نتایج به توجه با ،چهارم در بخش سپس

و  گیـري مـدیریت اقتصـادي    عملیاتی کـردن راهکارهـا جهـت اصـالح نظـام تصـمیم       براي پیشنهاداتی
  .دگرد می ارائه کشورهاي توسعه  سیاست



  355...                 یو بررس یاز اقتصاد مقاومت یعنوان پراکس به يفنریت اقتصاد زانیجش مسن

 مروري بر مطالعات انجام شده ادبیات موضوعی و  .2
دشـمنان   هـاي  تـالش  بـه  بتنسـ  و کرد مقاومت دوره این در باید که است معنی این به مقاومتی اقتصاد
 رضا دوره شود. در کشور اقتصاد متوجه امر همین جریان در تلفات نیکمتر تا داشت، مناسبی العمل عکس

 سیاسـت اقتصـادي   نیز ایران اقتصادي سیاست و صنعت الگوي و داري ًسرمایه کامال ایران اقتصاد شاه،

 هرچیـزي  که شد می ایجاد صنایعی باید اقتصادي نظام این در دیگر عبارت به بود، ها نئوکالسیک مکتب

 از داشت، وجود که چیزي هر روش این در شود؛ مبدل مدرن اي جامعه به و شده طرد است، باید سنتی که

 صـنعتی  که نکته این ذکر کرد. با می تغییر باید موارد دیگر و و فرهنگ حجاب تا گرفته، اقتصاد و صنعت

 بـومی  دیـدگاه  از شدن صنعتی شده بود و طرح کشور براي ها غربی سوي از رضاشاه دوره در ایران شدن

 غـرب  بـه  وابستگی کاملی کلی طور به که آمدند وجود به صنایعی راستا همین در بنابراین نداشت، وجود

 سلسـله  ایـن  از غـرب  هدف و شد یم تأمین ها غربی سوي از سنگین صنایع و اولیه مواد داشتند. قطعات،

 اقتصاد براي ضایعاتی بود، کرد تعریف ایران براي غرب روشی بود. درها  آن شیوه اقتصاد به اداره اقدامات،

 ویژگی با کارخانه 800 به نزدیک غربی هاي روش از با الگوگیري آن از بعد که آمد وجود به ایران درونی

 معکوسی رشد آن تأثیر تحت هم هاي کشاورزي فعالیت آن از پس و گرفت شکل وابسته طور به و غربی

 حاصل درآمد به وابستگی یکی دارد؛ وجود جهت دو به خارج به وابستگی اقتصاد، از شکل این کرد. در پیدا

 اولیه مواد و مصرفی کاالهاي تا واردات انجام دیگري و شود انجام واردات اینکه براي خام نفت از صادرات

ها، متوجـه   و مرور آن اقتصاد مقاومتیامون بحث با دقت در مطالعات انجام شده پیرشود.  تأمین ها کارخانه
بررسـی  خارج از کشور انجام شـده اسـت.   داخل و در اندکی  یمطالعات هاي گذشته سالشویم که طی  می

ها در ارتباط با یکـدیگر و الگـوي اقتصـاد مقـاومتی کمـک       تواند به نقش و تأثیر مؤلفه مطالعات سابق می
 شود. میمطالعات انجام شده  بر اهم مروريدر این بخش نماید؛ بنابراین 

 جایگـاه  تعیـین  و اثربخشـی  میـزان  بررسـی عنوان  اي تحت در مقاله؛ )1392(جاللوند؛ شهیکی تاش
بـه بررسـی    فـازي  AHP، بـا اسـتفاده از تکنیـک    مقاومتی اقتصاد تب درجه میزان در اثرگذار هاي مؤلفه

 تأثیرگذار، هاي شاخص بین ت آمده نشان داد که درند. نتایج به دسپرداخت اقتصاد مقاومتیثر بر ؤعوامل م
 هـاي  شـاخص  بـه  نسـبت  اولویت باالترین در 0.484 وزن با واردات کاهش هدف با اتکایی خود شاخص

 و المللـی  بـین  و سیاسـی  مدیریت اجتماعی، و فرهنگی مدیریت هاي نظام کلی طور به و .دارد قرار دیگر
 درجـه  میـزان  بـر  را اثر بیشترین 0.136و  0.268 ،0.596 نهایی وزن با ترتیب به اقتصادي مدیریت نظام
  باشند. می دارا مقاومتی اقتصاد تب

)؛ در بررسـی تـوان سیاسـت اقتصـاد بـه جهـت سـازگاري و        2011)و (2008و همکاران ( 1بریگاگلیو

                                                        
1. Briguglio 
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(تـوان  1اقتصـادي  فنـرت کننده و مخالف، از اصطالح  هاي اقتصادي تخریب آثار شوك ایستادگی در مقابل
رهیافـت بـه میـزان     هاي خارجی) استفاده کرده است. او در نگاه دیگر ایـن  روبه رو شدن اقتصاد با شوك

پذیري ذاتی  کند که از تفاوت میزان آسیب هاي خارجی اشاره می ریسک تخریب شدن اقتصاد بر اثر شوك
  شود.  اقتصادي حاصل می فنرتاقتصاد کشور با 

 هـا  شـوك گیري جهندگی اقتصادي در مقابـل حـوادت و    تعریف و اندازه)؛ در مقاله خود به 2004(2رز
 شدن منعطف یا جذب براي سیستم یک ظرفیت یا اقتصادي اشاره به توان فنرت اشاره دارد. او در تعریف

 اقتصـادي  فنـرت شد.  قائل تفاوت اقتصادي فنرت نوع دو میان باید یا زیان دارد. همچنین خطر برابر در

 فنرتعادي اشاره دارد که ذاتی یک اقتصاد است و سیاست ساخته نیست.  شرایط در تواناییذاتی که به 

که  کند یماشاره  عادي، تالش فوق و ابتکار قوه از ناشی بحران شرایط در انطباقی که به توانایی اقتصادي
نهایـت بـه دو    اسـت. و در  ساخته کامالً سیاست بلکه ندارد، وجود خود خودي به اقتصادي فنرت نوع این

 مقاومـت  ارتقاي طریق از پذیري آسیب کاهش نیز شکست و احتمال کاهش براي 3راهبرد مدیریت بهبود

از  کـه  خانوارهـایی  و هـا  بنگـاه  به جانبی يها کمک سازي فراهم جهت در 4و اقدامات تسکینی اقتصادي
  کند. اند اشاره می شده متأثر پیش آمده شرایط

الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران(مبتنی با عنوان  اي در مقاله؛ )1391( سیف
را مـورد بحـث    اقتصادي پرداخته و الگوي مربوط فنرتادبیات ، به بررسی بر دیدگاه مقام معظم رهبري)

 جمهـوري  مقـاومتی  اقتصـاد  ادامه نیز به بحث ریسک تخریب اقتصاد ملـی و مفهـوم  . در قرار داده است
بیشتر تأکیـد بـر   دست آمده،  . نتایج بهشود پرداخته می رهبري معظم مقام بیانات به با توجه ایران اسالمی

هاي دولتی و مردمی، تحـول در شـرایط    شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی دارد که استفاده از همه ظرفیت
، توانمندسازي بخش خصوصی و کاهش وابستگی بـه نفـت   44هاي اصل  اقتصاد از طریق اجراي سیاست

  .هاست آناز جمله 

  مبانی نظري  .3
  دي و برآورد (مدل اول)اقتصا فنرتمهم  هاي مروري بر مؤلفه

است؛ از ایـن رو در ایـن    شده رایج اقتصادي ادبیات در متفاوتی و متنوع تعابیر مقاومتی اقتصاد موضوع در
اقتصـادي پرداختـه و از طریـق بررسـی      فنرتبخش به جهت بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی، به ادبیات 

) سـنجیده  1384-93هاي( اقتصادي طی سال فنرتنظري الگوي به دست آمده و  مهندسی فازي، میزان 
  شود. می

                                                        
1. Economic Resilience 2. Rose 
 

3. Recovery Management 4. Mitigation 
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  )ERاقتصادي( تیفنر .1.3
مفهوم بـه   نیتر کینزدکه خود  باشد یمخارجی  يها شوك با اقتصاد شدن رو روبه اقتصادي؛ توان تیفنر

 دو بـه  اقتصادي فنرت اصطالح که دارد می بیان اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور ماست. بریگاگلیو

 رود: می کار به مفهوم
 خارجی؛ کننده تخریب اقتصادي يها شوك از سریع بهبود براي اقتصاد توانایی اول،
  .ها شوك این آثار برابر در ایستادگی براي اقتصاد توانایی دوم،

  است: اساسی چهار عامل شامل که کرده پیشنهاد اقتصادي فنرت سنجش براي را چارچوبی بریگاگلیو
 شـدن شـوك   وارد هنگـام  کـه  است مربوط اقتصادي فنرت به علت بدان اقتصادي؛ کالن ) ثبات1

 مانور براي زیادي جاي ضعیفی باشد، وضعیت در ثبات نظر از کالن اقتصاد اگر اقتصاد به منفی اقتصادي

 چنین آثار از را اقتصاد تا بود نخواهند کارامد بسیج منابع در مالی و پولی يها استیسبنابراین،  ندارد؛ وجود

 کـالن  اقتصـاد  ثبات جهت از اقتصادي فنرتسنجش  براي را متغیر سه بریگاگلیو کنند. حفظ شوکهایی

 و تـورم  هـاي  نرخ مجموع داخلی، ناخالص تولید به مالی نسبت کسري سه شاخص دهد؛ این می پیشنهاد
  .است داخلی ناخالص تولید به کسري خارجی نسبت و بیکاري(نرخ فالکت)

کـردن   قـادر  طریـق  از هـا  ك شو منفی آثار با برخورد در اقتصادي هر براي خرد؛ بازارهاي ) کارایی2
 عنوان به بریگاگلیو .است برخوردار اساسی اهمیت از جایگزین يها استفاده به منابع بازتخصیص به اقتصاد

اعتبـار، کـار و   تنظیم «که  را آزادي اقتصادي جهانی شاخص از قسمتی بازاري کارایی براي جانشین یک
 میان کارایی با و رقابتی آزادانه، بازارها که سنجد می را میزانی شاخص دهد. این می قرار است،» بازرگانی

 و هاي تنظیمی محدودیت تأثیر تا است شده معرفی منظور این براي این شاخص کنند. می عمل کشورها
 و بازار مـالی  کارایی بر شاخص کند. این گیري اندازه را بازار عملیات و رقابت روي هاي بوروکراتیک رویه
  .است شده متمرکز تجاري کنترل بر بوروکراتیک کنترل درجه نیز و کار بازار

 از لـذا  مناسـب و  هـاي  سیاسـت  گیـري  شکل براي مهم بسیار هاي زمینه جمله از خوب؛ ) حکمرانی3
 شـامل:  کـه  دهـد  می پوشش قرار تحت را زیادي مسائل عامل این. است اقتصادي فنرت الینفک عناصر
 الملـل  بین تجارت چارجوب در مناسب و مشارکت المللی بین و داخلی امنیت مالیکت، حقوق گذاري، قانون

 را اجتمـاعی  و اقتصـادي  اوضـاع  توانند می راحتی به مخالف يها شوكخوب  حکمرانی غیاب در. شود می
 شـاخص آزادي  از بخشـی  بریگاگلیو. شد خواهد تشدید اقتصادي پذیري آسیب آثار رو، از این کنند؛ مختل

 خـوب  حکمرانـی  شـاخص  عنوان به دارد تمرکز مالیکت حقوق امنیت و مشروع ساختار بر که را اقتصادي
 معنوي، مالیکت حقوق از حمایت ها، طرفی دادگاه بی قضایی، استقالل بر شاخص این. است کرده انتخاب

  .دارد داللت قانونی و سیاسیسیستم  جامعیت و نظامیان دخالت عدم
 آن در که اشاره دارد وضعیتی به عامل این. است اقتصادي فنرت دیگر مهم مؤلفه اجتماعی؛ ) توسعه4
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 ناشی تأخیر بدون باشند قادر هاي اقتصادي دستگاه که طوري به باشد، توسعه یافته کامل طور به جامعه یک
 انسـجام  بـه  توان می هچنین را اجتماعی توسعه. دهند نشانخود  از مؤثري عملکرد مدنی، هاي ناآرامی از

 را هاي جمعی رهیافت خود که دهند رخ توانند می شرایطی در اقتصادي هاي محاوره .کرد مرتبط اجتماعی
 توسـعه  بـراي  بریگـاگلیو . استفاده کنند مخالف يها شوك با مواجهه در درستی هاي سنجه سازند که قادر

  ) استفاده کرده است.HDIدر شاخص توسعه انسانی( مندرج بهداشت و موزشآ هاي شاخص از اجتماعی
  

  اقتصادي  فنرتاي مؤثر در مدل جهت سنجش میزان ه همحاسبه و ارتباط مؤلف نحوة .1جدول 
متغیرهاي توضیحی در 

  تخمین مدل
شاخص برآورد متغیر با دقت 

  هاي موجود به داده
ارتباط با متغیر 

  توضیحات  وابسته

 
 کالن اقتصاديثبات 

 
 
 
 

 کارایی بازارهاي خرد
  
  
  
  

 حکمرانی خوب
  
 

 توسعه اجتماعی
 

الف) نسبت کسري مـالی بـه   
  تولید ناخالص داخلی

  
ب) نســبت شــاخص فالکــت 

  ایران به جهان
  

 کـل  وري بهـره  رشد مجموع
 ارزش رشـد  نـرخ  و صنایع در

  قبل سال به نسبت سهام بازار
  
  

آزادي اقتصــــادي/ حقــــوق 
و مالکیـــــــت/ قـــــــانون 

  سیاستگذاري خوب و...
  

  شاخص توسعه انسانی

  منفی
  
  
  منفی
  
  
  مثبت
  
 
  
  
  مثبت
  
  
  مثبت

*در کشوري که ثبات کالن اقتصادي 
تـوان در   باشد بـه راحتـی مـی    زیاد می

هاي منفی خارجی مـانور   مقابل شوك
هـاي مـالی و    داد و همچنین سیاسـت 
  شود. پولی، کارآمدتر ظاهر می

  
 معرفی منظور این براي *این شاخص

هـاي   تـأثیر محـدودیت   تـا  اسـت  شده
 روي هاي بوروکراتیک رویه و تنظیمی

 گیـري  انـدازه  را بازار عملیات و رقابت
  کند.

  
 يهــا شــوك*در غیــاب ایــن عامــل، 

 اوضـاع  تواننـد  مـی  راحتـی  به مخالف
  کنند؛ مختل را اجتماعی و اقتصادي

  
به انسجام اجتماعی اشاره  عامل *این

ــه ــوري دارد؛ ب ــه ط ــتگاه ک ــاي  دس ه
 ناشی تأخیر بدون باشند قادر اقتصادي

 مـؤثري  عملکرد مدنی، هاي ناآرامی از
ــان  از ــود نش ــد خ ــادر و . دهن ــه  ق ب

ــا مواجهــه درســت در هــاي ســنجه  ب
  داشته باشد. مخالف يها شوك

  منبع: مطالعات محقق
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 فنـرت اقتصادي کشور، با توجه به رابطه میـان   فنرتبنابراین پس از بررسی عوامل مؤثر در سنجش 
)، نسبت شاخص FD/GDPاقتصادي با متغیرهاي توضیحی، نسبت کسري مالی به تولید ناخالص داخلی(

)، کـارایی بازارهـاي   GF)، شـاخص آزادي اقتصـادي یـا حکمرانـی خـوب(     MIفالکت ایران بـه جهـان(  
 عنـوان  بهاقتصادي را که  فنرتنظري  وبچارچ) توانستیم در HDI) و شاخص توسعه انسانی(EMMخرد(

پراکسی از میزان اقتصاد مقاومتی به  روش تکنیک کاربردي منطق فازي برآورد نماییم. در نهایـت مـدل   
  :1سال اخیر مورد استفاده قرارگرفته شد 10اقتصادي طی  فنرتزیر جهت سنجش میزان 

∗ER  (مدل اول) = F(FD/GDP,MI, GF, EMM, HDI) 

 مبانی نظري منطق فازي .2.3

  روش شناسی منطق فازي و محاسبات نرم .1.2.3
در  if-thenمحاسبات نرم یک روش جدید محاسباتی به کمک تخصص انسان در راستاي ایجـاد قواعـد   

هاي شاخص ذهن انسان را براي استدالل و فراگیري در یـک   راستاي حل مسائل واقعی است که توانایی
اسـت.   نانیعدم اطم طیبراي اقدام در شرا اي هیمنطق فازي نظر آورد. گرد هم میمحیط نامعین و نادقیق 

 چنانچـه  و مبهم هستند، قیرا که نادق ییها ستمیو س رهایمتغ م،یاز مفاه اريیبس باشد یم قادر هینظر نیا
استدالل، استنتاج، کنترل و  براي را نهیببخشد و زم یاضیبندي ر است، صورت نیاغلب چن تیدر علم واقع

  ).1965 ؛زاده  د(لطفیفراهم آور نانیعدم اطم طیدر شرا ريیگ میتصم
فـازي و   هـاي  مجموعـه  از تئـوري  یاقتصادي و مـال  هاي نهیدر زم یتجرب هاي لیاز تحل اريیدر بس

ـ مرسـوم، منطـق فـازي از ن    پارامتري هاي . بر خالف روششود یمهاي منطق فازي استفاده  مدل بـه   ازی
ـ یزبـان طب  فاتی. منطق فازي توصکند یاجتناب م مربوطهی عیتوز محض و فروض یاضیسازي ر مدل  یع

ـ نما یترجمه م کند، یماستفاده  یاضیمدل ر کیکه از  یتمیرا به الگور ريیگ میتصم هاي استیس ـ ا .دی  نی
هاي قسـمت فـرض، اعمـال     اعمال عملگر فازي بر روي بخش ،ها ورودي سازي شامل فازي یمدل نیچن

و  MATLAB). که مراحل فوق به کمک نرم افزار 1389(کیا؛ است ییزدا استدالل و فازيروش داللت، 
 .گردد یم حیدر ادامه تشر شناسی فازي است روش نیتر جیرابه کمک روش استنتاج فازي ممدانی که 

  استدالل فازي ستمیس .2.2.3
ـ ا«رسـد. قـوانین    کند و به جواب مـی  ا استفاده از قوانین استدالل میانسان ب را بـه هـم مربـوط    » هـا  دهی

 دانـش افـراد خبـره بـا اسـتفاده از قواعـد اسـتخراج        معموالًنیز استدالل فازي  هاي ستمیدر سسازند.  می

                                                        
  شود. تخمین زده می  MATLABوExecl مدل سیاستی مد نظر به کمک نرم افزارهاي  .1
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قواعـد   نیاستنتاج از ا که دهد. یم لیفازي را تشک  قاعده گاهیپا کیقواعد،  نیاي از ا گردد و مجموعه یم
استدالل فـازي از پـنج    هاي ستمیس ،یبه صورت کل .ردیگ یاستدالل فازي صورت م ستمیبا استفاده از س

 نمایش داده شده است. 1، که در شکل گردد یم لیتشک یبخش اصل
  

  
  استدالل فازي ستمیاجزاي س .1شکل 

  .1392منبع: جاللوند،
  

ـ  قـرار  دانـش  گاهیمجموعه تحت عنوان پا کیداده را در  گاهیقاعده و پا گاهیمعموالً پا در  .دهنـد  یم
ـ گرد شنهادیهاي فازي پ از استنتاج یمنطق فازي، انواع مختلف اتیادب هـا   آن نیتـر  معـروف اسـت و از   دهی
 سـتم یحاضـر س   ) هسـتند. در مقالـه  1977( 2یاستدالل ممدان ستمیو س )1985( 1استدالل سوگنو ستمیس

ـ در  ستمیس نیي استنتاج ا ) نحوه1که در شکل ( ردیگ یقرار م استفاده مورد یاستدالل ممدان  گـاه یپا کی
 ،y،وجـی خر ریمتغ کیبخش فرض و  در )x1,x2,x3,x4,x5( ورودي، با بردار ریمتغاستفاده پنج قاعده با 

 . گردد یمشاهده م جهیبخش نت در
اسـتدالل   سـتم یس نیا آنگاه فازي) در -استنتاج از قواعد اگر اتیاستدالل فازي (عمل ییمراحل اجرا
  است: ریفازي به شرح ز

ـ م آن جهیکه در نت در بخش فرض تیورودي با توابع عضو ریبردار متغ  سهی. مقا1 ـ  تیعضـو  زانی  ای
ـ آ یبه دسـت مـ   یزباني ها برچسب ایهاي فازي  از مجموعه کیبا هر  ریسازگاري متغ گـام اغلـب    نی(ادی

  ).شود یم دهیفازي سازي نام
(معمـوالً  نرم -T ورودي در بخش فرض بـا اسـتفاده از عملگـر    رهايیمتغ تیعضو ریمقاد بی. ترک2

  .دیآ یم دست هر قاعده به »کیتحر  قوه«آن  قیعملگر حداقل) که از طر

                                                        
1. Mamdani inference system 2. Sugeno inference system 
 

پایگاه 
 قاعده

پایگاه 
 داده

 فازي زدایی
 سازيفازي

 سازيواحد تصمیم
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به دست آمـده   کیتحر  ورودي با توجه به قوه رهايیاز متغ کیفازي مناسب براي هر  جینتا دی. تول3
  .جهیهاي فازي بخش نت مجموعه و

 یـی فـازي زدا  گـام  نی(احیصر یخروج کی دیاز قواعد و تول کیفازي به دست از هر  جی. ادغام نتا4
  عـه دو قاعـده متفـاوت بـا مجمو    ورودي، ریمتغ کیممکن است با  جیدر هنگام ادغام نتا ).شود یم دهینام

ـ مختلف تحر هاي کیتحر  قوه زانیبا م جهیدر بخش نت کسانیفازي  ـ گردنـد، کـه در ا   کی حالـت بـا    نی
 مجموعـه  نیمربوط به ا کیتحر  ) قوهممیمناسب(اغلب اوقات عملگر ماکز نرم -S عملگر کیاستفاده از 

  .دیآ یبه دست م فازي
ادغام و  گریکدیرا با  جینتا توان یم یهاي فازي خروج هر داده در مجموعه کیتحر  قوه نییپس از تع

هـا ماننـد    از آن یاند که به برخ شده شنهادیپ یمختلفیی زدا هاي فازي را محاسبه نمود. روش حیصر جینتا
(کیـا؛  اشاره نمود توان یسطح م نیتر بزرگروش ارتفاع و روش مرکز  سطوح، ها مجموعمرکز سطح، مرکز 

1389.(  

  سازي فازي .3.2.3
)، نسـبت شـاخص   FD/GDPنسبت کسري مالی به تولیـد ناخـالص داخلـی(    هاي شاخصدر این تحقیق 

)، کـارایی بازارهـاي   GF)، شـاخص آزادي اقتصـادي یـا حکمرانـی خـوب(     MIفالکت ایران بـه جهـان(  
در  اقتصـادي  فنرتهاي مؤثر در  شاخص نیتر مهم عنوان به) HDI) و شاخص توسعه انسانی(EMMخرد(

ورودي  رهايیمتغ از کیفوق، در مرحله اول براي هر  رهايیسازي متغ به منظور فازي اند. نظر گرفته شده
عبـارات   گریاز سوي دو  )VHباال( یلیخو  )Hباال(، )Nنرمال(، )L(نییپا، )VL(نییپا یلیخ ،یعبارات زبان

و  فیمنظـور توصـ   بـه ) VBبـزرگ(  یلیخو  )Bبزرگ(، )Aمتوسط(، )Sکوچک(، )VSکوچک( یلیخ یزبان
 .)2 گرفته شدند(شکل نظر در اقتصادي فنرتسنجش میزان 

  

  
 1اي توضیحیه صتوابع عضویت شاخسازي  نمایش فازي .2شکل 

  .MATLABي تحقیق به کمکها افتهمنبع: ی
                                                        

  هاي جزیی خودداري گردید. به دلیل محدودیت در تعداد صفحات تحقیق از شکل .1
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ــراي هــر  ــســپس ب ــان کی ــارات زب ــع عضــو رهــايیمتغ یاز عب ــا تع یمثلثــ تیورودي، تواب ــیب  نی
. گـردد  ی) مشاهده م2ها در جدول( آن  محاسبه  آمد، که نحوه دستبه  ها داده) R( و دامنه )Mean(نیانگیم

 فنـرت جهـت سـنجش میـزان    مورد نظـر   اسیمق نییبا تع زین یهاي فازي خروج مجموعه تیعضو توابع
 .1باشد یمشاهده مقابل ) 3در جدول( زده شد که نیتخمو  نییتعاقتصادي 

  بخش فرض رهايیمتغ تیتوابع عضو .2 جدول
 بازه تابع عضویت
μVL(x) = 1/0 x ≤ Mean − R/2 

μVL(x) =
Mean −

R
4 − x

R/4
 Mean −

R
2 ≤ x ≤ Mean − R/4 

μL(x) =
x − Mean +

R
4

R/4
 Mean −

R
2 ≤ x ≤ Mean − R/4 

μL(x) =
Mean − x

R/4
 Mean −

R
4 ≤ x ≤ Mean 

μN(x) =
x − Mean +

R
4

R/4
 Mean −

R
4 ≤ x ≤ Mean 

μN(x) =
Mean +

R
4 − x

R/4
 Mean ≤ x ≤ Mean + R/4 

μH(x) =
x − Mean

R/4
 Mean ≤ x ≤ Mean + R/4 

μH(x) =
Mean +

R
4 − x

R/4
 Mean + R/4 ≤ x ≤ Mean + R/2 

μVH(x) =
x − Mean −

R
4

R/4
 Mean + R/4 ≤ x ≤ Mean + R/2 

μVH(x) = 1/0 x ≥ Mean + R/2 
  .1392منبع: جاللوند،           

                                                        
  .گرفته است انجام Excelنرم افزار  طیمحدر Visual Basic ی سیمربوطه با استفاده از برنامه نو یمحاسبات اتیعمل .1
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  1قواعد فازي گاهیپا .4.2.3
ـ و متغ ورودي رهـاي یمربـوط بـه متغ   یاز عبارات زبـان  کیفازي براي هر  تیتوابع عضو نییپس از تع  ری

 ریمتغپنج از  کیبراي هر  نکهی. با توجه به ا2گردد یم لیبر دانش خبره تشک یقواعد مبتن گاهیپا ،یخروج
 رهـا یمتغ نیا ریاز تأث خبره فرد یمنطبق با برداشت منطققواعد  د،یگرد فیورودي پنج مجموعه فازي تعر

بـه   گـر، ید یاضـ یهـاي ر  سـازي  مـدل  خالف ن رو قواعد فازي بری. از اباشد یماقتصادي  فنرتمیزان بر 
  قابل درك و کاربرد هستند. یسادگ

  زدایی و فازي استدالل فازي .5.2.3
اسـتدالل   ستمی. سداد استدالل فازي را روي آن انجام اتیعمل توان یقواعد فازي، م گاهیپس از ساخت پا

ـ تحر  قوه«ابتدا  .استی استدالل ممدان ستمیمطالعه از نوع س نیا کاربردي در ـ هـا بـراي    داده 3»کی  کی
  .شود یاستفاده م )Min( عملگر حداقل منظور از نیبد دیآ یقواعد به دست م

w , = min μ(اول	متغیر) (x), μ(دوم	متغیر) (x), μ(سوم	متغیر) (x), μ(چهارم		متغیر) (x), μ(پنجم	متغیر) (x) . d  
 ،هـاي مـورد مطالعـه    داده ياز بـه  پس از تعیـین  یهاي فازي خروج از مجموعه کیهر  کیتحر  قوه

هـاي   داده  سـه یبه منظـور مقا  شاخص کیبه  یابیدستبرآورد و پس از به دست آوردن نتایج فازي جهت 
  است. ییزدا فازي اتیمستلزم اجراي عمل ،حجم نسبی  مختلف براساس اندازه

  
y. =

∫ y(∑ min	(wDk
(x), μDk(y)))	dy

n
k=1

∫(∑ min	(wDk
(x), μDk(y)))	dy

n
k=1

 

  

=
∫ y(min wvs(x), μvs(y) + min ws(x), μs(y) + min	(wA(x), μA(y))

∫(min wvs(x), μvs(y) + min ws(x), μs(y) + min	(wA(x), μA(y))
 

  
+min wB	(x), μB(y) + min	(wVB(x), μVB(y)))dy

+min wB	(x), μB(y) + min	(wVB(x), μVB(y)))dy
 

  
                                                        

  هاي قواعد چشم پوشی گردید. از جدول پایگاهبه دلیل حجم زیاد مطالب و محدودیت در تعداد صفحات،  .1
مثال اگر دو شاخص اول خیلی پایین و سه شاخص دیگر که رابطه مثبت با متغیر وابسته دارند، خیلی باال باشد در  عنوان به .2

  باشد. این صورت میزان فنریت اقتصادي خیلی بزرگ می
3. Firing strength 
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wدر رابطه فوق،  (x) ي تحریک بردار ورودي  قوهx  در مجموعه فازيD  ي  مرحلـه است که در
  ).1389(کیا؛  است. xدست آمده، به ازاي بردار ورودي   خروجی صریح به .yقبلی تعیین گردیده و 

  
  اقتصادي در اقتصاد ایران با رویکرد فازي فنرتاندازه میزان  .3 جدول

  سال
ثبات کالن 

  اقتصاد
)FD/GDP( 

ثبات کالن 
  اقتصاد

)MI(  

حکمرانی 
  خوب

)GF(  

کارایی 
بازارهاي خرد 

)EMM(  

توسعه 
  اجتماعی

)HDI(  

 فنرتمیزان 
  اقتصادي

)ER(  
1384  0.45  1.7  3.6  11.6  0.777  0.331  
1385  0.09  1.9  5.2  17.6  0.784  0.547  
1386  0.46  2.4  4.9  15.6  0.792  0.513  
1387  0.08  2.6  4.3  11.3  0.795  0.525  
1388  0.05  2.1  3.6  22.4  0.793  0.649  
1389  0.15  2.0  2.4  13.4  0.786  0.327  
1390  0.08  2.4  3.9  6.6  0.779  0.383  
1391  0.20  3.4  2.8  4.5  0.749  0.206  
1392  0.19  3.9  4.1  19.8  0.749  0.223  
1393  0.17  2.8  2.9  27.1  0.749  0.386  

  منبع: محاسبات محقق.
  

راهبردها جهت  نیتر مهمهاي مؤثر به  اقتصادي و شناخت مؤلفه فنرتبا فهم دقیق ادبیات موضوعی 
  شود: عملیاتی کردن الگوي اقتصاد مقاومتی به صورت زیر اشاره می

هـاي   سـازي ظرفیـت   ها و فعال اي یا به نوعی حمایت از تولید ملی با توسعه زیرساخت *راهبرد مقابله
  توان اشاره کرد. داخلی می

لیـد و اصـالح   *راهبرد جذب و ترمیم یـا بـه نـوعی اصـالح الگـوي مصـرف در انـرژي و منـابع تو        
  توان اشاره کرد. ریزي و حکمرانی می بودجه

اي بودجـه عمـومی و    بندي ارز دولتی و منابع یارانه بندي همچون سهمیه *راهبرد تخصیص و سهمیه
  توان اشاره نمود. هاي پایین درآمدي می نیز تخصیص سهمیه غذایی به دهک

هاي فعال داخلـی و   چون توجه به بنگاه*راهبرد سیاستی و بازدارندگی که به محورهاي اقتصادي هم
  توان اشاره داشت. فعالسازي دیپلماسی اقتصادي می
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  مبانی نظري الگوي اقتصاد مقاومتی(مدل دوم) .3.3
  مبانی نظري و تبیین مدل رگرسیونی .1.3.3
متصل  هاي حلقه صورت به زیرا کرد بررسی اقتصادي هاي مؤلفه از فارغ توان نمی را اقتصاد مقاومتی مقوله

 تحـرك  و پویـایی  ها حلقه این از یک هر استحکام .دآور می در چرخش به را کشور اقتصاد چرخه هم، به

هر  و کند می پیشگیريهاي خارجی و تحریم  و شوك اقتصادي غیرمتعارف شرایط با رویارویی دررا  کافی
اقتصـادي   بـه  رسیدن براي تردید، بی کند. می عمل دیگر هاي مؤلفه تقویت براي مناسب بستري در مؤلفه

 بـاال  رشـد اقتصـادي   نیازمنـد  باشد رفته بین از ها ماندگی عقب و نباشد بیکاري و فقر آن در که مقاومتی

 اداره در مـردم  تمـامی  سـازي  توانمنـد  و عدالت نیازمند اقتصادي، رشد با همزمان دیگر طرف هستیم. از

  ).1392(جاللوند و شهیکی تاش،باشیم می زندگی خود
در پراکسی از اقتصاد مقاومتی تعیین شـد؛   عنوان بهاقتصادي که  فنرتبنابراین پس از سنجش میزان 

 تئوریـک و توجه به ادبیات تجربی موجود یـک الگـوي    1رهبري معظم مقام بیانات در دقت بااین بخش 
  شود: به صورت زیر پیشنهاد می اقتصاد مقاومتی محورهاي و ها مؤلفه طبق

  
  

  
  

  اي هر محوره هالگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی با اعمال مؤلف .3شکل 
  منبع: مطالعات محقق.

                                                        
 محفـوظ  کشور شکوفایی) در اقتصادي(و رشد به رو روند شرایط فشار در شود می موجب مقاومتی اقتصاد ایشان، نظر از .1

 هاي ظرفیت همه از استفاده که دارد الزاماتی شرایط و مقاومتی اقتصاد همچنین کند. پیدا کاهش پذیري آن آسیب و بماند
کـاهش   و خصوصـی  بخش سازي توانمند ،44 اصل هاي سیاست اجراي طریق از شرایط اقتصاد در تحول مردمی، و دولتی

  آنهاست. جمله از نفت به وابستگی

 زا بودن رشدـ درون
 ـ ارتقاي میزان رشد
 ـ متوازن بودن رشد
 ـ پایداري میزان رشد

 سیاسیـ ثبات 
 ـ انضباط مالی
 ـ کنترل تورم

 ـ کنترل بیکاري

 براي درآمد نفتیـ انتخاب جایگزین مناسب 
 ـ خوداتکایی (کاهش واردات)

 هاي مردم (نقش آفرینی مردم)ـ عاملیت توده

 ـ گسترش تأمین اجتماعی
 زداییـ مقابله با رانت و رانت

 زداییـ محرومیت
 ـ مهار سوداگري و فساد اقتصادي
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 با حاضر الگوي عادي، شرایط در. گیرد را در بر می عادي شرایط هم و بحران شرایط هم حاضر الگوي
 و شکوفایی ایجاد در اقتصادي ثبات شرایط برقراري به توجه با عدالت و و رشد هاي مؤلفه کردن برجسته

 سازي مؤلفـه  برجسته با نیز بحران شرایط در کند می دنبال را خود اساسی اهداف همراه عدالت رفاه ایجاد
  .کرد خواهد فراهم را اساسی اهداف تعقیب امکان پراکسی از اقتصاد مقاومتی، عنوان بهاقتصادي  فنرت

 الزم موثـق  هـاي  داده و معتبـر  هاي شاخص از استفاده اقتصاد مقاومتی، وضعیت دقیق ارزیابی براي

 مبنـاي  توانـد  می حاکم، اقتضائات و شرایط گرفتن نظر در ها با داده این طرفانه بی و درست تحلیل است.

توان الگـوي   میبنابراین به جهت تحلیل  .کند فراهم نسبی عملکرد میزان درباره قضاوت براي را مناسبی
  را به صورت زیر بیان نمود: اقتصاد مقاومتی دستوري(یا سیاستی)

اقتصاد	مقاومتی = f(CU, Ngdp, FP, OP, GC, EG, Ginf, M	)  (مدل دوم)  
قیمـت   OPرشد تولید ناخالص داخلـی بـدون احتسـاب نفـت،      Ngdpنرخ ارز،  CUدر الگوي معرفی شده 

  واردات کاال  در نظر گرفته شده است.  Mنرخ تورم و  Ginfرشد اقتصادي،  EG ریب جینی،ضGC نفت، 
رشد تولید ناخالص داخلی، کارایی نظـام مالیـات، قیمـت دالري    رود با افزایش  در این الگو، انتظار می

هـاي الگـوي    رونق اقتصادي در کشور افزایش و عملکرد سیاستو با فرض ثابت بودن سایر شرایط،  نفت
و نـرخ ارز   ،1ضریب جینـی  در مقابل چنانچهپذیر و مؤثر صورت بگیرد.  اقتصاد مقاومتی به صورت انعطاف
هاي الگو نسبت بـه   عملکرد سیاستافزایش یابد، انتظار بر این است که همگام با آن نرخ تورم در اقتصاد 

  یف عمل کنند. ضع هاي خارجی شوك

  برآورد و تحلیل مدل .2.3.3
 محور عدالت اقتصاد و اسالمی اقتصاد آنچه براساس را خود اقتصادي هاي گذشته، برنامه دولت در اقتصاد
 هـاي  بنگاه احداث اقتصادي، تحول طرح هاي همچون طرح اولویت اجراي با و کرد ریزي پایه بود، خوانده

 و شـعارها  خـالف  رضا(ع) بر امام مهر صندوق و ها یارانه هدفمندسازيطرح  مهر، مسکن طرح بازده، زود
 دولـت در  موفقیت عدم این کارشناسان .کردند پیدا تنزل ایران اقتصادي کالن هاي شاخص اکثر عملکرد،

مـالی   انضباط فقدان نادرست، اقتصادي هاي سیاست: بینند می عامل چند تأثیر تحت را هایش وعده تحقق
الگـوي   رگرسیونیمدل هاي مهم اقتصادي،  آوري و بررسی شاخص پس از جمع .ایران علیه هاي تحریم و

  ) خالصه گردید.5و طبق جدول(برآورد  OLSبه روش حداقل مربعات معمولی  اقتصاد مقاومتی زیر
RE = β +	β CU+ β Ngdp + β FP+ +β OP + β EG + β GC+ β Ginf +

β M+	U    (مدل رگرسیونی) 

                                                        
 در ضریب این بودن باال. است مردم میان در ثروت توزیع محاسبه براي اقتصادي شاخصی جینی ضریب یا جینی شاخص .1

  .شود می گرفته نظر در کشور این در درآمدي نابرابري و طبقاتی اختالف بودن باال از شاخصی عنوان به معموالً کشور یک
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  )1384- 93صادي براساس الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی در کشور(اي مهم اقته صشاخ .4 جدول

  واردات کاال
 (میلیارد دالر)

نرخ 
 تورم

رشد 
اقتصادي 
 (درصد)

ضریب 
 جینی

قیمت 
  نفت
 (دالر)

میزان 
کارایی نظام 

  1مالیاتی
 (درصد)

رشد تولید 
ناخالص داخلی 

بدون 
 نفت(درصد)

 سال نرخ ارز

43.1 10.3 5.4 0.42 50.64 0.59 6 9042 1384 
50 11.9 5.1 0.44 61.08 0.53 6.6 9226 1385 

58.2 18.4 6.7 0.43 69.08 0.73 7.3 9357 1386 
70.2 25.4 2.3 0.41 94.45 0.61 1.2 9667 1387 
69.2 10.8 1.5 0.41 61.06 0.49 3.7 9979 1388 
75.5 12.4 3 0.40 77.45 0.63 6.1 10601 1389 
77.8 21.5 5.8- 0.37 107.46 0.39 3.2 12047 1390 
64.5 30.5 6.1- 0.36 109.45 0.52 3.1- 26238 1391 
50.9  40  4.2-  0.34  106.39  0.64  2.9-  29503  1392  
54.3  18  4  0.36  55  0.67  2.5  34229  1393  

  هاي محقق. منبع: مطالعات و بررسی
  

 OLSبا استفاده از روش  )RE( برآورد الگوي اقتصاد مقاومتینتایج  .5جدول 
  نام متغیر  ضریب tآماره   )probاحتمال (

0.008 
0.017 
0.007 
0.048 
0.002 
0.003 
0.004 
0.002 
0.002 

-74.86 
36.74 
90.70 
13.11 

-231.9 
-176.9 

131.1 
280.9 
321.8 

-1.3932 
0.0001 
0.0225 
0.0056 

-0.0181 
-1.5959 

5.1213 
0.0485 
0.0170 

C  
CU (نرخ ارز) 

Ngdp ) بدون نفت تولید ناخالص داخلیرشد( 
EG )رشد اقتصادي( 

Ginf )نرخ تورم( 
GC )ضریب جینی( 

FP  (کارایی نظام مالیات)  
OP (قیمت نفت) 
M (واردات کاال) 

Prob(F)=0  D.W=2.7  R2 = 0.99 R2 = 0.99 
  منبع: محاسبات محقق.

  
شناسـایی متغیرهـاي اثرگـذار و    ، جهـت  OLSبـا روش   اقتصاد مقاومتیبراساس نتایج تخمین مدل 

اي بـاال اسـت کـه     به نحو قابـل مالحظـه   Rو  R، ها و عملکردهاي اقتصاد مقاومتی سیاستدار بر  معنا
                                                        

هـاي توسـعه(رویکرد منطـق     بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه«ها از مقاله با عنوان  . اطالعات و داده1
  ، استخراج گردیده است.1392،  فصلنامه علوم اقتصادي؛ سال»فازي)
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، همچنین استدهندگی باالي مدل  قدرت توضیحاز خوبی برازش مدل توسط متغیرهاي مستقل و حاکی 
باشـد.   ز عدم وجود خودهمبستگی در مـدل مـی  باشد که حاکی ا می نزدیک 2تقریباً به  D.W  مقدار آماره

سـایر  منفـی بـوده و   بر میزان عملکـرد اقتصـاد مقـاومتی     ضریب جینی و نرخ تورمطبق نتایج برآورد اثر 
سطح ضریب جینی در  کارایی نظام مالیات وبا توجه به نتایج تخمین مدل،  گرفته است. مثبت اثرمتغیرها 

اقتصـاد  بـر  دهنـدگی   با باالترین قـدرت توضـیح   و منفی اثر مثبت دارايبه ترتیب % 99داري حداقل  معنا
توان  می ) راOP) و قیمت نفت(GC)، ضریب جینی(FPکارایی نظام مالیات(بنابراین، متغیر  .است مقاومتی

  درنظرگرفت.   گذاري سیاستجهت  میزان عملکرد اقتصاد مقاومتیثیرگذار بر أمتغیر اساسی و ت

  گیري نتیجه .4
 بـه  اقتصـادي،  فنـرت متفاوتی از جمله ادبیـات   و متنوع تعابیر اشاره به ضمن تا شد حقیق سعیت این در

هاي به  مقاومتی پرداخته شود و از طریق بررسی نظري الگوي اقتصاد حوزه در مطرح هاي مؤلفه نیتر مهم
پراکسـی از میـزان    عنـوان  بـه اقتصـادي   فنـرت دست آمده و تکنیک کاربردي منطق فازي، ابتدا میـزان  

) سنجیده شد و پس از آن توانستیم به کمک آمار 1384-93هاي( عملکرد بهینه اقتصاد مقاومتی طی سال
هاي مهم در چهار محـور اساسـی     و اطالعات موجود، الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی را با اعمال مؤلفه

  پردازیم.ب مقاومتی اقتصاد راهکارهاي بررسی و تحلیل کنیم و به ارائه
هـا در الگـوي اقتصـاد مقـاومتی کشـور       هدف این مطالعه، شناخت و بررسی میزان تأثیرگذاري مؤلفه

 1384-93هـاي اقتصـادي ایـران طـی دوره      باشد. در این راستا همچنین به بررسی وضعیت شـاخص  می
و اجـراي  ثبـات بـوده    پرداخته شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد ایران طـی دهـه اخیـر بسـیار بـی     

هاي دولت از هماهنگی و تناسب مناسب جهـت عملیـاتی کـردن راهکارهـاي اقتصـاد مقـاومتی        سیاست
اثـر   دهـد کـه   نشان مـی ، OLSبا روش  اقتصاد مقاومتیمدل  برآوردنتایج برخوردار نبوده است. همچنین 

از جملـه رشـد    سـایر متغیرهـا  منفـی بـوده و   بر میزان عملکرد اقتصاد مقاومتی  ضریب جینی و نرخ تورم
بـه   دارد. بـا دقـت   مثبت اثرجایگزینی مناسب براي درآمد نفتی،  عنوان بهاقتصادي و کارایی نظام مالیاتی 

% 99داري حـداقل   سطح معناضریب جینی در  کارایی نظام مالیات و شود که گفته می نتایج تخمین مدل،
کارایی نظـام  بنابراین، متغیر  را دارست. میزان عملکرد اقتصاد مقاومتیبر دهندگی  باالترین قدرت توضیح

میزان عملکرد ثیرگذار بر أتوان متغیر اساسی و ت می ) راOP) و قیمت نفت(GC)، ضریب جینی(FPمالیات(
 هـاي آتـی در مـدیریت اقتصـاد مقـاومتی کشـور       گـذاري  ریـزي و سیاسـت   برنامهجهت  اقتصاد مقاومتی

   درنظرگرفت.
 بـه  زیـر  سیاسـتی  پیشـنهادات و راهکارهـاي   بـه  توان یمشده  بررسی هاي  مدل به توجه با بنابراین

  :نمود اشاره جامع صورت



  369...                 یو بررس یاز اقتصاد مقاومت یعنوان پراکس به يفنریت اقتصاد زانیجش مسن

هاي کالن اقتصادي بر میزان عملکـرد   از آنجایی که نتایج این تحقیق بیانگر تأثیر منفی شاخص -1
رط سازي اقتصاد کالن یـک شـ   توان عنوان کرد که کنترل و پایدار باشد، می اقتصاد مقاومتی در کشور می

  باشد. الزم براي عملکرد مؤثر اقتصاد مقاومتی در کشورمان می
هـاي   اهداف قرار گرفتـه و سیاسـت   نیتر مهمیکی از  عنوان بهالزم است کنترل شاخص فالکت  -2

ریزي جهت عملیـاتی کـردن    اقتصاد کالنی که این شاخص را نسبت به جهان کاهش دهد در صدر برنامه
  ار گیرد.راهکارهاي اقتصاد مقاومتی قر

اتکا به یک الگوي اقتصادي بدون نفت که مورد تأکید مقامات ارشد مملکتی بوده اسـت از زاویـه    -3
  زدایی رفتار بخش عمومی در اقتصاد نیز قابل توجه است. نوسان
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عنوان راهکاري در جهت  بري نیروي کار از سود تولیدکننده به سهم
  تحقق اقتصاد مقاومتی

  **مریم سادات کاظمی تربقان ،*الدین قاسمی حسام

    چکیده
سازي اقتصاد در برابر مشکالت اقتصادي از قبیل تحریم، رکود اقتصادي، خشکسالی و ... و  براي مقاوم

توان  هایی که رونق وجود ندارد، می آوري اقتصادي در شرایط بحرانی و موقعیت در حقیقت افزایش تاب
تـوان در نظـام    قـرار داد. در ایـن راسـتا بـازتعریفی کـه مـی      پرداخت دستمزد را مورد تجدید نظر   رابطه

کـار از سـود تولیـدي اسـتوار اسـت.       بري نیروي ایجاد نظام سهم  پرداخت دستمزد در نظرگرفت بر پایه
کار با توافق با تولیدکننده، عالوه بـر دسـتمزد    بري نیروي کار از سود به این معنی است که نیروي سهم

کند و این مقدار با کم و زیاد شـدن سـود از    دستمزد خود دریافت می عنوان به ثابت، درصدي از سود را
  گردد.  فرایند تولید و با همان نسبت مورد توافق طرفین، کم و زیاد می

کار، افـزایش میـزان سـود بنگـاه، کـاهش       وري نیروي تواند باعث افزایش بهره این روش جایگزین، می
کار، افزایش تولید  تولید، کاهش بیکاري نیروي فرایندآالت مورد استفاده در  استهالك سرمایه و ماشین

غبت به کـار در  آوري اقتصادي، افزایش ر اقتصادي و کیفیت تولید، کاهش نوسان اشتغال، افزایش تاب
گـذاري و از   ها و افـزایش سـرمایه   کار، افزایش رضایت شغلی و شادي کارکنان، ثبات قیمت بین نیروي
دهی اقتصادي اثر بگذارد. این اثرات در کنار یکـدیگر منجـر    عاملی در جهت ثبات عنوان بهتر  همه مهم

قتصـادي در شـرایط بحرانـی و    آوري ا به باال رفتن توان تولیدي در شرایط عادي و بیشـتر شـدن تـاب   
توان از ایـن روش در جهـت تحقـق تعـدادي از      گردد. با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی می تحریم می

آوري اقتصـاد، کـاهش    معیارهاي اقتصاد مقاومتی همچون باال رفتن ثبات اقتصادي، کاهش تورم، تـاب 
  کالن اقتصادي استفاده کرد. هاي ها و به طور کلی بهبود شاخص نوسان اشتغال و ثبات قیمت

  کار. بري نیروي آوري اقتصادي، سهم : اقتصاد مقاومتی، تابها کلید واژه

                                                        
  دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی.  *

  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران.  **
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  مقدمه
اقتصاد مقاومتی بر این مبنا استوار است که در شرایط تحریم و فشار خارجی، اقتصاد توانایی شـکوفایی را  

هـاي اقتصـادي بـراي     ته از سیاست). اقتصاد مقاومتی، یک بس105: 1393داشته باشد(کریم و همکاران، 
حیـدري،   باشـد(هزاوئی و زیرکـی   مدیریت اقتصادي و سیاسی کشور در زمان مواجهه با فشار و تحریم می

). در این راستا مقاومت، عمل یا عکس العمل مناسب مقابله در شرایط بروز نامالیمات، حوادث، 14: 1393
) و بنـابراین  31: 1393ن بـه اهـداف است(اسـدي،    ها و استقامت در مسیر رسـید  بحران یا تحمل سختی

آوري در مقابل خطرات گونـاگونی اسـت کـه در جهـان و ایـران روي       اقتصاد مقاومتی، تدبیري براي تاب
هاي جهانی کـه   ها و تکانه آوري به این معناست که بایستی اقتصاد بتواند در مقابل تنش دهد. این تاب می

  ).1392ي است، خود را حفظ کرده و در عین حال ادامه حیات دهد(تاري، بند گیري و زمان غیرقابل اندازه
هـاي داخلـی و    آوري در مقابـل بحـران   بنابراین از آنجایی که هدف در اقتصاد مقاومتی افزایش تـاب 

 هـاي  با تـنش  انطباق یا مقابله براي اجتماعی عامل یک آوري اقتصادي نیز توانایی المللی بوده و تاب بین

نتیجه  در که است هایی تخریب و خارجی فشارهاي با انطباق براي جوامع و ها گروه یز و قدرتمخاطره آم
توان نتیجه گرفت: اهـداف و مفـاهیم    )؛ می2000آید(آدجر،  می وجود و غیره به سیاسی اجتماعی، تغییرات

دگـر سـو در   گیرنـد. از   اقتصاد مقاومتی در راستاي دستیابی به تاب آوري اقتصـادي در کشـور قـرار مـی    
هاي اقتصادي در مواجهـه بـا نااطمینـانی تقاضـا در خصـوص عوامـل        آور نیست، بنگاه اقتصادي که تاب
کنند. به خصوص در شرایطی کـه بنگـاه    کار به سرعت تجدید نظر می الخصوص نیروي تولیدي خود علی

دهـد و بـر    دن تغییر مـی بر بو کار و سرمایه را به سمت سرمایه ریسک گریز باشد، این بنگاه ترکیب نیروي
). ایـن در حـالی اسـت کـه     90: 1390ورزد(عزیزمحمـدلو،  کار خود مبادرت می این اساس به اخراج نیروي

کار از سـود اسـتفاده نمایـد تـا بـدین       بري نیروي تواند از روش سهم یک راه جایگزین، بنگاه می عنوان به
کار بیشتري نسـبت بـه    بر تمایل پیدا نکند بلکه نیروي وسیله نه تنها به سمت ترکیب عوامل تولید سرمایه

  آالت و سرمایه استخدام نماید. ماشین
نیروي کار از اهمیت باالیی برخوردار است. در دیدگاه   نهدر بحث تولید و در ادبیات اقتصادي آن، هزی

بنگاه تولیدي   کار دستمزد کمتري بپردازد، هزینه انگارانه هرچه تولیدکننده به نیروي اول و به صورت ساده
گیري با فـرض ثابـت بـودن بـازدهی      یابد؛ ولی این نتیجه کاهش یافته و در نتیجه سود بنگاه افزایش می

باشد. زیرا بنا بر ادبیات اقتصادي، عرضه نیـروي   علی رغم پرداخت دستمزد کمتر، صحیح میکار و  نیروي
دارد اگـر   کار با دستمزد رابطه مستقیم دارد. البته این امر با فرض حضور اثر درآمدي است کـه بیـان مـی   

دست آورد، دستمزد در حدي افزایش یابد که فرد با کاهش ساعات عرضه کار خود بتواند درآمد بیشتري ب
نیروي کار   نیروي کار خود را کاهش خواهد داد(یعنی تا سطح مشخصی از افزایش دستمزد، عرضه  عرضه

نیروي کار کاهش خواهد یافت). این در حالی اسـت کـه یـک روش      افزایش و از آن سطح به بعد عرضه
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از سود بـه جـاي دریافـت    بري نیروي کار  جایگزین که امروزه در ادبیات بازار کار مطرح شده است، سهم
کار با توافق با تولیدکننده،  بري نیروي کار از سود به این معنی است که نیروي باشد. سهم دستمزد ثابت می

کند و این مقدار با کم و زیاد شـدن سـود از    عالوه بر دستمزد مشخص، درصدي از سود را نیز دریافت می
   ).Weitzman,1987, p88گردد( ، کم و زیاد میفرایند تولید و با همان نسبت مورد توافق طرفین

کـار، میـزان    وري نیروي تواند در سطح خرد بر متغیرهاي مهمی همچون بهره این روش جایگزین می
تولیـد، و در سـطح کـالن بـر رشـد       فراینـد آالت مورد استفاده در  سود بنگاه، استهالك سرمایه و ماشین

پـذیري   دهی و انعطاف عاملی در جهت ثبات عنوان بهتر  همه مهمگذاري و از  وري و سرمایه اقتصادي، بهره
شود. همچنـین بـا ایجـاد ایـن انعطـاف       اقتصادي اثر بگذارد. که در ادامه به طور مبسوط توضیح داده می

 اقتصـاد،  در 1آوري گـردد. تـاب   آوري اقتصادي نیز بیشتر می هاي مختلف اقتصادي، تاب مناسب در بخش

 بـه  قـادر  راهـا   آن که طوري به است؛ مخاطرات برابر در و جوامع افراد ذاتی زگاريسا و واکنش عنوان به

 در وسیع هم پیوستگی به دلیل به سازد. از دگر سو مخاطرات از ناشی بالقوه هاي زیان و کاهش خسارات

 نهادهـا  همه ظرفیت به بلکه افراد شغلی هاي ظرفیت تنها به نه اقتصادي آوري تاب کالن، اقتصاد سطح

 و سازگاري اجتماعی براي جامعه توانایی عنوان به اقتصادي آوري تاب ). همچنین2004، 2وابسته است(روز
است:  مؤلفه دو داراي آوري تاب این تعریف شده است. دارد قرار طبیعی مخاطرات معرض در که اقتصادي

 در کاهش جوامع براي ظرفیت دوم و حادثه از پیش اقتصادي شرایط به براي بازگشت جامعه اول ظرفیت

 کرده تجربه جامعه که سانحه وقوع به واکنش در آینده؛ چه مخاطرات و حوادث گرفتن قرار خطر معرض

). 2009، 3است(فورگتی و بوونیینگ نکرده تجربه جامعه هنوز که اي حادثه وقوع پیش بینی در و چه است
 توانـایی  و خسارات جبران توانایی یا وارده، ظرفیت خسارت میزان و شدت به اقتصادي آوري تاب بنابراین

 و سـرمایه  تبدیل بـه  قابل درآمدهاي و سرمایه خانوار میزان مناسب، درآمدي شغلی و شرایط به برگشت
 دوبـاره  احیـاي  توانایی و ها کمک هزینه بیمه، خدمات مالی، به دسترسی میزان مسکن، وضعیت اشتغال،

 اقتصادي پایداري آوري، از تاب بعد این شود. می ارزیابی سانحه، یک از بعد خانوارها هاي اقتصادي فعالیت

 جامعـه،  دهـد. بـه عبـارت دیگـر فـرد،      می کاهش یا افزایش سطح جامعه در را معیشت پایداري به ویژه

 یا و متعادل بازگشته شرایط به سرعت به دارد، آوري تاب فشار خطر و مقابل در که شهري یا اکوسیستم،

). یـک سیسـتم   2007، 4دهد(پنـدال و همکـاران   می تغییر اي جدید گونه به را خود شرایط آسانی به اینکه
هاي موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط بـه سـرعت در    آور است که بتواند شوك اجتماعی تاب

تولیدکننـده نیـز    بري نیروي کار از سود حال تغییر وفق دهد بدون اینکه ثبات خود را از دست بدهد. سهم
                                                        

1. Resilience 2. Rose 
 

3. Forgette and Boening 4. Pendal et al. 
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کند تا  ) این قابلیت را براي یک اقتصاد ایجاد میWadhwani, 1987: 171به دلیل ایجاد ثبات اقتصادي(
سـازي اقتصـاد    آور شدن و در نتیجه مقاوم با شرایط به سرعت در حال تغییر خود را وفق داده و سبب تاب

  باشد. آوري می بودن تاب گردد. زیرا یکی از شرایط رسیدن به اقتصادي مقاوم باال می
همانطور که گفته شد اقتصاد مقاومتی اقتصـادي اسـت کـه در شـرایط بـروز نامالیمـات، حـوادث و        

بري نیروي  ). سهم31: 1393ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد(اسدي،  بحران
هـاي آسـیب    ها و اخـتالل  ر برابر تکانهکار از سود مدیریت اقتصاد کشور را به سوي کاهش خطرپذیري د

هـاي بـین المللـی بـرده و زمینـه را بـراي دسـتیابی ایـران بـه           زننده داخلی و خارجی، به ویـژه تحـریم  
کند. همچنان که اقتصاد مقاومتی نیز به مفهوم مـدیریت شـرایط    هاي پایدار اقتصادي فراهم می پیشرفت

  ).  109: 1393حداقل برسانیم(کریم و همکاران،  ها را به موجود کشور به صورتی است که مخاطره
  اند.   مقام معظم رهبري در سالیان اخیر اهداف و مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی را به روشنی تبیین نموده

کـالن از قبیـل رشـد     هـاي  شاخصایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود اقتصاد مقاومتی،  -
  رفاه عمومی است.  و وري اقتصادي، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره

 است. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزااقتصاد مقاومتی،  -
علمی، چـه انسـانی، چـه طبیعـی، چـه       هاي ظرفیتچه ؛ داخلی هاي ظرفیتتکیه بر اقتصاد مقاومتی،  -

روي  ي اصـلی بـر   اقتصـاد مقـاومتی تکیـه    هـاي  سیاسـت . در اسـت  اقلیمـی مالی، چه جغرافیـایی و  
 داخلی است، که بسیار هم گسترده است. هاي ظرفیت

شـود   همت جهادي، مدیریت جهادي با حرکت عادي نمـی است. که  رویکرد جهادياقتصاد مقاومتی،  -
 .پیش رفت

یانـات و معـارف اسـالمی هـم     ، بدهـد  میتجربه هم به ما نشان است.  محوري مردماقتصاد مقاومتی،  -
( بیانـات مقـام معظـم رهبـري در دیـدار       آیند دست خدا هم هسـت  که هرجا مردم می کند میتأکید 

 ).3/5/1391کارگزاران نظام، 
 .  قرار دارند اول غذا و دارو  در درجهاست. که  امنیت اقالم راهبردي و اساسیاقتصاد مقاومتی،  -
 است.   فتکاهش وابستگی به ناقتصاد مقاومتی،  -
 است.  ي اصالح الگوي مصرف مسئلهاقتصاد مقاومتی،  -
هـاي اقتصـاد    است(بیانات مقام معظم رهبري در جلسه تبیین سیاسـت  ستیزي فساداقتصاد مقاومتی،  -

 ).20/12/1392مقاومتی 
 ).3/6/1391دولت،  هیئتبنیان است(رئیس جمهور و اعضاي  اقتصاد مقاومتی، اقتصادي دانش -

. ایشـان  انـد  داده ارائـه  انقـالب  فرزانـه  رهبـر  خود را مقاومتی اقتصاد از کامل جامع وتعریف در واقع 
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هاي جهانی، با  اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه« فرمودند:
اومتی، یعنـی  اقتصاد مقشود؛ اقتصادي است متّکی به مردم.  آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی هاي سیاست

اقتصادي که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ اقتصاد مقـاومتی معنـایش   
حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاي تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که 

شـد و شـکوفایی خودشـان را    دهد که حتی در شرایط فشار هـم ر  دهد و اجازه می به یک ملت امکان می
داشته باشند. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم روند رو به رشد 

اش کاهش پیدا کند. یعنـی وضـع اقتصـادي کشـور و      پذیري اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آسیب
هاي مختلف خواهـد   میشگی و به شکلنظام اقتصادي جوري باشد که در مقابل ترفندهاي دشمنان که ه

هـاي   سـازي پایـه   سـازي، محکـم   اقتصاد مقاومتی یعنی مقـاوم  بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.
اقتصاد؛ این چنین اقتصادي چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و بـه مـردم   

  ).1/1/1393و  8/5/1391و  16/5/1391مقام معظم رهبري، »(کند کمک می
 عنوان بههایی براي تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح گردیده است که  در ادبیات اقتصادي موجود شاخص

  گردد.  نمونه یک مدل در ادامه مطرح می
  

  
  )13: 1391ایران(سیف،  اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد پیشنهادي الگوي. 1نمودار 
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  بیکاري و نوسانات بیکاريبري نیروي کار از سود و  سهم
 ,Chelius & Smith, 1990گردد وضعیت اشتغال باثبات گـردد(  بري نیروي کار از سود، باعث می سهم

256 , Kruse, 1991, 437گـردد در مواقـع رکـود     بري نیـروي کـار از سـود، باعـث مـی      ). درواقع سهم
ار داد سهم از سود، با کم شدن تولیـد و  کار پرداخت کند. زیرا تحت قر کمتري به نیروي  تولیدکننده هزینه

کاهش سود بنگاه، تولیدکننده مقدار کمتري به نیروي کار خواهد پرداخـت و در نتیجـه فشـار اقتصـادي     
کمتري به تولیدکننده تحمیل شده و بنگاه نسبت به حالت قرارداد دسـتمزد ثابـت تعـداد بـه مراتـب کمتـري از       

). Meade, J.E, 1972, 402در نتیجه از میزان بیکاري کاسته خواهد شد(نیروي کار خود را اخراج خواهد نمود. 
مانده در فرایند تولید نسبت به قطع درآمد  اخراج کمتر نیروي کار(و کاهش درآمد نیروي کار باقی  نتیجه در

کنندگان نیـز کـاهش شـدیدي نخواهـد یافـت و در نتیجـه        در حالت اخراج شدن)، مقدار تقاضاي مصرف
تـر بـا    شوند و در ادامـه سـریع   تولیدي به مراتب با سرعت کمتري به حالت رکودي نزدیک می هاي بنگاه

رونق اقتصادي و افزایش تقاضا براي محصوالتشان(نسبت به حالت دستمزد ثابـت و اخـراج نیـروي کـار     
  مازاد بر نیاز تولید در حالت رکود) روبرو خواهند شد.

بري نیروي کار از سـود، وقتـی بنگـاه     ثابت، در حالت سهماز طرف دیگر در مقایسه با حالت دستمزد 
کند، و وقتی از رکود خارج شده و به  شود، مقدار کمتري نیروي کار را اخراج می تولیدي با رکود مواجه می

رسد، تغییر چندانی در میزان نیروي کار خـود نخواهـد داد و در نتیجـه میـزان نوسـان       رونق اقتصادي می
). در نتیجه اگر Kruse, 1991, 437و 1392اه نوعی کمتر خواهد بود(دادگر و همکاران، اشتغال در این بنگ

هاي تولیدي رایـج باشـد، نوسـانات     این نوع قرارداد در سطح کالن اقتصادي و در قسمت اعظمی از بنگاه
 از ).Meade, J.E, 1972, p 402, Kruse, 1991, 437هاي رکود و رونق کم خواهد بود( اشتغال در دوره

رکود استخدام شده و بایستی جهت همـاهنگی بـا     آموزش به کارگرانی که بعد از دوره  طرف دیگر هزینه
دهـد. همچنـین    هـا را کـاهش مـی    گیري داشته و نوسان هزینـه  تولید آموزش ببینند، کاهش چشم  شیوه
ــ   مــی ــا اســتفاده از ایــن شــیوه کــاهش خواه ــز ب ــرخ طبیعــی بیکــاري نی د تــوان نتیجــه گرفــت کــه ن

  ).Weitzman,1988, p221یافت(
بري نیروي کار از سود و میزان اثرات این رویکـرد در بـازار کـار بـر      البته میزان امکان برقراري سهم

باشـد. هـر انـدازه بـازار      سایر متغیرهاي اقتصادي در بازارهاي نیروي کار انحصاري و رقابتی متفاوت مـی 
انگیزه براي تخصیص سهم به نیروي کار کمتر خواهد بـود.  تر باشد،  نیروي کار به شرایط انحصار نزدیک

اي انحصار کامل در بازار نیروي کار حاکم بوده و تمام نیروي کار مجبور به کـار در   فرض کنیم در منطقه
یک بنگاه تولیدي را داشته باشند. در این حالت فرضی تولیدکننده با علم به این موضوع که تنها متقاضی 

کمتري براي پرداخت دستمزد به نیروي کار خـود بـه صـورت سـهم از سـود        شد، انگیزهبا نیروي کار می
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بري نیروي کار  کار در حالت سهم وري بیشتر نیروي رغم امکان وجود بهره خواهد داشت. این موضوع علی
 دهـی  هایی بـراي شـکل   رغم وجود جایگزین کند که علی استدالل می 1از سود اتفاق خواهد افتاد. وایتزمن

اي) و کنتـرل اشـتغال،    (دومرحله2هاي دوگانه مجدد به ساختار بازار کار همچون سیاست درآمدي، پرداخت
ها خواهد  تر از سایر گزینه بري نیروي کار از سود موفق شوند، سهم که همگی به کاهش بیکاري منجر می

 ).Weitzman, 1986, 292, Pohjola, 1987. 334, Meade, J.E, 1972, 402بود(
کار از سود و به عبارت دیگر به اشتراك گذاشـتن   بري نیروي ایتزمن معتقد است تحت سیستم سهمو

سود، به نسبت حالت دستمزد ثابت نیروي کار، تولیدکنندگان تمایل بیشتري به گسترش اشـتغال و تولیـد   
 ).,Weitzman, 1986, 295, Pohjola, 1987. 334, Meade, J.E, 1972محصول دارند(

شود و شـرایط   بري نیروي کار از سود و در مواقعی که شوك اقتصادي حادث می داشتن حالت سهمبا 
یابد تولیدکنندگان رغبت کمتري براي اخراج  آید و بالتبع تولید کاهش می اقتصادي به صورت رکودي در می

وي کار بوده و وقتی ها براي تولیدکننده هزینه نیر ترین هزینه نیروي کار خواهند داشت زیرا یکی از عمده
نیروي کار دستمزد خود را به صورت سهم از سود دریافت کند، در هنگام رکود و با کاهش سود اقتصادي 

بنگاه در صورت عدم اخراج نیروي کار مازاد بر نیاز فرایند   مقدار کمتري را دریافت کرده و در نتیجه هزینه
لیدکننده فشار مضاعفی نخواهد داشت. این نکته نیز تولید(که در شرایط رکودي کاهش یافته است)، بر تو

ورزند. این  حائز اهمیت است که در شرایط رکودي تا حدي تولیدکنندگان از اخراج نیروي کار خود امتناع می
آید که بنگاه تولیدي براي آموزش نیروي کار فعلـی هزینـه کـرده و اخـراج و      وجود می مساله از آن رو به

هاي تولیدي بنگاه را بـا   کار جدید در شرایط بهبود اقتصادي و رونق گرفتن فعالیتاستخدام مجدد نیروي 
کند. این موضوع در شرایط استخدام با دسـتمزد ثابـت باعـث     ي آموزش نیروي کار جدید روبرو می هزینه

  ). Pohjola, 1987, 334نوسان بیشتري در میزان اشتغال و نرخ بیکاري خواهد شد(

  از سود و توزیع عادالنه درآمدهابري نیروي کار  سهم
، یعنی: عـدالت کارهـا را در   »العدل یضع االمور مواضها«فرمایند:  حضرت علی(ع) در خصوص عدالت می

) و از 8: 1389دهد. صدر نیز از عدالت به توازن اقتصادي تعبیر کرده است(عیوضلو،  جایی که باید قرار می
)، توجه به 12: 1389قتصادي، عدالت توزیعی است(عیوضلو، هاي عدالت ا ترین بخش آنجا که یکی از مهم

توانـد بـه    خدمات و رسیدن به روشی در جهت توزیع مناسب درآمد می  توزیع درآمد حاصل از تولید یا ارائه
  توازن اقتصادي کمک کند. 

رایط شود. در نتیجه چه در شـ  بري نیروي کار از سود منجر به دستمزد متناسب با سود بنگاه می سهم
                                                        

1. Weitzman 2. two-tiered pay 
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رونق اقتصادي و سود باالي بنگاه و چه در شرایط رکود و سود پایین بنگاه، دستمزد دریافتی نیروي کـار  
متناسب با سود بنگاه بوده و هر دو طرف کـارگر و کارفرمـا بـه یـک نسـبت از شـرایط اقتصـادي تـأثیر         

نیروي کـار پرداخـت   ). برعکس این حالت، وقتی دستمزد ثابت به Meade, J.E, 1972, 402پذیرند( می
باشد، نیـروي کـار هماننـد قبـل دسـتمزد ثـابتی        شود، در حالت رونق اقتصادي که سود بنگاه باال می می

کند و در شرایط رکود که تولید و سود بنگاه کم است نیز مانند حالت رونق دسـتمزد ثـابتی را    دریافت می
ري داشـته و در دوران رکـود، از نااطمینـانی    رونق اطمینان شغلی باالت  تجربه خواهد کرد. هرچند در دوره

نسبت به ثبات شغلی خود رنج خواهد برد؛ این اطمینان در رونق و نااطمینانی در رکود منجر به نوسـان در  
رونق که تولیدکننده حتی به فکـر اسـتخدام نیـروي کـار       طوري که در دوره فعالیت خواهد شد، به  انگیزه

گردد و از طرف دیگـر در شـرایط رکـود     شغلی منجر به کاهش کارایی میباشد، اطمینان باالي  جدید می
کند، انگیزه براي نیروي کار در جهت باالتر بـردن   اقتصادي که تولیدکننده به کاهش نیروي کار اقدام می

شـود. در طـرف مقابـل در حالـت      وري نیروي کار شـاغل بیشـتر مـی    فعالیت و کارایی بیشتر بوده و بهره
نیروي کـار بـراي فعالیـت بیشـتر، بـاال        ي کار از سود در هر دو حالت رکود و رونق انگیزهبري نیرو سهم
بیشتر کردن سود بنگـاه و    )؛ زیرا در دوران رونق با انگیزهAzfar & Danninger, 2001, 619باشد( می

تـه و در  دهـد، بـه فعالیـت پرداخ    به تبع آن بیشتر شدن درآمد خود که سهمی از سود بنگاه را تشکیل می
دوران رکود نیز براي خروج از این شرایط و نه براي کاستن از احتمال اخراج توسـط کارفرمـا بـه فعالیـت     

وري نیـروي کـار در دوران رکـود و رونـق خواهـد       دهد و این منجر به ثبات در کـارایی و بهـره   ادامه می
افـزایش سـطح شـادي آنـان     بري نیروي کار از سـود سـبب    ). بنابراین سهم1392شد(دادگر و همکاران، 
در سـال   1گیـرد کـه اسـترلین    هاي شادي به مباحث اقتصادي از آنجا نشایت مـی  خواهد شد. ورود تحلیل

بحث  .)Easterlin, 1974دهد( همبستگی بین رشد اقتصادي و شادي افراد را مورد آزمون قرار می 1974
دهد که متغیري بـه نـام    ؤثر نشان میها و سایر عوامل م شادي و نسبی بودن تعریف آن بسته به فرهنگ

شادي نه یک شاخص عینی، بلکه یک شاخص ذهنی است، به طوري که این شاخص در تحلیل رفـاهی،  
دهد که در آن سطح رفاه معینی را در ذهـن خـود و بـا توجـه بـه اثـر        رفاه ذهنی را مورد بررسی قرار می

ـ  : 1392کنند(محمـدزاده و همکـاران،    ه مـی فاکتورهاي گوناگون(اقتصادي و غیر اقتصادي) درك و تجرب
  دهد.  عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی افراد را نشان می 2). نمودار 140

    

                                                        
1. Easterlin 
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  .2نمودار 

  نشان داده شده است. 3در نمودار شماره ي اقتصادي  جایگاه رفاه ذهنی در چرخه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .3نمودار 

رفاه 
 ذهنی

 
 روابط اجتماعی

عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
 سیاسی و عدالت اجتماعی

 سالمت

 عوامل جمعیتی

امنیت اجتماعی و 
 زندگی

تحصیالت، سواد، 
 مهارت و آموزش

 اشتغال و شرایط کار

درآمد، مصرف و 
 فراغت

 سیستم اقتصادي

 سرمایه انسانی

سرمایه زیرساختی و 
 سرمایه طبیعی تولیدي

 تولید

 )May, 2007 (منبع:

نوع هاي انتخاب و فرایندتحلیل 
 بهره وري رفاه اقتصادي

 رشد اقتصادي

 رفاه ذهنی

 سایر عوامل غیر اقتصادي هاي تجاريسیکل

 )144، ص 1392(محمدزاده و همکاران، 



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              380

روي نیـروي انسـانی و   گـذاري   سهم بري نیروي کار از سود منجر به افزایش درآمد تولیدکننـده از سـرمایه  
شود و عالقه به کار را در بین کارکنان افزایش و تمایل به ترك از کـار   در بنگاه می  گذاري تر کردن سرمایه بهینه

 ,Azfar & Danningerگـردد (  دهد و منجر به رشد باالتر دسـتمزد و مهـارت نیـروي کـار مـی      را کاهش می

2001: 619.( 
یجاد رضایت شغلی شده، و رضایت شغلی نیز داراي رابطه مثبت با بري نیروي کار از سود سبب ا سهم

بري نیـروي   از دگر سو سهم  ).Argyle,2001, Christen et al, 2006: 137وري کارگران است ( بهره
)؛ و Heywood et al, 2005: 557گـردد(  کار از سود، سبب شادي کارگران و رضایت شغلی کارکنان می

). در ایـن  Wright& Staw, 1999وري دارد( بت و معنی داري بـر روي بهـره  شادي در بلند مدت اثر مث
تعریف فرد شاد کسی است که بارها احساسات مثبتی مانند: لـذت، رضـایت، خرسـندي، شـور و شـوق و      

  .)Boehm & Lyubomirsky, 2008کند( عالقه را در زندگی خود تجربه می
شـود، در ایـن راسـتا کاپورالـه،      وي کـار مـی  بري نیروي کار از سود سبب افـزایش درآمـد نیـر    سهم

و 2002اي( هـاي مقطعـی دو دوره   اي بـا اسـتفاده از داده   )، در مطالعـه 2009گورگلیس، تسیتیانیس و یین(
داري از نظر آماري بـین   اند که رابطه مثبت و معنی کشور اروپایی به این نتیجه رسیده 19) که براي 2004

  .)Caporale, Georgellis, Tsitsianis, Yin, 2009درآمد و شادي وجود دارد(

  اثر تغییر تقاضا بر تولید بنگاه اقتصادي
العمل نشان دهد. اول اینکه  تواند به دو طریق عکس وقتی تقاضا براي بنگاه کاهش یابد، بنگاه تولیدي می

تیجـه بـه   بدون کاهش قیمت تولید را کاهش دهد، که این امر منجر به کاهش نیاز به کارگر بـوده و در ن 
تولیدکننـدگان قـرار     گردد. این رویکرد در حالت دستمزد ثابت مـورد اسـتفاده   اخراج نیروي کار منتهی می

نیروي کار انعطافی وجود ندارد و در نتیجه بنگاه انعطـاف قیمتـی در مقابـل      گیرد. زیرا از سمت هزینه می
دهـد.   ضـا تولیـد خـود را کـاهش مـی     کاهش تقاضا نداشته و در نتیجه تولیدکننده متناسب با کـاهش تقا 

بنابراین با کاهش تولید امکانی جز کاهش نیروي کار نداشته و تعدادي از نیروي کار خود را اخراج خواهد 
گردد مقدار کاهش تقاضا اثر شدیدي بر تولید نداشـته   نمود. رویکرد دوم کاهش قیمت است که باعث می

العمل مناسب در صورتی براي بنگاه تولیدي مقدور  یک عکس عنوان بهباشد. اما در نظر گرفتن این حالت 
بري نیروي کار از سـود، بـه دلیـل کـاهش      هاي خود را کاهش دهد. در حالت سهم است که بتواند هزینه

کار همجهت با کاهش سود به دلیل کاهش قیمت، بنگاه تولیـدي انعطـاف بیشـتري بـراي      نیروي  هزینه
  ). 1392کند(دادگر و همکاران،  که دستمزد ثابت پرداخت میکاهش قیمت نسبت به بنگاهی دارد 

کم بودن نوسانات اشتغال منجر به کم بودن نوسانات تقاضا براي مصرف بین کارگران خواهد شد که 
توانـد از نوسـانات تقاضـاي کـل      با توجه به اینکه تقاضاي مصرفی سهم زیادي در تقاضاي کل دارد، می

  . )Wadhwani, 1987: 171بکاهد(
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  بري نیروي کار از سود و ثبات اقتصادي سهم
دهد که هر نظامی که بتواند در مواجهه با نوسانات مختلـف ثبـات بیشـتري در     مطالعات زیادي نشان می

). از آنجاکـه در نظـام   598: 1377بازار کار بیافریند از امتیاز بـاالتري برخـوردار اسـت(بالنچارد و فیشـر،     
پذیر است، کارگر به نوسانات دستمزدي خو گرفته و با واکنش  مزد انعطافبري از سود بخشی از دست سهم

  ).1982شود(میشل،  متناسب دستمزدها نسبت به شرایط اقتصادي، عملکرد اقتصاد کالن بهتر می
شود.  در شرایط رونق اقتصادي درآمدها باالتر رفته و در نتیجه تقاضا براي کاالها و خدمات بیشتر می

گردد. و در حالت رکود، با پایین آمدن درآمدها تقاضا  ر به افزایش قیمت کاالها و خدمات میاین فرایند منج
بري نیروي کار از سود و در شرایط رکود  یابد. در حالت سهم ها نیز کاهش می نیز کم شده و به تبع آن قیمت

و کاهش سود بنگـاه،   رغم کاهش درآمد نیروي کار به دلیل کاهش تولید اقتصادي، با توجه به اینکه علی
شوند؛ میزان کاهش تقاضا در حالت  تعداد بسیار کمتري نیروي کار نسبت به حالت دستمزد ثابت اخراج می

بري نیروي کار کاهش کمتري نسبت به حالت دستمزد ثابت خواهد داشت و در نتیجه رکود در حالت  سهم
بري نیروي کار از سـود، در   فتن شرایط سهمتر خواهد بود. از طرف دیگر با در نظر گر دستمزد ثابت عمیق

شرایط رونق اقتصادي میزان دریافتی نیروي کار افزایش یافته و کارگران با قـدرت خریـد بـاالتر سـمت     
دهند. در نتیجه این مهم به رونق اقتصادي کمک کرده و باعث بهبود  تقاضاي اقتصاد را تحت تاثیر قرار می
  ).Wadhwani, 1987: 171اقتصادي خواهد شد(شرایط تولید در سطح کالن و ثبات 

گذاري روي نیروي انسـانی   سهم بري نیروي کار از سود منجر به افزایش درآمد تولیدکننده از سرمایه
شود و عالقه به کار را در بین کارکنان افـزایش و تمایـل بـه     در بنگاه می  گذاري تر کردن سرمایه و بهینه

   گـردد  منجـر بـه رشـد بـاالتر دسـتمزد و مهـارت نیـروي کـار مـی         دهـد و   ترك از کـار را کـاهش مـی   
)Azfar & Danninger, 2001: 619.( 

  بري نیروي کار از سود و استهالك سرمایه سهم
جبـران اسـتهالك     شود هزینه هایی که یک بنگاه تولیدي در فرایند تولید خود متحمل می از جمله هزینه

گردد. در حالتی که بـه   آالت برمی استفاده از ماشین  سرمایه به نحوهباشد. قسمتی از استهالك  سرمایه می
آالت و  شـود، حساسـیت کـارگر در مـورد نحـوه اسـتفاده از ماشـین        نیروي کار دستمزد ثابت پرداخت می

تجهیزات پایین بوده و این امر منجر به استهالك سرمایه و بالتبع بازدهی پایین سـرمایه خواهـد شـد. در    
قتی دستمزد کارگر نسبتی از سود بنگاه و فعالیت اقتصادي باشد، با علم به این موضوع کـه  طرف مقابل و

بایست از محل درآمد بنگاه جبران گـردد، و هرچـه اسـتهالك سـرمایه بیشـتر       آالت می استهالك ماشین
آالت  ماشـین تر خواهد آمد، در استفاده از  باشد، سود بنگاه کمتر شده و در نتیجه دستمزد خود کارگر پایین

ها دقت بیشتري مبذول داشته و در نتیجه استهالك سـرمایه را کـاهش خواهـد داد. در نتیجـه      و دستگاه
  .)Azfar & Danninger, 2001: 619گردد( گذاري بیشتر می بازدهی سرمایه
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شود به حـدي باشـد    شود که مقدار سهمی که به نیروي کار از سود داده می حال این سؤال مطرح می
نمایـد. نکتـه   براي نیروي کار و هم براي تولیدکننده جهت توافق و فعالیت تولیدي ایجاد انگیـزه   که هم

بري نیروي کار از  حائز اهمیت بر اساس سابقه تحقیق این است که به طور مسلم، سود حاصل از روش سهم
). Pohjola, 1987 :334سود بیشتر از سود حاصل از پرداخت دستمزد ثابت به نیروي کـار خواهـد بـود(   

بنگـاه در   198بري نیروي کار از سود بر سود بنگاه با تحقیق بر روي  سئونگسو کیم در خصوص اثر سهم
). بهاراگاوا در Kim, 1998: 351یابد( رسد که سود بنگاه در این حالت افزایش می امریکا به این نتیجه می

هاي تولیدي  است در تعدادي از شرکتبري نیروي کار از سود شواهدي از اجراي این سی خصوص اثر سهم
هـا شـده    کار از سود باعث باالرفتن سـود بنگـاه   بري نیروي در نریتانیا آورده و اذعان نموده است که سهم

 ).Bharagava, 1994: 1044است(
شـود. معمـوالً    بالنچفالور معتقد است: در روش دستمزد ثابت، تقسیم ریسک به خـوبی انجـام نمـی   

بـري از   یابد. در حالت سـهم  تر افزایش می رشد تثبیت شده و بیکاري کارگران رده پاییندستمزد کارگران ا
) و در نتیجه تغییرات سود و مـزد  Meade, J.E, 1972:402سود، کارگر در نوسانات درآمدي سهیم شده(

  .)1996جهت خواهد بود(بالنچفالور،  هم
و  سـلیمانی بسته( و منفعـل  اقتصـاد  یـک  هن است پویا و فعال اقتصاد یک مقاومتی، اقتصاد از منظور
بري نیروي کار از سود نیز با توجه به آنکه نیروي کار خود را سهیم در  )، در شرایط سهم67: 1393همکاران، 

پردازد. این انگیزه منجر به تولید بیشتر کاال شده و در نتیجـه   باالتري به فعالیت می  داند با انگیزه سود می
که  ).FitzRoy and Kraft, 1987:23دهد( ایش میسود بنگاه و در نتیجه میزان دریافتی نیروي کار را افز

کاالها و خدمات شده و در سطح کالن   کننده مصرف عنوان بهاین مهم منجر به افزایش تقاضاي کارگران 
وري منجر به کاهش  گردد. از طرف دیگر افزایش بهره منتهی به افزایش تقاضاي کل و رونق اقتصادي می

توان افزایش  دد قیمت کاالها و خدمات کاهش یابد. از این طریق نیز میگر ي تولید شده و باعث می هزینه
  ). 1392تقاضا براي کاالها و خدمات و بدین ترتیب رونق اقتصادي را شاهد بود(دادگر و همکاران، 

ها نماید، درآمـد بنگـاه بـاالتر     بري نیروي کار از سود اگر بنگاه اقدام به افزایش قیمت در حالت سهم
  شود سهم نیروي کار نیـز بـاالتر رود کـه ایـن امـر منجـر بـه بـاالتر رفـتن هزینـه           ن باعث میرفته و ای

کمتـري    بري نیروي کار از سود، بنگـاه تولیـدي انگیـزه    تولیدکننده خواهد داشت. بنابراین در حالت سهم
قیمت صرفاً ها نسبت به حالت دستمزد ثابت دارد(زیرا در حالت دستمزد ثابت افزایش  براي افزایش قیمت

 :Pohjola, 1987(منجر به افزایش درآمد کارفرما شده و تغییري در دستمزد کارگر اتفاق نخواهد افتـاد) 

334,  Weitzman, 1987:86 , Meade, J.E, 1972:(.  
بري نیـروي کـار از سـود باعـث      بیان گردیده است که استفاده از سهم 1فیتزروي و کرافت  در مطالعه

                                                        
1. FitzRoy,  Kraft 
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). FitzRoy and Kraft, 1987:23هاي صنعتی در غرب آلمان گردیده است( ر کارگاهوري د افزایش بهره
کـار از سـود در میـان     بري نیـروي  با بررسی اثرات ایجاد نظام سهم 1داگالس کروس  همچنین در مطالعه

وري نیـروي کـار    شـده افـزایش بهـره    گیـري  شرکت از ایاالت متحده امریکا یکی از اثـرات نتیجـه   500
گیـري و   هایی که انـدازه  نشان دادند در فعالیت 2). همچنین لوین و تادلیس Kruse, 1996:515باشد( می

تواند بـه افـزایش    نیروي کار می بري باشد، استفاده از روش سهم ارزیابی سطح و کیفیت خدمات دشوار می
ـ  3). کونت و اسوجنرLevin and Tadelis, 2005:131وري کمک نماید( بهره ن نتیجـه  در تحقیقی به ای

شود، اما سـهیم نمـودن    وري می رسیدند که با وجود اینکه ایجاد مالکیت براي کارگران باعث کاهش بهره
 ).Conte  and Svejnar, 1988:139کار خواهد گردید( وري نیروي کارگران در سود باعث افزایش بهره

وري در فرانسه به این  کار بر بهره بري نیروي در تحقیقی در خصوص اثرات سهم 4کاهوك و دورمونت
 Cahuc andگردد( کار می وري نیروي کار بر سود باعث افزایش بهره بري نیروي اند که سهم نتیجه رسیده

Dormont, 1997:293وري نیروي کار  با بررسی اثر به اشتراك گذاشتن سود با نیروي کار بر بهره 5). یااو
کار از  بري نیروي رشد ارزش افزوده توسط عامل سهم در چین به این نتیجه رسیده است که بیش از نیمی از

بري  نیز در تحقیق خود به اثرگذاري سهم 6). اوکوسا و اوتاکهyao, 1997:281باشد( سود قابل توضیح می
 ).Ohkusa, Ohtake, 1997:385اند( هاي ژاپنی اذعان نموده وري در شرکت نیروي کار بر بهره
بـري   در تحقیق خود در انگلستان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از رویکرد سهم 7ویلسون و پیل

). ویتزما در پـژوهش خـود بـه ایـن     Wilson , peel, 1991:454یابد( کار غیبت از کار کاهش می نیروي
نتیجه رسیده است که یک سیستم حقوق و دسـتمزد ثابـت داراي اثـر جـانبی منفـی بـر اقتصـاد کـالن         

کـار از سـود، داراي اثـرات جـانبی      بري نیروي ت، در حالی که ایجاد یک سیستم مبتنی بر سهمکشورهاس
  ,Pohjola, 1987:334(باشـد  هـا مـی   مطلوب بر اشـتغال و بـه طـور غیـر مسـتقیم، بـر ثبـات قیمـت        

Weitzman, 1987: 86 , Meade, J.E, 1972:(هاي  . کامراد و صدیق در تحقیق خود پیرامون زنجیره
کار از سود از یک سو براي تولیدکننده و از سوي  بري نیروي به این نتیجه رسیدند که رویکرد سهم تأمین،

ي آنـان   دیگر براي تامین کنندگان مفید است و منجر به ایجاد یـک مـدل بهینـه بـراي تعامـل سـازنده      
  ).Kamrad & Siddique, 2004:64گردد( می

بـري   متحرك به این نتیجه رسیده است که سـهم چیسهولم در پژوهش خود پیرامون صنعت تصاویر 
عوامل تولید از سود، سبب به وجود آمدن اثرات بازدارنده ناشی از مخاطرات اخالقـی بـراي ایـن صـنعت     

گردد و این امر به نوبه خـود سـبب افـزایش     مابین طرفین می شده و منجر به انعقاد قراردادهاي کیفی فی
                                                        

1. Douglas Kruse 2. Levin and Tadelis 
 

3. Conte  and Svejnar 4. Cahuc and Dormont 
 

5. Yao 6. Ohkusa, Ohtake 
 

7. Wilson , peel 
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). جونز و اسوجنر در تحقیقی بـه بررسـی اثـر     Chisholm, 2011:196کیفیت اثر تولید شده، خواهد بود(
وري در  بري باعـث افـزایش بهـره    اند که سهم وري تولید به این نتیجه رسیده کار بر بهره بري نیروي سهم

 ). Jones & Svejnar, 1985:449هاي تولیدي در ایتالیا گردیده است( شرکت
ر از سود شواهدي از اجراي ایـن سیاسـت در تعـدادي از    بري نیروي کا بهاراگاوا در خصوص اثر سهم

کار از سـود باعـث افـزایش     بري نیروي هاي تولیدي در نریتانیا آورده و اذعان نموده است که سهم شرکت
). همچنین کروز نیز با مطالعـه  Bharagava, 1994: 1044ها شده است( وري و باالرفتن سود بنگاه بهره
وري  کار از سـود بـر بهـره    بري نیروي متحده در سطح اقتصاد خرد به اثر سهمهاي اقتصادي ایاالت  بنگاه

وري و  بهـره   نیـز رابطـه   1990). تحقیق کابل و ویلسـون در سـال   Kruse, 1992:24اذعان نموده است(
 ). Cable & Wilson, 1990:550کند( کار را در صنعت مهندسی بریتانیا تأیید می بري نیروي سهم

  اقتصادي فنرت
یابی در هر شـرایطی   ریزي اقتصادي نیز مفهوم و عمل مقاومت به معناي بهینه و برنامه» علم اقتصاد« در

، Ficenec؛ 1391اند(سـیف،   گفتـه » فنرت اقتصـادي «نهفته است. گاهی بخشی از این قابلیت انعطاف را 
جـود دارد تـا   ) به این معنا که در اقتصـادها ایـن قابلیـت و   McInroy and Longlands، 2010و  2010
ها را ترمیم و تا حدودي به حالت قبل برگرداند.  با ایـن مفهـوم    هاي وارده بر اقتصاد ناشی از شوك آسیب

 ,Meade, J.E, 1972: 402  Kruseسهم بري نیروي کار از تولید نیز به دلیل کاهش نوسـان اشـتغال(  

 بـراي  اقتصـاد  توانـایی )، سـبب  Wadhwani, 1987: 171) و افزایش ثبـات اقتصـادي(   ,437 :1991

 اقتصـادي  هـاي  شـوك  از سـریع  بهبـود  براي اقتصاد ها شده و توانایی شوك این آثار برابر در ایستادگی

  دهد. خارجی را افزایش می کننده تخریب
 یـک  تـوان  به اشاره اقتصادي براي اصطالح فنرت ) نیز از2008در این راستا بریگاگلیو و همکاران(

 دارند می است. همچنین بیان استفاده کرده مخالف برونزاي هاي شوك با) آثار انطباق بهبود(یا براي اقتصاد

  :رود می کار به مفهوم دو به اقتصادي فنرت اصطالح که
  خارجی؛  ي کننده تخریب اقتصادي هاي شوك از سریع بهبود براي اقتصاد توانایی اول، 

  .ها شوك این آثار برابر در ایستادگی براي اقتصاد توانایی دوم،
  .)briguglio et al.,2008اند( گیري کرده ها همچنین این قابلیت را مورد سنجش قرار داده و اندازه آن

 را ها شوك آثار که باشد هایی برخوردار مکانیسم از اقتصاد که است ممکن هنگامی فنرت نوع زیرا این

 پـذیر  انعطـاف  بازاري وجود مثال، شود؛ براي می نام برده آن از» جذب شوك«عنوان  با که دهد کاهش

  ).5: 2011کند(بریگاگلیو،  عمل ها شوك براي جذب ابزاري عنوان به تواند می
 دو میان باید همچنین .شود می گفته پایدار شوکی از بهبود براي سیستم یک توان به اقتصادي فنرت

  شد.  قائل تفاوت اقتصادي فنرت نوع
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 هایی نهاده براي هاي دیگر نهاده جایگزینی توان یعنی عادي، شرایط در توانایی :1ذاتی اقتصادي فنرت .1

 به پاسخ در منابع بازتخصیص بازارها براي توان یا اند شده مواجه مشکل با خارجی شوك طریق از که

 .نیست ساخته سیاست و است اقتصاد ذاتی یک اقتصادي فنرت نوع این قیمتی؛ هاي عالمت
 باال یعنی عادي، تالش فوق و ابتکار قوه از ناشی بحران شرایط در توانایی :2انطباقی اقتصادي فنرت .2

 کـردن  کامـل  طریـق  از تقویـت بازارهـا   یـا  منفرد بازرگانی عملیات در ها نهاده جایگزینی توان بردن

 فنـرت  نـوع  ایـن  یکـدیگر؛  کـردن  براي پیـدا  تقاضاکننده و عرضه کننده اقتصادي عوامل اطالعات

 .)8: 2004است(روز،  ساخته کامالً سیاست بلکه ندارد، وجود خود خودي به اقتصادي
  اقتصادي شامل: فنرت چهارگانه محورهاي

 فرصت را این مالی و پولی هاي سیاست براي اقتصادي کالن مناسب هاي : سیاستکالن اقتصاد ثبات .1

 ثبـات  جهـت  از اقتصـادي  سنجش فنرت براي متغیر سه .دهند پاسخ ها شوك به که آورند می فراهم

 نسـبت  و بیکـاري  و تورم هاي نرخ مجموع داخلی، ناخالص تولید به مالی کالن نسبت کسري اقتصاد

  .)12: 1391است(سیف،  داخلی ناخالص تولید به کسري خارجی
 طریـق  از هـا  شوك منفی آثار با برخورد در اقتصادي هر براي خرد بازار کارایی خرد: بازارهاي کارایی .2

 .اسـت  برخـوردار  اساسـی  اهمیت از جایگزین هاي استفاده به منابع بازتخصیص به کردن اقتصاد قادر
کـه   را آزادي اقتصادي جهانی شاخص از قسمتی بازاري کارایی براي جانشین یک عنوان به بریگاگلیو

 رقابتی آزادانه، بازارها که سنجد می میزانی را شاخص این دهد. می قرار» بازرگانی و کار اعتبار، تنظیم«

 کنترل درجه نیز و کار بازار و بازار مالی کارایی بر شاخص این .کنند می عمل کشورها میان کارایی با و

  .)13: 1391است(سیف،  شده متمرکز تجاري کنترل بوروکراتیک بر
 در مناسـب  ومشارکت المللی بین و داخلی امنیت مالکیت، حقوق گذاري، قانون شاملخوب:  حکمرانی .3

 سـاختار  بـر  کـه  را اقتصـادي  شـاخص آزادي  از بخشی شود. بریگاگلیو می الملل بین تجارت چارجوب

 این .است کرده انتخاب خوب حکمرانی شاخص عنوان به دارد تمرکز یکت مال حقوق امنیت و مشروع

 نظامیان دخالت عدم معنوي، مالکیت حقوق از حمایت ها، طرفی دادگاه بی قضایی، استقالل بر شاخص

  .)13: 1391دارد(سیف،  داللت قانونی و سیستم سیاسی جامعیت و
 توسـعه یافتـه   کامـل  طور به جامعه یک آن در که اشاره دارد وضعیتی به عامل این اجتماعی: توسعه .4

 عملکـرد  مدنی، هاي ناآرامی از ناشی تأخیر بدون باشند قادر هاي اقتصادي دستگاه که طوري به باشد،

 .کـرد  مـرتبط  اجتمـاعی  انسـجام  بـه  توان می همچنین را اجتماعی توسعه دهند. خود نشان از مؤثري
 3انسـانی  توسـعه  درشاخص مندرج بهداشت و آموزش هاي شاخص از اجتماعی توسعه براي بریگاگلیو

 .)14: 1391است(سیف،  کرده استفاده

                                                        
1. Inherent 2. Adaptive 
 

3. HDI 
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توجـه بـه   بري نیروي کار از تولید، فنرت نوع اقتصادي ذاتی است زیرا بـا   با توجه به این مطلب سهم
تواند تا حدي به ثبات اقتصـادي و   کار بدون اتخاذ سیاست پس از بروز شوك، می بري نیروي ساختار سهم

  ها کمک نماید. ثبات بازار نیروي کار و ثبات قیمت
  

  
  .4نمودار 

تحقق اقتصاد 
 مقاومتی

مقاومت در برابر 
 تهدیدهاي اقتصادي
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 هاي تحقیقمنبع: یافته
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توان به صورت شکل صفحه بعد ساختاري را در نظر گرفـت کـه نتـایج     ها و نتایج می بر اساس یافته
هاي مورد نظر در اقتصاد مقاومتی شـده   سود باعث بهبود شاخص بري نیروي کار از حاصل از اجراي سهم

و بر این اساس، این عوامل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود؛ هر چند بـر تمـام ابعـاد اقتصـاد     
هاي کالن اقتصادي و باالتر بردن مقاومت در برابـر تهدیـدهاي    مقاومتی تاثیر نگذارند، با تأثیر بر شاخص

  نمایند. حقق این مهم کمک میاقتصادي به ت

  گیري نتیجه
بري نیـروي   باشد، سهم یک روش جایگزین براي پرداخت دستمزد ثابت، که در ادبیات بازار کار مطرح می

بري نیروي کار از سود به ایـن معنـی اسـت کـه      باشد. سهم کار از سود به جاي دریافت دستمزد ثابت می
دستمزد خود دریافت  عنوان بهکار با توافق با تولیدکننده، عالوه بر دستمزد ثابت، درصدي از سود را  نیروي

کند و این مقدار با کم و زیاد شدن سود از فرایند تولید و با همان نسبت مـورد توافـق طـرفین، کـم و      می
  گردد.  زیاد می

کار، افزایش میزان سـود بنگـاه، کـاهش     وري نیروي تواند باعث افزایش بهره این روش جایگزین، می
کـار، افـزایش تولیـد     تولید، کاهش بیکاري نیروي فرایندفاده در آالت مورد است استهالك سرمایه و ماشین

آوري اقتصادي، افزایش رغبت به کار در بین  اقتصادي و کیفیت تولید، کاهش نوسان اشتغال، افزایش تاب
گـذاري و از همـه    هـا و افـزایش سـرمایه    کار، افزایش رضایت شغلی و شادي کارکنان، ثبات قیمت نیروي

دهی اقتصادي اثر بگذارد. این اثرات در کنار یکدیگر منجر بـه بـاال    عاملی در جهت ثبات عنوان بهتر  مهم
آوري اقتصـادي در شـرایط بحرانـی و تحـریم      رفتن توان تولیدي در شرایط عـادي و بیشـتر شـدن تـاب    

توان از این روش در جهت تحقـق تعـدادي از معیارهـاي     گردد. با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی می می
آوري اقتصاد، کاهش نوسان اشـتغال   اقتصاد مقاومتی همچون باال رفتن ثبات اقتصادي، کاهش تورم، تاب

  هاي کالن اقتصادي استفاده کرد. طور کلی بهبود شاخص ها و به و ثبات قیمت
گردد با توجه به ادبیات موجود در سطح جهـان در خصـوص اثـرات اسـتفاده از      در پایان پیشنهاد می

پرداخـت دسـتمزد و     بري نیروي کار از سود، با استفاده از ابزارهاي کمی به بررسی این شیوه سیستم سهم
هاي تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذارند، پرداخته  میزان اثرگذاري بر متغیرهاي مهم اقتصادي که بر شاخص

توجـه بـه    ي پرداخت دستمزد بـا  هاي اجرایی این شیوه شود در خصوص شیوه شود. همچنین پیشنهاد می
  هاي دستمزد، فرهنگ افراد جامعه و ... مطالعاتی صورت گیرد.  قوانین کار، چسبندگی
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بر روند  وتأثیرتحریم اقتصاد ایران پذیري هاي آسیب شاخص
  ها آن تغییرات

  ***، علی یوسفی دیبا**، محمد مهدي عسکري*امیر خادم علیزاده

  چکیده
هـا در   با توجه به تغییرات و تحوالت محیطی و تکنولوژیکی، پیوستگی بازارهاي مالی و پراکنش بنگـاه 

هـاي خـارجی، بررسـی میـزان      مناطق مختلف جهان و همچنین تأثیرپذیري اقتصاد کشورها از شـوك 
هـا اهمیـت بسـزایی دارد. در خصـوص      پذیري اقتصاد از این شوك مقاومت اقتصادي و چگونگی آسیب

پـذیري اقتصـاد آن از     .ا.ایران با وجود یک شوك خارجی قطعی به نام تحریم، شـناخت نقـاط آسـیب   ج
،  »تنـوع صـادراتی  «اهمیت مضاعفی برخوردار است. در این راستا در پژوهش حاضـر از پـنج  شـاخص    

و » شـرکاي محـدود تجـاري   « ، »درجه بازبودن اقتصـاد «، »کاالي اساسی وارداتمیزان وابستگی به «
به منظور بررسی میزان آسیب پذیري اقتصاد ج.ا.ایـران اسـتفاده شـده    » یزان حمایت از تولید داخلیم«

پـذیري اقتصـاد ج.ا.ایـران در شـاخص تنـوع       دهد که میـزان آسـیب   هاي پژوهش نشان می است. یافته
  پذیري کشور رو به تزید بوده است.  صادراتی رو به بهبود، اما در مورد چهار شاخص دیگر آسیب

  پذیري، اقتصاد، ایران، تحریم، شاخص. آسیب :ها کلید واژه

  . مقدمه1
هاي محیط اقتصادي تغییر و تحـول آن در طـول زمـان و اثرپـذیري آن از ایـن       ترین ویژگی یکی از مهم

هاي تکنولوژیکی و ارتباطات نه تنها مـانعی بـراي اثرگـذاري     تغییر و تحوالت است. در این بین پیشرفت
. بـه همـین   اند بودهها  اند بلکه خود دلیل و عاملی براي سرعت گرفتن دامنه و بسامد شوك ها نبوده شوك

اي و بخشـی سـاختاري    هـاي موفـق بـر خـالف یـک سـاختار وظیفـه        دلیل امروزه ساختار اغلب سازمان
پـذیري و سـرعت آن در    تیم محور و بدون مرز است که ویژگی مشترك این ساختارها انعطـاف   ماتریسی،

. همچون محیط خرد، محیط کالن اقتصـاد نیـز بـا    )1386 رابینزودیسنزو،(به تغییرات محیطی است پاسخ

                                                        
  khademalizadeh.a@gmail.comاستادیار دانشگاه عالمه طباطبایی،   *

  m.mahdi.askari@gmail.com ،)ع(صادق امام دانشگاه دانشیار **
  ali_yousefydiba@yahoo.comنویسنده مسئول دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادي،   ***
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مـیالدي، شـوك    30هایی چون بحران دهـه   ي اقتصادي آشناست. بحرانها شوكمخاطرات، تغییرات و 
ا یی هستند. بها شوكنمونه چنین   2008میالدي، بحران اقتصادي شرق آسیا، بحران مالی  70نفتی دهه 

هاي اقتصادي در محیط کالن در مقایسه بـا محـیط خـرد کمتـر      شوك به خصوصوجود این، تغییرات و 
بوده و به دالیلی چون پراکنده بودن، نبـودن انگیـزه و ... مطالعـات کمتـري بـا رویکـرد تعیـین سـاختار         

هاي وارده وجـود دارد. ایـن امـر در خصـوص ج. ا.      اقتصادهاي مقاوم به منظور پیشگیري و درمان شوك
ي احتمالی و معمول اقتصاد، محدودیت قطعی تحریم نیز اقتصاد کشـور را بـا   ها كشوایران که عالوه بر 

هـا نشـان از    شـود کـه بررسـی    یمتر است. این الزام از آنجا ناشی  یاننماتهدید جدي مواجه نموده است، 
: هاي اقتصادي مانند ها بر اقتصاد ج.ا.ایران دارد به طوري که بسیاري از شاخص تأثیرگذاري عمیق تحریم

اند(یوسـفی   ها قرارگرفتـه  یمتحرهاي اخیر تحت تأثیر  تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، اشتغال و ... طی سال
). از همین رو در چنین فضایی بحث اقتصاد مقاومتی شکل گرفت .  این پژوهش با این فـرض  1392دیبا،

تـرین نقـاط    نبـال یـافتن مهـم   د ، بـه انـد  داشتهپذیري اقتصاد ایران اثر مخربی  ها بر نقاط آسیب که تحریم
هـاي گذشـته    پذیري بخصوص در شرایط تحریمی سال پذیر اقتصاد ایران و بررسی روند این آسیب آسیب

  باشد.   یم
ي هـا  شـاخص ي اخیر، روند تغییـر  ها سالهاي  یمتحردر شرایط «پرسش اصلی پژوهش اینست که: 

  »پذیري در اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ آسیب
  پاسخ علمی این پرسش، فرضیه زیر مورد آزمون واقع شده است: براي یافتن

« پذیري اقتصاد ج.ا.ایران در شاخص تنوع صادراتی رو به بهبود(کاهش) اما درشـاخص  میزان آسیب«
پـذیري   آسـیب » میزان حمایت از تولید داخلی« ، و »درجه باز بودن اقتصاد«، »میزان وابستگی به واردات

  ».استکشور رو به تزید بوده 
  باشد: یمدر این راستا ساماندهی پژوهش به صورت زیر 
آید کـه در آن مطالعـات خـارجی و داخلـی نزدیـک       یمپس از مقدمه، ادبیات پژوهش در بخش دوم 

پذیري اقتصاد در بخش سوم تعریف و مورد سنجش  هاي آسیب پژوهش مرور شده است. شاخص عنوان به
درجه باز بودن « ، »واردات کاالهاي اساسی«، »تنوع صادراتی«ي اه شاخص. و روند تغییرات اند شدهواقع 

پذیري  ین متغیرهاي آسیبتر مهم عنوان به» میزان حمایت از تولید داخلی«و » شرکاي تجاري«، »اقتصاد
ي سیاسـتی بـه   هـا  داللـت یشـنهادها و  پگیري،  گیرند. و در پایان با خالصه و نتیجه یممورد بررسی قرار 

  رسد. یمسامان 

  . ادبیات پژوهش2
بـه  توان به سه دسته تقسیم نمود. در دسته اول، تحـریم،   مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را می
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هایی براي موفقیت آن ذکـر   کنندگان مورد بررسی قرار گرفته و شاخص تحریم از دیدگاه تحریم خصوص
  گردد. می

که هزینه تحریم  ابندی یمهاي خود دست  ها به هدف ) زمانی تحریم1995( 1از نظر الپز و کارت رایت
آن باشـد؛ تفـاوت زیـادي در توانـایی اقتصـادي بـین        GNPبراي اقتصاد کشور هدف بیش از دو درصـد  

ده به یک )؛ کشور اعمال کننـده تمرکـز تجـاري بـاالیی بـر       GNPفرستنده و هدف موجود باشد(نسبت 
هـا بـه صـورت مـالی باشـند چـون        % کل تجـارت کشـور هـدف)؛ تحـریم    25 هدف داشته باشد(بیش از

،  هاي خارجی هاي موجود در بانک ها و وام ، مانند: انسداد دارایی هایی که با تحدیدات مالی همراهند تحریم
تـر بـر تجـارت تحمیـل      طـور گسـترده   هـایی کـه بـه    درصد) از تحریم41درجه موفقیت سیاسی باالتري(

 ).1377،  ارد(زهرانیدرصد) د25شود( می
عبارتنـد از: کنتـرل     ها که عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت تحریم کند یم) عنوان 1990( 2ژیلمروم

کشور تحریم کننده و آسیب پذیري کشور مورد هدف. آسیب پذیري کشور مورد هدف منوط بـه عوامـل   
المللی(وگـاهی   ري بازارهاي بین، کشش پذی سه گانه زیر است: میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور هدف

تولید داخلی) و باز بودن اقتصاد کشور هدف. تمرکز بازرگانی مقیاس تراکم روابط اقتصادي بین کشور تحریم 
کننده و کشور هدف است. کشش پذیري میزان فرصتی است که بازار جهانی بـراي صـادرات و واردات و   

  ).1377(زهرانی، کند یمشده فراهم  هاي اساسی تحریم سازي کاال جایگزین
در دسته دوم از مطالعات مرتبط،شاخصی از اقتصاد مانند تجارت بین الملل یا اشـتغال مـد نظـر قـرار     

  .شود گرفته و تأثیرپذیري آن شاخص در خالل تحریم بر یک یا دو طرف تحریم بررسی می
اثر تحریم را بـر  » بررشد هاي اقتصادي تأثیرپذیري تحریم«ي با عنوان ا مقاله) در 2010(3هاور ویدال
هـا بـر رشـد اثـري      رسـد کـه تحـریم    کشور مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می 75رشد اقتصادي 

  اند. نداشته
هاي اقتصادي بین المللی بر تجارت، یک تحلیـل   تأثیر تحریم«ي با عنوان ا مقاله) در 2005(4کاروسو

بررسی نمـوده و   2000تا  1960هاي  کشور در طی سال 49هاي یک جانبه آمریکا بر  آثار تحریم» تجربی
دو جانبـه بـین آمریکـا و     تجارتي جامع اثر منفی شدیدي بر ها میتحررسد که  در پایان به این نتیجه می

  هاي محدود اثر مثبت اندکی دارد.  کشور مورد تحریم داشته اما تحریم
هاي اقتصادي بر تجارت آمریکا، مدل  تأثیر تحریم«ي با عنوان ا مقاله) در 2003(5هاف بائرو باربارا اوگ

بررسی نموده و در پایان  1999و  1995هاي  کشور را در سال 175هاي آمریکا بر  تأثیر تحریم» جاذبه اندروز
  ).1393هاي جامع اثر کاهشی شدیدي بر تجارت دو جانبه دارند(بقالیان ،  رسند که تحریم به این نتیجه می

                                                        
1. Gorge A.Lapez And David Cartright 2. Gil Merom 
 

3. Hauer Vidal 4. Raul Caruso 
 

5. Gary Clyde Hufbauer and Barbara Oegg 
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و 1پـذیري  آسیب دارند، حاضر پژوهش باموضوع بیشتري نزدیکی که مطالعات این از دسته سومین در
خـارجی بررسـی شـده و در نهایـت برخـی        هـاي  اقتصاد یک کشور در برابر شـوك  2آوري یا مقاومت تاب

شود. در این مطالعات دو دیدگاه غالـب   پذیري یا مقاوم بودن یک اقتصاد معرفی می ها براي آسیب شاخص
هاي مالی مطرح بـوده و معمـوالً بـا     پذیري فقط در بحران دیدگاه نخست تأکید دارد که آسیب وجود دارد.

پذیري اقتصاد با توجه بـه شـرایط    . در دیدگاه دوم آسیبشود یمعدم تعادل در بخش مالی اقتصاد آشکار 
یري هاي اقتصادي و مالی و چگونگی مواجهه و انعطـاف پـذ   ساختاري، و نحوه حرکت آن به سمت شوك

  ).2012(شیث و رجب 3شود ها بررسی می یک اقتصاد در برابر این شوك
هاي اقتصاد حوزه یورو و ایاالت متحده از  تفاوت« اي با عنوان ) در مقاله2004(4، کندي و اسالكودر

  هاي اقتصاد دو حوزه پرداخته و به دالیلی مانند عدم شفافیت بازار سـرمایه،  به تفاوت» پذیري نظر انعطاف
گی بیشتر بـه  اندازه و وسعت کمتر استفاده از ابزارهاي مالی کمتر، اشکال نگهداري ثروت و دارایی، وابست

پـذیرتر از اقتصـاد    نهاد بانکی، انعطاف پذیري کمتر بازار کار و محصول و ... اقتصاد حوزه یـورو را آسـیب  
  .دانند یمایاالت متحده 

 ها روشآسیب پذیري اقتصاد کشورهاي در حال توسعه: «ي با عنوان ا مقاله) در 2012(5شیث و رجب
ر حال توسعه پرداخته و مواردي ماننـد گـردش سـرمایه    به مخاطرات پیش روي اقتصادهاي د» و مسائل

بین نقاط مختلف جهان، گستردگی بازارهاي مالی، وابستگی به صادرات و مخاطرات موجود در بازارهـاي  
  کنند. هاي بالقوه براي بروز آسیب معرفی می غذا و کشاورزي و ... را زمینه

» پذیري و مقاومت اقتصادي آسیب«اي با عنوان  ر مقالهد 6)2008گوگلیو، کوردینا، فاروگیا، و وال(یلینو بر
پذیري اقتصاد یک کشور را به سه متغیر درجه بازبودن، تنوع صادرات، و میزان وابستگی به واردات  آسیب

پذیري و مقاومت اقتصاد یک کشور  دهند. آنان براي سنجش آسیب کاالهاي استراتژیک آن کشور نسبت می
بـدترین  «و » گـر  اسـراف «، »خودساخته«، »بهترین وضعیت«دي چهار وضعیتهاي اقتصا در برابر شوك

گیرند. بهترین وضعیت براي کشـورهایی در نظـر گرفتـه     را براي اقتصاد یک کشور در نظر می» وضعیت
پذیري پایین و مقاومت باالیی دارند. وضعیت خودساخته مخصوص کشورهایی است که  شود که آسیب می

اند خود را براي رسیدن به یک اقتصاد مقاوم به خوبی مدیریت نمایند و  رند، اما توانستهپذیري باالیی دا آسیب
سـازي مـدیریت نمایـد. کشـور      پذیري باال نتوانسته خود را براي مقاوم در بدترین وضعیت کشور با آسیب

را  هـاي مقاومـت خـود    پذیري پایین نتوانسته است شاخص گر نیز کشوري است که با وجود آسیب اسراف

                                                        
1. Vulnerability 2. Resilience 
 

3. Anuradha Seth And Amr Ragab, 2012 
4. Aaron Drew, Mike Kennedy, Torsten Sløk 
5. Anuradha Seth And Amr Ragab  
6. Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella 



  397                ها آن راتییبر روند تغ میرتحریوتأث رانیاقتصاد ا يریپذ بیآس يها شاخص

را  0.3و از نظر مقاومت نمـره  0.5پذیري نمره  تقویت نماید. بر اساس پژوهش فوق ج.ا.ایران از نظر آسیب
  جاي گرفته است. » بدترین وضعیت«کسب نموده و در 

هایی بـا   ها و همایش گیري ادبیات اقتصاد مقاومتی و برگزاري نشست در حوزه داخلی هر چند با شکل
روانی در این حوزه وجود دارد اما پژوهشی که متناسب و همراستا با موضوع هاي ف همین موضوع پژوهش

هاي صورت گرفته اشاراتی نیز به نقطه  شود. با این حال در برخی پژوهش پژوهش حاضر باشد، یافت نمی
  ها شده است. آسیب کشور در برابر تحریم

پـذیري   اختار مفهـوم برگشـت  ارائـه سـ  «ي بـا عنـوان   ا مقاله) در 1393حسنوي، نکویی و فتح اللهی(
سازي و یا به زعـم خـود برگشـت پـذیري اقتصـاد       به شاخص مقاوم» اقتصادي در بستر اقتصاد مقاومتی

پـذیري و   سازي دارد تا آسیب اند که نرخ رشد اقتصادي حساسیت بیشتري به مقاوم پرداخته و عنوان نموده
سـازي   ر اقتصاد به میزان زیادي در گرو مقاوماین نکته به این معنی است که تداوم رشد و حفظ و ثبات د

بـر آن اعمـال    تـوان  یمپذیري قابل کنترل نیست یا کنترل اندکی را  است تا آسیب پذیري چرا که آسیب
هـا نتیجـه    و قابـل تقویـت اسـت. همچنـین آن     باشد یمسازي در اختیار سیاست گذاران  کرد لیکن مقاوم

پذیري قرار دارد و برگشـت پـذیري    میزان زیادي در معرض آسیبگیرند که ایران از نظر اقتصادي به  می
  نیز در سطوح مناسب قرار ندارد.

هـاي پـولی و ارزي ج.ا.ایـران در     هـا وچـالش   ) به سیاست1392علیزاده، عسکري و یوسفی دیبا( خادم
ارزي  هـاي پـولی و   پرداخته و وابستگی به ارز حاصل از صادرات نفت را یکی از چالش 91تا 88هاي  سال

  دانند. کشور دانسته و تجارت خارجی کشور را نیز متأثر از این موضوع می
مبانی و راهکارهاي اقتصاد مقـاومتی بـا   «نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ) در پایان1392عسگري(

هاي مـورد اسـتفاده در    به این نتیجه رسیده است که روش» تأکید بر تأمین مالی صنعت نفت و گاز ایران
پذیر صنعت انرژي کشور است که هم در تأمین نیازهاي  مین مالی صنعت نفت و گاز یکی از نقاط آسیبتأ

  پذیري باالیی دارد.  اي صنعت نفت ناکارآمد است و هم آسیب سرمایه
بر بازار کار ایران را مورد بررسی قـرار داده و نتیجـه    ها میتحر) در پایان نامه خود تأثیر 1393بقالیان(

تحریم نفتی به  به خصوصها  گیرد با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است تحریم می
  . اند بودهشدت بر بازار کار تأثیرگذار 

  پذیري اقتصاد ایران هاي آسیب . معرفی و سنجش شاخص3
هـاي عنـوان    پذیري اقتصاد ج.ا.ایران از برخی شاخص هاي آسیب شاخص در پژوهش حاضر جهت بررسی

پـذیري از سـه    ها براي محاسبه شاخص آسیب شده توسط بریگوگلیو و همکارانش استفاده خواهد شد. آن
متغیر درجه باز بودن اقتصادي، میزان تنوع صادرات، و میزان وابستگی بـه واردات کاالهـاي اسـتراتژیک    
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المللـی آن کشـور    . و براي نشان دادن درجه باز بودن یک اقتصاد از حجـم تجـارت بـین   کنند یماستفاده 
باشـد، حجـم    تـر  بـزرگ . بر این اساس هرچه این نسـبت  کنند یمنسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده 

شد المللی آن کشور و در نتیجه درجه باز بودن آن اقتصاد بیشتر است و هرچه اقتصادي بازتر با تجارت بین
ي خارجی خواهد داشت. متغیر دیگر ها شوكتر و مسلماً کنترل کمتري بر  نسبت به شرایط خارجی حساس

وابستگی به واردات کاالهاي استراتژیک است. البته بدیهی است که کاالي استراتژیک بستگی به شرایط 
اي کشور دیگر شود ممکن است بر هر کشور داشته و کاالیی که براي یک کشور استراتژیک محسوب می

توان به صورت نسبت واردات انرژي، مواد غذایی و یا صنعتی به تولید ناخالص  چنین نباشد. این متغیر را می
پذیري به این صورت است که متغیرهـاي   آسیب  داخلی اندازه گرفت. سرانجام نحوه استخراج این شاخص

ـ  فوق به صورت مقایسه راي هـر یـک وزنـی نسـبت داده     اي در بین کشورهاي منتخب بررسی و سپس ب
   شود. پذیري اقتصاد یک کشور مشخص می شود. سپس از مجموع وزنی این متغیرها جایگاه آسیب می

، »وابسـتگی بـه واردات کاالهـاي اساسـی    «، »تنوع صادراتی محـدود «در این پژوهش پنج شاخص 
 عنـوان  بـه » داخلـی  میـزان حمایـت از تولیـدات   «و» شرکاي تجاري محـدود «، »درجه بازبودن اقتصاد«

  .ردیگ یمپذیري اقتصاد مورد استفاده و سنجش قرار  هاي آسیب شاخص
ها چیزي جز روند تغییرات  اي است ودر واقع روند تغییرات این شاخص البته هر شاخص داراي نماینده

تنـوع صـادراتی   «مثـال بـراي بررسـی رونـد تغییـرات شـاخص        عنوان بههاي آن شاخص نیست.  نماینده
شـود. همچنـین از رونـد ارزش کـل      بررسی می  روند تغییرات نسبت درآمدهاي نفتی به غیرنفتی» محدود

این اقالم اغلب شـامل مـواد غـذایی     4واردات و ارزش واردات اقالم عمده از آنجا که طبق جدول شماره 
از  است، در بخش بررسی روند تغییرات شاخص وابستگی به کاالي استراتژیک یاد شده اسـت. همچنـین  

اي براي نشان دادن روند درجه بازتر شدن اقتصاد اسـتفاده شـده اسـت. در     عنوان نماینده این دو متغیر به
بخش شاخص شرکاي تجاري محدود نیز از ارزش واردات و صـادرات دو کشـور نخسـت بـه کـل ارزش      

خـارج اسـتفاده شـده    اي از میزان تمرکز تجارت بین ج.ا.ایران و جهان  نماینده عنوان بهواردات و صادرات 
اي مناسب براي نشان دادن رونـد   نماینده عنوان به» مدیریت و تعیین بهینه نرخ ارز«است. در پایان نیز از 

  شود. حمایت از تولید داخلی یاد می

  . شاخص تنوع صادراتی محدود1.3
 وابسـته  شود هرچه یک کشور به صادرات تعداد محـدودي کـاال   در توضیح میزان تنوع صادراتی گفته می

نسبت صـادرات نفتـی بـه    . این شاخص از شود یمپذیري آن کشور  باشد، این امر منجر به افزایش آسیب
، کاهش درآمدهاي ارزي  آید. یکی از اهداف تحریم اقتصادي مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی بدست می

باشـد. در ایـن    خود میگیري اهداف  کشور هدف به منظور کاهش منابع پولی کشور مورد تحریم براي پی
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کننـدگان   تري براي تحریم ، هدف آسان میان کشوري که از نظر ارز آوري فقط به یک محصول تکیه دارد
است؛ چرا که این کشورها با شناسایی مقاصد صادراتی این تک محصول بـه آسـانی مـانع از صـادرات و     

هـایی را   ) چنین تحریم1ي نمونه، جدول(شوند.  برا درنتیجه دستیابی کشور هدف به ارز مورد نیاز خود می
  دهد. در برخی از کشورهاي هدف نشان می

  شده میمحصول ارز آور چند کشور تحر میتحر. 1جدول 

  کشور
 آفریقاي
  جنوبی

  برمه  آنگوال
 رودزیا

  )زیمبابوه(
  لیبی  کوبا  کامبوج  عراق  شیلی

محصول 
  مورد تحریم

 و آهن
 صنایع  الماس  فوالد

  نفت  شکر  الوار  نفت  مس  تنباکو و توتون  نساجی

  )1393یوسفی دیبا علیزاده، عسگري و منبع (خادم
  

هـد. بـر    هاي مختلف ج.ا.ایران به درآمدهاي نفتی را نشان مـی  ) میزان وابستگی بودجه سال2جدول(
درصد بوده  50طور متوسط در این مدت بیش از  اساس این جدول میزان وابستگی درآمد دولت به نفت به

از سوي دیگر گرچه درآمدهاي ارزي ج.ا.ایران از محل فروش نفت بـه لطـف قیمـت بـاالي آن در     است. 
،  گـذاري خـارجی    هاي اخیر مناسب بود اما بسیاري از عوامل مانند کاهش سرمایه هاي قبل از تحریم سال

هـاي   ، تعدد طرح هاي اساسی و مصرفی ، افزایش واردات کاال پرداخت تسهیالت ارزي به بخش خصوصی
ها سبب شد تا دولـت فاقـد ذخیـره ارزي مطمئنـی      ) و برخی سوء مدیریت20008(حبیبی 1سرمایه گذاري

چالشی جـدي بـراي بخـش ارزي و منـابع ارزي دولـت       عنوان بهباشد و بدین ترتیب تحریم صنعت نفت 
ایر تحـریم  ها قبـل و سـ   ، آمریکا از سال محسوب شود،چرا که به منظور کاهش درآمدهاي ارزي ج.ا.ایران

 خرید نفت ایران را تحریم کرده بودند.  2011کنندگان از سال 

  )الیر اردیلی(ارقام مایران تأمین درآمد دولت یمنابع اصل. 2 جدول

  سال
درآمد 
  نفت

درآمد 
  یاتیمال

 ریسا
  درآمدها

نفت  درآمد
  به کل

  سال
درآمد 
  نفت

درآمد 
  مالیاتی

سایر 
  درآمدها

درآمد نفت 
  به کل

1357 1013.2  465.9  119.8  0.63 1374 29431.2  7313  4831.2  0.71 
1358 1219.7  368.3  111.6  0.72 1375 38153  12560.2  6408.7  0.67 
1359 888.8  340.4  96.7  0.67 1376 36446.7  17344.6  8586.8  0.58 
1360 1056.4  554.1  159.6  0.60 1377 22530  24881.6  6214.4  0.42 
1361 1689.5  613.9  198.5  0.68 1378 44170.4  40265.7  7879.6  0.48 
1362 1779.4  796.5  197.8  0.64 1379 59448.5  36585.2  8607.1  0.57 

                                                        
1. Habibi,2008 
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1363 1407.7  898.7  408.4  0.52 1380 71957.1  41786.1  11736.3  0.57 
1364 1208.6  1033.7  423.9  0.45 1381 102626.4  50586.5  11943.8  0.62 
1365 434.7  1024.6  248  0.25 1382 128153.9  65099  14614.6  0.62 
1366 853.2  1030.2  288.1  0.39 1383 150413.3  84421.1  20165.9  0.59 
1367 809.3  986.5  289.6  0.39 1384 186342.4  134574.4  66752.6  0.48 
1368 1515.1  1187.8  471.7  0.48 1385 181881.2  151620.9  80425.9  0.44 
1369 3375.1  1695  562.4  0.60 1386 173519.1  191815.3  107660.6  0.37 
1370 3549.4  2765.2  618.9  0.51 1387 215650.3  239741.4  140583.6  0.36 
1371 5145.9  3775.5  963.1  0.52 1388  157817.5  300035.5  167306.4  0.25  
1372 14683.2  4061.3  1506.2  0.73 1389  434485.5  284527.9  101054.8  0.53  
1373 21479.7  5490.8  2274  0.73           

  منبع : بانک مرکزي ج.ا.ایران.
  

بشـکه در   2.537.000طور متوسط  بهرا  2011حجم صادرات نفت ایران در سال  ،بولتن سالیانه اوپک
بشـکه بـه آسـیا و اقیانوسـیه و      1.392.000بشـکه بـه اروپـا،     741.000وده که از این مقدار اعالم نمروز 

حجـم صـادرات    ). منبع فـوق 2012ساالنه اوپکآماري بولتن (1بشکه به آفریقا صادر شده است 127.000
 17که نسبت بـه سـال قبـل    گزارش کرده بشکه در روز  2.102.000را  2012نفت خام ج.ا.ایران در سال 

). همچنین صادرات نفت ایـران در سـال بعـد    2013ساالنه اوپکآماري بولتن (2درصد کاهش یافته است
درصـد نسـبت بـه     42و 2011نسبت به سـال  درصد  52بشکه در روز گزارش شده است که  1.215.000

  ).2013ساالنه اوپکآماري بولتن (3کاهش یافته است 2012
در  کنـد،  مـی   هاي مالی دولت را تـأمین   از هزینه  نیمی نفت که تقریباً درآمد4اساس گزارش کاتزمنبر 

 ,Katzman(هـزار بشـکه کـاهش یافتـه اسـت      1.250ز به حدود میلیون بشکه در رو   2.5از 2011سال 

هاي نفتی مانند: گـاز و   العمل ج.ا.ایران تمرکز بر صادرات سایر محصوالت و فرآورده عکس ). گرچه2012
و  2012پـنجم  فوریـه    13599پتروشیمی بود اما در پاسخ رئیس جمهـور آمریکـا طـی دسـتور اجرایـی      

) کـه  CFSP 35/2012مصوبه(نیز با  اروپا، و اتحادیه 2012یخ نهم اکتبر در تار 13622دستورالعمل شماره 
  هایی را براي بخش پتروشیمی در نظر گرفتند. ، تحریم به تصویب رسید 2012ژانویه  23در تاریخ 

هـاي ارزي   دهد که احتمـال بـروز بحـران ارزي بـراي نظـام      یمنتایج تحقیقات صورت گرفته نشان 
درصد احتمال بروز بحـران در نظـام ارزي بینـابین بیشـتر از نظـام       95اطمینان مختلف یکسان نیست. با 

، تحت رژیم ارزي بینابین حدود سه برابر بیشتر از رژیـم   ارزي ثابت و منعطف است. شانس ابتال به بحران
                                                        

1. Statistical Bulletin   2. Annual Statistical Bulletin, 2013 
 

3. Annual Statistical Bulletin, 2013  4.Kenneth Katzman 
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 ثابت براي کشورهاي در حال توسعه و نزدیک به پنج برابر بیشتر براي کشورهاي توسعه یافته بوده است
) Bubula and Robe, 2003 1390-1394قانون برنامه پنجم توسعه(  81از ماده » ج«). بر اساس بند (

در این نظام ارزي برابري پول ملی بـا سـایر ارزهـا شـناور      است. شده شناور مدیریتج.ا.ایران نظام ارزي 
با اسعار بیگانـه را کـامالً    ، نرخ برابري پول ملی باشد، ولی بانک مرکزي با مداخالت مکرر خود در بازار می

نماید(رشـیدي،   یمـ تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ برابري مـورد نظـر حمایـت    
). با توجه به مطالعات فوق و نوع نظام ارزي ج.ا.ایران، عالوه بـر احتمـال بـروز بحـران در شـرایط      1385

اولـی درآمـد ارزي و دومـی نقـل و انتقـال آن را      عادي، مسلماً در شرایط تحریم نفت و بانک مرکزي که 
) سري زمانی قیمت رسـمی و آزاد  1شود. نمودار( کند احتمال بروز بحران ارزي چندین برابر می محدود می

هاي ارزي  ترین جهش دهد. بر اساس این نمودار عمده ارز پس از پیروزي انقالب اسالمی ایرانرا نشان می
هاي دوره کلینتون و دومی مربوط به  است که اولی مربوط به تحریم ادهروي د 1391و 1374هاي  در سال

  تحریم نفت و بانک مرکزي است.
یکی از دالیل این جهش آن است که با علم به تأثیر تحریم در کاهش منابع ارزي کشـور و در کنـار   

اي کسب سود وارد این ها براي حفظ قدرت خرید و بر بازان و خانواده ، بسیاري از سفته تقاضا براي واردات
  خود باعث افزایش بیشتر نرخ ارز گردید. مسئلهبازار شده و این 

  
  

  
 ها میتحر از پس ارز متیق جهش. 1نمودار 

  ).1392(یوسفی دیبا،  :نبعم
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  . محاسبه تغییرات شاخص 1.1.3
همچنـین ردیـف چهـارم     .دهد نشان مینفتی به غیرنفتی را ارزي ) نسبت درآمدهاي 3( جدولردیف سوم 

دهـد. ایـن نسـبت     این جدول نسبت درآمد صادرات نفتی به مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی را نشان می
درصد است. بنابراین در ایـن جـدول نیـز شـدت      70است نزدیک به  91حتی در بدترین شرایط که سال 

ا ایـن حـال ایـن محاسـبات     شود. ب وابستگی درآمد و منابع ارزي کشور به تک محصول نفت مشاهده می
طـوري   هاي گذشته رو به بهبودبوده اسـت بـه   دهد که شاخص تنوع صادراتی ج.ا.ایران طی سال نشان می

تـرین دلیـل بـراي ایـن      سد. البته مسلم است که مهم ر در پایان دوره می 0.69ابتداي دوره به  0.85که از 
هایی نیز براي اقتصاد  ها آسیب ان گفت گرچه تحریمتو اند از این رو می هاي اجباري نفتی بوده روند تحریم
  اند اما فرصتی نیز براي کاهش اتکاي اقتصاد ج.ا.ایران به صادرات نفت بوده است.  کشور داشته

  میلیون دالر)  (ارقام  نسبت درآمدهاي نفتی به غیر نفتی .3 جدول
 سال

1387  1388 1389 1390 1391 1392  

  64789  68135  118861  90191  69957  86619  صادرات نفتی

  28226  29899  26656  22596  18369  14670  صادرات غیرنفتی

  2.29 2.27 4.45 3.99 3.80 5.90 نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی

نسبت صادرات نفتی به مجموع صادرات 
  0.69  0.69  0.81  0.79  0.79  0.85  نفتی و غیرنفتی 

  .محاسبات پژوهشو  92و 91 ج.ا.ایران در سالتراز نامه بانک مرکزي  1جدول منبع: 

  . شاخص وابستگی به واردات کاالهاي اساسی2.3
هـاي   هاي مورد نیاز خود را نداشته و بسته به مالحظات و توانمندي هیچ اقتصادي توانایی تولید تمام کاال

هـاي   ي، به ناچار باید وارد شود. در این بـین برخـی کـاال   ا واسطهها به صورت نهایی یا  داخلی برخی کاال
ي در سبد کاالیی مصرف کننده و یا در اقتصاد داخلـی اسـت. عـدم    تر مهمنهایی و یا واسطه داراي نقش 

کننـدگان و یـا در    هـایی ممکـن اسـت در انتظـارات آتـی مصـرف       ورود و یا افزایش در قیمت چنین کاال
تـوان   هـایی را مـی   ي از چنـین کـاال  ا نمونهنقش مهمی داشته باشد. هاي  اقتصادي   گیري شاخص جهت

هایی مانند: گندم، روغن و.... ذکـر کـرد. بـدیهی اسـت هرچـه       ، خوراکی ، غذاي دام و طیور قطعات خودرو
ها باشد محدودیت در  اي خانوارها یا بنگاه کاالي وارداتی داراي نقش پررنگی در سبد مصرفی و یا سرمایه



  403                ها آن راتییبر روند تغ میرتحریوتأث رانیاقتصاد ا يریپذ بیآس يها شاخص

افزایش در قیمت آن سبب فشار بیشتري بر رفاه خانوارها خواهد شد. کاالهاي اساسی از جملـه   ورود و یا
هـا یکـی دیگـر از متغیرهـاي      چنین کاالهـایی هسـتند بـه طـوري کـه میـزان وابسـتگی در واردات آن       

تـا   82هـاي   را طی سالوارداتی کشور از نظر ارزش نخستین ده قلم کاالي  )4( جدول پذیري است. آسیب
، (گوشـت  ترین کاالهاي وارداتی کشور شامل اقالم غـذایی  باارزش  جدولاین  ر اساسب دهد. می  نشان  91

هـاي دارویـی، آهـن، فـوالد و      مکمـل  می)  دانه ذرت دا، شکر)، خوراك حیوان(کنجاله، روغنج، برن، گندم
توان کلیه اقالم فوق را جزء کاالهاي اساسی محسوب نمود. ویژگی دیگر ایـن   یمو قطعات خودرو است. 
داراي ممکـن اسـت   هـا   و کمبود آنها شده  صرف آنسهم بزرگی از مخارج خانوارها کاالها آن است که 

  در زندگی و رفاه خانوارها شود.بازتاب سریع و عمیقی 
  

  1382-1391طی ده قلم کاالي عمده وارداتی بر اساس ارزش  .4جدول 
  شرح اقالم  سال

روغن سـویا    - قطعات خودرو احتراقی –شمش آهن  - نفت و روغن حاصل از مواد قیري - شاسی موتوردار - قطعات خودرو  1382
  برنج  - سیگار  –روغن سبک  –ذرت دامی 

 - دستگاه رادار - مکانیکیهاي  دستگاه - قطعات توربین گازي - موتور خودرو سنگین - قطعات خودرو - شمش آهن - بنزین  1383
  ماشین معدنی - روغن سویا - ذرت دامی

 - موتور خودرو سـنگین  - قطعات خودرو –ماشین آالت معدنی  - لوله آهن - آهن نورد - شمش آهن - قطعه خودرو - بنزین  1384
  روغن سویا - قطعات توربین گازي

 –تلفـن همـراه    - سـیگار  - قطعات خودرو - ماشین آالت معدنی - آهن لوله- قندوشکر- روغن سبک - شمش آهن - بنزین  1385
  برنج  

دانـه  - ذرت دامـی  - آهن تخـت  - روغن سبک - روغن سویا - قطعات خودرو –آهن میله –آهن نورد- شمش آهن - بنزین  1386
  سویا

  آهن میله –فسفات  –آهن نورد  - قطعات خودرو –برنج  –ذرت دامی  –روغن سبک  –گندم  –بنزین  –شمش آهن   1387

  قطعات خودرو –ذرت دامی –طال  –قطعات توربین  –روغن سبک  –آهن نورد  - برنج - گندم –شمش آهن  - بنزین  1388

قند و  - مکمل دارویی- گوشت - قطعات توربین  –کنجاله  –برنج  - قطعات خودرو - آهن نورد - یدامذرت  –شمش آهن   1389
  شکر

  پالسما- گوشت  - قند و شکر –کنجاله  –دارویی  مکمل - قطعات خودرو - آهن نورد –ذرت دامی –برنج  –شمش آهن   1390

  پالم اولئین –روغن  –پالسما  –مکمل دارویی  –شکر  –برنج  –کنجاله  –ذرت دامی  –شمش آهن  –گندم   1391

  منبع: گمرك ج.ا.ایران 
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  ایرانی سهم کاال درسبد خانوار . 5ل جدو
  سال 

  اي گروه هزینه
1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  

  درصد توزیع
ها و  خوراکی

  2/26  9/24  9/24  7/23  8/23  4/23  9/23  7/23  4/25  3/26  ها آشامیدنی

  4/0  3/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  5/0  5/0  دخانیات
  5/4  6/4  9/4  1/5  6/4  0/5  2/5  6/5  6/5  2/6  پوشاك و کفش

،  ، آب مسکن
، گازو سایر  برق

  ها سوخت
3/27  4/27  6/27  2/29  8/31  1/33  4/31  1/30  6/30  9/32  

لوازم، اثاث و 
خدمات مورد 
  استفاده در خانه

0/6  6/5  8/5  2/5  4/5  0/5  3/5  2/5  8/4  5/4  

  5/5  3/5  6/5  1/5  5/4  4/4  4/4  3/4  2/4  1/5  بهداشت و درمان
  4/9  7/11  3/11  6/11  6/11  3/12  6/14  8/15  4/15  1/14  ونقل حمل

  0/2  3/2  3/2  3/2  6/2  6/2  1/2  8/1  5/1  2/1  ارتباطات
تفریح و 

  3/2  7/2  8/2  7/2  4/2  6/2  8/2  0/3  4/3  6/3  امورفرهنگی

  0/2  1/2  4/2  2/2  3/2  2/2  3/2  1/2  9/1  6/1  تحصیل
  1/2  3/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  3/2  3/2  رستوران و هتل
کاالو خدمات 

  2/8  4/8  0/8  0/8  5/7  6/7  7/7  6/7  9/6  6/5  متفرقه

  : بانک مرکزي ج.ا.ایران.منبع 
  

 91تـا   82هاي موجود در سبد خانوار نسبت به کـل مخـارج آن از سـال     ) نشانگر سهم کاال5جدول(
هـا، مسـکن و    شود بیشترین سهم در این مجموعه متعلـق بـه خـوراکی    گونه که مشاهده می است. همان

دهند. این  ي خانوار را تشکیل میها درصد از هزینه 60است و این سه گروه در مجموع بیش از  ونقل حمل
هاي فوق تشـکیل   ترین اقالم وارداتی کشور را کاالهاي متعلق و یا مورد استفاده در بخش مطلب که مهم

  دهند، نشان از وابستگی کشور در تولید و تأمین کاالهاي اساسی است.  می

  . محاسبه تغییرات شاخص وابستگی1.2.3
کند. اما در ایـن   شاخص وابستگی استفاده می عنوان بهید ناخالص داخلی بریگوگلیو از نسبت واردات به تول

پژوهش براي مشاهده نحوه تغییرات این شاخص از شـاخص رشـد اقتصـادي و تغییـرات کـل واردات و      
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کاالهاي عمده وارداتی که شامل بیست قلم کاالي با ارزش و از جمله ده قلم کـاالي وارداتـی باالسـت    
 82هاي  ) وزن وارزش کل واردات و همچنین اقالم عمده وارداتی را طی سال6ول(استفاده شده است. جد

دهد. ستون هفتم جدول نسبت ارزش بیست قلم کاالي عمده را نسبت به کل واردات که  نشان می 91تا 
شود که اوالً ارزش بیست قلم  دهد. بر این اساس مشاهده می بیش از هفت هزار قلم کاالست را نشان می

شود  شود. ثانیاً مشاهده می عمده وارداتی نزدیک به یک سوم ارزش کل واردات کشور را شامل می کاالي
نسبت ارزش اقالم عمده وارداتی نسبت به کل واردات روندي افزایشی  90و  89هاي  که به استثناي سال

چـه کـه سـبب    رسـد. آن  در انتهـاي دوره مـی   0.33ابتداي دوره بـه   0.28داشته به طوري که این عدد از 
شود آن است که این اقالم عمدتاً شامل کاالهاي اساسی است  پذیري بیشتر کشور از این ناحیه می آسیب

توان با ارزش افزوده باالتر مجدداً صادر نمود، اکثراً جنبه مصـرفی   اي که می که برخالف کاالهاي واسطه
  دارند.  

  ارزش و وزن کل واردات و اقالم عمده وارداتی. 6جدول 
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1382  12820.6  30105.8  0.42  7624  26597  0.28  0.28 
1383  14881.1  34448.4  0.43  10777  35388  0.30  0.29 
1384  13099.1  35465.6  0.36  12073  39247  0.30  0.22 
1385  21811.4  43492.0  050  13460  41722  0.32  0.21 
1386  21091.3  41469.0  0.50  14255  48438  0.29  0.17 
1387  25.31.8  44148.0  0.56  17702  56042  0.31  0.20 
1388  30287.4  51920.7  0.58  17685  55286.9  0.32  0.25 
1389  21412.0  45346  0.47  15561  64450  0.24  0.17 
1390  15737.4  38379.2  0.40  15711.1  61808.2  0.25  0.13 
1391  25052.9  39481.1  0.63  17835.9  53450.8  0.33  0.26 

  منبع: گمرك ج.ا.ایران و محاسبات پژوهش.

  .  شاخص درجه باز بودن اقتصاد 3.3
تر ذکر شد بریگوگلیو و همکارانش براي تشریح این شاخص از نسـبت تجـارت بـین     گونه که پیش همان

انـد. در ایـن پـژوهش بـراي نشـان دادن چگـونگی        المللی نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده نمـوده 
تغییـرات واردات کـل و واردات اقـالم عمـده     تغییرات درجه بازبودن اقتصاد از مقایسه رشـد اقتصـادي و   
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هاي سوم و چهـارم رشـد    ) در ردیف دوم رشد اقتصادي و در ردیف7استفاده شده است. در جدول شماره(
دهنده یک روند منظم نیست اما به  کل واردات و کاالهاي عمده وارداتی آمده است. این ارقام گرچه نشان

تـا   1382طور متوسط سرعت رشد واردات طی ده سـال   تنها بهدهند نه  طور کلی این محاسبات نشان می
 –کاالهـاي اساسـی    –نسبت به رشد اقتصادي بیشتر بوده بلکه در مورد کاالهاي عمده وارداتـی   1391

توان ادعـا   این شاخص اغلب داراي رشد بیشتري نسبت به واردات و رشد اقتصادي است. بدین ترتیب می
توانـد بـه معنـاي     مـی  مسـئله اد کشور در طول زمان صعودي بوده و ایـن  نمود روند درجه باز شدن اقتص

هاي خارجی باشد. این جدول از آنجا که  پذیري بیشتر اقتصاد در برابر شوك عبارتی آسیب اثرپذیري و یا به
که در مورد اقتصاد ایران همان کاالهـاي اساسـی    _شامل نحوه تغییرات واردات کاالهاي عمده وارداتی 

تـوان گفـت    کشور نیز باشد و بر این اسـاس مـی  تواند نشانگر چگونگی وابستگی  باشد می نیز می _است 
پذیري وابستگی در طول زمان نه تنها بهبود نیافته بلکه به جز یـک سـال در طـول زمـان      شاخص آسیب

  است.  مورد بررسی افزایش یافته

  91 تا 82 مقایسه رشد اقتصادي و تغییرات واردات از سال . 7 جدول
  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  سال

رشد محصول 
ناخالص داخلی 
  به قیمت بازار

7.92  6.96  6.19  7.32  7.84  0.83  3.16  6.38  3.2  5.4 -  

  رشد ارزش اقالم
  13.52  0.96  - 12.01  - 0.096  24.18  5.90  11.48  12.02  41.35  0  عمده وارداتی

  - 13.52  - 4.09  16.57  - 1.34  15.69  16.09  6.30  10.90  33.05  0  رشد واردات
  گمرك ج.ا.ایران و محاسبات پژوهش –منبع : مرکز آمار ایران 

  
جهت توضیح بیشتر در خصوص چگونگی تغییرات روند درجه باز بـودن اقتصـاد در نمودارهـاي زیـر     

و همچنـین ارزش اقـالم     (ax)مجموع ارزش واردات و صادرات کشور (ex)صادرات  (im)ارزش واردات
این نمودارهـا   شود میان داده شده است. همانگونه که مشاهده شدر نمودارهاي زیر ن (eg)عمده وارداتی 

بیانگر روند رو به رشد واردات و صادرات کشور و درنتیجه بیانگر باز شدن اقتصاد نسـبت بـه ابتـداي دوره    
  پایانی اندکی تنزل دارد. هاي سالاست هر چند که در 
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  . شاخص شرکاي تجاري محدود4.3
دادن تمرکز تجارت ج.ا.ایران با تعداد محـدودي از کشـورها، ارزش کـل واردات و     براي نشان 8در جدول 

هاي دوم و پنجم آمده است. بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط گمرك ج.ا.ایران، ایـن   صادرات در ستون
ارت صـورت  است. بر اساس همین مدارك ارزش تجـ  کشور جهان صورت گرفته 150مبادالت با بیش از 

هـاي   شـود. سـتون   گرفته با تعدادي از این کشورها چنان ناچیز است که ارزش آن صفر در نظر گرفته می
چهارم و هفتم این جدول نسبت مبـادالت تجـاري دو کشـور نخسـت بـه کـل واردات و صـادرات طـی         

ش تجـارت  دهد. این ارقام حاکی از آن است کـه بـیش از یـک سـوم ارز     را نشان می 91تا  87هاي  سال
گیرد. بدیهی است چنین چیزي نه تنها براي هـر کشـور    یمکشور فقط با دو کشور نخست جدول صورت 

شود بلکه براي کشوري مانند ج.ا.ایران که همواره با خطر تحـریم روبروسـت درجـه     یک آسیب تلقی می
ه در طول زمان مورد دهد ک پذیري آن را به مراتب باالتر خواهد برد. به هر حال محاسبات نشان می آسیب

بـه   0.27بررسی، تجارت ج.ا.ایران متمرکزتر شده است به طوري که ارزش صادرات بـه دو کشـور اول از   
پذیري کشور افزایش یافته اسـت.   رسیده است و از این نظر آسیب 0.35به  0.33و ارزش واردات از  0.36

کشـورهاي اروپـایی و    بـه خصـوص  جـاري  ها نقش اساسی براي تغییر شرکاي ت البته در اینجا نیز تحریم
  اند.  با کشور چین داشته به خصوصها  جایگزین نمودن آن
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  نسبت واردات دو کشور نخست به کل واردات (میلیون دالر) .8جدول  
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87 239,007,042,56  18,860,648,282 33.65 18,333,577,228 5,084,247,895 27.73 
88 55,286,860,753 21,033,372,672 38.04 21,891,461,641 7,685,746,282 35.11 
89 64,449,803,140 26,985,553,606 41.87 26,550,834,675 9,109,634,394 34.31 
90 61,808,190,007 27,166,074,719 43.95 33,818,641,203 10,736,832,960 31.75 
91 53,450,842,838 18,807,066,362 35.19 32,567,244,168 11,850,327,337 36.39 

  محاسبات پژوهش. –منبع : گمرك ج.ا.ایران 

  . شاخص حمایت از تولیدات داخلی 5.3
هـاي   هاي مختلفی براي حمایت از تولیـدات خـود و ممانعـت از ورود کـاال     مختلف از سیاستکشورهاي 

هـاي گمرکـی، سـهمیه     ها و موانع عبارتند از وضع تعرفه کنند. برخی از این محدودیت می  خارجی استفاده 
هـاي   بـه کـاال  هاي وارداتی، پرداخت یارانه  ها، اعالم استانداردهاي خاص براي کاال براي ورود برخی کاال

بدیهی است هرچه یک کشـور  هاي کنترل ارزي و محدودیت براي خروج ارز و غیره.  داخل، سیستم تولید
پذیري خواهد بود.  هاي کمتري براي حمایت از اقتصاد داخلی داشته باشد بیشتر در معرض آسیب سیاست

داخلی و یا خارجی یک کشور  در این پژوهش با توجه به اینکه نرخ ارز نقش مهمی در حمایت از تولیدات
دادن میزان حمایت دولت از تولیدات داخلـی   اي براي نشان نماینده عنوان بهدارد، از نحوه مدیریت نرخ ارز 

تر شـدن   داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت به معناي ارزان استفاده شده است. توضیح اینکه پایین نگه
ه و این امر سبب تشویق واردات و در نهایـت بـه معنـی    کاالي خارجی نسبت به کاالي مشابه داخلی شد

قـانون   81اسـاس مـاده   براست. نسبت دادن این شاخص به دولت از آنجاسـت کـه     تضعیف تولید داخلی
پذیري در تجارت خـارجی و بـا مالحظـه     ارز بایستی با توجه به حفظ دامنه رقابتبرنامه پنجم توسعه نرخ 

ایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خـارجی تعیـین   تورم داخلی و جهانی و همچنین شر
  .)1389شود(قانون برنامه پنجم،

این واقعیت که دولت تا چه حد از یک نرخ واقعـی و در نتیجـه از تولیـدات داخلـی     اندازه گیري  براي
وبـا    دو کشـور تعـدیل   نرخ ارز واقعی با قیمت نسبی بین شود.  استفاده میواقعی ارز نرخ حمایت نموده، از 

Qرابطه = سـطح قیمـت    ∗푝نـرخ ارز اسـمی،   Eنرخ ارز واقعـی،   Qکه در این رابطه  شود گیري می اندازه  
هـاي   این نـرخ نشـان دهنـده قیمـت نسـبی کـاال      ). 1384سطح قیمت داخلی است(پورمقیم، Pخارجی و 
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 10قیمت واقعی ارز طـی یـک دوره    )10( جدول درکشور است.  داخلهاي تولیدي  وارداتی در مقابل کاال
ستون دوم ایـن  . بر اساس با استفاده از نرخ رسمی و غیررسمی محاسبه شده است 1391تا  1382ساله از 

ریـال   12260بـه  ابتداي دوره ریال  8282از ارز به نرخ رسمی که نرخ حمایتی دولت است، جدول قیمت 
است. در حالی که بر اساس ستون سوم،  قیمت  افتهیدرصد افزایش  48بیش از رسد که  در پایان دوره می

ریـال در   32000است، بـه  -قیمتی نزدیک به قیمت رسمی ابتداي دوره - 8323ارز به نرخ غیررسمی از 
درصد افزایش است.چنانچه نرخ ارز واقعی نزدیک به نرخ حمایتی  284دهنده  رسد که نشان پایان دوره می

دولت در حمایت از تولیدات داخلی وارد نشده است اما اگر این دو فاصـله  دولت باشد یعنی آسیبی از ناحیه 
دهد  ) نشان می9رسانی دولت به اقتصاد داخلی است. محاسبات جدول( باشند، به معنی آسیب زیادي داشته

در حـال   افـزایش نیافتـه بلکـه مرتبـاً    قیمت حقیقی ارز نه تنها ه سالده دوره بر اساس نرخ رسمی در این 
درصـد   60بـیش از  کـه   ریال در پایان دوره رسـیده  7020ریال ابتداي دوره به  17556بوده و از کاهش 
قیمت  دهد. چنانچه نرخ ذهنی و مبناي محاسبات فعاالن اقتصادي این نرخ باشد یعنی را نشان میکاهش 

کـاهش  خارج و قدرت رقابتی تولیدات داخل در مقایسه با تولیدات  کاالي داخلی نسبت بهخارجی  ي کاال
افزایش خواهد یافت.اما چنانچه مبناي محاسبات فعاالن اقتصادي نرخ ارز و به عبارتی تقاضا براي واردات 

گیري فوق صـادق اسـت و    نرخ ارز حقیقی مرتبا در حال کاهش بوده و نتیجه 90غیر رسمی باشد تا سال 
  نزدیک شده است.است که نرخ ارز حقیقی به نرخ واقعی ابتداي دوره  91تنها در سال 

  1382-1391هاي  نرخ واقعی ارز طی سال . 9 جدول
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1382 8282 8323 86.8 184.0  17556 17643  2003 
1383 8719 8747 100 188.9 16470 16523 2004 
1384 9023 9042 110.4 195.3 15962 15995 2005 
1385 9195 9226 123.5 201.6 15010 15060 2006 
1386 9285 9357 146.2 207.3 13165 13267 2007 
1387 9574 9667 183.3 215.3 11245 11354 2008 
1388 9830 10000 203 214.5 10387 10566 2009 
1389 10360 11000 228.2 218.1 9901 10513 2010 
1390 10500 19000 309.3 224.9 7635 13815 2011 
1391 12260 32000 401 229.6 7020 18322 2012 

  محاسبات پژوهش –بانک مرکزي ج.ا.ایران -سایت مدیریت اطالعات انرژي آمریکا : منبع
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تأثیر  نیز که بیارز قیمت رسمی مورد حمایت دولت و حتی نرخ غیررسمی این همه بدین معناست که 
از نرخ رسمی ارز نیست،طی این دوره نه تنها در جهت حمایت از تولیدات داخلی و صـادرات نبـوده بلکـه    

ریـال یـا    32000است. البته ثبـت قیمـت غیررسـمی     هکامالً در جهت عکس و تشویق کننده واردات بود
توان گفـت در   یمها نیز بوده است. در این صورت  در پایان دوره قطعاً متأثر از تحریم 12260قیمت رسمی

اما با توجه به اینکه مبناي  اند داشتهپذیري  ها اثر ترمیمی بر این شاخص آسیب یمتحراین مورد خاص نیز 
ارز رسمی است، قیمت ارز حقیقی مرتبط با آن نشان از کاهش حمایت از تولیـد   بسیاري از محاسبات نرخ

  توان گفت این شاخص نیز رو به وخامت بوده است. داخلی داشته و بنابراین می

 گیري . خالصه و نتیجه4
هاي محیط اقتصادي، نوسانات و تغییرات آن اسـت کـه سـبب ایجـاد خسـارات       ترین ویژگی یکی از مهم

هـا و کـل اقتصـاد     شود و این امر دلیلی براي مقاوم نمودن ساختار بنگاه رسطح خرد و کالن میفراوانی د
پذیري اقتصاد ایران  در این پژوهش به منظور شناخت نقاط آسیب. هاي آتی است براي جلوگیري از هزینه

محـدودیت  «، »درجـه بـازبودن اقتصـاد   « ،»اساسـی  در کاالهاي وابستگی« ،»تنوع صادراتی« پنج متغیر
پـذیري اقتصـاد کشـور     هاي آسـیب  شاخص عنوان به »میزان حمایت از اقتصاد داخلی« ،»شرکاي تجاري

هاي اخیر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر  ها طی تحریم معرفی و روند تغییرات نمایندگان این شاخص
  بدست آمد:

هاي اقتصادي در محیط کالن در مقایسه با محیط خرد کمتر بوده و بـه دالیلـی چـون     تغییرات شوك .1
پراکنده بودن، نبودن انگیزه و ... مطالعات کمتري با رویکرد تعیین ساختار اقتصادهاي مقاوم به منظور 

ي هـا  شوكبر هاي وارده وجود دارد. این امر در خصوص ج.ا.ایران که عالوه  پیشگیري و درمان شوك
احتمالی و معمول اقتصاد، محدودیت قطعی تحریم نیز اقتصاد کشور را با تهدید جـدي مواجـه نمـوده    

  تر است. یاننمااست، 
دهد که در طول زمان مورد بررسـی،   نشان می »محدودیت شرکاي تجاري«. بررسی و سنجش شاخص 2

و  0.36بـه   0.27به دو کشور اول از طوري که ارزش صادرات  تجارت ج.ا.ایران متمرکزتر شده است به
  پذیري کشور افزایش یافته است.  رسیده است و از این نظر آسیب 0.35به  0.33ارزش واردات از 

. از نظر تنوع صادراتی، روند ارزآوري کشور از محل نفت رو به کاهش بـوده اسـت کـه نشـان از بهبـود      3
پـذیري   میـزان آسـیب  «ه پژوهش مبنی بر شاخص وابستگی به صادرات یک کاالست. بنابراین فرضی

میزان وابسـتگی بـه   « اقتصاد ج.ا.ایران در شاخص تنوع صادراتی رو به بهبود(کاهش)، اما  درشاخص 
پذیري کشور رو به تزید  آسیب»  میزان حمایت از تولید داخلی«، و »درجه باز بودن اقتصاد«، »واردات

  تأیید گردید.» بوده است



  411                ها آن راتییبر روند تغ میرتحریوتأث رانیاقتصاد ا يریپذ بیآس يها شاخص

اي اساسی که شامل اقالم عمده ورودي به کشور است و ارزش آن نسـبت بـه کـل    . وابستگی به کااله4
  پذیري اقتصاد کشور افزایش یافته است.  باشد، بیشتر شده و در نتیجه آسیب یمواردات 

ي اخیـر و  هـا  سـال . سرعت بیشتر رشد واردات نسبت به رشد اقتصادي نشان از بازتر شدن اقتصاد طی 5
  افزایش این شاخص دارد. 

. در خصوص میزان حمایت از اقتصاد داخلی از نظر متغیر انتخابی این پژوهش یعنی قیمـت ارز واقعـی،   6
میزان حمایت کم بوده است و حتی با وجود آنکه شرایط تحریمی خود اثر ترمیمی بر نماینده شـاخص  

  پذیري بیشتر شده است. داشته اما در کل دوره مورد بررسی، روند آسیب

 هاي سیاستی یهتوصیشنهادها و پ. 5
سازي و اقدام مناسب  اقتصاد و فرهنگ Vulnerabilityبررسی و سنجش مستمر میزان آسیب پذیري  -

اقتصادي  يها و ساختارها سازي بخش براي کاهش آن با هدف باال بردن حد آستانه تاب آوري و مقاوم
  باشد. یماز الزامات کاهش آسیب پذیري یکی 

ي آسـیب  هـا  شـاخص طالعات راهبردي علمی و دانشگاهی براي اندازه گیري میزان تعیین یک مرکز م -
، هشـدارها ي معتبر ملی براي نهادهاي تصـمیم گیـر همـراه بـا ارائـه      ها گزارشپذیري اقتصاد و تهیه 

  ي کوتاه مدت و بلند مدتراهکارهاو  شنهادهایپ
شـرایط فرهنگـی، دینـی و     ي اقتصـاد مقـاومتی کشـورهاي دیگـر متناسـب بـا      هـا  تجربـه استفاده از  -

ي اخیر، نهادهـاي دولتـی و مـردم نهـاد متعـددي بـراي آمـوزش،        ها دههي پیشرفته در کشورهابومی.
که سـعی در شناسـایی و کـاهش آسـیب      اند نمودهیی تأسیس ها برنامهسیاست گذاري و اجرا و نظارت 

  پذیري اقتصاد دارند.
ي ملـی و  هـا  پـروژه و  هـا  طـرح براي تمـام  » آسیب پذیري«ي ها وستیپدر شرایط کنونی کشور تهیه  -

 ي با رویکرد اقتصاد مقاومتی، یک هدف راهبردي و الزام دینی و عقالیی براي کشور است.ا منطقه
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  صادرات خدمات رهیافتی مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

  **سیده زهرا حسینی نیکروش، *رضا محسنی

 چکیده 
ي اسـت کـه قـادر اسـت     ا گونـه  بـه هاي تعبیه شـده در آن   اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که مکانیزم

ي که ایـن  ا گونه بهنوسانات داخلی و خارجی طرف تقاضا و عرضه را تاحد زیادي کنترل و خنثی نماید. 
هاي مـؤثر و   تغییرات ناخواسته را بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. یکی از مکانیزم نیتر کمنوسانات 

ي هـا  سـال مهم، صادرات خدمات است. بر این اسا در مطالعه حاضر به بررسی صـادرات خـدمات طـی    
پرداخته شده و عوامل مؤثر بر صادرات در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار گرفته  1357-89

مـدت بـین     نشـانگر وجـود رابطـه بلندمـدت و کوتـاه        ARDLت. نتایج حاصل از برآورد بـه روش  اس
 متغیرهاي صادرات بوده است که با توجه به ضرایب شدت هر کدام از عوامل نشان داده شده است.   

  .      ARDLصادرات خدمات، عوامل مؤثر بر صادرات خدمات،  :ها کلید واژه

 مقدمه

از  يا است که بین رشد اقتصادي و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد عده امروزه مسلم شده
العـاده بـه نقـش تجـارت در رشـد و توسـعه        الملل با اعتقاد فوق اقتصاد دانان و نظریه پردازان اقتصاد بین

  .(باالسا)برند یموتور رشد نام م عنوان بهاقتصادي از آن 
   ف تأثیرگذارند که به اجمال عبارتند از:در بخش صادرات یکسري عوامل مختل

   عوامل اقتصادي
عوامل تأثیرگذار بر صادرات بـه صـورت مسـتقل در هـر محـیط،       نیتر یاصل عنوان بهاین گروه از عوامل 

  .کند یکشور صادرکننده و کشور هدف(واردکننده) عمل م

                                                        
   Re_Mohseni@sbu.ac.irعلمی دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هیئتاستادیار و عضو  *

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه شهید بهشتی **
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  عوامل فنی و علمی
امروزه عوامل علمی و فنی از نقش تعیین کننده در موفقیـت  المللی،  با توجه به رقابتی شدن بازارهاي بین
این گروه عبارتند از: تکنولوژي تولید محصوالت،  يها . مصداقاند دهییا شکست در صادرات برخوردار گرد

نیروي کار ماهر، مدیریت متخصص، تجهیزات پیشرفته تولیـد و بسـته بنـدي، تسـهیالت مجهـز بـراي       
  محصوالت.   ونقل حمل

  جتماعی و فرهنگیعوامل ا
المللی پیدا کرده به طوري کـه مسـتقالً مـورد تحقیـق و      امروزه نقش مؤثري در شکل گیري تجارت بین

، مواردي نظیر الگوي مصرف، ارزش فرهنگی و مـذهبی، نـرخ جمعیـت و فرهنـگ     رندیگ یبررسی قرار م
  عمومی در این امر، تأثیرگذار در صادرات هستند.

  عوامل حقوقی و سیاسی
وارد کننده و صادرکننده، نظام اداري  يها مل سیاسی نظیر ثبات سیاسی کشور، سیاست خارجی دولتعوا

  المللی. کشور، عوامل حقوقی نظیر چارچوب نظام حقوقی کشورها، قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین
پیشنهاد و راهکار جهت شکوفایی و توسعه و رونق صادرات کشور(صادرات  عنوان بهدر ادامه مواردي 

  . به امید آنکه مورد توجه و استفاده واقع گردد:گردد یغیرنفتی)، ارائه م
جهت رونق بخشیدن به بخش صـادرات غیرنفتـی بایـد روابـط سیاسـی و اقتصـادي و فرهنگـی بـا         

به یک اقتصاد پویا و مبتنی بـر گـردش صـحیح     کشورهاي جهان را توسعه داد. شکی نیست که دستیابی
اصـولی پـولی و مـالی و نهایتـاً حصـول بـه رونـق         يهـا  یو خط مش ها استیو خدمات با پشتوانه س کاال

اقتصادي از طریق صادرات کاالو خدمات، امکان پذیر نخواهد بود مگر با اتکا بر تبیـین سیاسـت خـارجی    
کاالو مبتنی بر منافع ملی تعریف شده و اصل احترام متقابل، همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت 

)WTOگـذاري   المللی، خصوصاً در زمینه قیمت تجاري در عرصه بین ياه استی) که باعث هماهنگی با س
  .شود یدقیق کاالها و خدمات م

ـ گمرکی و تقلیل موانـع وارداتـی، بـا در نظـر گـرفتن مز      يها با حذف تعرفه نسـبی کـه در    يهـا  تی
عه در جهت توسـ  يتر کشورهایی مانند ایران وجود دارد یعنی پایین بودن هزینه عوامل تولید بستر مناسب

  . شود یصادرات پایدار ایجاد م
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  .مختلف ينمودار صادرات ایران به کشورها

  
  اکنون به طور دقیق به توضیح عوامل اقتصادي موضوع خواهیم پرداخت:

قوي میان توسـعه صـادرات و    يا ها به وجود رابطه و نیوکالسیک ها کیرشد سنتی کالس يها هینظر
الملل منجربه افزایش تخصـص و کـارایی در    رشد اقتصادي تأکید داشته و معتقدند که توسعه تجارت بین

غیر تجاري و غیر کارا بـه   يها صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش يها بخش
طور کلـی اثـرات جـانبی     به دینما ید کمک مکه این پدیده به رشد تولی گردد یتجاري و کارا م يها بخش

رشد صادرات به رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وري عوامل تولید کارایی در تخصیص منابع پیشرفت 
ناشی از مقیاس و  يها گیري از صرفه روز فراهم آوردن امکان بهره يها يتکنولوژي و استفاده از تکنولوژ

 دیگر هر گاه تخصیص اولیه منابع از نوع بهینه پرتو نباشـد در ایـن   افزایش تخصص نیروي کار به عبارت
به وسیله تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه تولیـد   تواند یوري کل عوامل تولید م صورت بهره

  ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
ز الزم براي واردات اسـت  المللی و تأمین ار بین يازهایصادرات مبین امکانات تولیدي کشور در رفع ن

گذشته مشکالت فراوانی را بر اقتصاد کشور  يها تأمین نیازهاي ارزي کشور از طریق فروش نفت در سال
  وارد کرده است .

از آنجا کـه نفـت    باشد یاصلی اقتصاد ایران اتکاي شدید آن به صادرات نفت م يها از جمله مشخصه
خواهـد داشـت کـه     يا قابل مالحظه يزهایافت و خ غالباً بیشتر یک کاالي سیاسی است تا اقتصادي لذا

گوناگون اقتصـادي خواهـد بـود بـه همـین دلیـل اتخـاذ         يها باعث بروز عدم تعادل ساختاري در بخش
که اتکا به تک محصول بودن را کم و باعث افـزایش صـادرات غیـر نفتـی مثـل صـادرات        ییها استیس

  خدمات را فراهم آورد امري ضروري و مهم است. 
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در این مطالعه تأکید بر صادرات خدمات براي بقاي صادرات مورد توجـه قـرار گرفتـه ارزش افـزوده     
 يهـا  رخ ارز بازار غیـر رسـمی در سـال   وتخصصی تورم تولید ناخالص ملی و ن يا خدمات مستغالت حرفه

 به این منظور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است. 1357-89

 پیشینه تحقیق
تحقیقاتی مرتبط در حوزه خدمات در داخل و خارج کشور مورد هاي  در این بخش از مطالعه برخی از یاقته

  .رندیگ یبررسی قرار م
دولتـی   يها ير بانک جهانی به آزمون برخی از سیاست گذار) د2007نتایج حاصل آرنولد و همکاران(

مانند وجود رابطه بین اصالحات بخش خدمات تولیدات صنعتی و میل به صـادرات پرداختنـد بـا بررسـی     
 ونقـل  حمـل هایی وجود رابطه مثبت و قـوي بـین اصـالحات دولـت هنـد در بخـش        تستأثیر چنین سیا

  ها تایید شد. هارتباطات و بانکداري با بهره وري بنگا
که تشابه زیـادي بـین عوامـل تعیـین کننـده       کند ی) بیان م2007مشیریان در موسسه مالی استرالیا(

 عنـوان  بـه تجارت خدمات با تجارت کاالها وجود دارد رقابت پذیري قیمت مانند تجارت در بخش کاالیی 
  ري است.وگردشگ ونقل حملیکی از عوامل تعیین کننده جریان تجاري در بخش خدمات 

به رغم این موضوع که صادرات خدمات در مدل  دهد ینشان م )1385(نتایج مطالعه صادقی فروشانی
الماسی پورتو شرایط قابل قبولی را از حیث شرایط چهارگانه مدل پورتو داراست اما عوامـل دیگـر کـالن    

ـ       ذیري ایـن  کشوري از جمله گستردگی بخش ولتی و بهره وري پـایین موجـب شـکوفا نشـدن رقابـت پ
  وضعیت و در نهایت سهم اندك آن در جهان شده است.

در راستاي رتبه بندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات خـدمات   )1387نتایج حاصل از مطالعه حسینی(
در حال توسـعه حـاکی از آن اسـت کـه نقـش دولـت در برقـراري تعـادل          يفنی و مهندسی بر کشورها

سیاسی در برقراري روابط دو یاچند جانبه در دیپلماسـی  هاي  زیر ساختتأمین کننده  عنوان بهالمللی و  بین
  تجاري اولویت اول را دارد.

) نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهاي شرق آسیا 1988و 1985باالسا(
در حـال   به اثبات رساند و نشان داد که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگـر کشـورهاي  

به عبارت دیگـر   ؛توسعه در دهه اخیر افزایش یافته و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی سه برابر شده
جریان تجارت و سرمایه گذاري در انتقال تکنولوژي و افزایش بازدهی و بهـره وري بسـیار اساسـی بـوده     

  است.
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  .دهد یدیگر از مطالعات انجام شده را نشان م يا جدول زیر خالصه

  

  
  

وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده این است که از شـاخص ارزش افـزوده خـدمات و    
از صادرات خدمات نیروي کـار اسـتفاده شـده اسـت و      يا ندهینما عنوان بهو تخصصی  يا مستغالت حرفه

-89 يها غیررسمی در داده همراه سایر متغیرها همچون تورم تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بازار آزاد یا
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استفاده شده تا صادرات خدمات به طور خاص در مورد نیروي کار و بهره وري نیروي کار بررسـی و  1357
  .برآورد شود هر چند تعیین این شاخص نیز ممکن است افزایش دهنده خطاي برآورد باشد

  مبانی نظري و تصریح الگو
گذاري اقتصادي بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصـادي   تل اقتصاد کالن و سیاسئدر تجزیه و تحلیل مسا

از اهمیت خاصی برخوردار است به خصوص برسی ثبات مدل برآورد شده در بلنـد مـدت بـر اهمیـت آن     
بر اساس نتایج بدست آمده سیاست الزم را اتخاذ کرد و یـا در   توان یصورت م خواهد افزود چرا که در این

 گذاري بر آن تکیه نمود. سیاست
آمارهاي مربوط به صادرات ایران و جهان و بعضی از کشورهاي دیگر گویاي این است که بـا وجـود   
اینکه ما یکی از کشورهاي صادر کننده نفت هستیم اما سهم صادرات ما نسبت به کل صادرات جهـانی و  

ـ  اند به بعضی از کشورهایی که در چند دهه قبل وضعیت مشابه ما را داشته دي نزولـی و  طور مشهود از رون
کاهنده برخوردار بوده است و این بیانگر جایگاه نسبی اقتصاد ما در چارچوب اقتصاد بین المللی و تجـارت  

  جهانی است.
 رسـد  یدر الگوهاي صادرات اقتصاد براي یک اقتصاد کوچک مانند ایران این فرض معقول به نظر مـ 

بخـش   باشـد  یت از اهمیت برخـوردار مـ  که تقاضا براي صادرات با کشش باشد و لذا طرف عرضه صادرا
وري کل عوامل تولید اثر مثبت بـه جـاي    صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره

غیرصادراتی نیز به طـور   يها گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد در حالی که بخش
  :برند یافزایش صادرات بهره م غیرمستقیم از دو طریق از منافع ناشی از
  ؛هاي بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژي اتژيرالف)استفاده از خدمات مدیریتی است

واسطه رشد بخش صـادراتی گسـترش    و اتباطات سریع که به ونقل حملب)استفاده از خدمات ناوگان 
  .یافته است

وري عوامـل در بخـش    رهوري عوامـل صـادراتی بـه دالیلـی بـا بهـ       از طرفی ممکن است که بهـره 
تـر و همچنـین فـن آوري     صنایع صادراتی از نیروي کـار متخصـص   غیرصادراتی تفاوت داشته باشد اوالً

وري عوامـل   و دوم به علت عدم تحرك کامل عوامل تولید احتمال اینکـه بهـره   ندینما یبرتري استفاده م
  .)1998 ،تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد وجود دارد(بیگم

در بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات خدمات موضـوع ارزبـري بسـیار بـا      تحلیل صادرات و خصوصاًدر 
اهمیت و تعیین کننده است اگر درجه ارزبري کاالهاي صادراتی یک کشور باال و قابل مالحظه باشـد در  

ردن گذاران اقتصادي آن کشور بخواهند از طریق تضعیف پول داخلی و گـران کـ   صورت اگر سیاست این
و این خـود عامـل محـدود     شود یتولیدي کاالهاي صادراتی م يها نهیارزهاي خارجی موجب افزایش هز



  421                یاهداف اقتصاد مقاومت شبردیمناسب جهت پ یافتیصادرات خدمات ره

گذشته درجـه ارزبـري قابـل     يها البته باید خاطر نشان کرد که در سال شود یکننده صادرات محسوب م
  مالحظه بعضی کاالهاي صادراتی است.

  

  
  

به خاطر وابستگی این بخش به  است که عمدتاً درصدي بخش صنعت درجه باالیی 58درجه ارزبري 
است ارزبري قابل مالحظه یک کاالي صادراتی تنها بیان کننـده   يا واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه

محدودیت سیاست ارزي براي ارتقاي صادرات آن کاالست اما ارزبـري بـه خـودي خـود مـانع صـادرات       
  .شود ینم

هـا نهادینـه و    وري در آن ي قوي برخوردارند و دانـش فنـی و بهـره   براي کشوري که از ساختار تولید
متـی  یمتغیرهـاي ق  ها وجود دارد مسـلماً  زا شده است و رقابت پذیري انعطاف و تعدیل شونده در آن درون

و مدل اقتصادي و روابـط تـابعی مربـوط بـه متغیرهـاي       دهند یوظیفه عالمت دهی کارا را خوب انجام م
ـ     تاًها عمد مختلف در آن  يدر چنـین سـاختارها   شـوند  یبر حسب متغیرهاي قیمتـی تفسـیر و توصـیف م

بر اساس متغیرهاي قیمتـی نـرخ ارز تـورم و درآمـد خارجیـان       اقتصادي تابع صادرات خدمات هم عمدتاً
هـا ضـعیف اسـت و مفـاهیمی چـون       مثل ایران که ساختار تولیدي آن ییاما در کشورها شود یتوصیف م

در نظر گرفتن  رسد یها نهادینه نشده به نظر م پذیري در آن آوري بهره وري و رقابتکیفیت دانش فنی نو
عـاملی کـه بـه تـأمین انعطـاف پـذیري فنـی و         عنوان بهوري  بعضی متغیرهاي حقیقی مبنایی مثل بهره

در توصیف چنین رابطه  کند یکمک م ها متیباال و پایین آمدن ق يها تیفییابی به ک تکنولوژیکی و دست
که براي صادرات کشورهاي پیشرفته و کشـورهاي   ییها تابعی ضروري و الزم است حتی در بعضی مدل

  اند. گذار در نظر گرفته یک متغیر مهم و تأثیر عنوان بهوري را  ه شده بهرهئبا استراتژي رهبري صادرات ارا
ري و سازمان تولید ساختار اداري و تجاري مشکل و مانع اصلی صادرات در کشور ما به کیفیت و نوآو

بنابراین تا وقتی براي این عوامل فکري نشـود صـادرات غیرنفتـی از     شود یوري مربوط م و کارایی و بهره
  .ردیگ یجمله صادرات خدمات شتاب نم

داخلـی و   يهـا  مـت یصادرات را تابعی از نـرخ ارز ق  در تحقیق اقتصاد کالن باز و مالیه عمومی عمدتاً
 يهـا  ه چنین تابعی براي صـادرات بسـیاري از پـیش شـرط    ئبا ارا مسلماً رندیگ یرآمد خارجیان در نظر مد
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وري و  که هنوز بهـره  ییاما در کشورها کنند ینهادي فنی تکنولوژیکی را داده شده و تأمین شده فرض م
الملل محقق شـده   فنی علمی و مدیریتی در حوزه تجارت بین يها پذیري نهادینه نشده پیش شرط رقابت

وري رقابت پذیري را در کنار متغیرهاي قیمتـی در مـدل صـادرات     باید متغیرهاي غیرقیمتی همانند بهره
وارد کرد براي کشور کوچکی مثل ایران که صادراتش در گرو تأمین حداقل رقابت پذیري مقدارش بسیار 

ارجیان تأثیر چندانی بـر صـادرات   به خاطر اهمیت بیشتر طرف عرضه درآمد خ رسد یپایین است به نظر م
که عوامل تعیین کننـده جایگـاه و شـکل تـابعی      ییها طیما نخواهد داشت بنابراین اساسا در شرایط و مح

سازي این است که مـا خـود ایـن عوامـل را وارد      یک منحنی تثبیت شده و تأمین شده بیشتر مبناي مدل
  ).1353 شاکري،(کنیم

دهنده این واقعیت است که بخش مذکور تحت  تجارت خارجی نشانهاي انجام شده در بخش  بررسی
طور  توان به تأثیر عوامل کمی و کیفی بسیاري است، لکن آنچه که در رابطه با توابع صادرات و واردات می

هـاي   ي دیگري در چـارچوب تئـوري   کلی بیان کرد این است که توابع فوق مانند هر تابع عرضه و تقاضا
در مطالعات خود، صـادرات   1988در سال  1باشند. برانسون ز عوامل درآمدي و قیمتی میاقتصادي، متأثر ا

گیرد. تابع صادرات کشور بـه صـورت    نظر می طور کلی تابعی از قیمت و درآمد و نرخ ارز در و واردات را به
هـاي  هاي نسبی به صورت نسبت قیمت کاال ) و قیمتyصادرات و تابعی از ظرفیت تولیدي کشور(  عرضه

باشد. در اینجا این انتظار وجـود دارد کـه بـا     ) میe) و نرخ ارز(px/pdصادراتی به قیمت کاالهاي داخلی (
<افزایش ظرفیت تولیدي کشور، میزان کاالي در دسترس براي صادرات افزایش یابـد.  و چنانچـه   0

تر خواهـد شـد و بنـابراین    هاي داخلی باشد، انگیزه صـادرات کـاال بیشـ    هاي جهانی بیش از قیمت قیمت
( )

> تر شـدن کاالهـاي    خواهد شد. در رابطه با نرخ ارز نیز هرچه نرخ ارز بیشتر گردد، سبب ارزان 0
)، نـرخ ارز  y) را هم تـابعی از سـطح درآمـد (   mیابد. واردات ( داخلی شده و در نتیجه صادرات افزایش می

)e) و قیمت کاالهاي رقیب داخلی(pی دارد. افزایش در درآمد، تقاضـا بـراي کاالهـاي وارداتـی را     ) بستگ
<دهد  افزایش می هاي خارجی قیمت کاالهـاي   و افزایش در نرخ ارز در یک سطح معین از قیمت 0

>رود که   این انتظار می گردد. بنابر خارجی را افزایش خواهد داد و موجب کاهش واردات می باشد.  	0
هاي داخلی نیز، قیمت کاالهاي رقیب وارداتی را باال برده و موجـب افـزایش    در سطح قیمتیک افزایش 

  گردد. این نتایج در مطالعات تجربی نیز تایید شده است. واردات می
یک الگوي اقتصاد سنجی، جریان صادرات مـواد اولیـه از کشـورهاي در      )، با ارائه1987( 2مارین باند

 5صـادرات را بـراي     عرضـه   دهد. معادلـه  مناطق جغرافیایی مورد بررسی قرار میاساس  حال توسعه را بر
  است. در معادله گروه کاالیی برآورد کرده 5غربی و   جغرافیایی افریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه، نیمکره  منطقه

                                                        
1. Branson,1988 2. marian bond 
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رب نسـبت  ضـ  به صورت تابعی از حاصل r  شده از منطقه عرضه kصادرات، میزان صادرات کاالي   عرضه
به شاخص قیمت داخلی کشـورهاي تولیدکننـده در نـرخ     rي  از منطقه kشاخص قیمت صادراتی کاالي 

و تغییـرات ناگهـانی در    r  شاخص ظرفیت تولیـدي کـل درمنطقـه    برابري پول داخلی کشور تولیدکننده و
یـر قیمـت در   صـادرات نسـبت بـه تغی     است طبق نتایج بدست آمده، تـابع عرضـه   در نظر گرفته r  منطقه

عنوان ابزار سیاست اقتصـادي   کشش است. همچنین بکارگیري نرخ ارز را به کشورهاي در حال توسعه کم
توسط یک کشور در حال توسعه  صادرات کاالیی  براي بهبود تراز تجاري از طریق افزایش تقاضا و عرضه

  نماید.   را تأیید می
ي صادرات غیرنفتی  هاي توسعه بررسی سیاست«اي تحت عنوان  )، در رساله1373ضوان سعیدي پور(ر

، برآورد 1342-1370هاي  صادرات غیرنفتی را با اتخاذ از مدل مارین باند طی سال  تابع عرضه  »در ایران
هاي نسبی حساس بوده و  صادرات نسبت به قیمت  است. طبق نتایجی که از برآورد بدست آمده، عرضه کرده

یابـد و نـرخ    صادرات نیز افزایش می  هاي صادراتی و نرخ ارز عرضهدر صورت افزایش شاخص قیمت کاال
شود. اسفند  صادراتی می  صادرات است و نوسانات آن باعث تغییر انگیزه  مؤثر ارز عامل مهم در تعیین عرضه

بینی صادرات  سازي و پیش شبیه«خود تحت عنوان   )، در مقاله1392آبادي، عبدالمجید، طالقانی و منگالی(
هاي خود رگرسیون برداري، تصحیح خطاي بـرداري،   با به بکارگیري روش »1404رنفتی ایران تا افق غی

بررسی  1350-1388ي زمانی  یوهانسون و الگوریتم ژنتیک، تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در دوره
دمـدت، تولیـدناخالص   ترین عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتـی در بلن  دهند که مهم کنند. نتایج نشان می می

داخلی و قیمت کاالهاي صادراتی در بازارهاي جهانی است. همچنین، تورم داخلی و نرخ ارز در بلندمـدت  
تخمین «خود با عنوان   )، در مقاله2013(1تأثیر کمتري بر میزان صادرات غیرنفتی دارند. نصیري و منجزب

بین   رابطه  به کشف و مقایسه »هاي پنل دیتا دادهبا استفاده از  opecتابع صادرات غیرنفتی کشورهاي عضو 
صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی، قیمت داخلی، درآمد خارجیان و رشد اقتصادي در 

مثبـت و    اند. طبق نتایج این تحقیـق، یـک رابطـه    پرداخته 2012تا  1957از سال  opecکشورهاي عضو 
منفـی بـین صـادرات      فتی و درآمد خارجیان وجود دارد. همچنین یک رابطهداري بین صادرات غیرن معنی

 غیرنفتی با قیمت داخلی و معکوس نرخ ارز واقعی برقرار است.

  وش برآور و تجزیه و تحلیلر
سـري   يها سنتی و معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده يها به کارگیري روش

زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهاي الگو همگی پایا باشند اگر متغیرهاي مورد استفاه در برآورد 
ضرایب الگو پایا باشند در عین حال که ممکن است ارتباط با مفهومی بین متغیرهـا وجـود نداشـته باشـد     

                                                        
1. Monjazab, nasiri, 2013 
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د میزان ارتباط متغیرها حاصل شود غلطی در مور يها بدست آمده خیلی باال باشد تا استنباط 푅 تواند یم
ابتدا هم جمعی هر یک از متغیرها را به روش آزمـون ریشـه واحـد      ARDLقبل از برآورد مدل به روش 

  .میکن یاز طریق نرم افزار ایویوز آزمون پایایی و تعیین درجه هم انباشتگی استفاده م میکن یتعیین م
که براي برآورد آن نخست باید با اسـتفاده از   باشد یم  ARDLالگو مورد استفاده در این مقاله الگوي

متفاوت متغیرها را بـرآورد کـرد حـد اکثـر      يها ممکن بر اساس وقفه يها بیبراي همه ترک OLSروش 
  . شود یبر اساس تعداد مشاهدات تعیین م يها تعداد وقفه

ـ       يا در مرحله دوم با توجه به حد اکثر وقفه ـ  یکـه در نـرم افـزار ماکروفیـت تعیـین م در میـان   میکن
(푚 + هاي برآورد شده بهترین رگرسیون با توجه بـه یکـی از معیارهـاي آکاییـک یـا       رگرسیون (1

شود در مرحله سوم با استفاده از نرم افزار ماکروفیـت ضـرایب    کویین انتخاب می–بیزین یا حنان -سوارتز
کنـد   انتخابی را نیز ارائه می ARDLراف معیار مجانبی مربوط به الگوي مربوط به الگوي بلند مدت و انح

دهد علت استفاده از این الگو بـراي بـرآورد    که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت را به ما نشان می
  باشد. هاي کوچک می ضرایب کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه

به سمت تعادل بلند مدت گرایش یابد آنسـت   ARDLد شده به روش الزمه آنکه الگوي پویاي برآور
  که مجموع ضرایب وابسته کمتر از یک باشد.

퐻 : ∝ −1 ≥ 0 

퐻 : ∝ − 1 ≤ 0 

  مورد نیاز براي انجام آزمون باال به صورت:  tکمیت 
푡 =

∑ (∝ − 1)
∑ 푆∝

 
 تـوان  یمـ و کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی دوالدومستر در سطوح اطمینان   tبا مقایسه آماره 

رد شود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهاي الگـو وجـود دارد و در    퐻گیري کرد که اگر فرضیه  نتیجه
  غیر این صورت رابطه تعادل بلند مدتی بین متغیرها وجود ندارد.

در کوتاه مدت آن را نیز براورد کرد و مورد بررسی قرار داد  توان یمبا پذیرش رابطه تعادلی بلند مدت 
ي از متغیرهاي اقتصادي مبناي آمـاري اسـتفاده از الگـوي تصـیح خطـا را      ا مجموعهوجود همگرایی بین 

آن است که نوسانات کوتاه مدت را به مقادیر بلنـد   الگوهادلیل استفاده از این  نیتر عمدهو  آورد یمفراهم 
  ).1384(تشکینی، شود یمکه این آزمون با نرم افزار ایویوز انجام  دهند یمها ارتباط  مدت آن
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  برآورد الگو و ارائه نتایج
پیش از بر آورد الگو ابتدا پایایی متغیرهاي مربوط  به تابع صادرات به روش دیکـی فـولر تـأمیم یافتـه را     

  نتایج مربوط به آزمون در جدول زیر نمایش داده شده است. میده یممورد آزمون قرار 
  

  نتیجه  مالحظات  کمیت بحرانی  مقدار آزمون  متغیرها
L(Ex) -5.541506   -4.284580   با شیب  I(1)        پایا  
L(E) -4.163651   -3.562882     I(1)        پایا 

L(GDP) -3.569242   -3.215267    دار % معنی81در  سطح  I(0)        پایا  
L(PPI)  -4.600221   -4.416345   با شیب  I(1)        پایا  
L(PX) -4.600221   -4.416345   با شیب  I(1)        پایا 

  

  .کند یمجدول باال پایایی ضرایب مدل را برآورد 
در ایـن   میپـرداز  یمحال که مرتبه جمع متغیرهاي الگو مشخص شد به برآورد تابع صادرات خدمات 

تحقیق با به کار گیري روش خودرگرسیون با وقفه گستر و بـا اسـتفاده از اطالعـات سـري زمـانی سـال       
  ضرایب الگو برآورد شده است. 1389-1357

  در تابع زیر مشخص شده است. ARDL برآورد ضرایب الگو
LOG(EX) = -6.97 + 0.73*LOG(EX(-1)) + 0.66*LOG(GDP) + 0.085*LOG(E*PX/PPI) - 

0.89*D73 - 0.36*D66 - 0.22*D6465 + 0.34*D6268 + 0.36*D60 
푅 =7.4              DW=2.01 

قدرت توضیح دهندگی مدل در سـطح خـوبی اسـت بـراي اطمینـان یـافتن از اینکـه         푅با توجه به
باشد باید ابتدا آمـاره آزمـون آن را    رگرسیون برآورد شده کاذب نیست و بیانگر رابطه تعادلی بلند مدت می

ب بدست آورد و با کمیت بحرانی بنرجی دوالدو مستر مقایسه کرد براي انجام این آزمون باید ابتدا ضـرای 
هاي متغیر وابسته را با هم جمع کرد سپس از یک کم کرد و حاصـل را بـر حاصـل جمـع      مربوط به وقفه

  آید. بدست می Fانحراف معیار ضرایب وقفه متغیر وابسته تقسیم کرد بدین ترتیب آماره 
=-4.73 t= .

.
  

و قدر مطلـق آمـاره آزمـون     باشد یم 4.46-با توجه به کمیت بحرانی بنرجی و دوالدو مستر که برابر 
مبنی بر نبود همجمعی یا رابطه تعادلی بلند مـدت    퐻در نتیجه فرض    باشد یمبیشتر از کمیت بحرانی 

شود در نتیجه یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهاي الگو وجود دارد. براي این کـار بـا بـردن     رد می
تقسیم کرد. در نتیجه  0.264988125687ا باید بر ضریب متغیر با وقفه به یک سمت تمام ضرایب مدل ر

  :باشد یمزیر  به صورترابطه بلند مدت 
Log(EX)= -26.31+2.519GDP+0.32 LOG(E*PX/PPI)                  

بجـز   باشـند  یمدار  درصد معنی 95همگی در سطح   tگمتبا توجه به  اند بودههمه ضرایب معنی دار 
gdp  باشد یمدار  درصد معنی 81که در سطح. 



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              426

  گیري و پیشنهادات نتیجه
در این مقاله رابطه صادرات خدمات در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بـرآورد شـد و بـراي ایـن     
منظور مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه گسترده تخمین زده شده است نتـایج تجربـی بدسـت    

  .شود یمآمده از مقاله به صورت زیر خالصه 
  ) وجود رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص ملی و صادرات خدمات به اثبات رسید.1
  ) وجود رابطه مثبت و معنی دار بین الگو مارین باند و صادرات خدمات در بلند مدت به اثبات رسید.2
ده در ي مطرح شـ ها سال) اضافه کردن متغیرهاي مجازي یا دامی در این مدل الزم بود چرا که در 3

در دوران  هـا  سـال اقتصاد ایران تورم باال به دالیل مختلف بر صادرات تأثیرگذار بوده است البته برخی از 
اضافه کردن متغیـر مجـازي یـا دامـی را توجیـه       توان یمجنگ قرار داشته است که با توجه به موارد باال 

  اقتصادي نمود.
نتیجه گرفـت کـه هرچنـد     توان یم  GDPو ضریب    ARDL)طبق ضرایب برآورد شده به روش 4

نرخ ارز و شاخص بهاي صادراتی به شاخص عمده فروشی با این تفسـیر کـه هـر چـه کـاالي صـادراتی       
امـا   ابـد ی یمـ نسبت به قیمت کاالي تولیدي داخل بیشتر شود انگیزه صادر کننده براي صادرات افـزایش  

اینکه صادرات خدمات افزایش یابد بیشـتر از   تأثیر تولید ناخاص ملی بر صادرات بیشتر بوده است و براي
  ي کارا را براي اقتصاد ایران در بلند اعمال کرد.ها استیس توان یم GDPطریق 

بخش آن توسعه خدمات است هرچند بازار بایسـتی رفتـار منطقـی     نیتر ممهدر توسعه اقتصادي که 
کامل کار کنند و نظم اقتصـادي حـاکم    برداري ي اقتصادي بهینه و با بهرهها بنگاهخودش را داشته باشد، 

 توانـد  ینمـ ي در حال توسعه است، دولت عقب افتـاده  کشورهاباشد. اما از آنجا که دولت محور توسعه در 
حامل توسعه و تأمین کننده اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. بنابراین اگر از حیث توسـعه و پیشـبرد اهـداف    

  نامریی دولت در همه جا باید دیده شود. نگاه شود دست  مسئلهاقتصاد مقاومتی به 
  براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی در ایران باید موارد زیر را کنار هم تأمین شود:

  تالش در حقظ مدیریت پایدار؛ -
  پیوند صنایع با یگدیگر؛ -
  وجود راهبردهاي کالن و عملیاتی کردن آن؛ -
  بینی تحوالت صنعتی؛ دولت مسئول جهت پیش -
  ي اجرایی دولت.ها دستگاهنبود فساد در  -

  منابع 
 .1389/6/16بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 
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 فرهنگـی  مؤسسـه  انتشارات ،تهران ،ماکروفیت کمک به کاربردي سنجی ، اقتصاد)1354(احمد ،تشکینی
 دیباگران. هنري
 ) توسعه به مثابه آزادي.1381تیابس آما(

 .www.Cbi.irمرکزي جمهوري اسالمی ایرانسایت بانک 
  . www.amar.org.ir)،  1389سایت مرکز آمار ایران(

  نامـه  ، پایـان »صـادرات غیرنفتـی در ایـران     هـاي توسـعه   بررسـی سیاسـت  «)، 1373پور، رضوان( سعیدي
  ، دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد

 .نویسا پارس نشر تهران، کالن، اقتصاد هاي یاستس و تئوري )،1353(عباس شاکري،
 )، اقتصاد مقاومتی تولید داخل و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.1391کالنتر(

  ، تهران، خدمات فرهنگی رسا»سنجی ریشه واحد و هجمعی در اقتصاد«)، 1378نوفرستی، محمد(
نامـه کارشناسـی ارشـد،     )، تأثیر نرخ ارز بر صـادرات غیـر نفتـی و واردات ایـران، پایـان     1376هومن تقی(

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 
Arnold, on Export and Economic Growth joumal of Economic Development, vol 

.12(1982);59-73 
Moshiriyan, Government Expenditure and Economic Growth : an Empirical 
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مقاومتی در نظام بانکداري  اقتصاد کردن عملیاتی طراحی مدلی براي
 کشور (پژوهشی کیفی)

  ***مهدي بختیار، **سید احمد ابراهیمی، *نیا محمد جواد محقق

  چکیده
یـابی بـه اهـداف اقتصـاد مقـاومتی در کشـور، اصـالح نظـام          ي مهم تأثیرگذار بر دستها حوزهیکی از 

اي اقتصـاد مقـاومتی   ه تبانکداري کشور است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی براي عملیاتی شدن سیاس
ي کیفـی  هـا  شپـژوه . با استفاده از تحلیل تــِم که روشی پویا براي انجام پردازد یمدر بانکداري ایران 

علمـی اقتصـاد و    هیئـت عضـو   8ي نیمه سـاختاریافته بـا   ها مصاحبهاست، اطالعات گردآوري شده در 
خبره حوزه بانکی کشور، مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه شـده اسـت.      5بانکداري کشور و همچنین 

یـابی بـه    بر دستکه عوامل تأثیرگذار  دهد یمنشان  ها مصاحبهي حاصل از تحلیل تم محتواي ها افتهی
در دو دسـته کلـی، عوامـل     تـوان  یمـ اهداف اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصالح نظـام بـانکی کشـور را    

ي فرایندي تحقیق، مدل ها افتهساز و همچنین عوامل و موانع موجود طبقه بندي کرد. بر اساس ی زمینه
پیامدهاي اجرایی این مدل  براي عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور طراحی شد و

ود شـ  یي پژوهش پیشنهاد مها افتهبه تفصیل مورد بررسی قرار گرفته شده است. در نهایت بر اساس ی
که با تشکیل کمیته بانکداري و با مدیریت جهادي به مهندسی مجدد بانکـداري پرداختـه و اعتبـارات    

فراهم نمـوده تـا بانکـداري مقـاومی در     اي دانش بنیان را ه تاي مولد اقتصاد و شرکه شمورد نیاز بخ
  اقتصاد کشور داشته باشیم.

ِم، مدیریت جهادي.ه تاقتصاد مقاومتی، بانکداري اسالمی، شرک :ها کلید واژه  اي دانش بنیان، تحلیل ـت

  مقدمه
سـازي و تقویـت اقتصـاد ملـی در برابـر       اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوي اقتصادي است که ضمن مقاوم

رو،  توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشـد و در عـین حـال پـیش    تهدیدها، 
اند که راه خرد  زا و برونگرا باشد. امروزه دشمنان نظام اسالمی به این نتیجه رسیده ، مولد، درون ساز فرصت

                                                        
 mgmohagh@yahoo.comعلمی بانکداري اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی هیئتعضو   *

 ahmadebrahimi20@yahoo.comکارشناسی ارشد بانکداري اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی.   **
      mehdibakhtiar@ymail.com کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه عالمه طباطبایی.  ***
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اي اخیر همـواره  ه کردن اراده این مردم جنگ اقتصادي است، به همین دلیل مقام معظم رهبري در سال
، ایـن  انـد  دادهگذاري کشور را به طور کالن موضوعات اقتصادي قـرار   محور اصلی جهت دهی و سیاست

 از یکـی  کشـور  بـانکی  اقتصاد مقاومتی مطـرح شـده اسـت. نظـام      ترین دلیلی باشد که مقوله شاید مهم

عنوان شاهرگ حیـاتی    است. نظام بانکی به بوده انقالب از پس دوره در اقتصادي يها بخش نیتر یچالش
ي گذشـته  هـا  سـال یی که از ها میتحراقتصاد کشور همواره در معرض تهدیدها قرار گرفته است، از میان 

ـ فعال، ها میتحربیش از دیگر  ها بانکفضاي اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم  ي اقتصـادي را تحـت   هـا  تی
رسد کـه تحـولی در نظـام بـانکی      نظر می  ). پس ضروري به1389الشعاع قرار داده است(وصالی و ترابی، 

  آوري بیشتري برخوردار گردد. کشور صورت پذیرد تا در مقابل تهدیدها از تاب
توان بانکداري کشور را در مقابل تهدیدات مقاوم سـاخت؟   حال سؤال اساسی این است که چگونه می

هـاي اقتصـاد    نهـاد اسـت؟ فراینـد اجـراي سیاسـت     مدیریت اجراي اقتصاد مقاومتی در بانکداري با کدام 
توانـد بـه تحقـق اقتصـاد      مقاومتی در بانکداري چگونه است؟ آیا اجراي صحیح بانکـداري اسـالمی مـی   

  مقاومتی در بانکداري کمک نماید؟ 
پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این سؤاالت و با هدف طراحی مدلی براي عملیاتی کـردن اقتصـاد   

م بانکداري کشور انجام شده است. براي پاسخ به این سؤاالت از روش تحقیق کیفی استفاده مقاومتی در نظا
شده است و با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته، اقدام به گردآوري اطالعات از نخبگان بانکداري کشور و 

ا پرداخته و به ه اعضاي هیات علمی بانکداري کشور شده است. بر اساس تحلیل تـم به تجزیه و تحلیل داده
هاي اقتصاد مقاومتی در بانکداري را ارائه کرده  و در پایان  کمک آن مدل فرایندي عملیاتی کردن سیاست

  هاي اقتصاد مقاومتی در بانکداري ارائه شده است. پیشنهاداتی جهت اجراي صحیح سیاست

  پیشینه نظري و تجربی پژوهش
معنی اعم که از جمله آن اقتصاد مقاومتی اسـت در ادبیـات   در رابطه با پشتوانه و بحث نظري مقاومت به 

کنند که بـه نـوعی    دینی آیات متعددي در قرآن کریم داریم. برخی آیات بر استقامت و مقاومت تأکید می
شود به اینکه اگر مقاومت کنید پیروز خواهید شد شـما   نوید بخش هم هستند، در جایی از قرآن اشاره می

داشت همان بهشتی است که به شما وعده داده شده است یا مواردي دیگـر ماننـد   دستاوردي که خواهید 
سوره شوري، که هرکدام به نوعی  50سوره هود، آیه  13و 12سوره جن، آیه  16سوره فصلت، آیه  30آیه 

  دهند. شود نوید می پایداري در راه هدف و فرمان الهی را که موجب گشایش می
ـ  تلقی ها دولت و جوامع مسائل نیتر یاساس از همواره که است اي مسئله اقتصاد  همـین  از. گـردد  یم

 قـرار  شـکوفایی  و اقتصـادي  رونـق  بـر ) عزه دام(رهبري معظم مقام ویژه اهتمام اخیر سال چند در روي،
 مضـاعف  همتی همگانی، عزم مستلزم آن تحقق و شود یم دیده وضوح به ها سال گذاري نام در که گرفته
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 اقتصـادى  یـک  ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد :فرمودند اینرو از باشد یم مضاعف کار با همراه

 پیـدا  کاهش اش پذیرى آسیب هم بماند، محفوظ کشور در رشد اقتصادى روبه روند هم که باشیم داشته

 همیشگى که دشمنان ترفندهاى برابر در که باشد طورى اقتصادى نظام و کشور وضع اقتصادى یعنى کند؛

کنـد(بیانات مقـام معظـم رهبـري در      پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود خواهد گوناگون يها شکلو به 
 است؛ مقاومتى اقتصاد شرایطى چنین یک در ). اقتصاد2/6/91دولت،  هیئتدیدار رئیس جمهور و اعضاي 

 مـا  کـه  دشـمنانى  دشـمن،  خباثـت  دشـمن،  کارشکنى برابر در با مقاومت باشد همراه که اقتصادى یعنى

ي دانـش بنیـان،   هـا  شـرکت داریم(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسـئوالن  
 روى بـر  کـه  بـود  ایـن  دشـمن  هـدف . کردیم مطرح را »مقاومتى اقتصاد« پیش سال چند ما«). 8/5/91

 خطـر  و اخـتالل  دچـار  ملى رفاه طبعاً بزند، لطمه اشتغال به بزند، لطمه ملى رشد به شود، متمرکز اقتصاد
 ایـن  دشمن اقتصادى فشار هدف شوند؛ جدا اسالمى نظام از بشوند، دلزده شوند، مشکل دچار مردم شود،
 اقتصـاد  يهـا  استیس. )»03/05/1391(کند مشاهده توانست می انسان را این بود؛ محسوس این و است،

 درونـىِ  سـاخت  در که باشد باید اقتصادى  – مقاوم اقتصاد یک - باشد مقاومتى اقتصاد يها استیس باید

 مـتالطم  دنیـا  گوشـه  آن دنیا، گوشه این در ي گوناگونرهاییتغ کند، با ایستادگى بتواند باشد، مقاوم خود

است(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشـور بـه    الزم چیزها این نشود؛
  ).7/2/92مناسبت هفته کارگر 

 طوري به است؛ مخاطرات برابر در و جوامع افراد ذاتی سازگاري و واکنش عنوان به اقتصاد، در 1آوري ابت

 هم پیوسـتگی  به دلیل به سازد. مخاطرات از ناشی بالقوه يها انیز و کاهش خسارات به قادر راها  آن که

 همه ظرفیت به بلکه افراد شغلی يها تیظرف تنها به نه اقتصادي آوري تاب کالن، اقتصاد سطح در وسیع

سـازگاري   بـراي  جامعـه  توانـایی  عنوان به اقتصادي آوري تاب ). همچنین2004، 2وابسته است(روز نهادها
 مؤلفه دو داراي آوري تاب این .شود یمتعریف  دارد قرار طبیعی مخاطرات معرض در که اقتصادي و اجتماعی

 در کاهش جوامع براي ظرفیت دوم و حادثه از پیش اقتصادي شرایط به براي بازگشت جامعه است: ظرفیت

 کرده تجربه جامعه که سانحه وقوع به واکنش در چه آینده است مخاطرات و حوادث گرفتن قرار خطر معرض

 ). بنابراین2009، 3است(فورگتی و بوونیینگ نکرده تجربه هنوز که يا حادثه وقوع پیش بینی در و چه است

 به برگشت توانایی و خسارات جبران توانایی یا وارده، ظرفیت خسارت میزان و شدت به اقتصادي آوري تاب

 وضعیت اشتغال، و سرمایه تبدیل به قابل درآمدهاي و سرمایه خانوار میزان مناسب، درآمدي شغلی و شرایط

 اقتصاديي ها تیفعال دوباره احیاي توانایی و ها نهیهزکمک  بیمه، خدمات مالی، به دسترسی میزان مسکن،

 معیشت پایداري به ویژه اقتصادي پایداري آوري، از تاب بعد این .شود یم ارزیابی سانحه، یک از بعد خانوارها

                                                        
1. Resilience 
2. Rose  
3. Forgette and Boening 
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 مقابل در که شهري یا اکوسیستم، جامعه، ؛ به عبارت دیگر فرد،دهد یم کاهش یا افزایش سطح جامعه در را

 بـه  را خـود  شرایط آسانی به اینکه یا و بازگشتهمتعادل  شرایط به سرعت به دارد، آوري تاب فشار خطر و

  ).2007، 1(پندال و همکاراندهد یم تغییر ي جدیدا گونه
ي داخلی و بـین المللـی   ها بحرانآوري در مقابل  از آنجایی که هدف در اقتصاد مقاومتی افزایش تاب

مخـاطره   يهـا  تـنش بـا   انطبـاق  یـا  مقابلـه  براي اجتماعی عامل یک آوري اقتصادي توانایی است و تاب
 که است ییها بیتخر و خارجی فشارهاي با انطباق براي جوامع و ها گروه ) و  قدرت2003، 2آمیز(پلینگ

ـ ) است، 2000آید(آدجر،  می وجود و غیره به سیاسی اجتماعی، نتیجه تغییرات در نتیجـه گرفـت    تـوان  یم
ـ گ یمـ آوري اقتصادي در کشـور قـرار    یابی به تاب اهداف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی در راستاي دست . ردی

  .  اند نمودهبیانات مقام معظم رهبري در سالیان اخیر نیز این اهداف و مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی را تبیین 
خود با مسائلی مواجه است که تا کنون در ي اقتصادي ها حفرهدر حال حاضر جمهوري اسالمی ایران در 

ي واقعی نداشته ازي درسی و چه در عرصه عمل و تجارت بشري مشابه و ما به ها کتابعرصه نظري و در 
 از پس دوره در اقتصادي يها بخش نیتر یچالش از یکی که کشور بانکی ). نظام1391است(اتاق بازرگانی، 

است از این واقعیت مستثنی نیست. موضوع مهمی که در قوانین بانکی اهمیت دارد و یکی از  بوده انقالب
باشد. افزایش کارایی نظام بـانکی در جهـت افـزایش     ترین دالیل ایجاد قوانین و مقررات بانکی می اصلی

اثـرات   توانـد  هاي بانکی می کارایی بخش واقعی یعنی بخش تولید هر کشور است. باتوجه به اینکه بخش
خارجی مثبت و منفی در اقتصاد داشته باشد، لذا ثبات نظام اقتصادي منوط به ثبات نظام بانکی است. بخش 

ها در نظام  گذاران که سرمایه آن گذاران است لذا حمایت از سپرده ها مربوط به سپرده عمده سرمایه در بانک
  ).1391کی است(طالبلو، ي اصلی تدوین مقررات بانها تیاولوبانکی سپرده شده است از 

 معظـم  مقـام  بیانـات  از» آن ملزومـات  و مقـاومتی  اقتصاد«) در پژوهشی با عنوان: 1391میرمعزي(

 اینکه نخست یابد. تحقّق مقاومتی دهد تا اقتصاد رخ باید عمده تغییر دو که کند یماستنتاج  چنین رهبري

 آن تبـع  بـه  و گیـرد  قرار اول اولویت در استقالل اقتصادي اسالم، اقتصادي نظام يها هدف منظومه در

شود.  تنظیم جدید تغییرهاي با متناسب کلی يها استیس کرده و تغییر نظام راهبردي اصول اولویت بندي
  .شود فرض واجب امر عنوان به مسئولین مردم و بر اقتصادي جهاد اینکه دوم

 نیتـر  مهـم ) در پژوهشی با عنوان تحریم جمهوري اسـالمی ایـران و   1393علی یوسفی و همکاران(
به این نتیجه رسیدند که وابستگی کشـور در کاالهـاي    1392تا  1388ي ارزي کشور طی سال ها چالش

چنـین  و هم کند یمي پولی و ارزي بیان ها چالشدالیل ایجاد  نیتر مهماساسی به دنیاي خارج را یکی از 
ي پـولی و  هـا  چالشبا متغیرهاي دیگر مانند رشد نامناسب و اقتصاد متورم سبب ایجاد  ها میتحرهمراهی 

  ارزي شده است.
                                                        

1. Pendal et al. 2. Pelling 
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) در پژوهش خود ضرورت حذف ارز واسط از مبادالت تجاري و دفـاع از جایگـاه پـول    1391کریمی(
مناسبات تجـاري ایـران بـا سـایر     ملی کشور، پیشنهاد حذف دالر از تجارت خارجی و استفاده از ریال در 

  کشورها را داده است.
ي اقتصادي بر نظام پولی و مالی بـین  ها میتحراثر «) در پژوهشی با عنوان 1393هاشمی و معصومی(

که عبارتند از: تشدید تورم، کاهش سطح رفاه جامعـه، کـاهش ارزش پـول     ها میتحراثرات داخلی » الملل
ي ایران، سخت شـدن گشـایش   ها ییداراملی، افزایش هزینه رکود واثرات خارجی را بلوکه شدن ذخایر و 

ال سی، کاهش اعتبار کشور میان کشورهاي دیگر وهمچنین کاهش صادرات را شناسایی کـرده اسـت و   
یم اقتصادي یک ابزار سیاست خارجی است و هدفش آن است که یک اقتصـاد را  که تحر ردیگ یمنتیجه 

  از نفع بردن از بازارهاي جهانی کاال، خدمات و سرمایه محروم نمایند.

  روش تحقیق
. دیآ یمهاي پژوهش کیفی به شمار  روش انجام این پژوهش تحلیل محتواي مصاحبه است که جزو روش

بـه پژوهشـگر بـراي درك افـراد انسـانی و بسـترهاي اجتمـاعی و        هاي پژوهش کیفی براي کمک  شیوه
هـا از   کنند شکل گرفتند. در پژوهش کیفی هـدف، درك پدیـده   ها در آن زندگی می اي که انسان فرهنگی

هـا اسـت کـه ایـن هـدف هنگـام        کنندگان و در بستر نهـادي و اجتمـاعی خـاص آن    نقطه نظر مشارکت
  ).14: 1383فرد، الوانی و آذر،  شود(دانایی ها نادیده گرفته می سازي یافته کمی

تحلیـل  هاي تحلیل محتوا، از روش تحلیل تم استفاده شده است کـه   در پژوهش کنونی از بین روش
رود. در اینجـا،   ها در علوم اجتمـاعی بـه شـمار مـی     ترین رویکرد براي تحلیل داده تم به طور تقریبی رایج

رد جهان اجتماعی به وسیله درخواست از افراد بـراي بحـث در مـورد    هاي تجربی را در مو گر داده مصاحبه
تحلیـل تـم روشـی بـراي تعیـین، تحلیـل و بیـان        ). 280: 2001، 1(رولسـون کند شـان ایجـاد مـی    زندگی

هـا را سـازماندهی و در قالـب     . این روش در حـداقل خـود داده  استها  ها) موجود درون داده الگوهاي(تم
هـاي مختلـف موضـوع پـژوهش را تفسـیر       تواند از این فراتر رفته و جنبه اما میکند.  جزئیات توصیف می

ي نیمـه سـاختار   ها مصاحبهمصاحبه انجام شده در این پژوهش از نوع  ).79: 2006، 2(براون و کالركکند
و سپس با توجـه بـه    کردند یمیافته است به این صورت که ابتدا مصاحبه کنندگان سؤاالت اصلی مطرح 

امـا   شـد  یمي ارائه شده توسط مشارکت کنندگان بر حسب نیاز سؤاالت فرعی دیگري نیز مطرح ها پاسخ
  چارچوب کلی مصاحبه حول پاسخ به سؤاالت زیر شکل گرفته است:

یابی بـه اهـداف اقتصـاد مقـاومتی در نظـام بانکـداري کشـور         از نظر شما چه عواملی زمینه ساز دست -
 هستند؟

                                                        
1. Roulson 2. Braun & Clarke 
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 ؟کدامندیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور  سیر دستموانع و مشکالت موجود در م - 
 مراحل مختلف مدلی که بتواند راهکارهاي اقتصاد مقاومتی را در بانکداري کشور عملیاتی کند کدامند؟ -
در صورت عملیاتی شدن مدل اقتصاد مقاومتی در بانکداري کشور چه پیامـدهایی در اقتصـاد کشـور و     -

  ؟ ردیگ یمور شکل بانکداري کش

  و نمونه پژوهش جامعه 
که چه تعداد افراد بایستی در مطالعه ما انتخاب شـوند تـا    ردتوان از قبل مشخص ک نمیدر روش مصاحبه 

آوري اطالعـات   آل ما به جمـع  طور ایده پدیده مورد عالقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود. به
هـایی   آوري شده بـا داده  هاي جدیداً جمع برسیم؛ جایی که داده 1نقطه اشباعدهیم که به  تا زمانی ادامه می

به عبارت دیگر وقتی که مـا بـه یـک نقطـه      اند؛ تفاوتی ندارد و مثل هم شدهایم  آوري کرده که قبالً جمع
دل مطمئن شویم کـه  ستتوانیم به طور م می ،ها رسیدیم آوري داده هایمان براي جمع بازده نزولی از تالش
نفـر اسـت. از    13هاي انتخاب شده برابر  در تحقیق کنونی تعداد نمونه ایم. نجام دادهایک مطالعه کامل را 

  نفر خبره بانکی هستند.   5علمی دانشگاه و  هیئتنفر عضو  8این تعداد 

  آوري شده روش تحلیل اطالعات گرد
هـاي گـردآوري    از روش مصـاحبه کـه یکـی از روش   هاي پژوهش با استفاده  طور که ذکر شد داده همان

هـاي حاصـل از    باشد جمـع آوري گردیـده اسـت. بـراي تحلیـل داده      هاي کیفی می اطالعات در پژوهش
هاي انجام گرفته نیز از روش تحلیل تـم اسـتفاده شـده اسـت. بـراي ایـن منظـور ابتـدا متـون           مصاحبه
مفاهیم متنوع مورد استفاده در این تحقیق استخراج  ها بررسی و کدگذاري گردیده و از این طریق مصاحبه

هاي مفهـومی کـه در واقـع نشـانگر یـک       اند. این مفاهیم با توجه به محتواي ظاهري در قالب دسته شده
هاي مختلف ارائـه شـده و  مـورد     ها نیز در قالب تم اند. این دسته بندي شده مفهوم مستقل هستند تقسیم

د. جدول زیر  براي نمونه به تجزیه و تحلیل تم بانکداري اسالمی بـا اسـتفاده   ان بحث و بررسی قرار گرفته
  .دهد یماز روش کدگذاري دستی را نشان 

   

                                                        
1. saturation 
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 بانکداري اسالمی تم  دهنده لیتشکاي مفهومی ه هدست .3جدول 

المی
ي اس

کدار
بان

  

سازي و  خصوصی
 44اجراي اصل 
 )1Aقانون اساسی (

}17 M2} ،{10 M1} ،{6 M6 ،{  
}9 M4،{  

}9 M5} ،{4 M5} ،{6 M5}،{9 M2،{  
}10 M8} ،{7 M4} ،{8 M9،{  

}11 B1} ،{5 B2،{  
}17 B3} ،{8 B5{  

سودآوري  اًهدف صرف
  )(1Bمالی نباشد

}13 M5} ،{7 M5،{  
}4 M3} ،{3 M4} ،{4 M9،{  

}6 B1} ،{10 B4،{  
}7 B3{  

تخصیصی کردن 
  }،1C)(  }4 M6} ،{6 M7} ،{5 M8،{  }4 B1} ،{7 B2ها  بانک

}10 B3} ،{9 B5{  
  

 44سـازي و اجـراي اصـل     بانکداري اسالمی شامل: خصوصی تم  دهندهي مفهومی تشکیل ها دسته
کـه   باشد یم) 1Cها( ) و تخصیصی کردن بانک1B)، هدف صرفاً سودآوري مالی نباشد(1Aقانون اساسی (

با توجه به کدهاي موجود در متن مصاحبه استخراج گردیده است. ستون سوم جدول کدهاي مربـوط بـه   
باشـند.   مصاحبه با اساتید دانشگاه و ستون چهارم کدهاي مربوط به مصاحبه با خبرگان حـوزه بـانکی مـی   

هـا کـه    ایر تـم . سـ باشـد  یم} یعنی کد هفدهم موجود در مصاحبه دوم با اساتید M2 17براي مثال کد {
ي، صـندوق توسـعه   ا منطقهعبارتند از: تشکیل کمیته بانکداري، مهندسی مجدد بانکداري، بانک مشترك 

ي دانش بنیان، مدیریت جهادي و.... نیز به روش فوق استخراج گردیده است. همـین روال  ها شرکتملی، 
  هاي مختلف پژوهش رعایت شده است. براي سایر عوامل و مؤلفه

  پژوهش يها افتهی
کـه مشـارکت کننـدگان در     دهـد  یمـ ي پـژوهش نشـان   ها مصاحبهي حاصل از تجزیه و تحلیل ها افتهی

هاي مختلف مدل اقتصـاد مقـاومتی در بانکـداري کشـور      ي متنوعی در خصوص مؤلفهها دگاهیدپژوهش 
  از: عبارتند ها مصاحبهي اصلی مستخرج از متن محورهادارند. به صورت کلی 

 هاي زمینه ساز اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور؛ و مؤلفه محور اول: عوامل -
 یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور؛ محور دوم: موانع و مشکالت موجود در دست -
 محور سوم: پیامدهاي بکارگیري مدل اقتصاد مقاومتی در بانکداري کشور؛ -
 عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور. يفرایندمحور چهارم: اجزا تشکیل دهنده مدل  -

، در دهـد  یمرا نشان  ها مصاحبهي اول، دوم و سوم مستخرج از محورهاشکل زیر به صورت خالصه 
هاي این محورها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مدل ارائه شده بـه   ادامه هرکدام از مؤلفه

  .شود یمد مقاومتی در بانکداري کشور بررسی منظور عملیاتی کردن اقتصا
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  هاي اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور . مؤلفه1شکل 

  ساز اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري ایرانمحور اول: عوامل زمینه 
که  دهد یمعلمی بانکداري نشان  هیئتي حاصل از مصاحبه با نخبگان بانکداري کشور و اعضاي ها افتهی

 بـه  المللی بین کنندگان تأمین اعتماد کاهش اعتباري، ریسک بر بانکی اعتبارات و منابع ریسک افزایش

 تحـت  را کشـور  مالی نظام در بانکی نظام به عمومی اعتماد کاهش مالی، يها نهیهز بانکی،تحمیل نظام

هاي مختلف مربوط به عوامل زمینه ساز اقتصاد مقـاومتی در نظـام بانکـداري     مؤلفه .است داده قرار تأثیر
  از: عبارتندایران 

 بانکداري اسالمی
نماید و با توجه  پرداخت نمی بانک اسالمی یک موسسه پولی و مالی تعریف شده است که ربا دریافت و یا

گري مالی و بر مبناي عدالت به ارائه خدمات بانکداري و مالی، تجهیز و تخصـیص منـابع    به نقش واسطه
). برخی از مشـارکت کننـدگان در پـژوهش معتقـد     210: 2012پردازد(آجلونی، مطابق با اصول شریعت می

دون تعهد مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـه پرداخـت     هاي مشتریان خود را ب هاي اسالمی پول بانک«بودند که 
ها را بـه هنگـام درخواسـت     کنند، اما بازپرداخت اصل سپرده ، دریافت میها آنهاي  پاداش ثابت به سپرده

هاي تجـاري   بانک اسالمی وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره) در فعالیت». کنند  مشتري تضمین می
گیرد و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیـان کنـد،    در سود به کار می گذاري بر اساس مشارکت و سرمایه

 هاي اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشورمؤلفه
 

مل 
عوا مینه

ز
ع و  ساز

موان
الت

شک
م

ا و  
مده

پیا
ایج

نت
 

 ـ بانکداري اسالمی
 هاي دانش بنیانـ شرکت

سازي و تخصصی شدن ـ خصوصی
 هابانک

 هاـ تغییر اساسنامه بانک
 سود نباشدـ هدف صرفا 

ـ تشکیل بانک مشترك منطقه اي و 
 اسالمی

 ـ تورم باال و رشد بی رویه نقدینگی
 داريها به بنگاهـ روي آوري بانک

ـ معوقات باالي بانکی به دلیل عدم 
 نظارت بانک مرکزي

 ها و رشد بی رویهـ تعداد زیاد بانک
 تحریمی  ـ خود

 هاـخود بانک

 ـ توسعه پایدار
 هاي مولدگذاري در بخشـ سرمایه 

 ـ برقراري عدالت
ـ تداوم استقالل سیاسی و اقتصادي 

 کشور
ـ گردش پول و مدیریت صحیح 

 نقدینگی
ـ هماهنگی و وحـدت بـین بانکهـا    

 وتولیدکنندگان وافزایش کارایی
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هـاي دو نـوع بانکـداري     تفاوت). 27: 1،2008بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد بود(اوبادا
 دو بـانکی  عملیـات  همـه  در. باشد تجهیز منابع و اعطاي تسهیالت می مسئلهربوي با غیرربوي عمدتاً در 

ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یـک   اصلی جمله از مصارف مدیریت و منابع تجهیز عمل
کند. نظام بانکداري بدون ربا نیز از این قاعـده مسـتثنی    واحد مالی از دیگر واحدهاي اقتصادي متمایز می

از افراد جامعـه، نیازهـاي    انداز گروهی ها با استفاده از منابع پس نبوده و بانک اسالمی نیز نظیر سایر بانک
). عملیات بانکـداري اسـالمی در   1393(محقق نیا،ابراهیمی، محرابینماید ها را تأمین می گروه مالی دیگر 

هـا و   گیرد و با جذب سپرده هاي عدالت خواهانه و منافع جامعه صورت می راستاي تحقق اهداف و سیاست
  کند. جامعه حرکت می ها به سمت تولید، اشتغال و رشد اقتصادي اندوخته
 تحقـق  بـراي  مناسـبی  بسیار بستر اسالمی بانکداري«خبرگان مشارکت کننده در پژوهش  اعتقاد به
 از بعـد  هنـوز  کـه  دارد را خـود  خاص سازوکارهاي و الزامات آن صحیح اجراي که است مقاومتی اقتصاد
 و گـذاري  سیاست حوزه در جدي يها چالش با ربا بدون بانکی عملیات قانون تصویب از سال سی گذشت

هاي مختلفی صورت گرفته  ي پیش روي بانکداري اسالمی مصاحبهها چالشدر حوزه  .»است مواجه اجرا
نتیجه گرفت که براي استقرار بانکداري اسـالمی نیـاز    توان یم ها مصاحبهي این ها افتهاست و بر اساس ی

  :باشد یمهاي زیر  به مؤلفه
  اسالمی؛ بانکداريسازي  پیاده فقهی کمیته تقویت و اسالمی بانکداري دارها سازمان و ساختار ایجاد -1
  مدیران؛ بین در اسالمی بانکداري اجراي دغدغه ایجاد -2
  اسالمی؛ بانکداري مقاصد با منابع تخصیص و تجهیز کالن يها استیس هماهنگی و انطباق -3
  بانکی؛ عملیات مجدد مهندسی -4
  اسالمی؛ بانکداري آموزش جامع برنامه اجراي و تدوین -5
  اسالمی؛ بانکداري ویژه افزاري نرم بسترهاي و اي داده يها گاهیپا توسعه و استقرار -6
  شرعی؛ عملکرد ارزیابی نظام استقرار و ایجاد -7
  شرعی؛ نظارت نظام استقرار و ایجاد -8
  بازدارنده؛ و انگیزشی نظام استقرار و طراحی -9

  کارکنان؛ و مشتریان بین در فقهی مشاوره مراکز اندازي راه - 10
  جامعه؛ آحاد و مشتریان سطح در اسالمی بانکداري فرهنگ سازي نهادینه -11
  اسالمی. بانکداري جامع مدل استقرار و طراحی -12

                                                        
1. Obada 
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 دانش بنیان کردن بانکداري
دوم محور عوامل زمینه ساز اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور، دانش بنیان کردن بانکـداري    مؤلفه

ي اقتصـادي علیـه   ها میتحردر شرایطی که «کشور است. مشارکت کنندگان در پژوهش اعتقاد دارند که 
ارتقاء توانمنـدي  ي دانش بنیان و کمک به توسعه و ها شرکتکشورمان شدت یافته است، توجه بیشتر به 

، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت تولید دانـش بنیـان بـیش از پـیش     ها آن
راه جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتی از مسیر اقتصاد و تولیـد دانـش   «به عبارت دیگر، ». ابدی یمضرورت 

خصـوص توسـعه کـارآفرینی در قالـب     هـا در   نقش بانـک «برخی دیگر نیز معتقدند که ». گذرد یمبنیان 
طراحی چارچوب مشخص براي حمایت مالی از کارآفرینان و ایجاد واحدهاي سرمایه خطرپذیر وابسته بـه  

هـا در   توان نقش بانک . همچنین می»نقش مهمی ایفا کنند توانند یمها  ها و یا با حمایت مالی بانک بانک
هـاي   هاي نـو و شـرکت    سسات اعتباري از ایدهؤها و م خصوص اقتصاد دانش بنیان را حمایت مالی بانک

کردن بیشتر صنعت بانکـداري کشـور خصوصـاً از طریـق رشـد       بنیان بنیان و حرکت در جهت دانش دانش
  .مجازي برشمرد  بانکداري الکترونیک و بانکداري

 ها بانکسازي و تخصصی کردن  خصوصی
 خصوصـی  يهـا  بانک تحریم، شرایط در که رسد یم نظر به«برخی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که 

هاي تخصصی به ویژه  هستند. گسترش بانک دولتی  يها بانک به نسبت کمتري محدودیت و فشار تحت
از جملـه:   هـا  بخـش ي بزرگ اقتصادي بـا مشـارکت فعـاالن همـان     ها بخشخصوصی براي تأمین مالی 

سـازي و   خصوصـی ». سـاز باشـد   تواند از عوامـل زمینـه   پتروشیمی، خودرو، صنایع فلزي، مسکن و..... می
ها و استفاده از نیروي انسانی متخصـص موجـب ارتقـاي کیفیـت خـدمات بـانکی        تخصصی کردن بانک

 خواهند تی بودندول زمان با متفاوتی انتظارات سهامداران و مالک خصوصی شدن، در گردد. بدون شک می

 و سهامدار مالک، منافع رهگذر این از و شد خواهد منجر بیشتر سوددهی همکاران، به بیشتر داشت. تالش
 بانک بیشتر رونق و شکوفایی باعث مضاعف و تالش انگیزه این شد. خواهد تأمین خوبی به بانک کارکنان

  .شد خواهد نیز

 هدف تنها سودآوري نباشد

ها در شرایط کنونی کشور نباید صـرفاً سـودآوري باشـد     هدف بانک«پژوهش معتقدند: مشارکت کنندگان 
ها باید مشاوره بدهند و صرفاٌ تأمین کننده پول و اعتبار نباشند، اگر تنها سود آوري مالك رتبه  بلکه بانک

گیـزه و نهضـتی   هـا ان  توان به اقتصاد مقاومتی رسید بلکه باید در رتبه بندي بانک ها باشد نمی بندي بانک
ها تعامل اجتماعی را نیز جزء وظایف خود قرار دهند، و درصدي از درآمدهاي خود را  ایجاد گردد که بانک
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هاي اجتماعی کنند، قسمتی از رتبه بندي به بحث سودآوري اجتماعی اختصـاص یابـد کـه     صرف فعالیت
 ».سازي و قانون و مقررات جدید در این راستا است الزمه آن نهاد

 ها بانکییر اساسنامه تغ

از جملـه  «. مشارکت کنندگان پژوهش معتقدند: باشد یمها از جمله عوامل زمینه ساز  تغییر اساسنامه بانک
هایی مواجه ساخته عدم تغییـر قـانون    دالیلی که اجراي بانکداري بدون ربا را در ایران با چالش نیتر مهم

یب تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته و هـیچ بـازنگري   بانکداري بدون ربا است که از زمان تدوین و تصو
پـس بـا   » به خود ندیده در صورتی که اقتصاد ایران در طی سه دهه تغییرات چشم گیـري داشـته اسـت   

هاي اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد پس نیاز اسـت کـه در    توان سیاست قانون بانکداري سی سال پیش نمی
ها در راسـتاي تطـابق بـا     نامه بانک ام شود و به طبع آن تغییر اساسقانون بانکداري تحول و بازنگري انج

 قانون جدید مورد نیاز است.

 و اسالمی  يا منطقهبانک مشترك  تشکیل

دهـد و از   سو منافع مشترك را تأمین و هزینـه مبادلـه را کـاهش مـی     هاي همسایه از یک ارتباط با کشور
دهد. براي افـزایش   و آسیب پذیري کشور را کاهش می کند سوي دیگر به ثبات و امنیت مرزها کمک می

اي و  تـوان بـا تأسـیس بانـک مشـترك منطقـه       اقتدار و توانمندي اقتصادي در حوزه تجارت خارجی مـی 
اسالمی با کشورهاي هم سو نوعی چتر مالی براي مبادالت خارجی ایجاد کـرد کـه از آسـیب پـذیري در     

). مشـارکت کننـدگان پـژوهش حاضـر نیـز      1391علیـزاده کاهـد(خادم   حساب سرمایه و جاري کشور می
سـاز اجـراي    آوري بانکـداري را افـزایش داده و زمینـه    توانـد تـاب   ها می تشکیل این نوع بانک«معتقدند: 

  ». ي اقتصاد مقاومتی در بانکداري گرددها استیس

  ي اقتصادي در بانکداري ایران.ها استیسمحور دوم: موانع پیش رو  در اجراي 
 باال و رشد بی رویه نقدینگیتورم 

رویه نقدینگی باعث کاهش ارزش پـول ملـی و    تورم باال و رشد بی«مشارکت کنندگان پژوهش معتقدند: 
در حـالی  » که این خود موجب افزایش ریسک اقتصاد ایران شده است شود یمبه تبع آن افزایش نرخ ارز 

باشد. افزایش نرخ تسهیالت بـانکی   قتصاد میي موجود در اها سکیرکه اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش 
ي پولی تعادل نداریم بنابراین باید اقداماتی انجـام  ها استیسبه دلیل افزایش تورم بیانگر این است که در 

دهیم که منجر به تورم باال و یا استقراض از سیستم بانکی، افزایش پایه پـولی و نظـایر آن نشـود(دانش    
ي اقتصـاد  هـا  اسـت یسرویه نقدینگی مانع بزرگی بـر سـر راه اجـراي     رشد بی). تورم باال و 1391جعفري،
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ي اخیر افزایش نقدینگی بـدون تناسـب بـا رشـد بخـش واقعـی       ها سالدر  باشد یممقاومتی در بانکداري 
اقتصاد منجر به تورم شده است و گرچه دولت ممکن است بتواند درآمد خود را از طریـق مالیـات تـورمی    

گیرد همچنین هزینه بـار تـورم بـراي افـرادي کـه       اثرات منفی آن همه افراد را فرا می افزایش دهد، ولی
بینـی   امکان جایگزینی پول داخلی را نداشته باشند بیشتر است در هر صورت اثر باز توزیع تورم قابل پیش

ت(دنیاي یا غیر قابل پیش بینی که از طریق افزایش عرضه پول ایجاد شود بسیار ناکارا و پـر هزینـه اسـ   
هاي اخیر  ترین عوامل رشد نقدینگی در سال از مهم«). مشارکت کنندگان پژوهش معتقدند: 1393اقتصاد، 

هـا   هاي خارجی بانک مرکزي و افزایش بدهی بانـک  رشد باالي پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی
از دیگر عوامل مؤثر در  ».به بانک مرکزي هم چنین افزایش بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی است

اي، اصـرار   هـاي بودجـه   گیري در مقابـل بـی انظبـاطی    توان به آسان ي پولی بانک مرکزي میها استیس
براي اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي و محدودیت بانـک مرکـزي در اسـتفاده از ابزارهـاي      ها بانک

  قانونی براي کنترل حجم نقدینگی اشاره نمود. 

  داري ها به بنگاه آوري بانک روي
ي اخیر ها سالدر «که  برخی از مشارکت کنندگان معتقدند:  دهد یمنشان  ها مصاحبهي حاصل از ها افتهی

ي اقتصـادي، منـابع در اختیـار خـود را بـه      هـا  بخـش به جاي اعطاي تسهیالت بیشتر بـه   ها بانکبرخی 
هـا در اختیـار    کـه بخشـی از سـهام آن    انـد  دادهیی اختصـاص  هـا  شـرکت ي وابسته به خـود یـا   ها بنگاه
ارزیـابی  داري خـارج شـوند و بـه تولیـد ملـی کمـک کننـد         ي کشور باید از بنگاهها بانک». «هاست بانک

هـاي زیـادي    هـا و ابهـام   ها داراي پیچیـدگی  دهد که ترکیب سهامداري آن ها نشان می بانک مالی صورت
هاي دیگـر   از منابع خود را صرف خرید سهام بانکها بخشی  این پیچیدگی حتی باعث شده تا بانک .است

هـا در   گـذاري بانـک   سـرمایه  از طـرف دیگـر   گذاري خود را کاهش دهند. کنند تا ریسک ناشی از سرمایه
نحـوي   به هاست آنصورت ضربدري بین زیرمجموعه  هاي متعدد و پرداخت تسهیالت به ها و بنگاه شرکت

هاي نظـارتی و مقـررات بانـک     ها براي دورزدن بخشنامه ه بانکهاي وابسته ب ها و بنگاه که برخی شرکت
. این موضوع اگرچه در ظاهر منع قـانونی نـدارد، امـا در    »کنند مرکزي از بانک دیگري تسهیالت اخذ می

ها و فعاالن اقتصادي را به تسهیالت و رقابت سالم شفاف دچار تنگنـا سـاخته    عمل، دسترسی دیگر بنگاه
داري ایـن   بنگاه مسئلهبه  ها بانکورود  لعلاز دیگر «برخی از مشارکت کنندگان پژوهش معتقدند:  .است
مردم بسیار کم است و مجبور هستند که براي جبران  يها حسابکه اختالف نرخ بهره تسهیالت و  است

 ».سود به سراغ بنگاه داري بروند



  441                )یفیک یکشور (پژوهش يدر نظام بانکدار یکردن اقتصاد مقاومت یاتیعمل يبرا یمدل یطراح

 معوقات باالي بانکی به دلیل عدم نظارت بانک مرکزي
 يهـا  تـالش  و شده نظام این گریبانگیر که است معضالتی از یکی کشور بانکی غیرجاري نظام مطالبات
 است. بر گردیده انجام کشور بانکی نظام و مرکزي بانک دولت، توسط مطالبات کاهش این براي بسیاري

 بررسی است. و برابر شده 45،  1391تا  1380سال از غیرجاري مطالبات میزان آماري، يها گزارش مبناي

 دهه در تسهیالت کل به مشکوك الوصول و معوق سررسیدگذشته، مطالبات یا تسهیالت غیرجاري نسبت

 رسیده درصد 15 به درصد 5از  و کرده طی را صعودي سیر این شاخص کلی روند که دهد یم نشان اخیر

، 80 سـال  در بـانکی  غیرجاري مطالبات رقم کل مرکزي، بانک سوي از منتشره آمارهاي اساس بر است.
 درصد 25 میزان این است از رسیده تومان میلیارد هزار 62 به 91 سال در که بوده تومان میلیارد هزار 2/1

  .باشد یم سررسیدگذشته مطالبات مختص درصد 20به نزدیک و معوق مطالبات به مربوط

 (میلیارد ریال) 91-85هاي  مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاري در شبکه نظام بانکی سال .1جدول 

  
  

هاسـت. مشـارکت کننـدگان در     این آمار گویاي عدم نظارت صحیح بانک مرکزي بر فعالیـت بانـک  
از طریق اقـداماتی مثـل بهبـود زیـر     » تقویت انظباط در بازار پول«تحقیق معتقدند بانک مرکزي باید به 

ي ي نظارتی و همچنین گسترش چتر نظـارتی باهمـاهنگی و همکـار   ها سامانهساختارهاي الکترونیکی و 
سایر نهادهاي مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شوراي اسـالمی بپـردازد. ایـن معوقـات بـانکی نشـان       
دهنده این است که سیستم بانکی تحت فشار است که علت عمده آن مشکالت مـالی دولـت اسـت کـه     

ز ي خـود را ا کمبودهـا ي پولی فشار آورده و به نحوي خواسته است ها استیسبراي حل این مشکالت به 
 سیستم بانکی تأمین کند. 
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 و رشد بی رویه ها بانکتعداد زیاد 
گذشته همزمان با رکودي که بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و تعدادي از واحدهاي تولیدي  يها سالدر 

سسات اعتباري بـا سـرعت بـاالیی    مؤو  ها بانک، تعداد اند درآمدهو صنعتی به حالت نیمه تعطیل و تعطیل 
سـال   10بانـک در   28ایرانی به میـانگین   يها بانکطبق آمار بانک جهانی در حالی تعداد  ،اند کردهرشد 

است. این رقم در کشورهاي نفت  12جهانی در این بازه  يها بانککه میانگین تعداد  شود یمگذشته بالغ 
ـ     16و در کشورهاي با درآمد متوسط به باال حـدود   11خیز حدود   28اال بـه  و در کشـورهاي بـا درآمـد ب

برابر متوسط جهانی و کشورهاي  2.5در کشور ما تقریباً  ها بانککه تعداد  دهد یماین آمار نشان  .رسد یم
نفت خیز، نزدیک به دو برابر کشورهاي با درآمد متوسط به باال و برابر با کشورهاي پردرآمد جهان اسـت،  

مشـارکت   .کشـور ناهماهنـگ هسـتند    يهـا  بانـک در حالی که بسیاري از آمارهاي اقتصادي ما با تعداد 
گذشته فعالیت پرسودي بوده است که  يها سالقطعاً بانکداري در «کنندگان در این پژوهش نیز معتقدند: 

سـیس بانـک   أسیس شده و هنوز هم متقاضیان بسیاري بـه دنبـال ت  أسسه اعتباري تؤاین تعداد بانک و م
خصوصی بالغ بر  يها بانک از برخی شته منفی بود وهستند، در حالی که رشد اقتصادي کشور در سال گذ

به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزي بـر نظـام بـانکی و تأسـیس چنـدین       .»درصد سود بدست آوردند 50
و به جاي تأمین منـابع   اند گرفتهاز نقش اصلی خودشان فاصله  ها بانکمؤسسه مالی و اعتباري غیرمجاز، 

و از آن جایی کـه شـرایط    اند آوردهروي  يا واسطه يها تیفعالمورد نیاز بخش تولیدي کشور به داللی و 
ظالمانه غرب، نسبتاً بی ثبـات   يها میتحراقتصادي در چند سال گذشته تحت تأثیر برخی عوامل از جمله 

 .بدست آوردند ها تیفعالبود، سود سرشاري را از این 

 خود تحریمی
در برخی از موارد به علت قوانین و مقررات در هـم پیچیـده   «برخی از مشارکت کنندگان در پژوهش معتقدند که 

ایـم؛ بـه    و گاهی به دلیل در تعارض بودن قوانین و مقررات مختلف با یکدیگر، دچار نوعی خـود تحریمـی شـده   
. ایـن خـود تحریمـی کـارایی و تـوان مـدیریتی را       ایم توان گفت، خود دست و پاي خود را بسته عبارت دیگر می
 ».گردد مانعی بزرگ سد راه تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداري می عنوان بهکاهش داده و 

 ها بانکخود 
ها معتقدند کـه   که برخی از آن دهد یمي انجام شده با خبرگان بانکداري نشان ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 

خیلی  ها بانکمانع بر سر راه اجراي اقتصاد مقاومتی در بانکداري هستند چرا که  نیتر بزرگ ها بانکخود «
سـازي بایـد در کـل     سازي است البته شفاف دهند، تغییرات نیازمند شفاف راحت تن به اجراي تغییرات نمی

اخیـر  ي ها سالدر ». ها در امور غیر شفاف است اقتصاد صورت پذیرد متأسفانه امروزه بیشتر فعالیت بانک
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ي ثابـت فراتـر از حـد نیـاز،     هـا  ییداراسازي و تملک  منابع خود را به سمت خرید زمین ساختمان ها بانک
ـ فعالخرید و فروش و ورود به بازار ارز و طال، ورود بـه بـازار بـورس اوراق بهـادار و      ي بنگاهـداري  هـا  تی

ت کـه چـه مقـدار آن بـه     شـفاف و مشـخص نیسـ    انـد  دادهاند. عالوه بر این تسهیالتی که  هدایت کرده
هاي رقیب تولید هدایت شده  ي تولیدي و مولد اقتصاد، یا اینکه منابع بانکی به سمت تقویت بازارها بخش

است. منظور از بازارهاي رقیب تولید بازارهایی است که در تضاد بـا تولیـد هسـتند و سـودآوري راحـت و      
ممکن است نـوعی مقاومـت    ها بانکد پس خود آسان دارند؛ به عبارت بهتر بخش غیر مولد اقتصاد هستن

  سازي به نفعشان نیست. همه جانبه را در این راه به کار گیرند زیرا تغییرات و شفاف

  ي اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشورها استیسمحور سوم: پیامدهاي اجراي 
 توسعه پایدار

ي اقتصـاد مقـاومتی در   هـا  استیسیکی از پیامدهاي اجراي «مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقدند: 
اي پایدار است کـه احتیاجـات نسـل حاضـر را بـدون آسـیب        توسعه». بانکداري توسعه پایدار کشور است

ـ نما یمي نسل آینده در تأمین نمودن نیازهاي خود برآورده ها ییتوانارساندن به  اي قبـل از   معـه . هرجادی
هـا را تـأمین کنـد توسـعه پایـدار       ها و درون نسل اینکه بتواند به توسعه پایدار برسد باید عدالت بین نسل

). پایدار بـدین  1388عبارت است از توسعه اقتصادي که در دراز مدت تداوم داشته باشد(عالیی و یارعلی، 
اي که هیچ چیـزِ بـدي رخ ندهـد،     ینه فاضلهمعنا نیست که هیچ چیزي تغییر نکند. همچنین به معناي مد

هاي اقتصادي، محیطی و اجتماعی یـک ناحیـه اسـت. تـا      نیست. یک جامعه پایدار در پی بهبود مشخصه
 اعضا بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حیات بپردازند.

 ي مولدها بخشسرمایه گزاري در 

ي اقتصاد مقاومتی در بانکداري ها استیسد دیگر اجراي که پیام دهد یمنشان  ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 
ي مولـد اقتصـاد در   ها بخشي باالتر در ها یبازدهسرمایه گزاري در بخش تولید است. که مستلزم ایجاد 

تسهیالت «. مشارکت کنندگان این پژوهش معتقدند: باشد یم ها ییدارامقایسه با سایر بازارها به ویژه بازار 
 ها بانکیی از تولید که ظرفیت توسعه در شرایط کنونی را دارند هدایت گردیده و ها رهیزنجباید به  ها بانک

ي تأمین کننده نیازهاي اساسی جامعه و همچنـین  ها بخشبایست جهت تولید کاالهاي استراتژیک و  می
 ».کنند تسهیالت مورد نیاز اعطا نمایند هاي که محصوالت جایگزین واردات را تولید می بخش

 قراري عدالتبر
ي اقتصاد مقاومتی در بانکداري برقراري عدالت در کشور است. طبق فرمایشات ها استیسپیامد دیگر اجراي 
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هاي اقتصاد مقاومتی عدالت به معنی تقسیم فقر نیسـت بلکـه بـه     در اجراي سیاست«مقام معظم رهبري 
). مشـارکت کننـدگان در   01/01/1393فرمایشات رهبري »(معناي تولید ثروت و افزایش ثروت ملی است

ي اقتصاد مقاومتی تسـهیالت  ها استیسدر صورت اجراي صحیح بانکداري اسالمی و «پژوهش معتقدند: 
 و مالی منابع و امکانات کلیه سازي فعال و شرایط یابد که موجب تأمین به نحو بهینه تخصیص می ها بانک
 در جامعه آحاد مشارکت رساندن به حداکثر و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی يها هیسرما

  ».گردد یم  متوسط و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاي بر تأکید با اقتصادي يها تیفعال

 تداوم استقالل سیاسی و اقتصادي کشور
باشـد اسـتقالل معنـاي     از اهدافی که براي جمهوري اسالمی ایـران مطـرح اسـت کلمـه اسـتقالل مـی      

هایی باید تحمل کرد، استقالل هم بعد سیاسی  سري سختی اي دارد براي رسیدن به استقالل یک هگسترد
دارد و هم بعد اقتصادي که در ایران به استقالل سیاسی اهمیت زیادي داده شده است اما براي اسـتقالل  

 اقتصادي کار زیادي انجام نشده است

 گردش پول و مدیریت صحیح نقدینگی
ي اقتصـاد مقـاومتی در بانکـداري موجـب     ها استیساجراي «مشارکت کنندگان پژوهش حاضر معتقدند: 

کنترل نرخ تورم، گردش پول و مدیریت صحیح نقـدینگی در چـارچوب برنامـه ارتقـاي رشـد اقتصـادي       
هاي مولد که در شرایط کنونی ظرفیت و پتانسیل رشـد و   گردد و نقدینگی سرگردان را به سمت بخش می

 ».کند توسعه را دارند هدایت می

 و تولیدکنندگان و افزایش کارایی ها بانکهماهنگی و وحدت بین 
بـا   ها بانک«که برخی از مشارکت کنندگان معتقدند:  دهد یمنشان  ها مصاحبهي حاصل از تحلیل ها افتهی

ه و ارتباط مناسبی هاي افراد مختلف سازمان را هماهنگ نمود فعالیتهاي اقتصاد مقاومتی  اجراي سیاست
  ».خواهندکردها برقرار  بین آن

  محور چهارم: مدل فرایندي عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور 
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشور، از نخبگـان   فرایندبه منظور بررسی ابعاد مختلف 

ورد مراحل بکارگیري اقتصاد مقـاومتی در نظـام بانکـداري    علمی بانکداري سؤاالتی در م هیئتو اعضاي 
ي مورد نیاز براي نهادینه کردن اقتصـاد مقـاومتی در نظـام بانکـداري کشـور      ها تیفعالکشور و همچنین 

ي ترسـیم شـد.   فراینـد ي انجام شده به صورت یک مدل ها مصاحبهمطرح شد که نتیجه تحلیل محتواي 
  .دهد یمقاومتی در نظام بانکداري کشور را نشان مدل عملیاتی کردن اقتصاد م 2شکل 
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  ي عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداري کشورفرایندمدل  .2شکل 

  شرح مدل
که به منظور عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکـداري کشـور ضـروري     دهد یممدل فوق نشان 

  :شود یماست اقدامات متعددي انجام گیرد. این اقدامات به تفصیل شامل موارد زیر 
باشـد   اي مستقل مـی  هاي اقتصاد مقاومتی در بانکداري نیاز به تشکیل کمیته براي اجراي سیاست. 1

 که اعضاي آن عبارتند از: 
 یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه مجریه؛ )الف
 یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه مقننه؛ )ب
 یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه قضائیه؛ )ج
 یک نفر متخصص حوزه بانکی از مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ )د
  یک نفر متخصص حوزه بانکی از بانک مرکزي. )ه
هاي موجود در بانکداري را شناسـایی و بـا رویکـرد مـدیریت      این کمیته موظف خواهد بود ریسک .2

ریسک به مهندسی مجدد بانکداري بپردازد. همان طور که در شکل مشخص است مهندسی مجدد شامل 
  باشد. سه بخش می
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بـه سـمت   باشد و تالش خود را در جهت حرکت  بخش اول مهندسی مجدد، بانکداري اسالمی می .3
  بانکداري اسالمی خواهد نمود.

هاي منطقه  اي اسالمی با همکاري کشور بخش دوم مهندسی مجدد تشکیل بانک مشترك منطقه .4
هاي عضو با رویکرد مـدیریت ریسـک بـه خصـوص در      باشد. این بانک در راستاي تأمین منافع کشور می

  گردد. مواقع حساس و ضروري تشکیل می
باشد که با همکاري کمیته بانکداري به انجـام   دد، صندوق توسعه ملی میبخش سوم مهندسی مج .5

  پردازد. وظایف خود می
سـازي در بانکـداري و تحقـق     توان به اجـراي خصوصـی   با حرکت به سمت بانکداري اسالمی می .6
ها پرداخت. البته باید توجه داشت که در بانکـداري اسـالمی هـدف فقـط      ، تخصصی کردن بانک44اصل
بایسـت تعـامالت اجتمـاعی را نیـز در وظـایف خـود قـرار داده و         ها می وري مالی نیست، بلکه بانکسودآ

  سودآوري اجتماعی را نیز مد نظر داشته باشند.
ها به سمت تخصصی  ها را به سه دسته تقسیم کرد تا بانک توان با اجراي الگوي تفکیک بانک می .7

  شوند. ها به سه دسته تقسیم می شدن حرکت نمایند. براساس الگوي تفکیک بانک
هاي قرض الحسنه هستند که وظیفه تأمین اعتبار براي رفع نیازهـاي   ها، بانک اولین دسته از بانک .8

  ) را به عهده دارند.11اساسی مردم(
هـاي خـرد    ها بر طبق الگوي تفکیک، اعتبار الزم جهت تأمین مـالی بخـش   دومین دسته از بانک .9

  دارند. اقتصاد را به عهده 
هـاي کـالن    ها بر طبق الگوي تفکیک، تأمین کننده اعتبار مورد نیاز بخش سومین دسته از بانک .10

  باشند. اقتصادي می
هاي مولد اقتصـادي   اولویت در تخصیص منابع براي تأمین مالی بخش خرد و کالن با بخش .13و12

  باشد. می
هاي دانش  دهند تخصیص اعتبار به شرکت یهایی که تأمین مالی خرد و کالن انجام م بانک .15و14

  بنیان را نیز در اولویت قرار بدهند.
هاي دانش بنیان در راستاي تقویت بخش مولد اقتصـاد دانـش بنیـان     تولیدات و خروجی شرکت .16

  خواهد بود.
 بـه اي داشته باشد تا منـابع هـر اسـتان     گردد صندوق توسعه ملی در هر استان شعبه پیشنهاد می .17

هاي کمتر توسعه یافتـه   جداگانه و براساس میزان توسعه یافتگی هر استان تخصیص یابد و استان رتصو
  و محروم با ضریب باالتري اعتبار دریافت نمایند تا عدالت وتوسعه پایدار محقق گردد.

هـاي دانـش بنیـان و     هاي توسعه استانی بـا شـرکت   اولویت تخصیص اعتبار توسط صندوق .19و18
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  اقتصاد سطح استان باشد. بخش مولد 
هاي دانش بنیان زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان هستند و اقتصاد دانـش بنیـان منجـر بـه      شرکت .20

  گردد. تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداري می
  گردد. تقویت بخش مولد اقتصاد منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداري می .21
این موارد هرکدام به صورت مسـتقیم موجـب تحقـق اقتصـاد مقـاومتی در       .27و26و25و24و23و22

  گردد. بانکداري می
در گرو مـدیریت جهـادي خواهـد بـود؛ بـه       فرایندشرط الزم و ضروري کارکرد و کارآمدي این  .28

  گردد، مگر با مدیریت جهادي. عبارت بهتر اقتصاد مقاومتی در بانکداري محقق نمی

  گیري بحث و نتیجه
کند سه محور اساسی است:فرهنگ، سیاست و اقتصـاد.   رهایی که یک جامعه براساس آن حرکت میمحو

زند این سه مفهوم مقـوم   کند و آینده آن را رقم می وضعیت یک جامعه را تعیین می اهم بهتعامل این سه 
تصـاد را از  تـوانیم اق  یکدیگر هستند یعنی یک تعاملی بین این سه وجود دارد به طوري که هیچ وقت نمی

 بـه تواند این سه مفهوم را در کنار یکدیگر و در تعامـل   فرهنگ و سیاست جدا بدانیم اقتصاد مقاومتی می
هاي اقتصاد مقاومتی توجه به بخش بانکداري اسـت چـرا    هاي اجراي سیاست قرار دهد. یکی از جنبه اهم

 بـانکی،  يهـا  میتحر و اقتصادي یمگیرد تحر که بانکداري بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در برمی

یی را کـه از  ها سکیر، اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه کند یم تحمیل را ییها نهیهز و داده افزایش را ریسک
هـاي اقتصـادي    کند شناسایی کنیم و سپس با استفاده از فرمـول  داخل و خارج، اقتصاد ایران را تهدید می

را کاهش دهیم و یـا آن را مـدیریت کنـیم. مـوارد      ها سکیرحل بیابیم و به عبارت دیگر این  براي آن راه
ی وجود ندارد پس باید کاري کنـیم کـه   زیادي در اقتصاد ایران وجود دارد که حاشیه ریسک مثبت و باالی

گیري را به سمت دلخواه ببرد اگر در جایی حاشیه ریسک منفـی   اي شود که تصمیم گونه حاشیه ریسک به
  گیریم باید کاري کنیم که حاشیه ریسک افزایش یابد.  و یا پایین است با تصمیماتی که می

هـاي   ز، موانع و پیامدهاي اجـراي سیاسـت  نتایج حاصل از این پژوهش به استخراج  عوامل زمینه سا
  اقتصاد مقاومتی گردید  و پس از آن فرایند اجراي اقتصاد مقاومتی در بانکداري تدوین گردید. 

روح اقتصاد مقاومتی حاکم شدن فرهنگ جهادي به حوزه اقتصاد است تا وقتی که این فرهنـگ بـر   
اومتی رخ نخواهـد داد و تهدیـد بـه فرصـت     مردم و دولت حاکم نشود ماهیت، اصل و حقیقت اقتصاد مقـ 

  نخواهد شد
  شود: با توجه به این مهم و با نظر به مصلحت ملی کشور در شرایط کنونی پیشنهاد می

  اي مستقل بانکداري که اعضاي آن عبارتند از:  تشکیل کمیته. 1
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  یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه مجریه؛ )الف
  یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه مقننه؛ )ب
  یک نفر متخصص حوزه بانکی از قوه قضائیه؛ )ج
  یک نفر متخصص حوزه بانکی از مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ )د
  یک نفر متخصص حوزه بانکی از بانک مرکزي. )ه

دانند. کـه  این کمیته به مهندسی مجدد بانکداري اقدام نموده و اهداف بانکداري اسالمی را محقق گر
  ها اقدام نمایند. سازي بانک شود با استفاده از الگوي تفکیک به تخصصی و خصوصی پیشنهاد می

هـا   بنیان براي خریداران محصوالت این شرکت هاي دانش هاي اعتباري ویژه شرکت طراحی بسته .2
  .انجام پذیرد

هت تأمین تجهیزات مورد نیـاز  ها) ج ها(لیزینگ هاي وابسته به بانک هاي شرکت استفاده از ظرفیت .3
  .بنیان صورت پذیرد هاي دانش شرکت
 بنیـان   هاي دانش شرکتها جهت ارائه خدمات به  واحدهاي خاص مشاوره حقوقی و مالی در بانک .4

  .اندازي شود راه
توان سودآوري اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد.  ها عالوه بر سودآوري مالی می در رتبه بندي بانک .5

در رتبـه بنـدي    انـد  نمـوده هاي مولد اقتصاد پرداخت  یی که تسهیالت بیشتري به بخشها بانکهمچنین 
  جایگاه باالتري کسب نمایند.

در صدور مجوز تاسیس بانـک بـراي ذینفعـان     بانک مرکزي با عنایت به وظیفه حاکمیتی باید اوالٌ .6
هـا و مؤسسـاتی    عمل نماید، ثانیاٌ بانک 44ي کلی اصلها استیسو قانون اجراي  ها استیسواحد براساس 

را که حالت انحصاري یا اختصاصی دارند در یک مدت زمـان مشـخص از لحـاظ سـاحتار سـهامداران بـا       
ي مغایر ها دستورالعملها و  ل و اعتبار از صدور بخش نامههاي کلی مطابق سازد و ثالثاٌ شوراي پو سیاست

  هاي مذکور پرهیز نماید. با سیاست
نظارت بیشتر بانک مرکزي نسبت به روند اعطاي تسهیالت و نحـوه مصـرف تسـهیالت، نظـارت      .7
بر مصرف صحیح تسهیالت، احراز اهلیت فنی و اعتباري متقاضی، اخذ وثـایق کـافی و مطمـئن،     ها بانک

سازي ماهیـت   ي معوق مشتریان، به منظور شفافها یبدهنوعیت اعطاي تسهیالت جدید براي تسویه مم
از جمله راهکارها جهت کاهش معوقات  ها بانکحقیقی تسهیالت پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق 

  باشد. می

  منابع
 قرآن کریم.
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  هاي اقتصاد مقاومتی اجرایی سیاست فرایند

   *عباسعلی ابو نوري

  چکیده 
رسد. در ابتـدا الزم   اي به نظر نمی اقتصاد مقاومتی چندان کار سادهبحث و تحقیق در ارتباط با موضوع 

هاي اجرایی آن ارزیابی و  ها و قوانین آن تدوین و برنامه است چارچوبی از این واژه تعریف گردد تا سیاست
ها و قوانین اقتصاد  دهد که عوامل مؤثر بر نحوه اجراي سیاست به مرحله اجرا در آید. تحقیقات نشان می

مقاومتی در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و الزم است مباحث این موضوع براي دوره بلند مدت طراحی، 
هاي اقتصاد مقاومتی  هاي ارائه شده در ارتباط با سیاست تدوین و به مرحله اجرا در آیند. تا کنون چارچوب

باشد. در این مقاله تالش  ي میتر جنبه تئوري داشته و قانونمند کردن آن نیازمند تحلیل و تحقیق گسترده
هاي  گردیده است تا چارچوب نظري بحث اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا پس از تعیین شاخص

  هاي کمی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی جنبه
  تحریم، اقتصاد مقاومتی، یارانه، رشد اقتصادي، نفت. کلیه واژه:

 مقدمه
هاي توسعه اقتصادي قبل از انقالب اسالمی ساختار اقتصادي کشـور از   دهد طی برنامه یمطالعات نشان م

ها  گذاري کرده و بیشترین سیاست پیروي می جان مینارد کینزهاي  یک الگوي اقتصاد غربی بر مبنی مدل
بـه و  هاي مالی کینز مـورد تجر  در تغییر و بررسی متغیرهاي کالن اقتصادي نیز براساس الگوي و سیاست

  گرفته است. تحلیل قرار می
ریزي شده است. تمامی متغیرهاي کالن  که اساس الگوي کینز از طرف تقاضا و مصرف پی از آنجایی

اقتصادي کشورمان نیز به شدت به درآمدهاي نفتی و مصرف کاالها و خدمات مصرفی حاصل از فـروش  
ن یافته برخوردار نبوده است و بـاال بـودن   درآمدهاي نفت وابسته گردیده و از یک اقتصاد مستقل و سازما

  در آمد سرانه در این دوره نیز به باال بودن درآمدهاي نفتی بستگی داشته است.
شمسی؛ حدوداً هشتاد الی نود درصد تولید ناخالص ملـی و سـطح اشـتغال     1300هاي  در ابتداي سال

د ناخالص ملی کشور را نیـز تولیـدات   نیروي کار در ایران به بخش کشاورزي تعلق داشته و بیشترین تولی
  داد. محصول کشاورزي تشکیل می

                                                        
  علمی دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ي هیئتعضو  *

Email : aabounoori @yahoo.com  
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درصـد   50با ملی شدن نفت، سهم بخش کشاورزي از نظر تولید و اشتغال بـه حـدود    1329در سال 
با محوریت قرار دادن بخش صنعت و صنعتی شدن اقتصاد ایران؛ ایـن سـهم بـه     1338رسیده و در سال 

هـاي   لی ایران رسیده است. در مرحله دوم صنعتی شدن، یعنـی در سـال  درصد تولید ناخالص م 24حدود 
شود، سهم بخش کشاورزي در تولید ناخالص ملـی   که مرحله خیز اقتصادي ایران نیز محسوب می 1345

به دلیل افزایش ناگهانی قیمت و درآمدهاي نفتی؛ کشـور   1356در صد رسیده است. تا سال  15به حدود 
درصـد رسـید و    5/8زي در تولید ناخالص ملی به کمتـرین سـطح خـود یعنـی     ایران؛ سهم بخش کشاور

  داده است. بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را بخش خدمات تشکیل می
هـاي   بعد از انقالب اسالمی نیز به دلیل وقوع جنگ ایران با عراق، کاهش درآمدهاي نفتـی، تحـریم  

درصـد تولیـد    23وانسته است ایـن سـهم را بـه حـدود     اقتصادي و ... کشور ایران با تمامی تالش خود ت
با تحریم شدیدتر اقتصاد ایران و حتـی تحـریم بانـک مرکـزي      1389ناخالص ملی افزایش دهد. تا سال 

ایم  ایران و وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی و نیاز مبرم کشور به تولیدات غذایی، نتوانسته
درصد افزایش دهیم. هم اکنـون نیـز در    22خالص داخلی را به بیشتر از سهم بخش کشاورزي در تولید نا

سال بعد از انقالب  36گیرد که تقریباً  شرایطی موضوع علم اقتصاد و مسائل اقتصادي مورد توجه قرار می
  اسالمی موضوع اقتصاد مقاومتی نیز در حد یک شعار ایدئولوژیکی مطرح شده است.

 هاي  کاربردي آن جنبه هاي اقتصاد مقاومتی و سیاست
هـاي   هاي بعد از آن وزارت علوم رشته اقتصاد را جزء رشـته  و سال 1357با وقوع انقالب اسالمی در سال 

دانسته اسـت. شـاید    دانسته و ادامه تحصیل در این رشته را نیز متناسب با نیاز کشور نمی غیرمورد نیاز می
هـاي درس تـدریس    دي که تا آن زمان در سـرکالس دالیل اصلی آن غربی بودن مکاتب و قوانین اقتصا

شد. پس از انقالب اسالمی، مسائل تحریم اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مناقشات داخلـی، جنـگ بـا     می
عراق، کاهش قیمت و درآمدهاي نفتی و . . . باعث گردیده است که تقریبـاً یـازده سـال پـس از انقـالب      

 1367هاي عمرانی نداشته و تا سـال   چندانی به برنامه ریزي اسالمی مجریان و سیاستگذاران کشور توجه
هیچگونه برنامه بلند مدت براي اقتصاد کشور تدوین و تصویب نکرده بودند. روساي  سه قوه نیز در ایـن  

اند و بیشترین هدف فروش نفت، خرید سـالح و   دوره توجه چندانی به یک برنامه منسجم اقتصادي نکرده
هـاي جنگـی در منـاطق     ا عراق بوده است. پس از جنگ، با هدف جبـران خسـارت  ادامه جنگ تحمیلی ب

جنگی؛ اولین برنامه عمرانی توسعه اقتصادي توسط دولت تدوین و به تصویب مجلـس شـوراي اسـالمی    
هاي اقتصادي دولت به مرحله اجرا درآید. اولـین برنامـه توسـعه     رسیده تا توسط قوه مجریه و سایر ارگان

تدوین؛ تصویب و به مرحله اجرا درآمده و در این دوره بـه   1368 – 72هاي  اعی براي سالاقتصادي اجتم
محور توسعه اقتصادي قرار داده شده است. ولی در  عنوان بهدلیل نیاز به تولیدات غذایی بالجبار کشاورزي 
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ه است که؛ ایـن  انتهاي این برنامه به دلیل عدم دقت مسئولین در تدوین و اجراي این برنامه سبب گردید
اي که براي سال  کشور وابستگی شدیدي به واردات گندم، شکر، روغن، برنج و علوفه . . . پیدا کند. بگونه

کشـور   1373اجراي برنامه عمرانی دوم به منظور باز بینی مجدد متوقف شـده و مجـدداً در سـال     1373
هـاي   وسعه اقتصادي اجتماعی مربوط به سالاي را گذارنده است. دومین برنامه ت ایران اقتصاد بدون برنامه

در نظر گرفته شده است که در این دوره نیز مجدداً بخش کشاورزي محور توسعه اقتصـادي   1374 – 78
ایم کـه نیازهـاي غـذایی کشـور را تـأمین       قادر نبوده قرار داده شده است که در انتهاي این برنامه باز هم

ترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل شده بود. برنامه سـوم توسـعه    نموده و در حدي که کشور به بزرگ
 عنـوان  بـه تعیین گردیده است که صنعت و صعنتی شدن  1379 – 82هاي  اقتصادي اجتماعی براي سال

میلیون تن گندم در این دوره از نظـر   14ده بود که با تولید حدوداً محور توسعه اقتصادي در نظر گرفته ش
هاي بعدي این میزان خـود کفـایی    تولید گندم کشور ایران به سطح خود کفایی رسید که البته براي دوره

ایـم. عـدم اعتقـاد و انسـجام      هاي بعدي نیز مجبور به واردات گندم شده دوامی نیاورده و مجدداً در برنامه
باعث گردیده است کـه در ایـن دوره نیـز     1389 – 92وقت به اجراي دقیق برنامه چهارم در دوره دولت 

ترین کاال یعنی گندم در جهان باقی بماند. اسـتمرار   ترین وارد کننده استراتژي مجدداً کشور ایران به بزرگ
 – 97رنامـه پـنجم(  هاي توسعه اقتصـادي اجتمـاعی بـراي ب    عدم اعتقاد قلبی مجریان اقتصادي به برنامه

) نیز سبب گردید که محوریت توسعه اقتصـادي کـامالً نامشـخص    1398 – 1402) و برنامه ششم(1393
  ترین وارد کننده گندم در جهان باقی بماند. گردیده و هنوز که هنوز است کشور ایران به یکی از بزرگ

له، هـیچ انسـجام فکـري و    سـا  36دهد که در ایـن دوره   نتایج حاصل از فرایند این تحلیل نشان می
هـاي مقـاومتی و اسـتراتژیکی بـراي تولیـد و خـود کفـایی کاالهـاي ضـروري و           عملی در تدوین برنامه

کند که هر چـه پـیش    ها روز مرگی اقتصادي را طی می استراتژیک کشور انجام نگرفته و به نوعی برنامه
  آید خوش آید.

شود که مقاومت در مقابـل چـه چیـزي     ل مطرح میهرگاه اگر واژه مقاومت بکار گرفته شود، این سؤا
مطرح شده است؟ در مفهوم و در شرایط اقتصادي ممکن است منظـور مقاومـت در مقابـل وابسـتگی بـه      

هاي  هاي اقتصادي که ممکن است باعث نابرابري درآمدهاي نفتی؛ در مقابل تورم؛ رکود؛ تحریم؛ نابرابري
وري نیروي کار و سرمایه  ؛ مقاومت در مقابل پایین بودن بهرهاجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی؛ علمی نیز گردد

هاي سیاسی، فرهنگی(غیر بومی)، علوم غیربومی و .  و انرژِي و یا ممکن است کلمه مقاومت همراه با واژه
. . نیز بکار گرفته شود. مقاومت فردي در مقابل نفسانیات مخرب غیرانسانی مصرف کاالهاي غیربـومی و  

هاي انسـانی فـرار    اي، مالی و سرمایه مقاومت در مقابل حیف و میل منابع طبیعی، سرمایهتجملی لوکس. 
بـومی؛ مقاومـت در مقابـل     گیري دانش غیر مغزها، مدیریت ضعیف غیر کار آفرین؛ مقاومت در مقابل بکار

شـدید بـه    ها مقاومت در مقابل وابستگی رانت خواري و فساد اقتصادي ، اجتماعی ، و . . . که در رأس آن



  )2هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد یازدهم:  مبانی و مؤلفه              454

سال و کسب درآمـد بـاد آورده هـزاران     110درآمدهاي نفتی و خام فروشی منابع طبیعی که بعد از حدود 
دالر براي  100شود و به قیمت نازلی(اخیراً حدود  میلیارد دالر که بدون زحمت از دل زمین استحصال می

گیرد؛ که این خریداران  . . . قرار میهر بشکه نفت) در اختیار کشورهاي توسعه یافته چین به ژاپن ، کره ، 
ها ایجاد کرده و به درجات باالیی از توسعه یـافتگی   برابر از آن 3اي بیش از  نفت خام قادرند ارزش افزوده

تـر،   سازند و کشور فروشنده نفت خام را وابسـته  رسیده و براي مردمان خویش رفاه بهزیستی را فراهم می
هـایی درآمـدهاي    اند. یکـی از ویـروس   فروشند تبدیل کرده که نفت نمی تر از حتی کشورهایی عقب مانده

نفتی و یا نفرین درآمدهاي نفتی مبتال کردن کشور فروشنده نفت به بیماري خانمان برانداز هلندي اسـت  
گردد کـه بـه    که اگر کشوري به این ویروس آلوده شود به مالیخولیاي مصرف کاالهاي خارجی مبتال می

این بیماري وجود نداشته و سالیان سال کشور مبتال به این بیماري را مسخ و الینه کـرده و   راحتی مداواي
سـازد و   کند و از انسـانیت خـویش او را جـدا مـی     خورد و نابود می مغز افراد این جامعه را مانند موریانه می

گـردد قـادر    یکند. کشوري که مبتال به صدور نفت خام مـ  وسوسه مصرف کاالهاي خارجی را تشدید می
  هاي اساسی مانند صنعت و کشاورزي را تجربه کند؛ نخواهد بود هیچگونه پیشرفت واقعی در بخش

  اي بر دل ریشـم فکـن اي گـنج روان    سایه
  

  که من این خانه بـه سـوداي ویـران کـردم      
  

 (حافظ)
واردات  شوند و اختصاص بـه  صدور نفت خام و کسب درآمدهاي باد آورده نفتی؛ بی رویه نیز خرج می

هاي لوکس و خالصـه   مصرف مصرفی مانند: آدام، شکالت، عروسک ، لوازم آرایشی، اتومبیل کاالهاي بی
کاالهاي تجملی که دردي از دردهاي واقعی طبقات متوسط و فقیر جامعه را درمان نکرده و حتـی عقـده   

  کند. ها را بیشتر می حقارت نداشتن آن
قوانین و یا مکتب اقتصادي اسالمی است؟ که متناسـب فتـواي    آیا منظور از اقتصاد مقاومتی؛ اجراي

قمري بیان گردید که تنها فتواي تحریم مصـرف کاالهـاي خـارجی     1324علماي شهر اصفهان در سال 
تـرین صـادر کننـده     ترین تولید کننده و بـزرگ  داده شده است؟ در دوره صفویه کشور ایران یکی از بزرگ

هم اکنون کشور ازبکستان این مقام را از ایران ربـوده اسـت. اگـر فتـواي     ابریشم در جهان بوده است که 
باشـد ولـی    پوشش لباس ابریشم براي مردان حرام است و یا اصالح صورت با تیغ براي مردان جایز نمـی 

الزم نیست که تولید ابریشم و یا تیغ نیز حرام باشد. آیا دکترین اقتصاد اسالمی که یک دکترین اجتماعی 
شود قابل تجزیه و تحلیل و قابل اجـرا اسـت؟     به صورت یک مکتب اسالمی و نه علمی بیان میو اصوالً

ها به صورت کتاب مدون و قابـل تـدریس    ها و حوزه آیا تاکنون دکترین اقتصاد اسالمی در سطح دانشگاه
انشـگاهی  هاي درسـی د  تدوین گردیده است که قادر به بیان مطالب در مقابل اقتصاد غربی در سر کالس

سـاز رکـود    طـور مسـلم افـزایش نـرخ بهـره زمینـه       گوید ربا(بهره) حرام است، به باشد؟ اسالم و قرآن می
گوید صدقه، خمس و زکات را پیشه سازید؛   گردد و یا اسالم می اقتصادي و کاهش شدید سطح اشتغال می
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هـاي اقتصـادي،    يمالیات معنوي اسـت کـه باعـث کـاهش نـابرابر      عنوان بهزیرا صدقه، خمس و زکات 
ها در چارچوب یک مکتب اقتصاد اسالمی تدوین قانونمند و بـه مرحلـه    گردد. آیا این ویژگی اجتماعی می

  کشند. ها فقط عنوان بانکداري بدون رباي اسالمی را به یدك می اجرا درآمده است؟ و یا در کتاب
د آغاز کرده و دکتـرین اقتصـادي   به بع 1330هاي  سازي اقتصادي را از دهه عمالً کشور ایران برنامه

خود را از اقتصاد کشورهاي غربی کپی برداري کرده است که براساس قوانین اقتصادي جان مینارد کینـز  
بنا کرده است که بر اساس قوانین اقتصادي جان مینارد کینز بنا کرده است که مصرف؛ مصرف و باز هـم  

داننـد. البتـه    گذاري بـر درآمـد ملـی مـی     ي سرمایهمصرف بیشتر را عامل اصلی تأثیرگذاري ضریب تکاثر
منظور از مصرف براساس دیدگاه کینز مصرف کاالهاي بومی است و نـه مصـرف کاالهـاي غیربـومی؛ و     

هاي مالی حل کرد. ولی کشور ایران با فروش نفت  توان  براساس سیاست تمامی نوسانات اقتصادي را می
ات کاالهـاي خـارجی و مصـرف بیشـتر آن نـه تنهـا باعـث        خام و کسب درآمدهاي نفتی و افزایش وارد

گردد که ضریب تکاثري به نفع درآمد ملـی کشـورمان عمـل نکـرده بلکـه باعـث رشـد درآمـد ملـی           می
  شود. کشورهاي خارجی(کره، چین، ژاپن و کشورهاي اروپایی) می

دي یعنی اقتصـاد  هاي دیگر علم اقتصا اگر اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسالمی نیست در بطن خود شاخه
داري، اقتصاد ازدواج، اقتصاد داشتن فرزند، اقتصاد آموزش، اقتصادي طالق، اقتصاد جـرم و جنایـت،    خانه

گیـرد. تـدوین تمـامی     اقتصاد تحصیل، اقتصاد ترافیک، اقتصاد محـیط زیسـت و . . . . را نیـز در بـر مـی     
شود.  اي جدید دیگر علم اقتصاد متولد میه هاي متفاوت اقتصادي را در برگرفته و در هر دوره شاخه شاخه

افـراد   عنـوان  بهداري بین رشد اقتصـادي و افـزایش تعـداد سـرمایه انسـانی(      در اقتصاد ایران رابطه معنی
تحصیل کرده و کار آفرین ) وجود ندارد؛ در عین حال که یکی از دالیل پایین بودن رشد اقتصادي، پایین 

  باشد. ی نیز میوري سرمایه انسان بودن میزان بهره
اي زیرا اگر این کشور در تولیـد مقـاالت    تحصیل علم در ایران یک کاالي مصرفی است و نه سرمایه

علمی در رده بسیار باالتري قرار دارد ولی نقـش کـاربرد و عملـی روابـط علمـی در تحـوالت اقتصـادي،        
ر رشد و توسعه اقتصادي نقـش  اجتماعی و صنعتی بسیار ناچیز بوده و رشد مقاالت علمی، نتوانسته است د

  اي داشته باشد. قابل مالحظه
ها بر تأمین مالی نیازهاي اقتصادي؛ مجریـان   با توجه به باال بودن درآمدهاي نفتی و تأثیر مستقیم آن

وري سرمایه انسانی نداشته و در عـین حـال رابطـه معنـی دارد و      اقتصادي کشور نیازي به باال بردن بهره
  خواري در اقتصاد کشورمان وجود دارد . درآمدهاي نفتی و افزایش فساد  و رانت مثبتی بین افزایش

باشـد در   گرایی، لیبرالیسم حکومتی، مـادیگري مـی   هدف اساسی کاربرد قوانین اقتصاد غربی؛ مصرف
شود که اگر اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد و یا مکتب اسالمی باشد، قناعت، جلـوگیري   که تصور می حالی
داند که البته هدف نهایی در ایـن مکتـب رفـع     راف و ایجاد عدالت اقتصادي را هدف ابزاري خود میاز اس

  نیازهاي معنوي است.
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در مکتب اسالم دروغگویی و ایجاد حاکمیت پوپولیستی حرام است، ارائه آمارهاي غلط و غیرمسـتند  
اعتمـاد قلبـی جامعـه را از     دهـد و  توسط مجریان اقتصادي، اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش مـی 

که در جوامع غربی اقتصاد و سیاست آنچنان درهم آمیختـه اسـت کـه حتـی      کند در حالی دولت سلب می
  باشد. هاي سیاسی، کسب منافع اقتصادي می هدف اساسی از نگرش

باشـد. بلکـه اقتصـاد     اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادي و یا کوپنی کردن کاالها و خدمات نیـز نمـی  
رویه کاالهاي خارجی و تجملـی اسـت و در بخـش تولیـد نیـز       جویی در مصرف بی اومتی نوعی صرفهمق

هـاي اقتصـاد مقـاومتی، توسـعه      گیرد. در سیاسـت  هاي ناشی از مقیاس را در نظر می جویی موضوع صرفه
گـل،  رویه منابع طبیعی؛ آب، خاك، جن پایدار در حفاظت از محیط زیست به منظور جلوگیري از مصرف بی

ها، آبشارها، انرژي خورشیدي، گیاهان دارویی و مراتع ... را مورد توجه  ها، دشت معادن، هوا، حیوانات، کوه
یابی رشد اقتصادي با هدف نابودي منابع طبیعی پـذیرفتنی   دهد. در اجراي این سیاست تنها دست قرار می

باشد؛ اقتصاد مقـاومتی یـک    نمی نیست. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته و محصور و تک محصولی نیز
گیرد و نه  زا است. اقتصاد مقاومتی نوعی تهاتر تجاري را بین صادرات و واردات در نظر می استراتژي برون

باشد  صادرات نفت خام در مقابل غذا. اقتصاد مقاومتی نوعی سیاست اقتصادي و یا اقتصاد سیاسی نیز نمی
له با تحریم اقتصادي وضع کند. زیرا ممکن است تحریم اقتصـادي  که مثالً بخواهد اقداماتی را جهت مقاب

تر در مقابـل مسـائل    تر و مقاوم یک کشور را از پاي درآورد ولی از طرف دیگر؛ کشور دیگري را ثابت قدم
پس از انقالب بـه منظـور کسـب     1943اقتصادي و اجتماعی کشورهاي دیگر گرداند. کشور هند در سال 

کند تـا قـادر باشـد در مقابـل اقتصـاد و       ور انگلستان؛ خود اقدام به تحریم خود میاستقالل در مقابل کش
  وابستگی سیاسی اقتصادي دنیا مقابله نماید.

شود تا قادر باشد اندازه دخالت  اقتصاد مقاومتی به استراتژي و یا نظام اقتصادي یک کشور نیز مربوط می
ها  درصد بخش 90قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  44دولت در اقتصاد را تعریف و تعیین نماید. اصل 

ها بدون حمایت مردم  کند با توجه به اینکه دولت هاي مختلف اقتصادي کشور را به دولت واگذار می و فعالیت
  و بخش خصوصی قادر نخواهند بود به اهداف اقتصادي و سیاسی مورد نظر دست یابد.

ها، عدم مداخله دولت؛ وجود نظم خودجوش؛ تقسیم  کالسیکها و  در مکتب مرکانتیلیست، فیزیوکرات
گرفتند  المللی و آزادي مبادله و تجارت خارجی، شرایط دستیابی رشد اقتصادي را در نظر می کار ملی و بین

شـد و همـواره وجـود دسـت      هاي اقتصاد مقاومتی مطـرح نمـی   و در این دوران عمالً، بکارگیري سیاست
گرفت. ولی  هاي اقتصادي، اجتماعی مورد توجه قرار می در ایجاد تعادل و برابري گر اقتصاد نامرعی هدایت

بعد از انقالب صنعتی و ایجاد شکاف اقتصادي و طبقاتی بین صـاحبان نیـروي کـار و صـاحبان سـرمایه؛      
پدیده مکتب ناسیونالیستی فریدریک لیست و پیروانشان مداخله دولت و ایجاد قـدرت ملـی و حمایـت از    

شـود کـه    خارجی توسط دولت مطرح شد  و اعتماد بر این بوده است که آزادي تجارت باعث مـی  تجارت
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رابطه مبادله به زیان طبقات فقیر و صادر کننده مواد خام نزولی گردد. از طـرف دیگـر؛ بعـدها در مکتـب     
ـ  ریزي مطرح گردیده و در سال ها مداخله دولت با ابزار بودجه و برنامه نئوکالسیک ر و در مکتـب  هاي اخی

گذاري در  انداز سرمایه کینز نوسانات اقتصادي به دلیل عدم برقراري تعادل بین عرضه و تقاضاي پول، پس
  شود.  نظر گرفته می

تقسیم کار،  فرایندبنابراین؛ در زمان آدم اسمیت، اقتصاد کشور انگلستان در شرایطی بوده است که در 
شـد. بـدون    ت مازاد بر نیاز به صورت تهاتر با یکـدیگر مبادلـه مـی   نیازها یکدیگر را تأمین نموده و تولیدا

شـد.   شد که نفع فردي به نفع جمعی و جامعه منتهی می افزایش دستمزد، مبادالت در مسیري هدایت می
شد. در مقابـل در کشـور آلمـان شـرایط اقتصـادي       در این شرایط دخالت دولت حاکمیت دولت تلقی نمی

اي بوده است که مداخله صریح دولت در کسب قدرت اقتصادي  گونه ک لیست بهاجتماعی در زمان فریدری
و مدیریت استراتژیک دولت در حمایت از صنایع نو پا با محوریت قرار دادن توسعه بخش کشاورزي باعث 

  طور عادالنه توزیع شود.  گردید که منافع جمعی به منافع فردي به
گ مقاومتی اسـت و یـا نـوعی فرهنـگ اقتصـادي اسـت،       در هر حال اقتصاد مقاومتی به نوعی فرهن

فرهنگ رفتاري در مصرف و تولید است. الزم است تولیدکنندگان کاالهاي تولید کننـد کـه بـا فرهنـگ     
مصرفی جامعه هماهنگی داشته باشد و یا تولیداتی که با فرهنگ تـاریخی، ملـی و مـذهبی یـک کشـور      

نگی با فرهنگ اقتصادي در اقتصاد مقاومتی متفاوت است. در تناسب داشته باشد. البته تولید کاالهاي فره
هاي اقتصاد مقاومتی الزم است فرهنگ اقتصاد مقاومتی حـاکم گـردد تـا حتـی االمکـان       گذاري سیاست

. البتـه در ابتـدا الزم اسـت کـه درك      فرهنگ مصرف کاالهاي مصرفی خارجی و تجملی متوقـف گـردد  
م تا افراد جامعه به خصوص جوانان به فرهنگ خویش با چشمانی فرهنگ بومی را در جامعه افزایش دهی

فرهنگ و تاریخ خویش افتخار کنند؛ تا دیگر بـه نـام و یـاد برنـد تجـاري       حقارت منشانه نگاه نکنند و به
  خاص یک کشور بیگانه از خود حساسیت نشان ندهند. 

هاي غیربومی بسیار نازل باشند با توجه به اینکه ممکن است کیفیت کاالهاي بومی در مقایسه با کاال
ولی الزم است نسلی تحمل کند تا نسل آینده در رفاه و آسایش بیشتري قرار گیرد. یکـی از دالیـل بـاال    

هـاي علمـی جدیـد در تولیـد      بودن کیفیت کاالهاي غیربومی، بکارگیري فنون علمی، تحقیق و فنـاوري 
ن علم اقتصاد در تولید کاالها و خـدمات در جلـب   بنیان کرد کاالها و خدمات است بنابراین موضوع دانش

  اعتماد مردم و جامعه در مصرف کاالهاي بومی از اهمیت زیادي برخوردار است. 
شیشه عمر اقتصاد کشورمان به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و معادن پر شده است کـه بـا پایـان    
یافتن این منابع عمر اقتصادي، سیاسی، اجتماعی ما بسـر خواهـد رسـید. اصـوالً در شـرایط وجـود فقـر؛        

اي متغیرهـاي  ه گذاران انجام نخواهد گرفت. نابسامانی هیچگونه حمایتی از طرف مردم به دولت وسیاست
شـود فاصـله مـردم از     ها بیشتر در جامعه مـی  کالن اقتصادي از جمله نرخ تورم و رکود که باعث نابرابري
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  هاي و مسئولین را بیشتر کرده که در نتیجه رفته رفته  دولت پوپولیستی بر جامعه حاکم خواهد شد.  دولت
گـردد   شود)؛ باعـث مـی   معیت نیز بیشتر میبرداري بیش از اندازه از منابع طبیعی(که با افزایش ج بهره

گیر اقتصاد کشورمان شود که مانند نفرین یک پدر یا مـادر   که نفرین منابع طبیعی(نفرین کره زمین) دامن
باشد که در چنین شرایطی هر چقدر بیشتر تالش کنیم و منابع طبیعـی و مـواد خـام     به فرزند خویش می

واقعی کمتري برخوردار خواهیم شد. با مبتال شدن اقتصاد یـک   بیشتري بفروش برسانیم از رشد اقتصادي
هاي صنعتی متوقف شده و واردات کاالهاي تجملی مصرفی گسـترش   کشور به بیماري هلندي، پیشرفت

زنـد.   پذیري سـرباز مـی   یابد؛ دولت نیز از مسئولیت شدت کاهش می ها به وري نهاده یابد، کیفیت و بهره می
هـاي   یابـد؛ شـغل   کارا افزایش می دهد. بخش خدمات غیر درت دولت را افزایش میزیرا درآمدهاي نفتی ق

خـواري بـه نحـو     یابـد. فسـاد و رانـت    هاي غیرکارآمد گسترش می شود؛ پرداخت یارانه ناکار آمد ایجاد می
شود کـه نخبگـان سیاسـی؛ اقتصـادي از بهبـود       یابد. منابع طبیعی ارزان باعث می گیري افزایش می چشم
هاي نفتـی را   ها و بهبود تکنولوژي، قدرت دولت ها استقبال نکنند زیرا بهبود نهاده وژي و بهبود نهادهتکنول

شوند که از رانت اقتصادي، سیاسـی، اجتمـاعی برخـوردار     کند. حتی کارآفرینان نیز تشویق می تضعیف می
  دهد.   ن میگذاري بخش تولیدي از خود نشا شوند. بخش خصوصی نیز تمایل چندانی در سرمایه

گـردد و افـراد تـالش     هاي سیاسـی) مـی   فروشی منابع طبیعی باعث ناپایداري سیاسی(باج دادن ارزان
یابـد؛ رابطـه    کنند که سهم بیشتري از این رانت باد آورده برخوردار شوند. ارزش پول ملی کاهش مـی  می

گردد که  هاي واقعی منفی می شود و تراز پرداخت مبادله به زبان کشورهاي صادر کننده نفت خام تمام می
  در نهایت ناپایداري سیاسی، اقتصادي حاکم خواهد شد. 

ایم و یـا هـر چقـدر بیشـتر درآمـدهاي نفتـی کسـب         هاي اخیر هر چقدر بیشتر نفت فروخته در سال
تـر بـه دالرهـاي نفتـی شـد و حاکمیـت دولـت         تر و وابسـته  تر وضعیف ایم، اقتصاد کشورمان نحیف کرده

تر گردیده است. البته کشورهایی مانند: کانادا، امریکا، نـروژ، اسـترالیا، هلنـد،     تر و گسترده قويپوپولیستی 
هـاي منطقـی منـابع طبیعـی را بـه       گذاري نیوزلند و ... که از منابع طبیعی سرشاري برخوردارند؛ با سیاست

کنند اگر هـم   ادر نمیقیمت واقعی رسانده و هیچگاه منابع طبیعی را به صورت خام به کشورهاي دیگر ص
کننـد. ولـی کشـورهاي خاورمیانـه بـا       گـذاري مـی   صادر کنند درآمدهاي حاصل از آن را مستقیماً سرمایه

اند و با فروش بیشتر منـابع طبیعـی و بـاز     فروشی منابع طبیعی در گرداب بیماري هلندي گرفتار شده ارزان
ت ولی هزینه فرصـت از دسـت رفتـه منـابع     ها اگرچه مثبت اس بودن اقتصادشان رشد واقعی اقتصادي آن

گردد. همچنین در این کشورها افزایش درآمـد سـرانه و    هاي آینده بسیار زیاد می ها براي نسل طبیعی آن
باشد؛ بلکه به خاطر حق السـهم فـروش    ها در رشد اقتصادي نمی وري آن دستمزدها به خاطر افزایش بهره
  .  باشد ها می درآمدهاي نفتی توسط دولت آن

توري اقتصاد کشـورمان را حـل    –هاي اقتصاد مقاومتی مشکل رکود  گذاري شاید بخواهیم با سیاست
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کنیم زیرا در شرایط رکودي و باال بودن هزینه تولید و نرخ بیکاري فرزندانمان تمایل به ادامه تحصیل در 
هـا در   ! زیرا هزینه فرصت آناي براي درس خواندن نداشته باشند ها را دارند ولو آنکه هیچ انگیزه دانشگاه

گرایـی هـدف    ها وجود ندارد. در چنـین شـرایطی مـدرك    بیرون دانشگاه صفر است و هیچ شغلی براي آن
کند و اعتماد عمومی مـردم   تري را ایجاد می فرزندانمان است که در بلند مدت مشکالت اجتماعی گسترده

با رکود اقتصادي منافات دارد، تا زمـانی کـه رکـود     کند. اقتصاد مقاومتی ها سلب می و خانوارها را از دولت
مورد خواهد بود و البته تا زمانی که تورم وجود داشته باشـد   اقتصادي وجود دارد بحث اقتصاد مقاومتی بی

هاي اقتصاد مقاومتی را دقیقاً اجرا نمود زیرا با افزایش نرخ تورم کـه فقیـر را فقیرتـر     توان سیاست نیز نمی
شود تا زمـانی   ها و نرخ رشد جمعیت می زندگی را افزایش داده و باعث کاهش شدید ازدواج کند؛ هزینه می

ها نیـز قـادر نخواهـد بـود از      هاي توزیع درآمدها وجود دارد حتی دولت وقت با پرداخت یارانه که نابرابري
  حمایت واقعی مردم برخوردار شود. 

اقتصادي و سیاسی کشور به حمایت متوازن و هاي اقتصاد مقاومتی مجریان  در شرایط اجراي سیاست
هاي فعالیت و حمایت مـردم در   هاي اقتصادي، اجتماعی، نابرابري همزمانی مردم نیاز دارند. وجود نابرابري

  دارد.  اجراي قوانین را در پی
جـویی مضـاعف عالقمنـدي و انگیـزه مضـاعف       اقتصاد مقاومتی کار مضاعف، همت مضاعف، صرفه

  ایج آن را حداقل بتوان در نسل آینده رویت نمود. خواهد تا نت می
کند بلکـه پـذیراي    هاي اقتصاد مقاومتی حرکت نمی گذاري اقتصاد کشورمان نه تنها در مسیر سیاست

مصرف کشورهاي چین، کره و سنگاپور، فیلیپین  تهاجم فرهنگی و فرهنگ مصرفی کاالهاي تحملی و بی
  کند.  بی کیفیت چینی غرور یک کشور را خرد میباشد، مصرف کاالهاي  و نایوان ... می

اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمن نیست بلکه مقابله و مبارزه با نفس خویش است. تهاجم نفـس مـا از   
شدت پذیراي مصرف کاالهاي غیربـومی خـارجی    کند. نفسی که به تر عمل می تهاجم امریکا نیز خطرناك

اومتی ابتدا باید بر دشمن واقعی نفس خویش تسلط داشته باشـیم.  منظور اجراي قوانین اقتصاد مق است. به
سال روز و شب با دشمن جنگید، بنابراین در چنین موقعیتی الزم است بـا هـدف اجـراي     8اگر کشورمان 

سال بـا نفـس خـویش در مصـرف کاالهـاي غیربـومی بجنگـیم         8هاي اقتصاد مقاومتی حداقل  سیاست
کنند احساس حقارت کنند. روابط عمومی، صـدا و   اي غیربومی مصرف میاي که افرادي که کااله گونه به

  باشند.  ها پایگاه اولیه در تشویق مردم در مصرف کاالهاي غیربومی می سیما و روزنامه
هـاي   هاي اقتصاد مقاومتی الزم نیست که در هر دوره تمـامی شـاخص   البته در ابتداي انجام سیاست

هـاي   توان مردم را به اجراي یکی از سیاسـت  درآیند بلکه در هر مرحله میاقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا 
جـویی در   اقتصاد مقاومتی هدایت کرد که اولین گام؛ مصرف نکردن کاالهـاي غیربـومی اسـت و صـرفه    

باشـد. ویـروس    هـا مـی   جویی در مصرف سوخت و انرژي نیز یکی از این سیاسـت  مصرف است که صرفه
  گرایی و مادیگري است.  اقتصاد مقاومتی طاعون مصرفهاي  نابودي اجراي سیاست
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هاي اقتصاد مقاومتی اسـت. پرداخـت    ها نیز گام دیگر در اجراي سیاست اصالح ساختار پرداخت یارانه
کنندگان با هدف نگهداري قیمت کاالها و خدمات در سطح  منظور حمایت از مصرف ها که اصوالً به یارانه

ها به تمامی افـراد جامعـه    دهد. پرداخت یارانه شدت افزایش می رویه را به بیگیرد؛ مصرف  پائین انجام می
کنـد و چـون    تـر مـی   شـدت ناعادالنـه   ثروتمند و فقیر؛ در مصرف سوخت و انرژي؛ توزیع درآمـدها را بـه  

ها نیز بیشتر  ثروتمندان از امکانات بیشتري براي مصرف بیشتر سوخت و انرژي برخوردارند سهم یارانه آن
سال اقتصاد کشور را فلـج کـرده و توانـایی مخـارج      36ها براي مدت  گردد. ناکار آمدي پرداخت یارانه می

دولت را از مسیر اصلی توسعه منحرف کرده و دولت را مجبور ساخته است که قسمتی از درآمدهاي نفتی 
اقتصـادي کشـور   هـاي   ها اختصاص دهد به جاي آنکه درآمد نفت را جهت زیرساخت را به پرداخت یارانه

ها تسهیالتی باشند براي تولیدکنندگان تا منحنی عرضه کـل   گذاري نماید. الزم بود پرداخت یارانه سرمایه
  ها روند نزولی یابند.   تولید به سمت راست منتقل گردیده، هم تولید افزایش یابد و هم قیمت

و تقسیم منابع ثروت حاصل از ها نوعی پرداخت تسهیالت  البته در کشورهاي نفت خیز پرداخت یارانه
باشـد بلکـه توزیـع     شود که در عین حال غیر علمـی، غیرمنصـفانه مـی    فروش منابع طبیعی محسوب می

دهد. با افـزایش   درآمدها را به نفع افراد ثروتمند نا متعادل تر نموده رانت و فساد و اختالس را افزایش می
یابد که دولت مجبور به استقراض از منـابع مـالی    می ها توسط دولت افزایش جمعیت هزینه پرداخت یارانه

شده و یا مجبور است منابع طبیعی بیشتري را بفـروش رسـاند، کـه در ایـن شـرایط سـفره خـالی بـراي         
  هاي آینده به یادگار خواهیم گذاشت.  نسل

البتـه  گـذارد.   ها گران است و اثر سنگینی را بر بودجه انبسـاطی دولـت مـی    هر حال پرداخت یارانه به
کنند، حذف ناگهـانی آن نیـز باعـث اخـتالالت      اي می زمانی که مردم عادت به مصرف انرژي ارزان یارانه

  گردد.   شدید اجتماعی، سیاسی می
افتـد،   هاي اقتصاد مقاومتی به تـأخیر مـی   شود و امکان اجراي سیاست اعتماد مردم از دولت سلب می

اي، بهداشـت، درمـان، آمـوزش و سـالمت و غیـره را       یمـه مگر اینکه دولت قادر باشد، خدمات اجتماعی ب
  افزایش دهد. 

 2درصد مصرف انـرژي کـل کشـور اسـت و      42مصرف انرژي در بخش خانگی ایران، تقریباً معادل 
باشد که البته نیمـی از آن در مرحلـه مصـرف     برابر مصرف سرانه انرژي در سایر کشورهاي جهان نیز می

کند که مواجـه بـا مقـادیر     ترین قیمت را براي انرژي در منطقه دریافت می ینرود. کشور ایران پائ هدر می
ترین مصرف انرژي در جهان متعلق بـه   گردد که غیربهینه عظیم قاچاق سوخت به کشورهاي همسایه می

ایران و شاید چند کشور دیگر جهان است. حتی قیمت انرژي در کشور همسـایه مـان یعنـی، افغانسـتان،     
باشـد.   برابر قیمت انـرژي در ایـران مـی    20برابر ایران و در ترکیه  10ق، ارمنستان بیش از پاکستان، عرا

هاي همسایه چگونه قادرند با قیمت باالي سوخت و انرژي اعتماد مـردم را بـه خـود جلـب کننـد.       دولت



  461                هاي اقتصاد مقاومتی سیاست یاجرای ندیفرا

ـ      باشد و قوي ترین قیمت انرژي در دنیا متعلق به کشور نروژ می گران ردم و تـرین اعتمـاد عمـومی بـین م
رویه منـابع طبیعـی نیـز     دولت نیز در این کشور وجود دارد. در هر حال نفرین کره زمین در بکارگیري بی

باشد. این کشورها هیچگاه به رشد و توسعه واقعـی پایـدار و    همراه کشورهاي نفت خام فروش منطقه می
  یابند.  با دوام دست نمی

کسب استقالل سیاسی دست به انقـالب سیاسـی   بعد از جنگ جهانی دوم تمامی کشورهایی با هدف 
هاي اقتصاد مقاومتی نموده تا به استقالل اقتصـادي نیـز دسـت     زده اند بالفاصله اقدام به اجراي سیاست

سال بعد از انقـالب اسـالمی    36یابند ولی کشورمان که نقشی در جنگ جهانی نداشته است شاید پس از 
قاومتی افتاده است و آن نیز به خـاطر تحـریم شـدید کشـورمان     هاي اقتصاد م تازه به فکر اجراي سیاست

توسط کشورهاي اروپایی و آمریکایی بوده است. از آنجایی که انقالب ما یـک انقـالب مـذهبی اسـالمی     
هاي اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسالمی تدوین و بـه مرحلـه    بوده است بنابراین الزم بود که تاکنون سیاست

هـاي اقتصـاد مقـاومتی ماننـد قـانون بـه        نند قانون اساسی تمامی قوانین و آئین نامهآمد. تا ما اجرا در می
  شد.  رسید تا با اجراي آن کشورمان از سلطه اقتصاد غربی خالص می تصویب می

، اقتصاد مقاومتی را از حرکت نمک و با تولید نمک آغاز کـرده اسـت و بـا     1943کشور هند در سال 
لید انرژي از تپاله حیوانات توانسته است کشاورزي را محور توسعه قـرار داده و  بکارگیري انرژي بومی و تو

هاي اقتصادي منطقه تبدیل شود. هـم اکنـون کـه از انـرژي      با توسعه صنعت نساجی نیز به یکی از غول
ولـی   هـاي کشـورهاي دیگـر جهـان نـدارد.      اي نیز برخوردار است چندان مشکل سیاسی با سیاست هسته

ـام نشـده اسـت و     کشورمان بعد از انقالب اسالمی سیاست متأسفانه در هاي اقتصاد مقاومتی در مصرف بهینه انرژي انج
هیچ خواهیم تا هرچه زودتر تمام شود.  ایم و می کنیم که انگار از آن خسته شده آنچنان از انرژي ارزان و رایگان استفاده می

خواهیم با اجراي قوانین اقتصاد مقاومتی کـه کـامالً    مقاومتی در کار نیست و تنها با شعار ایدئولوژیکی می
  تعریف شده نیز نیست را به مرحله اجرا درآوریم. 

اند و هیچگاه نتوانسـته و نخـواهیم توانسـت     گذشتگان ما نیز تمامی درآمدهاي نفتی را مصرف کرده
ي پایـدار و توسـعه   مانند کشور ژاپن و بدون درآمدهاي حاصل از فروش مواد خام و منابع طبیعی به رشـد 

  هاي آینده چیست؟  ایم ولی حاصل از این زندگی ما براي نسل یافتگی برسیم. در بلند مدت همه ما مرده
ها و صدا و سیما کـه یارانـه    ها هیچ مقاومتی حاصل شده است؟ اگر روزنامه آیا حتی با پرداخت یارانه

اند قادرند با تبلیغات خود مصرف کاالهاي بومی را بومی سازند و یا آتـش بیـار معرکـه مصـرف      بگیر ملت
  کنند.  گانه میتر به بی اند یا با مبلیزه کردن زندگی سنتی ما، ما را وابسته کاالهاي خارجی

وري سـرمایه انسـانی نیـز ندارنـد      دولتی که به درآمدهاي نفتی وابسته است، نیازي به باال بردن بهره
زیرا براي او رشد درآمدهاي نفتی از اهمیت بیشتري برخوردار است تا دستیابی به رشد اقتصادي مناسـب.  

ا از آب خارج کند و در بلند مدت به کسـب  اندیشد تا گلیم خود ر این دولت همواره به دوره کوتاه مدت می
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ترین قدرت اقتصـادي جهـان را مقصـر     منافع اجتماعی نیز تعصبی ندارد و اگر خطایی از او سر بزند بزرگ
  گیرد.  داند او بدون مشارکت عقل خویش بلکه با احساسات خویش حاکمیت پوپولیستی را در اختیار می می

وه تولید ثروت و یا توزیع ثـروت نیسـت بلکـه ایجـاد برابـري      همچنین منظور از اقتصاد مقاومتی نح
باشد. تا هر فرد قادر باشـد موقعیـت خـویش را در جامعـه      اقتصادي، اجتماعی فرهنگی در یک جامعه می

تشخیص داده و منافع جمعی را به منافع فردي ترجیح دهد. در این شرایط تمامی افراد جامعه خود مدیر و 
شود، خـود   ر چنین شرایطی دیگر حس ناسیونالیستی مذهبی و تاریخی مطرح نمیاند د کار فرماي خویش

فرد است که حاضر است به هر دلیلی خود را براي جامعه ایثار کند. البتـه افکـار عمـومی عـوام همیشـه      
دوست دارند که دولت مردان در مورد آرزوهایشان سخن بگویند حتی اگر آرزوهایشان برآورده نشود حتی 

هـاي قدرتمنـد    ها حاکم است حتی اگر بدانند که مقصر اصلی دولـت  که حاکمیت پوپولیستی بر آنبدانند 
  شان را زمزمه کنند.  خارجی نباشند، حاضراند، دولتمردان آرزوهاي بدست نیاوردنی

داري بین درآمد فرزندان و درآمـد والـدین برقـرار نمـود. بهبـود       توان رابطه معنی با توجه به اینکه می
هاي آینده نیز از  شود که نسل گذاري در سرمایه انسانی نیز باعث می وري سرمایه انسانی و یا سرمایه بهره

هـاي   مند شوند و چـون در کشـورمان آمـوزش دانشـگاهی براسـاس نیـاز بخـش        گذاري بهره این سرمایه
یکنـوع مصـرف   گذاري در سـرمایه انسـانی    داري بین سرمایه باشد بنابراین رابطه معنی غیردانشگاهی نمی

گذاري در سرمایه انسانی امکان اجـراي مسـتقل    گذاري. در هر حال بدون سرمایه شود نه سرمایه تلقی می
  وجود نخواهد آمد.   هاي اقتصاد مقاومتی به سیاست

درصـد تولیـد    6گردد که قبـل از ایـن دوره حـداقل     خیز اقتصادي در شرایطی آغاز می فراینداصوالً؛ 
خیـر   فراینـد گـذاري شـود کـه پـس از ایـن دوره،       طور مداوم سرمایه ده سال به ناخالص ملی براي مدت

هـاي مختلـف    درصد تولید ناخالص داخلی در بخـش  10گردد که در این مرحله حداقل  اقتصادي آغاز می
درصـد رشـد اقتصـادي     6شود که ممکن است  گذاري می هاي زیر بنایی سرمایه اقتصادي از جمله بخش

سال زمینـه ورود بـه    30و در صورت استمراري این میزان رشد اقتصادي براي مدت واقعی حاصل گردد 
گردد. در این شرایط نه تنها به کمیت(رشـد   مرحله بعدي و یا دستیابی به توسعه اقتصادي امکان پذیر می

زي سـا  شود. بنابراین زمینـه مقـاوم   اقتصادي) بلکه به کیفیت(کیفیت زندگی و توسعه انسانی) نیز توجه می
گیرد، که در این مرحله با ایجـاد انگیـزه پـس انـداز و      اقتصادي در مرحله ما قبل خیز اقتصادي انجام می

شود. اگـر مـردم یـک     هاي تولیدي؛ مشارکت مردم در فعالیت اقتصادي آغاز می گذاري در فعالیت سرمایه
اد مقـاومتی امکـان پـذیر    هـاي اقتصـ   جامعه نخواهند و یا نتوانند مشارکت کنند؛ زمینه بکارگیري سیاست

هـاي ناشـی از    جویی نخواهد بود. حتی کشورهاي صنعتی جهان، بدون گذار از یک دوره مقاومتی و صرفه
اند تولید ناخالص ملی و یا درآمـدهاي سـرانه خـود را در حـد قابـل قبـولی        هاي کارآمد قادر نبوده مقیاس

مـیالدي آغـاز کـرده لسـت      1900هـاي   افزایش دهند. کشور ژاپن که خیـر اقتصـادي خـود را از سـال    
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زا بـه ایـن درجـه از توسـعه      جوترین مردم جهان را دارد که با نداشتن هیچ نوع منابع طبیعی انرژي صرفه
کننـد مرحلـه    درصد جمعیت جهان در آن زندگی می 20اند. همچنین کشور چین که تقریباً  یافتگی رسیده

هاي اقتصادي ناشی از مقیاس آغاز کرده است  جویی فهمیالدي با صر 1970خیز اقتصادي خود را از سال 
  آورد.  و در آینده نزدیک، اقتصاد بسیاري از کشورهاي دنیا را به زانو در می

استراتژي اقتصاد کشور چین براي توسعه اقتصادي استراتژي افزایش صادرات بوده اسـت کـه ماننـد    
سـال بـا کشـور     30کشور و یتنام که حدود  طاعون بر اقتصاد تمامی کشورهاي جهان سایه افکنده است.

گـذاران مسـتقیم خـارجی داشـته و بسـیاري از       امریکا در جنگ بوده است جذابیت خاصی بـراي سـرمایه  
اند و هم اکنـون تقریبـاً بـه یـک      گذاري گذاري کرده هاي امریکایی در این کشور اقدام به سرمایه شرکت

با نیز بعد از چهل سال مبارزه با آمریکا تمایل زیـادي  کشور مستقل تبدیل شده است. هم اکنون کشور کو
اقداماتی را  1943دهد. کشور هند نیز که در سال  هاي آمریکایی از خود نشان می گذاري شرکت به سرمایه

به منظور دستیابی استقالل سیاسی نموده است مقاومت اقتصادي را با حرکت نمک و با تولید نمک آغـاز  
بـه مرحلـه خیـز اقتصـادي رسـیده اسـت. اسـتراتژي         1963بعد؛ یعنی در سال  نموده و پس از سی سال

هـاي اقتصـادي    اقتصادي این کشور استراتژي جایگزینی واردات بوده است، بکار گیـري ایـن اسـتراتژي   
هاي مقاومتی در این کشورها باشد. کشـور ایـران نیـز اگـر چـه خیـز        تواند پیش درآمد اجراي سیاست می

بـه دلیـل    1357آغاز کرده بود ولی با انجام انقالب اسالمی در سـال   1343هاي  ز سالاقتصادي خود را ا
سـال   36هاي اقتصادي نه تنها این مرحله خیز اقتصادي متوقف گردید بلکه حتـی   جنگ با عراق تحریم

یم. هاي خیز اقتصادي را در این کشور ایجاد نمای ایم نمادي از شاخص پس از انقالب اسالمی نیز نتوانسته
هاي اقتصـادي ناشـی از مقیـاس در مـردم و دولـت ایـن کشـور دیـده          جویی زیرا اصالً تصوري از صرفه

هاي وارد نشدن اقتصاد کشور به مرحلـه   شود. نداشتن رشد اقتصادي مناسب و مداوم یکی از شاخص نمی
  خیز اقتصادي است. 

ساله از رشد اقتصادي مناسب واقعی  5ایم حتی در یک برنامه  ساله هیچگاه قادر نبوده 36در این مدت 
مستمر برخوردار شویم و اگر هم رشد اقتصادي وجود داشته است وابسته به رشد درآمدهاي نفتی بوده است 
و نه رشد واقعی تولید ملی و اگر هم تولیدي وجود داشته است در حد معیشتی و خود مصرفی بوده است زیرا 

طور مستمر صادر شود و اگر  سطحی از استاندارد نرسیده است تا بههنوز بسیاري از کاالهاي تولیدي به آن 
هاي نیز صادراتی وجود دارد یا جنبه سیاسی داشته و یا در رشد اقتصـادي کشـور چنـدان قابـل      در بخش

  ها نیز ندارد.  باشند و ارزش صادرات واقعی غیرنفتی ما سهم چندانی در تراز پرداخت مالحظه نمی
گذاران خـارجی کـه در شـرایط نـا      گیرهاي ارزي، امنیت ورود و سرمایه در تصمیمنبود امنیت قانونی 

گیرد، کهنگی تکنولوژي تولید باعث گردیده است که شرایط اقتصادي ما در جـا بزنـد.    اطمینانی انجام می
هاي انسانی، افراد تحصیل کرده و دانشجویان هنوز حـس ایثـار و از خـود گذشـتگی بـه       در گروه سرمایه
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زه کافی رشد نکرده است و اگر هم رشد کرده باشـد مـورد حمایـت دولـت و بخـش خصوصـی قـرار        اندا
  زده شده است.  گري مبتال به ویروس سیاسی و سیاست ها از سیاسی گیرند و اکثر فعالیت نمی

 فراینـد وري سرمایه انسانی الزم و ملزوم یکدیگراند. هر چند کـه در   رشد پایدار اقتصادي و رشد بهره
هـاي   رود که ضریب جینی نیـز افـزایش یافتـه و نـابرابري     یه دستیابی رشد اقتصادي واقعی، انتظار میاول

اقتصادي تشدید شود. این پدیده تجربه اقتصادي تمامی کشورهاي آسیاي شرقی، هند و چـین نیـز بـوده    
خواهد شـد.   است. ولی اگر این رشد اقتصادي واقعی استمرار یابد در بلند مدت باعث کاهش ضریب جینی

البته در کشور ایران در اواخر دهه هشتاد با کاهش رشد اقتصادي، ضریب جینی نیز کاهش یافته اسـت و  
هـا  در سـطح    طور عادالنه بین اقشار فقیر تقسیم شـده اسـت ایـن نـابرابري     دهد که فقر به این نشان می

هش یارانـه سـوخت و انـرژي در    دهد که کا روستاها بیشتر از جامعه شهري بوده است. مطالعات نشان می
دهد که ایـن خـالف    ها را در سطح روستاها بیشتر از سطح شهرها افزایش می طور نسبی نابرابري ایران به

  دستیابی به توسعه پایدار است. 
هاي اقتصاد مقـاومتی   هاي قبلی اصالً بحثی در ارتباط با تدوین و تنظیم سیاست در هر حال در دولت

اختار و زیر بناي اقتصاد کشور وجود نداشته است و اجـراي قـوانین اقتصـادي توسـط     و یا مقاوم سازي س
شده اسـت. نمـاد    گرفته است و تنها به شعارهاي ایدئولوژیکی اکتفا می مجریان در حد روزمرگی انجام می

مـده  وجـود نیا  اقتصاد مقاومتی دستیابی رشد اقتصادي واقعی و مستعر است که وجود نداشته و هنوز نیز به
هاي عمرانی باعث گردیده است کـه بودجـه    هاي متفاوت در اجراي برنامه است. تناقض فکري بین دولت

  ها دیده نشود.  هاي بلند مدت در برنامه هاي عمرانی تدوین نشده و برنامه ها مکمل برنامه ریزي
ه در ایـن  دهد کـ  نشان می 1392تا  1390هاي  درصد رشد اقتصادي منفی در سال 6دستیابی بیش از

اند که البته این میزان فقر در  هاي قبل فقیرتر شده درصد نسبت به دوره 6دوره مردم ایران حداقل به انداز 
مناطق کوچک تر روستاتی به مراتب شدیدتر از مناطق شهري بوده که اگر ادامه یابد معضالت اجتمـاعی  

را تقدیر خود بدانند و به خداوند توکل کننـد.   آورد مگر این که فقرا این فقر وجود می جبرانی ناپذیري را به
اي افزایش یافته است که شـاید   که طی همین دوران درآمدهاي نفتی نیز به میزان قابل مالحظه در حالی

کنند، شـده اسـت. البتـه دولـت وقـت       خواري می نصیب افراد قلیلی از جامعه که اختالس کرده و یا رانت
دانـد؟ در ایـن دوره    کل را نپذیرفته و مقصر اصلی را دولت امریکـا مـی  گونه سرزنشی از بابت این مش هیچ
گیري افزایش یافته اسـت. آیـا در چنـین شـرایطی      خواري فساد اقتصادي و اختالس به میزان چشم رانت
توان از اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و فشارهاي بیشتري به طبقات متوسط و فقیـر جامعـه وارد کـرد.     می

ها در  وري آن کنند. آیا واقعاً این درآمدها حاصل بهره فوتبال درآمدهاي میلیاردي کسب می اخیراً بازیکنان
  شود.  فعالیت ورزشی است یا درآمدهاي نفتی حق مردم است که به جیبشان سرازیر می

آیا دولت آینـده قـادر اسـت      ها در مقابل خداوند و حق مردم گناهی است نا بخشودنی؛ کتمان واقعیت
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وجود آمده از دوره قبـل را تـرمیم کنـد و از     هاي به ت چهار سال در حکومت خویش این خسارتبراي مد
رشد اقتصادي منفی به رشد اقتصادي صفر برسیم؟! هر چقدر دولت وقت نیز تالش کند شاید وقت کافی 

مرعی وجود آمده را جبران نمایـد. دسـت نـا    سال گذشته به 8هاي اقتصادي، اجتماعی که  ندارد تا خسارت
هاي  صورت دالر بر اقتصاد کشورمان حاکم است و گریزي از آن نیست! ظاهراً هر چقدر در دوره آمریکا به

ـتی بـه    تر شده اسـت.   تر و نزولی قبل درآمدهاي نفتی بیشتر شده است رشد اقتصادي ما منفی دولـت پوپولیس
ـاي  منظور انحراف افکار عمومی با رفتاري مغرضانه باعث شده است دولـت  ـدت        ه ـر ش ـادي و سیاسـی ب ـر اقتص ـایی از نظ اروپ

ـود کـه بـه        تحریم ـد ب ـتر خواه ها کشورمان بیافزایند که حاصل این فشارهاي اقتصادي بر طبقات متوسط و محروم جامعـه بیش
آغـاز   5+1وقوع جنگ خاموش اقتصاد سیاسی که بـین دولـت دهـم وگـروه     دولت وقت دل خوش کرده بودند. 

گردیده بود جبهه آن به دولت یازدهم واگذاري گردید تا آتش این جنگ را خاموش کند که ممکن اسـت  
منظـور پیـروزي در ایـن جنـگ      طول بیانجامد. حال اگر بخواهیم تصور کنیم که بـه  سال دیگر نیز به 8تا 

هاي اقتصاد مقاومتی دست زنیم، الزم اسـت بـه سـرمایه انسـانی      م به اجراي سیاستخاموش نابرابر اقدا
ایم توجه کنیم. با محدودیت سـرمایه، قـادر    کارآمد که تاکنون نه به آن نیاز داشته و نه به آن توجه نموده

 هـاي مختلـف   هـاي بخـش   هاي رشد و توسعه متوازان روي آورد بلکه باید مزیت نخواهیم بود به سیاست
وري سرمایه انسـانی در   اقتصادي(کشاورزي، صنعت، تجارت، آموزش و بهداشت...) را بررسی کرده تا بهره

وري سرمایه انسانی پیوند دهیم و نـه   آن بخش را بهبود بخشیم. بهتر است رشد اقتصادي را به رشد بهره
  رسند.   رشد درآمدهاي نفتی و منابع طبیعی که به صورت خام بفروش می

ت مادر واقعی ما یعنی طبیعت و کره زمین، ما را عاق نموده و هرگز قادر نخـواهیم بـود کـه    در حقیق
بدون فروش منابع طبیعی خام به رشد اقتصادي واقعی برسیم زیرا حیات اقتصادي هـر کشـور بـه منـابع     

م و طـور مسـتقی   خرد به صد دالري را از ما می طبیعی آن کشور بستگی دارد. کشوري که نفت خام بشکه 
برابر ارزش افزوده از آن به نفع خود استحصال نموده و رابطـه مبادلـه بـه     3غیرمستقیم حداقل به میزان 

باشـند، هـم    شود. کشور چین و ژاپن خریدار نفت خام از ایران مـی  زیان کشور فروشنده نفت خام تمام می
ه جـام جهـانی فوتبـال    شوند و هم اکنون کـ  اکنون جزء قدرتمندترین کشور اقتصادي جهان محسوب می

کننـد. ولـی در    هـاي  فوتبـال خودنمـایی مـی     شود تنها برندهاي تجاري کشور ژاپن در زمـین  برگذار می
تر شده و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بـه   کشورهاي فروشنده نفت توزیع درآمدهاي روزبروز ناعادالنه

ه قولی سخن از چه گرفتن نیست شوند و ب مصرف خارجی اختصاص داده می واردات کاالهاي مصرفی بی
هـاي   بلکه سخن از همه چیز دادن است. کشوري که از رشد اقتصادي منفی برخوردار است تردد اتومبیل

معنی است. در یک جامعه اسالمی دولـت مـردان    هاي شهر در یک جامعه اسالمی بی میلیاردي در خیابان
  آن جامعه سر به بالین بگذارد.  اي در  گذارند اگر فردي گرسنه واقعی سر به بالین نمی

هاي اخیر حداقل هزار میلیارد دالر نفتی مفت و مجانی به کشور سرازیر شده است کـه  تنهـا    در سال
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اند بدون آنکه حتی در قابل آن مالیاتی نیز پرداخت نمایند که البته در  سی درصد جامعه نصیبی از آنرا برده
  باشد.  خواري این افراد می ث از اختالس و رانتهاي کشور بح ترین دادگاه حال حاضر حساس
طور گسترده قادر نیست که محصـوالت کشـاورزي صـادر کنـد و هرگـز ایـن کـار را         کشور ژاپن به

کند. زیرا صادرات محصوالت کشاورزي در حقیقت صادرات با کیفیت ترین منابع آبی(کـه در بخـش    نمی
صـورت   الً باید صادرات محصوالت کشاورزي بهشود) به کشورهاي دیگر است اصو کشاورزي مصرف می

شـود. هـر    تهاتري و غذا در مقابل غذا انجام گیرد در غیر این صورت به زیان کشور صادر کننده تمام می
لیتر آب مرغوب نیاز دارد که اگر این میزان آب صادر شود درآمدي چند  2500کیلو گندم تقریباً به میزان 

میلیارد متر مکعـب   60خواهد شد. بخش کشاورزي ایران در سال تقریباً  برابر صادرات گندم نصیب کشور
ترین آب شیرین کشور نیاز دارد که اگر همـین میـزان آب صـادر شـود(که تمـامی کشـورهاي        از مرغوب

  شود.  خاورمیانه متقاضی آنند) معادل درآمدهاي نفتی شاید هم بیشتر نصیب اقتصاد کشور می
هاي فضـایی   خام و محصوالت کشاورزي؛ آب صادر کنیم به کمک نقشه آیا بهتر نیست به جاي نفت

هـاي زیرزمینـی،    ها و مراتع ایران را به نظاره نشسـت. کـاهش ذخـایر آب    شدت نابودي جنگل توان به می
رویه سدها که اصالً با شرایط فیزیولوژیکی و اکولـوژیکی کشـور تناسـبی     هاي ناگهانی، ساخت بی سیالب

شد که در چند سال آینده حاضر خواهیم بود هر بشکه آب را با ده بشکه نفت معاوضه  ندارد، سبب خواهد
  کنیم. اقتصاد مقاومتی مقاوم سازي تولیدات محصوالت کشاورزي در مقابل کم آبی و بی آبی است. 

شاید مفهوم اقتصاد مقاومتی، نوعی بازگشت به خویشتن است. توجه به نفس اماره خـویش کـه چـه    
ا را مسخ مصرف منابع طبیعی کرده است. آیا سـرکوب نفـس امـاره در جلـوگیري از مصـرف      کند و م می

  باشد؟   هاي مقاومتی نمی کاالهاي خارجی گام اول در اجراي سیاست
هاي اقتصـاد کـالن اسـت کـه بایـد       هاي اقتصاد مقاومتی همان اهداف و سیاست آیا اهداف سیاست

ها(تعـدیل نـرخ تـورم)؛ ایجـاد      ه عبارتست از تثبیـت قیمـت  توسط دولت و با همکاري مردم انجام گیرد ک
ها(تعـدیل رابطـه مبادلـه) دسـتیابی رشـد       اشتغال کامل(تعدیل نرخ رکود)، ایجاد تعادل در تـراز پرداخـت  

درصد بیشتر از رشد جمعیت) و باالخره توزیـع برابـر درآمدها(تعـدیل     5/3الی  3اقتصادي مناسب(حداقل 
  ها در چارچوب اقتصاد غربی است و نه اقتصاد و یا مکتب اسالمی.  استضریب جینی)؟ تمامی این سی

کند تا رابطه  هاي آماري و اقتصاد سنجی را نیز دچار اشتباه می نا اطمینانی آمار و ارقام ارائه شده، روش
  هاي اقتصادي مقاومتی برقرار نماید.  زا سیاست زا و متغییرهاي برون داراي بین متغییرهاي درون معنی

در ایران آموزش علوم انسانی در دام پدیدة دو گانگی گرفتار شده است اینکه آیا علوم انسانی در ایـن  
کشور منطبق بر مکتب اسالمی است و یا منطبق بر مکتب غربـی؟ در فضـاي علـم اقتصـاد هنـوز قـادر       

نمـاییم. اکثریـت    نیستیم که قوانین اقتصاد اسالمی را جایگزین قوانین اقتصاد کنیز یا میلتون فریـد مـن  
شناسـی، فلسـفه و . . . . . . تحـت تـأثیر      شناسـی، مـردم   هاي آموزش علوم انسـانی ماننـد: جامعـه    بخش
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طور گسـترده   ایم مکاتب اسالمی را به شوند و تاکنون نتوانسته هاي علوم غربی تدوین و تدریس می دیدگاه
ی کسـب حـداکثر سـود را مـالك اصـلی      ها عمومیت داده و تدریس کنیم. قوانین اقتصاد غرب در دانشگاه

ها و کسب حداکثر مطلوبیت و یا رضایتمندي را براي مصـرف کننـده در    هاي اقتصادي براي بنگاه فعالیت
گیرند تا به رفاه اجتماعی منتهی شود ولی قوانین اقتصادي در مکتـب اسـالمی برقـراري عـدالت      نظر می

هاي معنوي و حداقل سازي نرخ بهره در مبانی فقهـی   ها و گسترش مالیات اقتصادي؛ توزیع عادالنه ثروت
شود. در قوانین اقتصاد غربی نرخ بهره یکی از مـؤثرترین عوامـل نوسـانات اقتصـادي      اسالمی مطرح می

شود ولی در مبانی فقه اسالم بهره حرام است و باید در حد صفر وجود داشته باشد. در اقتصاد  محسوب می
ترین ابزار سیاست پولی است ولی در اقتصاد اسالمی نزول و یا همان  مهم غربی نرخ تنزیل مجدد یکی از

تنزیل حرام است. بسیاري از مفاهیم اقتصاد اسالمی منطبق بر قوانین اقتصاد مقاومتی و یا قوانین اقتصاد 
هاست. اندوختن پـیش از انـدازه ثـروت، اسـراف و      جهادي است که مقاومت و جهاد در مقابل نفس انسان

سـازي   ر مصرف کاالها و خدمات در فقه اسالمی حرام اسـت. مـدل سـازي اقتصـاد اسـالمی، مـدل      تبذی
  اجتماعی و شاید غیر علمی است.  

هاي کشور بسیاري از واحدهاي درسـی بـر اسـاس دکتـرین اقتصـاد       همچنانکه گفته شد در دانشگاه
وره کارشناسـی تـدریس   غربی است و تنها یک درس سه واحدي اقتصاد ایـران و یـا مبـانی فقهـی در د    

هـاي   شود. در این دوره درسی به نام اقتصاد اسالمی وجود نداشته و مفاهیم اسالمی براسـاس دیـدگاه   می
ها به هیچ وجه براي دانشـجویان   شوند که جنبه کاربردي آن هاي تدریس می فردي و شخصی در کالس

شود، زیرا هیچگاه دولـت نفتـی    طرح نمیقابل لمس و یا قابل فهم نیستند. بحثی از اقتصاد مقاومتی نیز م
  دهد.   هاي اقتصاد مقاومتی رغبتی از خود نشان نمی به انجام سیاست

تـر   هاي اقتصاد مقاومتی گسـترده  شود که فضا براي تحلیل سیاست حذف قانون کپی رایت باعث می
غیـر ایـن صـورت    زند و هیچ نوآوري خلق نخواهد شـد. در   گردد، در غیر این صورت افکارمان در جا می

  سازي کرد.  توان فرهنگ، سیاست، تاریخ، مذهب، علم را در مقابل افکار دیگران مقاوم نمی
ها کار ساز نخواهند بود و در  اگر رشد اقتصادي ما مستقل از درآمدها نفتی و کافی  باشد، دیگر تحریم

دهـد؛ رکـود و    افـزایش مـی   هـاي زنـدگی را   توان مقاوم بود. تورم هزینه هاي غربی نیز می مقابل سیاست
  بیکاري ام الفساد است. 

هـاي غمگـین خـود غـم و انـدوه       کنـد و بـا سـریال    گرایی را تشدید می تبلیغات صدا و سیما مصرف
هاي دوبلکـس تجملـی را تبلیـغ     کند و داشتن آپارتمان هاي ما تحمیل می هاي دیگر را به خانواده خانواده

  تصاد مقاومتی است. هاي اق کند که مقایر اجراي سیاست می
انجام اقتصاد مقاومتی، انجام انقالب در مصرف است. در کشوري که جهان بینی اقتصاد غربی، جهان 

هـاي اقتصـاد    گرایی، ما دیگرایی و ماتریالیستی غربـی حـاکم اسـت، انجـام سیاسـت      لیبرالیستی، مصرف 
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هاي جهانی بر  ت. هر چقدر تحریمتر از کشوري که داراي استقالل اقتصادي اس مقاومتی به مراتب مشکل
شـود و   تـر مـی   خـواري و اخـتالس و فسـاد اقتصـادي نیـز گسـترده       علیه اقتصاد ایران شدت گیرد، رانت

  شوند.   خوران داخلی ثروتمندتر و قدرتمندتر می رانت
استقالل اقتصادي یک هدف و یا یک اقتدار نیست بلکه ابزاري است براي اقتداد و اقدام بـه اجـراي   

هاي تولید کاالهاي  هاي اقتصاد مقاومتی است. اقتدار اقتصادي؛ طراحی اقتصاد مبتنی بر توانمندي ستسیا
  استراتژیک داخلی و نفی وابستگی به مصرف کاالهاي خارجی است. 

حاکمیت امریکا بر جهان حاکمیت اقتصادي و حاکمیت دالري است؛ این کشور به خاطر اینکه ارزش 
هاي دالري خود را در بانک مرکزي ایـن کشـور افـزایش داده و نقـش      ند، اندوختهدالر را در دنیا حفظ ک

کند، رشـد تجـارت    المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را پیدا می محوري را بر صندوق بین
هاي دالر در  بر جهان باعث افزایش ارزش دالر و اندوخته وودز بر تنجهانی براساس حاکمیت قرار داد 

هاي کسري بودجه  شود و امریکا با پرداخت بسیار ناچیزي بهره با اجراي سیاست نک مرکزي امریکا میبا
ها نظـامی خـود را نیـز بـا      گذارن در این کشور کرده و تمامی هزینه اقدام به فروش اوراق قرضه به سپرده

کند کـه از نظـر    ور میکند و تمامی کشورها را مجب گذاري همین دالرهاي اندوخته شده تأمین می سرمایه
سیاسی و اقتصادي وي را حمایت کنند و کشورهایی ماننـد: چـین، ژاپـن، کـره و بسـیاري از کشـورهاي       

کنند. اقتصاد مقاومتی غیردالري کـردن ارزش   هاي آمریکا حمایت می اروپایی همواره از اقتصاد و سیاست
ت. امریکا بدهکارترین و در عین حال پول ملی و جلوگیري از حاکمیت اقتصادي امریکا بر این کشورهاس

ثروتمندترین کشور جهان است و ثروتی را که بعد از جنگ جهانی دوم بدست آورده با تحمیل قرار داد بـر  
کند و هنـوز نیـز از ایـن     تن وودز و قرار دادگات و یا سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد جهان حاکمیت می

زند که هنوز نیـز اسـتمرار دارد و هـر لحظـه کـه       ه جیب میهاي هنگفتی در سراسر جهان ب طریق ثروت
هاي نظامی خود را فروخته و یا  کند تا به هر دو طرف جنگ سالح بخواهد جنگ و آشوبی در جهان بپا می

هاي ورشکسته خـود   هاي جنگی شرکت ها را آزمایش کند و پس از جنگ نیز به منظور ترمیم خسارت آن
هاي مالی که شاید بسیاري از کشورهاي اروپـایی درگیـر    تا از هرگونه آسیبفرستد  را به این کشورها می

هاي امریکایی  کند که یا پذیراي شرکت آنند فرار کند و پس از جنگ هر دو کشور درگیر جنگ را وادار می
کند که از نظر سیاسی کشـور   هاي اقتصادي تالش می و یا وابستگان به امریکا باشند و یا اینکه با تحریم

اند اقتصـاد   نیز نتوانسته بریکسهاي عضو  مورد نظر را جزء کشورهاي اقماري خویش تبدیل کند. کشور
  کشورشان را از وابستگی به دالر رها سازند. 

بنابراین مفهوم وابستگی تنها وابستگی سیاسی و یا اقتصادي نیست بلکه وابسـتگی دالري از طریـق   
دالراست که تمامی کشورهاي جهان چه شرق و چه غرب وابسته به آنند. اقتصاد مقاومتی در عـین حـال   

زش پـول  کند تب باال بردن رشد اقتصـادي و ار  که اقتصاد بسته نیست بلکه در سیستم جهانی تالش می
  ملی وابستگی خود را از دالرهاي امریکایی کاهش دهد. 
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، این امریکاست که حاکمیت داشته و سایر کشـورها را از نظـر   5+1در کشورهاي گروه هشت؛ گروه 
  کشاند.  سیاسی و اقتصادي به دنبال خود می

  هاي اقتصادي مقاومتی کدام است؟  هاي آغازین انجام سیاست گام
هـاي تهـاجمی؛ نـو     وع اقتصاد مقاومتی را طراحی و تدوین نمود. کار آفرینی، جسارتتوان موض چگونه می

هـاي، ارزیـابی    پذیري، تخصیص بهینه منابع تقسیم کـار، شناسـایی فرصـت    آوري؛ ابتکار عمل به ریسک
ها، خالقیت، نـوگرایی، رهبریـت تکنولـوژي و ... چـارچوب      برداري، رقابت تهاجمی بین افراد و بنگاه بهره

هاي اجرایی، رهبران اجرایی یک کشور در  باشند. سیاست هاي اقتصاد مقاومتی می دوین و اجراي شاخصت
هـاي در هـر اسـتان و شهرسـتان و روسـتاها براسـاس        توجیه نظام اقتصادي، ثبات سیاسی، معیار فعالیت

فـزایش  هـا، ا  فرهنگ و امکانات بومی همان منطقه باشد. تقسیم کار براساس تخصص در تمـامی بخـش  
دستمزدها متناسب با رشد اقتصادي و نه متناسب با نرخ تورم. جلب اعتماد مردم توسط دولت و مجریـان  

هاي که امکان انجام آن وجود دارد. خـود اتکـایی    ها در بخش سیاسی و عاملیت توده مردم و مشارکت آن
د بیش از اندازه بـه برنـد   در مصرف تولیدات داخلی و مهار نفس اماره در مصرف کاالهاي خارجی و اعتما

هـا بـه    هاي نسبی در تولید کاالها و شناسـایی ظرفیـت   گذاري براساس مزیت هاي خارجی، اولویت شرکت
منظور تقسیم کار استانی و شهري و روستایی براساس مزیت آنها. ایجاد فرهنگ مقاومت(الگو بـرداري از  

  هاي ناشی از مقیاس).  جویی و صرفهمقاومت مردم ژاپن در مرحله گذار به مرحله خیز اقتصادي 
عملیاتی کردن اقتصادي، دستیابی فنـی و تکنولـوژي بـومی بـه منظـور دسـتیابی توسـعه پایـدار در         

هـاي فسـیلی و غیـر     هاي خانگی و تجاري بـه جـاي انـرژي    هاي پاك در تمامی بخش جایگزینی انرژي
  اي).  فسیلی(هسته

هـاي نگـرش فرهنگـی،     و فرهنگی و تأمین زیرساختشناسایی نقاط آسیب پذیر اقتصادي، اجتماعی 
هـا در تولیـد کاالهـاي     خصوص در مصرف انرژي تعدیل مالیات ها به تاریخی، مذهبی و ملی. حذف یارانه

ها به منظـور واقعـی شـدن قیمـت کاالهـا و خـدمات        گذاري استراتژیک، مداخله حداقلی دولت در قیمت
محیط زیست و منابع طبیعی و جلـوگیري شـدید از خـام    غیرضروري لوکس و تجملی. حفظ و حراست از 

عنوان یکی از محورهاي مقاوم سازي اقتصـاد و اسـتفاده بهینـه     فروشی آنها. توجه به بخش کشاورزي به
آب در این بخش. مدیریت آبخیزداري، جلوگیري از فرسایش خاك، بیابان زدایی(که متأسـفانه گسـترش   

هـا(میزان فرسـایش خـاك و     بسیار رواج دارد)؛ حفظ حراسـت جنگـل  زدایی در کشور  زایی و جنگل بیابان
شـود). حفـظ و حراسـت     برابر بیشتر از کشورهاي هم جوار تخمین زده مـی  20ها در ایران  نابودي جنگل

ترین  رویه مراتع، مرغوب شود(جلوگیري از چراي بی میلیون هکتار برآورد می 20مراتع مرغوب که بیش از 
رویه روبه نابودي است)، جلـوگیري از نـابودي گیاهـان دارویی(کـه حـداقل       جه چرا بیمراتع ایران در نتی
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شود) توسط افراد بومی و غیربـومی. جلـوگیري از نـابودي جانوران(کـه      گونه آن در ایران یافت می 7600
وجه شود) که متأسفانه اداره محیط زیست فقط یوزپلنگ ایرانی را مورد ت گونه آن در ایران یافت می 1130

یـک فریضـیه مـذهبی واجـب      عنوان بهخاص خود قرار داده است. حداقل کاشت یک درخت در سال که 
تـر از سـایر    بار بارتر و تأسف توصیه گردد. جلوگیري از حیف و میل منابع انرژي کشور که بسیار بسیار رقت

  شود.  کشورهاي جهان مصرف می
بدون مالحظات سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادي در گذاري  تر دولت و قوه قانون الزم است هر چه سریع

ها جلوگیري شده از آلودگی هوا  هاي سوخت و انرژي اقدام نمایند تا نه تنها از قاچاق آن واقع سازي قیمت
و محیط زیست نیز جلوگیري شود. گسترش بکارگیري انرژهاي پاك، انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي 

) و . . . که باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمـر و امیـد بـه    آب، ژنوترمال(انرژي گرماي زمین
شود. بسیاري از شهرهاي بزرگ ایران مانند: اهواز، کرمانشاه، سنندج، تهران، اراك، اصفهان در  زندگی می

شـوند؛ گسـترش اسـتفاده از انـرژي      ترین شهرهاي جهان محسوب می بسیاري از روزهاي سال جزء آلوده
هاي غیر مولد که اکثراً باعث ایجاد تالطم و آشـوب در بـازار ارز،    سوداگري و فساد در فعالیتبومی. مهار 

  شوند.   حساب می خواري بی شوند و باعث رانت سکه می

  گیري و پیشنهاد نتیجه
خوداتکایی ملی، کاهش وابستگی، تعیین استراتژي افزایش صادرات و یا جـایگزینی واردات، سـازماندهی   
منابع درآمدزا در کشور و جایگزینی درآمدهاي مالیاتی و درآمدهاي ترانزیتی بـه جـاي درآمـدهاي نفتـی.     

کاثر ثروت و ایجاد فرهنگ مقاومت، فرهنگ کار و تالش، فرهنگ مصرف کاالهاي بومی، فرهنگ نفی ت
جـویی. گسـترش فرهنـگ     انداز و صرفه سرمایه، فرهنگ تولید، نفی اسراف و تجمل پرستی، فرهنگ پس

هاي علمی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی، برحسـب نیـاز هـر منطقـه. بهبـود        علمی بومی، شناخت مزیت
هـاي خـارجی و   هاي اجتماعی، انسانی در فرهنگ مقاومت و جهاد. جلوگیري از وابسـتگی بـه ارز   سرمایه

ها، نرخ بهـره   کاهش ارزش پول ملی، تثبیت نرخ ارز متناسب با نرخ رشد تولید، نرخ بیکاري، تراز پرداخت
هاي پولی و مالی و چگونگی انجام اهداف آن در کنتـرل   و نرخ تورم. نظارت دقیق و مسئوالنه بر سیاست

اي در  ي، اجتمـاعی، سیاسـی و منطقـه   هـاي اقتصـاد   نوسانات اقتصادي و رفع هر گونه تبعیض و نابرابري
هـاي اقتصـاد مقـاومتی،     حدي که روحیه و انگیزه همکاري مردم در هر منطقه را تقویت کند. در سیاست

اي برخوردار اسـت. مـدیریت عالمانـه در     مسئولیت اجتماعی در حفظ قانون، نظم و اخالق از اهمیت ویژه
ع فردي، ایجاد فرهنگ ایثار در تمـامی اقشـار جامعـه.    دستیابی منافع جمعی و حداکثرسازي آن و نه مناف

هاي اقتصادي.  سازي فعالیت بنیان گسترش علم و تحقیق بومی در بهبود کیفیت تولیدات داخلی و یا دانش
توجه به تولیدات بومی مستقل از درآمدهاي نفتی. ایجاد رابطه عمیق و اعتمادسازي بین مردم و دولت بـا  
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هـاي اقتصـاد    ایت از مردم توسط دولت و دولت توسط مردم. کاربرد سیاسـت هدف مشارکت مردم در حم
  کند:  مقاومتی در بلند مدت نتایج زیر را عاید کشور می

باعث افزیش تولید، بهبود رشد اقتصادي، افزایش اشتغال کاهش نرخ بیکاري، افـزایش   ؛از نظر مادي
مردم، افزایش طول عمر و امید به زندگی در درآمد سرانه، ارتقاي سطح سالمت، بهداشت و کیفیت زندگی 

  تمامی سطوح جامعه توزیع برابر تمامی امکانات اقتصادي، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی در جامعه. 
پذیري، درك دنیاي پیرامـونی، گریـز از    ارتقاي سطح فکر، آگاهی مردم در مسئولیت ؛از نظر فرهنگی

طالعات آگاهی از حقوق دیگران و رعایت قانون و اخالق فرهنگ بیگانه، افزایش میزان مطالعه و کسب ا
و احترام به دیگران از نظر اجتماعی، افزایش انگیزه و حس مشارکت مردم در امـور سیاسـی، اجتمـاعی و    

  اقتصادي ایجاد نظم در قوانین اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی جمعی و فردي. 
هـا، راه آهـن، مخـابرات، بـرق، گـاز،       ل: شـبکه راه هاي زیربنایی از قبی بهبود شبکه؛ از نظر ساختاري

ها مؤسسات  اي، امکانات تولیدي از قبیل: کارخانجات، بیمارستان ، ارتباطات. بهبود امکانات سرمایهونقل حمل
ها فردي، انسانی،  کاالها، در این مرحله مزیت ونقل حملآموزشی، ماشین آالت کشاورزي، حفظ نگهداري 

وري نیروي کار و یا سرمایه پرداخت  شود، دستمزد و حقوق براساس بهره ناخته میاي ش اجتماعی و منطقه
شـوند. تمـامی قـوانین و مقـرارت حقـوق،       ها شناسایی می هاي علت و معلول تمامی فعالیت شود. حلقه می

هاي اقتصاد مقاومتی بـاز بینـی و اجـرا     اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در جهت بهبود و هماهنگی با سیاست
ها از طریق آموزش جمعی و فردي آموزش  وري آن شود. و باالخره بهبود سرمایه انسانی و باال بردن بهره می

  ضمن خدمت، جلوگیري از مهاجرت و فرار مغزها از روستاها به شهرها و از شهرها به کشورهاي دیگر.
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اقتصادي   هاي تحلیل سلسله مراتبی درتعیین بخش فرایندکاربرد 
  سنجی تحقق اقتصاد مقاومتی  منظور امکان دار به اولویت

  هاي اقتصادي استان خراسان جنوبی) (مطالعه موردي بخش

  **محمد بهروزي، *محمد قزل ایاغ

  چکیده
هـا   هاي رشـد آن  دار استان خراسان جنوبی و ظرفیت هاي اقتصادي اولویت عدم شناخت دقیق از بخش

اي اسـتان بـه درسـتی در     هـاي توسـعه   گـذاري  ها و سیاست باعث گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت
وضـوع باعـث از دسـت رفـتن     هاي واجد اولویت و داراي قابلیت رشد متمرکز نگردد، کـه ایـن م   بخش

 بـا  تحقیـق  ایـن  در باشـد.  هاي توسعه استان گردیده است و مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی می فرصت
 5هاي اقتصادي استان خراسان جنـوبی از منظـر     بخش )AHPتحلیل سلسله مراتبی ( فرایند از استفاده

 تحقیق نتایج .گردیدند بندي اولویت Expert Choiceکیفی با استفاده از نرم افزار  معیار 5 و کمی معیار
 هاي و بخش باشد می بررسی مورد معیارهاي نظر از بیشتري اولویت حائز کشاورزي بخش دهد می نشان

همچنین از میان معیارهاي مورد بررسی، معیار  .دارند قرار بعد هاي رتبه در و بازرگانی و خدمات صنعت
 باشد. را در دستیابی به هدف پژوهش دارا میفضاي مطلوب کسب و کار، بیشترین نقش 

تحلیـل سلسـله    فراینـد هـاي اقتصـادي،    بندي، استان خراسـان جنـوبی، بخـش    اولویت :ها کلید واژه
  ).AHPمراتبی(

  مقدمه 
  ضرورت و اهمیت تحقیق

به  هاي گوناگون و ها و پتانسیل رغم دارا بودن قابلیت هایی است که علی استان خراسان جنوبی جزو استان
خصوص در  اي مختلف، هنوز به سطح توسعه یافتگی در بسیاري از ابعاد به هاي توسعه رغم اجراي سیاست

و   هایی نادرست بوده کار گرفته شده، سیاست هاي به زمینه اقتصادي دست نیافته است. بنابراین یا سیاست
ظر گرفتن شـرایط اسـتان مقـدور نبـوده     ها با در ن اند که دستیابی به اهداف آن یا آنچنان بلندپروازانه بوده

                                                        
  mohammad.ghezelayagh@yahoo.comعلمی ومدرس دانشگاه آزاد واحد کرمان،   هیئتعضو  *

  نویسنده مسئول، دانشجوي دکتري مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد واحد کرمان،  **
behroozimohammad@yahoo.com  
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باشند اثر بخشی ناظر به تحقق اهداف اسـتراتژیک   هاي توسعه می است. اثر بخشی وکارایی الزامات برنامه
ترین رویکرد مدیریت  باشد. تخصیص بهینه منابع مهم و کارایی تخصیص بهینه منابع براي این منظور می

  باشد. منابع کمیاب می
تأسیس بودن استان خراسان جنوبی از یک طرف و اهمیـت شـناخت دقیـق و علمـی     با توجه به تازه 

گذاري صحیح اقتصادي از طرف دیگر، متأسفانه عدم مطالعـه   بخش داراي مزیت و اولویت جهت سیاست
هـاي اقتصـادي باعـث     هاي رشد هر یک از بخش در این زمینه و در نتیجه نبود شناخت دقیق از ظرفیت

هـاي   اي استان به درسـتی در بخـش   هاي توسعه گذاري ها و سیاست امکانات، حمایت گردیده که سرمایه،
هاي توسـعه   واجد اولویت و داراي قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع باعث از دست رفتن فرصت

هاي اشتباه و نیز وضع اهـداف غیرقابـل دسـترس در     گذاري استان گردیده است. همچنین برخی سیاست
بندي نیازهـاي توسـعه    ر نیز موجب کندي بیشتر سیر رشد و توسعه استان شده است. اولویتشماري دیگ

ریزان و سیاستگذاران استانی که  هایی که بتواند نگرش و دیدگاه مدیران و برنامه استان با استفاده از روش
دهنـد،   مـی   هـاي توسـعه را شـکل    سـازي  نمایند و یا تصمیم هاي توسعه را در استان اجرا می خط و مشی

  تواند بخش مهمی از الزامات مورد نیاز در مسیر توسعه استان را محقق سازد. می

  تبیین اجراي تحقیق 
ها و اطالعات، از نوع توصیفی ـ پیمایشـی اسـت کـه در آن دو فقـره       آوري داده این تحقیق از لحاظ جمع

هاي  افراد ترجیحات خود را در بین بخشگیرد. در پرسشنامه اول،  پرسشنامه در اختیار افراد نمونه قرار می
بنـدي ایـن    اقتصادي استان و در پرسشنامه دوم، ترجیحات خود را بین معیارهاي احصا شده جهت اولویت

  کـه در ایـن   شـود  از مقیاس نه درجه ساعتی استفاده میمعموالً براي امتیاز دهی  نمایند. ها بیان می بخش
که نتایج  شدهاستفاده  )2،4،6و  8اي(با حذف مقادیر بینابینی  هدرجاز طیف پنج  پژوهش جهت سهولت کار

ها بصورت زوجی براساس  در گام بعد گزینه ،پس از تعیین وزن هر یک از معیارها .دهد دست می هیکسانی ب
 .شود میزوجی منتقل   ها به ماتریس مقایسه داده ،ها انجام شد بعد از اینکه مقایسه .شوند میهر معیار مقایسه 

 از طریق ها سپس نتایج پرسشنامه. آید میپس از نرمال کردن وزن هر گزینه براساس معیار مورد نظر بدست 

از طریق مراجعه به خبرگان مورد   تحلیل و روایی پرسشنامه »SPSS«و » Expert Choice«افزارهاي  نرم
  محاسبه گردید.  0.7خ معادل بررسی قرار گرفته و تأیید گردید. همچنین پایایی آن به روش آلفاي کرونبا

 ادبیات نظري پژوهش 
) بر اساس تحلیل مغز انسـان بـراي مسـائل پیچیـده و فـازي      AHP(1مراتبی سلسله تحلیل روش فرایند

                                                        
1. Analytical Hierarchy process 
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پیشنهاد گردید. در دنیاي امروزي توافـق روي   1970در سال  1ساعتی -ال -توسط محققی به نام توماس
مـا را   AHPباشـد. روش   این موضوع که اهمیت یک هدف از دیگري بیشتر است، کاري بس دشوار مـی 

گیري طبیعی خود، تصمیمات مؤثري را  هاي تصمیمفرایندسازد تا به وسیله ساده نمودن و تسریع  قادر می
 ).59-90: 1382اتخاذ نماییم(صامتی و همکاران، در مورد موضوعات پیچیده 

 از اسـتفاده  بـا  بخش این باشد. در می پرسشنامه طراحی مراتبی سلسله تحلیل اولین مرحله از فرایند

 تعـداد  پرسشـنامه  ایـن  شـده اسـت. در   ها طراحی داده گردآوري پرسشنامه شده، استاندارد زیرمعیارهاي

 سـطح  آخـرین  از یـک  هـر  بین صورت مقایسه به ها است. پرسش ازیرمعیاره تعداد با متناسب ها پرسش

 کـه  آن گوید. بـراي  پاسخ آن اساس بر باید شده است که پرسش شونده طراحی ها جایگزین و زیرمعیارها

 مناسـب  هـاي  شـاخص  نزدیک شود، یکدیگر به ها پرسش به نسبت شوندگان پرسش ذهنی هاي برداشت

 شده است. زیرمعیار ارائه با مرتبط
 اي خوشه صورت به شونده پرسش افراد است. در این تحقیق انتخاب نمونه جامعه و مرحله دوم تعیین

کمی  همچنین تحقیق و هدف به توجه با ابتدا در که است شکل بدین انتخاب خواهد گرفت. نحوه صورت
 یـا  تعـداد زیرمعیارهـا   تناسب به سپس نمود، بندي طبقه ها را ها، آن جایگزین و زیرمعیارها بودن کیفی یا

 در و داد ها اختصـاص  به آن را شوندگان پرسش از مناسبی سهمیه طبقه، هر در قرارگرفته هاي جایگزین

 جهت از و ها جایگزین و زیرمعیارها درخصوص مناسب کارشناسی اطالعات داراي که افرادي میان از آخر،

 هـر  بـه  اختصاصـی  هاي سهمیه باشند، می آن با مرتبط هاي ترجیحاً درگیر فعالیت نیز تخصص و کار نوع

 همچنین و شده پرسش آنان از که افرادي مجموعه اقدامات، این انجام با ها و جایگزین زیرمعیارها از طبقه

  ).59-90:  1382شده است(صامتی و همکاران،  مشخص ها نوع پرسش و تعداد
 به فازي که منطق از استفاده اب» AHP«روش باشد. در زوجی می مقایسه تبیین جدول سومین مرحله

 1یا  9 تا 1 صحیح اعداد داراي جدول شود. این می تهیه اي درجه 11 یا 9 جدولی است، پیوستاري صورت
 مقیاس این ماتریس است. قطر شده گرفته نظر در عدد یک مقایسه، از هر وضعیت براي که باشد می 11 تا

 بـود. از  خواهـد  یکسـان  مشابه دو جایگزین مقایسه ماتریسی، مقایسه در زیرا است 1 عدد طبیعی طور به

 ثبـت  کسـري  صـورت  به زیرمعیار یک خصوص یکدیگر در با جایگزین دو مقایسه معکوس دیگر سوي

 اي استفاده شده است. گزینه 9شد(همان). الزم به ذکر است در این تحقیق از طیف  خواهد
 بـه  اولویـت  باشـد. اسـتخراج   مراتبی می سلسله تحلیل ها چهارمین مرحله از فرایند اولویت استخراج

 وزن یا اولویت باید همچنین مرحله این در .است زیرمعیارها از یک هر در ها جایگزین کردن مرتب معناي

 شده مقایسه هاي گروه از یک هر اولویت تعیین تعیین شود. براي زیرمعیارها دیگر به نسبت معیار زیر هر

   است.  الزم »موزون میانگین«محاسبه  و »سازي نرمال«مرحله  دو از گذر
                                                        

1. Thomas. L.satty 
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 کردن نرمال براي ذیل رابطه از» AHP«روش  در اما دارد وجود مختلفی هاي روش سازي نرمال براي

  شود: می استفاده اعداد
푟)                                                          1رابطه ( 	 =	∑   

:a معیار؛ زیر نام   
:rij شده؛ نرمال معیار زیر  
:ij شوند.  می مقایسه یکدیگر با که جایگزینی دو  

 اعـداد  میانگین مـوزون  استخراج به نوبت معیارها، از یک هر اعداد سازي نرمال عملیات پایان از پس

 نهایـت  در و محاسـبه  از جـایگزین،  سطر هر شده نرمال اعداد منظور این رسید. براي خواهد شده نرمال

 شد. خواهد استخراج آن میانگین
 اسـت  هـا، الزم  جـایگزین  کلیـه  نهایی اولویت استخراج جهت آمادگی براي مرحله این در همچنین

 تعیـین  عملیات واقع موزون در میانگین محاسبه شود. با محاسبه نیز معیار زیر هر وزن یا موزون میانگین

 خواهـد  پایـان  بـه  معیارهـا  زیـر  یـک از  هـر  وزن و زیرمعیارها از یک هر به نسبت جایگزین هر اولویت

  رسید(همان).
 :شود استفاده می زیر رابطه از موزون میانگین محاسبه براي

푤)                                                       2رابطه ( = 	 ∑ 푟   
 :wموزون؛ میانگین  
:N مقایسه؛ مورد هاي جایگزین تعداد  

: rij سطر.  یک از خانه هر شده نرمال مقادیر 
 محاسـبه  مرحلـه  پایان از پس که مرحله ها است. این جایگزین نهایی وزن آخرین مرحله کار، تعیین

 هـر  وزن کننده مشخص واقع در شد، خواهد آغاز هر زیرمعیار، خصوص در جایگزین هر موزون میانگین

 مراتبی سلسله درخت هدف سطح پاسخ مرحله این باشد. در می وجودم هاي مجموع جایگزین در جایگزین

 داده خواهد شد. 
 باشد: می زیر شکل به ها جایگزین از سطر هر میانگین محاسبه براي میانگین موزون دستور

푤)                                                3رابطه ( = ∑ 푊 푊   
:W اول؛ سطر جایگزین نهایی موزون میانگین   

:Wai  معیار موزون میانگین »i«  
: Wci معیار موزون میانگین »j«؛  

:n اول.  سطر هاي جایگزین و معیارها مجموعه 
 بـه  نسـبت  معیارهـا  زیـر  وزن و زیرمعیارها به نسبت ها جایگزین همه نهایی وزن ابتدا مرحله این در
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 و معیارهـا  زیـر  نهـایی  اوزان محاسـبه  از پس .گردید خواهد محاسبه نظر مورد دستور با مطابق یکدیگر
 .آمد(همان) خواهد دست به ها از جایگزین یک هر نهایی وزن ها، جایگزین

 تحقیق فرایندروش و 
هاي اقتصادي استان بوده که سطح هدف را در درخـت   بندي بخش پرسش اصلی در این پژوهش، اولویت

هـا   دهد. در دومین سطح درخت سلسله مراتبی، معیارهـایی کـه بـر اسـاس آن     سلسله مراتبی تشکیل می
م، شوند. در سطح سو بندي می شود، به دو دسته کلی معیارهاي کمی و کیفی تقسیم هدف فوق محقق می

با استفاده از نظر متخصصین و افراد خبره در زمینه موضوع، پنج متغیر از نوع کمی(شـامل: میـزان ارزش   
وري عوامل تولید، مزیت نسبی و مصرف واسطه هر بخش) و پـنج متغیـر    افزوده، اشتغال ایجاد شده، بهره

، توسعه بخش تعـاون  دیگر از نوع کیفی(که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضاي مطلوب کسب وکار
اي  گیري از موقعیت جغرافیایی ـ اقلیمی و منطقـه   و ارتقاي سهم آن در اقتصاد، تأمین  امنیت پایدار، بهره

استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش) تعیین گردیدند. در نهایت، آخرین سطح سلسله مراتبی یعنـی  
بخش کشاورزي، خدمات و بازرگانی، حمل ونقل، هاي اقتصادي(پنج  ها تشکیل گردید که بخش جایگزین

دار در اسـتان خراسـان جنـوبی     صنعت و معدن) را شامل شده و هدف از این پژوهش تعیین بخش اولویت
  دهد. انجام این پژوهش را نمایش می فرایند) 1باشد. نمودار ( می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجام پژوهش. فرایندمدل انتزاعی  .1نمودار 

  جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري در این پژوهش شامل تمامی مـدیران و کارشناسـان اقتصـادي اسـتان، خبرگـان و اسـاتید       

باشند که بـا توجـه بـه آخـرین آمارهـاي       هاي اقتصادي استان می دانشگاهی، فعاالن و کارآفرینان بخش

تجربیات 
مدیران و 
 کارشناسان

 
شناسایی معیارهاي 

 ارزیابی

 
 بیاتمرور اد

نتایج 
 پرسشنامه

 
وزن معیارها با  

AHP 

 

 
 نديبهنتایج نهایی رتب

تحلیل اکتشافی پرسشنامه  
بررسی به روش تسلط با 

 رویکرد بهینگی

 ساخت سلسله مراتب معیارها
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 عنوان بهفر ن 180موجود در سالنامه آماري استان حجم تقریبی آن مشخص و با استفاده از جدول مورگان 
که  طوري باشد؛ به سیستماتیک می -اي گیري این تحقیق از نوع خوشه نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه

هاي مختلف اقتصادي به پنج دسته تقسیم گردیدند(شامل:  جامعه آماري بر اساس زمینه فعالیت در بخش
 36ارتباطات) سپس از هـر دسـته   و  ونقل حملهاي کشاورزي، صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی و  زمینه
طور تصادفی انتخاب و پس از ارائه توضیحات الزم پیرامون نحـوه تکمیـل پرسشـنامه، نسـبت بـه       نفر به
  آوري گردید. فقره پرسشنامه تکمیل شده جمع 180گویی به سؤاالت تحقیق اقدام نمودند و در انتها  پاسخ

 تحقیق پیشینه
نجام این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، بـه شـرح ذیـل    مطالعات و تحقیقات مشابهی که در ا

 باشد: می

  مطالعات خارجی:
آوري جدید براي ارزیابی  توسعه مدل ارزیابی محصوالت با فن«اي با عنوان  ) طی مطالعه2013(1چو و لی
عوامـل  بـه مطالعـه   » هاي تجاري با استفاده از روش دلفی و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فـازي  فرصت

پردازند و عواملی که باید  بندي و تجزیه و تحلیل آن می سازي محصوالت جدید و طبقه موفقیت براي تجاري
هاي ارزیابی توسـعه   این مقاله در واقع طرح سازند. در درجه اول اهمیت در نظر گرفته شود را مشخص می

  . دهد ها مورد مطالعه قرار می سازي آن محصوالت جدید را به همراه کاربردهاي عملی در مورد تجاري
هاي مـدیریت منـابع انسـانی در طـول دوره      بندي استراتژي اي به رتبه ) در مقاله2013(2آندر و دوگان

دست آمـده، اسـتراتژي    تحلیل سلسله مراتبی پرداختند. طبق نتایج به فرایندبحران اقتصادي با استفاده از 
با کمتـرین  » کاهش منابع«اولویت قرار داشت و استراتژي  با باالترین وزن در» افزایش تطبیق سازمانی«

  ترین اولویت بود. وزن داراي پایین
 در  تحلیل یک از حاصل نتایج پایدار، توسعه گیري اندازه عنوان با پژوهشی در ؛ )2008(3نوري مریام

 داده است. وي قرار مطالعه مورد تحلیل سلسله مراتبی فرایندفرانسه با استفاده از  در را پایدار توسعه بعد 8

 نظر پایدار مورد توسعه در تواند نمی کس هیچ و نیست کامل هیچ شاخصی که کند می تأکید واقعیت این بر

 طـی  در وي نظـر  و بـه  دهند می نشان را مختلفی نتایج ها شاخص این تحقیق، به توجه با و بدهد جامعی

  .است داشته کندي روند پایدار توسعه سمت فرانسه به حرکت بررسی، مورد سال

                                                        
1.  Jaemin Cho & Jaeho Lee 2.  Emrah Önder & Altan Doğan 
 

3.  M. Nourry 
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و  عـاملی  تحلیـل  هـاي  روش کمـک  بـه  شاخص،23 از  استفاده با پژوهشی ) در2004( 1راي و باهتیا
 دست آمـده  به نتایج .پرداختند هند از منطقه 32 بلوك در 380 توسعه سطح تعیین به عددي تاکسونومی

 و توسعه یافته کمتر بلوك 116 یافته، توسعه نسبتاً بلوك  156یافته، توسعه بلوك 56 که است آن از حاکی
  اند.  شده معرفی نیافته توسعه بلوك 52

  مطالعات داخلی:
سـوانح   برابـر  در شهري جوامع نهادي و اقتصادي آوري تاب ارزیابی«) در تحقیقی با عنوان 1392رضایی(
 میـان  از کـه  داد نشـان  تحقیـق  تهران پرداخت. نتـایج  شهر هاي محله زلزله موردي به مطالعه» طبیعی

 وزن با خسارت جبران ظرفیت شاخص و 0.383 وزن با خسارت میزان مطالعه، شاخص مورد هاي شاخص

 مـورد  هـاي  محلـه  نهـایی  بندي اولویت همچنین هستند. اهمیت بیشترین داراي اقتصادي، بعد از 0.281

 آوري تـاب  هـاي  صشـاخ  نظـر  از مرغی قلعه و نارمک ستارخان، قیطریه، هاي محله که داد نشان مطالعه

 .دارند قرار چهارم تا اول هاي رتبه در ترتیب به نهادي و اقتصادي
هاي مزایاي نسبی توسـعه   بررسی و تحلیل قابلیت«) در پژوهشی با عنوان 1391و همکاران( پریزادي

و بـا هـدف   » ELECTREو  TOPSISهـاي   اي در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک منطقه
 هاي جغرافیایی بنادر دریاي خـزر بـه منظـور توسـعه ایـن      ارزیابی، شناخت و تحلیل امکانات و توانمندي

هاي کلی و مقایسه معیارها، از میان بنادر شمال کشور که در محدوده دریـاي خـزر    منطقه، پس از بررسی
  اند؛ دریافتند که بندر انزلی در میان سه بنـدري کـه بـه منظـور انجـام پـژوهش انتخـاب شـده         واقع شده

ـ     ه اول اهمیـت بـه لحـاظ    بودند(نوشهر و امیرآباد در استان مازندران و انزلـی در اسـتان گـیالن)، در مرتب
  معیارهاي مورد بررسی قرار گرفته است.

هـاي اسـتان گلسـتان بـا      مندي شهرستان ) طی پژوهشی به سنجش میزان بهره1391(بايو  تقوایی
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پرداختنـد. در ایـن پـژوهش، معیارهـاي کشـاورزي و دامپـروري،       

منـدي   عت و معدن، ساختمانی و عمرانی و جمعیت جهـت سـنجش میـزان بهـره    ، خدمات، صنونقل حمل
دسـت آمـده، شهرسـتان گرگـان بـا ضـریب        هاي مذکور، انتخاب شدند که بر اساس نتـایج بـه   شهرستان

رتبه یازدهم را بدسـت آورد. بـا    2.28مندي  رتبه اول و شهرستان بندرگز با ضریب بهره 10.89مندي  بهره
منـدي متوسـط،    منـدي زیـاد، بهـره    مندي بسـیار زیـاد، بهـره    یب، پنج منطقه با بهرهبندي این ضرا درجه
منـدي بسـیار کـم مشـخص گردیـد. در انتهـا بـا تعمـیم ایـن ضـرایب بـه نقشـه              مندي کم و بهره بهره

ها و مناطق استان گلستان حاصل شد و با توجـه   مندي شهرستان هاي متناظر، نقشه میزان بهره شهرستان
منـدي بیشـتر    ها و نقاط ضعف هر کدام از این منـاطق، اهـدافی در چهـار سـطح بـراي بهـره       به پتانسیل
  هاي استان گلستان تعیین گردید. شهرستان

                                                        
1.  Bhatia & Rai 
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 در انـرژي  یارانـه  بهینـه  سـهم  تعیـین «) در تحقیقـی بـا عنـوان    1391شـاهدانی(  عاملی و صـادقی 

» (FLP)فـازي  خطـی  ریـزي  برنامه و (AHP)مراتبی تحلیل سلسله از استفاده با اقتصادي هاي زیربخش
 شـامل  ترتیـب  بـه  یارانه انرژي تخصیص براي ایران در اقتصادي هاي زیربخش بهینه رتبه که دریافتند

  است. و نقل  حمل و خانگی کشاورزي، صنعت، خدمات، هاي بخش
هـاي   یافتگی شهرستان سنجش وضعیت توسعه«) در پژوهشی را با عنوان 1390و همکاران( بختیاري

و بـه کمـک   » گیري با معیارهاي چندگانه و تحلیل عـاملی  گیري از رویکردهاي تصمیم استان یزد با بهره
هـاي   هاي خاص بر مبنـاي دیـدگاه   شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامهنظام وزن دهی آنتروپی 

هـاي بهابـاد،    انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرسـتان  AHPمدیران استان و بکارگیري روش 
هاي نیمه محـروم، تفـت،    شهرستان عنوان بههاي محروم، بافق و ابرکوه  شهرستان عنوان بهطبس و خاتم 

 عنـوان  بـه هاي یـزد، اردکـان و میبـد     هاي نیمه برخوردار و شهرستان شهرستان عنوان بهمهریز  صدوق و
  هاي برخوردار استان یزد مطرح است.  شهرستان

 خبرگـان،  از نظرسـنجی  مراتبـی و بـا   سلسله تحلیل فرایند تکنیک ) با کاربرد1391دلبري و داودي(

 و شناسـایی  هـا را  بنـدي آن  اولیه رتبـه  زیرمعیارهاي و معیارها توریستی، هاي جاذبه ارزیابی هاي شاخص
 طراحـی  دو پرسشـنامه  از استفاده با سپس ورزیدند. اقدام مراتبی سلسله ساختار طراحی به و کرده تدوین

 بـه  توجـه  را بـا  توریستی هاي جاذبه ارزیابی هاي شاخص Expert Choice افزار  نرم از استفاده با و شده

  .نمودند بندي رتبه شده، تعیین معیارهاي
هاي اقتصـادي   ) کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش1390عینالی و همکاران (

هاي شهرستان طارم علیا مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصـل از   به منظور توسعه روستایی را در دهستان
قـدامات ارتقـایی بـراي بهبـود عملکـرد      پژوهش بیانگر این بود که در عرصه فضاي جغرافیایی، اولویت ا

هـاي آببـر، درام، گیلـوان، چـورزق و      ها به ترتیب، بـا دهسـتان   هاي اقتصادي در هر کدام از بخش شاخه
دامپـروري،   -که از نظر موضوعی، اولویت عملکردي بـه ترتیـب، بـا کشـاورزي     دستجرده است و نیز این

  .خدمات، صنعت و گردشگري است
 هـاي  یافتگی شهرستان توسعه درجه تحلیل و بررسی به در پژوهشی )1390( نآبادي و همکارا زنگی

 مرکز که این به توجه با تبریز که شهرستان داد نشان پژوهش این نتایج پرداختند، شرقی آذربایجان استان

 در است. گرفته قرار نخست رتبه در درمانی-بهداشتی هاي شاخص لحاظ از باشد، می سیاسی استان– اداري

بعـدي   هاي رتبه از که شده واقع دوم در مرتبه تبریز شهرستان از فاصله اندك با اسکو بین شهرستان این
   اند. گرفته چشمگیري فاصله

اسـتان   هـاي  شهرسـتان  یافتگی توسعه درجه تحلیل و بررسی به پژوهشی ) در1390عطار( بهرامی و
 شاخص کمی 24 انتخاب با خطی تاپسیس مدل از با استفاده و تحلیلی -توصیفی روش با غربی آذربایجان
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 هـاي  شهرسـتان  بندي رتبه ارائه پژوهش ضمن این پرداختند. نتایج توسعه مختلف هاي زمینه در کیفی و

 نـرخ  بـا  اسـتان  هـاي  یـافتگی شهرسـتان   توسـعه  سـطح  بین معنادار ارتباط مؤید لحاظ توسعه؛ به استان

 .ها دارد شهرنشینی آن

  هاي کمی پژوهش  ستان از منظر معیاربررسی وضعیت اقتصادي ا
کیلومتر مرز مشترك بـا   331خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و در شرق آن واقع بوده و داراي 

درصـد مسـاحت کـل     9کیلومتر مربع بوده کـه   150800باشد. مساحت استان معادل  کشور افغانستان می
) و با لحـاظ  1390بر اساس آخرین سرشماري (سال کشور را به خود اختصاص داده است. جمعیت استان 

خانوار بوده که نزدیک به یک درصد از جمعیـت کشـور را    203366نفر معادل  732192شهرستان طبس 
  دهد.  به خود اختصاص می

هاي اشـتغال از جایگـاه مناسـبی در کشـور برخـوردار اسـت،        استان خراسان جنوبی از حیث شاخص
درصـد را تجربـه کـرده،     6.4درصد و نـرخ بیکـاري    93.6نرخ اشتغالی معادل  1391که در سال  طوري به

متوسـط درآمـد    1390درصد بوده اسـت. در سـال    38.2همچنین نرخ مشارکت اقتصادي در استان برابر 
هـزار ریـال و متوسـط     53,234هزار ریال و براي هر خـانوار روسـتایی    97,536خالص هر خانوار شهري 

هـزار   52,033هزار ریال و خانوار روسـتایی   102,904انوار شهري در همین سال هاي خالص هر خ هزینه
 ).1392، 1ریال بوده است(مرکز آمار ایران
نـرخ   90کـه در سـال    طـوري  باشد، به هاي با نرخ تورم پایین در کشور می خراسان جنوبی جزو استان

 نرخ تورم روستایی 1389در سال درصد بوده است، و  26درصد و کشوري  19.9استان برابر  تورم شهري

). استان با داشتن واحـدها  1392درصد بوده است(مرکز آمار ایران،  20درصد و کشوري  24.6استان برابر 
و مراکز مختلف آموزش عالی دولتی، علوم پزشکی، جامع علمی کاربردي، پیام نور، آزاد و ... که بیشـتر در  

  باشد. علمی و دانشگاهی در شرق کشور مطرح می  قطب انعنو بهباشند،  شهرستان بیرجند متمرکز می
رشته چشمه و  2084حلقه چاه،  3179استان خراسان جنوبی از نظر کشاورزي داراي منابع آبی شامل 

 3/131751باشـد. اسـتان داراي    میلیون متر مکعب آب مـی  41/1243رشته قنات با تخلیه ساالنه  6197
هکتـار سـطح زیـر کشـت      6/57468تـن و   684631اعی با تولید هکتار اراضی زیر کشت محصوالت زر

ترین محصوالت زراعـی اسـتان گنـدم، جـو، پنبـه،       باشد. عمده تن می 106784محصوالت باغی با تولید 
ترین محصـوالت   اي و عمده زمینی، حبوبات، محصوالت جالیزي و نباتات علوفه زعفران، چغندر قند، سیب

باشـد.   دار، زیتون، سیب، انار، خرما، انگور، سنجد، گل نرگس می ته، هستهباغی زرشک، زعفران، عناب، پس
خراسان جنوبی از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید زرشک و عنـاب مقـام اول جهـان و از نظـر سـطح      

                                                        
1. http://www.amar.org 
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تـن گوشـت    23,898مقـدار   1392زیرکشت و میزان تولید زعفران مقام دوم کشور را دارا است. در سـال  
تن عسل در اسـتان   118تن شیر خام و  146,141مرغ،  تن تخم 13,080گوشت مرغ، تن  47,853قرمز، 

درصد از جمعیت شتر کشور در این اسـتان وجـود دارد(گزارشـات     15تولید شده است. قابل ذکر است که 
تـرین   تـراکم  جنوبی از نظر تمرکز صنایع یکی از کم ). استان خراسان1392سازمان جهاد کشاورزي استان،

هاي صنعتی کشـور بـر اسـاس     هاي کشور است؛ به نحوي که کمتر از یک درصد از مجموع کارگاه استان
برداري صـادر شـده توسـط سـازمان      هاي بهره در این استان واقع شده است. تعداد پروانه 1390آمار سال 

فقره بوده است کـه سـهم عمـده آن بـه ترتیـب       386برابر  1390صنعت، معدن و تجارت استان در سال 
مربوط به محصوالت کانی غیرفلزي، محصوالت غذایی و آشامیدنی و محصوالت السـتیک و پالسـتیک   

برداري صـادر شـده توسـط     هاي بهره هاي صنعتی براساس پروانه باشد. همچنین، میزان اشتغال کارگاه می
نفر بـوده اسـت کـه سـهم عمـده آن مربـوط بـه         8662، 1390سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 

). صنایع عمـده  1392باشد(گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،  حصوالت کانی غیرفلزي میم
سازي، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع غذایی و نوشـیدنی، آرایشـی و بهداشـتی،     استان شامل: الستیک

  باشد. بندي، ساختمانی، صنایع دستی(عمدتاً فرش دستباف) و ... می بسته
میلیون تـن ذخیـره قطعـی در اسـتان وجـود دارد کـه میـزان         878اب معدن با ب 321در حال حاضر 

میلیـارد ریـال سـرمایه     771میلیون تن است. و تا کنون سـه هـزار و    7217ها  استخراج اسمی ساالنه آن
گذاري در این بخش صورت گرفته است. و مجموع سـرمایه گـذاري اسـمی در بخـش معـادن خراسـان       

نفر  899باشد. اشتغال ایجاد شده در بخش معدن شش هزار و  میلیون تومان می 80میلیارد و  133جنوبی 
فقره گواهینامـه کشـف    128شود. با توجه به صدور  نوع ماده معدنی در استان استخراج می 33باشد و  می

هـاي   میلیـارد ریـال اسـت. تعـداد پروانـه      64.5هاي اکتشاف  گذاري پروانه معدن در استان، میزان سرمایه
باشـد و مجمـوع    میلیـون تـن مـی    1442مورد است. مجموع ذخایر معـدنی اسـتان    373شاف معدنی اکت

رسـد(گزارش سـازمان    میلیارد ریال می 3836هاي اکتشاف به  گذاري این بخش با احتساب پروانه سرمایه
  ).1392صنعت، معدن و تجارت استان، 

هـاي نسـوز و در    منیزیـت و خـاك  ترین ماده معدنی استان در رتبـه اول شـامل: زغـال سـنگ،      مهم
هاي بعدي شامل بنتونیت و گرانیت است که معادن گرانیت سبز، کرومیت و سنگ آهن، مرمریـت و   رتبه

بازالت منشوري از جمله معادن خراسان جنوبی است که قابلیت صادرات دارد و به کشورهایی مانند: چین، 
شود(گزارش سازمان صنعت،  خلیج فارس صادر می عراق، ترکیه، ارمنستان، اروپا و کشورهاي عربی حوزه

  ).1392معدن و تجارت استان، 
هـزار   163,699ها و گمرکات استان خراسان جنـوبی معـادل    صادرات قطعی از بازارچه 1392در سال

درصـد) و گمرکـات    46.5هـزار دالر(معـادل    76,108هاي مرزي رقمی معادل  دالر بوده است که بازارچه
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انـد.   درصد) از این رقم را به خـود اختصـاص داده   53.5هزار دالر(معادل  87,591عادل رسمی نیز رقمی م
فقره اظهارنامـه بـوده اسـت.     5613هزار تن و در قالب  384وزن کاالهاي صادر شده در این سال بالغ بر 

هاي صنعتی، موکت، سیمان، کاشی و سرامیک و مواد غذایی اقـالم عمـده صـادر شـده از اسـتان       حالل
  ).1392، 1اند(اداره کل گمرکات استان اند که عمدتاً به افغانستان صادر گردیده دهبو

هزار  1,378هاي مرزي و گمرکات استان معادل  از محل بازارچه 1391واردات انجام شده در طول سال 
 985%) و سهم گمرکات استان معادل 28.5هزار دالر( 393ها از این رقم معادل  دالربوده که سهم بازارچه

فقـره   36تن و در قالـب   1394%) بوده است. وزن کاالهاي وارد شده در این سال معادل 71.5هزار دالر (
اظهارنامه بوده است. قطعات موتورسیکلت، برنج، تخم اسپند، کنجد، شاهدانه و احشام اقالم عمده وارداتی 

  ).1392اند(اداره کل گمرکات استان،  اند که غالباً از افغانستان و پاکستان  وارد گردیده به استان بوده

  هاي اقتصادي بررسی عملکرد معیارهاي کمی در بخش
توزیـع  ، مزیت نسبی آشکار شده، ارزش افزوده، مصرف واسطههاي اقتصادي کمی شامل  بررسی شاخص
هـاي اقتصـادي اسـتان     عوامل تولیـد در هریـک از بخـش    بهره وريو   ساله و بیشتر 10نسبی شاغالن 

-90هـاي   ) مقدار میانگین سال1ها با یکدیگر باشد. در جدول( معیار مناسبی جهت مقایسه بخش تواند می
  هاي اقتصادي استان جهت مقایسه ارائه شده است. ها در هریک از بخش این شاخص 1383

میلیارد ریال و با اختالف زیادي رتبه اول را بـر اسـاس    5,206بخش صنعت با میزان مصرف واسطه 
هاي کشاورزي و خدمات نیز به ترتیـب بـا میـزان     کسب کرده است. بخش 1383-90هاي  لمیانگین سا

  هاي دوم و سوم قرار دارند.  میلیارد ریال در رتبه 2,113و  2,874مصرف واسطه 
میلیارد ریال و با اختالف زیادي رتبه اول را بـر   8,736، بخش خدمات با ارزش افزودهاز لحاظ میزان 
هاي کشاورزي و صنعت نیز بـه ترتیـب بـا     کسب کرده است. بخش 1383-90هاي  اساس میانگین سال

  هاي دوم و سوم قرار دارند.  میلیارد ریال در رتبه 3,013و  3,922 ارزش افزودهمیزان 
و با اختالف زیادي رتبه اول را بر اساس  2.728 مزیت نسبی آشکار شدههمچنین بخش کشاورزي با 

هاي خدمات و صنعت نیز بـه ترتیـب بـا میـانگین      سب کرده است. بخشک 1383-90هاي  میانگین سال
  هاي دوم و سوم قرار دارند.  در رتبه 0.785و  1.212 مزیت نسبی آشکار شده

رتبـه اول را بـر اسـاس     سـاله و بیشـتر   10درصـد شـاغلین   33.4از نظر اشتغال، بخش کشاورزي با 
نعت و خدمات نیز بـه ترتیـب بـا میـانگین     هاي ص کسب کرده است. بخش 1383-91هاي  میانگین سال

  هاي دوم و سوم قرار دارند.  درصد در رتبه 29و  30.4
کسـب   1383-90هـاي   رتبه اول را بر اساس میـانگین سـال   5.13 وري بهرهبخش خدمات با میزان 

                                                        
1. http://skcu.ir 
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هاي دوم و سـوم   در رتبه 3.15و  3.43نیز به ترتیب با میانگین  ونقل حملهاي معدن و  کرده است. بخش
  ). 2قرار دارند(جدول

  
  هاي مختلف اقتصادي استان خراسان جنوبی  هاي اقتصادي کمی بخش عملکرد شاخص .1جدول 

  )1383-90هاي  (میانگین سال

 ها/ معیارها گزینه
 مصرف واسطه 

 (میلیارد ریال)

  ارزش افزوده
 (میلیارد ریال)

مزیت نسبی 
 آشکار شده

 10توزیع نسبی شاغالن 
 (درصد) ساله و بیشتر

 وري بهره
 عوامل تولید

 بخش کشاورزي

 بخش صنعت

 بخش معدن

29.03 بخش خدمات

 ونقل حملبخش 

  مأخذ: مرکز آمار ایران.

  1383-90هاي  هاي اقتصادي کمی طی سال هاي اقتصادي استان بر اساس میانگین شاخص بخش  رتبه .2جدول 

 ها/ معیارها گزینه
 مصرف واسطه 

 (میلیارد ریال)

  ارزش افزوده
 (میلیارد ریال)

مزیت نسبی 
 آشکار شده

 10توزیع نسبی شاغالن 
 (درصد) بیشترساله و 

 وري بهره
 عوامل تولید

 4 1 1 2 2 بخش کشاورزي

 5 2 3 3 1 بخش صنعت

 2 5 5 5 5 بخش معدن

 1 3 2 1 3 بخش خدمات

 3 4 4 4 4 ونقل حملبخش 

  مأخذ: محاسبات کارشناسی. 

  هاي اقتصادي استان  بندي بخش اولویت
باشـد.   ها در توسعه استان برابر یک مـی  بخششود که مجموع مقادیر سهم  با توجه به نمودار مشاهده می

  توان بر اساس این سهم، میزان نقش هر بخش در توسعه استان را برآورد نمود. بنابراین می
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  دار استان. انتخاب بخش اقتصادي اولویت .2نمودار 

  هاي اقتصادي در توسعه استان. اهمیت هریک از بخش .3جدول 
 تجمعی سهم (درصد) رتبه عنوان بخش

 30.7 30.7 1 کشاورزي
 51.8 21.1 2 صنعت

 71.0 19.2 3 خدمات و بازرگانی
 88.7 17.7 4 معدن

 100.0 11.3 5 ونقل حمل
  مأخذ: نتایج حاصل از پژوهش.

  
باشد.  درصد می 30.7رتبه اول و بیشترین اولویت در توسعه استان متعلق به بخش کشاورزي با سهم 

هاي کشاورزي، وجود محصوالت اسـتراتژیک ماننـد:    استان براي فعالیت رغم اقلیم نه چندان مناسب علی
زرشک و زعفران و نیز پیشینه غنی این بخش از جمله حفر قنوات، دلیل اهمیـت ایـن بخـش در توسـعه     

  استان از نظر افراد نمونه شده است.
عه درصـد در توسـ   21.1درصـدي  و بـا سـهم     10پس از کشاورزي، بخش صنعت با اختالف حـدود  

هـاي مناسـب ایـن بخـش در      استان، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که حاکی از وجود پتانسیل
هـاي زیسـت    باشد. پهناور بودن استان و وجود مناطق وسـیع در کنـار عـدم وجـود محـدودیت      استان می

فـراد نمونـه دو   نماید. از نظر ا محیطی دست و پاگیر، قابلیت و زمینه توسعه واحدهاي صنعتی را فراهم می
توانند بیش از نیمی از اهداف توسـعه اسـتان را محقـق     بخش خدمات و بازرگانی و صنعت در مجموع می

درصد سومین رتبه را از حیث اهمیت در توسعه اسـتان بـه خـود     19.2سازند. بخش خدمات و بازرگانی با 
هاي ارتباطی منطقـه از   شاهراهاختصاص داده است. همسایگی با افغانستان و قرار گرفتن در محل تالقی 

توانند در این بخش زمینه توسعه هر چه بیشتر استان را فراهم آورند. این  ترین عواملی هستند که می مهم
درصـد از اهـداف توسـعه اسـتان را      70هاي کشاورزي و صنعت در مجموع بیش از  بخش در کنار بخش
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درصـد   17.7ن متعلق به بخـش معـدن بـا سـهم     سازد. رتبه چهارم از نظر نقش در توسعه استا محقق می
ها و فرآوري مـواد معـدنی    گذاري در زیرساخت باشد. با وجود ذخایر غنی معدنی در استان، عدم سرمایه می

موجب شده این بخش نتواند از نظر افراد نمونه حائز اهمیت تلقی شده و جایگاه واقعی خـود را در توسـعه   
درصـد بـوده کـه     11.3با سـهم   ونقل حملمربوط به بخش  سعه استاناستان بازیابد. کمترین نقش در تو

  باشد.  هاي مناسب در این بخش در استان می حاکی از عدم وجود زیرساخت
ها در دستیابی به هدف تحقیق که بـر اسـاس نظـر     ) ده معیار پژوهش از لحاظ نقش آن4در نمودار (

DM .ها به دست آمده، ارائه گردیده است  
  

  
  بندي معیارهاي پژوهش.  اولویت .3نمودار 

  اهمیت هریک از معیارهاي پژوهش در دستیابی به هدف آن .4جدول 
 درصد تجمعی سهم (درصد) رتبه عنوان معیار

  فضاي مطلوب کسب و کار

 میزان اشتغال ایجاد شده 

  تأمین امنیت پایدار

  اي استان اقلیمی و منطقه -گیري از موقعیت جغرافیایی بهره

   ایجاد و توسعه زنجیره تولید و ارزش

  میزان ارزش افزوده

  وري عوامل تولید بهره

   مزیت نسبی

  مصرف واسطه

 تعاونتوسعه بخش 

  مأخذ: نتایج حاصل از پژوهش. 
  

رتبه اول و بیشترین سهم در دستیابی به هدف پژوهش متعلق به معیار کیفی  فضاي مطلوب کسـب  
باشـد.   درصد بوده که نشان دهنده اهمیـت قابـل توجـه آن از نظـر افـراد نمونـه مـی        19.3و کار با سهم 
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عنوان یک معیار کیفی کلـی آورده شـده اسـت،     در این تحقیق به  طور که قبالً بیان گردید، هرچند همان
باشد که در این تحقیق ، ایـن   شاخص تعیین شده توسط بانک جهانی می 11ولی در واقع خود متشکل از 

  صورت کیفی در نظر گرفته شده است. شاخص کلی و انتزاعی بوده و به
ر اول، متعلق به معیار کمی میزان اشتغال ایجاد درصد و با فاصله اندك از معیا 18.8رتبه دوم با سهم 

درصد سهم و تأثیر در دستیابی به هدف تحقیـق را   38باشد. مجموع دو معیار اول و دوم، بیش از  شده می
اند. در واقع معیار اول بیانگر فضاي مناسب جهت اشتغال بوده و معیـار دوم میـزان    به خود اختصاص داده

  سازد. ها آشکار میDMالعاده مقوله اشتغال را از دید  ر کنار یکدیگر اهمیت فوقسنجد و این دو د آن را می
باشد. سهم این معیـار از   درصدي می 13.7رتبه سوم متعلق به معیار کیفی تأمین امنیت پایدار با سهم 

در درصـد را   50الذکر، سهمی بـیش از   درصد کمتر است، ولی در کنار دومعیار فوق 5معیار قبلی در حدود 
  نماید. دستیابی به هدف تأمین می

اقلیمـی و   -گیري از موقعیـت جغرافیـایی   درصد متعلق به معیار کیفی  بهره 10.2رتبه چهارم با سهم 
درصـدي بـا تفـاوت     9.4اي استان بوده و معیار کیفی ایجاد و توسعه زنجیره تولید و ارزش با سهم  منطقه

درصد سهم در دسـتیابی بـه    70ار اول در مجموع بیش از اندکی رتبه پنجم را کسب کرده است. پنج معی
  سازد. هدف را در این پژوهش برآورده می

درصد، مزیـت نسـبی بـا     7.7وري عوامل تولید هرکدام با سهم   معیارهاي میزان ارزش افزوده و بهره
ـ  3.8درصد و درنهایت توسعه بخش تعاون با سهم  4.6درصد، مصرف واسطه با  4.9 هـاي   هدرصد نیز رتب

  اند.  ششم تا دهم را به خود اختصاص داده

    هاي اقتصادي استان در معیارهاي پژوهش بررسی وضعیت بخش
هاي اقتصادي استان به تفکیک هر یک از معیارها  بندي بخش چویز اولویت افزار اکسپرت با استفاده از نرم

بنـدي   ) اولویـت 4شده است. نمودار(بندي انجام  قابل انجام است که براي سه معیار اول پژوهش این رتبه
  دهد. هاي اقتصادي استان بر اساس معیار فضاي مطلوب کسب و کار را نشان می بخش

  

  
  دار استان بر اساس معیار فضاي مطلوب کسب وکار. انتخاب بخش اقتصادي اولویت .4نمودار 
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رتبه اول و بیشترین سهم در توسعه استان از لحاظ معیار فضاي مطلوب کسب و کار متعلق به بخش 
هـاي   رغم اقلـیم نـه چنـدان مناسـب اسـتان بـراي فعالیـت        باشد. علی درصد می 58.1کشاورزي با سهم 

کشاورزي، وجود برخی محصوالت استراتژیک مانند زرشک و زعفران و نیز پیشـینه غنـی ایـن بخـش از     
درصد زمینـه   60جمله حفر قنوات و تعداد قابل توجه شاغلین استان در این بخش موجب شده نزدیک به 

  الذکر توسط بخش کشاورزي فراهم گردد.  دستیابی به توسعه استان از حیث معیار فوق
درصـد، رتبـه دوم را بـه خـود      15.9پس از کشاورزي، بخش صنعت با اخـتالف فـاحش و بـا سـهم     

هـاي زیسـت    ست. پهناور بودن استان و وجود مناطق وسیع در کنار عدم وجود محدودیتاختصاص داده ا
تواند قابلیت و زمینه توسعه واحدهاي صنعتی و بهبود فضاي کسب وکار استان  محیطی دست و پاگیر، می

  را فراهم نماید.  
غنی معدنی در درصد سومین رتبه را به خود اختصاص داده است. با وجود ذخایر  10.2بخش معدن با 
ها و فرآوري مواد معدنی موجب شده ایـن بخـش نتوانـد جایگـاه      گذاري در زیرساخت استان، عدم سرمایه

  واقعی خود را در توسعه فضاي کسب و کار استان بازیابد.
باشـد کـه حـاکی از عـدم وجـود       درصـد مـی   8.2بـا سـهم    ونقـل  حملرتبه چهارم متعلق به بخش 

هاي اجرایی و تسهیالت ارائه شـده در ایـن    بخش در استان است. سیاستهاي مناسب در این  زیرساخت
بخش تاکنون نتوانسته زمینه توسعه فضاي کسب و کار استان را فراهم سازد. کمتـرین نقـش در توسـعه    

  درصد بوده است. 7.5فضاي مطلوب کسب و کار استان نیز مربوط به بخش خدمات و بازرگانی با سهم 
  دهد. هاي اقتصادي استان بر اساس معیار میزان اشتغال را نشان می بندي بخش ) اولویت 6نمودار (

 

 
  دار استان بر اساس معیار میزان اشتغال. انتخاب بخش اقتصادي اولویت .5نمودار 

  
رتبه اول و بیشترین سهم در توسعه استان از لحاظ معیار میزان اشتغال متعلق بـه بخـش خـدمات و    

هـاي   باشد. همسایگی با افغانستان و قرار گرفتن در محل تالقی شـاهراه  درصد می 42.1بازرگانی با سهم 
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توانند در این بخش زمینه توسعه هر چه بیشتر استان را  ترین عواملی هستند که می ارتباطی منطقه از مهم
  به خصوص در زمینه ایجاد اشتغال فراهم آورند.

درصـد، رتبـه    21.7نسبتا قابل توجه و با سهم  پس از خدمات و بازرگانی، بخش کشاورزي با اختالف
درصد سومین رتبه را به خود اختصـاص داده و   16.7دوم را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با 

باشـد. کمتـرین نقـش در توسـعه اشـتغال       درصد می 10.1رتبه چهارم نیز متعلق به بخش معدن با سهم 
  درصد بوده است. 9.4با سهم  ونقل حملاستان نیز مربوط به بخش 

هاي اقتصادي اسـتان براسـاس معیـار تـأمین امنیـت پایـدار را نشـان         بندي بخش ) اولویت7نمودار (
  دهد. می

  

  
  دار استان بر اساس معیار تأمین امنیت پایدار. انتخاب بخش اقتصادي اولویت .6نمودار 

  
یـت پایـدار متعلـق بـه بخـش      رتبه اول و بیشترین سهم در توسعه استان از لحـاظ معیـار تـأمین امن   

هاي کشاورزي و دامداري در نواحی مختلف استان و  باشد. انجام فعالیت درصد می 50.3کشاورزي با سهم 
رغم همسایگی بـا کشـور افغانسـتان، خراسـان جنـوبی جـزو        به خصوص مناطق مرزي موجب شده علی

  هاي کشور باشد. ترین استان امن
درصد، رتبه دوم را به خـود   16.5اختالف قابل توجه و با سهم با  ونقل حملپس از کشاورزي، بخش 

درصد سومین رتبـه را داشـته و رتبـه چهـارم نیـز       14.1اختصاص داده است. بخش خدمات و بازرگانی با 
باشد. کمترین نقش در تـأمین امنیـت پایـدار اسـتان نیـز       درصد می 12.1متعلق به بخش صنعت با سهم 
  درصد بوده است. 7مربوط به بخش معدن با سهم 

  گیري بحث و نتیجه
هـا    هاي توسعه وتخصیص منابع کمیاب بـه اولویـت   بر اساس راهبردهاي اقتصاد مقاومتی توجه به اولویت
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ترین الزام توسعه اسـتان در راسـتاي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی اسـتفاده        باشد بنابراین مهم مورد تأکید می
هـاي   باشد. بنابراین نظر به اینکه بخـش  تخصیص مطلوب می کارآمد و اثربخش از منابع موجود از طریق

اند، توجه ویژه بـه   هاي اقتصادي استان داشته کشاورزي و خدمات رشد قابل توجهی نسبت به سایر بخش
هـا منجـر بـه افـزایش توانمنـدي       گـذاري در آن  ها به ویژه بخش کشاورزي و افزایش سرمایه این بخش

هاي اقتصادي استان تأثیرپذیري  وه بر این، تغییرات میزان تولید در بخششود. عال اقتصادي در استان می
با کـاهش   1386دهد، به طوري که از سال  هاي اقتصادي از اعتبارات عمرانی را نشان می تولید در بخش

هاي اقتصادي با نرخ رشد بیشـتري   اعتبارات جاري و افزایش اعتبارات عمرانی، مقدار ارزش افزوده بخش
  یافته است.  افزایش

طبق نتایج تحقیق حاضر، بخش کشاورزي توانسته در سه معیار فضاي مطلوب کسب و کـار، تـأمین    
گیرندگان کسب نماید کـه در ایـن    امنیت پایدار و توسعه بخش تعاون در استان رتبه اول را از نظر تصمیم

پایدار رتبه سوم اهمیـت را در   ترین معیار و معیار تأمین  امنیت بین معیار فضاي مطلوب کسب و کار مهم
گیـري از   اند. همچنـین در معیارهـاي میـزان اشـتغال، بهـره      اي استان داشته راستاي تحقق اهداف توسعه

موقعیت اقلیمی، ایجاد و توسعه زنجیره تولید و مزیت نسبی، این بخش در جایگاه دوم اهمیت قرار داشته 
ارهاي کمی و رتبه دوم اهمیت در بین کـل معیارهـا را در   که معیار اشتغال بیشترین اهمیت را در بین معی

باشـد. در معیارهـاي ارزش افـزوده و مصـرف واسـطه نیـز بخـش         ها دارا مـی  بندي بخش راستاي اولویت
دست آورده است و تنها معیاري که این بخش نتوانسته جایگـاه مناسـبی در آن    کشاورزي رتبه سوم را به

طلبـد در   ترین رتبه مربـوط بـه کشـاورزي بـوده و مـی      ید بوده که پایینوري عوامل تول کسب نماید، بهره
خصوص در رابطه با منابع محدود آب تمهیـدات   وري در این بخش کلیدي استان، به راستاي افزایش بهره

هاي آبیاري تحت  سازي اراضی خرد و اجراي طرح الزم اندیشیده شود که در این مورد تسطیح و یکپارچه
  تواند کارگشا باشد. ات کارشناسی میفشار با مطالع

هاي خدمات و بازرگانی و کشاورزي در رتبـه اول و دوم قـرار گرفتـه و     از نظر شاخص اشتغال، بخش
 1385دهد کـه میـزان اشـتغال در دوره     باشند. بررسی تحوالت اشتغال استان نشان می داراي اولویت می

درصـد   36.7بـه   1392در بخش کشاورزي در سال روند افزایشی داشته است. سهم اشتغال  1390لغایت 
  دهد بیش از یک سوم افراد شاغل استان در این بخش قرار دارند. رسیده که نشان می

کـه   باشـند، بـه طـوري    هاي اول می هاي کشاورزي و معدن حائز اولویت هاي کیفی، بخش در شاخص
و ایجاد و توسعه امنیت پایـدار در   هاي فضاي کسب و کار، توسعه بخش تعاون براي ارتقا و بهبود شاخص

استان خراسان جنوبی بخش کشاورزي از نظر افراد نمونه قابلیـت و پتانسـیل بیشـتري داشـته اسـت در      
که از منظر استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی بخش معدن در جایگاه نخست بین پنج بخش مـورد   حالی

معـدن و  هاي  جاد و توسعه زنجیره تولید و ارزش بخشبررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر قابلیت ای
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باشند، ضرورت فرآوري مـواد معـدنی  و پرهیـز از خـام      اول و دوم میهاي  کشاورزي در استان حائز رتبه
هاي کشت و  فروشی مواد معدنی و توجه به استقرار  صنایع فرآوري محصوالت کشاورزي و ایجاد مجتمع

  هاي داده شده تأمین  نماید.  ها در رتبه ه را براي تثبیت جایگاه این بخشتواند نظر افراد  نمون صنعت می

  پیشنهادات کاربردي در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس نتایج تحقیق 
  الف) پیشنهاد راهبردي

 بازرگانی در و  که بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات  نظر به این
ریـزي و   گـردد در هنگـام برنامـه    باشـند، پیشـنهاد مـی    هاي اول تا سوم می زمینه توسعه استان حائز رتبه

هاي فوق در جهت تقویـت و   گذاري در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر بخش سیاست
ران اسـتان چـه در   گـذا  ها در اقتصاد استان مدنظر کلیه مـدیران و سیاسـت   ها و بهبود نقش آن توسعه آن

 سطوح خرد و چه در سطح کالن قرار گیرد.

 ب) پیشنهادات عملیاتی

هـاي دیگـر و بـا     ها با استان وکار استان و مقایسه آن هاي فضاي کسب اي و مستمر شاخص پایش دوره -
هاي مذکور در اجراي ماده  مدت و بلندمدت براي ارتقاي شاخص هاي ملی و تعیین اهداف میان شاخص

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ 4
 تسریع در راه اندازي پنجره واحد کسب وکار؛ -
وگوي دولت و بخش خصوصی در استان با ترکیب اعضـاي متنـاظر بـا اشـخاص      تشکیل شوراي گفت -

قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي اتخاذ تصـمیمات مـؤثر و ارائـه راهکارهـاي      75مصرح ذیل ماده 
 مینه بهبود فضاي کسب و کار استان؛اجرائی در ز

دار، احصاي مشکالت و مطالعه علل بروز مشکل و یـا   تشکیل بانک اطالعاتی واحدهاي تولیدي مشکل -
فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی، همچنین بررسی میزان و علل انباشت بدهی واحدهاي تولیدي استان به 

 هاي اقتصادي استان؛ شها به تفکیک اصل، فرع و جرائم در هریک از بخ بانک
انجام مطالعات ایجاد و توسعه بورس کاالهاي صادراتی ویژه استان شـامل: فـرش، زعفـران، زرشـک،      -

  هاي تزیینی؛ عناب، فلزات و سنگ
  اندازي گمرك تخصصی کاالها از قبیل گمرك تخصصی پسته؛ راه -
                          ؛ لیل نزدیکی به بندر چابهارد اندازي بندر خشک در استان به انجام طرح مطالعاتی در خصوص راه -
اعطاي تسهیالت سرمایه در گردش با بازپرداخت بلندمدت و کم بهـره بـه واحـدهاي تولیـدي جهـت       -

  افزایش سطح تکنولوژي؛
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  هاي نوین آبیاري؛ هاي زودبازده جهت اجراي شبکه برداران در قالب پروژه اعطاي تسهیالت به بهره -
 بودجه بیشتر جهت کنترل مناطق مرزي و کنترل قاچاق کاال؛ اختصاص -
  ها و توسعه صادرات کاال به کشور افغانستان؛ نامه ایجاد تفاهم -
هاي مرزي با توجـه   اي مبنی بر انجام امور گمرکی با کشور افغانستان از طریق بازارچه نامه ایجاد تفاهم -

  به قانون تجارت افغانستان؛
گـرا   هاي صادرات هاي الزم جهت تشکیل و ایجاد خوشه سنجی و تمهید زیرساخت مکانانجام مطالعه، ا -

فروشـی بـه    با اولویت محصوالت راهبردي استان و ایجاد ارزش افزوده و اشـتغال و جلـوگیري از خـام   
 خصوص در زمینه محصوالت کشاورزي؛

بر مبناي اقلیم و شرایط استان آالت کشاورزي و مکانیزاسیون  تخصیص اعتبار مکفی براي نوسازي ماشین -
 و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزي(از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با تعیین سهم استان)؛

توانـد بسـتر حمـایتی مطلـوبی از      تأسیس صندوق حمایت از محصوالت کشاورزي راهبردي استان می -
 دار استان باشد؛ بخش مزیت

هـاي   اي استان و رصد اشتغال آنـان پـس از اتمـام دوره    ان فنی و حرفهتهیه بانک اطالعاتی از کارآموز -
هاي آموزشی ارائه شده در استان و تغییر یـا اصـالح    کارآموزي جهت بازنگري در کمیت و کیفیت دوره

 ها متناسب با تقاضاي نیروي کار؛ آن
کاالهـاي تولیـدي    تدوین دستورالعمل مشخص با ضمانت اجرایی کافی براي اولویت قرار دادن خریـد  -

 هاي دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ استان توسط مسئولین خرید دستگاه
نظر به همسایگی استان با کشور افغانستان، تمهید و تخصیص امکانات به نقاط روستایی مرزي در جهت  -

رقابل انکاري تواند نقش غی حفظ جمعیت در این مناطق با رویکرد رونق کشاورزي و ایجاد درآمد پایدار می
که بخش کشاورزي نظر به دارا بودن بیشترین  را در تأمین امنیت پایدار استان ایفا نماید. به خصوص این

  سزایی در تأمین امنیت داخلی نیز بر عهده دارد. سهم از تعداد شاغالن استان نقش به

  منابع 
  هاي اجرایی استان. آمار و اطالعات دریافتی از دستگاه

 یـافتگى  توسـعه  وضـعیت  سـنجش «)، 1391زاده، مجیـد و رعیتـی، علیرضـا(    صادق؛ دهقـانی بختیاري، 

 تحلیـل  و چندگانـه  معیارهـاى  گیرى بـا  تصمیم رویکردهاى از گیرى بهره با یزد شهرستانهاى استان

 .3ریزي و بودجه، شماره  ، فصلنامه برنامه»عاملی
هـاي اسـتان    تحلیلـی بـر درجـه توسـعه یـافتگی شهرسـتان      «)، 1390(خلیل ،عطار و رحمت اله ،بهرامی

 . 16شماره ،چشم انداز جغرافیایی فصلنامه، »آذربایجان غربی
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هـاي   اي در بنادر شمال ایران بـا اسـتفاده از تلفیـق تکنیـک     هاي مزایاي نسبی توسعه منطقه قابلیت

TOPSIS  وELECTRE«6شماره اي،  ، فصلنامه برنامه ریزي منطقه. 
 استفاده با گلستان استان هاي شهرستان مندي بهره میزان سنجش«)، 1391تقوایی، مسعود و باي، ناصر(

 .10 پیاپی شماره سوم، شماره جغرافیایی، تحقیقات ، فصلنامه»(AHP)مراتبی  سلسله تحلیل روش از
 در سلسـله مراتبـی   تحلیـل  فرایند کاربرد«)، 1388اکبر( علی و گنجعلی، غریب نیا، توکلی، مرتضی؛ فاضل

توسـعه،   و ه روسـتا ، فصـلنام »نیشـابور  شهرستان موردي مطالعۀ هاي اقتصادي:  بخش اولویت تعیین
 .4شماره 

شـهر برحسـب سـطوح     هاي شهرسـتان مشـگین   بندي دهستان اولویت«)، 1389حیدري ساربان، وکیل. (
 .40 شماره، نشریه جغرافیا و برنامه ریزي» توسعه کشاورزي

 ) درAHPمراتبـی(  سلسـله  لتحلی فرایند تکنیک کاربرد«)، 1391داودي، سیدعلیرضا( دلبري، سیدعلی و

، مجلـه تحقیـق در عملیـات و کاربردهـاي آن،     »توریستی هاي جاذبه ارزیابی هاي بندي شاخص رتبه
 ).33شماره دوم (پیاپی 

، »سوانح طبیعـی  برابر در شهري جوامع نهادي و اقتصادي آوري تاب ارزیابی«)، 1392(محمدرضا، رضایی
 شماره سوم.علمی و پژوهشی.  دوفصلنامه

در ارزیـابی    AHPکـاربرد روش  «)، 1378کن الدین افتخاري، عبدالرضـا و وجـدانی طهرانـی ، هدیـه(     ر
 .21، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره »هاي بخش بازرگانی برنامه

یـافتگی   توسـعه  درجـه  بـر  تحلیلـی «)، 1390مهـدي(  احمـدیان  جـابر؛  زاده، علـی  علـی؛  آبـادي،  زنگـی 
هاي  نگرش ، فصلنامه»TOPSISو   AHPمدل  استفاده از با شرقی آذربایجان استان هاي شهرستان

 شماره اول. چهارم، سال انسانی، جغرافیاي در نو
 )، سند راهبردي توسعه بخش بازرگانی استان.1391سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی(

 جنوبی. خراسان کشاورزي استان بخش لیاتیعم )، برنامه1389جنوبی( خراسان استان کشاورزي جهاد سازمان
 هاي مختلف. سالنامه آماري استان و کشور، سال

 .http://skcu.irسایت اینترنتی اداره کل گمرکات استان به نشانی 
  www.amar.org.irسایت اینترنتی مرکز آمار ایران به نشانی 

هاي توسعه بخش صنعت استان اصفهان  اولویت«)، 1382اصغري، مریم(صامتی، مجید؛ سامتی، مرتضی؛ 
 .27، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره )»AHPبر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(

، »روش تدوین نقشه جامع علمـی فنـاوري بخـش بازرگـانی    «)، 1390رضا و عباسی، زهرا(  طبیبی، محمد
 .50نی، شماره هاي بازرگا دوماهنامه بررسی
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  آوري اقتصادي هاي تاب معرفی شاخص

  *** فاطمه عبدالشاه ،**اثوندیابوالفضل غ، *الدار صداقت پرست

  چکیده
هـاي بسـیاري بـراي     تـالش کشور شده  يوارد ادبیات اقتصاد »یاقتصاد مقاومت«که در چند سال اخیر 

ها تنها به چند مطالعه  هاي آن انجام شده است. اما بیشتر تالش سازي شاخص تبیین مفهوم و نیز کمی
آوري اقتصادي است. هدف ایـن مطالعـه معرفـی و     شناخته شده ارجاع دارند، که نگرش خاصی به تاب

ي اقتصـاد مـورد بحـث قـرار     سـاز  آوري و مقـاوم  هاي مختلفی است که در راستاي تاب بررسی شاخص
آوري اسـت   ها و ابعاد مختلف تاب آید تنوع نگرش اي که به دست می اند. در این راستا نتیجه اولیه گرفته

آورد  دسـت  عنـوان  بـه تواند  هاي مختلف معرفی شده می بودن، تنوع و نو بودن شاخص که در کنار جامع
  شور در سطوح سازمانی و حاکمیتی قرار گیرد.این مقاله مورد استفاده جامعه علمی و حتی اجرایی ک

  سازي. پذري، شاخص اقتصاد مقاومتی، تاب آوري، آسیب :ها کلید واژه

  مقدمه
(بیانـات رهبـري    1389در سال  ياولین بار توسط مقام معظم رهبر یاقتصاد مقاومتبه دنبال طرح مفهوم 
 یاسالم يغرب علیه جمهور يها ن تحریمبا شدت یافت زیدر چند سال اخیر ن) 1389در جمع کارآفرینان، 

به ادبیـات   »یمقاومت اقتصاد«ایران، اصطالح  يا صلح آمیز هسته يها ایران با هدف متوقف کردن برنامه
 هـا،  شی. مـرور همـا  ه استمختلف مورد بحث قرار گرفت يها کشور اضافه و توسط افراد و گروه ياقتصاد
ـ  يهـا  اسـت یس نیـی به خصوص تا قبل از ابالغ و تب ریاخ يها و مقاالت مختلف در سال ها یسخنران  یکل

از اقتصـاد    کننـده  و گاه محـدود  متنوع يها از آن است که برداشت یحاک 1392در بهمن  یاقتصاد مقاومت
هایی که برنامه پژوهشی براي سـنجش اقتصـاد    به همین سبب افراد و سازمان مطرح شده است. یمقاومت

هـاي   اند. هرچند موجود بودن آمار و زمینـه  این ادبیات مفهومی فاصله نگرفته اند، از مقاومتی تدوین نموده
هاي خاصی از مفهوم گـردد و بـه سـبب     هاي کمی محدود به جنبه تخصصی سبب شده است که شاخص

نوپا بودن مفهوم در داخل کشور اغلب از مطالعات خارجی و در عمـل بیشـتر از آثـار آقـاي بریگوگلیـو و      

                                                        
 e.sedaghatparast@ibi.ac.irعلمی موسسه عالی آموزش بانکداري ایران  هیئتعضو   *

 ab.ghiasvand@iauctb.ac.irعلمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز  هیئتعضو  **
 f.abdolshah@gmail.comدانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  ***
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  اند.  نشگاه مالتا در کشور مالی بهره گرفتههمکارانش از دا
غـرب   يبه خصوص پس از فروکش کـردن بحـران بـزرگ اقتصـاد     یاقتصاد جهان اتیبه ادب ینگاه
 ی. معنـ شکل گرفته است يآور تاب  رشد به همراه ایآور  تاب ییایتحت عنوان پو يتفکر دهد که نشان می

ـ به مخاطرات و تهد شتریبه توجه ب ازین دارند، یاعالم م کردهایرو نیاز ا یکه مجامع جهان يا هیاول  يدهای
هـا و   بـه آن  عیهـا، واکـنش سـر    جذب شوك يجوامع برا یو آمادگ شدن یجهان ندیبا گسترش فرا یجهان

ــباز ــان    اقتصــادها اســت. یابی ــه جری ــا اقتصــاد مقــاومتی کــه ب ــان ب ــاق ایــن جری نکتــه مهــم در انطب
آوري به مفهومی که در جهان مورد بحث قـرار   ته این است که تابهاي رایج نیز تسري یاف سازي شاخص

دهد. از  ها را مد نظر قرار نمی گیرد به نسبت عام بوده و شرایط خاص کشورها و اهداف استراتژیک آن می
توانـد تبیـین    این رو اقتصاد مقاومتی بیشتر به یک الگوي مدیریت کالن اقتصادي براي کشور ایران مـی 

  آوري بخشی از آن خواهد بود. گردد که تاب
هـاي معتبـر جهـانی در ایـن راسـتا       پرداخته و شـاخص  يآور مفهوم تاب یمعرف ابتدا بهمقاله در این 

گیـري و   بندي، نتیجـه  معرفی و تحلیل خواهند شد. سپس به مطالعات داخلی اشاره شده و در نهایت جمع
  پیشنهادات مقاله ارائه خواهند شد.

  پذیري انعطاف آوري، مقاومت یا تاب
به معنی حالت ارتجاعی داشتن اسـت کـه در قـرن     Resilio، از ریشه Resilienceآوري ترجمه واژه  تاب
 30گرفت. بوم شناسان براي اولین بار مفهـوم کلـی آن را بـیش از     میالدي نیز مورد استفاده قرار می 17

ي بلند مدت ماننـد  ها دهیپدسال قبل پذیرفتند. از آن زمان به بعد، این واژه در مورد بالیاي کوتاه مدت و 
توانایی ماده یـا شـی در    Resilienceفاده قرار گرفت. در فرهنگ لغت آکسفورد تغییر آب و هوا مورد است

بازگشت به حالت اولیه (یک تعریف مهندسی) و ظرفیت بازیـابی سـریع افـراد در مواجهـه بـا مشـکالت       
پذیري، سازگاري، مقاومت، پایداري،  خانواده با انعطاف  (تعریفی بر گرفته از روانشناسی) معنی شده که هم

وجـود دارد کـه ایسـتادگی در     Resistanceتر  تی و دوام نیز معرفی شده است. در مقابل واژه باسابقهسخ
و دیکشـنري   1384مقابل یک عمل یا اثر و پافشاري کردن معنی شده اسـت (فرهنـگ معاصـر هـزاره،     

قـاومتی از  آنالین آکفورد). در برخی مطالعات و متاسفانه مراجع علمی همچون ویکی پدیا براي اقتصـاد م 
کننده است به طوري که مفهوم الگو بودن   این اصطالح استفاده شده که بسیار محدود کننده و حتی گمراه

اقتصاد مقاومتی را که ابعاد مختلفی از مشارکت مردمی، عدالت، اقتصاد دانش بنیان، انـرژي و غیـره را در   
  گیرد به اقتصاد مقابله با تحریم تقلیل داده است.  بر می

هـاي سـاالنه خـود را حـول      برنامه 2و بانک جهانی 1دسالی است که دو نهاد مجمع جهانی اقتصادچن
و گـزارش   2013کننـد (گـزارش مخـاطرات جهـانی، مجمـع جهـانی اقتصـاد         آوري تدوین می محور تاب

                                                        
1. World Economic Forum (WEF) 2. World Bank (WB) 
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) و اتحادیـه  OECD). اخیراً سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (2014مخاطرات و توسعه، بانک جهانی 
) نیـز بـر رشـد    G20( 20گـروه   2014ها اضافه شده است. دستور کار نشسـت سـال    پا نیز به جمع آنارو

و سـایت رسـمی و     OECD، سـایت رسـمی و گزارشـات   G20آور تمرکز دارد (سایت رسمی مجامع  تاب
). تاب آوري از نگاه این مجامع رویکردي براي مقابله با مخاطرات عمده جهانی اسـت کـه   EUگزارشات 

گیـران   ر شدیدي بر عملکرد اقتصادها دارند ودر عین حال از نظر بسیاري از افراد، کارشناسان و تصمیمآثا
ها پایین است. اما در دهه اخیر چندین واقعه اقتصادي، زیست محیطـی، جنـگ و غیـره     احتمال وقوع آن

نات شـدیدي را  هـا نوسـا   اي کشورها به خطر بیفتد و رشـد همـوار آن   آوردهاي توسعه سبب شده تا دست
تجربه کند. در عین حال بازگشت به مسیر رشد پیشین نیز براي همه جوامع به سـرعت اتفـاق نیفتـاده و    

  ها بیش از انتظار ظاهر شود. همین امر سبب شده تا آثار منفی شوك
آوري (پس از اجماع در مورد مفهوم و ابعاد آن) شناسـایی   هاي اساسی در راستاي ایجاد تاب اولین گام

هـاي مختلـف    اي، ملی و سازمانی) بوده که توسط سازمان المللی، منطقه مخاطرات (در سطوح مختلف بین
هاست آغاز شده است. براي نمونـه مجمـع جهـانی اقتصـاد در گـزارش مخـاطرات        المللی سال ملی و بین

ترین احتمـال  اي را اولین مخاطره بـا بیشـ   اختالفات بین کشوري با آثار منطقه 2015اقتصاد جهانی سال 
) بـه معرفـی   1وقوع و بحران آب را اولین مخاطره با بیشترین درجه تاثیر شناسایی کرده اسـت. جـدول (  

سـال گذشـته توسـط     9مخاطرات جهانی شناسایی شده با بیشترین احتمال وقوع و بیشترین تـاثیر طـی   
  پردازد. مجمع جهانی اقتصاد می

آوري و ابعاد مختلف آن است. با موجود بودن مفهـوم   ابگیري مخاطرات، ت گام دوم شناسایی و اندازه
ریزي پیمـود.   آورسازي را آگاهانه و با برنامه توان مسیر تاب هاي سنجش می و اهداف، مخاطرات و شاخص

هـاي اقتصـادي سـنجش     شـاخص  نیتـر  مهمهدف اصلی این مطالعه نیز همانطور که اشاره شد، معرفی 
  .آوري در سطح جهانی و ملی است تاب

  2007-2015مخاطرات جهانی با باالترین درجه احتمال و میزان اثر گذاري طی دوره 
  
  . مخاطرات با باالترین درجه احتمال1

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

1  
فروپاشی 

ي ها رساختیز
 حیاتی اطالعاتی

افول قیمت 
 ها یدارائ

افول قیمت 
 ها یدارائ

افول قیمت 
 ها یدارائ

 فجایع هوایی
اختالفات 
شدید 
 درآمدي

اختالفات 
 شدید درآمدي

اختالفات 
  درآمدي

اختالفات 
بین کشوري 
با پیامدهاي 

  اي منطقه

2  

ي ها يماریب
مهلک در 
کشورهاي 
 توسعه یافته

بی ثباتی 
 خاورمیانه

کاهش 
سرعت رشد 
 اقتصاد چین

کاهش 
سرعت رشد 
 اقتصاد چین

 بحران آبی
عدم 

هاي  تعادل
 مزمن مالی

عدم 
هاي  تعادل

 مزمن مالی

رویدادهاي 
شدید آب و 

  هوایی

رویدادهاي 
شدید آب و 

  هوایی
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  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

شوك قیمت   3
 نفت

ي ها دولت
سقوط کرده و 
 در حال سقوط

ي ها يماریب
مهلک در 
کشورهاي 
 توسعه یافته

ي ها يماریب
مهلک در 
کشورهاي 
 توسعه یافته

 فساد

افزایش 
انتشار 

گازهاي 
 اي گلخانه

افزایش انتشار 
گازهاي 

 اي گلخانه

بیکاري و 
  کاري کم

فروپاشی 
حکمرانی 

  ملی

سقوط اقتصاد   4
 چین

افزایش 
ي ها متیق

 نفت و گاز

یی ها شکاف
در حکمرانی 

 جهانی

ي ها بحران
 مالی

از بین رفتن 
 تنوع زیستی

هاي  حمله
 سایبري

بحران تأمین 
 آب

تغییرات 
  جوي

فروپاشی 
دول یا وقوع 

  بحران

افول قیمت   5
 ها یدارائ

ي ها يماریب
مهلک در 
کشورهاي 
 توسعه یافته

بازسازي 
درنتیجه 

 جهانی شدن

یی ها شکاف
در حکمرانی 

 جهانی
 تغییرات جوي

بحران تأمین 
 آب

سوءمدیریت 
سالمندي 
 جمعیت

هاي  حمله
 سایبري

بیکاري 
ساختاري 
شدید یا 

  کاري کم
  
  . مخاطرات با باالترین میزان اثرگذاري2

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

1 
افول قیمت 

 ها یدارائ
افول قیمت 

 ها یدارائ
افول قیمت 

 ها یدارائ
افول قیمت 

 ها یدارائ
 ي مالیها بحران

ورشکستگی 
سیستماتیک 
 عمده مالی

ورشکستگی 
سیستماتیک 
 عمده مالی

ي ها بحران
 مالی

  بحران آب

2 
بازسازي در 
نتیجه جهانی 

 شدن

بازسازي در 
نتیجه جهانی 

 شدن

بازسازي در 
نتیجه جهانی 

 شدن

بازسازي در 
نتیجه جهانی 

 شدن
 فجایع جوي

بحران تأمین 
 آب

بحران تأمین 
 آب

تغییرات آب و 
  هوایی

سرعت باال و 
فراگیر تسري 

هاي  بیماري
  مسري

3 
ي ها جنگ

داخلی و 
 خارجی

کاهش 
سرعت رشد 
 اقتصاد چین

افزایش 
ي ها متیق

 نفت و گاز

افزایش 
ي ها متیق

 نفت

ي ها يریدرگ
 ژئولتیک

بحران کمبود 
 غذا

عدم 
هاي  تعادل

 مزمن مالی
  بحران آب

اشاعه 
هاي  سالح

 کشتار جمعی

4 
ي ها يماریب

 همه گیر

شوك 
ي ها متیق

 نف و گاز

ي ها يماریب
 مهلک

ي ها يماریب
 مهلک

افول قیمت 
 ها یدارائ

عدم 
هاي  تعادل

 مزمن مالی

اشاعه 
هاي  سالح

 کشتار جمعی

بیکاري و 
  کاري کم

اختالفات 
بین کشوري 
با پیامدهاي 

  اي منطقه

5 
شوك قیمت 

 نفت
ي ها يماریب

 گیر همه
ي ها بحران

 مالی
ي ها بحران

 مالی
نوسانات با منشأ 

 خارجی

نوسانات با 
منشا خارجی 

ي ها متیقدر 
انرژي و 
 کشاورزي

عدم 
سازگارشدن 
 تغییرات جوي

فروپاشی 
ي ها رساختیز

حیاتی 
 اطالعاتی

عدم 
سازگارشدن 

تغییرات 
 جوي

  ، مجمع جهانی اقتصاد2015گزارش مخاطرات جهانی منبع: 
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  يآور تاب يها شاخص
هـا   بنـدي آن  تـوان بـه تقسـیم    هاي مختلفی مـی  دهد که از جنبه آوري نشان می هاي تاب بررسی شاخص

ـ متغ کیمتنوع هستند و لذا تنها با  اریبس يآور ابعاد تابپرداخت. نخست آنکه  ـ ا یتمـام  تـوان  ینمـ  ری  نی
امـا مهـم و    یفیک يها که جنبه شود یم تر دهیچیپ یوقت يآور تاب یژگیو نینمود. ا يریگ ها را اندازه جنبه

براي مثـال  . ی وجود داردخاص يها به روش ازیها ن سنجش آن يکه برا شوند یم داریپد یقابل اجتناب ریغ
کننـده   تحوالت اجتماعی اسـت، تـدوین  وقتی کشوري در معرض تغییرات آب و هوایی یا فساد اداري، یا 

محیطی نیز در کنار مسائل مختلف  شاخص اقتصادي ناچار است در بررسی خود به ابعاد اجتماعی و زیست
ها ابعاد مختلف را با یکدیگر  گذاري توجه نماید. بنابراین اغلب شاخص اقتصادي بازار کار، انرژي و سرمایه

  اند. آوري پرداخته شاخص تاب گیري ترکیب کرده و به معرفی و اندازه
ـ واقع نیها است. ا تنوع شاخص يآور تاب يریگ نکته در رابطه با اندازه دومین و  فیاز تنـوع تعـار   تی

 فیتعر يآور آن تاب يکه برا يا ابعاد حوزه نیدر دسترس بودن آمار و اطالعات و همچن زیها و ن برداشت
انـد کـه    را مورد مطالعه قرار داده يآور از تاب يا از مطالعات تنها جنبه ی. گروهردیگ یم تینشاشده است، 

 ياقتصـاد  اتیجنبه در ادب نیها را از خود بروز داده است و البته ا در برابر شوك یستادگیا ییتوانا ستمیس
را بـه   يکـالن اقتصـاد   يرهـا یکـه واکـنش متغ   افـت ی تـوان  یم ياریچندان ناآشنا نبوده و مطالعات بس

  . دهند یقرار م یابیمختلف مورد ارز يها شوك
ي بـه  ا منطقـه  برخـی در ابعـاد   و یمل برخی در ابعاد گردد. ها برمی سوم به سطح بررسی شاخص نکته

کـالن   يآمارهـا  بیشـتر از خواهند شد که  یمطالعه معرف 5 یمل يها . در گروه شاخصاند مطالعه پرداخته
ـ مختلف را ن يبه کشورها میتعم تیقابل اند و ملی بهره گرفته  يا منطقـه  يهـا  دارد. در گـروه شـاخص   زی

اطالعـات   توانـد  یاست کـه مـ   یمشخص يا منطقه یاطالعات ای ییایبر محدوده جغراف يریگ تمرکز اندازه
ـ در اخت يو شـهر  يا در سـطح منطقـه   يآور و سـنجش تـاب   عـاد اب ییرا در رابطه با شناسا يارزشمند  اری

  محققان قرار دهد.

 آوري بریگوگلیو و همکاران هاي تاب شاخص

را ارائه دادنـد.   ياقتصاد آوري بودند که شاخص تاب يافراد نیو همکارانش از دانشگاه مالتا اول ویگوگلیبر
 ،يریپـذ  بیآسـ  ي را ارائـه کـرده بودنـد. واژه    ياقتصاد يرپذی بیشاخص آس 2003در سال  تر شیها پ آن
 يریپـذ  بی. آسـ شـود  یمـ  فیتعر "بیرونی يروهایاز ن یخسارت ناش ایو  بیاحتمال ابتال به آس" عنوان به

 يروهـا ین ریتحت تـاث  يادیکه اقتصادشان تا حد ز شود یم یناش قتیحق نیاقتصادها از ا یبرخ ياقتصاد
از  يکه اغلب به خاطر باز بودن اقتصاد و وابسته بودن بـه دامنـه محـدود    ردگی یقرار م کنترلشانخارج از 

مقالـه   نیاول. دهد یقرار م ریرا تحت تاث یداخل اقتصاد یبه راحت یخارج يها محصوالت صادر شده، شوك
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 سندگانیمنتشر شد و بعد از آن نو ویگوگلیتوسط بر 1995در سال  يریپذ بیشاخص آس یمربوط به بررس
  موضوع پرداختند.   نیبه ا زین )1999و کروواردس  1997، ولس 1996، چندر 1995 ویگلوگی(بر يگرید

کشـورهاي درحـال توسـعه     يبرا ي اولین باررپذی بیشاخص آس ياجزا عنوان بهکه  یاصل يرهایمتغ
هـا را درمعـرض    که آن بودکشورها  نیا یذات طند مربوط به شرایاستفاده شد SIDS(1اي کوچک ( جزیره

به دامنـه محـدود صـادرات و     یشامل، باز بودن اقتصاد، وابستگ طیشرا نی. اداد یم رقرا یمخاطرات خارج
را  ياقتصاد يریپذ بیشاخص آس 2003در سال   یو گال ویگوگلیبر. است کیبه واردات استراتژ یوابستگ

 يآور به مفهـوم تـاب   "يآور تاب يشده برا لیتعد ياقتصاد يریپذ بیشاخص آس"با عنوان  یدر شاخص
 ییتوانـا  ریمتغ نیا رایسرانه است ز GDP ،آوري تاب ي ها مطرح کردند که شاخص ساده مرتبط کردند. آن

ـ گ یرا در بر مـ  يریپذ بیکشور جهت مقابله با آس پـذیري و توسـعه مفهـوم     شـاید بـار منفـی آسـیب    . ردی
. دهدرا ارائه  ياقتصاد آوري ابشاخص ت نیاول ویگوگلی، بر2006در سال پذیري بود که سبب شد تا  آسیب

  : دهد یاقتصاد را نشان م کیستتر در م ییحداقل سه توانا يآور تاب وينگاه  از

  ها  شوك نیاقتصاد در اجتناب از ا ییتوانا
 ها  شوك نیاقتصاد در تحمل اثر ا ییوانات

    بیرونی ي کننده بیتخر ياقتصاد هاي از شوك عیسر یابیاقتصاد در باز ییتوانا
 يبا استفاده از ابزارها بیرونی ي کننده بیتخر ياقتصاد هاي از شوك عیسر یابیاقتصاد در باز ییتوانا

قدرتمنـد،   یمـال  طیمثـال در شـرا   ي. بـرا شـود  یم تیتقو یمنف يها جهت مقابله با اثرات شوك یاستیس
ـ واقـع ا  رجهت مقابله با اثرات شـوك اسـتفاده کننـد. د    اتیاز کاهش مال توانند یم استگذارانیس نـوع   نی

اتفـاق   یهـا هنگـام   اقتصاد در تحمل اثر شـوك  ییهمراه است. توانا "اقدام متقابل -شوك"با  يآور تاب
اسـت   ریامکان پذ یهنگام يآور نوع تاب نی. اشوند یم یخنث ایها جذب  که اثرات نامطلوب شوك افتد یم

همـراه   "جـذب شـوك  "با  يآور نوع تاب نیها دارد. ا کاهش اثرات شوك يبرا ییها سمیکه اقتصاد مکان
 عنـوان  بـه  تواند یممهارت  نیچند يکار دارا يروین ر،یانعطاف پذ یلبازار ما کیوجود با مثال  ياست. برا

 ریبخش اقتصاد را تحت تاث کی یمنف یخارج يکه تقاضا یجذب شوك استفاده شود. هنگام يبرا يابزار
اقتصـاد   یی. توانـا کند یم دایدارد انتقال پ يشتریب يضاکه تقا گریمنابع به بخش د ی، به آساندهد یمقرار 

  اقتصاد باشد. يریپذ بینقطه مقابل آس تواند یها م در اجتناب از شوك
(عناصـر   يآور است که تاب نیاآوري مطالعات بریگوگلیو و همکارانش  اصلی در ساخت شاخص تاب فرض

  وجود داشته باشد:   ریز يها در حوزه تواند یاقتصاد م کیکننده شوك و اقدام مقابل شوك) در  جذب
  ثبات اقتصاد کالن   -1
  بازار اقتصاد خرد ییکارا  -2

                                                        
1. Small Island Developing States  
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  خوب یحکمران  -3
  یتوسعه اجتماع  -4

و  رندیگ یقرار م ریتحت تاث ياقتصاد يها استیهستند که توسط س يرهایمتغ يها دارا حوزه نیا همه
 بهنامطلوب بکار روند.  يها از شوك یجهت مقابله با عواقب ناش ياقتصاد يآور تاب جادیا يبرا توانند یم

عوامـل   )2ي و (عوامـل اقتصـاد  ) 1آور شـود شـامل (   اقتصاد تاب شوند یکه باعث م ییرهایمتغ یطور کل
    .شود یم یاسیس-یاجتماع
ـ گ مفهوم و انـدازه "با عنوان  يا و همکاران در مطالعه گوگلویبر ، در سـال  "ياقتصـاد  يآور تـاب  يری
آن در  يکـه اجـزا   مـوزون شاخص یک از کشورها با استفاده از  يا را در مجموعه يآور تاب زانیم 2008

قرار  طالعهمورد م يکشورها ستیدر ل زین رانیمطالعه، کشور ا نیکردند. در ا یباال مطرح شده است بررس
 نیرا به خود اختصـاص داده اسـت و در بـدتر    57رتبه  514/0کشور با مقدار شاخص  86 نیدارد که در ب

دهد که در این مطالعه چه متغیرهـایی بـراي محاسـبه ابعـاد شـاخص       نشان می 2جدول  حالت قرار دارد.
  آوري مورد استفاده قرار گرفته است. تاب

  
  آوري در مجموعه مطالعات بریگوگلیو و همکاران منابع تاب .2جدول 

ثبات اقتصاد 
  کالن

 GDPدرصدي از  عنوان بهتشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
  کننده (درصد) مصرفتورم قیمت 

  )GDPنرخ بیکاري (درصدي از 
 GDPدرصدي از  عنوان بهي بدهی خارجی) ها منهاي خارجی خالص (ذخایر خارجی  دارایی

یی آکار
بازارهاي 
  اقتصاد خرد

  تحرك سرمایه
  کنترل معامالت ارزي

  کنترل نرخ بهره
  هاي مقداري (ارزیابی مقداري در طول سه سال) کنترل

  پذیري بازار نیروي کار انعطاف
  ها در نیروي کار  تحرك مهارت

  المللی) تحرك جغرافیایی نیروي کار (داخلی و بین
  دخالت دولت در تعیین دستمزد

  قدرت اتحادیه
  بازارهاي تولید

  هاي اخیر) دخالت دولت در تعیین قیمت (ارزیابی کیفی در طول سال
  هاي اخیر) کیفی در طول سال سطح رقابت داخلی (ارزیابی

  هاي اخیر) المللی (ارزیابی کیفی در طول سال موانع تجارت بین
  هاي اخیر) اي (ارزیابی کیفی در طول سال المللی/ موانع منطقه شرکت در ترتیبات تجارت بین
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 .2ادامۀ جدول 

حکمرانی 
  خوب

  حاکمیت قانون
  امنیت

  حقوق مالکیت 
  توسعه نهادي

  فساد
  آزادي بیان
  حقوق بشر

  شرکت در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه

توسعه 
  اجتماعی

اي و جاري جداگانه بحث  درصد بودجه دولت که براي توسعه اجتماعی تعیین شده است (مخارج سرمایه
  شوند) می

  کنند). فقر/محرومیت (درصد جمعیتی که در زیر خط فقر زندگی می
  ي هر نفر و امید به زندگی)ازهاي بیمارستان به  بهداشت (تعداد تخت
  سوادي و نرخ رهاکردن مدرسه در مقاطع ابتدایی) نام در مدارس، نرخ با آموزش (نسبت ثبت

  توزیع درآمد
هاي غیرنظامی، نرخ جمعیت  همبستگی اجتماعی (شامل متغیرهاي مربوط به تقسیمات قومی، شیوع کشمکش

  هاي خودکشی)  ی و نرخزندان

عوامل 
  محیطی

اي و جاري جداگانه  درصد بودجه دولت که به مدیریت محیطی اختصاص داده شده است (مخارج سرمایه
  شوند) بررسی می

  تولید آلودگی سرانه 
  وسایل نقلیه مورداستفاده در هر کیلومتر مربع از مناطق مسکونی زمین

  انتشار کربن سرانه
  آمده از منابع تجدید شدنی وجود بهدرصد انرژي 

  المللی موردقبول و قابل کاربرد تعداد ابزارهاي محیطی بین
 )2006منبع: بریگاگلیو و همکاران (

  1المللی امریکا شاخص آژانس توسعه بین 
هاي وابسته به دولت امریکـا اسـت کـه کمـک بـه       ) از سازمانUSAIDالمللی امریکا ( آژانس توسعه بین

آوري را توانـایی مـردم، خانوارهـا،     آور شدن جوامع را در دستور کار خود قرار داده است. این نهاد، تاب تاب
هـا   ها و تـنش  ها) جهت تسکین، وفق دادن و بهبود پیدا کردن از شوك ها (نظام جوامع، کشورها و سیستم

  .گردد یمپذیري و تسهیل رشد فراگیر  منجر به کاهش آسیب ها ییتواناکه این  کند  تعریف می

                                                        
1. United States Agency for International Development 
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پـذیر و در معـرض تعـارض، تاکیـد کمتـري روي درك       از منظر این سـازمان در کشـورهاي آسـیب   
هـایی کـه    آوري وجود دارد. این کشورها ساختار حاکمیتی باثبات یا نهادهـاي کـارا ندارنـد و فعالیـت     تاب
اي قـوي   آوري، پایـه  دهند، مستلزم رویکردي متفاوت است. مفهوم تاب ی را افزایش میآوري اجتماع تاب

دهد. در حالی که تعارض بـه خـاطر ضـعیف     ها ارائه می براي تجزیه و تحلیل اثرات تعارض روي وضعیت
د با اثـرات  توانن آورتر، بهتر می برد، جوامع تاب آوري را از بین می کردن نهادها، محیط طبیعی و بازارها، تاب

آور کردن ایـن کشـورها اسـت.     المللی به دنبال تاب تعارض مقابله کنند. به همین دلیل آژانس توسعه بین
ـ اآوري این کشورها سـنجیده شـود.    براي رسیدن به این هدف ابتدا باید میزان تاب مطالعـه تنهـا بـه     نی

ـ  آنگـوال  کشور يو ارائه مثال برا یشناس   روش ، اسـتفاده از  هـا  داده يآور جمـع  یروش اصـل و  پـردازد  یم
  است. افتهیساخت  يتاحد يها مصاحبه

آوري شامل مشروعیت و اثر بخشی نهادهـا، در   عامل تاب 10آوري،  جهت تجزیه و تحلیل کردن تاب
 3ها و رفتارها، نوآوري و حافظه نهادي، در  ها، ارزش دسترس بودن، کارایی، تنوع و فراوانی منابع و شبکه

ـ  نیاننهادهـا، قـو  شـوند.   بندي می هاي تطبیق طبقه کننده گروه  نهادها، منابع و تسهیل را ارائـه   یو مقررات
هـا اسـت و    آن يملمـوس دردسـترس بـرا    يهـا  یـی منـابع، دارا  کنند، یم یکه جوامع را حکمران کنند یم

  هستند. یاجتماع يو الگوها هیسرما ملموس ریعناصر غ ق،یتطب يها کننده لیتسه
دسـته   نیتـر  ماز مرسـو  یکیکه  رندیگ یمورد مطالعه قرار م یمختلف يها ستمیدر س يآور تاب عوامل

) اسـت کـه در    یطـ یو مح یاجتمـاع  ،ياقتصاد ،یتیامن ،یاسیگانه (س 5 يبند طبقه ها، ستمیس يها يبند
 اي مرحلـه تحلیل سـه   چارچوب برپایه تجزیه واین  بکارگیري. روش خورد یبه چشم م زین گریمطالعات د

هـا دنبـال    است: اولین گام، تجزیه و تحلیل محتوایی است که به وسیله تجزیه و تحلیل عاملی زیرسیستم
آوري  اجزاي سه گام ساخت شـاخص تـاب   3جدول   رسد. آوري به پایان می تجزیه و تحلیل تاب اشده و ب

  دهد.  را نشان می
 USAID آوري تابساخت شاخص اجزاي سه گام  .3 جدول

تحلیل تجزیه و 
  محتوایی

  سابقه کشور  - 1
  تعریف جوامع  - 2
  ها قرار گرفتن جامعه ها و تنش تجزیه و تحلیل در معرض شوك - 3

تجزیه و تحلیل 
  عاملی

  ها بیان ریاضی سؤاالت مشخصی براي زیرسیستم - 1
  ها جمع آوري داده - 2
  ها  ترکیب داده - 3
  ها تجزیه و تحلیل داده - 4

تجزیه و تحلیل 
  آوري تاب

  زا تجزیه و تحلیل شوك بین بخشی و اثر محرك تنش - 1
آوري جهت  تجزیه و تحلیل جامع چگونگی در معرض شوك قرار گرفتن و عوامل تاب - 2

  آوري نسبی زیرسیستم مشخص کردن تاب
در مقابل  بازیابیها توانایی تسکین، تطبیق و  تجزیه و تحلیل اینکه تا چه حد زیرسیستم - 3

  را دارند  ها تنشها و  شوك
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  1گروه تحقیقاتی سنتیننتال آوري شاخص تاب
بررسی توانایی کشورهاي در حـال توسـعه و بازارهـاي     به منظور 2013در سال  2جک بورمن و همکاران

: سـنتیننتال  آوري شـاخص تـاب  "اي بـا عنـوان    هـا، در مقالـه   براي مقابله با شوك EMDCs)3( نوظهور
رویکـرد   آوري این کشورها را بررسی کردند. مقدار تاب "ها مقابل شوكآوري کشورها در  یري تابگ اندازه

عواملی را شناسایی کرد که توانایی تعـداد   توان یمآوري،  با کمک شاخص تاباین مطالعه چنین است که 
هاي خـارجی را   دهد تا بتوانند شوك زیادي از کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور را افزایش می

زیـر   10متغیـر در   52 آوري ها واکنش نشان دهند. براي ساخت شاخص تـاب  طور مؤثر به آن جذب و به
آید.  ها بدست می کلی هر کشور از این زیر شاخص آوري اند. یک معیار براي تاب بندي شده طبقهشاخص 
  پردازد. به معرفی این متغیرها می 4جدول 

  
 ننتالیسنت یقاتیگروه تحق آوري متغیرهاي شاخص تاب .4جدول 

درست بودن 
  سیاست مالی

 GDPبه  دولتبدهی 
  سال گذشته 3(متوسط در  GDPتغییرات در نسبت بدهی عمومی به 

 )WGIنمره کیفیت دیوان ساالري (محاسبه شده به وسیله   اثربخشی دولت
  ) WGIریزي جلونگر و دیوان ساالري (محاسبه شده به وسیله  سازگاري سیاست/ برنامه

درست بودن 
  سیاست پولی

 G7تورم متوسط در کشورهاي  يها منتورم 
 انحراف استاندارد تورم در طول سه سال گذشته 
  آیا کشور در حال هدف گذاري کردن تورم است؟

  حاکمیت شرکتی

را براي عموم  شان ترازنامهیا اقالم خارج از  سکشانیرباید فرایند مدیریت  ها بانکمجموع دو سوال: آیا 
 افشا کنند؟

 داند؟ هاي تجاري الزم می بندي اعتبار را براي بانک آیا قوانین، رتبه
 مجموع دو شاخص آزادي مطبوعات: محیط اقتصادي و محیط سیاسی

شوند؟  انتشار اوراق قرضه، انتشار اوراق بهادار قابل انتقال مانند سفته  ارزیابی می  ها بانکهاي  آیا فعالیت
  و غیره، 

  قانون

 براي زیرشاخص فساد) WGIنمره فساد دیوان ساالري و تشریفات زائد اداري (محاسبه شده به وسیله 
بـراي زیرشـاخص    WGIمتوسط دو نمره: قانون تجارت و مؤثر بودن مالیات (محاسبه شده به وسیله 

 کیفیت قانون گذاري)
بـراي   WGIه متوسط دو نمره: استقالل قضایی و ریسـک جـرم تجـارت (محاسـبه شـده بـه وسـیل       

 زیرشاخص حاکمیت قانون)
 استقالل قوه قضایی 

  شاخص حقوق قانونی قرض گیرندگان و قرض دهندگان
 حقوق مالکیت  

  ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
                                                        

1. Centinental Resilience Index 
2. Jack Boorman,José Fajgenbaum,HervéFerhani,Manu Bhaskharan,Drew 
Arnold,Harpaul Alberto Kohli 
3. Emerging market and developing countries  



  507                ياقتصاد يآور تاب يها شاخص یمعرف

 .4ادامۀ جدول 

 شاخص مشاهده فساد  شفافیت سیاست
   ها رسانهي اتاثیر قوانین و مقررات روي محتو

  ها وامبانک به کل  یات یرعملیغ يها وام  کیفیت دارایی
  ضعیف بانک به حقوق صاحبان سهام  يها وام

  پایه سرمایه

  ها ییداراحقوق صاحبان سهام به کل 
 خالص  يها وامحقوق صاحبان سهام به 
  ها یبدهحقوق صاحبان سهام به 
  و وجوه کوتاه مدت  ها سپردهحقوق صاحبان سهام به 

  ریسک درآمد

  ها ییدارابازدهی بانک روي 
  ها ییدارانسبت درآمد عملیاتی قبل از مالیات به متوسط 

  ها ییدارانسبت درآمد عملیاتی دیگر به متوسط 
  ها ییداراخالص به متوسط  يا بهرهدرآمد 
 به درآمد ناخالص  يا بهرهحاشیه 

  حاشیه خالص بهره 
  ضریب تغییرات سهم صادراتی بر حسب مقصد  تنوع صادرات

  صادرات کاال: شاخص تمرکز  
  GDPکاالي صادراتی به   استقالل صادرات

  قدرت خارجی

  GDPتراز حساب جاري به 
  ذخایر به بدهی کوتاه مدت 

  واردات يها ماهطال به  يها منکل ذخایر 
  ها بحرانمعیار توانایی رژیم نرخ ارز به 

  بدهی خصوصی

ي متوسـط نـرخ رشـد سـه سـاله      هـا  منها  متوسط نرخ رشد سه ساله اعتبار داخلی توسط سپرده بانک
GDP  .  

  . GDPبه  BIS هاي گزارش مطالبات خارجی کل به استثناي بخش عمومی بانک
  .GDPها به  اعتبار خصوصی توسط سپرده بانک

ي ها من BISهاي گزارش  متوسط نرخ رشد سه ساله مطالبات خارجی به استثناي بخش عمومی بانک
  .GDPمتوسط نرخ رشد سه سال

 GDPطال به  يها منکل ذخایر   ذخایر
  GDPموقعیت سرمایه گذاري بین المللی به 

  )2013منبع: بورمن و همکاران (
  

توسعه و بازارهاي نوظهور و محاسـبات جدیـد    آوري براي کشورهاي درحال هاي شاخص تاب تخمین
دهد که کشـورهاي در حـال    خالصه شده است. نتایج نشان می 1براي کشورهاي توسعه یافته در نمودار 

 هـاي خـارجی تقویـت    شـان را در برابـر شـوك    آوري توسعه و بازارهاي نوظهور به طور قابل توجهی تـاب 
آوري کشورهاي توسعه یافتـه بـه خصـوص از     چنین نتایج حاکی از آن است که شاخص تاب اند. هم کرده
  ، بدتر شده است. 2003سال 
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 شاخص تاب آوري کشورها در مطالعه بورمن و همکاران .1نمودار 

 AWM يراهبرد میات جامعه ياقتصاد يآور شاخص تاب
میدلندز غربی بیشتر از مناطق دیگر انگلستان با کاهش شدید منطقه  2008به دنبال رکود اقتصادي سال 

 "آوري اقتصادي جامعه شاخص تاب"با عنوان   در محصول و افزایش نرخ بیکاري مواجه شد. این مطالعه
  کند: آوري اقتصادي براي منطقه است که تالش می ي شاخصی از تاب به دنبال ارائه

  بندي کند. اقتصادهاي محلی را شناسایی و رتبهآوري اقتصادي،  ) درجه کلی تاب1
  دهد.  آوري اقتصادهاي محلی متفاوت را ارائه  ) درجه تفاوت در تاب2
هـا،   آوري هر منطقه (براي مثال ساختارهاي اقتصادي، لیست مهـارت  ) عوامل اصلی مؤثر بر سطح تاب3

  کند.  تراکم شغل و ...) را شناسایی 
  ها را مشخص کند.  له) حق تقدم موضوعات و مداخ4
براي موضوعات در حـال   "هشدار زودهنگام"رو را جهت فراهم کردن  ) شرایط نظارت بر تغییرات پیش5

  ظهور فراهم کند. 
ــاب ــاخص ت ــه  ش ــه، دامن ــادي جامع ــاخص آوري اقتص ــاعی اي از ش ــاي اجتم ــه -ه ــادي را ک اقتص

کننـد، در بـر    حلـی را تعیـین مـی   آوري اقتصادي، اقتصـادهاي م  ي عواملی هستند که تاب کننده منعکس
گیرد. تجزیه و تحلیل اولیه در سطح مقامات منطقه محلی انجام شده است. پس از آن، جهـت بیـرون    می

آن را پنهان کند، تجزیه و تحلیـل دیگـري در    تواند یمهاي منطقه  هاي محلی که متوسط کشیدن تفاوت
  ها) انجام شده است.  اي محدودتر از شاخص سطح حوزه پارلمانی (با مجموعه
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  شاخص با استفاده از فرایند زیر ساخته شده است:
هاي مناسب در سه حوزه گسترده اقتصادي، بـازار نیـروي کـار و اجتمـاعی      گام اول: تعدادي شاخص

آوري اقتصـادي از   شوند. هدف تعیین این موضوع است که آیا ریسک تاب ربندي میانتخاب شده و ساختا
گیرد. براي مثال، داشتن درجـه بـاالي اشـتغال تولیـد بـا       می تینشاعملکرد خوب یا بد روي هر شاخص 

  هایی دارد.  محور نیز ریسک هاي دانش هایی همراه است اما داشتن نسبت پایین اشتغال  در بخش ریسک
شـود. بـه هـر     ها، عملکرد هر ناحیه محلی محک زده می هاي شاخص آوري داده م: بعد از جمعگام دو
  شود.  اي بین صفر و یک بسته به موقعیتش بین بدترین و بهترین در منطقه، اختصاص داده می ناحیه نمره

هـا وزن   گام سوم: هنگامی که نمره هر شاخص در هر ناحیه تعیین شد، سپس در هر حـوزه شـاخص  
ي اقتصادي، بازار نیروي  هاي وزنی جمع شده و سپس بین صفر و یک براي سه حوزه شوند. نمره اده مید

  شود.  کار و اجتماعی مجدداً نمره تعیین می
اي تعیـین   هاي سه حوزه هر ناحیه محلی جمع شده و بین صفر و یک مجـدداً نمـره   گام چهارم: نمره

  شود که نمره شاخص کلی است.  می
شـوند. هرچـه نمـره شـاخص کـل       بندي می هاي سه حوزه رتبه نمره شاخص کلی و نمره گام پنجم:

  آوري کمتر است.  آورتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد، تاب اي به صفر زدیکتر باشد، اقتصاد تاب ناحیه

  تجزیه و تحلیل سطح مقامات منطقه محلی  - آوري اقتصادي چارچوب شاخص تاب .16جدول 
  وارد شدن شاخصدلیل   شاخص  حوزه

 اقتصاد

GVA  هر فرد (معیار تولید
  ي جمعیتش داللت بر مقیاس/ وزن اقتصاد نسبت به اندزه  ارزش افزوده فرد)

داللت بر این دارد که آیا شرایط محلی و فرهنگ، کارآفرینی را تشویق کـرده و    نرخ ثبت تجارت جدید
  اغلب شاخصی از نوسان بخش خصوصی است.  

بر پایه محل نسبت اشتغال 
  کار در بخش عمومی

هـاي قابـل توجـه در سـطوح اشـتغال در       این بخشی است که احتمـاالً کـاهش  
توانـد   اوقـات مـی   بینـد و نماینـده گـاهی    مـدت مـی   مدت را نسبت به میان کوتاه

  هاي اشتغال بخش خصوصی را جایگزین کند.  فعالیت

نسبت اشتغال برپایه محل 
کار در بخش خصوصی، 

  محور انشهاي د بخش

آورند و کارگران بـا   وجود بهباالتري را به  GVAها تمایل دارند که  این بخش
چنین تمایل دارند که نسبت به  ها هم درآمد باالتر و مهارت باالتر داشته باشند. آن

پذیر  ها کمتر آسیب مدت در تقاضا و رقابت با هزینه پایین از خارجی تغییرات کوتاه
  باشند. 

  

برپایه محل  نسبت اشتغال
  کار در تولید

هاي آینده  این بخش یک کاهش بلندمدت در سطوح اشتغال که احتماال در سال
  ادامه دارد را دیده است. 

پرداخت هفتگی ناخالص 
  برپایه محل کار

  کند   هاي محلی است فراهم می یک پراکسی براي سطوح درآمد که حاصل شغل
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   .16ادامۀ جدول 
  وارد شدن شاخصدلیل   شاخص  حوزه

بازار 
نیروي 

  کار

 ILOنرخ بیکاري 

هاي باال، ناسازگازي شدیدي بین عرضه و تقاضاي بازار نیروي کار محلی  نرخ
  دهد.  در اقتصاد محلی را نشان می

  نرخ اشتغال در سن کار
نسبت مدعیان کارجویی براي 
کمک هزینه با ادعاي بیش از 

  ماه 12

با نسبت جمعیت در سن کار 
  هیچ مدرك تحصیلی

هاي اشتغال در حال کاهش براي مردمی با هیچ مدرك  ي اخیر با نرخا رونده
رود که با حرکـت اقتصـاد بـه سـمت      تحصیلی همراه بوده است و انتظار می

  هایی با ارزش افزوده باالتر، ادامه پیدا کند.  تکنولوژي باالتر، فعالیت
نسبت جمعیت در سن کار با 

مدرك  +NVQ 4سطح 
 تحصیلی

اي که عرضه نیروي کار محلی شامل کارگران دانشی اسـت را نشـان    درجه
نسبت ساکنان استخدام شده   دهد. می

  در مشاغل دانشی

  اجتماعی

پرداخت هفتگی ناخالص 
  برپایه محل اقامت

  کند. یک پراکسی براي سطوح درآمدي فراهم می  
جایی که پرداخت به ساکنین به طور قابل توجهی کمتـر از پرداخـت برپایـه    
محل کار است، اقتصاد محلی اغلب تقاضاي محدود براي مشاغل بـا درآمـد   

افراد را مجبور به رفت و آمد کرده و  تواند یمباالتر و مهارت باالتر دارد. این 
  هاي شدید اقتصادي و اجتماعی شود. باعث نابراري

تفاوت بین پرداخت به 
ساکنین محلی و پرداخت 

هفتگی ناخالص برپایه محل 
کار (براي مثال پرداخت به 

ي پرداخت ها منساکینن 
  برپایه محل کار)

نسبت جمعیت در سن کار با 
  DWPدعوي سودهاي 

آمدهاي پایین و موانع دسترسی به اشتغال را  پذیري جامعه به در درجه آسیب
  .دهد یمنشان 

نسبت ساکنینی که در منطقه 
  کنند. کار می

دهد که اقتصاد محلی تعداد و نوع کافی شغل براي مردم  اي را نشان می درجه
دهد تا چه  کند (این نشان نمی محلی کسانی که در اشتغال هستند فراهم می

هـاي بـاال روي هـر دو     آمد وابسته اسـت). نمـره   و حد اقتصاد محلی به رفت
هاي کافی فراهم کرده و نمره پـایین نشـان    که شغلدهد  شاخص نشان می

هاي کافی براي مردم محلی فراهم کند  تواند شغل دهد اقتصاد محلی نمی می
آمـد بـه نـواحی دیگـر      و هایی را با رفت (جایی که مردم توانا هستند که شغل

  بدست آورند).

  تراکم شغل

نسبت جمعیت در سن کار 
کسانی که از نظر اقتصادي 

خواهند  غیرفعال هستد اما می
  کار کنند.

هاي قابل توجهی از مردم محلی وجود دارد  دهد که نسبت جایی را نشان می
توانند با حمایت مناسب براي غلبه کردن بر موانع موجود اشتغال، بـه   که می

  عرضه بازار نیروي کار محلی بپیوندند. 
  AMW 2010منبع: تیم تحقیقاتی 
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 1اقتصاد منطقه یورکشایرآوري  شاخص تاب
بر اقتصادهاي محلی تهیه شد.  2008این شاخص بر اساس طرح تحقیقاتی سنجش آثار بحران اقتصادي 

هایی را از رکودهـاي اقتصـادي گذشـته جهـت شناسـایی اقتصـادهاي        هدف مطالعه این است که درس
آوري  توسـعه شاخصـی از تـاب    هاي کلیدي این مطالعه، آورتر منطقه یورکشایر بیاموزد. یکی از بخش تاب

منطقـه شـهري در    13است که عالیمی از قـدرت اقتصـادهاي محلـی در انگلسـتان و مفـاهیم توانـایی       
کند. البته در این گـزارش توضـیحی از    اند، ارائه می انگلستان را که در مقابل رکود اقتصادي مقاومت کرده

  پردازد.  همیت و ابعاد آن میکند و تنها به معرفی ا شناسی ساخت شاخص ارائه نمی روش
تواند با ضعف شناسایی شـده   تواند آزمون کند سیاست اقتصادي موجود تا چه حد می این شاخص می

دهد تا موضـوعاتی کـه    اندازي به مقامات محلی می در محیط اقتصادي در حال تغییر برخورد کند و چشم
، موقعیـت جـاري    ، هدف قرار دهند. شاخصدهد شان را تحت تاثیر قرار می قدرت و ضعف اقتصادي ناحیه

چنـین   آوري اقتصـادي منـاطق مختلـف و هـم     ب تواند جهت مقایسه تـا  هر منطقه را مشخص کرده و می
  آوري در طول زمان استفاده شود.  تغییرات در تاب

توانایی بازیـابی   -1اوري اقتصادي دو جنبه مرتبط به هم  در اینجا نیز گام نخست تعریف مفهوم تاب
باشـد.   توانایی ایستادگی در مقابل آثار شوك( جذب شـوك) مـی   -2از شوك اقتصادي: مقابله با شوك و 
  شود:  گیري می حوزه اندازه 6آوري اقتصادي از طریق  شناسایی عوامل کلیدي شاخص تاب

هـاي اقتصـادي معمـوالً باثبـات و اشـتغال در       ) ترکیب بخشی: درجه تنوع اشـتغال، اشـتغال در بخـش   1
  گیرد.  هاي دانش محور را در بر می بخش

) نیروي کار: تاکید روي کیفیت سرمایه انسانی، نقش مهاجرت در هموار کردن تقاضا براي نیـروي کـار   2
  محلی و کارکرد مؤثر بازار کار محلی است.  

  دارد.   ) کارآفرینی: تشخیص اهمیت پایه تجارت پویا که توانایی واکنش به شرایط اقتصادي در حال تغییر را3
مدت ممکن است باعث مشکالت اقتصـادي محلـی    هاي منفی کوتاه ) بازار کار: این که تا چه حد شوك4

  کند.  بلندمدت شود را منعکس می
  کند.  ها و زیرساخت: اهمیت زیرساخت استراتژیک در حفظ مزیت رقابتی را منعکس می ) دارایی5
و بازارهـاي نیـروي    تر بزرگمربوط به اقتصادهاي  هاي تجمع ) مقیاس و نزدیکی: اثرات ناشی از صرفه6

  کند.  هاي دیگر دسترسی دارند را بررسی می اي که ساکنان (تجار محلی) به صرفه کار و درجه

  بندي  جمع
آوري مـورد بحـث    مفهوم نوین اقتصاد مقاومتی که فراتر از آن چیزي است که در جهان تحت عنوان تاب

                                                        
1. Yorkshire 
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به رویکردي براي مقابله بـا شـرایط تحـریم و مقابلـه بـا دشـمن تنـزل داده        است، در داخل نیز گاه تنها 
پـذیري مطـرح    ها و انعطاف آوري که خود مفهوم نوینی است به معنی توانایی مقابله با شوك شود. تاب می

است و به دنبال مخاطراتی که بسیاري از کشورها را در جهانِ جهانی شده امروزین مورد تهدید قـرار داده  
شان را نابود ساخته، مورد اقبـال مجـامع    ها را از مسیر رشد خود منحرف کرده یا دستاوردهاي توسعه نو آ
آوري و قرابـت آن بـا    ها قرار گرفته است. این مطالعه به معرفـی ابتـدایی مفهـوم تـاب     المللی و دولت بین

هـایی   اي ساخت شاخصهاي جهانی بر تالش نیتر اي از مهم اقتصاد مقاومتی پرداخته و به سپس خالصه
تواند  آوري را ارائه کرده است. این مطالعه می جهت سنجش وضعیت و روند حرکت جوامع در راستاي تاب

سـازي در ایـن زمینـه     شـدن شـاخص   هم به توسعه گفتمان و مفاهیم نو در اقتصاد مقاومتی و هم به غنی
  کند.  کمک 

درت مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصـاد  افزایش قهاي کلی اقتصاد مقاومتی،  سیاست 12در بند 
پـذیري مطـرح کـرده اسـت.      هاي دیپلماتیک پیوند داده و مقاومت را در کنار انعطـاف  را به فعالیت کشور
آوري نیز وجود داشت و تمایل بـه سـاخت شـاخص چندبعـدي در تمـامی       گیري تاب اي که در اندازه نکته

آوري  تـاب هایی بود که منجـر بـه    خورد. اتخاذ چنین رویکردي به دلیل تعدد ویژگی مطالعات به چشم می
اند کـه   آوري است. لذا محققان به درستی به این نتیجه رسیده شدند و نیز ماهیت سیستمی ویژگی تاب می

آوري را سنجش کرد و بـه دنبـال    توان تاب تنها با یک متغیر و یا حتی چند متغیر از یک حوزه خاص نمی
  آوري ارائه دهند.  قیق از تابهاي مختلف برآمدند تا شاخصی جامع و د ها و ویژگی بندي سیستم دسته

اي حاکی از آن اسـت کـه مطالعـات     آوري در سطوح ملی و منطقه گیري تاب هاي اندازه مرور شاخص
هـاي متنـوعی    گیرند. این تنوع بـه نگـرش   گیري آن در نظر می هاي متفاوتی را براي اندازه مختلف، جنبه

د دارد. از همین رو در ابتدا تعریف نسبتاً رایـج و  هاي عملی وجو آوري در جنبه گردد که از مفهوم تاب برمی
رغم اجمـاع کلـی در تعریـف مفهـوم      آوري مورد اشاره قرار گرفت. مشاهده گردید که علی هاي تاب جنبه
یک ویژگی سیستمی که در شرایط تنش عملکـرد اصـلی سیسـتم را حفـظ      عنوان بهآوري اقتصادي  تاب
هاي آشنایی  ها گرفته تا شاخص هاي مختلفی از مصاحبه وري روشآ گیري تاب کند در عمل براي اندازه می

هـا سـنجش مقاومـت و     هاي مشترك شاخص گیرند. اما ویژگی چون رشد اقتصادي مورد استفاده قرار می
  پذیري در کنار هم و توجه به ابعاد مختلف است. انعطاف
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  اندازي بورس نفت در ایران جویی در عدم راه نقش پدیده رانت

  ***محمد عباسی، **حسین میرشجاعیان حسینی، *حمید ابریشمی

  چکیده
کـاالیی اسـتراتژیک    عنـوان  بـه طوري کـه   باشد؛ به ترین کاالهاي قرن حاضر می نفت یکی از با ارزش

هـاي شـدیدي از سـوي کشـورهاي      شناخته شده و هر تهدیدي در ایـن حـوزه، سـبب ایجـاد واکـنش     
یک پـارامتر اثرگـذار در    عنوان بههاي اخیر قیمت نفت  گردد. لذا در سال تولیدکننده و مصرف کننده می

هاي بزرگ نفتی جهان که بیشترین  هاي جهانی مطرح بوده است. با این وجود، بورس ها و برنامه تحلیل
نمایند، عمدتاً در کشورهاي مصرف کننده  هاي جهانی این ماده ارزشمند ایفا می تأثیر را در تعیین قیمت

 مسـئله هـاي خـاص ایـران در حـوزه نفـت و گـاز،        اند. در این راستا، با عنایت به مزیـت  نفت واقع شده
گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است  دنظر سیاستهاست م اندازي بورس نفت در این کشور سال راه

سـزایی در افـزایش    ، نقـش بـه   شده تا این طرح، در صورت اجراي صحیح و حساب شود یمبینی  و پیش
طـرح   رغـم تصـویب   اقتدار سیاسی و اقتصادي ایران در منطقه و جهان ایفا نماید. با ایـن وجـود، علـی   

توسط شـوراي بـورس و تأکیـد بـر آن در قـوانین       1384رماه بورس نفت، گاز و پتروشیمی ایران در تی
هاي کالن اقتصاد مقـاومتی مبنـی بـر ایجـاد تنـوع در       برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز ابالغ سیاست

طور جدي به مرحله اجرا قدم نگذارده است. با توجه  ، همچنان این طرح بهنفت و گازهاي فروش  روش
باشد، به نظـر   لی بازارهاي بورس ایجاد شفافیت در فضاي معامالت میهاي اص به اینکه یکی از رسالت

جـویی در ایـن بـازار فعالیـت      اندازي بورس نفت ایران براي اشخاصی کـه بـا انگیـزه رانـت     رسد راه می
جویی بیشـترین   رانت  نمایند مطلوب نباشد. براي این منظور در تحقیق حاضر، این فرضیه که پدیده می

شود. لذا در گام اول،  اندازي موفق بورس نفت در کشور داشته است، مورد آزموده می راه تأثیر را در عدم
گردد. در ادامـه   جویی در آن بررسی می فرایندهاي موجود صنعت نفت کشور و امکان رخداد پدیده رانت

تنـی بـر   انـد، مب  اندازي بورس نفت خام پایدار در کشور دخالت داشـته  ترین عواملی که در عدم راه اصلی
بندي و نهایتاً میزان اثرگذاري این عوامـل بـا اسـتفاده مـدل      مصاحبه با خبرگان حوزه استخراج و دسته

 شود.  دهی می ) با یکدیگر مقایسه و وزنAHPتحلیل کیفی سلسله مراتبی (
جـویی، مـدل تحلیـل کیفـی      اقتصاد مقـاومتی، بخـش عمـومی، بـورس نفـت، رانـت        :ها کلید واژه

 مراتبی. سلسله

                                                        
  استاد اقتصاد دانشگاه تهران.  *

  استادیار اقتصاد دانشگاه تهران. **
  کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران.  ***
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 مقدمه
سال گذشته، بیشترین حجم معامالت  20باشد و در خالل  ترین کاالهاي قرن حاضر می نفت یکی از باارزش

 عنوان بهطوري که به دلیل اهمیت فراوان آن  ) به1386بازار جهانی را به خود اختصاص داده است؛(بغزیان، 
توان موتور محرك صنعت در کشورهاي مختلف  شود. این مایع سیاه را می کاالیی استراتژیک شناخته می

الخصوص کشورهاي صنعتی دانست. به همین سبب است که هر تهدیدي در حوزه نفت و گاز و  جهان، علی
گردد؛  ده میهاي شدیدي از سوي کشورهاي تولیدکننده و مصرف کنن هاي آن، سبب ایجاد واکنش فراورده

ي رخ داده ها جنگاي که از دیرباز، نفت محلی براي مناقشات بین المللی بوده است و در بسیاري از  گونه به
 ).1391ارزشمند را به وضوح مشاهده نمود. (هرورانی،   ردپاي این ماده توان یمدر سده اخیر 

هـا و   امتر مهـم در تحلیـل  یـک پـار   عنـوان  بـه نماید که قیمـت نفـت    با این مقدمه دور از ذهن نمی
اي که کشورهاي تأثیرگـذار در تعیـین قیمـت جهـانی ایـن مـاده        هاي جهانی دخیل باشد؛ به گونه برنامه

باشـند. بـا ایـن وجـود حـائز اهمیـت اسـت کـه          مند مـی  اي بهره ارزشمند، از رانت سیاسی قابل مالحظه
انـد،   اي مصرف کننده نفـت واقـع شـده   هاي نفتی بزرگ دنیا مانند نیویورك و لندن، که در کشوره بورس

گذاري و کنترل نوسانات قیمتی این صنعت پراهمیت را به نفع خود در دست دارنـد. لـذا ایـن     نبض قیمت
گذاري نفـت و   باشد، در حوزه قیمت دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان می نیتر بزرگ، ایران را که از مسئله

  است. کننده نفت قرار داده طراحی شده در کشورهاي مصرفگاز، به نوعی تحت سلطه و مطیع ابزارهاي 
 هیدروکربور استحصال قابل ذخیره بشکه میلیارد 154.58 از بیش داشتن با ایران کشور گر،ید يسو از

 کشورهاي ترین عمده از یکی طبیعی، گاز استحصال قابل ذخیره مترمکعب تریلیون 33.62  همچنین و مایع
 شمار به ایران اقتصاد يها تیمز نیتر یاصل از یکی صنعت، نیا عالوه به. باشد یم جهان انرژي کننده تأمین
 شود؛ یم گرفته نظر در يکشور کالن يها يزیر برنامه و ها استیس در کشور اقتصاد شرانیپ عنوان به و رفته

 پیشـبرد  در یاساسـ  نقش و شود یم تأمین نفت بخش از کشور کل بودجه از يا عمده بخش که طوري به
 و هـا  يهمکـار  توسـعه  طریق از کشور ملی امنیت تضمین و ایران اسالمی جمهوري اقتصادي دیپلماسی
  .)www.nioc.ir(دارد عهده بر را یالملل بین و يا منطقه تعامالت

کـالن اقتصـاد    هـاي  هاي ویژه ایران در حوزه نفتی و با عنایت بـه سیاسـت   در این راستا وجود مزیت
هاي فروش نفـت   زایی اقتصادي و نیز ایجاد تنوع در روش مقاومتی که کشور را به اکتساب شاخصه درون

اندازي  گذاري نفت خام از طریق راه سازي امتیاز قیمت هاي تالش براي بومی نماید، بارقه و گاز ترغیب می
هاست  شده چنین بازاري که سال صحیح و حساباندازي  سازد. راه بازار مستقل نفتی را به اذهان متبادر می

گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است، ایـن پتانسـیل را داراسـت تـا نقـش بسـزایی در        مدنظر سیاست
سـازي و   افزایش اقتدار سیاسی و اقتصادي ایران در منطقه و جهان ایفا نموده و سهم کشور را در تصـمیم 

 .تر نماید مدیریت صنعت نفت جهان پررنگ
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هاي ممتاز ژئواستراتژیک ایران از جمله موقعیت استثنایی کشور بـه   عالوه بر موارد اخیرالذکر، ویژگی
 40درصد منابع نفـت و   70لحاظ تأمین امنیت انرژي جهان، قرار گرفتن در مرکز بیضی انرژي(که شامل 

آفرقـا و اروپـا، اهمیـت    ) و قرار گرفتن در محلّ تالقـی سـه قـارة آسـیا،     باشد یمدرصد ذخایر گاز جهان 
  .)www.nioc.ir(نماید اندازي چنین بورسی را براي کشور دو چندان می راه

هـاي ویـژه دیگـري از     ایران را از منافع و فرصت تواند یماز سوي دیگر راه اندازي بورس نفت ایران 
ریـزي اقتصـادي، افـزایش میـزان تقاضـا و تعـداد        رنامهجمله: شفافیت بیشتر قیمت در حوزه نفت، ثبات ب

ي خارجی در کشور، ارتقاي درآمدهاي نفتی کشـور، تـأثیر   ها يگذار خریداران نفت ایران، گسترش سرمایه
ي شـغلی  هـا  فرصتبر ورود بخش خصوصی به این حوزه در کشور، کاهش ریسک معامالت نفتی، ایجاد 

ي نفتی و بانکی از طریق گسترده کـردن تعـداد خریـداران    ها میتحرالخصوص بی اثر نمودن  جدید و علی
 مند سازد. ) بهره1391نفتی و استفاده از ارزهاي جایگزین دالر(هرورانی، 

  بازار بورس نفت خام ایران 
یک ابزار کارا در راستاي نیل بـه بـازار رقابـت کامـل      عنوان بهامروزه بورس توانسته است جایگاه خود را 

هاي مبادالتی بهره برده است. نفت نیز از جمله  در این راه از سالح شفافیت و کاهش هزینه اثبات نماید و
باشد. بازار کاغذي نفت نیـز   کاالهایی است که همزمان از بازارهاي نقدي و کاغذي پررونقی برخوردار می

باشد  ه و معاوضه میهمانند بسیاري از کاالهاي دیگر مشتمل بر انواع قراردادهاي سلف، آتی، اختیار معامل
هاي نفتـی حـال    گیرند. از جمله معتبرترین بورس که در بازارهاي بورس و فرابورس مورد استفاده قرار می

توان به بورس بین المللی نفت خام لندن، بورس نفت نیویورك، بـورس نفـت سـنگاپور،     حاضر  جهان می
  ).1386بازار نفت دوبی و بورس کاالهاي توکیو اشاره نمود(آذري، 

در  مسـئله با عنوان شدن این  1379در این راستا تشکیل بورس نفت در ایران براي اولین بار در سال 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در دسـتور کـار    95ماده 

امـه چهـارم و الـزام    در قـانون برن  مسـئله وزارت نفت قرار گرفت؛ هرچند که علیرغم تأکید ضرورت ایـن  
هاي کالن اقتصاد مقاومتی همچنـان ایـن طـرح بـه طـور       هاي فروش نفت در سیاست سازي روش متنوع

  ).1391جدي به مرحله اجرا قدم نگذاشته است(هرورانی، 
ي فراوانی صورت پذیرفته و مقاالت زیادي به چـاپ  ها بحثاندازي بورس نفت  در زمینه علل عدم راه

بنـدي نمـود. از    طبقـه » زا درون«و » زا بـرون «توان به اختصار در دو دسته  امل را میرسیده است. این عو
توان بـه   اندازي بورس نفتی در کشور می زا(درون سیستمی) دخیل در عدم راه ترین عوامل درون جمله مهم

 اقتصـادي  مطالعـات  اقتصـادي، فقـدان   مدیریت بودن دولتی و کشور اقتصاد بر دولتی بخش باالي سهم
 و فنی اقتصادي، هاي زیرساخت مالیاتی، فقدان قوانین الخصوص علی داخلی مقررات و قوانین الزم، ضعف
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 مربوط اي و گمرکی و ضعف ساختار تجارت الکترونیک، محدودیت بیمه هاي پوشش نظیر مناسب فناوري
انـرژي،   مالتمعـا  بازارهاي زمینه در متخصص انسانی نیروي کمبود و انجام معامالت، ضعف  ضمانت به

 در کشـوري  مسـئولین  سـوي  از جـدي  عـزم  کشور و نیز نبود صادراتی و ارزي قوانین در موجود نارسایی
  ).1391طرح اشاره نمود(ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  اجراي
انـدازي موفـق    زا) را نیـز در عـدم راه   عالوه در برخی از مطالعات انجام گرفته، مسائل بیرونی(بـرون  به

 تولید محدودیت با مرتبط يها چالشتوان به  اند. از جمله این موارد می بورس نفت در کشور دخیل دانسته
المللـی   ستم شبکه بـین سی به دسترسی به مربوط اپک، مشکالت مصوبات با ارتباط در خام نفت عرضه و

 در موجـود  سیاسـی  مسـائله  و منطقـه  مناقشـات  بـانکی، تـاثیر   و تجـاري  نظـام  در 1ارتباطات بین بانکی
 اسـتقبال  عـدم  بـورس، احتمـال   عملکـرد  بـر  ایـران  خـارجی  يها استیس و تصمیمات خاورمیانه، اثرات

 و شـرعی  هـاي  محدودیت اپک و نیز وجود تضعیف از نگرانی فضاي ایجاد دلیل به اپک عضو کشورهاي
  ).1391بورس اشاره نمود(ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  آتی معامالت فقهی موانع

اندازي چنین بورسی در کشور که انجام مطالعات تـوجیحی و   با عنایت به تصویب قوانین الزام آور راه
آور  پـذیر و بعضـاً الـزام    کـان هـاي ذیـربط ام   تحلیلی و نیز برطرف نمودن موانع فنی طرح را براي دستگاه

هاي اخیر در کشور،  هاي فناوري اطالعات در سال نماید، و از سوي دیگر، گسترش و توسعه زیرساخت می
گردد که وجود رانت فراوان در فضـاي سـنتی بـازار نفـت کشـور بـراي گروهـی از         این فرضیه مطرح می

نفت ایران باشد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه      نفعان این حوزه علت اصلی عدم آغاز به کار مطلوب بورس ذي
تواند سبب کاهش برخی  اندازي بورس نفت به دلیل ایجاد شفافیت در فضاي معامالت نفتی کشور، می راه

هاي موجود در این بازار گردد. لذا قابل تصور است که منتفعین از بازار سنتی و غیرشفاف موجـود،   از رانت
  اندازي آن نمایند. وده، منابع خود را معطوف جلوگیري از راهاز وقوع چنین رخدادي احساس خطر نم

  مبانی نظري
 جویی تعریف رانت

ابتـدائاً در پـارادیم کالسـیکی تعریـف       شود. رانـت  بها و کرایه تعریف می به لحاظ لغوي رانت، اجاره، اجاره
شـود.   نهادي خیرخواه و بدون دخالت مخـرب در اقتصـاد نگـاه مـی     عنوان بهگردید. در این فضا به دولت 

در ایـن راسـتا ریکـاردو    نمود.  »رانت« بود که اقدام به گسترش واژه یدانان اقتصاد نیاز اول کاردویر دیوید
رانت یا بهره مالکانه را مازادي بیش از مقدار مورد نیاز یک واحد تولید براي صاحب منبع(یا همان زمـین)  

  خواهد بود. تر مرغوبهاي  ) که نتیجه آن افزایش حاشیه سود مالکان زمین1383ند(رنانی،دا می
شد. اما به مرور کـاربرد ایـن مفهـوم     در ابتدا رانت تنها به پرداخت ناشی از استفاده از زمین اتالق می

                                                        
1. Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) 
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باشـد   ها هیهمسافزایش پیدا کرد و هرگونه امکان کسب درآمد که ناشی از امتیازات انحصاري، مجوزها و 
الخصوص پس از زمان کینز که نقش دولـت در دسـتکاري اقتصـاد     ). علی1383را در بر گرفت(ابریشمی، 

جویی نیز از اهمیت دوچندان برخوردار گردید. زیرا براي دولت این امکـان   رانت و رانت مسئلهنمایان شد، 
هایی از اقتصاد ایجـاد کـرده و از ایـن     هایی در بخش گذاري و وضع قواعد، محدودیت مهیا بود تا با قانون

  طریق زمینه را براي بروز انواع رانت فراهم نماید.
عنـوان   اي که از حالت یک واحد مستقل فراتر رفت و بـه  به مرور نگاه به دولت نیز تغییر کرد. به گونه

(مکچنسـی،  اي از اشخاص که هرکدام به دنبال حداکثرسازي منافع خود بودند در نظر گرفته شد مجموعه
دهنـده رانـت و انحصـارات نبـود؛ بلکـه خـود        ). در این دیدگاه دولـت تنهـا یـک نهـاد تخصـیص     1987

ها  گذاري و یا اجراي سیاست گذاري، قاعده هاي دولتی نیز از یک رانت قابل توجه در حوزه قانون شخصیت
  گرفت.   برخوردار بودند که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ها در  هایی براي حفظ و ایجاد رانت توان متصور بود که انگیزه ریف ارائه شده در باال میبا توجه به تعا
هاي غیرقانونی   اي از فعالیت تواند دامنه هاي مختلف وجود داشته باشد. این اقدامات می جامع از طرف گروه

ي و تبلیغـات را از  هاي قـانونی همچـون البیگـر    دهی و یا اعمال زور را از یک طرف و فعالیت مانند رشوه
ها که در آن گروه مشخصی به منظور ایجـاد، حفـظ و یـا     طرف دیگر در بر گیرد. به مجموعه این فعالیت

هـاي حـاکمیتی انجـام     تغییر امتیاز انواع انحصارات و یا حقوق قانونی، در راسـتاي قـانع نمـودن دسـتگاه    
  ).76: 2012گردد(باتلر،  جویی اتالق می دهد، رانت می

  هاي اجتماعی آن رانت و هزینهانواع 
تواند بـه طـور    گردند. این محدودیت بعضاً می ها عمدتاً در اثر ایجاد یک محدودیت در بازار ایجاد می رانت

اي  هاي مصنوعی که بخش عمـده  مثال رانت ریکاردویی) و یا ساختگی ایجاد گردد. رانت عنوان بهطبیعی(
هاي نادرست دولت در محـیط اقتصـادي    دتاً در زمان دستکاريیابد، عم ها را به خود اختصاص می از رانت

هـاي اقتصـادي منجـر     هایی براي دستیابی آزاد اشخاص جامعه بـه فعالیـت   که به ایجاد شدن محدودیت
). به همین سبب است که در کشورهایی که ابعاد دولـت در  26: 1987شود(تولیسون،  گردد، نمایان می می

گـردد،   صوص به سبب وجود منابع طبیعی گسترده در اختیار دولت) وسیع میالخ آن به دالیل متفاوت(علی
رود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که بـه سـبب    جویی به مراتب باال می احتمال مشاهده پدیده رانت

هاي این بلیه اجتماعی دسـت   وجود نهادهاي ناکارا و موقعیت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ویژه، با آسیب
  باشد. ریبان میگ به 

در مجموع رانت موجود در جامعه به چندین بخش از جمله رانت انحصاري، رانت منابع طبیعی، رانـت  
گـردد.   نظارتی و مدیریتی، رانت اطالعات، رانت فراگیري و رانت حاصل از انتقاالت سیاسـی تقسـیم مـی   
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باشـد؛ هرچنـد کـه در      دولتی مـی برخی از این موارد مانند: رانت انحصاري و رانت انتقاالت سیاسی کامالً
گیري و تقویت رانت نقـش اساسـی ایفـا نمایـد. رانـت انحصـاري        تواند در شکل سایر موارد نیز دولت می

گـردد.   گیري بازار انحصاري ایجاد می ترین شکل رانت است که در اثر اعطا انواع امتیازات و شکل عمومی
یاز از گروهی به گروه دیگر و یا محـدود کـردن گروهـی بـه     با این وجود، گاهی از اوقات با انتقال یک امت

  ).1986نامند(خان،  گیرد که آن را رانت انتقاالت سیاسی می نفع گروه دیگر نیز رانتی شکل می
الذکر، وضع قوانینی بـه منظـور صـدور مجـوز      هاي فوق هاي ایجاد رانت ترین روش از جمله مشخص

ها به  باشد. در این فضا، بخشی از هزینه ولیدات نهایی صنعت میها به صنعت و محدود کردن ت ورود بنگاه
گردد(هزینـه   سبب زیان رفاهی ایجاد شده حاصل اعمال محدودیت از بین رفتـه و نصـیب گروهـی نمـی    

جویـان بـه منظـور تصـاحب رانـت حاصـل از اعمـال         ). از سـوي دیگـر رانـت   1987)(تولیسون، 1هاربگر
نماید کـه مجمـوع    ) اثبات می1980تا منابعی را هزینه نمایند(توالك ،هاي ساختگی، نیاز دارند  محدودیت

هاي انجام گرفته توسط متقاضیان رانت، دقیقاً برابر با افزایش رفاه تصـاحب کننـدگان نهـایی ایـن      هزینه
ها که همانند زیان هاربگر در فرایند اختصاص رانت از بین رفته و از دسـترس   رانت خواهد بود. این هزینه

  باشد. جویی یا هزینه توالك موسوم می گردد به هزینه رانت ج میخار
دهـد. در ایـن    تغییرات نقطه تعادل بازار عرضه و تقاضا را در اثر وقوع یک انحصار در بازار نشان مـی 

ي اجتمـاعی   باشـد، هزینـه   مـی  IIو  Iهاي هاربگر و توالك بـه ترتیـب معـادل سـطوح      شکل که هزینه
(مجموع هزینه تـوالك و هزینـه رفـاه از دسـت رفتـه       PMACPCتوان معادل ذوزنقه  جویی را می رانت

  ).1987حاصل از انحصار یا هزینه هاربرگر) در نظر گرفت(تولیسون، 
 از سوي دیگر، در فرایند تخصیص رانت براي یک گروه مشخص، به سبب اینکه عمدتاً با سلب رانت

هـایی بـه منظـور اجتنـاب از      از گروهی دیگر همراه خواهد بود، گروه در معرض خطر، اقدام صرف هزینه
ها که بخشی از آن به مقامات دولتی منتقل گردیده  نماید. این هزینه کاهش میزان رانت در اختیار خود می

و ... باشـد، هزینـه    تواند شامل البـی کـردن، مـذاکره کـردن، رشـوه دادن      رود و می و بخشی به هدر می
    شود(همان). محافظت از رانت گفته می

کنند. یکـی   جویی استفاده می سوي بازي رانت نیز، مقامات دولتی قالباً از دو ابزار به منظور رانت در آن
گـردد. ایـن نـوع     اي ایجـاد مـی   به نفع عـده  2هاي جدید ها و محدودیت از این ابزارها از طریق ایجاد رانت

هاي سنتی تشکیل کارتل دارد؛ با این تفاوت که در اینجا حکومـت   شباهت زیادي به مدل تخصیص رانت
هاي سیاسی را  نماید. در صورتی که وجود رانت هاي ضدرقابتی را به جامعه تحمیل می است که محدودیت

ا ایجـاد  هاي مورد عالقه متقاضیان آن در نظر بگیـریم، لـذ   دهی و دستیابی به رانت هزینه سامان عنوان به
  ).1987کنندگان این رانت نیز در قبال انجام آن متقاضی دریافت مبالغی خواهند بود(مکچنسی، 

                                                        
1. Harberger Cost 2. Rent-Creation 
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 )27: 1987،سونیتول(يانحصار مقررات وضع هنگام در رفاه راتییتغ یبررس .1شکل 

  
توانـد گلوگـاه مناسـبی بـراي      ، نیز می1اند هایی که قبالً وجود داشته سوي دیگر تهدید ابطال رانتاز 

مقامات دولتی به منظور ایجاد محدودیت براي بخش خصوصی و لـذا کسـب درآمـد از متقاضـیان رانـت      
مـدار در ایـن خصـوص در دسـت دارد، لغـو قـوانین و        ابزاري که سیاست نیتر یاصلمذکور باشد(همان). 

باشد که قبالً در راستاي منافع بخش خصوصی وضع شده است. زیـرا در صـورت فسـخ ایـن      مقرراتی می
قوانین، برخورداران از این رانت متضرر گردیده و لذا حاضرند مبلغی را به طور مکرر به منظـور حفاظـت از   

  نمایند.  رانت خود پرداخت
 Sهاي محدود کننده صنعت(انتقال منحنی عرضه بـه از   درصورت اعمال سیاست به مسئلهبراي درك بهتر 

گردنـد. لـذا ایـن مسـاحت را      برخـوردار مـی   IIو  Iاي معادل اختالف دو سطح  هاي تولیدي از بهره ) بنگاه’Sبه 
ها حاضرند به منظور اعمال ایـن قـانون بـه     نگاهحداکثر هزینه پرداختی در نظر گرفت که این ب عنوان بهتوان  می

برخوردار  OADهاي تولیدکننده از ابتدا از مازادي معادل مثلث  سیاستمداران پرداخت نمایند. از سوي دیگر بنگاه
تواند تولیدکنندگان را با زیان رفاهی معـادل ایـن سـطح مواجـه      گذار با تهدید لغو رانت موجود می اند و قانون بوده
گـذار   داند. در نتیجه تولیدکنندگان مایلند براي حفاظت از این رانت، حـداکثر بـه همـین میـزان بـه قـانون      گر می

باشـد، در حالـت دوم    IIو  Iاز اخـتالف سـطوح    تر بزرگ OADپرداخت نمایند. اگر تصور شود که سطح مثلث 
  بود.گذار بدون اینکه کاري کرده باشد، بیشتر از حالت قبل خواهد  دریافتی قانون

                                                        
1.  Rent-Extraction 
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ـ پددر نهایت الزم به ذکر است که دخالت دولت و ایجاد رانـت لزومـاً    ي نامناسـب و ضـدرفاهی   ا دهی
باشد. گاهی اوقات دولت به دالیلی از جمله جلوگیري از ایجاد شدن انحصـارات طبیعـی، بـه منظـور      نمی

عمـداً در اقتصـاد   حفاظت از مالکیت معنوي اشخاص و یا جلوگیري از اتالف منابع طبیعی نیاز اسـت تـا ت  
ي رانت جویی عمدتاً به سـبب آثـار و نتـایج     هایی کند. ولی با این وجود، پدیده دخالت نماید و ایجاد رانت

منفی آن منجمله گسترش نگرش منفی نسبت به مکانیزم بازار و ایجاد زیـان خـالص رفـاهی، گسـترش     
ص نـامطلوب اسـتعدادها و توزیـع    هاي غیرمولد در اقتصـاد، تخصـی   مفساد در بخش دولتی، رونق فعالیت

  گردد. اي شوم و نامطلوب براي اقتصاد کشور تلقی می ناعادالنه درآمد، پدیده
  

 
 يدیتهد و گذاري قانون يها رانت زانیم نییتع .2شکل 

  روش انجام پژوهش
هـاي کیفـی بـوده و اسـتراتژي      گیـري از قالـب   یابی به سؤال اساسی تحقیق نیاز به بهـره  به منظور دست

گیري کاربردي مقاله حاضر، ابتداً نیاز است تـا بـا    باشد. با عنایت به جهت انتخاب شده، مطالعه موردي می
خام در کشـور بـه دقـت مـورد مطالعـه و       رویکردي اکتشافی، فرایندهاي اکتشاف، تولید و استخراج نفت

). الزم به ذکر است 1387بررسی قرار گرفته و متولیان و روش اجراي هر مرحله مشخص گردد(فرهنگی، 
که به دلیل اینکه فرایند نامبرده با دقت مورد انتظار، در منابع مکتوب در دسترس کشور و جهـان موجـود   
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با خبرگان حوزه و   مورد انتظار را، از طریق مصاحبه 1یند تجاريباشد، نیاز است تا گزارش مدیریتی فرا نمی
فعالین واحدهاي مختلف وزارت نفت جمهوري اسـالمی ایـران اسـتخراج نمـود. هـدف از ایـن مطالعـه،        

  ).89: 1385باشد(سرمد،  گرا می مشاهده تقصیلی ابعاد مورد مطالعه و تفسیر مشاهده از دیدگاه کل
صنعت نفت کشور، سعی شده است که شرایط حال حاضر کشور بـدون   سازي وضعیت در هنگام مدل

ها مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تـالش شـده اسـت در کنـار وضـعیت       وجود عوامل بیرونی مانند تحریم
  نامبرده، اثرات شرایط بیرونی و عوامل محیطی تحمیل شده نیز در نظر گرفته شده و یادآور شود.

سنجی  ، امکان2گیري از مدل اقتصاد بخش عمومی گردد تا با بهره راهم میدر مرحله بعد، این امکان ف
سنجی به معناي الزام  وجود رانت در فرایند استخراج شده انجام گیرد. الزم به یادآوري است که این امکان

ها و نسبت دادن اتهام به پرسنل محترم این واحدها نخواهد بـود. بلکـه بـدین     وجود فساد در این دستگاه
گـرا،   طلـب و مـادي   معنی است که به دلیل وجود ضعف ساختاري در فرایند، در صورتی که فردي منفعت

هـا   هاي مورد نظر را تصاحب نماید، این توانایی را دارد که از رانـت بـالقوه موجـود در ایـن دسـتگاه      پست
ارکنـان و مـدیران   ظن وجـود دارد کـه عمـده ک    استفاده نموده و آن را بالفعل نماید. هرچند که این حسن

هاي دولتی اشخاصی معتقد و صادق بوده و با این قبیل اسـتثنائات مقابلـه نماینـد. از سـوي دیگـر       بخش
ها توانایی حفظ گوهر درونـی خـویش در هنگـام     مطابق کالم مقدس خداوند در قرآن کریم، عموم انسان

رسـد کـه    ) لذا به نظر می103ف، آیه عنوان نمونه سوره یوس هاي زندگی مادي را ندارند(به مواجه با فریب
هاي تطمیع افراد تحت سلطه خـود را از طریـق ایجـاد سـازوکارهاي      این وظیفه حاکمیت باشد که زمینه

مناسب و خودکنترل و تنظیم نهادهاي کارامد در سطح کشور مسدود نماید. اهتمام به این مهـم، از یـک   
اعی بـه ارمغـان خواهـد داشـت و امکـان وارد آوردن      طرف براي افراد جامعه حد باالتري از امنیت اجتمـ 

هـاي   برد؛ و از سوي دیگر حاکمیت از بروز زمینه اتهامات ناروا به نیروهاي صدوق این کشور را از بین می
  نماید. مخرب فساد اقتصادي و سیاسی در کشور جلوگیري می

، انـد  داشـته ار در کشور دخالـت  اندازي بورس نفت خام پاید ترین عواملی که در عدم راه در ادامه اصلی
 بـه  شوندگان مصاحبه اینکه به توجه گردد. با بندي می مبتنی بر مصاحبه با خبرگان حوزه گردآوري و دسته

شـده و لـذا نمونـه بـا اسـتفاده از       شناسـایی  3ارجـاعی  شبکه یک طریق از نیستند، یابی دست قابل راحتی
  ).1990گردد(پاتن،  می انتخاب 4برفی گیري گلوله هاي نمونه روش

بـا یکـدیگر    5در نهایت میزان اثرگذاري این عوامل نیز با استفاده مدل تحلیل کیفی سلسـله مراتبـی  
اندازي کاراي بورس نفت در کشـور،   ترین عاملی که در عدم راه گردند تا اصلی دهی می مقایسه شده و وزن

                                                        
1. Business Process Management Network (BPMN) 
2. Public Choice 3. Referral Network 
 

4. Snow ball Sampling 5. AHP (Analytical Hierarchy Process) 
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گیـري چنـد شاخصـه     فنـون تصـمیم  تـرین   دخالت داشته است مشخص شود. این روش یکی از معـروف 
ها اسـتفاده   دهی شاخص بندي و وزن شود. هرچند در این مقاله، از مدل مذکور به منظور رتبه محصوب می

مراتبی بر مبناي مقایسات زوجی استوار شده است. لـذا نیـاز    شده است. اصوالً اساس روش تحلیل سلسله
ل و عناصر موجود در هر سطح به ترتیب نسبت به ها، عوام است تا به منظور ایجاد جدول مقایسه شاخص
رغم ماهیـت   گیرنده مورد مقایسه قرار گیرند. این روش علی سایر عوامل به صورت دوبه دو توسط تصمیم

هایی ازجملـه خطـاي ناشـی از ورود اشـتباه      مبتنی بودن به نظرات خبرگی و امکان برخورداري از ریسک
هـاي   ترین روش سازي، از متداول عدم تمرکز و خطاي ناشی از مدل دقتی و اطالعات، فقدان اطالعات، بی

  ).1388آید(سند راهبردي ملی توسعه صنعت برق،  گیري کیفی به حساب می تصمیم
بنـدي شـده توسـط     هـاي خوشـه   اي با هدف مقایسه دو به دوي شـاخص  براي این منظور پرسشنامه

هـا، وزن هـر شـاخص و اهمیـت آن      کردن پاسخریشه  خبرگان حوزه تهیه و تکمیل گردیده و پس از هم
انـدازي   گردد. در انتخاب خبرگان تالش بر این شده است که از دست انـدکاران و مـرتبطین راه   تعیین می

هاي مختلف از جمله مسئولین و کارشناسان وزارت نفت جمهـوري اسـالمی ایـران،     بورس نفت با انگیزه
تشخیص مصلحت نظام، ستاد مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و     شرکت ملی نفت ایران، کمیسیون انرژي مجمع 

المللـی انـرژي، بـورس انـرژي کشـور و شـرکت نیکـو اسـتفاده شـود تـا            سوخت، مؤسسه مطالعات بـین 
  المقدور به صحت نتیجه حاصله خللی وارد نیاید. حتی

  بررسی فرایند فروش تولید و نفت خام ایران
ترسی در کشور در خصوص معرفـی فراینـد زنجیـره تـأمین     و در دس  با توجه به اینکه مستندات ثبت شده

نفت خام موجود نیست، به منظور استخراج این فرایند، جلسات متعددي با فعالین حوزه نفتی کشور برگزار 
قابل   مسئلهباشد.  گردید که گزارش مختصر آن در سه حوزه اکتشاف، استخراج و فروش قابل مشاهده می

هاي اخیر بوده است. لذا در ادامـه فراینـدي کـه در     فرایند مذکور در طی سال ذکر، تغییرات مکرر ساختار
  هاي اخیر عمومیت بیشتري داشته است، اجماالً عنوان گردد. طی سال

  فرایند اکتشاف نفت خام
کارفرما، پروژه را بـه یـک    عنوان بهبراي انجام عملیات اکتشاف شرکت ملی نفت(واحد مدیریت اکتشاف) 

نماید. شرکت  و واحد مذکور بر روي کار شرکت نظارت می کند یمسپاري  ار اکتشاف برونشرکت پیمان ک
نگاري و در نتیجه نیل به درك  االرضی و لرزه شناسی سطح کارفرماي اکتشاف پس از انجام عملیات زمین

نماید. در صـورتی کـه ایـن     هاي درونی زمین، اقدام به انجام حفاري اکتشافی می از وضعیت الیه تر قیعم
حفاري به هیدرو کربن(نفت یا گاز) برسد، پرونده به همراه گزارشی از تخمین ذخیره اولیه مخزن و ذخـایر  
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ه و شود. در غیر ایـن صـورت چـاه خشـک محسـوب شـد       قابل استحصال به شرکت ملی نفت ارسال می
  گردد. پرونده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ثبت و بایگانی می

  فرایند استخراج نفت خام
مـدیره شـرکت نفـت منتقـل      هیئـت در صورت مثبت بودن نتیجه عملیات اکتشاف، پرونده مربوطـه بـه   

ر گیري شرکت ملی محسوب شده که عموماً از مـدی  ترین ارکان تصمیم یکی از اصلی هیئتگردد. این  می
هاي بهره بـردار و برخـی دیگـر از مـدیران حـوزه نفتـی        شرکت ملی، وزیرنفت، جمعی از مدیران شرکت

اولویـت بنـدي شـده و در     هـا  دانیمي سرمایه گذاري و توسعه ها پروژهمدیره،  هیئتشود. در  تشکیل می
هـاي   یر مـدیریت گیري، از نظرات سـا  . الزم به ذکر است که در فرایند تصمیمرندیگ یمنوبت توسعه قرار 

الملل و مدیریت هماهنگی و نظـارت   شرکت ملی از جمله مدیریت برنامه ریزي تلفیقی، مدیریت امور بین
 شود. بر تولید نیز استفاده می

کار توسعه میدان از طریق برگزاري مناقصه  در صورتی که میدان در اولویت اکتشاف قرار گیرد، پیمان
هاي متقاضی از طریق اعـالم فراخـوان،    س از مشخص شدن شرکتبدین طریق که پ 1گردد. انتخاب می

هـاي   شـرکت  2سـنجی اولیـه   گردد. سپس طرح امکان ارسال می ها شرکتمشخصات اولیه مخزن به این 
مـدیره   هیئـت هاي ارائـه شـده،    شود. مبتنی بر این طرح متقاضی توسعه میدان به شرکت ملی ارسال می

بـردار نیـز عمـدتاً بـا      نماید. شرکت کارفرماي بهره ژه را انتخاب میکار پرو شرکت ملی نفت، شرکت پیمان
کار  . عالوه بر این، اطالعات اولیه قرارداد و شرکت پیمانگردد یمتوجه به محل قرار گرفتن میدان تعیین 

انتخاب شده به منظور تصویب نهایی به مدیریت مربوطه و همچنین معاونت برنامه ریزي تلفیقـی ارسـال   
ریزي تلفیقی، از شوراي عالی اقتصاد مجوز انجام فعالیـت بـر روي    . در برخی موارد معاونت برنامهگردد می

  نماید.   بردار مربوطه ابالغ می کار و شرکت بهره میدان را دریافت و به شرکت پیمان
پـس از اخـذ مجوزهــاي مـورد نیــاز، مـدیریت حقــوقی شـرکت ملــی نفـت بــا همکـاري مــدیریت        

الملل(زمانی که شرکت طرف قرارداد خارجی باشد) اقدام  ریت مالی و مدیریت امور بینگذاري، مدی سرمایه
 3نماید. در این مرحله نوبت به نوشـته شـدن طـرح توسـعه میـدان      کار می به عقد قرارداد با شرکت پیمان

لیـد  باشد. براي این منظور هر شرکت اقدام به نگارش چندین سناریو تو کار توسعه می توسط شرکت پیمان
هائی که باید حفر شود، میـزان   نماید که در هرکدام به سؤاالتی از قبیل روش توسعه میدان، تعداد چاه می

دهـد. در نهایـت از بـین سـناریوهاي مطـرح شـده        تولید بهینه میدان، هزینه سرمایه گـذاري پاسـخ مـی   

                                                        
باشند، فرایند مناقصه عمدتاً بـه شـکل    هاي متقاضی به منظور توسعه میدان اندك می البته در عمل به دلیل اینکه شرکت .1

 گردد. محدود برگزار می
2. Pre-Feasibility Study 3. Master Development Plan (MDP) 
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سناریو برگزیده  عنوان بهند، ک تري را براي کشور فراهم می هزینه، تولید صیانتی نیتر کمپیشنهادي که با 
گردد. نظارت بر حسـن انجـام    انتخاب شده و مبتنی بر این طرح، عملیات استخراج نفت از میدان آغاز می

 گیرد. پروژه نیز عمدتاً توسط شرکت شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام می

  1فرایند فروش نفت خام
هاي کالن وزارتخانه در خصوص فروش نفت توسط معاونت امور بین المل شرکت ملی نفـت   خط و مشی

گـردد. بـه عـالوه     ریزي و نظارت بـر منـابع هیـدروکربوري تعیـین مـی      ایران با هماهنگی معاونت برنامه
نامه ریزي ریزي تولید میادین و صادرات در سال آتی توسط مدیریت تولید شرکت ملی نفت(واحد بر برنامه

رو  هـاي نفتـی روبـه    پذیرد. الزم به ذکر است که در شرایط فعلی که کشور بـا تحـریم   تلفیقی) صورت می
ریزي شده و تـوان صـادراتی    باشد، در نتیجه میزان صادرات تحقق یافته ما بسیار کمتر از حجم برنامه می

خود را صادر نماید و باقیمانـده را   باشد، استراتژي وزارت نفت بر این است که تا حد ممکن نفت داخلی می
 نماید. خوراك ارسال  عنوان بههاي داخلی  ها و پتروشیمی به پاالیشگاه

منظور صادرات نفت خام، در اولین قدم نیاز است تا متقاضیان جدید الورود خرید نفت خام ایران، در  به
ها مدارك مورد  ین منظور این شرکتالمل شرکت ملی نفت ایران ثبت نام نمایند. براي ا مدیریت امور بین

هاي مالی شرکت(به منظور احصاي توان مالی شرکت براي پرداخـت هزینـه نفـت     نیاز را از جمله صورت
نمایند) به  و کشورهاي مشخصی حمل می ها شگاهیپاالدریافتی و نیز اطمینان از اینکه نفت را مستقیما به 

الملل شرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفته و  توسط امور بینکنند. مدارك واصله  لذکر ارائه می واحد فوق
  گردد. مدیره شرکت ملی می هیئتگزارش جمع بندي واحد مربوطه درخصوص این مدارك تهیه و تحویل 

مدیره، مذاکرات بخش دوم قرارداد توسط واحد بازاریـابی مـدیریت    هیئتدر صورت مثبت بودن نظر 
پس از انجام توافقات اولیه، ثبت نام نهایی توسـط مشـتري انجـام گرفتـه و      گردد. الملل آغاز می امور بین

ــدار  ــه اردادقر عقد ايبر 2دخو خرید ستاخودر ئهارا به نسبتخریـ ــورت بـ  یاو  3محموله تک اردادقر صـ
این درخواست شامل مـواردي از جملـه میـزان نفـت تقاضـا شـده،        .نمایدمی امقدا تمد بلند يهااردادقر

  باشد. مشخصات نفت مورد نظر، مقصد بار، روش پرداخت، نحوه حمل و روش تحویل محموله می
واسـط فـروش    عنـوان  بهالزم به ذکر است که در شرایط موجود، درمواردي نیز نفت به دالالن نفتی 

الملل نفروشـد.   ت خریداري شده را به مشتریان فعلی معاونت بینشود. با این شرط که نف نفت، فروخته می
هرچند در زمانی که امکان فروش گسـترده نفـت بـراي کشـور وجـود داشـت، نفـت تنهـا بـه صـاحبان           

  شد. ي بزرگ نفتی) فروخته میها شرکتها و یا خریداران شاخص (مانند  پاالیشگاه
                                                        

  پذیرد. ، کره جنوبی، ترکیه و تایوان صورت میدر حال حاضر عمده خرید نفت خام ایران از کشورهاي ژاپن، هند، چین .1
2. Letter of Intent (LoI) 3. Spot 
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خه از درخواسـت خریـد را بـه معاونـت امـور      الملل شرکت ملی نفت مکلف است تا یک نسـ  امور بین
چندان مورد  مسئلهالملل و بازرگانی وزارت نفت ارسال نماید. الزم به ذکر است که در حال حاضر این  بین

نمایـد.   گیرد و شرکت ملی نفت بدون هماهنگی وزارت نفت به صـادرات نفـت اقـدام مـی     توجه قرار نمی
گیـرد. بـراي    الملل شرکت ملی نفـت انجـام مـی    لیات امور بینقیمت گذاري نفت خام نیز توسط اداره عم

نفت صادراتی ایران در نظـر گرفتـه     پایه قیمت عنوان بهمتقاضیان آسیایی میانگین نفت خام عمان و دبی 
رفتن دارد که در مذاکره با خریدار تعیـین   تر نییپاشود. این رقم پایه به اندازه درصدي قابلیت باالتر یا  می
شود)  گفته می b-wave 1. براي سایر کشورها نیز میانگینی از چند نفت شاخص جهان (اصطالحاً گردد می

  .دهد یمالذکر را تشکیل  قیمت پایه فوق
پس از مشخص شدن قیمت پایه نفت خام ایران توسط شرکت ملی، واحـد بازاریـابی مـدیریت امـور     

رسی مواد اصـلی قـرارداد) بـا طـرف خریـدار      الملل شرکت مذکور، وارد مذاکرات بخش اول قرارداد(بر بین
یابی به توافق مثبت دوطرفه، قرارداد فروش مابین این واحد و شرکت متقاضی  شود و در صورت دست می

کیفیـت و مشخصـات   ، مـدت قـرارداد  گردد. بندهاي اصلی قرارداد فروش نفت خام ایران شامل  منعقد می
(تاریخ زمان و شرایط تحویل، پرداخت(اعتبارات اسنادي) نحوه، قیمت و میزان نفت فروخته شده، نفت خام

باشـد. در نهایـت    مـی  )مخـازن  از تحویـل  تحویل بر روي عرشه و یا(تحویل و نوع بازرسیورود کشتی)، 
قرارداد منعقد شده باید توسط معاونت امور حقوقی ثبت قانونی شود. نظارت بر روند اجرایی شدن قـرارداد  

  الملل شرکت ملی خواهد بود. یات معاونت امور بیننیز، بر عهده اداره عمل
الملل شرکت ملی عمدتاً بـه یکـی از    هاي مالی نیز از طریق واحد امور مالی مدیریت امور بین پرداخت

گیـرد. در شـرایط عـادي، حوالـه بـانکی       پرداخت انجـام مـی   یا پیش3، اعتبار اسنادي2طرق حواله تلگرافی
هاي بانکی ایران، کمتـر از   باشد. ولی در حال حاضر به دلیل تحریم میترین روش تسویه معامالت  معمول

  گیرد. پرداخت انجام می صورت پیش این روش استفاده شده و معامالت عمدتاً به
ریزي انجام گرفته در مدیریت تولید شرکت ملی  ها بر اساس برنامه از سوي دیگر فروش به پاالیشگاه

هـاي   گیرد. هرچند که در شرایط حال حاضر، به دلیـل تحـریم   انجام مینفت(بخش برنامه ریزي تلفیقی) 
اقتصادي، صادرات نفت خام ایران تا حجم باالیی کاهش داشته اسـت، مـابقی نفـت صـادر نشـده بـراي       

  شود. تخصیص داده می ها شگاهیپاالدر خلیج فارس به  4% قیمت روي عرشه95فروش داخل به قیمت 

  رایند نفتی کشورامکان سنجی وجود رانت در ف
هاي اقتصاد بخش عمـومی بـه    توان مبتنی بر تئوري با بررسی فرایند عملیاتی زنجیره ارزش نفت خام می

                                                        
1. Brent Weighted Average 2. Telegraphic Transfer (TT) 
 

3. Letter of Credit (LC) 4. Free on Board (FOB) 
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ـ هاي مجري این فرایند پرداخت. همان گونـه کـه    سنجی وجود رانت در واحد امکان نیـز عنـوان    تـر  شیپ
برده نخواهد بود. بلکه تحقیق حاضـر  سنجی به معناي الزام وجود فساد در واحدهاي نام گردید، این امکان

الـذکر، فـرد و یـا     به بررسی این ظرفیت خواهد پرداخت که به دلیل وجود ضعف ساختاري در فرایند فوق
  گرا، از رانت بالقوه موجود استفاده نموده و آن را بالفعل نماید.   طلب و مادي افرادي منفعت

لی از یک انحصار در عرصه فـروش نفـت   گونه که مشخص گردید، شرکت ملی نفت به طور ک همان
هاي ظالمانه دست  حیاتی است که در شرایط موجود که کشور با تحریم مسئلهباشد. ذکر این  برخوردار می

باشد و کشورهاي بیگانه در صدد ایجاد خلل در هرگونه ارتبـاط اقتصـادي ایـران بـا سـایر       به گریبان می
تاي اجتناب از ازدست دادن مشتریان حال حاضر خود، از ایجاد باشد، نیاز است تا کشور در راس کشورها می

هاي  مورد و بیش از حد پرهیز نماید. با این وجود گسترش فناوري اطالعات و شبکه هاي بی شدن شفافیت
نمایـد تـا بـدون از دسـت دادن اصـول محرمـانگی        امن ارتباطی در سطح جهان، این امکان را مهیا مـی 

  انجامد جلوگیري نمود.  هایی که به کاهش بهروري می رانتاطالعات، از ایجاد شدن 
الملـل شـرکت    رسـد کـه مـدیریت امـور بـین      با بررسی ساختار فرایندهاي عنوان شده بـه نظـر مـی   

ها را در فرایند فروش نفت خام بـر عهـده داشـته و     ترین نقش ملی(باالخص واحد بازاریابی) یکی از اصلی
باشـد. در اختیـار داشـتن جمیـع      اطـالع مـی   اردادهاي منعقده در آن بیحتی وزارت نفت نیز از جزئیات قر

هاي بزرگ و  هاي خارجی خریدار(که عمدتاً شرکت گذاري، بازاریابی و عقدقرارداد با شرکت ابزارهاي قیمت
رسـد   تواند رانت بزرگی را براي این مدیریت ایجاد نماید. در مرحله بعد، به نظر می باشند،) می پرنفوذي می

ه به دلیل عدم شفافیت در قراردادهاي منعقده، هیئت مدیریه و مدیریت امور حقوقی این شرکت نیـز از  ک
  باشند. یک رانت دولتی برخوردار می

مند بـوده و افـراد    از سوي دیگر، شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز که از یک حق نظارتی ویژه بهره
مدیره) را در بدنـه خـود دارد، از    هیئترئیس  نوانع بهصاحب نفوذي از جمله مدیرعامل شرکت ملی نفت(

هاي عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفـت ایـران برخـوردار     امتیاز مدیریت و نظارت بر روند اجراي پروژه
  ساز ایجاد رانت گسترده براي این شرکت گردد. تواند زمینه می مسئلهباشد. این  می

تواند از هر دو ابزار ایجاد رانت براي خریداران  لتی میهاي اقتصاد سیاسی رانت، بخش دو مبتنی بر مدل
هاي کاالیی و بانکی  برداري نماید. هرچند به دلیل وجود تحریم هاي موجود بهره و نیز تهدید به حذف رانت

حال حاضر علیه ایران و امتناع از خرید نفت ایران توسط مشتریان خارجی که منجر به مازاد تولید نفت در 
گـردد   بینی مـی  کشش بوده و لذا پیش المللی نفت خام ایران تقریباً بی ست، منحنی عرضه بینکشور شده ا

  هاي تهدیدي از منفعت بیشتري براي صاحبان امتیاز فروش نفت خام برخوردار باشد. سیاست
باشـد.   هاي اقتصادي موجود در فضاي خصوصی صـنعت نفـت کشـور مـی     دیگر بررسی رانت مسئله
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هـاي و   نفعان عدم وجـود بـورس نفتـی در بخـش خصوصـی، شـرکت       ترین ذي مشخص است که اصلی
الملـل   باشد. زیرا در حال حاضر واحد بازاریابی مدیریت امور بـین  اشخاص فعلی خریدار نفت خام ایران می

رانـت بـاالیی    مسـئله پردازند که ایـن   هاي مشخصی به معامله نفت خام می شرکت ملی عمدتاً با شرکت
هاي متبوعشان به ارمغان داشته باشد. همـوار شـدن فضـاي رقابـت و ایجـاد       ها و دولت براي این شرکت

مند از رانـت را   هاي بهره تواند منافع شرکت هاي جدید در بین خریداران نفت کشور می امکان ورود شرکت
 هاي هنگفتـی را صـرف حفاظـت از    ها هزینه الشعاع قرار دهد. لذا دور از ذهن نیست که این شرکت تحت

  باشد. مندي فعلی آنان از رانت می رانت موجود خود نمایند که این هزینه معادل میزان بهره
الخصوص در حـوزه   شود که به دلیل وجود سازوکارهاي سنتی علی الذکر برداشت می لذا از موارد فوق

دارد. هایی چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی وجود  بازاریابی و فروش نفت خام، امکان وقوع رانت
اندازي بورس نفت در کشور، اثرگذارترین  لیکن در ادامه نیاز است تا در بین کلیه عوامل دخیل در عدم راه

 عامل شناسایی گردد.

  نتایج آزمون
مراتبی اسـتفاده   همانگونه که عنوان گردید، به منظور سنجش فرضیه اساسی طرح، از مدل تحلیل سلسله

 نیتـر  یاصلهاي متعدد با خبرگان اصلی حوزه،  طریق برگزاري مصاحبهشده است. بدین طریق که ابتداً از 
اندازي موفق بورس نفت استخراج شده و در چهار دسته کلی عوامـل پژوهشـی،    عوامل دخیل در عدم راه

بندي گردید. سپس این عوامل مبتنی بر میزان تأثیرگذاري بـر طـرح    زیرساختی، انگیزشی و بیرونی طبقه
  باشد. قابل مشاهده می 1دهی و رتبه بندي شدند. نتایج نهایی در جدول شماره  مدنظر، وزن

هاي دولتی به سبب مقاومـت بـاال در برابـر تغییـرات سـاختاري،       الزم به ذکر است که بدنه دستگاه 
نماید. لیکن در صورتی که قابلیـت وارد   عمدتاً در ابتدا از وقوع هرگونه تغییري در ساختار خود ممانعت می

هـا   شکل انتقـاد از ایـن جنبـه   آوردن اشکال منطقی و علمی به طرح موجود باشد، این مقاومت خود را به 
تـوان   گیـري یـک طـرح را مـی     سازند. در نتیجه وجود عوامل انگیزشی خالص در عـدم شـکل   آشکار می

اندازي طرح مذکور در نظر گرفت. لذا در طراحی پرسشنامه به دلیـل   وجود منافع متضاد درباره راه عنوان به
هـاي ارائـه شـده     ال ایجاد انحـراف در پاسـخ  و احتم» رانت«ذهنیت افراطی عموم جامعه نسبت به کلمه 

فقـدان انگیـزه کـافی و عـدم تمایـل      «از عبـارت  » وجود رانت«، به جاي تعبیر شوندگانتوسط مصاحبه 
  استفاده شده است.» درونی
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 وش تحلیل سلسله مراتبیاندازي بورس نفتی پایدار درکشور مبتنی بر ر مقایسه عوامل اصلی دخیل در عدم راه .1 جدول

  ردیف
عوامل اصلی دخیل در عدم 

اندازي بورس نفتی  راه
  پایدار در ایران

  معرفی عوامل
وزن هر عامل مبتنی بر 

  مراتبی مدل تحلیل سلسله

گذاري طرح و فقدان  مشخص نبودن هدف  عوامل پژوهشی  1
  24  مطالعات اقتصادي الزم براي اجراي آن

  عوامل زیرساختی  2
انگیزه کافی و عدم تمایل درونی در فقدان 

هاي اجرایی کشور به منظور  بدنه دستگاه
  اجراي طرح

26،5  

  عوامل انگیزشی  3
فقدان انگیزه کافی و عدم تمایل درونی در 

هاي اجرایی کشور به منظور  بدنه دستگاه
  اجراي طرح

28،5 

  عوامل بیرونی  4
وجود تهدیدهاي سیاسی و اقتصادي 

ي ها میتحر مسئلهص الخصو بیرونی، علی
  اقتصادي علیه کشور

21  

 
هـاي   مشخص است که مطابق نظر خبرگان، فقدان انگیزه کافی و عدم تمایل درونی در بدنه دستگاه

اندازي بورس نفتی در کشور داشته و پس از آن به ترتیب، عوام  اجرایی کشور بیشترین تأثیر را در عدم راه
غـم نظـر برخـی از    ر اند. نکته قابل توجه اینجاست کـه علـی   زیرساختی و پژوهشی مؤثرترین عوامل بوده

نقـش را عـدم    نیکمتـر هـاي موجـود علیـه ایـران      کارشناسان اقتصادي کشور، عوامل بیرونی و تحـریم 
  اندازي بورس نفت ایران بازي نموده است. راه

هـاي حاصـله(به اسـتثناي     گیري به دلیل نزدیکـی وزن  مانده امکان وقوع خطا در تصمیم باقی مسئله
از  مسـئله باشـد. ایـن    باشد) می درصد از میانگین وزن سایر عوامل کمتر می25عوامل بیرونی که بیش از 

د. ولی از سوي باش اندازي عملیاتی بورس نفت می تأثیرنبودن سایر عوامل در تأخیر راه یک سو نمایانگر بی
باشد. با توجه بـه اینکـه سـعی شـده اسـت نخبگـان        دیگر به روش انتخاب جامعه نخبگان نیز وابسته می

هاي دریافتی بـه   باشند، لذا دور از ذهن نخواهد بود که بخشی از پاسخ مسئلهانتخابی از تمام حوزه درگیر 
گیـري داشـته باشـد کـه اجتنـاب       سبب درگیري منافع نخبه پاسخ دهنده به وضعیت سنتی موجود، جهت

  بینی بوده است. ي قابل پیشا مسئلههاي نهایی دریافتی  باشد. لذا نزدیکی پاسخ ناپذیر می

  بندي جمع
هاي  توجه آن براي کشور، در سال اندازي بورس نفت مستقل در ایران، با عنایت به مزایاي قابل راه مسئله

اي کـه مقـاالت متعـددي در ایـن      گونـه  ر گرفته است. بـه گذاران داخلی و خارجی قرا اخیر مدنظر سیاست
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،  شده شود تا این طرح، در صورت اجراي صحیح و حساب بینی می خصوص به رشته تحریر درآمده و پیش
تـر   هاي ضدایرانی غرب و فراتر از آن ابزاري براي سـنگین  اثر ساختن تحریم به رهیافتی بنیادین براي بی
هاي کالن اقتصـاد   اي بدل گردد. به عالوه، تأکید سیاست در معادالت منطقهشدن وزن اقتصاد ملی ایران 

زایی اقتصادي و نیز ایجاد تنـوع   هاي درون مقام معظم رهبري بر ارتقاي شاخص  مقاومتی ابالغی از سوي
اندازي بورس نفت را براي کشور از یک توصیه فراتر برده و بـه یـک    هاي فروش نفت و گاز، راه در روش

  اندازهاي کالن مدنظر کشور بدل ساخته است. م براي دستیابی به چشمالزا
ترین و مؤثرترین آفـاتی کـه جـوامعی ماننـد ایـران را کـه در آن دولـت،         از سوي دیگر، یکی از مهم
باشـد کـه بـه سـبب وجـود       جـویی مـی   نماید، پدیده رانت باشد تهدید می سازوکار غالب مدیریت منابع می

شود. لذا با توجه به اینکه سازوکارهاي بورسـی   طلبی در اقتصاد نمایان می ع فرصتعقالنیت محدود و وقو
شود  باشد، این فرضیه مطرح می هاي جلوگیري از وقوع انواع انحصارات در کشور می ترین روش از مطلوب

رد ب گردند، در مسیر پیش اندازي بورس نفت در کشور متضرر می که اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از راه
)، ایـن  AHPمراتبی( هاي کیفی تحلیل سلسله اندازي نمایند. آزمون این فرضیه با استفاده از مدل آن سنگ

الـذکر   اندازي بورس نفت در کشور معرفی و فرضیه فوق ترین عامل دخیل در عدم راه عامل را عنوان مهم
  نماید. را تأیید می

نفعـان طراحـی    وي سازوکارهاي انگیزشـی ذي راهبردهایی که در این حوزه با هدف تأثیرگذاري بر ر
برد بـراي   -ها، آنان را وارد یک بازي برد اي باشند که با گره زدن منافع این دستگاه شوند باید به گونه می

استقرار یک بورس نفتی پویا و بادوام نماید. در این صورت، بدون نیاز به مداخله مداوم حاکمیت در بـازار،  
رساند و در نتیجه بازار از یک تعادل پایـدار و بهینـه    خود را به خوبی به انجام می سازوکار مربوطه فعالیت

توان به ایجاد امکان عرضه نفت از چند منبع در بورس نفـت و   گردد. از بین این راهکارها می برخوردار می
در  گره زدن بخشی از بودجه شرکت ملی نفت با میزان فروش انجام گرفته در فضاي شفاف بـورس نفـت  

کشور اشاره نمود. هرچند که در کنار این رویه، نیاز است تا به مرتفـع نمـودن سـایر مسـائل و مشـکالت      
  هاي پژوهشی، فنی و قانونی نیز اهتمام ورزید. الخصوص در حوزه بورس نفت، علی

  منابع 
تحقیقات ». ایران)جویی و رشد اقتصادي(شواهد تجربی از  رانت«)، 1383ابریشمی، حمید و محمد هادیان(

  .28-1، صص 67اقتصادي، شماره
 )، بورس نفت ایران. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.1386آذري، مصطفی(

 ، ماهنامه بورس کاال.»بورس نفت از نظر تا واقعیت«)، 1386بابایی( امامی میبدي، علی و صفیه شیخ
 .3867، روزنامه ایران، شماره ، ترجمه: حسین مقدم»بورس نفت در ایران«)، 1386بغزیان، آلبرت(
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جویی و توسعه اقتصادي، ترجمه: محمد خضري، انتشـارات پژوهشـکده    ها، رانت )، رانت1386خان، ام. اچ(
 مطالعات راهبردي.

 .80-45، نامه مفید، صص»جویی و آثار و نتایج آن رانت«)، 1383خضري، محمد و محسن رنانی(
 رویکرد: مدیریت در کیفی پژوهش شناسی روش )،1386آذر( عادل و الوانی سیدمهدي حسن؛ دانایی فرد،

  صفار. جامع،
بازار بورس و تأثیر آن بر اقتصـاد پنهـان بـا نگـاهی بـه      «)، 1391ستادمرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز(

 .14و  13، فصلنامه اقتصاد پنهان، شماره »بورس نفت
 بر انتخاب عمومی، انتشارات آثار اندیشه. )، تحلیل اقتصادي سیاست، درآمدي1389سرزعیم، علی(

 )، روش تحقیق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگه.1392سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي(
گیري براي تولیـد بـرق    سند راهبردي ملی توسعه صنعت برق؛گزارش متدولوژي مورد استفاده در تصمیم

 امین.   ) شرکت راهبران مدیریت 1388بادي کشور(
 ).1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري( سیاست

مفهـوم و آثـار اقتصـادي حقـوق     «)، 1389حسین؛ محسن رنانی و رحـیم داللـی اصـفهانی(    صمدي، علی
 .183-201، صص101، شماره 40، فصلنامه حقوق، دوره»مالکیت: رویکرد نهادگرایی

معاونـت  هـاي فـروش.    تحـوالت بازارهـاي نفـت و روش   «)، 1387(سید محمد علـی خطیـب  ، طباطبایی
 .دانشکده نفت اهواز-دانشگاه صنعت نفت اهواز، »شرکت ملی نفت ایران بازاریابی امور بین الملل

سنجی ایجاد بورس کاالي نفت، گـاز و پتروشـیمی در ایـران،     )، امکان1385عباسی، ابراهیم و رضا برزگر(
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي. نامه کارشناسی ارشد، پایان

)، امکان سنجی تأسیس بورس مسـتقل آتـی نفـت در جمهـوري     1382اهللا و محمدآرام( فرد، حجت غنیمی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع). اسالمی ایران، پایان

شـی بـورس نفـت در    )، بررسی عناصر بنیـادین کـارکرد اثربخ  1385اهللا و حسین مقدم( فرد، حجت غنیمی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ایران، پایان

  پیام پویا. انسانی، علوم در تحقیق يها روش )،1387حسین صفرزاده( اکبر و علی فرهنگی،
)، معاونـت  1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران(      

انین و مقـررات ریاسـت جمهـوري (اداره کـل تـدوین و نتقـیح قـوانین و        پژوهش، تدوین و نتقیح قو
 مقررات).

)، مجموعـه  1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران(      
 هاي رسمی. روزنامه

 ، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی.»بورس نفت؛ الزمه اقتصاد مقاومتی«)، 1391کریمی، صادق(
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 گهـر،  نیک عبدالحسین ترجمه: اجتماعی، علوم در تحقیق روش )،1386کامپنهود( لوکوان و ریمون کیوي،
  توتیا. انتشارات

، ماهنامـه گسـترش   »بورس نفت ایران، به دنبال شفافیت در مبادالت نفت خام«)، 1390محمدي، فرهاد(
 .52-51انرژي. سال پنجم، شماره 
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  اي کلی اقتصاد مقاومتیه تنقش نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاس

 **یان ییحیی لطف، *محمدنقی نظرپور

  چکیده
لخصوص آمریکا و متحدانش علیه ا یانبه غرب، علج کاي یه مدر چند سال اخیر و در پی افزایش تحری

جمهوري اسالمی ایران، شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم شد. که این امر منجر بـه اتخـاذ راهبـرد    
نین حرکت در جهت مسیر توسعه چ ماقتصاد مقاومتی جهت مقابله با فشارها و تهدیدهاي اقتصادي و ه

اقتصـاد  اي کلـی  هـ  تاله کشور شد. در این زمینـه سیاسـ  س تنداز بیسا مابی به اهداف سند چشی تو دس
از سوي مقام معظم رهبري ابالغ گردید. توجه به جایگاه نظام تـأمین   1392اه سال م نمقاومتی در بهم

اي کلی اقتصـاد مقـاومتی، بـه دلیـل     ه تیکی از حقوق اساسی ملت در تحقق سیاس عنوان بهاجتماعی 
بـا توجـه بـه اهمیـت      اشد. در مقاله حاضرب یتأثیري که بر ابعاد مختلف  اقتصاد جامعه دارد، ضروري م

 عنـوان  بـه ابی به رفاه اجتماعی در سایه تعالیم اسالمی ی تاصلی اساسی در دس عنوان بهتأمین اجتماعی 
رین هدف نظام جمهوري اسالمی ایران، با روش توصیفی و تحلیـل محتـوا بـا اسـتفاده از منـابع      ت ممه

ام تأمین اجتماعی بـه طـرق مختلـف    نظ«ود که ش یي معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته ما هکتابخان
نتایج مقاله حکایت از آن دارد ». فرینی نمایدآ شاي کلی اقتصاد مقاومتی نقه تواند در تحقق سیاست یم

واند از طریق  کمک به مشارکت آحاد جامعه، توسعه کارآفرینی، کمک به ت یکه نظام تأمین اجتماعی م
اي شاخص عدالت اجتماعی، تأمین امنیت غذا و درمـان،  ري، ارتقو هتوانمندسازي نیروي کار و رشد بهر

تقویت نظام مالی کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، اصالح نظام درآمدي دولت و مـدیریت مخـاطرات   
  فرینی نماید.آ شاي کلی اقتصاد مقاومتی نقه تاقتصادي در تحقق سیاس

اي کلی اقتصـاد مقـاومتی،   ه تي، سیاساقتصاد مقاومتی، تأمین اجتماعی، توسعه اقتصاد :ها کلید واژه
 مشارکت مردمی.

  مقدمه. 1
لخصوص آمریکا و متحـدانش علیـه   ا یانبه غرب، علج کاي یه مدر چند سال اخیر و در پی افزایش تحری

جمهوري اسالمی ایران، شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم شد. از جمله این شرایط کاهش نـرخ رشـد   
                                                        

  nazarpur@mofidu.ac.ir :Emailدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید؛   *
  Yaya.lotfinia@yahoo.com  :Emailکارشناس ارشد اقتصاد اسالمی؛ **
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وان نام برد. بنـابراین بـا   ت یرکزي و سیستم بانکی را مم کارزي، تحریم بان  كاقتصادي، افزایش تورم، شو
اي کلی اقتصاد کشور بیش از پـیش احسـاس   ه توجود این شرایط نیاز به تغییر نگرش و راهبرد در سیاس

اقتصـاد  «توسط مقام معظـم رهبـري واژه جدیـدي بـا عنـوان       1389ونه بود که در سال گ نردید. ایگ یم
، براي مقابله با این جنگ اقتصادي به ادبیات اقتصادي کشور وارد شـد. بـا ایـن حـال تعـاریف      »مقاومتی

اي متفاوت از اقتصاد مقاومتی انجام شده است. مقام معظم رهبري که خود مبـدع بحـث   ه همتفاوتی با نگا
یعنی آن اقتصادي کـه   اقتصاد مقاومتی«ونه تعریف نمودند: گ ناقتصاد مقاومتی در کشور هستند، آن را ای

 و رشد نندهک نتعیی واندت یم شدید ايه تا و خصومه یدر شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمن
  ).1391/ 5/ 16 مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان، بیانات»(باشد کشور شکوفایی
بر اساس  1392بهمن  29از سوي مقام معظم رهبري در تاریخ  »قاومتیاقتصاد م«اي کلی ه تسیاس

اجراي  د.یپس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابالغ گردو  قانون اساسی 110بند یک اصل 
ا مـورد  هـ  لاي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري نیازمند تدوین و تصویب قوانین و دسـتورالعم ه تسیاس

و بحث و بررسی کارشناسی از جانـب نخبگـان علمـی و دانشـگاهیان بـه منظـور        نیاز از سوي مسئوالن
  اشد.ب یاي کلی مه تازي سیاسس هاي مختلف اقتصادي به منظور پیاده شطراحی الگوهایی در زیر بخ

ابی بـه  ی تابی به اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی که در راستاي دسی تدر واقع دس
شی هر یـک از  م طاشند، نیازمند تعیین خب یشمسی) م 1404اله کشور(سال س تنداز بیسا ماهداف سند چش

اي کلـی اقتصـاد   هـ  تاشد. به این طریق که بـا بررسـی سیاسـ   ب یاي نظام اقتصادي کشور مه مخرده نظا
ا مؤثر در راستاي این رسـالت مهـم مشـخص و نسـبت بـه      ه نمقاومتی وظایف هر یک از نهادها و سازما

  ی به این امر اقدامات مناسب انجام شود. ابی تدس
اي کلـی اقتصـاد   هـ  تایی که بررسی و تبیین جایگاه و نقش آن در تحقـق سیاسـ  ه ماز جمله زیر نظا

اشد. اهمیت نظام تـأمین اجتمـاعی در اقتصـاد کشـور از     ب یمقاومتی ضرورت دارد، نظام تأمین اجتماعی م
ساسی به آن اختصاص داده شده است. مطـابق اصـل   هم قانون ان تردد که اصل بیسگ یا مشخص مج نآ

رپرستی، در س یبرخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کارافتادگی، ب«مذکور: 
اي پزشکی به صورت بیمـه و  ه تراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقب

ت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصـل  غیره حقی است همگانی. دول
قـانون  »(اي مالی فوق را براي یک یـک افـراد کشـور تـأمین کنـد     ه تاز مشارکت مردم، خدمات و حمای

  ).1358اساسی جمهوري اسالمی ایران، مصوب فروردین 
ین اجتماعی کـه در مـاده   تأم مسئلهنین اهمیت چ مدر واقع براساس این اصل مهم قانون اساسی و ه



  537                یاقتصاد مقاومت یکل يها استیدر تحقق س یاجتماع نینقش نظام تأم

متـولی   عنـوان  بهیکی از حقوق بشري شناخته شده است، دولت  عنوان بهاعالمیه جهانی حقوق بشر،  221
و  3، حمـایتی 2يا هاي متعددي در قلمرو امـور بیمـ  ه هازي تأمین اجتماعی در کشور از دستگاس هاصلی پیاد

  ).56: 1388برخوردار است(مسعوداصل و همکاران،  4امدادي
ا و شئونات نظام تأمین اجتماعی در کشور توجه به این نظام مهـم در  ه نی سازماگ هبا توجه به گسترد

یـک   عنـوان  بـه ابی به توسعه اقتصـادي  ی تراهبرد دس عنوان بهاي کلی اقتصاد مقاومتی ه تتحقق سیاس
  اشد.ب یضرورت مطرح م

در نظام قـانونی و سـاختاري کشـور و     در مقاله حاضر با توجه به اهمیت جایگاه نظام تأمین اجتماعی
ي معتبر به بررسی این ا هنین حقوق بشر، با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانچ مه

اي کلـی  ه تواند در تحقق سیاست ینظام تأمین اجتماعی به طرق مختلف م«ود که، ش یفرضیه پرداخته م
ـ    ه شجمله رواز ». فرینی نمایدآ شاقتصاد مقاومتی نق وانـد در تحقـق   ت یایی که نظـام تـأمین اجتمـاعی م

فرینی نماید مواردي چون، کمک به افزایش مشـارکت مـردم در   آ شاي کلی اقتصاد مقاومتی نقه تسیاس
ري و هار و بهـر کـ  ياي اقتصادي، برقراري عدالت اجتماعی، افزایش امنیت، ارتقاي توانمندي نیروه تفعالی

واند از طریـق  کمـک بـه مشـارکت     ت یکایت از آن دارد که نظام تأمین اجتماعی ماشد. نتایج مقاله حب یم
ري، ارتقاي شاخص عـدالت  و هآحاد جامعه، توسعه کارآفرینی، کمک به توانمندسازي نیروي کار و رشد بهر

اجتماعی، تأمین امنیت غذا و درمان، تقویت نظام مالی کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد ملـی، اصـالح نظـام    
فرینـی  آ شاي کلی اقتصاد مقـاومتی نقـ  ه ترآمدي دولت و مدیریت مخاطرات اقتصادي در تحقق سیاسد

تحقق اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبري بدون توجه به افـزایش   رسد نماید. بنابراین به نظر می
  ود.ش یاي نظام تأمین اجتماعی میسر نمه هرفاه اجتماعی از طریق برنام

بعد از بیان پیشینه و ادبیات موضوع به بیان مبانی نظري تأمین اجتمـاعی در اقتصـاد    در مقاله حاضر
اي کلـی اقتصـاد   هـ  تنین نقش آن در توسعه اقتصادي پرداخته و در ادامه بر اساس سیاسچ ماسالمی و ه

ق فرینی نظام تأمین اجتماعی در تحقآ شمقاومتی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري به بیان چگونگی نق
  ود.ش ییري مطالب پرداخته مگ هندي و نتیجب عود. در پایان نیز به جمش یا پرداخته مه تاین سیاس

                                                        
المللـی، حقـوق اقتصـادي و     عضو اجتماع حق دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکـاري بـین   عنوان بههرکس  .1

را که الزمۀ مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیالت و منـابع هـر کشـور بـه دسـت       اجتماعی و فرهنگی خود
  ).155: 1385آورد(ملکی، 

چون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی  هاي بزرگی هم سازمان .2
اند، از طرفی کمیته امداد و سازمان بیمه خدمات  اي مشغول انجام وظیفه بیمهنیروهاي مسلح، پانزده صندوق متفرقه به فعالیت 

 نمایند. درمان نیز در این زمینه فعالیت می
چون سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید انقالب اسالمی و بنیاد  هایی هم دستگاه .3

 باشند. هاي امدادي مشغول به انجام وظیفه می المنفعه در زمینه فعالیت خیریه و عامخرداد در کنار صدها مؤسسه  15
ها در زمینه امور امدادي مشغول به انجام  جمعیت هالل احمر، سازمان اورژانس کشور، ستاد حوادث غیر مترقبه و مانند این .4

 باشند. وظیفه می
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  پیشینه و ادبیات موضوع. 2
برنامه راهبردي و استراتژیک، در پـی افـزایش فشـارها و تهدیـدهاي داخلـی و       عنوان بهاقتصاد مقاومتی 

معظم رهبري وارد ادبیات اقتصادي کشور گردید. با اي اخیر از سوي مقام ه لخارجی بر اقتصاد ملی در سا
این حال مطالعات در زمینه اقتصاد مقاومتی نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از لحاظ کمـی از غنـاي چنـدانی    

ر مباحث به صورت گفتمان در سطح مجـامع علمـی کشـور در جریـان     ت شاشند. در واقع بیب یبرخوردار نم
  اشد.ب یا مه يآور عین زمنیه نیازمند نواشد. بنابراین مطالعه در اب یم

ابی به توسعه ی تیک راهبرد اقتصادي جهت دس عنوان بهبا توجه به اهدافی که براي اقتصاد مقاومتی 
اي مختلف مطـرح شـده اسـت در    ه ناقتصادي در شرایط کنونی و سایر شرایط داخلی و خارجی و در زما

لعاتی که در زمینه تأثیرگذاري نظام تأمین اجتمـاعی بـر   ادامه در دو بخش داخلی و خارجی به معرفی مطا
ایی توسـعه اقتصـادي،   هـ  صرین شاخت یاصل عنوان بهري و هایی چون رشد اقتصادي، ارتقاي بهره صشاخ

  ود. ش یپرداخته م

  مطالعات داخلیالف) 
ري نیروي کار و و هتحلیل آثار مخارج تأمین اجتماعی بر بهر«ي با عنوان ا ه) در مقال1387باصري و عمادي(

، با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجی به بررسی رابطه میان مخارج تأمین اجتماعی و »رشد اقتصادي در ایران
هد د یاي پژوهش نشان مه هند. یافتا هبراي اقتصاد ایران پرداخت 1385-1354رشد اقتصادي در دوره زمانی 

) و 02/0دت دو درصد(م هري نیروي کار در کوتاو هرکه ضریب اثرگذاري مخارج سرانه تأمین اجتماعی بر به
) است. در واقع مخارج تأمین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات 05/0ضریب آن در بلندمدت پنج درصد(

ناشی از بیماري، از کارافتادگی، کهولت، بیکاري، فقر معیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و 
  محیط امن براي تولید بر متغیر رشد اقتصادي اثر بخش است. نین ایجادچ مپس از آن و ه

-1352تأثیر تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادي در ایران(«ي با عنوان ا ه) در مقال1387نو نژاد و بهارلو(
اي هـ  صیري از مـدل خطـی بـه بررسـی تـأثیر سـهم شـاخ       گ هو با بهر OLS، با استفاده از آزمون )»83

ـ   هـ  هذاري ملی، سهم هزینگ هاعی در سرمایذاري تأمین اجتمگ هسرمای اي هـ  هاي تـأمین اجتمـاعی در هزین
مصرف کل و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در کل اشتغال ملـی، بـر رشـد تولیـد ناخـالص ملـی       

ـ    عنوان به اي تـأمین اجتمـاعی در   هـ  همتغیر پیوسته پرداختند و به این نتایج دست یافتند کـه سـهم هزین
کل و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در اشتغال کل، در دورة مورد بررسی روند اي مصرفی ه ههزین

ذاري ملـی و سـهم   گـ  هذاري تأمین اجتماعی در سرمایگ هنین تأثیر سهم سرمایچ مافزایشی داشته است. ه
اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در کل اشتغال ملی بر رشد تولیـد ناخـالص داخلـی مثبـت بـوده و سـهم       

  اي مصرفی کل، تأثیر معناداري نداشته است.ه هاي تأمین اجتماعی در هزینه ههزین
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، با اسـتفاده از مـدل   »تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي«ي با عنوان ا ه) در مقال1388حسینی(
) و آزمون علیت گرانجر به بررسی رابطۀ علی بین مخارج تـأمین اجتمـاعی و   VARخود توضیح برداري (

پرداخته است. ایشان در پایان به بیان این نتایج  1382-1340اي ه لي در اقتصاد ایران در سارشد اقتصاد
ردازند که رابطۀ علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادي برقرار است؛ اما عکـس آن برقـرار   پ یم

  د داد.نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداري درآمد ملی را افزایش خواه
اجتمـاعی در   -رابطۀ تأمین اجتماعی با توسـعه اقتصـادي  «ي با عنوان ا ه) در مقال1390زارع و اسدي(

اجتمـاعی بـا تـأمین     -، با استفاده از روش تحلیل رگرسیون بـه بررسـی رابطـۀ توسـعه اقتصـادي     »ایران
اي تأمین اجتماعی ه هیک سو هزینند که از ا هبه بیان این نتایج پرداختا ه نآ ند.ا هاجتماعی در ایران پرداخت

اثر مثبتی بر رشد اقتصادي در ایران داشته است ولی میزان اثر بخشی آن از نیروي کـار و سـرمایه کمتـر    
است. از سوي دیگر، توسعۀ تأمین اجتماعی با کاهش فقر همراه بوده اما بـه علـت محـدودیت بودجـه و     

  اري نبوده است.د ین در سطح معناثرات شدیدتر عواملی همچون تورم، تأثیر مطلوب آ

 مطالعات خارجیب) 

، بـا اسـتفاده از روش   »ارتباط تأمین اجتماعی بـا توسـعه اقتصـادي   «ي با عنوان ا ه) در مقال2002( 1هاوف
یک حق بشـري اسـت بـا کـاهش فقـر،       عنوان بهتوصیفی و تحلیل محتوا، با بیان اینکه تأمین اجتماعی 

حمایت از مادران باردار و به نوعی افزایش امید به زندگی از طریق برقـراري  ذیر و پ بحمایت از اقشار آسی
  ند.ک یثبات اجتماعی و عدالت اجتماعی از توسعه اقتصادي حمایت م

حفاظت و رفـاه اجتمـاعی بـراي رشـد اقتصـادي و ثبـات       «ي با عنوان ا ه) در مقال2012( 2ینک گبین
محتوا، ضمن بیان سیر تاریخی گذر چـین از اقتصـاد    ، با روش توصیفی و تحلیل»تجربه چین -اجتماعی

اي اخیر چین تالش ه تارد که سیاسد یاري، بیان مد همتمرکز(کمونیستی) به سمت اقتصاد لیبرالیسم و سرمای
  ود.ش یر از طریق هدف قراردادن رفاه اجتماعی دنبال مت هي براي افزایش رشد اقتصادي منصفانا هگسترد

ر در ارتباط با  تأثیر تأمین اجتماعی بر رشد و توسـعه اقتصـادي   ت ششده که بی نظر به مطالعات انجام
راهبـرد   عنـوان  بـه ي در زمینه تأمین اجتمـاعی و اقتصـاد مقـاومتی    ا هاشند، خأل مطالعب یبه صورت عام م

ا، در ادامـه  ز نابی به توسعه و رشد اقتصـادي پایـدار و درو  ی تاقتصادي جمهوري اسالمی ایران جهت دس
ضمن بیان مبانی نظري تأمین اجتماعی در اقتصاد اسالمی و توسعه اقتصادي به بیان نقش نظـام تـأمین   

  ود.ش یاي کلی اقتصاد مقاومتی به صورت موردي پرداخته مه تاجتماعی در تحقق سیاس

                                                        
1. Hauff. 2. Bingqin. 
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 مبانی نظري تأمین اجتماعی در اسالم. 3
جه آحاد جامعه نموده و قوانین الزم را براي شریعت اسالم مسئولیت تأمین اجتماعی را عالوه بر دولت متو

ه هر فرد به مسئولیت فردي، خانوادگی و اجتماعی قیام نماید تنظیم نموده است تا جامعه به رفـاه و  ک نای
در ایـن زمینـه شـهید صـدر      ).18: 1381تأمین نیازهاي معیشتی خویش نایل آید(کیاءالحسینی و باقري، 

  ).298-290: 1357اند(صدر، د یستوار متأمین اجتماعی را بر دو پایه ا
یکی اصل کفایت همگانی یعنی مسئولیت متقابل افراد نسبت بـه همـدیگر، بـه موجـب ایـن اصـل       

ي مثـل سـایر   ا همسلمانان جهان کفالت یکدیگر را برعهده داشته و اسالم در حدود امکانات، آن را فریضـ 
  فرائض، الزم االجرا دانسته است.

اکی از وظیفه دولت، در ملزم نمودن مردم به رعایت تکـالیف قانونیشـان اسـت.    این امر، در حقیقت ح
دولت در سازمان جامعه اسالمی، ضامن اجراء احکام، امر به معروف و نهی از منکر بوده و نیز مسئول صحت 

اید وادار نند، بز یاشد. کسانی را که از اداي واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی، سرباز مب یاجراي مقررات م
ور که بر دولت الزم است براي جهـاد، مسـلمین را بسـیج کنـد،     ط نبه تبعیت از قانون نماید. بنابراین هما

را مجبور به انجام وظایف مربوط به تأمین زندگی ناتوانان سازد و از لحاظ مالی چنان ا ه نآ همچنان نیز باید
  ته و عملی تلقی گردد.به زندگیشان بهبود بخشد که اداي فریضه مزبور تحقق یاف

اشد. بر اساس این اصل وظیفه دولت در تأمین ب یاصل دوم سهیم بودن جامعه در درآمدهاي دولتی م
اشد. زیرا اصل دیگري شـناخته  ب یسطح زندگی مناسب براي افراد، صرفاً مستند و محدود به اصل اول نم

ین حق دولت مستقیماً و راساً وظیفـه  شده است و آن، سهم و حق جامعه در منابع ثروت است. به موجب ا
  ند، فراهم کند.ا هدارد تا سطح زندگی مناسبی را براي کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادي نرسید

ه وظیفه داشته باشد که احتیاجات ضروري و شدید را برطرف ک نر از آت شبا اساس این اصل دولت بی
و مقتضیات روز را براي افراد تضـمین و تـأمین نمایـد.     نماید موظف است سطح زندگی متناسب با شرایط

زیرا مسئولیت و ضمان دولت در این مورد ضمان اعاله است. اعاله افراد، تهیه وسـایل و لـوازم زنـدگی او    
ور مکفی است. مفهوم زندگی مکفی، مفهومی است وسیع و قابل انعطاف. بدین معنـا کـه هـر انـدازه     ط هب

ـ       درجه رفاه و آسایش عمومی ابـد. بنـابراین دولـت بایـد     ی یبیشتر شـود. مضـمون فـوق نیـز گسـترش م
ا باید، از لحـاظ کمیـت و   ه تاي اصلی و عمومی به غذا، مسکن و لباس را تأمین کند. اشباع حاجه تحاج

اي درجه دوم که به واسطه بـاالرفتن  ه تالوه حاجع هکیفیت باتوجه به شرایط روز کافی و شایسته باشد. ب
  ود را نیز باید برطرف نماید.ش یپیدا مسطح زندگی، 

یکـی   عنوان بهبراساس آنچه شهید صدر با استناد به روایات اهل بیت(ع) بیان داشتند تأمین اجتماعی 
تکافـل عـام از آن    عنوان بهاز حقوق اساسی انسان است که بخشی بر عهده همه افراد جامعه است که او 

اشد. به این صـورت  ب ياست که تحت وظایف دولت اسالمی م ضمان اعاله عنوان بهبرد و بخشی  نام می
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ا و هـ  ياستاي تحقق تأمین اجتماعی بایـد بـا اسـتفاده از توانمنـد    که دولت اسالمی  در همه عصرها در ر
ـ  ا هاي بیمه شسازوکارهاي  موجود(اعم از رو اي الزم را در ظـرف زمـان   هـ  هي، حمایتی و امـدادي) برنام

  . 1خاص تدارك بیند
ین تأمین اجتماعی در اسالم جزئی از یک نظام الهی است که کانون توجـه آن خـداي عالمیـان    بنابرا

حقیقی انسان است و تأمین اجتماعی جوهره بعـد اجتمـاعی دیـن او و رسـم      امنیت بخش است، همو که
خـود،  سالمی تارو پود جامعه انسانی در عرصه روابـط افـراد بـا    ا  ینیب نود. در جهاش یش شمرده ما یبندگ

دیگران و حاکمیت با رنگ خدایی سرشته است و نیل افراد بـه سـعادت واقعـی در دنیـا و آخـرت بـدون       
ي است از سر ا هود. از این رو تأمین اجتماعی در اسالم نه برنامش یدستگیري اغنیاء از فقرا محال دانسته م

چـارچوب الزامـات قـانونی    اضطرار و تنگناي مشکالت اجتماعی و نه صرفاً یک حق انسانی کـه بایـد در   
از عقاید، مناسـک، حقـوق، اخـالق و     يا هاعمال شود، بلکه یک مقصد شرعی و الهی است که در منظوم

  ).335: 1392ود(حسینی، ش یعقالنیت دنبال م
یکـی از   عنـوان  بـه در واقع در هر جامعه اسالمی همچون جامعه ایـران تأکیـد بـر تـأمین اجتمـاعی      

اید مورد توجه جـدي قـرار گیـرد. بـر همـین اسـاس اسـت کـه توجـه بـه           ضروریات دینی و حکومتی ب
راهبـرد اساسـی    عنـوان  بـه اي کلی اقتصاد مقاومتی ه تفرینی نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاسآ شنق

  اشد.ب ییک ضرورت مطرح م عنوان بهانبه و پایدار ج هابی به پیشرفت اقتصادي همی تکشور جهت دس

  اجتماعی و توسعه اقتصاديمبانی نظري تأمین . 4
یک اصل اساسی براي همۀ کشورها همواره مطرح  عنوان بهابی به توسعه اقتصادي در عصر حاضر ی تدس

ابی به توسعه اقتصـادي در کشـورها راهبردهـاي    ی تیزي جهت دسر هبوده است. در زمینه چگونگی برنام
هـدف توسـعه مطـرح     عنـوان  بـه قتصادي ابی به رشد ای تاشد. در راهبرد نخست دسب یي مطرح ما هدوگان

ـ  تاشد. طرفدارن این دیدگاه اعتقاد دارند که کشورهاي در حـال توسـعه بـراي دسـ    ب یم ابی بـه توسـعه   ی
ابی به حداکثر رشد اقتصادي بدون توجه به عدالت اجتماعی ی تاي خود را جهت دسه هاقتصادي باید برنام

سعه معتقدند که قطعاً رشـد سـریع اقتصـادي شـرط الزم     در نظر بگیرند. در مقابل برخی از کارشناسان تو
توسعه جوامع در حال توسعه است، اما شرط کافی نیست و اگر این استراتژي از ابتدا با اسـتراتژي عـدالت   

وانـد بـه   ت یمیز اقتصادي همراهی نشود، نمآ ضر توزیع برابر و غیر تبعیت قاجتماعی و به عبارت بهتر و دقی
ردد. لذا توسعه پایدار و حتی ایجاد امکان استمرار توسعه اقتصادي، نیازمند نگاه همه توسعه واقعی منجر گ

  ).38: 1380جانبه به توسعه است(کلدي، 
                                                        

بحث راجع به وظایف دولت اسالمی در تحقق تأمین اجتماعی در جامعه خارج از چارچوب اصلی مقاله است بنابراین بیش از  .1
 این به مباحث آن پرداخته نشده است.
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انبه در قلمروهاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اجتمـاعی، امنیتـی و زیسـت محیطـی و     ج هتوسعه هم
ي است که این قلمروها با سـطح و  ا هندجانبیري توسعه پایدار ، در گرو تعامل و تأثیر دو جانبه و چگ لشک

ي مسـتقیم،  ا هزیـرا نظـام تـأمین اجتمـاعی، رابطـ      .واننـد، برپـا کننـد   ت یکیفیت نظام تأمین اجتمـاعی مـ  
). بنابراین ضرورت 59: 1388افته با توسعه دارد(مسعوداصل و همکاران، ی ناپذیر و پیوندهاي سازمان یجدای

اي رفاه(تأمین اجتماعی) براي نیل ه هاي توسعه اجتماعی و برنامه هگاهماهنگی و تناسب بین مبانی و دید
). در واقع نظام تأمین اجتماعی در صورت نگـرش ملـی و فراگیـر    16به توسعه ملی ضروري است(همان، 

یک اصل اساسی توسعه(در تمام ابعاد  عنوان بهکارایی الزم را خواهد یافت. توجه به نظام تأمین اجتماعی 
  ).35: 1380اي آن خواهد بود(کلدي،ه لشاي حل مشکگ هآن)، را

بر این اساس تودارو در تعریف توسعه اشاره دارد، توسعه بایستی بتواند برآیند مثبتـی از تـالش تـک    
ر مادي و معنوي زندگی باشـد، در نتیجـه توجـه    ت تابی به شرایط مناسبی تتک افراد یک جامعه براي دس

یژه و هاي اقتصادي و به تتوسعه در بررسی نقش دولت در تنظیم سیاس کامل به عوامل انسانی و اجتماعی
اجتمـاعی شـهروندان،    -اي متفـاوت زنـدگی انسـانی   ه هتوجه جدي به نقش آموزش، بهداشت و دیگر وج

معیارهـاي توسـعه تعریـف     عنـوان  به). در واقع هر یک از مواردي که تودارو 27بسیار اهمیت دارد(همان، 
اشد. به این معنی که نظـام تـأمین اجتمـاعی    ب یحیطه وظایف نظام تأمین اجتماعی مند به نوعی در ک یم
  از تحقق هریک از این موارد شود.س هواند با اتخاذ راهبردهاي مناسب زمینت یم

تأمین اجتماعی؛ براي نیروي کار، زمینه فراغت فکري، اطمینان از آینده و تضمین سـالمت جسـمی،   
ورد. آ یري بیشتري را به ارمغان مو هایان، آرامش محیط کار، تعلق خاطر و بهرروحی و روانی؛ براي کارفرم

در چرخه اقتصاد جامعه نیز باعث جلوگیري از افزایش فقر و توزیع عادالنه درآمـدها و تـأثیر بـر تقاضـا و     
  ).37: 1381ود(سالک،ش یتعداد جمعیت م

دت، م هاي کوتاه تاز جمله درمان، حمایاي مختلف ه تعالوه بر این تأمین اجتماعی با برقراري حمای
زیرسـاختی  یکی از مسائل مهـم و   عنوان بهاي توسعه انسانی ه صزایی در بهبود شاخس هبلندمدت، نقش ب

توسعه یک کشور دارد. مفهوم توسعه انسانی در واقع گویاي آن است که هدف اصلی توسعه، اعتالي شأن و 
سان است. براي نیل به این مهم برپایی نظام تأمین اجتماعی، اي انسانی و بهبود شرایط زیستی انه شارز

رین گام است. تأمین اجتماعی به معناي حراست و پشتیبانی از افراد جامعه در برابر ت یرین و زیربنایت یاساس
ذاري بین نسلی محسـوب  گ هاي اقتصادي و اجتماعی است و نوعی سرمایه یمصایب و مشکالت و پریشان

یژه که هدف نهایی توسعه و هاپذیر توسعه پایدار است. بن نرتیب تأمین اجتماعی بخش جبراود. بدین تش یم
  ).6: 1387بهبود وضعیت مادي و معنوي انسان است(باصري و عمادي، 

نـین  چ ما و هـ هـ  یبا توجه به اهمیت نظام تأمین اجتماعی در عصر حاضر که جوامع با انواع نااطمینـان 
اشند بایـد در  ب یمل تأثیرگذار همانند سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي ماي مختلف براي عواه يتهدید

  ي به این امر توجه جدي شود.ا هاي توسعه هطراحی برنام
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یک ضرورت باید مورد توجـه   عنوان بهدر زمینه راهبرد اقتصاد مقاومتی توجه به نظام تأمین اجتماعی 
ـ  تقرار گیرد. در واقع جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبري بـه منظـور دسـ    ابی بـه  ی

اي کلـی  هـ  تاله کشور، تبیین نقش نظام تأمین اجتماعی در تحقـق سیاسـ  س تنداز بیسا ماهداف سند چش
ـ  ا همتی از ضرورت ویژسند اصلی اجرا نمودن اقتصاد مقاو عنوان بهاقتصاد مقاومتی  اشـد.  ب یي برخـوردار م

اي کلی اقتصاد مقاومتی به تبیین نقش نظـام تـأمین   ه تگانه سیاس 24بنابراین در ادامه براساس بندهاي 
  ود.ش یاي کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته مه تاجتماعی در تحقق سیاس

  اي کلی اقتصاد مقاومتیه تنقش نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاس. 5
 29اي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سـوي مقـام معظـم رهبـري کـه ایـن امـر در        ه تبا بررسی سیاس

رین وظایف و کارکردهایی که نظـام تـأمین   ت مبند انجام شد به استخراج مه 24در قالب  1392اه  م نبهم
ود. بنـابراین  ش یواند داشته باشد، پرداخته مت یما ه نآ اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تحقق

اي کلـی اقتصـاد   هـ  تواند در تحقـق سیاسـ  ت یاي که نظام تأمین اجتماعی مه شرین نقت مدر ادامه به مه
  ود.ش یمقاومتی داشته باشد، پرداخته م

 کمک به مشارکت آحاد جامعه. 1.5
موظفنـد در  هنـد،  د یندیشند و به وقایع پیرامون خود حساسیت نشان ما یي بهتر ما هایی که به آینده تمل

اي جاري در اجتماع را با نهایت درایت و نکته سنجی دنبال نمایند، ه نامور اجتماعی دخالت نمایند و جریا
اي خود را با آنان در میان بگذارند. از ملتی که در انزوا مانـده اسـت و   ه ها را مواخذه نموده و خواسته تدول
وان انتظار ترقی و یا پیشرفت ت یمحروم مانده نم ورت جبري از دخالت در امور جدي و کلیدي خودص هیا ب

ند(شـکرخدا،  ک یاي مختلف اجتماعی نمود پیدا مـ ه هاي مختلفی دارد که در عرصه هداشت. مشارکت جنب
ـ   هـ  هاي مشـارکت مـردم در عرصـ   ه ه). یکی از جنب142: 1382 اي هـ  تاي اجتمـاعی، مشـارکت در فعالی

اي کلی اقتصاد مقـاومتی بـه درسـتی عنـوان شـده      ه تاسسی 11-اشد که اهمیت آن در بندب یاقتصادي م
واند تـأثیر فراوانـی در اشـاعۀ    ت یاي مشارکت عمومی مه ها از جنبه تاست. در واقع استقبال و حمایت دول

ـ    ور طـ  هاین امر پسندیده در جامعه گذاشته و غلبه بر مشکالت پیچیده اجتماعی و اقتصادي با ایـن ابـزار ب
  ر نماید(همان). ت یافتنی تذیرتر و دسپ نحتم امکا

اي اقتصادي ترغیـب  ه تواند مردم را به مشارکت در فعالیت یایی که به طرق مختلف مه ماز جمله نظا

                                                        
و علمـی کشـور بـه منظـور توسـعه       هاي انسـانی  سرمایه سازي کلیه امکانات و منابع مالی و تأمین شرایط و فعال -1بند .1

هاي جمعی و تأکید  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت
 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستدرآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا
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اي نظام تأمین اجتماعی بایـد بـه افـزایش    ه ها و برنامه تنماید نظام تأمین اجتماعی است. بنابراین سیاس
 -ي، حمـایتی و امـدادي   ا هیعنی بیم -تأمین اجتماعیانگیزة مشارکت مردم از طریق هر سه راهبرد نظام 

  ).  9: 1383کمک کند(تاجبخش، 
ور وسـیع  طـ  هي، امدادي و حمایتی با هدر واقع نظام تأمین اجتماعی از طریق فراهم نمودن شرایط بیم

از نوعی امنیت خاطر براي نیروهاي اقتصادي فعال در جامعه خواهد شد کـه ایـن   س هدر سطح جامعه زمین
اي اقتصادي خواهد بود. بنابراین نظـام تـأمین اجتمـاعی    ه تر مردم در فعالیت هر منجر به حضور گستردام
واند از طریق گسترش خدمات رفاهی خود زمینه توانمندسازي نیروهاي بازار را فراهم نمایـد. بـا ایـن    ت یم

کردن اقتصـاد نامیـده   اي اقتصاد که به تعبیر دیگر مردمی ه تحال گسترش مشارکت آحاد مردم در فعالی
اي اقتصادي و به معناي آن است که مردم نقش اصـلی را در  ه تود به معناي تکیه به مردم در فعالیش یم

  ). 59: 1391اي اقتصادي داشته باشند(میرمعزي،ه تفعالی
متولی اصلی حمایت از فعاالن اقتصادي در زمـان از کـار    عنوان بهعالوه بر این نظام تأمین اجتماعی 

ردد، با گ یادگی و یا ناتوانی در ادامه فعالیت اقتصادي که نتیجه آن قطع منبع درآمد فعاالن اقتصادي مافت
اي هـ  ماي دقیق و منظم زمینه حمایت از فعاالن اقتصادي کـه در اثـر شـرایط تحـری    ه يیزر هانجام برنام

ینـان خـاطر بـراي فعـاالن     ند زمینـه ایجـاد اطم  ا هاي اقتصادي خود ناتوان شده تاقتصادي از تداوم فعالی
  اي اقتصادي فراهم نمایند. ه تاي اقتصادي را بر فعالیه ماقتصادي در ارتباط با تأثیر تحری

اي ه تسیاس 1-رین اصل بندت مواند نقش تأثیرگذاري در تحقق مهت یبنابراین نظام تأمین اجتماعی م
  اي اقتصادي داشته باشد.ه تکلی اقتصاد مقاومتی، یعنی افزایش مشارکت آحاد مردم در فعالی

 توسعه کارآفرینی . 2.5

ایی کـه از سـوي کارشناسـان توسـعه     هـ  هاي اخیر با تغییر در راهبردهاي توسعه، یکـی از مؤلفـ  ه لدر سا
اي کلـی  هـ  تمحورهاي توسعه قرار گرفته است، توسعه کارآفرینی است که ایـن امـر در سیاسـ    عنوان به

 به آن اشاره شده است. 11-اقتصاد مقاومتی نیز در بند
 عنـوان  بـه واند به توسـعه کـارآفرینی   ت یدر واقع نظام تأمین اجتماعی از طریق راهبرد حمایتی خود م

اي مشمول راهبرد حمایتی(کمیتـه  ه نفرینی نماید به این طریق که سازماآ شیکی از محورهاي توسعه نق
اي بـومی جهـت   هـ  ها و ایده حم به پذیرش طرامداد و بهزیستی) به منظور توسعه کارآفرینی در کشور اقدا

اي نـو، در مراحـل   هـ  هاي نو اقدام نمایند. در واقع دارندگان ایده هتوسعه منطقه سکونت ارائه دهندگان اید

                                                        
و علمـی کشـور بـه منظـور توسـعه       هاي انسـانی  سرمایه سازي کلیه امکانات و منابع مالی و تأمین شرایط و فعال -1. بند1

هاي جمعی و تأکید  و تشویق همکاريهاي اقتصادي با تسهیل  کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت
 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستدرآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا
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اشـند. بـا ایـن حـال ایـن      ب یاي متعددي مواجه مـ ه لایده به دلیل کمبود منابع مالی با مشکسازي  تجارياولیه 
ا بـه نیروهـاي جـوان داراي    هـ  حنـین اجتمـاعی ایـن طـر    چ مررسی اقتصادي و فنی و هوانند با بت یا مه نسازما

ـ آ منوعی کارآفرینی کمک نمایند. این امر ضمن فراه عنوان بهاي مؤثر در توسعه اجتماعی ه هاید اي هـ  هوري زمین
  ماید.ن یاشغال جوانان بومی زمینه ایجاد خودکفایی درآمدي بلندمدت در کنار توسعه اقتصادي را فراهم م

ي در زمـان شـروع و   ا هوانند از طریق حمایـت مـالی و یـا مشـاور    ت یا مذکور مه نعالوه بر این سازما
اي اقتصادي که در صدد تأمین نیازهاي ضـروري کشـور کـه اقتصـاد ملـی از      ه تنین در ادامه فعالیچ مه

ـ  ب یلمللی ما ناي بیه مدسترسی به امکانات بیرونی که در تحری فرینـی نماینـد. در واقـع ایـن     آ شاشـند، نق
وانند از طریق مزایاي نسبی که در هر منطقـه وجـود دارد، نسـبت بـه ایجـاد و گسـترش       ت یا مه نسازما
مایند، تأثیرگذار باشند که این امر خود زمینه ن یاي اقتصادي که زمینه خودکفایی ملی را فراهم مه تفعالی

  ماید.ن یتوسعه کارآفرینی را فراهم م
اي مالی ه تاي حمایتی خود در کشور از طریق حمایه ننظام تأمین اجتماعی به کمک سازمابنابراین 
اي بومی مناطق مختلف کشور داشته باشد. در ه یواند نقش تأثیرگذاري در توسعه کارآفرینت یو امکاناتی م

العوض صـرف و  ا باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تغییر راهبرد داده و از کمک مالی به نواقع این سازما
اي توسـعه کـارآفرینی بـومی حرکـت     هـ  هاشند به سوي برنامب یاي مالی مه هیا خدماتی که همراه با هزین

ذاري و افـزایش اشـتغال خواهـد شـد.     گ هنمایند که این امر منجر به توسعه پایدار از طریق افزایش سرمای
  ام تأمین اجتماعی خواهند بود.همه عوامل فوق از جمله الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی از مجراي نظ

  ريو هکمک به توانمندسازي نیروي کار و رشد بهر .3.5
ر از نیروي ت شیري بیگ هندکه براي افزایش تولید ناخالص داخلی، بهرا هامروزه بیشتر کشورهاي جهان دریافت

زیـرا هنگـامی کـه    ري اسـت؛  و هر، باال بردن بهـر ت مکار یا سرمایه، به تنهایی کافی نیست، بلکه از آن مه
). 169: 1387ابد، تولید ناخالص داخلی تندتر از نهادها رشد خواهد کرد(نونژاد و بهارلو، ی یري افزایش مو هبهر

ابی به توسعه پایدار از طریق افـزایش  ی تري در جامعه جهت دسو هبنابراین با توجه به اهمیت افزایش بهر
اي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي مقـام معظـم   ه تسیاس 31-تولید ناخالص داخلی است که در بند

  رهبري به آن اشاره شده است.
ندي نیـروي  م تري، داشتن انگیزة نیرومند و رضایو هبا این حال از عوامل بنیادي افزایش تولید و بهر

کار و دیگر عوامل تولید است و تأمین اجتماعی، با نقشـی کـه در امنیـت اجتمـاعی، بـاز توزیـع درآمـد و        

                                                        
ــد  .1 ــره    -3بن ــد به ــراردادن رش ــور ق ــد،     مح ــل تولی ــت عوام ــاد بــا تقوی ــروي کــار  توانمن وري در اقتص ــازي نی ، دس

هاي متنوع در جغرافیاي  ها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان پذیري رقابت تقویت
 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستهاي مناطق کشور مزیت
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جامعه و برقراري عدالت اجتماعی دارد، این امنیت شغلی را بـراي عوامـل   سازي  رت مکاهش دادن فقر، سال
ري و در پـی آن افـزایش درآمـد ملـی و     و هورد و باعث افـزایش بهـر  آ ییژه نیروي کار فراهم مو هب -تولید

 ).  169-170ود(همان، ش یسرانجام رشد و توسعه اقتصادي م
جود آمدن امنیت و هاي بازنشستگی و حمایت از سالمندان در جامعه(که باعث به مالوه وجود سیستع هب

ود که فرد شاغل بدون استرس و دغدغه دوران ش یاز مس بود) سبش یروحی و روانی در بین افراد شاغل م
 اي تولید و خدماتی خود بپردازد که این نیز به نوبـه خـود  ه تکهولت و پیري خود، با خیال راحت به فعالی

  ).55: 1390رخد، ف یود(رمضانش یار و در نتیجه افزایش تولید مک هباعث افزایش بازد
اسـت کـه رابطـه مسـتقیمی بـین رفـاه         نتحقیقات تأمین اجتماعی در کشـورهاي مختلـف مؤیـد آ   

ري وجود دارد و این رابطه، یک رابطه دو سویه است. به این معنی و هاجتماعی(کیفیت زندگی کاري) و بهر
کیفیت زندگی کاري بهبود یابد و افراد از نظر شغل و رفاه اجتمـاعی در وضـعیت مناسـبی باشـند،      که اگر

ري و و هور کلی با بهبـود بهـر  ط هابد. بی یري ملی ارتقا مو هر خواهد بود و در کل، بهرت شري بیو هدقیقاً بهر
  ).153: 1376 ود(کرباسیان،ر یابد و کیفیت زندگی باال می یاثر رشد تولیدات، فقر کاهش م

یکی از معضالت  عنوان بهري که و هبا توجه به اهمیت تأثیرگذاري نظام تأمین اجتماعی در افزایش بهر
اي خود را گسـترش داده و از  ه تفعالی ي هاشد نظام تأمین اجتماعی باید حوزب یفعلی اقتصاد ملی مطرح م

  حمایت از نیروهاي فعال اقتصادي گردد.دگان و ش هارهاي نوین در صدد افزایش پوشش بیمک هطریق را
رین زیر نظام متولی فراهم کننده رفـاه اجتمـاعی کشـور    ت ممه عنوان بهبنابراین نظام تأمین اجتماعی 

ري کشور داشته باشد. در واقع مسـئولین امـر جهـت    و هواند نقش انکار ناپذیري در ارتقا و افزایش بهرت یم
اد مقاومتی باید توجه جدي به نقش نظام تأمین اجتماعی داشـته  اي کلی اقتصه تتحقق این بند از سیاس

اي کلی اقتصـاد مقـاومتی ابالغـی از سـوي مقـام معظـم       ه تر تحقق سیاست عباشند تا شاهد هر چه سری
  رهبري باشیم.

 ارتقاي شاخص عدالت اجتماعی. 4.5

نظـام جمهـوري اسـالمی    رین هـدف برپـایی   ت مابی به عدالت اجتماعی را مهی تشاید بتوان به نوعی دس
دانست که اهمیت آن به حدي است که اصولی چند از قانون اساسی کشور به آن اختصاص یافته است. با 

اي کلی اقتصاد مقـاومتی ابالغـی از سـوي مقـام معظـم رهبـري از موضـوع عـدالت         ه تاین حال سیاس
  به آن اشاره نموده است. 41-اجتماعی غافل نمانده و در بند

ند و مطابق حق و واقعیت پیش ک یعی، روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل معدالت اجتما
                                                        

وري، کاهش شدت انرژي و   در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره ها سازي یارانه هدفمند استفاده از ظرفیت اجراي -4بند .1
  .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستعدالت اجتماعی هاي شاخص يارتقا
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ویی و بدخواهی یا ج مهد و جلوي احساسات نفع طلبانه شخصی یا انتقاد یود و حق هر کس را به وي مر یم
  ). 41: 1390رخد،ف ییرد و در یک کلمه، تابع قانون و حق است(رمضانگ یرفتار برابر سلیقه و میل خود را م

ازد، ناهماهنگی و اشـکال در تولیـد،   س یه دسترسی به عدالت را در عرصه اقتصاد دچار مشکل مچ نآ
اي جسمی از حوادث طبیعی، فقر، محرومیت و معلولیت اسـت  ه یتوزیع و مصرف و مسائلی همچون ناتوان

ـ گ ن. در ایازدس یندي از ثروت محروم مم هکه فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهر ا هـ  تونه موارد دول
هنـد کـه از آن، بـه تـأمین     د یایی به منظور جبران خسارت، حوادث و اتفاقات اجتماعی انجام مه شکوش

 ).55ود(همان، ش یاجتماعی تعبیر م
تـأمین اجتمـاعی   «آمده است:  1لمللی کارا نسازمان بی 102امه شماره ن هبر این اساس در تعریف مقاول

اي اقتصادي و اجتماعی پدید آمده به واسطه قطع یـا  ه یاست که جامعه در قبال پریشانبه منزله حمایتی 
اي ناشـی از کـار، سـالمندي،    هـ  يکاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماري، بـارداري، حـوادث و بیمـار   

اعضاي  اري خانواده بهد هاي درمان و نگه هنین ناشی از افزایش هزینچ مبیکاري، از کار افتادگی، فوت و ه
  ».هدد یتحت پوشش خود ارائه م

رین اهرم برقراري عدالت اجتمـاعی  ت ممه عنوان بهدر چارچوب تعریف فوق تأمین اجتماعی در جامعه 
تحقـق عـدالت   «آمده اسـت کـه    2لمللی تأمین اجتماعیا نود، چنانچه در شعار اصلی انجمن بیش یتلقی م

، این شعار بدان معنا است که توسعه پایـدار در جوامـع   »اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود
بدون استقرار نظام تأمین اجتماعی غیر ممکن بـوده و بـه همـین دلیـل نظـام تـأمین اجتمـاعی یکـی از         

  ).33همان: ود(ش یاي بنیادي در تمام جوامع انسانی تلقی مه تاولوی
ـ          وانـد نقـش   ت یبر این اساس نظام تأمین اجتمـاعی بـا توجـه بـه کـارکرد خـود از طـرق مختلـف م

ابی به توسعه اقتصـادي  ی تاصلی مهم جهت دس عنوان بهانکارناپذیري در اتقاي شاخص عدالت اجتماعی 
ـ  عاز طریق توسعه جامعه انسانی داشته باشد که این امر زمینه تحقق هر چه سـری  اي کلـی  هـ  تسـ ر سیات

  ماید.ن یاقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري را میسر م

 تأمین امنیت غذا و درمان. 5.5
نیاز به امنیت اقتصادي از بدو تاریخ اقتصادي بشر وجود داشته است، اما با انقالب صـنعتی ایـن نیـاز بـه     

ـ    که باید دستمزد مشخصی را در ق -يا هصورت روز افزونی در جامع  -ردکـ  یبال سـاعات کـار دریافـت م
ي به مفهوم از دست رفتن درآمد و بـه دنبـال آن فقـر    ا همطرح شد. عدم اشتغال و بیکاري در چنین جامع

بود. عدم اشتغال در بسیاري موارد در پی وقایعی همچون بیماري، حوادث ناشی از کار و سـالمندي بـروز   

                                                        
1. International Labor Organization (ILO). 
2. International Social Security Association (ISSA). 
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). تحقق هـر یـک از اتفاقـات    18: 1388صل، ا دست(مسعورد؛ وقایعی که اغلب از کنترل افراد خارج اک یم
نداخت که خود منجر به عدم اطمینان و آرامش فکري جهت ا یفوق امنیت غذا و درمان افراد را به خطر م

د. بر این اساس اسـت  ش یایی با ریسک باال در امور تولیدي مه تاي مولد و انجام فعالیه تتمرکز بر فعالی
کلی اقتصاد مقاومتی به تحقق امنیت غذا و درمان اختصاص یافته است. به این  ايه ت، سیاس71 -که بند

معنی که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقـاومتی تـأمین امنیـت غـذا و درمـان از لحـاظ کمـی و کیفـی         
نین عوامل خارجی چ ماي ناشی از باالیاي طبیعی و هه یاشد. این امر در ایران به دلیل وجود نااطمینانب یم
  ند. ک یر نمود پیدا مت شاي اقتصادي بیه مون تحریچ مه

در وقع امنیت داراي دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامـش  
). عـدم تحقـق هـر    55: 1390رخـد،  ف ییرد(رمضانگ یفیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر م

منجـر بـه کـاهش تـوان     ا هـ  نآ شدن انسان(نیروي کار مولد) جهت رفعیک از موارد فوق به دلیل درگیر 
  تولیدي و کاهش تعلق خاطر به جامعه براي تالش در جهت توسعه آن خواهد شد.

) ، در 54اي امنیت در جامعه تأمین اجتماعی است(همان، ه هاي اساسی فراهم آمدن زمینه هیکی از را
منیت براي مردم در زمانی اسـت کـه بیمـار، نـاتوان، بیکـار و      ا فراهم کردن اه مواقع اولین هدف این نظا

وانـد بـا   ت ی). بدین طریق تأمین اجتماعی مـ 11-10: 1390اده و فخیم علیزاده، ز نوند(حسش یبازنشسته م
اي ه تاز فرصا ه نآ اي برابري براي ارتقاي همه افراد و برخورداري یکسانه هفراهم کردن شرایط و زمین

را از تولد تـا مـرگ   ا ه نآ آوردن این احساس که شبکه منظمی از نظام تأمین اجتماعی اجتماعی، به وجود
نسـبت بـه زنـدگی را    ا ه نآ ردید رویکردت یهند، بد یند و تعریف شده مورد حمایت قرار مم نبا شرایط قانو

  ).54: 1390رخد، ف یود(رمضانش یهد و به دنبال خود افزایش امید به زندگی را موجب مد یتغییر م
افزایش امید به زندگی و تأمین امنیت پایدار باعث افزوده شدن تالش و کوشش اقشار مختلف جامعه 

ابی به ثروت و درآمـد را  ی تر دست شود. بدین طریق کار و کوشش بیش یبه خصوص اقشار پایین جامعه م
سـبب تحقـق و بسـط    رداند که این خود گ یاي معاش را برطرف مه هازد و دغدغس یر مت نآساا ه نآ براي

  ).55ود(همان، ش یعدالت در جامعه م
وردن شرایط ایجاد امنیت خاطر و به دنبال آن افـزایش  آ مبنابراین نظام تأمین اجتماعی از طریق فراه

واند نقش اساسی ت یاشد، مب یامید به زندگی که خود زمینه ایجاد امنیت پایدار از طریق تالش و کوشش م
  اي کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً از باب ایجاد امنیت درمان و غذا ایفا نماید.  ه تر سیاست عدر تحقق سری

                                                        
و ایجـاد ذخـایر راهبـردي بـا تأکیـد بـر افـزایش کمـی و کیفـی تولیـد(مواد اولیـه و             و درمـان  امنیت غـذا  تأمین -7بند .1

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی). )(سیاستکاال
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 تقویت نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی. 6.5

اي ه ناشد به این صورت که سازماب یي ما هاز جمله راهبردهاي نظام تأمین اجتماعی در کشور راهبرد بیم
ي نیروهـاي فعـال اقتصـادي نقـش     ا همتولی امـور بیمـ   عنوان به ر خصوصاً سازمان تأمین اجتماعیگ هبیم

  ود. ش یار، کارفرما و دولت دریافت مک ياساسی در انباشت سرمایه دارد که این سرمایه از سه بخش نیرو
ا نیازمنـد مـدیریت مـالی و اقتصـادي دقیقـی      هـ  ندر اختیار داشتن این منابع عظیم مالی توسط این سـازما 

واند نقش انکار ناپـذیري در تقویـت   ت یار گرفته شوند مک هرستی بد هدر صورتی این منابع مالی باشد. در واقع ب یم
  اي تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.ه هیکی از مؤلف عنوان به 1نظام مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی

ازي منـابع در اختیـار   سـ  یي و یکا هاي بیمه ممتمرکز ساختن نظا بنابراین نظام تأمین اجتماعی باید با
اي پرسودتر را داشـته باشـد، اقـدام    ه يذارگ هپولی که توان انجام سرمای -ا، به ایجاد یک قدرت مالیه نآ

  ).35: 1380نماید(کلدي، 
یک قطـب مـالی بـا     عنوان بهواند ت یي آن ما هبر این اساس نظام تأمین اجتماعی خصوصاً راهبرد بیم

بـازاري بـا    عنـوان  بـه اي صحیح اقتصادي از طریق بازارهاي مالی خصوصاً بازار سـرمایه  ه يذارگ هسرمای
شفافیت باال به ایجاد و انباشت سرمایه کمک شایانی انجام دهد. البته ایـن امـر منـوط بـه توجـه جـدي       

نـین افـزایش عمـق    چ مکارگزاران بازار سرمایه به گسترش و ترویج ابزارهاي مـالی اسـالمی نـوین و هـ    
اي خوبی انجام شـده اسـت ولـی تـا حـد مطلـوب       ه شاي اخیر تاله لاشد که طی ساب یزارهاي مالی مبا

  لبد.ط یتالش بیشتري را از سوي متولیان م
اي با بازدهی مناسب و با ریسک مناسـب  ه يذارگ هعالوه بر این نظام تأمین اجتماعی از طریق سرمای

کشور داشته باشند. در واقع نظام تأمین اجتماعی بایـد از  واند نقش اساسی در ایجاد ثبات اقتصاد ملی ت یم
ذاري بر اساس معیارهاي سیاسی اجتناب نماید که این امر عالوه بر ایجاد و افـزایش سـودآوري   گ هسرمای

ـ   عنـوان  بـه نظام تأمین اجتماعی منجر به افزایش تولید ملی از طریق بازارهاي مالی  اي هـ  هیکـی از مؤلف
  خواهد شد. تحقق اقتصاد مقاومتی

 اصالح نظام درآمدي دولت. 7.5
متـولی امـور    عنـوان  بهاي اخیر بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ه لاي دولت در ساه ییکی از اقالم بده

ر گ هاي بیمه ناي پرداخت حق بیمه به سازماه لیکی از پاز عنوان بهاشد. در واقع دولت ب یي کشور ما هبیم
تفاده ننموده است که این امر عالوه بر ایجاد فشارهاي مالی موجب زیان  اي اقتصادي اسه شهمواره از رو

مثال دولـت در قبـال    عنوان بها شده است. ه ني این سازماا هاي بیمه تي از فعالیا هو ناکارایی بخش عمد
وابسته کـه    ياه ناي خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام به واگذاري سهام سازماه یپرداخت نقدي بده

                                                        
ثبـات در اقتصـاد    نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجـاد   جانبه اصالح و تقویت همه -9بند  .1

  .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستو پیشگامی در تقویت بخش واقعی ملی
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یکی الزامات تحقـق اقتصـاد مقـاومتی     عنوان بهواند ت یند، نموده است. اصالح این امر ما هه بودد نثراً زیااک
اي کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شـده  ه تسیاس 171-یعنی اصالح نظام درآمدي دولت که در بند

 است، مطرح باشد.
این سازمان ایجاد کرد که باعث بـدهی خـود   بر این اساس اگر بنا به دالیلی، دولت شرایطی را براي 

به سازمان شد، ابتدا به سرعت درصدد تأمین مالی این سازمان برآید و سپس اجازه دهد کـه سـازمان بـر    
 2اساس نظر کارشناسی خود به چگونگی دریافت این مطالبات از دولت اقدام کند. مدیران شـرکت شسـتا  

ا و راهکارهـاي قـانونی از   ه تیر باشند و سعی کنند با اتخاذ سیاسذپ تزاران مسئولیگ هنیز باید در قبال بیم
  ).59: 1391رد و همکاران، ف شاي خود و چگونگی دریافت آن، اقدام کنند(دانه یدولت براي دریافت بده

واند براي اصالح این امر در نظـر بگیـرد اسـتفاده از اسـناد خزانـه      ت یایی که دولت مه شاز جمله رو
اي دولـت  ه یدر واقع یکی از کاربردهاي اسناد خزانه اسالمی استفاده جهت تسویه بده اشدب یم 3اسالمی

ـ      اي رفـاه اجتمـاعی پدیـد    هـ  هکه به سبب تعهدهاي قانونی دولت بـراي تـأمین خـدمات عمـومی و برنام
اي خـود  هـ  یاشد. به این طریق که دولت در قبـال بـده  ب ی)، م102: 1389یند(موسویان و همکاران، آ یم

ماید و سازمان بر اساس نوع اهداف و نیاز خود ن یبه اعطاي اسناد خزانه به میزان بدهی به سازمان ماقدام 
ارد و یا اینکـه  د یماید به این صورت که یا آن را نزد خود تا سررسید نگه من ییري مگ مدر مقابل آن تصمی

ن سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماید.  بنابراین یرا در بورس اوراق بهادار عرضه ما ه نآ قبل از سررسید
                                                        

 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستاصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی -17بند  .1
اي منطقه غـرب   ترین نهادهاي بیمه ر و یکی از بزرگاي کشو هترین صندوق بیم عنوان محوري هصندوق تأمین اجتماعی ب .2

هاي پربازده  گذاري ریزي دقیق اقتصادي و سرمایه هایشان نیازمند برنامه خانواده آسیا در راستاي تأمین آتیه نیروي کار کشور و
مـدت خـود    و کوتـاه ها و تعهـدات بلندمـدت    شدگان و تأمین منابع الزم براي ایفاي حمایت منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه هب

هـاي تـأمین    هاي هدایتی خـود بـراي پایـداري صـندوق     در چارچوب  (ISSA)ی تأمین اجتماعیالملل بینباشد. سازمان  می
ها درگذر زمان  داند تا این صندوق هاي مزبور امري ضروري می گذاري را براي تمام صندوق اجتماعی توجه به موضوع سرمایه

گذاري تـأمین اجتماعی(شسـتا)    منابع خود را حفظ و صیانت نمایند . به همین منظور شرکت سرمایهها و  ییبتوانند ارزش دارا
صورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه  هب 6/1/1365گذاري در تاریخ  بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه

  د.میلیارد ریال تأسیس گردی 20
ی تخصیص یافته با رویکرد سـودآوري و ارزش افـزوده حـداکثري در بازارهـاي     هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مال

گذاري  (برگرفته از تارنماي تخصصی سرمایهباشد هاي تولیدي، خدماتی و بازرگانی می  سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت
  .)http://www.ssic.irتأمین اجتماعی به آدرس: 

ی واقعی دولت به طرف معامله حاکی باشد؛ یعنی به ازاي تعهدي که دولت بـراي اجـراي   اسناد خزانه اسالمی باید از بده .3
اي که بـین   دار است. نظیر اینکه در معامله دهد که این اوراق مدت دهد، به جاي پول نقد اوراق خزانه می طرح مشخصی می

ز پیش تعیین شود یا پـس از اتمـام قـرارداد    هاي ا شود به جاي پول نقد چک تضمینی در زمان کاران منعقد می افراد و پیمان
هاي معینی به طرف مقابل تحویل شود؛ پس اوراق خزانه اسالمی از بدهی واقعی حکایت دارد که  هاي معمولی در تاریخ چک

به واسطه عقد شرعی و عرفی پدید آمده است و خرید و فروش این بدهی در فقه اسالمی نیز مطابق فتواي اکثر فقیهان جایز 
  ).101-100: 1389ست(موسویان و همکاران، ا
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ورت کامالً کارشناسی و بر اساس معیارهـاي مـالی و   ص هست آمده از محل فروش اسناد خزانه بد هوجوه ب
  یري نماید.گ متصمیا ه نآ نین اهداف خود نسب به تخصیصچ ماقتصادي و ه

ي تمهیدات الزم را ا هبیماي ه ناي خود به سازماه یبنابراین در صورتی که دولت بتواند در زمینه بده
یکـی از   عنـوان  بـه به صورتی که در فوق بیان شد اتخاذ نماید زمینه اقدام بـر اسـاس شـرایط اقتصـادي     

ود که این امر منجر بـه رفـع و یـا کـاهش     ش یي دولت فراهم ما همعیارهاي اصالح نظام درآمدي و بودج
  اهد شد.اي اقتصاد ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی خوه شیکی از چال

 مدیریت مخاطرات اقتصادي. 8.5
اي کلی اقتصاد مقـاومتی بـه درسـتی بـه آن     ه تسیاس 1 22-از دیگر ملزومات اقتصاد مقاومتی که در بند

اي هـ  تاشـد. در واقـع هـدف اصـلی سیاسـ     ب یاشاره شده است مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادي م
ـ  اجتماعی، مدیریت مخاطرات اجتماعی است که افراد با وند؛ مخـاطراتی چـون بیکـاري،    شـ  یآن مواجه م

ـ   د هبازنشستگی، بیماري، نگ ـ  یاري از کودکان و غیره. به طور کلی مخـاطرات اجتمـاعی را م وان در سـه  ت
اي رفـاه  ه همقوله بررسی کرد: الف. درآمدهاي ناشی از بازار کار، ب. خانواده و اجتماعات محلی و ج. برنام

  ). 15: 1383اجتماعی دولت(تاجبخش، 
ـ     وانـد نقـش   ت یبر این اساس نظام تأمین اجتماعی از طریق وظایفی که به آن محـول شـده اسـت م

اي اقتصـاد مقـاومتی ایفـا    ه هیکی از مؤلف عنوان بهتأثیرگذاري در مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادي 
ناسب نبودن محـیط  اي اقتصادي به دلیل مه تنماید. این امر در کشور ما به دلیل باال بودن ریسک فعالی

  ري دارد.ت شکار اهمیت بیو بکس
اي کلی اقتصـاد  ه ته که در ارتباط با نقش نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاسچ نحال با توجه به آ

مقاومتی مطرح گردید در ادامه چگونگی این نقش آفرینی در قالب جدول ذیل به صورت کـامالً خالصـه   
سـد نظـام تـأمین اجتمـاعی     ر یایی که به نظر مـ ه تا به بیان سیاسخواهد آمد. در واقع در جدول زیر تنه

اي کلـی اقتصـاد   هـ  تود و از بیان همـۀ بنـدهاي سیاسـ   ش یمؤثر باشد پرداخته ما ه نآ واند در تحققت یم
  ردد.گ یمقاومتی اجتناب م

  
                                                        

سازي و بسیج پویاي همه امکانـات   هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ دولت مکلف است براي تحقق سیاست -22بند .1
  :کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

  .قدامات مناسبهاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و ا شناسایی و بکارگیري ظرفیت    -
  .و افزایش هزینه براي دشمن هاي تحریم برنامه رصد    -
هاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگـام در برابـر مخـاطرات و     مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح    -

  .هاي کلی اقتصاد مقاومتی) (سیاستداخلی و خارجیهاي  اختالل
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  اي کلی اقتصاد مقاومتیه تنقش نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاس .1 جدول

کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از اي ه تسیاس  بندها
  سوي مقام معظم رهبري

ایی که تأمین ه صشاخ
واند در تحقق ت یاجتماعی م

  فرینی نماید.آ شآن نق

نحوه تأثیرگذاري نظام تأمین 
اي ه صاجتماعی در تحقق شاخ
  اقتصاد مقاومتی

  
1  

ازي کلیه امکانات و منابع س لتأمین شرایط و فعا
و علمـی کشـور بـه      اي انسانیه هسرمای  مالی و

منظور توسعه کارآفرینی و بـه حـداکثر رسـاندن    
اي اقتصادي با ه تمشارکت آحاد جامعه در فعالی

اي جمعـی و تأکیـد   ه يتسهیل و تشویق همکار
رآمـد و  د مدرآمـد و نقـش طبقـات کـ     يبر ارتقا
 .متوسط

.مشارکت آحاد جامعه در 1
  اي اقتصاديه تفعالی

  .امنیت خاطر1
  . گسترش خدمات رفاهی2
اي خود از ه ت.گسترش حمای3

فعاالن اقتصادي در شرایط 
  تحریم اقتصادي

  . توسعه کارآفرینی2
اي نوین ه ه.حمایت مالی از اید1

  بومی
اي اقتصادي ه ت.حمایت از فعالی2

  لمللیا ناي بیه ممشمول تحری

3  

ري در اقتصـاد بـا   و همحـور قـراردادن رشـد بهـر    
، توانمندسـازي نیـروي کـار     تقویت عوامل تولید،

اقتصاد، ایجاد بسـتر رقابـت     ذیريپ ترقاب  تقویت
بین مناطق و استانها و به کـارگیري ظرفیـت و   

ـ   هـ  تقابلی اي هـ  تاي متنـوع در جغرافیـاي مزی
 مناطق کشور.

توانمندسازي نیروي کار و رشد 
  ريو هبهر

  . امنیت شغلی1
  اي بازنشستگیه م. نظا2
  يا ه. گسترش خدمات بیم3

4  
ــراي   ــت اج ــتفاده از ظرفی ــ  اس ــ دهدفمن ازي س

در جهــت افــزایش تولیــد، اشــتغال و   اهــ هیارانــ
ــر ــرژي و    هبهــ ــدت انــ ــاهش شــ وري، کــ

 .عدالت اجتماعی  ايه صاخش  يارتقا

اي عدالت ه صشاخارتقاي 
  اجتماعی

.حمایت از افراد در شرایط قطع 1
  درآمد.

.توزیع درون نسلی و بین نسلی 2
  منابع

7  
ــأمین ــذا  ت ــت غ ــایر   امنی و درمــان و ایجــاد ذخ

راهبردي بـا تأکیـد بـر افـزایش کمـی و کیفـی       
  ).تولید(مواد اولیه و کاال

  تأمین امنیت غذا و درمان

. ایجاد اطمینان در شرایط 1
نااطمینانی جهت تأمین شرایط 

  مناسب زندگی
.نظام تأمین اجتماعی به صورت 2

ي منظم از تولد تا مرگ ا هشبک
افراد را تحت حمایت خود قرار 

  هد.د یم
  . افزایش امید به زندگی.3

9  
نظام مالی کشـور بـا     هانبج هاصالح و تقویت هم

هـدف پاســخگویی بــه نیازهــاي اقتصــاد ملــی،  
و پیشگامی در تقویت   ثبات در اقتصاد ملی  ایجاد

 بخش واقعی.

تقویت نظام مالی کشور و ایجاد 
 ثبات در اقتصاد ملی

  

منابع مالی  و . مدیریت بهینه 1
اي ه ناي در اختیار سازماه تشرک
  رگ هبیم

ذاري منابع مالی نهادهاي گ ه. سرمای2
ر در بازارهاي مالی شفاف گ هبیم
ون بازار سرمایه و انتشار چ مه

  يا هصکوك بیم
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  .1 ادامۀ جدول

هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از  سیاست  بندها
  سوي مقام معظم رهبري

تأمین هایی که  شاخص
تواند در تحقق  اجتماعی می
  آفرینی نماید. آن نقش

نحوه تأثیرگذاري نظام تأمین 
هاي  اجتماعی در تحقق شاخص

  اقتصاد مقاومتی

16  
اي عمـومی کشـور بـا    هـ  هصرفه جویی در هزین

ــاختارها،   ــی در سـ ــول اساسـ ــر تحـ ــد بـ تأکیـ
اي هـ  هاندازه دولت و حذف دسـتگا سازي  منطقی

 اي زاید.ه هموازي و غیرضرور و هزین

اي ه هصرفه جویی در هزین
  عمومی کشور

ي تا حد ا هاي بیمه ق.ادغام صندو1
  امکان

اري اجزاي نظام ک ي. کاهش مواز2
  تأمین اجتماعی

اصالح نظام درآمـدي دولـت بـا افـزایش سـهم        17
  درآمدهاي مالیاتی.

ي و ا هاصالح نظام هزین
  درآمدي دولت

اي اقتصادي ه ش.استفاده از رو1
اي دولت به ه یتسویه بدهبراي 
  رگ هاي بیمه نسازما

. استفاده از اسناد خزانه اسالمی 2
اي دولت به ه یجهت تسویه بده

  رگ هاي بیمه نسازما

19  
ازي آن و جلوگیري س مو سال  ازي اقتصادس فشفا

ـ   ا وهـ  تفعالیاز اقدامات،  در   اي فسـادزا هـ  هزمین
  اي پولی، تجاري، ارزي و ... .ه هحوز

  ازي اقتصادس فشفا

  یري از نیروي انسانی متعهدگ ه.بهر1
اي سهل و آسان ه ش.استفاده از رو2

  جهت ارایه خدمات اجتماعی
اي ه تشفاف از فعالی. ارائه 3

ا و نهادهاي تامین ه تشرک
  اجتماعی

نهادهاي تامین   ت. نظارت بر فعالی4
اجتماعی براي ممانعت از رانت 

  خواري در سطوح مختلف

22  

اي کلی ه تدولت مکلف است براي تحقق سیاس
و بسیج پویاي سازي  اقتصاد مقاومتی با هماهنگ

  دارد:همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول 
اي علمـی،  ه تشناسایی و بکارگیري ظرفی      - 

فنی و اقتصـادي بـراي دسترسـی بـه تـوان      
  آفندي و اقدامات مناسب.

و افـزایش هزینـه     اي تحـریم ه هبرنام  رصد      - 
  براي دشمن.

از طریق تهیه مدیریت مخاطرات اقتصادي       - 
اي واکنش هوشمند، فعال، سریع و بـه  ه حطر

اي هــ لهنگــام در برابــر مخــاطرات و اخــتال
 داخلی و خارجی.

  مدیریت مخاطرات

.گسترش کمیت افراد تحت پوشش 1
  خدمات نظام تأمین اجتماعی

.گسترش کیفی حوزة خدمات نظام 2
  تأمین اجتماعی

اي ه ت. ایجاد و گسترش شرک3
  بنیان ذاري دانشگ هسرمای
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  یريگ هندي و نتیجب عجم. 6
لمللی و داخلی به اقتصـاد ملـی کـه منجـر بـه ورود      ا ناي اخیر و در پی افزایش فشارهاي بیه لدر سا .1

سازي  اقتصاد کشور به شرایط بحرانی رکود تورمی شد، واژه جدیدي براي مقابله با این فشارها و مقاوم
رهبـري تحـت عنـوان اقتصـاد مقـاومتی بـه ادبیـات        اقتصاد ملی در تمام شرایط از سوي مقام معظم 

 اقتصادي کشور وارد شد.
قانون اساسی و پس از مشورت بـا مجمـع تشـخیص     110بر اساس اصل  1392اه سال م نبهم 29در  .2

ـ  تراهبرد اصلی اقتصاد ملی جهت دسـ  عنوان بهاي کلی اقتصاد مقاومتی ه تمصلحت نظام سیاس ابی ی
از  سوي مقام معظم رهبري ابالغ گردید. بر این اساس شناخت نقـش  نداز کشور ا مبه اهداف سند چش

یـک ضـرورت مطـرح     عنـوان  بـه ون تأمین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی چ مایی هه مخرده نظا
 اشد.ب یم

در اقتصاد اسالمی نظام تأمین اجتماعی با دو اصـطالح کفالـت اجتمـاعی و تکافـل اجتمـاعی مطـرح        .3
یک وظیفـه همگـانی از جملـه وظـایف      عنوان بهتصاد اسالمی تأمین اجتماعی ردد. در واقع در اقگ یم

ا هـ  نآ واندت یود که در صورت کوتاهی در این امر دولت اسالمی مر یشرعی عموم مسلمین به شمار م
 را به انجام این وظیفه مهم اجبار نماید. 

ا مورد توجـه قـرار گیـرد بـه     ه تاي بشري، باید توسط دوله قیکی از ح عنوان بهنظام تأمین اجتماعی  .4
ند. در ا هي براي آن متصور شدا هي که در الگوهاي توسعه معرفی شده در عصر حاضر جایگاه ویژا هگون

ابی به توسعه بدون تحقق و ترویج تأمین اجتماعی تالشی بیهـوده  ی تواقع کارشناسان اذعان دارند دس
 است.

اي کلی اقتصاد مقاومتی داشته ه تواند در تحقق سیاست یاي که نظام تأمین اجتماعی مه شیکی از نق .5
اي اقتصـادي از طریـق فـراهم نمـودن بسـترهاي      ه تباشد کمک به افزایش مشارکت مردم در فعالی

ـ ت لمناسب آسوده خاطري و امنیت افراد جهت مشارکت فعا نـین  چ ماي اقتصـادي و هـ  هـ  تر در فعالی
 اشد.ب یم گسترش حمایت از فعاالن اقتصادي در شرایط تحریم

اي کلی اقتصاد مقاومتی توسعه کـارآفرینی  ه تاي نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاسه شاز دیگر نق .6
اي هـ  ناي بـومی نـوین توسـط سـازما    هـ  حي طرا هاشد که این امر از طریق حمایت مالی و مشاورب یم

ظام تأمین اجتماعی ذیر خواهد بود. عالوه براین نپ نمشمول راهبرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی امکا
وانـد زمینـه توسـعه کـارآفرینی را     ت یلمللی ما ناي بیه ماي مشمول تحریه تاز طریق حمایت از فعالی

 فراهم نماید. 
اي نظام تأمین اجتمـاعی در تحقـق   ه شري از دیگر نقو هکمک به توانمندسازي نیروي کار و رشد بهر .7

ي نظام تأمین اجتمـاعی بـا   ا هاي بیمه تحمایاشد که از طریق ب یاي کلی اقتصاد مقاومتی مه تسیاس
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 اي بازنشستگی فراهم خواهد گردید.ه منین گسترش نظاچ مایجاد آسوده خاطري براي نیروي کار و ه
اشـد. ایـن امـر توسـط     ب ییکی از کارکردهاي نظام تأمین اجتماعی ارتقاي شاخص عدالت اجتماعی م .8

نین توزیـع درون  چ مزمان بیکاري، از کارافتادگی و هنظام تأمین اجتماعی از طریق حمایت از افراد در 
 ابد.ی ینسلی و بین نسلی منابع تحقق م

اشد که این امـر  ب یي ما هیکی از وظایف اصلی نظام تأمین اجتماعی تأمین امنیت از طریق راهبرد بیم .9
 ماید.ن یاي اقتصاد مقاومتی یعنی امنیت غذا و دارو را فراهم مه تتحقق یکی از اصول کلی سیاس

ران، کارفرمـا و  گـ  هي آن که از مشارکت سـه گـروه بیمـ   ا هنظام تأمین اجتماعی خصوصاً راهبرد بیم .10
هی مناسب این منابع مـالی  د تود از طریق جذب منابع مالی این سه گروه و جهش یدولت تشکیل م

 اي کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.ه تواند نقش تأثیرگذاري در تحقق سیاست یعظیم م
ایی هـ  نا به سازماه یي همواره با حجم عظیمی از بدها هاي راهبرد بیمه لیکی از پاز عنوان بهدولت  .11

اي کلی اقتصاد ه تواند نقش تأثیرگذاري در تحقق سیاست یي مواجه است که اصالح این امر ما هبیم
 مقاومتی داشته باشد.

وانـد  ت یم تـأمین  اجتمـاعی مـ   ي توسط نظاا همدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق راهبردهاي بیم .12
اي کلی اقتصـاد مقـاومتی   ه تاي نظام تأمین اجتماعی در تحقق سیاسه شیکی دیگر از نق عنوان به

 خصوصاً به دلیل وجود درصد باالي مخاطرات اقتصادي در کشور ، مطرح باشد.
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