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

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

ابـل کنتـرل و   هـاي غیرق  دهـد و گـاهی بحـران    اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت تأثیر قرار مـی 
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 کند. از این رو همۀ فعالیت دوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي خود را بر جهان حفظ

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

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

هـاي   شوكشود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها و   سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،رة امور کشورهاي ادا ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
اي هـ  درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   هاي پی  ترین آنها تحریم 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  

ـ    شود. از این هایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحمیل می بحران ا رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی ب
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال راهبردي و هوشمندانۀ خود  تفکر

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، انداز بیست 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   سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره بنیان و  پیشتازي اقتصاد دانش

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



 شش

ي وارداتی، تأمین امنیت هادادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاال
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
  ست.حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة عمل مناطق آزاد تأکید شده ا

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   هـدف حمایـت از  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، 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
مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در    ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، افزایش صادرات گاز، روشف
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 منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمانصندوق ذخیرة ارزي از 

  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   قاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت هاي کلی اقتصاد م ابالغ سیاست
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اند بـراي تحقـق اهـداف     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 نتعیی

، پژوهشگاه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی ،نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی
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        برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست ایران
د و ضمن تجمیـع  نها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کن بسیاري از دانشگاه

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

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393 بهمن 29و  28که در روزهاي کنگره 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



 هفت

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

 بـراي   هـا و پایگـاهی مسـتحکم    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. قالبیِیابنده و انحرکت 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.
 سخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در   با پویایی الزم براي پا گرا اقتصادي برون

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

باحـث  گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت م  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 هادیفرهنگ 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( یازدهم: مبانی و مؤلفهجلد 

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



 هشت

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

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

گـذاري   رئیس شوراي سیاسـت ((رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی 
هـاي    ، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  )دبیرکل کنگره(شمس دولت آبادي  ، جناب آقاي دکتر محمود)کنگره

شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        
، استادان )ـ اسالمی صدرا رئیس مرکز علوم انسانی(االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی  کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزتهاي  محترم کمیته
  نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  به زیور طبع آراسته شده است.  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) (معاون وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري  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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   شورکاقتصادي  يها میعملیاتی رفع تحر یِمش اقتصاد مقاومتی و خط
 د به فرصت)یل تهدیرد تبدکی(با رو

  *یلیکد ویسع

  دهیکچ
 يهـا  میخـود را بـا ایـران آغـاز نمـود و اسـتفاده از تحـر        یغرب دشمن انقالب اسالمی يروزیاز پپس 

درآوردن انقالب بود. هنوز هم این حربـه بـا شـدت و ضـعف     ازپا يرفته براکار هبۀ ، اولین حربياقتصاد
ة بـاالي بـالقو  ت یـ با توجه بـه ظرف  ياربردکن پژوهشِ یادامه دارد که اکنون به اوج خود رسیده است. ا

ایـی را در راسـتاي اقتصـاد مقـاومتی ارائـه       مشـی و ایـده   ات رهبري خطیکشور و استفاده از منو یعلم
گانه بـر  یطره بیاستقالل و عدم س يبرا یبزرگ يها گام ياقتصاد يها میه عالوه بر رفع تحرکدهد،  یم
ترتیب  ، بهیمیال و خدمات تحراکست ین مقاله پیشنهاد شده است که، لیشور برداشته خواهد شد. در اک

هـاي   دسـتگاه ۀ مهم، مهم و متوسط) با همکـاري همـ   (کاالها و خدمات حیاتی، خیلی اولویت و اهمیت
و پژوهشگران  یپژوهش مؤسساتها،  هاي دانشگاه ستادي، اجرایی و اصناف کشور تهیه شده تا پژوهش

نماید که اقتصادي مقاومتی بـه   راهم میمشی شرایطی را ف گردد. اجراي این خط ها متمرکز  بر روي آن
بخشـی بـه سـاخت درونـی نظـام       جهاد علمی در کشور پیوند خورده و گامی اساسـی بـراي اسـتحکام   

   جمهوري اسالمی ایران برداشته شود.
  مشی، تهدید، فرصت تحریم اقتصادي، خط :ها واژهکلید

  مقدمه. 1
شاهی پهلوي، نظام حکـومتی کشـور بـه     رژیم ستمند اسالمی ایران و سقوط بعد از وقوع انقالب شکوهم

رهبري حضرت امام خمینی(ره) بر اساس خواست مردم کـه اسـتقالل، آزادي و جمهـوري اسـالمی بـود      
شکل گرفت. خیلی زود نظام سیاسی کشور بر نظام مکتبی، ایدئولوژي و اعتقادي مردم و رهبري، که دین 

اي و بسـیار عمیقـی بـا نظـام      اختالفات مبنایی و ریشـه مبین اسالم است تطابق یافت. این نظام فکري 
لیبرالیستی و سوسیالیستی غرب و شرق داشته و لذا امکان جمع و کنار آمدن نظام اسالمی با این دو نظام 

موران ده بود که از متحـدان، عـامالن و مـأ   وجود نداشت. از طرفی انقالب اسالمی رژیمی را سرنگون کر
                                                        

مدیریت راهبردي دانش، دانشگاه عالی دفـاع ملـی، دانشـکده مـدیریت راهبـردي، پسـت الکترونیکـی         دکتريدانشجوي  *
vakili91@chmail.ir  
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جهت تا آخرین لحظه براي سرنگون نشدن این رژیـم یعنـی رژیـم شـاه      همین غرب بوده و بهۀ نظام سلط
پهلوي تالش کردند. با این دالیل با پیروزي مردم بر سلطنت دیکتاتوري پهلوي و ایجـاد نظـام اسـالمی    

توسط نیروهاي  آمریکاجاسوسی سفارت ۀ ایران، دشمنی غرب با ایران آغاز شد. این دشمنی با تسخیر الن
  دانشجویان خط رهبري تشدید گردید. انقالبی و

دلیـل تـرس از    م بـه دلیل اختالفات عمیق فکري و مکتبی و ه ، هم بهآمریکانظام غرب و جلودار آن 
غرب و همینطور ترس از اسـالم و  ۀ گیر شدن این انقالب و صدور آن به دیگر کشورهاي تحت سلط همه

هاي گوناگون بروز دادند. یکی از  ا ایران را با شیوهشان در جهان، دشمنی خود ب افتادن تمامی منافعخطر به
ش براي ساقط نمودن انقالب و نظام اسـالمی ایـران   تأثیرهایی که تاکنون نیز ادامه داشته و آنها بر  شیوه

  هاي اقتصادي بوده است. تحریمخصوصاً هاي علیه ایران  امیدوار هستند، تحریم
هاي غرب علیه ایران صدمات زیادي به اقتصاد کشور و مـردم ایـران وارد کـرده     : تحریممسئلهبیان 
ها بر جامعه و اقتصـاد کشـور    ها بسیار شدیدتر شده و فشار ناشی از تحریم ي اخیر تحریمها سالاست. در 

ده بر فـروش  طور عم ه اتکاي درآمدهاي کشور بهکنیبا توجه به اخصوصاً نماید.  ات زیادي را وارد میتأثیر
ـ    نفت است، تحریم فروش نفت در کنار سایر تحریم از  يا کنـد. بخـش عمـده    یها این فشـار را تشـدید م

ـ  یو از طرف ینفت يساالنه کشور مربوط به درآمدهاۀ بودج يدرآمدها ـ رد اکـ  نـه یاز هز یمـ یش از نیب ن ی
تحقـق   ه عدمکجتناب هستند اي و حقوق و مزایاي غیر قابل ا هاي هزینه بودجه مربوط به اعتبارات بودجه

کند. لـذا   می يا دهیالت عدکشور را دچار مشکها،  میل وجود تحریدل درآمد ساالنۀ ناشی از فروش نفت، به
ي اخیر برداشته شدن ها سالدر خصوصاً تمام دغدغه دولتمردان کشور، بخش خصوصی و تمام آحاد مردم 

اساسـی بـراي حکومـت و     ۀلعنوان یک مسـئ  به هاي اقتصادي ثر آن است. تحریمیا کم شدن اها  تحریم
باشد و عدم رفع آن یا بخشـی از اثـرات آن ممکـن اسـت اثـرات مخربـی را بـر جامعـه          جامعه مطرح می

توان گفت یکـی از مسـائل اساسـی     ت میمستمند در جامعه بزند. لذا با جرأتوان و  قشر فقیر، کمخصوصاً 
اثر  بی ها را اي که بتواند اثرات تحریم هر اقدام یا برنامهست و ا ها کشور در وضعیت کنونی موضوع تحریم

یا کم اثر نموده یا بتواند آن را با حفظ عزت و مصلحت کشور و با تمام حقوق حقـه کشـور رفـع نمایـد از     
  اهمیت بسیاري برخوردار خواهد بود.

هـاي   تحـریم  توان تهدیـد  مشیِ می چگونه و با چه خط«پژوهش این است که:  سؤالپژوهش:  سؤال
  »اقتصادي کشور را با حفظ عزت و مصلحت کشور به یک فرصت تبدیل نمود؟

هـاي   اي عملیاتی است، که بر اساس آن بتوان تهدید تحـریم  بیان ایده«انگیزه اصلی از این پژوهش 
  »اقتصادي کشور را به فرصتی بزرگ تبدیل نمود.
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  تعاریف و مفاهیم. 2
معرفی شده است. تحـریم   کاري یا  چیزي  گردانیدنِ  حرام ،کردن حرامژگان با : واژه تحریم در فرهنگ وا1تحریم

منظور محروم نمودن آنها از تعـامالت اقتصـادي و    است که علیه یک یا چند کشور بهاقدام یا مجموعه اقداماتی 
 هنجـاري دارد ظـاهر جنبـه حقـوقی و     آنها به پذیرش شرایطی است که بـه  المللی و مجبور نمودن مبادالت بین

  گیرد. ها و مجریان تحریم) صورت می عنوان گروه کشور (به عنوان مجازات) که توسط یک یا چند (به
سـناریوي   ةالمللی) اسـت کـه نویسـند    کشوري (یا گروهی بین» مجري تحریم«در تحریم منظور از 

د، و منظـور از  تحریم هستند، هرچند ممکن است در اعمال محاصره بیش از یک کشور شرکت داشته باش
) 1976، 2(گالتانـگ  شـوند.  اصـلی تحـریم واقـع مـی     هدفکشور یا کشورهایی است که » هدف تحریم«

  اقتصادي باشد.تواند در حوزه اقتصادي یا غیرِ یتحریم م
ـ ه ک يم تجاریدر تحرکه  ندک یف میتعرگونه  ، تحریم را این3کی.جی. هالستی ومـت برقـرار   کح کی

از نظـر  ]. 1[گردد یشونده ممنوع م میشور تحرک یا همه محصوالت صادراتیخاص  ياالهاکند، ورود ک یم
ردن کـ وارد  يومـت بـرا  کقـدامات عامدانـه ح  عنـوان ا  بـه م یتحر ،آمریکا یاست خارجیتاب سکسنده ینو

معمول، اغلـب   يا توقف روابط اقتصادیت یق محدودیجامعه هدف، از طرا یبر دولت  يت اقتصادیمحروم
ننـده اجـازه   ک میه بـه دولـت تحـر   کـ  ،گردد یمحسوب م یاستفاده از قدرت نظام يبرا ینیعنوان جانش به
ـ ، و رفتار دولـت هـدف را تغ  (کند) عمال خاص ابرازاَ یه خشم خود را در قبال برخکدهد  یم ]، 2[ر دهـد یی

  تعریف شده است.
تحریم اقتصادي: هر قید و شرطی که توسـط کشـور یـا کشـورهاي مجـري تحـریم بـر تجـارت و         

جهت مجبـور نمـودن تغییـر سیاسـتی      هدف تحریم، به المللی کشور یا کشورهاي مورد گذاري بین سرمایه
از ریزي شده یک یا چند دولت  تحریم اقتصادي اقدام برنامهوضع شود، تحریم اقتصادي نام دارد. در واقع 

طریق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشـور هـدف بـا مقاصـد مختلـف سیاسـی       
ثبـات   منظـور بـی   وع هستند: اول، تحریم اقتصادي بـه هاي اقتصادي از جهت هدف، دو ن تحریم]. 3[است

و کننـده   هدف، که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحـریم  کردن رژیم سیاسی کشورِ
هدف اسـت. دوم، تحـریم اقتصـادي بـراي      باشد. این نوع تحریم براي تغییر رژیم کشورِ کشور هدف می

تر از نوع اول  مالیم گیرد. این نوع تحریم به مراتب تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادي کشور هدف صورت می
شود با این هدف  اول اعمال میدنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع  که کشورها به است. زمانی

آید. در واقع در این نوع تحـریم، عمـالً تحـریم اقتصـادي      اي سنگین به منافع کشور هدف وارد  که لطمه
  ].4[شود تلقی می »ماقبل جنگ«جایگزین جنگ و در حقیقت گزینۀ 

                                                        
1. Boycott, Sanction 2. Johan Galtung 
 

3. Holsti 
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ر و تعمـق  دسته از تصمیمات (ضوابط و معیارها) بلندمدت که مبتنی بر اطالعات و تفکـ  آن :1مشی خط
مشی عمومی، طبق نظـر ویلیـام    ]. خط5آورد[ گردد و موجبات دگرگونی را در بلندمدت فراهم می اتخاذ می

ها یـا   وسیله گروه وابسته است که به  هم  اي از تصمیمات به مجموعه» ها ستتحلیل سیا«در کتاب  2جنکینز
ابزار مناسـب بـراي دسـتیابی بـه آن     آوردن  دست هدف دستیابی به اهداف خاص یا به بازیگران سیاسی با

ـ ا ه هیانیها هستند. آنها ب از انواع برنامه یکیز یها) ن استیها (س یمش شود. خط اهداف اتخاذ می ا تفاهمـات  ی
ـ گ میران را در راه تصمینش مدکشه و یه اندکهستند  یلک ـ ی]. در تعر6ننـد[ ک یت مـ یهـدا  يری گـر  ید یف

ران قرار گرفتـه  یعمل، مدنظر مد يمنزله راهنما ه بهکشده  یمعرف یبرنامه عموم کی، با عنوان یمش خط
 يبـرا  يله مـؤثر یه وسـ کـ ند؛ ضمن آنک ین میسازمان مع ییمسئوالن اجرا يبرنامه را برا يو نحوه اجرا

ـ   ات بهینترل عملک ـ آ یشـمار م عنـوان   مـه و تصـمیمات را بـا ایـن مفهـوم بـه      ]، کـه اتخـاذ ایـن برنا   7د[ی
  کنند.  گذاري عنوان می مشی خط

در جهـت مثبـت، رشـد خواهـد داد.      گیري از آن سازمان را اي است که بهره : پتانسیل نهفته3فرصت
هـاي   هـا موقعیـت   ]. در تعریفی، فرصت8اي است که هنوز بالفعل نشده است[ دیگر، منفعت بالقوه عبارت به

سازد که از امکانـات بـالقوه در    آنچه مدیران را قادر میاند.  ] عنوان شده9مهم و مطلوب در محیط شرکت[
]. در واقـع  10شـود[  مـی  خارج از نظام اداري بهره گرفته، به نفع نظام اداري عمـل نمایـد، فرصـت گفتـه    

بـه   شـدن  لیقابلیت تبـد ه کبرخوردار است  یطیت و شرایوضعه از کاست  يا منفعت بالقوه کی ،فرصت
  منفعت در آن وجود دارد.

اي  دیگر، ضرر بـالقوه  عبارت شود. به رکت و بالندگی سازمان می: عاملی است که مانع رشد و ح4تهدید
دو تعریـف   ،بـراي تهدیـد   5لغت نامه وبسـتر ]. 9وجود نیامده است[ ست که عوامل بالفعل شدنش هنوز بها

کـردن دیگـران از روي   رساندن، نابود یـا تنبیـه    تهدید بیان و ابراز قصد آسیب. اول اینکه ارائه داده است
. باشـد  تهدید نشان دادن آسیب و شرارت قریب الوقوع مانند جنگ مـی  و دیگر اینکه انتقام یا ارعاب است

رسـانی یـا دیگـر     شده براي صدمه، یـا آسـیب  در تعریف تهدید، آن را قصد ابرازنیز  6نامه آکسفورد در لغت
تهدید عبـارت اسـت از وضـعیتی کـه در آن،      کند. در اصطالح نیز اقدامات خصمانه علیه کسی معرفی می

واقـع  ]. در11دهـد[  را مورد هـدف قـرار مـی   هاي اساسی و حیاتی یک بازیگر  خطر یا آسیب جدي، ارزش
ي حیاتی یک کشور را با هـدف تغییـرات   ها ارزشتهدید به مجموعه اقداماتی که اهداف و توان گفت  می

   غالباً هم ریشه خارجی دارد. شود و دهد، اطالق می اساسی، مورد هجوم قرار می
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  پیشینه و ادبیات نظري. 3
 زوایـاي هاي اقتصادي کشور انجام شـده از   هایی که در موضوع تحریم پژوهشگران با مطالعات و پژوهش

هاي اقتصادي بر کشور و  اند. بررسی اثرات تحریم مختلف و با ابعاد متنوع، موضوع را مورد واکاوي قرار داده
جمله مطالعاتی است که در این زمینه ان ازیبن هاي دانش بر عملکرد شرکت تأثیر ختلف مانندهاي م در حوزه

و مثبت بـر   ات منفیتأثیرجانبه  و ارائه مدل سهمؤثر  ]. در این مطالعه سیزده عامل12صورت گرفته است[
ها و راهکارهـاي   نظریهها،  بنیان ارائه شده است. برخی از این مطالعات رهیافت هاي دانش عملکرد شرکت
طالعات پژوهشگر چارچوبی را که ]. در یکی از این م15] و [14]، [13اند[ ها را معرفی نموده مقابله با تحریم

وسیله آن راهبردهاي مقابله با تحریم از دیدگاه نوآوري فنآورانه ارزیابی شود را ارائه داده است، که میزان  به
م را در کشورهاي هدف از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملـی نـوآوري   موفقیت راهبردهاي مقابله با تحری

ها کـه عمـدتا    ها، هدف اصلی از تحریم دهد. پژوهشگر دیگر با تمرکز بر ارزیابی کارایی تحریم توضیح می
اطاعت، براندازي و بازدارندگی است را در میزان موفقیت آنها و نحوه مقابله با آنها متفاوت ارزیـابی نمـوده   

شور اقتصاد مقـاومتی را راهکـار اصـلی مقابلـه بـا      کبر ظرفیت وجودي  تأکیددیگر با  يا ت. در مطالعهاس
الملل  ها با نگاه حقوقی و انطباق آن با حقوق بشر و حقوق بین داند. در برخی دیگر از پژوهش ها می تحریم

 يها جنبه«یی نیز با عنوان ها ] و پژوهش16ها مورد بررسی قرار گرفته است[ میموضوعِ تحر ،بشردوستانه
ها هم به  ]. در برخی از پژوهش17اند[ با نگاه سیر تاریخی، این موضوع را نشان داده» رانیا میمختلف تحر

ۀ لفؤ] که در پژوهش اول تحریم را م19] و [18ها علیه کشورها پرداخته است.[ جاد تحریمیا یاصل يها علت
را با عنوان تهدید هوشـمند بیـان    پژوهش دیگر آن وده و درنم یاصلی مهار و جایگزینی براي جنگ معرف

ها هم موضوع تحریم را در سطح جهان و بر روي کشورهاي مختلف از جمله  رده است. برخی از پژوهشک
  ].17اند[ ران مورد بررسی قرار داده و اثرات آنها را واکاوي نمودهی، عراق و ایره شمالک

  پژوهششناسی  روش. 4
پـژوهش از نـوع کیفـی    لحاظ ماهیت  از نوع پژوهش کاربردي بوده و به اساس دستاورد آناین پژوهش بر

ها و اطالعات این پژوهش از مطالعـات   اساس ارائه دیدگاه است. روش و ابزار گردآوري دادهباشد که بر می
تجربـه  هاي حاوي مقاالت و مطالب علمی و پژوهشی و متکی بـر   اي و از سایت اسناد و مدارك کتابخانه

  پژوهشگر صورت گرفته است.
مورد شناخت و  ياقتصاد يها در این پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش موضوع تحریم

تحلیل قرار گرفته و با بررسی وضعیت درونی و موجود کشور و بررسی محیط بیرونی و گردآوري و تحلیل 
رد تبدیل تهدید به فرصـت بـه   کیاستفاده از رو هاي پیشِ رو و با نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت

 یو راهکارهایی را براي چگونگی تبدیل تهدید ناشـ   مشی رد خطکین رویمجدد شده و با ا یموضوع نگاه
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االهـا و خـدمات   کمِ ین پژوهش بر لیست تحریز اکان نموده است. تمریاز تحریم به فرصتی براي کشور ب
ن مطالعـه  یا يشنهادیپ یمش باشد و خط یران میه ایعل ياقتصاد يها میه در فهرست تحرکاست  یواردات

ن موضـوع  ییدهد. در تب م ارائه مییاالها و خدمات در موقع تحرکن ین ایمتأ یچگونگ يراهکارهایی را برا
و رهبر معظم انقـالب   (ره)ات امام راحلیپژوهش از منوۀ لاز مسئ یلِ ناشکرفت از مش برون يارهاکو راه
  ز استفاده شده است. ی) نالعالی مدظله(یاسالم

  لهوتحلیل مسئ شناخت مشکالت و تجزیه. 5
عنوان ابزاري است که با فشار و اجبار در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها شـناخته   تحریم به

براي اهداف سیاسی خود و یا رفع تهدیدات احتمالی از  آمریکاخصوصاً شود. برخی از کشورهاي غربی  می
م اسـتفاده  یهاي واقعی یا سـاختگی بـر کشـور یـا کشـورهاي دیگـر از تحـر        سوي دیگر کشورها با بهانه

هـایی از ایـن    (در زمان اشغال کویـت) نمونـه   ر کره شمالی، ایران و عراقینظ کشورهاییاند. تحریم  نموده
  باشند. دست می

مثابه گفتمان غالـب   الم و رشد اسالم سیاسی در آن، بهپردازان جدید غرب، جهان اس ریهاز دیدگاه نظ
متشـکل از   آمریکـا در خاورمیانه، چالش اصلی فرهنـگ لیبـرال دمکراسـی اسـت. کمیتـه خطـر جـاري        

سابقه سیا و برجسته علوم سیاسی، مدیران با استادانیی، مسئوالن ارشد وزارت خارجه، آمریکاسناتورهاي 
و جلوگیري از رونـد   رانیا تاگون پس از حادثه یازده سپتامبر، در مورد نحوه برخورد با جمهوري اسالمیپن

گرایی و عمق استراتژیک قدرت نرم جهان اسالم در مقابل قدرت نرم جهان غرب بخـش   رشد اسالم روبه
د نفـوذ شـوروي   باشد که جایگزین اسـتراتژي سـ   می آمریکامهمی از محتواي سند استراتژي امنیت ملی 

، تهدیدهاي نرم، نامتقارن و ترکیبی اسـت کـه منـابع    آمریکاتهدید امنیت ملی  ،سابق است. از این دیدگاه
   .]20[باشد لیبرال خاورمیانه مییی و غیرآمریکاضد هاي  آن عمدتاً در کشورها و رژیم

دیگـر   .می تعیـین شـد  هاي اسـال  گرفته از آموزههاي کشور بر اسالمی ایران آرمان با پیروزي انقالب
دهنده آزادي و رهـایی از   جامعه و حکومت اسالمی ایران، سلطه غرب را برنتافت و مدافع منافع ملی و ندا

المللی گردید. جدایی دین از سیاست، مطرود و حاکمیت مطلق الهی بر امـور   بینۀ استکبار جهانی در عرص
ه کـ جـا بـود   نیفقیه، مورد عمل واقع گردید. ا عصر(عج) از طریق ولی بت حضرت ولیین در زمان غیمسلم

هاي گوناگون  روش هاي مختلف به این دشمنی در زمان دشمنی غرب با جمهوري اسالمی ایران آغاز شد.
کشور و ایجـاد جنـگ از    يچون: حمله به مرزهاتوان به مواردي هم یظهور و بروز داشته است. از جمله م

ـ ون رژیم بعث عـراق، حملـه نظـامی در طـبس، حما    چهمطریق کشورهاي متحد و زیردست خود  ت از ی
.. اشاره نمود. .هاي اقتصادي، تهدید به حمله نظامی مستقیم و هاي نظامی، تحریم وردل، تحریمکن یمنافق

هاي واهیِ غرب بـراي دشـمنی بـا     خوبی به بهانه به 1392ماه  ر سخنان خود در آبانرهبر معظم انقالب د
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ـ اگر «اند:  اند و در این خصوص فرموده ها اشاره کرده رقراري تحریمجمهوري اسالمی ایران و ب روزى  کی
ـ   خواهنـد یه آنهـا م ک رد؛ همانکنى ینش د جمهورى اسالمى عقبینکفرض  ـ اى حل شد هستهۀ هم مسئل

ـ دار کشند: چرا شما موشک یش میج پیتدر گر را بهیدۀ د مسئله تمام خواهد شد؛ نه، ده بهانینکال نیخ د؟ ی
ت یستى را بـه رسـم  یونیم صهید؟ چرا رژیدستى بیونیم صهید؟ چرا با رژین داریماى بدون سرنشیهواپ چرا
د؟ و چرا؟ و چرا؟ و چـرا؟  ینک یت میانه حمایبه قول خودشان خاورمۀ د؟ چرا از مقاومت در منطقیشناس نمى

م یرده باشند؛ نـه، تحـر  کدا یاى با جمهورى اسالمى اختالف پ هستهۀ ینها سرِ قضیه اکست ین نیمسئله ا
  1»دهیى رسیباالۀ ب به نقطه خُکشتر شده است، تا امروز یروز هم ب از اول انقالب شروع شد، روزبه آمریکا

و برخی از کشورهاي اروپایی و با حمایت برخی از کشـورهاي   آمریکاتمامی اقدامات غرب با رهبري 
ها و فشار به جمهوري اسالمی ایران صورت گرفته اسـت. واقعـا در    دست نشانده عربی براي وضع تحریم

  تمامی این اقدامات؛ غرب به دنبال چه هدفی است؟
o راندازي نظام جمهوري اسالمی ایرانی و تغییر نظام است؟آیا هدفش ب  
o حتمل از سوي ایران است؟آیا هدفش بازدارندگی براي تهدیدات م  
o ران از روند توسعه و پیشرفت است؟یداشتن کشور ا آیا هدفش عقب نگه  
o گیري از انقالب و یک خصومت کهنه یا جدید است؟ آیا هدفش انتقام  
o یا آیا هدفش اجبار ایران به اطاعت از خود است؟  

همواره بعد از انقـالب   آمریکاخصوص  ، بهاقداماتی بوده که غربدر هر صورت تحریم ایران از جمله 
کـرده و   بـا شـدت و ضـعف دنبـال مـی     عنوان ابزاري بـراي اهـداف خـود در موضـوع ایـران       اسالمی به

اي همچـون سـاخت    نماید. بهانـه  هاي مختلف از این ابزار بسیار قدرتمند استفاده می حاضر با بهانه درحال
ه اگر موضوع سـاخت سـالح   کو غرب نیست  آمریکااي بیش براي اقدامات  هانهاي که فقط ب سالح هسته

دیگر همچون حقوق بشر یا تهدیدي بـراي دیگـر کشـورهاي منطقـه و      يها اتمی نیز مرتفع شود با بهانه
از اولـین   یهـا یکـ   یابی علت تحـریم  گر اسرائیل، به کار خود ادامه خواهند داد. ریشه رژیم اشغالخصوصاً 

ها مشکالت بسـیار زیـادي را    میاساسی براي برخورد اساسی و عملیاتی با موضوع است. این تحر هاي گام
فعلی کشور  یمشکالت اساس کی ازیآورد این موضوع  اقتصاد کشور به بار آورده و میخصوصاً به کشور و 

  ها و مشکالت ناشی از آن است. حاضر موضوع تحریم اساسی کشور درحال ۀباشد. لذا مسئل می
نظـران علـوم    در مطالعات صورت گرفته و با استفاده از اظهارات سردمداران غرب و همچنین صـاحب 

ـ سیاسی و فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقالب؛ دشمنی غرب به سه دلیل اصلی ز ر، بـا جمهـوري   ی
  صورت آشکار و پنهان ظهور و بروز دارد: اسالمی ایران به

                                                        
 12/8/1392، آموزان و دانشجویان در دیدار دانش) العالی مدظلهرهبر معظم انقالب (بیانات  .1
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o ران از دست رفت.یدر ا یغرب يشورهاکپهلوي منافع  یشاه م ستمیبا سقوط رژ 
o  اي و عمیقی دارد. تفاوت ریشه یغرب يشورهاکمکتب و مبانی فکري جمهوري اسالمی ایران با 
o    احتمال گسترش، اشاعه و صدور انقالب اسالمی به دیگر کشورهاي منطقه و جهان به دلیـل ماهیـت

   ار باال است.یآن بس
اي و عمیق بوده و مربوط بـه زمـان فعلـی     مهوري اسالمی ایران ریشهدشمنی و خصومت غرب با ج

سى ک -و رؤساى جمهورِ مختلف  آمریکاة االت متّحدیه از اول انقالب، دولت اکى یها دشمنى«باشد.  نمی
ـ     جورنـد  کیشان  نونى نشده؛ نه، همهکس جمهور یس جمهور شد، زمان رئیار زمان فالن رئکن ید اینگو

ـ اند، در زمان رؤساى جمهورِ مختلف است، اما همـه   مى انجام دادهبا نظام اسال جـنس اسـت، همـه     کی
دند، بعد عـراق را وادار  ید كودتا تدارکردند، بعد ک کیشور را تحرکهاى داخل  تیجور است. اول قوم کی
م را علَـم  یردند در جنگ بـا مـا، بعـد تحـر    ک کمک ـ م صدام بودیه رژک  اـردند به حمله، بعد به دشمن مک
با نظام اسالمى؛ در زمـان  ۀ ردند براى مقابلکخط  ردند و بهک کیا را تحریوسائل جمعىِ دنۀ ردند، بعد همک

ـ گ یار انجام گرفته؛ االن هم دارد انجـام مـ  کن یرؤساى جمهور مختلف ا کـه انقـالب    مـادامی لـذا   1»رد.ی
جزیـی الینفَـک از    اقتصـادي نیـز  هاي  اسالمی وجود دارد دشمنی غرب هم وجود خواهد داشت و تحریم

ها، نظام اسـالمی و مـردم    کنند که با تحریم باشد. زیرا آنها فکر می می آمریکاخصوص  دشمنی غرب و به
هاي علیه ایـران   از تحریم آمریکاهاي دولت  د شد که در اظهارات مقامایران بألخره در هم شکسته خواه

این درحالی است که غـرب   .اند ها در طول تاریخ دنیا نام برده تحریمترین  کننده ترین و فلج عنوان سخت به
  در محاسبات و شناخت خود نسبت به انقالب و مردم ایران، به سختی در اشتباه است.

  محیط داخلی و خارجی. 6
عنوان ابزاري در دست غرب براي فشار به  اي کشور به ان بر سر پرونده هستهتحریم کنونی غرب علیه ایر

اد ریاضتی کشـیده شـوند.   ان شدت یافته است. این موضوع باعث شده تا دولت و مردم به سمت اقتصایر
که تا چه اندازه غرب در فشار بر ایران از طریق تحریم موفق بوده و اقتصاد کنونی کشـور تـا چـه    البته این

سـوي   شـور بـه  باشد. چراکه با تحریم فـروش نفـت، ک   می يمیزان اقتصاد ریاضتی است، جاي تردید جِد
داشـته   يریگ افزایش چشم نفتی در مقطعی از زماني جایگزین رفته و حجم صادرات غیرصادرات کاالها
ها را دور بزند که در اوایل موفق بوده ولـی بـه مـرور     هاي دیگر سعی نموده است تا تحریم و کشور از راه

خـود را از دسـت داده و    یزش واقعـ جدید بسته شده است. پول ملـی ار  يها ها با تحریم برخی از این راه
ها باشـد، در کشـور، کمیـاب و در     برخی از کاالهاي اساسی و حتی داروها که نبایستی در فهرست تحریم
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  مقاطعی از زمان در بازار رکود حاصل شده است.
گذاري خـود را از دسـت   تأثیرمرور  هاي اقتصادي به کند تحریم دالیل بسیاري وجود دارد که ثابت می

هاي مورد تجارت خود را از کشوري به کشور دیگر تغییر دهنـد. بـراي    توانند طرف هند و کشورها مید می
ها از سوي یک کشور بـر   عمال تحریمگویند که ا گران و کارشناسان می همین است که بسیاري از تحلیل

ها علیه یک کشور  آن اعمال صرف تحریمبر مفید نیست. عالوه دهد و الزاماً دیگر همیشه جواب نمی يکشور
تواند کارسـاز باشـد کـه ابزارهـایی کـه       همیشه کارساز نخواهد بود بلکه تحریم یک کشور تنها زمانی می

ند، جلوي آنها گرفته شود ها باشند قبل از اعمال تحریم مشخص باش موفقیت یا شکست تحریم دهندة نشان
وجود آید. در مورد  ورد تحریم بهبا کشور م همکاري المللی براي عدم آن یک اجماع جهانی و بینبر و عالوه

هایی کـه ثابـت کنـد،     اي وجود داشته است و نه نشانه دهد که تاکنون نه اجماع جهانی ایران نیز نشان می
  ].21، وجود دارد[ها از قبل بررسی شده و جلوي ابزارهاي پیشگیرانه آن گرفته شده است اعمال تحریم

سـت نظـام جمهـورى    کن ابزار از نظر آنها بـراى ش یابزارها است؛ ان یى از اکیم یتحر«صورت درهر
مـان و  یه عامـل ا کـ ن اسـت  یران را نشناختند، اشتباه آنها ایه ملّت اکن است یاسالمى است. اشتباه آنها ا

شـان درس نگرفتنـد،    ه از خطاهاى گذشتهکن است یان ملّت ما را نشناختند، اشتباه آنها ایهمبستگى در م
]. کننـد  مـی اورند؛ البتّه [اشـتباه  ین ملّت را به زانو دربینها، ایم و فشار و امثال ایند بتوانند با تحردواریلذا ام

ن اسـت  یسال وجود دارد، ا 35ن یدائمى در طول اۀ تجرب کیعنوان  آنچه براى نظام جمهورى اسالمى به
ن تنها عاملى یدگى ملّت؛ استایردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار ملّت و اکه تنها عامل برطرف ک

طور  ند؛ همانک یابزارها استفاده مۀ دشمن را عقب بزند. البتّه دشمن، دشمن است؛ از هم تواند میه کاست 
ه مـا را  کـ م آن راهـى  یستى بـدان یرده است. ما باکند و استفاده ک یم هم استفاده میم از ابزار تحریه گفتک

  1».ستیبه مقصود برساند، چ تواند می
ادي، وضعیت نامناسـب  وري، نرخ منفی رشد اقتص باالي بیکاري، تورم باال، پایین بودن نرخ بهرهنرخ 

ضعف در وضعیت کنونی براي ثبات در نرخ سکه و ارز از نقاط  وکار و همچنین تزلزل و عدم در بازار کسب
وده است. هرچنـد  تر نم ها را براي مردم کشور سخت رود که تحمل فشار ناشی از تحریم شمار می کشور به

باشد. از طرفی  هاي اقتصادي می برخی از این مشکالت یا بروز بخشی از آنها از پیامدهاي ناشی از تحریم
وجود ظرفیت بالفعل و بالقوه باالي علمی در کشور، امیدواري مردم جامعه، وحدت و انسجام و اجماع ملی 

اد مـردم و افـزایش بصـیرت مردمـی نیـز از      در کوتاه نیامدن از حقوق و منافع ملی در بـین خـاص و آحـ   
  هاي نقاط قوت در داخل کشور است. نمونه

آورد و  هـاي اقتصـادي بـر زنـدگی مـردم فشـار مـی        لذا در موقعیت کنونی در داخـل کشـور تحـریم   
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ها و کم اثر نمودن آنها را دارند. به تجربـه نیـز    هاي مختلف سعی در دور زدن تحریم مردان با روش دولت
هـا بـراي سـربلندي کشـور و حفـظ عـزت و        اند که تابِ تحمل سختی کشور ایران بارها نشان دادهمردم 
هـا حاضـر بـه     هاي کشور خود را دارند و بر مبناي همین اصل، عالوه بر مقاومت در برابـر سـختی   آرمان

در  اي نیسـتند. از طرفـی   تسلیم شدن و گذشتن از حقوق حقه خود مثل دستیابی به تولیـد انـرژي هسـته   
فرهنگی علیـه  ها در کنار دیگر اقدامات ضـد  حریممحیط بیرونی؛ غرب گمان دارد که این فشار ناشی از ت

کنند تا دالیل خود براي این گونه اقـدامات را در   ایران؛ مردم این کشور را از پا خواهد انداخت و سعی می
یران و مردم ایـران بـه ایـن نتیجـه     جهان، قانونی و موجه جلوه دهند. ولی غرب با تجربه گذشته خود از ا

سـمت   کرد و لذا بیشـتر تَـوان خـود را بـه    توان چیزي را تحمیل  رسیده است که با زور به مردم ایران نمی
  ها سوق داده است. از طریق رسانهخصوصاً تزلزل اعتقادات و فرهنگ مردم جامعه ایران 

بـراي مـردم، افـزایش توجـه      آمریکـا خصـوص   ت درونی دشمن و غرب بهروشن شدن خواست و نی
ها و انقالب کشورهاي منطقـه و جهـان    ها و جنبش ها به جمهوري اسالمی ایران، حرکت ها و ملت دولت

مردمِ جهان به اسالم، منزوي شدن غرب  روي آوردناسالم بر ضد استکبار و دیکتاتوري، افزایش توجه و 
جهـان از نظـام تـک قطبـی، افـزایش رونـد       و رژیم صهیونیستی اسرائیل در جهان، خارج شدن  آمریکاو 

هاي کنـونی   آسیاي شرقی؛ از فرصتخصوصاً هاي اقتصادي از غرب به سمت قاره آسیا و  جابجایی قدرت
اي و تبلیغاتی علیـه ایـران از سـوي     در محیط بیرونی کشور است. ولی از طرفی هجمه بسیار شدید رسانه

و وضع بودجه بسیار زیاد براي منزوي نمـودن ایـران    غرب، افزایش تهاجم فرهنگی شدید و نوین، تالش
هاي اقتصادي از سوي غرب، تـالش غـرب بـراي اجمـاع      المللی، شدت تحریم در بین جوامع و منظر بین

، حقوق بشـر،  تروریسمچون دستیابی به بمب اتمی، موضوع  هاي مختلفی هم جهانی بر علیه ایران با بهانه
ها و درگیریهـاي داخلـی برخـی از کشـورهاي پیرامـون از تهدیـدات        تهدید براي جهان و منطقه و جنگ

  بیرونی براي جمهوري اسالمی ایران است.
مشی و اقداماتی که  رسد خط نظر می ها، به ف و قوت و تهدیدات و فرصتبا مقایسه و تحلیل نقاط ضع

دفع یا رفع تهدیدات  کارگیري بیشتر از نقاط قوت و ههاي مختلف براي رفع نقاط ضعف و ب کشور در زمینه
تواند اتخاذ کند بایستی با تکیه بر نقاط قـوت و   موقتی در موقعیت کنونی می گاههاي  و استفاده از فرصت

هـاي   حاضر تهـاجم فرهنگـی و در کنـار آن تحـریم     رفع نقاط ضعف و تهدیدات باشد. درحالتمرکز براي 
و عناصر وحدت ملی و پتانسـیل بالفعـل و    حاضر براي کشور هستند ترین تهدیدات حال قتصادي از بزرگا

بالقوه علمی در کشور از بزرگترین نقاط قوت در کنار هدایت و رهبري والیـت فقیـه در وضـعیت کنـونی     
از ظرفیـت   ي بـا اسـتفاده  عنوان تهدیدي جِد ها به پاسخ به چگونگی رفع تحریم کشور است. لذا راه براي
  باشد. نقطه قوت؛ در حال گشوده شدن میعنوان بزرگترین  باالي علمی در کشور به
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  يریگ میتصم ين برنامه براییتع. 7
ـ شناسی و فهم صـحیح و دق  ها، گونه ها براي مقابله با هر تهدیدي از جمله تحریم یکی از نخستین گام ق ی

ویژه از این جهـت اهمیـت    ین درك و فهمی در سطح عمیق آن بهماهیت آن تهدید است. دستیابی به چن
بایسـت   دهی و نیز اقدامات آفندي و پدافندي در حـوزه تهدیـد در سـطح امنیـت ملـی مـی       پاسخدارد که 

خوانی پاسخ و اقدامات متقابل با هـر تهدیـد خـود     متناسب با نوع تهدید صورت گرفته، رخ دهد. زیرا ناهم
نـرم  گردد. تحریم اقتصادي نه تهدیدي سخت است که ترکیبی از سـخت و   هاي فراوانی می بیباعث آس

زمان دو بعد سخت و نـرم در آن، تحـریم    است که به سبب ماهیت وسیع تحریم اقتصادي و نیز وجود هم
سیاسی خـود بـر نـوع دشـمنی     -نامه الهی ]. حضرت امام خمینی(ره) در وصیت19تهدیدي هوشمند است[

نـد. ایشـان   ا غرب و نظام سلطه با ایران و چگونگی مبارزه با آن را بـه همـه ملـت و نظـام متـذکر شـده      
شور و ملـت شـما را از ننـگ    که شما را و کد ینکد در وفادارى استقامت یچنانچه امروز وفادار« اند: فرموده
شـور و  کخواهنـد و   ش نمـى یردگى خـو شما را جز براى ب ۀه همکى یها به قدرتها یوستگیها و پ یوابستگ

دهد و زندگى  دارند نجات مى رى نگه مىیپذ ن ستمیر بار ننگیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیملت عز
ـ ح دهیوانى ترجیجانب ولو با رفاه حن بردگى اَیندگانى ننگز الت برکلو با مشانسانى شرافتمندانه را و د؛ و ی

ـ د و به درینکگران دراز یش دیشرفته، دست خود را پیع پیاجات صنایه در احتک د مادامیبدان وزگى عمـر را  ی
ه در کد یدیت دینیخوبى و ع و به وفا نخواهد شدکشرفت در اختراعات در شما شیپار و کد قدرت ابتیبگذران

دنـد و از راه  ید ز خـود را عـاجز مـى   یه از ساختن هر چکها  م اقتصادى همانیوتاه پس از تحرکن مدت یا
اجـات ارتـش و   یارى از احتیار بستند و بسـ ک ار خود را بهکنمودند، اف وس مىیها آنان را مأ ارخانهکانداختن 

اى الهى بود  ارشناسان خارجى، تحفهکم اقتصادى و اخراج ین جنگ و تحریها را خود رفع نمودند. ا ارخانهک
وشش و کنند و به کم یخواران را خود تحر االهاى جهانکنون اگر دولت و ارتش کم. ایه ما از آن غافل بودک

  1».ابدیوزگى از دشمن نجات یشود و از درفا کشور خودکه کد است یند، امیفزایار بکسعى در راه ابت
شـور و خـارج از   کمـردان   نظـران و دولـت   ه آن اشاره شد و در اظهارات صاحبهمانطور که در قبل ب

ها و اقداماتی شـبیه بـه آن از سـوي غـرب ریشـه در       شور به آن پرداخته شده است؛ علت اصلی تحریمک
دست برداشـتن از آنهـا هویـت کشـور و جامعـه مـا و       اعتقادات ملی ما دارد که خطوط قرمز ما هستند و 

، حقوق يا به سالح هسته یابیچون دستهایی هم اهد گرفت. لذا غرب بهانهانقالب را خو یاصل يها آرمان
در موضـوع فشـار بـر     یبه اجمـاع جهـان   یابیاقناع و دست ي.. را فقط دالیلی برا.منطقه و يبشر، خطر برا

  رو داریم:   وضعیت کنونی دو راه در پیشِ کند. لذا ما در ایران دنبال می
گـر آنهـا    شرایط غرب را در مورد نظام جمهوري اسالمی ایران بپذیریم و در واقع مطیـع و اطاعـت   .1
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ي هـا  آرمـان هاي اختالف و دشمنی آنها توجه کنیم، آنها تنهـا دسـت برداشـتن از     باشیم. که اگر به ریشه
ممکن اسـت و بـرخالف   این غیـر  دهند که نها به آن رضایت میخواهند و ت جمهوري اسالمی ایران را می

ها و  انقالب رسیدن به همین آرمان يکه اصل وجودباشد. چرا دم و حکومت و رهبري میخواست آحاد مر
یی اصول بوده است. هرچند غرب به این نتیجه رسیده است که با برخورد نظامی یا با تحـریم راه بـه جـا   

هـا و دیگـر ابزارهـاي در     کند با تمام قوا و از طریق رسانه شدت سعی می که بهنخواهد برد و چندي است 
جـاد  ینـار ا کاختیار، تفکر و عقاید مردم جامعه را متزلزل نماید تا انقالب از درون از هم بپاشد. در واقـع در  

 هکـ دارد  یسـع  ياقتصـاد  يهـا  میبه مردم توسط تحـر  يو فشار اقتصاد ید نظامیرعب و وحشت با تهد
خود را  یاسیها خواست و اهداف س ن روشینموده و با ا یان و غربیبن ه را سستها جامع شهیفرهنگ و اند

ـ ه همـان رژ کـ مان خود را یپ هم يبرا ید اصلیتهد یبه مردم ایران تحمیل نماید و از طرف گـر   م اشـغال ی
  د.ین نمایل است، را تامیصهیونیستی اسرائ

ي خود برنداریم. در این صورت راهی جـز مقاومـت در   ها آرمانشرایط غرب را نپذیریم و دست از  .2
 یکـ یدارنـد،   تأکیدست رهبري بر آن ها سالها براي ما نخواهد ماند که عالوه بر مقاومت که  برابر تحریم

مشی رفع  م داشت که سناریوهاي انتخاب خطیرو خواه  شِیهاي زیر را با پذیرفتن شرط مقاومت پ از روش
  .ها هستند تحریم
  سناریوها: 
o ور زدن تحریم مقاومت کنیم و به دنبال راهها باشیم. هاي جدید براي د  

گام مسیرهاي مختلـف دور زدن توسـط    به صورت گام ایم ولی هر بار به اي انجام داده این روش را تا اندازه
  غرب مسدود شده است.

o    قناعـت و حتـی تحمـل سـختی     مقاومت کنیم و مردم را در حفظ مقاومت و پایـداري و رو آوردن بـه
  تشویق نماییم.

ها و هجمه بسیار زیاد فرهنگی و تغییر در سبک زندگی و سـوق   این روش با توجه به تنوع عقاید و سلیقه
چـون  بـوده (هم  یهـاي اسـالم   خوب گذشته که مطابق بـا آمـوزه   يها دادن مردم به فراموشی عادت

گـاه مرتفـع    ها و اثرات ناشـی از آن هـیچ   یمقناعت) بسیار سخت است و در ضمن باز هم مشکل تحر
  نخواهد شد.

o هـا ایـن    هاي بالقوه با اتکا به ظرفیت درونی کشور عالوه بـر مهـار تحـریم    مقاومت کنیم و از پتانسیل
  تهدید را به فرصت تبدیل نماییم.

اراده خط مشی آخر با توجه به وضعیت داخلی و پتانسیل باالي کشور در منابع، علم و دانش و عزم و 
ه در کـ ن پـژوهش اسـت.   یمردم و همت مسئوالن و برخورداري از دانشمندان بزرگ و جوان مورد توجه ا
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طـور کـه در    ان خواهد شد. پس همـان ین پژوهش است، بیاۀ لئن مسیتر ه مهمک ،آن یبخش بعد چگونگ
علمـی و وجـود   ترین نقطه قوت کشور یعنی ظرفیـت بـالقوه    بخش قبل به آن اشاره شد با توجه به بزرگ

هاي اقتصادي، سناریوي تبدیل تهدیـد بـه فرصـت از طریـق      ترین تهدید براي کشور یعنی تحریم بزرگ
  شود. نقطه قوت کشور به عنوان سناریوي برتر معرفی می

شـور وارد  کگر بـه  ی، دياقتصاد يها میشور، پس از وضع تحرکاز یو مورد ن یواردات ياالهاکاز  یبرخ
االها اسـتفاده  کن یه از اک ییها نندگان و گروهکدیان، تولیمتقاض يرا برا يا دهیعدالت کنشده است و مش

شـور دارد. ماننـد   ک يرا برا يو ضرور یاتیار حیاالها جنبه بسکن یاز ا یجاد نموده است. برخیردند، اک یم
عنوان ماده  به هکنیل ایگر به دلید یشور وارد نشده است. برخکها به  میه پس از وضع تحرکاز داروها  یبرخ

ـ ادامـه تول  يها برا نندهک دیها عمال تول میها است؛ با وضع تحر نندهکدیاز تول ياریبس يه برایخام اول د بـه  ی
اند. از  شورها شدهکگر یتر، از د نییار پایت بسیفیکها با  االکن اجناس و ین ایمأا مجبور به تیل برخورده کمش
ن علم و یسفانه ار وجود دارد و متأشوک يها ه در دانشگاهک یو پژوهش یعلم يت باالیبا توجه به ظرف یطرف

آن عدم شناخت و  یل اصلیاز دال یکیاست و  نشده ياربردک یاتیو عمل يصورت جِد گاه به چیها ه پژوهش
تواند  یرا م ییها فضا مین تحریمورد نیاز صنعت و بازار است. ا ياربردکها از علم و پژوهش  دانشگاه یآگاه

نان را به دانشگاه اتصال دهد و در یارآفرکپژوهشی  يها ننده و درخواستکدیه صنعت، بازار، تولکند کجاد یا
هستند را به گوش دانشگاه  یمیتحر ياالهاکست یه در فهرست لکننده کدیبازار، صنعت و تول يازهایواقع ن

دست به  يه مشترک نیتا عالوه بر ا رندیار خود بگکرا در دستورِ ییها شان پژوهشیو پژوهشگرها برساند و ا
  گانه قرار خواهد داد.یطره بیر استقالل و عدم سیشور را در مسکنقد و منتظر دارد، 

  یمش شنهادات مربوط به خطین پیتدو. 8
 یمشـ  گیري که در دو بخش بـاال ذکـر گردیـد خـط     اساس تحلیل محیطی و تعیین برنامه براي تصمیمبر

هـا   میسـت تحـر  یه در لک یاال و خدماتکدر خصوص  ياقتصاد يها میرفع تحر ين پژوهش برایا یاساس
متخاصم و  يشورهاک يه از سوک یاال و خدمات وارداتکمبود ک برخورد با مسئلۀ یچگونگ يهستند و برا

  گردد: ر بیان مییشود به قرار ز یشور وارد نمکگر به یم شده و دیتحر یغرب
ـ هسـتند بـه ترت   یمیاال و خدمات تحرکه در فهرست ک یخدماتاال و ک يبند تیو اولو ییشناسا« ب ی

عنوان موضوعات  به یز پژوهشکو مرا مؤسساتها، پژوهشگرها،  ت و ضرورت و اعالم آنها به دانشگاهیاهم
ـ تول يدار؛ برا تیو اولو ياربردک یپژوهش  يو حمایـت بـرا   يسـاز  خـاص آن و آمـاده   يد علـم و فنـآور  ی

  »ها. ن پژوهشیج اینتا د انبوهیو تول يساز يتجار
ه کـ از اسـت  ی، نیمش ن خطیشدن ا یاتیار عملکن پژوهش و راهیاِ  یمش شنهاد خطیاستفاده از پ يبرا 

  ر انجام شود:یز يا مراحل پروژه
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o شـور وارد  کها به داخـل   میل وضع تحریدل ها هستند و به میست تحریه در لک یاال و خدماتک ییشناسا
 وجود آورده است. را به یالتکمردم و جامعه مش يشوند و برا ینم
ق مقایسـه  یاز طر یکیشوند.  یم ییق احصا مقایسه و شناسایاال و خدمات ذکر شده از دو طرکست یل

گـر از  یو مبـادي ورودي کشـور و د   كهـا از گمـر   میدر قبل و بعد از شروع تحـر  یواردات ياالهاکست یل
 شور.کربط در یذو  یها و اصناف متول ق اعالم دستگاهیطر
o ـ شـوند. ترت  یم يبند تیت اولویبِ ضرورت و اهمیاال و خدمات باال به ترتکست یل اال و کـ ت یـ ب اهمی

) تا یمیتحر ياز داروها ی(مانند برخ اال و خدمات است،کن یتر ين و ضروریتر یاتیه حک Aخدمات از 
) 1اطالعات در جدول شـماره ( تر قرار دارد. نمونه جدول خام این  نییه در درجات پاک D تیدرجه اهم

 آمده است.
 

 بندي آنها احصاي کاال و خدمات تحریمی در کشور و اولویت .1جدول 
  :نام دستگاه اجرایی/صنف/...

عنوان کاال و خدمات 
  تحریمی

درجه 
  اهمیت

)A  تاD(  

آیا این کاال و 
خدمات در کشور 

  شود؟ هم تولید می

در تولید انبوه این کاال و خدمات  دلیل عدم
  کشور چیست؟

  توضیحات

وجود علم و  عدم  خیر  بلی
  فنآوري خاص آن

وجود  عدم
حمایت، کیفیت، 
  توان رقابت و...

              ....داروي- 1
              ....قطعه- 2

3 -...              
4 -...              

 
 شوند و علـم  ید میز تولیشور نکها بوده ولی در  میست تحریه در لکاالها و خدمات هستند کبرخی از 

را بـه   یالتکشور مشک يعدم واردات آنها برا یلیبنا به هر دل یشور وجود دارد ولکد آنها در یتول يورو فنا
 االها و خدمات شامل موارد زیر است:کن دسته از یا يها برا میار رفع تحرکآورد. راه یوجود م

o استقبال متقاضـی بـراي خریـد     وه داخلی این کاالها یا دلیل عدمتولید انب بررسی و شناسایی علت عدم
  برخورداري از کیفیت مورد انتظار. نند عدمآنها یا یافتن دیگر دالیل ما

o ًد یتول يبرا ینندگان داخلکدیت از تولیبا حما راهکار متناسب با علل بررسی شده در بخش قبل که عمدتا
شگران و همچنین ایجاد شناسانه توسط دانشگاه و پژوه بیت پس از مطالعات آسیفیکانبوه و باال بردن 

 باشد. جهت ورود به این صنوف می گذاران به هینان و سرمایارآفرکسازوکار مناسب براي دعوت از 
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o  شـور  ک يواردات آنها بـرا  شور وجود ندارد و عدمکآن در  يوره علم و فناک یاال و خدماتکآن دسته از
اندازد توسط سیستم متمرکـز راهبـري بـه     یل مکشور و جامعه را به مشکداشته و  ینیسنگ يامدهایپ

یـا   ياربردکـ رِیغ عمـدتاً  يهـا  انجـام پـژوهش   يجـا  اعالم شده تا به یپژوهش مؤسساتها و  دانشگاه
ـ تول يِاربردکد علم یها به سمت تول پژوهش شور،کبدون هدف در  گاهت و یاهم مک اال و خـدمات  کـ د ی

طره یرده و اصل قانون اساسی مبنی بر عـدم سـ  ک کیند تا کشور را به استقالل واقعی نزدکدا یسوق پ
ـ محـض تول  ژه شده و بـه یت ویها حما ن پژوهشید از این بایابر دد. عالوهپذیر گر گانه تحققیب د علـم  ی

 د انبوه شود.یو تول سازي تجارينظري وارد مرحله علمِ کاربردي و سپس وارد مرحله 
o  تواننـد   اي بنیادي میه هاي پژوهش روشدر این بخش پژوهشگران با استفاده از مهندسی معکوس و

ها و خدمات اساسـی کـه مـورد تحـریم هسـتیم، دسـت پیـدا کننـد و بـا           وري تولید کاالبه علم و فنا
 سازي و تولید انبوه گردد. هاي دولتی و بخش خصوصی وارد مرحله تجاري حمایت

د علمی در کشور پیونـد  نماید که اقتصادي مقاومتی به جها مشی شرایطی را فراهم می اجراي این خط
المی ایـران برداشـته   بخشی به ساخت درونی نظام جمهوري اس و اولین گام اساسی براي استحکام خورده

  مشی به قرار زیر است: کلی نتایج و ثمرات اجراي این خططور خواهد شد. به
o شود. می هاي اقتصادي خارج کشور از تحریم 
o  شود. برداشته میبزرگترین گام در راه استقالل حقیقی کشور 
o  یطره «این مسیر بر اساس دستورات اسالم بوده و به یک اصل از اصول قانون اساسی با عنوانعدم س

 پوشاند. جامه عمل می» بیگانه
o .خ خواهد دادبه معناي واقعی یک جهاد اقتصادي ر 
o یابد. پیوند واقعی بین اقتصاد مقاومتی و جهاد علمی عینیت می 
o بخشی به سـاخت درونـی نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران برداشـته         ي استحکاماولین گام اساسی برا

 شود. می
o هاي عملیاتی را در زمینه چگونگی تبدیل تهدیـد بـه فرصـت کسـب      ترین تجربه کشور یکی از بزرگ

  کند. می
 يو استفاده از نظام آمار و اطالعات قو یمش ن خطیز در اکمتمر ير است انسجام و راهبرکالزم به ذ

 مؤسسـات هـا،   هـا، دانشـگاه   همه دستگاه يارکشور و همکت دانش در یریدر چارچوب مد يندسازو مست
) مدل مفهومیِ اجراي ایـن  1ن پژوهش است. در شکل شماره (یرد در اکین رویاز الزامات اولیه ا یپژوهش

  مشی نمایش داده شده است: خط
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  ها با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت مشیِ رفع تحریم مدل مفهومی اجراي خط .1شکل 

  و پیشنهاداتگیري  نتیجه. 9
ن عمال، مـدافع و  یاز بزرگتر یکیدست دادن بر از غرب عالوهۀ ، نظام سلطیانقالب اسالم يروزیپس از پ

ـ و عم يا شـه یل اختالفات ریدر منطقه؛ به دل يشاه پهلو یعنیمانان خود یپ هم بـا   ییو مبنـا  یدتیـ ق عقی
مانـانش همچـون رژیـم صهیونیسـتی     یپ خطر افتادن منافع خود و هـم  ن بهیانقالب و گفتمان آن و همچن

م و یگونـاگون از حملـه مسـتق    يبـه اَنحـا   ین دشمنیران آغاز نمود. ایخود را با ا یل غاصب، دشمنیاسرائ
، يو اقتصـاد  یهـاي نظـام   میران، تحـر یوردل اکن یت از منافقیشور، حماکم یم به مرزها و حریمستقریغ

هـا   یدات و دشـمن ین تهدیا یران در برابر تمامینون مردم اکه تاکو... صورت گرفته است  یتهاجم فرهنگ
ـ بـا ا  آمریکـا س آن غـرب و در رأ  يهـا  ین بـروز و ظهـور دشـمن   یاز بزرگتر یکیاند.  ستادهیا ران، وضـع  ی

ـ انقالب و مردم و سست نمـودن نظـام و در نها  درآوردن ازپا يبرا ياقتصاد يها میتحر ت سـقوط نظـام   ی
  شور بوده است.کاقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

ب یصـورت گرفتـه اسـت. از تصـو     ياقتصاد يها نهیخصوص در زم مختلف به يها وهیها به ش میتحر
شـور  کجه بود ين منبع درآمدیه باالترکران ید نفت ایعدم خر يت ملل متحد برایامن يقطعنامه در شورا

مربوط  يوروجود علم و فنا ل عدمیدل د آنها بهیان تولکشور امکه در ک یاال و خدماتکاست، تا عدم واردات 
  توان اشاره نمود. یبه آنها وجود ندارد را م

 یین قرار است: شناسـا یشور بدک يبزرگ برا ین موضوع به فرصتیل ایها و تبد میرفع تحر یمش خط
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ت و ضـرورت  یب اهمیهستند به ترت یمیاال و خدمات تحرکه در فهرست ک یخدماتاال و ک يبند تیو اولو
شده بـه   يبند تیاالها و خدمات اولوکست یل کیکربط و اعالم و تفیو ذ یها و اصناف متول توسط دستگاه

د علم یتول يدار برا تیو اولو ياربردک یعنوان موضوعات پژوهش به یز پژوهشکو مرا مؤسساتها،  دانشگاه
  د انبوه آنها.یو تول يساز يتجار يبراسازي  و آماده يفناورو 

سـت واردات  یل کمـ کد آنها را ندارد، با یتول ییشور تواناکه ک یاال و خدماتکست ی، لیمش ن خطیبا ا 
ها و اصناف  ق اعالم دستگاهیها و همچنین از طر میگمرگ و مبادي ورودي کشور قبل و بعد از وضع تحر

تـرین کـاال و خـدمات وارداتـی      (که حیـاتی  Aت و ضرورت از یاز، اهمیشده و به لحاظ ن ییربط شناسایذ
شوند. سپس با  یم يبند تیها و خدمات وارداتی است که ضرورتی متوسط دارند) اولو (که کاال Dاست) تا 

بـا  شـور  ک يها ؛ تمام پژوهشیپژوهش مؤسساتت باال به دانشگاه و یاال و خدمات با درجات اهمکاعالم 
ـ یـ شور سـوق پ ک يِار ضروریو بس یاتیح ياالهاک يورد علم و فنایژه به سمت تولیت ویحما ـ نما یدا م د. ی
ان یو دانشـجو  سـتادان شور و اعتماد به اک یعلم يت بالقوه و باالیه با اعتماد به ظرفکصورت است  نیادر

د علـم  یـ وس و تولکـ مع یمهندسچون هم ییها ها، با روش زه و جوان دانشگاه و پژوهشگاهیانگباتجربه، با
ه کـ گانـه،  یطره بیس سمت استقالل و عدم بزرگ به یشور با جهشک، ياربردکل آنها به علم یو تبد يادیبن

  ش خواهد رفت.یپ ،ار مهم استیشور از اصول بسک یدر قانون اساس
کشور پیونـد  نماید که اقتصادي مقاومتی به جهاد علمی در  مشی شرایطی را فراهم می اجراي این خط

بخشی به ساخت درونی نظام جمهوري اسالمی ایـران برداشـته    و اولین گام اساسی براي استحکام خورده
  خواهد شد. 
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  راهبرد مقابله با تحریماقتصاد مقاومتی و 
   **آرا جهان لطیف، *علی رمن

  چکیده
و درآمد حاصل از فروش نفت همواره بزرگترین مـانع پیشـرفت    در جامعه ما وابستگی به تولیدات خارجی

گذشـته دشـمنان اسـالم و    دهـۀ  در طی سـه   دیگر ازسوي باشد. می فرهنگی در جامعه بوده و اقتصادي و
در ایـن   انـد.  را براي نابودي ملت آغاز نمودهاي  هسابق بی و عاري از منطق، تالش واهیهاي  ایران با بهانه

راه غرب با شناخت شرایط اقتصادي ایران و وابستگی به درآمد نفت همواره کوشیده اسـت بـا توسـل بـه     
 خود درآورد.ۀ تحریم اقتصادي ملت ایران را به زیر سلط

کـه سـوي مقـام معظـم     تنها راهکار دائمی ارائه شده براي حذف این معضل اقتصاد مقـاومتی اسـت   
صـادي  اقت .ارائه شـده اسـت  ها  انسانی غربیغیرهاي  زیر بار وابستگی و تحریم رفت از رهبري جهت برون

 ،مصـرف  اعتـدال در  ،عـدالت، گـردش سـالم اقتصـادي     ،دینی یا اقتصاد اسـالمی هاي  اساس آموزهکه بر
  کار و تولید ملی باشد.ۀ تمرکز ثروت برپای و ممنوعیت انحصار

صـورت علمـی مـورد     قوت و ضعف اقتصاد کنونی ایران بـه در این تحقیق سعی بر آن است که نقاط 
سـازنده   مذکور به عاملیهاي  ضعف نگرانه براي تبدیل نقطه یندهآعملی و هاي  حل سی قرار گیرد و راهربر

   .اقتصاد ارائه گردد جهت پیشرفت و شکوفایی
 تولید ملی -اقتصاد اسالمی-تحریم-اقتصاد مقاومتی :ها کلیدواژه

  مقدمه
 علمـی،  روابـط  انگاشـتن  نادیـده  دلیـل  به اقتصاد حوزه در فعلی مشکالت از بسیاري که ستا آن واقعیت
 هدفمنـدي  طـرح  در انـد.  شـده  گرفتـه  نادیـده  دولت توسط که است اقتصاديهاي  پدیده واقعی و قطعی
 آن نتیجـه  و شـد  خواهـد  نـابود  تـدبیري  بی و توجهی بی این با کشور تولید که دادند هشدار همه ها، یارانه

 کـه  بـود  کـرده  غافـل  را مسـئولین  چنـان  نفتی موقتی اما سرشار درآمدهاي اما بود خواهد فقر و بیکاري
 و اقتصـادي  متخصصـان  هشدارهاي به توجه از همچنان ارزي ذخایر به اتکاي با واردات افزایش تصور به

 وابسـته  و تولیـد  بخش به شدید لطمهها  تدبیري بی همه اینۀ نتیج و زدند باز سر مجلس نمایندگان حتی

                                                        
  کارشناس مدیریت امور بانکی *

  zhiarjahanara@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت    **
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 اقتصـاهاي  بـراي  شاید سیاستی چنین. بود نفتی ارزهاي به توسل با واردات به کشور مصرف شدید شدن
 برابـر  در مقاومت ابتدا از که ملتی براي اما باشد داشته توجیه جهانیهاي  قدرت با سازگار کشورهاي نفتی

  . نداشت سیاسی و اقتصادي توجیه اصالً بود داده قرار خود شعار را قدرتمند کشورهاي
 معیشت و اقتصاد بودن برجسته از حکایت اقتصادي عناوین با اخیر سال چندهاي  گذاري نام همچنین

 فقـط  یـی طال يها فرصت کاران،اندر دست همیشگی روال طبق هم باز اما بود. رهبري مقام نگاه در مردم
 امـا  علمـی  ظـاهر  بـه  سـمینارهاي  برگـزاري  و مجلس و دولتی سطوح در متعددهاي  گفتن چه چه به به به
 خـود  راه تولید توقف و تخریب آنکه نتیجه. رفت دست از غیردانشگاهی و دانشگاهی محافل در حاصل بی
   .شد تکرارها  نامگذاري از حاصل بی تمجیدهاي و تعریف به گیران تصمیم مشغله و داد ادامه را

افـزایش   ن دارد که با افزایش درآمد نفتی و متعاقباًچند سال اخیر حکایت از آهاي  سی آمار و دادهربر
 واردات افزایش یافتـه و بـه همـان میـزان از تولیـدات کاالهـاي داخلـی اعـم از صـنعتی و          ،درآمد ارزي

همـین   و .باشـد  مـی تولید خـارج   کاالهايمعنی وابستگی به نفت و  و این به شده است.کشاورزي کاسته 
  شد. خواهدها  کشور در برابر تحریمهاي  نهایت باعث سست شدن پایهمسئله در

ین ارکان در مبـارزه بـا   تر مهمهدف از این مقاله تبیین نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی که یکی از 
  .باشد میغرب علیه ایران ۀ جانب همههاي  تحریم

 مقاومتی اقتصاد
 و کنتـرل  بـراي  تالش متعاقباً و) تحریم کنونی درشرایط( فشارهاي  حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد

 و همگـانی  مشـارکت  و بـاور  قطعا که فرصت، به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و کردن اثر بی
 کـاهش  مقـاومتی  اقتصـاد . است موضوعی چنین الزام و شرط پیش مدبرانه و عقالییهاي  مدیریت اعمال

 از منظـور  صـدالبته  و .اسـت  خوداتکـایی  بـراي  تالش و داخل تولیدهاي  مزیت روي تأکید وها  وابستگی
 چنانکـه  ،بسـته  و منفعـل  اقتصـاد  یـک  نه ،ستا پویا و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی، مقاومتی اقتصاد

 در هـدف  درواقع .شود می تعریف پیشرفت و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي مقاومت
 راه سـد  کـه  متخاصـم  نیروهـاي  سـوي  از اقتصادي هاي ضربه و فشارها بر که است آن مقاومتی اقتصاد

  .کرد غلبه است، جامعه پیشرفت
 جـدي  اهتمام غیردولتی، و دولتی يها بخش يها ظرفیت همۀ از استفاده اسالمی انقالب معظم رهبر

 از را اسـراف  بـا  مبـارزه  و ملی تولید از حمایت اقتصادي، مفاسد با مبارزه مردم، معیشتی مشکالت حل به
  .دانستند مقاومتی اقتصاد لوازم

 تشـریح  در کـرد  برطـرف  و بررسی باید نیز را ضعف نقاط اینکه به اشاره بااي  هخامن اهللا آیت حضرت
 در چشـمگیر  پیشـرفت  کشـور،  مختلف مناطق در عمرانی وسیع کارهاي: افزودند دولت قوت نقاط برخی
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 شـدن  برجسـته  ی،الملل بین مسائل و خارجی سیاست عرصه در ایران جایگاه ارتقاي فناوري، و علم زمینه
 افتخار و استکبارستیزي تجمل، از دوري و زیستی ساده جمله از دولت رفتار و گفتار در انقالب يها ارزش

 و برکـات  منشـأ  کـه  است دولت قوت نقاط جمله از مردم با گسترده ارتباط براي تالش و گري انقالبی به
  .است بوده مثبتی آثار

 اقتصـاد  کننـد  مـی  تصـور  یـا  و داننـد  مـی  یکی را اقتصادي ریاضت و مقاومتی اقتصاد مردم از برخی
 هـیچ  و بـوده  متفـاوت  کامالً اصطالح دو این که درحالی است مقاومتی اقتصادهاي  شاخه از یکی ریاضتی
  .ندارند یکدیگر به ارتباطی
 بـه  را مـا  هـم  و باشد اسالمی هم که هستیم "لیآ ایده اقتصاد" پی در ما مقاومتی اقتصاد رویکرد در
 سـاز  زمینـه  و بوده کارآمد و بخش الهام اسالم جهان براي که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه
 از یکـی   پیشـرفت،  ایرانـی  ـ اسـالمی  الگـوي  در اساسـاً  معنـا  بدین. باشد »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل

 مقـاومتی  اقتصـاد  کـه  است مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید می الگو مهم هاي مؤلفه
  .)1391،جباري(شود  می نوآوري و پذیري ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل

 اجراي براي. است کشور اقتصاد سیاستگذاران در غلط تفکر بر غلبه مقاومتی اقتصاد مشکل ینتر مهم 
 و اقتصـادي  تحریم خارجی فشار سرأ در: یما مواجه خارجی و داخلی فشارهاي با مقاومتی اقتصاد سیاست

 فشار يها سیاست اهداف تحقق براي را مناسب بستر و زمینه که نیروهایی همه فشار نیز داخلی بخش در
 ایـن  از یکـی : کرد ذکر نیز دیگر جنبه دو در توان می را داخلی فشار .دارد وجود کنند، می فراهم ها خارجی
 مثلـث  جریـان  خـاص  که کنند می گذاري سیاست مسیري در نوعاً که است اقتصاددانان ناآگاهی ها بخش
  .است ایران اقتصاد علیه غرب تهاجمی اقتصاد

 مصـرفی  کاالهـاي  واردات مسـیر  در که کسانی گردد، بازمی اقتصادي فعاالن از بخشی به دوم عامل
 کاالهـا  ایـن  توزیـع  در کـه  کسـانی  و اندرکاران دست و کسبه همه و هستند فعال و کرده گذاري سرمایه
 دسـته . کننـد  مـی  وارد ناپـذیري  جبران ضربات ملی اقتصاد به که هستند نیروهایی همان کنند، می فعالیت
 مقتضـیات  و شـرایط  شـود  می مقاومتی اقتصاد موضوع شدن مطرح موجب که داخلی نیروهاي از دیگري

 فـروش  از ناشـی  درآمـدهاي  به وابستگی آن سرأ در و گذشته هاي سیاست در که است کشور اقتصادي
  .)1391،جباري( دارد ریشه خام نفت

   مقاومتی اقتصاد الگوي طراحی ین مسائل درتر مهم
 ،بسـته  و منفعـل  اقتصـاد  یـک  نـه  پویاسـت  و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی مقاومتی اقتصاد از منظور
 نظـام  در .شود می تعریف پیشرفت و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي مقاومت چنانکه

. هسـتند  فرهنگ و اقتصاد حکومتی، نظام و سیاست حوزه سه این شویم، قائل تفکیک حوزه سه بین باید
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 و سیاسـت  از یـا  و شـد  غافل سیاسی اقتضائات از و کرد صحبت مقاومتی اقتصاد درباره توان نمی چنانکه
  .کرد غفلت شود می محسوب دو این زیرساخت که فرهنگ از و کرد صحبت اقتصاد
 اقتصـاد  نظام چنانکه باشد، سیاسی نظام مقوم اقتصاد این آنکه جز نیست چیزي مقاومتی اقتصاد از هدف

 اقتصـاد  .باشـد  مـا  مـراد  توانـد  نمی بدهد دست از اسالمی حکومتی نظام با را خود هماهنگی که مقاومتی
  .نیست اصلی هدف نباشد دینی فرهنگ بر مبتنی و اسالمی فرهنگی نظام از ملهم که مقاومتی

 سـود  حـداکثر  کـردن  دنبـال  با خصوصی بخش که است آن اسالمی نظام در اقتصادي نظام اهداف
 بگویـد  دولت اینکه .ندارد سازگاري مفاهیم بااین و نیست درست شد خواهد اقتصاد در تعادل ایجاد باعث
 و حـداکثر  دنبـال  بـه  تنهـا  راهنمـایی  بـدون  نیز خصوصی بخش و دهد خصوصی بخش به را خود جاي

  .ستآمریکا شرکتی نظام همان واقع در باشد سود کردن انباشته
 و تکـاثر  بـراي  بچگانه سوداگري و سود مبناشدن با بلکه ندارد، مخالفت سودجویی با اسالمی اقتصاد

 حلقـه  مـا  حلقـه  ضـعیفترین  .ندارد سازگاري شود می انجام آمریکا نظام در که گونه آن سود کردن انباشته
 و شـود  وارد توانـد  مـی  طریق این از تنها دشمن گویند می رهبري معظم مقام دلیل همین به و است اقتصاد
  .کشد می نیز کار این براي را خود زحمات

 معظـم  مقام رهبري با سیاسی نظام چنانکه اند داشته حلقه این تضعیف در اي عمده سهم اقتصاددانان
 دلباختگی .کند می حرکت جلو به رو خود قوي پشتوانه با نیز فرهنگی نظام و رود می جلو قدرت با رهبري

  ).1391،جباري( است داشته نقش مشکل این ایجاد در قطعا آن ظواهر و غرب اقتصاد به

  ياقتصاد میتحر
 يامور نیچن يبرا هک ییابزارها. است نکمم یاسیس مقاصد نوع همه يبرا ،ياقتصاد مبادالت در اخالل

 هیسرما اال،ک انیجر در ها نهیهز شیافزا و رانیا با مقابله در آمریکا دولت. هستند متعدد زین روند یم ارک به
ـ ا يهـا  ییدارا ردنک مسدود جمله از رد؛ک استفاده ابزارها نیا شتریب از ،ينولوژکت و  ردنکـ  ممنـوع  ران،ی

  .میتحر و... شورک نیا به ینظام زاتیتجه ياعطا ردنک متوقف ران،یا با شورهاک گرید معامله
ـ  هکـ  يتجار میتحر در: «ندک یم فیتعر گونه نیا را میتحر ،یهالست. یج. یک  برقـرار  ومـت کح کی

 »گـردد  یمـ  ممنـوع  شـونده  میتحـر  شـور ک یصـادرات  محصـوالت  همه ای خاص ياالهاک ورود ند،ک یم

  ).1373،(طارم
ـ  دولت بر ياقتصاد تیمحروم ردنک وارد يبرا ومتکح عامدانه اقدامات ـ طر از هـدف،  جامعـه  ای  قی

 ینظـام  قـدرت  از اسـتفاده  يبـرا  ینیجانشـ  عنـوان  بـه  اغلب معمول، ياقتصاد روابط توقف ای تیمحدود
 خـاص  اعمـال  یبرخـ  قبال در را خود خشم هک دهد یم اجازه نندهک میتحر دولت به هک گردد یم محسوب

  ).1995یکگل وی(دبل .دهد رییتغ را هدف دولت رفتار و ند،ک ابراز



  23               اقتصاد مقاومتی و راهبرد مقابله با تحریم

 

 جـاد یا يبـرا  شـور ک چند ای کی ضد بر ياقتصاد زیقهرآم ریتداب: «ندک یم انیب نیچن را میتحر ارترک
ـ  نظـر کننـده   بـازگو  مک دست ای شورهاک ای شورک آن يها استیس در رییتغ ـ ا دربـاره  شـور ک کی  گونـه  نی
  ).1385فر يبهروزهاست ( استیس

 روابـط  توقف به دیتهد ای يعمد ردنک متوقف يمعنا به را ياقتصاد میتحر وت،یال و اتکاس ر،یهافبو
  .)1385فر يبهروز( دانند یم دولت کی يسو از یمال ای يتجار معمول
  :است شرح نیبد هک آمده جهان يها پژوهش دهیگز تابک در میتحر از يگرید فیتعر

ـ  قـرار  ینظام يروین از استفاده و یپلماسید انیم ییجا هک هستند ییابزارها ها میتحر ـ گ یم ـ ا. ردی  نی
 ای يتجار يها تیمحدود اعمال اوقات، غالب و شوند یم محسوب یالملل نیب انهیجو یتالف یاقدامات ابزارها

  .رندیگ یم بر در را یمال
 قـوه  اعمـال  و جنـگ  نیجـایگز  هک هستند يابزار ،ياقتصاد يها میتحر ،یالملل نیب مسائل حوزه در

 ینظـام  شـبه  مداخلـه  و طـرف،  کی از آرام نسبتاً کیپلماتید اقدام نیب يا انهیم راه و شوند یم یتلق هیقهر
ـ  توقف به آن، یط هک. است گرید طرف از یپنهان ینظام مداخله ای يقهر ـ تهد ای  ياقتصـاد  مناسـبات  دی
 هدف شورک در يتجار انحراف و يتجار يها نهیهز شیافزا موجب و گردد یم اقدام نظر مورد شورک هیعل
  ).1382چمنی شود (راه یم

  ملی تولید بر مقاومتی اقتصاد تأثیر
 گـذاري  نـام  ایرانـی  سرمایه و کار از حمایت ملی؛ تولید سال نام هب رهبري معظم مقام تدبیر به جدید سال

 حیـاتی  اهمیـت  را برداشت ینتر مهم توان می نام این به جاري سال گذاري نام چرایی خصوص در .گردید
 اقتصـادي  کـالن هـاي   ظرفیـت  و کشور اقتصاديهاي  تحریم به توجه با داخلیوري  بهره و تولید مسئله
 وجود ها؛گذاري  سیاست برخی دلیل هب وکشاورزي صنعتی مختلفهاي  بخش در شده تعطیل و مانده معطل

 معـدنی  ذخـایر  فسـیلی؛  سوختهاي قبیل از خدادادي ذخایراز برداري  بهره جهت بالقوه متعددهاي  ظرفیت
 صـنایع  از حمایـت  در منطقـی اي  هپروسـ  ایجـاد  نهایتاً و کارآزموده انسانی نیروي متنوع؛ بسیار و مختلف
 اشـتغال  ایجـاد  نیـز  و گـردد  می محسوب استقالل بنیان و اساس که داخلی نیازهاي رفع هدف با مختلف
گـذاري   نشانه یک درواقع نامگذاري این اما .برشمرد موجود اشتغال از صیانت خصوص به و پایدار و واقعی

 و تولیـد  مبحـث  اهمیـت  دهندة نشان کشور حال شرایط به توجه با که شود می محسوب گذاري سیاست و
 متعـالی  و مهـم  هدف این به رسیدن اما .است کشور توسعه و رشد جهت در داخلیهاي  سرمایه از صیانت
 قـوه  نیـز  و کشـور  کالن اقتصاد مجریان عنوان به دولتیان جدي توجه نیازمند که است ملزوماتی مستلزم

 سـالم  يهـا  فعالیـت از حمایـت  عرصـه  در نظـام  ضابط عنوان به قضاییه قوه گذار و سیاست عنوان به مقننه
  ).1391(تابناكاست  اقتصادي
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 .اسـت  خصوصی بخش خصوص به اصلی دغدغه کشور در »تولید بخش از حمایت عدم« حاضر درحال
هـاي   چـالش  بـا  حاضـر  درحـال  ملیهاي  یه سرما از صیانت نیز ووري  بهره افزایش و تولید بخش به توجه
 ایجاد براي زمینه تا گردد رفع و شناساییها  چالش این نخست مرحله در بایست می که است مواجه جدي
  است؟ کدام موانع این اما .گردد فراهم پایدار اشتغال ووري  بهره

 .اسـت  تولیـد  ضد بلکه پایدارگذاري  سرمایه و تولید تقویت نه جهت در موجود قوانین از بسیاري: اول
 متنـاقض  قـوانین  وجـود  و تولیـد  بخش يها ویژگی و شرایط گرفتن درنظر بدون مختلف قوانین تصویب

 کارخانـه  صـدها  مثـال  عنـوان  بـه  .اسـت  کشانده تعطیلی به عمالً را کشور در کارگاه هزاران زمینه دراین
 بخـش گـذاري   سـرمایه  و پتروشـیمی  صـنایع  اولیـه  مـواد  با که کشور مختلف نقاط در متوسط و کوچک

 و اشـتغال  ایجاد موجب و سیستأ صنعتیهاي  شهرك اخیردرهاي  دهه در بانکیهاي  وام اخذ و خصوصی
 کـردن  لحـاظ  بـدون  جدیـد  سیاسـت  یـک  با ناگهان به ،بودند شده مصرفی مختلف مواد تولیدات افزایش

 توان کهها  کارخانه این ناگهان پتروشیمی اولیه مواد نرخسازي  آزاد یعنی کارگاهها این از حمایت چگونگی
 دسـتمزد؛  نـرخ  افـزایش  بـا  دیگـر  ازسـوي  و نداشتند از یکسو را خارجی مشابه محصوالت انواع با رقابت

 صدها و تعطیل دیگري از بعد یکی ،گردیدند مواجهه. ..و سوختهاي  حامل نقل؛ و حمل مالیات؛ و عوارض
 و تعطیـل  وسـیع  درسـطح  باشـند  دولـت  حمایت مورد بایست می کههایی  وکارآفرین بیکار نیز شاغل نفر
 فعالیـت  ادامـه  از... آردو صـنایع  در اسـتفاده  مـورد هـاي   کیسه تولید کارخانه 100 از بیش نمونه عنوان به

 خصوصی بخش .نشد تعریف برایشان حمایتی بسته گونه هیچ پتروشیمی موادسازي  آزاد در چون ،بازماندند
 تـوان  عـدم  با بدهکار یک به بانکی مدیون عنوان به و داده دست از را خود سرمایه نیز صنعت این در فعال

 امکـان  اینکـه  بدون کردند مصادره ها بانک نیز راها  کارخانه و درآورده اززندان سر و تبدیل بدهی پرداخت
ـ  کشـور  در تـاکنون  ملـی هاي  سرمایه از تومان میلیارد صدها و باشد؛ موجود آن مجدد اندازي راه  علـت  هب

  ).1391است (تابناك رفته هدر چنینی این الساعه خلق تصمیمات و اقتصادي غلطهاي  گذاري سیاست
 یـا  و حفـظ  مسیر در دیگر مهم مسئله المال؟ بیت ومیل حیف یاسازي  خصوصی صنایع واگذاري :دوم
 اگر که است کشور درسازي  خصوصی نام هباي  همسئلگذاري  سرمایه از بهینه استفاده و ملی تولید افزایش

ـ  بـین  صـندوق  و جهـانی  بانـک  تنظیمـی  لیبرالیهاي  نسخه براساس چه  اقتصـاد  براسـاس  ،پـول  یالملل
 يهـا  سیاسـت  همـین  عمـال  امـا  شـده  پیچانـده  سازندگی دوران از ایران بیمار اقتصاد براي داري سرمایه
 کشور در رقابتی فضاي ایجاد و خصوصی بخش از حمایت ازقبیل است نکاتی داراي که هم داري سرمایه

 بـراي  رانت یک عنوان بهسازي  خصوصی این دارد غیرشفافی اقتصاد که کشوري اصوالً و است نشده اجرا
اسـت   کشورشـده  در قـدرت  بـا  مـرتبط  افـراد  اقتصـادي  شـدن  تنومند موجب قدرت مراکز به وابستگان

  ).1391(تابناك
 ایجـاد  بـراي   کاغذبازي اداري؛ وسیع بوروکراسی وجود :گذار سرمایه و کارآفرین از حمایت عدم: سوم
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 پشـیمان  اشـتغال  و تولیـد  و کـارآفرینی  بـراي اش  انگیـزه  ادامـه  از را گذار سرمایه واقعاً تولیدي واحد یک
 کافی تنها .شود نمی کارآفرین از قانونی حمایت گونه هیچ شد مدعی توان می تأجر به میان دراین .کند می

 واقعیـت  این به تا شود زده اصولی موافقت وبرداري  بهره پروانه صدور با مرتبط کل ادارات به سري است
 کـارآفرینی  ارزشمند مسیر در را وي اداري مختلف دستگاههاي بایست می که کارآفرینی که شود برده پی

 مختلـف؛  ادارات از متقاضـی  توسط استعالمات انبوه انجام !شود می واقع غضب مورد چگونه، کنند حمایت
 تهیه کارشناسی؛ بابت گزاف و متعددهاي  هزینه پرداخت بانکی؛ بخش مناسب همکاري عدم زمین؛ خرید
  ).1391بازبمانند (تابناك کار ادامه از هم انگیزه با افراد که شود می باعث ....و مختلفهاي  نقشه

 از یکـی  ...و کشـاورزي  صنایع؛ از اعم کشور تولیدي مختلفهاي  بخش در :دانامحور اقتصاد :چهارم
 حاضـر  درحال .است کشور نخبگان به توجه گردد می اقتصادي توسعه موجب که موفقیت مهم فاکتورهاي
 موفقیـت  دهنـدة  نشـان  کانـادا  و ژاپـن  همچوناي  هیافت توسعه و پیشرفته کشورهاي اقتصادي واقعیتهاي
 مـا  کشـور  واقعیـات  امـا  ،باشـد  مـی  نخبه انسانی نیروي به توجه براساس کشورها این اقتصادي چشمگیر

 خـروج  این بابت ساالنه که استاي  هاید وصاحب نخبه انسانیهاي  نیروي انبوه ساالنه خروج دهندة نشان
 است شده ایشان تحصیل بابتگذاري  سرمایه به منجر کههایی  هزینه بابت فقط تومان میلیارد 50 حداقل
 کشـورهاي  سـوي  از بـاز  آغـوش  با فکر صاحب و نخبه نیروهاي همین و شود می خسارت متحمل کشور
 تحقیقاتی و مالی و معیشتی مناسب امکانات اعطاي با و گیرند می قرار وحمایت پذیرش مورد یافته توسعه
 در عالئـق  بـا  مناسب جایگاه در بکارگیري و خالقانههاي  ایده تحقق رهگذر از فراوانی ثروت تولید منشأ
 و اقتصاديهاي  بخش تصدي وقتی که بس همین نخبگان از حمایت اهمیت در.... شوند می کشورها این

 ایـن  صحیح مدیریت و هدایت ضمن یقیناً باشد نخبه و خالق نیروهاي دست به کشور وکشاورزي صنعتی
 انـواع  بـا  رقابـت  تـوان  بـا  متناسـب  تولیدات و خدمات ارائه در تحول و خالقانههاي  ایده تحقق و واحدها
  ).1391تابناك( برداشت گام باکیفیت تولید و اشتغال گسترش حتی و حفظ جهت در خارجی

  ها تحریم کردن اثر بی در ملی تولید نقش
 در ملی تولید اهمیت نشانگر الح درعین ولی است ساز مشکل تولید بخش براي اگرچه جهانی هاي تحریم

 عامـل  و بـوده  کننده تحریم کشورهاي ایذایی تصمیمات و سلطه از خارج کشور نیاز مورد کاالهاي مینتأ
 وارداتـی  کاالهـاي  با کنیم می تولید خودمان آنچه ارزش مقایسه در بنابراین. است ملی اقتصاد از حفاظت

 حمایـت  و شـده  مبـذول  الزم توجـه  ملی استقالل از حفاظت عامل عنوان به ملی تولید وزن به است الزم
 تولیـد  از حمایـت  جهـت  در دولت تهیئ و جمهوري ریاست هدف همین با شود؛ فراهم دولت توسط الزم
 بوروکراسـی  حذف جهت اند، کرده مصوب کشور اساسی قانون 127 اصل استناد به 89/2/5 جلسه در ملی

 ومعـادن  صـنایع  وزیر ریاست به ستادي تولیدي، واحدهاي داخلی مشکالت به رسیدگی در تسریع و اداري
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 و اقتصـادي  امـور  وزارت االختیـار  تـام  نماینده و وزارتخانه آن ربط ذي مدیران و معاونان حضور با و سابق
 اجتمـاعی،  مینتـأ  سازمان اجتماعی، امور و کار وزارت نیرو، وزارت گمرکی، و مالیاتی امور مورد در دارایی
 مشـکالت  بـه  نزدیـک  از کشـور  هـاي  استان در حضور با و شده تشکیل عامل هاي بانک و مرکزي بانک

 عنوان به سابق معادن و صنایع وزیر تصویب از پس موصوف ستاد پیشنهاد. کنند رسیدگی تولیدي واحدهاي
بـود   خواهـد  االجـرا  الزم ربـط  ذي هـاي  دسـتگاه  بـراي  اجرایـی  امـور  در جمهـوري  ریاسـت  ویژه نماینده

  ).1391انینی(نائ
 هـاي  حمایـت  کـه  اسـت  خارجی هاي تحریم با مقابله روش ارزشمندترین تولید بخش و دولت تعامل

 مینتـأ  عامـل  حال درعین و شدهمؤثر  ها تحریم سازي خنثی در مسلماً تولید بخش تالش و دولت موقع به
  .بود خواهد کشورمان مردم نیاز مورد کاالهاي

  آن تحققهاي  راه وها  تحریم شرایط در آن لزوم و ملی تولید
  .هاست تحریم شرایط در ملی تولید الزامات است ملتأ قابل اینجا در آنچه

 را کشـور  برضـد  نفتـی  هاي تحریم غرب طرف ازیک. است حساس جهت چند از کشور کنونی شرایط
. اسـت  کـرده  گـذاري  هـدف  را کشـور  اقتصـاد  آشـیل ۀ پاشـن  برخی اعتقاد به که هایی تحریم کرده، آغاز

 بـا  .اسـت  داده قـرار  تأثیر تحت را مردم معیشت شدت به اساسی کاالهاي ویژه به کاالها تورم دیگر ازطرف
 را کشـور  اقتصـاد  بتوان تا کرد باید چه شرایطی چنین در کهاي  همسئل رمز توانیم می امسال شعار بر ملتأ

  .کرد پیدا توان می را بخشید؟ بهبود
 راه تنهـا  ایرانـی،  سـرمایه  و کار از ملی وحمایت تولید به سال امسال گذاري نام که معتقدند بسیاري 
  .است رو  پیش چالش این از رفت برون

 رونـق  را داخلـی  تولیـد  توانستیم ما اگراست:  شده اعالم رهبري سوي از که هوشمندي همان دقیقاً
 کلمـه  حقیقی معناي به داخلی اقتصاد شد، خواهد حل اشتغالۀ مسئل شد؛ خواهد حل تورمۀ مسئل ببخشیم،
 وقتـی . شد خواهد ناامید و مأیوس وضعیت، اینة مشاهد با دشمن که اینجاست. کرد خواهد پیدا استحکام

  .شد خواهد تمام هم دشمنۀ توطئ و دشمن تالش شد، مأیوس دشمن
 نزدیک ارزش به 90 سال در وارداتی کاالهايترین  عمده قلم 10 میان از ایران گمرك آمار اساس بر

! اسـت  دامـی  و کشـاورزي  محصوالت میان از دالر میلیارد 5 تقریبی ارزش به قلم 5 دالر، میلیارد 10 به
 و دولـت  حمایـت  فقـط  و است موجود کشور در تردید بی آن تولید وگذاري  سرمایه امکان که محصوالتی

  .طلبد می را مردمی پشتکار
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 1389- 90هاي  مقایسه ده قلم عمده واردات در یازده ماة سال .1جدول 

  
  

 اتفاقـاً  اقـالم  ایـن  تولیـد  بـراي  ایـران  نسبی مزیت به توجه با که دهد می نشان اقالم این به نگاهی
 صـادرات  فهرسـت  در بایـد  ،گیرند قرار کشور وارداتی عمده کاالي ده فهرست در اقالم این اینکه جاي به

  .گیرند قرار کشور غیرنفتی
 هاي الیه در البته که است کشور در آفت همین معلول خارجی کاالي ارجحیت اسراف، گرایی، تجمل

 کرد؛ پیدا رشدونمو کشور در ساختاري تعدیل طرح آغاز با که است نئولیبرالیستی تفکر از متأثر خود پنهان
 تنهـا  ،»تولیـدمحور  اقتصاد« تر دقیق معناي به و ملی تولید ارتقاي سمت به حرکت رسد  می نظر به رو ازاین

  .است تحریم شرایط در ویژه به اقصادي تنگناهاي از رهایی براي ما روي  پیش راه
 بـه  توجه با دارد؟ قرار کشور در جایگاهی چه در امروزه ملی تولیدکه  آید می پیش سؤال این ادامه در
 کشـور  اخیر اقتصادي اوضاع نیز و ملی تولید خصوص در بجنورد مردم جمع در رهبري معظم مقام بیانات

 مسـئولین  و بوده کشور اولویت اولین کماکان ملی تولید که هستند باور این بر همگان ها، تحریم تشدید و
یابند  دست مهم این به و برداشته عملی قدمی ملی عظیم هدف این تحقق براي بیشتر هرچه باید مردم و
  ).1391غالمحسینی(

  آنها کدام هر وظایف و ملی تولید تحقق درمؤثر  عوامل ینتر مهم
  تولیدکننده

 آنها در هم زیادي بالیاقت و استعدادبا افراد انصافاً که بیکار جوانان وجود با ایرانی: کار نیروي از استفاده .1
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  .کنند استفاده ایرانی کار نیروي از شود می که تاجایی رود می انتظارها  تولیدکننده از شود، می دیده
 کـه  میـزان  همـان  به باید صنایع وها  تولیدکننده. تولیدند عاملترین  مهم کارگران کارگران: از حمایت .2

 هـم  سـاده  کارگران به بیشتر حتی و همانقدر شوند، می قائل مزایا باالیشان رده کارمندان و رؤسا براي
 قشـر  ایـن منـدي   رضـایت  و بیشـتر  و بهتر تولید موجب آنها از جانبه همه حمایت. بدهند را مزایا این

  است زحمتکش و ضعیف
 شـاید  که است اي کننده تولید هر مهم و اولیه وظایف از باالة شد ذکر موارد تمام کیفیت: با کااليۀ ارائ .3

  .است مانده شعار یک حد درها  تولیدکننده سري یک توسط هنوز آنها از برخی
 برداشت و کاشت به قدیمی و سنتی شکل به هنوز که کشاورزانی از همچنین روز: به و مکانیزه کشاورزي .4

 آبیـاري  و جدیـد  ابزارهاي از و مکانیزه، را خود کشاورزي رود می انتظار هم پردازند می خود محصوالت
 هم دولت از. شود می هم بیشتر سود نتیجه در و فروش ملی، جویی صرفه موجب که کنند استفاده مناسب
 اعطاي مانند( نشده، فراهم زحمتکش کشاورزان براي کار این انجام براي بستري اگر که رود می انتظار

  .کند فراهم دامداران و کشاورزان براي امسال همین را آن) پایین سود با تسهیالت و وام

  مردم
 هرچند، کنیم، استفاده ایرانی کارگر از غیرایرانی، کارگرهاي از استفاده جاي به ایرانی: کارگر از حمایت .1

 مسـجد  بـه  رواسـت،  خانه به که چراغی گفتند هم قدیم از که چرا باشد.تر  گران هم تومانی هزار چند
  ! است حرام

 آن تبدیل یا و بانک، یا خانه درگذاري  سرمایه جاي به ملی: تولیدات از حمایت جهت درگذاري  . سرمایه2
 داخلـی هـاي   تولیدکننـده  و صنایع از حمایت جهت در و بورس در را خود پول طال، و سکه و زمین به

  . کنیمگذاري  سرمایه
ـ تولۀ مسـئل  به گردد میبر ياقتصاد مسائل از مهم بخش کی: تولید داخلی از . حمایت3  ـ  دی  اگـر  ،یداخل

 دشـمن هـاي   تـالش  ازاي  هعمد بخش دیترد بدون میریگ شیپ و میببخش رونق را مسئله نیا میبتوان
ـ  دیتول مسئله ياقتصاد جهاد از یمهم بخش پس. ماند خواهد ناکام ـ  خودمـان  بـراى  .اسـت  یمل  کی

 آن اسـت،  آن بـه  متوجـه  داخلـى  دیتول و دارد وجود آن داخلى مشابه که ىکاالی هر که میبدان ضهیفر
  .)1391غالمحسینی(م یکن زیپره بجد خارجى داتیتول مصرف از و میکن مصرف داخلى دیتول از را کاال

  ملی تولید در آن نقش و رسانه
 رسـانه، . اسـت  شـده  ثابـت  و معلوم امري امروز، بشريۀ جامع مختلف هاي حوزه در  رسانه نقش و جایگاه
 مختلف مسائل خصوص در عمومی افکار ذهنیت به دهی شکل آن،ۀ وظیف ینتر مهم شاید که ست ا ابزاري
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 جامعـه  هاي افزار نرم اقناع و انتقال ساخت، در رسانه توانایی. باشد فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی،
 آن، در موجـود  هاي پتانسیل از و کنند پیدا گرایش آن سمت به انسانی مختلف هاي طیف تا شده آن سبب
  .ببرند بهره خود هاي اندیشه نشاندن ثمر به براي

 قـرار  خـود  هاي فعالیت کانون در را آرمان این درخصوص باکیفیت محتواي تولید بایست می ها رسانه
 ترسـیم  هـاي  آرمـان  بودیم، آن شاهد اخیر هاي سال در متأسفانه که است دلیل بدان نکته این ذکر. دهند
 بیانـات  و نگرفتـه  قرار اي رسانه تولیدکنندگان توجه مورد شاید و باید که طور آن انقالب، رهبر توسط شده

 سـاخت  بـر  تمرکز نتیجه، در. است بوده همراه ها رسانه در شعارگونه حالت ای و توجهی کم نوعی با ایشان،
 آن، دیگر روي که ست ا اي سکّه روي یک انقالب رهبر فرمایشات درخصوص باکیفیت اي رسانه تولیدات

  .)1391غالمحسینی( است  اسالمی جمهوري هاي رسانه عموم در بیانات این به توجهی کم گره پیداکردن

  ملی تولید مقابل در قوا سه وظیفه
  نمایند اجرا وریزي  برنامه ملی تولید اهداف پیشبرد براي هم کنار در باید قوا 

  سازي  استاندارد
 .اسـت  جامعـه  آن در توسـعه  و رشـد  پیشـرفت، هـاي   شاخصـه  از آن شـرایط  و قوانین رعایت و استاندارد
 سـاز  زمینـه  کـه  سـال  شـعار  تحقـق  .بـود  خواهـد  مجموعـه  آن سالمتکننده  تضمین که است استاندارد

 بنابراین .استاي  هگسترد عناصر و عوامل به وابسته شک بی است کشور افزون روز سربلندي و اییخودکف
 توجـه  کـافی  اسـتاندارد  داراي و کیفیت با تولید به انبوه تولید بر تمرکز جاي به که باشیم داشته توجه باید

  ).1391غالمحسینی(باشیم  داشته

  گیري نتیجه
 فـوري،  توجـه  فعلـی  شرایط در تدبیرترین  اصلی و ینتر مهم ولی تدبیر، تنها یمنگوی اگر اکنون هرحال، به

. اسـت  داخـل  تولید و عرضه به اجتماعی، علومهاي  حوزه نمتخصصا از مشورت با و تعقل با توأم و قاطع
 مشکالت از بسیاري اما ،اند یافته نمود اقتصادي صورت به فعلی مشکالت اگرچه که است یادآوري به الزم

 اقتصـاد  فقط نه( اجتماعی علوم نامتخصص همه بنابراین. دارند غیراقتصاديهاي  حوزه در ریشه اقتصادي
  .شوند دعوت راهنمایی و مشارکت به موجود اقتصادي مشکالت رفع در باید) ها خوانده
 یافـت  دسـت  تولید بخش جدي مشکالت از فهرستی به توان می هزینه کم بسیار مروري و بررسی در

 متعـددي هـاي   فشـار  زیر اکنون کشور تولید. است حل قابل قاطع و جدي اما ساده تدابیر با آنها غالب که
 اقتصادي دالیل به تولید هزینه شدید افزایش ارز، نرخ وها  قیمت ثباتی بی تصمیمات، ثباتی بی و تعدد مثل
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 ذیـربط  مسـئولین  تـوجهی  بی ها، یارانه هدفمندي نامناسب و ناقص اجراي دلیل به اخیراً و غیراقتصادي و
 افـراد  سوءاسـتفاده  مقابل در و رانتی امتیازات از واقعیکننده  تولید ماندن بهره بی مشکالت، این به نسبت

  تولید) غیرمستقیم و مستقیم( هزینه شرایطی چنین در. دارد قرار... .و غیردولتی، و دولتیهاي  رانت از نفوذ ذي
 دست به دست طریق از درآمد کسب و داللی به آوردن روي و تولید از گریز براي زمینه یافته افزایش شدت به

کننـدگان   تولیـد  کـه  اسـت  حاکیها  شنیده برخی حتی. است نموده فراهم خارجی عمدتاً کاالهاي نمودن
 را) ها یارانه هدفمندي طرح اجراي از بعد خصوص به( تولید هزینه از ناشی فشارهاي تحمل تاب که بسیاري
  اند. آورده روي اند، بوده آنکننده  تولید روزگاري خود که کاالهایی همان واردات بهاند  نداشته
 آن کـردن  مقـاوم  نیـز  و کشـور  تولید و اقتصاد به حیات بازگرداندن منظور به و فوق، نکات به توجه با

  :که شود می پیشنهاد
 چـون  باشـد  الزم مصـرف  بخـش  در چنـدانی  کـار  رسـد  نمـی  نظر به کشور اقتصادسازي  مقاوم . براي1

 کلـی  صـورت  بـه  هـا،  قیمـت  شـدید  رفتن باال به توجه با قیمت سیستم و تقاضا و عرضه سازوکارهاي
 کاالي خرید یا مصرف کاهش براي ترویج و تبلیغ به چندانی نیاز واند  داده کاهش و کنترل را مصرف
 باشـد،  پرهزینـه  و کیفیـت  کـم  و کیفیت بی یا و باشد کم یا و نباشد داخل تولید اگر. ندارد وجود داخلی
 طـی کننـده  تولید که درصورتی عالوه، به .داشت نخواهد حاصلی داخلی کاالهاي خرید به مردم ترغیب

 و قیمت لحاظ به که کاالهایی تولید به قادر که بوده متعدد مشکالت فشار زیر چنان گذشته يها سال
 بـه  را مـردم  کـه  بـود  خواهد دشوار نباشد چینی ايکااله حتی خارجی کاالهاي با رقابت قابل کیفیت
 که است داخل تولید به توجه کنونی، شرایط در اقدام ینتر مهم بنابراین. نمود ترغیب کاالها این خرید
 شـد گیري  تصمیم به افرادي ورود مانع باید نیز راه این در و دارد تدبیر و تعقل و تأمل به نیاز خود این
  .اعتنایند بی اقتصاد علمی سازوکارهاي به نسبت یا و تولیدند و اقتصاد علم از شناخت و دانش فاقد که

 حـاکم  يها ارزش وجز داخلیکننده  تولید به توجه. گیرد قرار امور همه رأس در تولید فرهنگ . گسترش2
 نمادین مراسم برگزاري یا و شعار ترویج ،تولید فرهنگ گسترش از منظور. گردد کشور ياجزا همه در

 عنـوان  بـه  بایـد  شـغل  ایجـاد  و تولیـد  بلکـه  ،نیست کارآفرین نام به افراد تعدادي تشویق مثل ساالنه
 نقشی ملی رسانه خصوص بهها  رسانه راه این در. گردد ترویج کشور در مقدس حتی و مهم يها ارزش
هـا   رسـانه  در اشـتغال  و تولید افزایش اولویت با اخبار ترتیب چینش تلویزیونی،هاي  فیلم. دارند حیاتی

 تولیـد  محوریت با باید... .وها  خطبه و مذهبی خصوص به رسمیهاي  سخنرانی ملی، رسانه خصوص به
 مشـکالت  برابـر  در اقتصـاد  کـردن  مقـاوم  و تولیـد  نجـات  براي الزم شرط اقدامی چنین البته و. باشد

   .شد خواهد داده توضیح که است ارزشی فضاي چنین در عملی اقدامات کافی شرط است، احتمالی
 تـوان  افـزایش  و تولیـد  سمت به مذهبی خصوص به و تبلیغی اقتصادي، اجتماعی، سیاسی،گیري  . جهت3

 تمـام  محـور  بایـد ) کاالها همه تولید الزاماً نه( کاالها همه تولید در توانمندي به نیل راستاي در علمی
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 و تولیـد  نجـات  بـه  توانـد  مـی  کـه  است اییفض چنین وجود. باشد اییاجر اقدامات و قوانین تصمیات،
  .شود منجر سختهاي  تحریم و بحرانی شرایط در حتی کشور اقتصاد درنتیجه

 منطقاً الذکر، فوق فرهنگی و اجتماعی سیاسی، فضاي شدن حاکم صورت در و فوق، نکته دو به توجه با .4
 راسـتاي  در مؤثر گامی تواند می که گرفت خواهد شکل تولیديگیري  جهت با تشویقی و تنبیه سیستم
 به: باشد کشور اقتصاد نجات براي گیران تصمیم و مسئولین بین در و جامعه در ارزشی تولید شدن عملی

 و قـوانین  هـا،  تصمیم اقدامات، رفتارها، دقیق بررسی با آن در که نمود تعریف ساختاري که معنی این
  گیـري  تصـمیم  و اجرایی و اداري ياجزا همه در و ناییپ و میانه کالن،هاي  حوزه همه در ها، بخشنامه

 کـه  اقدامی و حرکت هر ،)دارند تأثیر غیرمستقیم یا مستقیم طور به تولید بر که ییاجزا همه در( کشور
 تصمیمات، بالعکس، و گیرد قرار تشویق مورد ابعاد همه در شود اشتغال درنتیجه و تولید افزایش به منجر

 سطحی هر در و مالحظه بدون است شده اشتغال و تولید توقف یا کاهش به منجر که قوانینی و اقدامات
 ارشـاد  گشت مثل سیاستی شاید مقایسه براي مناسب مثال. شود مواجه هگیران سخت جریمه و تنبیه با

 اولویـت  بـودن  پایین آن دلیل شاید شود؟ نمی دیده تدارك تولید از مراقبت برايهایی  گشت چرا. باشد
 تردید بدون. باشد اجتماعی مسائلی با مقایسه در.. .و فقر تورم، اشتغال، تولید، همچون اقتصادي مسائل

 وجودآمده به اجتماعیهاي  ناهنجاري و شود نگریستهتر  عمیق بینشی با اقتصاد مشکالت و مسائل به اگر
 حساسیتی مذهبی رهبران و گذاران سیاست آنگاه نمود مالحظه را الذکر فوق اقتصادي مشکالت دلیل به

 از بسـیاري  منشأ خود که کمبودهایی کرد؛ خواهند پیدا اقتصادي کمبودهاي به نسبت گذشته از بیش
   .هستند جامعه در موجود اجتماعیهاي  بزه انبوه وها  هنجارشکنی

 اهمیـت  دهنـدة  نشان که جدید سال گذاري نام در رهبري معظم مقام فرمایشات تحقق الزمه بنابراین
  :باشد زیرهاي  شاخص براساس تواند می و است ملی تولید از حمایت حیاتی

   هموطنان در خودباوري روح تحقق .1
  گذاري  سرمایه و باتولید مرتبط قوانین در تجدیدنظر .2
   تشویقی يها سیاست و یارانه اختصاص با وکشاورزي صنعت بخش از دولت حمایت .3
  دارند داخلی مشابه نمونه که وکاالهایی اقالم جهت گمرگی تعرفه افزایش جمله از محدودیت ایجاد .4
   نامطلوب اقالم تولید از مسئول دستگاههاي و استاندارد اداره قاطعانه جلوگیري .5 
 بـه  تولیـدي اقالم  صادرات هزینه از بخشی پذیرش با صادرات بخش در اقتصادي يها سیاست اعمال .6

   خارجی کشورهاي
 ایـن  در مجلـس  مصـوبه  بـا  دولت توسط برداشت هرگونه باامکانگذاري  سرمایه ملی صندوق تشکیل .7

 تعریـف  با است الزم برده بهره ضعیف بسیار خود نظارتی اهرم از هشتم دوره در که مجلس خصوص
 ایجـاد  جهـت  در فقـط  اعتبارات تخصیص و برداشت و وجوه واریز چگونگی خصوص درهایی  مکانیزم
  .باشد داشته قوي نظارتی اشتغال
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  کارکنان مفید وکاروري  بهره افزایش هدف باوري  بهره ملی کمیته تشکیل .8
   برتر اکتشافات و ابداعات و اختراعات شناسایی جهت اختراعات و ابداعات ملی کمیته تشکیل .9

   صنایع تعطیلی دالیل بررسی جهت استانها کلیه در صنایع مشکالت بررسیهاي  کمیته تشکیل .10
   مسئول نهادهاي و بازرسی سازمان و مجلس نظارت با 44 اصل درست اجراي .11
  وتولیدوري  بهره میزان افزایش جهت وکشاورزي صنعتیهاي  بخش در نوینهاي  شیوه کارگیري هب .12
  علمی مختلفهاي  زمینه در جدید مشاغل جهت آموزشیهاي  دوره اجراي .13
 موجـب  کـه  تسـهیالت  از برخـی  پرداخـت  رونـد  حذف و اشتغال تسهیالت پرداخت نمودن هدفمند .14

   است اشتغال ایجاد هدف از انحراف
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   اقتصاديهاي  بحران در چابهار استراتژیک بندر جایگاه بررسی
 )مقاومتی اقتصاد بر تأکید با(

  **داوود امیري ثالث ،*مرتضی سیاره
  

   چکیده
 .علت موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی همواره مورد توجه بیگانگان قرار داشته اسـت  کشور عزیزمان به

در  .که به خواسته خود دست نیافتند ،در بسیاري از مواقع همچون جنگ تحمیلی قصد تسلط را داشتند
یکی از مشکالتی کـه   جاي نقاط کشور را بدانیم. طلبد که ما بیش از پیش اهمیت جاي می همین راستا

کـه   آن الحـ  ،کنند بحران اقتصـادي اسـت   می بسیاري ازکشورها با آن دست و پنجه نرم در حال حاضر
هـا   تحـریم ۀ واسـط  تفاوت که این بحران در ایران بـه  کشور ایران نیز یکی از همین کشورهاست با این

هـاي   است. حال اگر ما بخواهیم این بحران را مدیریت کنیم باید از تمام توانمندي شدهتر  کمی پررنگ
نقاط مختلف هاي  اید توانمنديکار ابتدا ب براي این .جاي کشور به بهترین وجه ممکن استفاده کنیم جاي

تنها در  .بپردازیم در راستاي مقابله با بحرانها  کشور شناسایی شود و سپس به استفاده از این توانمندي
در  طالیی براي خود تبدیل کنیم.هایی  توانیم تهدیدهاي پیش رو را به فرصت می این صورت است که

بحران و مدیریت بحران  ،و سپس به بیان تعریف مدیریتپیش رو ابتدا به تبیین اقتصاد مقاومتی ۀ مقال
بنـدر چابهـار و همچنـین کـاربرد ایـن      هـاي   و آنگاه معرفی بندر چابهار و بیان توانمندي پرداخته شده،

در مدیریت بحران اقتصادي کشور پرداخته شده است. در انتهـا نیـز بـه ارائـه پیشـنهاداتی      ها  توانمندي
در شـرایط بحـران   هـا   بندر چابهـار جهـت اسـتفاده آن   هاي  سریعتر از توانمنديجهت استفاده بیشتر و 

 خواهیم پرداخت.
 بحران، مدیریت بحران، مسایل اقتصادي، بندر چابهار :ها واژهکلید

  مقدمه  
دقیقه و عـرض جغرافیـایی    31درجه و  60بندر چابهار در ساحل شرقی خلیج چابهار و در طول جغرافیایی

این بندر به جهت برخـورداري از   .بلوچستان واقع گردیده استو یقه و در استان سیستاندق 12جه و در 25
                                                        

  m.sayareh@cmu.ac.ir  انسانیمربی دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه مدیریت و علوم  *
دانشجوي کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی و عضو انجمن علمی مدیریت و بازرگانی دریایی  **

d.amiricmu.1404s@gmail.com   
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ا، آسیا و اروپا موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریاي عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریق
تان به بازارهـاي  راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهاي آسیاي میانه و افغانسترین  عنوان کوتاه قرار گرفته و به

توسعه محـور شـرق یکـی از     ).1391خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است (آل احمد، 
نقـل   و و ساخت شـبکه حمـل   يتعهدات دولت جمهوري اسالمی ایران محسوب گردیده و مشتمل بر ارتقا

با عنایت به اینکه  .باشد می ترانزیتیی و با محوریت خدمات الملل و ریلی مطابق استانداردهاي بیناي  هجاد
و هـدف تسـهیل    ـ هکـه هنـوز تکمیـل نشـد    ـ  هز بزرگراهها و خطوط راه آهن بـود ااي  همحور شرق شبک

نـدر چابهـار   نماید، لذا توسـعه ب  می ترانزیت به شمال، جنوب افغانستان و کشورهاي آسیاي میانه را دنبال
ه آزاد چابهار آنچه کـه  باشد. در خصوص منطق می مورد توجهجدي طور عنوان نقطه آغازین این محور به به

واقـع منطقـه آزاد    بـه  .باشد می "ترانزیت"گردد  می تبلیغ عنوان یک مزیت ونقطه قوت تلقی و همچنان به
ایـن   رود. مـی  شمار ونقلی به عادالت حملی در مالملل چابهار از زمان تأسیس یکی از نقاط شناخته شده بین

شـدن کریـدور    با فعال عنوان یک مزیت ویژه همواره مدنظر داشت و ندر چابهار را باید بهیت کنونی بموقع
براي تبیین بیشتر اهمیت  .جویی کرد ها در وقت و زمان نیز صرفه جنوب ضمن کاهش شدید هزینه-شمال

اشاره کرد. از  یالملل توان به سابقه تجارت در این نقطه تاریخی و دسترسی به آبهاي آزاد بین می بندر چابهار
  توان به موارد زیر اشاره کرد: می دالیلی که هم اکنون استفاده از ظرفیت بندر چابهار پایین است

  تغییرات مداوم در شرایط جوي •
  ضعف امکانات بندري •
  اي مشکالت ارتباط ریلی و جاده •
  گمرکیهاي  مشکالت فرایند •
  بازرگانی   نامطلوب وضعیت •

 مدت قابلیت مرتفـع شـدن دارنـد.    جز شرایط جوي موارد فوق در کوتاهشود  می همانطور که مشاهده
توان به تحقیقات احسان علمـداري اشـاره    می گرفته پیرامون بندر استراتژیک همچنین از مطالعات صورت

   داند: می نمود که کارکردهاي چابهار را در موارد زیر
  ن هدف یوس مانند چابهار در جهت تحقق اانیآزاد و استفاده از بنادر اق يایحضور در در. 1
  جدید دزدان دریاییة پدید با مبارزه محور واپایش (کنترل) شمال اقیانوس هند و .2
  نبرد در پهنه خلیج فارس پشتیبان مطمئن براي تنگه هرمز وجلوگیري از خطرهاي احتمالی و .3
 ).1391(علمداري،  هیهمساهاي  شورکنقل به و و فعال نمودن خطوط حمل ییایگسترش تجارت در .4

 قاومتیم تصاداق
 .کشـور اسـت   يداخلی و خارجی درعرصه اقتصـاد  ياقتصاد مقاومتی به مفهوم مقاومت در برابر فشارها
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اثـر کـردن    بـی  کنترل و يتالش برا فشار و متعاقباًهاي  اقتصاد مقاومتی شامل تشخیص حوزه عبارتی، به
نـه سـاز تمـدن    و زمی ،ل چنین فشارهایی به فرصت در کوتـاه مـدت  این فشارها و در شرایط آرمانی تبدی

عقالیـی و مدبرانـه   هـاي   اعمـال مـدیریت   باشد که مشـارکت همگـانی و   می مدتبزرگ اسالمی در بلند
 ،الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی نباید بـا اقتصـاد ریاضـتی اشـتباه گرفتـه شـود       شرط و پیش

  ). 1391،(عسکري پور باشد می اقتصادسازي  دیگر شامل مقاوم عبارت به
استفاده شود که یکـی   یک کشورهاي  و سرمایهها  براي تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تمام توانمندي

انسانی است که براي تبیین نقش سـرمایه انسـانی در تحقـق    ۀ هر کشور سرمایهاي  ین سرمایهتر مهماز 
گذار بر سرمایه انسـانی را شـناخت. ابعـاد سـرمایه انسـانی شـامل       اثرها  مؤلفهاقتصاد مقاومتی باید ابعاد و 

) کـه هـر کـدام از ابعـاد داراي     328: 1391(یار احمـدزهی،   باشد می دانش، مهارت، انگیزش و کارآفرینی
هـا   اسـاس آن برریـزي   گوید با تکیه بر منابع موجود و برنامـه  می اقتصاد مقاومتی که باشد. هایی می مؤلفه
اما براي تکیه بر این منابع باید ابتدا خـود ایـن منـابع، جایگـاه ایـن       .برسانیم اییرا به خودکف خودۀ جامع

کرد تا بتوانیم  اییطور دقیق شناس زیت نسبی و مزیت مطلق آنان را بهمنابع، مقدار این منابع و همچنین م
هـر  هاي  راستا شناخت کارکرددر همین  .آنها را در سطح جامعه پیاده بکنیم جامعۀ یک برنامچارچوب در 

تواند در اجراي سریعتر و بهتـر اقتصـاد مقـاومتی داراي اهمیـت باشـد چراکـه اقتصـاد         می نقطه از کشور
  اقتصادي هر نقطه ارتباط مستقیم دارد.هاي  مقاومتی با شناخت از کارکرد

  بیان مسئله
در هـا   ي و کـاهش هزینـه  و سـودمند  اییامروزه با حرکت جامعه جهانی به سمت گسترش افـزایش کـار  

و اثربخشی را از میان بـردارد روي   اییکه بتوانند موانع کارهایی  برنامهۀ مختلف، جوامع به ارائهاي  بخش
در ایران اسالمی  اختار آن جامعه متفاوت خواهد بود.با توجه به ساي  هدر هر جامعها  اما این برنامه .آوردند

اسالم از آغاز انقالب اسالمی تا به حال بـا ایـن موانـع دسـت و      ظالمانه دشمنانهاي  که با وجود تحریم
 اسالمی کلی نظامهاي  اخیر طرح جامعه اقتصادي در قالب سیاستهاي  کند در سال می پنجه نرم کرده و

 ایـی از سوي رهبر حکیم انقالب اسالمی ایران به نهادهـاي مسـئول بـراي اجر    "اقتصاد مقاومتی"نام  به
اساس تحلیل جـامع از وضـعیت اقتصـادي جهـان و بـا      . این طرح اقتصادي برکردن این طرح واگذار شد

ـ  تـر   خدادادي و امکانات و مهـم هاي  شناخت کامل از وضعیت ایران اسالمی از نظر نعمت ۀ از همـه روحی
ی از ایـن  یکـ  .این ملت ارائه شدهاي  و جنبشها  جانبه این ملت در تمامی حرکت جهادي و مشارکت همه

یعنی ما باید با یک دید سیستمی  ،باشد می بانی اقتصادي و آمارهاي دقیق اقتصاد مقاومتی دیدههاي  مؤلفه
و آماربنـدي کنـیم یکـی از ایـن      اییطور دقیق شناسـ  دیدها، نقاط قوت و ضعف خود را بهو تهها  فرصت
شرق کشور در بعد ملـی کـه ثمـرات     باشد که از آن به دروازه توسعه می بندر استراتژیک چابهارها  فرصت
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خواهیم بـا شـناخت توانمنـدي     می رو ما از این .کشور سرایت خواهد کردهاي  بخشۀ این پیشرفت به هم
انـه  یم يایر آسین مسیتر وتاهک .2 یالملل نیب ين بندر منطقه به آبهایترکینزد. 1 :بندر چابهار که عبارتند از

 گردشگريهاي  جاذبه .5 هواییو شرایط آب .4منطقه پر تنش خلیج فارسدور بودن از  .3 آزاد يها آب  به
  اقتصادي بررسی کنیم.هاي  در زمان بحران ویژه بهاساس طرح اقتصاد مقاومتی را در بر

  مدیریت
ف از هدل قبوان و یگردبر نقش ده و توصیف کران یگرد لۀیـسو هـبر وـمم ااـنجار ـهنتوان  می رامدیریت 

 يهبرو رهماهنگی ، ماندهیزسا، يزـیر هـبرنامن وـایفی چـظم ونجااقالب ؛ یا در یدورزد ـتأکین ناآ يسو
. انــد  دهیی تعریف کرراکثر کاابا حدب، مطلو ياـــ ه فنیل به هد يابر، جمعی ستهد يفعالیت هال کنترو 

شناسـی   تصاد، هم جامعهیعنی هم از اق ،باشد اي می هرشت مدیریت ازآنجاکه یک نظریه، رشته، تئوري میان
کنـد و یـک مـدیر     مـی  هماهنگی و سـازماندهی ایفـا  در ین نقش را تر مهمشناسی را در بر دارد  هم روان

ـ  می بهترین کسی است که اسـاس آنـان   ا هـم ترکیـب کنـد و کارکنـانش را بر    تواند منابع و امکانات را ب
مطلوب از منابع ة کثر برسانند، و یا استفادو اثربخشی را در سازمان به حدا اییهماهنگ کند که بتوانند کار

  را داشته باشند.

  انبحر
 شـود و تغییـرات   مـی  وضعیتی که در آن یک کشور یا بخشی از یک کشور و یا یک سازمان دچار اختالل

کنـد و انـواع مختلفـی     می که زندگی روزمره را با اختالل مواجه پیوندد می وقوع ناهنجاري در آن بخش به
  عبارت از: که دارد

دانیم این سرزمین از سالیان دور مورد تهاجم اقوام گوناگون بوده است.  می کهطور بحران جنگ: همان. 1
اکنون نیز که کشورمان در راستاي  منابع گوناگون آن اشاره نمود. همتوان به  می از دالیل این موضوع نیز

 علیـه کشـورمان   "جنـگ "روي دشـمنان   دارد یکی از راههاي پیش تحقق اهداف انقالبی خود گام برمی
  اجتناب است.  ا پرداختن بدان امري ضروري و غیرقابلباشد. هر چند این احتمال را ضعیف بدانیم ام می

باشد که ایـن   اي می هطور که در ابتدا اشاره نمودیم چابهار داراي توان ترانزیت کاالي فوق العاد همان
دلیل ارتباط با جهان خارج از  هبودن باما این سودمند واقع شود تواند سودمند می توانمندي در شرایط جنگ

 مفیـد ایـن بنـدر در شـرایط جنـگ     هـاي   از کارکرد .باشد می مین امکانات مورد نیازأطریق دریاي آزاد و ت
ـ  نگیري از تهاجم دشمنان از طریق دریاي عماو جلوها  توان به واسطه تجهیزات جنگی از سایر کشور می

توانـد نقـش    مـی  باشد. همچنین اگر سایر شـهرهاي مـا درگیـر جنـگ باشـند      میـ  یدریایبوسیله نیروي 
 دهد و ثانیاً می هواي مساعد آن اجازه کشت انواع محصوالت راو آب اقتصادي حیاتی را دارا باشد زیرا اوالً
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مـوارد فـوق بـدان سـبب     تواند محصوالت وارداتی به کشور را به سایر نقاط منتقل نماید. تحقق همه  می
چـه  نکته را از نظر دور داشـت کـه اگر   اما نباید این .باشد می است که از نقطه بحران و مرکز حکومت دور

که متوجه این مرکز حیـاتی و بـا اهمیـت شـدند     معرفی شد اما دشمنان بعد از این این نقطه دور از بحران
 بین دشـمنان  حیاتی و زیر ذرهۀ ل حاضر یک نقطتمرکز خود را بر این منطقه گذاشتند و این منطقه در حا

قدرت عـالم تبـدیل خواهـد شـد، و     یابد ایران به ابر ارتقااش  که اگر این بندر به جایگاه واقعیباشد چرا می
دهنـد و همچنـین تجهیـز بنـادر      مـی  انفجارهایی که دشمنان در این شهر ترتیـب ها  این کارشکنیۀ نمون

یت این بندر بکاهند و دیگر بنادر را به بنادر هاب تبدیل کنند و از آنجا که اطراف ایران براي اینکه از اهم
ر و مثال جـایگزینی بنـدري چـون    دول منطقه هم ارتباط خوبی با آنها دارند این امر یعنی کنار زدن چابها

را بـاال  خواهد بود که در اینجا هوشیاري ما الزم است که بتوانیم خود پذیر  جاي چابهار امکان علی به جبل
  بکشیم و نگذاریم حق ما ضایع شود.

دلیـل ضـعف درآمـدي و یـا      ر کاال وجود دارد امـا مشـتریان بـه   وقتی که در بازابحران اقتصادي: . 2
آید که کاهش تقاضا را در پی دارد که  می بودن قیمت کاال قادر به خرید نباشند بحران اقتصادي پیشباال

که به نوبه خود فروش کاالها را بـاز هـم دشـوارتر    پی خواهد داشت این امر افزایش بیکاري و تورم را در 
اقتصـادي ناشـی از عوامـل گونـاگون از قبیـل: تحـریم،       هـاي   بحـران  .افزاید کرده و بر عمق بحران می

 کشـورها،  اقتصـادي  رشـد  کـاهش  موجـب  اقتصـادي  و با توجه به اینکه بحـران باشد  می ...خشکسالی و
 در کـه  اسـت  تـوجهی  قابـل  معضل نیز بیکاري بحران و گردد می اجتماعی فشارهاي و فقر تورم، افزایش
 ،نماید می کوچک اقتصاديهاي  بنگاه خصوصاً تولیدکنندگان متوجه را بیشتري اثرات بازار تقاضاي کاهش

از قبیل هایی  توانمنديو  تواند نقش کلیدي ایفا نماید می در هر کدام بندر چابهار به علت دسترسی به دریا
دیگر هم هست ۀ در بحث بحران اقتصادي یک نکت تواند کارگشا باشد. می توانایی ترانزیت در همه مواقع

از  .شـویم  مـی  هم باشند که ما با کمبود بعضـی مـوارد روبـرو   ها  تواند تحریم می اقتصاديهاي  که بحران
اگر ما بتوانیم صادرات خود را با یم که یگو می تواند در این زمینه ایفا کند می درباره نقشی که چابهار رو این

ـ     اقتصـاد مقـاومتی   ۀ ترغیب و تشویق و تولید کاالهاي ناب گسترش بدهیم یعنـی براسـاس همـان برنام
بتوانیم این امر را پیاده کنیم و همچنین فقط کاالهایی را که اگر بخواهیم خود آنها را تولید کنیم هزینه و 

هم پیدا نخواهد کرد را وارد کنیم اصال چیزي به اسـم بحـران   گیرد و کیفیت خوبی  می زمان زیادي از ما
  اقتصادي پیش نخواهد آمد.

  انمدیریت بحر
 سروکار طبیعی سوانح با تنها که آمیز مخاطره و ياضطرار هاي موقعیت مدیریت برخالف انمدیریت بحر

هـا   آن دادن روي مسبب انسان یااند  آمده پدید انسان دست به که هایی بحران با کالً بحران مدیریت ،دارند



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               38

 

 بردن ، دستيبردار کاله، ربایی آدم، زیست محیط، آلودگی ، اي هرایان يدزد :مانند دارند سروکار است بوده

 ،آیند می پدید دست انسان به که یهای بحران طبیعی سوانح برخالف کار محیط خشونت در وها  فرآورده در
 انـواع  بـروز  مسـئول  کـه  را ییهـا  سازمانمردم ، دلیل همین د. بهبیفتن اتفاق ایدنب الًاصو و پذیرند اجتناب

  .دهند می قرار شدید انتقاد مورد هستندها  بحران
 دیگر برخی بردارد، میان از را از بحرانهااي  هپار تا سازد می قادر را سازمان ،1ن بحرا مدیریت عملیات

 اختیـار  را در شـده  واقـع  نهايابحر از سریع و کامل یادگیري براي الزم ابزار کند و اداره مؤثر رابه نحوي

 و هـا  آشفتگی با مقابله براي سازمان مدیران عالی کههاي  شیوه معتقدند )1999، شولز و جانسون( د.بگیر
  است. سازمان راهبردهاي از مهم بخشی گزیند، برمی ها بحران

 بسـتر  در بتواننـد  تـا  هسـتند هـایی   قابلیـت  و ها مهارت نیازمند مدیران است ) معتقد1374( مظلومی

 راهبردي براساس مدیریت اگر .وادارند نظم به راها  یمنظ بی و به موفقیت راها  ناکامی رو، پیش بحرانهاي

 مسیر نبایدها، روي بر تمرکز با بحران ، مدیریتکند می هدایتاش  کلی اهداف سوي به را سازمان بایدها،

 و خـالق هاي  شیوه که با دهد می را امکان این سازمان به راهبردي مدیریت .سازد میهموارتر  را حرکت
 ایـن  بحران مدیریت و درآورند خود کنترل تحت را و آینده زده رقم را خود سرنوشت کرده، عمل نوآورانه

 و پایـدار  تعـادل  در حالـت  سیسـتمی  هیچ و است بحران بر اصل امروزه که کند می منتقل ضمنی را پیام
 امـا  نیستند، آینده براي دقیقریزي  برنامه وبینی  پیش به قادرها  ناسازم هرچند بنابراین .نیست بلندمدت

 ایـن  حصول. کنند کسب را آمادگی الزم ناشناخته، و شده شناخته تهدیدات از بسیاري بر غلبه باید براي

  .شد نخواهد میسر ها سازمان در بحران مدیریت و راهبردي مدیریت تلفیق با جز آمادگی
و براي کـاهش خسـارات   مؤثر ت تصمیماذ تخاا :دینگونه تعریف کررا ا انمدیریت بحران می تول حا

ــی ازسریع بحرل کنتر ــست کا ياثهدحاان ناش ــیا بو گهانی نار طو یا توسط بشر بهو طبیعی ر ه بهطوـ ه ـ
که بـراي  اي  هنگو بهل نماید ـنسانی تحمیابه جامعه را مشقتی و سختی و ید آ مید جوو هـبه یندافزرت صو

ه ـــقیقاً بان دمدیریت بحردیگــر  عبــارت یــا بــه ،باشدده لعاا قفوو ساسی ت امااقدابه ز نیادن آن کر فبرطر
قت ع وسرر در اموابرگشتن ر نتظال و الی قابل کنترروابه ر مواپیشرفت ن هدفمند جریاق دادن سو يمعنا

  .ستان ابحراز یط قبل اه شرـب

  چابهار
دقیقه و عـرض جغرافیـایی    31درجه و  60ساحل شرقی خلیج چابهار و در طول جغرافیاییبندر چابهار در 

جهـت برخـورداري از    این بندر به .بلوچستان واقع گردیده استو دقیقه و در استان سیستان 12جه و در 25
اروپا موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریاي عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و 

راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان به بازارهـاي  ترین  قرار گرفته و به عنوان کوتاه



  39               هاي اقتصادي بحران در چابهار استراتژیک بندر جایگاه بررسی

 

بهشـتی و   خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است. چابهـار مشـتمل بـر دو بنـدر شـهید     
تـن و شـهیدکالنتري تـا     70000بـا تنـاژ   هاي  کالنتري بوده که بندر شهید بهشتی براي پذیرش کشتی

  .)1393(محالتی و همکاران،  تن را دارد 45000ظرفیت 
که در  طوري هبندر چابهار با فاصله مناسب از خلیج فارس محیطی امن و دور از تنش را فراهم کرده ب

مـواد   عنوان تنها بندر امن ایران در جنوب کشور نقش مهمی در تبـادل کـاال و   طول جنگ تحمیلی نیز به
با هـدف توسـعه محـور شـرق کشـور و      اولیه مورد نیاز کشور ایفا نموده است. تأسیس منطقه آزاد چابهار 

تـوان گفـت    مـی  نـوعی  العاده دیگري است که به پررنگ در ترانزیت کاال مزیت فوق عهده گرفتن نقش به
  .کند می فرد هموقعیت بندر چابهار را در کشور منحصر ب

بطوریکه ایده تبدیل بندر چابهـار بـه یکـی از ده     .به اهمیت چابهار پی بردند شاید دیگران پیش از ما
فـرد جغرافیـایی    هموقعیـت منحصـرب   مطرح شـد.  آمریکاتوسط  1350بار در سال  اولین ،الن بندر جهانک

افغانستان  ،آسیاي میانههاي  منتهی به کشورهاي  بندر اقیانوس هند در مسیرترین  عنوان نزدیک چابهار به
کریـدورهاي   ویـژه  بـه نقـل جهـانی   و ی حملالملل و جنوب شرقی اروپا اهمیت این بندر را در معادالت بین

  .است ساخته دوچندان جنوب ـ لمحور شرق و شما

  رها و نقاط قوت منطقه آزاد چابها ين توانمندیتر مهم
  یالملل آزاد بینهاي  آب. 1

 يعمان به آبها يایج فارس و دریل منطقه خلکن بندر یترکیچابهار نزد ییایت استقرار جغرافیبه لحاظ وضع
ن یچن اال و همکع ین و توزیمأت در جهت تین مزیان استفاده از اکن امیانوس است و بنابرایو اق یالملل نیب

راهبردي، که دلیل موقعیت  چابهار به بندر منطقه آزاد چابهار وجود دارد. يمنطقه با جهان برا ییایارتباط در
  ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، یعنی آسیاي میانه کشورهاي محصور در خشکی ترین راه دسترسی نزدیک

 .به آبهاي آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است قزاقستان و قرقیزستان تاجیکستان،

  مسیر ترانزیت براي آسیاي میانه . 2
 يهـا  ن منطقه به آبیا يشورهاکل کر ین مسیتر وتاهکمنستان، کچابهار به مرز تر يلومتریک 1840ر یمس

ـ  یتیترانز  ن راهیتر نهیهز مکن و یتر با صرفه یاست به عبارت یالملل نیآزاد ب  يایآسـ  يازهـا ین نیمأجهت ت
رو ما باید از این مزیت اسـتفاده کـرده و برقـراري روابـط اقتصـادي       از این انه، منطقه آزاد چابهار است.یم

مسئوالن آن کشورها ها  با این کشورها از طریق دیپلماسی مثال سفیران ما در آن کشورها با رایزنیپایدار 
این بندر شریک کنند و در داخل هم امکانات به بهترین نحو و براساس ۀ را متقاعد کنند و آنها را در توسع

گـذاران، کسـب سـود را در صـورت      سـرمایه و همچنین با تبیین نظر ها  مقاوم در برابر تحریمریزي  برنامه
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تواند باعث تحـولی   می چابهارـ  تصال خط آهن مشهداري در این بندر براي آنان تضمین کنند. اگذ سرمایه
جنـوب باشـد کـه کشـورهاي عضـو اکـو       ـ  ونقل شـمال  تبادل کاال و فعال شدن داالن حملبزرگ در امر 

  .  )1391 (علمداري بیشترین بهره را از آن بگیرند
  

 

  دور بودن از منطقه پر تنش خلیج فارس. 3
تنش و مـورد  یانوس هند قرار دارد از منطقه پـر هرمز و در آبهاي آزاد و در اقۀ بندر چابهار در خارج از تنگ

تواند به یک بنـدر جـامع و الگـو در سـطح      می این امنیتۀ تواند در سای می بحث خلیج فارس دور است و
دهد  می درصد مرزهاي آبی ایران را تشکیل 39و از آنجا که چابهار به تنهایی کشور و منطقه تبدیل شود. 

  به این امر شود.اي  هباید توجه ویژ

  هواییو شرایط آب .4
هواي ویژه شهرستان چابهار درفصولی از سال که در دیگر نقـاط کشـور مجبـوریم بـراي     و با توجه به آب

شود که حتـی در فصـول    می نقطه از کشور محصوالتی کشتروي آوریم در این ها  تأمین میوه به گلخانه
کشاورزي انجام شـود، شـاهد   ۀ زمینر دگذاري  شود با این شرایط جوي اگر سرمایه نمی پر بازده نیز کشت

 جنـوبی  بنـدر  تـرین  وخنک زمستان در کشور نقطه گرمترین منطقه این بسیار خوبی خواهیم بود.بازدهی 
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 بادهاى. است معتدل زمستان در و مرطوب و گرم تابستان در چابهار وهواى آب. باشد می تابستان در ایران
 نـده کپرا زشیر موجب منطقه نیا در زمستان فصل در غربى بادهاى و تابستان فصل در موسمى آور  باران
 تهـران  از چابهـار  تابسـتان . آیـد  می شمار به ایران جنوبی بندرترین  وهوا آب خوش نظر ازاین شوند مى باران
هوایی مسـاعد بـر   و است. همین وجود شرایط آب بهاري مطلوب هواي و آب داراي آن زمستان وتر  خنک

ـ  .شـود  می طبق اقتصاد مقاومتی یک مزیت بسیار عالی براي ما محسوب اقتصـاد مقـاومتی مـا    ۀ در برنام
ـ     ن اقتصاد و یا وارد کردن مردم بهکرد مردمی  بسـیار مهـم  ۀ صورت مستقیم در کـار اقتصـادي یـک مولف

یعنی  مؤلفهبسیاري بر این  تأکیدقانون اساسی از سوي رهبري  44ابالغی اصل هاي  باشد که سیاست می
رو مـا بایـد دسـت بـه کـارآفرینی در زمینـه        . ازایـن داردسـازي   کردن اقتصاد و یا همان خصوصی مردمی

شـود زده و بـا    نمـی  محصوالتی که در بعضی فصول سال در هیچ جاي کشور به جز این منطقـه کشـت  
بـه تولیـد انبـوه ایـن محصـوالت      اي  هاختصاص منابع اعم از منابع مالی و منابع ساختاري، منـابع مشـاور  

اقتصـاد بـدون   هاي  صادرات خواهد شد و یکی دیگر از جلوه مین نیاز کشور ومبادرت کرد که هم باعث تأ
  نفت را به نمایش خواهیم گذاشت.

  گردشگري هاي  جاذبه. 5
جاماندة تـاریخی زیـادي از روزگـار کهـن وجـود دارد از       انگیز طبیعی و آثار به هاي شگفت ابهار پدیدهدر چ

تواند گردشگران فراوانی را به سـمت   می ... که.وها  پرتغالیۀ جمله ساحل بسیار زیبا، کوههاي مریخی، قلع
گردشـگري  هـاي   جاذبه در ایجادکنیم و سعی  نمی استفادهها  که ما از این سرمایه آن حال ،خود جذب کنند

 داریم. مصنوعی درمناطق مختلف کشور
توسط مقـام معظـم رهبـري    تر  که قبل(همچنین با توجه به در پیش گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی 

تفاده را نمـود؛ بـا   سرزمینی هر نقطه از کشور نهایت اسهاي  بایست از نهایت توانمندي می اعالم گردیده)
که در بـاال بـدان اشـاره شـد     هایی  ن نقش چابهار در مبادالت شرق کشور باید تواناییبود توجه به کلیدي

کردن چابهار به خط ریلی کشور اشاره کرد. به اعتقاد بسـیاري   توان به متصل می فعال گردد. در این راستا
ت بـا  تنها به توسعه شرق کشور بلکه به رشـد کمـی و کیفـی مبـادال     ز کارشناسان همین اقدام مذکور نها

اجتماعی و اقتصادي ایـن منطقـه از   هاي  دیگر بسیاري از چالش گردد، ازسوي می کشورهاي آسیاي میانه
شـد کـه    مـی  در قدیم به این منطقـه چهـار بهـار گفتـه     یابد. می .. بهبود.قبیل بیکاري، قاچاق کاال، فقر و

هـوایی بسـیار نـاچیز    و ییـرات آب ). در این منطقـه تغ 1389 پور(پارسا رفته به چابهار تبدیل شده است رفته
ها  مریخی، قله پرتغالیهاي  است، خلیج چابهار، اسکله تیس و رمین، تاالب لیپار، درختان انجیر معابد، کوه

. تواند گردشگران زیادي را به ایـن منطقـه بکشـاند    می باشند که می .. از مناطق گردشگري مهم چابهار.و
کند باید در این زمینه  می اقتصاد بدون نفت را مطرحۀ لفؤمقاومتی که که ممبناي برنامه اقتصاد رو بر ایناز
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با همت مضاعف و کارآفرینی مزیت گردشگري چابهار را همچون توان دریایی آن به افراد چه در داخل و 
  چه در خارج بشناسانیم.

 و کارکردهاي چابهار در بحران و مدیریت بحران اقتصادي کشور تأثیر
 تنها بندر اقیانوسی ایـران در کرانـه دریـاي عمـان و اقیـانوس هنـد       ،در جنوب خاوري ایران بندر چابهار 

پیمـا را دارد و از منـاطق آزاد بازرگـانی ایـران      هاي اقیـانوس  ه قابلیت پهلوگیري کشتیک يبندر .باشد می
 میانـه تـرین راه دسترسـی کشـورهاي آسـیاي      دلیل موقعیت راهبردي خود نزدیـک  ندر چابهار بهب .است

ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) بـه آبهـاي آزاد اسـت و از اهمیـت فراوانـی      (
از گیري  گذشته نسبت به بهره يها سالشورها در کن یبه مواضع ا ین راستا اگر نگاهیبرخوردار است. در ا

ـ م بایکشورهاي همجوار داشته باشتجاري و بازرگانی با هاي  عنوان پایلوت فعالیت بندر چابهار به د گفـت  ی
 یاهش وابسـتگ کـ ن منطقـه در حـال   یا يشورهاکه کاست  یبه چابهار در حال يه در واقع نگاه راهبردک

ش روابـط بـا خـاور دور،    یو افـزا  يرشـد اقتصـاد  هاي  برنامه يه هستند و در راستایخود به روس ياقتصاد
 نگاه یراه مباالت بازرگان نیتر کیو نزدترین  ن، امنیتر ارزانقا به بندر چابهار به عنوان یانه و آفریخاورم

ات مهمی در رفع بحران اقتصادي داشـته  تأثیرتواند  می . لذا بندر چابهار با توجه به این نقاط قوتنندک می
شود و بودجه کافی براي پیشرفت آن اي  هیابد که به این بندر توجه ویژ می باشد و این موضوع زمانی تحقق

کار گرفتـه   هسرعت ب موجود باید اقدامات الزمه بههاي  لحاظ گردد. براي رفع این بحران با توجه به تحریم
  باشد. می این بندر با توجه به شرایط موجود یکی از الزاماتۀ شده و اجرایی شود، لذا توسع

بسیار زیاد خواهد شاهد آن خواهیم بود که واردات و صادرات کاال ها  صورت توسعه زیرساختحال در
ـ  ها پیشرفتجدیدتر و به دنبال آن شاهد هاي  شد و موجب ورود تکنولوژي دات ي چشمگیر در زمینـه تولی

و تحقـق اقتصـاد مقـاومتی شـده و     ها  طرف باعث مقابله با تحریم داخلی خواهیم بود که این مسئله ازیک
خ تـورم را تـا حـد زیـادي از     اند نـر تو می آنبر اهش نرخ بیکاري خواهد شد و عالوهدیگر موجب ک ازسوي
توانـد   مـی  و تا حـد زیـادي   آن رفاه اجتماعی را نوید دهد دنبال واردات و صادرات کنترل کرده و بهطریق 

امـا   ،براي مشکالت اقتصادي حال حاضر گارگشا باشد. آنچه گفتیم بیانی کلی از خصوصیات چابهـار بـود  
گوئیم یک مکان خدادادي کـه بـه    می بندر چابهار بنویسیم؛و کارکردهاي خاص  تأثیر ةاگر بخواهیم دربار

مانند موقعیت ژئوپلیتیک اعم از نظـامی،   خداداديدلیل داشتن منابع  تواند ملت ما تغذیه کند به می تنهایی
مـا  اما براي اینکه  .وجود نیروي کار ارزان و نزدیکی با کشورهایی که به دریا راه ندارند ،سیاسی، اقتصادي

بایـد ابتـدا بـا کـار کارشناسـی       آوریـم  دسـت  بـه طـور عـام شـهر چابهـار را      مزایاي این بندر و به بتوانیم
هـاي   تکنولـوژي ترین  کارگیري مدرن همورد نیاز را با بهاي  مورد نیاز را ایجاد کرد، آموزشهاي  ساختزیر

در کنار خلیج فـارس کـه    دانید بندر چابهار براي ما یک ذخیره است می روز به افراد ارائه داد. همانطور که



  43               هاي اقتصادي بحران در چابهار استراتژیک بندر جایگاه بررسی

 

بنـابراین   .در زمان جنگ تحمیلی که خلیج فارس بحرانی بود بندر چابهار نقش مهمی در جنگ ایفا نمـود 
چـه زودتـر   یم باید با کار جهادي بتـوانیم هر دست آورد بندر چابهار بههاي  ما با این شناختی که از کارکرد

  بشویم.مند  ثمرات آن بهره ازچابهار را به بندري هاب در منطقه تبدیل کنیم و 

  یند ارتباطی چابهار و بحران اقتصاديجایگاه اقتصاد مقاومتی در فرا
 ضروري آنها به توجه و انکار غیرقابل دنیا مردم امروز زندگی و اقتصاد در آنها نقش و دریاها وادر بن اهمیت 

 و دارد آنها فرهنگ و ها توانایی ها، نیازمندي با مستقیم و بنادر ارتباطی دریا صاحب کشورهاي منافع. باشد می
 استراتژي قالب در سیاست این. گردد می تدوین مشخصات این براساس کشورها آن دریایی سیاست واقع در

 از هر یک در موفقیت. دارد دنبال به را نظامی و سیاسی اقتصادي، اهداف و شود می تبیین کشورها دریایی
 و دارد مقررات و قوانین و تجهیزات و ابزار انسانی، نیرويمؤثر  و صحیح کارگیري به میزان به بستگی اهداف

 و از آنجایی که .نماید می دریایی هاي قدرت از یکی به تبدیل را کشور آن کشوري، هر آموزش دیده مدیریت
 چگونگی و ملی و مقاومتی اقتصاد در بسزایی سهم انرژي، و کاال صادرات و واردات ظرفیت افزایش با بنادر

دلیل شرایط خاصی که  بندرها بهدارند، لذا بندر چابهار در مقایسه با سایر  لجستیکی يها فعالیتگیري  شکل
  تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک بسزایی کند. می دارد

در صورت توسعه این بندر و استفاده صحیح و مدیریت مدبرانه با خالقیت و نوآوري خواهیم توانسـت  
 ایرانـی  سـرمایه  و کـار  از حمایـت  ملـی،  سرمایه به دادن تحقق اقتصاد مقاومتی که همان بهاهاي  هزمین

زایی و صادرات و واردات عاقالنـه و کنتـرل    کشاورزي است را از طریق اشتغال و صنعت بخش در ویژه به
جاي اینکه ترانزیت  هکار گام بزرگی برداریم و ب راستاي رفع بحران اقتصادي با اینشده، فراهم کنیم و در 

و کاالي ما بیشتر مربوط به واردات باشد، از طریق افزایش تخصص نیروي انسانی و تولید کاالهاي ملـی  
کیفیت و با اتکاي به منابع خود به سمت صادرات حرکت کنیم. اما ارتباط اقتصاد مقـاومتی بـا پیشـرفت    با
در هر کشوري با توجـه  ها  به اهداف و سیاست که گفتیم رسیدنطور در چابهار چگونه خواهد بود؟ همانبن

استراتژي ما تعیین شده  عنوان بهباشد در کشور ما هم طرح اقتصاد مقاومتی  می تعیین شدهها  به استراتژي
یعنی ما مباحث اقتصادي و معیشتی خود را در قالب این چهارچوب پیاده کنیم که با توجه به شرایط  ،است

 ترین مسیر رسـیدن بـه پیشـرفت همـین برنامـه اقتصـاد مقـاومتی        و سریع ترین تحریم کشور ما مناسب
هـاي   مؤلفـه در زمینه پیشرفت بندر چابهار هم اقتصاد مقاومتی حرفش این است که با توجه بـه   .باشد می

مختلـف چابهـار در مسـیر    هـاي   بخـش بنـدي   شده و با اولویت ریزي صورتی دقیق و برنامه ارائه شده و به
گوید ما براي رسـیدن   می کند می کردن درآمدهاي کشور را بیان . اقتصاد مقاومتی متنوعادپیشرفت گام نه

پیشرفته نباید به یک منبع درآمدي متصل باشیم بلکه باید ایـن منـابع درآمـدي را افـزایش     اي  هبه جامع
هـاي   بحـران  اسـاس رو اگر ما بخـواهیم بر  این. ازباشد می دهیم که یکی از این منابع درآمدي بندر چابهار



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               44

 

د با مدیریت مدبرانـه،  یک ذخیره استراتژیک داشته باشیم بای عنوان بهآید چابهار را  می اقتصادي که پیش
ین حسی که در این مدیریت باید باشد همان حس تر مهمبخش حرکت در چابهار را آغاز کنیم و کارا و اثر

لگو گرفته و همچون مدیریت سازمان کار شود کارکنان نیز ا می باشد که باعث پذیري می تعهد و مسئولیت
 به این منطقه و افـراد  کرده و روند پیشرفت نیز سرعت بگیرد که البته این مهم نیازمند اختصاص امکانات

که اگر مـا بخـواهیم چیـزي را بـاال     زمینه این بندر نیز غافل شد چرا باشد همچنین نباید از تبلیغات در می
جایگاه آن را براي مردم تبیین کنیم و همه واقف به ایـن امـر باشـند کـه     ببریم در اذهان مردم اول باید 

  یک اهرم قدرت در دست ایران خواهد بود. عنوان بهپیشرفت چابهار پیشرفت ایران است و 

  گیري   بحث و نتیجه
لی روابه ر مواپیشرفت ن اــ د جریـهدفمنق دادن وـس ياـمعن هـبان که رـدیریت بحـمبه تعریف  با توجه 
بـا توجـه بـه    و همچنین ست ان ابحراز یط قبل اه شرـقت بع وسرر در اموابرگشتن ر نتظال و اابل کنترق

ـ  آزاد يآبهـا  به یابیدست و کیاستراتژ تیموقع به علت چابهار اینکه بندر ـ  نیب ـ و گـاه یجا یالملل  دراي  هژی
ـ ا یانوسـ یاق بنـدر  تنها عنوان به بندر نیاز آنجا که ا ودارد  منطقه يشورهاک ریسا با رانیا مبادالت  و رانی

را  یمهم نقش ،جنوبـ  شمال دوریرک در و بوده عمان يایدر و فارس جیخل هیحاش در يدیلک نقاط از یکی
هـاي   در بخـش گـذاري   جریـان سـرمایه  توضیحاتی که داده شد اگر ما بتـوانیم  و با توجه به  ،کند می فایا

ی کشاورزي، گردشگري و حت نقلی،و دریایی، حملهاي  ساختزیر در بخشگذاري  مختلف از جمله سرمایه
را به سمت بندر چابهار هدایت کنیم خواهیم توانست راه طوالنی پیشـرفت   خارجی و...هاي  گذاري سرمایه

بندر چابهار به  ،انجام دهیم، و عالوه بر آن منطبق با شرایط جامعه خود زودتراي  هبا شیو را در این منطقه
بنـابراین   .واقع شودمؤثر  و شده کارگشادهاي یا تواند در موارد بحران می در ترانزیت کاالعلت توان بالقوه 

موجود نجـات داده و کمـک   هاي  تواند اقتصاد در حال رکود ما را از بحران می توسعه و پیشرفت این بندر
اسـت تـا بـا نگـاه     ز شایانی به رفاه اجتماعی و تورم باال کند و فقط در این بین به مـدیریتی هدفمنـد نیـا   

طریق توجـه و رسـیدگی بـه     توان از می نگر بتواند موجبات این توسعه را فراهم نماید. لذا گسترده و آینده
ایستادگی کرد و هـم امنیـت ملـی را برقـرار نمـود. از جملـه       ها  هم در مقابل تحریم استراتژیکاین بندر 

  :زتوان در این زمینه انجام داد، عبارتند ا می اقداماتی که
  چابهار بندري امکانات و تاسیسات تقویت و . تجهیز1
  شرق شمال و شرقی همسایه کشورهاي با امنیتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، پیوندهاي . تقویت2
  اقتصاديهاي  . توجه ویژه به نقش بندر چابهار در رفع بحران3
  اي منطقه و ملی توسعه در چابهار آزاد منطقه . ارتقاي نقش و عملکرد4
  محور طول در ونقل حمل خدمات گسترش برايسازي  زمینه و ناوگان . تجهیز5



  45               هاي اقتصادي بحران در چابهار استراتژیک بندر جایگاه بررسی

 

  صحیح رخدادهاي آیندهبینی  پیش. نگاه هوشمندانه به وضعیت موجود و 6
  بحران کنترل و مدیریت براي شده تدوین اجرایی راهکارهاي تکمیل و . توسعه7
  عوامل اینبندي  اولویت بحرانهاي بروز درمؤثر  عوامل . شناخت8
  بحران کاهش یا کنترل یا حل براي الزمهاي  زمینه و امکانات کردن فراهم .9

 طریـق  از کـه  مثبتـی  القایی اثرات جهت به طرف ازیک چابهار بندر توان گفت که توسعه می در پایان
 انکارناپـذیري  نقـش  از نمایـد،  ایفـا  توانـد  مـی  منطقـه  در بنـدري  خدمات به وابسته يها فعالیت گسترش
 بـا  اقتصـادي  پیونـدهاي  تقویـت  و کاال ترانزیت در ایران موقعیت واسطه به دیگر است و ازطرف برخوردار

 بـا  رود مـی  انتطـار  کـه  باشـد  مـی  کشـور  شـرق  جنوب در مکانی استراتژیک عنوان به همجوار کشورهاي
 .باشیم کشور از منطقه این در تحول آغاز شاهد بندر شدن فعال و غیردولتیگذاري  سرمایه

 پیشنهادات
طق به وجود آید باعـث  ایجاد فضاي امنیت پایدار؛ هر چه امنیت و اطمینان نسبت به امنیت در این منا. 1

رت مـا بایـد قـد   . گذاران بیشتر در این مناطق و پیشرفت سریعتر این مناطق خواهد شد حضور سرمایه
ۀ مثال انهدام گروهک جنداهللا در منطق عنوان به ،مین امنیت نشان دهیمخود را به جهانیان در زمینه تأ

 شرق کشور.
  الخصوص بندر چابهار متصل کنند. ر چه سریعتر به مناطق شرقی و علیشبکه راه آهن سراسري را ه. 2
منطقه آزاد چابهار و بندر چابهار با هم ادغام شـوند، و طرحـی جـامع بـراي پیشـرفت آنهـا بـا دیـدي         . 3

  سیستمی ارائه شود.
هـایی   در کنار بندر چابهار همچون بنار جنوب غربی و همچنین مکانسازي  کشتیهاي  انهاحداث کارخ. 4

  ورودي به بندر چابهارهاي  براي تعمیر کشتی
  ...تولید مواد غذایی مانند تن ماهی وۀ ساخت کارخان. 5
  هتل ها ها، خارجی، بیمههاي  احداث شعب بانک. 6

  منابع
چابهار کلید موازنه قـدرت در شـمال اقیـانوس    «، )1391( افشاري گرد بابک سراي و احمد، سیدمهرداد آل

   اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران ،»هند
آمایش سرزمین دریاي عمان بنادر چابهار، جاسـک، کنـارك (چشـم انـدازي بـه      )، 1389پارساپور، روزبه (

  ، انتشارات مرکز مطالعات خلیج فارسنوب شرق کشور)سوي توسعه و سازندگی مناطق محروم ج
بررسـی ابعـاد و   «)، 1392نسب ( زاده جهرمی، محمدصادق و سیدعلیرضا سجادیه و مصطفی سمیعی تراب
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، فصـلنامه  »اي اهللا خامنـه  هاي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشه حضرت آیـت  مؤلفه
    ـ پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی علمی

)، فصلنامه سیاست کـالن، سـال دوم،   1392دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون مشترك (
  شماره دوم، ویژه اقتصاد مقاومتی  

هـاي دریـایی    تعیین الگوي توسعه نقـش «)، 1391اهللا، و حسین خانزادي و هادي شفیعی ( سیاري، حبیب
ارتش ج.ا.ایران پس از استقرار در سواحل مکران، اولین همایش ملی توسعه سـواحل مکـران و اقتـدار    

  » دریایی جمهوري اسالمی ایران
اقتصـاد مقـاومتی در چهـارچوب اقتصـاد     بررسـی  «)، 1391پور ( و محمدعلی رحیمی پور، حسین عسکري

   دي ماه 7، عسلویه، »اسالمی، همایش ملی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
، اولین همـایش ملـی توسـعه سـواحل     )1391» (چابهار و راهبرد امنیت دریاي عمان«علمداري، احسان، 

  نمکران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرا
، دکتـري ، رساله جهت اخذ درجه »تبیین مدل توسعه سرمایه انسانی« )،1391( دحسینیاراحمدزهی، محم
  دانشگاه تهران
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  تخب) ن(مطالعه موردي: کشورهاي م

 **فریبرز قادرپناه، *مراد سیف هال

  چکیده
اخیـر در ادبیـات رایـج    هاي  عنوان مفهومی که در دهه اقتصاد ملی بهسازي  یا مقاوم "آوري اقتصادي تاب"

(که عـالج مشـکالت    "اقتصاد مقاومتی"یکی از ابعاد اصلی  عنوان بهاقتصادي جاي خود را گشوده است، 
منظـور   العـالی) نیـز قـرار گرفتـه اسـت. بـه       ام معظم رهبري (مدظله) مورد توجه مق1اقتصادي کشور است

ـ   هـا   اقتصاد ملی ج.ا.ا در برابر تکانـه سازي  مقاوم ، اقتصـادي هـاي   کـارگیري ظرفیـت   هضـرورت دارد بـا ب
و اقتصاد به سمت اهداف عالیه که همان پیشـرفت و عـدالت اسـت حرکتـی     کاهش یافته ها  پذیري آسیب

این راسـتا   ریزان اقتصادي کشور را در تواند برنامه می آوري مفهوم تابهاي  پرشتاب پیدا کند. یافتن مؤلفه
اقتصاد وجـود  سازي  که در جامعه اقتصادي جهان تجربیات خوبی در زمینه مقاوممساعدت نماید. اما ازآنجا

بر ادبیات نظري اعتبار الزم را داشته باشد. بنابراین نگارنده ابتناي تواند با  نمی تنهاها  رد یافتن این مؤلفهدا
اقتصـادي (اعـم از   هـاي   تالش دارد که با بررسی تجارب اقتصـادي تعـدادي از کشـورها در برابـر تکانـه     

آوري را  نظري تابهاي  مؤلفه ،ياقتصادهاي  و طبیعی) و همچنین در زمینه پیشرفت ،تخاصمیهاي  تکانه
آوري  تابهاي  مؤلفهترین  مهم"اصلی پاسخ دهد که:  سؤالبراساس این تجربیات پاالیش نماید و به این 

  . "اقتصادي بر اساس تجارب دیگر کشورها کدامند
تحلیلـی  ـ  روشی کامال کیفی و به شیوه توصیفیکاربردي بوده و از نظر ـ  اي هاین پژوهش از نوع توسع

روش هدفمنـد مـورد    ودي از خبرگان اقتصادي اسـت کـه بـه   انجام گردیده است. جامعه آماري تعداد محد
با انجام مصاحبه تا حد اشباع نظري صورت گرفته اسـت. از تحلیـل   ها  مراجعه قرار گرفته و گردآوري داده

آمد کـه پـس از بررسـی تجـارب      دست بهآوري اقتصادي  اصلی براي تاب ۀ، شش مؤلفکیفی مبانی نظري
ثبـات  (هـا   آوري اقتصادي در حوزه تحـریم  اصلی تابهاي  مؤلفه ،اقتصادي دیگر کشورها با روش خبرگی

) تعیین شـدند.  دولتسازي  چابکاقتصادي (هاي  ی)، و پیشرفتمل یدتول یشافزا(ها  بحران ،)اقتصاد کالن
  .بر همین اساس نیز پیشنهادهایی تنظیم و ارائه گردید

هاي  تحریم ،اقتصاديهاي  پیشرفت ،تجارب اقتصادي ،اقتصاد مقاومتی ،آوري اقتصادي تاب :ها واژهکلید
  اقتصاديهاي  بحران ،اقتصادي

                                                        
 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه السالم) *

 fgh6112@sndu.ac.irرایانامه:  –مدیریت راهبردي (دانشگاه عالی دفاع ملی) و نویسنده مسئول دکتريدانشجوي  **
  )4/3/93( دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمىله در  مبتنی بر بیانات معظم .1
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  مقدمه
اخیـر در فضـاي عمـومی    هـاي   در سـال  العالی) (مدظلهکه از سوي مقام معظم رهبري "اقتصاد مقاومتی"

 "اقتصاد ریاضـتی "عنوان  نظران به در ابتداي امر از سوي برخی صاحب اگرچه ،کشور مطرح گردیده است
امـروزه از   ،لـه  کلی اقتصاد مقاومتی توسط معظمهاي  با تبیین ابعاد گوناگون و ابالغ سیاست ،شد می تعبیر

نظران و خبرگان اقتصادي با باور کامل به این بیان نـورانی کـه:    عبور کرده و صاحبسازي  مرحله گفتمان
و کـاربردي  سازي  در جستجوي یافتن راهکارهاي پیاده ،"1الج مشکالت کشور، اقتصاد مقاومتى استع"

اقتصادي اعمال شده از طرف اسـتکبار  هاي  رفت کشور از فشارهاي ناشی از تحریم نمودن آن براي برون
  باشند.   می جهانی

بر اینکه بر مقاومت و پایداري بر دینی است، عالوه هاي  گفتمان اقتصاد مقاومتی که برگرفته از آموزه
گونـه   پس همان( "رٌیإِنَّه بِما تَعملُونَ بص ۚ◌  ولَا تَطْغَوا کما أُمرْت ومن تَاب معکَفَاستَقم "اهداف تأکید دارد:

)! و اند (باید استقامت کننـد  سوي خدا آمده هاي، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو ب که فرمان یافته
وجـود تهدیـدات اقتصـادي را علیـه جامعـه       ،)2بینـد!  دهید مـی  طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می

یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام اقتصـادي    ...اقتصاد مقاومتی"مسلمین امري دائمی محسوب دانسته: 
د بود، کمتر آسیب هاي مختلف خواه جوري باشد که در مقابل ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به شکل

مـا بـا اقتصـاد    "دانـد:   نمـی  اقتصاد جهانی را مجـاز  از و از سوي دیگر انزواي ،"3.ببیند و اختالل پیدا کند
شدن از اقتصـاد جهـانی را    4، بناي بر همین ارتباط هم داریم، ما قصد جداشدن و منعزِلایم مرتبطجهانی 

 الملـل  دلیل متأثر از محیط بـین  همین به ،"5هم داشت توان میدر شرایط کنونی دنیا نو  وجه نداریم هیچ به
  .  "6افتد. شویم از آنچه در دنیا در اقتصادهاي جهانی اتفاق می بنابراین متأثر می" است:

مدیریت و کـاهش   ،بینی در پیش الملل از طرفی با توجه به ناتوانی نظام اقتصادي حاکم بر محیط بین
 "آوري اقتصـادي  تاب"یا  "اقتصادسازي  مقاوم" ،8اقتصاديهاي  ی از تکانهناش 7آثار و تبعات بحران هاي

اقتصـادي  هـاي   ریـزي  برنامـه  وهـا   گـذاري  اساسی در سیاسـت گیري  عنوان یک رویکرد اصلی و جهت به
العـالی) بـا دقـت بـه آن اشـاره       گونه که مقام معظم رهبري (مدظلـه  بسیاري از کشورها وارد شده و همان

  دغدغه بسیاري از کشورها تبدیل گردیده است:  به اند، نموده
اي کـه در   هاي اقتصادي هاي اجتماعی و زیروروشدن بسیاري از کشورها، امروز با توجه به این تکانه"

                                                        
  112. سوره مبارکه هود، آیه 2  ) 4/3/93( س شوراى اسالمىبیانات در دیدار نمایندگان مجل. 1

  

  برکنار .4  )2/6/91( دولت هیئتجمهوري و اعضاي  بیانات در دیدار رئیس. 3
  

  همان .6  )20/12/92( هاي اقتصاد مقاومتی یانات در جلسه تبیین سیاست. ب5
  

7. Crisis 8. Economic Shocks 
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 این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشـان بـه فکـر یـک چنـین کـاري      
ۀ ، دغدغـ دهـیم  مـی پس مطلب اول اینکه این حرکتی که ما داریم انجـام   اند. افتاده )اقتصادسازي  مقاوم(

    "1.دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست
مفهـوم   ،1997مـالی سـال   هـاي   برخی از کشورها مانند کشورهاي شرق آسیا پس از تجربه بحـران 

 به یک ،اقتصاديهاي  زيری و برنامهها  گذاري آوري را مورد توجه قرار داده و تالش نمودند با سیاست تاب
ناشی از آن دسـت یابنـد. موفقیـت    هاي  و بحرانها  آوري در برابر تکانه اقتصاد مقاوم و داراي ویژگی تاب

ـ  ه(مانند ویتنام، مالزي، کامبوج و...) در ایجاد این ویژگی در اقتصاد ملی خود ب این کشورها اسـت  اي  هگون
برزیـل و   ،ت رو به افزایش است. برخی دیگر ماننـد چـین  سرع در تجارت جهانی بهها  که امروزه سهم آن

دسـتی ناشـی از    ملـی بـا پـیش   هـاي   از ظرفیـت گیـري   زا و بهـره  وستان با اتکا به یک اقتصاد درونهند
اقتصادشان را مقـاوم  اي  هگون هتالش براي نیل به رشد اقتصادي، ب گذاران اقتصادي و اندیشیِ سیاستدور

کمترین آسیب را پذیرفتـه و در مقایسـه بـا اقتصـاد      ،اخیرهاي  دهههاي  راننمودند که با وجود تمامی بح
 انـد.  رشـد خـود را حفـظ نمـوده     رونـد روبـه   اند، تجربه کرده گاهکشورهاي غربی که رشدهاي منفی را نیز 

امروزه دیگر یک مفهوم انتزاعی در مباحث اقتصـادي محسـوب نشـده و     "2آوري اقتصادي تاب"رو  ازاین
هـاي   عنـوان صدرنشـین دغدغـه    اقتصـادي بـه  هـاي   ریـزي  عملی و برنامـه هاي  در سیاست نقش خود را

  سیاستمداران تثبیت نموده است. 
اقتصـادي از سـوي غـرب بـه     هـاي   جمهوري اسالمی ایران نیز که در اثر اعمال بیش از سه دهه تحـریم 

هـا   روبرو گردید، با تشدید تحریمایی ه اقتصاد ملی با چالشپذیر  آسیبهاي  در بسیاري از زمینه آمریکاسرکردگی 
را  "اقتصـاد مقـاومتی  "م اسـالمی  ي اخیر و بدل نمودن اقتصاد به عرصه کـارزاري جدیـد علیـه نظـا    ها سالدر 
آن در سـازي   عنوان راه حل مشکالتش در حوزه اقتصاد برگزیده و یکی از اهداف اصلی حوزه اقتصاد را مقـاوم  به

  رهایی از اقتصاد متکی به نفت قرارداده است. ویژه بهها  ذیريبا کاهش آسیب پها  برابر تکانه
از آنجـا کـه اقتصـاد     هـا،  اقتصاد مقاومتی و مقاوم نمودن آن در برابر انواع تکانـه سازي  اما براي پیاده

الزم است از تجارب دیگر  ،مقاومتی در یک سامانه اقتصادي در نظام جهانی باید به حیات خود ادامه دهد
منظور در پژوهش حاضر نگارنـده بـا هـدف     همین اقتصادي آگاهی یابیم. بهسازي  کشورها در زمینه مقاوم

آوردن  دسـت  بـه بر ایـن اسـت کـه ضـمن      ،"آوري اقتصادي در تجربیات جهانی تابهاي  واکاوي مؤلفه"
مـورد  سـازي   منتخب را در زمینه مقاوم تجارب عملی کشورهاي ،آوري در ادبیات اقتصادي تابهاي  مؤلفه

ریـزان   شده اقدام نماید تا برنامه براساس تجارب آزمودهها  مؤلفهبندي  واکاوي قرار داده و نسبت به اولویت
  بنمایند. اي  هتوجه ویژها  اهداف خود به این مؤلفهبندي  اقتصادي کشور در اولویت

                                                        
  )1/1/93. بیانات در حرم مطهر رضوي (1

2. Economic Resilience 
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  آوري اقتصادي مبانی نظري تاب
مفهومی است که طی سه دهه گذشته وارد ادبیات متعارف اقتصادي گردیده است. در  ،آوري اقتصادي تاب

مفهـوم  هـا   برگردان واژه انگلیسی این مفهوم به فارسی از واژهاي مختلفی استفاده شـده کـه تمـامی آن   
 هـوم جـامع در بـر گیرنـده    عنوان یـک مف  . اگرچه اقتصاد مقاومتی به1ندنمای میمشابهی را به ذهن متبادر 

تـوان   مـی  رود مـی  آوري را با توجه بـه کارکردهـایی کـه از آن انتظـار     آوري نیز هست اما تاب مفهوم تاب
ابتدا ادبیات  ،اصلی این مفهومهاي  منظور آگاهی از مؤلفه هوم در اقتصاد مقاومتی دانست. بهمفترین  اصلی

ـ  متعارف اقتصادي (ادبیات بین ـ    الملل مقـام معظـم رهبـري     ل بیانـات ی اقتصـادي) و سـپس ضـمن تحلی
  نظران داخلی در مورد اقتصاد مقاومتی مورد واکاوي قرار گرفت.  ي صاحبآرا ،العالی) (مدظله

   آوري اقتصادي در ادبیات رایج اقتصادي تاب )الف
جملـه  از 2يبـودن اقتصـاد   زو با المللی بین هاي گذاري افزایش حجم سرمایه ،شدن اقتصاد و تجارت جهانی

 هـاي  زمینه وخارجی باز هاي  تکانهو پذیري  روي آسیب اقتصادي کشورها را به هايدرعواملی هستند که 
و کشـورها را   ،فـراهم را مالی و اقتصادي و کاهش رشد اقتصادي در نقاط مختلف جهان  هاي بحرانبروز 

پذیري تأثیرکه عالوه بر حفظ رشد و پیشرفت اقتصادي،  اند نمودهاقتصادي متمایل  هاي سیاستبه اتخاذ 
 .)545: 2011 ،4(یـودا اي.بـی   و دیگر اشکال اختالل در اقتصاد را کـاهش دهـد   3ها تکانهاقتصاد در برابر 

نشـان   ،امـروز میالدي تا  14 مالی و اقتصادي بوجود آمده از قرن هاي بحرانمطالعات انجام شده بر روي 
در نتیجـه   ،آید می شمار طبیعی بهمالی و اقتصادي رویدادي  هاي بحراندهد که تکرار پدیده اقتصادي  یم

 ،5(بنـگ نَـم   کـار گیـرد   هباید تمهیدات الزم را در اقتصاد خود بها  گونه بحران هر کشور براي مقابله با این
به عمل آمـده نشـانگر    6اقتصاديپذیري  دیگر تحقیقاتی که بر روي موضوع مهم آسیب ازسوي ).5 :2010

امـا هـیچ    ،باشـند  مـی  اقتصاد کشورهاي کوچـک  معمول ویژه طور هبها  پذیري آسیب این است که اگرچه
هـاي  هـاي   تکانـه ) قـادر نیسـت از   آمریکاکشوري (حتی کشورهایی با اقتصاد بزرگ مانند ایاالت متحده 

نتیجـه ایجـاد یـک اقتصـاد مقـاوم و داراي      خود در امان بماند و در محیط بیرونی تأثیراقتصادي ناشی از 
اقتصادي در جهـان امـروز قـرار گرفتـه     هاي  گذاري حوزه سیاستهاي  لشدر صدر چا 7آوري تابخاصیت 

علیه اقتصـاد ملـی یـک    ها  بیرونی از طریق وارد آوردن تکانه 8تهدیداتة . برگوگلیو معتقد است اندازاست
                                                        

عنـوان ترجمـه واژه انگلیسـی     نها در آثار صـاحب نظـران داخلـی بـه    هایی مانند ای پذیري و واژه فنریت، جهندگی، انعطاف .1
Resilence آوري را براي تبیین این مفهوم انتخاب نموده است. ه تاباند. در پژوهش حاضر نگارنده واژ کار رفته هب  

2. Economic openness 3. Shocks 
 

4. Udah E.b 5. Bang Nam 
 

6. Economic Vuneraby  7. Resilience 
 

8. Risks  
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هـاي   1پـذیري  رد؛ یکـی از ایـن عوامـل میـزان آسـیب     میزان اختالف دو عامل اصلی بسـتگی دا  کشور به
در اقتصاد ملی بوده و به اندازه قرار گرفتن اقتصـاد   2ر واقع یک خصیصه ذاتی و ثابتاقتصادي است که د

تمرکـز   ،3بستگی دارد. این عامـل خـود داراي سـه مؤلفـه اصـلی بـازبودن اقتصـادي       ها  در معرض تکانه
ات وم مرتبط با تهدیـد راهبردي مانند مواد غذایی دارد. عامل د 5و وابستگی به واردات کاالهاي ،4صادرات

واقع توانمنـدي  اقتصادي بوده و درهاي  گذاري ي است که یک خصیصه ناشی از سیاستآور اقتصادي تاب
ماننـد  هـایی   دهـد. ایـن عامـل خـود داراي مؤلفـه      می بیرونی را افزایشهاي  برآمدن از عهده انواع تکانه

 9انسـجام اجتمـاعی   ،8اثربخشـی در بـازار   ،7در اقتصاد کـالن  نقص بی مدیریت درست و ،6حکمرانی خوب
بیشتر باشد میزان تهدیدات ناشی پذیري  نسبت به اندازه آسیب آوري در اقتصاد باشد. هرچه میزان تاب می

مطالعـات  بنـابراین بخـش بزرگـی از     .)8و  3 :2008 ،10(بریگوگلیـو و همکـاران  کمتـر اسـت   ها  از تکانه
 ،11اقتصـادي هـاي   شـوك  ،اقتصـادي پـذیري   اقتصاد به موضوعاتی همچون آسـیب ة آمده در حوز عمل به

مفاهیم مشـابه پرداختـه و   و دیگر  14ثباتی اقتصادي بی ،13دوام و پایداري اقتصادي ،12آوري اقتصادي تاب
اقتصـاد و کسـب توانمنـدي    سـازي   کارهایی را براي مقاوم راه ،یابی علل و عوامل بروز بحران ضمن ریشه

آوري در  و افـزایش تـاب  پذیري  نیز کاهش آسیب ي اقتصادي وها بحرانبراي برگشت به شرایط پیش از 
    اند. بیرونی ارائه نمودههاي  منظور کاهش خطرات ناشی از تکانه به اقتصاد

   العالی) (مدظله از منظر مقام معظم رهبري "آوري اقتصادي تاب" )ب
 91هـاي   سـال  طوالنی در کشور نبوده و اوج آن متعلق بهاي  هاقتصاد مقاومتی داراي سابقة مطالعات حوز

العـالی)   ته از بیانـات مقـام معظـم رهبري(مدظلـه    باشد. بیشتر ادبیات موجود در این زمینه برگرف می به بعد
برخـی از   ،لـه  بیانـات معظـم   ازگیـري   با بهرهاند  نیز تالش نموده پژوهشگراننظران و  . لیکن صاحباست

در حوزه اقتصاد مقاومتی تبیین نماینـد. از   آوري را بیات متعارف اقتصادي از جمله تابمطالب موجود در اد
همـان   ،آوري مـورد توجـه در ادبیـات متعـارف     توان چنین دریافت که مفهوم تـاب  می مجموع آثار موجود

  باشد.   می العالی) اسالمی(مدظله مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقالب
 16/6/1389له در دیدار کارآفرینـان در تـاریخ    اومتی براي نخستین بار توسط معظممفهوم اقتصاد مق

                                                        
1. Vulnerability  2. Inherent & Permanent 
 

3. Economic Openness 4. Export Concentration 
 

5. Dependence on Strategic Imports 6. Good Governance 
 

7. Sound Macroeconomic Management 8. Market Efficiency 
 

9. Social Cohesion 10. Briguglio et.al. 
 

11. Economic Shocks 12. Economic Resilience 
 

13. Economic sustainability 14. Economic Instability 
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زمـان تـا کنـون      و از آن "وجـود بیـاوریم.   قتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور بـه ما باید یک ا"مطرح گردید: 
بنـابراین بـراي واکـاوي     انـد.  مختلف ابعاد گوناگون این مفهـوم را واکـاوي نمـوده   هاي  ایشان به مناسبت

پژوهشـی  هـاي   ، فـیش 1دا با مراجعه به پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبـري اقتصاد مقاومتی ابتهاي  مؤلفه
تهیـه شـد و بـا انجـام      1393تا  1389هاي  اقتصاد مقاومتی طی سال ةله با کلیدواژ مبتنی بر بیانات معظم

  آمد. دست بهله در مورد اقتصاد مقاومتی  اصلی بیانات معظمهاي  تحلیل محتوا مقوله

  نظران اقتصادي داخلی از منظر صاحب "آوري اقتصادي تاب" )پ
نظران داخلی نیز طی سه سال گذشته آثار فراوانی را در زمینه تبیین اقتصـاد مقـاومتی بـه جامعـه      صاحب

بـر   نکته مشترك اکثر آثار تدوین شده رویکرد مذهبی و دینی است که عمدتاً اند. علمی کشور ارائه نموده
  باشد.   می العالی) بیانات مقام معظم رهبري (مدظله ویژه به ،اسالمیهاي  گرفته از مبانی ارزشی و آموزه

  "تاب آوري اقتصادي"هاي  ادبیات نظري در مورد مؤلفهبندي  جمع )ت
تحلیل بیانـات مقـام معظـم     ،ذکر شده در ادبیات متعارف اقتصاديهاي  با توجه به نتایج حاصله از بررسی

آوري  مـرتبط بـا مفهـوم تـاب    هـاي   ابتدا فهرسـتی از مقولـه   ،داخلینظران  العالی) و صاحب رهبري(مدظله
  احصاء گردید:  1اقتصادي به شرح جدول شماره 

  
  نظران داخلی ي و صاحببیانات مقام معظم رهبر ،آوري اقتصادي برگرفته از ادبیات رایج تابهاي  مقوله .1جدول 

تعداد   آوري متغیرهاي تاب  ردیف
  تکرار

هاي  مقوله
  منابع مورد استفاده  آوري تاب

سـازي   حـداقل تکیه بر تولیـد داخلـی /     1
گـذاري   سازي سرمایه موانع تولید و روان

سازي  / فعال گذاري مولد) (به نفع سرمایه
ــت   ــر ظرفی ــه ب ــاي  و تکی ــی / ه درون

ــت  درون ــایی ظرفی ــی / شناس ــاي  زای ه
  درونی

زایی  درون  12
اقتصادي و افزایش 

  تولیدات داخلی

  منابع خارجی: )الف
 ؛ 6: 2010(و همکاران  2بریگوگلیو

 ،2009؛  3: 2006؛  6-4 :2008
232(  

 5380 :2011، 3بامرا و همکاران  
 ــپیگارس -73: 2012، 4ناوارواســ

  ؛  571
 2010 ،5سیمی و مارتین  
 309-311 :2009 ،6آیگینگر  

 يکــاال  یــک صــادرات بــر   تمرکــز  2
ــدي/کاالهاي خاص ــاي تولیــ /کاالهــ
  بادوام/ کاهش وابسـتگی بـه   اي  هسرمای

  

بستگی رهایی از وا  9
به صادرات تک 

  محصولی 

                                                        
1. www.khamenei.ir 2. Lino Briguglio 
 

3. Ran Bhamra 4. Navarro-Espigares 
 

5. Simmie & Martin 6. Karl Aiginger 
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   .1جدول ادامۀ 
تعداد   آوري متغیرهاي تاب  ردیف

  تکرار
هاي  مقوله
  منابع مورد استفاده  آوري تاب

نفت / کـاهش درجـه تمرکـز صـادرات       
افزایش سهم درآمدهاي مبتنی بر نفت / 

/ کاهش اتکاي بودجـه و تـراز   غیرنفتی
ــوع     ــعه و تن ــت / توس ــه نف ــاري ب تج

هاي اقتصادي / توسـعه و تنـوع    فعالیت
  هاي اقتصادي فعالیت

گرایی در  (تنوع  
  صادرات)

  انجمـن  1مجله ادبیات اقتصـادي ،
  2011، 47، شماره 2آمریکااقتصاد 

ب) بیانات مقام معظم رهبري 
  العالی): (مدظله

   بیانات در دیدار مسـئوالن نظـام 

)16/4/1393(  
 ها دانشگاه استادان بیانات در دیدار 

)11/4/1393( 
 یانات در دیدار نمایندگان مجلس ب

  )4/3/1393( شوراى اسالمى
   بیانات در دیدار کارگران در گـروه

  )10/2/1393( صنعتى مپنا
   ــوي ــرم مطهــر رض ــات در ح بیان

)1/1/93(  
 ــین   ب ــه تبیــ ــات در جلســ یانــ

ــاومتی سیاســت  هــاي اقتصــاد مق
)20/12/92(  
 یانات در دیدار کارگران و فعاالن ب

  )7/2/1392( بخش تولید کشور
 یانات در دیدار کـارگزاران نظـام  ب 

)3/5/1391(  
  پ) منابع داخلی:

 ) 1390رضایی(  
 ) 1392خاندوزي(  
  1391(خاندوزي(  
 ) 1391رمضانپور و همکاران(  
 ) 1391ابراهیم پور و همکاران(  
 ) 1392پیغامی(  
 ) 1392ایروانی(  
 ) 1392سیف(  

  
3  

  

ي / راهبرد يبه واردات کاالها وابستگی
خودکفایی در کاالهاي راهبردي (غذا و 
دارو) / توجـه بــه امنیـت و ســالمت در   
واردات / خوداتکایی در تأمین نیازهـاي  

  استغناي از دیگراناساسی / 

خوداتکایی و   7
رهایی از وابستگی 
به واردات کاالهاي 
  اساسی و راهبردي

  
4  

محـوري /   بنیـان / دانـش   اقتصاد دانش
  هاي علم و فناوري ترویج پارك

بنیانی در  دانش  5
  اقتصاد

سـازي   اصالح الگوي مصرف / فرهنـگ   5
ــاهش ــاد / ک ــالف در اقتص ــابع ات  و من

 عمومی و خصوصیهاي دولتی،  ایهسرم
وري حـداکثر/   / مدیریت مصرف و بهره

ــا   ــت ب مــدیریت بخــش عمــومی و دول
منظـور   کمترین میزان صادرات نفت بـه 
  تطبیق اقتصاد با این میزان درآمد

اصالح الگوي   5
فرهنگ مصرفی 
در سطح دولت و 

  مردم

ــود    6 ــالن / بهبـ ــاد کـ ــات در اقتصـ ثبـ
هاي کالن اقتصادي/ ثبـات در   شاخص
اقتصادي / افـزایش رشـد    هاي سیاست

  اقتصادي

ثبات در اقتصاد   4
  کالن

/ احتـراز از   بازبودن اقتصاد يدرجه باال  7
  منطق رویه و بی واردات بی

  مدیریت واردات  4

  انسجام اجتماعی  3  انسجام اجتماعی  8
مدیریت جهادي / رویکـرد جهـادي در     9

  امور/ شتاب همراه با تدبیر
رویکرد جهادي در   3

  امور اقتصادياداره 

                                                        
1. Journal of Economic Literature (JEL) 
2. American Economic Associastion (AEA) 
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   .1جدول ادامۀ 
تعداد   آوري متغیرهاي تاب  ردیف

  تکرار
هاي  مقوله
  منابع مورد استفاده  آوري تاب

    محوري عدالت  3  فقر و  محرومیت از محوري / کاستن عدالت  10
اغماض با مفاسد اقتصـادي /   مبارزه بی  11

گــري دولــت و اعمــال مقــررات  تنظــیم
  گیرانه در مفاسد اقتصادي سخت

  فسادستیزي  3

تغییر رویه به گسترش مصرف داخلی و   12
  خودداري از توسعه یکباره صادرات 

مدیریت مصرف و   2
  صادرات

اجتناب از شرایط   2  اجتناب از بحران / رکود  13
  رکود و بحران

گرایی در  برون  2  گرایی (تعامل با اقتصادهاي جهانی) برون  14
  اقتصاد

بنیادي در  مردم  2  محوري بنیاد بودن / مردم مردم   15
  اقتصاد

حرکـت بـا برنامــه / تأکیـد بـر اهــداف       16
  تر بلندمدت

مداري در  برنامه  2
  اقتصاد

ایجاد نهادهاي   1  نهادهاي پایدار  17
  اقتصادي سالم

  سازي دولت چابک  2  حکمرانی خوب / اندازه دولت  18
افزایش کارایی و   1  اثربخشی بازار در اقتصاد خرد  19

هاي  اثربخشی بازار
  اقتصاد خرد

  "آوري اقتصادي تاب"بررسی تجربیات جهانی 
اقتصاد و افـزایش ویژگـی   سازي  تجارب تعدادي از کشورها در زمینه مقاوم ،یند پژوهشدر این گام از فرا

آمـده   دسـت  بـه متفاوتی هاي  که این تجارب در حوزهد واکاوي قرار گرفت. ازآنجاآوري اقتصادي مور تاب
بررسی این تجارب مشخص شود. بنابراین با توجه به بیانات مقام معظم هاي  است الزم بود که ابتدا حوزه

سـه   ،1انـد  کار بسـته  هاقتصادشان بسازي  و اقداماتی که دیگر کشورها براي مقاومها  رهبري در مورد تکانه
د در دیگر کشورها به شرح زیر انتخاب شدند و در هر اقتصاسازي  حوزه اصلی براي مطالعه تجربیات مقاوم

  آوري اقتصادي) تهیه شد:  اقتصادشان (افزایش تابسازي  حوزه فهرستی از تجربیات کشورها براي مقاوم

                                                        
  )20/12/1392( هاي اقتصاد مقاومتی بیانات در جلسه تبیین سیاستبیانات معظم له در  .1
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  هـاي   ناشـی از تکانـه  هاي  عنوان بحران (به "اقتصاديهاي  تحریم"تجربیات جهانی در حوزه  :1حوزه
 ارائه گردیده است: 2تخاصمی) که در جدول شماره 

 
 اقتصاديهاي  تجارب جهانی کشورهاي منتخب در حوزه تحریم .2جدول 

نام 
  کشورها

هاي  در حوزه تحریم آوري اقتصادي دیگر کشورها فهرست تجارب تاب
  اقتصادي

  منبع

کوبا
، 

آفر
یقاي

 
جنوب

 ،ی
عراق
، 

یوگسالوي
ل ،

یبی
، 

و آنگوال (
یونیتا
(  

ـ ـ  ها) دي و شرکاي راهبردي قوي (ابرقدرتاتکا به حامیان اقتصا گیـري   کـار  هب
 ـ ها یملغو تحر يثالث برا يتجارهاي  طرف ياز سو یتفشار و حما یپلماسید

ورود دالر  يآزادساز یقارز از طر یاهمبارزه با بازار س ـ يتوسعه اقتصاد گردشگر
سازي  آزادـ  یاساس يواردات کاالها يو استفاده از آن برا یشبکه بانک یقاز طر

قطـع   ـ تأسیس مناطق آزاد تجاريـ  اقتصادهاي  در برخی بخشگذاري  سرمایه
نظـام  اصالح در  ـ ها قیمتسازي  آزادو  ،دولتیو مؤسسات ها  شرکتهاي  یارانه

استفاده ـ  ـ توسعه خوداشتغالی توسعه بخش تعاونی در حوزه کشاورزي ـ مالیاتی
توجه بیشتر دولت به  ـ رتقاي ثبات سیاسیـ ا ر تولید ملیاز توان صنایع نظامی د

تقویت وحدت ـ  کاهش اختالف طبقاتیـ  تقاي خدمات عمومی و رفاه اجتماعیار
 ،صالحات اراضی کشاورزيا ـ داخلی بر مبناي ایدئولوژي جامعهسازي  و یکپارچه

توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی (منجربه توزیع  ـ ملی کردن گسترده صنایعو 
ـ ـ  داري تغییر نظـام اقتصـادي از سـرمایه   ـ  مجدد ثروت) کـارگیري سیاسـت    هب

کاهش وابستگی به ـ  ملیوري  توجه به موضوع مهم بهرهـ  تتولیداسازي  متنوع
 ـ انرژيقیمت سازي  منطقیکاهش یارانه و ـ  منابعدرآمدهاي منحصر به فروش 

 یـافتن مسـیرهاي مناسـب بـراي     ـ یي اساسـ کاالهـا بندي  تقویت نظام جیره
  صادرات کاالهاي پردرآمد

 
کالجی 
)

1386
و

1387
) ؛ 

علوي 
)

1384
) ؛ 

یـاوري و محسـنی   
)

1388
) ؛ 

زارچـی و آقا 
رضـی 
)

1388
) ؛ 

نورانی و عزیز
نژاد
)

1388
) ؛ 

برکشل
( ی

1375
) ؛ خادمی(

1387
( 

 
C

lyde et. al., 2000 ; H
ufbauer, 2007 ; W

orld D
ata B

ank
 / 

W
orld D

evelopm
ent 

Indicators, 2011 ; Levy,1999 ; C
lyde et. al., 2000 ; Terry &

 A
bdullah, 2004 ; D

e 
Santisteban, 2005

  

  
 
  در  اقتصادي که معموالًهاي  (ناشی از تکانه "اقتصاديهاي  بحران"تجربیات جهانی در حوزه  :2حوزه

ـ   اي  هنقط دیگـر   آن بـه ۀ از اقتصاد جهانی وارد شده و در اثر تعامالت اقتصادي در سـطح جهـانی دامن
 ارائه شده است: 3رسد) که در جدول شماره  می کشورها نیز
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 اقتصاديهاي  تجارب جهانی کشورهاي منتخب در حوزه بحران .3جدول 
نام 

  کشورها
هاي  در حوزه بحران آوري اقتصادي دیگر کشورها فهرست تجارب تاب

  اقتصادي
  منبع

فیلیپین
 ،

مالزي
 ،

اندونزي
 ،

تایلند
 ،

سنگاپور
 ،

ویتنام،
   

کره جنوبی
 ،

تایوان
 ،

چین
 ،

هنگ کنگ
، و 

آمریکا
 

  

ـ  یاسیس و عوامل ياقتصاد آوري اقتصادي (از طریق: عوامل افزایش تاب
ثبـات  ، 1ـ افزایش رشد اقتصادي (از طریق: کاهش بازبودن اقتصـادي  اجتماعی)

گـذاري، اتکـا بـر نظـام بـازار جهـت        انـداز و سـرمایه   ي، نرخ باالي پساقتصاد
کارگیري سیاست  ـ به نهادهاي خوب براي تعیین حق مالکیت)تخصیص منابع، 

هـاي محلـی و اصـالح     تمرکززدایی و انتقال قدرت از دولت مرکزي بـه دولـت  
ـ افزایش توسـعه   ـ کاهش اندازه دولت ـ ثبات در اقتصاد کالن قوانین و مقررات

د: ـ خودداري از اعمال ناشایست اقتصـادي (ماننـ   ها ـ توسعه زیرساخت اجتماعی
/ حل کسري مالی با  3/ اشتغال مصنوعی توسط دولت 2پرداخت یارانه به انرژي

مدت بازگشت بزرگ اجتماعی را سـبب   هاي  عمومی که در طوالنی قطع هزینه
/ نادیـده   6ها / اعمال کنترل در قیمت 5هاي ناکارآمد / حمایت از بنگاه 4شود می

/ برابري ارز  8ت آموزش/ نادیده گرفتن کیفی 7محیطی گرفتن موضوعات زیست
ـ  / و........ مانند آنها)9وري صنعتی بیشتر طرف بهره پیش از آمادگی براي گذار به

هاي کالن اقتصادي اجتنـاب از رکـود (ماننـد: تغییـر رویکـرد از       اتخاذ سیاست
گسترش ناگهانی صادرات به گسترش تقاضاي داخلی، اجتناب از وابستگی بیش 

اي، و  خۀ محصوالت تولیـدي ماننـد کاالهـاي سـرمایه    از اندازه به صادرات چر
  کاهش وابستگی به واردات کاالهاي راهبردي مانند سوخت)

) ؛ 1388(واعظی 
) ؛ 1388( یروانیا

زاده و  یبنق
؛  )1390زاده ( یصادق

 ) ؛1387درخشان (
Urbi Garay(2000) 
; Lino Briguglio, 

and Stephan 
Piccinino (2011) ; 
Tolentino,V.Bruce 

J (2011) 
  

 
 که در ادبیات اقتصاد جهانی منظـور از   "اقتصاديهاي  پیشرفت": تجربیات جهانی در حوزه 3 حوزه)

آن رشد اقتصادي است) که در این حوزه تجربیات کشورهاي مختلفی از منطقه جنوب شرقی و شـرق  
ي جنوبی مورد آمریکاو کشورهاي  ،آسیایافته، کشورهاي حوزه مرکزي و غرب  کشورهاي توسعه ،آسیا

 ارائه شده است: 4در جدول شماره ها  بررسی قرار گرفتند که نتایج این بررسی
 
 

                                                        
1. Economic Openness 2. Subsidization of Energy 
 

3. Artificial Employment by The Government  

4. solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in 
the long run 5. Protecting Inefficient Firms 

 

6. Imposing Price Controls 7. Ignoring Environmental Issues 
 

8. Neglecting the Quality of Education 
9. Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for 

the transition towards higher-productivity industry 
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 اقتصاديهاي  تجارب جهانی کشورهاي منتخب در حوزه پیشرفت .4جدول 
نام 

  منبع  اقتصاديهاي  در حوزه پیشرفت آوري اقتصادي دیگر کشورها فهرست تجارب تاب  کشورها

کشورهاي کامال صنعتی (
آمریکا

 
و انگلستان و ژاپن) 

– 
کشورهاي تازه صنعتی
 

شده شرق آسیا
 

(کره جنوبی 
 ـ 

تایوان
-

مالزي
 ـ )

کشورهاي در حال توسعه غرب آسیا 
(عربستان

-
قطر

-
امارات)

  

افزایش امنیت و زمینه براي ـ  لغو قوانین مالیاتی دست و پاگیر و تعدیل قوانین صادرات و واردات
محور) در اقتصاد (حرکت به سوي اقتصاد  پایه (دانش ـ اتخاذ سیاست دانش خارجیگذاري  سرمایه

در  ـ محـور  در بخش خدمات دانشگذاري  دانشی) و سرمایههاي  و تکیه بر سرمایه 1بدون وزن
هش فشار مسـتقیم بـر   منظور کا براي واحدهاي تولیدي و تجاري به نظر گرفتن تعرفه وارداتی

د بـا ثبـات   تعـادل در رشـ   ـ ییگرابر بـازار  یمبتنمؤثر  یانهگرا اصالحات عمل ـ کنندگان مصرف
ی آرام و یکپـارچگ  ـ بازار داخلـی سازي  یکپارچه ـ اي همنطق ـ رقابت بین اجتماعی و اقتصاد کالن

در جهـان  هـا   فرصـت کارگیري  هانداز (مبتنی بر: ب ـ تدوین سند چشم تدریجی با اقتصاد جهانی
اجازه یـافتن بازارهـاي بـراي     ،انداز و سرمایه نرخ باالي پس ،حفظ ثبات اقتصاد کالن ،اقتصاد

به رشـد   یلنـ  یابد می که افزایش درآمدها استمرار خصیص منابع)ـ بهبود کیفیت رشد درحالیت
کامل  یتظرفسازي  رهاـ  یتو خالق ينوآور یتتقوـ  بازار یروهايبا ن يسازگارـ  یدارمتعادل و پا

 يراهنماهـا  تـدوین ـ  نقـش بـازار   تقویتـ  یروان يباال استانداردهايـ  یقانون انضباطـ  یانسان
نقش دولت و بخش  یین(تع 2030انداز  در افق چشم ياقتصاد يراهبردها ینتدو يبرا یديکل

 ینظام مال ی،عدالت اجتماع یست،ز یطتوجه به مح ي،و توجه به نظام نوآور یقتشو ی،خصوص
 رو بـازا  یدولتـ هاي  بنگاه ،یتعامل سودمند با جهان، انجام اصالحات در بخش خصوص یدار،پا

منعطف و  یوتاییتو یدتول یوهبه ش اتکاـ  ينهاد یطراح يبر اصالح فضا یتوسعه مبتنـ  )عوامل
توجه به  با ياقتصاد ياستراتژ انتخاب ـ ها یزپردازندهو ر یکالکترون یعتوسعه صنا محقق ساختن

 یاسـت از سگیري  بهره ـ يروند توسعه بر دانش و نوآور يو اتکا یعیمنابع طب ینسب یتمحدود
 يفضـا  یکمقررات مولد  یفیتک ـ فساد یدشد کنترلـ  دولت يواسطه کارآمد هب ییگرا یتحما
 جـایگزینی ـ  توسـعه  یرو مسـ  ياقتصاد ـ  یاجتماع یازهاين ینمناسب ب یبترک انتخاب ـ یرقابت

بـر   یرشـد مبتنـ   يبه اسـتراتژ  گرایشـ  بازار یتامن ینبا تضم یبادوام مصرف يواردات کاالها
 یاجتماع يمنزلت باال يو ارتقا یدارآوردن اشتغال پا وجود هبـ  کاربر یعصادرات محصوالت صنا

 ـ کشـف فسـاد   یلاز دست دادن مقام بدل یاحتمالهاي  ینههز یشمنظور افزا بوروکرات به يبرا
رشـد و   يتوسـط دولـت بـرا   هـایی   یاستو سها  برنامه تدوین ـ گرا مدل بازار توسعهسازي  یادهپ

 ینتوسعه (تدو یتو هداریزي  دولت در برنامه ینیآفر کوچک و متوسط نقشهاي  بنگاه ییشکوفا
 ،الزم هر مرحله از توسعه و اختصاص منـابع هاي  یتاولو یینتوسط دولت و تع يبرنامه اقتصاد

 يبسترهاسازي  فراهم يبرا یرهو غ اي، هتعرف ،یتیحما ،ريتجا ،یاتیمال ،پولیـ  یالم ینوضع قوان
در دو مرحله  ياقتصاد توسعه - شده هر مرحله) یینتحقق اهداف تع يحرکت بسو يالزم برا

توجـه بـه توسـعه     - صـادرات  يبرا یدو تول ،واردات یگزینیجا :متفاوت يبا دو استراتژ یزمتما
اقتصاد  یکدرآمد و صادرکننده مواد خام به  کم یاقتصاد سنت یکانتقال از ـ  (مسلمانان) یفرهنگ

و دنبال نمودن راهبرد  یدجد ياقتصاد یاستنهاد س تأسیسـ  با درآمد متوسط یبخش چند يبازار
ي اقلیت ها گروهسازنده از حمایتـ  در اقتصاد بازار آزادملیتی دیگر هاي  گروه مشارکت یشافزا

 ایجـاد ـ  یگـذاران خـارج   یهو سرما یگرد ينژادهاي  گروه يبرابر رقابت اقتصاد در قومیـ  دینی
  گذاري یهجذب سرما يبرا يآزاد تجار مناطق
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 هاي اقتصادي تجارب جهانی کشورهاي منتخب در حوزه پیشرفت .4جدول 
نام 

  منبع  هاي اقتصادي آوري اقتصادي دیگر کشورها در حوزه پیشرفت فهرست تجارب تاب  کشورها

کشورهاي درحال
 

توسعه 
آمریکا

ي التین
 

 
(آرژانتین

پرو-
-

برزیل
 - 

شیلی)
- 

هندوستان
 

- 
چین

  

 ـ تورم کنترلـ  ینفتیرصادرات غ یششعبه و افزا یسبه تأس یخارجهاي  شرکت یقتشوـ  یخارج
صـادرات   جانشـینی  ـ بـاال  يرشد اقتصاد نرخ ـ جامعههاي  بخش یرترینرفاه فق یجیتدر بهبود

 یشمنظـور افـزا   کـالن بـه   ياقتصـاد هـاي   طـرح  اجرايـ  نابرابر درآمد یعمنظور غلبه بر توز به
 ـ يدادن به رشد اقتصاد شتاب يبرا ياقتصادهاي  مشوق اعطايـ  ها یرساختدر زگذاري  یهسرما

 ياصـالحات آزادسـاز   اعمـال  ـ يساختار تعدیل ـ واردات جایگزینی ـ صادرات مواد خام توسعه
 اصالحات ـ ها و کاهش نرخ بهره یدر نظام بانک ویژه بهترده گس یانجام اصالحات مالـ  ياقتصاد

متوسـط   یشو توسـعه، افـزا   یقتحقهاي  ینهمانند هز ينوآورهاي  در شاخص یقگسترده و عم
گـذاري   یهسـرما  افـزایش ـ  یدولتـ هـاي   ینههز کاهش ـ یسواديآموزش و کاهش نرخ ب یانسال

  یاتیدر نظام مال اصالحات ـ یخارج

  

  شناسی روش
تحلیلـی انجـام شـده اسـت. بـا توجـه بـه         -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی

محتـوا و بـه شـیوه     از روش تحلیـل هـا   تحلیـل داده  ،آمـده  دسـت  بـه مطالعه مستندات و مـدارك علمـی   
سنجی شد.  رواییجعه به خبرگان حوزه اقتصاد با مراها  و نتایج حاصله از تحلیل ،انجام گردیدههاي  خبرگی

 دکتـري جامعه آماري این پژوهش خبرگان حوزه اقتصاد با برخورداري از سوابق و مدارك علمی مـرتبط ( 
سال سوابق مـدیریتی و اجرایـی در سـطوح     10اقتصاد و رتبه علمی دانشیاري به باال) و دست کم داراي 

  بودند.   می به باال) 18راهبردي (رتبه 
بـه روش کتابخانـه علمـی و همچنـین     هـا   حد اشباع نظري بوده و دادههدفمند تا گیري  روش نمونه

روایـی   انـد.  ساختاریافته گـردآوري گردیـده   نیمههاي  از ابزار فیش پژوهش و مصاحبهگیري  میدانی با بهره
صـورت   تـا حـد اشـباع نظـري و بـه     ها  که داده و ازآنجا از شیوه خبرگی سنجش شدهگیري  با بهرهها  داده

  باشد.  می وري گردیده است داراي پایایی الزمهدفمند گردآ

  تحقیقهاي  یافته
  آوري اقتصادي نظري تابهاي  مؤلفه )الف

 ،آمـده  دسـت  بـه هـاي   آوري اقتصـادي از مجموعـه مقولـه    اصلی مفهـوم تـاب  هاي  منظور تعیین مؤلفه به
نظري انجـام گردیـد. بـا    روش هدفمند تا حد اشباع  با تعدادي از خبرگان اقتصادي به عمیقهایی  مصاحبه

آوري و  ده و نوع نگاه آنهـا بـه مفهـوم تـاب    داراي جامعیت بوها  تعدادي از مقوله ،توجه به نظرات خبرگان
باشـد.   می آوري اقتصادي ي حاکم بر اقتصاد مقاومتی یا تاباقتصاد مقاومتی از نوع پارادیمیک و رویکردها

 ،محـوري  عـدالت  ،بنیـانی  دانـش  ،بنیـانی  مـردم  ،صـرف ماننـد اصـالح الگـوي م   هایی  عنوان مثال مقوله به
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ایـن مـوارد   ة در زمـر  ،ماننـد آنهـا   وستیزي فساد ،مدیریت جهادي ،محوري برنامه ،گرایی برون ،زایی درون
آوري اقتصـادي بـه    تابهاي  توان در ردیف مؤلفه می راها  محسوب شده و در نتیجه تنها تعدادي از مقوله

  شمار آورد.  
آوري اقتصـادي بـا    تـاب هاي  مؤلفه اصلی از مقوله 6مسیر طی شده در این پژوهش تعداد با توجه به 

از ادبیات رایج و بیانات مقام معظم رهبري و همچنـین نظـرات اندیشـمندان داخلـی و اعمـال      گیري  بهره
ایـن  سنجی گردیدنـد.   از خبرگان منتخب رواییگیري  آمد که با بهره دست بهنظرات خبرگان حوزه اقتصاد 

  عبارتند از:  ها  مؤلفه
حجـم   ،اصلی اقتصاد کالن ماننـد رشـد اقتصـادي   هاي  به این مفهوم که شاخص :اقتصاد کالن ثبات. 1

.. در اثـر  .درصـد تـورم و   ،ضریب جینـی  ،درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ،در امور مولدگذاري  سرمایه
  خیز شدید نشوند.و فته و دستخوش افتدل و پایداري یادرست اقتصادي روند متعاهاي  اتخاذ سیاست

بـازار   ،مجموعه بازارهاي اقتصـادي (بـازار عوامـل    :خرد اقتصاد يبازارها یبخشو اثر ییاکار یشافزا. 2
بازار مالی) هنگامی اثربخش هسـتند کـه بـا سـازوکارهاي مختلـف ماننـد تعیـین قیمـت          ،نیروي کار

به تعادل برسند. درنتیجـه اختصـاص    بیرونی بتوانند سریعاًهاي  تنظیم شوند که در اثر تکانهاي  هگون هب
آوري اقتصـادي   شـود و درنهایـت تـاب    مـی  جلـوگیري ها  سرعت انجام شده و از هدررفت آن منابع به
هـاي   یـا میـزان حضـور بانـک     ،بر صنعت بانکیها  یابد. مثال در بازار سرمایه سیطره بنگاه می افزایش

روند.  می شمار مل اصلی اثربخشی بازار سرمایه بههره بانکی از جمله عواو نرخ ب ،خارجی در بازار رقابت
و شـیوه تعیـین    ،مقـررات انفصـال از خـدمت    ،در بازار نیروي کار هم عواملی مانند مقـررات بیکـاري  

یـن اثربخشـی بیشـتر باشـد میـزان      توان در اثربخشی این بازار مؤثر دانست. هرچـه ا  می دستمزدها را
 شود. تر می بیرونی مقاومهاي  ایش یافته و اقتصاد در برابر تکانهآوري نیز افز تاب

ست که نباید اقتصاد ملی بر درآمدهاي حاصل از یک نوع ا این مؤلفه به این معنا :عدم تمرکز تجاري. 3
محصول خاص (مثال نفت یا دیگرمنابع و ذخایر و یا حتی تولیدات صنعتی مشخص) وابسـته شـود. در   

افـزایش  هـاي   دلیـل فـراهم نمـودن زمینـه     آوري اقتصادي بـه  شرایطی میزان تابصورت بروز چنین 
  شود. می تهدیدات بر اقتصاد ملی منجر تأثیراقتصادي به افزایش هاي  پذیري آسیب

خوداتکایی تنها به این معنـا   :ياهبردرو  یاساس يبه واردات کاالها یاز وابستگ ییو رها ییخوداتکا. 4
داخلی تأمین شوند. بلکه بیشتر معطوف بـه  هاي  ي اقتصادي با اتکا به ظرفیتنیست که تمامی نیازها

ست. اگر اقتصادي بتواند نیازهـاي اساسـی و راهبـردي    ا کاالهاي اساسی و راهبردي مانند دارو و غذا
شـود و   مـی  کاسـته اش  ذاتـی هـاي   پذیري آسیبخود مانند مواد غذایی و دارو را تأمین نماید از میزان 

  شود. می آوري تقویت تابدرنتیجه 
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این مؤلفه برآیند متغیرهایی مانند کاهش وابستگی بـه صـادرات    :ملی اتتولید و افزایشپذیري  تنوع. 5
داخلـی  هاي  و همچنین اتکا به ظرفیت ،زیرزمینی کاالهاي انحصاري مانند نفت و مواد معدنی و ذخایر

داخلی مانند نیروي انسانی جـوان  هاي  ظرفیتترتیب ضمن توجه به  باشد. بدین می و تقویت تولید ملی
محصـولی و   یـدات مختلـف و جـایگزینی صـادرات تـک     براي افزایش تولها  این ظرفیت ،و منابع مولد

 شود.  می آوري و کاهش تهدیدات درنتیجه افزایش تاب
 عمـومی و جـاري دولـت   هـاي   تنها موجـب افـزایش هزینـه    هبزرگی اندازه دولت ندولت: سازي  چابک. 6

گـري و   طرفـی نیـز نقـش دولـت بایـد از تصـدي       شود. از می نشود بلکه موجب کاهش کارایی آ می
گذاري و نظارت بر امور و تنظیم مقررات مـورد نیـاز و روابـط بـین      داري امور اجرایی به سیاست عهده

نقـش  اهش هم مربوط به اندازه و حجم دولت است و هم کسازي  تغییر یابد. بنابراین چابکها  دستگاه
داخلـی و  هاي  که با حفظ این دو ویژگی رویکرد تکیه بر ظرفیتترتیب ازآنجا آن در امور اجرایی. بدین

 یابد.  می آوري اقتصادي نیز افزایش در نتیجه تاب ،شود می نیروهاي مردمی نیز محقق

   آوري اقتصادي مبتنی بر تجارب کشورهاي منتخب تابهاي  مؤلفه )ب
ی تجارب اقتصادي و حـذف  خبرگان اقتصادي ضمن سنجش روایی فهرست تنظیمدر ادامه با مراجعه به 

یافته به شیوه انتخاب هدفمند تـا حـد اشـباع    ساختار با انجام مصاحبه نیمه ،آوري تجارب غیرمرتبط با تاب
آوري اقتصادي را در تجارب عملی کشورهاي منتخـب   گانه تاب ششهاي  کاربرد هر یک از مؤلفه ،نظري

 ،گانه باال مـورد پرسـش قـرار گرفـت. بـراي سـهولت در ثبـت نتـایج ایـن نظرسـنجی           سهي ها در حوزه
آوري  گانـه تـاب   شـش هـاي   مؤلفـه  ،هـا  جـدول ساخته طراحی گردید که در سطر ایـن   هایی محقق جدول

 هـا،  آوري (تحـریم  تـاب  يهـا  تجارب کشورهاي منتخب در هر یک از حـوزه ها  و در ستون آن ،اقتصادي
سـاخته   هاي محقـق  جدولاقتصادي) درج گردید. سپس نظرات خبرگان در قالب هاي  پیشرفتو ها  بحران

آوري  اقتصـادي در کـدامیک از تجـارب تـاب     آوري تـاب هاي  وارد و مشخص گردید که هر یک از مؤلفه
آوري اقتصـادي   ) براي سه حوزه تـاب 7و  6 ،5شماره  هاي جدولترتیب سه جدول ( بدین اند. کاربرد داشته

تجـارب را بـا   ظیم و نتایج مصاحبه با خبرگان در آنها ثبت شد. الزم به توضیح است که خبرگان بیشتر تن
یـک ردیـف   هاي  دلیل جمع تعداد عالمت همین بهاند  آوري اقتصادي مرتبط دانسته تاب ۀبیش از یک مؤلف

  رسد: می 5در بیشتر موارد به بیش از عدد 
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  آوري اقتصادي تاب نظريهاي  مؤلفه   ردیف

  
  

   تجارب جهانی در حوزه
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هـاي   طرف فشار و حمایت از سويدیپلماسی گیري  بکار  1
  تجاري ثالث براي لغو تحریم ها

5            

      2  5      توسعه اقتصاد گردشگري  2
    5      4  5  اقتصاد هاي  در برخی بخشگذاري  سرمایهسازي  آزاد  3
    4    3      تأسیس مناطق آزاد تجاري  4
سازي  آزادو  ،دولتیو مؤسسات ها  شرکتهاي  قطع یارانه  5

  قیمت ها
  2    2  3  4  

    3        4  نظام مالیاتیاصالح در   6
      5  2    3  توسعه بخش تعاونی در حوزه کشاورزي  7
    5      4  2  توسعه خوداشتغالی  8
    4  3      2  استفاده از توان صنایع نظامی در تولید ملی  9
            5  ثبات سیاسی يارتقا  10
خـدمات عمـومی و رفـاه     يتوجه بیشتر دولت بـه ارتقـا    11

  اجتماعی
  5        4  
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ــر مبنــاي ســازي  تقویــت وحــدت و یکپارچــه  13 داخلــی ب

  ایدئولوژي جامعه
5        3    

    4  5  2      ملی کردن گسترده صنایع و  ،صالحات اراضی کشاورزيا  14
توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی (منجربه توزیع مجدد   15

  ثروت)
4  3          

    4  5  5    3  تولیداتسازي  کارگیري سیاست متنوع هب  16
  5        5  5  ملیوري  توجه به موضوع مهم بهره  17
    4  5  5    5  کاهش وابستگی به درآمدهاي منحصر به فروش منابع  18
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ثبات اقتصاد کالن
  

اثربخشی
 

بازارهاي خرد
  

عدم تمرکز تجاري
  

خوداتکایی
  

ش
افزای

 
تولید ملی

  

ک
چاب

 
سازي 

ت
دول

  

هاي  (که با شاخص ياقتصاد افزایش فنریت اقتصادي از طریق: عوامل  1
 و عوامـل  ،شـود)  مـی  یدهسـنج  بازار یو اثر بخش ثبات در اقتصاد کالن

و توسعه  یستهشا یاسیس یحکمرانهاي  شاخص(که با  اجتماعیـ  یاسیس
  )گردند می سنجش یاجتماع

5  5      3  4  

ثبـات   ،افزایش رشد اقتصادي از طریـق: کـاهش بـاز بـودن اقتصـادي       2
اتکا بر نظام بازار جهت  ،گذاري انداز و سرمایه نرخ باالي پس ،ياقتصاد

  نهادهاي خوب براي تعیین حق مالکیت ،تخصیص منابع

5  5  5      5  

زدایی و انتقال قـدرت از دولـت مرکـزي بـه     کارگیري سیاست تمرکز هب  3
  محلی و اصالح قوانین و مقرراتهاي  دولت

  5  3    5  5  

      3  4    4   1کاهش آزادي اقتصادي  4
      5        کاهش وابستگی به واردات کاالهاي راهبردي   5
    5    5      کاهش وابستگی به صادرات کاالهاي تولیدي   6
  5            دولتکاهش اندازه   7
    5      4    افزایش توسعه اجتماعی  8
    5        5  ها توسعه زیرساخت  9
/  2خودداري از اعمال ناشایست اقتصادي مانند: پرداخت یارانه به انرژي  10

هـاي   / حل کسري مالی با قطع هزینـه  3اشتغال مصنوعی توسط دولت
/  4شود می مدت بازگشت بزرگ اجتماعی را سبب عمومی که در طوالنی

/ نادیـده   6هـا  / اعمال کنتـرل در قیمـت   5ناکارآمدهاي  حمایت از بنگاه
/  8/ نادیده گرفتن کیفیـت آمـوزش   7گرفتن موضوعات زیست محیطی

/ 9صنعتی بیشتروري  برابري ارز پیش از آمادگی براي گذار به طرف بهره
  ....... مانند آنها.و

2          5  

از رکود مانند: تغییر رویکرد از  کالن اقتصادي اجتنابهاي  اتخاذ سیاست  11
اجتنـاب از   ،گسترش ناگهانی صـادرات بـه گسـترش تقاضـاي داخلـی     

ـ  اي  هوابستگی بیش از اندازه به صادرات چرخـ  اي  همحصـوالت کارخان
و کـاهش وابسـتگی بـه     ،یا کاالهاي بـادوام اي  همانند کاالهاي سرمای

  واردات کاالهاي راهبردي مانند سوخت

4    5  5  5    

  24  28  13  22  19  25  اقتصاديهاي  در حوزه بحرانها  کل تکرار مؤلفهجمع 
                                                        

1. Economic Openness 2. Subsidization of Energy 
 

3. Artificial Employment by The Government 
4. solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in 

the long run 
5. Protecting Inefficient Firms 6. Imposing Price Controls 
 

7. Ignoring Environmental Issues 8. Neglecting the Quality of Education 
 

9. Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for 
the transition towards higher-productivity industry 



  63               مبتنی بر تجارب جهانی "آوري اقتصادي تاب"هاي  بررسی مؤلفه

 

  اقتصاديهاي  مبتنی بر تجارب کشورها در حوزه پیشرفت "آوري اقتصادي تاب"هاي  مؤلفه .7جدول 

ردیف
نام کشور   

  

  آوري اقتصادي نظري تابهاي  مؤلفه 
  
  
  

  تجارب جهانی در حوزه
  اقتصاديهاي  پیشرفت 

ثبات اقتصاد 
کالن

  

اثربخشی
 

بازارهاي خرد
  

عدم تمرکز تجاري
  

خوداتکایی
  

ش
افزای

 
تولید ملی

  

ک
چاب

 
سازي 

ت
دول

  

1  

هندوستان
پاگیر و تعـدیل قـوانین صـادرات و    و لغو قوانین مالیاتی دست  

  واردات
5        5    

            5  خارجی گذاري  افزایش امنیت و زمینه براي سرمایه   2
براي واحـدهاي تولیـدي و    در نظر گرفتن تعرفه وارداتی  3

              کنندگان منظور کاهش فشار مستقیم بر مصرف تجاري به
4  

هتدوستان
ها، دولت، صنعت و  ریزي و سازماندهی جدید بنگاه برنامه  

              ارتباط آنها با یکدیگر
محور) در اقتصاد (حرکت  ه (دانشپای اتخاذ سیاست دانش   5

هاي دانشی  و تکیه بر سرمایه 1به سوي اقتصاد بدون وزن
  محور  گذاري در بخش خدمات دانش سرمایه و

            
6  

چین
  

              یی گرابر بازار یمبتنمؤثر  یانهگرا اصالحات عمل
              تعادل در رشد با ثبات اجتماعی و اقتصاد کالن  7
              اي منطقه ابت بینرق  8
              سازي بازار داخلی یکپارچه  9
              یکپارچگی آرام و تدریجی با اقتصاد جهانی  10
ها در  کارگیري فرصت هانداز مبتنی بر: ب تدوین سند چشم  11

  جهان اقتصاد، حفظ ثبات
              

چین
  

انداز و سرمایه، اجازه یافتن  اقتصاد کالن، نرخ باالي پس 
  بازارهاي براي تخصیص منابع

بهبود کیفیت رشد در حـالی کـه افـزایش درآمـدها اسـتمرار        12
              یابد  می

              یداربه رشد متعادل و پا یلن  13
              نقش بازارتقویت   14
              تقویت نوآوري و خالقیت  15
              سازي ظرفیت کامل انسانی رها  16
              انضباط قانونی  17
18  

آمریکا
 

و انگلستان
 – 

ژاپن
ــر   ــی ب اصــالح فضــاي طراحــی نهــادي ؛   توســعه مبتن

مراتب داخلی مجزا و تقسـیم کـار تحـت هـدایت      سلسله
هـا،   طرف بانک کمی از مدیران اجرایی که کنترل نسبتاً

زا و  توسعه نهادهاي غیررسمی در نتیجه فراینـدي درون 
  ها ویشبر مبناي پ

5    3    5  5  

اتکا به شیوه تولید تویوتایی منعطـف و محقـق سـاختن      19
  ها  توسعه صنایع الکترونیک و ریزپردازنده

  3  5    5  5  

                                                        
1. Weightless Economy 
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   .7جدول ادامۀ 

ردیف
نام کشور   

  

  آوري اقتصادي هاي نظري تاب مؤلفه 
  
  
  

  تجارب جهانی در حوزه
  هاي اقتصادي پیشرفت 

ثبات اقتصاد کالن
  

اثربخشی
 

بازارهاي خرد
  

عدم تمرکز 
تجاري

  

خوداتکایی
  

ش 
افزای

تولید ملی
  

ک
چاب

 
ت

سازي دول
  

انتخاب استراتژي اقتصادي با توجه به محدودیت نسـبی      20
  منابع طبیعی و اتکاي روند توسعه بر دانش و نوآوري

  3  4    5  5  

21  

کره جنوبی
  

  5  4      3    دولت  يمداواسطه کار هب ییگرا یتحما یاستگیري از س بهره
  5        2    فساد یدکنترل شد  22
  5  5    4  3    ی مولدرقابت يفضا در جهت ایجاد یکمقررات  بهبود  23
 ینبـا تضـم   یبادوام مصـرف  يواردات کاالها یگزینیجا  24

  بازار یتامن
5    4    4  5  

بر صادرات محصـوالت   یرشد مبتن يبه استراتژ گرایش  25
  کاربر یعصنا

3        4  5  

  4  5        4   یگذاري خارج یهجذب سرما  26
  5  5  4  3    5   یداراشتغال پا  27
28  

تایوان
  

  4      4  5    گرا سازي مدل بازار توسعه یادهپ
 ییرشـد و شـکوفا   يهایی برا یاستها و س برنامه ینتدو  29

  هاي کوچک و متوسط بنگاه
5  5      5  5  

توسـعه   یتریـزي و هـدا   دولـت در برنامـه   آفرینـی  نقش  30
  توسط دولت يبرنامه اقتصاد ین(تدو

          5  

31  

تایوان
  

هاي هر مرحله از توسعه و اختصـاص منـابع    یتاولو یینو تع
، یتی، حمـا ي، تجـار یـاتی ، مالپولیـ  یمال ینالزم، وضع قوان

 يالزم بـرا  يسـازي بسـترها   فـراهم  يبرا یرهاي، و غ تعرفه
  ه)شده هر مرحل یینتحقق اهداف تع يحرکت بسو

5  5      4    

 يبـا دو اسـتراتژ   یزدر دو مرحلـه متمـا   يتوسعه اقتصاد  32
  صادرات يبرا یدواردات، و تول یگزینیمتفاوت: جا

    5    5    

35  

مالزي
  

          4    هاي مذهبی (مسلمانان) توجه به توسعه فرهنگی گروه
ترین راهبرد توسعه: انتقال از یک اقتصاد سنتی کـم   مهم  36

درآمد و صادرکننده مواد خام به یک اقتصاد بازاري چند 
  بخشی با درآمد متوسط 

  5      4  3  

و دنبـال نمـودن    1تأسیس نهاد سیاست اقتصادي جدیـد   37
هـا) در   هاي قومی (ماالیی یش مشارکت گروهراهبرد افزا

  اقتصاد بازار آزاد

  5      4  5  

هاي مسـلمان در برابـر رقابـت     حمایت سازنده از ماالیی  38
ــروه اق ــادي گ ــی    تص ــر (چین ــژادي دیگ ــاي ن ــا) و  ه ه

  گذاران خارجی سرمایه

  5      5    

                                                        
1. New Economic Policy 
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   .7جدول ادامۀ 

ردیف
نام کشور   

  

  آوري اقتصادي هاي نظري تاب مؤلفه 
  
  
  

  تجارب جهانی در حوزه
  هاي اقتصادي پیشرفت 

ثبات اقتصاد کالن
  

اثربخشی
 

بازارهاي خرد
  

عدم تمرکز تجاري
  

خوداتکایی
  

ش 
افزای

تولید ملی
  

ک
چاب

 
ت

سازي دول
  

39  

امارات
گـذاري   یهجذب سرما يبرا يمنطقه آزاد تجار 12 یجادا  

   یخارج
  5  5    5  4  

ـ  بهشـع  یسبه تأس یهاي خارج شرکت ویقتش  40 و  یدر دب
  ینفتیرصادرات غ یشافزا

    5      4  

41  

برزیل
  

  5  4      3  5  کنترل تورم 
  4        5    هاي جامعه بهبود تدریجی رفاه فقیرترین بخش  42
    4        5  نرخ رشد اقتصادي باال  43
  4            منظور غلبه بر توزیع نابرابر درآمد جانشینی صادرات به  44
منظـور افـزایش    هـاي اقتصـادي کـالن بـه     اجراي طرح  45

  ها  گذاري در زیرساخت سرمایه
5      3  5  5  

هاي اقتصادي براي شتاب دادن بـه رشـد    اعطاي مشوق  46
  اقتصادي

3        2  5  

  4      5      جایگزینی واردات  47
  5  3          تعدیل ساختاري  48
  4  4      3    ياقتصاد يآزادساز  49
ویـژه درنظـام بـانکی     انجام اصالحات مالی گسـترده بـه    50

  ها وکاهش نرخ بهره
        5    

مانند  يهاي نوآور در شاخص یقاصالحات گسترده و عم  51
 یانمتوسـط سـال   افـزایش و توسـعه،   یقهاي تحق ینههز

   سوادي ینرخ بکاهش آموزش و 

2        5  5  
            

برزیل  52
  5            هاي دولتی کاهش هزینه  

  4  5          گذاري خارجی افزایش سرمایه  53
  5  5      3  3  اصالحات در نظام مالیاتی  54

  166  164  18  67  114  114  هاي اقتصادي در حوزه پیشرفتها  جمع کل تکرار مؤلفه

  پژوهش هاي  یافته )پ
و شـمارش تعـداد تکـرار هـر یـک از       ،7و  6 ،5بر اساس نتایج مصاحبه با خبرگان و ثبت آن در جـداول  

تعـداد تکـرار    ،آوري اقتصـادي  گانـه تـاب   سههاي  گانه مبتنی بر تجارب کشورها در حوزه ششهاي  مؤلفه
 8که توسط خبرگان مصاحبه شونده تعیین گردیده بـود شـمارش گردیـد و در جـدول شـماره      هایی  مؤلفه

    آورده شدند:  



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               66

 

  توسط خبرگان مصاحبه شدهها  تعداد تکرار هر یک از مؤلفه .8جدول 
  ها مؤلفه 

  آوري حوزه تاب

ثبات اقتصاد 

  کالن

 اثربخشی

  بازارهاي خرد

عدم تمرکز 

  تجاري
  خوداتکایی

 تولید افزایش

  ملی

سازي  چابک

  دولت

  22  43  27  30  28  60  اقتصاديهاي  تحریم

  24  28  13  22  19  25  اقتصاديهاي  بحران

  166  164  18  67  114  114  اقتصاديهاي  پیشرفت

  212  235  58  119  161  199  جمع کل

  
سه آوري در  تابهاي  وضعیت کلی مؤلفه دهندة نشانکه  1آمده نمودار شماره  دست بهبر اساس نتایج 

  باشد ترسیم گردید: می حوزه تجربه شده در کشورهاي منتخب
  

  
 هاي تاب آوري در تجارب اقتصادي کشورهاي منتخب نظرات خبرگان اقتصادي در مورد مؤلفه .1نمودار 

  
  

آوري اقتصادي در هر یک از سه حـوزه بـه    گانه تاب شش هاي مؤلفه ،8بر اساس نتایج جدول شماره 
  ذکر گردید: 9و در جدول شماره سازي  مبناي تکرار مؤلفه) مرتبترتیب اولولیت (بر 

   

60
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28
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11

0
22

67

27
1 18


28

16

22 2

166

0
20
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60
80

100
120
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180

تحریم هاي اقتصادي بحران هاي اقتصادي پیشرفت هاي اقتصادي

ثبات اقتصاد کالن اثربخشی بازارهاي خرد عدم تمرکز تجاري
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  گانه  سههاي  آوري اقتصادي مبتنی بر تجارب جهانی در حوزه تابهاي  مؤلفه .9جدول 
  اقتصادي هاي  و پیشرفت ،بحران ،تحریم

  ردیف
  کشورهاي منتخب)..... (مبتنی بر تجارب .آوري اقتصادي به ترتیب اولویت در حوزه تابهاي  مؤلفه

هاي  حوزه تحریم
  اقتصادي

تعداد 
  تکرار

هاي  حوزه بحران
  اقتصادي

تعداد 
  تکرار

هاي  حوزه پیشرفت
  اقتصادي

تعداد 
  تکرار

  166  دولتسازي  چابک  28  تولید ملی افزایش  60  ثبات اقتصاد کالن  1
  164  تولید ملی افزایش  25  ثبات اقتصاد کالن  43  تولید ملی افزایش  2
  114  ثبات اقتصاد کالن  24  دولتسازي  چابک  30  تمرکز تجاريعدم   3
  114  اثربخشی بازارهاي خرد  22  عدم تمرکز تجاري  28  اثربخشی بازارهاي خرد  4
  67  عدم تمرکز تجاري  19  اثربخشی بازارهاي خرد  27  خوداتکایی  5
  18  خوداتکایی  13  خوداتکایی  22  دولتسازي  چابک  6

  ها تحلیل دادهو تجزیه
  دهد: می حاصله نشانهاي  تحلیل دادهو تجزیه

ترتیـب بیشـترین و کمتـرین مؤلفـه      به "دولتسازي  چابک" "ثبات اقتصادي"هاي  مؤلفه ،اول اینکه
هـاي   نمـودن اقتصادشـان در حـوزه تحـریم    آور شورها در تجارب کسب شده براي تابمورد توجه دیگر ک

ثبـات  "به ها  نمودن اقتصادشان در حوزه تحریمآور براي تاب، دیگر کشورها دیگر بیان به اند. اقتصادي بوده
  اند؛ توجه داشته "دولتسازي  چابک"اثرترین مؤلفه  عنوان کم و بهترین  عنوان مهم به "اقتصادي

اقتصـادي  هـاي   نمـودن در حـوزه بحـران   آور دهد که براي تاب می کشورها نشان تجارب ،دوم اینکه
  کمتر توجه را داشته اند؛ "خوداتکایی"بیشترین و به  "افزایش تولید ملی"اقتصادشان به 

و انـد   توجـه داشـته  ها  دولتسازي  خود بیشتر به چابک کشورها براي پیشرفت اقتصادي ،سوم اینکه
  اند؛ ردي را کمتر مورد توجه قرار دادهخوداتکایی و رهایی از وابستگی به واردات کاالهاي راهب

اقتصـادي در مجمـوع نسـبت بـه     هـاي   اقتصادي حوزه پیشـرفت آوري  تابهاي  مؤلفه ،چهارم اینکه
آوري دیگر کشورها مورد توجه  اقتصادي در تجارب تابهاي  و بحرانها  تحریمهاي  دیگر حوزههاي  مؤلفه

  بوده اند؛
مستلزم توجه به افـزایش  ها  بیش از تمامی مؤلفهها  نمودن اقتصاد در تمامی حوزهآور تاب ،پنجم اینکه

  کمتر نیازمند توجه به خودکفایی و رهایی از وابستگی به واردات کاالهاي راهبردي است؛ تولید ملی و

  گیري نتیجه
  توان چنین نتیجه گرفت که: می 1و نمودار شماره  9و  8بر اساس نتایج حاصل از جداول شماره 

ـ آوري اقتصـادي م  تخاصمی) براي افزایش تابهاي  اقتصادي (تکانههاي  در شرایط تحریم. 1 ثبـات  ۀ ؤلف
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هسـتند کـه بایـد از سـوي     هایی  مؤلفهترین  اهمیت دولت کمسازي  چابکۀ و مؤلفترین  اقتصادي مهم
 ریزان اقتصادي مورد توجه قرار گیرد؛ گیرندگان و برنامه گذاران و تصمیم سیاست

تخاصمی ولی معمول در اقتصاد جهانی)، افزایش تولیـد  غیرهاي  اقتصادي (تکانههاي  در شرایط بحران. 2
گی بـه واردات کاالهـاي راهبـردي    مؤلفه و خوداتکایی و رهایی از وابسـت ترین  اهمیتعنوان پر ملی به

آوري  ین اقتصادي کشـور بـراي افـزایش تـاب    باید مورد توجه مسئولها  مؤلفهترین  اهمیت عنوان کم به
 اقتصادي قرار گیرند؛

گونـه تهدیـدي (تخاصـمی و     کـه هـیچ   صـورتی ریزان امور اقتصادي حتی در یرندگان و برنامهگ تصمیم. 3
فت اصـولی کـه همـراه بـا افـزایش      براي اتخاذ یک پیشر ،غیرتخاصمی) را متوجه اقتصاد ملی ندانند

، ثبات اقتصاد کـالن  ،تولید ملی افزایش ،دولتسازي  چابکهاي  ترتیب به مؤلفه آوري باشد باید به تاب
 توجه نمایند.  خوداتکاییو  ،عدم تمرکز تجاري ،ثربخشی بازارهاي خردا

 اقتصـادي مواجـه  هـاي   حاضر کشور با تحـریم  درحال که اوالًازآنجا ،الذکر بر اساس نتایج حاصله فوق
اقتصاد مقـاومتی هـدف از ایـن    هاي  اساس انتظارات مقام معظم رهبري در تبیین مؤلفهبر باشد و ثانیاً می

بنـابراین ثبـات اقتصـادي بـیش از      ،باشـد  مـی  براي پیشرفت و عـدالت ها  ظرفیتسازي  باید فعالاقتصاد 
    تواند اثربخش باشد. می نمودن اقتصاد ملیآور دیگر در تابهاي  مؤلفه

  پیشنهادها
  شود: می آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهاي زیر توصیه دست بهبا توجه به نتایج 

ه اسـت و  شدید اقتصـادي مواجـ  هاي  اکنون با تحریم وري اسالمی ایران همتصاد ملی جمهکه اق ازآنجا. 1
عنوان راه حل اساسی حل مشکالت اقتصادي از سوي رهبر معظـم انقـالب    مفهوم اقتصاد مقاومتی به

مؤلفـه  ترین  عنوان مهم به اینکه مؤلفه ثبات اقتصادي به بنابراین با توجه ،اسالمی معرفی گردیده است
ریزان اقتصادي کشـور ضـمن    نامهبر ،آوري اقتصادي در این پژوهش شناخته شد و تاب سازي در مقاوم
یت ارتباط با زایی) ضمن تالش براي حفظ و تقو اقتصادي ج.ا.ا (درونهاي  کارگیري ظرفیت هتوجه به ب

اقتصادي فعـال  هاي  را با فراهم نمودن ثبات در کلیه بخشها  گرایی) این ظرفیت اقتصاد جهانی (برون
 برداري نمایند. نموده و در مسیر تأمین رشد و عدالت که اهداف اصلی انقالب اسالمی است گام

بـودن   بـا مفـروض گـرفتن همیشـگی     ،منظور تأمین پیشرفت اقتصادي همراه بـا عـدالت اجتمـاعی    به. 2
و هـا   تخاصـمی ماننـد تحـریم   هـاي   تهدیدات اقتصادي علیه نظام جمهـوري اسـالمی ایـران (تکانـه    

آوري  تـاب هـاي   مؤلفـه  ،) از یک سـو الملل اقتصادي محیط بینهاي  طبیعی ناشی از بحرانهاي  تکانه
عنوان مؤلفـه اصـلی و در برگیرنـده دیگـر      به دولتسازي  اقتصادي از جمله چابکهاي  براي پیشرفت

  مورد توجه قرار گیرد.ها  حوزه
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  اقتصاد مقاومتی در تثبیت نرخ ارز يها سیاستبررسی نقش اجراي 
  *حمزه شیخیانی

  چکیده
مقاومتی  خصوص اقتصاد مقاومتی در ذهن برخی شکل گرفته، این است که اقتصادیکی از شبهاتی که در

دنبـال بررسـی میـزان توجـه      کنند. این مقاله به می ی قلمدادالملل را یک اقتصاد بسته و خارج از روابط بین
از جملـه نـرخ ارز اسـت. روش ایـن      الملـل  ي اقتصاد مقاومتی به شاخصهاي پولی اقتصاد بـین ها سیاست

هـاي   اقتصاد مقاومتی با شاخص ي ابالغیها سیاستو مقایسه اي  هتحقیق روش مطالعه اسنادي و کتابخان
  باشد.  الملل می مورد نیاز جهت بهبود وضعیت پولی اقتصاد بین

گرا و با نگاه اقتصاد بـاز   یک اقتصاد بروندهد به لحاظ اینکه اقتصاد مقاومتی  می نتایج تحقیق نشان
ابالغـی   يهـا  سیاسـت گانـه  24از بنـدهاي   22و 18و 15و 14و 13و 11و 10و 6و 2طراحی شده، بندهاي 

داختـه اسـت. اجـراي صـحیح بنـدهاي      پر الملـل  مستقیم به عملکرد بخش پولی بینبطور مستقیم یا غیر
 تواند عالوه بـر  می شود، می مربوط الملل بندهایی که به بخش پولی بین ویژه بهگانه اقتصاد مقاومتی و 24
شور، افزایش سطح ارتباطات ی کالملل اقتصادي، موجب بهبود وضعیت پول بینهاي  کردن تحریم تأثیر بی

 شود.  الملل بین زنی کشور در بخش اقتصاد ی و افزایش قدرت چانهالملل بین
  الملل اقتصاد بین ،ي پولیها سیاستاقتصاد مقاومتی، نرخ ارز، : ها کلیدواژه

  مقدمه
 تـدابیر  بـه  مجهـز  اجتمــاعی، هـاي   زمینـه  و بستر که یافت خواهد تحقق زمانی مقـاومتی اقتصاد ایـده

  .باشد کـارآمد و سالم است، اقتصادي و مـالی مسائل همانا که جامعه، فقرات ستون بوده و استقـامتی
 امري چنین مبناي و است، پایداري و استقامت اول درجه در مقـاومتی اقتصاد الزمه که است بدیهی

 :است سوره مبارکه نساء فرموده 104متعال در آیه  خداوند هکآنجا جست، کریم قرآن در توان می را
ی تَهِنُوا الَ وف غَاءتمِ ابونَ تَکُونُوا إِنْ الْقَوتَأْلَم مونَ فَإِنَّهأْلَما یونَ کَمتَأْلَم ونَ ونَ تَرْجم ا اللَّهونَ الَ مرْجی و 
 و درد دشمن با رویارویی در شما اگر .نکنید سستی دشمن جستجوي و تعقیب در و« حکیماً علیماً اللَّه کَانَ
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 و قوياي  هروحی داشتن ضمن دارند وظیفه مسلمانان که، است آن آموزد می ما به آیه این که درسی
تـري   نیرومنـد  و محکمتـر  مشـی  خـط  دشمنان،هاي  تاکتیک وها  استراتژي برابر در شکست، از نهراسیدن

 که اکنون هم .داد خواهد شکل تغییر دشمنان نفع به شرایط و حوادث صورت درغیراین کهراچ سازند، فراهم

 بهـره  اسـالمی  جامعـه  پیکـره  بـر  ضربه آوردن وارد جهت اقتصاد حوزه از ویژه به اي، حوزه هر از دشمنان
 از اقتصـادي  مختلـف هـاي   اندیشه قالب در آنانهاي  دسیسه وها  دکترین مقابل در است الزم جوید، می

 جانبـه  همـه  حمـالت  با مقابله یاراي تا جست بهره زمان شرایط با متناسب اسالمیهاي  برنامه وها  طرح

ي مبتنـی بـر   هـا  سیاست. یکی از راهکارهاي اقتصادي در این زمینه اتخاذ مایینم ایجاد خود در را ایشان
 اقتصاد مقاومتی است. 

 اقتصاد مقاومتی یک الگوي اقتصادي بومی و علمـی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و اسـالمی اسـت      
متی یک نظام اقتصادي اسـت  اقتصاد مقاو .)117:1392تدبیر، ي اقتصاد مقاومتی،ها سیاست(مقدمه ابالغ 

هاي کالن سیاسی و امنیتی نظـام اسـالمی و بـراي مقاومـت در برابـر اقـدامات        که هماهنگ با سیاست
هاي گونـاگون اقتصـادي نظـام      ها و توطئه تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي تحریم

جانبه خـود را در ابعـاد    و روند رو به رشد همه ادامه دهد استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را
ست ا اي و جهانی حفظ کند. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویا ملی، منطقه

که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامالیمـات مسـیر خـود،     طوري نه یک اقتصاد منفعل و بسته به
  فظ کند. روند پیشرفت پایدار خود را ح

ـ  تواند بدون نقش آفرینی در سطح بـین  نمی اقتصاد هرگز از آنجاکه اگـر   ی ادامـه حیـات دهـد و   الملل
تقلیل  الملل سرعت سهم آن در اقتصاد بین ایر اقتصادها را نداشته باشد، بهکشوري توان رقابت با س اقتصاد

ی از اهـداف اصـلی   الملل لذا توان رقابت بین ،شدت کاهش خواهد داد آن را به یافته و این موضوع مقاومت
ی یک کشور را افزایش دهد توجه الملل تواند رقابت بین می یی کهها سیاستاقتصاد مقاومتی است. یکی از 

ین تـر  مهـم و از جمله نرخ ارز که الملل  ی است. توجه به متغیرهاي اقتصاد بینالملل به متغیرهاي پولی بین
انی تواند قدرت رقابـت کشـور را در صـحنه اقتصـاد جهـ      می رود، می شمار به مللال متغیر پولی اقتصاد بین

اتی که نرخ ارز بر سایر متغیرهاي اقتصادي از جمله تورم و رشـد  تأثیردلیل  افزایش دهد و عالوه بر آن به
  تواند موجب تثبیت اقتصاد داخلی را فراهم نماید.  می و تراز تجاري دارد، این توجه

ی بنا نهاده شده و عالوه بر یی است که بر پایه اقتصاد اسالمها سیاستتصاد مقاومتی، ي اقها سیاست
رود. بـه همـین جهـت،     مـی  گرا و در اصطالح یک اقتصاد باز به شمار یک اقتصاد برون ،زا بودن آن درون

ورد توجه ي اقتصاد مقاومتی است که الزم است مها ویژگیاز جمله اي  هی و منطقالملل توجه به مسائل بین
جدي قرار گیرد. به دلیل تازگی مباحث مربوط بـه اقتصـاد مقـاومتی مطالعـات انـدکی در زمینـه اقتصـاد        

  مختلف مربوط به این بحث انجام گیرد. هاي  مقاومتی انجام شده و الزم است مطالعات بیشتري در زمینه
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زمـانی و تحلیـل نتـایج     ياز آمارهـاي سـرّ  گیري  ) در یک مقاله با بهره1391( موسوي و حافظینژاد
براي رفتار نرخ ارز در اقتصاد، فاصله موجود بـین نـرخ ارز اسـمی و نـرخ ارز      1الگوي برابري قدرت خرید

توانـد در رونـد    مـی  مطالعه تحوالت نرخ ارز مرجـع  ،از نظر نویسندگان اند. واقعی را مورد بررسی قرار داده
ـ  اجراي موفق اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار حائز  زوم اهمیت باشد. نتایج حاصل از این تحقیق گویـاي ل

  باشد.   می سوي نرخ ارز واقعی و تعادلی بازار ارز افزایش نرخ ارز رسمی کشور به
) در یک پژوهش شرایط تحقـق اقتصـاد مقـاومتی را درك صـحیح از اقتصـاد ملـی و       1391( خلیلی

 لطه نسـبت بـه ایـران داشـته اسـت،     شدت فشاري که نظـام سـ   همچنین فضاي اقتصاد جهانی و متعاقباً
داند که  می داند. نویسنده اقتصاد مقاومتی را جریانی مهندسی شده از تولید و درآمد ملی و مصرف ملی می

تعادل نیز از نظـر ایشـان یعنـی تعـادل در بـازار کـاال و        .گردد می باعث تعادل در بازارهاي اقتصاد کالن
  ر بازار نیروي کار و باالخره تعادل در بازار ارز. خدمات و تعادل در بازار مالی و تعادل د

است راهبردهاي  دکترينامه دانشجویی دوره  که برگرفته از پایاناي  ه) در مقال1392( سیف و حافظیه
ایشان یکی از اقدامات اساسـی در راسـتاي    اند. مورد بررسی قرار داده اقتصاد مقاومتی را الملل تجارت بین

یکی از اقـدامات اساسـی    دانند. می یالملل اقتصاد مقاومتی را نفوذ در میدانهاي بین راهبردهاي تهاجمی در
بنیـان و یکـی از اقـدامات اساسـی در راسـتاي       هاي رقـابتی را توسـعه اقتصـاد دانـش    در راستاي راهبرد

   دانند. می راهبردهاي تدافعی را تقویت پول ملی
مبارکه فتح، گامهاي تحقق اقتصاد مقـاومتی را بـه    سوره 29با الهام از آیه اي  ه) در مقال1392( سیف

شناسانه این تحقیق نشان داده در  نموده است. بررسی آسیببندي  سه سطح زیرین، میانی و زبرین تقسیم
چـالش ضـعف در مـدیریت واردات، در سـطح      ،ثباتی در بازار ارز در سطح زیرین بی برمؤثر  زمینه عوامل

چالشهاي وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی الگوي مصرف به خارج و وابستگی تولید به خـارج، و   ،میانی
باشند که موجب کاهش  می بنیان اندك تولید، ضعف اقتصاد دانشپذیري  چالشهاي رقابت ،در سطح زبرین

  توان مقابله اقتصاد با شوکهاي خارجی خواهد شد. 
ي اقتصاد مقاومتی را بر تثبیت نـرخ ارز مـورد   ها سیاستجراي این مقاله به دنبال آن است که نقش ا

ي ابالغـی اقتصـاد   هـا  سیاسـت موجـود در  هـاي   پتانسیل ي موجود کشور وها فرصتارزیابی قرار دهد و 
  تحلیل قرار دهد.و اي تحقق این اهداف را مورد تجزیهمقاومتی را بر

  تعریف عملیاتی اقتصاد مقاومتی
 در کـه  کسانی کلیه افـزاري سخت و افـزاري نـرم جهت از که است آن مقـاومتی، اقتصاد تفکر از منظور

 در ویـژه  بـه ، اقتصـادي  فشارهاي  حـوزه تشخیص صدد در ابـتدا کنند، می فـعالیت جـامعه اقتصاد بخش

                                                        
1. purchasing power parity 
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 مقـاومت و ایستادگـی جهت خویش تـالش و سعی نهـایت بستن کـار به آن دنبال به و کنونی، شرایـط

 خودباوري، بر تکیه با فرصت به فشارهایی چنین تبدیل و غـرب اقتصاديهاي  فشار وها  تـحریم برابر در

   .عقالییهاي  مدیریت اعمال و همگانی مشارکت
گیـرد و در واقـع سـپري     مـی  گرا قرار و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفاقتصاد مقاومتی در رویارویی 

گیـرد و بـا تغییـر در سـاختارهاي اقتصـادي موجـود و        می سلطه قرارغیرمنفعل در برابر اهداف اقتصادي 
گیرد. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص منابع تهدیـد و   می قرار ها ارزشبینی و  آن بر پایه جهانسازي  بومی

و در شرایط آرمانی تالش براي تبـدیل ایـن تهدیـدها بـه     ها  اثر کردن آن بی تالش براي کنترل و متعاقباً
تولیـد داخـل و   هـاي   روي مزیـت  تأکیدو ها  . اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش وابستگیستا ها فرصت

ه و لـذا ابزارهـا و   اسـالمی توسـعه بـود    -تالش بر خوداتکایی است. اقتصاد مقاومتی یک الگـوي ایرانـی  
  .)1391:519کند (محمد زاده، می اسالمی را نیز طلبـ  الگوهاي ایرانی

نشـینی دشـمن    بر مشکالت اقتصادي و شکسـت و عقـب   تنها فائق آمدن نههدف از اقتصاد مقاومتی 
عیار در برابر ملت ایـران صـف آرایـی کـرده، بلکـه خواهـد        که با تحمیل یک جنگ اقتصادي تماماست 

هـاي   اختیـار، ماننـد بحـران   از ناشی از تحوالت خـارج هاي  اطمینانی بی توانست در جهانی که مخاطرات و
مختلـف  هاي  با حفظ دستاوردهاي کشور در زمینه ،.. در آن رو به افزایش است.ی واقتصادي، سیاس مالی،

اد متکی بـه  و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصها  و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان
ش از نظام بخ شرو را محقق سازد و الگویی الهامپویا و پی گرا، زا و برون بنیان، درون دانش و فناوري، عدالت

  .)117:1392تدبیر، ي اقتصاد مقاومتی،ها سیاست(مقدمه ابالغ  اقتصادي اسالم را عینیت بخشد
هـاي   بحـران  ه بتواند ضمن قوامیت براي جامعه، هرگونـه فشـار و  کاقتصاد مقاومتی، اقتصادي است 

 به نمایش بگـذارد و بـا  وفایی را کبگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و ش سر سادگی پشت داخلی و بیرونی را به
 مقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقالل جامعه با خطر مواجه شود.

ري و عملـی، تولیـد   کهاي خودباوري و توانایی ف تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازي در عرصه
و ماننـد آن  ارآفرینی کـ ریـزي،   گذاري، برنامـه  سیاست مین منابع انسانی و مالی،أار و تالش مفید، تکملی، 

هرگونـه فشـار جوامـع     تأثیر ه تحتکآن بی است تا همه نیازهاي جامعه فراتر از تقاضا تولید و عرضه شود
  وفایی باز ماند.کباري قرارگیرد و از پویایی و شکگر است سلطه

اال از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار    کفروش و بازاریابی مواد و عنوان خریدو در این میان تجارت به
االي کآورد و از سوي دیگر  ارآفرینی مفید، بستر تولید و منابع مادي آن را فراهم میکزیرا افزون بر  ،تاس

  ند.ک نظام مقبول عرضه می کدرستی در ی تولید شده را به
 کنند و اقتصاد مقـاومتی را اقتصـادي   می اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی مقایسهها  برخی دیدگاه

زا بـودن   این سیستم اقتصادي با وجـود درون  که درصورتی ،اید با اقتصاد دنیا در ارتباط باشددانند که نب می
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 ،اقتصاد مقاومتی« گویند: می پرداز این نوع اقتصاد در این خصوص اولین نظریه .گرا است یک اقتصاد برون
زا  خود کشور؛ نـه. درون کنیم در  می کنیم و محدود می به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور

 جهانی تعامل دارد، با اقتصاد کشـورهاي دیگـر بـا قـدرت مواجـه      است؛ با اقتصادهاي گرا اما برون ،است
   1»گرا نیست. اما درون ،زا است شود. بنابراین درون می

  ي اقتصاد مقاومتیها ویژگی
 را کـه از آن بـه عنـوان راه   براي اولـین بـار واژه اقتصـاد مقـاومتی      1389مقام معظم رهبري در شهریور 

وارد ادبیـات سیاسـی و    انـد،  ساز کنونی و مقابله با تحریم یاد کـرده  رفت از مقطع حساس و سرنوشت برون
   2اقتصادي ما نمودند.

اقتصـاد مقـاومتی   « گونه تعریف فرمودند: هاي خود اقتصاد مقاومتی را این ایشان در یکی از سخنرانی
صادي داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشـور محفـوظ   معنایش این است که ما یک اقت

کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادي کشور و نظام اقتصادي جوري باشد کـه  اش  پذیري بماند، هم آسیب
استفاده ها  دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه می نظران صاحب و راهکارهایی کهها  هم از فکرها و اندیشه

  »3شود.
نظر مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی یعنـی آن اقتصـادي کـه مقـاوم اسـت و بـا تحریکـات و         از
شود. از نظر ایشـان اقتصـاد    نمی روو سایر دول استعمارگر زیرو آمریکاهاي  جهانی و با سیاستهاي  تکانه

  یی است که عبارتند از:ها ویژگیمقاومتی داراي 
اما منحصر به کشور مـا نیسـت.    ،ستا ب با نیازهاي کشور مااقتصاد مقاومتی یک الگوي علمی متناس. 1

ي ها سالاقتصادي که در هاي  رو شدناجتماعی و زیروهاي  با توجه به تکانه ،یعنی بسیاري از کشورها
پـس اتخـاذ    انـد.  متناسب با شرایط خودشان بـه فکـر چنـین کـاري افتـاده      ،گذشته اتفاق افتاده است

  غدغه کشورهاي دیگر هم است. ي اقتصاد مقاومتی، دها سیاست
کشور مـا   خودهاي  زا بودن اقتصاد یعنی از دل ظرفیت است. درون زا اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون .2

جوشد و اقتصادي است که پیشرفت آن مدیون تـالش و همـت ملـت و بـا اسـتفاده از       می و مردم ما
زا بـودن اقتصـاد    ر مقـام رهبـري درون  د. البتـه از نظـ  ي مثبتی است که در کشور وجود دارها ظرفیت

خـواهیم کـه از لحـاظ     نمی توانیم و نمی گرا بودن آن نیست و از نظر ایشان ما مقاومتی به معناي درون

                                                        
 1/1/93بیانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي علیه السالم، .1
 16/6/89،کشورانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر بی .2
 در هفته دولت 1391ت دولت سال نرانی مقام معظم رهبري در جمع هیئسخ .3



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               76

 

) 53:1393(تـدبیر، 1اقتصادي، ارتباطات را با دنیا قطع کنیم؛ چون این نه ممکـن اسـت و نـه مطلـوب.    
گـرا. بـا    زا اسـت ولـی بـرون    اقتصاد باز طراحی شده است. درون اقتصاد مقاومتی با فرض یک سیستم

یـک اقتصـادي   شود و  می دیگر با قدرت مواجههاي  اقتصادهاي جهانی تعامل دارد اما با اقتصاد کشور
  ) 1393:61(تدبیر،2گرا نیست. زا است ولی درون درون

، مبـادالت  با اقتصاد جهـانی در تعامل پویا  یافته سیکی و نئوکالسیکی اقتصاد توسعهدر الگوي کال
دهد. اما وقتی در شرایطی همانند تحریم، شرایط تعامـل بـا    می اساس مزیت رقابتی شکلتجاري را بر

گرا به جهان خارج وجود  د؟ در اقتصاد مقاومتی نگاهی واقعاقتصاد جهانی محدود شده باشد چه باید کر
را از سـایر   پیشـرفته هـاي   د ماننـد فنـاوري  تواند کلیه نیازهاي خو می کند که کشور نمی دارد و فرض

ی خود را الملل در سطح بیناش  طلبانه ، کشور با بیان صحیح مواضع حقدیگر کشورها تهیه کند. ازسوي
حتیـاجی بـه در پـیش گـرفتن سیاسـت      سـازد و ا  نمـی  از امکان ارتباطات سالم با جهان خارج محروم

  .)8:1392نامه اقتصاد مقاومتی، هندارد (ویژها  زمینه ۀدر هم اییاتکپرهزینۀ خود
بنیاد است یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست. اقتصاد  اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردم .3

بودن و در  کند. البته مردمی می مردمی است با اراده مردم، با سرمایه مردم و با حضور مردم تحقق پیدا
بـودن و   قـام معظـم رهبـري بـه معنـاي لیبرالـی      ظـر م بودن ایـن نـوع اقتصـاد از ن    حقیقت خصوصی

 ریـزي،  بودن این نوع اقتصاد نیست. از نظر ایشان در این نوع اقتصاد دولت مسئولیت برنامـه  کالسیکی
هدایت و کمک را دارد. یعنی کار اقتصادي و فعالیـت اقتصـادي در دسـت     سازي، ظرفیت سازي، زمینه

کـه کسـانی بخواهنـد     نظـارتی و هـدایتی دارد. آنجـایی    لت نقـش مردم است و مال مردم است اما دو
کـه کسـانی    باید جلوي آنها را بگیرد؛ آنجـایی استفاده کنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، دولت  سوء

 ها سیاستشرایط و ایجاد تسهیل در اجراي این سازي  احتیاج به کمک دارند به آنها کمک کند و آماده
گونه که در بخش اهـداف اقتصـاد مقـاومتی بیـان      بنابراین همان .)62:1393(تدبیر، وظیفه دولت است

م سوسیالیسـتی و  شد، این نوع اقتصاد در حقیقت همان اقتصاد اسالمی است که در آن بر خالف نظـا 
عمومی و  ،بخشی است که در آن مالکیت خصوصیبخشی هستند، یک اقتصاد چند لیبرالیستی که تک

   .)56-48:1378شود (سبحانی، می به رسمیت شناخته دولتی در کنار مالیکت تکوینی
کند و اقتصـاد را   می علمی استفادههاي  بنیان است. یعنی از پیشرفت اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دانش .4

 ،بنیان اقتصادي است که بر پایـه دانـش و فنـاوري، نـوآوري     اقتصاد دانش دهد. می بر محور علم قرار
آفرینـی فناورانـه و نهاینـه شـدن      نی با تحصیالت و خالق و نیـز ارزش امتنوع، نیروي انسهاي  مهارت

  فرایندهاي علمی در تولید ملی اعم از کاال و خدمات شکل گرفته باشد.
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میـزان   ،روز در تولیـدات هـاي   نیروي انسانی، میزان استفاده از فنـاوري سازي  نظیر توانمندهایی  شاخص
توانـد بـه نـوعی از     مـی  بنیـان را  صـادرات محصـوالت دانـش    حجم تولید وبنیان،  دانشهاي  توسعه شرکت

بنیـان و   دانـش هاي  ي اخیر شرکتها سالرهبر معظم انقالب در  .این اقتصاد دانستهاي  شاخصترین  مهم
  .)2:1392 (ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، اند بنیان را یکی از ارکان جدي اقتصاد مقاومتی دانسته اقتصاد دانش

ي اقتصـاد مقـاومتی همـه    هـا  سیاسـت خود نسبت به هاي  عظم رهبري در دیدگاهکه مقام مازآنجا
بنیـان   که دانشاند  بنیان این نکته را خاطر نشان کرده گیرند، در بیان اقتصاد دانش می جوانب را در نظر

 بودن این اقتصاد به این معنی نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان اسـت و فقـط دانشـمندان   
کـارگرانی  هـاي   و مهارتها  صاحبان صنعت، تجربههاي  د نقش ایفا کنند. از نظر ایشان، تجربهتوانن می

تواند اثر بگذارد و در این اقتصاد نقش ایفـا کنـد و نقـش بسـیار      می که داراي تجربه و مهارت هستند
   مهمی بر عهده این افراد است.

داري مثل رشد، تولید ناخـالص   اقتصاد سرمایههاي  محور است. یعنی تنها به شاخص این اقتصاد عدالت .5
علمی نیست)، بلکه شاخص عدالت هاي  اعتنایی به شاخص بی معناي (اگرچه این به کند نمی ملی اکتفا

مهم در اقتصاد مقاومتی است. برقراري عدالت هاي  اعم از عدالت اقتصادي و اجتماعی یکی از شاخص
که اقتصـاد مقـاومتی   رود و ازآنجا می شمار قتصاد اسالمی بهي از اهداف مهم او از جمله عدالت اقتصاد

در حقیقت همان اقتصاد اسالمی است، لذا برقراري عدالت از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. عـدالت    
توان در دو محور رفع فقر و تعدیل ثروت خالصـه کـرد و از تحقـق ایـن دو مقولـه از       می اقتصادي را

  .)109:1378(فراهانی فرد، رود می ارشم اقتصاد مقاومتی به يها ویژگی
بلکه بـه معنـاي    ،عدالت از نظر مقام معظم رهبري نیز در این بخش به معناي تقسیم فقر نیست 

   .)64:1393(تدبیر؛1تولید ثروت و ثروت ملی را افزایش دادن است
به شرایط اقتصاد مقاومتی یک برنامه بلندمدت است و مخصوص همه شرایط اقتصادي است و اختصاص . 6

کنونی اقتصاد و شرایط تحریم ندارد. از نظر مقام معظـم رهبـري اقتصـاد مقـاومتی بهتـرین راه حـل       
مشکالت اقتصادي کشور است، اما بدین معنا نیست که این نوع اقتصاد تنها ناظر به مشکالت کنونی 

ر شرایط تحریم اقتصاد چه دله این نوع  عظماز نظر م .کشور است؛ بلکه این نوع اقتصاد مال همیشه است
ها  ) و این سیاست164:1393(تدبیر،2کند می تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمکو چه در شرایط غیر

مدت است. هم براي شرایط تحریم مفید است و هم براي دورانی که هـیچ تحریمـی   بلندهاي  سیاست
شود و یک  می د کشور بر اینها گذاشتهي بلندمدتی است که بناي اقتصاها سیاستنداشته باشیم. یعنی 
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  .)149:1393(تدبیر،1مدت و یک سیاست راهبردي استتدبیر بلند
بسته نیست کـه اگـر    ،متحجري نیستهاي  سیاست ها، انعطاف است. این سیاست اقتصاد مقاومتی قابل. 7

نـد. ایـن نـوع    نتواند آن را در خود هضـم ک  ،وجود آمد طرح جدید و راه جدیدي در دنیا بهچنانچه یک 
 2چه خط مستقیم آن نبایـد تغییـر کنـد   اگر ،تواند توسعه پیدا کند می اقتصاد از نظر مقام معظم رهبري

ي مکتب اسالم است و ازآنجاکه اجتهاد در ها ویژگیتحجر از  و عدمپذیري  انعطاف .)149:1393(تدبیر،
توانـد   مـی  باشد، اقتصاد مقاومتی نیز می اساس شرایط زمانیآن و برپذیري  پایه انعطافمکتب اسالم بر

 چه اصول اصلی آن الیتغیر است.یه شرایط و زمان تغییر یابد؛ اگرپابرپایه اجتهاد در فقه اسالم و بر

  مبانی نظري ارز
تواند  می باشد. این نرخ می نرخ ارز واقعی گویاي تفاوت بین نرخ تورم و نرخ ارز اسمی در بین کشورها اساساً

 رقابت تجارت خارجی در یک کشور باشد. اهمیت نرخ ارز واقعی براي یک بانک مرکزي به عنوان شاخص به
گردد. هر تغییري  مینرخ ارز واقعی بر سطح تعادل بانک مرکزي که آن به هدایت یک سیاست پولی بر تأثیر

ـ  انات بـر  شـود. ایـن نوسـ    مـی  مـدت  اهدر نرخ ارز واقعی منجر به ایجاد نوساناتی در جریان سرمایه در کوت
ی منتج به تغییر گذارد. تغییر در مقدار سرمایه خالص خارج می تأثیر خالص خارجی بانک مرکزيهاي  سرمایه

گردش، مدیریت نوسـانات نقـدینگی را در   بنابراین تغییر در مقدار پول در شود. می گردشدر مقدار پول در
هم  سازد که آن می الزامی وسیله بانک مرکزي هشرایط اقتصادي بواسطه مطلوبیت ابزارهاي سیاست پولی را ب

تواند بر تعـادل   می نرخ واقعی ارز همچنین .)kipici,1997,1( رود می شمار بهها  هدف نهایی تثبیت قیمت
تواند بـر   می آن نرخ ارز واقعیبر . عالوه)van Marrewijk,2005,7( گذار باشدتأثیر حساب جاري سرمایه

آنگاه:  A=C+I+G نتیجه اگرو در Y=C+I+G+(X-M)د. به این ترتیب که گذار باشتأثیر سطح تولید نیز
Y-A=X-M )van Marrewijk,2005,16 .(ها،  همچنین یک رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و سطح قمیت

  .)van Marrewijk,2005,39ذخایر پولی و سطح درآمد وجود دارد (
نـرخ ارز  مـدت  منظور تبیین رفتـار بلند  به است کههایی  مدلترین  مدل پولی تعیین نرخ ارز از اساسی

) بنـا شـده اسـت.    1978( ) و بیلسون1979( )، موسا1976( توسط فرنکلها  رود. اساس این مدل می کار به
بـدون پوشـش    ةطور پیوسته و برابري نـرخ بهـر   قراري نظریه برابري قدرت خرید بهاین مدل با فرض بر

  کند: می ر کشور الف و ب از شکل زیر پیرويکنیم که تقاضاي پول د می برقرار است. فرض
)1(           M=P+aY-br 
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)2  (        M*=P*+aY*-br* 
)3  (  R=P-P*       

نـرخ ارز   :Rنـرخ بهـره و   : r، لگاریتم درآمد ملـی  :Y : لگاریتم قیمت،P لگاریتم نقدینگی، :Mکه در آنها 
  بدون پوشش عبارت است از: ةکنیم که برابري نرخ بهر می است، همچنین فرض

)4  (           R=r-r∆ 
   جایگزین کنیم خواهیم داشت: )3مرتب کنیم و در معادله (ها  اساس قیمت) را بر2( و )1اگر معادالت (

)5  (         R=(M-M*)-a(Y-Y*)+b(r-r*)  
نـرخ بهـره و    ،اساس این رابطه افـزایش نقـدینگی  بیلسون معروف است. بر-مدل فرنکل این مدل به

 .)8:1392(شیرازي و نصراللهی، شود می کاهش درآمد ملی باعث تنزل ارزش پول ملی کشور الف

  ي اقتصاد مقاومتیها سیاستضرورت توجه به تثبیت نرخ ارز در اجراي 
از  الملـل  در مالیـه بـین   شـود. نـرخ ارز   می یالملل شامل مباحث مختلف پولی در عرصه بین الملل مالیه بین

ین متغیرهاي اقتصاد کالن است کـه تغییـرات آن   تر مهمبرخوردار است. نرخ واقعی ارز از اي  هه ویژجایگا
عنـوان   گذارد. نـرخ ارز بـه   می تأثیر ی یک کشورالملل طور گسترده بر وضعیت تراز پرداختها و قدرت بین هب

عیت اقتصـادي آن  وضـ کننـده   معیار ارزش برابري پول ملی یک کشور در برابر کشورهاي دیگر، منعکس
دلیل ارتباط متقابل  ت. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز بهسا کشور در مقایسه با شرایط اقتصادي سایر کشورها

ي اقتصادي داخلی و ها سیاسترود که  می شمار داخلی و خارجی، متغیري کلیدي به آن با سایر متغیرهاي
 نرخ ارز نیـز متغیـري اسـت کـه     ،د. در مقابلگذارن می ات بسیاري بر آنتأثیرخارجی و تحوالت اقتصادي 

میان انحراف نرخ واقعـی ارز   قرار دهد. دراین تأثیر تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهاي اقتصادي را تحت می
ـ  تعادل بلندمدت و قابل دوام، معموال عدماز سطح تعادلی  گـذارد   مـی  جـاي  ههاي شدید در اقتصاد کالن ب

آید و افزایش تقاضا بـراي ارز   می وجود هتقاضا در بازار ارز بو برابري عرضه . نرخ ارز از)169:1383(حالفی،
 .)Macdonald,2007:9( شـود  می خارجی موجب افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضا موجب کاهش نرخ ارز

بهره، سطح تولید واقعـی  هاي  ي پولی، نرخها سیاستوسیله عوامل بنیادي اقتصاد همچون  هارز بهاي  نرخ
هـا   ي پولی و سطح تولید واقعی با تغییر سطح قیمـت ها سیاستشوند.  می واقع تأثیر از تجاري موردو یا تر

  .)Hopper,1997:17( کنند می ارز را دچار نوسانهاي  نرخ
وسـیله   هکه باند  سرمایههاي  ارز اسمی همان قیمتهاي  که نرخاند  کرده تأکید 1970مدلهاي نرخ ارز از دهه 

داده بـادوام نشـان   هـاي   عنوان قیمت سـرمایه  توانند به می ارزهاي  گیرند. نرخ می قرار تأثیر تحتانتظارات آینده 
 Engle and( شـوند  مـی  هماننـد بـازار سـهام و بـورس تعیـین     اي  هشـد  دهـی  شوند که در بازارهـاي سـازمان  

West,2005:491(. اول تجـارت بـین   شـوند.   مـی  بازارهاي ارز خارجی بسته به نوع تجارت به سه دسته تقسیم
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دهـد. دوم تجـارتی کـه بوسـیله دالالن اوراق      می درصد تجارت ارز خارجی را تشکیل 80تا  60بانکی که حدود 
شـود. سـوم تجـارت ارز بوسـیله مشـتریان       می درصد مبادالت را شامل 35تا  15شود که بین  می بهادار هدایت

    .)Macdonald,3:2007( شود می املدرصد از تجارت در بازار ارز خارجی را ش 5خصوصی که حدود 
مبناي یک اقتصاد بـاز تنظـیم شـده و اقتصـاد مقـاومتی در      ي اقتصاد مقاومتی برها سیاستکه ازآنجا

دلیـل   ) و ازآنجاکه در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به61:1393(تدبیر،1شدهریزي  تعامل با جهان اقتصادي طرح
شود، الزم اسـت کـه    می ین مسائل مورد بحث قلمدادتر مهماثرات متقابل با سایر متغیرهاي اقتصادي، از 

  ي اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. ها سیاستارتباط نرخ ارز با سایر متغیرها در شرایط اجراي 
گذاري مـورد   عنوان ابزار سیاست فته و از جمله ایران، نرخ ارز بهیا در بسیاري از کشورهاي کمترتوسعه

بهـره حقیقـی   هـاي   تغییرات در رابطه مبادله خارجی، ورود سرمایه، نرخ تورم و نرخ گیرد. می استفاده قرار
دهند. با بدتر شدن رابطه مبادلـه، یعنـی    می قرار تأثیر مدت تحتنرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندخارجی، 

کاهش قیمت خارجی کاالهاي قابل صدور و افـزایش در قیمـت خـارجی کاالهـاي قابـل ورود، نـرخ ارز       
(افـزایش حقیقـی ارزش پـول داخلـی) و نـرخ ارز       حقیقی داخلی براي کاالهاي قابل صدور کاهش یافته

زش پول داخلـی). بـه ایـن    (کاهش حقیقی ار کند می حقیقی داخلی براي کاالهاي قابل ورود افزایش پیدا
eنظر از چگونگی تغییر در نسبت  ترتیب صرف  (نسبت ودسودآوري کاالهاي قابل صدور و قابل ور =

   .)4:1384(مهرآرا، کنند می قابل تجارت) در جهت مخالف یکدیگر تغییربه کاالهاي غیر
 یی که در نظام ارزي کشور سبب تنظـیم نامناسـب نـرخ واقعـی ارز و انحـراف آن شـوند،      ها سیاست

تخصـیص   کشور در بازارهـاي جهـانی،  پذیري  مانند کاهش میزان رقابتهایی  توانند از طریق مکانیزم می
سبب توقف حرکت اقتصاد و کندي رشد آن گردد. نتـایج بـرآورد    ،بهینه عوامل تولید و رواج سوداگريغیر

اقتصادي از سـالیان   ۀلعنوان یک مسئ که انحراف نرخ واقعی ارز به دهد می شاخصهاي اقتصادي نیز نشان
منفی و نامطلوبی بـر عملکـرد   دور در اقتصاد ایران وجود داشته است و به هر شکلی که محاسبه گردد اثر 

  .)186:1383(حالفی،: اقتصاد کالن و رشد اقتصادي ایران گذاشته است
 ) تراز منابع یا تحـوالت بخـش خـارجی   1384دهد (مهرآرا، می مطالعات تجربی و اقتصادسنجی نشان

، بیشـترین  عنوان متغیر پیشـرو  نسبت به تولید ناخالص داخلی) به (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی
کـه   ارز حقیقی و اسـمی داشـته اسـت، درحـالی     سهم را در نوسانات سایر متغیرهاي دستگاه از جمله نرخ

و شاخص تعرفه وري  پولی و مالی، رشد بهرههاي  وارد بر سایر متغیرها همانند موقعیت سیاستهاي  تکانه
  کنند. می سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا

ها  باشد. تورم که افزایش مداوم سطح عمومی قیمت می د کشور ما پدیده تورمیکی از مشکالت اقتصا

                                                        
 1/1/93بیانات مقام معظم رهبري .1
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همواره در  رود. می شمار جمله حادترین مشکالت اقتصادي به و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول است از
ز و یکـی ا اند  با مشکل باال بودن نرخ تورم مواجه بودهها  توسعه اقتصادي پس از انقالب، دولتهاي  برنامه

همواره کاهش نرخ تورم بوده است. کنتـرل تـورم یکـی از اهـداف      ها، اقتصادي دولتهاي  اهداف برنامه
مثبـت   تـأثیر  دلیـل  . بـه ي ابالغی اقتصاد مقاومتی)ها سیاست 23(بند  آید می اقتصاد مقاومتی نیز به شمار

قیمـت مـواد   کننـده   عوامل تعیینین تر مهمنوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم و نیز به دلیل اینکه نرخ ارز جزء 
رود و با توجـه بـه وابسـتگی     می شمار و کاالهاي نهایی بهاي  هتجهیزات سرمای اي، اولیه، کاالهاي واسطه

مـؤثر   فشـارهاي تـورمی  گیـري   رسد نوسانات نرخ ارز درشکل می نظر االي تولید و مصرف به واردات، بهب
و  الملـل  بیان شده باید گفت توجه به شاخصهاي مالیه بـین ). با توجه به موارد 62-61:1381(پیرایی، باشد

  به تحقق اقتصاد مقاومتی نماید.اي  هتواند کمک ویژ می از جمله نرخ ارز
تواننـد   مـی  مبادلـه  مبادله به غیرقابـل  بر قیمت نسبی کاالهاي قابل تأثیر آن نوسانات ارزي بابر عالوه

. )100:1384(مزینـی،  آن هم اثرات درآمـدي ایجـاد کنـد    دنبال داشته باشند و پیرو تورمهاي بخشی را به
ش نرخ ارز اسـت.  صورت افزایران حاکی از افزایش کسري جاري درسنجی براي اقتصاد ایمدلهاي اقتصاد

ناپذیر بـودن آن و همچنـین نیـاز صـنایع کشـور بـه        دلیل چسبندگی واردات و کشش در بخش واردات به
و نیـاز کـل کشـور بـه واردات محصـوالت      اي  هیه و کاالهاي واسـط مواد اول اي، واردات کاالهاي سرمایه

 سهم ناچیزي از واردات با تضعیف پـول کـاهش   ،دیگر عبارت یابد و به نمی کشاورزي حجم واردات کاهش
دهـد کـه    مـی  نفت و گاز تشکیلهاي  قسمت عمده صادرات کشور را فرآورده ،یابد. در بخش صادرات می

 طرف تورم را شـتاب  است. بنابراین افزایش نرخ ارز ازیکدالر  از نرخ ارز واین بخش از صادرات، مستقل 
  .)128(برومند جزي، دیگر موجب بدتر شدن تراز حساب جاري گردیده است بخشد و ازطرف می

  تحوالت ارزي در ایران
حالت صـعود   دهد که همواره نرخ ارز در بازار آزاد ایران در می نمودار سیر تحوالت نرخ ارز در ایران نشان

ریـال تـا قبـل از     70به حدود  1320ریال در سال 15دهد نرخ ارز بازار آزاد از  می بوده است. آمارها نشان
نـرخ ارز بـازار    1370تـا   1357ریال) از سال  76تا  71تا انقالب بین  1333انقالب رسیده است. (از سال 

ریـال در سـال    60نرخ ارز بـازار رسـمی از   ریال رسیده است. این در حالی است که  1420به  100از  آزاد
رسمی بوده است.)  برابر ارز 21ارز آزاد  1370تغییر یافته است. (در سال  1370ریال در سال  68به  1357

با سیاست بانک مرکزي مبنـی بـر    ي تعدیل اقتصادي و همزمانها سیاستدلیل اجراي  به 1371در سال 
شـدت   نرخ ارز بـه پذیر  انعطاف نرخی نسبتاً با نظام تکنرخی چند و جایگزینی نظام کردن نرخ ارز نرخی تک

درصدي مواجه شده و از 2032باره با رشد  نرخ ارز بازار رسمی به یک ) و14:1392(شیرازي، افزایش یافت
   ریال بوده است. 1490برابر1371ریال افزایش یافته است. نرخ بازار آزاد ارز در سال  1420ریال به  68
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 ریال بوده اسـت. نـرخ ارز   1750ریال و نرخ ارز بازار رسمی  7920به  1380نرخ ارز بازار آزاد در سال 
  ریال در بازار آزاد رسیده است.  35000به  1391ریال و در سال  19000به  1390در سال 

نامـه دوم  بار در هنگـام اجـراي بر   شدت دچار نوسانات شده است. یک س از انقالب دو بار بازار ارز بهپ
توسعه اقتصادي و دیگري در هنگام اجراي پنجم توسعه اقتصادي بوده است. اولین نوسانات شـدید نـرخ   

نـرخ ارز  سازي  ي تعدیل اقتصادي و آزادها سیاستدلیل اجراي  اد بهبوده که نرخ ارز بازاد آز 70ارز در دهه 
) در طـول ایـن   1386.(شـیخیانی، رسیده است 1378ریال در سال  8630به  1378ریال در سال  2620از 

برابر نرخ بازار رسمی بـوده  5نرخ بازار آزاد  1378ریال بوده است. در سال  1750مدت نرخ ارز بازار رسمی 
ریال در بازار آزاد بوده که در در پایان برنامـه اول   1200نرخ ارز در ابتداي اجراي برنامه اول توسعه  است.

ل رسیده است. بیشترین افزایش نرخ رشد ساالنه مربـوط بـه سـال    ریا 1800به  1372توسعه یعنی سال 
  درصد افزایش قیمت داشته است.  53بوده که نرخ ارز نسبت به سال قبل 1374
اقتصادي کشور توسط دشمن بوده که موجب شده هاي  به دلیل تحریم دومین نوسان شدید نرخ ارز، 

رسـمی بـه   ریـال در بـازار غیر   10500سال از  2در طول مدت  1391تا  1390ي ها سالنرخ ارز در طول 
  شود.)  می اسفند ماه مالحظه 15. (در جدول زیر نرخ ارز در برسدریال  35000

درصـد بـوده اسـت، نـرخ      19سـاالنه   1391تا  1358با وجود اینکه متوسط رشد قیمت دالر از سال 
ریختگـی   هـم  ل اثرات تحریم و بـه و سال، به دلیدر مدت د 1391تا  1390متوسط ساالنه نرخ ارز از سال 

    .)2:1392چی، کوزه (آمارها برگرفته از: درصد بوده است 83بازار ارز 
  ارزي در کشور عبارتند از:هاي  بحرانهاي  برخی از دالیل و ریشه

 ي متوالیها سالبیش از حد پول ملی و تعدیل نشدن مناسب نرخ ارز براي گذاري  ارزش. 1
 ...و بانکی و نفتیهاي  اثرات تحریم. 2
 حمالت سوداگرانه به بازار ارز در سایه نقدینگی فراوان. 3
 نامناسب پولی و مالیهاي  سیاست. 4
 مدیریت نامناسب بازارهاي کاالیی و تجارت خارجی. 5
کسري شدید بودجه بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتی و اتکاي شدید بودجه دولـت بـه درآمـدهاي    . 6

 )  1:1392چی، (کوزه نفتی و بزرگ شدن آن
کاالهاي داخلی نسبت به کاالهـاي خـارجی   پذیري  نتیجه کاهش سطح رقابتباال بودن نرخ تورم و در. 7

 به دلیل تفاوت قیمت
 )78:1386(شیخیانی، به درآمدهاي نفتی وابستگی قیمت دالر. 8
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  جدول نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ایران
نرخ   سال

  رسمی
بازار 
نرخ   سال  آزاد

  رسمی
بازار 
نرخ   سال  آزاد

  تعادلی
بازار 
  آزاد

1320  -  15  1370  68  1420  1387  12040  9660  
  10000  13350  1388  1490  1450  1371  70  70  تا انقالب1333

1357  
 60از
  90تا

100  1372  1650  1800  1389  14860  11000  
1360  270  1373  1750  2620  1390  16510  18550  
1365  740  1375  1750  4440  1391  18230  24600  
  24957    1392نیمه اسفند  7920  1750  1380  960  1367
  26936    1393آذرماه  9920  1002  1385  1200  70  1368

  : سایت بانک مرکزي1392-  93و سال و 472:1392: نژادموسوي،1391تا 1385و از ازسال  2:1392از: کوزه چی،1380تا سال  منابع:
  

  
  در بازار آزاد ایراننمودار سیر تحوالت نرخ ارز 

  ي ارزي در اسالمها سیاست
ین ابـزار  تـر  مهمعنوان  د اسالمی، ماهیت دینی داشته و بهعنوان مکمل اقتضایی اقتصا اقتصاد مقاومتی، به

ت؛ کنیم، تصور ما نوعی از اقتصاد اسالمی اس می حکومت اسالمی است. وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی
مادي، معیشت و معنویـت  هاي  بینی توحیدي و الهی دارد و شامل مقوله انیعنی اقتصادي که ریشه در جه

ي اقتصاد مقـاومتی و راهکارهـاي اجـراي آن    ها سیاستبه همین دلیل یکی از راههاي دستیابی به  است.
  .)1391:537(محمدزاده، ي اقتصاد اسالمی استها سیاستتمسک به 

اسالم، در روابط با بیگانگان است؛ زیـرا در روابـط   در اقتصاد اسالمی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی 
هـم اکنـون وابسـتگی سیاسـی بسـیاري از       انـد.  هم پیوسته ناسبات اقتصادي و سیاسی بسیار بهخارجی، م
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کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادي آنهاست، به این سبب یکـی از اهـداف اقتصـاد اسـالمی     
یگـر از اهـداف اقتصـاد اسـالمی،     یکـی د  .)194:1379ه،(پژوهشـکد  حفظ حاکمیت سیاسی اسالم اسـت 

وابستگی اقتصادي و حفظ استقالل است. معناي استقالل، غیر از خودکفایی است. خودکفایی به ایـن   عدم
مین کند و نیازي بـه وارد کـردن کـاال از خـارج نداشـته      تأ است که یک جامعه، همه نیازمندیهاي خود را

رخـی  است. یک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتیاج به وارد کردن ب باشد؛ اما استقالل اعم از این
آوردن دادن و سـرفرود  بـاج  مین این نیاز، تکیه بر سایر جوامع ندارد و ناگزیر بهکاالها داشته باشد، اما در تأ

سـتاند.   مـی  دهـد و تولیـدات دیگـران را    مـی  نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصـوالت خـود را  
مکـن اسـت کشـوري بـا سـایر جوامـع       ین معناي استقالل، غیر از روابط اقتصادي با خارج است؛ مهمچن

  .)200:1379(پژوهشکده، ستد بازرگانی داشته باشد، بدون اینکه استقالل خود را از دست بدهددادو
ل و پرداختهاي خارجی و تثبیت ارزش پـو ها  از جمله اهداف سیاست پولی، ایجاد تعادل میان دریافت 

بـر بـروز    طور مداوم دچار کسري باشد، عالوه هملی است؛ زیرا هر گاه حساب تراز پرداختهاي یک کشور ب
رفتن اعتبار  روي سطح قیمتها، موجب کاهش و ازبین اختالالتی در متغیرهاي درونی اقتصادي مانند اثر بر

 سـتگی اقتصـادي را فـراهم   آن کشور و ایجاد مشکل در روابط تجاري با سایر کشورها شده و موجبات واب
 ها سیاستکه یکی از اهداف نظام اقتصادي اسالم، حفظ استقالل اقتصادي است، بنابراین سازد. ازآنجا می

لحـاظ مـاده یـک قـانون      همـین  . به)115:1378(فراهانی فرد، تعادل در این حساب باشدکننده  مینباید تأ
فظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهـا  بانکی جمهوري اسالمی، یکی از اهداف نظام بانکی را ح

  .)135:1376(ابراهیمی، داند می و تسهیل مبادالت بازرگانی
امام علی علیه السـالم خطـاب    23نامه  البالغه نهجدر خصوص بخش خارجی در اقتصاد اسالمی، در 

بپذیر، و آنها را به نیکوکاري سفارش مرا نسبت به بازرگانان و صاحبان صنایع « فرمایند: می به مالک اشتر
باشند و بازرگانـانی   می یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن ،سفارش کن، بازرگانانی که درشهر ساکنند

آورنـدگان وسـایل زنـدگی و    ه آنان منـابع اصـلی منفعـت، و پدید   ککنند، چرا می که با نیروي جسمانی کار
) در 581:1379 ،البالغـه  نهـج ( »باشـند،  مـی  ست و دشـوار دورندگان وسایل زندگی از نقاط دورآسایش و آ
عنـوان یـک    و بدین معناست که تجارت بهاند  در یک ردیف ذکر شدهکنندگان  بازرگانان و تولید اینجا اوالً

کننده  بازرگانان را جلب شود. ثانیاً می کار تولیدي و مفید بوده و منافع حاصل از آن درآمد تولیدي محسوب
ها،  کند که با سرمایه خویش از نقاط دوردست، ثروت را به خشکی می ه ازدیاد ثروت معرفیمنفعت و وسیل
یکی از مصادیق منفعـت و   .)279:1360(صدر، کشانند می هاي داخل قلمرو اسالمی ها و کوه دریاها، دشت

هـاي  سـت. واردات کاال ا ثروت جذب شده توسط بازرگانان ارزآوري ناشی از صادرات کاالها توسـط آنهـا  
  شود. می مورد نیاز هم در حقیقت یک نوع ثروت محسوب

شود اسالم همواره به تعادل توجه دارد. دین اسالم در بخش خارجی  می گونه که مالحظه پس همان 
 دهد و خواستار تعـادل در تـراز پرداختهـا    می اقتصاد، صادرات و واردات را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار
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در تعـادل  هـا   شود که تراز پرداخـت ریزي  طرحاي  هدر کشور اسالمی باید به گوني ارزي ها سیاستست. ا
  کند.  می باشد و این تعادل باشد که نرخ ارز را تعیین

  از نظر مقام معظم رهبري الملل رفت از مشکالت اقتصاد بین راههاي برون
هدایت سیل  ،از تولیدات داخلحداقل رساندن نیاز کشور به ارز و حمایت  مدیریت و تنظیم واردات براي به

اتخاذ راهبرد انقباض بودجه و  ،هاي سوداگري در اقتصاد نقدینگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه
کار و و ولد نوآورانه جهت بهبود فضاي کسبکارهاي مو کسب ها، گذاري مدیریت هزینه در کشور با اولویت

ي اقتصاد مقاومتی است ها سیاستاز جمله  زداییو انحصار هاي مردمی ا جلب مشارکتایجاد محیط رقابتی ب
  ی شود. الملل تواند باعث بهبود وضعیت مالی و پولی اقتصاد کشور در عرصه بین می که

از نظر مقام معظم رهبري پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتـى  
رفت از مشـکالت   . بنابراین آنچه باعث برون)6/9/93(بیانات  دکه یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دار

توانـد شـود یکـی افـزایش      می و از جمله بهبود و ثبات وضعیت نرخ ارز در بازار الملل اقتصاد در سطح بین
و در نتیجه افزایش قدرت رقابت قیمتی با کاالهاي خـارجی  ها  تولید است که موجب کاهش سطح قیمت

تواند موجب بهبود وضعیت  می سطح واردات است که با کاهش خروج ارز از کشوراست و دیگري کاهش 
 تراز تجاري کشور و تقویت پول ملی شود.

اقتصـادي تحمیلـی دشـمن    هاي  یکی از دالیل مهم نوسانات بازار ارز در برنامه پنجم توسعه، تحریم
عیار  تا امروز، تبدیل به جنگ تمام 90 از حدود زمستان سال ها تحریماز دیدگاه مقام معظم رهبري،  است.

  .)29/12/93( شده است اقتصادي
نماینـد کـه    مـی  دانـد. ایشـان توصـیه    می تحریم را اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبري عالج مسئلۀ

  .)16/4/93(بیانات شودریزي  برنامهها  اقتصادي باید با فرض ماندن تحریمهاي  برنامه
از نظـر   له پیشرفت علمی کشـور اسـت.   دن تحریم نیز از نظر معظمبین بر مدت براي از راهکار کوتاه

 هـا  تحـریم ایشان، با نگاه علمى به مسائل کشور، و توجه به علم، و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزى 
ـ    بنیان یکى از اساسى ى دانشها شرکتاثر خواهد شد و ایجاد و تقویت  بى اقتصـاد  ۀ تـرین کارهـا در مقول

  .)11/4/93(بیانات مقاومتى است
برخی از راهکارهایی که بـراي  در بخش تحوالت نرخ ارز برخی از دالیل انحرافات بازار ارز بیان شد. 

  رفت از این انحرافات از نظر مقام معظم رهبري پیشنهاد شده عبارتند از: برون
گـویی   کشور با هدف پاسخ گویی به نیازهاي اقتصاد جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخ اصالح و تقویت همه. 1

 )20/12/93ي کلی اقتصاد مقاومتیها سیاست 9(بند  به نیازهاي ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی
فسـادزا در  هـاي   و زمینـه  هـا  فعالیـت آن و جلـوگیري از اقـدامات،   سـازي   اقتصاد و سـالم سازي  شفاف. 2

 )20/12/93اقتصاد مقاومتیي کلی ها سیاست 19.. (بند .پولی، تجاري، ارزي وهاي  حوزه



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               86

 

) [افـزایش  10/2/93( زایـی اقتصـاد   از توان داخلی و با نگاه بـه درون افزایش رشد اقتصادي با استفاده . 3
 ی]الملل سطح تولید و افزایش قدرت رقابت در بازارهاي بین

 ) [جهت افزایش صادرات]10/2/93( حضور قدرتمند در بازارهاي جهانی با کمک دولت. 4
). [جهت کاهش سـطح تـورم و افـزایش تولیـد و افـزایش قـدرت رقابـت        1/1/93( وري یش بهرهافزا. 5

 کاالهاي داخلی]
[افزایش تولید، کاهش سطح تورم داخل نسبت به خارج و افـزایش   )1/1/93( تولیدهاي  کاهش هزینه. 6

 صادرات]
) و 20/12/92( نفتیهاي  هحداقلی از فروش نفت خام و فروش فرآورد کاهش وابستگی به نفت؛ استفاده. 7

  )1/1/90( نفتیافزایش صادرات غیر
 ) 23/2/93( و فعال کردن آنهاها  شناسایی ظرفیت. 8
گرایـی، تقویـت درونـی     بـرون  [الزمـه  )16/4/93( توجه به بخش صنعت و معدن جهت خروج از رکود. 9

 اقتصاد از طریق خروج از رکود است.]
  )16/4/93( حمایت دولت از بخش کشاورزي.. 10
 )19/1/89( رفتن به سمت صادرات و پیدا کردن بازارهاي صادراتی توسط دستگاههاي دولتی. 11
[جهت افزایش سطح رقابت کاالهـاي داخلـی و    )16/6/89( افزایش مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی. 12

 افزایش صادرات]
 بند ابالغ فرمودند. 24را در  ي کلی اقتصاد مقاومتیها سیاست 1392اسفند  20مقام معظم رهبري در 
  عبارتند از: الملل در زمینه مالیه بین ها سیاستبرخی از اهداف ابالغ این 

کاهش وابستگی به نفت، کاهش وابستگی تولید به خـارج،   ثبات ارزي، ثبات بازارهاي مالی و بورس،
تجاري، دیپلماسـی  قطع وابستگی مصرف به خارج، تحرك تجاري، تنوع تولیدي و تجاري، کاهش تمرکز 

نوآوري، توسعه صادرات، ایجاد بازارهـاي جدیـد،   سازي  اقتصادي، تسهیل تجاري، تحرك تجاري، تجاري
بنیان، گسترش سهم در بازارهـاي   ازار صادراتی، صادرات خدمات دانشخلق مزیت صادراتی، پایداري در ب

 رشـد صـادرات غیرنفتـی    صـادراتی و هـاي   تنوع در پیونـدهاي تجـاري، توسـعه خوشـه     هدف صادراتی،
  )111:1392(سیف،

  ):117:1392(تدبیر، کند عبارتند از می ي کلی اقتصاد مقاومتی که این اهداف را دنبالها سیاستبندهاي 
منظور ارتقـاي جایگـاه جهـانی     اماندهی نظام ملی نوآوري بهبنیان،... و س . پیشتازي اقتصاد دانش2بند

دستیابی بـه رتبـه اول اقتصـاد    بنیان و  صوالت و خدمات دانشد و صادرات محکشور و افزایش سهم تولی
  بنیان در منطقه دانش

ویژه در اقالم وارداتـی) و اولویـت دادن بـه     (به و کاالهاي اساسیها  افزایش تولید داخلی نهاده. 6بند
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بـا هـدف کـاهش    وارداتـی  مین کاالهـاي  راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي تأتولید محصوالت و خدمات 
  وابستگی به کشورهاي محدود و خاص

جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسـب ارزش افـزوده و بـا خـالص      حمایت همه .10بند
  ارزآوري مثبت، از طریق:

 هاي الزم تسهیل مقررات و گسترش مشوق -
 گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهاي مورد نیاز  -
 خارجی براي صادراتگذاري  تشویق سرمایه  -
 تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتیریزي  برنامه  -
 ویژه با کشورهاي منطقه ی پیوندهاي اقتصادي با کشورها بهبخش دهی بازارهاي جدید و تنوع شکل  -
 وکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده از ساز -
 درات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صا  -

پیشـرفته،  هـاي   فناوري انتقالمنظور  اطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور بهتوسعه حوزه عمل من .11بند 
  مین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارجخدمات و تأگسترش تسهیل تولید، صادرات کاال و 

  حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: درآمدپذیري  مقابله با ضربه .13بند
 انتخاب مشتریان راهبردي -
 ي فروشها روشایجاد تنوع در  -
 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -
 افزایش صادرات گاز -
 افزایش صادرات برق -
 افزایش صادرات پتروشیمی -
 نفتیهاي  افزایش صادرات فرآورده -

 تأکیداثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و  منظور ذخایر راهبردي نفت و گاز کشور بهافزایش  .14بند
  ي تولید نفت و گازها ظرفیتبر حفظ و توسعه 

افزایش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهاي داراي  .15بند 
  نفتی هاي  وردهدرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآبازدهی بهینه و باال بردن صا

فزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منـابع حاصـل از صـادرات نفـت و گـاز تـا قطـع        ا .18بند
  وابستگی بودجه به نفت

و بسـیج  سـازي   ي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگها سیاستدولت مکلف است براي تحقق  .22بند
  پویاي همه امکانات کشور اقدامات زیر را معمول دارد:
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- ... 
 افزایش هزینه براي دشمنتحریم و هاي  رصد برنامه -
نگـام در  ه سریع و به ،ي واکنش هوشمند، فعالها طرحمدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه  -

 برابر مخاطرات و اختاللهاي داخلی و خارجی 

  گیري   نتیجه
ین ابـزار  تـر  مهمعنوان  د اسالمی، ماهیت دینی داشته و بهعنوان مکمل اقتضایی اقتصا اقتصاد مقاومتی، به

ي اقتصـاد مقـاومتی و   هـا  سیاسـت حکومت اسالمی است. به همین دلیل یکی از راههـاي دسـتیابی بـه    
  ي اقتصاد اسالمی است. ها سیاستراهکارهاي اجراي آن تمسک به 

کـه یکـی از   مله اهداف اقتصاد اسالمی اسـت. ازآنجا حفظ حاکمیت سیاسی و استقالل اقتصادي از ج
ي اقتصـادي بایـد   هـا  سیاسـت م، حفـظ اسـتقالل اقتصـادي اسـت، بنـابراین      اهداف نظام اقتصادي اسال

  تجاري و در نتیجه تثبیت ارزش پول ملی باشد. تعادل در حسابکننده  مینتأ
ین مسـائل  تر مهمدلیل اثرات متقابل آن بر سایر متغیرهاي اقتصادي، از  در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به

از ایجـاد انحـراف نسـبت بـه مسـیر       م نرخ ارز واقعی و جلوگیريتنظی شود. مسئلۀ می مورد بحث قلمداد
دلیل اتخاذ  توسعه است. اقتصاد ایران نیز به ئل اساسی و پیچیده در کشورهاي درحالتعادلی در آن، از مسا

بـوده  اي  هلي ارزي متنوع، دچـار چنـین مسـئ   ها سیستمآن استفاده از  تبع ي گوناگون ارزي و بهها سیاست
 یی که در نظام ارزي کشور سبب تنظیم نامناسـب نـرخ واقعـی ارز و انحـراف آن شـوند،     اه سیاستاست. 

ور در بازارهـاي جهـانی، تخصـیص    کشپذیري  مانند کاهش میزان رقابتهایی  توانند از طریق مکانیزم می
  بهینه عوامل تولید و رواج سوداگري، سبب توقف حرکت اقتصاد و کندي رشد آن گردد. غیر

مقاومت اقتصـادي و  هاي  یی که با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخصها سیاستین رت مهمیکی از 
زا، پیشرو  ساز و مولد، درون پذیر، فرصت داز بیست ساله با رویکردي انعطافدستیابی به اهداف سند چشم ان

، الزم هـا  سیاستگرا بودن این  قتصاد مقاومتی است. به لحاظ بروني اها سیاستگرا ابالغ گردیده،  و برون
 هـا نـرخ ارز   ی نیز در آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از ایـن شـاخص  الملل هاي کالن بین است که شاخص

آن بر متغیرهاي اقتصادي همانند رشد، تورم و تراز تجاري الزم اسـت مـورد    تأثیر باشد که با توجه به می
  توجه جدي قرار گیرد. 

ـ  هـا  سیاسـت  گانه 24از بندهاي  22و 18و 15و 14و 13و 11و 10و 6و 2بندهاي  طـور   هي ابالغـی ب
  پرداخته است.  الملل مستقیم به عملکرد بخش پولی بینمستقیم یا غیر

 اقتصادي تحمیلی دشمن است.هاي  یکی از دالیل مهم نوسانات بازار ارز در برنامه پنجم توسعه، تحریم
  عیار اقتصادي تا امروز، تبدیل به جنگ تمام 90 از حدود زمستان سال ها تحریماز دیدگاه مقام معظم رهبري، 
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ــد مــی تحــریم را اقتصــاد مقــاومتی مقــام معظــم رهبــري عــالج مســئلۀ .)29/12/93( شــده اســت  دان
مدت براي از بین  و راهکار کوتاهریزي  برنامهها  مدت براي از بین بردن تحریم. راهکار بلند)16/4/93(بیانات

از نظر ایشان، با نگاه علمى به مسائل کشور، و  پیشرفت علمی کشور است.بردن تحریم نیز از نظر معظم له 
اثـر خواهـد شـد و ایجـاد و تقویـت       بـى  هـا  تحـریم توجه به علم، و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزى 

  .)11/4/93(بیانات اقتصاد مقاومتى استۀ ترین کارها در مقول بنیان یکى از اساسى ى دانشها شرکت
 مربوط الملل بندهایی که به بخش پولی بین ویژه بهگانه اقتصاد مقاومتی و  24ندهاي اجراي صحیح ب

ـ  اقتصادي، موجب بهبود وضـعیت پـول بـین   هاي  کردن تحریم تأثیر بی تواند عالوه بر می شود، می ی الملل
 شود.  الملل زنی کشور در بخش اقتصادبین ی و افزایش قدرت چانهالملل کشور، افزایش سطح ارتباطات بین

  منابع  
 ، قم، تابستان ؛ دفتر تبلیغات اسالمی؛ چاپ اولصرافی ،بانک پول،؛ )1376( حسینابراهیمی، محمد

اثرکسـري بودجـه و نـرخ ارز بـر کسـري حسـاب جـاري تـراز         « ،برومند جزي، شهزاد و آزادمهر کهـرام 
 .129-113صص ؛ پژوهشنامه اقتصادي؛»پرداختهاي خارجی ایران

؛ چاپ سوم؛ تهران: سـازمان مطالعـه و تـدوین    مبانی اقتصاد اسالمی ؛)1379( دانشگاهپژوهشگاه حوزه و 
 کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

؛ »مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تـورم در ایـران  « )؛1381( کوروش پسندیده و حسین پیرایی، خسرو
 م پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی؛ سال اول؛ شماره چهار

 86؛ سال نهم؛ شماره)1392( بیرتد
  87شماره  ،؛ سال دهم)1393( تدبیر

ــید ــینی، س ــالمی   « )؛1391( محمدحس ــاد اس ــاه اقتص ــود از نگ ــب س ــدف کس ــا ه ــی ب ــه دارای    ؛»مبادل
 بازارهاي مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسالمی؛ دانشگاه ارومیـه ؛ هاي  مقاالت همایش چالش مجموعه

 138-127صص
انحراف نرخ ارز واقعی و رشـد اقتصـادي   « )؛1383( علیرضا اقبالی و ریحانه گسکري حالفی، حمیدرضا و
 187-167صص پژوهشنامه اقتصادي؛ ،»در اقتصاد ایران

 سال پنجم؛ کارآگاه؛ دوره دوم؛ ؛»مقاومت اقتصادي در پرتو اقتصاد مقاومتی«)؛ 1391( الدین خلیلی، حسام
  43-24صص ؛20شماره 

  البالغه نهج )؛1379( دشتی، محمد
(به ضمیمه گزارش همـایش   ویژه نامه اقتصاد مقاومتی )؛1392( پژوهشی و فناوري سازمان بسیج علمی،

 چاپخانه روزنامه جوان ملی نفت و توسعه اقتصادي)؛
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 تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیـه السـالم؛   مؤسسه؛ سیماي اقتصاد اسالمی)؛ 1378( سبحانی، جعفر
 چاپ اول

؛ فصـلنامه  »ي کلی اقتصـاد مقـاومتی  ها سیاستسازي  بر نقشه راه پیادهاي  همقدم«)؛ 1392( داد سیف، اهللا
 61مطالعات راهبردي بسیج؛ سال شانزدهم؛ شماره 

اقتصـاد مقـاومتی جمهـوري     الملـل  راهبردهاي تجـارت بـین  « )؛1392( اکبر حافظیه داد؛ و علی سیف، اهللا
 60ردي بسیج؛ سال شانزدهم؛ شماره؛ فصلنامه مطالعات راهب»اسالمی ایران

؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه ي پولی بر اشتغال در ایرانها سیاست تأثیر )؛1386( حمزه شیخیانی،
 مفید

نرخ ارز در ایـران: از تئـوري   بینی  پیشپولی و هاي  مدل«)؛ 1392( شیرازي، همایون و خدیجه نصرالهی 
 24-5؛ صص 4مالی و اقتصادي؛ سال اول؛ شماره هاي  ؛ فصلنامه سیاست»تا شواهد تجربی

 ، تهراناسالمی جلد دوم؛ اسپهبدي؛-ع ؛ ترجمه:اقتصاد ما)؛ 1360( باقرصدر، محمد
؛ پژوهشـکده فرهنـگ و اندیشـه    »پولی در بانکداري بدون رباهاي  سیاست«)؛ 1378( سعید فرد، فراهانی 

 ، قم انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی چاپ اول؛ اسالمی؛
هـاي   ؛ همـایش اسـتراتژي  »گذار بر آنتأثیر بررسی تحوالت بازار ارز و عوامل«)؛ 1392( چی، هادي کوزه

 مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف ؛1392در سال گذاري  سرمایه
بررسی اهمیت مالیاتهاي اسالمی در «)، 1391( زاده و احمد عباسمحمد احمدي  محمدزاده، یوسف و علی

پـیش نیازهـا و    مقاالت پنجمین همایش مالیاتهاي اسالمی: ؛ مجموعه»تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 547-517الزامات مالی دولت اسالمی؛ صص 

؛ فصـلنامه  »اثر تغییرات نـرخ ارز بـر بخـش تجـاري کشـور     «)؛ 1384( مزینی، امیرحسین و کاظم یاوري
 100-89صص ؛14ي اقتصادي؛ شماره ها پژوهش

سایت جهـاد   ؛»آن در اقتصاد ایرانکننده  نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین« )؛1384( حسنمهرآرا، م
 www.sid.ir دانشگاهی؛

تغییرات نرخ ارز رسـمی و تعـادلی در   اي  هبررسی مقایس«)؛ 1391( و بهار حافظی محسنسید موسوي،نژاد
مقاالت همایش ملی بررسی و تبیین  مجموعه ؛»(مطالعه موردي اقتصاد ایران) شرایط اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد مقاومتی؛ دانشگاه گیالن
Engle, Charles, and Kenneth D.West (2005), Exchnage rates and fundamentals, 

Jornal of Political Economy, Vol.113, No3, The University of Chicago, pp485-
517 

Hopper, Gregory P (1997), What determines the exchange rate: Economic factors or 
Market sentiment?, Federal Reserve Bank of Philadelphia, pp17-29 

Kipici, Ahmet N,and Mehtap Kesriyeli (1997), The real exchange rate definitions 



  91               هاي اقتصاد مقاومتی در تثبیت نرخ ارز بررسی نقش اجراي سیاست

 

and calculations, Research Department, Ankara 
Macdonald, Ronald (2007), Exchange rate Cconomics theories and evidence, 

Routledge, London and New York 
Van Marrewijk, Charles (2005), Basic Exchange rate theories,centre for 

international Economic studies,University of Adelaide Adelaide 5005 Australia 
http://bayanbox.ir/id/info 
www.cbi.ir 
www.khameni.ir 
 

   



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               92

 

  
 



 

93  

 
  

 ،رانیج.ا. ا یصادرات صنعت بخش بر ارز نرخ راتییتغ تأثیر یبررس
  یاقتصاد مقاومتهاي  استیدر س ییبرونگرامنظور تحقق  به

  *یکارین یصادق يمهد

  دهیچک
و صادرات  یدات صنعتیرونق تول ،اقتصاد ینسب يمتهایق بر يارز نوسانات اثر یبررس ر،یاخ يها سالدر
 نیا یبررس به مقاله نیا .است شده برخوردار ییسزا هب تیاهم از ياقتصاد اتیادب رد یو صنعت ینفتریغ

مـدت و  بر نرخ ارز در بلندمؤثر  ن نرخ ارز و عواملییتعهاي  هیشناخت نظر .پردازد می اقتصاد رد موضوع
 ینفترید و صادرات غیرا بر بخش تول یرات احتمالییات تغتأثیردر جهان  يج ارزیراهاي  با نظام ییآشنا

و  ینفتریصادرات غاهش نرخ در روند کا ی شیافزا ،هستند آن انگریب جینتا .سازد می مشخص یو صنعت
ال  و داخلـی  منـابع وري  بهـره  افـزایش  ين راسـتا راهبردهـا  یـ در ا .گذار استتأثیر یصنعت کـردن  فعـ 

 و نفـت  درآمـدهاي  به اتکا کشور؛ کاهش تولیديهاي  تقویت بنیان منظور به نشده استفادههاي  ظرفیت
 بخشی اثر کاهش هدف با صادرات منظور به صرفاً کاالهایی ؛ تولیدغیرنفتی  صادرات توان افزایش و گاز

 مناسـب هـاي   سیاسـت  ؛ اتّخاذکند می محدود را غیرنفتی صادرات داخلی جانب تقاضاي از که نوساناتی

 نمـودن  دیـ مق و دولـت  ارزي يهـا  سیاسـت ردن کـ  شـفاف  جملـه  از ارز؛ نـرخ  نوسانات کاهش جهت

 در مالی و پولی ابزارهاي از استفادهشده؛  اتّخاذ يها سیاستمستمر  و صحیح اجراي به گذاران سیاست

  ثمر واقع شود.تواند مثمر می سلف گسترش بازارهاي و ایجاد جمله از ارز نرخ ریسک کاهش جهت
  .ی، صادرات صنعتینفتریصادرات غ ،بخش صنعت ي،ارزهاي  نرخ ارز، نظام ها: واژهکلید

  مقدمه
کـه در داخـل و خـارج از مرزهـاي     هایی  واکنشواسطه  از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز بهبه عقیده بسیاري 

ین متغیر در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام تر مهمانگیزد،  می اقتصادي یک کشور بر
 یاتیح و مهم يها بخش و تجارت از تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. صنعت می ارزي صحیح و منطقی

 ياقتصـاد  و یاسـ یس یاجتمـاع  روابـط  بـر  یتـوجه  ات قابلثیرتأ هک گردد می محسوب شورک هر اقتصاد
 قـرار  جوامـع  ثرکا اهداف وجز توسعه، و رشد منظور آن به به توجه دارد، لذا يشورک برون و يشورک درون

 يریگیپ بخش نیا توسعه قیطر از را يتوسعه اقتصاد و رشد هک ستا ها سال زین ما شورکدر  است. گرفته

                                                        
 رشته مدیریت راهبردي دانشگاه عالی دفاع ملی. دکتريدانشجوي  *



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               94

 

 اسـت.  نمـوده  صـرف  دیجد عیصنا جادیا و آن التکمش و حل مسائل جهت یفراوانهاي  نهیهز و نموده

 از ییرها یطرف و از است شورک کی پول ضعف و قوت انگریارز ب نرخ یواقع ارزش نوسانات که ییازآنجا

 ازاي  هارخانک و یصنعت ياالهاک توسعه خاص طور به و یصادرات اقالم در تنوع جادیا و یمحصول کت اقتصاد

ات تأثیرخصوص لذا مطالعه و داشتن نقشۀ راه در .باشد می رانیا ازجمله توسعه درحال يشورهاک يها ضرورت
  .باشد ي میضرور يامر ی،ت اقتصاد ملیان با اهمکاز ار یکیعنوان  شور بهک ینرخ ارز بر صادرات صنعت

  ق  یله و ضرورت تحقان مسئیب
 ارز نرخ یعیطب اهشک شور،ک یصادرات صنعتبخصوص و  یرنفتیغ صادرات رشد و تنوع یاصل موانع از یکی

 رانیا اقتصاد در نفت حضور زمان از د نرخ ارزیو نوسانات شد )یداخل پول ارزش در یقیحق شی(افزا یقیحق

ارز  نـرخ کننـده   نییتع يادیبن و یاساس عوامل تأثیر نیمب و بوده اجتناب رقابلیغ روند نیا از یبخش است.
 .است رانیا اقتصاد در يساختار و ياقتصادهاي  استیس ،ینفت يدرآمدها مانند یقیحق

ـ  داشـت  انتظـار  توان نمی باال یبده بار واي  هتوسع يازهاین به توجه با یلکطور به ـ از ا دولـت  هک  نی
 استفاده يگذار استیسهاي  مقوله از یکی نیبنابرا ند.ک نظر صرف نفت استخراج اهشک با يارز يدرآمدها

 ینفت يدرآمدها رونقهاي  دوره در ژهیو به یقیحق ارز نرخ اهشک روند ردنک ندک يبرا گریدهاي  روش از
ـ پا رونـد  گرفتن در نظر بدون ارز نرخ شیافزا صرف عالوه به است.  رشـد  ماننـد  یاساسـ  يرهـا یمتغ داری

 سـطح  در راهـایی   تعـادل  عدم آن، رینظا و دیتول بهگذاري  هینسبت سرما ،يتجارهاي  استیس وري، بهره

 ي،الن اقتصادکات تأثیرن یتبع ا به شد. خواهد سبب شورک اقتصاد تیریمد را در یالتکمش و النک اقتصاد
د لذا شـناخت  ینما می جادیرا ا یصنعت ياالهاکو صادرات  ینفتریبر صادرات غ تأثیر رینظ ی،ات بخشتأثیر
 يج ارزیراهاي  بلندمدت و شناخت نظام در ارز یواقع نرخ بر مؤثر عوامل ییشناسا ،ن نرخ ارزییتعهاي  هینظر

 یگر برخید يسواز .سازد می مشخص يو تجار یبر بخش صنعتها  استیات اعمال ستأثیر ،آن يردهاکارکو 
 ،ر منابعیو سا یر بر منابع نفتیاخ يها سالشورها در کاز  یجانبه توسط برخ کیو  المللی نیب يها تیمحدود

از نوسانات پذیري  اهش اثرکمنظور  را به یصادرات صنعت بخصوص ینفتریغ ش صادراتیلزوم توجه به افزا
دا یشور هوک يضرور يازهاین نیتام يا به ارز حاصل از صادرات براکش اتیو افزا ینفت يحاصل از درآمدها

ن راسـتا  ین مقاله در ایلذا ا .سازد می اقتصاد را هموارپذیري  بیاهش آسکو  یر توسعه صنعتیساخته و مس
   .سازد می مطرح یاستیسهاي  هیعمل آورده و توص هرا ب یمطالعات

  ق  یت تحقسؤاالق و یاهداف تحق
  اهداف  

  .نرخ ارزهاي  هیشناخت نظر -
 مدت. بلند در ارز یواقع نرخ بر مؤثر عوامل ییشناسا -
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  ي.ج ارزیراهاي  شناخت نظام -
 .یران و نقش صادرات صنعتیگاه صنعت در اقتصاد ایل جایتحل -
 .یو صادرات صنعت ینفتریبر صادرات غها  استیو س يات نوسانات ارزتأثیر -

 ت سؤاال
 ا به چه صورت است؟ ین نرخ ارز در دنییج تعیراهاي  نظام. 1
ـ ریش صـادرات غ یباعث افزا ياقتصادهاي  نرخ ارز بر اساس مؤلفه یش واقعیا افزایآ. 2 و بـاالخص   ینفت

 شود؟  ی میصادرات صنعت
 دام است؟ ک یش صادرات صنعتیافزا يدهاو راهبر ها سیاست. 3

  ق  یتحقشناسی  روش
ها  داده يب) نحوه گردآور قیتحق الف) هدف كمال دو به توجه با توان می را قیتحقهاي  روش یلکطور به

  )78، 1385،رد. (سرمدک میتقس
ـ تغ اتتـأثیر  یخصوص بررستحقیق قصد توسعه دانش کاربردي دراین  که آنجاییاز  بـر  ارز نـرخ  ریی

 هـا،  آوري داده کاربردي و از لحـاظ جمـع   ،لحاظ هدف لذا به ،ران داردیا یاسالم يجمهور یصادرات صنعت
 مجالت و مقاالت ،از کتب توبکم اطالعات روش نیا ه درکباشد  اي می هتابخانکتوصیفی باروش مطالعه 

 .ده استیگرد اقتباس و يآور جمع ،مرتبط و یتخصص

   ينظر یات و مبانیادب
  هاي مختلف تعیین نرخ ارز   ظریه. ن1

تواند با توجه به مقتضیات هرکشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله  هاي ارزي مختلف که می جداي از نظام
بردن به سازوکاري است  گونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پیرد، چمهم دیگري که به دلیل نظري اهمیت دا

  شود. که نرخ ارز براساس آن تعیین می
نظریـه اول کـه    پـردازیم. دو  تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل بـه آنهـا مـی   در 
هـاي   پردازند و دو نظریه دوم کـه نظریـه   بلندمدت میترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در  هاي سنتی نظریه

طـور کـه دومینیـک     دارند. اما همـان  تأکیدمدت  هاي ارز در کوتاه جدیدتري هستند بیشتر به نوسانات نرخ
با اینکه نظریه سـنتی یـا بلندمـدت و نظریـه     «دارد:  الملل بیان می مطرح اقتصاد بین استادانسالواتوره از 

دو باشـد و   ولی یک نظریه جامع که ادغـام ایـن   دو از اهمیت آشکاري برخوردارند مدت هر مدرن یا کوتاه
  .)261، 1386،(سالواتوره »طور کامل ارائه نشده است هند بنظریه واحدي را براي نرخ ارز ارائه ک
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  ها رهیافت تجاري یا رویکرد کشش. 1.1
از نظر این رهیافت، نرخ برابري تعادلی ارز، نرخی است کـه در آن ارزش واردات و صـادرات یـک کشـور     

رو  ري تجارت روبهبرابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کس
شود. در نتیجه صـادرات   شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می

افزایش صـادرات و کـاهش واردات و ایجـاد    شود. این امر منجر به  به خارج ارزان شده و واردات گران می
ش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کش تعادل تجاري می

  اند. ها نامیده نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش
شده و بر نقش جریـان   تأکیددر این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کاال و خدمات درتعیین نرخ ارز 

است) پرداخته نشـده اسـت. نـاتوانی    ر مؤث مدت بسیار خصوص در نوسانات کوتاه المللی سرمایه (که به بین
این نظریه در تعیین بسیاري از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله 

  ارز در بلندمدت استفاده شود.

  نظریه برابري قدرت خرید. 2.1
ارز میان دو کشور را نسـبتی از  اي است که نرخ مبادله  رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه

اي تعیین شود که  گونه اساس این رویکرد نرخ ارز باید بهداند. بر ها در آن دو کشور می سطح عمومی قیمت
قانون قیمت واحد). این نظریه فروضـی ضـمنی، از   قیمت یک کاالي یکسان در دو کشور، یکسان شود (

کـه تمـام    نحـوي  هاي تجاري دارد. بـه  سایر محدودیت ها یا نقل، تعرفهو هاي حمل جمله عدم وجود هزینه
که نرخ  دهد. درنتیجه درصورتی غییر ساختاري نیز رخ نمیاند و هیچ ت الملل قابل مبادله کاالها در سطح بین

  رسد. کاال، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می 1آربیتراژارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با 
این نظریه، نظریه دیگري با عنوان برابري قدرت خرید نسبی پدید آمد کـه در  به دلیل فروض مطلق 

کـه بـا داشـتن     اي گونه داند. به هاي دو کشور متناسب می آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت
پایـه  ها در دو کشور در فاصله سال  توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت خ ارز در سال پایه مینر

  تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
رو  البته نظریه برابري قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابري قدرت خرید مطلق، بـا مشـکالت روبـه   

تجـارت   کاالها و خدمات به دو دسته قابل و خدمات قابل تجارت نیستند. کاالهااست از جمله اینکه تمام 
بـودن یعنـی در مکـانی دور از     تجارت شوند، قابل تقسیم می )مبادله رقابلیمبادله و غ قابل(تجارت  و غیرقابل

رانـی   اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغالت و خدماتی مانند آرایشگري و تاکسـی  جایی که تولید شده

                                                        
  (Arbitrage). به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار 1



  97              ...  صادرات صنعتی ج.ا. ایران بخش بر ارز بررسی تأثیر تغییرات نرخ

 

نیسـت  تجارت ممکن  مبادله یک کاالي غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه هایی از کاالهاي غیرقابل نمونه
  و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.

شـود و   ها شامل قیمت کاالها و خـدمات تجـاري و غیرتجـاري مـی     که شاخص عمومی قیمتازآنجا
اهـد شـد (در   الملل در کشورها مساوي نخـو  قیمت کاالها و خدمات غیرتجاري حتی با آزادي تجارت بین

ابري قدرت خرید در کشورهاي ت)، لذا نظریه برتوسعه اس یافته بیش از کشورهاي درحال کشورهاي توسعه
هـر چـه    شـود  توسعه بیشتر از واقعیت تخمـین زده مـی   ته کمتر از واقعیت در کشورهاي درحالیاف توسعه

  ها نیز بیشتر است. یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین اختالف کشورها از نظر توسعه

  رویکرد پولی. 3.1
 کند. ها و تعیین نرخ ارز ایفا می تر از پرداخت اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت در این رویکرد، پول نقش

ها شده و براساس نوع نظـام ارزي   تعادل تراز پرداخت وتقاضاي کل پول ملی موجب عدم تعادل عرضه عدم
برقرار سازد. در این تقاضاي پول را و گذارد تا مجدداً تعادل عرضه می تأثیر ها کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت

  دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:
MS = m(D+F) 

جزء خارجی پایه پـول   Fجزء داخلی و  Dضریب فزاینده پول  mعرضه پول ملی  MSدر این معامله 
  ملی هستند.

ها و نرخ بهره است. البته در بیـان   عمومی قیمتسطح تقاضاي پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح 
ها اشاره شده که هرچقـدر میـزان    ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمت

ها براي انجام معامالت روزمره بیشتر خواهـد شـد.    بنگاهآنها بیشتر باشد تقاضاي پول از سوي اشخاص و 
  ل به شرح ذیل است:معامله رویکرد ساده تقاضاي پو

 
  تولیدیا درآمد ملی اسمی است. PYسرعت گردش پول  Vتقاضاي پول  Md این معامله در

در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضاي پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلـی پایـه پـول    
زء داخلی پایه پول ملی ملی را به میزانی که این افزایش تقاضاي پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور ج

را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، ایـن امـر موجـب جریـان ورودي ذخـایر      
المللی موجب افزایش جزء خـارجی پایـه    ن ذخایر بینشود، ورود جریا ها می المللی و مازادتر از پرداخت بین

یابد. در مقابل افزایش میـزان   قاضاي پول ادامه میتو ضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضهپول ملی و عر
هـا بـه میزانـی     عرضه پول در مقابل تقاضاي آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسـري تـراز پرداخـت   

مدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامـات  شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلند می
  واهند داشت.پولی کنترلی بر عرضه پول نخ
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هـا   پرداخـت  تعادل تراز جب عدمتقاضاي پول موو تعادل در عرضه تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم
المللی پول یا ذخیـره، ایجـاد    سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین تعادل به شود اما این عدم می

  کند. ط خود را حفظ میهاي پولی تسل شود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاست نمی
تقاضـاي پـول دیگـر    و ور در مقابل عرضـه تقاضاي پول یک کشو ر نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضهد

کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیـده رویکـرد پـولی تقاضـاي پـول (و در      
  پذیرد. می تأثیرنتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز 

رو شد. ایـن   با ابهاماتی روبه 1973رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال 
کننده نـرخ ارز   صر مهم و تعیینعنوان عن کند و نقش تجارت را به می تأکیدحد بر نقش پول از رویکرد بیش

هاي مالی خـارجی و داخلـی از جملـه     د داراییگیرد. همچنین در این رویکر ویژه در بلندمدت نادیده می به
  اوراق قرضه جانشین کاملی براي یکدیگرند که در واقع چنین نیست. 

  رویکرد تراز موجودي اوراق بهادار. 4.1
  دارند. صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه می ثروت مالی خود را بهها  افراد و بنگاه

مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمـالی  نگهداري ثروت 
  دارند. کند. البته افراد همواره مقداري پول نقد براي انجام معامالت نگاه می محروم می

در رویکرد تراز موجودي اوراق بهادار با توجه به معادالت ریاضی تقاضـاي افـراد کشـور بـراي پـول      
 Rیابیم کـه در آن   هاي داخلی و خارجی، به رابطه زیر براي تعیین نرخ ارز دست می قرضهداخلی و اوراق 

یـک   cنرخ اوراق قرضه خـارجی و   Fکل ثروت جامعه  Wنرخ بهره خارجی  *iنرخ بهره داخلی  iنرخ ارز 
  ضریب است.

 
تابعی معکوس از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و  ارزبراساس فرمول باال نرخ 

هاي اصلی مدل به فرم ارائه شده در بـاال، درنظـر    نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستی
  .)542-533، 2007(سالواتره، درمدل است نگرفتن مبادالت تجاري، درآمد حقیقی و انتظارات

  بلندمدت در ارز یواقع نرخ بر مؤثر عوامل .2
 وري بهره رشد .1.2

 متیق قانون با فرض نیهمچن و مبادله رقابلیغ و مبادله قابل ياالهاک بازار در واحد متیق قانون فرض با

 مبادله، قابل ياالهاک دیتول در بخشوري  بهره شیافزا با هیسرما بازار و مبادله قابل ياالهاک بازار در واحد

ـ ن املک كتحر فرض با و ابدی می شیبخش افزا نیا در دستمزدها جهینت در و ارک يروینوري  بهره  يروی
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 در را ارز یواقع نرخ تینها در و دهیگرد مبادله رقابلیغ ياالهاکمت یق شیافزا باعث ها، بخش انیم در ارک

  .ندک می تیتقو بلندمدت

 يتجار مبادله رابطه .2.2

ـ  ياالهـا ک ینسب متیق یدائم شی(افزا يتجار مبادله رابطه شدن بدتر با  ـ از )،یواردات  درآمـد  طـرف  کی

ـ ن و مبادلـه  رقابلیغ ياالهاک يتقاضا جهینت در و افتهی اهشک یقیحق ـ  زی ـ  مبادلـه،  لقاب  .ابـد ی مـی  اهشک
 فـرض  بـا  و مبادله رقابلیغ ياالهاک به نسبت مبادله) (قابل یواردات ياالهاک شدنتر  گران با گرید ازطرف

 بخش عرضه ن،یافت. همچنی خواهد شیافزا مبادله رقابلیغ ياالهاک يمصرف تقاضا در االک دو ینیجانش

 امـر  نیا هک داد ش خواهدیافزا را مبادله رقابلیغ ياالهاک دیتول ،ینسبهاي  متیق رییتغ به نشکوا در زین

 اثـر  اگـر  حـال  .نمود خواهد دیتشد مبادله را رقابلیغ ياالهاک بازار در تقاضا اهشک از یناش عرضه مازاد

 نـرخ  جهینت در و افتهی اهشک مبادله رقابلیغ ياالهاکمت یق و تقاضاند، ک غلبه ینیگزیجا اثر بر يدرآمد

  .شد خواهد فیتضع یتعادل ارز یواقع

 نفت یقیحق متیق. 3.2
 يتجار مبادله رابطه راتییق تغیطر از معموالً ارز بلندمدت یواقع نرخ بر نفتی واقع متیق رییآثارتغ چه اگر
 یبرخـ  در است، افتهی یجهان اقتصاد در 1970دهه از نفت متیق هک یتیاهم لحاظ به اما گردد، می انینما

 توجه مورد ،سازد می منتقل داخل اقتصاد به را یخارج يها كآثار شو هک ییزا برون ریمتغ عنوان به مطالعات

ـ  است صورت نیا به ارز یقیحق نرخ بر نفت یواقع متیق رییتغ آثار ند انتقالیفرآ .است گرفته قرار  بـا  هک

ـ  نـرخ  شـود  می سبب و دیبا می کاهش آنها دیخر قدرت ،نفت یواقع متیش قیافزا  يشـورها کارز ی واقع
 .گردد می تیتقو نفت نندهکصادر يشورهاک ارز یواقع نرخ مقابل، در و شده فیتضع نفت نندهکوارد

 هیسرما خروج و ورود اناتیجر. 4.2
ـ  ياقتصاد يرهایمتغ به نشکوا در خواه ،هیسرما ورود شیافزا  وام، لکشـ  خـواه بـه   و یخـارج  و یداخل

 در شیافزا .انجامد می ارز بلندمدت یقیحق نرخ تیتقو به ،یخارجگذاري  هیسرما ای و بالعوضهاي  کمک

 :باشد گرفته ر صورتیز لیدال به است نکمم هیسرما خالص انیجر
 یعیطب حوادث علت به یالملل نیب يها کمک شیافزا -
 یجهان بهره نرخ در اهشک -
 هیسرما انیجر يرو بر متعددهاي  نترلک حذف  -
 خارج از بودجه يسرک نیتأم علت به یعمومهاي  یبده شیافزا  -
 یخارج اعتباردهندگان یده وام در زا برون شیافزا  -
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 هکنیا فرض با .ابدی می شیافزا مبادله رقابلیغ و مبادله قابل ياالهاک يتقاضا ،هیسرما ورود شیافزا با
 مـت یق ،اسـت  ثابـت  و ن شدهییتع یجهان يبازارها در کوچک اقتصاد کی در مبادله قابل ياالهاک متیق

  .گردد می تیتقو بلندمدت ارز در یواقع نرخ جهینت در و افتهی شیافزا مبادله رقابلیغ ياالهاک

 یجهان بهره نرخ .5.2
 فیتضـع  ارز بلندمـدت  یقیحق نرخ ه،یسرما خروج شیافزا لیدل به طرف کیاز ،یجهان بهره نرخ شیافزا با

 اهشک باعث ،افتهی شیافزا زین یداخل یواقع بهره نرخ ه،یسرما خروج شیافزا با گر،ید ازطرف و گردد می

 يبازارهـا  در شورک اگر .گردد می اقتصاد یخارج تیبهبود وضع جهیدرنت و انداز پس شیافزا ،پول يتقاضا
ـ  مصـرف  جـه یدرنت و افتـه ی شیافزا آناي  هبهرهاي  پرداخت خالص باشد، ارکبده یالملل نیب یمال  اهشک
 آثـار  بـر اي  هبهرهاي  پرداخت شیافزا آثار هک یوقت تا خالص، ارکبده شورک مورد مجموع در در .ابدی می

 بـه  یمصـرف  مخـارج  اهشک نارک در و افتهی بهبود اقتصاد یخارج تیوضع ،امدهین فائق انداز ش پسیافزا

 .گردد می منجر ارز بلندمدت یواقع نرخ تیتقو

 يتجار يها سیاست .6.2

 نیا از است شده عبارت رفتهیپذ یسنت هینظر ،ارز یواقع نرخ و يتجار يها سیاست نیب رابطه خصوص در
 نرخ فیتضع مستلزم بلندمدت در یموازنه خارج حفظ ،کوچک اقتصاد کی درها  تعرفه سطح اهشک با هک

 اهشک هک ندک می انیب و بودهها  ششک روش یجزئ ر تعادلیتفس يمبنا بر استدالل نیا .است ارز یواقع

 شیافـزا  دهـد.  می شیافزا را آن يتقاضا و شده یواردات ياالهاک یمت داخلیق اهشک به منجرها  تعرفه
 مجدد يبرقرار جهت بلندمدت در ارز یواقع نرخ و دهیگرد یخارج اقتصاد در تعادل عدم باعث بروز واردات

 آثـار  و بوده ستایا هک ن استیا از عبارت ورکمذ استدالل عمده شد. ضعف خواهد فیتضع ،یخارج تعادل

 لکش به یتیحماهاي  استیس ،گرید رد، ازطرفیگ نمی نظر در را مبادله رقابلیغ ياالهاک نقش واي  هدور نیب
ـ  ياالهـا ک ینسب متیق اي، رتعرفهیغ ای واي  هتعرف موانع  ینیجانشـ  فـرض  بـا  و داده شیافـزا  را یواردات

 ياالهـا ک مـت یق و تقاضـا  شیافـزا  بـه  منجـر  مصـرف،  در مبادلـه  رقابلیغ ياالهاک و یواردات ياالهاک
 اعمـال  دنبال به ،عالوه به د،ینما می تیتقو بلندمدت در را ارز یواقع نرخ جهینتدر و دهیگرد مبادله رقابلیغ

 نیا هک ابدی می ش)ی(افزا اهشک يجار (مازاد) حساب يسرک و افتهی اهشک واردات ،یتیحماهاي  استیس
 .ندک می دیتشد را ارز یواقع نرخ تیتقو بلندمدت در امر

 دولت اندازه .7.2
 داشت نخواهد ارز ینرخ واقع بر یبلندمدت اثر چیه ،گردد یمال نیتأم پول خلق قیطر از دولت مخارج اگر
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 و مبادله قابل ياالهاک يبرا دولت يب تقاضایکتر به عمدتاً هک یمال استیس یواقع جنبه نجایا در ،درواقع
 مبادله رقابلیغ ياالهاک يبرا دولت مخارج شیافزا .ردیگ می قرار توجه مورد شود می مربوط مبادله رقابلیغ

 و داده شیافـزا  را مبادلـه  رقابـل یغ ياالهـا ک متیق شود، یمال نیتأم ،"جاکیات یمال" وضع قیطر از هک
 يبرا یخصوص بخش يتقاضا ،گرید ازطرف .سازد می وارد ارز بلندمدت یواقع نرخ تیجهت تقو در ییروین
 باعث نیا هک گردد می االهاک نیا متیق شیافزا باعث دیجد اتیمال وضع لیدل به مبادله رقابلیغ ياالهاک

 ياالهاک يتقاضا اهشک و شیافزا ه خالصکآن به بسته حال .بود خواهد ارز بلندمدت یواقع نرخ فیتضع
 هکـ آنجا از البته .شد خواهد فیتضع ای تیتقو ارز بلندمدت یواقع نرخ باشد، یمنف ای مثبت مبادله، رقابلیغ

 يبرا یخصوص بخش يتقاضا اهشک از شیب معموالً مبادله رقابلیغ ياالهاک يبرا دولت يتقاضا شیافزا
 نرخ تیلذا تقو است یخصوص بخش از بزرگتر معموال دولت مصرف به یینها لیم رایز ،ستا االهاکن یا

ـ  توسعه درحال يشورهاک مورد در ژهیو به بلندمدت در ارز یواقع  اسـت،  بـزرگ  آنهـا  در دولـت  انـدازه  هک

 .استتر  محتمل

  هیسرما انباشت .8.2
 رفتـار  نیـی تبهاي  مدل در ،اقتصاد عرضه طرف يرهایمتغ از یکی عنوان به ،هیسرما انباشت ریمتغ معموالً

 و افتهی ارتقا اقتصاد يدیتول توان ه،یانباشت سرما شیافزا با اصوالً .ردیگ می قرار توجه مورد ارز یواقع نرخ
 انجـام  مبادلـه  رقابلیغ بخش درگذاري  هیسرما شیاگر افزا حال .ابدی می شیافزا خدمات وها  االک عرضه

ـ  بـازار  در آنهـا  متیق جهینت در و افتهی شیافزا مبادله رقابلیغ ياالهاک عرضه ،باشد شده ـ  یداخل  اهشک

ـ  نـرخ  فیتضع مفهوم امر به نیا هک افتی خواهد ش یافـزا  هکـ ازآنجا .بـود  خواهـد  بلندمـدت  در ارز یواقع
ـ تقو در جهت ییروین ،میرمستقیغ طور به لذا شود می وري بهره سطح رشد باعث معموالًگذاري  هیسرما  تی
ـ دل بـه  توسـعه  حالدر يشورهاک در وجود، نیباا .سازد می وارد ارز یتعادل یواقع نرخ  سـاختار  یوابسـتگ  لی

 يسـر ک واردات، شیافـزا  بـه  منجر ،باشد هک هر بخش درگذاري  هیسرما شیافزا ،واردات به آنها يدیتول
 .شد خواهد ارز بلندمدت یواقع نرخ فیتضع تیدرنها و يتجار

 نندگانک مصرف حاتیترج .9.2
کننـدگان   مصـرف  ا ثروتی درآمد شیافزا با ،مبادله رقابلیغ ياالهاک يدرآمد ششک بودن باال به توجه با

 نظر به وجود، نیباا .شود می تیتقو ارز یتعادل یواقع نرخ جهیدرنت و افتهیش یافزا االهاک نیا متیق و تقاضا
 ،مبادلـه  رقابـل یغ ياالهاک نازل تیفیک لیدل به توسعه درحال يشورهاکمورد  در استدالل نیا هک رسد می

مبادلـه   قابل ياالهاک يتقاضا نندگان،ک مصرف ثروت ای درآمد شیافزا با شورهاک نیا را دریز نباشد صادق
  .)95-1388،65ي،زدی(ا ابدی می شیافزا هستند، یواردات عمدتاً هک
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  يانواع نظام ارز .3
 سـاختار  و رو بـوده  روبه زیاديهاي  فرازونشیب با متمادي سالیان طی الملل بین سطح در يارزهاي  نظام

 در را ارز نـرخ  تعیین مختلف چگونگی ارزيهاي  نظام. است قرارداده خود تأثیر تحت را کشورها اقتصادي

 ثابت (نظام ارز نرخ سیستم فروپاشی از بعد متمادي خصوصاً سالیان طول در ارز نرخ دهد. می نشان اقتصاد

 کـانون  الملـل  بین تجارت بر ارز نرخهاي  ثباتی بی اثر زمان، از همان داشت. بسیاري نوسانات وودز) برتن

 .است بوده شناور و ثابت ارز سیستم نرخ دو طرفداران توجه
 این که آن است شناور ارز نرخ سیستم مقابل در ثابت ارز نرخ سیستم طرفداران اصلی دالیل از یکی

گـذاري   سـرمایه  و تولیـد، تجـارت   بـراي  ا ر مسـاعدتري  محـیط  ارز نرخ نوساناتۀ دامن کاهش با سیستم
هـاي   ثبـاتی  بـی  ارز نـرخ  شناور، ارز سیستم نرخ ظهور زمان از که معتقدند آنان سازد. می فراهم یالملل بین

 طرفداران .است بوده شاهد را زیادي انحرافات خود تعادلی بلندمدت میزان از زمان طول در و داشته زیادي

 کـاهش  را نشده بینی پیشهاي  ثباتی بی تواند نمی ثابت ارز نرخ سیستم که معتقدند شناور ارز نرخ سیستم

 خـارجی  هاي شوك مقابل در ها نظام پرداخت تعدیل در تسهیل موجب ارز نرخ بودن شناور عالوه، دهد. به
  .)95-94، 1994 ،وتهک( شود می

 نظامی در .کند می جلوگیري منابع نامناسب تخصیص از نظام این که معتقدند ثابت ارز نرخ طرفداران

 تجارت قابل کاالهاي بخش تولید درهاي  انگیزه، باشد داشته توجهی قابل تغییرات تواند می ارزهاي  نرخ که

 از تولید عوامل است ممکن یابد، کاهش ارز در بازارهاي کشور پول ارزش اگر .کند می تغییر مداوم طور به

 تولیـد  زیـرا  ؛ آورنـد  روي تجـارت  قابـل هاي  کاال بخش به و خارج شوند تجارت غیرقابلهاي  کاال بخش

 ،بنابراین .است تصور قابل نیز باال حالت عکس .است سودآورتر اکنون جانشین واردات و صادراتی کاالهاي
در  تولیـد  عوامل استقرار عدم وها  بخش بین عوامل دائمی انتقال نوعی ارز نرخ در بروز نوسانات درصورت

  .شود می منجر اقتصادي زیان به نهایت در که آید می پدید بخش
 نیروهاي دلیل ارز به نرخ شدید تغییرات که دارند می اظهارپذیر  انعطاف ارزهاي  نرخ مخالفین چنین، هم

 گـذاري  سـرمایه  و تجارت وحجم شود می کشورها بین خارجی تجارت در اطمینانینا افزایش موجب بازار

 نیز وها  کاال توزیع و تولید نوعة دربار متعدديهاي  ریسک کلی، درحالت دهد. می کاهش را خارجی مستقیم

 ایـن  افزایـد.  مـی  فـوق  موارد به را دیگري ریسکپذیر  انعطاف نرخ ارز اما .دارد وجود تولید محل انتخاب

 را سـود  توانـد  مـی  خـارجی  هاي پول به نسبت داخلی پول ارزش در که نوسانات است آن اضافی ریسک

 طریق ازآن و شود می منجر اطمینانینا افزایش به ارز نرخ ثباتی بی .ن ببردییا تمام آن را ازب و دهد کاهش

 .)1994،وتهک( انجامد می تجارت حجم کاهش به نهایتاً و تجاري يها فعالیت ریسک افزایش به
 مورد در عقد قرارداد هنگام در واردکنندگان و صادرکنندگان ،باشد داشته شدیدي نوسانات ارز نرخ اگر

 البتـه،  داشـت.  نخواهنـد  چندان دقیقی تصور داخلی پول به وارداتۀ هزین نیز و صادرات از حاصل درآمد
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 هنگـام  تـا  کـه  جایی آناز  ولی است؛ قرارداد معلوم عقد هنگام در وارداتی و صادراتی کاالي ارزي ارزش

 نرخ نوسانات ،دارد وجود زمانیۀ فاصل یک وارداتی فروش کاالهاي هنگام تا یا و صادراتی درآمد دریافت

 ایـن  و دهد قرار تأثیر تحت ملی) پول (به را وارداتی کااليۀ هزین و صادراتیکاالهاي  ارزش تواند می ارز

 داشته باشند.اي  هغیرمنتظر و فاحش تفاوت ،معامله انجام زمان با توانند می راحتی بهها  و هزینه درآمدها
ـ با توجه به مراتب فـوق و ن   ،اقتصـاد  يبـرا  يمختلـف اثرگـذار در انتخـاب نظـام ارز    هـاي   مؤلفـه ز ی

   :ل وجود داردیبه شرح ذ یمختلفهاي  بندي طبقه

 شناور ينظام ارز .1.3
شـود. در   مـی  شورها تجربـه کشده در اقتصاد  فیت ضعیریل مستقل و مدکشناور در دو ش يارزهاي  نظام

ـ در ا .شـود  مـی  نیـی تقاضـا تع و نرخ ارز در بازار توسـط عرضـه   ،شناور مستقل ينظام ارز  ي،ن نظـام ارز ی
طـور   توانـد بـه   می بوده و يمستقل از نظام ارز یاست پولیند. سک نمی دخالتیدر بازار  یپول يگذار استیس

 .ردیمورد استفاده قرار گ یت اقتصاد داخلیهدا يآزادانه برا
 نیـی بـازار تع  يتقاضـا و نرخ ارز در بـازار ارز توسـط عرضـه    ،فیشده ضع تیریشناور مد يدر نظام ارز

طـور   اهش نوسـانات نـرخ ارز بـه   ک يدر راستا یگذار پول استیس يز سوا يموردهاي  اما دخالت .شود می
ـ طور را شناور به يارزهاي  دهد نظام می نشان یات جهانیتجرب .شود می م انجامیمستقریم و غیمستق ج در ی

مشخصـه   .شـود  مـی  ار گرفتـه ک نوظهور به يبازار ياقتصادها یمتوسط و بزرگ و برخ یصنعت يشورهاک
  .است المللی نیه بیامل در بازار سرماکو ادغام  یبه تجارت جهان ینسب یکینزد ن اقتصادهایا یاصل

   انهیم ينظام ارز .2.3
خزنده با دامنـه گسـترده در    يو نظام ارز شده تیریشناور مد يل نظام ارزکانه در دو شیم يارزهاي  نظام

طور فعال در بـازار   به یگذار پول استیس ،شده تیریشناور مد يدر نظام ارز شوند. می شورها تجربهکاقتصاد 
م و یطـور مسـتق   ن بهیند. همچنک می دخالت ،ر نرخ ارزیمس ییشناسا يبرا یا الزام قبلیح و یارز بدون تصر

 د.ینما می ره در بازار مداخلهیر در نرخ بهره و غییق تغیم از طریمستقریا غی
 نگـه داشـته   ي،زکـ نرخ ارز در دامنه گسترده در اطراف نرخ مر ،خزنده با دامنه گسترده يدر نظام ارز

 لیتعد ،مؤثرنرخ ارز  یت رقابتیمنظور حفظ قابل بت بهنرخ اعالم شده ثا کیدر اي  هصورت دور شود و به می
ن تورم یاساس تفاوت بجلو بر خزنده با نگاه به ي،ن نظام ارزیل نرخ ارز در ایتعد يبرا یقاعده عموم .شود می

است یس يبراهایی  تیمحدود ،ن نظامیباشد. در ا می بزرگ يتجار ياکدر اقتصاد شر يو تورم انتظارهدف 
 يبـازار  يانـه در اقتصـادها  یم ينظام ارز ر نرخ ارز خواهد بود.ییاز دامنه تغ یه تابعکشود  می اعمال یپول

 يقـو  نسـبتاً  یز بخش مـال ن اقتصادها ایا .شود می ار گرفتهک توسعه به درحال ياقتصادها ینوظهور و برخ
 .ندک ي میرویپ یثباتر منظم و بایالن از مسک سیاستن اقتصادها ین در ایچنمه برخوردار هستند.
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 نرم  شدة وبکخیم يارزهاي  نظام .3.3
 ينظـام ارز  ،خزنده بـا دامنـه محـدود    يل شامل نظام ارزکنرم در چهار ش شدة وبکخیم يارزهاي  نظام

وب ثابت در اقتصـاد  کخیم يمشخص و نظام ارزهاي  در دامنه شده وبکخیم ينظام ارز ،وب خزندهکخیم
دامنه محدود در اطراف نرخ  کینرخ ارز در  ،خزنده با دامنه محدود يدر نظام ارز .شود می شورها تجربهک

پـذیري   نرخ اعالم شده ثابت در حفظ رقابت کیدر اي  هل دوریت تعدین نرخ قابلیا .شود می حفظ يزکمر
اسـاس  سـمت جلـو بر   خزنده به ،ن نظامیل نرخ ارز در ایتعد يبرا یعموم قاعدة .ستا را دارامؤثر  زنرخ ار

ت یقابل ي،ن نظام ارزیدر ا باشد. می بزرگ يتجار ياکدر اقتصاد شر ين تورم هدف و تورم انتظاریتفاوت ب
 يدر نظـام ارز  .دارد یشده بسـتگ  نییبه دامنه تع یاست پولیوجود دارد و س یاست پولیس يبرا يمحدود

 شود. نرخ خزنده می لیتعدها  از شاخصاي  همتناسب با مجموعاي  هصورت دور نرخ ارز به وب خزنده،کخیم
ن گردد. ییشده تعبینی  پیشتورم هاي  از اختالفاتتر  نییا در نرخ پاینرخ ثابت اعالم شده و  کیتواند در  می
 .شود می موجب یاست پولیس يبراهایی  تیمحدود ،معتبر یت خزندگیحفظ تثب ي،ن نظام ارزیدر ا

ـ نرخ ارز در  ،مشخصهاي  شده در دامنه وبکخیم يدر نظام ارز دامنـه محـدود در اطـراف نـرخ      کی
ا یشور و ک کیج یبرحسب پول را يزکنرخ مر .ندک می نوسان یا واقعیو  یرسم يزکت شده ثابت مریتثب

ـ  .شود می نییتعصورت ثابت  به ،شورهاکج یراهاي  از پول يسبد جـه  ین اسـت نت کـ مم ين نظـام ارز یچن
 یاسـت پـول  یس يبـرا ها  تیمحدود یجانبه بوده باشد. برخ کیصورت  ا بهیشورها کن یب يارکتوافقات هم

 دارد. یبستگ ،ف شدهیه به دامنه تعرک شود می اعمال
ـ ارز بـزرگ و   کینرخ ثابت نسبت به  کینرخ ارز در  ،ثابت شدة وبکخیم يدر نظام ارز از  يا سـبد ی

ـ نشده  فیت تعریملزم به تثب ين نظام ارزیدر ا یاستگذار پولیس .شود می وبکخیارزها م نشـده   ا شـناخته ی
دفاع از نرخ  یآمادگ یگذار پول استیس ين نظام ارزیست. در اا ل را دارایت تعدیشده قابل تینرخ تثب ست.ین

 يزکمر يدارکات بانیعمل ،ن نظامین در ایهمچن .دارد یاست پولیم و سیق دخالت مستقیطرشده از تیتثب
 .محدود شده است یاست پولید در سیاما درجه صالحد ،ن بودهکمم یسنت

ارتباطات محدود  يه داراکتوسعه مناسب است  درحال ياقتصادها ينرم برا شدة وبکخیم ينظام ارز
برخوردار هستند و  كوع اندبا مشخصه تن يدیتول ن اقتصادها از ساختاریهستند. ا یجهان یمال يبا بازارها

  .نندک می ز تجربهین ییطور معمول تورم باال شورها بهکن یا .دارد كصادرات آنها تنوع اند

  وب سختکخیم يارزهاي  نظام .4.3
ـ یه يل نظام ارزکوب سخت در دو شکخیم يارزهاي  نظام ردن کـ  يدالر يو نظـام ارز  يره ارزیت مـد ئ
ـ  یستم پولیسخت توسط س ينظام ارز ي،ره ارزیت مدئیه يهستند. در نظام ارز يه ارزیاتحاد بـر   یمبتن

 یانکچ امیه باًین تقریهمچن .ابدی می انتشار یتنها در برابر ارز خارج یج داخلیمبادله پول را یالزامات قانون
 مستقل وجود ندارد. یاست پولیس يبرا
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ـ گ مـی  مورد استفاده قـرار  یقانونگر با الزام یشور دکپول  ي،ه ارزیردن اتحادک يدالر يدر نظام ارز ـ رد و ی ا ی
در  یند. اسـتقالل پـول  ک می تیه تبعیاتحاد كه از همان قانون مشترکبوده  یه پولیاتحاد کیشور، عضو که کنیا
 .مستقل وجود ندارد یاست پولیس يریارگک به يبرا یانکچ امیامال محدود شده است و هک ين نظام ارزیا

 ی،ر سـابقه اخـتالل پـول   ینظهایی  مشخصه يه داراک ییشورهاک يبرا ي،ره ارزیت مدئیه ينظام ارز
ردن کـ  يدالر ياربرد نظـام ارز کـ اربرد دارد. کـ گـذاران هسـتند    استین سییتورم باال و اعتبار و شهرت پا

ـ  افتـه دارنـد.  ی ه تجارت گسترده توسعهکشود  می مناسب شناخته ییشورهاک يبرا يه ارزیاتحاد ن یهمچن
 اربرد داردکـ  انـد،  بزرگ ادغام شـده  شدة ادغام يشورهاکه در ک کوچک يشورهاک يراب ين نظام ارزیچن

  .)33-31 ،1391، ي(برخوردار

   یران و نقش صادرات صنعتیگاه صنعت در اقتصاد ایل جایتحل .4
    رانیگاه صنعت در اقتصاد ایجا .1.4

سال  ال دریارد ریلیم 17از  يزکمر کبان يمنتشره از سو یمل يع و معادن در حسابهایارزش افزوده صنا
را نشان  یار مناسبیش بسیه افزاکده یرس 1389ال درسال یارد ریلیم 509150) به يمت جاریبه ق( 1338

 1389ه در سال کال بود یارد ریلیم 1836برابر  1338ثابت در سال  يمتهایر بر حسب قین متغیدهد. ا یم
افتـه اسـت.   یش یدرصد بطور متوسط افزا 36/8معادل  یده و ساالنه با رقمیال رسیارد ریلیم 110422به 
ه از سـال  کـ  يطـور  ده بـه همراه بو يادیز يزهایخو  ران با افتیرد بخش صنعت و معدن در اقتصاد اکعمل

ـ افته اما از آن زمان به بعد تا زمان برنامـه اول توسـعه ج. ا. ا  یش یافزا يادیبا رشد ز 1355تا  1338 ران ی
 1389ه تا سال کرشد خود را از سر گرفته  1374سال  یبوده و پس از بحران مال يودکر يها دچار چرخه

  ادامه داشته است.
ه کـ درصد بود  1/8) برابر GDP( ید ناخالص داخلیتول سهم بخش صنعت و معدن در 1338در سال 

ا تا ران ریتوان گفت بخش صنعت ساختار اقتصاد ا یجه میده است در نتیدرصد رس1/25به  1389در سال 
ه در کـ درصـد بـود    3/21حـدود   يشاورزکسهم بخش  1338رده است. در سال کدگرگون  يادیحدود ز

بـه   1338درصـد در سـال    1/46ه سهم بخش خـدمات از  ک یحالافته دریاهش کدرصد  12به1389سال 
سهم بخش نفـت در   1338ه در سال کاست  ین در حالیافته است. ایش یافزا 1389درصد در سال 3/47

افته اما در سال یش یز افزاین 1352درصد در سال  47ه تا کدرصد بوده  GDP (39( ید ناخالص داخلیتول
ـ سـهم نفـت در تول   1389افته تـا در سـال   یاهش ادامه کن روند یافته و ایاهش ک درصد 24به  1357 د ی

ن ن مشخص است بخش صـنعت و معـد  یدرصد بالغ شده است. بنابر ا 9) به حدود GDP( یناخالص داخل
ند ک) را جبران GDP( ید ناخالص داخلیدر تول يشاورزکو  حاصل از نفت  ياهش سهم درآمدهاکتوانسته 

  داشته باشد. يبه رشد اقتصاد يا ستهیشا کمکح ساختار اقتصاد یو ضمن تصح
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نامنـد.   یمـ  يتوسـعه اقتصـاد   يسـو  ت بـه کرا حر ین تحولیچن يتوسعه اقتصاد کیالسکات یدر ادب
ه بخـش صـنعت و   کـ دهـد   یم   رخ یتوسعه، هنگام کیالسک  ات یدگاه ادبید از  ياقتصادتوسعه  قت یحق در
ـ کشود. اگر دقت  یه میبر مواد اول یدات مبتنیا تولیدات ین تولیگزیجا يا ارخانهکد محصوالت یتول م در ین

ود خـ  را بـه  ید ناخالص داخلیدرصد تول 50حدود  يشاورزکه شامل بخش نفت و یدات اولیتول 1338سال 
ه کـ اسـت   ينـد ین فرایافته است. ایاهش کدرصد  21ن سهم به ی، ا1389داد. اما در سال  یاختصاص م

 يشـاورز کافزوده  ابد، اما ارزشی یاهش مک ید ناخالص داخلیدر تول يشاورزکچه سهم بخش آن اگر یط
ـ از جمع یبانیپشـت  يالزم بـرا  ییتواند محصـوالت غـذا   یند و مک یابد و رشد می یش میهمچنان افزا ت ی

بفرسـتد.   يشهر یارگران مازاد خود را به بخش صنعتکآن بر را فراهم سازد و عالوه يشهر یارگر صنعتک
توسعه پس از  درحال يشورهاکند در یان فریل ایتسه يه توسعه اقتصادیاقتصاددانان اول يها تالششتر یب

  له مطرح است:مسئ کینجا یدوم بود. اما در ا یجنگ جهان
ـ کـ ازآنجا ـ تــوان و با یه م ـ د ظرفی  يشــورهاکنمـود   یبــاال طراحـ  یت بخــش صـنعت را در سـطح  ی

ـ یز ،ابندیب یفراتر از بازار مل يخود بازارها یمحصوالت صنعت يتوسعه مجبورند برا درحال  یرا اوالً بازار مل
رشـد   یخـارج  يبه بازارهـا  یاً صادرات محصوالت صنعتیند، ثانکتواند تمام محصوالت آنها را جذب  ینم
ن صادرات محصـوالت  یرساند. بنابرا یامل مکار را به اشتغال کیار بک يرویدهد و ن یش میرا افزا يصاداقت

خود بخش  هب صادر نمود خود یخارج يرا به بازارها یابد و اگر نتوان محصوالت صنعتی یت میاهم یصنعت
مثال اگـر بتـوان رشـد بخـش صـنعت را بـا        يشود. برا می ودکتوسعه دچار ر درحال يشورهاکصنعت در 

ش یدرصـد افـزا   6/2ه ین ناحیاز ا ید ناخالص داخلیصورت تول نیادرصد رساند در 10ش صادرات به یافزا
ـ ه تولکـ نیا ين بـرا یاشود). بنـابر  می شتریدرصد ب 6/2 ید ناخالص داخلیابد (نرخ رشد تولی یم د ناخـالص  ی

  درصد برسد. 20به  یدات صنعتیا تولید رشد صادرات یبا ابدیش یدرصد در سال افزا 8با نرخ  یداخل
 8ش دهد و آنـرا در سـطح   یرا افزا ید ناخالص داخلیدار رشد تولیطور پا ه بتواند بهک یاستین سیبنابرا

  ابد.یش یافزا یه صادرات صنعتکن است یا باالتر نگه دارد ایدرصد 

 صادرات بخش صنعت .2.4
  م:یساز می ر مشخصیبه شرح ز 39تا  31د کاز  یدو رقم ISIC يدهاکف ینجا بخش صنعت را با تعریدر ا

  اتیو دخان یدنی، آشاماییمحصوالت غذ -31
  و چرم ك، پوشایع نساجیصنا -32
  یع چوب و محصوالت چوبیصنا -33
  چاپ و انتشارات ،اغذ، مقواکع یصنا -34
  نینفت و بنز يبه استثنا کیو پالست کیالست ،سنگ ، ذغالایییمیع شیصنا -35
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  بجز نفت يفلزریغ یانکع محصوالت یصنا -36
  ید فلزات اساسیع تولیصنا -37
  يزات، ابزار و محصوالت فلزیآالت، تجه نیع ماشیصنا -38
  ع متفرقهیصنا -39

شـامل   35د کـ مثـال   يسـازد. بـرا   یبخش را مشـخص مـ  ریـ ت هر زیماه یخوب ها به ين نامگذاریا
در آن داشـته   یخوب یرد صادراتکر عملیاخ يها سالشور در که کاست  یمیو پتروش ایییمیمحصوالت ش

، يو دفتر یکیترونکل الیه شامل خودرو، وساکست ا باال ينولوژکت يع دارایمخصوص صنا 38د کاست. 
ن یا یرد صادراتکنجا عملیند. در اک ید میز تولیشرفته و متمایپ ياالهاکه کاست  یعیر صنایوتر و سایامپک

  م.ینک یم یدر دسترس است بررس ين آمارهایه آخرک 1391تا سال  1353ع را از سال یصنا
ه مشـخص  کـ طور گذارد. همـان  یش میبخش را به نماریز 9ن یرد صادرات اک) عمل1-1( ينمودارها

دوره بـا نـرخ    ییبوده، اما در سال انتها یمکار ی) صادرات رقم بس1353اول دوره (سال  يها سالاست در 
  افته است. یش یافزا يادیرشد ز
ـ و دخان یدنی، آشـام اییع محصـوالت غـذ  ی(صنا 31د کمثال  يبرا  6/14حـدود   1353ات) در سـال  ی

افتـه اسـت   یش یارد دالر افزایلیم 45/2ن رقم به یا 1391ه در سال ک یحالون دالر صادرات داشته دریلیم
  دهد. یدرصد در سال را نشان م 8/14برابر  یه نرخ رشد متوسطک

ـ  یه فرش دستبافت را نکو چرم  ك، پوشایع نساجی(صنا 32د کت صادرا ـ گ یز در بـر م رد) در سـال  ی
افته امـا بعـد از   یش یارد دالر افزایلیم 4/2به  1373ه اگرچه در سال کون دالر بوده یلیم 263برابر  1353

ـ لیم 42/1بـه   1391اهش داشته و در سال ک اهش صادرات فرش دستبافکآن به علت  ده یارد دالر رسـ ی
 یمناسـب  ه رشدکدهد  یدرصد در سال را نشان م 6/4برابر اي  هب نرخ رشد متوسط ساالنیترت نیا است. به

جـاد  ین راه اید بهتـر ین گروه از محصوالت را فـراهم آورد و شـا  یش نرخ رشد ایل افزاید وسایست و باین
ه، یکن، تریچ يشورهاکهاي  ران با فرشید فرش دستبافت ایخصوص رقابت شد هو ب یصادرات يها مشوق

  ستان باشد.کهند و پا
ـ ندارند و به ترت ییباال یرد صادراتکعمل 34و  33دو صنعت  هـزار دالر   330هـزار دالر و   257ب از ی

از  35اند. اما بخش  دهیرس 1391ون دالر در سال یلیم 44ون دالر و یلیم 7/16به  1353صادرات در سال 
ه نرخ رشد متوسـط  کده یرس 1391ارد دالر در سال یلیم 3/15به  1353ون دالر صادرات در سال یلیم 60

بجـز نفـت) در سـال     يفلزریغ یانک(محصوالت  36دهد. صنعت  یدرصد را نشان م 2/16برابر اي  هساالن
ده و نرخ رشد متوسط یارد دالر رسیلیم 96/1به  1391ه در سال کون دالر داشته یلیم 8برابر  یصادرات 1353

  ار مناسب است.ین بخش بسینده صادرات اید آیم دیدرصد است. در ادامه خواه 16اً بیآن در سال تقر
 52/2به  1391ه در سال کون دالر بوده یلیم 5/7برابر  1353) صادرات در سال ی(فلزات اساس 37د کدر 

  درصد در سال را به ثبت رسانده است.  4/16برابر  يده و نرخ رشدیارد دالر رسیلیم
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ـ لیم 4/52برابـر   1353رود صـادرات در سـال    یبه شمار م ین بخش صنعتیتر مهمه ک 38د کدر  ون ی
ـ لیم 26/2به  1388ه در سال کدالر بود  را نشـان   يدرصـد  4/10ده و نـرخ رشـد سـاالنه    یارد دالر رسـ ی

ـ  شتر بخشیه از بکدهد  یم شـتر  یب یع صـادرات ین صـنا یتـر  مهـم  38و  32اسـت. دو بخـش   تـر   ناییها پ
وان را ینگ و تاک ره، هنگکشده مثل  یصنعت تازه يشورهاکا یل یبرزه، یکدر حال ظهور مثل تر يشورهاک

ـ ا يتوسـعه و ارتقـا   يبـرا  يجـد  يا رسد الزم است دولت برنامـه  می ن به نظریدهد. بنابرا یل میکتش ن ی
  ندارد. یت چندانیه اهمکع متفرقه است یز صناین 39ند. بخش کع اجرا یصنا

ه کـ طـور قابـل برداشـت اسـت      نیشده ا یصنعت تازه يشورهاکظهور و  درحال يشورهاکات یاز تجرب
ـ ) نGDP( ید ناخالص داخلیب نرخ رشد تولین ترتیرشد را به دو برابر رساند و به ا ين نرخهایتوان ا یم ز ی

ش یافـزا  يبرا 38و  32دو صنعت  يتوسعه و ارتقا يبرا يجد يا د. اما فعالً برنامهیدرصد خواهد رس 8به 
  ت.رشد صادرات اجرا نشده اس

  )1392مه اول یبر ن تأکید(با  یصادرات ياالک يشاخص بها .3.4
 .ران اسـت یدر ا ینفتریغ یصادرات ياالهاکمت یق یرات سطح عمومییگر تغ نشان یصادرات يشاخص بها

ـ لـذا تغ  ،شـود  می لیتبد یالیمت ریشده به قصادر ياالک يمت ارزیق ،ن شاخصیه ایته يچون برا رات یی
   .و نوسانات نرخ ارز است یجهان يشده در بازارهاصادر ياالهاکمت یرات قییانگر تغین شاخص نمایا

ت مربـوط بـه فلـزات    یـ ب اهمین ضـرا یشتریب ی،صادرات ياالهاک يشاخص بها یگروه اصلریز 16ن یب در
مـواد   ،درصـد  5/15 یمحصوالت نبات ،درصد 02/19 یمحصوالت معدن ،درصد 12/19و مصنوعات آنها  یمعمول
  .باشد می درصد 29/12ع وابسته یو صنا ییایمیو محصوالت ش درصد 69/13ن مواد یو مصنوعات از ا ینسج

شـمش و  کزعفـران و   ،پسـته  يش بهـا یاز افـزا  یشتر ناشیب یمحصوالت نبات يش شاخص بهایافزا
  .خرما بوده است

و پروپـان   شـده  عیبوتان مـا  يش بهایاز افزا یشتر ناشیز بین یمحصوالت معدن يش شاخص بهایافزا
   .شده بوده است عیما

نسبت به ماه مشابه سال قبـل بـه    1392ور یشهر ین الیفرورد یط یصادرات ياالهاک يشاخص بها
  درصد رشد داشته است.  112.7، 133.6، 58.9، 167.9، 162.3، 160ب یترت

ـ ترت نسبت به ماه قبل خـود بـه   1392ور یشهر ین الیفرورد یط یصادرات ياالهاک يشاخص بها ب ی
  درصد رشد داشته است.  0.5، 5.9، 7.1، 2.4، 0.9، 1.3

) مشتمل بر محصـوالت  1392ور ی(در شهر یصادرات ياالهاک يشاخص بها یاصل يها گروهریرشد ز
ـ حهاي  ها و روغن یچرب ،%171.6 یمحصوالت نبات ،%85.7 یوانیح محصـوالت   ،%162.6 یو نبـات  یوانی

و  ییایمیع شـ یمحصـوالت صـنا   ،%115.4 یمحصوالت معـدن  ،%109.7ها و توتون  ، نوشابهییع غذایصنا
پوسـت و چـرم و محصـوالت     ،%71.3ائوچو و مصـنوعات آنهـا   کو  کیمواد پالست ،%87.2ع وابسته یصتا
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فـش  کانـواع   ،%82.5ن مـواد  یو مصنوعات از ا یمواد نسج ،%37.9 یچوب يایچوب و اش ،%138.4 یچرم
.% (نسبت بـه  0 یکو پزش یسنج دقت ،کیو دستگاه و لوازم اپتشده از انواع سنگ  مصنوعات ساخته ،.0%

  رشد داشته است.  )1391ور یشهر
ـ ) نیصادرات ياالهاک يشاخص بها یگروه اختصاصریز( یمیمحصوالت پتروش  1392ور یز در شـهر ی

 % رشد داشته است.10.07معادل 

  قینه تحقیشیپ
وسیع اسـت کـه مطالعـه تمـامی پیامـدهاي بـر       حدي  مختلف جامعه بههاي  گستره آثار نرخ ارز بر بخش

هـاي   باشد. لیکن با مطالعـات و پـژوهش   نمی آن بخش در یک مطالعه خاص مقدورهاي  وضعیت شاخصه
رت بخشـی مـورد بررسـی    صو این آثار را به توان می آنهابندي  صورت گرفته در محورهاي مختلف و طبقه

 ی؛ برخـ »صادرات و واردات ،گذاري سرمایه ،رخ ارز بر تولیدآثار ن«منظور بررسی  راستا، به قرار داد. درهمین
.. به همـراه  .نفتی، رشد اقتصادي ور بخش صنعت و تجارت و صادرات غیرنرخ ارز ب تأثیر مقاالت مرتبط با

  نتایج حاصله ارائه شده است.
 باشد: می ین نتایج مطالعات صورت گرفته به شرح زیرتر مهم

ثبـاتی نـرخ ارز بـر صـادرات      بـی  اثـر «با عنوان اي  هنفتی، مقالصادرات غیرزمینه اثر نرخ ارز بر در  -
چنانچـه هـدف    ،دهـد  مـی  توان نام برد که نشـان  می را» 1383تا  1338ي ها سالغیرنفتی در ایران طی 

هـاي   گذاران، توسعه و تشویق صادرات غیرنفتی باشد، براي نیل به این هدف باید با تقویت بنیـان  یاستس
ـ  ر، رشد اقتصادي را تسریع کرد تا بتوان با حضور در بازارهاي بـین تولید کشو ی و افـزایش صـادرات   الملل

صادراتی به افزایش هاي  این تحقیق، افزایش قیمتهاي  اساس یافتهنابع ارزي بیشتري را کسب کرد. برم
 راتیصـاد هـاي   صادراتی منجر شده و موجب ورود تولیدکنندگان از سایر بخـش هاي  سودآوري در بخش

یابد. البته ضریب تقاضاي داخلی برآورد شده حاکی از آن است کـه   می گردد و عرضه صادرات افزایش می
این احتمال وجود دارد که افزایش عرضه صادرات کاالهاي صادراتی نه به علت افزایش ظرفیت تولیـدي  

وه بـر ایـن ضـریب    دلیل کاهش مصرف داخلی کاالهاي صادراتی باشد. عال صادراتی، بلکه بههاي  بخش
 بـر ایجـاد ریسـک و    دهد که نوسـانات نـرخ ارز عـالوه    می شده نشاننرخ ارز برآوردهاي  ثباتی بی لگاریتم

کـاهش عرضـه    نتیجـه باعـث  دراتی شـده و در صـا هـاي   نااطمینانی، سبب خروج صادرکنندگان از بخش
ارز جهـت   متشـکل سـلف   بازارهـاي رسد ناشی از فقدان یا ناکارآمـدي   می نظر صادرات شده است که به

همراه کاربرد صحیح از ابزار پولی و  سلف به رو ایجاد و گسترش بازارهاي پوشش ریسک ارز باشد. ازهمین
گذاران به اجـراي صـحیح و مسـتمر     ارزي دولت و مقید نمودن سیاستهاي  مالی و شفاف کردن سیاست

غیرنفتـی اسـت. (احسـانی و    بـر گسـترش صـادرات    مـؤثر   اتخاذ شده از جمله راهکارهـاي هاي  سیاست
  )1388همکاران، 
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» ایران اقتصاد خارجی تجارت بخش کسري بر واقعی ارز نرخ و مبادله رابطه تأثیر«با عنوان اي  همقال -
مدت و بلندمدت رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی بر کسري تجارت خارجی اقتصاد ایران  کوتاه تأثیر به بررسی

 رسمی ارز  نرخ سازي یکسان که دهد می نشان تجاري تراز معادله براي مدت کوتاه روابط پرداخته است. نتایج
 با نیز گاز و نفت  صادرات از ناشی عواید ضریب .است گردیده تجاري کسري کاهش باعث 1372 سال در

  افزایش باعث محصول دو  این صادرات عواید افزایش که است واقعیت این دهنده نشان مثبت عالمت داشتن
 تجاري موازنه نیز نفتی درآمدهاي  افزایش ضمن در .است شده مدت کوتاه در خارجی تجارت بخش موازنه
  .)167-1387،141 ،است (مهر آرا بخشیده بهبود مدت کوتاه در را ایران

نفتـی  رخ ارز و نوسان آن بر صـادرات غیر اثر نامتقارن ن« 1391همچنین در تحقیقی دیگر، در سال  -
متفـاوت نـرخ ارز و نوسـان آن در    گـذاري   اثر مطالعه قرار گرفته است. منظور از اثر نامتقارن،مورد » ایران

باشد. براي آزمون این فرضیه، ابتدا آزمون ناهمسانی واریـانس   می ترقی و افت بر صادراتهاي  طول دوره
ت نـرخ ارز  نوسـانا گیـري   براي بررسی وجود اثرات آرچ اسـتفاده شـد و مـدل گـارچ نمـایی بـراي انـدازه       

 1386-1338نفتی با لحاظ کردن این نوسانات براي دوره زمانی و سپس، معادله صادرات غیرگیري  اندازه
باشـد،   مـی  برآورد شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داده که ضریب نرخ ارز واقعی مثبت و معنـادار 

توان افزایش نـرخ   می یابد. بنابراین، یم نفتی افزایشفزایش نرخ ارز واقعی، صادرات غیربدین معنی که با ا
بـراي حمایـت از    عنوان یک سیاست تشویقی براي صادرات غیرنفتی مطرح کرد. مشخصا ارز واقعی را به

نفتی، افزایش نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ تورم داخلی پیشنهاد شده اسـت. همچنـین   توسعه صادرات غیر
گریز به نوسانات باالي نـرخ ارز بـا    ی صادرکنندگان ریسکنادار است یعناثر ریسک نرخ ارز نیز منفی و مع

هـاي   آمـده، برخـی توصـیه    دسـت  دهند. با توجه به نتایج به می کاهش دادن حجم صادرات واکنش نشان
مناسب در جهت کـاهش نوسـانات نـرخ ارز و اسـتفاده از     هاي  سیاستی نیز قابل ارائه است: اتخاذ سیاست

توان راهکارهایی از قبیـل   می در مورد اول کنندگان.رخ ارز براي صادرجهت پوشش ریسک نابزارهایی در 
گذاران به اجراي صحیح و پیگیري مسـتمر   ارزي دولت و مقید نمودن سیاستهاي  شفاف نمودن سیاست

ویـژه اینکـه نوسـانات نـرخ ارز      نوسانات نرخ ارز اشاره نمـود. بـه   شده در جهت کاهشاتخاذهاي  سیاست
منظور پوشـش ریسـک نـرخ     باشد. در مورد دوم نیز به می ارزي دولتهاي  و سیاست حدي تابع مصوباتتا

توان ایجاد و گسترش بازارهاي سلف نرخ ارز را پیشنهاد نمود. همچنـین، بـا توجـه بـه معنـاداري       می ارز،
 تأییـد نفتـی ایـران   واقعی نوسانات آن بر صـادرات غیر  ضرایب متغیر مجازي، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز

گردد. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر نرخ ارز واقعی و نیز ریسک حاصل از آن در زمان کـاهش   می
 شـود. ایـن اثرگـذاري نامتقـارن     مـی  ارزش پول داخلی، بیشتر از زمانی است که ارزش پول داخلی تقویت

ـ  کننـدگان   تواند احساس نامتقارن نسبت به ریسک و رفتار پوششـی صـادر   می د. بنـابراین،  را مـنعکس کن
یابد، رفتـار   می گذاران اقتصادي بایستی در زمان افت نرخ ارز، متفاوت از هنگامی که نرخ ارز ترقی سیاست

نموده و بر اساس شرایط موجود، سیاست مناسبی را اتخاذ نمایند تا بتواند اثرات منفی ناشی از نوسـانات را  
  .)1391(راسخی و همکاران، به حداقل برسانند
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    یريگ نتیجه
ـ کـ  33و  32 یبخش صنعترید زکمالحظه شد در دو  از  یکـ یو چـرم)   ك، پوشـا یع نسـاج ی(صـنا  یه اول

ـ نـه پا ین زمیـ خصوص در ا دهد و به یل میکرا تش يشورکهر  یتوسعه صنعت یاصل يها ستون ه توسـعه  ی
ـ کن، تریظهور (همانند چـ  شده و درحال یداً صنعتیجد يشورهاک یصنعت ـ   بـه  ..).هنـد و  ،هی رود  یشـمار م

ه رشد صادرات ک یحالگذارد در یش نمیرا به نما ین صنعت ارقام مناسبیران با توجه به قدمت ایصادرات ا
آالت و ابـزار ارقـام    نیو ماش ی، فلزات اساسیمیو پتروش ییایمی، محصوالت شيرفلزیغ يها یانکع یصنا
تواند  یم ياست مناسب ارزیو س یپول يها استیق سینترل تورم از طرکدهد.  یش میرا نما یار مناسبیبس

آالت و  نیع ماشـ یو چرم و صـنا  ك، پوشایع نساجیند. در مورد صناک کمکش نرخ رشد صادرات یبه افزا
را  کیترونکع الیخصوص صنا ع و بهین صنایداشته باشد و رشد ا ید نقش نظارتیزات و ابزار، دولت بایتجه
ـ ها و تزر بخش رین زیتوسعه ا يها برنامهتواند در قالب  یار مکن یش دهد. ایافزا و  یمـال  يهـا  کمـ کق ی
و  يفلـز ریغ یانکـ ع یصـنا  ،ییایمیسه بخـش محصـوالت شـ   بینی  پیشج یاساس نتاانجام شود. بر یعلم
و  یع نسـاج یصـنا  يد بـرا یدهند و با یل میکرا تش ياقتصاد يایآالت و ابزار، سه بخش پو نیع ماشیصنا
  رد.کم یتنظ يجد يا برنامه یاسع فلزات اسیو چرم و صنا كپوشا

ن بخش مستلزم یباالست و رشد ا ییع مواد غذایران در صنایا یت رقابتید به خاطر داشت مزیالبته با
ع چـوب و  یو چرم و صـنا  كتواند موجب رشد بخش منسوجات و پوشا یه مکاست  يشاورزکرشد بخش 

  ز باشد.  ین یمحصوالت چوب
 یطـ  یصادرات ياالهاک يه شاخص بهاکجه گرفت یتوان نت یدر مجموع بر اساس آنچه اعالم شد م

ش نرخ ارز در یآن افزا یه علت اصلکرده است کرا تجربه  يریش چشمگی) افزا1392ر (سال یاخ يماهها
ـ یزم یصـادرات  ياالهـا ک يش شاخص بهـا یتبع آن افزا ش نرخ ارز و بهیشور بوده است. افزاکبازار آزاد  ۀ ن

است  یدنبال داشته است؛ (البته گفتن ز بهیر را نیاخ يماهها یشور طکش صادرات یافزا يزه برایجاد انگیا
در  یت صـادرات یـ ن محصـوالت مشـمول ممنوع  یم و همچنیمشمول تحر یمحصوالت صادرات یه برخک

  اند.) اهش صادرات مواجه بودهکداخل با 
رغـم   تـوان عنـوان کـرد بـه     هاي مختلف ارزي مـی  نظامن نرخ ارز و با توجه به ییتعهاي  هیدر خصوص نظر
    .درخصوص الگوهاي مختلف تعیین نرخ ارز انجام شده؛ نتایج یکسانی حاصل نشده استمطالعات متعددي که 

هاي جدید الگوسازي نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهاي اساسـی   گیري در جهت یلکبه طور 
هـاي   مـدت از تحلیـل   عرضـه پـول) و در کوتـاه   ها و  ه، تراز پرداختهاي بهر ها، نرخ (سطح قیمت اقتصاد
هاي برابـري قـدرت    گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازي نرخ ارز مبتنی بر نظریه تجربه

مدت دراین الگوهـا تلفیقـی از متغیرهـاي بنیـادي و      هاي کوتاه خرید، الگوهاي پولی و غیره است. تحلیل
  .)1378، میصمصاگرانه است ( هاي تجربه تحلیل
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ـ تأ گاز و نفت صادرات از حاصل يارز درآمد به یوابستگ يشور تا حدودکدر بخش صنعت  د شـده  یی
ـ ن ن نوساناتیا و است گذارتأثیر آن از حاصل درآمد در نفت متیق نوسانات هک آنجا از .است  از یناشـ  زی

 بـه  دولـت  یمـال  يها سیاست یاهش وابستگک نیبنابرا دولت، نترلکاز  خارج و است یخارجهاي  كشو

ـ ن یداخل يتقاضا فشار مورد در .شود صنعت وسته بخشیپ و مداوم رشد باعث تواند می ینفت يدرآمدها  زی
 زین درآمد نوسانات ما شورک در باشد. می درآمد نوسانات از یناش االهاک يبرا تقاضا نوسانات گفت توان می
 يبه درآمدها دولت مخارج و درآمدها یوابستگ اهشک نیبنابرا .است وابسته ینفت يبه درآمدها ودخ نوبه به
ـ  يتقاضا فشار دیشد بروز از تواند می ینفت ـ نما يریجلـوگ  یداخل هـاي   شـرفت یاسـت پ  رکـ الزم بـه ذ  .دی

 ساختار بهبود جهت ست دریبا می نیبنابرا ،دارد ید صنعتیتول بر یمثبت تأثیر ییربنایز عوامل و ينولوژکت

   ند.ینما تالش بخش نیا در بهتر ينولوژکت يریارگکب صنعت و
ـ  اتیمال ینوع آن یتعادل مقدار با یقیحق ارز نرخ انیم یتفاوت در بخش تجارت هرگونه  يرو ارانـه ی ای

 را يدرآمدهاي  و گروه ياقتصادهاي  بخش يرو آن یعیتوز باز آثار هک دیآ می حساب به یخارج معامالت

ـ فعال ینـوع  آن یتعادل از مقدار متفاوت ینرخ در ارز دوفروشیخر .داشت دور نظر از دینبا  یمـال  شـبه  تی
اي  هبودجـ هـاي   تیشفاف از و داده قرار تأثیر تحت را یدولتهاي  نهیهز بیکتر و سطح هک دیآ می حساب به

 يجا بر واردات و صادرات انیم زین یتیاهم با یعیتوز باز آثار یداخل پول حداز شیبگذاري  ارزش اهد.ک می
 .شـود  می یصادرات از بخش (پنهان) اتیمال اخذ و واردات به ارانهی پرداخت به منجر هک يطور گذارد؛ به می

 سـطح  در ينامناسب اقتصـاد  ردکعملکننده  نییتع یاصل عوامل از یکی یقیحق ارز نرخ نامناسب انحراف

ـ  سـطح  در حـاد  يهـا  تعادل عدم نیهمچن است النک  يشـورها ک درهـا   تـراز پرداخـت   بحـران  و النک
 ارز نرخهاي  یثبات بی اثر است. ارز نرخ بلندمدت یتعادل ریمس از انحراف میمستق جهینت اغلب توسعه درحال

 .است بوده شناور و ثابت ارز نرخ دو سیستم طرفداران توجه کانون الملل بین تجارت بر
ـ  کـاهش  با سیستم این که معتقدند ثابت ارز نرخ سیستم طرفداران  محـیط  نـرخ ارز  نوسـانات ۀ دامن

 سیستم طرفدران که یدرحال .سازد می فراهم یالملل بینگذاري  سرمایه و تجارت تولید، براي را مساعدتري

 مقابل در راها  پرداخت نظام تعدیل ارز، (شناوري) نرخ پذیري انعطاف قابلیت کهاند  عقیده این بر ارز شناور

هـاي   توصـیه  توان می ،سه بخش فوق يبند به جمعت یان با عنایدر پا .کند می تسهیل خارجیهاي  شوك
  کرد: پیشنهاد را زیر سیاستی

هـاي   تقویـت بنیـان   منظـور  بـه  نشده استفادههاي  ظرفیت کردن فعال و داخلی منابعوري  بهره افزایش -
  کشور؛ تولیدي

  غیرنفتی؛  صادرات توان افزایش و گاز و نفت درآمدهاي به اتکا کاهش -
 داخلی جانب تقاضاي از که نوساناتی اثربخشی کاهش هدف با صادرات منظور به صرفاً کاالهایی تولید -

  کند؛ می محدود را غیرنفتی صادرات
 دولت ارزي يها سیاستردن ک شفاف ازجمله ارز؛ نرخ نوسانات کاهش جهت مناسبهاي  سیاست اتّخاذ -

  ؛ شده اتّخاذ يها سیاستمستمر  و صحیح اجراي به گذاران سیاست نمودن دیمق و
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  .سلف گسترش بازارهاي و ایجاد جمله از ارز نرخ ریسک کاهش جهت در مالی و پولی ابزارهاي از استفاده - 

    منابع
 .رانیا یاسالم يجمهور كآمار گمر

ـ رینرخ ارز بر صـادرات غ  یثبات بی اثر« )،1388پور و جعفر عباسی ( و علی خانعلی ی، محمدعلیاحسان  ینفت
   .1شماره  ،، سال نهميپژوهشنامه علوم اقتصاد ،تهران ،»رانیدر ا

ـ ا ینـده مناسـب صـادرات صـنعت    یآ«)؛ 1392( رضادیزاده، حم اشرف مطالعـات و   مؤسسـه تهـران،   »رانی
   .یبازرگان يها پژوهش

د بـر  یقدرت خر يه برابریبر نظر یرات نرخ ارز مبتنییاثرات تغ«)؛ 1388( يزدیامریم  ورضا دیحم ي،زدیا
  .52، شماره یفصلنامه پژوهشنامه بازرگان ،تهران ،»بخش صنعتافزوده  ارزش
 ،سـال دهـم   ،اقتصـاد هاي  فصلنامه تازه ،تهران ،»ينظام ارز يه برایسه نظر«)،1391( سجاد ي،برخوردار

 .136شماره 
اثـر نامتقـارن نـرخ ارز و نوسـان آن بـر      «؛ )1391د و میالد شهرازي و محمدرضا عبـدالهی ( یسع ی،راسخ

، سال يرشد و توسعه اقتصادهاي  پژوهش ی،پژوهشی تهران، فصلنامه علم »رانیا یر نفتیصادرات غ
 .7شماره  ،دوم
   .یتهران، نشر ن ترجمه: حمیدرضا ارباب، ،الملل نیه بیمال؛ )1386( کینیدوم ،سالواتره

انتشـارات آگـه، چـاپ     ،تهـران ، ي تحقیق در علوم رفتاريها روش؛ )1385( بازرگان و عباسسرمد، زهره 
 .سیزدهم

ـ پا ،ن نرخ ارز مناسـب ییتع ين الگویو تدو یبررس ،)1378( نیحس ی،صمصام  ،تهـران  ،دکتـري ان نامـه  ی
 .ید بهشتیده اقتصاد دانشگاه شهکدانش

 بر مبادله رابطه و یقیحق ارز نرخ بودجه، يسرک اتتأثیر یبررس« ؛)1387( يمرادمهدي  ومهرآرا، محسن 

 ی،تهران، فصلنامه پژوهشـنامه بازرگـان   »کعضو اپ نفتکننده  صادر يکشورها يجار حساب يکسر
 .47شماره 

Cote,Agathe,Exchange Rate Volatility and Trade ; a Survey, Working Paper 94-
5,Bank of Canada,1994. 

Salvatore, Dominic, Intenational Economic, John Wiley & Sons,2007, 533-542. 
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  ها تجاري کشور در کاهش آثارمنفی تکانهي ها ظرفیتاز مؤثر  گیري بهره
  *بابک افقهی

  چکیده
شود و سهم آن در تولیـد   می محسوبها  مین در آمد ارزي براي کشورین منبع تأتر مهمتجارت خارجی 

پـذیري   محصولی بودن اقتصاد در یک کشور آسـیب  تک .رود می درصد فراتر 50ناخالص داخلی دنیا از 
در شرایط فعلـی کـه    دهد. می شدت افزایش خارجی و نوسانات بهاي کاالها بههاي  آن را در برابر فشار

ضـرورت   درصد ارزش خود را از دسـت داده اسـت،   40بهاي نفت خام در یک دوره شش ماهه بیش از 
ي هـا  ظرفیـت  ي کلی اقتصاد مقاومتی با قاطعیت بـه مرحلـه اجـرا درآیـد.    ها سیاستکند که  می ایجاب

دارد که در چند دهه اخیر تنها در سطح ناچیزي از آنها بـراي توسـعه صـادرات    بسیاري در کشور وجود 
لیارد دالر می 770میلیارد تن ذخیره قطعی مواد معدنی به ارزش  37کشور ایران  شده است.برداري  بهره

درصد ذخایر معـدنی   7وجود  شود. برداري می حاضر تنها از یک درصد آن بهره در اختیار دارد که درحال
میلیـارد دالر   23تواند ساالنه بیش از  می نوع ماده معدنی 74یا در ج.ا.ایران و برخورداري کشور ما از دن

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در اختیار دارد  33600اگرچه ایران بالغ بر  در آمد ارزي عاید کشور سازد.
 2ر تجارت جهـانی گـاز حـدود    و رتبه دوم از لحاظ تملک این ذخایر در جهان را داراست اما سهم آن د

درآمد ارزي دارند اما میلیارد دالر از طریق گردشگري  1150کشورهاي دنیا ساالنه بالغ بر  درصد است.
به دالیلی نتوانسـته   گردشگري قرار دارد،هاي  کشور برتر داراي جاذبه 10که در بین  کشور ما باوجودي

ي هـا  فرصـت براي کسب درآمـد ارزي و ایجـاد   ي تجاري این بخش به نحو شایانی ها ظرفیتاست از 
این مقاله با انجام مطالعات نظري به دنبـال ایـن هـدف اسـت کـه بـا        .نمایدبرداري  شغلی جدید بهره

ي فوق العاده حـوزه تجـارت در   ها ظرفیتبا توجه به  ي کلی اقتصاد مقاومتی وها سیاستشناسی  مفهوم
صـنایع   ي معـدن، هـا  بخـش در -ي کامل تجاري کشورها ظرفیتاز مؤثر  به تبیین لزوم استفاده کشور،
-مختلف اقتصـادي هاي  هم در شرایط بروز تکانه آن ـترانزیت و توان علمی موجود گردشگري، دستی،

سیاسی و منطبق بر رویکرد اقتصـاد مقـاومتی کـه مسـتلزم تغییـرات سـاختاري در نظـام مـدیریتی و         
   سته است بپردازد.کارآمد و شای از مدیران مجرب،گیري  بهره
  ها تکانه، اقتصاد مقاومتی، تجاريهاي  ظرفیت :ها واژهکلید

  مقدمه
ین منبـع تـأمین درآمـد ارزي بـراي     تر مهمکند زیرا  یتجارت خارجی در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا م

                                                        
  Bafghahi@yahoo.comمدیریت راهبردي،  دکتري *
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شود و حجم ذخایر ارزي یـک کشـور در تقویـت بنیـه اقتصـادي آن کشـور عامـل         یکشورها محسوب م
  ست.ا  يا کننده تعیین
یابد قادر به تأمین نیازهاي وارداتی و دستیابی بـه   یشدت کاهش م کشورهایی که ذخایر ارزي آنها به 

عمرانـی آنهـا کـه نیـاز بـه      هـاي   ي از پـروژه ا لمللی نیستند. اجراي بخش عمـده ا فناوریهاي پیشرفته بین
شـود و سـطح رفـاه ملـی آنهـا       یتضعیف مافتد. ارزش پول ملی آنها  یتجهیزات وارداتی دارد به تعویق م

زدن به اقتصاد کشورهایی که با آنها همسـو   سبب قدرتهاي استکباري براي ضربه همین یابد. به یکاهش م
کنند که دسترسی این کشورها را به بازارهاي صـادراتی محـدود کننـد و     ینیستند در وهله اول کوشش م

  هم شکنند.انند و مقاومت آنها را دررا بخشکمنابع کسب درآمدهاي ارزي این کشورها 
 2013براي نشان دادن اهمیت تجارت خارجی کافی است به ایـن نکتـه اشـاره کنـیم کـه در سـال       

درصـد تولیـد    5/50میلیارد دالر بوده است که این رقم  37706میالدي ارزش تجارت جهانی کاال بالغ بر 
  .1ناخالص داخلی دنیا را تشکیل داده است

، اقتصاد بسـیاري از کشـورهاي صـنعتی دنیـا از     2008ه بحران مالی و اقتصادي سال در شرایطی ک 
ـ   .جمله اعضاي اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، ژاپن، کانادا و رو سـاخت و بـه    ه.. را با مشـکالت زیـادي روب

سبب تبدیل شـدن بـه یـک قطـب تجـاري نیرومنـد        قتصادي آنها منجر شد کشور چین بهکاهش رشد ا
 4000برابر این بحران بزرگ مقاومت کند. ذخایر ارزي هنگفت چین که در حال حاضر بالغ بر  توانست در

و عمدتاً در نتیجه فزونی صادرات این کشور بر واردات آن طی سـه دهـه ایجـاد شـده      2میلیارد دالر است
  رود. یشمار م ازي اقتصاد این کشور بهس اي مقاومه ین مؤلفهتر مهماست یکی از 

که در جهت تقویت صادرات کشور و افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از آن انجام گیرد و از  هر اقدامی
اي کلـی اقتصـاد   ه وابستگی به فروش نفت بکاهد به تقویت بنیه اقتصادي کشور و تحقق اهداف سیاست

  مقاومتی کمک خواهد کرد.
تواند  یگیري مؤثر از آنها م هي تجاري کشور را که بهرها ظرفیتدر این مقاله کوتاه کوشش خواهیم کرد 

 ا را کاهش دهد مورد بررسی قرار دهیم.ه به تأمین درآمدهاي صادراتی پایدار منجر شود و اثرات منفی تکانه

  حصولیم هاي اقتصاد تک زیان. 1
تـوان اطـالق کـرد     یاتکاي اقتصاد کشور ما به درآمدهاي ناشی از صدور نفت که عنوان درآمد به آنها نم 

                                                        
1. http://en.wikipedia.org/wiki/international_trade 
2. financial times, chin's large forex reserves …. , september 30, 2014.  

1تریلیون دالر است که  12بالغ بر  2014کل ذخایر ارزي دنیا در نیمه دوم سال 
  آن در اختیار چین است. 3
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ـ    ها بخشیادي براي همه مشکالت ز ریـزان   هي اقتصادي ایجاد کرده و مانع از آن شـده اسـت کـه برنام
ـ    هاقتصادي، براي بهر نحـو اساسـی    القوه بخـش صـنعت، معـدن و خـدمات بـه     بـرداري از توانمنـدیهاي ب

  ندیشی کنند.ا چاره
گـذرد.   یسـال مـ   106برداري رسید تاکنون  هکه نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان به بهر یاز زمان 

میلیارد دالر برآورد شـده اسـت کـه     1300) درآمد حاصل از نفت بالغ بر 1287 – 1393ظرف این مدت (
ن اسـت کـه از ایـن ثـروت     نحوه مصارف آن به یک بررسی جامع کارشناسانه نیازمند است. قدر مسـلم آ 

  ده نشده است.جهت ایجاد درآمدهاي پایدار استفاسازي  بهینه براي ظرفیت ۀگون خدادادي به
ي که در ادبیات اقتصـادي بـه آنهـا    ا اي ویژهه خیز از طریق ایجاد صندوق تتعدادي از کشورهاي نف 

SOVEREIGN WEALTH FUNDS ي از درآمدهاي نفتی خود ا مالحظه شود مقادیر قابل یاطالق م
برابـر بحرانهـاي    گذاري، تأمین رفاه نسلهاي آینده، تقویـت بنیـه اقتصـادي، مقاومـت در     هرا براي سرمای

هـاي   ند. ارزش ایـن دارایـی  ا اقتصادي و مقابله با نوسانات بهاي نفت یا اقالم دیگر صادراتی، ذخیره کرده
  .1بیلیارد دالر بوده است 5780بالغ بر  2013شده در سال  ذخیره

کویت کشور صادرکننده نفت (امارات عربی متحده، نروژ، عربستان، قطر، روسیه،  7هاي  یمیزان دارای
  بیلیارد دالر به شرح زیر بوده است: 3882بالغ بر  2013اي ثروت ملی در سال ه و قزاقستان) در صندوق

  

  بیلیارد دالر 5/1078  امارات عربی متحده -
  بیلیارد دالر 893  نروژ -
  بیلیارد دالر 5/762  عربستان سعودي -
  بیلیارد دالر 548  کویت -
  بیلیارد دالر 256  قطر -
  بیلیارد دالر 4/187  روسیه -
  بیلیارد دالر 5/156  قزاقستان -

  

  

اي هـ  گـذاري در طـرح   هي بـراي سـرمای  ا تواند پشتوانه یمیزان ذخایر صندوق توسعه ملی ایران که م
سـال از   14رغـم گذشـت    ي تجاري جدید محسوب شـود بـه  ها ظرفیتمرتبط با توسعه صادرات و ایجاد 

  ي نیست.ا دالر برآورد شده است که رقم قابل مالحظهمیلیارد  62تأسیس آن حدود 
 50طـور متوسـط بـیش از     بـه  1380–91ي ها سالسهم نفت در تأمین منابع بودجه کشور در خالل 

صـادرات و سـیر نزولـی     ، کـاهش ها تحریمسبب تشدید  ) به93و  92نها در دو سال اخیر (و ت 2درصد بوده
                                                        

1. http://en.wikipedia.org/soverign wealth fund 
  .1391مهر  29، مورخ 469نامه خبري تحلیلی برنامه شماره  . بر پایه ارقام مندرج در: هفته2
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  رود. یشمار م بوده است که تحول مثبتی به 2% 40و  1% 46ترتیب  قیمت نفت به
ماه اخیـر میلیاردهـا دالر بـه اقتصـاد کشـورهاي       6درصدي بهاي هر بشکه نفت ظرف  40کاهش  

رود که بهاي نفت الاقل در دو سال آینده در سـطح   یصادرکننده نفت خسارت وارد کرده است و انتظار نم
مخـزن ذخـایر نفـت     600مللـی انـرژي در دنیـا بـالغ بـر      لا معقولی قرار گیرد. براساس برآورد آژانس بین

SHALE میلیـارد   760تریلیـون بشـکه (معـادل     8/4اي آغشته به نفت) شناخته شده است کـه  ه (ماسه
تریلیون بشکه از این ذخایر به ایـاالت متحـده تعلـق دارد.     7/3مترمکعب) نفت در آنها وجود دارد. حدود 

ي تکنولوژیکی سـبب شـد کـه تولیـد نفـت      ها پیشرفتخایر به سبب برداري از این ذ هاقتصادي شدن بهر
میلیـون بشـکه در روز (در پایـان اکتبـر      97/8بـه   2008میلیون بشکه در روز در اواسط سال  4از  آمریکا
در  4میلیون بشـکه  11تبدیل شده به نفت به  SHALEو اکنون با احتساب گازهاي  3) افزایش یابد2014

  میلیون بشکه در روز تقلیل داده است. 5/7را به واردات نفت به  آمریکا روز رسیده است که نیاز
ي تجاري ها ظرفیتگیري از  هکند که با بهر یدر چنین شرایطی مصالح اقتصادي ج.ا. ایران ایجاب م 

کشور که به آنها اشاره خواهد شد اثرات منفی کاهش درآمدهاي ارزي ناشی از صدور نفت را بـه حـداقل   
درصد تعیـین شـده در بودجـه     5/31دهد و وابستگی بودجه کشور به درآمدهاي نفتی را از ممکن کاهش 

  در یک دورة ده ساله به صفر برساند. 1394سال 

  ي بالاستفادهها ظرفیت. 2
  بخش معدن )الف

ک ی کشور برتر دنیا قرار دارد و هیچ 10جمهوري اسالمی ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی در ردیف 
  کشورهاي خاورمیانه از نظر ذخایر معدنی متنوع با ایران قابل مقایسه نیست.از 

درصد ذخایر معدنی دنیا در کشـور مـا    7ي مجلس شوراي اسالمی ها پژوهشبراساس گزارش مرکز 
  .5قرار گرفته است

ي، ظر از نفت و گاز طبیعی عبارتند از: آهن، مس، طال، نقـره، رو ن ین ذخایر معدنی ایران صرفتر مهم
کلی در طـور  ... به.نگ، تیتانیوم، اورانیوم، باریت، انواع سنگهاي ساختمانی وس سرب، کرومیت، منگنز، زغال

  نوع ماده معدنی شناسایی شده است. 74کشور ما بیش از 
                                                        

 به نقل از ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی. 1391. خبرگزاري مهر، نهم اسفند 1
 .1393، شش ویژگی بودجه سال 18/12/92مورخ  3364. دنیاي اقتصاد، شماره 2

3. first biz, oil ats - year low: where prices go will depend on who blinks first, shale 
producers or opec 

 .2014، چهارم ژوییه »بلومبرگ«. خبرگزاري 4
  .1گذاري را بشناسید، ص  هاي معادن ایران براي سرمایه ، پتانسل30/7/1393. نشریه صداي اقتصاد، مورخ 5
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میلیـارد   57میلیارد تن و ذخایر بـالقوه آن را   37برداري معادن ایران را  همیزان ذخایر قطعی قابل بهر
معدن  7500حدود  1393ند. وزارت صنایع، معادن و تجارت تعداد معادن کشور را در سال ا کردهتن برآورد 

ي و فنی بـه حالـت تعطیـل یـا     ا دلیل مسایل منطقه درصد از این معادن به 25تا  20اعالم کرده است که 
  .1ندا تعطیل در آمده نیمه

بـرداري   هل کشور را که در حـال بهـر  تعداد معادن فعا 1391مرکز آمار ایران در طرح آمارگیري سال 
. ارزش ذخایر معدنی ج.ا. ایران (به استثناي نفت و گاز) را بـالغ بـر   2معدن اعالم کرده است 5316هستند 

  ند. ا میلیارد دالر تخمین زده 770
درصـد کـل ذخـایر     11میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده حدود  3/157براساس برآورد اوپک کشور ما با 

 2013ژوئـن   12. میزان ذخایر گـاز ایـران تـا    3در اختیار دارد 2014میلیارد بشکه) را در سال  5/1481دنیا (نفت 
درصد کـل ذخـایر گـاز طبیعـی دنیـا       18میلیارد مترمکعب برآورد شده است و کشور ما با داشتن  33600بالغ بر 

  .4دارنده گاز در اختیار داشته است کشور 102تریلیون مترمکعب) مقام دوم را پس از روسیه در بین  3/187(
ي عظیم بخش معادن کشور در سـطح بسـیار   ها ظرفیتدهد که از  یهاي انجام شده نشان م یبررس 

حاضـر سـهم بخـش معـدن در تولیـد       داف صادراتی استفاده شده است. درحـال محدودي براي تحقق اه
درصد بوده است. میزان تولیدات  8/0درصد و در ده سال گذشته کمتر از  1/1ناخالص داخلی کشور حدود 

میلیون تـن بـوده اسـت و ایـن رقـم را       340حدود  1391معدنی کشور براساس آمار مرکز ایران در سال 
میلیـون تـن در سـال     400میلیون تن یا تقریباً  2/1روزانه  1393وزارت صنایع، معادن و تجارت در سال 

  و بالفعل بخش معدن کشور ندارد. تخمین زده است که تناسبی با توانمندیهاي بالقوه
میلیـارد دالر   4/7حـدود   1392اي ساخته شده از آن در سال ه میزان صادرات مواد معدنی و فرآورده

درصـد   3میلیارد دالر آن به مواد خام معدنی تعلق داشته است چنانچه حداقل از  5/3بوده است که تقریباً 
میلیارد دالر درآمد ارزي  23صادراتی استفاده شود  ي تجاري بخش معدن براي تحقق هدفهايها ظرفیت

  عاید کشور خواهد شد. 
حاضر تعداد  ال کمتر از نیم درصد است زیرا درحالسهم بخش معدن با تمام اهمیت آن در ایجاد اشتغ

 5/21ي اقتصادي ایـران قریـب   ها بخشو شاغالن همه  5هزار نفر 85شاغالن بخش معادن کشور حدود 

                                                        
  ارد؟گذاري در معادن ایران سوددهی د ، مقاله آیا سرمایه1393تیر  3. سامانه خبر آنالین، مورخ 1

http://www.khabaronline.ir 
  .12، ص 1392برداري، اسفند  . مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره2

3. http://www.opec.org, wold proven oil reserves. 
4. www.en.wikipedia.org, list of countries by natural gas proven reserves, 2013. 
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  .1استمیلیون نفر 
ي ا گونـه  برداري مؤثرتري انجام نگرفته است بـه  هي بالقوه کشور بهرها ظرفیتدر بخش انرژي نیز از 

تنها حـدود  ـ  رین ذخایر گاز دنیا پس از روسیهت رغم داشتن عظیم ـ به که سهم ایران در تجارت جهانی گاز
  .2درصد است 2

کـارگیري   در آن تقویت عوامل تولیـد و بـه   کهي کلی اقتصاد مقاومتی ها سیاست) 3با توجه به بند ( 
و قابلیتهاي متنوع در جغرافیاي مزیتهاي مناطق کشور مورد تأکید قرار گرفته اسـت، ضـروري    ها ظرفیت

ي بخش معادن کشور که به آنها اشاره شد براي تقویـت بنیـه اقتصـادي کشـور از     ها ظرفیتاست که از 
تـوان   ینحو مؤثر استفاده شود. اقداماتی که در این زمینه م ریق افزایش درآمدهاي صادراتی غیرنفتی بهط

  انجام داد به شرح زیر است:
  برداري از معادن هتسهیل صدور مجوز بهر .1
بـرداري از معـادن اشـتغال     هاي اقتصادي که به بهـر ه اعطاي تسهیالت بانکی با بهره مناسب به بنگاه .2

  اه هدارند براي اکتشاف خرید تجهیزات و تأمین هزین
کنند زیرا حمـل   یاعطاي معافیت مالیاتی به مؤسساتی که کاالهاي معدنی را به بنادر صادراتی حمل م .3

  کاالهاي صادراتی بخشی از خدمات مرتبط با صادرات است.
فروشی و تـالش   منظور جلوگیري از خام در بخش فرآوري محصوالت معدنی به گذاري مناسب هسرمای .4

  افزودة این بخش براي افزایش ارزش
ونقل و منطقی کردن این  اي حمله منظور کاهش هزینه کوشش بهونقل کشور و  نوسازي ناوگان حمل .5

  ا.ه هزینه
افزوده،  وري، افزایش ارزش همنظور افزایش بهر شور به جدیدترین تکنولوژي روز بهتجهیز معادن مهم ک .6

  کاهش ضایعات و حفاظت از محیط زیست.
  کنند. یترین مناطق کشور فعالیت م هترین شرایط در دورافتاد تکاران که در سخ نمعدتأمین رفاه  .7

  بخش گردشگري )ب
ي فرهنگـی و  ها ویژگیي باالیی براي ایجاد درآمد ارزي، اشتغال و معرفی ها ظرفیتبخش گردشگري از 

ي تجـاري ایـن   هـا  ظرفیـت اجتماعی ملل برخوردار است اما متاسفانه باید اذعان کرد که در کشور مـا از  
  برداري شده است. هبخش تنها در حد ناچیزي بهر

اي کلـی اقتصـاد   هـ  ) سیاسـت 10جانبه و هدفمند از صادرات کاال و خدمات که در بند ( هحمایت هم 
                                                        

 به نقل از علیرضا حیدري کارشناس حوزة گاز. 1393آبان  26. خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران 1
2. http://www.presstv.ir/detail/206949/html 
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شـود زیـرا بـین صـنعت گردشـگري و       یمقاومتی به آن اشاره شده است بخش گردشگري را نیز شامل م
ن یتـر  مهـم توسعه صادرات صنایع دستی پیوندي ناگسستنی وجـود دارد و گردشـگران خـارجی در زمـرة     

ي ا مالحظـه  زایش درآمد ارزي کشورها نقش قابلروند و در اف یشمار م خریداران صنایع دستی کشورها به
  کنند. یایفا م

میالدي تعداد گردشگران خارجی کـه از   2013ر سال د» 1سازمان جهانی گردشگري«بنا به گزارش 
میلیـون نفـر آنهـا از     248ند کـه حـدود   ا میلیون نفر بوده 1087ند بالغ بر ا کشورهاي مختلف بازدید کرده

  .2ندا کشورهاي قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام دیدن کرده
میلیـارد دالر بـوده    1159 بالغ بـر  2013درآمد مستقیم کشورهاي دنیا از گردشگران خارجی در سال 

  درصد بوده است. 5/9حدود  2013است. سهم توریسم در تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 
 11. از هـر  3تریلیون دالر درآمد در دنیا ایجاد کرده اسـت  7صنعت گردشگري بالغ بر  2013در سال 

و این صنعت در سطح جهانی  شود یشغلی که در دنیا ایجاد شده است یکی از آنها به گردشگري مربوط م
  .4وجود آورده است میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم به 125میلیون فرصت شغلی مستقیم و  120
کشور برتر دنیا قـرار دارد و از نظـر    10اي گردشگري در بین ه کشور ایران از لحاظ دارا بودن جاذبه 
ي عظـیم بـراي   ها ظرفیتکرد که از این  اي طبیعی در رتبه پنجم قرار گرفته است اما باید اذعانه جاذبه

کسب درآمد ارزي و ایجاد اشتغال در سطح ناچیزي استفاده شده اسـت. کشـور همسـایه مـا تــرکیه بـا       
سـبب ایجـاد    عی با ایران قابل مقایسه نیست بـه اي تاریخی، باستانی و طبیه وجـودي که از لحـاظ جاذبه

گـذاري در ایـن بخـش در سـال      هردشگري و سـرمای زیرساختهاي مناسب و تدوین استراتژي بلندمدت گ
میلیون نفر گردشگر خارجی مقام ششم را از نظر تعداد توریستهاي جذب شده (پـس   8/37با جذب  2013

  .5از فرانسه، ایاالت متحده، اسپانیا، چین و ایتالیا) در دنیا کسب کرده است
تی و گردشـگري ایـران در سـال    براساس آمار ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صـنایع دسـ  

میلیارد دالر درآمـد ارزي نصـیب ایـران     5میلیون نفر گردشگر وارد ایران شده و معادل  5/4حدود  2013
میلیون نفـر از کشـور عـراق بـه      6/1ند. یک میلیون نفر از این گردشگران از جمهوري آذربایجان و ا کرده

  ند.ا ایران سفر کرده
ند و درآمد ناشی از اقامـت آنهـا نسـبت بـه     ا خارجی که از ایران دیدن کردهاگرچه تعداد گردشگران  

                                                        
1. world tourism organization 
2. world tourism organization, tourism highlights, 2014 edition. 
3. www.statista.com/statistics/travel-and-tourism 
4. world economic forum, global agenda council on the future of travel + tourism. 

2014 – 2016. 
5. wikipedia encyclopedia, wolrd tourism rankings, most – visited countries in 2013. 
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ي هـا  ظرفیـت ي برخوردار شده است اما این ارقام در مقایسه با ا ي گذشته از افزایش قابل مالحظهها سال
ا (آثـار باسـتانی و   هـ  لعاده آن در همه زمینها عظیم تجاري بخش توریسم در کشور ما و استعدادهاي خارق

..) .معـدنی، غارهـا، آبشـارها و    اي آبهـ  ا و اماکن مذهبی، مناظر طبیعی، چشمهه هاي تاریخی، زیارتگاهبنا
1توجه نیست. اگر کشور ما بتواند حتی بـه   قابل

بـازار عظـیم گردشـگري دنیـا دسـت یابـد و بـراي آن         20
ین حدنصـاب صـادرات   میلیارد دالر درآمد ارزي یعنی رقمی معادل بـاالتر  50ریزي کند به بیش از  هبرنام

  دست خواهد یافت. 1390کاال و خدمات کشور در سال 
بـرداري مـؤثر از توانمنـدیهاي بخـش گردشـگري ج.ا. ایـران و        هین اقداماتی که بـراي بهـر  تر مهم 

کلی تحقـق اهـداف   طور هي بالقوه آن براي کسب درآمد ارزي، کاهش اتکا به صادرات نفت و بها ظرفیت
  ن انجام داد به شرح زیر است:توا یاقتصاد مقاومتی م

گیـري   هتدوین استراتژي جامع توسعه صنعت گردشگري ایران در سه افق پنج، ده و بیست ساله با بهر .1
  ي که شرایط اقتصادي مشابهی با ما دارند.ا توسعه از تجربیات کشورهاي درحال

گـذاریهاي خـارجی بـه     هجذب سرمایاي توریستی کشور و ه ها، زائرسراها و اقامتگاه افزایش تعداد هتل .2
  ...ویژه در اصفهان، شیراز، مشهد، گیالن و مازندارن، کرمان و بهسازي  صنعت هتل

  هاي مهم کشور استانداردسازي خدمات هتل .3
منظـور خنثـی    بـه  یر ملل و شیوة رفتار با گردشـگران، براي گسترش روحیه تعامل با ساسازي  فرهنگ .4

  سط دشمنان ما در چند دهه اخیر انجام گرفته است.کردن تبلیغات سوئی که تو
گیري از همه ابزارهاي بازاریابی  هلمللی با بهرا اي بینه اي جهانگردي کشور در نمایشگاهه معرفی جاذبه .5

  اي تاریخی، اماکن مذهبی، مناظر طبیعی).ه (کاتالوگ، بروشور، نقشه راهنما، عکس و مناظر جاذبه
هـاي خـاص، سـلول درمـانی،      يخش پزشکی کشـور در زمینـه درمـان بیمـار    هاي ب معرفی توانمندي .6

.. براي جذب بیماران کشورهاي همسـایه (آذربایجـان،   .اي آب معدنی وه هاي پیشرفته، چشمه جراحی
  عراق، امارات عربی متحده، قطر، کویت و برخی از کشورهاي شمال آفریقا)

  زمینی) ونقل کشور (اعم از هوایی و نوسازي ناوگان حمل .7
دالیـل مختلـف از    اي زمینـی بـه  هـ  (فرسوده بودن هواپیماهاي مسافري و رکوردشکنی در تلفـات جـاده  

  کند) یین عواملی است که توسعه صنعت توریسم را با چالشهاي جدي مواجه متر مهم
کارآفرینی گذاري یا  هتدوین یک بسته حمایتی ویژه براي تشویق کلیه افرادي که در این بخش سرمای .8

  افزایند. یکنند یا از طریق صنعت توریسم بر درآمد ارزي کشور م یم
ویـژه گردشـگرانی کـه بیشـترین سـهم را در ترکیـب        دربارة نوع غـذاهاي ملـل مختلـف (بـه    تحقیق  .9

  پذیر. تتوریستهاي ایران دارند) و ایجاد رستورانهاي خاص در شهرهاي توریس
  لمللی اعتباري در ایرانا هاي بین کارتفراهم کردن امکان استفاده از  .10
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(زیرا حمل پول نقد توسط گردشگران در دنیا به تدریج منسوخ شده است و از لحاظ ایمنی صالح نیسـت  
  گردشگران وجه نقد به مقیاس زیاد همراه داشته باشند)

  اي متنوع صنایع دستی در مجاورت اماکن توریستیه ایجاد فروشگاه .11
  قل لوکس و مجهز براي انتقال گردشگران به مقاصد موردنظر آنانون اي حمله تأسیس سرویس .12
  حذف ویزا براي گردشگران کشورهاي پیشرفته یا تسهیل در اعطا و تمدید آن .13
مند به بازدید از آثار تاریخی  هاي گردشگري جدید یا ابتکاري براي گردشگرانی که عالقه ایجاد جاذبه .14

شناسـی   هاي گیاه فرد ملبورن، باغ پرندگان در سنگاپور، باغ وحش منحصربه (مانند باغا نیستند ه یا موزه
مشتمل بر کاشت درختان نایاب یا کمیاب برخـی از   BOTANY GARDENSدر برخی از کشورها 

رین آکواریوم دنیـا از طریـق   ت مناطق دنیا در صورت همخوانی با شرایط اکولوژیکی ایران؛ ایجاد عظیم
  ..).اي مختلف وه زیان قارهگردآوري آب

گذاري پربازده است و به توسعۀ اشتغال، کسـب درآمـد    هگذاري در صنعت توریسم یک سرمای هسرمای
  لمللی کشور به نحو شایانی کمک خواهد کرد.ا ارزي و افزایش اعتبار و پرستیژ بین

  بخش صنایع دستی )ج
ي مهم اقتصادي کشور است که از ظرفیت بـاالیی بـراي ایجـاد اشـتغال و     ها بخشصنایع دستی یکی از 

ـ     ها ویژگیکسب درآمد ارزي و معرفی  علـت   ا بـه ي فرهنگی اقوام مختلف کشـور مـا برخـوردار اسـت، ام
وجهی و عدم رفع مشکالت تولیدکنندگان صنایع دستی یا صنعتگرانی کـه در ایـن رشـته مهـارت و     ت کم

ي تجاري این بخش مورد استفاده قـرار نگرفتـه و قسـمتی از    ها ظرفیتاز ي ا تخصص دارند بخش عمده
  بازارهاي صادراتی آن از دست رفته است.

درصـد   30نـد کـه   ا ارزش بازار جهانی صنایع دستی را بالغ بر یکصد میلیارد دالر در سال برآورد کرده
اي صـنایع دسـتی کـه در    هـ  دهدرصد فـرآور  70. حدود 1این رقم در اختیار صادرکنندگان چینی قرار دارد

  شود محصول کشور چین است. یبازارهاي ایاالت متحده و اروپا براي فروش عرضه م
یا اشـیاي  » سوغات«عنوان  ا جهانگردان خارجی بهي از صنایع دستی کشورها را بخش قابل مالحظه 

لمللی هر جهانگرد خارجی ا برند. بر طبق برآورد مرکز بازرگانی بین ییادگاري خریداري کرده همراه خود م
کند. هندوسـتان در سـال    یدالر صنایع دستی خریداري م 80تا  20به تناسب درآمد خود هنگام سفر بین 

میلیارد دالر صنایع دستی و بالغ بر یک میلیارد دالر فرش دستبافت صادر کرده است  8/3میالدي  2013
 8/1تا  6/1زش صادرات ویتنام در این زمینه بین میلیارد دالر و ار 3میزان صادرات صنایع دستی اندونزي 

  میلیارد دالر در سال است.
                                                        

1. usaid, global market assessment for handicrafts, vol. one, july 2006. 
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شود اما ارزش صنایع دستی ایران حتی با  ینوع صنایع دستی تولید م 350اگرچه در کشور ما بیش از  
به ترتیـب   1392و  1391اي ه رسد در سال یمیلیون دالر در سال نیز نم 500احتساب فرش دستبافت به 

ماهـه اول امسـال    و در شش 1میلیون دالر فرش و صنایع دستی از ایران به خارج صادر شده 355و  475
  میلیون دالر برآورد شده است. 150این رقم حدود 

  ین مشکالت توسعه صادرات صنایع دستی کشور عبارتند از:تر مهم
... و تسـلط رقبـاي   .دا و، کانـا آمریکاي از بازارهاي صادرات فرش در اروپا، ا از دست رفتن بخش عمده .1

  صادراتی ایران (به ویژه هند، پاکستان، ترکیه، نپال) بر این بازارها
و نامناسـب   FINISHINGپایین بودن کیفیت برخی از اقالم صنایع دستی ایران به ویـژه در مرحلـه    .2

  بندي آنها هبودن بست
  نندگان یا خریداران.ک اي توزیع و مصرفه عدم وجود رابطه بین تولیدکنندگان، شبکه .3
ویـژه در تولیـد اقـالم     بـه  عدم تحول در طراحی بسیاري از اقالم صنایع دستی، فقدان نوآوري، ابتکـار  .4

  لمللی همخوانی داشته باشد.ا هاي جدید در بازارهاي بین جدیدي که با نیازهاي نسل
  ي اخذ آن.ضعف بنیه مالی تولیدکنندگان و باال بودن نرخ بهره تسهیالت و دشوار .5
  اي دستی سنگین وزن و حجیم.ه ویژه در مورد فرآورده باالبودن کرایه حمل، به .6
ویژه  با مقررات کشورهاي واردکننده به ي بازاریابی و تبلیغات و ناآشنایی تولیدکنندگانها فعالیتضعف  .7

  بندي ممنوع است. هدر زمینه موادي که کاربرد آنها در صنایع دستی و بست
  اي مستقیم توزیع صنایع دستی ایران در بازارهاي خارجی در مقایسه با کشورهاي رقیبه ن شبکهفقدا .8
  ندرکارانا ي تشویقی و اخذ مالیاتهاي گزاف از دستها سیستمفقدان  .9

  عدم امکان تولید انبوه برخی از اقالم صنایع دستی پر خریدار .10
آسیاي جنوب شرقی و جنوبی بخشی از تولیـد   سازد که در برخی از کشورهاي یتوضیحاً خاطرنشان م

گیرد و آخرین مرحلـۀ تکمیـل آنهـا را صـنعتگران بـا       یصنایع دستی به کمک ابزارهاي مکانیکی انجام م
ا با تعاریف صنایع دستی در بازارهـاي پیشـرفته مغـایرتی ندارنـد و     ه دهند لذا این فرآورده یدست انجام م

  پذیر است. نکامالً امکاتولید انبوه و استانداردکردن آنها 
گیري مؤثر از ظرفیت عظیم بخش صنایع دستی کشور نیازمند ایجـاد یـک سـازمان تخصصـی      هبهر

نیرومند با امکانات کافی و نیروي کارآزموده است. ادغام سازمان صنایع دستی ایـران در سـازمان میـراث    
  رسد که یک اقدام کارشناسی شده باشد. یفرهنگی به نظر نم

دراتی عمــدتاً یــک فعالیــت تولیــد صــنایع دســتی متناســب بــا نیازهــاي بازارهــاي صــا هرحــال بــه
ـ  ـ   بازرگانی توانـد در   یصنعتی است لذا مدیریت امور صنایع دستی کشور توسط یک وزارتخانه اقتصـادي م

                                                        
  .7، ص 1392کشور در سال ریزي تجاري، گزارش بررسی وضع صادرات و واردات  . سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر برنامه1

  میلیون دالر اعالم کرده است. 316و  5/428به ترتیب  92و  91هاي  آمار گمرك ایران ارزش صادرات فرش دستبافت را در سال
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ي کلـی اقتصـاد   هـا  سیاسـت ري به بار آورد و به تحقق ت ي شغلی نتایج ثمربخشها فرصتایجاد درآمد و 
  ري یاري رساند.ت متی به گـونۀ مناسبمقاو

  بخش ترانزیت )د
و  هـا  ظرفیـت بـرداري مـؤثر از    هي اقتصـادي کشـور اسـت کـه بهـر     هـا  بخشین تر مهمترانزیت یکی از 

 تواند میلیاردها دالر درآمد ارزي و دهها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد نماید. یتوانمندیهاي آن م
  ترانزیت به اختصار عبارتند از: ي کشور ما در بخشها ویژگیین تر مهم

  کشور همسایه است 15جمهوري اسالمی ایران از طریق مرز آبی و خشکی خود با  .1
دریاي مازندارن پل ارتباطی مهمی بین روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و جمهوري اسالمی  .2

هاي این منطقه در امر ترانزیـت  تواند با کشور یفارس م شود و ایران از طریق خلیج یایران محسوب م
  کاال همکاري نماید و مسیر انتقال کاالهاي آنان به نقاط دیگر باشد.

مسیر ترانزیتی شرق ایران (بندر چابهار) زاهدان مسیر مناسبی بـراي ترانزیـت کاالهـاي کشـورهایی      .3
خـود از موقعیـت   غربـی  آن ایران در مرزهـاي شـمال   بر ند. عالوها است که در شرق ایران قرار گرفته

  ی براي انتقال کاال به اروپا از طریق خاك ترکیه و بالعکس برخوردار است.ترانزیتی مهم
ـ آ اتصال خط .4 توانـد بـه    یهن ایران به ترکمنستان در سال جاري نقطه عطفی در توسعه ترانزیت کاال م

  شمار رود.
که بسیاري از کشورهاي منطقه از آن  ایمن بودن قلمروي ایران براي ترانزیت کاال امتیاز بزرگی است .5

  برخوردار نیستند.
ایی براي افزایش آن تدوین شده اسـت  ه هزار کیلومتر است و طرح 10طول خطوط آهن ایران حدود  .6

  که در آینده اجرا خواهد شد.
 81زنند امـا در حـال حاضـر     یمیلیون تن در سال تخمین م 25ظرفیت ترانزیتی بنادر ایران را بالغ بر  .7

  شود. یبرداري م هدرصد آن بهر 19درصد این ظرفیت عاطل مانده و فقط از 
شود و  یترین مسیر ترانزیتی در منطقه محسوب م هزینه ترین و کم هشود که کشور ایران کوتا یگفته م .8

اي ه . طول آزادراه1کیلومتر خط ساحلی در اختیار دارد 5800ي و ا کیلومتر مسیر ترانزیت جاده 24000
  رسد. یکیلومتر م 2000کشور به 
هزار دستگاه کامیون و وسایط نقلیه سنگین از مرزهـاي کشـور مـا تـردد      820بالغ بر  1382در سال 

ونقـل   نـد. براسـاس گـزارش سـازمان راهـداري و حمـل      ا میلیون تن کاال ترانزیت کرده 12کرده و حدود 

                                                        
  میلیون تن کاال.....،  50، دستیابی به درآمد ترانزیت »رهروان شرق«سایت  .1
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ن انواع کاال از قلمروي ج.ا. ایران ترانزیـت  میلیون ت 5/8حدود  1393ماهه اول سال  8ي کشور، در ا جاده
 آهن بوده است. هدرصد از طریق را 4درصد آن از طریق جاده و  96شده است که 

  ین مشکالت ترانزیت کاال از قلمروي ایران به شرح زیر است:تر مهم
  یري و تشریفات زائدگ ساالري و تعدد مراکز تصمیم دیوان .1
ـ ا اي بینه استاندارد نبودن کامیونهاي ایرانی که امکان تردد آنها را در جاده .2 سـازد و   یلمللی غیرممکن م

  کنند. یتنها در مرزهاي ورودي و خروجی کشور به بارگیري و تخلیه اقدام م
  عدم تدوین استراتژي ترانزیت کشور .3
  جنوبـ  مؤثر از کریدور شمال گیري همنظور بهر ها به گذاري غیرکافی در زیرساخت هسرمای .4
  لمللی در برخی از مواردا اي بینه نامه تها و موافق عدم رعایت مفاد کنوانسیون .5
نـدرکاران و راننـدگان   ا وفصل دعاوي ناشـی از تخلفـات دسـت    فقدان یک مرجع داوري ویژه براي حل .6

  خارجی در اسرع وقت.
  ي از ناوگان زمینی کشورا فرسوده بودن ناوگان هوایی و بخش قابل مالحظه .7
  يا استاندارد نبودن مسیرهاي ترانزیتی جاده .8
اي مناسب، ارزان در سطح ه فقدان تسهیالت رفاهی براي رانندگان کامیونهاي خارجی از جمله اقامتگاه .9

  مسیرهاي ترانزیتی سایر کشورها
مـور مـرتبط بـا ترانزیـت را     تغییر مستمر قوانین و مقررات و فقدان یک سازمان مسـتقل کـه همـۀ ا    .10

  مدیریت و هماهنگ نماید.
ي هـا  ظرفیتي ترانزیتی ایران (از جمله ها بخشهاي برخی از  معرفی توانمندي ضعف بازاریابی و عدم .11

  ونقل خارجی ي حملها شرکتخطوط آهن) به 
  رهاي رقیباي کشوه ونقل دریایی ایران در مقایسه با تعرفه اي حمله قابل رقابت نبودن تعرفه .12

 2میلیـون تـن کـاال را     12در حال حاضر درآمد مستقیم و غیرمستقیم کشور مـا از ترانزیـت سـاالنه    
حتـی بـا    –که این رقم تنها درصد کمی از توانمندي ترانزیتی کشـور مـا را    1کنند یمیلیارد دالر برآورد م

  کند. یمنعکس م  ـ  ي فعلیها ظرفیت
چنان اهمیتی اسـت کـه اگـر بـراي      ومقل، بخش ترانزیت واجد آن به اعتقاد کارشناسان صنعت حمل 

میلیـارد   40تواند حداقل  یي اقدام شود ما صورت ریشه و رفع نارساییها و مشکالت آن به ایجاد زیرساختها
ي کلـی  هـا  سیاسـت ) 10) بنـد ( 3دالر درآمد ارزي براي کشور ایجاد نماید و به رهنمود مندرج در بخش (

آن جامـۀ  » گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و زیرساختهاي مورد نیـاز «بنی بر اقتصاد مقاومتی م

                                                        
 ، اقتصاد ایرانی، کریدور ترانزیت کاال.1393، پنجم مهرماه 103نامه تجارت فردا، شماره  . هفته1

http://www/rahrovanshargh.com/?p=714 
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  عمل بپوشاند و آثار منفی کاهش غیرعادي درآمدهاي نفتی را به مقیاس وسیعی خنثی سازد.

  مهندسی ـ  خدمات فنی )ه
درصـد کـل    20ي تجاري دنیاست کـه تقریبـاً   ها بخشین تر مهممهندسی یکی از  ـ  صادرات خدمات فنی

هاي ناشـی   شود. موفقیتهاي جمهوري اسالمی ایران در بازسازي ویرانی یصادرات خدمات دنیا را شامل م
ا، مخازن گـاز، سـاخت تــونل و   ه ، نیروگـاهها پاالیشگاهاي مسکونی، ه از جنگ تحمیلی (از جمله مجتمع

ات، خطوط انتقـال نفـت، گـاز    اي هوایی، واحدهاي صنعتی و تولیدي، تأسیسات آب، برق، مخابره سد، پل
که  يا گونه مهندسی کشور ایجاد کرد به ـ  ابل توجهی براي صادرات خدمات فنیي تجاري قها ظرفیت..) .و

میلیـون دالر   200صادرکنندگان این بخش، فعالیت خود را با عقد قراردادهـایی بـه ارزش    1373از سال 
ارزش صــادرات خــدمات  1390نــد. در سـال  آغـاز کردنــد و بـه تــدریج بازارهـاي خــود را گسـترش داد    

میلیارد دالر بالغ شد. به دالیلی که بررسی آنها مستلزم یک تحقیق جداگانـه   2/4مهندسی کشور به ـ  فنی
میلیارد دالر برآورد  20مهندسی کشور که آن را بیش از ـ  رات خدمات فنیي عظیم صادها ظرفیتاست از 

مهندسـی ایـران در   ـ  فنـی داري شده است. ارزش صادرات خدمات بر هتنها در سطح ناچیزي بهر 1کنند یم
 60ماهه اول امسـال بـا    8و در  2میلیارد دالر بوده است 26/2و  32/2ترتیب  به 1392و  1391ي ها سال

  .3درصد کاهش مواجه شده است
ر میلیـارد دال  31بـالغ بـر    2013اگر به این نکته توجه کنیم که کشور همسایه مـا ترکیـه در سـال     

مهندسی با خارج امضا کرده و درصدد است که  ـ  فنیاي مختلف ه قرارداد براي خدمات پیمانکاري در رشته
میلیـارد دالر برسـاند    100) بـه  (یکصدمین سالگرد بنیانگذاري جمهوري ترکیـه  2023این رقم را تا سال 

در دنیا وجود دارد که رقبـاي  مهندسی ـ  بازار وسیعی در زمینه خدمات فنی شویم که چه یخوبی متوجه م به
  شوند. یمند م هتجاري ما از آن بهر

گذاري جدید، در سطحی است  هي تجاري موجود در این بخش، حتی بدون سرمایها ظرفیتحال هر به
وابسـتگی بـه درآمـدهاي     درصد صادرات غیرنفتی فعلی درآمد ارزي ایجاد نماید و 50تواند معادل  یکه م

  د.شدت کاهش ده نفتی را به
مهندسی که برطرف کردن آنها باید در کـانون توجـه   ـ  ین مشکالت صادرکنندگان خدمات فنیتر مهم

                                                        
. به نقل از سخنرانی آقاي رضا انصاري رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی ایـران، در مراسـم روز ملـی     1

  مندرج در بانک اطالعات نشریات کشور. 1393مهر  27صادرات، 
www.magiran.com/npview.asp?id=3045739 

  .5، دفتر توسعه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران، ص 1393. آمار تجارت خارجی کشور در سال 2
 .1393آذر  15. خبرگزاري آریا، اخبار اقتصادي، مورخ 3
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  مسئوالن قرار گیرد به شرح زیر است: 
(سود ایـن تسـهیالت از    دسترسی به تسهیالت اعتباري مناسب و باالبودن نرخ بهرة این اعتبارات عدم .1

درصد و در مـواردي   5تا  4صادرکنندگان کشورهاي رقیب با سود رود در حالیکه  یدرصد فراتر م 27
  کمتر به نقدینگی موردنیاز دسترسی دارند)

هاي سیاسی ج.ا. ایران کـه   برخوردار نبودن از یک دیپلماسی کارآمد و ضعف بخش اقتصادي نمایندگی .2
  اي عمرانی بازارهاي هدف اطالع کافی ندارند.ه ا و پروژهه غالباً از مناقصه

  اه انجام پروژه نامه بانکی براي تضمین حسن تدشواري اخذ ضمان .3
  ..).ي التین وآمریکاباالبودن ریسک فعالیت در برخی از بازارها (کشورهاي آفریقایی، آسیاي میانه،  .4
مهندسـی کشـورهاي   ـ  اي خـدمات فنـی  هـ  عضویت ایران در برخی از نهادهاي مـالی کـه پـروژه    عدم .5

  کنند (مانند بانک توسعه آسیایی) یرشد عضو را تأمین مالی م متوسعه یا ک حالدر
  مهندسیـ  فنیفقدان یک بسته تشویق صادرات مؤثر و کارآمد براي حمایت از صادرکنندگان خدمات  .6
بـه اغلـب    BUYER'S CREDITکافی نبودن سرمایه بانک توسعه صـادرات ایـران بـراي اعطـاي      .7

  مهندسی ایران هستند.ـ  استفاده از خدمات فنیمند به  هکشورهایی که عالق
  مشکالت مربوط به نقل و انتقال ارز به کشور یا پرداخت بهاي اسناد مناقصه .8
  اي خارجی و رقباي آنها از کشورهاي دیگره کنندگان ایرانی در مناقصه تتبعیض نامرئی بین شرک .9

یمانکــاري ایرانــی یــا مشــارکت در ي پهــا شــرکتهــاي  تبلیــغ غیرکــافی بــراي معرفــی توانمنــدي .10
 مرزي. ننمایشگاههاي برو

  گیري از توان علمی کشور هبهر )و
تکنولوژي، ي علمـی درخشـانی در زمینـه نـانو    هـا  پیشـرفت ي اخیر به ها سالجمهوري اسالمی ایران در 

فضــا و نظـایر آن دســت یافتـه اســت. افـزایش تعــداد     –بیوتکنولـوژي، ســلولهاي بنیـادي، علــوم هـوا    
 58/1.. سبب شده است کـه کشـور مـا حـدود     .مهندسی، علوم پزشکی وـ  اي فنیه لتحصیالن رشتها فارغ

رتبه اول منطقـه   2013خود اختصاص دهد و از لحاظ تولید علم در سال  درصد از کل تولید علم دنیا را به
ـ   سبب عـدم  اما باید اذعان کرد که به 1و رتبه شانزدهم جهان را احراز نماید اي تحقیقـاتی  هـ  ههـدایت یافت

و حمایت غیرکافی از مخترعان و مکتشفان از توان علمی کشور در جهـت افـزایش   سازي  سمت تجاري به
  عمل نیامده است. درآمدهاي ارزي استفاده چندانی به

که سـهم تحقیقـات در تولیـد     –نیان ب براساس آمارهاي بانک جهانی ارزش صادرات کاالهاي دانش 
                                                        

  1392)، سوم مهر ISC. دانشگاه تربیت مدرس به نقل از پایگاه استنادي علوم جهان اسالم (1
http:www.modares.ac.ir/reu/ctr/pserc/new1 
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کـه   حـالی میلیـارد دالر بـوده اسـت در    2100ر بالغ ب 2013در سال ـ  است مل تولیدآنها بیشتر از سایر عوا
 653حـدود   2011ایران برطبق آمارهاي بانک جهانی در سال  "تکـ  هاي"ارزش کل صادرات کاالهاي 

1میلیون دالر بوده است که تقریباً معادل 
ا در ترکیه است در حالیکه کشوري مانند ه صادرات این فرآورده 3

میلیارد دالر کاالي مبتنی بر فناوري پیشرفته صادر کرده است که تقریباً  61بالغ بر  2012مالزي در سال 
  .1ا در کشور ماسته یکصد برابر صادرات همین فرآورده

درصـد   25تقریبـاً   2012تک در سال ـ  يها  تمیلیارد دالر محصوال 506کشور چین با صدور بالغ بر  
بخـش  کـه  به این نکته توجه کنیم  است ا را در اختیار داشته است که الزمه ردهصادرات جهانی این فرآو

، ژاپن و سایر کشورهاي صـنعتی هسـتند   آمریکاي فراملیتی اروپا، ها شرکتا تولیدات ه عمدة این فرآورده
  شوند. یاي علوم و فناوري چین تولید مه که در مناطق آزاد یا پارك

بنیان هستند کافی است به این نکته اشاره کنیم  کاالهایی که دانشدن اهمیت تجارت براي نشان دا 
(ماننـد گوشـی تلفـن     ICTاي هـ  درصد کل واردات جهانی را تنها فـرآورده  11بالغ بر  2012که در سال 
ند. کشـور هندوسـتان در سـال    ا و نظایر آن) تشکیل داده ICاپ، تبلت، مدارهاي تکمیل شده ت همراه، لپ

 99به  2014ینی شده است که این رقم در سال ب فزار صادر کرد و پیشا میلیارد دالر نرم 86بالغ بر  2013
  میلیارد دالر بالغ شود.

پـارك علـوم و فنـاوري وجـود دارد و      33بنیـان و   شـرکت دانـش   3200حاضر در کشور ما  در حال 
اخلی از کمتر از یـک  نداز مقرر شده است که سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص دا براساس سند چشم

  برسد. 2004درصد در سال  4درصد فعلی به 
قانون اساسی توسط مقام معظـم   110که براساس اصل  "علم و فناوري"ي کلی ها سیاستچنانچه  

طور دقیق به مرحلۀ اجرا درآید، افزایش تولید علم و توسعه نوآوري  بري در شهریور امسال ابالغ شد بهره
هاي جدید به گسترش صادرات این بخـش بـه نحـو شـایانی      بر علوم و فناوري و صنایع و خدمات مبتنی

  کمک خواهد کرد.
گیـري از   هاي ذیربط با همکاري کارشناسان متبحـر و بـا بهـر   ه کند که وزارتخانه یضرورت ایجاب م 

نیـان پیشـتاز هسـتند اسـتراتژي     ب تجربیات کشورهایی که در این زمینه در عرصۀ تجارت کاالهاي دانش
نیان را تدوین و آن را در برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور بگنجاننـد و  ب وسعه صادرات کاالهاي دانشت

نیان کشور به سمت ب ي دانشها شرکتاي تشویقی الزم را براي هدایت پارکهاي علوم و فناوري و ه بسته
  صادرات تهیه نمایند.

در مقـاطع  » يا پژوهان حرفـه  اتحادیه آینده«لمللی مانند ا شود که برخی از نهادهاي بین ییادآوري م 

                                                        
1. world bank, high – technology exports, by countries 
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 مؤسسـات زمانی معین فهرست کاالهایی را که در دهه آینده در همـه کشـورها قابـل عرضـه هسـتند و      
  تواند مورد استفاده قرار گیرد. یکنند که م یتحقیق و توسعه باید بر روي آنها کار کنند اعالم م

دسـت یافـت و     نتوان به درآمدهاي صـادراتی کـال   یهرحال با صدور کاالهاي سنتی و محدود نم به
 اي اقتصادي کشور را مستحکم نمود.ه بنیه

  اعزام نیروي کار و متخصص به خارج )ز
کارگران و نیروهاي متخصص اعزامـی بـه خـارج یـا مقـیم       2013براساس گزارش بانک جهانی در سال 

میلیـارد دالر آن عایـد    404نـد کـه   ا داشـته میلیارد دالر ارز به کشورهاي خـود ارسـال    542خارج بالغ بر 
نزدیـک   2013میلیون نفر از هندیان مقیم خارج در سال  25. حدود 1کشورهاي در حال توسعه شده است

ظر از هندوستان، شهروندان چینی، مکزیکی، ن ند صرفا میلیارد دالر از درآمد خود را به هند فرستاده 70به 
نیجریایی یکی از بزرگترین منابع درآمد نامرئی براي کشور متبـوع خـود   ، پاکستانی، بنگالدشی و فیلیپینی

  در خارج هستند.
اي توسعه اقتصادي پنج ساله خـود اعـزام نیـروي    ه اگرچه جمهوري اسالمی ایران در برخی از برنامه

در  متخصص یا کار به خارج را منظور کرده است اما به دالیلی که نیاز به بررسی عمیق کارشناسـانه دارد 
  این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

بهبود روابط سیاسی با کشورهایی که به نیروهـاي متخصـص نیـاز دارنـد و تعامـل فعـال بـا جامعـه         
تواند موجباتی فراهم نماید که از ظرفیت بازارکار متخصص کشور بـراي کسـب درآمـدهاي     یی مالملل  نبی

  برداري شود. هارزي بهر
فـرار  "اي گذشته، خروج نیروهاي متخصص از سرزمین خود را به عنـوان  ه کشور هندوستان در دهه

یی اتخاذ کرد کـه ایـن افـراد بخـش     ها روشکرد اما به مرور زمان  یتلقی م BRAIN DRAIN "مغزها
 BRAINرا بـه   "فـرار مغزهـا  "ي از درآمدهاي خود را به هندوستان انتقال دهند و پدیده ا قابل مالحظه

GAIN .تبدیل نمایند  
ي هـا  سیاست) 12به هرحال، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهاي اقتصادي که در بند ( 

تواند در تدوین استراتژي مدیریت مهاجرت و اشتغال  یقرار گرفته است م تأکیدکلی اقتصاد مقاومتی مورد 
سمی نیروي کـار سـاده و   ایی جهت اعزام ره نامه تکار گرفته شود و به امضاي موافق به در خارج از کشور

متخصص به کشورهایی که به این نیروها نیاز دارند کمک نماید. مراکز کاریابی خصوصـی در کشـورهاي   
  توانند در این زمینه همکاري نمایند. یصنعتی نیز م

                                                        
1. world bank, remittance market outlook, 2014. 
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  گیري و پیشنهادها هنتیج .3
صـادرکننده نفـت   ها میلیارد دالر بـه اقتصـاد کشـورهاي     کاهش غیرمنطقی بهاي نفت در سال جاري ده

اي جـاري تعـدادي از   ه اي توسعه اقتصادي و حتی تأمین هزینهه خسارت وارد کرده است و اجراي برنامه
  ري دارند با مشکل مواجه ساخته است.ت آنها را که بنیه مالی ضعیف

در همه ابعـاد آن  ـ »ي کلی اقتصاد مقاومتیها سیاست«در چنین شرایطی ضرورت تسریع در اجراي  
ـ  ـ نفتیه در زمینۀ کاهش وابستگی به درآمدهاي به ویژ شـود. براسـاس آنچـه در ایـن      یکامالً احساس م

ي عظیمـی در بخـش معـدن، صـنایع دسـتی، خـدمات       هـا  ظرفیـت گزارش مـورد بررسـی قـرار گرفـت     
گیري مؤثر از آنها  هي اخیر براي بهرها سالمهندسی، ترانزیت و صنعت گردشگري وجود دارد که در ـ  فنی
آن از نیروي کار متخصص و توان علمی کشور نیـز  بر ا قاطعی انجام نگرفته است. عالوهات ضربتی یاقدام

  براي کسب درآمدهاي ارزي و تحقق اهداف صادراتی در سطح موردنظر استفاده نشده است.
گـذاري   ههاي دقیق اجرایی، سـرمای  ریزي هي عظیم تجاري از طریق برنامها ظرفیتگیري از این  هبهر

تواند در یک دورة ده ساله حداقل یکصد  یلمللی ما یرساختها و رفع تنگناها و تعامل فعال با جامعه بیندر ز
  میلیارد دالر بر درآمدهاي صادراتی غیرنفتی کشور بیفزاید و ضریب عدم اشتغال کشور را به صفر برساند.

و  هـا  سـازمان ي مـورد اشـاره بـه تجدیـدنظر اساسـی در سـاختار       هـا  ظرفیـت گیـري مـؤثر از    هبهر 
ایی نیازمند است که تقویت بنیه اقتصادي کشور در حیطۀ وظایف آنها قرار گرفتـه اسـت. هـر    ه وزارتخانه

ي هـا  بخـش اقدامی که در جهت انتخاب مدیران کارآمد و نیروهاي متخصـص و توانمنـد بـراي تصـدي     
بـه سـمت   نیـان  ب ي دانشها شرکتریزي براي هدایت  هع دستی و برناممعادن، گردشگري، ترانزیت، صنای

ي کلـی  هـا  سیاسـت «انجام گیرد ما را به سمت تحقق اهداف عالیه  "تکـ  هاي"صادرات تولید کاالهاي 
 که تضمین کنندة استقالل اقتصادي و سیاسی کشور است نزدیکتر خواهد کرد.» اقتصاد مقاومتی

  منابع  
 15خبرگزاري آریا، اخبار اقتصادي، مـورخ  ». 1393ماهه  8مهندسی ایران در ـ  فنیآمار صادرات خدمات «

  1393آذر 
  1393تیر  3خبر آنالین، مورخ » گذاري در معادن ایران سوددهی دارد؟ آیا سرمایه«
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30/7/1393  
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هـاي کلـی اقتصـاد     ، ابـالغ سیاسـت  العـالی  مدظلهاي  اله العظمی خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
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 RAMCAPیافته  روش نظام وتحلیل تهدیدات اقتصادي به تجزیه
  منظور طراحی راهبردهاي اقتصاد مقاومتی مقابله به

  **فر ، سیدامیرحسین علوي*روزسدعباس ا

  چکیده
رکیبـی از همـه   توان چهار الگو از آن یا ت می اقتصاد مقاومتی ارائه شده است کهتاکنون چهار تعریف از 

اقتصـاد دفـاعی اسـت     ملی پیگیري کرد. یکی از این چهار تعریف،هایی  عنوان پروژه آنها را در کشور به
اقتصادي دشمنان است. به هاي  ما در برابر هجمهشناسی  و پدافندشناسی  شناسی، آفند که متوجه هجمه

مخالفان نظام جمهوري اسالمی ایران، حمله به نظام اقتصـادي و   این مفهوم که باید ابتدا بررسی شود
انی به اقتصاد مقاومتی دسـت  دهند. از این منظر زم می اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت

ا اسـتراتژي مقاومـت   اساس آنهـ دشمن را پیشاپیش شناخته و برۀ هجمهاي  ایم که ابزارها و شیوه یافته
بدیهی است که تا آفند دشمن شناخته نشود مقاومت متناسب بـا آن نیـز    .ماییکشور را تدوین و اجرا نم

شناسـی   رو در نظـر دارد بـا بهـره جسـتن از یـک روش تهدیـد       طراحی و اجرا نخواهد شد. مقاله پـیش 
بپـردازد. تـا بـا    ها  تهدیدات آن داراییاقتصادي و هاي  به شناسایی دارایی RAMCAPنام  یافته به نظام

 به راهبردهايها  ملی در برابر آن هجمههاي  داراییپذیري  شناسایی تمرکز تهدیدات اقتصادي و آسیب
که در صدد ارائـه راهکـار    ازآن نائل آید. این مقاله پیشاقتصاد مقاومتی براي مقابله با آن تهدیدات مؤثر 

ت کـه  سـؤاال گویی به این  دیدات اقتصادي نوشته شده با نیت پاسخباشد، به منظور تحلیل و بررسی ته
 بـا دیپلماسـی فعـال   صـرفاً   ساختار معماري و مهندسی تهدیدات اقتصادي علیه ایران چگونه است؟ آیا

ساختار اقتصادي ایران در برابر این تهدیدات چگونه پذیري  توان این تهدیدات را خنثی نمود؟ آسیب می
  این تهدیدات را خنثی نمود؟ توان میشناخته شده هاي  آسیب پذیرياست؟ آیا با کاهش 
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  مقدمه. 1
، توسط مقام معظم رهبـري در  1389بار در تاریخ شانزده شهریور ماه  صطالح اقتصاد مقاومتی براي اولینا

 دکتـرین  یـک  حقیقـت  اقتصاد مقـاومتی در  دیدار ایشان با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور مطرح شد.
 آن در را جـامع  گفتمـان  یـک  ياجـزا  وهـا   نشانه تمامی توان می که است گفتمان یک و سیاسی اقتصاد

 مفهومی راها  سیاست این در »داخلی تولید« مفهوم توان می مذکور،هاي  سیاست در دقت با. کرد مشاهده
 منظومـه  مرکـزي  هسـته  در گرفتن قرار با است و معروف 1مرکزي دال به گفتمانی، نظریه در که دانست

 ایـن  که گوید می ما به الملل بین سیاسی اقتصاد تاریخ در کنکاش. کند می جذب راها  نشانه سایر گفتمانی،
ـ  بین بازیگران که داشته قرار رویکردهایی تمامی مرکزي نقطه در داخلی، تولید قدرت یعنی  مفهوم،  یالملل

   .است کرده جهانی اقتصاديهاي  قدرت به تبدیل را
 با 2002 سال که کتابی در توسعه سیاسی اقتصاد متخصص و کمبریج دانشگاه استاد  چانگ، جون ها
 داخلـی  تولید از حمایت تنها نه کرده، منتشر »تاریخی منظر از توسعه استراتژي: نردبان به پا پشت« عنوان

 »تولیـد  قـدرت  تضـعیف « بلکـه  داند، می آمریکا و انگلیس چون اقتصادهایی بالندگی و پیشرفت عامل را
 پیشـرفته  کشـورهاي  تمـامی : «دهـد  مـی  قرار یالملل بین اقتصادي منازعات کانون در را یالملل بین رقباي

 تـالش  سـپس  و کـرده  استفاده شدن ثروتمند و پیشرفت براي داخلی تولید از حمایت سیاست از صنعتی
  .)1( »کنند منع سیاست این از را دیگراناند  کرده

 از ندارد ابایی مقاومتی، اقتصاد ابالغیهاي  سیاست در مداقه با المانیتور ییآمریکا اندیشکده نیز امروز
 این ایران اقتصاد. بپردازند داخلیسازي  ظرفیت به که است آن ها سیاست این اساس«  کند تصریح اینکه

 و انسـانی  طبیعـی، ( منـابع  همـه  داراي ایـران . شـود  تبـدیل  یافتـه  توسعه اقتصادي به که دارد را ظرفیت
  .)2( »نماید ایفا تري مهم نقش المللی بین صحنه در بخواهد که است اقتصادي براي) الزم ژئواستراتژیک

 ادبیات تحقیق. 2
پرداختن به ضرورت تحقیـق و نیـز تعریـف برخـی مفـاهیم و       در این بخش از مقاله سعی شده است تا با

شناسـی   هاي اقتصاد مقاومتی ابتدا به یک سطح از فهم مشترك رسـیده تـا سـپس بـا مـرور روش      گزاره
  تحلیل و ارزیابی ریسک قرار گیرند. و عدي تهدیدات اقتصادي، مورد تجزیههاي ب تحقیق، در بخش

رزشمندي که در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکنون در نشـریات یـا   در انتهاي این بخش با مرور مقاالت ا
ی ارائه شده است روند تکاملی این رویکرد نوین اقتصادي مورد مداقه الملل کنفرانسهاي مختلف ملی یا بین

  گیرد. قرار می

                                                        
1. Nodal Point 
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  ضرورت تحقیق .1.2
م خـوردن معـادالت   با پیروزي انقالب اسالمی مبتنی بر شعار استقالل، آزادي و جمهوري اسالمی و بره

فراوانی براي براندازي نظام جمهوري اسالمی توسط هاي  شده بر نظام دو قطبی، هجمهریزي  جهانی پایه
انـدازي،  برهـاي   علیه کشور ما آغاز گردید. از جمله برنامه آمریکاس آنها، شرق و غرب و در رأهاي  قدرت
اقتصادي و وادار نمودن جمهوري بـه عقـب   هاي  مختلف اقتصادي بود که جهت تضعیف پایههاي  تحریم

خود و وابستگی به غرب جهت برقراري معادالت قبلی مبتنـی بـر نظـام دو    هاي  نشینی از مواضع و آرمان
  قطبی و جلوگیري از اشاعه تفکرات انقالب اسالمی به دیگر کشورهاي مسلمان، شروع شد.

اقتصـادي و تجـاري دنیـا در طـول     نـده  کن هـاي تعیـین   عنوان یکی از قطب به آمریکاایاالت متحده 
کـه   تهدید قـرار داده اسـت و از آنجـایی   ي پس از انقالب اسالمی، ایران را همواره مورد تحریم و ها سال

بـر آن شـدند   هـا   ییآمریکـا ثر ساخته بـود،  ي از معادالت امنیتی منطقه را متأوقوع انقالب اسالمی بسیار
یا اینکه با تنبیه ایران انقالبـی، ضـمن اضـمحالل انقـالب،      انقالب را در مسیر مطلوب خود هدایت کنند

  .  )3( با خبر سازند آمریکاهمسایگان این کشور را نسبت به عواقب اقدام علیه منافع 
از سوي دیگر بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران به لحاظ ساختار اقتصادي وابسته به نفت است. 

ي متمادي گذشته اسـت و بـا تغییـر    ها سالدلیل مشکالت امروز اقتصاد ایران همان مشکالت  به همین
ضعف  انگان نیز همان جایی است که نقطهبیگهاي  بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد. کانون تحریم

ان بـا  ات مقام معظم رهبري در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایـر تأکیدبزرگ اقتصاد ایران است. با وجود 
در جایگـاه   ساالرانه مدیریت کشور در سطوح اجرایی و یقیناً ت به درآمدهاي نفتی، نظام شایستهچشم داش

  .)4( برد نمی سر واقعی خود به
سیستم اقتصادي کشور، مشکالت داخلی نظیر وابستگی بودجه جـاري کشـور   شناسی  به لحاظ آسیب

پایین وري  از صادرات نفت، باال بودن نسبت مصرف به تولید همراه با بازدهی و بهرهبه درآمدهاي حاصل 
هـاي متعـدد اقتصـادي در ابعـاد      ویژه در بخش انرژي، خصوصی نبودن اقتصاد کشور، وجود رانـت  کار به

وجـود نقـدینگی مولـد، عـدم      گذاري، وجود نقدینگی غیرمولـد و عـدم   مختلف مدیریتی، اجرایی و سیاست
افزایی در تهدیدات خارجی اقتصاد کشور شده اسـت.   مرکزي، وجود تورم، همگی باعث هم الل بانکاستق

شود  می مختلف علیه کشور ایجادهاي  کوشد با تحلیل تهدید اقتصادي که با تاکتیک تحریم می این مقاله
هـاي داخلـی    يپـذیر  شناسـایی آسـیب  داخلی برسد و سپس با هاي  ابتدا به تمرکز این تهدیدات بر دارایی

ارائه گردد تا تهدیدات خـارجی  ها  راهکارهاي استراتژیکی براي ایجاد بازدارندگی و استحکام درونی دارایی
اثر گردند. در ادامه مقاله به بررسی برخی مفاهیم نظیر تهدید اقتصادي، اقتصـاد مقـاومتی و    بی اثر و یا کم

  از تعاریف و مفاهیم مشترك بهره گرفته شود.شود تا جهت نیل به اهداف مشترك،  می تحریم پرداخته
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  تهدید اقتصادي .2.2
آمیـز خـودي بـه عالیـق و      ل براي ممانعت از دسـتیابی موفقیـت  قابلیتها، نیات و گاه اقدام دشمنان بالقوه و بالفع

  .)5( خطر اندازد هکه ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را ب نحوي شود به می مقاصد امنیت ملی تهدید محسوب
، گیـرد  مـی جانبه است و ابعاد مختلف امنیت یـک کشـور را در بـر     ازآنجاکه امنیت ملی مفهومی همه

گوناگونی باشد. بر خالف گذشـته کـه گـرایش کلـی     هاي  تواند داراي ماهیت می تهدیدات امنیت ملی نیز
نیـت ملـی بـود، امـروزه     در بعد و ماهیت نظامی تهدیـدات بـر ضـد ام    تأکیدادبیات امنیت ملی، مبتنی بر 

هاي  بندي تاکنون تقسیم اند. نظامی، اهمیت خاصی در مسائل مربوط به امنیت ملی پیدا کردهتهدیدات غیر
واسـطه   بیشـتر بـه  هـا   بندي گوناگونی در مورد ماهیت تهدیدات امنیت ملی مطرح شده است. تنوع تقسیم

موضوع بوده است. برخی که  نظر در اصل مطالعاتی محققین تا اختالفهاي  تفاوت حوزهاختالف سلیقه و 
خیـرا  ا اند. نظامی تقسیم کردهدیدات را به دو گونه نظامی و غیردانند، ته می امی تهدیدات را اصلجنبه نظ

 کـامالً  عنوان تهدیدات جدیدي تحتبندي  ن، تقسیمگري در اندیشه محققا با زوال تدریجی اهمیت نظامی
 بنـدي، ماهیـت تهدیـدات    رح شده است. ضمن پـذیرش ایـن تقسـیم   سیاسی مطسیاسی و تهدیدات کمتر

  .)6( محیطی باشد اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و زیستتواند بر اساس موضوعات سیاسی، نظامی،  می
آوردن شماي کلی آن  دست بهلفی دارد که براي این دامنه تهدیدات علیه ایران، انواع و ابعاد مختبنابر

هاي مختلفی از یک پازل، در کنار هم چیده شود تا گسـتره   باید هر یک از قطعات تهدید همچون قسمت
   .)6( واقعی تهدیدات بهتر شناخته شود

  مفهوم اقتصاد مقاومتی .3.2
) در یک مقاله پژوهشی مـورد  1385( 2006 سال در بار آکادمیک اولیندر سطح  مقاومتی اقتصاد اصطالح

 مـواد  اسرائیل با همکاري مصر و دولت حسنی مبارك که توسط غزه محاصره از استفاده قرار گرفت. پس
در سطح دانشگاهی تـالش شـد    شد می شامل را اقتصادي پیشرفت و تولید براي اولیه هاي نهاده و غذایی

گردد، با ایـن منظـور کـه سـاکنین غـزه       شناسایی مقاومتی اقتصاد مفهوم بر حاکم معیارهاي و تا ضوابط
از دانشـکده   1صالح رمضـان  .اولیه خود دسترسی داشته باشندهاي  بتوانند در شرایط تحریم کامل به نیاز

فاینـانس   ی اقتصـاد و الملل که به هشتمین کنفرانس بیناي  همهندسی صنایع دانشگاه اسالمی غزه در مقال
بار به این موضوع اشـاره کـرد. عنـوان مقالـه علمـی       ، براي نخستین2006ده بود در سال اسالمی ارائه دا

بـود   "2اساس اقتصاد مقاومتی براي شرایط ویژه نوار غـزه محصول چندمعیاره برریزي  برنامه"پژوهشی او 
                                                        

1. Ramadan, Salah 
2. A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy" 

Characterizing the Situation in Gaza Strip. 
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 2006و  2005وار غزه در سال چینی در رابطه با شرایط ن ین پژوهش صالح رمضان پس از مقدمهکه در ا
روي هرگونه واردات و صـادرات   فلسطین را بههاي  که اسرائیل با همکاري دولت حسنی مبارك تمام مرز

معیارهـاي  و بـا طراحـی معیارهـا و زیر    AHPمنظوره چندگیري  بسته بود، با یک مدل پیشنهادي تصمیم
تواند ضـرورت سـاکنان    می ه تولید بومی آنهامبتنی بر اقتصاد مقاومتی به اولویت محصوالتی دستیافت ک

 .)7( نوار غزه را برطرف نماید
و هـا   در ایران نیز پس از طرح مسئله اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبـري و تشـدید قطعنامـه   

ترویجی در این زمینه به رشته تحریر در آمد ـ  پژوهشی و علمیـ  ی، چندین مقاله علمیالملل بینهاي  تحریم
 »مقاومتی اقتصاد« به نسبت مختلف هاي دیدگاه"ین آنها مقاله دکتر عادل پیغامی بود که به تر مهمکه از 

اگـر تمـام   که  کنند میپرداختند. در این مقاله دکتر پیغامی به نکته مهمی اشاره  "آن تحقق الزامات نیز و
ة اي مدون و مکتوب دربار ي مرسوم اقتصادي دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربهها دانش انباشته و کتاب

اي نظري یا عملـی   هاي اقتصاد، هیچ پیشینه در تمام متون و کتاب چراکه اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت
ـ   جا ریم بانک مرکزي نخواهید دید و ازآناز تح ه آن که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکـنش ب

  .)1392می، پیغات (هم امري بدیع اس
بـه   "با عنوان اقتصاد مقاومتی و راهبـرد مناسـب از تولیـد ملـی    اي  هدر مقال 1390دهی  فاطمه سرخه

این الگو براي  پردازد و با ناموفق خواندن می IMF بررسی الگوي توسعه پیشنهاد شده توسط بانک جهانی
کنـد کـه همگـی مبتنـی بـر       می موفق توسعه ژاپن و کره اشارهتوسعه به الگوي  تمامی کشورهاي درحال

دهی در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملـی در   لید داخلی بوده است. همچنین سرخهتمرکز بر فرایند تو
دهد که در این شرایط، تقویت همبستگی درونی، حـداقل نمـودن    می شرایط تحریمی را مورد بررسی قرار

بادلـه آزاد  قق عدالت اجتماعی و برابري، دخالت آگاهانه و با برنامه دولـت، منـع م  هاي اجتماعی، تح تنش
جـاي   ازار، جایگزینی واردات، تعاون بهگر ب محور، ایجاد دولت عاري از فساد و هدایت سرمایه، اقتصاد تولید

کشـاورزي   نایع استراتژیک و نیـز خصوص ص اتژي حمایت عام از تمام صنایع بهرقابت ناسالم درونی، استر
مدل ریکـاردویی تجـارت، گسـترش تحقیـق و توسـعه،      هاي  جاي پیروي از مزیت نسبی و حذف تعرفه به

  .)8( پیشنهاد ارائه گردیده است عنوان بهترل اعتبارات از سوي دولت نگذاري صنعتی و ک هدف
که عبارتند از  کند میز اقتصاد مقاومتی اشاره ) به چهار تعریف ا1391پرویز رجبی کلوانی و همکاران (

  .)9( شود می اقتصاد موازي، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو، که درادامه به آن پرداخته

 موازي اقتصاد .1.3.2

 توجه با اسالمی انقالب که طور همان یعنی است؛ »موازي اقتصاد«ۀ مثاب به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف
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 جهـاد  امـداد، ۀ کمیت مانند نهادهایی تأسیس به اقدام انقالبی، عملکرد و روحیه با نهادهایی به خود نیاز به
 را پـروژه  ایـن  انقالب، اهداف تأمین براي بایستی نیز امروز نمود، مسکن بنیاد و پاسداران سپاه سازندگی،

 در مقـاومتی  هـاي  نهادسـازي  بـه  و مقـاومتی  اقتصـاد  به اسالمی انقالب چراکه کند؛ تکمیل و داده ادامه
 مـوازي  نهادهایی باید پس. آید برنمی اقتصادي رسمی نهادهاية عهد از ماهیتاً بسا چه که دارد نیاز اقتصاد

 .)10( داریم نیاز »پریم اقتصاد« به کشورمان در ما یعنی کند؛ ایجاد کارویژه این براي

 ترمیمی اقتصاد .2.3.2

 ،»زدایـی  آسـیب « ،»سـازي  مقـاوم « پـی  در کـه  اسـت  اقتصادي از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف
 در اگـر  یعنـی . اسـت  اقتصـادي  موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها »ترمیم« و »گیري خلل«

 آن دنبـال  بـه  جدید رویکرد در کند، برآورده را ما انتظارات تواند نمی نهاد فالن که گفتیم می قبلی رویکرد
 ایـن  در مـثالً . برآورند را ما انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهاي هاي سیاست بازتعریف با که هستیم
 نظـام  در را بحـران  و ضـعف  هـاي  کـانون  کـه  خـواهیم  می بازرگانی وزارت یا مرکزي بانک از ما تعریف،

 انقـالب  نیازهـاي  یـا  هـا  تحریم اقتصادي، جدید شرایط براساس را خود و کنند شناسایی کشور اقتصادي
 . )9( دهند ارائه جهادي عملکردي نتیجه در و نمایند بازتعریف اسالمی

 دفاعی اقتصاد .3.3.2

 آن برابر در ما »پدافندشناسی« و »آفندشناسی»  ،»شناسی هجمه« متوجه مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف
 را آن در اخـالل  و ایـران  اقتصـاد  بـه  حملـه  مـا  مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی. است هجمه
 و ابزارهـا  کـه  ایم یافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین. دهند می صورت ابزارهایی چه با و چگونه
 آنـان  علیـه  را خـود  مقاومت استراتژي آنها براساس و باشیم شناخته پیشاپیش را دشمنۀ هجم هاي شیوه

 اجـرا  و طراحـی  نیـز  آن با متناسب مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا است بدیهی. کنیم اجرا و تدوین
 .)9( شد نخواهد

 الگو اقتصاد .4.3.2

 صـرفاً  اقـدامی  و سـلبی  مـدت  کوتاه رویکرد یک مقاومتی اقتصاد اساساً که است این نیز تعریف چهارمین
 دانسـتند،  مـی  مـدت  کوتاه یا پدافندي یا را مقاومتی اقتصاد که قبلی تعریف سه خالف بر نیست؛ پدافندي

 شـامل  را بلندمـدت  اقـدام  یـک  و دارد ایران اسالمی جمهوري اقتصاد به کالن اندازي چشم رویکرد این
 ایجابی رویکردي نیست، انقالب معظم رهبر هاي دیدگاه از دور رسد می نظر به که هم تعریف این. شود می
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 را مـا  هـم  و باشد اسالمی هم که هستیم »آلی ایده اقتصاد« پی در ما رویکرد، این در. دارد دوراندیشانه و
 ساز زمینه و بوده کارآمد و بخش الهام اسالم جهان براي که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه به

 از یکـی   پیشـرفت،  ایرانـی  اسـالمی  الگـوي  در اساسـاً  معنـا  بـدین . باشد »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل
 مقـاومتی  اقتصـاد  کـه  است مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید می الگو مهم هاي مؤلفه

  .)10( شود می نوآوري و پذیري ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل
الذکر، مقاالت ارزشمند دیگري در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکنون ارائـه   د فوقعالوه بر مقاالت ارزشمن

نیل به تحقق اهداف اي  هتوان به مقاله شیخ االسالمی در ارائه مدل سه مرحل می جمله شده است که ازآن
الزم براي استقرار نظام اقتصاد مقاومتی در کشور نوشته مجتبی قیاسـی  هاي  اقتصاد مقاومتی، مقاله بستر

 ) اشـاره نمـود  1391) مروري بر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ایران نوشته محمد بحرینی و همکاران (1391(
)11( )12( )13(.  

   RAMCAP1متدولوژي تحقیق روش نظام یافته. 1
روشی است که سعی دارد چهارچوبی براي شناسایی، ارزیـابی و مـدیریت    ™RAMCAPمتدولوژي 

ارائه دهد. این روش شـامل   2اي حیاتی در برابر تهدیداته هاي زیرساخت یریسک براي تجهیزات و دارای
و دولت ارائه شده و با یکدیگر هماهنگ شـده اسـت.    3راهبردها و فنونی است که از سوي صنعت، قانون

ـ     هر صنعتی بهاین روش براي   ASME-ITI یابـد. مؤسسـۀ   یمنظور استفاده همـان صـنعت گسـترش م
ملـی و بسـیاري از مالکـان صـنایع را      کلیدي ارتباط میان سازمان امنیـت  عنوان یک عضو میان به دراین

اي هـ  فعالیـت سـازي   و هماهنـگ  ™RAMCAPوش اي رهـ  آورد و جهـت توسـعۀ اسـتاندارد    یفراهم م
  .  )14( نماید یاي مختلف یک صنعت ایفاي نقش مه بخش
 بوده و با هدف تأمین موارد زیر اقـدام ها  این روش شامل ارزیابی تهدید و ریسک خطر در زیرساخت 

  کند: می
 دشمن؛هاي  خاص فعالیتهاي  براي توجه به ویژگیهایی  مشی و خطها  استراتژي  
 ها؛ علیه دشمن و استراتژي کاهش آسیب راهنمایی براي اقدامات متقابل  
 کاربرد دارد؛ها  براي تخمین خطرات توسط معیارهایی که در تمام بخشهایی  روش 
 ملی در نقاط بحرانی و حیاتی.هاي  شناسایی و بررسی سرمایه 

                                                        
1. Risk Analysis & Management for Critical Asset Protection 

چه که در یـازده سـپتامبر    سترده، مانند آنآمریکا حداکثر به حمالت تروریستی گ. تهدیدات مورد تصور براي ایاالت متحدة 2
 شود.  اتفاق افتاد، منحصر می 2001

3. Law enforcement 
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 باشد:   می این مدل مشتمل بر هفت گام زیر
 و گزینش آنهاها  ییگام اول: توصیف مشخصات دارا  
  بر وضعیت جاري دوم: توصیف مشخصات تهدیدها مبتنیگام  
 ها) مالی، تلفات و آسیبهاي  گام سوم: تحلیل پیامدها (مالحظه هزینه 
 تعیین درستپذیري  گام چهارم: تحلیل آسیب) ن)نمایی حمله در یک تهدید و دارایی معی  
  و نیات دشمنها  قابلیتگام پنجم: ارزیابی تهدید براساس ارزیابی 
  گام ششم: ارزیابی ریسک (یک ارزیابی جامع و سیستماتیک از کلیه سناریوهاي امنیتی محتمل در هر

 دارایی)
 عملیات در جهـت  سازي  منظور پیاده بهگیري  گام هفتم: مدیریت ریسک (فرایند فهم ریسک و تصمیم

 .(15) کاهش سطح ریسک به یک مقدار قابل قبول)
از  یو تهدیـدات ناشـ  هـا   يریپذ بیامدها، آسیپ یابیارز يبرا يندیفرا "RAMCAP"دیگر،  ارتعب به

انجمـن   يتوسـط مؤسسـه ابـداعات فنـاور     يباشـد. ایـن متـدلوژ    یم یعیا حوادث طبیاقدامات خصمانه 
ـ ن یه حاصـل آن، تـدو  کـ ن شده است یتدو (ASME)  آمریکا کیانکن میمهندس اي  هسـ یروش مقا کی

 کیج و یرا كات مشتریادب کی يریارگک هبا بها  بخش ازاي  هبخش درمجموع کیریسک  یابیجهت ارز
طـور   ه بـه کـ ، روشی اسـت  "RAMCAP"است. کیستم آحاد متریاستاندارد مانند سگیري  ستم اندازهیس
ـ جهـت ارز هـا   رساختیحفاظت از ز یطرح مل کیتواند در قالب  یژه میو ـ  یو مقا یابی  در یبخشـ  نیسـه ب
ـ گرفته شـود. ا  ارک هبها  ستمیس ـ ی ـ کن اطالعـات  یتـأم  ییسـت توانـا  یبا ین روش م دولـت و   يرا بـرا  یم
ـ   یسـت یاز خطـرات ترور  یامـدها و صـدمات ناشـ   یاران درخصوص پگذ استیس ، ی، سـقوط ارزش پـول مل

 یآمـادگ  تـأثیر خصـوص  در یفـ یکن اطالعات یتأم ییعالوه توانا همحتمل و بهاي  رها و جراحتیمو مرگ
بـه توسـعه    کمـ کبـا هـدف    "RAMCAP"یافته را داشته باشد. روش نظامره یوغ ی، دفاع عمومینظام
هـا   رساختین زیا يو بازساز یز بازتوانیو ن یاتیحهاي  رساختیز يریاهش خطرپذک منظور به ییندهایفرا

سیسـتم   ل مخـتص بـه بخـش خاصـی از    ایـن مـد   .شـده اسـت   یطراحـ  یدر مواجهه با خطرات احتمال
آنها، لیستی از تهدیدها و پیامدها استخراج شده و هاي  اولویت ها، باشد و لیستی از دارایی نمی مطالعه تحت

کـاهش ریسـک   هـاي   گردد. لذا تحلیلگر موظف به بررسی شیوه می سطح ریسک به عنوان خروجی ارائه
هـا   کلیـه دارایـی   قابلیـت چگـونگی تخصـیص منـابع بـه      RAMCAPخواهد بود. الزم به ذکر است که 

  دهد. ینشان م RAMCAP ا را در روشه ، فرآیند گردش داده1منظور کاهش ریسک را ندارد. شکل  به
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  RAMCAP روش در ها داده گردش ندیفرآ .1 نمودار

  ها گام نخست؛ شناسایی دارایی .1.3
ملی است که ممکن هاي  شناسایی دارایی RAMCAPاین عنوان شد گام اول روش از طور که پیش همان

ملـی  هـاي   دسـته از دارایـی   ع شود. در این گام به شناسـایی آن است تحت تهدیدات خارجی دشمنان واق
مختلف هاي  گیري از سوي دشمنان با تاکتیک شود که بیشترین احتمال و جذابیت را در هدف می پرداخته

  عبارتند از:  ترتیب بهها  اقتصادي دارا هستند. این دارایی
عنـوان بـازوي دولـت     بعد از پیروزي انقالب اسـالمی بـه   سامانه بانکی در ایران نظام بانکی و ارزي؛

ویژه در اجراي برنامه چهارم و پنجم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،      رود و به می شمار رفته و به
ایـن   هـا،  بانکی است که با تحریم بانکثر از میزان توانمندي نظام خش مهمی از موفقیت این برنامه متأب

  . )16( توانمندي مورد هدف قرار گرفته است
 داراي مراودات مـالی  ها بانککه ایرانیان زیادي با شعب خارج از کشور ازآنجا ی؛الملل شبکه بانکی بین

تواند بخـش   می تهدید این داراییاند  داشتهباشند و برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب  می
شدن فرایند تجارت بـا  تر  در کشورهاي خارجی را به مخاطره بیاندازد و به سختها  عظیمی از منابع بانک

  . )17( منجر گرددها  و افراد ایرانی و افزایش هزینه ها شرکت
میلیـارد دالر حجـم صـادرات و     81در مجمـوع حـدود    1392در سـال   واردات و صادرات (تجارت)؛

میلیـارد دالر   31میلیارد دالر سـهم واردات و   50واردات غیرنفتی ایران بوده است که از این میزان حدود 
شود که  یم . با توجه به سهم صادرات به تولید ناخالصی ملی مشاهده)18( سهم صادرات ایران بوده است
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ی را مورد تهاجم قرار دهـد.  تواند این دارایی مل می تحریم کاالهاي ایرانی همچون محصوالت پتروشیمی
کلی ساختار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از چهار بخش عمده تشـکیل شـده اسـت: تحـریم     طور که به

ریم دانـش فنـی،   صادرات محصوالت پتروشیمی ایران، تحریم خدمات مرتبط با صادرات پتروشیمی، تحـ 
  مین مالی ایجاد واحدهاي پتروشیمی.حریم فاینانس و تأت ها، تجهیزات و کاتالیست

لیحات تواند هدف تهدیدات اقتصادي دشمن واقع شود عبارتند از: تس می ایران کههاي  از دیگر دارایی
  .)19( کردن اموال بلوکه اي/موشکی، ممنوعیت مسافرت افراد (لغو روادید) و متعارف جنگی، تسلیحات هسته

  گام دوم؛ توصیف مشخصات تهدیدها مبتنی بر وضعیت جاري .2.3
یـک  دست آوردن شماي کلی آن باید هر و ابعاد مختلفی دارد که براي به دامنه تهدیدات علیه ایران، انواع

چیده شود تا گستره واقعـی تهدیـدات    از قطعات تهدید همچون قسمتهاي مختلف یک پازل، در کنار هم
با طرح انواع تهدیـدات اقتصـادي معمـول در بـازار نظیـر؛ رقابـت شـدید         "بوزان". )6( بهتر شناخته شود

 تـأثیر  .. کـه داراي .ارز و نـرخ بهـره و   ها، خارجی، محدودیت صادرات محصوالت داخلی، دخالت در قیمت
وچـراي فعالیـت    چـون  بـی  قواعد وزگوید: در اغلب موارد، این تهدیدات ج می اقتصاد ملی هستند،ي بر جد

که عواقـب   طق امنیت ملی مرتبط ساخت. ولی درصورتیتوان آنها را با من نمی راحتی اقتصادي هستند و به
واژه تهدیـد  بخش اقتصاد، مثال امور نظامی و سیاسی گسترش یابد، اطـالق  ة این مسائل به فراسوي حوز

  .)20( باشد می بر آنها قابل قبول
، ها گروهتواند در سطوح مختلف فرد انسانی،  می در حوزه تهدید اقتصادي واحد تحلیل یا سطح تحلیل

یـت اقتصـادي   سـطح تحلیـل، امن  تـرین   و جهانی انتخاب شـود. عمیـق  اي  هیا جوامع فروملی، ملی، منطق
واقع بخشی از مفهوم کلی امنیت  دي فردي بهامنیت اقتصا عنوان واحد تحلیل است. فرد انسانی بهانتخاب 
 باشد می تمام ابعاد امنیتی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی فرد ةباشد، زیرا امنیت انسانی در بردارند می انسانی

مهمـی نظیـر اقتصـاد،    هاي  را شامل مقوله انسانیحد، امنیت . گزارش توسعه انسانی سازمان ملل مت)16(
فراتـر از تـأمین نیازهـاي    اي  هواقع امنیت انسانی گسترداند. در می بهداشت، غذا، محیط، جامعه و سالمت

  .)21( گیرد می براولیه را در
کارگیري اجبار  شوند و بارزترین جلوه به می شناخته و تحلیلها  در غالب تحریم تهدید اقتصادي عمدتاً

جمعی و کیفـري اسـت کـه     ط اقتصادي هستند. تحریم عمل دستهو تنبیه و اعمال قدرت مستقیم در رواب
باشد که خالف مصوبات منشور  می متضمن اقدامات الزم دیپلماتیک، اقتصادي یا نظامی در برابر کشوري

اقتصـادي  عنوان دسـتکاري روابـط    دي به تعبیر رابرت ژیلین بهاقتصاملل متحد رفتار کرده است. تحریم 
برقرار شده توسط یک دولت نسبت به هاي  و یا به تعبیر رودریگر محدودیت )22( منظور اهداف سیاسی به

 تعریـف سیاسـت خـارجی   هـاي   ویژه با انگیزه ي کشورها و اشخاص خارجی (هدف) بهاقتصادهاي  فعالیت
  باشد. می و مالیگذاري  تجاري، سرمایههاي  شامل تحریم شود که غالباً می
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درباره علل اعمال تحریم علیه جمهوري اسالمی ایران تفسیرهاي متفاوتی ارائه شده است. امـا نگـاه   
سـت  ا بیانگر آن اند، داشته تأثیر ها تحریمگیري  رسمی افرادي که در شکلهاي  اجمالی به بیانات و دیدگاه

. از دیدگاه آنان، ایران کشوري تروریست بوده کند میدلیل تحریم ایران را رفتار این کشور ذکر  آمریکاکه 
کل بـا  با صلح خاورمیانه مخالف است و دراست، رفتار تعرضی دارد و اي  هو در پی دستیابی به سالح هست

  .)4( کند نمی ی همراهیالملل و قوانین بینها  شیوه
 هـاي  تحـریم : کـرد  بنـدي  تقسیم کلی دسته 3 به توان می کنندگان تحریم نظر از را ایران هاي تحریم

 جانبه تک هاي تحریم اروپا، اتحادیه هاي تحریم ملل، سازمان امنیت شوراي هاي تحریم چونهم چندجانبه
  متحده.  ایاالت مانند مختلف کشورهاي سوي از

شـود   شود نیز خود عمدتاً به چهار دسته تقسیم مـی  می علیه ایران وضع آمریکاهایی که توسط  تحریم
  که عبارتند از:

  تواند بردارد. وضع کرده است و فقط کنگره می آمریکاهایی که کنگره ایاالت متحده  تحریم. 1
درآورده و » قانون«صورت  کرده، اما سپس کنگره آنها را به هایی که ابتدا قوه مجریه وضع تحریم. 2

  برچیدن آنها را نیز در حوزه اختیارات خود قرار داده است.
  تواند بردارد. جمهور می هایی که قوه مجریه وضع کرده است و رئیس تحریم. 3
کـه   СISADA) و ISA(یـا   Iran Sanctions Actقانون تحریمِ بسیار مهمـی تحـت عنـوان    . 4

توانـد بـا توسـل بـه      جمهور مـی  سیشود و رئ منقضی می 2016کنگره وضع کرده اما در ماه دسامبر 
  (23) .اختیارات خود از تمدید آن جلوگیري کند

  

 
  ایاالت متحده علیه جمهوري اسالمی ایرانهاي  ساختار تحریم .2 نمودار

  
به  علیه منافع جمهوري اسالمی ایران از دیدگاه علت (بهانه) عموماً آمریکاایاالت متحده هاي  تحریم

  شود: می سه دسته تقسیم
  (NPWMD1)عدم اشاعه تسلیحاتی هاي  تحریم. 1

                                                        
1. Nonproliferation Weapons Of Mass Destruction  
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 ضد نقض حقوق بشرهاي  تحریم. 2
  ضد حمایت از تروریسمهاي  تحریم. 3
 

 علیه جمهوري اسالمی ایرانکننده  و کشورهاي تحریمها  لیست تحریم .1 جدول

 ردیف
کشور 

 کننده تحریم
سال 
 تحریم

 نوع تحریم توضیحات دارایی تحریم شده

 اقتصادي النه جاسوسی میلیارد دالر 12 1979 آمریکا 1
 نظامی جنگ ایران و عراق سالح نظامی  1979 آمریکا 2
 تجاري ایران از تروریست حمایت تجاري 1987 آمریکا 3

 1995 آمریکا 4
 20تحریم تجارت بیش از 

 میلیون دالر
 تجاري قانون ایلسا، زمان کلینتون

 علمی IEEEپایگاه علمی  علمی 2002 آمریکا 5

 2006 آمریکا 6
ترین  یکی از بزرگ

شناختی  هاي باستان کلکسیون
 جمشید تخت

به نفع صدمه دیدگان اسرائیلی در جریان 
 انتحاري حمله

 اقتصادي

 2006 آمریکا 7
فارغ التحصیالن ـ  علمی

 شریف
التحصیل  فارغ 10اخراج و بازجویی 

 دانشگاه شریف
 علمی

 اقتصادي شرکت یاهو و مایکروسافت خدمات اینترنتی 2007 آمریکا 8
 اقتصادي بانک جهانی از کمک سرباز زد بانک ملت، ملی، صادرات 2007 آمریکا 9

 2007 آمریکا 10
بانک صادرات ایران (همه  

شعب خارج از کشور این بانک 
 به همراه شعبه مرکزي آن)

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 نظامی آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی  2007 آمریکا 11

 2007 آمریکا 12
اه پاسداران انقالب اسالمی سپ 

 نیروي قدس ـ ایران
 نظامی آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 13
وزارت دفاع و پشتیبانی  

 نیروهاي مسلح ایران
 نظامی آمریکاداري  وزارت خزانه از طرف

 2007 آمریکا 14
بانک ملی (همه شعب خارج  

از کشور این بانک به همراه 
 شعبه مرکزي آن)

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 15
ـ  بانک کارگشایی (تهران 

میدان ـ  خیابان مولوي
 )587پالك ـ  محمدیه

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 16
 ZAOبانک ملی ایران  

 روسیه) ـ (مسکو
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 17
ـ مسئولیت محدود  بانک ملی 

 بریتانیا) ـ (لندن
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه
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  . 1ل ادامۀ جدو

 ردیف
کشور 

 کننده تحریم
سال 
 تحریم

 نوع تحریم توضیحات دارایی تحریم شده

 2007 آمریکا 18
بانک آریان (پروژه معامالتی  

هاي صادرات  ن بانکمشترك میا
 افغانستان) ـ ـ کابل و ملی

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 19
بانک ملت (همه شعب خارج  

از کشور این بانک به همراه 
 شعبه مرکزي آن)

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 MELLAT BANK SB  2007 آمریکا 20
CJSC اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه ارمنستان) ـ (ایروان 

 2007 آمریکا 21
ـ  پرشیاالمللی  بانک بین

 مسئولیت محدود (بریتانیا)
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 22
 ـ االنبیا قرارگاه سازندگی خاتم

 (تهران)
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 نظامی آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه (تهران) ـ منطقه نظامی پارچین 2007 آمریکا 23

 2007 آمریکا 24
» کیشـ  نفت شرق«شرکت 

 (تهران و دبی)
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 25
قرارگاه سازندگی کربال 

 (تهران)
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 2007 آمریکا 26
شرکت مهندسی سپاساد 

 (تهران)
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه قرب نوح (تهران) 2007 آمریکا 27
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه شرکت عمران ساحل (تهران) 2007 آمریکا 28

 2007 آمریکا 29
شرکت مهندسین مشاور ساحل 

 (تهران)
 اقتصادي آمریکاداري  وزارت خزانهاز طرف 

 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه حرا (تهران) مؤسسه 2007 آمریکا 30
 اقتصادي آمریکاداري  از طرف وزارت خزانه قرارگاه سازندگی قائم (تهران) 2007 آمریکا 31

 2008 آمریکا 32

مجموعه صنایع شهید ستاري، 
هفت تیر، گروه صنایع مهمات 
و متالورژي و صنایع شیمی 

 پارچین

 نظامی  

 2008 کانادا 33

 1737دنبال قطعنامه  کانادا به
شوراي امنیت نیز تحریماتی 

علیه ایران وضع 
 ]52است.[ نموده

 اقتصادي  

 2008 روسیه 34
هاي  کلیه تجهیزات و فناوري

 علمی   اي هسته
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  .1ل ادامۀ جدو

 ردیف
کشور 

 کننده تحریم
سال 
 تحریم

 نوع تحریم توضیحات دارایی تحریم شده

 2007 اتحادیه اروپا 35

هاي  کلیه تجهیزات و فناوري
افزایش بازرسی  ـ اي ههست

کاالهاي فرستاده شده از ایران 
 یا به ایران

 تجاريـ  علمی  

 2008 هلند 36
پذیرش دانشجو در  ـ عدم علمی
حساس نزدیک به هاي  رشته

 اي  ههست
 علمی  

 معامالت ارزي با ایران  2008 بلژیک 37
بانک المبرت بروکسل در بلژیک 

)Banque Bruxelles Lambert ( 
 تجاري

 تجاري ) Deutsche Bankبانک دویچ آلمان ( معامالت ارزي با ایران  2008 آلمان 38

 علمی  2008 فرانسه 39

فرانسه، بزرگترین  CNRSسازمان 
سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال 

تحریماتی علیه تمامی دانشمندان  2008
 ها وضع کرد. ایرانی در تمام رشته

 علمی

 اقتصادي   قطعات خودرو 2008 فرانسه 40
 اقتصادي   شرکت ایرانی 12ضبط دارایی  2008 سوئیس 41
 تجاري کردیت سوئیسبانک  معامالت ارزي با ایران  2008 سوئیس 42

 علمی  2008 مصر 43
دانشمند  35عدم صدور ویزا براي 

 ایرانی
 علمی

 2008 ژاپن 44
جلوگیري از صادرات فناوري 

 تجاريـ  علمی   حساس

 2008 ژاپن 45
شرکت  10ضبط دارایی 

مظنون به شرکت در 
 ایراناي  ههستهاي  برنامه

 تجاري  

 تجاري ي بحرینها بانککلیه  معامالت ارزي با ایران  2008 بحرین 46

 2008 چین 47
جلوگیري از گشایش  ـ تجاري

 تجاري   اعتبار اسنادي براي تجار ایرانی

 2008 آذربایجان 48
حرارتی هاي  توقیف عایق
به ارزش ـ  اي هتجهیزات هست

 میلیون دالر 170بیش از 
 علمی در مرز آستارا هنگام ورود به ایران

 2008 مالزي 49
در ها  ممانعت از حضور ایرانی

   نمایشگاه صنایع دفاعی
  ـ تجاري

 نظامی 

 2008 هند 50
افزایش  ـ معامالت ارزي با ایران

بازرسی کاالهاي فرستاده شده از 
 ایران یا به ایران

 تجاري  
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 .1ل ادامۀ جدو

 ردیف
کشور 

 کننده تحریم
سال 
 تحریم

 تحریمنوع  توضیحات دارایی تحریم شده

 2013 اتحادیه اروپا 51
شرکت کشتیرانی،  16تحریم 

   اي  هیک شرکت هست
 تجاريـ  یعلم

 2013 آمریکا 52
نهاد  5شرکت خارجی و  4

   ایرانی
 اقتصادي

 2013 آمریکا 53
میلیون  152وضع جریمه 

دالري به بانک کلیراستریم 
   آلمان

 اقتصادي

 2014 آمریکا 54
 "بانک مسکوا"بانک روسی 

   میلیون دالر جریمه شد. 9.4
 اقتصادي

 اقتصادي   فرد ایرانی 14شرکت و  18 2014 آمریکا 55
 نظامی   یک شهروند تبعه ترکیه 2014 آمریکا 56

 2014 آمریکا 57
چند تن از اعضاي سپاه 

   پاسداران
 اقتصادي

 2014 آمریکا 58
شرکت در  2شرکت چینی و  8

   دبی
 اقتصادي

 2014 آمریکا 59
میلیون  500درخواست جریمه 

دالري از کومرتس بانک، 
   دومین بانک بزرگ آلمان

 اقتصادي

 2014 آمریکا 60
میلیون  900میلیارد و  8جریمه 

ان  بی دالري بانک فرانسوي
   پی پاریباس

 اقتصادي

 2014 آمریکا 61
فرد و  25ش از تحریم بی

   ایرانیشرکت ایرانی و غیر
 اقتصادي

 
هـا   % تحـریم 68، مشـخص اسـت حـدود    3نمودار شماره  و مشخصاً 1طور که از جدول شماره  همان

 آمریکـا توان به راهبرد کالن تهدیـد   می علیه ایران تحمیل شده است که از روند آنها آمریکاتوسط کشور 
سنتی هاي  هی، بسیاري از الگوها و شیوالملل نایل شد. با آغاز قرن جدید و ورود به عصر نوین مناقشات بین

که فرانک هافمن در کتـاب نـزاع    چنان گردیده است. آناي  هتقابل میان کشورها دستخوش تغییرات عدید
  :(24) که کند میبه صراحت بیان  21قرن 
پیروزي  شکست نظامی دشمن نیست، بلکه کسبصرفاً  اهداف مهم، دیگر نظامی نیستند. هدف ما "

فوق العاده داشـته  اي  هگیرندگان دشمن بدین امر است که اهداف آنها هزین از طریق مجاب کردن تصمیم
  "یا غیرقابل دستیابی است.
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  تحوه توزیع تحریم علیه ایران در کشورهاي مختلف .3 نمودار

  
کاري محسوب گـردد کـه بـا اسـتفاده از     عنوان سازو هتواند ب می آمریکادر واقع جنگ اقتصادي براي 

دیگـر،   آوري دشمن را تقلیل دهـد. ازطرفـی   ش نماید توان نظامی و ظرفیت رزماقتصادي تالهاي  ظرفیت
جانبـه کشـور و    اي ممانعت از توسعه پایدار و همـه داشته و در راستاي  هتوسعجنگ اقتصادي، ماهیتی ضد

تـوان در   مـی  داف اصلی برپایی جنگ اقتصادي از سـوي دشـمن را  . اهگیرد میافزایش وابستگی صورت 
  چهار هدف زیر بیان نمود:

 کاهش توان مقاومت ملی  
 کسب تسلط اقتصادي  
 کنترل جریانات اقتصادي  
 16( کاهش توان بازسازي، نوسازي و توسعه ملی(.  
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  ضد ایران بر اساس هدفهاي  نحوه توزیع تحریم .4 نمودار

  
 علیه ایران اعمال کرده است، مربوط به بخش نفت و بـانکی ایـران   آمریکاکه هایی  ین تحریمتر مهم

شـوند.   مـی  تعریف CISADA1هاي  مربوط به این دو حوزه ذیل تحریمهاي  شود که بخشی از تحریم می
 هـا،  قـانون جـامع تحـریم   «شوراي امنیت سـازمان ملـل،    1929در ادامه تصویب قطعنامه  آمریکاکنگره 

 2010در اول جـوالي  (سیسادا) را تصویب کرد که با امضاي اوبامـا  » و محرومیت ایرانپذیري  مسئولیت
میلیـون دالر در بخـش نفـت و گـاز ایـران       20که بـیش از  هایی  اساس این قانون شرکتاجرایی شد. بر

کنند یا ساالنه بیش از پنج میلیون دالر در سال بنزین به ایران بفروشـند، قـادر بـه انعقـاد     گذاري  هسرمای
  .  )23( نخواهند بود آمریکاقرارداد با دولت 

ـ  بخش دیگري از قانون سیسادا با هدف خارج کردن ایران از بازارهاي مالی بـین  ه ی تنظـیم شـد  الملل
 کارگزار خارجی راهاي  جاي فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک قانون سیسادا به 104اده است. م

روز  90موظـف شـده تـا ظـرف      آمریکـا داري  در دستور کار قرار داده اسـت. براسـاس ایـن بنـد، خزانـه     
جی کـه در  خاصی علیه نهادهاي مالی که حساب متناظر در اختیار افراد خـار هاي  و مجازاتها  محدودیت

  ذیل دخیل باشند اعمال کند:هاي  فعالیت
کشتار جمعی یا کمک به نهادهاي تروریسـتی  هاي  ارائه خدمات به حکومت ایران در دستیابی به سالح. 1

  قانون ایسا) 14قانون اینا و بخش  219ایران (بخش 
 علیه ایران مالی در چهار قطعنامه شوراي امنیتهاي  ارائه خدمات به افراد مشمول تحریم. 2
 پولشویی در راستاي دو مورد فوق. 3
داري  ا افراد مشمول تحـریم خزانـه  ارائه خدمات مالی یا کمک به انجام یک تراکنش مهم براي سپاه ی. 4

 .  )IEEPA2( )23ناشی از قانون هاي  (مشمول تحریم آمریکا

                                                        
1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act  
2. International Emergency Economic Powers Act  
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 ها) مالی، تلفات و آسیبهاي  گام سوم؛ تحلیل پیامدها (مالحظه هزینه .3.3

صور مختلفـی نشـان داده    بهها  اقتصادي، آثار خود را بر اقتصاد کشورهاي  ویژه تحریم به ها، اعمال تحریم
  شود: می از آنها اشارهاي  هاست که در ذیل پار

تکنولوژي، مواد اولیه، نیروي انسانی ماهر  اي، هعدم دستیابی به عوامل تولید نظیر منابع سرمای. 1.3.3
شود. در این بخش بیشترین ضـربه   می که منجر به کاهش رشد اقتصادي و پویایی آن الملل از عرصه بین

مین موارد فوق از طریق سبب تأ را بهها  متوجه بخش صنعت بوده که در بهترین شرایط، افزایش در هزینه
 خواهد شد. بازار سیاه محتمل وها  واسطه

اقتصادي که منجر به فاصله رشـد  پذیري  ی و قدرت رقابتالملل کاهش حضور در بازارهاي بین. 2.3.3
سبب عدم امکان فروش تولیدات  این مقوله بیشتر بخش بازرگانی بهشود. در  می اقتصادي با سایر کشورها

 صادراتی، مورد زیان واقع خواهد شد؛
 رکود و بیکاري؛ ها، قیمت آثار تورمی و افزایش سطح. 3.3.3
فشار  که بعضاً ...افزایش معضل مفاسد اقتصادي نظیر قاچاق، فرار مالیاتی، احتکار، خروج ارز و. 4.3.3

 .)25( آنها بیشتر از آثار خود تحریم است
 شود: می در کشور خود به سه دسته کلی تقسیم ها بانکپیامد تحریم . 5.3.3

کـاهش ذخیـره ارزي، خطـر     :بر سیستم مالی و پولی کشور که عبارتند ازها  ات تحریمتأثیر .1.5.3.3
افـزایش مطالبـات،    هـا،  خارجی، مسدود کردن سـپرده هاي  از داراییبرداري  کاهش منابع، محدودیت بهره

هاي  تحلیل هزینهی، الملل کاهش اعتماد بین اي، افزایش ریسک اعتباري، افزایش قیمت کاالهاي سرمایه
  کاهش اعتماد عمومی. مین مالی و نهایتاًتأ

 اسـت از:  طرف معامله سیستم بـانکی کـه عبـارت   هاي  ات تحریم بر سودآوري شرکتتأثیر .2.5.3.3
پذیرفتـه شـده در   هـاي   آوري شـرکت ل مالی در سایر کشورها، کاهش سـود انتقا و گشایش اعتبار و نقل

مین نیازهاي وارداتی، افزایش هزینه و زمان معامالت و مراودات، ر تأدکنندگان  بورس، محدود شدن تولید
فرهاي تجـاري، افـزایش ریسـک    دشـواري انجـام سـ    هـا،  قطع منابع ارزي و عدم تزریق پول به شرکت

  گذاران خارجی. سرمایه
دسـت   نتوان به مواردي از ای می جمله ات تحریم بر ایجاد نااطمینانی در اقتصاد که ازآنتأثیر .3.5.3.3

فعـاالن  گیـري   و درآمدها، تعدیل قیمت کاال و خدمات، عدم تصمیمها  عدم شفافیت در هزینه :اشاره کرد
  اقتصادي.هاي  گوناگون و ایجاد انحراف در تصمیمات بنگاههاي  اقتصادي در بخش
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 ها تحریمسیستم اقتصادي ایران در برابر هاي  پذیري گام چهارم؛ تحلیل آسیب. 4.3
  بیماري هلندي. 1.4.3

هـاي   پذیري اقتصادي، شناخت آسیب جهت تهیه راهبردها و راهکارهاي دفاع اقتصادي در برابر تهدیدات
باشد. بسیاري از اقتصاددانان بر این باورنـد کـه اقتصـاد ایـران دچـار یـک        می اقتصاد بسیار حائز اهمیت

نام دارد.  "1بیماري هلندي"نیده شده ن کارشناسان اقتصادي شبیماري است و این بیماري که بارها از زبا
رویـه از منـابع    بـی  برداري کند تا رابطه بین بهره می بیماري هلندي یک مفهوم اقتصادي است که تالش

که افزایش درآمـد ناشـی از    کند می. این مفهوم بیان )26( طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد
حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفـاق بـه علـت افـزایش نـرخ ارز      تواند اقتصاد ملی را از  می منابع طبیعی

که این بیمـاري اغلـب    حالیکند. در می گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می صورتمؤثر  واقعی
رویـه ارز   بی وروداش  که نتیجهاي  ههر فعالیت توسع"تواند به  می شود، می مربوط به اکتشاف منابع طبیعی

 .)27( مربوط شود "شود می خارجی
عنـوان   ش نرخ تورم، افزایش قیمـت مسـکن بـه   طبعات بروز این بیماري در اقتصاد یک کشور، افزای

دنبال آن افزایش نرخ بیکاري است که  تولیدي و بههاي  کاالیی که قابل وارد شدن نیست، کاهش فعالیت
  انجامد. می اقتصاديـ  هاي صنعتی ساختشد اقتصادي و تخریب زیرنزل نرخ رتمامی آنها در کنار هم به ت

  نظام بانکی و ارزي. 2.4.3
مین مـالی اشـاره   تأهاي  توان به افزایش هزینه می مهم کشور در برابر تحریم نظام بانکیپذیري  از آسیب

کارمزدهـاي بـانکی   خـارجی،  هاي  نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیالت، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک
ـ  هـا،  خرید از واسطهۀ خارجی، هزینهاي  پرداختی در مراودات با بانک کـارمزد گشـایش اعتبـارات    ۀ هزین

دیگـري اسـت کـه در    هـاي   جملـه هزینـه  جایگزینی کارگزاران بانکی، ازهاي  اسنادي، و سرانجام هزینه
  گردد. راستاي تحریم نظام بانکی به کشور تحمیل می

، امکان کاهش اعتمـاد عمـومی   گیرد میبر شده را در تحریمهاي  ین عاملی که کلیه بانکتر مهماین  بر عالوه
ورود دلیل افزایش زمان و هزینـه (در قسـمت    کشور به به نظامی بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از

  است.خصوص در بخش تولید  به ها، ها) و تسري آن به سایر بخش کاال و خدمات از طریق گشایش

  عدم استقالل بانک مرکزي. 3.4.3
براي ارائه تعریفی از استقالل بانک مرکزي، بهتر است ابتدا آن را به دو بخش تفکیک کنیم؛ استقالل در 

گذاري، یعنی بانک مرکزي در تعیـین   و استقالل در عملکرد. استقالل بانک مرکزي در هدفگذاري  هدف
                                                        

1. Dutch Disease  
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سیاست پولی است)، استقالل داشته باشد. مثال اگر بانک مرکـزي  ین آنها تر مهماهداف سیاستی خود (که 
تورمی براي سیاست پولی است، هیچ فشاري از ناحیه نهادهاي بیرونی نتواند گذاري  درصدد انتخاب هدف

شود. اسـتقالل بانـک مرکـزي در عملکـرد نیـز بـه       اش  گذاري مانع از این تصمیم بانک مرکزي در هدف
ل اهداف سیاستی مشخص، بانک مرکزي در شیوه عملکرد خود بـا اسـتفاده از   معناي آن است که در قبا

تورمی تعیـین شـده باشـد و بانـک     گذاري  ابزارهاي تحت اختیارش، استقالل داشته باشد. مثال اگر هدف
گذاري، سیاست پولی انقباضی اعمال کند، با هیچ فشار  یم بگیرد در راستاي تحقق این هدفمرکزي تصم

توانـد ایـن    مـی  در این زمینهتر  ز ناحیه نهادهاي بیرونی مواجه نباشد. یا آنکه مثال ملموسو محدودیتی ا
باشد که اگر بانک مرکزي براي اجراي سیاست پولی، خود را ملزم به پایبندي به نـرخ رشـد مشخصـی از    

ود. حـال  دامان بانک مرکزي ش به براي جبران کسري بودجه خود، دست نقدینگی کرده باشد، دولت نتواند
که یک بانـک مرکـزي هـم در     طورکلی بگوییم زمانی توانیم به می را بررسی کردیم،بندي  که این تفکیک

 گاه به حد مناسبی از استقالل دست یافته اسـت  انتخاب اهداف سیاستی و هم در عملکرد مستقل باشد آن
شود که همین امـر خـود بـر     نمی در بانک مرکزي ایران مشاهدهسفانه این درجه از استقالل که متأ )28(

  اقتصادي ایران افزوده است.پذیري  آسیب
هـاي   گـذاري  ودیت در دریافت فاینانس و سرمایهتوان به محد می بخش اقتصادي کشورهاي  از دیگر آسیب

  اقع شده است:زیر وهاي  منظر ایران توسط ایاالت متحده تحت محدودیت مالی اشاره کرد، که ازاین
 جدید در ایرانهاي  گذاري ممنوعیت سرمایه  
 جدید روي امالك متعلق و یا تحت نظارت دولت ایران.گذاري  ممنوعیت سرمایه  
 تامین مالی، تسهیل، و یا تضـمین هـر نـوع    تأییدنقل، معاوضه، داللی، و ، فروش، حملممنوعیت خرید ،

  کاال یا خدمات ایرانی و یا متعلق به دولت ایران.
 1موجود در ایران، مگر اینکه مجوز مخصـوص اوفـک  هاي  ممنوعیت ادامه دریافت هزینه و سود بر وام 

  ) را بگیرد.آمریکاخارجی هاي  (دفتر کنترل دارایی
 29( ممنوعیت تجارت و یا تامین مالی تجارت نفت ایران و محصوالت نفتی پاالیش شده در ایران(. 

 و نیات دشمنها  گام پنجم؛ ارزیابی تهدید بر اساس ارزیابی قابلیت. 5.3

یی آمریکـا مشـخص اسـت، مقامـات     2نظر مقامات غربـی در جـدول شـماره    گونه که با بررسی اظهار آن
کشـتار  هـاي   ایران به موضوعات دیگـر هماننـد سـالح   اي  هسیسادا را عالوه بر موضوع هستهاي  تحریم

شـوراي امنیـت پیونـد    هـاي   ي سپاه پاسداران و قطعنامهها فعالیتي تروریستی، ها گروه به جمعی، کمک
که دیگر موضوعات اشاره شـده در قـانون سیسـادا یعنـی موضـوعاتی چـون        تا زمانی آمریکایعنی  اند. زده

                                                        
1. OFAC license- Office Foreign Asset Control 
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سپاه پاسداران، توقف برنامه موشکهاي بالسـتیک  هاي  تروریستی، حقوق بشر، قعالیتهاي  حمایت از گروه
  کند.   نمی فصل نشود، این قانون را که صنعت نفت و امور بانکی ایران را مختل کرده، ملغیو حل.. .و
  

 ایراناي  هنظر مقامات غربی درباره پرونده هستاظهار .2ل جدو
  تاریخ  نظراظهار  مقام خارجی

  جان کري
  آمریکاوزیر امور خارجه 

ها موضوع  تحقیقات روي کالهک ویژه بهتحقیقات، نوع تحقیقات و 
صـراحت   راکتور اراك نیز مطرح است. ما بـه گفتگو است. موضوع 

ونیم ایم که هیچ مشروعیتی براي وجود یک مرکز راکتور پلوت گفته
کار وجـود نـدارد. آنهـا     وجود ندارد. هیچ توجهی براي این عیار تمام
گویند از این مرکز براي بخش خصوصی استفاده خواهـد شـد،    می

  یدگی شود این مسائل در مذاکرات مطرح است.باید این مسائل رس

فروردین  20
1393  

  مایکل مان
  سخنگوي کاترین اشتون

کـه کـار روي موشـکهاي    انـد   هاي جهانی از ایران خواسـته  قدرت
  بالستیک و دوربرد را متوقف کند.

فروردین  18
1393  

  کاترین اشتون
مسئول سیاست خارجی 

  اتحادیه اروپا

ست که تمامی مسائلی ا شما خواهم گفت، اینباره به  آنچه در این
کند. بخشی از این مذاکرات هستند و  می که براي ما نگرانی ایجاد

شوم که در برنامـه مشـترك اقـدام آمـده کـه       می همچنین یادآور
شوراي امنیت سازمان ملل متحـد بایـد قبـل از هـر     هاي  قطعنامه

گاه کنید ببینید توانید ن می توافق جامعی مورد رسیدگی قرار گیرند و
  چه آمده است.ها  در آن قطعنامه

  2014فوریه  22

  جان کربی
  سخنگوي پنتاگون

به منطقه تحمیل  وشکی ایران همچنان تهدیدي خطرناكبرنامه م
کنـیم.   مـی  دقت آن را رصد و این موضوعی است که ما به کند می

شوراي امنیت سازمان ملل متحد  1929وي همچنین به قطعنامه 
گونه فعـالیتی در  گوید طبق این قطعنامه انجام هر می کرد واشاره 

  ارتباط با موشکهاي بالستیکی براي ایران ممنوع است.

  1392بهمن  23

  وندي شرمن
  آمریکامعاون وزیر امور خارجه 

بحث موشکهاي بالستیک ایران هم از مواردي است کـه بایـد در   
  1392بهمن  15  توافق نهایی به آن پرداخته شود.

  جی کارنی
  سخنگوي کاخ سفید

شـان   سائل جـاري مربـوط بـه برنامـه موشـکی     باید به مها  ایرانی
  1392بهمن  29  بپردازند.

  وندي شرمن
  آمریکامعاون وزیر امور خارجه 

رهاي مذاکرات اتمی اسـت  توانایی موشکی بالستیک ایران از محو
ي شوراهاي  اساس برنامه مشترك اقدام، باید به قطعنامهچراکه بر

  امنیت سازمان ملل پرداخته شود.

اردیبهشت  24
1393  
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به خبرنگـاران گفتـه اسـت: ایـران      4در جریان مذاکرات وین  1393اردیبهشت  23وندي شرمن روز 
 "هایی تخفیف"برخوردار شود و  "ها شدن تحریم سبک"دهد، از  می خواهد در مقابل اقداماتی که انجام می
ها  بخشد و بنابراین ما نیز باید اطمینان حاصل کنیم. ما باید به همه نگرانی خواهند که به آنها اطمینان می

قدام را ایجاد کنیم. نکتـه  رسیدگی کنیم و همه عوامل باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم برنامه جامع ا
یی بدون توجه به کمیـت و کیفیـت امتیـازاتی کـه ایـران قـرار اسـت در        آمریکاکه مقامات  قابل تأمل آن

به این معنا کـه   "ممکن است.غیرها  لغو تمامی تحریم"که اند  مذاکرات گام نهایی ارائه دهند، اظهار کرده
 حاضر به لغو آمریکاحال  را بپذیرد، بااین 5+1هاي  کشورهاي  ایران اگر بدون کوچکترین تغییر تمامی خواسته

اصلی مربوط به هاي  که بخش مهمی از تحریمست. علت هم مشخص است و آن هم ایننیها  تمامی تحریم
گونه که ذکر شد، این قانون فقط موضوع هسته ایران را  ایران ذیل قانون سیسادا تعریف شده است و همان

  .)23( گیرد می بروق بشر و حمایت از تروریسم را درون حقچشود و موارد دیگري  نمی شامل

گام ششم؛ ارزیابی ریسک (یک ارزیابی جامع و سیستماتیک از کلیه سناریوهاي تهدیـد  . 6.3
  محتمل در هر دارایی)
 آمـده اسـت)   1طـور کـه در جـدول     اقتصادي علیه ایران در این گام (همانهاي  پس از مرور کلی تحریم

شود کـه   می و قوانین مصوب کنگره علیه ایران پرداخته آمریکادولتی هاي  به بررسی ریسک تحریمصرفاً 
 ترین قوانین تحریمـی علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران      جهت دالیل ایجاد و گستره شمول از خطرناك به

  باشند.   می
، در صورت همکاري کامل ایران که رضایت مقامات غربی را جلب کند این دولـت  آمریکاتفسیر  بنابر

) و 3باشد (جدول شماره  آمریکااجرایی دولت هاي  تحت فرمان -1را لغو خواهد کرد که هایی  تنها تحریم
ند حقوق بشـر و  وضع شده باشند و دالیل دیگري نداشته باشند (مانها  اشاعه تحریم علت عدم بهصرفاً  -2

انجامد،  بیها  اعالم کرده است که اگر شرایط به لغو تحریم البته این مطلب را هم تلویحاً آمریکاغیره). دولت 
میم نهایی به عهده کنگره اسـت.  هرچند که تص کند میگو اشاعه گفت عدمهاي  با کنگره درباره لغو تحریم

  :هاست دارند این تحریم "لغو شدن"که احتمال باالیی درهایی  اساس و در بهترین شرایط تحریم براین
 13590، تحریم 13382تحریم  :آمریکااجرایی دولت هاي  فرمانهاي  تحریم  
 شمالی. اشاعه ایران، سوریه، کرة اشاعه ایران، قانون عدم ، قانون عدم1993بودجه دفاعی  کنگره:هاي  تحریم  
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 علیه ایران آمریکااجرایی دولت هاي  فرمان .3ل جدو
 اهداف تحریم علت تحریم 
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1 12170 1979       *           *     
2 12205 1980       *     *       *   
3 12211 1980       *     *   *   *   
4 12613 1987   *   *       *     *   
5 12957 1995       *       *         
6 12959 1995       *             *   
7 13059 1997       *             *   
8 13224 2001   *         *     *     
9 13382 2005 *         * *     *     
10 13553 2010     *           * *     
11 13572 2011     *             *     
12 13574 2011       *     *     *     
13 13590 2011 *           * *   *     
14 13599 2012       *     *     *     
15 13606 2012     *           * *   * 
16 13608 2012       *     *   * *     
17 13622 2012       *     * *   *     
18 13628 2012 * * *   * * * * * *     

 1 5 12 5 5 10 2 1 11 4 3 3 تعداد

 %2 %12 %29 %12 %12 %24 %5 %2 %52 %19 %14 %14 درصد

  
تهدیدات اقتصادي از لحاظ دامنه شمول و دالیـل تصـویب، قـوانین مصـوب کنگـره      ترین  خطرناك

ریسک قـوانین   DMRA1است، لذا در این گام با استفاده از روش کیفی و قضاوتی  آمریکاایاالت متحده 
در این روش کیفی ارزیابی ریسک با استفاده از یک ماتریس اند  مختلف تحریمی مورد ارزیابی قرار گرفته

شـود.   مـی  سطوح کیفی احتمال وقوع و سختی وقوع با هم ترکیب شـده و رتبـه کلـی ریسـک محاسـبه     
. ترکیـب احتمـال بـاال،    دهـد  مییب که ترکیب دو گزاره احتمال باال، سختی باال رتبه نهایی باال ترت این به

  .  )30( دهد می سختی پایین (و یا بالعکس) رتبه نهایی متوسط

                                                        
1. Decision Making Risk Assessment 
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 10مجمـوع  ) از 4دهد (جدول شماره  می نتایج حاصل از ارزیابی کیفی ریسک قوانین تحریمی کنگره نشان
  تهدید داراي ریسک متوسط براي مجموعه اقتصادي ایران است. 3تهدید با ریسک باال و  7تهدید اقتصادي، 

  
 علیه ایران آمریکاارزیابی ریسک قوانین مصوب کنگره  .4 جدول

 ارزیابی ریسک اهداف تحریم علت تحریم  
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  بودجه دفاعی 1
 1993 

 متوسط پایین باال             * *       * 1992

 باال باال باال         *           * * 1996 قانون ایسا 2
اشاعه  قانون عدم 3

 ایران
 متوسط پایین باال       *     * *       * 2000

قانون حمایت از  4
 آزادي در ایران

 باال باال باال         * * * *   * * * 2006

 باال باال باال   * * * * * * * * * * * 2010 قانون سیسادا 5
اشاعه  عدمقانون  6

ایران، سوریه، کره 
 شمالی

 متوسط پایین باال     *       * *       * 2011

قانون  311بخش  7
پرستی  میهن

 آمریکا

 باال باال باال           *     *   * * 2011

بودجه دفاعی  8
2012 

 باال باال باال     *   * *     *   * * 2011

قانون کاهش  9
تهدید ایران و 

 بشر سوریهحقوق 

 باال باال باال   * * * * *       * * * 2012

بودجه دفاعی  10
(بخش  2013

 )Dفرعی

 باال باال باال   * *   * *       * * * 2012

    0 3 5 3 6 6 5 5 3 4 7 10 تعداد 
    0 9 15 9 18 18 15 15 13 17 29 42 درصد (%) 

  
توزیع دالیل مختلف تصویب قوانین کنگره بـه درصـد و نیـز     دهندة نشانترتیب  به 6و  5شماره هاي  نمودار

طـور کـه    باشـد. همـان   مـی  ملی ایران در تصویب قوانین تحریمـی کنگـره  هاي  داراییگیري  نحوه توزیع هدف
% 19مـالی و بـانکی بـا    هاي  و داراییها  % بیشترین علت تصویب تحریم 42اشاعه با  علت عدم شود می مالحظه
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باشد که اگر بشود اولی را با دیپلماسـی   می دارایی حیاتی ملی براي هدفگیري قوانین تحریمی کنگرهترین  جذاب
  داخلی و ایجاد بازدارندگی پایدار حل کرد.هاي  پذیري مود و دومی را باید با کاهش آسیبفعال مرتفع ن

  

 
  در کنگرهدالیل مختلف تصویب قوانین تحریمی علیه جمهوري اسالمی ایران  .5 نمودار

  

 
  اهداف قوانین تحریمی تصویب شده توسط کنگره ایاالت متحده .6 نمودار

سـازي   منظـور پیـاده   بـه گیـري   گام هفتم؛ مدیریت ریسک (فرایند فهم ریسک و تصمیم. 7.3
 سطح ریسک به یک مقدار قابل قبول)جهت کاهش عملیات در

تحلیل تهدیـدات اقتصـادي روشـن اسـت، هـدف      و جداول و نمودارهاي گام ششم تجزیهطور که از  همان
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تهدیدات اقتصادي (مصوبات کنگره) تحریم سیستم مالی و بانکی جمهوري اسالمی ایـران  ترین  خطرناك
 هکـار جهـت اسـتحکام درونـی سیسـتم بـانکی      و ارائـه را ها  پذیري %). بنابراین شناسایی آسیب19ست (ا

  اقتصادي را به کشور کاهش دهد.هاي  ناشی از تحریمهاي  توجهی آسیب تواند تا حد قابل می
نظر قـرار داد: اول،  بایست دو سناریو را مـد  می هاي ناشی از تحریم، راهکاري جهت کاهش زیان ارائه

هـا.   ی و رفع تحریمالملل هاي بین ، کاهش تنشمواجه شدن با تحریم اقتصادي و عواقب سنگین آن و دوم
ناپذیر است که وضعیت اقتصادي کشور بستگی زیادي بـه گسـتردگی و شـدت    هرروي این امري انکار به

توجـه بـه   حاضـر، بـا    سیستم بـانکی از ایـن مسـئله خواهـد داشـت. درحـال      پذیري  تأثیرتحریم و میزان 
رسد که راهکارهاي زیر بتوانند تا حدودي اثرات آن را بـر   می نظر ، بهها بانکشدن تحریم تعدادي از  قطعی

  اقتصاد و سیستم بانکی کشور کمرنگ نماید:

 ي خصوصی در اقتصادها بانکارتقاي نقش . 1.7.3
هاي کمتري نسـبت بـه    هاي خصوصی تحت فشار و محدودیت رسد که در شرایط تحریم، بانک می نظر به

تازگی سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرنـد. لـذا   هایی که به  هاي دولتی (یا بانک بانک
ـ  هـاي ارزي و بـین   ویـژه در عرصـه فعالیـت    خصوصی، بـه  هاي واقعاً تقویت نقش و عملکرد بانک ی، الملل

هاي  رو الزم است براي آنکه بانک ی بکاهد. از اینالملل تواند تا حدودي از مشکالت تعامالت بانکی بین می
ـ  ویـژه عملیـات بـین    اي در انجام عملیات بانکی، بـه  ژهار تحریم نگردند، دقت ویخصوصی نیز دچ ی و الملل

  رعایت مقررات مربوطه مبذول داشت.

 ارتقاي کیفیت خدمات بانکی. 2.7.3
ست که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشـتري بتوانـد فعالیـت    ا اهمیت این موضوع در آن

  ی را از سر بگیرد و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.الملل بانکی بینگذشته خود در عرصه عملیات 

 سیاست کاهش نرخ بهره. 3.7.3
ـ  هـاي بـین   با توجه به اینکه با اعمال تحـریم  گـذاران خـارجی بـراي     ی و افـزایش ریسـک سـرمایه   الملل

ه خواهد گردیـد،  گذاري در کشور، اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزي و کاهش رشد اقتصادي مواج سرمایه
خصوص از طریق کاهش نرخ بهـره، بـراي افـزایش     هاي پولی تشویقی دراین اتخاذ سیاست الزم است با

  گذاري خارجی ایجاد گردد. سرمایه

 مدیریت ذخایر ارزي. 4.7.3
ایرانی تنها در معامالت دالري و برخی دیگـر در معـامالت بـه دالر و    هاي  حاضر، تعدادي از بانک درحال
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بایسـت تغییـرات الزم را در ترکیـب ارزي ذخـایر خـود       شده می ي تحریمها بانکاند. لذا  یورو تحریم شده
برخـوردار  تري  هاي جدید (که البته از اعتبار پایین ایجاد کنند. برقراري روابط کارگذاري با کشورها و بانک

تواند تـا حـدودي از    می کشور نیزسیس بانک مشترك در خارج از گذاري، خرید و تأ د) و سرمایهخواهند بو
  مشکالت ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.

 ها ایجاد و تقویت صرافی. 5.7.3

دار نخواهـد بـود، لـذا    رها، سیستم بانکی دیگر از امنیت الزم جهت مبادالت ارزي برخـو  با افزایش تحریم
ثري را ایفـا  الت پولی نقش مـؤ امنیت و سرعت مبادتواند در باال بردن سطح  می ها ایجاد و تقویت صرافی

 نماید.

 پرداخت د و پیشکاهش نرخ کارمز. 6.7.3

از سیسـتم   ها سرمایه فرارتوان از  می پرداخت کمتر براي تسهیالت ارزي، با در نظر گرفتن کارمزد و پیش
تولید حدودي از تبعات تحریم بر روي سیستم تواند تا می الذکر بانکی جلوگیري کرد، درضمن رویکرد فوق

  کشور نیز جلوگیري نماید.

 گیري نتیجه. 4
 دهـد دیپلماسـی فعـال    هاي اقتصادي غرب علیه ایـران نشـان مـی    اگرچه مطالعه روند تهدیدات و تحریم

تحلیل  و ي تجزیهتواند یکی از عوامل بازدارنده در برابر این تهدیدات باشد، اما بازدارندگی پایدار در گرو می
ــدات بــر دارایــیدقیــق تهدیــدات، شناســایی  حیــاتی ملــی، بازشناســی هــاي  تمرکــز اصــلی ایــن تهدی

و ها  پذیري ها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب حیاتی ملی در برابر آنهاي  هاي دارایی پذیري آسیب
اشـاعه، حمایـت از    از دالیلی همچون عـدم  غرب اعمهاي  جویی زدارندگی است. لذا فارغ از بهانهافزایش با

حیـاتی ملـی در برابـر تهدیـدات     هـاي   کـه دارایـی   ..، تا زمـانی .تروریستی، دفاع از حقوق بشر وهاي  گروه
پذیر باشند، بازدارندگی پایدار که هدف غایی اقتصاد مقاومتی اسـت، حاصـل نخواهـد شـد. در ایـن       آسیب

و شناسـی   دشناسی، آفن ریف اقتصاد دفاعی؛ که متوجه هجمهمقاله سعی شد به اقتصاد مقاومتی از منظر تع
بـا کمـک روش    رو ادي دشمنان اسـت، نگریسـته شـود. ازایـن    اقتصهاي  ما در برابر هجمهشناسی  پدافند
اقتصـادي کشـور و نیـز تهدیـدات اقتصـادي پیرامـونی       هـاي   به شناسایی دارایی RAMCAPیافته  نظام

با حـدود   آمریکاپرداخته شد، پس از شناسایی ساختار تهدیدات اقتصادي این نتیجه حاصل شد که کشور 
قوانین صادره از کنگـره ایـن کشـور دشـمن اصـلی       ی علیه ایران و مشخصاًالملل ي بینها تحریم% از 69

ي اخیر نظام بانکی و مالی ایران بعد از ها سالسیستم اقتصادي ایران بوده و هدف اصلی این مجموعه در 
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خـود اختصـاص    تحریمی کنگـره را بـه  اهداف قوانین درصد  18و  19ترتیب  باشد که به می نفت و انرژي
هـاي   پـذیري  ناشی از ایـن تهدیـدات و نیـز آسـیب     آن در گامهاي سوم و چهارم پیامدهاياز پس اند. داده

ایـن  با ارزیابی تهدیدات و نیات دشـمن، مقالـه بـه     سیستم اقتصادي کشور مورد تحلیل واقع شد و نهایتاً
درصد بسیار پـایینی   اي، ت دیپلماتیک و مذاکرات هستهبودن اقداما بخش نتیجه رسید که در صورت نتیجه

: آمریکـا  دولت اجراییهاي  فرمان هایی همچون ی قابلیت لغو و تعلیق دارند. تحریمالملل هاي بین از تحریم
 قـانون  ایران، اشاعه عدم قانون ،1993 دفاعی بودجه: کنگره هاي و تحریم 13590 تحریم ،13382 تحریم

براي ایجـاد بازدارنـدگی پایـدار راهکارهـایی جهـت کـاهش        شمالی. نهایتاً کره سوریه، ایران، اشاعه عدم
  نظام مالی و بانکی، که در صدر اهداف تهدیدات اقتصادي قرار دارند، ارائه گردید.پذیري  آسیب

تحلیل رفتار واکنشی دولت چین در و که با تجزیه 1شود با توجه به مقاله تنگ ژائو می در آخر پیشنهاد
به مراتب بیشتري نسـبت  پذیري  سطح تاکتیکی آسیبهاي  قاله خود نشان داد این کشور در برابر تحریمم

عنـوان موضـوع مطالعـات آتـی، بـا ارزیـابی        )، بـه 31( اقتصادي در سطوح استراتژیک داردهاي  به تحریم
اسـتراتژیک  پولی و مالی بانک مرکزي در ایـران، سـطوح تـاکتیکی یـا     هاي  رفتارهاي واکنشی و سیاست

پذیري نظـام   پاسخ داده شود که آسیب سؤالتحلیل قرار گیرد و به این و اقتصادي مورد تجزیههاي  تحریم
  ها بیشتر است. اقتصادي ایران در برابر کدامیک از سطوح تاکتیکی یا استراتژیکی تحریم
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  توسعه بخش صنعت ایرانسازي و  جایگاه سیاست صنعتی در مقاوم
  **، بهاره عریانی*احمد تشکینی

  چکیده  
سازي و توسعۀ بخش صنعت ایـران تـدوین    مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه سیاست صنعتی در مقاوم

شده است. در این ارتباط نگاهی به نماگرهـاي اقتصـادي حـاکم بـر بخـش صـنعت کشـور (از جملـه         
هاي اخیـر نشـان از ضـرورت توجـه      ویژه طی سال تولیدات و....) بهگذاري،  افزوده، ارزش سرمایه ارزش

اي اسـت کـه در    گونـه  قق این امر اتخاذ سیاست صنعتی بههاي تح جدي به این بخش دارد. یکی از راه
هـاي   بـه حمایـت   هاي صنعتی خاص، موجبات توانمندسازي آنها و کـاهش اتکـا   عین حمایت از بخش

. طراحـی سـازوکارهایی جهـت    1تواند با طی چهار گام محقـق شـود:    برداشته باشد که میدولتی را در
بنـدي شـده؛    هاي مورد نیاز هر یک از صنایع اولویت . تعیین میزان و نوع حمایت2بندي صنایع؛  اولویت

هـاي   شـرط  ها و خدمات مورد نظر مشروط به تـأمین پـیش   . طراحی سازوکار الزم جهت ارائه حمایت3
نظر و کاهش تدریجی وابستگی آن به ي توانمندسازي صنعت موردش در راستا. تال4الزم و در نهایت 

  دار.  هاي اولویت مندي سایر بخش ها و بهره حمایت
  سازي، توسعه بخش صنعت، ایران  سیاست صنعتی، مقاوم: ها واژهکلید

  مقدمه  
ـ  شـود. اهمیـت ایـن بخـش بـه      محسوب مـی  هاي اقتصادي کشور ترین بخش بخش صنعت از مهم ل دلی

هـاي اقتصـادي، سـهم بـاال از تولیـد       ارتباطات پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم وسیع با سایر بخش
رك اقتصاد داخلی محسوب ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار است. به بیان ساده این بخش موتور مح

یر و تحول خواهد کرد. بر طور مستقیم اقتصاد کالن ایران را دچار تغی که تحوالت آن به اي گونه شود به می
چنین افزایش  ترتیب منجر به افزایش (و کاهش) تولید و هم این اساس رونق (و رکود) در بخش صنعت به

(و کاهش) اشتغال خواهد شد. نکته اساسی در دنیاي امروز حوزه صنعت آن است کـه سـاختار اقتصـادي    
کنـد) تغییـر    طریق دانش ثروت تولیـد مـی  بنیان (اقتصادي که از  بسیاري کشورها به سمت اقتصاد دانش

ها توسـعه و پیشـرفت تکنولـوژي و    ترین عامل در رشد اقتصادي کشور یافته است. طی دو دهه اخیر مهم

                                                        
  atashkini@gmail.comهاي بازرگانی  اقتصاد دانشگاه تهران و دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهش دکتري *

  B_oryani2004@yahoo.comهاي بازرگانی  ت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهیئ **
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هـاي مهـم صـادراتی مبـدل شـده کـه        وري باال به یکـی از بخـش  که محصوالت با فنا اي گونه فناوري بوده؛ به
    بازده فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه اندك انتقال) را در پی داشته است.دلیل  افزوده و اشتغال باالیی (به ارزش

هاي اقتصـاد مقـاومتی، مطالعـه حاضـر ضـمن بررسـی آمـاري         اساس در راستاي ابالغ سیاست براین
دنبال تبیین نقش و جایگاه سیاست صنعتی  هاي اخیر) به وضعیت صنعت در اقتصاد ایران (با تأکید بر سال

ترین سـؤاالتی کـه مطالعـه حاضـر      باشد. در این راستا مهم سازي بخش صنعت اقتصاد ایران می مقاومدر 
  عبارتند از:  ها است گویی بدان دنبال پاسخ به

  نه آمار چگونه است؟ تصویر صنعت ایران در آی -
  سیاست صنعتی چیست؟  -
  ؟ سازي بخش صنعت ایران چیست نقش و جایگاه سیاست صنعتی در مقاوم -
  سازي بخش صنعت اقتصاد ایران کدامند؟  هاي مقاوم سیاست -

  ینه آمار . بخش صنعت ایران در آ1
 در این قسمت به تحلیل آماري بخش صنعت اقتصاد ایران با هدف شناسایی جایگاه آن در اقتصاد ملـی و 

  تصویر آماري پرداخته شده است. ارائه 

  . سهم بخش صنعت از اقتصاد ملی 1.1
هاي جاري) در اقتصاد ایـران طـی سـه دوره     م بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (براساس قیمتمتوسط سه

درصد بوده است. شایان ذکر است بیشـترین   3/12و  1/13، 9/10ترتیب  به 1338- 92و  1358- 92، 1338- 57
ه اسـت. ضـمناً   درصد بـود  3/17و  7/16، 7/16، 9/16، 5/17ترتیب با  به 1376- 80سهم مذکور مربوط به دوره 

  ).  1درصد کاهش یافته است (نمودار  12ي اخیر با روندي نزولی به حدود ها سالسهم مذکور طی 
  

  
  هاي جاري (درصد)  روند سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت .1نمودار 
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  افزوده بخش صنعت  . رشد ارزش2.1
) در اقتصاد ایران طـی سـه دوره   1383ثابت هاي  افزوده بخش صنعت (براساس قیمت متوسط رشد ارزش

ــه 1338-92و  92-1358، 57-1338 ــب  ب ــد    8و  6، 9/11ترتی ــارز رش ــی ب ــت. ویژگ ــوده اس ــد ب درص
کـه بـاالترین و    طـوري  ت شدید و بسیار باال است بههاي اخیر، نوسانا افزوده بخش صنعت طی دهه ارزش
 -9/12و  30ترتیـب بـا    بـه  1358و  1355هـاي   افزوده بخش صنعت مربوط سـال  ترین رشد ارزش پایین

  ).  2درصد بوده است (نمودار 
  

  
  (درصد)  1383هاي ثابت  افزوده بخش صنعت به قیمت رشد ارزش .2نمودار 

  برداري از واحدهاي صنعتی  هاي بهره گذاري پروانه . تعداد و سرمایه3.1
گذاري از   دهد روند سرمایه برداري از واحدهاي صنعتی نشان می هاي بهره گذاري پروانه تحلیل تعداد و سرمایه

روند  1389برداري نیز از سال  گذاري هر پروانه بهره چنین متوسط سرمایه نزولی شده است. هم 1390سال 
برداري صادره مربوط به  هاي بهره نههاي اخیر اغلب پروا نزولی تجربه کرده است، بدان مفهوم که طی سال

  تر) بوده است.  هاي صنعتی با مقیاس کوچک (داراي سرمایه و اشتغال پایین فعالیت

  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  . تعداد کارگاه4.1
درصـد   6/9و  2/0با رشدهاي مثبت  1385-86هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره  تعداد کارگاه

درصد  -2/2و  -1/5، -5/5، -1/3ترتیب  با رشدهاي به 1387-90فزایش بوده است ولی طی دوره درحال ا
هاي صـنعتی از   تعداد کارگاه 1386-90درحال کاهش بوده است. این امر بدان مفهوم است که طی دوره 

  ). 2اند (جدول  کارگاه صنعتی تعطیل شده 2641کاهش یافته است؛ یعنی معادل  14962به  17603
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  برداري از واحدهاي صنعتی گذاري پروانه بهره تعداد و سرمایه .1جدول 

  گذاري (میلیارد ریال) سرمایه  تعداد (فقره)  
گذاري هر پروانه  متوسط سرمایه

  برداري (میلیارد ریال) بهره
1383  4926  49248  10  
1384  6025  55181  9.2  
1385  6764  77173  11.4  
1386  8731  138705  15.9  
1387  7684  226638  29.4  
1388  6661  207403  31.1  
1389  6891  194068  28.2  
1390  6348  159568  25.1  
1391  4084  86786.9  21.3  

  مآخذ: بانک مرکزي ج.ا.ا
  

  1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره  تعداد کارگاه .2جدول 
  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

  16057  ها تعداد کارگاه
)2/0(  

17603  
)6/9(  

17064  
)1/3-(  

16129  
)5/5-(  

15301  
)1/5-(  

14962  
)2/2-(  

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می

  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  . میزان اشتغال کارگاه5.1
 9/3و  4/13، 9/0بـا رشـدهاي    1385- 87هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشـتر طـی دوره    تعداد شاغلین کارگاه

درصـد   - 5/0، - 2/0، - 8/0تعداد شاغلین با رشدهاي  1388- 90درصد درحال افزایش بوده است ولی طی دوره 
بـه   1262ي صـنعتی از  هـا  تعداد شـاغلین کارگـاه   1387- 90درحال کاهش بوده است. بر این اساس طی دوره 

  ).  3هزار نفر کم شده است (جدول  19کاهش یافته است؛ بدان مفهوم که تعداد شاغلین معادل  1243
  

  (هزار نفر) 1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  تعداد شاغلین کارگاه .3جدول 
  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

  1071  شاغالن
)9/0(  

1215  
)4/13(  

1262  
)9/3(  

1252  
)8/0-(  

1249  
)2/0-(  

1243  
)5/0-(  

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می
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  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  . ارزش تولیدات کارگاه6.1
رونـدي کـامالً    1385-90هاي صنعتی ده نفـر کـارکن و بیشـتر طـی دوره      ارزش جاري تولیدات کارگاه

 -7/14و  -18/0ترتیـب رشـدهاي    بـه  1389-90هاي ثابت طی دوره  صعودي داشته است ولی به قیمت
  ). 4درصدي داشته است (جدول 

  
  (میلیارد ریال) 1385-90ی دوره هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ط ارزش تولیدات کارگاه .4جدول 

  1385  1386  1387  1388  1389  1390  
ارزش تولید 
  (قیمت جاري)

692165  
)7/27(  

946721  
)8/36(  

1145492  
)0/21(  

1565472  
)7/36(  

1906660  
)8/21(  

2508557  
)6/31(  

ارزش تولید 
  )-7/14(  )-18/0(  )-(  -  -  -  (قیمت ثابت)

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می

  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  . ارزش صادرات کارگاه7.1
روندي صعودي داشته است.  1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن طی دوره  ارزش جاري صادرات کارگاه

چنـین ارزش صـادرات    بـوده اسـت. هـم    درصد 9/31متوسط رشد ارزش جاري صادرات طی دوره مذکور 
  ). 5هاي ثابت نیز روندي صعودي داشته است (جدول  هاي صنعتی به قیمت کارگاه
  

  (میلیون دالر) 1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره  ارزش صادرات کارگاه .5جدول 
  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

ارزش صادرات 
  (قیمت جاري)

7790  
)8/47(  

11039  
)7/41(  

12862  
)5/16(  

16530  
)5/28(  

21252  
)6/28(  

27290  
)4/28(  

ارزش صادرات 
  )4/12(  )8/15(  )-(  -  -  -  (قیمت ثابت)

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می

  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  افزوده کارگاه . ارزش8.1
رونـدي   1385- 90هـاي جـاري) طـی دوره     هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (بـه قیمـت   افزوده کارگاه ارزش

درصد بوده است. شایان ذکر اسـت رشـد    6/16افزوده طی دوره مذکور  صعودي داشته است. متوسط رشد ارزش
  ).  6درصد بوده است (جدول  - 2/18و  - 7/3ترتیب  به 1390- 89هاي ثابت طی دوره  تافزوده به قیم ارزش
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  (میلیارد ریال) 1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره  افزوده کارگاه ارزش .6جدول 
  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

افزوده  ارزش
  (قیمت جاري)

269399  
)4/29(  

348097  
)2/29(  

408401  
)3/17(  

420762  
)0/3(  

494630  
)6/17(  

624332  
)2/26(  

افزوده  ارزش
  )-2/18(  )-7/3(  )-(  -  -  -  (قیمت ثابت)

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می

  هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  گذاري کارگاه . ارزش سرمایه9.1
درصد روندي  6/11و  2/93، 2/55با رشدهاي  1385-87گذاري به قیمت جاري طی دوره  سرمایهارزش 

، -3/15کـه رشـدهاي    اي گونه ثبات داشته است به دي بیرون 1388-90مثبتی داشته است ولی طی دوره 
 1389-90هاي ثابت طـی دوره   گذاري به قیمت درصدي تجربه شده است. ارزش سرمایه -2/16و  5/13
  ). 7درصدي را تجربه کرده است (جدول  -7/45و  -7ترتیب رشدهاي  به
  

  (میلیارد ریال) 1385-90هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره  گذاري کارگاه ارزش سرمایه .7جدول 
  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

گذاري  ارزش سرمایه
  (قیمت جاري)

39368  
)2/55(  

76069  
)2/93 (  

84869  
)6/11(  

71869  
)3/15-(  

81568  
)5/13 (  

68342  
)2/16-(  

 گذاري سرمایه  ارزش
  )-7/45(  )-7(  )-(  -  -  -  (قیمت ثابت)

  ماخذ: مرکز آمار ایران. 
  باشد.  * اعداد داخل پرانتز نشانگر رشد هر سال نسبت به سال قبل می

  سازي صنعت ایران   کارهاي مقاوم . سیاست صنعتی و راه2
سازي بخـش صـنعت اقتصـاد ایـران      کارهاي مقاوم در این قسمت به بررسی مفهوم سیاست صنعتی و راه

  پرداخته شده است. 

  . مفهوم سیاست صنعتی 1.2
دو تعریف گسـترده و محـدود در خصـوص سیاسـت صـنعتی وجـود دارد. مفهـوم گسـترده مشـتمل بـر           

کنـد.   ه اهداف خاص را محدود یا ممنـوع مـی  ها براي دستیابی ب هایی است که رقابت میان بنگاه سیاست
  توان به صورت موارد زیر برشمرد:  هاي سیاست صنعتی را می طبق این تعریف مؤلفه
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  ها براي صنایع؛  هاي مربوط به بهبود زیرساخت . سیاست1
 1هاي تشویق صنعتی هاي ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع (یعنی، سیاست . سیاست2

  منظور کاهش تعداد صنایع)؛  به 2همچون حمایت از صنایع استراتژیک و سیاست تعدیل صنعتی
  گذارد.  که بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع اثر می 3هاي سازمان صنعتی . سیاست3

هـایی بـراي تشـویق و حمایـت از یکایـک       تنها دربردارنده سیاست در این مفهوم سیاست صنعتی نه
کنـد.   بازار آن را تقویت مـی  هایی است که ضمن حفظ مبناي اقتصاد یع است بلکه مشتمل بر سیاستصنا

  شوند.  هاي رقابتی قلمداد می عنوان سیاست هاي صنعتی به روي در این مفهوم سیاست بدین
شـود کـه    عنوان سیاستی تعریف می در مفهوم محدود، سیاست صنعتی از سیاست رقابتی تفکیک و به

یري اصلی آن رفاه اقتصادي کشور است و این مهم با مداخله در تخصیص منابع میان صنایع (یـا  گ جهت
گیـرد. در ایـن مفهـوم، سیاسـت      هاي) خاص، صورت می ها) یا در سازمان صنعتی یا صنایع (بخش بخش

  هاي زیر است:  صنعتی مشتمل بر سیاست
بط بـا توسـعۀ فنـاوري و اطالعـات     هاي بازاري مـرت  هاي طراحی شده جهت تصحیح شکست . سیاست1

  ناقص؛  
هاي اداري در سازمان صنعتی هر یک از صنایع درصدد افزایش رفـاه   هایی که با انجام مداخله . سیاست2

  باشند.  اقتصادي می
هاي صنعتی، سیر تکوینی تعاریف مربوط بـه ایـن گـروه از     در کنار تعاریف گسترده و محدود سیاست

  شده است. ائه ار )1ها در کادر ( سیاست
  

  . تعاریف سیاست صنعتی 1کادر 
  . (OECD, 1975)» سیاست صنعتی در ارتباط با تشویق رشد و کارایی صنعتی قرار دارد«
اي از اقدامات جهت تشویق یا ممانعت  گونه اقدام دولتی یا مجموعهعنوان هر صورت کلی به تواند به یسیاست صنعتی م«

  . (Curzon-Price, 1981)» از تغییر ساختاري تعریف شود
  (Wachter and Wachter, 1981)». وکارها و دولت در سطح کالن اقتصادي است سیاست صنعتی مبین ارتباط میان کسب«
  (Adams and Klein, 1983)» سیاست صنعتی مبین هر آن چیزي است که براي بهبود رشد و عملکرد اقتصادي مفید است«
هاي خاص تـدوین شـده    روي بخش هاي دولت است که با توجه به مشکالت پیش معناي سیاست سیاست صنعتی به«
 (Tyson and Zysman 1983)». است
پذیري کل اقتصاد و  وري و رقابت منظور ارتقاي بهره هاي دولتی به معناي پذیرش و هماهنگی طرح سیاست صنعتی به«

  (Johson, 1984)». باشد صنایع خاص در آن می

                                                        
1. Industrial Promotion Policy.  2. Industrial Adjustment Policy. 
 

3. Industrial Organization Policies.  
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 .1ادامۀ کادر 
اي یـا صـنایع    شود که هدف آنها اثرگذاري بر صنایع کارخانه هایی اطالق می سیاست صنعتی به آن دسته از سیاست«

  (Geroski, 1989)». باشد خدماتی به طرق مختلف می
دولت براي  هاي خاصی است که از دیدگاه سمت بخش هاي دولت جهت هدایت منابع به سیاست صنعتی مبین تالش«

  (Krugman and Obstfeld, 1991)». رشد آتی اقتصاد مهم هستند
دهندة آنها) جهت دستیابی  هاي تشکیل گیري آن صنایع خاص (و بنگاه سیاست صنعتی نوعی سیاست است که جهت«

  (Chang, 1994)». شود به نتایجی است که توسط دولت براي ارتقاي کارایی کل اقتصاد در نظر گرفته می
سمت صنایع تعریف شود که دربردارندة هر دو  عنوان هر سیاست مؤثر بر تخصیص منابع به تواند به سیاست صنعتی می«

  (Sharp, 1998)». هاي خرد اقتصادي باشد تر سیاست هاي سنتی هاي کالن اقتصادي و حوزه گروه سیاست
». دهد تأثیر قرار می عنوان بخشی مجزا از اقتصاد تحت سیاست صنعتی هر شکلی از مداخلۀ دولت است که صنایع را به«

(Foreman- Peck and Ferderico, 1999)  
ها در درون صنعت واقع شده باشند یا خود  نظر از اینکه این فعالیت هاي پویاتر صرف نفع فعالیت هاي بازسازي به سیاست«

  (Rodrik, 2004)». اي مدنظر باشند کارخانه صنایع
طـورکلی، بخـش صـنایع     هاي اروپـا بـه   وکار در فعالیت فعالیتی است که محیط مناسبی براي کسب«سیاست صنعتی 

  (Aiginger and Sieber, 2005)». کند اي و صنایع خاص آن فراهم می کارخانه
سـمت   دولت با هدف اثرگذاري بر عملکرد یک کشور به اي از اقدامات انجام شده توسط سیاست صنعتی به مجموعه«

  (Pitelis, 2006)». اهداف مورد نظر اشاره دارد
Source: Based on Aiginger (2007) and White (2008).  

  
اي  اي و غیرتعرفـه  باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد؛ ایجاد موانع تعرفـه 

گـذاري و   بلندمدت براي پشتیبانی از صنایع غیررقابتی؛ ملی کردن صنایع؛ افزایش سهم دولت در سـرمایه 
اهنـگ، هدفمنـد و   ها و اقـدامات هم  اندازها، سیاست معناي مجموعه چشم مالکیت صنعتی نیست. بلکه به

هاي نوین یا معرفی تحـوالت الزم بـراي    ریزي بلندمدت بخش دولتی جهت ایجاد توانایی مبتنی بر برنامه
  هاي موجود صنعتی یک کشور است.  تغییر ساختار فعالیت

  هاي صنعتی  بندي سیاست . ابعاد ناظر بر طبقه2.2
تـوان ابعـاد مختلفـی را بـراي ایـن       ، میهاي صنعتی بندي مشخص از سیاست وجود طبقه با توجه به عدم

هـاي   بنـدي سیاسـت   ین ابعاد ناظر بـر طبقـه  تر مهمها متصور شد. به استناد مطالعات انجام شده،  سیاست
  صورت موارد زیر برشمرد:  توان به صنعتی را می

وري؛ تـرویج توسـعه    شـدن؛ ارتقـاي رشـد بهـره     هدف سیاسـت صـنعتی تشـویق صـنعتی     اهداف: -
اي  هاي منطقـه  توازن ود توزیع درآمد یا رسیدگی به عدمخاص؛ ایجاد و یا حفظ اشتغال؛ بهبهاي  زیربخش

 حـائز هـا   ها و اهداف سیاست صنعتی در زمان ارزیـابی موفقیـت ایـن سیاسـت     گیري است؟ دانستن جهت
  اهمیت است. 
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آیا سیاست صنعتی بخش خاص (یا فناوري، یا نهاده خاصی همچون تحقیق و توسـعه   گروه هدف: -
اي/ محلـی   هـاي منطقـه   ها یا در سطح خوشه اي از زنجیره ارزش) را در سطح هر یک از شرکت یا مرحله

  هدف قرار داده است؟ 
؟ آیا نقشی براي تصـحیح  کلی به بازار واگذار شودطور هاي اقتصادي باید به فعالیت آیا فلسفه توزیع منطق: - 

شود؟ در راسـتاي بررسـی    هاي بازاري متداول تصور می هاي بازاري در نظر گرفته شده است یا شکست شکست
  هاي نهادي است؟   هاي جدید رشد و مدل هاي بازاري، تفکرات تا چه اندازه مبتنی بر مدل شکست

کنند یا عمـده   زار محصول عمل میآیا ابزارهاي سیاست صنعتی اساساً در با دامنه شمول سیاست: -
هـاي   ري) اسـت؟ نقـش سیاسـت   هـا (نیـروي انسـانی، سـرمایه، زمـین و فنـاو       تمرکز آنها بر بازار نهـاده 

  هاي جدید کدام است؟  ها و شبکه شده براي توسعه کارآفرینی/ تسهیل همکاري یا ایجاد سیستم گیري جهت
گیـري   عمودي (انتخـابی) اسـت؟ آیـا هـدف    آیا سیاست افقی (عملکردي) یا  گیري سیاستی: جهت -

شود یا در پاسخ به فشارهاي بـازار؟ چـارچوب    صورت راهبردي انجام می انجام شده در سیاست صنعتی به
  شود یا غیرمشروط؟  صورت مشروط انجام می ها به مدت است یا بلندمدت؟ آیا حمایت زمانی مداخله کوتاه

هـاي صـنعتی    بندي سیاست عنوان مبنایی براي طبقه تواند به هر یک از این ابعاد یا ترکیبی از آنها می
هاي صنعتی با توجه به هدف آنها مهـم اسـت و مطمئنـاً عامـل مهمـی در       بندي سیاست قرار گیرد. طبقه

اي  ها اغلب اهداف چندگانه نظر از این واقعیت که سیاست حال صرف رود. بااین شمار می رزیابی سیاست بها
شوند  هایی در نظر گرفته می توان آنها را دقیقاً در یک گروه قرار داد عمدتاً سیاست کنند و نمی را دنبال می

  که هدف نهایی آنها ارتقاي عملکرد اقتصادي باشد. 

  . ابزارهاي سیاست صنعتی 3.2
گیري از ابزارهاي سیاستی اجرایـی   هاي اقتصادي با بهره امی سیاستهاي صنعتی نیز همچون تم سیاست

هاي مستقیم و غیرمستقیم بـه   شود. ابزارهاي مورد استفاده در اجراي سیاست صنعتی در دامنۀ حمایت می
هـا و اعتبـارات مالیـاتی تـا حمایـت از       ها؛ وام هاي مالی؛ یارانه ها و صنایع خاص براي مثال کمک شرکت

هاي ابزارهاي مـورد اسـتفاده در سیاسـت     ها قرار دارد. ویژگی ها و مهارت بنیان، زیرساخت شمؤسسات دان
هـا و   هاي اعطا شده به شرکت تنها شامل یارانه -هاي بسیار محدود صنعتی بسیار متفاوت است: از ویژگی

 وکـار.  هـاي دولـت بـراي بهبـود فضـاي کسـب       از جمله تمـامی طـرح   -تا بسیار گسترده -صنایع خاص
عنـوان مثـال،    بندي ابزارهاي سیاست صنعتی انجام شده است. بـه  هاي متعددي در خصوص طبقه تالش
ها و عالئم اقتصادي، حمایت از صـنایع منتخـب،    با مروري کلی بر ابزارهاي مختلف میان مشوق 1نائودي

  ). 2 وري و مواردي از این قبیل تمایز قائل شده است (جدول سازوکارهاي انتخاب، بهبود بهره
                                                        

1. Naudé (2010).  
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  دامنه شمول و ابزارهاي سیاست صنعتی. 8جدول 
  ابزارها  دامنۀ شمول

  ها و عالئم اقتصادي مشوق
هـاي پـولی (نـرخ     هاي ارزي، سیاسـت  هاي قیمتی، سیاست حقوق مالکیت معنوي، تنظیم

  هاي مالیاتی. هاي مالی و تخفیف بهره)، سیاست
هاي علمی و مبتنی  نوآوري

  بر فناوري
هاي با فناوري پیشرفته، تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی، ایجاد  علمی، پروژههاي  سیاست

  هاي تحقیق و توسعه/ یا اعتبارات مالیاتی. مراکز تحقیقاتی، اعطاي یارانه به فعالیت

یادگیري و بهبود 
  هاي فناوري ظرفیت

ي ها ویتمنظور تعیین اول پژوهی به هاي آینده هاي مرتبط با آموزش، انجام فعالیت سیاست
یا تخفیـف مالیـاتی بابـت آمـوزش نیـروي کـار، تقویـت        تحقیقاتی ملی، اعطاي یارانه و/

هاي الزم  مشوقارائه  المللی در زمینه آموزش و تحقیق، هاي بین ها، انجام همکاري مهارت
  گذاري مستقیم خارجی. جهت انجام سرمایه

  حمایت از صنایع منتخب
هـاي صـادراتی،    ها/ اعتبارات/ حمایـت  اعطاي یارانه هاي وارداتی، یا سهمیهوضع تعرفه و/

سازي، تأمین مـالی مسـتقیم، ایجـاد تسـهیالت      تأسیس مناطق ویژه اقتصادي، خصوصی
  هاي عمومی، سیاست خرید دولتی مستقیم. عمومی همچون برق، فراهم کردن ضمانت

  سازوکارهاي انتخاب
هـاي بـا    هاي مربوط به شـرکت  ها، قطع حمایت تنظیم مقررات ورود و خروج براي شرکت

هاي آموزشی  تراست و رقابتی، حمایت از شرکتهاي ضد کرد نامناسب، معرفی سیاستعمل
  ملی و دسترسی ترجیحی به منابع مالی.

  توزیع اطالعات
؛ 1وکار هاي کسب اي، استفاده از اتاق هاي مشاوره گیري از انجمن ارتقاي استانداردها، بهره

هـا)، بازاریـابی صـنایع     همکاري بـا یکـدیگر (پیونـددهی شـرکت    ها جهت  تشویق شرکت
  صادراتی، انتشار تجارب موفق.

ها و  وري شرکت بهبود بهره
  کارآفرینان

هاي الزم در سطح مدیریت، پایش مؤسسات کوچک و متوسط و حمایـت از   آموزش ارائه
هـا،   ري خوشـه گی ها، تأمین مالی و مباحث مدیریتی با هدف شکل آنها، توجه به زیرساخت

هاي اقتصادي،  خصوصی، بازاریابی مکان، ارتقاي زیرساخت -هاي عمومی تشویق مشارکت
  2هاي سرمایه خطرپذیر. ایجاد صندوق

Source: Naude, 2010 
  

هـا و   تـوان ارتبـاطی میـان ورودي    تواند در سـطوح مختلـف دولـت اجـرا شـود. مـی       ها می این حوزه
وري بـاالتر و رشـد پایـدار     ماحصـل آن دسـتیابی بـه بهـره     هاي سیاست صنعتی قایـل شـد کـه    خروجی
  ) ترسیم شده است. 1اي باشد. این ارتباط در نمودار ( محیطی صنایع کارخانه زیست
  

                                                        
1. Business Chambers.  2. Venture Capital Funds. 
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  هاي مختلف سیاست صنعتی ها و سطوح هماهنگی در حوزه ها، خروجی ارتباط میان ورودي .3نمودار 

  
المللـی دارد و   ها و عالیم ارتباط بیشتري با سطوح کالن اقتصادي و بین ) حفظ مشوق3طبق نمودار (

ا تمایـل  المللی است. این نوع از ابزاره هاي بین در درجه اول برعهده دولت ملی با همکاري بازیگران نقش
عنوان ابزارهاي مبتنی  به تبعیض کمتري در سطح شرکت دارند یعنی بیشتر عملکردي یا افقی هستند و به

شوند. بنابراین  کار گرفته می اي به هاي صنعتی اصلی در سطح وزارتخانه شوند. سیاست بر بازار توصیف می
نـه مسـتلزم همـاهنگی میـان     هـاي فناورا  هـاي یـادگیري و بهبـود ظرفیـت     ایجاد هماهنگی میان حوزه

باشـد. حمایـت از صـنایع منتخـب بیشـتر در سـطح خـرد         هاي ملی و محلی در یک کشور مـی  وزارتخانه
کلی در ایـن  طـور  باشند (به اهنگی محلی خاص میاند و اغلب درصدد ایجاد هم گیري شده اقتصادي جهت

از ابزارهـاي مبتنـی بـر بـازار     نمودار با حرکت از ستون چپ به راست، ابزارهاي سیاست صـنعتی بیشـتر   
  کند).  تر تغییر می سمت ابزارهاي تشویقی به

  هاي صنعتی  . دولت؛ نقش و اقدامات در اجراي سیاست4.2
  بندي کرد:  توان در چهار گروه به صورت زیر طبقه هاي صنعتی را می هاي دولت در سیاست نقش

واسـطه   هاي خاص و یا بـه  ها و سطوح تولید براي فعالیت کننده): از طریق تعیین تعرفه رگوالتور (تنظیم -

 

محیطی رشد پایدار زیست
 اي صنایع کارخانه

وري و قابلیت بهره
 ها شرکت

 سازوکارهاي انتخاب 

 توزیع اطالعات 

حمایت از صنایع 
 منتخب 

 سطح کالن و جهانی  سطح وزارتخانه  ها سطح خرد و شرکت

یادگیري و بهبود 
 هاي فناورانه ظرفیت

ها و عالئم مشوق
 اقتصادي 

هاي علمی و نوآوري
 مبتنی بر فناوي 

 هاورودي هاخروجی

Source: Naude, 2010. 
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  هاي صنعتی.  هاي مالی یا اعطاي یارانه جهت حمایت از بخش ایجاد مشوق
  هاي دولتی).  هاي اقتصادي (نظیر وجود شرکت تولیدکننده: مشارکت مستقیم در فعالیت -
هـاي اقتصـادي از طریـق     مین وجود بازار (تقاضا) براي صنایع اسـتراتژیک و فعالیـت  کننده: تض مصرف -

  هاي خرید عمومی.   اجراي برنامه
گذار: در این ارتباط با اثرگذاري بر بازارهاي اعتباري و تشویق تخصـیص منـابع    کارگزار مالی و سرمایه -

دلیـل اثرگـذاري بـاالي     ستراتژیک (بهعنوان ا هاي صنعتی در نظر گرفته شده به مالی عمومی به پروژه
  کند.  وري) ایفاي نقش می آنها بر بهره

گیـري گزینشـی و    اندازسازي از طریق هـدف  اقدامات دولت در چارچوب سیاست صنعتی شامل چشم
هـاي فعـال در یـک رشـته صـنعتی، اتخـاذ        دهی بهینـه رقابـت بـین بنگـاه     بندي صنایع، سازمان اولویت
هـاي فعـال در آن صـنایع (البتـه      اسب براي حمایت از صـنایع منتخـب و بنگـاه   هاي بازرگانی من سیاست

هاي عملکردي توافق شـده) و   ها به برخی شاخص شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه بندي صورت زمان به
سـت.  هاي پولی، مالی، ارزي و تجاري مناسـب ا  ایجاد محیط باثبات اقتصاد کالن از طریق اتخاذ سیاست

جاي  هایی که به هاي بدون برنامه دولت (دخالت وجه به معنی دخالت هیچ صیف سیاست صنعتی بهبا این تو
ارائـه   جـاي  مـدت تمرکـز دارد و در واقـع بـه     هـا در کوتـاه   ریزي سنجیده و مؤثر بر مدیریت بحران برنامه
سـت) در  ا هـا  هـاي ناشـی از بحـران    هاي رسیدن به آن فقط درصدد جلوگیري از زیـان  انداز و شیوه چشم

  باشد.  هاي صنعتی نمی فعالیت

  راهکار ارائه  بندي و . جمع3
افـزودة بخـش، تعـداد و     نماگرهاي اقتصادي مرتبط با حوزه صنعت در اقتصاد ایران از جملـه رشـد ارزش  

تناسـب آن   هـاي صـنعتی و بـه    برداري از واحدهاي صنعتی، تعـداد کارگـاه   هاي بهره گذاري پروانه سرمایه
هاي انجام شده، جملگـی   گذاري ها، ارزش تولیدات، صادرات و سرمایه گرفته در این کارگاهاشتغال صورت 

گـذاران   تواند زنگ خطري بـراي سیاسـت   نشان از نامناسب شدن وضعیت حاکم بر این بخش دارد که می
سـمت حضـور در    باشد. در واقع، با توجه به آنکه بخش صنعت نقش پیشران را در حرکت اقتصاد کشور به

سـوي   تواند گـامی بـه   هاي مکفی از آن می المللی دارد توجه به این بخش و انجام حمایت هاي بین عرصه
سازي  هاي موجود و حداقل هاي کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده حداکثري از ظرفیت تحقق سیاست

صـنعت کشـور طـی    ها (اعم از داخلی و خارجی) باشد. در راستاي حمایت از بخـش   پذیري از تکانه آسیب
  کند:   صورت زیر ضروري می چهار گام به

بندي صنایع. در این ارتباط توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد؛  . طراحی سازوکارهاي مناسب جهت اولویت1
هـاي صـنعتی و    افزوده و رشد آن، توان ایجاد بازار براي رشد سـایر رشـته   مرحلۀ توسعه؛ میزان ارزش
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  رود.   شمار می بندي صنایع به له موارد مهم در اولویتپژوهی از جم مطالعات آینده
  بندي شده؛  هاي مورد نیاز هر یک از صنایع اولویت . تعیین میزان و نوع حمایت2
هـاي الزم   شرط ها و خدمات مورد نظر مشروط به تأمین پیش . طراحی سازوکار الزم جهت ارائه حمایت3

  نظر.   هاي عملکردي مورد از جمله دستیابی به مؤلفه
هـا و   . تالش در راستاي توانمندسازي صنعت مورد نظـر و کـاهش تـدریجی وابسـتگی آن بـه حمایـت      4

  دار.  هاي اولویت مندي سایر بخش بهره

  منابع  
هـاي ثابـت    (به قیمـت  1392تحوالت اقتصادي ایران در بخش واقعی نه ماهه سال «بانک مرکزي ج.ا.ا. 

  . 1393هاي اقتصادي، تیرماه  ، اداره حساب)»1383
  هاي مختلف.  ، اداره آمار اقتصادي، شماره»شاخص بهاي تولیدکننده در ایران«بانک مرکزي ج.ا.ا. 
، اداره آمـار  »هـا و خـدمات مصـرفی در منـاطق شـهري ایـران      شاخص بهـاي کاال «بانک مرکزي ج.ا.ا. 
  هاي مختلف.  اقتصادي، شماره
  هاي مختلف.  ، اداره آمار اقتصادي، شماره»شاخص بهاي کاالهاي صادراتی در ایران«بانک مرکزي ج.ا.ا. 
  . هاي مختلف هاي اقتصادي، سال ، اداره بررسی»خالصه تحوالت اقتصادي کشور«بانک مرکزي ج.ا.ا. 
  هاي مختلف.  هاي اقتصادي، شماره ها و سیاست ، اداره بررسی»نماگرهاي اقتصادي«بانک مرکزي ج.ا.ا. 

  ». تحوالت اقتصادي، اجتماعی کشور از نگاه آمار). «1393مرکز آمار ایران (
  ». اي کشور خالصه آمارهاي پایه). «1393مرکز آمار ایران (
  ». نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی  نتایج آمارگیري از کارگاه). «1390مرکز آمار ایران (

Aiginger, K (2007). ''Industrial Policy: A Dying Breed or A Re-emerging Phoenix?'' 
Journal of Industry Competition and Trade.  

hstsm.ir  
http://www.ime.co.ir 
International Labour Organization (2009). ''Review of sector-specific stimulus 

packages and policy responses to the global economic crisis'', International 
Labour office.  

International Labour Organization (2009). ''The Current Global Economic Crisis: 
Sectoral Aspects'', Sectoral Activities Department.  

International Monetary Fund (2009). ''The State of Public Finances: Outlook and 
Medium-Term Policies After the 2008 Crisis'', Washington DC: Fiscal Affairs 
Department.  

Naude, Wim (2010). ''Industrial Policy Old and New Issues''. United Nations 
University, Working Paper No. 2010/106.  

Peres Wilson and Annalisa Primi, (2009). ''Theory and Practice of Industrial Policy 



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               176

 

Evidence from the Latin American Experience'', Naciones Unidas.  
Peres, W., and A. Primi (2009). ''Theory and Practice of Industrial Policy: Evidence 

from the Latin American Experience'', CEPAL Serie Desarrollo Productivo No. 
187.  

Prasad, Eswar S (2011). ''China’s Approach To Economic Development And 
Industrial Policy, U.S.-China'', Economic And Security Review Commission.  

Sharp, M (1998). ''What is industrial policy and why is it necessary?'' paper prepared 
for TSER project on Science, Technology and Broad Industrial Policy.  

Stiglitz, Joseph E. Justin Yifu Lin and Célestin Monga (2013). ''The Rejuvenation of 
Industrial Policy'', The World Bank, Policy Research Working Paper No 6628.  

tsd.cbi.ir 
Tyson, L. and J. Zysman, eds (1983). ''American Industry in International 

Competition: Government Policies and Corporate Strategies'', Ithaca: Cornell 
University Press.  

www.amar.org.ir 
www.cbi.ir 
www.imf.org 
www.tpo.ir 

 
   



 

177  

  
  

   جوهره اقتصاد مقاومتی؛
  ایرانازي اقتصاد س ا و راهکارهاي مقاومه چالش

  **افسانه شفیعی، *احمد تشکینی

    دهیچک
ارائـه   ا وهـ  اي کلی اقتصاد مقاومتی، شناسـایی چـالش  ه هدف مقاله حاضر تببین جوهره اصلی سیاست

ذیري اقتصاد ایران و ارائه راهکارهاي مناسب پ ازي اقتصاد ایران است. دالیل آسیبس راهکارهاي مقاوم
 يابزارهامفهوم طراحی و تعبیه  هاین مطالعه اقتصاد مقاومتی بباشد. براساس  یرفت از آن م نجهت برو

آن  ینندگکشـ  منظور کاهش درجه هب شورک ياقتصاد رر در درون ساختایپذ م و انعطافیمتنوع، خودتنظ
بـودن   یمحصـول  کتـ دهـد   یاقتصادي است. نتایج نشـان مـ  ستم یوارده به س يها انهکواسطه بروز ت به

 يدرآمـدها  یوابستگ ،د به وارداتیتول یوابستگ، يور ن بودن بهرهییپا، به نفت) یران (وابستگیاقتصاد ا
ن ییوجـود انحصـارات و درجـه پـا    ، لکـ د یـ تول يریپذ ن بودن انعطافییپا، دولت به صادرات نفت و گاز

 در اقتصـاد  یعـدم تـوازن سـهم دولـت و بخـش خصوصـ      و  یو مال یپول يق بازارهایعدم تعم، رقابت
و  ينهـاد  ينوسـاز اسـاس   باشـند. بـراین   یازي اقتصاد ایران مـ س وي مقاومر اي پیشه رین چالشت مهم

 يمنـد  و رقابـت  يتوانمندسـاز ، دولـت  یبازار و اثربخش يها یاستکجبران  ينقش دولت برا ینیبازآفر
و رشـد   ییاراکش یافزا ي) برايساز ی(خصوص يو واگذار يآزادساز، یتعامل فعال با اقتصاد جهان يبرا

، يت اقتصـاد یجاد شفافیو ا یرقابت يتوسعه فضا، تیاهش فقر و محرومکت و یکه توسعه مالبا مالحظ
خارج و جذب  يایا با دنیتعامل سازنده و پو، به نفت یوابستگ یجیاهش تدرک، ارکو سبک يبهبود فضا

ازي سـ  رین راهکارهـاي مقـاوم  تـ  مهـم  یو مـال  یپول يت و توسعه بازارهایتقوو  یخارج يگذار هیسرما
  شوند. یاقتصاد ایران محسوب م

ذیري پایین تولید، پ ، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات، انعطافیاقتصاد مقاومت  :ها واژهکلید
  انحصار و درجه پایین رقابت، نوسازي نهادي دولت، تقویت و توسعه بازارهاي پولی و مالی.
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  مقدمه
 ،ياقتصـاد  اول گـاه یجا بـا  افتـه ی توسـعه  يشورک را رانیا شورک) 1404 افق( ساله ستیب انداز چشم سند
 اسـتفاده  ازمندین یگاهیجا نیچن به یابیدست دیترد یب. است ردهک میترس منطقه سطح در يورافن و یعلم
 سـند  در شـده  میترسـ  اهداف با موجود وضع سهیمقا. است موجود يها لیپتانس و ها تیظرف از يثرکحدا

ـ ر برنامـه  ازمنـد ین آن حـذف  هک است یافکش وجود از تیاکح انداز چشم  را مسـتمر  و جـامع  مـنظم،  يزی
 بـا  يرهبر معظم مقام توسط یمقاومت اقتصاد یلک يها استیس 1392 ماه بهمن در اساس نیبرا. طلبد یم

 یبوم ياقتصاد يالگو بر یمبتن و مختلف يها حوزه سرشار يها تیظرف از يثرکحدا يبردار بهره ردکیرو
ـ مکت و ادامه در یمقاومت اقتصاد یلک يها استیس. شد ابالغ یاسالم و یانقالب فرهنگ  يهـا  اسـت یس لی
 یبررسـ  ضـمن اساس مطالعه حاضـر   براین. است یاساس قانون 44 اصل یلک يها استیس ژهیو به گذشته

 بـه  هـا  آن مفهـوم  نیـی تب و یمقاومت اقتصاد یلک يها استیس و یاساس قانون 44 اصل یلک يها استیس
ـ  آن از رفت برون يبرا ییارهاک راه و رانیا النک اقتصاد حوزه يها چالش نیتر مهم یمعرف . در پـردازد  یم

  از: عبارتند است اه دنبال پاسخگویی بدان هتی که مطالعه بسؤاالرین ت این راستا مهم
  قانون اساسی چیست؟ 44اي کلی اصل ه سیاستمفهوم و جوهره 
 اي کلی اصل اقتصاد مقاومتی چیست؟ه مفهوم و جوهره سیاست 
 اي اقتصاد کالن ایران از منظر اقتصاد مقاومتی کدامند؟ه رین چالشت مهم 
 ازي اقتصاد کالن ایران کدامند؟س راهکارهاي مقاوم 

  یقانون اساس 44اصل  یلک يها استیسجوهره  .1
، گسترش یدن به رشد اقتصاد ملیشتاب بخش چون هم یاهداف با یاساس قانون 44 اصل یلک يها استیس
و  ياقتصـاد  يهـا  بنگـاه  ییاراکـ  ي، ارتقـا ین عدالت اجتمـاع یمأمنظور ت ت در سطح عموم مردم بهیکمال

 يها استیس ابالغ شد. ...و یدر اقتصاد مل يریپذ  ش رقابتی، افزايوراو فن یو انسان يمنابع ماد يور بهره
ـ حوزه فعال» الف«ب و در دو نوبت ابالغ شده است. در نوبت اول براساس بند یدر پنج بند تصومذکور  ت ی

 يت در حوزه خارج از آن مگر با اجـازه مجلـس (و بـرا   ین دولت از هرگونه فعالیچن ح شد و همیدولت تشر
و بخـش   یخـش تعـاون  و قدرتمنـد (ب  يجـد  کیدولـت دو شـر   يبـرا » ب«ن) منع شد. در بند یمدت مع
افت گزارشـات  یول به درکدر نوبت اول مو يشده است. ابالغ بند (ج) با موضوع واگذار ی) معرفیخصوص

ـ از فعال کیدر خصوص انتقال هر  یو مستندات و نظرات مشورت  يهـا  و بنگـاه  44صـدر اصـل    يهـا  تی
ـ (الـف) ا ه بنـد  کله از آنجا بود ئن مسیشد. ضرورت ا یردولتیغ يها مربوط به بخش ن اصـل تنهـا خـط    ی

ـ ) فعال44مشـمول صـدر اصـل (    يهـا  ه براساس آن دولت حق نداشـت خـارج از حـوزه   کبود  يقرمز ت ی
ـ ید انجام دهد و انـدازه و حـدود بخـش غ   یجد ياقتصاد ـ نامشـخص بـود. در دو بنـد (د) و (ه) ن    یردولت ز ی
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ـ مکاعمال حا یلک يها  استیو س يواگذار یلک يها  استیب سیترت به ـ پرهت و ی گانـه و  یب يالیز از اسـت ی
ـ ک يها سیاست، يه نوبت دوم مقام معظم رهبریشده است. براساس ابالغ تأکیدانحصار ابالغ و بر آنها   یل

ـ یاساس دولت موظف به توسـعه بخـش غ   نیابند (ج) ابالغ شد. بر ـ از طر یردولت درصـد   80 يق واگـذار ی
  شد. یدولتریغ یو عموم یون، تعایخصوص يها به بخش 44مشمول صدر اصل  یدولت يبنگاها

  رد:  کان یر بیشرح ز توان به یرا م یقانون اساس 44اصل  یلک يها استیان شد جوهره سیبراساس آنچه ب
ـ جاد تحول در ساختار اقتصـاد ا یق ایوسته از طریپ هم مجموعه به کیعنوان  به یلک يها استیس .1 ران ی

 يمـوارد  یلک يها استیاساس چون در اهداف سن یباشد. برا یبه اهداف موردنظر م یابیدنبال دست به
ـ فعال يمدنظر قرار گرفته اسـت لـذا واگـذار    ییاارک يو ارتقا یچون شتاب رشد اقتصاد مل هم هـا و   تی

ـ از قب ییازهـا ین شیاد شده مستلزم پیل به اهداف ین يبرا یخصوص زه توسعه بخشیها با انگ بنگاه ل ی
  باشند. یم یدولتریها و بخش غ بنگاه يو توانمندساز یرقابت يتوسعه فضا

ن یباشد. در ا یها م دولت و نه تقابل آن رـمفهوم تعامل بازا به یقانون اساس 44اصل  یلک يها استیس .2
ـ دل مـل هـم هسـتند. البتـه بـه     کو م کیه شـر کـ ستند بلین هم نیگزیب و جاینگاه بازار و دولت رق ل ی

ـ ک يها استیران، سیدولت در ا ياقتصاد يها تیو فعال يدار نقش بنگاه یگستردگ ـ  44اصـل   یل  کی
ـ اهش حوزه فعالکو الجرم » دولت  ساختار بازارـ«به » بازارـ  ساختار دولت« گذار از  ياقتصـاد  يهـا  تی

 ند.ک یها را دنبال م ر بخشیسا يت اقتصادیش حوزه فعالیدولت و افزا
ت است و در درجه دوم به یز اهمئحا یا بخش خصوصیدولت و  یدگاه نقش و اثربخشین دیبراساس ا .3

بر تحـول نقـش    44اصل  یلک يها استیل در سین دلیهم شود. به یها پرداخته م از آن کیاندازه هر 
 ح شده است.یت و نظارت تصریدولت به هدا

ـ ک يهـا  اسـت یبراساس س .4 ـ در انجـام فعال  یقـانون اساسـ   44اصـل   یل ـ (از قب ياقتصـاد  يهـا  تی ل ی
ـ ان از بقین میه در اکاست اما آنچه  یردولتیم با بخش غع) تقدید و توزی، توليگذار هیسرما تـر   ه مهـم ی

 است. مؤلفهن ین اهداف مرتبط با ایو تام ییاراکباشد تحقق  یم
ش رشـد  یو افـزا  ییاارکـ ور (ک، تحقـق اهـداف مـذ   یقانون اساس 44اصل  یلک يها استیبراساس س .5

ند و دولت ک یر میناپذ  بازار اجتناب ملکعنوان م دولت را به یمیو تنظ ی، نظارتیتی) نقش هداياقتصاد
 است. ينهاد يدولت و نوساز ینیه مستلزم بازآفرکند کست بازار را جبران کد شیبا

ساز، گر، بستر لیگذار، تسه استیگرا (س ، دولت توسعهیقانون اساس 44اصل  یلک يها استیبراساس س .6
 گرا و پاسخگو) است. نهادساز، مردم

  یاقتصاد مقاومت یلک يها استیس .2
 و ياقتصـاد  مقاومـت  يهـا  شـاخص  بهبـود  و ایپو رشد نیمأت هدف با یمقاومت اقتصاد یلک يها استیس
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 ابـالغ  گـرا  بـرون  و زا درون مولد، ر،یپذ انعطاف يردهاکیرو با ساله ستیب انداز چشم سند اهداف به یابیدست
ـ لک از اسـتفاده مشتمل بـر   آن النک اقتصاد حوزه يمحورها نیتر مهم هک شد  ،یمـال  منـابع  انـات، کام هی

، ياقتصاد يها تیفعال در جامعه آحاد تکمشار رساندن ثرکحدا هدف با شورک یعلم و یانسان يها هیسرما
ـ تول سـهم  شیافـزا  بـه  هـدف  بـا  انیبن دانش اقتصاد به ژهیو توجه  خـدمات  و محصـوالت  صـادرات  و دی
ـ و بـه ( یاساسـ  ياالهاک و ها نهاده یداخل دیتول شیافزا، دیتول عوامل يور بهره شیافزا، انیبن دانش  در ژهی
  باشد. ی.. م.و )یواردات اقالم

 یاقتصاد مقاومت یلک يها استیجوهره س .1.2
ـ  يشدن منجر شده است تا اقتصـادها  یواسطه جهان شورها بهک یمل يشدن مفهوم مرزها نگر مک در  یمل

.. .ه، پـول و ی، سـرما یمـال  يقرار داشته باشند. امروزه بازارها ياریبس یو خارج یداخل يها معرض نوسان
ـ  تواند به یم يا منطقه اقتصادیشور ک کی يها تعادل ده شده است و اختالالت و عدمیدرهم تن بـه   یراحت

در خـود   يتر يقو يها انیه ساختارها و بنک يشورکن راستا یند. در اکت یشورها سراکا یگر مناطق و ید
ـ است. بـه ب مدن و بلندمدت  انیش در میخو يو بقا یرده باشد قادر به بالندگکه یتعب تـر وجـود    ان سـاده ی

واسـطه   به ینندگکان شکشورها، امک ير در درون ساختار اقتصادیپذ م و انعطافیمتنوع، خودتنظ يابزارها
افتـه  ی توسعه يشورهاکسه یعنوان نمونه مقا دهد. به یاهش مکشدت  ستم را بهیوارده به س يها انهکبروز ت

انـد امـا    دهیشدت درهم تن ه بهکنیافته با ای توسعه يشورهاکت مهم است. ین واقعیا يایتوسعه گو و درحال
توسـعه   درحال يشورهاکدر مقابل  یآورد ول یوارده به آنها حداقل خسارت را به بار م يزا برون يها انهکت

ـ نـد. نمونـه بـارز ا   ک یتوجه بر آنها وارد م قابل يتأثیرمختلف  يها انهکت تأثیر متفاوت دارند و یتیوضع ن ی
 يهـا  متیاز بازار نفت، نوسان ق یناش يها انهکه تک يا گونه ران قابل مشاهده است بهیاقتصاد ات در یوضع
اسـاس   نیاگذارد. بـر  یم يران برجایا يمختلف اقتصاد يها بر بخش یم و ملموسیمستق تأثیر ...و یجهان

قادر باشد نوسـانات  ه کاست  يا گونه ه شده در آن بهیتعب يارهاکه سازوکاست  ياقتصاد یاقتصاد مقاومت
ـ تقاضا را تـا حـد ز  و طرف عرضه یو خارج یداخل ـ  ک يادی ن یتـر  اسـاس مهـم   نیانـد. بـر  ک ینتـرل و خنث

  ر است:یشرح ز مقاوم بهریاقتصاد غ يها یخروج
 نیتـر  مهـم  مختلـف  يها انهکت برابر در بودن نندهکش: یخارج و یداخل يها انهکت برابر در ریپذ ضربه 

 هکـ  اسـت  یمتنـوع  و میتنظ خود يابزارها وجود عدم امر نیا علت. است یرمقاومتیغ اقتصاد چالش
 .شود خسارت حداقل بروز به منجر

 برابـر  در ننـد ک ینم هیتعب ریپذ انعطاف يابزارها خود درون در هک ییاقتصادها: ارآمدکریغ و کرچابیغ 
 .نندک یم عمل کرچابیغ و منفعل اریبس ها انهکت بروز

 و يور بهره يدارا محصول کت و رمتنوعیغ ياقتصادها: نییپا يریپذ رقابت قدرت يدارا و ور ربهرهیغ 
 .باشند یم نییپا يریپذ رقابت قدرت
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  رانیدر ا یمرتبط با اقتصاد مقاومت يها ن چالشیتر مهم .3
هـا و رفتارهـا رخنـه     انیـ ل گرفتـه، در بن که در بلندمدت شـ کگونه است  نیا يساختار يها دهیپد یژگیو
بـه   یکـ و مت یمحصـول  کت يا اقتصادیطور مثال آ شوند. به یاصالح نم یسادگ مدت به وتاهکنند و در ک یم

ـ مصون باشـد؟ آ  ینفت يها میا تحریو  ید نفتیشد يها انهکتواند در مقابل ت ینفت م ـ ا در نظـام تول ی د بـا  ی
و حضـور در   يریپـذ  تـوان انتظـار رقابـت    یاالها و خدمات مـ کد یباال در تول يها نهین و هزییپا يور بهره

ارآمـد  ک یو مـال  یمناسب و مسـتمر نظـام پـول    یبانیتوان بدون پشت یا میرا داشت؟ آ یالملل نیب يبازارها
رد اما بودجـه دولـت را از   کرا اصالح ن یاتیتوان نظام مال یا میارآمد بود؟ آکو  کچاب يدیدنبال نظام تول به

را تـداوم   يبسته و انحصار يتوان ساختارها یم ایآن رهاند؟ آ ینفت و آثار انبساط يبه درآمدها یوابستگ
 ين و اجـرا یتـوان بـدون تـدو    یا میمنصفانه بود؟ آ يها متیو ق يور ، بهرهییارآکش یشاهد افزا یداد ول

  ن بود؟یب خوش یردولتیت و توسعه بخش غیار نسبت به تقوکو سبک يبرنامه بهبود مستمر فضا
ـ اقتصـاد ا  يهـا  م بخش عمده چـالش ییه بگوکنیا ياست برا یافکور کات مذکر نکذ شـه در  یران ری

مستمر  يساز (و مقاوم یسمت اقتصاد مقاومت ت بهکحر يبرا ییربنایدارند و لذا شرط ز يالت ساختارکمش
ـ  ران) اصالح سـاختارها اسـت. هـم   یاقتصاد ا ـ ن نبایچن ـ د تردی ازمنـد  یه اصـالح سـاختارها ن  کـ د داشـت  ی

اصالح سـاختار   يها استینار سکاست در  یهیتار است. بداصالح ساخ يها استیاز نوع س يگذار استیس
 يهـا  اسـت یچـون س  هم يالن اقتصادک يها استید از سیمدت و بلندمدت دارند نبا انیت میماه ه غالباًک

  رد.ک.. غفلت .و ي، ارزي، تجاری، مالیپول
ازمنـد  ین ه اصالح آنکاست  یگمالف سردرکمثابه  ران بهیه معضالت اقتصاد اکگر آن است یته دکن
ه کـ ران آن است یده اقتصاد ایچیالف پکاز  ییها است. مثال یاصل يها افتن سرنخیمنظور  ژه بهیز وکتمر
شود امـا از   یاد میل تورم ین دالیتر از مهم یکیعنوان  به ینگینقد يالن از رشد باالکسو در سطح  کیاز 
ـ  يبـرا  ینگیمبود نقدکدر سطح خرد از  يدیتول يها گر بنگاهید يسو ه در یه ثابـت، سـرما  ین سـرما یمأت

ـ برنـد. ا  ید نام میبخش تول يها ن چالشیتر از مهم یکیعنوان  .. به.گردش و س در خصـوص  کن پـارادو ی
ه اسـت؟  ین و توجییدر سطح خرد چگونه قابل تب ین مالیمأالن و عدم تکدر سطح  ینگینقد يحجم باال

ـ اخ يهـا  دهـه  یه طکگر آن است یال ددامند؟ مثکس کن پارادویرفع ا يبرا یمنطق يها استیو س ر در ی
ـ ریالن همواره بر توسـعه صـادرات غ  کسطح  ردن کـ فـراهم   يشـده اسـت امـا بـرا     تأکیـد شـور  ک ینفت

برداشته نشـده اسـت.    یمکمستح يها گام یت و توسعه بخش خصوصیتقو یعنیآن  یاصل يازهاین شیپ
 یت بخـش خصوصـ  یمنظور تقو به يا پارچهکیمنسجم و  يها استیه چه سکآن است  یاساس سؤالحال 

ـ شور موضوع تقوک یباالدست گر براساس اسنادیار گرفته شود؟ مثال دک د بهیبا  يریپـذ  ت قـدرت رقابـت  ی
و  يورا، فنـ ید در جـذب منـابع مـال   یبدان را با یابیدست یاصل يازهاین شیاز پ یکیه کاست  یاقتصاد مل

 يمـرتبط بـرا   يهـا  ها و برنامـه  استین سیدامکه کآن است  سؤالرد. حال کروز جهان دنبال  ينولوژکت
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 يهـا  ن چـالش یتـر  ش گرفته شود؟ براساس آنچه عنوان شد در ادامـه مهـم  ید در پیبا ين امریت چنیتقو
  شده است.ارائه  رانیاقتصاد ا يساختار

  به نفت) یران (وابستگیبودن اقتصاد ا یمحصول کت .1.3
شـود.   یبودجه دولت از صادرات نفت و گـاز حاصـل مـ   ن یچن شور و همک يارز ياز درآمدها ییسهم باال

د در اقتصـاد  یمنجر به بـروز نوسـانات شـد    یجهان يمت نفت در بازارهاید قیشد يها انهکل تین دلیهم به
ـ رو یب يبردار ن بهرهیمفهوم رابطه ب به يهلند يماریشود. بروز ب یران میا ـ یه از منـابع طب ی ود در کـ و ر یع

ـ بـه نفـت در اقتصـاد ا    یا وابستگیبودن  یمحصول کاز ت یناشن عارضه یتر د مهمیبخش تول ران اسـت.  ی
ـ تول يهـا  ف مسـتمر بخـش  یبه تضـع  یعیاز منابع طب یش درآمد ناشین مفهوم افزایبراساس ا مولـد   يدی

تبع آن  ه بهکدهد  یش آن متناسب با تورم رخ میافزا ا عدمیاهش نرخ ارز و کل یدل ن اتفاق بهیانجامد. ا یم
گذشته  يها دهه یران طیا ینفت يش درآمدهایان ساده افزایب ابد. بهی یاهش مکد یبخش تول يریپذ رقابت
ـ نـار ا کمت آنها منجر شده اسـت. در  یت قینترل و تثبک يقابل تجارت برا ياالهاکش واردات یبه افزا ن ی

متناسب با مناسب نرخ ارز  يگذار متین و قییاز صادرات نفت مانع از تع یناش یفکم يامر وجود منابع ارز
ت نرخ ارز منجر شـده اسـت تـا    یو تثب یخارج ياالهاکه یرو یاساس واردات ب نیانرخ تورم گشته است. بر

  د داخل شود. یتول ياالهاکن یگزیجا یخارج ياالهاکف شده و یرفته ضع رفته يدینظام تول
 يهـا  مـت در بخـش  یش قیبه افزامبادله منجر  رقابلیغ ياالهاکان واردات کر است عدم امکان ذیشا

ـ   سهل يد و وجود درآمدهایف تولین تضعیچن ن شده است. همکچون مس مبادله هم رقابلیغ  یالوصـول نفت
 يجاد ساختار نامناسب درآمـدها یو ا یاتیمال يدرآمدها يجا به ینفت يدرآمدها ینیگزیتوسط دولت به جا

ـ مز يدارا يهـا  از بخـش  ياریه بسکنیدولت منجر شده است. ضمن ا یمال ران (حـوزه  یـ ت در اقتصـاد ا ی
ـ دل ..) بـه .و يتجارت، اقتصاد گردشگر ـ مکل حای ـ  يت درآمـدها ی  ه قـرار گرفتنـد و اساسـاً   یدر حاشـ  ینفت

  شرفت آنها صورت نگرفته است.یتوسعه و پ يبرا یمنسجم يزیر برنامه

  يور ن بودن بهرهییپا .2.3
ـ را نسـبت   تـوان آن  یه مـ کد است یتول فرایندها در  ها و نهاده انگر رابطه ستاندهیب يور بهره شـاخص   کی
ـ ن داده تعریاز چنـد  یبیکا ترین یداده مع کیاز  يشاخص مقدار کین به یستانده مع کیاز  يمقدار ف ی

شود  یجاد میا يشتریافزوده و درآمد ب موجود در اقتصاد ارزش يها نهاده يبه ازا يور ش بهرهیرد. با افزاک
ش قدرت یالن به افزاکن موضوع در سطح یابد. ای یاهش مکاالها و خدمات کشده  مت تمامین قیچن و هم
 يور ) رشـد شـاخص بهـره   1داخل منجر خواهد شد. براسـاس نمـودار (   يدیمحصوالت تول يریپذ رقابت

  ن و پرنوسان است. ییار پایران بسیل اقتصاد اکار ک يروین
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  (درصد) 1368-86وري نیروي کار کل اقتصاد طی دوره  رشد شاخص بهره .1نمودار 

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: براساس اطالعات بان
  

شـده اسـت.   ارائـه   1368-86دوره  یل اقتصـاد طـ  کـ ه یسـرما  يور ) رشد شاخص بهره2در نمودار (
  است. یها منف سال ین و در برخییار پایور بسکشود ارقام مذ یه مشاهده مکطور همان
  

  
  (درصد) 1368- 86وري سرمایه کل اقتصاد طی دوره  رشد شاخص بهره .2نمودار 

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: براساس اطالعات بان
  

شـده اسـت.   ارائـه   1376-86دوره  ید طـ یـ ل عوامـل تول کـ  يور ) رشد شـاخص بهـره  3در نمودار (
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ش یاست و پـس از آن افـزا   یمنفا یصفر  1376-80دوره  یور طکشود ارقام مذ یه مشاهده مکطور همان
  داشته است. یکاند

  

  
  (درصد) 1376-86وري کل عوامل تولید طی دوره  رشد شاخص بهره .3نمودار 

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: براساس اطالعات بان
  

د باعث شده یل عوامل تولکتبع آنها  ه و بهیژه سرمایو ار و بهک يروین يور ن بودن بهرهییدر مجموع پا
 يها ارانهیو  يپنهان انرژ يها ارانهی ، يتجار يها تی(اعم از حما يا گلخانه ينار وجود فضاکه در کاست 

  شورها باالتر باشد.کشور از اغلب کد محصوالت یتمام شده تول يچنان بها شور) همک يدیار بخش تولکآش

  د به وارداتیتول یوابستگ .3.3
ران است یا يبر رشد اقتصادمؤثر  از عوامل يا هیسرما ياالهاکو  يا واسطه ياالهاکه و یواردات مواد اول

ـ م تأثیر ه تحتک ـ تول یباشـد. وابسـتگ   یشـور مـ  ک يارز يزان درآمـدها ی ـ دات داخـل بـه واردات، م  ی زان ی
) مشـاهده  1ش داده است. براساس جـدول ( یشدت افزا از نوسانات واردات را به يرشد اقتصاد يریپذتأثیر

ل کـ از واردات » یمصـرف «و » يا هیسـرما «، »يا واسطه ياالهاکه و یمواد اول«ه متوسط سهم کشود  یم
ـ  باشد. هم یدرصد م 11.3و  20.4، 68.4ب یترت به 1380-88دوره  یط ن متوسـط سـهم واردات مـواد    یچن
، 0.1، 2.9ب یترت ل واردات بهکمعدن و خدمات از و وگاز، صنعت ، نفتيشاورزک يا واسطه ياالهاکه و یاول

معـدن  و وگاز، صنعت ، نفتيشاورزک يا هیسرما ياالهاکباشد. متوسط سهم واردات  یدرصد م 9.4 و 55.9
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شـود   یه مشاهده مکطور باشد. همان یدرصد م 7.6و  11.6، 0.6، 0.6ب یترت ل واردات بهکز از یو خدمات ن
 67.5معـادل  معـدن  و بخش صنعت يا هیسرما ياالهاکو  يا واسطه ياالهاکه و یمجموع واردات مواد اول

ـ تول يهـا  ه بخشکشد  یتوان مدع یاساس م نیباشد. برا ی%) درصد م%11.6+55.9( ـ اقتصـاد ا  يدی ران ی
 يهـا  نـه یمت آنها هزیش قیباشند و لذا افزا یوابسته م يا هیو سرما يا واسطه ياالهاکشدت به واردات  به
  ش خواهد داد.یساخت داخل را افزا ياالهاکد یتول

  
  (درصد) 1380-88دوره  یل طکاز واردات  یو مصرف يا هی، سرمايا واسطه ياالهاکسهم  .1جدول 

متوسط 
 دوره

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  

68.4 66.4 67.5 68.08 65.51 64.78 67.66 73.55 70.73 71.31 
ه و یمواد اول

 ياالهاک
 يا واسطه

 يشاورزک 3.28 2.44 2.63 3.01 2.12 3 2.76 4.2 3.1 2.9

 گازو نفت 0.12 0.09 0.1 0.06 0.05 0.07 0.06 0.0 0.1 0.1

 معدنو صنعت 58.47 57.63 60.83 55.85 54.02 52.91 56.63 54 53 55.9

 خدمات 9.43 10.57 10 8.15 8.58 9.55 8.63 9.3 10.3 9.4

20.4 18.1 18.8 18.18 19.72 23.49 22.94 22.09 19.66 20.55 
 ياالهاک

 يا هیسرما

 يشاورزک 0.27 0.3 0.43 0.31 0.49 0.77 1.1 1.1 0.9 0.6

 گازو نفت 0.8 0.66 0.63 0.32 0.54 0.27 0.5 0.5 1.1 0.6

 معدنو صنعت 12.34 11.78 13.31 13.72 13.32 11.26 9.79 9.2 9.4 11.6

 خدمات 7.13 6.92 7.72 8.6 9.15 7.42 6.8 7.9 6.7 7.6

11.3 15.4 13.7 13.73 14.77 11.73 10 4.63 9.6 8.14 
 ياالهاک

 یمصرف
  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: بان
  

ـ مختلـف از واردات مـواد اول   يهـا  ) سهم واردات بخش2جدول ( را نشـان   يا واسـطه  ياالهـا که و ی
معـدن و  و وگـاز، صـنعت   ، نفـت يشـاورز ک يها شود متوسط سهم بخش یه مشاهده مکطور دهد. همان یم

ـ ترت بـه  1380-88دوره  یطـ  يا واسطه ياالهاکه و یمواد اولل واردات کخدمات از  و  81.7، 0.1، 4.3ب ی
  باشد.   یدرصد م 13.8
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  (درصد) 1380- 88دوره  یط يا واسطه ياالهاکه و یمختلف از واردات مواد اول يها سهم بخش .2جدول 
متوسط 

 دوره
1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  

 يشاورزک 4.6 3.4 3.6 4.4 3.3 4.6 4.1 6.2 4.7 4.3

 گازو نفت 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1

 معدنو صنعت 82 81.5 82.7 82.5 83.4 80.7 83.1 80 79.7 81.7
 خدمات 13.2 14.9 13.6 13 13.2 14.6 12.7 13.8 15.4 13.8

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: بان
  

دهـد.   یرا نشـان مـ   يا هیسـرما  ياالهـا کمختلـف از واردات   يهـا  ) سـهم واردات بخـش  3جـدول ( 
معـدن و خـدمات از   و وگاز، صـنعت  ، نفتيشاورزک يها شود متوسط سهم بخش یه مشاهده مکطور همان

  باشد.   یدرصد م 37.3و  56.5، 3، 3.2ب یترت به يا هیسرما ياالهاکل واردات ک
  

  (درصد) 1380-88دوره  یطي ا هیسرما ياالهاکمختلف از واردات  يها سهم بخش .3جدول 
متوسط 

 دوره
1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  

 يشاورزک 1.3 1.5 1.9 1.4 2.1 3.9 6.1 5.9 5 3.2

 گازو نفت 3.9 3.4 2.9 1.4 2.3 1.4 2.8 2.7 6.1 3

 معدنو صنعت 60.1 59.9 60.3 59.8 56.7 57.1 53.9 48.9 51.9 56.5

 خدمات 34.7 35.2 34.9 37.5 39 37.6 37.4 42 37 37.3

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: بان

  گازو دولت به صادرات نفت يدرآمدها یوابستگ .4.3
 یمـال  يهـا  استید لذا سیآ یدست م گاز بهو دولت از محل صادرات نفت يدرآمدها يه سهم باالکاز آنجا 

 ي) متوسـط سـهم درآمـدها   4نفت قرار دارد. براسـاس نمـودار (   یجهان يط بازارهایشرا تأثیر دولت تحت
ـ ترت بـه  1349-91دوره  یدولت طـ  يل درآمدهاکر از یو سا یاتی، مالینفت درصـد بـوده    10و  31، 59ب ی

بودجه و توسـل   يسرکدر بودجه منجر به بروز  ینفت يمناسب درآمدها ینیب شیاست عدم پ یهیاست. بد
 ین مـال یتـام  يهـا  وهیشود. ش یاز میموردن ین منابع مالیاستقراض و تام يمختلف برا يها وهیدولت به ش

  تبع آن بروز تورم منجر شده است. و به ینگیو رشد نقد یه پولیش پایگذشته به افزا يها سال یدولت ط
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  متوسط سهم هر یک از اجزاي درآمد دولت (درصد) .4نمودار 

  ج.ا.ا. يزکمر کمآخذ: براساس اطالعات بان

  پذیري تولید کل پایین بودن انعطاف .5.3
داري، گردش پایین مالی و... در کنار قدرت  وري پایین، ضعف بنگاه چون بهره بنگاهی هم هاي درون چالش

پذیري منجر به افزایش قیمت تمام شده کاالهاي تولیـد داخـل شـده اسـت. آمارهـا نشـان        پایین رقابت
 8ترتیب  به 1386و  1382هاي عملیاتی کل صنعت در سال  هزینهدهد متوسط سهم موجودي انبار از  می
درصد بوده است. این بدان مفهوم است سهم باالیی از کاالهاي تولید شده بخش صنعت در انتهاي  20و 

هاي تامین مالی و نقدینگی ایـن بخـش در ابتـداي     رسد و لذا مشکالت و چالش سال مالی به فروش نمی
  یابد. هر سال مالی افزایش می

  ن رقابتییوجود انحصارات و درجه پا .6.3
و » يور بهـره  يارتقـا «ق یـ ت برتـر از طر یبه موقع یابیهرگونه تالش در جهت دست يات اقتصادیدر ادب

آن  یه طـ کاست  یطین شرایمأت يمعنا به یرقابت ياساس توسعه فضا نیانامند. بر یرا رقابت م» ينوآور«
ت یثر تقارن و شـفاف کن حدایمأن تیچن سب در بازار و همک يها باالتر به فرصت یت به سمت دسترسکحر

از  يمنـد  تـر در بـازار و بهـره    نییز پـا کسمت درجه تمر ت بهکن امر حریرد. ماحصل ایصورت گ یاطالعات
الن اقتصـاد  کـ حوزه  يها از چالش یکیه کاست  ین در حالیاست. ا یرد بازار رقابتکبر عمل یمنافع مبتن

جـه آن  یه نتکباشد  یران میاقتصاد ا يها حوزه ین رقابت در برخییران همانا وجود انحصارات و درجه پایا
ن ییگر انحصارات و درجه پاید انیب است. به يریپذ ن رقابتییو لذا درجه پا يو نوآور يور بهره يعدم ارتقا

ـ تول يها نهیت هزیریدر جهت مد يا زهیها انگ ها منجر شده است بنگاه حوزه یرقابت در برخ  يد و ارتقـا ی
عنـوان   مت بـه ین قییافزوده (تع ۀنیهز يگذار متینظام ق يریارگک ه بهک نداشته باشند. ضمن آن يور بهره
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ز سـبب  ین امر نیدهد. ا ید میبنگاه نو يرا برا يا ن شدهید) همواره سود تضمینه تولیباالتر از هز يدرصد
  .نداشته باشد يور بهره يد و ارتقایتول ۀنیت هزیریو مداهش ک يبرا یکزه و محریشود بنگاه انگ یم

  یو مال یپول يق بازارهایعدم تعم .7.3
گـاه پـر   یاست و لذا بـازار بـورس نقـش و جا    یکران برعهده نظام بانیدر اقتصاد ا ین مالیتام يسهم باال

بازار سهام نسبت  یزان گردش مالیم يالدیم 2010در سال  یجهان کبان يندارد. براساس آمارها یتیاهم
ـ ه اکـ  یحـال  درصد بوده است در 21ران یا ید ناخالص داخلیبه تول ـ  کر یسـا  ين رقـم بـرا  ی  یشـورها و حت

سه با یز در مقایدر خلق اعتبار ن یکگر توان بخش بانید يشتر است. از سویه به مراتب بیهمسا يشورهاک
ـ ران نسـبت بـه تول  یخلق شده در ا یکسهم اعتبارات بان 2010ن است. در سال ییران پایحجم اقتصاد ا د ی
ـ کمانند تر ییشورهاکن رقم در یه همک یحالدرصد بوده است در 36در حدود  یناخالص داخل ـ وکه و ی  تی

ر حدود یاخ يها سال یه طکاست  ین در حالیدرصد گزارش شده است. ا 74درصد و  49ب برابر با یترت به
ـ ب بوده است. بـه  ینگیانحراف نقدمبود و کاز  یناش یصنعت يالت واحدهاکدرصد مش 70 گـر عـدم   ید انی

ـ  چون هم یالتکمنجر به بروز مش يدیتول يها مناسب بخش ین مالیمأت در گـردش   ۀین سـرما یمأعدم ت
ـ تول يهـا  تیاهش ظرفک، بال استفاده ماندن و يدیتول يها مناسب بنگاه در توسـعه   ییو عـدم توانـا   يدی

  شده است. يدیتول يها مولد بنگاه يها تیفعال

  در اقتصاد یعدم توازن سهم دولت و بخش خصوص .8.3
ران شـده  یش سهم و نقش دولت در اقتصاد ایگذشته منجر به افزا يها دهه یاقتصاد به نفت ط یوابستگ

افته است. یرا ن يحضور در عرصه اقتصاد يبرا یافکفرصت و توان  یل بخش خصوصین دلیهم است. به
ن بخش بـه  یامل اکرشد و ت يها نهیدر اقتصاد منجر شده است تا زم یردولتیعدم حضور پررنگ بخش غ

دنبـال نشـود.    يصـورت جـد   ز بـه ین بخش نیا يتوانمندساز يبرا یرد و قواعد و چارچوبیل گکش يندک
ه در آن کـ مناسـب اسـت    يوجود ساختار اقتصـاد  ران عدمیاقتصاد ا ینونک يها از چالش یکی یلکطور به
  نند.ک یفا میش ایخو یف اصلیمتفاوت از شرح وظا یگاهی، نقش و جايعرصه اقتصادگران مختلف یباز

  رانیالن اکاقتصاد سازي  مقاوم يارهاک راه .4
موجـود منجـر بـه     يسـاختار  يهـا  الت و چالشکه مشکان داشت یتوان ب یشده مارائه  براساس مباحث

شده است.  یع و شتابان اقتصاد ملیرشد سر يبرا ین مانعیچن ران و همیاقتصاد ا ینندگکش ۀش درجیافزا
ان کـ الت موجـود ام کمشـ  يساختار يها شهیرفع ر يبرا يزیر ه بدون برنامهکن امر بدان مفهوم است یا

ـ اقتصـاد ا  يساز مقاوم يارهاک ن راهیتر ن اساس مهمیوجود نخواهد داشت. بر ا يساز مقاوم ران در حـوزه  ی
  ر است.یشرح ز الن بهکاقتصاد 
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  دولت یبازار و اثربخش يها یاستکجبران  ينقش دولت برا ینیو بازآفر ينهاد يازنوس .1.4
له ین وسـ یند و بدکها را فراهم  ر بخشیت سایفعال يبرا يمنظور بسترساز الزم به يارهاکد سازویدولت با

بـه اهـداف    یابیاثربخش بودن و دست ين برایچن ند. همکل یرا تسه یبخش خصوص يت برایفعال يفضا
 يننده باشد. تالش براک تکمحور، پاسخگو و مشار ساالر، عدالت مردم یاساس یژگیچهار و يد دارایخود با

ه، بهداشت، سالمت راه ی، آموزش پاياقتصاد يها يگذار استیمانند س یز بهتر دولت بر اصول اساسکتمر
 يدر اجـرا  یرود. دولـت نقـش مهمـ    یشمار م به یاتیح یست اقدامیط زیو نظم و قانون و حفاظت از مح

ـ ه آکـ ن صورت مطـرح شـود   یبه ا سؤالد یاساس نبا نیو رفاه دارد. برا یت اجتماعیح حمایم صحیتنظ ا ی
 یاصـل  سـؤال ن ینـد. بنـابرا  که دولت چگونه دخالت کن است یا سؤاله کر، بلیا خیند کد دخالت یدولت با

  دولت است. يها روش ها و تیفعال یاصل سؤاله کد اندازه دولت باشد بلینبا
ـ له ابعـاد دولـت ئور مسکبر چارچوب مذ یمبتن خــود را بــه    يدولـت نقـش محـور    يســاز  کوچــ کـا ی

ـ  یه میدولت توص يساز کوچکچنـان  چنـد همن راستا هـریدولـت داده اسـت. در ا يتوانمندسـاز ش یشود اما ب
 يامـدها یجه پینت ين تحول نظریشود. ا یم تأکیددولت  يهـا يها و توانمند تیش ظرفیبر افزا يساز کوچکاز 

 ياروپــا  يشــورها کافتـه و تجربـه گــذار نــاموفق     ین توسعه يشورهاکدر » دولت حداقل«ج شعار یناگوار ترو
ـ در دو دهه گذشــته اســت. تول   یسابق به اقتصاد بازار و تحوالت اقتصاد جهان يو شورو یشـرق ـد ناخــالص  ی
 یمـال  يافته اسـت. آزادسـاز  یش یو تورم افزا يگر فقر، نابرابرید ياهش و از سوکشورها کن یدر عموم ا یداخل

گـر منجر شده است. با توجـه   رانیو يهـا شرفته به بحرانیتوسعه و پ درحال يشورهاکز در دو دهه گذشته در ین
متفـاوت بـا    ازاروه گــذار بــه اقتصــاد بــ    یاســت امــا شــ    یین تجارب اگرچه اقتصاد بازار هـدف نهــا  یبه ا
  است. يل ساختاریتعد يها استیس

زگـرا  کبه منابع نفت، تمر یکل دولت متیتبد يندسازیاد فریشور باکساله  20براساس سند چشم انداز 
اسـاس   نیرد. بـرا ینگر، توانمندساز، شفاف و پاسخگو صـورت پـذ   ندهیآ یارآمد به دولتکریغ یو با سامانده

  شنهاد است:یقابل پر یشرح ز مرتبط به يها يریگ جهت
 دولت یبازار و اثربخش يها یاستکجبران  ينقش دولت برا ینیو بازآفر ينوساز 
 و استاندارد) ی، مقررات فنیدولت، مقررات رقابت یو اثربخش ییاراکخوب ( یمرانکح  
 یمدن يها و نهادها سازمان يریگ لکت از شیحما  
 د (و جبران بنگاه)یبه تول یبخش خصوصق یق تشویاز طر یاالها و خدمات همگانکن یمأت تیاولو  
 ـ یه بخـش غ ک ییها در حوزه يگذار هیسرما يبرا یردولتیت با بخش غکت و مشاریحما ـ انگ یردولت زه ی

  ت در آنها را نداردیفعال يبرا یافک
 تیکن و اعمال حقوق مالیق تضمیاز طر يت معنویکتوسعه حقوق مال  
 نندهک ت از حقوق مصرفیو حما یمقررات اجتماع 
 و استاندارد یمقررات فن  
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  یتعامل فعال با اقتصاد جهان يبرا يمند و رقابت يتوانمندساز .2.4
چون  ینیها با عناو دوران يگذار را پشت سر گذاشته است. نام یمهم یها و تحوالت ، انقالبیاقتصاد جهان

ـ و سرانجام عصر دانش ب ی، عصر فراصنعتی، عصر صنعتيشاورزکعصر  اسـت. در  ن موضـوع  یانگر همـ ی
 ياقتصاد يها تیشدن فعالبر ه حاصل دو تحول مهم دانشکشود  یم تأکیدن یر بر اقتصاد نویاخ يها سال

ت یمز يداری) و پايت (توانمندسازیچون خلق مز یید راهبردهایجد يشدن اقتصاد است. در فضا یو جهان
ـ  يه موتور اقتصادهاک ياقتصاد يها ل شده است. بنگاهیر تبدیناپذ اجتناب ی) به ضرورتيمند (رقابت  یمل

اند.  مند شده ت، رقابتیه با خلق و حفظ مزکنند کرقابت  ییها با بنگاه ید در عرصه اقتصاد جهانیهستند با
  است. یجاد توان رقابتیمستلزم ا یسته با اقتصاد جهانیتعامل فعال و شا

ـ   یشور در سازمان جهانک 150ش از یت بیشدن اقتصاد و عضو یبا جهان ش از یتجارت شاهد سـهم ب
ن سـازمان در  یـ ت در ایم. الزامـات عضـو  یباشـ  ین سازمان میا يتوسط اعضا یتجارت جهان يدرصد 97

منـد و   ن سازمان لـزوم رقابـت  یران در ایت ناظر ایو عضو یتعامل فعال با اقتصاد جهان يها استیاتخاذ س
 يبتوانند بازارها یداخل يها ه بنگاهکنیا يرده است. براکش یپاز شیرا ب ياقتصاد يها توانمند بودن بنگاه

مناسـب   یخود را حفظ و توسعه دهند الزم است از توان رقابت یهدف صادرات ين بازارهایچن و هم یداخل
بنگـاه   يمنـد  ه بر رقابـت کبنگاه وجود دارند  یو درون یرونیط بیدر مح يمتعد يها مؤلفهبرخوردار باشند. 

ـ  يهـا  مؤلفـه نـار  کبنگـاه در   یرونیط بیدر مح يالن و خردک يها مؤلفهه ک یحالند. درمؤثر بنگـاه   یدرون
 يسـاز  از توان بنگاه خارج اسـت و آمـاده   یرونیب يها مؤلفهر ییان تغکزنند ام یبنگاه را رقم م يمند رقابت

 يو توانمندسـاز  يمنـد  رقابـت  يرد و الزم است در راسـتا یگ یف دولت قرار میطه وظایها در ح  مؤلفهن یا
، یقیتشـو  يهـا  اسـت یه دولـت بـا اسـتفاده از س   کـ نیرد. ضمن ایدولت مورد توجه قرار گ يها از سو بنگاه

ـ تواند بـه تقو  یم یو پژوهش یجیترو ـ  يهـا  مؤلفـه ت ی ـ هـا ن  بنگـاه  یدرون اسـاس   نینـد. بـرا  ک کمـ کز ی
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ جهت

 ـ فعال يفـا یا يبـرا  یو تعـاون  یخصوص يها ) بخشيساز (آماده يتوانمندساز گسـترده و اداره   يهـا  تی
  بزرگ ياقتصاد يها بنگاه

 ها بنگاه يور ش بهرهی) و افزاي(بازساز يساز ، بهيساز ک، چابينوساز  
 ها ..) بنگاه.ق و توسعه وی(تحق يوراو فن يتوسعه دانش، نوآور  
 یتعامل فعال با اقتصاد جهان 
 کسیاهش رکو  يثبات اقتصاد 
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و رشد بـا مالحظـه توسـعه     ییاراکش یافزا ي) برايساز ی(خصوص يو واگذار يآزادساز .3.4
  تیاهش فقر و محرومکت و یکمال

افتـه و  ی توسـعه  يشورهاک يبرنامه اصالح ساختار یاز عناصر اصل یکی يساز یر خصوصیاخ يها در دهه
 يواگذار يرا برا يا ه برنامهکافت یرا  يشورکتوان  یم يدشوار سعه بوده است. در واقع امروزه بهتو درحال
ت، یریدر مـد  یردن بخـش خصوصـ  کم یا سهیو  یبه بخش خصوص یدولت يها تکاز شر یا بخشیتمام 

  ش نگرفته باشد.یها در پ تکن شریا یت و امور مالیکمال
ـ ینظ یلک يها استیها و س هدف شورکساله  20در سند چشم انداز  بـه   یو دسترسـ  ین حقـوق مـدن  یمأر ت

، يط اقتصـاد یجـاد شـرا  یافـراد، ا  ينه شـدن حقـوق معنـو   یافراد جامعه و احترام به نهاد يبرابر برا يها فرصت
ـ ، رفع فقـر و حما یت زندگیفیک يارتقا يمناسب در راستا یو فرهنگ یاجتماع ر و یپـذ  بیآسـ  يهـا  ت از گـروه ی

ن داخـل و  یجمله جوانان و متخصص شور ازکم یعظ یه انسانیجانبه سرما ت همهکو مشار یتحقق عدالت اجتماع
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ اساس جهت نیده شده است. برایشور دکخارج در توسعه 

 يها (آزادساز تیرفع محدود( 
 يت معنویکتوسعه بازار (مال يالزم برا یقانون يجاد نهادهایا(  
 تیریت و مدیکمال يواگذار  
 ها تی) در فعالیو خارج ی(داخل یردولتیبخش غ يگذار هیت از سرمایحما  
 شوند یل میه تعدک یانسان يروین يو توانمندساز یت اجتماعیامن 

  يت اقتصادیجاد شفافیو ا یرقابت يتوسعه فضا .4.4
ه کـ باشـد   یمـ  ییها رساختیازمند زیاست ن یرقابت يردهاکارک يه در آن بازار داراک یطیبه شرا یابیدست

ـ   یسـمت افـزا   را بـه  ين اقتصـاد رد عامالکها عمل ن آنیمأت ن اسـاس  ینـد. بـرا  ک یش رقابـت رهنمـون م
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ جهت

 از (قانون رقابت ویموردن یقانون ين بسترهایمأت.(..  
 يبازار يها به فرصت یعموم یگسترش دسترس  
 به اطالعات يفعاالن بازار یدسترس يها نهیجاد زمیا 

  ارکو سبک يبهبود فضا .5.4
ران منجر شـده اسـت تـا نقـش     یدر عرصه اقتصاد ا یرنگ بخش خصوص مکحضور پررنگ دولت و نقش 

هـا   تیگر فعال لیعنوان تسه دولت به ینقش اصل یطین شرایند. در چنکر ییدار به پاروزن تغ انکدولت از س
سپرده  یاقتصاد به بوته فراموش یاصل گرانیباز يمناسب برا يها بسترها، قواعد و چارچوبکننده  و فراهم
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ـ   ه از آن بـه کـ ار است کو سبک ين امور بهبود فضاین ایتر از مهم یکیشود.  یم ـ ن شیعنـوان پ  یاز اصـل ی
انجام  يبرا یطیجاد محیمفهوم ا ار بهکو سبک يشود. بهبود فضا یاد میز ین یبخش خصوص يتوانمندساز

جـاد  یگـر حـذف موانـع و ا   ید عبـارت  ا بهی يدیتول يها تیباالتر فعالت یتر و با امن نیینه پایتر، با هز عیسر
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ اساس جهت نید است. برایامن در حوزه تول يبستر
 ن و مقرراتیجاد ثبات در قوانیا  
 دیو زا يرضرورین و مقررات غیحذف قوان 
 يدیتول يها تیسب مجوز فعالک يندهایال فریتسه 
 يساز یها و تداوم خصوص يع در واگذاریتسر 

  به نفت یوابستگ یجیاهش تدرک .6.4
مفهـوم   يهلنـد  يمـار یاسـت. ب  يهلنـد  يمـار یران به نفـت بـروز ب  یاقتصاد ا ین چالش وابستگیرت مهم

نـد.  کح ید را تشـر یود در بخش تولکو ر یعیه از منابع طبیرو یب يبردار ن بهرهیه رابطه بکاست  ياقتصاد
ـ تول يهـا  ف مسـتمر بخـش  یبه تضـع  یعیاز منابع طب یش درآمد ناشین مفهوم افزایا براساس مولـد   يدی

ـ بخـش تول  يریپـذ  تبع آن رقابت ه بهکدهد  یارز رخ م یقیاهش نرخ حقکل یدل ن اتفاق بهیانجامد. ا یم د ی
شـده   ران به صادرات نفت و گاز باعـث ید اقتصاد ایشد یو وابستگ یمحصول کن تیچن ابد. همی یاهش مک

قـرار   تـأثیر  شـور را تحـت  کم اقتصاد یرمستقیم و غیطور مستق نفت به یجهان يبازارها يها انهکاست تا ت
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ اساس جهت نیدهد. برا

 ینفت ياز محل درآمدها يا نهین اعتبارات هزیمأنه تسهم ساال یجیاهش تدرک   
 یاتیمال ياز محل درآمدها يا نهیاعتبارات هز یجیش تدریافزا  

  یخارج يگذار هیخارج و جذب سرما يایا با دنیتعامل سازنده و پو .7.4
ران تعامـل سـازنده و   یاقتصاد ا يساز مقاوم يقابل اجرا در راستا يها ها و برنامه استین سیتر از مهم یکی

در  یخارج يگذار هیمنافع جذب سرمان یتر است. از مهم یخارج يگذار هیخارج و جذب سرما يایا با دنیپو
ه کش صـادرات و اسـتفاده از شـب   ید، افـزا یش تولی، افزايورا، انتقال فنین منابع مالیمأتوان به ت یشور مک

ـ کاز مش ید بخشیران بایاشاره داشت. اقتصاد ا یالملل نیب يبازارها واسـطه جـذب    را بـه  یالت منابع داخل
 ی، حق اختراع، دانش فنـ یکدیزات، قطعات یآالت و تجه نیماشر ارز، ینظ یه خارجیال مختلف سرماکاش

مولـد   يهـا  بخـش  يسـاز  نید نسبت به نـو یجد يها يوراق انتقال دانش و فنین از طریچن اهد. همکو... ب
 یچـون خـال   مولد (مانند بخش صنعت) هـم  يها بخش یاساس يها از چالش یبخش یلکطور ند. بهکاقدام 

ـ زنج کی يها ل حلقهیمکبه ت یتوجه مکها،  تیاز ظرف یبودن بخش مـت تمـام شـده بـاال،     یامـل، ق کره ی
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از  یبرخـ  ی، فرسـودگ یابیـ ت بـازار و بازار یریبه مد یتوجه مک، يدیمحصوالت تول یت نامناسب برخیفیک
.. بدون اتخاذ .ع ویصنا یدر برخ ياقتصادرید غیاس تولین، مقینو يها يورااز فن یافکع، عدم استفاده یصنا

 باشد. ین قابل پوشش نمینو يها ينولوژکو ت يوراو انتقال فن یخارج يها هیجذب سرما يها استیس

  یو مال یپول يت و توسعه بازارهایتقو .8.4
ل، کمتشـ  یکه نظـام بـان  کاز آن است  یکتوسعه حا افته و درحالی توسعه يشورهاکر یاخ يها تجربه دهه

ت کش مشاری، افزايگذار هیانداز و سرما ش نرخ پسیاندازها، افزا ز پسیدر تجه یا نقش اساسیارآمد و پوک
داشته اسـت. از   يزش رشد اقتصادیو سرانجام انگ یط رقابتیت، بسط محیش شفافی، افزایبخش خصوص

 یشرق ياروپا يشورهاکسابق و  يشور شوروکدر  یستیمونک يها نظام یم همزمان با فروپاش1990دهه 
ن یه روابط بکبود  ينحو به یکبان يها د ساختار نظامیتجد ای، اصالح يو اقتصاد یمحافل مال يبحث جد
ـ با یگـر بخـش مـال   ید عبـارت  تر شـود. بـه   مکشتر و مستحیاقتصاد هرچه ب یو بخش واقع یبخش مال د ی

ـ یعنوان پشت شتر بهیب هرچه ـ اقتصـاد قـرار گ   یبان بخش واقع ـ ن برنامـه اصـالح   یرد. از آن زمـان تـدو  ی ا ی
  جهان قرار گرفته است.  يشورهاکاز  ياریها در بس ار دولتکدر دستور  یکا بانی یساختار نظام مالدیتجد

زه شـدن منـابع   یانـال کت و ی، عدم هـدا ین مالیمأمحور بودن نظام ت ک، بانیمال يق بازارهایعدم تعم
ن یتر از جمله مهم ی.. همگ.شور وک يدیاز نظام تول یبانیها در پشت یاستکمولد،  يها تیسمت فعال به یمال

ر یناپـذ  ردن آن را اجتنـاب کـ ارآمـد  کو  يساز که ضرورت چابکشور است ک یو مال ینظام پول يها چالش
  شنهاد است:یر قابل پیشرح ز مرتبط به يها يریگ اساس جهت نیند. براک یم
 هیش سرمایق افزایاز طر ياعتبار مؤسساتها و  کت بانیتقو 
 هیت و توسعه بازار سرمایتقو 
 ین مالیمأت يبه ابزارها یبخش تنوع 
 از انحراف منـابع   يریجلوگ يصادرات) برا ۀومعدن و توسع (صنعت یتخصص يها که بانیش سرمایافزا

 رمولدیبه بخش غ یکبان
 دیجهت انحراف منابع از بخش تول یکستم بانیت نظارت بر سیتقو 

  یريگ  هندي و نتیجب جمع .5
نه یک انتخاب بلکه به امـري ضـروري و    مت اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصاد ایرانس حرکت به

ا و مشکالت اساسی در ساختار اقتصـادي کشـور   ه اپذیر مبدل شده است. البته وجود برخی چالشن اجتناب
ي و آشکاري منجر شده است که دستیابی به این مهم را دچار اختالل و وقفه ساخته به بروز تناقضات جد

ـ  يها انهکت برابر در بودنریپذ ضربهتوان در  یایران را م رین پیامدهاي اقتصاد غیرمقاومت است. مهم  یداخل
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ایـن امـر    .خالصه کـرد  نییپا يریپذ رقابت قدرت يدارا و ور ربهرهیغو  ارآمدکریغ و کرچابیغ، یخارج و
ـ  شورک ياقتصاد رر در درون ساختایپذ م و انعطافیمتنوع، خودتنظ يابزارهابدان دلیل است که  منظـور   هب

  اقتصادي طراحی و تعبیه نشده است. ستم یوارده به س يها انهکواسطه بروز ت به ینندگکش کاهش درجه
 ،د به وارداتیتول یوابستگ، يور ن بودن بهرهییپا، به نفت) یران (وابستگیبودن اقتصاد ا یمحصول کت

انحصـارات و  وجـود  ، لکد یتول يریپذ ن بودن انعطافییپا، گازو دولت به صادرات نفت يدرآمدها یوابستگ
در  یعدم تـوازن سـهم دولـت و بخـش خصوصـ     و  یو مال یپول يق بازارهایعدم تعم، ن رقابتییدرجه پا
و  ينهـاد  ينوسازاساس  باشند. براین یازي اقتصاد ایران مس وي مقاومر اي پیشه رین چالشت مهم اقتصاد
 يبـرا  يمنـد  و رقابت يندسازتوانم، دولت یبازار و اثربخش يها یاستکجبران  ينقش دولت برا ینیبازآفر

و رشـد بـا    ییاراکـ ش یافـزا  ي) بـرا يسـاز  ی(خصوص يو واگذار يآزادساز، یتعامل فعال با اقتصاد جهان
بهبود ، يت اقتصادیجاد شفافیو ا یرقابت يتوسعه فضا، تیاهش فقر و محرومکت و یکمالحظه توسعه مال

ـ سـازنده و پو تعامـل  ، به نفـت  یوابستگ یجیاهش تدرک، ارکو سبک يفضا ـ ا بـا دن ی خـارج و جـذب    يای
ازي اقتصـاد  سـ  رین راهکارهاي مقاومت مهم یو مال یپول يت و توسعه بازارهایتقوو  یخارج يگذار هیسرما

  شوند. یایران محسوب م
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  پذیري اقتصاد ایران سازي و سنجش میزان مقاومت شاخص
  **زاده ، یاسین فروغی*داوود منظور

  چکیده  
 1اند که به شاخص مقاومتی هاي مختلفی تعریف کرده پذیري اقتصاد شاخه مقاومتبراي سنجش میزان 

اند. این شاخص متشکل از چندین متغیر جزئی یا زیر شاخص هسـتند کـه بـه توصـیف اجـزا و       موسوم
سـازي اقتصـاد    تنهایی بـه مقـاوم   ها به پردازند. هر کدام از این زیربخش می هاي اقتصاد مقاومتی بخش

هـا عمـدتاً    ایـم، ایـن شـاخص    سازي بـوده  دنبال مقاوم . چون ما از منظر کالن اقتصاد بهکنند کمک می
هاي کالن اقتصاد است. در این مقاله بعد از ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقـاومتی، بـا توجـه بـه      شاخص

 هاي اقتصاد و پذیري مفهوم اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق آن در کشور، همچنین مخاطرات و آسیب
پـذیري اقتصـاد ایـران را از طریـق محاسـبه       تـوان شـاخص مقاومـت    نقاط ضعف اقتصـاد ایـران، مـی   

سـازي بخـش دولـت،     انـد از مقـاوم   پذیري پنج جزء در اقتصاد محاسبه نمـود. ایـن اجـزا عبـارت     مقاوم
سـازي بخـش تولیـد و     سازي محیط کالن اقتصاد و مقاوم سازي تجارت خارجی، مقاوم مقاوم ،آوري تاب

بـراي ایـران    1390تـا   1370سازي در عرصه حکومت. نهایتاً این شاخص براي بازه زمانی  ایتاً مقاومنه
  محاسبه شده است. 

  سازي، شاخص اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران  اقتصاد مقاومتی، شاخص: ها واژهکلید

  . مقدمه  1
اقتصاد به وقوع ز جمله حوزه هاي مختلف ا پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران تحوالت عمیقی در حوزه

گیري انقالب، مباحث و مسائل اقتصادي نقش بنیادینی در قیاس بـا دیگـر    که در شکل رغم آن پیوست. به
هایی کـه دچـار تحـول زیـادي      عوامل نداشت، ولی پس از استقرار نظام جمهوري اسالمی، یکی از حوزه

هـا، فـرار    هـا، مصـادره   گردید اقتصاد کشور بود. تحوالت ایجادشده به دالیل گوناگونی مانند ملـی شـدن  
داران و کارشناسان خارجی، کاهش قابل توجه صدور نفت و... به وقوع پیوست کـه موجـب تغییـر     یهسرما

هاي اولیه حوزه اقتصاد سازمان نیافته بـود کـه تحمیـل جنـگ      ساختار اقتصادي کشور شد. هنوز طراحی

                                                        
   manzoor@isu.ac.irاستادیار دانشگاه امام صادق (ع)،  *

  forughizade@gmail.comاقتصاد نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)،  دکتريدانشجوي  **
1. Resiliency index 
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لگـوي  هاي اقتصادي را متأثر و محدود ساخت. به همین دلیل در ده سال اول امکان طراحی یک ا فرصت
  هاي اسالمی و انقالبی فراهم نشد.  جدید و متناسب با آموزه

هاي  هم در تراز اهداف و آرمان کننده رفاه و عدالت آن ادي تأمینبه دلیل اهمیت حیاتی یک نظام اقتص
مسئولین کشور نسـبت بـه   ۀ سو و ضرورت تذکر و تأکید مداوم به مجموع کالن جمهوري اسالمی از یک

هاي اخیر نوعی گفتمـان اقتصـادي را پـی     هاي قبلی، مقام معظم رهبري در سال الغیهپیگیري منویات اب
بخش و طی سه سال اخیر نیز با  هاي الهام ها به نام هایی نوآورانه در قالب اختصاص سال افکندند که با ایده

هـا و   هـدت نظام سیاسـی در ایـران بـه مجا   ة یافته است. مطمئناً آیند طرح مضمون اقتصاد مقاومتی تداوم
  دستاوردهاي تمامی ارکان نظام جمهوري اسالمی ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی بستگی دارد. 

هاي اخیر و تأکیـدات رهبـر انقـالب اسـالمی بـر       با توجه به وضعیت ویژه جمهوري اسالمی در سال
مقاومتی و شیوه هاي اقتصادي از جمله اقتصاد مقاومتی، ارائه یک تعریف کامل و علمی از اقتصاد  سیاست

   1یابد. سنجش میزان مقاوم بودن اقتصاد اهمیت می
اساس مقاله حاضر پس از ارائه تبیین مختصري از مفهوم اقتصاد مقاوم از طریـق روش مطالعـه    براین
پـردازد. سـپس بـه بررسـی      ها و مخاطرات پیش روي اقتصاد مـی  اي و میدانی، به بررسی چالش کتابخانه

نهایـت بـا اسـتفاده از    شـود. در  اي محاسبه آنها ارائه میه قتصاد پرداخته و شاخصبخش ا استحکام ياجزا
به تعیین ضرایب و درجه اهمیت هر جزء از شاخص پرداختـه و بـا اسـتفاده از     AHPسنجی و روش  خبره

  کنیم.  پذیري اقتصاد را براي ایران محاسبه می شاخص مقاومت 1390-1370سري زمانی 

  . ادبیات موضوع 2
در جمع  1389اي است که نخستین بار مقام معظم رهبري در سال  صاد مقاومتی متأثر از برداشت ویژهاقت

کارآفرینان بیان فرمودند و به بعد از آن به فراخور به تبیین آن و بیان الزامات و اهمیت اقتصـاد مقـاومتی   
منجـر شـد. از    1392ن هاي کلی اقتصاد مقـاومتی در بهمـ   پرداختند. مسیري که به ابالغ رسمی سیاست

اند و آن را نوعی ساخت درونی اقتصـاد   منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادي تفاوت قائل شده
دیگـر یـک اقتصـاد     بیـان  به 2المللی آسیب نبیند. مدهاي بینها و جزرو تواند در برابر بحران یدانند که م می

اشد، بتواند ایستادگی کند؛ با تغییـرات گونـاگون در   مقاوم اقتصادي است که در ساخت درونی خود مقاوم ب
و باید بتواند در مقابل آنچه ممکن اسـت در معـرض توطئـه     3این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متالطم نشود

                                                        
شما دانشجو هستید استاد هستید  . آنچه به نظر ما رسیده اقتصاد مقاومتی بوده این یک فکر است یک مطالبه عمومی است1

اقتصاددان هستید بسیار خوب با زبان دانشگاهی همین ایدة اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید، حـدودش را مشـخص کنیـد.    
   )16/5/1391(بیانات مقام معظم رهبري، 

  1392/06/06جمهور و اعضاي هیئت دولت  . بیانات رهبري در دیدار رئیس2
 1392/02/07یدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور . بیانات رهبري در د3
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گرایـی   ها و امکانات داخلی در عین برون زا بودن و تکیه بر ظرفیت درون 1دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
دیگـر   بیـان  بـه  2هاي اقتصاد مقاومتی اسـت.  اد دیگر کشورها یکی دیگر از ویژگیو تعامل صحیح با اقتص

روند رو به رشـد اقتصـادي در    اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم
یعنی آن اقتصادي که به یک ملت امکان  3کشور محفوظ بماند، هم کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.

   4دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. دهد و اجازه می می
هاي اقتصادي است. بـه ایـن معنـا     شود، مواجهه با تحریم آنچه عموماً از اقتصاد مقاومتی برداشت می

ر درون ها جستجو شود و ثانیـاً ظرفیـت تحمـل سـختی و فشـار د      هایی براي دور زدن تحریم که اوالً راه
هاي تحریم شده رصد و براي جـایگزین   بایست در هر مقطع، حوزه اقتصاد ملی، ارتقا یابد. بر این مبنا، می

شـود،   ها اقداماتی صورت بگیرد. این مسیر به دالیـل چنـدي کـه در ادامـه بـه آن اشـاره مـی        کردن آن
  کارآمد است: هاي بسیاري را به دنبال خواهد داشت. این راهبرد به دالیل زیر نا آسیب
  هاي اخذشده  . انفعالی بودن و رویکرد دفاعی به تحریم1
  . امکان تضعیف تدریجی اقتصاد ملی 2
  هاي زیاد بر کشور در این فرایند  . تحمیل هزینه3

اي از شرایط و سازوکارهاي اقتصادي است که  سازي ویژه در این فضا، اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل
صورت فعال و نه منفعـل،   ها و فشارها، به فرض وجود تحریم اقتصادي کشور براساسمبتنی بر آن فضاي 

اي ویـژه از اقتصـاد    سازي گونـه  شود. درواقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظري و عملی براي مدل طراحی می
دي، هاي اقتصا پیش آماده ساخته است. مکانیسماز ها، بیش را براي مواجهه با تحریماست که فعاالنه خود 

اي و... در اقتصـاد مقـاومتی مبتنـی بـر ایـن       وکار، تجارت خارجی، نهادهاي مـالی و واسـطه   فضاي کسب
هـاي   شوند که کشور در تعارض ایدئولوژیکی دائمی با نظام سـلطه اسـت و تکانـه    فرض طراحی می پیش

  اقتصادي متفاوتی ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود. 
سـازي،   ز اقتصـاد مقـاومتی عبـارت از اقتصـادي اسـت کـه در پـی مقـاوم        بنابراین برداشت کنـونی ا 

گیري و ترمیم ساختارها و نهادهـاي فرسـوده و ناکارآمـد موجـود اقتصـادي اسـت؛ در        زدایی، خلل آسیب
هاي نهادهاي موجود، کاري کنیم که انتظـارات   رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

شن است که این مسیر با شناخت نقاط و ابزارهاي قابل هجمـه توسـط دشـمن و تـدوین     ما را برآورند. رو
   5سازي نیز سازگار است. دستانه و مقاوم هاي پیش استراتژي

                                                        
 1393. بیانات رهبري در حرم مطهر رضوي اول فروردین 3   1392/01/01. بیانات رهبري در حرم مطهر رضوي 1

  

   1391/06/02جمهوري و اعضاي هیئت دولت  . بیانات رهبري در دیدار رئیس3
  1391/05/16. بیانات رهبري در دیدار دانشجویان 4
 -اي. اهللا خامنـه  نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی [درون خطی]// دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آیـت   10. پیغامی عادل، 5

1391- http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20559  
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شـود. در   یـاد مـی   1آوري اقتصـادي  در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنـوان تـاب  
نایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثـر اثـرات خـارجی نـاگوار     آوري را به توا ، تابها نامه بسیاري از لغت

شـود: توانـایی بازیـابی و     کنند. در ادبیات اقتصادي، اقتصاد مقاومتی با سه توانـایی تعریـف مـی    تعبیر می
هاي خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابلـه در مقابـل    برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوك

  وم توانایی اجتناب از شوك. ها و س شوك
هاي خارجی خود را  تواند بعد از وارد شدن شوك پذیري اقتصاد است که می توانایی اول بیانگر انعطاف

ا بـر اقتصـاد   هـ  گویند. در حالت دوم شـوك  می 2به حالت اول برگرداند. به این نوع مقاومت تقابل با شوك
شده و اثر نهایی آن صـفر اسـت. از ایـن     ین اثرات جذبدلیل ساخت درونی اقتصاد ا وارد شده است اما به

هـاي ذاتـی    نهایت توانایی جلوگیري از وارد شدن شوك، از مؤلفـه شود. در یاد می 3توانایی به جذب شوك
    4گردد. یک اقتصاد است و به ساخت درونی آن برمی

یرونی و قـدرت بازگشـت   هاي ب آوري، توانایی سیستم براي مقابله با تکانه با توجه به مفهوم کلی تاب
آوري  ابآوري اقتصادي، ت شده در تبیین تاب به حالت اولیه در صورت وقوع اثربخشی تکانه، و تعاریف ارائه

ها و قابلیت  چنین تعریف کرد: توانایی اقتصاد در مقابله و ایستادگی در برابر شوك  توان این اقتصادي را می
آوري اقتصادي را با سـه ویژگـی اساسـی زیـر      توان مفهوم تاب میرو  اینبازگشت سریع به تعادل پایدار. از

  تعریف کرد: 
معنی میزان اختاللی است که سیستم قبل از ورود به مرحله  آوري، استحکام به : در مفهوم تاب. استحکام1

معنـی توانـایی    آوري اقتصادي بـه  م در ادبیات تابدیگر استحکا عبارت تحمل کند است. به تواند بعد می
  ها اثر نبیند.  که از این تکانه اي گونه هاي واردشده به اقتصاد است به نهاقتصاد در برابر تکا

معنی توانایی بازگشت به تعادل اولیـه،   آوري اقتصادي، به چوب مفهومی تاب. توان بازیابی: بازیابی در چار2
توانـایی   دهنـدة  نشـان د، ست. در این حالت هرچه سرعت بازگشت بیشتر باشا ها قبل از اثربخشی تکانه

  هاي وارده به آن است.  بیشتر اقتصاد براي مقابله با تکانه
واجـه  که اقتصاد بعـد از م  اي گونه دهد به ظرفیت اقتصاد را نشان می آوري، توانایی و . جهش: در این بیان از تاب3

هایی کـه در اختیـار دارد،    اخلی ظرفیتگردد بلکه با استفاده از توان د تنها به حالت اولیه خود بازنمی با تکانه، نه
  کند.   تهدید را تبدیل به فرصت نموده و با جهش به سطح باالتري از مسیر رشد قبلی خود دست پیدا می

هاي اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قـرار گرفتـه اسـت.     ناپذیري در سال ها و آسیب این توانایی
مجمـع جهـانی اقتصـاد و     2013پـذیري   گـزارش رقابـت   بانک جهانی، 2014گزارش توسعه جهانی سال 

                                                        
1. Economic Resilience  2. shock-counteraction 
 

3. shock-absorption  
4. Briguglio Lino [et al.] Conceptualizing and Measuring Economics Resilience 

[Journal]// university of Malta.-2006.  
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لـذا   1آوري اقتصاد ملی است. خصوص تابالمللی در هاي بین اسناد سازمان از نمونه 2013اجالس داووس 
صـورت زیـر تعریـف کـرد: اقتصـاد       اقتصاد مقـاومتی را بـه   طور خالصه توان به با توجه به تعاریف باال می

هـاي   مقاومتی یعنی آن ساخت یا الگوي اقتصادي است که توانـایی مقابلـه و ایسـتادگی در برابـر شـوك     
  شود.  بر حفظ رشد ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصاد می واردشده از خارج را دارد و عالوه

از اصول نانوشته ساخت اقتصاد سازي اقتصاد از اصول اولیه در ساخت هر اقتصادي است. یکی  مقاوم
هاي احتمـالی از   اي طراحی شده باشد که در برابر آسیب گونه که ساختار و نظام اقتصاد کشور بهاین است 

پذیر اقتصـاد   میان توجه به نقاط آسیب سرعت خود را ترمیم کند. دراین ود مقاومت نشان داده و بتواند بهخ
تـوان بـه    اطراتی کـه کشـورها بـا آن مواجـه هسـتند را مـی      سازي بسیار بااهمیت است. مخ جهت مقاوم

هاي اتخاذي توسـط کشـورها و مخـاطرات تحمیلـی شـامل       ها و سیاست مخاطرات ذاتی ناشی از ویژگی
هاي اعمالی توسط سایر کشـورها و مخـاطرات طبیعـی تقسـیم نمـود. در ادامـه بـه بررسـی ایـن           تحریم

  پردازیم.  مخاطرات در اقتصاد می

  پذیري اقتصاد  رات و آسیب. مخاط1.2
ها بیرونی  صورت وقوع بحران و تکانهکه در نحوي به استحکام ساخت اقتصاد دارد به اقتصاد مقاومتی، اشاره

هاي اقتصادي نیست اما  به مسیر خود ادامه دهد. گرچه اقتصاد مقاومتی مختص دوران تحریم و وقوع شوك
ا آن مواجه اسـت نیـز توجـه شـود.     طراتی که اقتصاد بها و خ براي ساخت مستحکم اقتصاد باید به شوك

با مفهوم اقتصاد مقاومتی در ارتباط است. لذا براي تبیین بهتر  هاي اقتصاد پذیري ر توجه به آسیببهت عبارت به
پردازیم. براي این کار مخاطراتی  اقتصاد مقاومتی به بررسی مخاطراتی که یک اقتصاد با آن مواجه است می

  . تحریم 2. مخاطرات جهانی 1کنیم.  د با آن مواجه است را در دو دسته بررسی میکه یک اقتصا

  . مخاطرات جهانی  1.1.2
اي جهـانی  هـ  قرار بدهد ریسک تأثیرهایی که ممکن است یک اقتصاد را تحت  ازجمله مخاطرات و تکانه

سـاله مجمـع   د. هربه مرزهاي ملی خاصی نیستن خاطر ماهیتشان تنها محدود هاي جهانی به است. ریسک
کنـد. ایـن    ها در سطح جهان منتشـر مـی   گذارترین ریسکتأثیرترین و  گزارشی از محتمل 2جهانی اقتصاد

تـرین   سـاله دربـاره مهـم   است کـه هر  نفر از کارشناسان در سراسر دنیا 1000گزارش حاصل نظر بیش از 
ین و شکست عمـده سیسـتمی   تر شود. نابرابري شدید درآمدي محتمل ها سؤال می مخاطرات جهان از آن

                                                        
هـاي مجلـس شـوراي     آوري ملی. گزارش مرکـز پـژوهش   ) مروري بر ادبیات جهانی درباره تاب1393. غیاثوند، ابوالفضل (1

   13582اسالمی، شماره 
2. World Economic Forum  
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عنوان  نابرابري درآمدي به 2014است. در سال  2013شده در سال  نظام مالی اثرگذارترین ریسک شناخته
  شده است.  عنوان اثرگذارترین مخاطره شناخته ترین مخاطره و بحران مالی به محتمل

  بندي نمود.  دسته تقسیم 5توان در  المللی را می مخاطرات بین
هـاي مـالی و پـولی، شکسـت عمـده در       ریسک در گروه اقتصـاد شـامل بحـران   : ات اقتصادي. مخاطر1

هـاي فیزیکـی در    مؤسسات و نظام مالی، شـوك قیمـت نفـت، بیکـاري مـزمن، شکسـت زیرسـاخت       
  شود.  اقتصادهاي وابسته به آن می

ماننـد  شود. یکی فجـایع طبیعـی    هاي محیطی شامل دو طیف ریسک می ریسک: هاي محیطی . ریسک2
هاي مغناطیسی و دیگري مخاطرات سـاخته دسـت انسـان ماننـد فروپاشـی و تخریـب        زلزله و طوفان

  هوایی است. و اي، مخاطرات ناشی از تغییرات آب اکوسیستم، کمبود آب آشامیدنی، حوادث هسته
، هـاي سیاسـی   این دسته از مخاطرات شامل مسائل سیاسی، دیپلماسی، آشوب: هاي ژئوپلیتیک . ریسک3

جنایت و حکمرانی جهانی است. گستره این نوع ریسک از تروریسم، تنازعات بر سر منافع و جنـگ تـا   
  شود.   یافته و قاچاق کاال را شامل می هاي سازمان زیر سؤال بردن حکمرانی با فساد، تبهکاري

بحـران   این نوع از ریسک با پایداري اجتماعی ماننـد اخـتالف درآمـدي شـدید،    : هاي اجتماعی . ریسک4
هـاي   هاي مقاوم و افزایش مزمن هزینـه  گیر، میکروب هاي همه غذایی و سالمت عمومی مانند بیماري

  بیماري در ارتباط است. 
هـاي   وريربـوط بـه رشـد مرکـزي اطالعـات و فنـا      هاي تکنولوژي م ریسک: هاي تکنولوژیک . ریسک5

هـاي سـایبري، تخریـب     ملـه گونـه رشـد خطـر ح    ارتباطی براي افراد، اقتصاد و حکومـت اسـت. ایـن   
 2014دهـد بـراي سـال     هاي مربوط به تکنولوژي و از بین رفتن اطالعـات را افـزایش مـی    زیرساخت

   1ترین خطرات احتمالی همراه با بیشترین دامنه اثرگذاري به شرح زیر است: مهم
  

  2014ترین مخاطرات سال  لیست مهم .1جدول 
  ریسک جهانی  ردیف

  اقتصادهاي کلیدي و مهمبحران مالی در   1
  نرخ باالي بیکاري ساختاري و اشتغال ناقص  2
  بحران آب آشامیدنی  3
  اختالف درآمدي شدید  4
  هواییو تغییرات آب  5
  هوایی شدیدو شیوع حوادث آب  6
  شکست در حکمرانی جهانی  7
  بحران غذایی  8
  شکست ساختارهاي مالی و مؤسسات مالی بزرگ  9
  سیاسی و اجتماعی عمیقثباتی  بی  10

                                                        
1. Global Risk Global Risk [Report]. – [s.l.]: World Economic Forum, 2014  
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  1به شرح زیر است: 2014ترین مخاطرات اقتصادي در سال  همچنین اصلی
  

  2014ترین مخاطرات اقتصادي در سال  مهم .2جدول 
  مخاطرات اقتصادي  ردیف

  بحران مالی در اقتصادهاي کلیدي  1
  شکست ساختارهاي مالی و مؤسسات مالی بزرگ  2
  بحران نقدینگی  3
  ساختاري باال و اشتغال ناقصبیکاري   4
  شوك قیمتی نفت به اقتصاد جهانی  5
  هاي حیاتی شکست و کمبود زیرساخت  6
  عنوان ارز اصلی به آمریکاافول اهمیت دالر   7

  
شود مخاطرات اقتصادي در صدر اهمیت مخاطرات جانی هستند. وضـعیت   طور که مشاهده می همان

اقتصاد جهانی کماکان ناپایدار و شکننده است. طبق تحقیقی که در زمینه رشـد اقتصـادي در کشـورهاي    
نـی  بی پیش 2017تا  2012هاي  درصد در فاصله سال 2.6تا  1.3پیشرفته صورت گرفت، رشد ساالنه بین 

هاي دولت هم ادامه دارد. با توجه به میزان  شده است. توأم با شرایط شکننده اقتصادي، فشار سایر هزینه
هـا زمـان الزم اسـت کـه ایـن       ، ژاپن و اروپا دارند سالآمریکاها حتی در کشورهایی مثل  بدهی که دولت

  ترین سطح خود پایدار شود.  وضعیت در پایین
رو هم ادامه پیدا خواهد کرد. ریسک مرتبط با فروپاشـی   هاي پیش مالی منطقه یورو در سال ناپایداري

هـاي   شود. با توجه به تظاهرات ضد سیاسـت  شود اما کامالً مرتفع نمی هاي مالی اگرچه کاسته می سیستم
ـ  ریاضت اقتصادي در منطقه یورو و احتمال بازگشت دولت دهنـد   یهایی که وعده بازگشت به گذشته را م

حال به سایر مناطق دنیا هم گسترش  تر شده و درعین ران منطقه یورو وخیماین احتمال وجود دارد که بح
  پیدا نماید. 

هـاي   حـل  مـان از راه  شـود کـه توجـه    ناپایداري که همچنان بر اقتصاد جهانی حاکم است باعث مـی 
شتر هزینه کنیم تا آنکه آن را صرف شده و منافع عمومی در دسترس را با احتیاط بی  مدت منحرف طوالنی

   2گذاري استراتژیک نماییم. هاي سرمایه پروژه
آوري کشورها به مخـاطرات   ارچوب مفهومی براي ارزیابی توان تابیک چ 2013همچنین در گزارش سال 

گیـري   منظـور انـدازه   هـاي مختلفـی بـه    زیرسیسـتم اسـت. روش   5جهانی ارائه نموده است که خود متشکل از 

                                                        
  . همان 1

2. Global Risk Global Risk [Report].- [s.l.]: World Economic Forum, 2013.  
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  زیست مرتبط هستند.   ها با اقتصاد یا محیط ها وجود دارد که بسیاري از آن آوري این زیرسیستم تاب
  کند. ارچوب هر کشوري را متشکل از پنج زیر سیستم اصلی میاین چ

زیرسیستم اقتصادي: که شامل محیط کالن اقتصاد، بازار کاال و خدمات، بازار مالی، بازار کار تولیدات 
   و نگهداري است.

  محیطی است. هاي شهري و زیست زیرسیستم محیطی: شامل منابع طبیعی، سیستم
  ها و قوانین است.  زیرسیستم حاکمیتی: شامل نهادها، دولت، رهبري، سیاست

  ونقل، آب و سالمتی  هاي حیاتی مانند ارتباطات، انرژي، حمل زیرسیستم زیرساختی: شامل زیرساخت
  زیرسیستم اجتماعی: شامل سرمایه انسانی، سالمت، اجتماعات و افراد هستند. 

  
  آوري مدل مفهومی شناسایی و اجراي تاب .3جدول 

  کشور  سیستم کالن
  اجتماع  زیرساخت  حاکمیت  محیط پیرامون  اقتصاد  زیرسیستم

تاب
زاء 

اج
 

ري
آو

  

هاي  مشخصه
  آوري تاب

  پایداري  پایداري  پایداري  پایداري  1پایداري
  افزونگی  افزونگی  افزونگی  افزونگی  2افزونگی

  نظام تدبیر  نظام تدبیر  نظام تدبیر  نظام تدبیر  3نظام تدبیر

  پذیري واکنش  پذیري واکنش  پذیري واکنش  پذیري واکنش  4پذیري واکنش  آورانه عملکرد تاب
  بازیابی  بازیابی  بازیابی  بازیابی  5بازیابی

  پایداري 
هـا   شامل مفهوم قابلیت اطمینان است و به توانایی جذب و مقاومت در مقابل اغتشاشات و بحرانپایداري 

هاي حیاتی ملی امکانات  ند از اینکه اگر براي شبکهآوري عبارت هاي این جزء از تاب فرض اشاره دارد. پیش
گـویی بـه تغییـرات     گیري در پاسـخ  مراتب ساختارهاي تصمیم شده باشد و اگر سلسله امنیتی مناسب تعبیه

هاي احتمـالی کـه بـراي یـک بخـش از کشـور حاصـل         تر عمل کنند، آنگاه آسیب یافته محیطی سازمان
  ها گسترش پیدا بکند.  شود، به احتمال کمتري به سایر بخش می

  افزونگی 
که در حوادث و اغتشاشـات، بخـش    نحوي هاي پشتیبانی است به سیستم به معنی داشتن ظرفیت اضافی و

                                                        
1. Robustness  2. Redundancy 
 

3. Resourcefulness  4. Response 
 

5. Recovery  
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کند که احتمال آن کم است که یک  اش باشد. این جزء بیان می شده  رد نظر قادر به ارائه خدمت تعریفمو
هـاي   طراحـی بخـش   ریختگـی شـود اگـر    هم هایش دچار به کشور در هنگام بروز مشکل براي زیرساخت

ـ   ها، استراتژي ها و سیاست نحوي باشد که از مجموعه متنوعی از روش مختلف آن کشور به ا خـدمات  هـا ی
  کنند کمک بگیرد.  پوشانی داشته و از همدیگر حمایت می که با یکدیگر هم

  نظام تدبیر 
گـو باشـیم و اگـر ممکـن      پذیري بیشتري پاسخ ها، با انعطاف ست که بتوانیم در مقابل بحرانا به این معنا

سـت کـه منعطـف    ا پذیري بدان معنـا  باشد نتایج منفی را به مثبت تبدیل کنیم. براي یک سیستم انطباق
گـذارد.   گـو بـودن مـی    مسـتقیم بـر تـوان پاسـخ     تـأثیر هایی است که  ترین ویژگی باشد. این یکی از مهم

هایشـان   گویی این است که اگر صنایع و جوامع بتوانند در میـان شـبکه   از توان پاسخ ءفرض این جز پیش
تري دارند کـه در مقابـل مشـکالت    دهی باشند، آنگاه شانس بیش اعتماد ایجاد کنند و قادر به خودسازمان

العمـل مناسـب    عکس هاي اصلی کشور ممکن است پیش بیاید، نشده که براي نهادها و سیستم بینی پیش
  وفصل نمایند.  حال مسئله را هم حل نشان داده و درعین

  پذیري  واکنش
گـویی در پـی ایـن     ستم پاسخجایی سریع در هنگام مواجه با بحران است. این جزء از سی به معنی توانایی بر جابه

هاي مختلـف و مخـابره آن    آوري اطالعات مرتبط از بخش هاي مناسبی براي جمع است که آیا یک کشور روش
  گیري در هنگام بروز مشکالت غیرمترقبه را دارد.   ها و همچنین توان تصمیم اطالعات به سایر بخش

  بازیابی 
ط نرمال پس از بروز یک بحران است که نیازمند آن است به معناي داشتن توانایی براي بازگشتن به شرای

پذیر باشد تا بتواند با وضعیت جدیدي که پس از بروز بحران حاصـل شـده اسـت     که یک سیستم انعطاف
هاي سیستم را بـراي تغذیـه    ها و ظرفیت گویی استراتژي خودش را تطبیق بدهد. این جزء از سیستم پاسخ

گیري در هنگام بروز بحران و پـس از آن در شـرایط    و توان تصمیم هاي مختلف عمومی اطالعاتی بخش
  )  2013کند. (گزارش ریسک جهانی؛  تغییریافته را ارزیابی می

  . تحریم  2.1.2
توانـد   ها در حالت کلی می توانند با آن روبرو بشوند تحریم است. تحریم یکی از مخاطراتی که کشورها می

هـا،   اینکه از جانب یک کشور خاص اعمال بشود. جدا از موضوع تحریم المللی باشد و یا تحریم جامعه بین
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ها که اثـرات مسـتقیم    ترین تحریم آورد. اصلی بار می نامطلوب فراوانی را براي کشور بهوضع تحریم اثرات 
تدابیر «معنی  هاي اقتصادي به اي کارتر، تحریم  هاي اقتصادي هستند. از نظر باري بر اقتصاد دارند تحریم

کـم   هـاي آن کشـور و یـا دسـت     قهرآمیز اقتصادي علیه یک یا چند کشور براي ایجاد تغییر در سیاسـت 
  » ها است. بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست

هاي ساختاري به موضوع تحریم اسـت. در   شود، وابستگی ها می آنچه باعث افزایش اثربخشی تحریم
ز، در صـورت اعمـال تحـریم بـراي     گـا و درآمدهاي ناشی از فروش نفتلت به صورت وابستگی بودجه دو

  دیدگی شدید خواهد شد.  گاز، بودجه دچار آسیبو خرید نفت عدم
هـا کمـی بعـداً از آغـاز انقـالب       آید. اولین تحـریم  حساب نمی ها براي ایران یک اتفاق تازه به تحریم

 5تـوان   جه به روند تحریمی غرب علیه ایران مـی اکنون ادامه داشته است. با تو اسالمی شروع شد و تا هم
  مرحله تحریمی را مشاهده نمود: 

گذاري بودند و عمدتاً با هدف محدود نمودن توان نظامی ایـران   هاي تکنولوژیک، سرمایه اول: تحریم
  اند.  گاز وضع گردیدهو خصوص در صنعت نفت سازي تولید به و جلوگیري از ظرفیت

منظـور جلـوگیري از ورود    هـاي بـه   نتقاالت مالی است. این مرحله از تحـریم او دوم: محدودسازي نقل
  درآمدهاي ارزي به چرخه تجاري کشور و کاهش توان مبادالت تجاري ایران وضع گردید. 

و بـا مشـارکت    2012و  2011هـاي   ها کـه در سـال   سوم: تحریم بانک مرکزي: در این فاز از تحریم
تدوین شد. جلوگیري از دسترسی بانک مرکـزي بـه درآمـدهاي ارزي، اخـتالل در      آمریکااتحادیه اروپا و 

کلی آسیب جدي به اقتصـاد  طور یشتر جریان تجارت خارجی و بهپشتوانه پولی کشور و محدودیت هرچه ب
  داد.  ایران، اهداف اصلی غرب را تشکیل می

پیشـین وضـع شـد، کـاهش شـدید       ها که به موازات فـاز  چهارم: تحریم نفت و گاز: این فاز از تحریم
درآمدهاي نفتی ایران و تبع آن تخریب متغیرهاي کلیدي اقتصاد کشور، نظیر ارزش ریال، بودجه دولـت،  

هـاي   تجارت خارجی را هدف قرار داده است. تحریم نفتی را باید یک گام مهـم بـراي اقـدام بـه تحـریم     
  تجاري تلقی نمود.  

هـا کـه    ها و طال و مسدودسازي وجوه: در ایـن فـاز از تحـریم   ب پنجم: ممنوعیت مبادالت فلزات گران
به تصویب رسید، تالش شده تـا   2013در اوایل  آمریکاو کنگره  2012توسط اتحادیه اروپا در اواخر سال 

فشارها در بخـش   و امکان استفاده از درآمدهاي ارزي انباشت شده ایران در کشورهاي دیگر محدود شود
   1رده شود.صنایع مادر ایران گست

                                                        
 . 1393تهران: وزارت اقتصاد و امور دارایی،  -. وزارت اقتصاد و امور دارایی هنر جنگ اقتصادي [کتاب].1
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  پذیري اقتصاد ایران   . شاخص مقاومت3
بعد از انقالب اسالمی به دلیل سیاست استکبارستیزي ایران و حرکت اسالمی انقالب، ایـران همـواره بـا    

هـا مشـکالت سـاختاري     و کشورهاي اروپایی روبرو بوده است. عالوه بر تحریم آمریکاها از سوي  تحریم
پذیري اقتصاد ایـران شـده    ید به واردات کاالهاي وارداتی باعث آسیباقتصاد همچون وابستگی بخش تول

المللـی داراي   هـاي بـین   است. اقتصاد ایران با توجه به شرایط سـاختاري مخـتص خـود و وجـود تحـریم     
  هاي ساختاري مختلفی است.  پذیري آسیب

هـاي   برابـر آسـیب  اي کـه در   گونه اولیه در ساخت هر اقتصادي است بهسازي اقتصاد از اصول  مقاوم
سرعت خود را ترمیم کند. اما سـؤال مهـم ایـن اسـت کـه       ود مقاومت نشان داده و بتواند بهاحتمالی از خ

هاي  شاخصپذیري اقتصاد  چگونه باید میزان مقاومت یک اقتصاد را سنجید. براي سنجش میزان مقاومت
تشکل از چندین متغیر جزئی م ها  اند. این شاخص موسوم 1اند که به شاخص مقاومتی مختلفی تعریف کرده

پردازنـد. هـر کـدام از ایـن      مـی  هاي اقتصـاد مقـاومتی   شاخص هستند که به توصیف اجزا و بخشیا زیر
دلیـل شـاخص    کنند. به همـین  سازي اقتصاد کمک می تنهایی به مقاوم ها در اقتصاد مقاومتی به بخشزیر

ـ  نـو  هایی است که هر کدام به بخشمقاومتی متشکل از زیر اوم شـدن سـاخت اقتصـاد کمـک     عی بـه مق
هـاي   ها عمدتاً شاخص ایم، این شاخص سازي بوده دنبال مقاوم و چون ما از منظر کالن اقتصاد به کنند، می

ساز یک صنعت و یا عوامل خرد که نهایتـاً   کالن اقتصاد است. دلیل این امر این است که ما عوامل مقاوم
  از این شاخص جدا کنیم.  کند را سازي اقتصاد کمک می به مقاوم

سـازي در موضـوع اقتصـاد مقـاومتی ضـرورتی جـدي و مفیـد بـراي          اساس حرکـت بـه سـمت شـاخص    
توانـد زمینـه    گذاران است. حتی براي محافل آکادمیک نیز ساختن شاخص براي اقتصـاد مقـاومتی مـی    سیاست

  لعات اثباتی جدیدي را میسر سازد.  مرور امکان مطا هاي اولیه را فراهم نماید و به بحث و نقد و تکمیل شاخص
ــین مخــاطرات و     ــق آن در کشــور، همچن ــات تحق ــاومتی و الزام ــه مفهــوم اقتصــاد مق بــا توجــه ب

توان میزان استحکام مقاومت اقتصاد ایـران را از   هاي اقتصاد و نقاط ضعف اقتصاد ایران، می پذیري آسیب
آوري در  تـاب  :نـد از ی قرار داد. این اجزا عبارتد مورد بررسکالن اقتصا يگیري اجزا طریق بررسی و اندازه

آوري بخش تولیـد   آوري محیط کالن اقتصاد و تاب آوري در بخش تجارت خارجی، تاب بخش دولت، تاب
  آوري اجتماعی.   و نهایتاً تاب

بخشـی بـه اقتصـاد ایـران،      ة اثرگـذاري آن در اسـتحکام  و نحـو  ر ادامه عالوه بر بررسی ایـن اجـزا  د
  کنیم.  هاي پیشنهادي براي سنجش آن را ارائه می شاخص

                                                        
1. Resiliency index  
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  آوري در بخش دولت  تاب .1.3
رود که دولت با ایجاد  حال انتظار می رشد اقتصادي چندان روشن نیست. بااینارتباط میان مخارج دولت و 

ادي کمک نمایـد. شـواهد تجربـی    مد خدمات پایه به رشد اقتصهاي الزم و ارائه مطلوب و کارا ختزیرسا
دهد که با فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز براي ارائه خدمات پایه منجر به کاهش رشد  نشان می

  گردد.  اقتصادي می
  شود:  ازاندازه دولت بر رشد اقتصادي ذکر می گذاري منفی بزرگ شدن بیشتأثیرسه دلیل اصلی براي 
تـر موجـب    هاي دولت بـزرگ  استقراض بیشتر دولت براي تأمین مالی هزینهها و  الف. افزایش مالیات

هاي با  قبول ریسک و فعالیت ،گذاري بخش خصوصی براي سرمایه اهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزة ک
  شود.   وري باالتر می بهره

ز منـابع  بخشـی ا   تر موجب تخصیص غیربهینه و اتالف هاي دولت بزرگ ب. بازدهی نزولی در فعالیت
  شود.  موجود در اقتصاد می

ج. واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی براي جبران اشتباهات انطباق بـا تغییـرات   
  دنبال دارد.  هها نیز کاهش رشد اقتصادي را ب محیط فعالیت دریافت اطالعات جدید و استفاده از نوآوري

بـودن   هم دولـت در اقتصـاد و درجـۀ دولتـی    رمنطقی سدیدهاي هر اقتصادي باال بودن غییکی از ته
اقتصاد است. این پدید عالوه بر تخصیص ناکاراي منابع باعث افزایش رانت و فساد اقتصـادي در اقتصـاد   

هاي خارجی بـه اقتصـاد و دولـت     ها را گرفته در صورت بروز شوك شود. همچنین قدرت تحرك دولت می
شـده اسـت کـه      وضـوح تصـریح   اسـالمی ایـران بـه   شود. در قانون جمهـوري   هاي جدي وارد می آسیب
شـود و محـل ورود دولـت بـه      هاي اقتصادي به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسـیم مـی   فعالیت

و تأکید مقام معظم رهبري بـر   44هاي اصل  چنین ابالغ سیاست روشنی ذکر شده است. هم اقتصاد نیز به
گري دولت در اقتصاد است. حضور مردم در  ش تصدياهمیت کاهش نق دهندة نشانمردمی کردن اقتصاد 

بنـابر  هاي اقتصادي باعث شکوفا شدن اقتصاد، توزیع منابع و ثروت میـان مـردم بشـود.     اقتصاد و فعالیت
  ایم.  کار گرفته شد آنجا ما پیروز شده هکجا که ظرفیت مردم شناخته شد و ببیانات مقام معظم رهبري هر

فزاینده اقتصادي ایران جایگزینی دولت با بخش خصوصی بوده که بـه  یکی از عوامل اصلی اختالل 
هاي دولتی در تولید ناخالص کشـور منجـر بـه بیـرون رانـدن بخـش        جهت افزایش سهم دولت و شرکت

ویژه  علت موانع نهادي به راموش کرد که بههاي اقتصادي گردیده است. اگرچه نباید ف خصوصی از فعالیت
یران در سه دهه اخیر (خصوصاً در اثر پیامدهاي افزایش درآمدهاي نفتـی در ایـن   ساختار اقتصاد سیاسی ا

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      

یافته است. لذا معالجه اقتصاد ایران نیازمنـد ساختارشـکنی و     وابسته به بخش دولتی رشد و توسعه طور به
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بازار و باورهاي مبتنی بـر بـدیهیات اقتصـادي و    ـ  ترفع موانع نهادي براساس جایگزینی رابطه بهینه دول
   1بخش عدالت اقتصادي است. قواعد وحدت

  توان به شرح زیر دانست:   بخش دولت را می شده عوامل استحکام با توجه به مباحث مطرح
معنـی حضـور    تـر بـه   گر کوچـک  اقتصاد. دولت تصدي. کاهش اندازه دولت و حضور بیشتر مردم در 1

هاي احتمـالی   هاي ناشی از شوك بیشتر آحاد مردم در اقتصاد است. بدیهی است در چنین شرایطی آسیب
رفـت از شـرایط خطـر     توانند براي بـرون  راحتی می ها به شود. از طرفی دولت بین افراد بیشتري تقسیم می

هاي اندازه مخارج دولت به  ز شاخصتوان ا بودن اقتصاد می نماید. براي محاسبه اندازه دولتیگیري  تصمیم
  گري دولت به تولید ناخالص ملی استفاده کرد.  تولید ناخالص ملی، اندازه درآمدهاي ناشی از تصدي

پذیر دولت، وابستگی بودجه دولت بـه   . عدم وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی: یکی از نقاط آسیب2
عوامل گوناگونی قـرار دارد،   تأثیرادرات نفت تحت درآمدهاي نفتی است. چون خود درآمدهاي ناشی از ص

هاي نفتی و همچنین تغییرات نرخ  اي کشور است. شوك اصوالً منبع ناپایداري براي تأمین نیازهاي بودجه
ارز از جمله منابع ناپایداري درآمدهاي نفتی است. از طرفی دالرهاي نفتی باعث ایجاد بیماري هلنـدي در  

سازي منبع درآمـدي دولـت باعـث اسـتحکام بودجـه       شوند. متنوع نقدینگی میکشور و همچنین افزایش 
توان از نسبت درآمدهاي نفتی به کل درآمد دولت و نسبت  دولت خواهد شد. براي سنجش این بخش می

  درآمدهاي مالیاتی به کل درآمد دولت استفاده نمود. 
پـذیري طبیعـی    ي دولت با انعطافا هاي بودجه: موقعیت بودجه . ثبات بودجه دولت و کاهش کسري3

دهـد کـه    اي سالم به دولت اجازه مـی  ها مرتبط است. به این دلیل که جایگاه بودجه آن در مقابله با شوك
اي دولـت   هاي مضر تعدیل نماید. براي سنجش ثبات بودجه هاي خود را متناسب با شوك مخارج و مالیات

  کنیم.  استفاده می GDPدولت به  و میزان نسبت بدهی GDPاز نسبت کسري بودجه به 

  آوري در بخش تجارت خارجی  . تاب2.3
گرایی به معنی حضور حـداکثري ایـران    گرا بودن آن است. برون هاي اقتصاد مقاومتی برون یکی از ویژگی

هاي انقالب اسالمی اسـت.   المللی در جهت تحقق آرمان هاي بین در بازارهاي جهانی و استفاده از ظرفیت
  نماید.  پذیر در این حوزه بسیار مهم جلوه می بین توجه به نقاط آسیب در این

طور مستقیم به حـوزه   هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی به بندهاي ششم، دهم، یازدهم و دوازدهم سیاست
  باشند:  همکاري بازرگانی و اقتصادي مرتبط هستند. این بندها به شرح زیر می

ویژه در اقالم وارداتی) و اولویت دادن به تولیـد   و کاالهاي اساسی (بهها  . افزایش تولید داخلی نهاده6

                                                        
 ، فصلنامه راهبرد یاس »گیري اقتصادي کشور و الزامات پیشرو تحلیلی بر مبانی نظام تصمیم«. عیوضلو، حسین، 1
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محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالهاي وارداتی با هدف کاهش وابسـتگی  
  به کشورهاي محدود و خاص.  

ـ   تناسـب ارزش   جانبه هدفمند از صادرات کاالهـا و خـدمات بـه    . حمایت همه10 ا خـالص  افـزوده و ب
  ارزآوري مثبت از طریق: 

  هاي الزم.  تسهیل مقررات و گسترش مشوق -
  هاي مورد نیاز.  گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
  گذاري خارجی براي صادرات.  تشویق سرمایه -
 بخشـی  دهـی بازارهـاي جدیـد و تنـوع     ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شـکل  برنامه -

  ویژه با کشورهاي منطقه.  پیوندهاي اقتصادي با کشورها به
  استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز.  -
  ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف.  -

هـاي پیشـرفته،    منظـور انتقـال فنـاوري    ادي کشور بهعمل مناطق آزاد و ویژه اقتص . توسعه حوزة11
  گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج.  

  پذیري اقتصاد کشور از طریق:  . افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب12
ویـژه   طقـه و جهـان بـه   توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي من -

  همسایگان. 
  هاي اقتصادي.  استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -
  اي.  المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیت -

دلیـل وابسـتگی    المللـی بـه   طریق مبادي تجـارت بـین   هاي بیرونی از هاي ورود شوك یکی از دریچه
دهـد.   ها اقتصاد را در معرض شوك قرار می اي صادراتی است. این وابستگیاقتصاد به واردات و یا درآمده

در دو حـوزه بررسـی نمـود. اول     تـوان  المللـی را مـی   هاي اقتصاد مقاومتی در عرصه تجارت بـین  سیاست
  وابستگی وارداتی و دوم ثبات صادراتی.  عدم

  سازي واردات  . مقاوم1.2.3
بندي کرد: یکی وابستگی به کاالهـاي   توان در دو دسته تقسیم پذیري اقتصاد ایران از واردات را می آسیب
هاي تولیدي کشور (بخش تولیدي) و دیگري وابستگی بـه مبـادي    اي و سرمایه و مواد اولیه بنگاه واسطه

  محدود واردات کاال.  
دهـد.   ید، صنعت را در معرض خطر قـرار مـی  تول عت به مواد اولیه و کاالهاي واسطۀوابسته بودن صن

هاي ناشی از تحریم  هاي انرژي جهانی و همچنین شوك هاي قیمتی و شوك تغییرات ناگهانی قیمت، شوك
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صنعت در صورت وابسته بودن به نهاده وارداتی با آن مواجه است.  که توسط سایر کشورها از خطراتی است
اي و  کاالي واسطه 90درصد از واردات کاال در سال  55ن، میزان طبق گزارش وزارت اقتصاد از اقتصاد ایرا

هـاي   اي در کشور بوده است. لذا در صورت تغییرات ناگهانی قیمـت ارز، بحـران   درصد کاالي سرمایه 15
  گیرد.  قرار گرفته و در معرض خطر قرار می تأثیر هاي جهانی تولید ملی تحت و تحریمجهانی 

اي و میزان نیاز صنعت به این مواد، اهمیت خودکفایی در تأمین  باال بودن میزان واردات کاالهاي واسطه
کند. براي ارزیابی میزان وابستگی به مواد  مواد اولیه صنایع و تأمین امنیت عرضه این مواد را دوچندان می

اي به کل واردات استفاده  ي و سرمایها توان از نسبت مجموع کاالهاي واسطه اي می اولیه و کاالهاي واسطه
  کرد. مشخص است که هرچه میزان این شاخص کمتر باشد میزان وابستگی کمتر خواهد بود. 

  تمرکز در مبادي محدود  . عدم2.2.3
هاي تجارت خارجی، وابستگی واردات به مبادي محدود است. جداي اینکه میزان  پذیري یکی دیگر از آسیب

دهد، وابسته بودن واردات به مبادي  چند درصد از کاالها را کاالهاي واسطه تشکیل میواردات چقدر است و 
محدود کشور را در معرض ریسک قرار خواهد داد. بیشترین واردات ایران از کشورهاي عمارات، چین و هند 

ي کشور باشد، تر برا تر و ضروري بوده است. هر چقدر کاالهاي وارداتی استراتژیک 11و  28، 24به ترتیب با 
تمرکز مبادي  یشتر خواهد کرد. براي محاسبه عدمپذیري اقتصاد را ب وابستگی آن به یک مبدأ واردات آسیب

توان از نسبت واردات از پنج شریک اول وارداتی ایران به کل واردات استفاده نمود. این نسبت  وارداتی می
  گی به مبدأ واردات است. وضعیت بهتر و عدم وابست دهندة نشانتر باشد  هرچه کوچک

  . ثبات صادرات 3.2.3
رود و اقتصـاد را در معـرض    شـمار مـی   هـاي اقتصـاد بـه    پذیري یگر از آسیبوابستگی به صادرات یکی د

دهد. گرچه تجارت آزاد و تعامالت گسترده با اقتصاد جهـان   هاي ناشی از تحریم خرید کاال قرار می شوك
دهـد امـا محـدود بـودن      مد کشور را از طریق صادرات افـزایش مـی  باعث افزایش رفاه جامعه شده و درآ

شود. ایـن خطـر بـراي     المللی می کاالهاي صادراتی و یا مقصد صادرات باعث افزایش ریسک تجارت بین
پذیري اقتصاد  پیش خواهد بود. براي کاهش آسیباز کنند بیش ستکبار جهانی مبارزه میکشورهایی که با ا

تري را صادر کنیم و هم شـرکاي   کشور را افزایش داده و کاالها و خدمات گسترده باید هم تنوع صادراتی
تجاري خود را افزایش بدهیم و با تعداد بیشتري از کشورهاي دنیا تعامل داشته باشیم. تنوع بخشیدن بـه  

دن بنیان کر وري و دانش هاي مالی، افزایش بهره صادرات با تقویت بخش تولید و خدمات از طریق حمایت
پذیري به  کارهاي کاهش آسیب المللی یکی از راه اقتصاد قابل تحقق است. تنوع بخشیدن به بازارهاي بین

شود که با تحریم شوك درآمدي از ناحیه  اقتصاد خواهد بود. متنوع بودن بازار براي صادرات موجب آن می
  صادرات به کشور وارد نشود.
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خلی و نشان از مسیر رو به رشد اقتصاد دارد. چون بازارهاي افزایش صادرات نشان از افزایش تولیدات دا
افزایش صادرات غیرنفتی نشان از افزایش تـوان و کیفیـت    محل رقابت بین صاحبان صنایع است، جهانی

  حل افزایش صادرات، تقویت تولیدات داخلی و تکیه بر توان داخلی است.  تولیدات داخلی است. لذا راه
بخشی به صادرات و تنوع به مقاصد صادراتی نیـز از اهمیـت بسـزایی     ، تنوعدر کنار افزایش صادرات

شـدت   برخوردار است. وابستگی کشور به درآمدهاي صادراتی یک یا چند محصـول خـاص، کشـور را بـه    
شود. تنوع محصوالت صـادراتی و   کند. در این موارد صادرات عمدتاً به مواد خام محدود می پذیر می آسیب

ولیـد داخلـی کـرده و هـم     اي و یـا نهـایی هـم نشـان از تقویـت ت      محصـوالت واسـطه   افزایش صادرات
هاي مهـم در   فروشی یکی از سیاست کند. جلوگیري و کاهش خام کشور میفراوان را نصیب  افزودة 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،      پذیري امري الزم و ضروري است. یکی از عواملی که در تحـریم  هش آسیبکا
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      
تـوجهی از درآمـدهاي ارزي کشـور     لید و اشتغال داخل و هم سهم قابـل ل، هم بخش وسیعی از تومحصو

  اکنون ایران بیشترین صادرات را به عراق و در مقام دوم به چین دارد.  دچار نقصان گردد. هم
توان از نسبت صادرات کاالهاي غیرنفتی به کل صـادرات،   در نهایت براي محاسبه ثبات صادراتی می

عنـوان شاخصـی جهـت ارزیـابی      بـه  اول صادراتی ایران به کل صادرات نسبت صادرات به پنج شریکو 
  استفاده شود.  شود، به مقاصد صادراتی استفاده میوابستگی  عدم

  آوري محیط کالن اقتصاد  . تاب3.3
ثبـات   دنبال تحقق هاي کالن اقتصادي باید به سیاست براي استحکام بخشیدن به محیط کالن اقتصاد و

ثباتی در محیط اقتصاد کالن باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و  در محیط کالن اقتصاد باشیم. بی
کنـد. ثبـات اقتصـاد کـالن بـا ایجـاد یـک محـیط امـن           سخت می را ریزي گیري و برنامه فضاي تصمیم
ها را بهبود بخشیده  ختگذاري بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پردا انداز ملی و سرمایه اقتصادي، پس

ـ    توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه و از طریق کاهش قابل ه رشـد واقعـی   ریزي بلندمدت کمـک بسـیاري ب
  عنوان شرط الزم براي رشد اقتصادي یاد شده است.  که از آن به نماید تاحدي اقتصادي می

و نرخ تورم نیـز کـم و   ) در سطح معقولی باشد GDPصورت نسبتی از  که کسري بودجه (به درصورتی
بینی باشد، نرخ واقعی ارز رقـابتی و نزدیـک بـه سـطح تعـادلی و وضـعیت نـرخ بهـره و تـراز           قابل پیش

ها مناسب رشد و توسعه باشد محیط اقتصاد کالن شرایط باثباتی خواهـد داشـت. ایـن تصـویري      پرداخت
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هاي  توسعه غالباً با نرخ ي درحالشود. درمقابل کشورها ورهاي پیشرفته مشاهده میاست که عموماً در کش
نوسانات شدید نـرخ واقعـی ارز و کسـري مـزمن تـراز       ،باال و متغیر تورم، کسري بودجه فزاینده و ناپایدار

  ها مواجه هستند.  پرداخت
گـذاري   انـداز ملـی و سـرمایه    ثبات اقتصاد کالن مبناي اصلی رشد پایدار اقتصادي اسـت زیـرا پـس   

بخشد. رشد پایـدار   ها را بهبود می پذیري صادرات، تراز پرداخت با تقویت رقابت خصوصی را افزایش داده و
هـا و ایجـاد یـک محـیط امـن اقتصـادي بـراي تشـویق          اقتصادي مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمـت 

تواند نقش بسیار مؤثري داشته  می کالنگذاري بخش خصوصی بوده و در این ارتباط ثبات اقتصاد  سرمایه
هاي اقتصادي و اعتبار متولیان پولی و مالی کشـور   عالوه ثبات اقتصاد کالن درباره جهت سیاست هباشد. ب

   1در مدیریت کارآمد اقتصادي براي بخش خصوصی عالئم مهمی به دنبال دارد.
تعادل مرتبط هستند ماننـد تغییـرات قیمتـی، کسـري بودجـه و       صاد کالن با متغیرهایی که با عدمثبات اقت

شـود. یکـی از آشـکارترین     یگیري مـ  هاي جاري، بیکاري و نرخ ارز اندازه هاي تراز حساب ت، پرداختبدهی دول
  دهد.   پایداري سوق می اد را به سمت عدمها نوسان تولید ناخالص داخلی است که اقتص تعادل این عدم

قتصادي جلوگیري هاي ا کند که از تالطم موقعیت باثبات اقتصاد، این امکان را براي اقتصاد ایجاد می
کنـد تـا    گذاران و فعالیت اقتصادي هموار می کرده و با ایجاد یک فضاي امن و باثبات راه را براي سرمایه

صـورت  هاي خارجی مصون داشـته و در  ر شوكرشد اقتصادي تحقق پیدا کند. همچنین اقتصاد را در براب
  دهد.  ش میهاي بیرونی قدرت اقتصاد را براي مقابله با آن افزای وقوع شوك

هـا را   هاي کالن اقتصاد که باعث ایجاد یک محیط مستحکم در اقتصاد شـده و اثـرات شـوك    مؤلفه
  هاي خارجی، اشتغال.  توان به شرح زیر نام برد. ثبات ارزي، ثبات پولی، میزان بدهی دهد را می کاهش می

  ثباتی نرخ ارز  . کاهش بی1.3.3
نوسـانات نـرخ اسـعار خـارجی     تبع، کاهش  سازي در کشور ایجاد ثبات اقتصادي و به یکی از عوامل مقاوم

هاي بهینه ارزي، انحراف شدیدي  اساس و با توجه به فقدان رویه منسجم جهت اتخاذ سیاست است. براین
دل شده و با بـروز بـازار   اي ب در نرخ ارز دیده شده و ارز از وسیله تسویه مبادالت خارجی به کاالي سرمایه

هاي بخش تولید را معطوف به خود کرده است. نوسانات و اختالف قیمت اسعار خارجی  سوداگرانه، سرمایه
هاي واردات و نااطمینانی در اقتصـاد جهـت    ثباتی ارزي در اقتصاد شده و از طریق افزایش هزینه باعث بی

ثبـات در نـرخ ارز باعـث کـاهش دامنـه اثـرات       دهـد.   تجارت خارجی اقتصاد را در معرض خطر قرار مـی 
  گردد.  هاي قیمت نفت براي اقتصاد می هاي خارجی و شوك شوك

                                                        
 مجله تحقیقات اقتصادي ». اهمیت محیط باثبات اقتصاد کالن«پور،  عراقی، سیدمنصور و اسماعیل رمضان . خلیلی1
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  هاي خارجی  . کاهش بدهی2.3.3
پذیري است بـه ایـن دلیـل کـه یـک       معیار مناسبی براي سنجش مقاومت GDPنسبت بدهی خارجی به 

اي در جابجـایی منـابع    زا دچار مشـکالت عدیـده   هاي برون کشور با بدهی خارجی باال براي کنترل شوك
  نماید.  ها را برآورد می پذیري در خنثی کردن شوك است؛ بنابراین این متغیر میزان انعطاف

  . اشتغال 3.3.3
ترین اهداف اقتصاد کالن، افزایش اشتغال و تحقق اشتغال کامل در اقتصاد است. بـر کسـی    میکی از مه

پوشیده نیست که رسیدن به حد اشتغال کامل، باعـث افـزایش رشـد اقتصـادي و اسـتفاده حـداکثري از       
ا بنیـاد اسـت. لـذ    اومتی، این اقتصاد، اقتصادي مـردم هاي اقتصاد مق امکانات جامعه است. براساس ویژگی

  موقعیت پایدار اقتصاد است.  دهندة نشاناشتغال الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی و 

  ثبات پولی  .4.3.3
هـاي مـالی    سالمت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زیادي تابع میزان پایداري نظام مالی است. بحران

) ثبـات مـالی شـرایطی    2001ها متمرکزند. به نظر دیـویس (  هاي مالی در بانک غالباً بر معضالت و ثباتی
هـاي   هـا و ریسـک   ود پیامـد اتفـاق  است که در آن شرایط بحران مالی وجود نداشته باشد. بحران مالی خ

زند. شـواهد   گري اعتبارات ضربه می آمده از وقایعی است که به جریان تخصیص سرمایه یا واسطهوجود به
متغیرهاي کالن اقتصـادي و متغیرهـاي مـالی     کند که ثبات مالی سیستم بانکی متأثر از می تأییدتجربی 

است. در بیشتر تحقیقات اثر متغیرهایی مانند متغیر رشـد اقتصـادي، تـورم، درآمـد ملـی، نـرخ ارز، تـراز        
هاي قیمت  نظر متخصصان حوزه مالی حباب اند. به عنوان متغیرهاي کالن درنظر گرفته شده ها به ختپردا

  اد بحران مالی هستند. دارایی از جمله عوامل مؤثر در ایج
هاي مقامـات دولتـی و بانـک مرکـزي در اتخـاذ       شده مؤید آن هستند که تصمیم هاي انجام پژوهش

سیاست پولی براي کنترل نرخ بهره بر ثبات مالی مؤثر است. افزون بـر تغییراتـی کـه در سـاختار قـانونی      
ه، چگـونگی اجـراي مراحـل اداري و    هـاي بوروکراتیـک رخ داد   مقررات بانکی و نیز تغییراتی که در رژیم

گیـري توافقـات و اجـراي مقـررات در راسـتاي       بـر بـودن فراینـد تصـمیم     اعمال تغییرات و حتـی زمـان  
هاي جدید کمیته بال نیز بر ثبات مالی کشورها مؤثر است. بنابراین، مطالعات گویاي آن هستند  استراتژي

هاي پولی و بانکی  هاي اتخاذشده در حوزه نها از تصمیمت ثباتی مالی در بخش بانکی نه ا بیکه روند ثبات ی
هـاي   انداز، هزینه، سودآوري، کارایی و نسـبت  گیرندگان، حجم پس گذاري مستقیم هم برطرف وامتأثیربا 

ثباتی بخش  گذاري بر بیتأثیرترین عوامل  پذیرند، بلکه متغیر کالن اقتصادي نیز مهم می تأثیرمالی بانکی 
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   1هاي مالی کشورها هستند. ت بروز بحرانبانکی و در نهای

  . نرخ تورم 5.3.3
اهمیت پایین بودن نرخ یکی از متغیرهاي اساسی در تحقق ثبات پولی، کاهش نرخ تورم در اقتصاد است. 

ها و کاهش اثرات رفاهی آن است. هرچه میـزان   بر ثبات پولی، در خاصیت جذب اثرات شوك تورم عالوه
  یابد.   هاي بیرونی کاهش می هاي رفاهی تحمیلی به اقتصاد ناشی از شوك تورم کمتر باشد هزینه

  ها به بانک مرکزي از پایه پولی  . سهم بدهی بانک6.3.3
ها به بانک مرکزي نسبت بـه   هاي افزایش خطرپذیري اقتصاد، افزایش نسبت بدهی بانک یکی از شاخص

 86، رشد چشـمگیري را شـاهد بـوده و بـه     هاي اخیر هاست. این شاخص در سال میزان ذخیره قانونی آن
  رسیده است.  1391درصد در سال 

داقلی و نزدیک شـدن بـه   میزان ح دلیل اهمیت آن، کاهش آن به وضعیت مطلوب این شاخص نیز به
دلیل تعمیق ناکافی بازار سرمایه و استفاده بانک مرکزي از عملیـات بـازار    تر، به عبارت دقیق صفر است به
مـالی   بین بانکی، ساختار بانکی استفاده از این نرخ را جهـت تـأمین   کاري در نرخ بهرة ستباز از طریق د

جاي افزایش کارایی در ساختار ارائه تسهیالت، موضوع بـدهی بـه بانـک     خود مناسب تشخیص داده و به
  کند.  گذاري خود انتخاب می عنوان اولویت سیاست مرکزي را به

درصـد در   23طور میانگین پایـه پـولی    ، به1380-89هاي  سالبراساس آمارهاي بانک مرکزي، طی 
سال رشد داشته است. این درحالی است که رشد بخش واقعی اقتصاد بسیار کمتر از این میزان بوده است. 

دلیل وجود ضریب فزاینده، نقش مهمی در افزایش تکاثري نقـدینگی   دیگر، انتشار پول پرقدرت به سوياز
میـان بـدهی    ناپـذیر خواهـد بـود. درایـن     شور اجتنابهاي تورمی در اقتصاد ک وز شوكتبع آن، بر دارد و به

ها به بانک مرکزي نقش مهم و بسزایی در پایه پولی دارد. کاهش این نسبت باعث افزایش در ثبات  بانک
  گردد.  پولی کشور می

  آوري بخش تولید  . تاب4.3
زا بودن اقتصاد است. افزایش تـوان   ان داخلی و درونهاي مهم اقتصاد مقاومتی تکیه به تو یکی از ویژگی

ص شـوك  الخصـو  هاي بیرونی علی تولید اقتصاد و استحکام داشتن آن باعث افزایش توان مقابله با شوك
  چنـین سیسـتم و    هـاي وارداتـی و هـم    دلیل وابستگی بخش تولید بـه نهـاده   اکنون به شود. هم تحریم می

                                                        
پژوهشـی   ـ دو فصـلنامه علمـی  » بررسی ثبات در بخش بـانکی اقتصـاد ایـران   « مصعب عبداللهی آرانی، . شایگانی، بیتا و1

 جستارهاي اقتصادي. 
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پذیر است. با استحکام تولید کشور عالوه بر افزایش استحکام اقتصـاد   یبشیوه تولید غیر کارآمد بسیار آس
  ها باعـث افـزایش تـوان بازیـابی اقتصـاد در صـورت اثرگـذاري مخـاطرات واردشـده بـه            در برابر شوك

  گردد.  اقتصاد می
دن بنیان بو وري، دانش کنیم: افزایش بهره هاي زیر استفاده می براي بررسی استحکام تولید از شاخص

  کنیم.  گذاري استفاده می وکار و نهایتاً سرمایه اقتصاد، افزایش حمایت از تولید، بهبود فضاي کسب

  وري  . افزایش بهره1.4.3
وري در اقتصـاد اسـت. بـا توجـه بـه منـابع        بخش اقتصاد افزایش بهره ترین عوامل استحکام یکی از مهم

وري باعث استفاده بهینه و کارا از منـابع شـده و میـزان تولیـد      محدودي که در اختیار است، افزایش بهره
بازیـابی اقتصـاد در   وري باعث افزایش تـوان   دهد. افزایش بهره هاي تولید را کاهش می محصول و هزینه

وري کل عوامل تولید و  توان از شاخص بهره وري می شود. براي سنجش بهره رابطه با اقتصاد مقاومتی می
  شاخص شدت انرژي استفاده نمود. 

  بودن اقتصاد  بنیان . دانش2.4.3
 بنیان اقتصادي است کـه براسـاس تولیـد، توزیـع و کـاربرد دانـش و       ، اقتصاد دانشOECDطبق تعریف 

  گیرند.  گذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می اطالعات شکل گرفته و سرمایه
خود بـه   افزوده بسیاري براي کشورهاي هاي موفق و بزرگ با تسلط بر دانش و فناوري، ارزش شرکت
از کشـورهاي نفتـی   بنیان برتر دنیا، از درآمد بسیاري  هاي دانش که درآمد شرکت طوري آورند به ارمغان می

درصد اقتصاد دنیا، متکی بـر   90بیش از  2030ها حاکی از این است که تا سال  بینی نیز بیشتر است. پیش
  پایه باشد که این امر نشان از اهمیت فناوري و دانش در اقتصاد است.  محصوالت دانش

توان جهش به جلو بعـد از  اتکا اقتصاد بر دانش باعث افزایش توان بازیابی اقتصاد و همچنین افزایش 
تـوان از   هاي بیرونی در اقتصاد اسـت. بـراي سـنجش میـزان اتکـاي اقتصـاد از دانـش مـی         وقوع شوك

هایی مانند نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی و نسبت هزینه آموزش بـه تولیـد    شاخص
  ناخالص استفاده نمود. 

  . افزایش حمایت از تولید 3.4.3
که هرچه حمایت از تولید بیشتر بشود،  نحوي یت اقتصاد از تولید است. بهمیزان حما دهندة نشان این نماگر

  یابد.  استحکام در تولید افزایش می
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  گذاري  . افزایش سرمایه4.4.3
هنگـام وقـوع شـوك    ت تولیدي باعث رشد کشـور شـده و در  گذاري از طریق ایجاد ظرفی افزایش سرمایه

دهـد. نـرخ تشـکیل     ها را افزایش می با شوك و توان بازیابی اثرات منفی شوك ظرفیت کشور براي مقابله
ظرفیـت کشـور بـراي     دهنـدة  نشـان انـداز   گذاري در کشور و نرخ پـس  میزان سرمایه دهندة نشانسرمایه 

  گذاري است.  گیري از وجوه جهت سرمایه بهره

  آوري اجتماعی  . تاب5.3
هاي تحقق عدالت اقتصادي است. هرچه  هاي جامعه یکی از نشانه توزیع یکنواخت درآمدها در میان دهک

نابرابري درآمدي در جامعه کمتر باشد، باعث افزایش رشد اقتصادي و یکی از عوامل بازیابی بعد از وقـوع  
از طرفی خـود نـابرابري    شود. هاي بالقوه در اقتصاد می هاست. نابرابري باعث نادیده گرفتن ظرفیت شوك

شود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نابرابري درآمدي  هاي اجتماعی در اقتصاد می باعث ایجاد بحران
  المللی قرار دارد.  در صدر مخاطرات بین 2014ترین مخاطره در چندساله اخیر بوده است و در سال  مهم

  . شاخص اقتصاد مقاومتی 6.3
هـاي   ها سراغ انتخاب متغیرهـا بـراي سـنجش زیـر شـاخص      گروهابعاد و زیر تاً بعد از مشخص شدننهای
هـا و   داده رویم. در این مرحله متغیرها براساس سهولت در تبیین، ارتبـاط بـا شـاخص، موجـود بـودن      می

مراتب شـاخص اقتصـاد مقـاومتی و متغیرهـاي آن      سلسله ،خالصهطور شوند. به دردست بودن انتخاب می
  شود.   می صورت زیر ارائه به

  

  مدل مفهومی شاخص اقتصاد مقاومتی .4جدول 

متی
مقاو

صاد 
 اقت

ص
شاخ

  

آوري بخش  تاب
  دولت

 GDPمخارج دولت به   اندازه دولت

  نسبت درآمدهاي نفتی به کل درآمدهاي دولت  وابستگی بودجه
  نسبت درآمد مالیاتی دولت به کل درآمدها

 GDPنسبت کسري بودجه به   اي دولت ثبات بودجه
 GDPنسبت بدهی دولت به 

آوري در بخش  تاب
  تجارت خارجی

 GDPنسبت تراز تجاري به   تراز تجاري

  اي اي و سرمایه وابستگی به واردات کاالهاي واسطه عدم  وابستگی به واردات
  تمرکز در مبادي وارداتی عدم

  صادراتیتمرکز در مقاصد  عدم  ثبات صادرات
  افزایش صادرات غیرنفتی

آوري در بخش  تاب
  کاهش شدت انرژي  وري تولید بهره  تولید

  وري کل عوامل تولید بهره
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   .4جدول ادامۀ 

  

  
  نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص  بنیان اقتصاد دانش

  نسبت هزینه آموزش به تولید ناخالص
  تسهیالت به بخش تولیدي به کل تسهیالتنسبت   حمایت از تولید

 GDPگذاري به  نسبت سرمایه - نرخ تشکیل سرمایه  گذاري سرمایه

آوري محیط  تاب
  کالن اقتصاد

  کاهش اختالف قیمت ارز رسمی و قیمت بازار  ثبات ارزي
  کاهش بدهی خارجی  بدهی خارجی

  کاهش نرخ بیکاري  اشتغال

  ثبات پولی
  تورم

  ها به بانک مرکزي از پایه پولی بدهی بانکسهم 
  هاي دولت به بانک مرکزي سهم بدهی

  ضریب جینی  توزیع درآمدي مناسب  آوري اجتماعی تاب

  پذیري اقتصاد ایران   . ارزیابی میزان مقاومت4
صحیح هاي اقتصادي و مشخص شدن مسیر  پذیري اقتصاد براي ارزیابی سیاست گیري میزان مقاومت اندازه

آوري اقتصاد بسیار بااهمیت است. براي نیـل بـه ایـن مهـم پـس از       گذاري در جهت افزایش تاب سیاست
ارچوب نظري اقتصاد مقاومتی سراغ محاسـبه آن  شخص شدن شاخص اقتصاد مقاومتی، ازطریق بسط چم

ها در شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی  خواهیم رفت. در ابتدا باید میزان اهمیت و وزن هر یک از زیرشاخص
  سازي در شاخص استفاده شود.  هاي مربوط به هر شاخص پس از نرمال مشخص شود. سپس داده

  سازي  دهی و تجمیع . وزن1.4
کننـد.   هاي مختلفی براي تبیین یک مفهوم چندبعدي استفاده مـی  از ابعاد و زیرگروه هاي ترکیبی شاخص

ها ما  اما ابعاد مختلف داراي درجه اهمیت متفاوتی با یکدیگر هستند. تعیین درست وزن هر بعد و زیرگروه
هـا   وزنهاي مختلفـی بـراي تعیـین     باره روش درست از مسئله کمک خواهد کرد. دراینرا در ارائه تبیین 

مقـاومتی، جهـت تعیـین    هاي اقتصاد  دلیل اهمیت نظر خبرگان در تعیین اهمیت زیرشاخص وجود دارد. به
  نماییم.   استفاده می AHPاهمیت ابعاد از نظر خبرگان با استفاده از روش  ها و درجۀ وزن

نامه استفاده  سنجی با استفاده از پرسش هاي شاخص اقتصاد مقاومتی از روش خبره حال براي تعیین وزن
اساتید اقتصاد درباره اهمیت اجزاي شـاخص اقتصـاد مقـاومتی    نامه از نخبگان و  نماییم. در این پرسش می

دو بـا هـم    صـورت دوبـه   هاي بعد اقتصاد مقاومتی به مؤلفهنامه، ابتدا  عمل آمده است. در پرسش پرسش به
  گیرند.  جداگانه مورد پرسش قرار میطور  هاي هر بعد به شوند. سپس در مراحل بعد شاخص سنجیده می
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نمـاییم. نتـایج    تحلیـل مـی   super decisionافـزار   آمـده را بـا اسـتفاده از نـرم     دست سپس نتایج به
  آمده پرسش از خبرگان به شرح زیر است.  دست به

  دست آمده است.  شرح زیر به شکل خالصه به ها به هاي شاخص بعد و زیرشاخص زندر نهایت و
  

  هاي شاخص اقتصاد مقاومتی وزن -مراتبی تایج منتج شده از مدل تحلیل سلسلهن .5جدول 
  وزن  زیرشاخص  وزن  بعد  شاخص

متی
مقاو

صاد 
 اقت

ص
شاخ

  

  0.119147  آوري دولت تاب
  0.140925  اندازه دولت

  0.576838  وابستگی بودجه عدم
  0.282237  اي دولت ثبات بودجه

  0.104016  آوري تجاري تاب
  0.2015553  تجاريتراز 

  0.458089  وابستگی به واردات عدم
  0.340358  ثبات صادرات

  0.269756  آوري تولیدي تاب

  0.309594  وري تولید بهره
  0.253160  بنیان اقتصاد دانش

  0.324780  حمایت از تولید
  0.112466  گذاري سرمایه

آوري محیط کالن  تاب
  0.297536  اقتصاد

  0.154289  ارزيثبات 
  0.080456  بدهی خارجی

  0.378715  اشتغال
  0.386540  ثبات پولی

  1  توزیع درآمدي مناسب  0.209546  آوري اجتماعی تاب
  
ها در حالت کلی اسـتخراج شـده    گرفته درجه اهمیت زیرشاخص همچنین براساس محاسبات صورت 

  دلیل یکه بودن در دسته خود باالترین نمره را کسب نموده است.  بندي توزیع درآمد به در این رتبهاست. 

  . نرخ سازگاري شاخص اقتصاد مقاومتی 2.4
کـه   نحوي دهد. به آمده را نشان می دست هاي به زان اعتماد به اولویتنرخ سازگاري مکانیسمی است که می

صورت بایـد   را پذیرفت و درغیراینها  ازگاري مقایسهتوان س باشد می 0.1اگر میزان نرخ سازگاري کمتر از 
بـوده و نتـایج    0.1ها دوباره انجام گردد. در این پژوهش نرخ سازگاري براي همه مراحل کمتـر از   مقایسه

  باشند.   بسیار سازگار با هم می
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  ها  سازي داده . نرمال3.4
حد سنجش مختلفـی دارنـد   دلیل اینکه هر یک از متغیرها اندازه و بعد و وا هاي آماري، به بعد از تهیه داده

هاي مختلفی بـراي   یل کرد. روشها را به حال نرمال تبد ها در شاخص ترکیبی باید آن براي استفاده از آن
  کنیم.  حداکثر استفاده میـ  لکار وجود دارد. ما در این مطالعه از روش حداق این

شکل است که ابتدا هر داده را از کمترین مقدار آن  این ها به سازي داده اکثر براي نرمالحدـ  روش حداقل
  کنیم.  سري زمانی کم کرده و به اختالف بیشترین و کمترین داده در کل سري زمانی تقسیم می داده در یک

)1 (    
)Xmin()Xmax(

)Xmin(X
I to

q
to
q

to
q

t
qct

qc



  

tدر این فرمول 
qcX  مقدار متغیرq   در زمان مقطـعc   و زمـانt   اسـت. وto

qXmin    مقـدار حـداقل
  است.  qمتغیر 

پذیري  ارچوب نظري، به محاسبه میزان مقاومتقاومتی براساس چپس از ارائه مدل مفهومی اقتصاد م
نمـاییم. بـراي    پردازیم. براي این کار ابتدا پایگاه داده مربوط به متغیرها را مشـخص مـی   اقتصاد ایران می

سـري زمـانی ایـران و آمارهـاي بانـک جهـانی بـراي         ،ي زمانی بانـک هاي سر محاسبه شاخص، از داده
  استفاده شده است.  1390تا  1370هاي  سال

هـاي   ایـن منظـور ابتـدا داده    رویـم. بـراي   سراغ محاسبه نهایی شاخص مـی  ها به بعد از محاسبه وزن
را محاسـبه  هـا   خصشاخص ضرب کرده و عدد مربـوط بـه زیرشـا   شده را در وزن مربوط به هر زیر نرمال

ها را در ضرایب شاخص بعد ضرب نموده و شاخص  شکل عدد مربوط به زیرشاخص همین کنیم. بعد به می
  گردد.   نهایی محاسبه می

بدترین  دهندة نشانبهترین حالت و عدد صفر  دهندة نشانالزم به ذکر است در این پژوهش عدد یک 
سـت  ا هـا  ها در تحقق کمتـر آن  الت مطلوب آنسازي متغیرهایی که ح حالت است. براي محاسبه و نرمال

نمـاییم.   کم نمـوده و عکـس تحقـق آن را لحـاظ مـی      1دست آمده را از عدد  سازي، مقدار به بعد از نرمال
نابرابري کامل  دهندة نشانبهترین حالت است و یک  دهندة نشانعنوان مثال در ضریب جینی که صفر  به

تحقـق   دهنـدة  نشـان یک  ؛شود ه نتیجه به این شکل حاصل میدست آمده را عکس نمود است، مقادیر به
بـدترین حالـت و نـابرابري     دهندة نشانکامل برابري و ضریب جینی برابر صفر است و عدد صفر شاخص 

  ضریب جینی برابر یک است. دهندة نشانکامل و 
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  AHPهاي اقتصاد مقاومتی منتج شده از مدل  درجه اهمیت زیرشاخص .6جدول 
 Alternatives Total Normal Ideal  بندي رتبه

  1  0.2095  0.1048  توزیع درآمدي مناسب  1
  0.5488  0.115  0.0575  ثبات پولی  2
  0.5377  0.1127  0.0563  اشتغال  3
  0.4181  0.0876  0.0438  حمایت از تولید  4
  0.3986  0.0835  0.0418  وري تولید بهره  5
  0.328  0.0687  0.0344  وابستگی بودجه عدم  6
  0.3259  0.0683  0.0341  بنیان اقتصاد دانش  7
  0.2274  0.0476  0.0238  وابستگی به واردات عدم  8
  0.2191  0.0459  0.023  ارزي  ثبات  9
  0.1689  0.0354  0.0177  ثبات صادرات  10
  0.1605  0.0336  0.0168  اي دولت ثبات بودجه  11
  0.1448  0.0303  0.0152  گذاري سرمایه  12
  0.1142  0.0239  0.012  خارجی بدهی  13
  0.1  0.021  0.0105  تراز تجاري  14
  0.0801  0.0168  0.0084  اندازه دولت  15

  
 1390تا  1370هاي  ان براي سالدر ادامه نتایج کامل مربوط به محاسبه شاخص اقتصاد مقاومتی ایر

  گردد.   صورت زیر ارائه می به
  

  
    1390تا  1370هاي  روند تغییرات شاخص اقتصاد مقاومتی در سال .1شکل 
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  1390- 1370پذیري اقتصاد ایران در بازه زمانی  محاسبه شاخص مقاومت .7جدول 
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1370  0.390  0.441  0.000  0.597  0.342  0.174  0.812  0.000  0.031  0.418  0.384  0.172  0.787  0.000  0.382  0.806  0.000  0.000  0.667  0.444  

1371  0.478  0.426  0.049  0.561  0.339  0.286  1.000  0.111  0.100  0.482  0.500  0.126  0.909  0.003  0.382  0.997  0.000  0.000  0.591  0.731  

1372  0.419  0.185  0.109  0.050  0.500  0.408  0.921  0.194  0.392  0457  0.467  0.093  0.888  0.006  0.430  0.980  0.280  0.000  0.663  0.490  

1373  0.384  0.163  0.239  0.020  0.417  0.435  0.305  0.298  0.698  0.473  0.325  0.249  0.949  0.009  0.328  0.874  0.301  0.000  0.437  0.451  

1374  0.295  0.156  0.224  0.028  0.385  0.384  0.000  0.487  0.472  0.436  0.106  0.301  1.000  0.015  0.214  0.669  0.303  0.000  0.223  0.267  

1375  0.541  0.264  0.180  0.141  0.557  0.414  0.273  0.478  0.412  0.444  0.225  0.206  0.980  0.034  0.715  0.610  0.556  1.000  0.510  0.640  

1376  0.431  0.405  0.257  0.324  0.645  0.489  0.385  0.560  0.473  0.467  0.331  0.198  0.954  0.043  0.431  0.562  0.814  0.231  0.496  0.369  

1377  0.461  0.691  0.182  0.800  0.721  0.580  0.475  0.461  0.802  0.296  0.217  0.306 -  0.925  0.049  0.441  0.316  0.707  0.346  0.528  0.515  

1378  0.428  0.590  0.044  0.694  0.652  0.586  0.606  0.568  0.598  0.444  0.105  0.533  0.828  0.068  0.304  0.000  0.893  0.154  0.451  0.415  

1379  0.404  0.461  0.150  0.458  0.622  0.511  0.337  0.556  0.553  0.410  0.085  0.525  0.742  0.091  0.303  0.073  0.998  0.000  0.546  0.456  
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1380  0.432  0.450  0.189  0.425  0.630  0.542  0.377  0.496  0.702  0.430  0.092  0.551  0.762  0.126  0.363  0.103  1.000  0.019  0.670  0.469  

1381  0.366  0.268  0.117  0.332  0.214  0.467  0.488  0.267  0.724  0.452  0.205  0.548  0.713  0.165  0.549  0.998  0.821  0.346  0.513  0.000  

1382  0.421  0.289  0.201  0.348  0.212  0.472  0.423  0.338  0.680  0.513  0.309  0.791  0.599  0.201  0.612  0.997  0.592  0.538  0.534  0.080  

1383  0.519  0.361  0.180  0.405  0.361  0.449  0.494  0.305  0.616  0.487  0.394  0.685  0.505  0.244  0.690  0.999  0.284  0.750  0.592  0.444  

1384  0.517  0.487  0.206  0.545  0.510  0.404  0.444  0.304  0.515  0.526  0.498  0.858  0.380  0.280  0.654  1.000  0.223  0.538  0.718  0.383  

1385  0.530  0.494  0.244  0.619  0.365  0.568  0.279  0.700  0.561  0.454  0.504  0.790  0.190  0.323  0.674  0.998  0.261  0.577  0.725  0.426  

1386  0.491  0.676  0.234  0.759  0.605  0.301  0.290  0.266  0.354  0.444  0.479  0.973  0.000  0.441  0.649  0.992  0.000  0.731  0.568  0.333  

1387  0.562  0.874  0.297  0.759  0.697  0.271  0.209  0.256  0.328  0.336  0.479  0.500  0.035  0.595  0.685  0.989  0.364  0.750  0.567  0.756  

1388  0.527  0.874  0.961  1.000  0.572  0.339  0.420  0.230  0.438  0.289  0.368  0.329  0.072  0.613  0.635  0.994  0.363  0.462  0.718  0.574  

1389  0.484  0.598  1.000  0.494  0.610  0.278  0.351  0.151  0.405  0.290  0.357  0.303  0.084  0.673  0.420  0.965  0.297  0.163  0.480  0.861  

1390  0.394  0.364  0.000  0.254  0.772  0.223  0.225  0.154  0.316  0.175  0.000  0.319  0.000  0.834  0.238  0.000  0.000  0.385  0.238  1.000  
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انـد از شـاخص    هـا عبـارت   پذیرترین شاخص سال گذشته آسیب 20دست آمده در  با توجه به نتایج به
، 0.31وري در تولید بـا نمـره    ، شاخص بهره0.27گذاري با نمره  ، سرمایه0.24اندازه دولت با نمره متوسط 

  .  0.37و عدم وابستگی به واردات با نمره متوسط  0.33اشتغال با نمره 
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  بندي   . جمع5
اقتصـادي بـراي اقتصـاد ایـران اسـت. پیشـینه اقتصـاد        ترین راهبردهاي  اقتصاد مقاومتی یکی از اساسی

سازي اقتصاد در برابر مخاطرات در دنیـا   گردد. اما تالش براي مقاوم برمی 1389مقاومتی در ایران به سال 
هـاي بـراي شـناخت نقـاط      تري دارد. بعد از وقوع بحـران مـالی اخیـر مطالعـات و تـالش      سابقه طوالنی

کـه در مجمـع سـاالنه     طـوري  قتصاد رونق دوباره گرفـت. بـه  سازي ا قاومهاي م پذیر اقتصاد و روش آسیب
  عمل آمده است.  س در سال گذشته نیز از آن سخن بهاقتصاد در داوو
پـذیر فـراوان و مشـکالت سـاختاري      داشتن نقاط آسیب بر سازي اقتصاد در ایران عالوه قاوماهمیت م

و  آمریکـا هاي اقتصادي  گردد. تحریم ایران برمی هاي دشمن در طول سالیان متمادي به عدیده، به هجمه
پـذیر در   سازي اقتصاد باید ابتدا نقاط حساس و آسـیب  باشند. لذا براي مقاوم اروپا نیز مؤید همین گفته می

  سازي آن راهکار ارائه شود.  نهایت براي مقاومایران شناخته شوند و در
پـذیري   کند. لزوم محاسبه میزان مقاومت ا میسازي اقتصاد مقاومتی اهمیت پید راستا شاخص درهمین

ریزي مدیران ارشد اقتصاد امري ضروري است. اقتصاد مقاومتی یک مفهوم چندبعـدي   اقتصاد براي برنامه
هاي ترکیبی برویم. در این مطالعه سعی بر آن داشتیم تا بـا   است. لذا براي سنجش آن باید سراغ شاخص

  پذیري اقتصاد ارائه نماییم.  ومتی شاخصی براي سنجش میزان مقاومتاستفاده از مدل مفهومی اقتصاد مقا
پـذیر اقتصـاد    گرفته براي مقاوم کردن اقتصاد ایران ابتدا باید نقاط آسیب لذا با توجه به مطالعه صورت

سازي اقتصاد بپردازیم. در همین راستا نکـات زیـر حـائز     کاهش پیدا کند. سپس براساس اولویت به مقاوم
  اهمیت خواهند بود. 
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ـ    گـ  گـر و بـازي   عنـوان تصـدي   . کاهش حضور دولـت در اقتصـاد بـه   1 ات ر عرصـه اقتصـاد. طبـق مطالع
ها در اقتصاد باعث کاهش رشد اقتصادي خواهـد شـد. همچنـین افـزایش      گرفته، حضور دولت صورت

هـاي بیرونـی    ها خواهد. در مواقع وقـوع شـوك   پذیري اقتصاد در برابر شوك اندازه دولت، باعث آسیب
سـال گذشـته    20خواهنـد داشـت. در   هاي کوچکتر قدرت مانور بیشتري براي مدیریت بحـران   دولت

و تغییر ساختارهاي اقتصـادي، دولـت    57دلیل مشکالت ساختاري و وقوع انقالب اسالمی در سال  به
کارایی در اقتصاد بوده اسـت.   اشته است. این حضور همراه با عدمهمواره حضور حداکثري در اقتصاد د

م توسط مقـا  44هاي اصل  در راستاي کاهش اندازه دولت و حضور حداکثري مردم در اقتصاد، سیاست
پـذیرترین قسـمت    معظم رهبري ابالغ گردید. این بخش از اقتصاد در بازه زمانی مورد مطالعـه آسـیب  

  اقتصاد ایران بوده است. 
گذاري. یکی از عوامل پیشرفت و رشد اقتصـاد وجـود    آوري تولید از طریق افزایش سرمایه . افزایش تاب2

شود.  ث افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد میگذاري باع سرمایه انسانی و فیزیکی است. افزایش سرمایه
اینکه با ایجاد ظرفیت اضافی توان مقابله اقتصاد با مخاطرات بیرونـی را  بر گذاري عالوه افزایش سرمایه

شـود. اقتصـاد ایـران در ایـن      دهد، با تقویت تولید نیز باعث تقویت و استحکام اقتصاد مـی  افزایش می
کارهـاي تقویـت اقتصـاد مقـاومتی تقویـت       لـذا یکـی از راه   ي اسـت. پـذیري جـد   زمینه داراي آسیب

  گذاري در اقتصاد است.  سرمایه
وري در اقتصاد ایران و باال بـودن   وري. پایین بودن بهره آوري تولید از طریق افزایش بهره . افزایش تاب3

وري  ود در بهرهشود. بهب رفتن منابع در اقتصاد و پایین بودن راندمان تولید میهدر شدت انرژي، باعث 
ـ      ها در اقتصاد می در اقتصاد باعث افزایش تولید و آزاد شدن ظرفیت کـارگیري   هشـود. ایـن مهـم بـا ب

  پذیر است.  روز تولید و آموزش کارگران امکان هاي به روش
متی حضـور مـردم در   ین الزامـات تحقـق اقتصـاد مقـاو    تر مهم. افزایش سطح اشتغال در کشور. یکی از 4

هاي  تضاد است. بیکاريبودن اقتصاد است. باال بودن نرخ بیکاري با این الزام مهم در  میاقتصاد و مرد
دلیـل ایجـاد    د و کـاهش سـطح تولیـد کشـور و هـم بـه      هاي بیکار تولی دلیل وجود ظرفیت باال هم به

گردد. میانگین نمـره اقتصـاد    پذیرتر شدن اقتصاد می هاي اجتماعی در کشور باعث آسیب پذیري آسیب
ایـن واقعیـت    دهنـدة  نشـان بوده است. این عدد  0.33ي مورد مطالعه ها سالران در این شاخص در ای

شـود اقتصـاد در    ضعف باعث می ي دارد. همین نقطهاست که اقتصاد ایران در زمینه اشتغال ضعف جد
  معرض خطر قرار بگیرد. 

پـذیري در   ین نقـاط آسـیب  تـر  ممهـ به واردات یکی از وابستگی . کاهش وابستگی به کاالهاي وارداتی. 5
 70ي گذشته چیزي قریب بـه  ها سالکه دستخوش نوسانات بسیاري قرار دارد. در  قتصاد است. جاییا

داده اسـت. ایـن    اي تشکیل می اي و سرمایه درصد از کاالهاي وارداتی کشور را کاالهاي واسطه 75تا 
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دلیل وابستگی تولید به مواد اولیـه   باشد، بهکشور در تولید توانمند  واقعیت بیانگر آن است که هر چقدر
شـود. کـاهش وابسـتگی بـه واردات یکـی از       هاي فراوانی در اقتصـاد مـی   وارداتی، دستخوش تالطم

  سازي اقتصاد است.  هاي اصلی در مقاوم سیاست
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  ی کشور یگذاري در ترکیب واردات کاال لزوم سیاست
  یت اقتصاد مقاومتیجهت تقو

  *پریسا یعقوبی منظري ،مهدي رضائی

  دهیکچ
باشد تا ضمن اینکه آسیب ناشـی از   يا گونه د بهیخارج با يایبه دن یوابستگ یمقاومتط اقتصاد یدر شرا 

شـور و  ک یب وارداتیکد تریابد. لذا بایش یشور نیز افزاکد یاختالل در واردات، به حداقل برسد، توان تول
جهت مدیریت واردات  را هاي الزم يگذار استیرد تا بتوان سیبات مورد مطالعه قرار گیکن تریاقالم مهم ا

اي، مواد خـام و   اي، واسطه ران از حیث سرمایهیا ییاالکب واردات یکتر ین مقاله به بررسیصورت داد. ا
 يهـا  افتهیپرداخته است.  1392سال  يب برایکن تریز اقالم عمده ایو ن 1388-92دوره  يمصرفی برا

 يدیه توان تولکبوده  یاز محصوالت یاتبیکاهش ترکران همراه با یاهش واردات اکدهد  یمقاله نشان م
ز کـ تمر يمصـرفی، دارا  ياالهاکه و یشور از منظر واردات مواد اولکن یدهد. همچن یاهش مکشور را ک
 ياالهـا کز یـ االهـا و ن کن دو گـروه  یشور از منظر اکوارداتی  یشتر وابستگیباشد و ب یم ییباال ییاالک

  باال است.  يو محصوالت با فناور ي، دامپروريشاورزک يها تی، به محصوالت حاصل از فعاليا واسطه
  یز محصوالت وارداتکب واردات، تمریک، تریاقتصاد مقاومت :ها واژهدیلک

  مقدمه  
 ید داخلیتول اییچه اندازه توانند و هرک یفا میا ينقش محور ید داخلی، توان تولیات اقتصاد مقاومتیدر ادب

صورت درهر کش یب یمل کند. اقتصاد یبیشتر باشد، اختالل در واردات کمتر اقتصاد ملی را دچار مشکل م
توان به دو گـروه   یرا م یبه محصوالت واردات ین وابستگیخارج وابسته خواهد بود. ا يایبه دن يا تا اندازه

بـه   ی. از بعـد وابسـتگ  يدیبه ملزومات تول یو وابستگ یبه محصوالت مصرف یرد: وابستگکم یعمده تقس
کلی کاالهـاي اساسـی بـراي    طـور  و دارو و به ایی، مربوط به مواد غذین وابستگی، اگر ایمصرف ياالهاک

ن یردن اک از به برطرفیقدر ن شود. هرچه ی یک تهدید جدي محسوب میزندگی باشد، براي اقتصاد مقاومت
  دشوارتر خواهد بود. یاقتصاد مقاومت يشتر باشد، اجرایخارج ب يایق دنیازها از طرین

ـ تول يو مواد خام برا يا و واسطه يا هیسرما ياالهاکازمند ید داخل نیگر، تولید يسواز  ـ ی باشـد.   ید م
                                                        

 1204خیابان کارگر شمالی، روبروي پارك اللـه، شـماره    -هاي بازرگانی علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش هیئتاعضاي  *
pyaghobi@gmail.com mehdirezai@gmail.com  
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 يا هیسـرما  ياالهـا که واردات یشور ما ایران، از ناحکه ناخالص هر کشوري نظیر یل سرمایکاز تش یبخش
 يشـورها که ناخـالص از  یل سـرما یکن بخـش از تشـ  یاگر ا ،يات اقتصادیاساس نظرگردد و بر ین میتأم

ران محدود است یشور اک يبرا ي. منابع ارز]1[شتر خواهد بود یب يآن بر رشد اقتصاد تأثیر شرفته باشد،یپ
ـ د تـا اول ن یم نمایتنظ يا گونه ب واردات خود را بهیکه ترکند ک یم مکح یو اقتصاد مقاومت ـ از بـه دن ی  يای

و  يا هیسـرما  ياالهـا که واردات کابد و دوم آنیاهش ک، مخصوصاً کاالهاي اساسی یخارج به مواد مصرف
ـ ه تـوان تول کـ م گردد یتنظ يا در دسترس به گونه يع ارزیه با توجه به منایو مواد اول يا واسطه د داخـل  ی

در  اي اي و واسـطه  تولید کاالهاي سرمایه يهاي اقتصاد مقاومتی، برا اساس سیاستابد. گرچه بریش یافزا
  رد.یگذاري الزم صورت پذ باید در سیاست داخل نیز

اي، مواد خـام و   اي، واسطه سرمایه ياالهاکی ایران از منظر یابتداء ترکیب واردات کاال در این مقاله،
ترین اقالم وارداتی ایـران در ایـن    چنین مهم . هم1گیرد ر مورد کنکاش قرار مییاخ يها مصرفی، طی سال

 1392در سـال   2شـده  بندي نظام تعرفه سیستم هماهنـگ  قهطب کدهاي شش رقمیاالها در سطح کنوع 
زم بـراي  هاي ال گذاري مورد مطالعه قرار گرفته است تا سیاست 1392بررسی خواهد شد. از این نظر سال 

سـر  د براساس آخرین وضعیت اقالم وارداتی کشور صورت گیرد و نواقص موجوتقویت اقتصاد مقاومتی بر
  هاي آتی از منظر ترکیب واردات رفع گردد.  هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتی براي سال یاستراه اجراي س

باشند کـه بـراي    یآالت و تجهیزات م نی نظیر ماشییکاالها ،3يا در مقاله، منظور از کاالهاي سرمایه
هستند که ، کاالها و محصوالتی 4يا گیرند. کاالهاي واسطه یساخت سایر محصوالت مورد استفاده قرار م

هـاي تولیـدي    ود در دیگر فعالیـت خ نوبه باشند، اما این محصوالت به یی یک فعالیت تولیدي میکاالي نها
هـاي   تولید توسط فعالیـت محصوالتی هستند که در مراحل اولیه  5روند. مواد خام یکار م عنوان نهاده به به

آیند و فرآوري بسیار کمی روي آنهـا   دست می مستقیم از طبیعت بهطور  روند و معموالً به یکار م تولیدي به
ی فرآیند تولیـد بـوده کـه توسـط     یی، محصوالت نهاییا کاالهاي نها 6گیرد. کاالهاي مصرفی یصورت م

 رند.یگ یی مورد استفاده قرار مینندگان نهاک مصرف

  رانیب واردات ایکتر .1
ي، مـواد خـام و مصـرفی    ا واسـطه  ي،ا سـرمایه  ياالهاکو واردات  ییاالکل واردات ک، ارزش 1در جدول 

                                                        
 Worldخام و مصرفی، از راهنماي بانک جهانی استفاده شده است:  اي، واسطه اي، ندي محصوالت به سرمایهب . براي طبقه1

Bank, World Integrated Trade Solution (WITS)  
2. Harmonized System Codes (HS) 3. Capital Goods 
 

4. Intermediate Goods 5. Raw Materials 
 

6. Consumer Goods 
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ر شده اسـت. سـتون   کذ 1ن دوره به قیمت جاريیا ير براین مقادیو متوسط ا 1388-92دوره  یشور طک
 یشـور طـ  ک ییاالکل واردات کاالها را از متوسط ارزش کز سهم متوسط ارزش واردات این گروه یسهم ن

  ند.ک یان میب یدوره مورد بررس یرا ط ن اقالمیز رشد اینشان داده و ستون رشد ن 1388-92 يها سال
  

   1388- 92دوره  یط ي و مواد خام ایرانا ي، واسطها و و واردات مصرفی، سرمایه ییاالکل واردات کارزش  .1 جدول
 ]2[) يارد دالر و جاریلی(م

 1392 1391 1390 1389 1388 شرح
  یمتوسط ط

92 -1388 

  سهم
 (درصد)

  نرخ رشد
 (درصد) 1388- 92 یط

 -3.0 27.4 15.6 13.6 13.8 18.1 17.1 15.3 اي سرمایه
 -1.9 35.0 19.9 17.5 19.4 21.8 21.8 18.9 اي واسطه

 -9.3 7.4 4.2 3.3 3.7 4.8 4.5 4.9 مواد خام
 -5.5 18.4 10.5 10.5 9.3 9.9 9.5 13.1 مصرفی

 11.0 11.8 6.7 4.6 7.3 7.2 11.6 3.0 االهاکسایر 
 -2.8 100.0 56.9 49.4 53.5 61.8 64.4 55.3 کل

   
اهش کـ شروع شد، اما زمان شـروع   1389شور از سال کل واردات کاهش در که کگردد  یمالحظه م

ـ بوده اسـت. دل  1390شور سال کاي و مواد خام  اي، واسطه مصرفی، سرمایه ياالهاکواردات  ـ ل آن ای ن ی
اي، مـواد خـام و مصـرفی قـرار      اي، واسـطه  سـرمایه  ياالهـا که در گروه ک یر اقالمیه واردات ساکاست 

ش یرغـم افـزا   یه علکبوده  يا گونه  هاهش بکآن  تأثیراهش نموده و کشروع به  1390رند، از سال یگ ینم
ل واردات کـ ، 1390بـه سـال    1389اي، مواد خام و مصرفی از سـال   اي، واسطه سرمایه ياالهاکواردات 

  افته است. یاهش کشور ک ییاالک
اي، مـواد خـام و مصـرفی     اي، واسطه سرمایه ياالهاکه متوسط رشد واردات کشود  یده میرو د نیا از

شـور،  ک ییاالکـ ل واردات کـ  يصد و بـرا در -5/5، -3/9، -9/1، -3ب یبه ترت 1388-92 يها سال یط
ر یات سـا افته است، اما واردیاهش کطور متوسط  ن دوره بهیا یدرصد بوده؛ لذا ارزش واردات آنها ط -8/2

 درصد).  11رده است (نرخ رشد کرشد  یدوره مورد بررس یمحصوالت ط
ـ نـد و ا ا داشـته  1388-92دوره  یاهش را طـ کـ ن یشـتر ی، بیواردات مواد خام و مصرف اهش را کـ ن ی

                                                        
حال این  هاي واردات کشور به قیمت جاري استفاده شده است. با این هاي مرتبط با واردات در این مقاله، از ارزش . در تحلیل1

ارزش واردات  ا متمرکز شـود. در مـواردي کـه خـود    ه ن نقص، بیشتر بر روي سهممقاله سعی کرده است که براي رفع ای
صورت دالري بررسی شده است و اینکه نرخ رشد  هاي اخیر و به اردات کشور در سالکه اطالعات واند، ازآنجا تحلیل گشته

طی این  ی آمریکافروشی محصوالت صنعت عدیل ارزش دالر، (نظیر شاخص عمدههاي ضمنی مناسب براي ت اندك شاخص
  شود. توجه وارد نمیي درخورا ها لطمه دوره زمانی محدود، ناچیز است، به این تحلیل
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ه مواد خام از یشور در تهک یه وابستگک صورت نیرد؛ بدک یمطلوب تلق یجهات، موضوع یتوان از برخ یم
 افته است. یاهش کخارج  يایدن

د یـ ن بخش تولیشود و بنابرا یه میدات داخل تهیشتر از تولیز بیاز نیمورد ن یمصرف ياالهاکن یهمچن
رده است؛ کدا یسوق پ یمصرف ياالهاکل آنها به یو تبد يا ه و واسطهیاول ياالهاک يسمت فرآور شور بهک
ـ ه اکگرفته  یپواردات را در ینیجانشاست یو مواد خام، س یمصرف ياالهاکران در رابطه با یا یعبارت به ن ی

  گردد.  یخود بررس يدر جا یستیموضوع با
ـ فعال يه براک يا و واسطه  يا هیسرما ياالهاکه ارزش واردات کگردد  ین مالحظه میهمچن  يهـا  تی

ـ غ رد بهکگونه قضاوت  نیتوان ا یم یلکطور افته است. بهیاهش کز یباشند ن یم يشور ضرورک يدیتول از ری
اي، مواد  اي، واسطه سرمایه ياالهاکشور و واردات کل واردات کباشند،  ینم يبند ه قابل طبقهک ییاالهاک

  ند.ا افتهیاهش ک یدوره مورد بررس یخام و مصرفی ط
-92دوره پـنج سـاله    یشور طـ کاي، مواد خام و مصرفی  اي، واسطه سرمایه ياالهاکمتوسط واردات 

ـ ترت به 1388 ـ لیم 5/10 ،2/4، 9/19، 6/15ب ی ـ و ا يمـت جـار  یارد دالر بـه ق ی ر یسـا  ين شـاخص بـرا  ی
ـ لیم 57و  7/6 ب در حـدود یترت به ییاالکل واردات کمحصوالت و  ارد دالر بـوده اسـت. متوسـط سـهم     ی

ـ ترت شـور بـه  ک ییاالکـ اي، مواد خام و مصرفی از واردات  اي، واسطه سرمایه ياالهاک ، 4/7، 35، 4/27ب ی
و  يا هیسـرما  ياالهـا کطـور متوسـط،    ن بـه یدرصد اسـت. بنـابرا   8/11ها االکر یسا يدرصد و برا 4/18

  شور دارند. کو مواد خام در واردات  یمصرف ياالهاکنسبت به  يشتری، سهم بيا واسطه
  

  
 ]2[(درصد)  1388- 92اي، مواد خام و مصرفی در واردات کاالیی ایران طی  اي، واسطه متوسط سهم کاالهاي سرمایه .1نمودار 

  
ـ   اي، واسطه سرمایه ياالهاک، سهم 2در جدول  االهـا از  کر ین سـا یاي، مواد خام و مصـرفی و همچن

ا را بـراي  هـ  ن سهمیآورده شده است. ستون رشد، نرخ رشد ا 1388-92دوره  يشور براک ییاالکواردات 

15.6 ;سرمایه اي

19.9 ;واسطه اي

4.2 ;خام

10.5 ;مصرفی

6.7 ;سایر
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شور ک ییاالکل واردات کاز  يا هیسرما ياالهاکدهد. نرخ رشد سهم  ینشان م یاله مورد بررسس دوره پنج
 3/29درصد به  6/26، از 1390تا سال  1389بوده و تنها از سال  یباً همواره نزولیتقر 1388-92دوره  یط

ن نوع یمانده است. سهم ا یباً ثابت باقیشور تقرک ییاالکاز واردات  يا واسطه ياالهاکافت. سهم یش یافزا
درصد بوده است. سهم  5/35، 1392و در سال درصد  3/33، 1380شور، در سال ک ییاالکاالها از واردات ک

نزولی داشته است. سهم این محصـوالت از واردات کـل    يشور روندک ییمواد خام نیز از واردات کل کاال
   رده است.کتنزل  1392درصد در سال  7/6درصد بود که به  8/8، در حدود 1388کشور در سال  ییکاال

  
 ]2[(درصد)  1380- 92 یشور طک ییاالکاي و مواد خام از واردات  اي، واسطه سهم محصوالت مصرفی، سرمایه .2جدول 

 (درصد) 1388-92 یمتوسط نرخ رشد ط 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 -0.3 27.4 25.7 29.3 26.6 27.7 اي سرمایه

 0.9 35.5 36.4 35.3 33.8 34.2 اي واسطه

 -6.8 6.7 6.9 7.7 7.0 8.8 مواد خام

 -2.8 21.2 17.3 16.1 14.7 23.8 مصرفی

 14.2 9.2 13.6 11.7 17.9 5.4 االهاکسایر 

 … 100 100 100 100 100 کل

  
روند افزایشی داشـته اسـت. سـهم     1389از سال  رانیا ییاالکل واردات کاز  یمصرف ياالهاکسهم 

ـ داشـته اسـت. سـهم ا    یدوره مورد بررسـ  یط یشیشور نیز روند افزاک ییاالکاالها در واردات کر یسا ن ی
د. یرسـ  1392و  1391 يها درصد در سال 2/9و  6/13ه به مقدار کدرصد بود  4/5، 1388االها در سال ک

ـ اي، مـواد خـام، مصـرفی و ن    اي، واسـطه  سرمایه ياالهاک، متوسط رشد سهم 2ن جدول یهمچن ر یز سـا ی
 2/14ا االهـ کدهد. سهم سـایر   ینشان م 1388-92 يها سال یشور را طک ییاالکمحصوالت از واردات 

درصد و  9/0اي حدود  واسطه ياالهاکصورت متوسط رشد داشته است. این نرخ رشد سهم براي  درصد به
  درصد است.  -8/6و  -3/0ترتیب  طور متوسط به اي و مواد خام به سرمایه ياالهاکبراي 
اي کـه بـراي تولیـد کشـور الزم و      سـرمایه  يالهـا اکاهش سـهم  کشود که  کلی مشاهده میطور به
االهـا الزم  ککه این نیـز بـراي تولیـد سـایر      ،اي واسطه ياالهاکاست، بسیار اندك بوده و سهم  يضرور
 ياالهـا کاي و یـا افـزایش کـم سـهم      سـرمایه  ياالهـا کقدري افزایش یافته است. کاهش سهم  ،است

 تـأثیر  ترسـد کـه بیشـتر تحـ     نظر می م از مثبت یا منفی، بهاالها، اعکاي و نیز تغییرات سهم سایر  واسطه
بیـان   2و  1در جـداول  » االهـا کسایر «بندي بوده و با نام  طبقه است که غیرقابل ییاالهاکافزایش سهم 

 اند. شده
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  1392کشور در سال  ي و مواد خاما ي، واسطها اقالم مهم وارداتی مصرفی، سرمایه. 2
از کـل   1392اي وارداتـی ایـران آورده شـده اسـت. در سـال       کاالهاي سرمایه، ده قلم عمده 3در جدول 

میلیارد دالر تشـکیل   7/3قلم عمده به ارزش  10درصد آن را این  27اي کشور،  واردات کاالهاي سرمایه
اي وارداتـی در ایـن    قلم سـرمایه  846میلیارد دالر به سایر اقالم از  9/9درصد مابقی به ارزش  73داده و 

ماشین آالت و وسایل مکانیکی، «  با نام 85و  84هاي  گردد که سرفصل یشود. مالحظه م مربوط می سال
هاي ضبط و پخـش صـوت و    هاي ضبط و پخش صوت، دستگاه دستگاهو قطعات آنها،  ادوات برقی، اجزا

قـالم  ، ترکیـب عمـده ا  HSبنـدي   از طبقـه » هـا  تصویر تلویزیون و اجزا و قطعات و متفرعات این دستگاه
تیـونر  «اند که از این بین، بیشترین سهم را کاالي  تشکیل داده 1392اي وارداتی ایران را در سال  سرمایه

  میلیون دالر داشته است.  836درصد و ارزش  2/6با » مخصوص انواع تلویزیون و رادیو
 

 ]2[ 1392اي وارداتی ایران در سال  اقالم عمده سرمایه .3جدول 

 ردیف
کد شش 

  H.Sرقمی 
  شرح

  ارزش
  (میلیون دالر)

سهم 
  (درصد)

  6.17  836  ویون و رادیزیونر مخصوص انواع تلویت  852990  1
  3.76  509  ها از نوع مورد استفاده در کوره زغال المپ  854511  2
  3.65  495  هاي مکانیکی ها و دستگاه سایر ماشین  847989  3
  2.42  328  ها تلمبه  841391  4
  2.30  311  رندهیشده با دستگاه گ کپارچهیفرستنده  يها دستگاه  852560  5
قابل حمل، به وزن حداکثر  يعدد يپرداز خودکار داده يها نیماش  847130  6

  پردازش يک واحد مرکزی يلوگرم، حداقل دارایک 10
292  2.15  

صدا،  ییا بسامدافزایل و ارسال یافت، تبدیدر يبرا ییها نیماش  851762  7
  ها دادهر یا سایر یتصو

258  1.90  

  1.65  224  خأل  يها تلمبه  841410  8
  1.62  220  روند یکار م زات مولد سرما بهیکه در تجه یکمپرسورها از انواع  841430  9
  1.46  199  ا مقوایساختن کاغذ  يها برا ن آالت و دستگاهیماش  843920  10

  27.09  3,672  اي وارداتی قلم عمده سرمایه 10جمع 
  72.91  9,883  اي واردات سایر اقالم سرمایه

  100  13,555  قلم) 846اي ( جمع کل واردات اقالم سرمایه
  

اي نشـان داده شـده اسـت. در سـال      ، ده قلم عمده وارداتی ایران از نوع کاالهاي واسطه4در جدول 
قلـم عمـده    10میلیارد دالر به این  8/5درصد آن به ارزش  33اي،  از کل واردات کاالهاي واسطه 1392



  235             ...  گذاري در ترکیب واردات کاالیی کشور  لزوم سیاست

 

قلـم کـاالي    1580میلیارد دالر مربوط به سایر اقالم از  8/11درصد مابقی به ارزش  67اختصاص دارد و 
 8/1بـا ارزش  » هاي جامد کنجاله و سایر آخال«شود. واردات  مربوط می 1392اي وارداتی در سال  واسطه

ي وارداتی ایـران بـوده و در رتبـه نخسـت     ا ترین محصول واسطه درصدي، عمده 10میلیارد دالر و سهم 
میلیون دالر  832با ارزش » از نیشکرقند و شکر «اي وارداتی کشور قرار گرفته است. کاالي  اقالم واسطه

اي وارداتـی   اي وارداتی قرار دارد. ترکیب این اقـالم واسـطه   درصد در رتبه دوم اقالم واسطه 8/4و سهم 
هـا و   نورد، شـمش، پلیمـر، کـک، سوپرفسـفات     شامل کنجاله، قند و نیشکر، روغن خام، محصوالت تخت

  باشد. ها می میله
  

 ]2[ 1392وارداتی ایران در سال اي  هي واسطاقالم عمده کاالها :4جدول 

 ردیف
کد شش 

  H.Sرقمی 
  شرح

 ارزش
  (میلیون دالر)

سهم 
  (درصد)

شکل  فشرده به هم ا بهیشده  خرد یجامد، حت يها ر آخالیکنجاله و سا  230400  1
  آید. دست می ا بهیکه از استخراج روغن سو  ا گلولهیحبه 

1,827  10.43  

، ییایمیا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیشکر یقند و شکر ن  170111  2
  حالت جامد از نیشکر. به

832  4.75  

  4.37  766  صمغ گرفته یروغن خام، حت  150710  3
  3.18  558  متریلیم 3ضخامت کمتر از  محصوالت تخت نورد به  720839  4
  2.78  487  شمش  720610  5
  1.97  345  پلیمرهاي قابل انبساط  390311  6
فشرده؛  هم به یا تورب، حتیت یینیسنگ، ل کک زغال مهیکک و ن  270400  7

  زغال قرع.
293  1.67  

  1.36  239  روغن خام  151211  8
  1.26  221  ها فسفاتسوپر  310310  9
  1.18  207  متریلیم 14قطر کمتر از  ره بهیدا یها با مقطع عرض میله  721391  10

  32.95  5,774  اي وارداتی قلم عمده واسطه 10جمع 
  67.05  11,751  اي واردات سایر اقالم واسطه

  100  17,525  قلم) 1580اي ( جمع کل واردات اقالم واسطه
  

از کل واردات مواد  1392، ده قلم مواد خام عمده وارداتی ایران آورده شده است. در سال 5در جدول 
قلم عمده اختصاص داشـته   10میلیارد دالر به این  6/2درصد از این نوع واردات به ارزش  79خام کشور، 

شـود.   اتـی مربـوط مـی   قلم مـواد خـام وارد   220میلیون دالر به سایر اقالم از  688درصد به ارزش  21و 
 1392درصد واردات مـواد خـام کشـور را در سـال      47میلیارد دالر در حدود  5/1با ارزش » بذر«واردات 
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درصـد   13میلیون دالر و سهم  415به ارزش » استخوان گوشت گاو از نوع بی«تشکیل داده و پس از آن 
  باشد. یتی ایران در مواد خام باال مگردد که تمرکز واردا می در جایگاه دوم قرار گرفته است. مالحظه

قلم عمده مواد خام وارداتی کشور شـامل بـذر، گوشـت گـاو      10شود ترکیب که مشاهده میطور همان
استخوان، شیره کائوچوي طبیعی، پنبه، توتون و تنباکو، تخم سـبزیجات، دانـه آفتـابگردان و کنجـد و      بی

  باشد. فشرده می هم آهن به سنگ
  

 ]2[ 1392اقالم عمده مواد خام وارداتی ایران در سال  .5جدول 

 ردیف
کد شش 

  H.Sرقمی 
  شرح

 ارزش
  (میلیون دالر)

 سهم
  (درصد)

  46.86  1,543  بذر  100510  1
  12.61  415  استخوان گوشت از نوع گاو، منجمد. از نوع بی  020230  2
  4.62  152  زهیش ولکانیپ ی، حتیعیطب يره کائوچویش  400110  3
  4.18  138  نزده. ا شانهینشده  یپنبه، حالج  520100  4
ده یا ساقه بریده یبرآن دور يها ا تمام برگی یتوتون و تنباکو که قسمت  240120  5

  باشد.
83  2.53  

  2.25  74  جاتیتخم سبز  120991  6
  1.68  55  شده.خرد یفتابگردان، حت آ  دانه  120600  7
  1.66  55  دانه کنجد  120740  8
  1.36  45  سایر کائوچوي طبیعی  400129  9
  1.33  44  فشرده هم آهن به سنگ  260112  10

  79.10  2,604  قلم عمده مواد خام وارداتی 10جمع 
  20.90  688  واردات سایر اقالم مواد خام
  100  3,293  قلم) 220جمع کل واردات اقالم مواد خام (

 
نشـان داده شـده اسـت. در     1392، ده قلم عمده محصول مصرفی وارداتی ایران در سال 6در جدول 

 10میلیـارد دالر بـه ایـن     7/6درصد آن به ارزش  64از کل واردات کاالهاي مصرفی کشور،  1392سال 
االي قلـم کـ   1039میلیارد دالر به سـایر اقـالم از    8/3درصد مابقی به ارزش  36قلم اختصاص داشته و 

آن است که همچون مـواد خـام وارداتـی، تمرکـز      دهندة نشانشود. این سهم  مصرفی وارداتی مربوط می
 22میلیـارد دالر و سـهم    3/2با ارزش » برنج«باشد. واردات  وارداتی ایران در محصوالت مصرفی باال می

ر قرار گرفته است. کـاالي  ترین قلم وارداتی ایران بوده و در رتبه نخست اقالم وارداتی کشو درصد، عمده
  درصد در رتبـه   4/13میلیارد دالر و سهم  4/1با ارزش ..» .وسایل نقلیه با حجم سیلندر بیشتر از«مصرفی 
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 ]2[1392اقالم عمده کاالهاي مصرفی وارداتی ایران در سال  .6جدول 

 ردیف
کد شش 

  H.Sرقمی 
  شرح

  ارزش
  (میلیون دالر)

سهم 
  (درصد)

  21.91  2,300  شده ا براقی یقلیص یشده حتدیسف ا برنج کاملیدشده یسف مهیبرنج ن  100630  1
مکعب اما از متر یسانت 1500شتر از یلندر بیوسایل نقلیه با حجم س  870323  2

  شتر نباشدیمکعب بمتر یسانت 3000
1,406  13.40  

  9.18  963  سایر داروها  300490  3
  6.91  725  ها سایر روغن  151190  4
  3.09  324  گرید يشده عرضه شده به نحوریتخم يشده) و چاریاه (تخمیس يچا  090240  5
  2.56  268  کره  040510  6
  2.15  225  رود. یکار م به يبار يها لیها و اتومب اتوبوس يکه برا یالستیک از انواع  401120  7
  1.81  190  موجدارریغ يا مقوایو جعبه، تاشو، از کاغذ  یکارتن، قوط  481920  8
  1.55  163  ها کیوتیب یر آنتیسا يدارو دارا  300420  9
  1.42  149  مکعبمتر یسانت 3000شتر از یلندر بیوسایل نقلیه با حجم س  870324  10

  63.96  6,714  قلم عمده مصرفی وارداتی 10جمع 
  36.04  3,782  واردات سایر اقالم مصرفی

  100  10,496  قلم) 1039جمع کل واردات اقالم مصرفی (
  

شود ترکیـب ایـن اقـالم مصـرفی شـامل       طورکه مشاهده می مصرفی وارداتی قرار دارد. هماندوم اقالم 
  باشد. می» ها بیوتیک برخی از داروها و آنتی«و » برخی از وسایل نقلیه«، »برخی از مواد غذایی«

  يریگ جهینت. 3
خـام و مصـرفی و سـهم    ي، مواد ا ي، واسطها در این مقاله، ابتدا وضعیت ایران در واردات کاالهاي سرمایه

از  بررسی شد. همچنین ترکیب ایـن محصـوالت   1388-92ی کشور براي دوره یآنها در واردات کل کاال
ی کشور رو بـه  یکه کل واردات کاال 1390مورد کنکاش قرار گرفت. از سال  1392ی در سال یحیث کاال

نیز از آن زمان کـاهش یافتنـد.    ي، مواد خام و مصرفیا ي، واسطها کاهش نهاده، واردات کاالهاي سرمایه
اي و نیز مواد خام براي تولیـد اهمیـت زیـادي دارد و کـاهش ایـن       اي و واسطه سرمایه ياالهاککاهش 

کند. دیده شد کـه   هاي اقتصاد مقاومتی را دچار مشکل می کاالها، بخش تولید کشور و لذا اجراي سیاست
عمده تمرکز دارد و واقعیت امر این اسـت کـه در    در چند محصول 1392مواد خام وارداتی ایران در سال 

چند سال گذشته تمرکز واردات مواد خام ایران در همین چند محصول بوده اسـت. مـواد خـام معمـوالً از     
دهد که بخش کشـاورزي و   شوند و ترکیب واردات کشور از این محصوالت نشان می طبیعت استخراج می

  دامپروري ایران نیاز به تقویت دارد.



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               238

 

ي نیاز است تا ضـمن تقویـت بخـش کشـاورزي بـراي تولیـد مـواد اولیـه         ا ز منظر کاالهاي واسطها
بهبود و توسعه یابد. همچنین ایران از منظر تولید مـواد  » ها روغن«هاي صنعتی ساخت  ، بخش»ها روغن«

م و وضعیت مناسبی دارد و همچنین با توجـه بـه وجـود نفـت خـا     » تولید آهن و فوالد«هاي  خام فعالیت
کشـور در وضـعیت مناسـبی قـرار     » ایییصنایع شیم«رسد خوراك  ینظر م صنایع پتروشیمی در کشور، به

صـنایع  «و » تولیـد آهـن و فـوالد   «گردد که برخـی از محصـوالت صـنعت     اما مالحظه می داشته باشند،
ایران دارند.  اي اي نیز در واردات محصوالت واسطه گردد و سهم عمده از دنیاي خارج تأمین می» ییشیمیا

گردد تا در برنامه ششم توسعه، براي تقویت اقتصاد ملی از منظـر اقتصـاد مقـاومتی، بهبـود      لذا توصیه می
  نظر قرار گیرد.مد ییصنایع آهن و فوالد، پتروشیمی و شیمیا

ی یدر رابطه با محصوالت مصرفی نیز ایران در برخی از کاالهاي این گروه داراي تمرکز وارداتی بـاال 
بـر   کنـد. عـالوه   یباشد که این وضعیت تقویت بخش کشاورزي و دامپروري کشور را دوباره گوشزد مـ  می

دارد و بخشی از منابع  ییازي، ایران به محصوالت تولیدي دارو وابستگی باالس محصوالت صنعت اتومبیل
صنایع با فناوري که صنعت داروسازي جزء  گردد. ازآنجا یارزي کشور به واردات این نوع محصوالت صرف م

باید در نظـر گرفتـه    هاي با فناوري باال، این مهم می هاي مرتبط با تقویت فعالیت باشد، در سیاست باال می
  گردد. یها جزء محصوالت اساسی زندگی محسوب م شود؛ ضمن اینکه محصوالت داروئی نظیر خوراکی

 -92ی کشـور طـی دوره   یات کـاال اي در وارد در این مقاله مالحظه گردید که سهم کاالهاي سرمایه
شور اندك بوده، ک ییاالکل واردات کاالها از کروندي کاهشی داشته، هرچند کاهش سهم این نوع  1388
حـال  ی نیز دریکه واردات کاال ی کشور درحالییاالها در واردات کاالکحال کاهش سهم این نوع هر ولی به

کنار کاهش قدرت ایران در واردات است. هنگامی کاهش توان تولیدي کشور در  دهندة نشانکاهش است، 
ي ا سـرمایه  ياالهـا کگردد، تمهیدات الزم براي واردات  ه کشور در واردات محصوالت دچار مشکل میک
ها، نظیر مشارکت خارجی، در  در دستور کار دولت قرار داشته باشد و یا اینکه از طریقی برخی سیاست یستیبا

  اي که کشور به آنها احتیاج بیشتري دارد، در داخل ایجاد گردد. سرمایه ياالهاکصنایع تولید 
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  ازي اقتصاد کالن ایرانس رین موانع مقاومت مفهوم اقتصاد مقاومتی و مهم
  *ینیکاحمد تش ،یانیبهاره عر

    دهیچک
رفت از  نذیري اقتصاد ایران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بروپ هدف اصلی مقاله تببین دالیل آسیب

ذیري اقتصاد در پ ـ توصیفی، ابعاد ناظر بر آسیب منظور با استفاده از روش تحلیلی باشد. براي این یآن م
ذیري بخش عرضه بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه نشـان داد  پ ثبات بازار و آسیب یتقاضاي بدو بعد 

اي اقتصاد مقاومتی) ریشـه در  ه امکان اجراي کامل سیاست ذیري اقتصاد (عدمپ ي از آسیبا بخش عمده
جملـۀ ایـن مشـکالت سـاختاري     نهادینـه شـده اسـت. از    مشکالت ساختاري دارد که در اقتصاد ایـران 

اپذیر عرضه (ساختار وابسته بـه واردات، سـاختار غیررقـابتی و پـایین بـودن      ن توان به ساختار انعطاف یم
ا) ه اي جهانی و تحریمه اي نفتی و قیمته پذیري از تکانهتأثیروکار ( ثبات کسب یو فضاي ب )وري هبهر

به درآمدهاي نفتی ین راهکارهاي اصالح ساختاري در کشور شامل: کاهش وابستگی تر مهماشاره کرد. 
گیـري از تـوان بخـش     هو بهـر  آفرینـی بیشـتر نهادهـاي مردمـی     نقش باسازي اقتصاد  قاوماز طریق م
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی از طریـق مـدیریت سیسـتم مالیـات؛     در اقتصاد،  خصوصی

اي بورس ه  تاده از ظرفیاتخاذ تدابیر الزم جهت تسهیل ورود مواد اولیۀ مورد نیاز تولیدکنندگان و استف
ریزي در راستاي رفع مشکل نقدینگی واحدهاي تولیدي با انتشار اوراق  ها؛ برنامه در تأمین مالی شرکت

اقتصادي و تجاري خصوصی؛ انجام مبادالت تجاري با واحد پول شـرکاي   مؤسساتمشارکت از طریق 
مـدي و اثربخشـی نهادهـاي    آکار کشورهاي طرف تجاري) و ارتقـاي تجاري (تسویۀ ریال با واحد پول 

  باشد. یوري م هعمومی و بهبود بهر
  رانیاقتصاد ا ـ  يساز ـ مقاوم یاقتصاد مقاومت  :ها واژهکلید

  مقدمه .1
ـ یطب منـابع  يبـاال  اریبس يهاتیظرف و هالیپتانس از رانیا شورک ـ یرزمیز ریذخـا  ،یع ـ ن ،ین  یانسـان  يروی

 يهـا لیپتانس از ياده است. نمونهیبدان بخش یگاه خاصیجا زیآن ن یکتیت ژئوپولیبرخوردار است و موقع
ـ لیم 12 ،یمزروعـ  یاراضـ  تارکه ونیلیم 20 از يبرخوردار ،یمیاقل طیشرا تنوع شامل ورکمذ  تـار که ونی

                                                        
هـاي بازرگـانی    ـ دانشـیار مؤسسـه مطالعـات و پـژوهش     هـاي بازرگـانی   عضو هیئت علمی مؤسسـه مطالعـات و پـژوهش    *

B_oryani2004@yahoo.com, Ahmadtashkini111@yahoo.com  
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ـ لیم 157 از شیب مرتع، تارکه ونیلیم 90 و جنگل ـ لیتر 34 و برداشـت  قابـل  خـام  نفـت  هکبشـ  اردی  ونی
ـ  منـابع  تـن  اردیلیم 57 از شیب وجود( یمعدن مواد میعظ ریذخا گاز، ریذخا عبکمترم  و) یاحتمـال  و یقطع
 و اروپـا  ا،یآس قاره سه یارتباط تیزکمر در شورک شدن واقع ،)یمعدن ماده نوع 68 حدود( یمعدن مواد تنوع
 بر بالغ لیتحص آزاد، يهاآب به یدسترس جنوب، ـ الشم یتیترانز يدورهایرک ریمس در قرارگرفتن قا،یآفر
ـ لیم 5/2 از يبرخـوردار  و شـور ک یدانشـگاه  مختلـف  مقـاطع  در دانشجو ونیلیم 3  لیالتحصـ فـارغ  ونی

 يمنـد  جهت بهره یمانع العادهفوق يهاتیمز نیا از مناسب يبرداربهره عدم هرچند. باشدیم یدانشگاه
ـ ا شورک) 1404 افق( ساله ستیب انداز چشم سند که است درحالی شور از مواهب آن بوده است. اینک  رانی
 و اسـت  ردهکـ  میترسـ  منطقـه  سـطح  در يورفنا و یعلم ،ياقتصاد اول گاهیجا با افتهی توسعه يشورک را
. اسـت  موجـود  يهـا لیپتانسـ  و تیظرف از يثرکحدا استفاده ازمندین یگاهیجا نیچن به یابیدست دیترد یب

ـ اکح انداز چشم سند در شده میترس اهداف با موجود وضع سهیمقا چنین هم  هکـ  دارد یافکشـ  وجـود  از تی
 يهااستیس 1392 ماه بهمن در اساس، نیبرا. باشد یم مستمر و جامع منظم، يزیربرنامه ازمندین آن حذف

ـ ظرف از يثرکحدا يبرداربهره ردکیرو با يرهبر معظم مقام توسط یمقاومت اقتصاد یلک  سرشـار  يهـا تی
 يهـا  اسـت یس. شـد  ابالغ یاسالم و یانقالب فرهنگ یبوم ياقتصاد يالگو بر یمبتن و مختلف يهاحوزه

ـ ک يهـا استیس ژهیوبه گذشته يهااستیس لیمکت و ادامه در یمقاومت اقتصاد یلک  قـانون  44 اصـل  یل
  :است اساسی سؤال دو به گویی پاسخ دنبال هب حاضر گزارش اساس براین. است یاساس

  چیست؟ مقاومتی اقتصاد کلی ايه سیاست اصلی جوهره .1 سؤال
  کدامند؟ ایران اقتصاد در مقاومتی اقتصاد با مرتبط ايه چالش رینت مهم .2 سؤال

  یمقاومت اقتصاد یلک يهااستیس جوهره .2
ـ  يمرزها مفهوم شدننگر مک ـ  يشـدن، اقتصـادها   یجهـان  واسـطه بـه  شـورها ک یمل  معـرض  در را یمل

ـ تن درهـم .. .و پول ه،یسرما ،یمال يبازارها امروزه. داده است قرار ياریبس یخارج و یداخل يها نوسان  دهی
 و مناطق گرید به یراحتبه تواندیم ياقتصاد منطقه ای شورک کی يهاتعادل عدم و اختالالت و است شده

 باشـد  ردهک هیتعب خود در يتريقو يهاانیبن و ساختارها هک يشورک راستا، نیدرا. ندک تیسرا شورهاک ای
 متنـوع،  يابزارها وجود ترساده انیب به. خواهد بود بلندمدت و تمدانیم در شیخو يبقا و یبالندگ به قادر

 يهـا  انـه کبروز ت واسطهبه ینندگکش انکام شورها،ک ياقتصاد ساختار درون در ریپذانعطاف و میخودتنظ
 توسـعه  درحال و افتهی توسعه يشورهاک سهیمقا نمونه عنوانبه. دهدیم اهشک شدتبه را ستمیس به وارده

ـ تن درهـم  شـدت به هکنیا با افتهی  توسعه يشورهاک. است مهم تیواقع نیا يایگو  يهـا انـه کت امـا  انـد دهی
 یتیوضـع  توسـعه  درحـال  يشـورها ک مقابل آورد، اما دریم بار به را خسارت حداقل آنها به وارده يزا برون

 اقتصاد در تیوضع نیا بارز نمونه. ندکیم وارد آنها بر توجه قابل يتأثیر مختلف يهاانهکت و دارند متفاوت
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 تـأثیر  ...و یجهـان  يهامتیق نوسان نفت، بازار از یناش يهاانهکت ه،کيا گونهبه است؛ مشاهده قابل رانیا
 یمقـاومت  اقتصـاد  اساس نیبرا. گذاردیم يبرجا رانیا ياقتصاد مختلف يهابخش بر یملموس و میمستق

 یخـارج  و یداخل نوسانات باشد قادر هک است ياگونهبه آن در شده هیتعب يارهاکسازو هک است ياقتصاد
 اقتصـاد  يهـا یخروجـ  نیتـر مهـم  اسـاس  نیبـرا . ندک یخنث و نترلک يادیز حد تا را وتقاضا عرضه طرف

  :است ریز شرحبه رمقاومیغ
ن یتـر مختلـف مهـم   يهـا انهکبودن در برابر ت نندهک: شیو خارج یداخل يهاانهکر در برابر تیپذضربه  .7

ه کـ اسـت   یم و متنـوع یخودتنظ يوجود ابزارها عدمز ینن امر یاست. علت ا یرمقاومتیچالش اقتصاد غ
 منجر به بروز حداقل خسارت شود.

ننـد در برابـر   کیه نمـ یر تعبیپذانعطاف يخود ابزارها ه در درونک ییاقتصادها: ارآمدکریو غ کرچابیغ  .8
 نند.کیعمل م کرچابیار منفعل و غیها بسانهکبروز ت

و  يوربهره يمحصول دارا کرمتنوع و تیغ ياقتصادها: نییپا يریپذقدرت رقابت يور و داراربهرهیغ   .9
 1باشند.ین مییپا يریپذقدرت رقابت

  رانیا در یمقاومت اقتصاد با مرتبط يهاچالش نیتر. مهم3
ـ بن در گرفتـه،  لکشـ  بلندمدت در هک است گونهنیا يساختار يهادهیپد یژگیو  رخنـه  رفتارهـا  و هـا انی
 بـه  یکـ مت و یمحصـول  کت ياقتصاد ایآ مثال طوربه. شوندینم اصالح یسادگ به مدتوتاهک در و نندک یم

بهره با دیتول نظام در ایآ باشد؟ مصون ینفت يهامیتحر ای و ینفت دیشد يهاانهکت مقابل در تواندیم نفت
 يبازارهـا  در حضور و يریپذرقابت انتظار توانیم خدمات و االهاک دیتول در باال يهانهیهز و نییپا يور
 نظـام  دنبـال به ارآمدک یمال و یپول نظام مستمر و مناسب یبانیپشت بدون توانیم ایآ داشت؟ را یالمللنیب

 بـه  یوابسـتگ  از را دولـت  بودجه اما ردکن اصالح را یاتیمال نظام توانیم ایآ بود؟ ارآمدک و کچاب يدیتول
 شاهد یول داد تداوم را يانحصار و بسته يساختارها توانیم ایآ رهاند؟ آن یانبساط آثار و نفت يدرآمدها

 مستمر بهبود برنامه ياجرا و نیتدو بدون توانیم ایآ بود؟ منصفانه يهامتیق و يوربهره ،ییاراک شیافزا
 است یافک ورکمذ اتکن رکبود؟ ذ نیبخوش یردولتیغ بخش توسعه و تیتقو به نسبت ارکو سبک يفضا
 شـرط  لـذا  و دارنـد  يساختار التکمش در شهیر رانیا اقتصاد يهاچالش عمده بخش مییبگو هکنیا يبرا
. است ساختارها اصالح) رانیا اقتصاد مستمر يسازمقاوم و( یمقاومت اقتصاد سمتبه تکحر يبرا ییربنایز

 ساختار اصالح يهااستیس نوع از يگذاراستیس ازمندین ساختارها اصالح هک داشت دیترد دینبا نیچنهم
 از دینبا دارند بلندمدت و مدتانیم تیماه غالباً هک ساختار اصالح يهااستیس نارک در است یهیبد. است

                                                        
 )1393سوري (. تشکینی و 1
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  .ردک غفلت زین ...و يارز ،يتجار ،یمال ،یپول يهااستیس چونهم ياقتصاد النک يهااستیس
 ازمنـد ین آن اصالح هک است یسردرگم الفک مثابه به رانیا اقتصاد معضالت هک است آن گرید تهکن
 هکـ  است آن رانیا اقتصاد دهیچیپ الفک از ییهامثال. است یاصل يهاسرنخ افتنی منظوربه ژهیو زکتمر

ـ  ادی تورم لیدال نیترمهم از یکی عنوانبه ینگینقد يباال رشد از النک سطح در سوکی از  امـا  شـود یم
 هیسـرما  ثابـت،  هیسـرما  نیمتـأ  يبـرا  ینگینقـد  مبـود ک از خرد سطح در يدیتول يهابنگاه گرید يازسو

 خصـوص  در سکپـارادو  نیا. برندیم نام دیتول بخش يهاچالش نیترمهم از یکی عنوانبه.. .و درگردش
 اسـت؟  هیتوج و نییتب قابل چگونه خرد سطح در یمال نیمتأ عدم و النک سطح در ینگینقد يباال حجم

ـ اخ يهـا دهـه  یط هک است آن گرید مثال دامند؟ک سکپارادو نیا رفع يبرا یمنطق يهااستیس و  در ری
ـ  ردنکـ  فـراهم  يبـرا  امـا  اسـت  شده تأکید شورک یرنفتیغ صادرات توسعه بر همواره النک سطح شیپ

 حـال . اسـت  نشده برداشته یمکمستح يها گام یخصوص بخش توسعه و تیتقو یعنی آن یاصل يازهاین
به دیبا یخصوص بخش تیتقو منظوربه ياپارچهکی و منسجم يهااستیس چه هک است آن یاساس سؤال

 یمل اقتصاد يریپذرقابت قدرت تیتقو موضوع شورک یاسناد باالدست براساس گرید مثال شود؟ گرفته ارک
 روز ينولـوژ کت و يور، فنـا یمال منابع جذب در دیبا را بدان یابیدست یاصل يازهاینشیپ از یکی هک است

 يامر نیچن تیتقو يبرا مرتبط يهابرنامه و هااستیس نیدامک هک است آن سؤال حال. ردک دنبال جهان
 رانیا اقتصاد يساختار يهاچالش نیترمهم ادامه در شد عنوان آنچه براساس 1شود؟ گرفته شیپ در دیبا

  ثبات بازار و   ی. تقاضاي ب1توان از دو بعد:  یذیري اقتصاد ایران را مپ آسیب .است شدهارائه 
  )1بخش عرضه بررسی کرد (نمودار  يریپذ بی. آس2

  
  ذیري اقتصاد ایرانپ ابعاد ناظر بر آسیب .1نمودار 

  : پژوهش حاضرمأخذ
                                                        

 . همان1

آسیب پذیري اقتصاد ایران

بخش عرضه 
آسیب پذیر

فضاي بی ثبات  
کسب وکار

تحریم ها تکانه هاي قیمت  
جهانی

تکانه هاي قیمتی  
نفت

ساختار  
انعطاف ناپذیر

بهره وري پایین و  
عوامل محوري  

تولید
ساختار  

غیررقابتی
ساختار وابسته  

به واردات

تقاضاي بی ثبات  
بازار

نوسانات  
هزینه هاي 

مصرف
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  ثبات بازار  یتقاضاي ب .1.3
از اجزاي مهم تقاضاي نهایی کاالها و خدمات (هزینۀ ناخالص داخلی) است. سطح مصرف ضمن مصرف 
فا یا يود اقتصادکدر رونق و ر يا نندهک نیینداز جامعه، نقش تعا از ارتباط تنگاتنگ با سطح پس يبرخوردار

ـ   یاي مصرفی خصوصی و دولتـی از هز ه ند. با این توصیف، سهم هزینهک یم در دورة  ینـۀ ناخـالص داخل
  ترسیم شده است. 2در نمودار  1390:2ـ1392:3زمانی

  

  
  ینۀ ناخالص داخلیاز هز یو دولت یخصوص یمصرف يها نهیسهم هز .2نمودار 
  هاي تحقیق بر اساس آمار بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران یافتهمأخذ: 

  
دولتی بوده است؛ در اي مصرفی بخش خصوصی بیش از بخش ه ، همواره سهم هزینه2طبق نمودار 

 10بخش خصوصـی در مقابـل متوسـط سـهم      یمصرف يها نهیدرصدي هز 48این ارتباط، متوسط سهم 
ننـدة نوسـانات   ک نیـی ست. این امر نشان از نقش تعا اي بخش دولتی گواهی بر این مدعاه درصدي هزینه

ـ  كمنظـور در  اي مصرفی بخش خصوصی در نوسانات تقاضاي کـل دارد. بـه  ه هزینه له، رونـد  ر مسـئ بهت
در نمـودار   1390:2ـ1392:3اي مصرفی (بخش خصوصی و دولتی) در دورة زمانی ه تغییرات فصلی هزینه

  ترسیم شده است. 3
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  یو دولت یخصوص یمصرف يها نهیروند تغییرات هز .3نمودار 

  هاي تحقیق بر اساس آمار بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران یافتهمأخذ: 
  

بوده است. نکتۀ قابل  ي) صعودیو دولت ی(خصوص یمصرف يها نهیم بر هزکنمودار، روند حابا توجه به 
 112513بخـش خصوصـی در مقابـل     يها نهیمیلیارد ریالی هز 490056توجه باالتر بودن دامنۀ تغییرات 

  برابر بخش دولتی بوده است).  4/4میلیارد ریالی بخش دولتی است (دامنۀ تغییرات بخش خصوصی 
اي مصرفی بخش خصوصی در تقاضاي کـل و ضـریب   ه درصدي هزینه 48توجه به متوسط سهم با 

وضوح مشخص است که خود یکـی   درصدي آن، اثر نوسانات این بخش بر تقاضاي کل به 0.22تغییرات 
  باشد.  یذیري اقتصاد ایران مپ از دالیل آسیب

  بخش عرضه يریپذ بیآس .2.3
ـ  2اپـذیر و  ن . ساختار انعطاف1دو بعد: ذیري بخش عرضه را باید از پ آسیب وکـار   ثبـات کسـب   ی. فضـاي ب

  بررسی کرد.

  اپذیرن ساختار انعطاف .1.2.3
ناپـذیري   ن دالیـل انعطـاف  یتر مهمجمله وري پایین از هساختار وابسته به واردات، ساختار غیررقابتی و بهر
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  شود. یآنها با تفصیل بیشتر ارائه مباشد که در ادامه هر یک از  یساختار بخش عرضه در اقتصاد ایران م
 ياالهـا ک ویژه به( یران به مصنوعات وارداتید اقتصاد ایشد یوابستگ. ساختار وابسته به واردات )الف
ـ ا یمـت جهـان  یش قیه افـزا کـ سبب شده اسـت   1)يا هیو سرما يا واسطه در  یمشـابه  تـأثیر االهـا،  کن ی

و  یلحاظ وزن هب ینۀ واردات اقالم اساسیگذارد. در این ارتباط، نگاهی به هز يجا  د داخل بهیتول يها نهیهز
  ).1تواند اطالعات مفیدي ارائه دهد (جدول  یم یارزش

  
  1389ـ1392میزان واردات (وزنی، ارزشی)  .1جدول 

  سال
  واردات

  قیمت هر تن کاالي وارداتی (تن / دالر)  ارزشی (میلیون دالر)  وزنی (هزار تن)
1389  45287  64364  2/1421  
1390  38307  61787  9/1612  
1391  39391  53348  3/1354  
1392  33568  49422  3/1472  

  محاسبات تحقیق برگرفته از آمار گمرك جمهوري اسالمی ایرانمأخذ:  
  

همواره تغییـرات ارزشـی واردات از تغییـرات وزنـی آن      1389ـ1392، طی دورة زمانی 1طبق جدول 
باشـد. واردات   است که به معناي افزایش متوسط قیمت کاالهاي وارداتی طی دوره مذکور می بیشتر بوده

(برحسـب دالر)   یلحـاظ ارزشـ   هدرصد و ب 8/14معادل  یلحاظ وزن به 1391نسبت به سال  1392در سال 
 1392در سال  یواردات يمت هر تن کاالین اساس، متوسط قیدرصد کاهش داشته است. بر ا 4/7معادل 

معناي  هدرصدي است که خود ب 7/8دهندة افزایش  ننشا 1391دالر رسید که نسبت به سال  3/1472ه ب
  تر شدن کاالهاي وارداتی است.  نگرا

ي) این امـر ضـمن وارد   ا کاالهاي واسطه ویژه بهبا توجه به وابستگی باالي اقتصاد به واردات کاالها (
  ذیري کشور افزوده است. پ اي جدي بر تولید داخلی بر آسیبه کردن آسیب

ـ گ ه بـا بهـره  کبازار است  یات سازمانیساختار بازار معرف خصوص .یررقابتیساختار غ )ب از آنهـا   يری
داران یگر، رابطۀ خریدکینندگان) با کدیان فروشندگان (تولیجمله رابطۀ مبازار از ين رابطۀ اجزاییان تعکام
ـ نهابازار و درداران و فروشندگان در یگر، رابطۀ خریدکیبا  ان فروشـندگان فعـال در بـازار و    یـ ت رابطـۀ م ی

تـوان انـدازة    یآن م  واسطۀ هه بکاز ابعاد مهم ساختار بازار است  یکیز، کفروشندگان بالقوه وجود دارد. تمر
ـ و  يانفراد يمختلف) را در بازارها يها ان بنگاهیم بازار میو نحوة تقس یرقابت و انحصار (چگونگ ل کـ ا ی

                                                        
 6/16و  1/62ترتیـب   به 1385ـ1391اي از کل واردات کشور طی دورة زمانی  اي و سرمایه . متوسط سهم کاالهاي واسطه1

 درصد بوده است. مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت. 
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از  یکـ یه کـ ز در بازارهـا وجـود دارد   کـ سـنجش تمر  يبـرا  يمتعـدد  يها شاخص 1رد.ک یبررساقتصاد 
 ۀه در دهـ کـ  اسـت رشـمن  یه ـ لندایز، شاخص هرفکان مفهوم تمریب يبرا ياربردکمهم و  يها شاخص
ـ ا از آن اسـتفاده شـد.  بـازار   يبند طبقه ي) براTFC( 2آمریکاون فدرال تجارت یسیمک ياز سو 1980 ن ی

ـ   ک(وارد يها اطالعات تمام بنگاهشاخص از  از مجمـوع مربـع سـهم     و نـد ک ینندگان) صـنعت اسـتفاده م
ـ ننـدگان) در صـنعت (  کها (وارد ره تمام بنگاهیار و غک يرویش، ن د، فرویتول يها اندازه دسـت   ا بـازار) بـه  ی

هـد. شـاخص   د یننده) به اندازه سـهم آن در بـازار وزن مـ   کن شاخص به هر بنگاه (واردیواقع، اد. دریآ یم
  شود: ف مییر تعریصورت ز هرشمن بیه ـ لندایهرف





N

i
iSHHI

1

2  

푆ننده)ک: مربع سهم بازار بنگاه (وارد 푖؛ام  
푁؛ا بازاریموجود در صنعت  يها : تعداد بنگاه  

    .است 3صورت جدول  ز بهین شاخص نیر مختلف ایمقاد رامونیپقضاوت  ةنحو
  

   آمریکارة ضدتراست یالعمل دا سکو ع زکاندازة تمر .2 جدول
  زکت تمریوضع  ندال یاندازة شاخص هرف  نحوة برخورد با ادغام

  )یز (رقابتکرمتمریغ  1000متر از ک  .است بالمانع ادغام
 واحد 100 از شتریب ندال رایشاخص هرف ادغام، اگر

  شود.یم برخورد ادغام با دهد، شیافزا
م یز مالکتمر  1800تا  1000ن یب

  ز)کمتمر مهی(ن
 شیافزا ازیامت 50 از شتریب ندال رایهرف شاخص ادغام، اگر

  شود.یم برخورد ادغام با دهد
  ز (انحصار)کمتمر  1800 يباال

  )1382( ی، بخشی: لطفعلمأخذ
  

ـ  يانحصار (اعم از بازارهـا  يرضروریغ يها گسترش ـ  یداخل اهش کـ ) در اقتصـاد، موجـب   یو واردات
ه کـ شـود. ضـمن آن   یدر اقتصـاد مـ   يور ن بهـره ینۀ منابع) و بنابرایبه صیح و تخصینش صحی(چ ییاراک
ـ دل االها (بهکت یفیکبر  يتواند با اثرگذار یم ـ ان تحمکـ در بـازار و ام  يننـدة انحصـار  کدیل وجـود تول ی ل ی
ـ  يها در عرصه یمحصوالت داخل يریپذ ننده) از قدرت رقابتک نظر به مصرفمورد يها متیق ـ  نیب  یالملل
  آورده شده است.  3ب در جدول یترت اقالم به یبرخ یواردات يز بازارهاکف، درجۀ تمریتوص نیاهد. با اکب

                                                        
  ).1389. حسینی و پرمه (1

2. Trade Federal Commission 
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  1393:05 رشمن):یه ـ  ندالیاقالم (شاخص هرف یبرخ یساختار بازار واردات. 3 جدول

  ساختار  شاخص  اقالم
  یارزش  يمقدار  یواردات يمباد  بازار

، یه، امارات متحده عربیکس، تریهندوستان، سوئ  زکمتمر مهین  2/1740  4/1772  نجالهکانواع 
  ل، انگلستان.ین، برزیهلند، آرژانت

  ه. یکل، تری، برزیامارات متحده عرب  ز کمتمر  6/4329  6/4140  گوشت مرغ
  ل.یبرز  زکمتمر  10000  10000  گوشت گوساله
  ا، ارمنستان.ی، استرالیامارات متحده عرب  زکمتمر      گوشت گوسفند

وزلند، فرانسه، هلند، یه، نیک، تریامارات متحده عرب  زکمتمر  8/4277  7/3689  کرخشیش
  ش، آلمان، انگلستان.یس، اتریسوئ

)، یدرصد ارزش 7/83و  یدرصد وزن 6/75هندوستان (  زکمتمر  7/7121  4/5947  برنج
ن، منطقۀ ی، چیستان، امارات متحده عربکلند، پایتا

  پرتغال.  ه،یکتر  آزاد چابهار،
  محاسبات تحقیق برگرفته از آمار گمرك جمهوري اسالمی ایرانمأخذ: 
  

اي هـ  شود که ساختار بازار وارداتی انـواع کاالهـاي اساسـی و نهـاده     ی، مشاهده م4با توجه به جدول 
اصلی تولید در اقتصاد ایران متمرکز (انحصاري) است، ضمن آنکه مبادي وارداتی نیز محدود است کـه بـا   

اي هـ  اي اقتصـادي) و احتمـال بـروز تکانـه    هـ  حاکم بر اقتصاد ایران (تشدید تحریمتوجه به شرایط فعلی 
  مراه خواهد داشت. ه خارجی در کشورهاي طرف مبادله، مشکالت شدیدي براي اقتصاد ایران به

ـ مهـم در ارز  ياه اریاز مع یکید یکل عوامل تول يور هشاخص بهر .دیل عوامل تولکن ییپا يور بهره )ج  یابی
 يور هش بهـر یا افزایشتر و ید بیعوامل تول يریق بکارگیش محصول کل از طریمحصول کل است. افزاش یافزا

 يا نـه یهز يد و فشـارها یعوامل تول یابیت منابع، کمیل محدودیدل هحال، ب نیباشد. باا یر میپذ ند امکایعوامل تول
ـ امواجه خواهد بود، ازل کمحور در بلندمدت با مش هعوامل، رشد نهاد يریکارگ هد بیاز تشد یناش رو، توجـه بـه    نی

وري کـل عوامـل تولیـد در اقتصـاد      هباشد. میانگین بهـر  یر میناپذ اجتناب یل عوامل، ضرورتک يور بهره يارتقا
  ترسیم شده است. 4در نمودار  1970ـ2011ایران و کشورهاي منتخب در دورة زمانی 

کمتـر از تمـامی    1970ــ 2011هـاي   الوري ایران طی س ، میانگین رشد شاخص بهره4طبق نمودار 
بیان دیگر، به نسبت سایر کشورهاي نمونه، در اقتصاد ایـران دسـتیابی بـه     باشد. به کشورهاي منتخب می

کارگیري عوامـل تولیـد بیشـتر و تـورم      اي بیشتر از ناحیۀ به سطوح باالتر رشد مساوي با فشارهاي هزینه
    1باشد. ناشی از آن می

                                                        
توان به شدت باالي انرژي در کشور ایران در مقایسه با سایر  وري کل عوامل تولید، می از جمله مصادیق پایین بودن بهره. 1

لحاظ برابري قدرت خرید در سال کشورها و مناطق مختلف جهان اشاره کرد. در این ارتباط، شدت مصرف انرژي ایران به
است که به نوبۀ خود نشان از شدت باالي مصرف انرژي در ایران دارد. بوده  2/115و متوسط جهان  6/176معادل  2011

 .1391مأخذ: ترازنامۀ انرژي سال 
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  1970ـ2011وري کل عوامل تولید در ایران و کشورهاي منتخب  هن بهرمیانگی .4نمودار 

  )APOوري ( لمللی بهرها سازمان بینماخذ: 
  
 يا گلخانه يه باوجود فضاکعوامل در اقتصاد باعث شده است  يور ن بودن سطح بهرهییمجموع، پادر

ـ بخش تولار کآش يها ارانهیو  يپنهان انرژ يها ارانهی ، يتجار يها تی(اعم از حما شـور) همچنـان   ک يدی
ـ شورها باالتر باشد. تحت اکد محصوالت کشور از اغلب یتمام شده تول يبها ط تـوان رقابـت در   ین شـرا ی

رود.  یشمار م هذیري اقتصاد ایران بپ ها وجود ندارد و خود یکی از دالیل آسیب بنگاه يبرا یالملل نیعرصه ب
اي کلـی اقتصـاد   هـ  اي اصـلی سیاسـت  هـ  مؤلفـه عنوان یکـی از   ه(ب يور بهره يروي، توجه به ارتقا نبدی

اي تولید و انتقال تابع تولیـد  ه وري از طریق کاهش هزینه هت است. ارتقاي بهریز اهمئار حایمقاومتی) بس
وري بـا افـزایش    هشود. در واقع، رشـد بهـر   یبه سمت باال، موجب انتقال منحنی عرضه به سمت راست م

ـ ها در بازارهاي داخلـی، زمینـه را بـراي تخف    بتی بنگاهذیري و قدرت رقاپ انعطاف ف شـتاب رشـد سـطح    ی
  پذیري محصوالت تولید داخل فراهم کرده است.  تا و بنابراین افزایش رقابه قیمت یعموم

  وکار ثبات کسب یفضاي ب .2.2.3
اي جهـانی و  هـ  اي قیمـت ه  هتکان اي قیمتی نفته توان از سه جنبۀ تکانه یوکار را م ثبات کسب یفضاي ب
  ا بررسی کرد که در ادامه به هر یک از این موارد پرداخته شده است.ه تحریم

ـ  از وابستگی بیش اي قیمتی نفت.ه تکانه )الف دلیـل   هحد اقتصاد ایران به درآمدهاي حاصل از نفـت (ب
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ـ   ه زا بودن قیمت نفت و ورود تکانه نبرو بودجـه  بـودن   یاي ناشی از نوسانات قیمت نفت بـه اقتصـاد)؛ نفت
اي هـ  کارگیري تمامی ظرفیت هبودجۀ دولت) و عدم ب يدر درآمدها ینفت يدولت (باال بودن سهم درآمدها

خـود سـبب    نوبـۀ  را فراهم آورده اسـت. ایـن امـر بـه     ذیري اقتصادپ موجود، موجبات افزایش درجۀ آسیب
راسـتاي بررسـی وابسـتگی    ثباتی اقتصاد کشور شده است. در  دنبال آن بی هناپایداري درآمدهاي دولت و ب

 4در جدول  1389ـ1392:3اي ه درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتی، ترکیب درآمدها و سهم آنها در سال
  آورده شده است.

  

  ترکیب و سهم درآمدهاي دولت (میلیارد ریال ـ درصد) .4جدول 
 سایر درآمدها   درآمد مالیاتی   درآمد نفت   درآمدها  سال

1389 820068.2 434485.5  
)53( 

284527.9  
)7/34( 

101054.8  
)3/12( 

1390  1114379  568277.1 
)51(  

359451.5 
)3/32(  

186650.4 
)7/16(  

1391  996724.6 425526.5  
)7/42( 

395166.7  
)6/39( 

176031.4  
)7/17( 

1392:3  796665 346015.4  
)4/43( 

314904.1  
)5/39( 

135745.5  
)17( 

  15.9  5/36  5/47  ن دورهیانگیم
  بانک مرکزي ج.ا.امأخذ: 
  

درصد درآمدهاي دولت از محـل صـادرات    7/47طور متوسط  ه، در دورة مورد بررسی ب4طبق جدول 
درصد از محل مالیات تأمین شده است. با توجه به اثرپذیري بـاالي قیمـت جهـانی نفـت از      5/36نفت و 

رود. ضـمن آنکـه، همـواره     یشمار نمـ  همطمئنی بلمللی، درآمد نفت براي ایران درآمد ا تغییرات شرایط بین
ـ  حصولی (متکی بر منابع طبیعـی) بـا آسـیب   م اقتصادهاي تک هـاي ناشـی از نوسـانات تصـادفی،      يذیرپ

لمللـی مواجـه هسـتند کـه نمونـۀ بـارز آن       ا اي بـین ه دار اعمال شده از سوي ائتالف غیرتصادفی یا هدف
  رشد اقتصادي اثر گذارده است. شدت بر  هاي نفتی علیه کشور است که به تحریم

بودن بودجه دولت نیز باید گفت که تزریق درآمدهاي نفتی در بودجۀ عمومی دولت،  یدر ارتباط با نفت
ـ   ـ   یاقتصاد را با مشکالت تغییرپذیري قیمت نفت و درآمدهاي نفتی مواجـه م کـه در   صـورت  ایـن   هکنـد. ب

را  آن نتفع ساختن عموم مردم از این موهبـت الهـی  ا با هدف مه اي افزایش درآمدهاي نفتی، دولته زمان
مقابـل  تی را به بانک مرکزي بفروشد و درمنظور، دولت باید دالرهاي نف این کنند. براي یدر بودجه هزینه م

این، بـر  ش پایۀ پولی و ضریب نقدینگی و درنتیجه تورم اسـت. عـالوه  ریال دریافت کند که پیامد آن افزای
شرایط، یک راه براي ممانعت از رشد نقدینگی  یابد. دراین یمرکزي نیز افزایش مهاي بانک  یخالص دارای
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منظور خرید ارزهاي بانک مرکزي توسط واردکننـدگان خصوصـی و دولتـی) و     هو تورم، افزایش واردات (ب
توان گفت، تورم ناشی از تبدیل درآمدهاي ارزي حاصل از نفـت بـه    یروي م نکاهش پایۀ پولی است. بدی

دنبال آن کاهش تولیدات داخلی از تبعات وابستگی اقتصـاد   هرویه و ب یملی، بیماري هلندي، واردات بپول 
  ارائه شده است. 5در جدول  1391ـ1393اي ه باشد. منابع نفتی در قوانین بودجۀ سال یبه منابع نفتی م

  
  ال)یارد ریلی(م 1391ـ1393ن بودجه یدر قوان یمنابع نفت .5جدول 

 1393رشد   )3(1393  )2(1392  )1(1391  عنوان
  )4(1392به 

  6/22  752903  614347  665806  )210101ف یمنابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام (رد
مناطق محروم و  يدو درصد صادرات نفت خام برا

  )210109ف یز (ردیخ نفت
17802  22310  25090  5/12  

  ــ    0  10000  )310309ف ی(رد يره ارزیبرداشت از حساب ذخ
    75000  0  74037   يرة ارزیز به حساب ذخیمازاد درآمد نفت قبل از وار

  4/21  852993  702857  767645  جمع استفاده از منابع نفت در بودجه
  ـ6/23  19/32  15/42  62/59  ارد دالر)یلیجمع استفاده از منابع نفت در بودجه (م

  1/8  26500  24506  12876  ال)ینرخ ارز (دالر / ر
  3/0  2111659  2104382  1442699  ها فیدر رد یبودجه عموممنابع 
ف واردات اضافه بر ی(با احتساب رد یمنابع بودجه عموم
و مازاد درآمد نفت و منابع  ینفت يها رقم بودجه فرآورده

  ها) مندرج در تبصره

  ـ3/9  2186659  2410710  1516736

  ـ9/8  39  8/42  6/50  بودجه به نفت یدرصد وابستگ
  )1392مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه ( يها پژوهشز ک): مر2) و (1(  مأخذ: 

  )1393مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه ( يها پژوهشز ک): مر3(   
 ): محاسبات محقق4(  
  

ـ لحـاظ ر  بـه  1392نسبت به سال  1393زان استفاده از منابع نفت در بودجۀ سال یطبق جدول، م  یالی
   1اهش داشته است.کدرصد  6/23 يلحاظ ارز ش و بهیفزادرصد ا 4/21

                                                        
رغم وابستگی باالي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتی و سهم باالي منـابع نفتـی در بودجـۀ     . باید گفت که به1

باط، شاخص حکمرانی منابع گواهی بر این باشد. در این ارت دولت، نحوة مدیریت این منابع در ایران مناسب نمی
ن کیفیت حکمرانی در بخش نفت، گاز و معدن است که ساالنه بـراي  تر، این شاخص مبی طور دقیقمدعاست. به

کلیـدي حکمرانـی    مؤلفـۀ  4گیرد. شاخص مذکور، کیفیـت   بندي آنها قرار می کشور محاسبه و مبناي رتبه 58
محیطـی را   سـازي زیسـت   دهی؛ کنترل کیفیـت و فعـال   هاي گزارش مشتمل بر تنظیمات نهادي و قانونی؛ رویه

فاده در این در شاخص مذکور حاوي اطالعات مربوط به سه سـازوکار خـاص مـورد اسـت    بر کند. عالوه ارزیابی می
هـاي درآمـدي    هاي منابع طبیعـی و انتقـال   هاي دولتی، صندوق معدنی یعنی شرکتحکمرانی نفت، گاز و مواد

ام ایران دارد کـه  53نشان از جایگاه  2013باشد. نگاهی به شاخص مذکور در اقتصاد ایران براي سال  محلی می
  باشد.  معناي عدم مدیریت مناسب منابع مذکور در کشور می به

Source: Revenue Watch Institute (2013), Resource Governance Index 
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مجموع، وفور منابع طبیعی، مدیریت و فروش نفت توسط دولت و تزریـق منـابع حاصـل از آن بـه     در
حصر اندازة دولت و حضور آن در تمامی ارکان اقتصـادي کشـور و   و حد یاقتصاد کشور، موجبات افزایش ب

ارایی ایران را فراهم آورده است که ماحصل آن کـاهش کـ  اي فعالیت بخش خصوصی در ه کاهش عرصه
  اي درآمدي موجود در کشور است.ه استفاده از تمامی ظرفیت اقتصادي و عدم

از بـروز  س تواند زمینه یهرگونه تغییر ناگهانی در ساختارهاي تولید م. اي جهانیه اي قیمته تکانه )ب
ا هـ  تـرین ایـن تکانـه    هذیري اقتصاد باشد. از عمدپ یبو بنابراین افزایش درجۀ آس  هنوسانات قیمتی گسترد

 5 ياي اصلی تولید همچون گندم، کنجالۀ سویا و ذرت (نمودارهاه مت جهانی نهادهیش قیتوان به افزا یم
  ) اشاره کرد. 7 یال

  

  
  گندم یو داخل یجهان يها متیروند ق .5نمودار 

  هاي داخلی: شرکت پشتیبانی امور دام و قیمت www.indexmundi.comهاي جهانی  قیمت  مأخذ:
  

ـ  یگندم، ق یمت داخلیم بر قکحا  اهندةکرغم روند  طبق نمودار، به نـده  یفزا يگنـدم رونـد   یمـت داخل
ـ ن تغیانگین روند همچنان وجود داشته است (میا یمورد بررس  دورة يداشته است و تا انتها رات ماهانـۀ  یی

ـ ل ایاز دال یکی). یداخل يها متیق يدرصد 3.2ن یانگیـ درصد در مقابل م0.06 یمت جهانیق ن امـر را  ی
) 1389ا (آذرمـاه  هـ  ارانهیردن کقانون هدفمند  يگندم پس از اجرا ینید تضمیش نرخ خریتوان به افزا  یم

 ن محصول نسبت داد. ید ایردن تولکصرفه  به  منظور مقرون به
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  امور دام یبانیت پشتک: شریداخل يها متیو ق www.indexmundi.com یجهان يها متیق  مأخذ: 

  اینجاله سوک یو داخل یجهان يها متیروند ق .6نمودار 
  

ف ین توصـ یبوده است با ا يا صعودیسو  نجالۀک یو داخل یجهان يها متیم بر قکحا یلکطبق نمودار، روند 
ـ ن تغیانگیارتباط، من یبوده است. در ا یخارج يها متیش از قیمراتب ب به یمت داخلیش قیه آهنگ افزاک رات یی

    ست.ا ن ادعایبر ا یگواه یداخل يها متیق يدرصد 3.8در مقابل  یمت جهانیق يدرصد 0.36ماهانۀ 
باشد؛ این درحـالی   هاي جهانی ذرت در دورة مورد بررسی نزولی می روند حاکم بر قیمت  طبق نمودار،

ت (میانگین تغییرات ماهانۀ قیمت خارجی هاي داخلی صعودي اس  است که روند مذکور در ارتباط با قیمت
  هاي داخلی). درصدي تغییرات ماهانۀ قیمت 2.6ـ درصد در مقابل میانگین 1

هـاي   هـاي داخلـی از کـاهش قیمـت     تبعیت قیمت ، عدم5ـ7توجه در خصوص نمودارهاي  نکتۀ قابل
  ین کرد:توان در قالب موارد زیر تبی  ترین دالیل آن را می جهانی است که برخی از مهم

  شـده تولیـدات    هاي ناشی از آن در قیمت تمـام  انجام بخشی از خریدها در دوران گرانی و انتقال هزینه
نحـو   اي در کـل واردات بـه   اي و واسـطه  واسـطه سـهم غالـب کاالهـاي سـرمایه      این مسئله بـه  فعلی.

 اندازد.   می تأخیر مندي از منافع کاهش قیمت در تولیدات نهایی را به تري امکان بهره پررنگ
 هاي تجاري به حفظ کاالهاي خریداري شده در انبـار و فـروش آن در شـرایط     ترجیح واردکنندگان و شرکت

 آید.   ها پدید می طریق امکان کاهش سطح عرضه و ممانعت از کاهش قیمت ازاین ها. افزایش قیمت
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  امور دام یبانیپشتت ک: شریداخل يها متیو ق www.indexmundi.com یجهان يها متیق  مأخذ: 

  ذرت یو داخل یجهان يها متیروند ق .7نمودار 
  

 یحتها،  ع) و تعدد واسطهیتوز يها ن (حلقهیمنظام تأ يها ییجه نارساین. در نتیمره تأیزنج يها یینارسا 
اهش مواجـه شـود،   کـ بـا   یفروشـ  عمده يتبع آن شاخص بها هو ب یواردات ياالهاک ياگر شاخص بها

 ست. یر نیپذ انکمت امیاهش قکاز مواهب  يان برخوردارکام
  شده  تمام ير تجارت، موجب افزایش بهایردن مسک یا با طوالنه این محدودیت ا.ه اعمال تحریم تأثیر

 شود. یم یواردات ياالهاک يها در بها متیاهش قکرنگ شدن اثر  مکو  یاالها و خدمات وارداتک
  ترسیم شده است.   8اي اقتصادي بر پیکرة اقتصاد در نمودار ه اي اثرگذاري تحریمه کانال ا.ه تحریم ج)

هـاي   هاي اقتصادي از طریق کاهش درآمدهاي ارزي (بواسطۀ محدودیت طبق نمودار، تشدید تحریم
هاي نفتی)؛ افزایش مخارج دولت؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد و مشکالت مرتبط با نقـل   ناشی از تحریم

  گذارد. هاي تأمین مالی بر پیکرة اقتصاد اثر می و چالش و انتقاالت پولی و کاالیی
      بـودن بودجـۀ دولـت، کـاهش      با توجه به وابستگی باالي اقتصاد ایـران بـه درآمـدهاي نفتـی و نفتـی

درآمدهاي ارزي تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد. در واقع، کاهش این درآمدها با کاهش ارزش پول 
تر شدن نسبی کاالهـاي بـا ضـریب بـاالي وابسـتگی و درنتیجـه        انملی (افزایش قیمت ارز) سبب گر

دیگر با افزایش هزینۀ واردات سـبب افـزایش هزینـۀ     شود. ازسوي کاهش تولید این گروه از کاالها می
 شود که پیامد آن افزایش تورم و کاهش تولید است.  تولید می
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آثار تشدید تحریم ها 
 بر اقتصاد کشور

کاهش 
درآمدهاي  
 ارزي کشور

کاهش ارزش 
 پول ملی

گران شدن کاالهاي با ضریب وابستگی تولید 
 باال

افزایش هزینه تولیدافزایش هزینه واردات

کاهش تولید بوی ژه در 
کاالهاي با ضریب باالي 

 وابستگی
افزایش تورم

افزایش مخارج 
  دولت

 کسري بودجۀ دولت

افزایش نااطمینانی  
 در اقتصاد

افزایش مخاطرة  
 سرمایه گذاري

 کاهش سرمایه گذاري

خروج منابع از بخش هاي 
 موازي  مولد به بازارهاي

( دارایی هاي داراي ارزش 
 ذاتی) 

افزایش هزینه تأمین مالی

محرومیت نظام بانکی و بانک مرکزي 
افزایش هزینه هاي مبادالتی محدودیت هاي نقل و انتقال پولیاز خدمات شبکه سراسري بین المللی

  ( افزایش محدودیت در بخش تجاري) 
  اي تحقیق حاضره یافته مأخذ:

  اي اثرگذاري تحریم بر پیکرة اقتصاده کانال .8نمودار 
  

 ها (تورم) و افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملـی) موجـب افـزایش     افزایش سطح عمومی قیمت
شود. این افزایش در کنار کاهش درآمدهاي ارزي و ریالی (مالیـاتی) دولـت موجبـات     مخارج دولت می

آورد. در این ارتباط، نحوة تأمین مالی کسري بودجـۀ دولـت نقـش     افزایش کسري بودجه را فراهم می
 کند.  بسزایی در اقتصاد ایفا می

ا (تورم) و افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی) موجـب افـزایش   ه افزایش سطح عمومی قیمت
شود. این افزایش در کنار کـاهش درآمـدهاي ارزي و ریـالی (مالیـاتی) دولـت موجبـات        یمخارج دولت م

تـأمین مـالی کسـري بودجـۀ دولـت نقـش       آورد. در این ارتباط، نحوة  یافزایش کسري بودجه را فراهم م
 منـابع  تمـامی  تأمین بر مبنی رغم تأکید قانون هدفمندي هب 1391کند. در سال  یبسزایی در اقتصاد ایفا م

قانون،  با مرتبط خدمات و کاالها و انرژي ايه حامل قیمت افزایش محل از قانون اجراي براي الزم مالی
 درصـد  11دولـت؛  عمـومی  بودجـه  محـل  از درصـد  7/22صـورت   هب منابع سایر از آن درصد 50 از بیش

مرکـزي   بانـک  منـابع  محل از درصد 6/17گازي و  میعانات و خام تنف فروش محل از مستقیم صورت هب
 1شده است. ین مالیتأم

 افـزایش  بـا ) مرکزي بانک از استقراض( مرکزي بانک منابع محل از دولت بودجه کسري مالی تأمین

                                                        
 )1391( نیک موسوي سیدهادي و شعله پرمهر، . باقري1
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کند که این امر هـم سـبب    یم فراهم را تورم تشدید نتیجه در و نقدینگی رشد افزایش موجبات پولی پایۀ
  شود. یاي جهانی مه پذیري در عرصه تکاهش تولیدات داخلی و رقاب

 گذاري از یک سو  هاي سرمایه هاي اقتصادي با کاستن از جذابیت یافزایش نااطمینان  
 ـ     يگذار هسرمای کـه ماحصـل آن کـاهش تولیـد اسـت.       دهـد  ی(اعم از داخلی و خـارجی) را کـاهش م

..) منـابع را  .هاي با ارزش ذاتی (همچـون طـال و ارز و   یدلیل افزایش جذابیت بازار دارای هدیگر، ب ازسوي
ـ    سـ  به اي تـأمین مـالی (کـاهش    هـ  کنـد کـه پیامـد آن افـزایش هزینـه      یمت ایـن بازارهـا سـرازیر م

  هاي مولد) و در نیتجه کاهش تولید است.  يگذار هسرمای
      لمللـی،  ا تحریم نظام بانکی و بانک مرکزي بواسطۀ محرومیت آنهـا از شـبکۀ خـدمات سراسـري بـین

اي ه اي مبادالتی (افزایش هزینهه هاي نقل و انتقاالت پولی و کاالیی و بنابراین افزایش هزینه يدشوار
ی بر عملکرد بازار تجاري (صادرات و واردات) دارد. با توجه به مراه دارد که اثري منفه تأمین مالی) را به

ي، این امر سـبب کـاهش   ا ي و سرمایها درجۀ باالي وابستگی اقتصاد ایران به واردات کاالهاي واسطه
 شود. یتولید داخلی نیز م

  ندي و ارائه پیشنهادب . جمع4
ها از سمت عرضۀ اقتصاد  يذیرپ عمدة آسیبدهد که  یذیري اقتصاد ایران نشان مپ نگاهی به دالیل آسیب

اهیـت مشـکالت   حادث شده است که در رأس تمامی آنها مشکالت ساختاري قـرار دارد. بـا توجـه بـه م    
اي جامع و اتخـاذ  ه مدت، مقابله با آنها نیازمند تدوین برنامه هامکان رفع آنها در کوتا ساختاري مبنی بر عدم

اي پیشـنهادي جهـت کـاهش درجـۀ     ه ا و برنامهه . عمده سیاستاشدب  یاي ساختاري مناسب مه سیاست
  صورت موارد زیر برشمرد: هتوان ب یذیري اقتصاد ایران و بنابراین افزایش میزان مقاومت آن را مپ آسیب

و  آفرینی بیشتر نهادهاي مردمـی  نقش باسازي اقتصاد  قاوماقتصاد به نفت از طریق: م یاهش وابستگک. 1
هـاي   محوري و کاستن از تصدي انحصار و دولت شدر اقتصاد، کاه توان بخش خصوصیگیري از  هبهر

    ؛دولتی بخش دولتی و شبه
ازي سـ  . کاهش وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی از طریق مدیریت سیستم مالیات در راستاي حـداقل 2

  فرار مالیاتی و افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت؛
اي بورس ه  تیل ورود مواد اولیۀ مورد نیاز تولیدکنندگان و استفاده از ظرفی. اتخاذ تدابیر الزم جهت تسه3

  ا؛ه در تأمین مالی شرکت
ریزي در راستاي رفع مشکل نقدینگی واحـدهاي تولیـدي بـا انتشـار اوراق مشـارکت از طریـق        ه. برنام4

ا. هـ  بانکاقتصادي و تجاري خصوصی و کاهش وابستگی تأمین تسهیالت اعتباري از طریق  مؤسسات
ا در عرضـۀ اوراق مشـارکت و   هـ  در این ارتباط با توجه به مشکالت مرتبط با ضـرورت تضـمین بانـک   

اي الزم جهـت  هـ  ن زمینـه یتوان با تـأم  یا در روند عرضۀ اوراق مشارکت مه گري بانک يکاهش تصد



   یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم:               256

 

  عنوان ضامن، موجبات تسهیل عرضۀ اوراق مشارکت را فراهم آورد.  هاي اقتصادي به امکان ورود بنگاه
. انجام مبادالت تجاري با واحد پول شرکاي تجاري (تسویۀ ریال با واحد پول کشورهاي طرف تجاري) 5

  اي مالی. ه ذیري اقتصاد در مقابل تحریمپ منظور حذف دالر از مبادالت خارجی ایران و کاهش آسیب هب
وري از طریق: ایجـاد مراکـز دولتـی بـراي      هدي و اثربخشی نهادهاي عمومی و بهبود بهر. ارتقاي کارآم6

وري؛  هاي خاص؛ تعبیۀ سیستم حقوق و پاداش مبتنـی بـر بهـر   ه آموزش مدیران و کارکنان با سرفصل
اي دولتی و اجتنـاب  ه جاي سود و منفعت در فعالیت هاالري و حاکمیت اخالق بس ایجاد سیستم شایسته

  ـ اداري کشور. یصاب مدیران سیاسی در نظام اجرایاز انت

  منابع  
، مرکـز  »منابع بودجه 3کل کشور،  1393بررسی الیحۀ بودجۀ سال «)، 1392بار، توحید و همکاران ( آتش

  .13383هاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، شمارة مسلسل:  پژوهش
ریشه و تعادلی ارز نرخ کنندةتعیین عوامل بررسی« ،)1391( نیک موسوي سیدهادي و شعله پرمهر، باقري

 دفتـر  اسـالمی،  شـوراي  مجلـس  هـاي پـژوهش  مرکز ،»ایران اقتصاد در ارز بازار اخیر تحوالت یابی
  .12804: مسلسل شماره اقتصادي، مطالعات

 www.cbi.irبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  
  ریزي کالن برق و انرژي  ت نیرو، معاونت امور برق و انرژي، دفتر برنامه)، وزار1391ترازنامۀ انرژي (

هاي کالن اقتصـادي در ایـران (بـا رویکـرد      تحلیلی بر شاخص)، 1393تشکینی، احمد و امیررضا سوري (
  ، انتشارات نشر نور.اقتصاد مقاومتی)

تمرکـز در بـازار گوشـت مـرغ و     ارزیـابی انحصـار، رقابـت و    «)، 1389حسینی، میرعبداهللا و زورار پرمـه ( 
  .30، مجلۀ دانش و توسعه، سال هفدهم، شمارة »مرغ در ایران تخم

  www.tpo.irسازمان توسعه تجارت  
   www.iranslal.comشرکت پشتیبانی امور دام  

هـاي   ، مرکـز پـژوهش  »1393تحلیلی بـر قـانون بودجـۀ سـال     «)، 1393فیاضی، محمدتقی و همکاران (
  .13671)، شمارة مسلسل: 1393ات برنامه و بودجه (مجلس، دفتر مطالع

  www.irica.gov.irگمرك جمهوري اسالمی ایران  
، فصـلنامۀ پژوهشـنامۀ بازرگـانی،    »گیري تمرکز در صنعت سیمان ایـران  اندازه«)، 1382لطفعلی، بخشی (

 .26شمارة 
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  نقش بازاریابی و مدیریت بازار در شرایط تحریم 
  با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 *یئمحمدمهدي شیخ بها
  

  چکیده
ندن و مصـادره  براي بـه انحـراف کشـا    آمریکاپس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی و عدم توفیق 

رفتن منافع خود از خویش نشان داده است و این لجاجـت   ازدستدلیل  ناپذیري به انقالب، لجاجت آشتی
مختلف ظهور و بروز کرده اسـت. در طـول چنـد سـال اخیـر بـراي       هاي  و دشمنی در سه دهه به گونه

بـراي  اي  هوقفـ  بـی  صلح آمیز جمهوري اسـالمی ایـران، تـالش   اي  هدر بحث برنامه هستسازي  بحران
بـا   اخیر بـا اجـراي تحـریم خریـد نفـت ایـران      هاي  ز کرده و در سالقانونی آغااستفاده از این ابزار غیر

تالش مذبوحانه خود را به  آمریکاچنین تحریم بانک مرکزي از سوي  مساعدت کشورهاي اروپایی و هم
تصـاد  اوج رسانده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردي ازسوي غـرب، مقـام معظـم رهبـري بحـث اق     

نوان یک روش مهم و استراتژیک در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور ع مقاومتی را مطرح و آن را به
هاي فشار و متعاقبـاً   معنی تشخیص حوزه ی با رویکرد انقالبی و اسالمی بهعنوان کردند. اقتصاد مقاومت

و در شرایط آرمانی تبدیل چنـین فشـارهایی بـه فرصـت     ها  اثر کردن آن حوزه تالش براي کنترل و بی
هاي خارجی کـاهش یافتـه و بـر تولیـد      ي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیاست. همچنین برا

اقتصـاد  گـردد. ایـن روش اقتصـادي از نظـر تعریـف بـا        تأکیـد داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی 
بـا  هـا   تفاوت دارد. دراقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابـل تحـریم   ریاضتی

طی و با توجه به رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري در     است. حال در چنین شرای بحرانایجاد کمترین 
اتکـایی   خود در جهت رسیدن به قله خود نوبه مردم و مسئوالن بایستی هریک به ،حوزه اقتصاد مقاومتی

میان نقش فعـاالن اقتصـادي و تولیدکننـدگان در     دراینو تبدیل تهدید موجود به فرصت تالش کنند. 
گونـه کـه مقـام معظـم      ـ آن از کار و سـرمایه ایرانـی  گیري  و بهره خودکفایی در تولیدهاي  ایجاد زمینه

باشد. این نقـش هـم در حـوزه تولیـد و هـم در حـوزه توانـایی         میکننده  بسیار تعیین ـ رهبري فرمودند
البته توانایی عرضه موفق کاال در کند که البته و صد می بازاریابی و عرضه محصوالت به بازار نمود پیدا

دیـد یعنـی تولیـد بیشـتر و     در ایجاد انگیزه در تولیدکننده دارد و این انگیـزه ج اي  هش عمدبازار خود نق
                                                        

و  09133417794همراه: تلفن (، )EMBAکارشناس ارشد مدیریت اجرایی بازاریابی و صادرات ( *
civilengineer.emba@gmail.com Email:(  
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شامل عمده فروش و ـ  ۀ توزیع محصوالت تولیدي به بازارتر. نقش سایر فعاالن بازار در عرص کیفیت با
ـ      ـ ده فروشخر ازار و نیز در این رابطه بسیار پر رنگ است. در اینجا سعی بر ایـن اسـت کـه مـدیریت ب

  مشتري را در شرایط اقتصاد مقاومتی تا حدودي مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
  رکود اقتصادي، بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتري، اقتصاد مقاومتی :ها واژهکلید

  مقدمه
کـه مقاومـت    نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنـان  ستا منظور از اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد فعال و پویا

شـود و بـا تفکـر اقتصـاد      براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت به سمت جلـو تعریـف مـی   
چه برخی تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي قائل نیسـتند و یـا   دارد. گرهایی  ریاضتی تفاوت

ح کـامالً  ایـن دو اصـطال   اقتصاد مقاومتی است امـا هاي  کنند که اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه یتصور م
  متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند.

شود. هدف اصلی  یبه مردم تحمیل مها  طرفه است و از ناحیه دولت یک طرح یک ریاضت اقتصادي 
به کاهش و یا ها  همین دلیل دولت دولت، و بهۀ ها است و رفع کسري بودج ریاضت اقتصادي کاهش هزینه

منظور مقابله با کسـري بودجـه    زنند. این طرح که به یعمومی دست محذف ارائه برخی خدمات و مزایاي 
هـا و   شود گاهی اوقات به افزایش میـزان مالیـات و افـزایش دریافـت وام     یها انجام م توسط برخی دولت

که اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که براي یک ملـت،   صورتی جامد. دران  ینیز م هاي مالی خارجی کمک
کند. بنابراین اقتصاد مقاومتی و ریاضت  می ار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهمحتی در شرایط فش

  عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد. هیچ ازهم است که به قتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقلا
باشـد؛ مشـکلی    امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه می 
 هـاي انسـانی   هاي تولیدي، افـزایش بیکـاري و سـوزاندن سـرمایه     امروز خودش را در کاهش ظرفیتکه 

  د.ده اقسام مشکالت دیگر نشان می زایی) و انواع و جاي تخصص زدایی به (تخصص
سـازد   مـی  این آنچه ایـن رکـود را بیشـتر تلـخ    وجود اقعیت تلخ است. بایک و "رکود اقتصاد جهانی" 

روانی  تأثیر شود می آنچه در ایران درباره این واقعیت شنیده واقعی و آثار روانی آن است.حد از ارزیابی بیش
شـود فعـاالن اقتصـادي کنـدي و کرختـی را بـر        می رو گاه دیده ن رکود و نه واقعیت رکود است. ازاینای

نحوه برخـورد  وکار از  صاحبان کسب دلیل عدم آگاهی که این مسئله بهاند  فعالیت اقتصادي خود گسترانده
  باشد. می این تهدید به یک فرصتمؤثر  له و تبدیلبا این مسئ

.. کلماتی هستند کـه مـدام افکـار صـاحبان     .و مشکالت نقدینگی در این دوران، رکود، کسادي بازار،
کند، عـدم   کند. اما آنچه که پشت این کلمات نهفته و نگرانی را بیشتر می خود مشغول می کار را به و  کسب
اي بـر   شود؛ عده میان راهکارهاي بسیاري پیشنهاد می دراین .دادن سرمایه است دستازیت صحیح و مدیر
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هـاي جـاري،    هـا و کـاهش هزینـه    گرفتن کاهش حجـم فعالیـت  باورند که در چنین مواقعی با درنظر این
توانـد   مـی تر پیش رفت، غافل از آنکه این سیاسـت   عصا به توان دست اتخاذ سیاست انقباضی میهمچنین 

دریجی درآمـد بنگـاه اقتصـادي را    ها و در نهایت افت ت کار به امید کاهش هزینه و  تضعیف تدریجی کسب
جاي گوشـه نشـینی، بـر     بهباشد  اي نیز معتقدند که در شرایط بحرانی شاید بهتر همراه داشته باشد. عده به

کردن بازارهاي جدیـد و جـذب مخاطبـان    ترتیب با پیدا  این در افزایش فروش افزود و بهمؤثر  هاي فعالیت
اسـت  بیشتر، امکان فروش بیشتر را براي خود فراهم آورد. در این دوران در شرایطی که سایر رقبا ممکن 

تواند مشتریان بیشتري را جذب  پیش گرفته باشند، بازاریابی تهاجمی میهاي کاهش فعالیت را در سیاست
ها و جـذب مخاطبـان بیشـتر، امکـان      ر دو تفکر (کاهش هزینهتوان ه اما چگونه مید. بنگاه اقتصادي کن

وکار خود ایجاد کرد؟ واحدهاي صنعتی براي اینکه بتوانند خدمات خود را بـه    فروش بیشتر) را براي کسب
  توانند استفاده کنند؟  هایی می مشتریان بالقوه بیشتري معرفی کنند از چه راه

گویـد:   کنـد، مـی   گذاري در امالك نیز فعالیت مـی  سرمایهکه در زمینه  "روبرت کیوساکی پروفسور" 
عنوان صاحب  اي کسب درآمد بسیار زیاد است. بهکه در یک اقتصاد رکودي قرار داریم فرصت بر  هنگامی

دست آوردن مشتریانی جدیـد   کساد است از این موقعیت براي به بینید بازار وکار کوچک اگر می یک کسب
از رکود را هایی  نشانه» وال استریت«که   هاي گذشته استفاده کنید. هنگامیهاي بکر بازار یا کشف بخش

هـاي بـزرگ    گـذاري  ا بـراي سـرمایه  راحتی از آن بگذرید بلکه باید موقعیت خـود ر  دهد نباید به نشان می
   .کنید هنگام بازگشت دوباره رونق به بازار حفظ به

ود هـا در هنگـام رکـ    که ایـن رسـانه  بیهوده است چرار زمان رکود کاري تبلیغ در رادیو و تلویزیون د 
هـا در هنگـام رکـود     کنند. تبلیغات در ایـن رسـانه   کار شما ایجاد نمیو مشتریان جدید چندانی براي کسب

کنـد و امیـدوار    همانند ماهیگیري شخصی ناشی است که تور خود را بارها و بارها و در همه جا پهـن مـی  
  . ر کنداست که در آخر بتواند ماهی شکا

فـروش و مـدیریت    ،در اینجا سعی بر این است تـا بخشـی از راهکارهـاي موجـود در امـر بازاریـابی      
  دوره رکود بررسی نماییم. درمشتریان را 

کارهاي کوچک و معاون ارشد بخش بیمه گروه خـدمات مـالی   و گري اسپراگ، کارشناس امور کسب 
تحقیـق   اي کوچک تحقیق کرده است. در نتیجه اینکارهو نفر از صاحبان کسب 2004در مورد  هارتفورد،

شدت نگران وضعیت اقتصادي و رشد هستند، اما بیشتر  وکارهاي کوچک به آمده که اگرچه صاحبان کسب
کمـک   دهد که به می پنج روش را ارائه ها، آنهاي  دانند. پاسخ می درصد) خود را همچنان موفق 68(ها  آن
کارهاي کوچک و انداز پرچالش کسب خت اقتصادي غلبه کرد و در چشمط سحدي بر شرایتوان تا ها می آن

  :به موفقیت رسید
کلی با رکود مواجه شده، بدانید بهترین زمان براي طور وکار به وقتی کسب :تان را کم نکنید سرعت .1
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فعلی را نباید فرامـوش کـرد.   هاي  اصالحاتی شما فرارسیده است. مشتريهاي  سرعت بخشیدن به برنامه
کارهاي کوچک کمک کرده تا کمبود تجارت جدیـد  و درصد صاحبان کسب 76با مشتري به  تقویت رابطه

درصـد   65و  جدید را در دستور کار خود قرار دادههاي  درصد جذب مشتري 69را جبران کنند. در ضمن، 
  کارشان را اصالح کردند.و طرح کسب

کننـد   مـی  که ریسک وکار، کسانی نیاي کسبدر د :وکار پرهیز کنید از اقدامات پرریسک در کسب .2
رسـند. در شـرایط    مـی  گیرند. اما این براي موقعیتی است کـه بـه موفقیـت    می همیشه مورد تحسین قرار

 کار است (مدیریت ریسک).ترین  اقتصادي متزلزل، محتاط بودن براي کارآفرینان عاقالنه
خـود را  هـاي   برسد که مجبور شوید هزینهممکن است زمانی  :را خردمندانه کاهش دهیدها  هزینه .3

اعالم کردند که کاهش درآمد را مـدنظر  درصد  68اساس تحقیقات هارتفورد، توجهی دهید. بر کاهش قابل
خـود، کـاهش   هاي  گذاري را با محدود کردن سرمایهاي  هتوسعهاي  درصد طرح 57که  قرار دادند، درحالی

درصـد کارمنـدان کمتـري     50ي شرکاي خود را کم کردند و مزایاو درصد افراد حقوق 52ادند. همچنین د
آوري بر کاالها و خدمات تولیدي شـما   تغییراتی که ممکن است اثرات زیاناستخدام کردند. قبل از اینکه 

  ذکر شده تحقیق کنید.هاي  داشته باشد اعمال کنید، در مورد هر کدام از روش
تنها  ي است بر اینکه نهتأکید آمریکابه گفته اسپراگ، طوفان سندي  :آسودگی خاطر داشته باشید .4

داشتن اهمیت دارد، بلکه نوع بیمه هم مهم است. کلید بیرون آمدن از چنین حوادث یا هر نوع اتفـاق   بیمه
تخصصی رابطه داشته باشیم اي  هبیمهاي  غیرمنتظره دیگري مانند رکود اقتصادي، این است که با شرکت

  .کند می باشیم این بیمه خدمات درستی به ما ارائهو مطمئن 
کارهـاي  و درصـد صـاحبان کسـب    81تحقیـق مـذکور،   در  :اشتیاق و عالیق خود را پیگیري کنید .5

بـه گفتـه    انـد.  برنـد، تعریـف کـرده    می آن عالقه دارند و از آن لذت کاري که بهکوچک، موفقیت را انجام 
کـار  و طـور طبیعـی در مـدیریت کسـب     دنبال پول هسـتند. البتـه بـه   قط به فها  اسپراگ، عده کمی از آن

تیزهوشی و فراست نیز نقش مهمی دارد. بنابراین در کنار لذت دنبال کردن رویاهایتان، سختکوشـی نیـز   
 دسـت  وکارتان به اگر تنها لذتی که از تالش در کسبهارتفورد، هاي  باید وجود داشته باشد. بر اساس داده

  .تان باشید، موفقیت از شما دور خواهد شد ین باشد که شاهد رشد تراز بانکیاآورید فقط  می

  بحران، رکود و کسادي بازار
حال الزم است قبل از ورود به اصل موضوع یعنی الزامات یک فعالیت اقتصادي موفق در شـرایط خـاص   

  .روند می کار دازیم که در چنین شرایطی زیاد بهبیانهایی  نگاهی به تعاریف واژه
پاگیر بـر روي فـرد،   و گیر و دست اتی فراگیر، چشمتأثیرتواند  می هر چیزي که :ست ازا عبارت بحران

  :باشد می سازمان یا جامعه داشته باشد. چرخه عمر یک بحران شامل سه مرحله
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   :شوك اولیه .1

 نبود اطالعات یا آگاهی کافی در مورد جزئیات -
هـاي   و آثار مخرب، توجه بـه مـوارد آنـی، واکـنش    ها  نمایی منفی ترس (ترسیدن و ترساندن)، بزرگ -

 مدت ضربتی و کوتاه
آرامـش و   حرکتی، بالتکلیفی، عـدم  بی دست دادن حالت عادي و روحیه و انرژي و پدید آمدن نوعیاز -

 مرجو نظمی و هرج بی اطمینان،
 نادرست، ناپخته و احساسیهاي  گیري تصمیم -

   :تالطم .2

 من زدن به بحرانجنجال و داحدسیات، شایعات، جارو -
 گوناگونهاي  افزایش ابهام، نگرانی و حیرانی ناشی از نظرات پراکنده و دیدگاه -
 کاري شفافیت و پراکنده ثباتی، عدم بی -

 :عبور .3

 تالش براي حفظ موقعیت، شهرت، اعتبار و آبرو -
 و ادراك مثبت نسبت به شرکت و محصوالت آن نگاهو ایجاد حس اعتماد  -
 اننفع ذيگذار و تأثیرهاي  حفظ ارتباط با گروه -
 براي برطرف کردن موانع و مسائل ریزي  برنامه -
 همگانی براي گذار و تحولسازي  آماده -

نسبت به بحـران، بـا هـدف    مؤثر  موقع و واکنش جمعی هماهنگ، به :ست ازا عبارتمدیریت بحران 
  جامعهجلوگیري یا کاهش خسارت به منافع، شهرت و توان عملیاتی فرد، سازمان یا 

فصـل   یا سه نـیم  و کارو  عمومی کسب  اهش مستمر در فعالیتک :ست ازا عبارت )Recessionکسادي (
  پی کاهش درآمددر یا دو نیم سال پی

  یک دوره کسادي طوالنی :ست ازا عبارت) Depressionرکود (

  واقعیات بازار در دوران بحران و رکود
 شوند. می جا رفتارها و معیارها جابه .1

 شوند. می مراقب مخارج خود مردم -
 شوند. می معیارهاي خرید عوض -
 کند. می الگوي خرید و مصرف تغییر -
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 یابد. می رفاه عمومی کاهش .2
 شوند. می کنند فقیرتر می خریداران احساس -
 یابند. می درآمدها کاهش -

 کنند. می تغییرها  و راهبردها و روشها  مدیریت .3
 یابد. می رواجسازي  همفکري، همکاري، مشاوره و شبکه -
 شود. می ی استفادهسناریویریزي  از برنامه -
 کنند. می راهبردهاي تمایز و ویژه مطلوبیت پیدا -
 تازه و خالقانه خواهان دارند.هاي  ارزش -
 شود. می موازي و چندگانه استفادههاي  از استراتژي -
 کنند. می مدیریت مخارج اهمیت پیدا -
 کنند. می بیشتري پیدابازارداري و حفظ مشتریان اهمیت  -
 کنند. می افزایش پیداها  حساسیت -
 نجات هستند.هاي  همه در جستجوي راه -
  :کلیطور و به
  دسترسی دشوارتر به سرمایه -
  افزایش موجودي کاال -
  کاهش جریان نقدینگی -
  رفتن اعتبارات دستاز -
  تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه -
  ینأمزنجیره تهاي  کاري مشتریان در همه بخش محافظه -
  سازمانیهاي  موج ادغام -
  کننده تغییر در رفتار مصرف -
 گیر بر همه صنایع.  همه تأثیر -
  ترس و نگرانی عمومی -
  کاهش تولید صنعتی -
 کاهش مصرف -

  الزامات دوره رکود و بحران بازار
 بازار و شرایط بحران با نگرشی جامعشناسی  وضعیت -
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 آنان و الگوي خریدها  رفتارشناسی بازار و مشتریان و معیار -
 کاران با بحران برخورد رقبا و کاسبهاي  شناخت شیوه -
 براي مهار بحران و اقدامات مناسب براي جلوگیري از آثار و امواج بحران واکنش هوشمندانه -
 گذار رفت از بحران و دورة ي برونو اقدامات الزم براها  گام -
 آیندههاي  شرایط براي پیشرفتسازي  آماده -

  :قرار گرفتن در چنین شرایطی بایستی روند زیر را در پیش بگیرند باها  عبارتی سازمان به
  

  

  واکنش خریداران در دوران بحران و رکود
 واکنش عمومی 

 کردن و توقف خرید تأخیر، کاهش، تغییر، جایگزین -
 و مراقبت در خرجها  حساس شدن به هزینه -
 گیري وجو و تحقیق و مشاوره براي تصمیم پرس -
 طوالنی شدن فرایند خرید  -
 بالتکلیفی، نگرانی، ابهام و ترس از آینده -

 محصول 

 خرید اقالم و کاالهاي ضروري -
 ارزانهاي  نام یا شناسه (برند) بی گرایش به محصوالت -
 جاي خارجی داخلی بههاي  خرید شناسه (برند) -
 محصوالتتر  کوچکهاي  خرید بسته -
 خرید محصوالت ساده -

 قیمت 

 ارزانهاي  گرایش به قیمت -
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 عالقمندي به شرایط مناسب پرداخت -
 توجه به اقالم قسطی، حراجی، تسهیالتی و اعتباري -

 توزیع 

 فروش ارزانهاي  یا فروشگاهها  فروشی خرید از عمده -
 واسطه واسطه یا کم خریدهاي بدون -
 و مراکز خرید دولتی یا تعاونی ها میدانخرید از  -

 ترویج و تبلیغ

 گوناگونکاهش چشمگیر تبلیغات  -
 ز و امتیازات در خریدجوای ها، عالقه به حراج -
 توجه به تبلیغات انگیزشی -
 تبلیغاتی معتبرهاي  استفاده از کانال -

رو در شـرایط خـاص اقتصـادي نیـاز اسـت بـا        به مباحث مربوط به راهکارهاي پیشحال براي ورود 
  بازاریابی آغاز کنیم.

  

  

  در شرایط رکودها  نیازها و خواسته
 نوع و سطح نیازها اییج جابه -
 توجه به نیازهاي اولیه و حساس -
 وانتظارات جدیدها  کشف خواسته -

  نیازمندان در شرایط رکود
 در رفتار، معیار، الگوي خرید و سبد مصرف نیازمندان تغییر -
 تردید، نگرانی، ترس و ابهام در خریدها -
 قیمت و بادوام در خرید اقالم گران تأخیر -
 ضروري و ضروري خرید اقالم نیمه کاهش -
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 تبدیل و جایگزین کردن اقالم لوکس و غیرضروري و برندهاي خارجی -
 ضروري کاالها و خدمات غیرضروري و نیمه توقف خرید بعضی از -
 و مطالعه بازارها جوو گرایش به پرس و هاییطوالنی شدن فرایند خرید از مرحله تشخیص نیاز تا خرید ن - 
 متفاوتهاي  و واکنشها  ارزش ها، گرایش -
 ها و بدخرجیها  و دقت در خرج کردن و کاهش ولخرجی حساسیت -
  تحلیل هزینه/ فایده در خریدها با توجه به نوع خرید و خریدار -

  عوامل رفع نیاز در شرایط رکود
  توجه به محصوالت و برندهاي ارزان، ساده و در دسترس -
 تر  و ارزانتر  کوچکهاي  بندي گرایش به بسته -
 کردن برندهاي خارجی با برندهاي ایرانی مناسب جایگزینآمادگی براي  -
 ارزان و ارزنده و شرایط پرداخت آسان و مناسبهاي  حساس شدن به قیمت -
 فروشی، ارزان و جدید عمدههاي  گرایش به کانال -
 و انگیزشیکننده  معتبر و نوع تبلیغات آگاههاي  توجه به تبلیغات در رسانه -

  ستد در شرایط رکوددادو
 گنگ، مبهم و گیج در چند ماه اول بازار -
 کاران ضعیف و ناتوان خروج داوطلبانه بعضی از تولیدکنندگان و کاسب -
 وکارها رخ انحالل و ورشکستگی و توقف کسبباال رفتن ن -
  بگیران جامعه و حقوقخرید و افزایش فشار بر روي طبقه متوسط  کاهش قدرت -
 ستدهاترس، نومیدي و بالتکلیفی در دادو حاکمیت روحیه -
 ستدهاي نقد و مطمئنگرایش به دادو -
 خریدهاي عجوالنه و ناشیانه در بعضی از قشرهاي جامعه -

  مختلف مشتریان از نظر روانی در شرایط رکودهاي  گروه
   :دیگروه با واکنش شد .1
محـض وقـوع بحـران،     هستند. بهپذیر  بیآس یمالهاي  ن نسبت به بحرانیریش از ساین گروه از افراد بیا

دهنـد.   مـی  گـر کـاهش  ید يبـا کاالهـا   ینیگزیا جـا یانداختن  قیتعو ه انواع مخارج خود را با حذف، بهیکل
 یمضطرب و عصـب  یتیدرآمد باالتر که شخص يداراکنندگان  ز مصرفیبا درآمد کمتر و نکنندگان  مصرف

 رند.یگ می ن گروه قراریدارند در ا
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 :ده؛ اما صبورید بیگروه آس .2
ط در بلندمـدت  یدارند و نسبت به بهبود شـرا  يکمترپذیري  بیسه با گروه قبل آسین گروه در مقایافراد ا
 و خـدمات، مصـرف خـود را کـاهش     ن افراد مانند گروه اول در مورد همه انواع کـاال ین هستند. ایب خوش

دهنـد و محـدوده    مـی  لیبـازار را تشـک  بخش ترین  بزرگ ن دسته عمدتاًی. ايدهند؛ اما با شدت کمتر می
 يشتریشود، افراد بتر  نابسامان يرند. هرچه اوضاع اقتصادیگ می برمختلف را در ياز سطوح درآمد یعیوس
  شوند. می جا ن گروه به گروه اول جابهیاز ا

 :گروه با ثروت باالتر از متوسط .3
مان دارنـد. در هنگـام   یا ياقتصادهاي  بحرانرفت از  خود در برون ییبه تواناکنندگان  ن دسته از مصرفیا

ز یجامعه و ن ين درآمدهایدرصد باالتر 5 ين دسته عمدتا افراد دارایشود. ا تر می دهیگزها  د آنیبحران خر
  رد.یگ می برخود مطمئن هستند، در یت مالیاز ثبات وضع یدارند؛ ول يرا که درآمد کمتر يافراد

 :توجه به رکود بی گروه .4
 جـاد یاهـا   در روند مصـرف و خـرج کـردن آن    يرییجامعه تغ يهستند که رکود اقتصاد يگروه افرادن یا

ا و افراد جوان هستند و ن شهرهیساکن توجه هستند. عمدتاً بی کردنانداز کند و همچنان نسبت به پس نمی
دهند، وجود ندارد؛ مگر ر یینکه رفتار مصرف خود را تغیل دارند تا تملک. احتمال ایشتر تمایکردن ب به اجاره

  کار شوند!یکه از کار ب نیا

  بازاریابی در شرایط جدیدهاي  چالش
 ستدها و رفتارهاي کاذبدادو -
 افزایش نرخ تورم همراه با نوعی رکود و گرانی -
 رسمیقاچاق و غیر ش بازارهاي زیرزمینی، قاچاق، شبهپیدای -
 دها و محصوالتبرن ها، ورود و خروج داوطلبانه یا اجباري بعضی از شرکت -
گـذاران داخلـی و    ن و نگرانـی و نومیـدي بـراي سـرمایه    ویـژه واردات چـی   ورود کاالهاي وارداتی به -

 جدیدهاي  گذاري سرمایه
 مناسب براي مدیریت در شرایط جدیدهاي  نداشتن الگو و مدل -
 تحلیل و تفسیرهاي نادرست -
 فرایندهاي کند، کهنه و پیچیده در انجام امور -
 نابرابري رقابتی بین بخش دولتی و خصوصیشکاف و  -
 المللی   بینآفرین داخلی، خارجی، ملی و  وجود امواج گوناگون مشکل -
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  بازاریابی در شرایط رکودهاي  استراتژي
 بازارهاي  استراتژي

 خارج شدن از بازارهاي ضعیف و غیرمفید -
 که شناسه (برند) شرکت قوي است هاییتمرکز در بازار -
 ضعیف یا شراکت و همکاري با دیگرانخرید رقباي  -
 گرایش به بعضی از بازارهاي خارجی -
 توجه به بازار کودکان، جوانان، بانوان یا بازارهاي فعال (مانند صنایع غذایی) -
 حضور در بازارهاي فعال، نوظهور و خارجی -
 انجام تحقیقات بازاریابی گسترده و منسجم -
 براي دوران بهبودگیري  جهت -
مـدت بـه   بلندهـاي   گذاري و سرمایهگیري  جاي تمرکز بر تصمیم زده به متالطم و آشوبدر بازارهاي  -

 توجه بیشتري داشته باشید.پذیر  مدت و انعطاف کوتاههاي  موقعیت
 باشید. نظمی، به دنبال نظم بی در درون آشوب و -
بحرانـی  هاي  و حرکتبینی  پیش غیرقابلهاي  بپذیرید که تغییرات شدید، رفتارهاي نامنظم، دگرگونی -

 کنند.بینی  پیشتوانند تا حدودي مسیر را  می شوند که بازاریابان می در بازار سرانجام به الگوئی ختم
 محصول هاي  استراتژي

 کنارگذاري محصوالت ضعیف -
کـه  ابـد؛ چرا یبا کاهش تقاضا الزم است تنوع محصـوالت کـاهش   (کم کردن گوناگونی محصوالت  -

ه را صـرف انبـار کـردن    یکند و منـابع و سـرما   می ادیرا ز یابیبازار نهیاد محصوالت هزیز یگوناگون
در محصـوالت   يست. نوآورین يل کردن نوآوریتعط يمعنا ن بهیکند. البته ا می محصوالت گوناگون

 )ان شود.ید مشتریل خریش تمایتواند منجر به افزا ی میاصل
 پذیرش بازار و قابلمناسب هاي  تأکید بر شناسه (برند) -
 ري با شرایط بازارسازگا -
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 تمرکز بر محصوالت ساده -
 و خدمات جانبی و اضافیها  گرایش به گارانتی و تضمین -
 محدود کردن محصوالت لوکس و غیرضروري -
 محدود کردن خطوط تولید و محصول -

 استراتژي قیمت 

 همراه با بهبود کیفیتها  حفظ قیمت -
 خودداري از جنگ قیمت با رقبا -
 ها جاي کاهش قیمت اضافی بهرائه بعضی از امتیازات ا -
ان بـه  یل دو دسـته اول مشـتر  یل تمایدل به(تالش در جهت بهبود و باال بردن قدرت خرید مشتریان  -

ط دشـوار،  یمـت اسـت. در شـرا   یبـر سـر ق  ها  مت محصول، رقابت عمده بنگاهیقترین  افتن مناسبی
د یشوند. شـا  می مواجه يشتریر با اقبال بیخبا تأهاي  فیدر هنگام فروش، در مقابل تخفهاي  فیتخف

کـه  مت مناسب بود؛ چرایاز ق يد متوجه تصور مشتریف باشد؛ اما بایشتر تخفیاز به دفعات و مقدار بین
ن آمـده و در دوران بهبـود اوضـاع    ییمـت پـا  یاز ق يمت، تصور مشتریحد قاز شیدر صورت کاهش ب

مت برند خود را کاهش یتواند ق مین که بنگاه یطیبنگاه را دچار مشکل خواهد کرد. در شرا ياقتصاد
ان رکـود، برنـد   یغ ارائه کند. در پایزان تبلیمت کمتر و حداقل مید و قیبا نام جد يتواند برند می دهد،

 )ابد.ید آن ادامه یا تولیمحو شود  یتواند به آرام می دیجد
 مبتنی بر چرخه عمر کاالها و شرایط بازارگذاري  توجه به قیمت -

 استراتژي ترویج 

 ترویج و تبلیغهاي  جدید براي فعالیتبندي  بودجه -
 گوناگونهاي  استفاده بهینه از رسانه -
 ها  موفقیت ایینم بزرگ -
 اي و مشاورهاي  هتبلیغات توصی -
 استفاده از مشتریان راضی در تبلیغات -
 سازي گرایش به روابط عمومی و رابطه -
 توجه به عوامل انگیزشی مناسب و آنی -
 گذاري بیشترتأثیرآموزش فروشندگان براي  -
 استفاده از تبلیغات اینترنتی و الکترونیک -
ود کـ توجـه بـه ر   بـی  در دو دسته بـا ثـروت بـاالتر از متوسـط و     یان نگران، حتیمشتر(سازي  اعتماد -

ـ کننـد. پ  مـی  انتخـاب  يشـتر ینـان ب یآشـنا و مـورد اعتمـاد را بـا آرامـش و اطم     هـاي   برند هـاي   امی
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 ت همـراه بـا هـم عبـور    ین وضـع یما از ا«ن حس که: یا يو القا يبخش و همراه با همدرد نانیاطم
باشد کـه نشـان دهـد    هایی  د همراه با حرکتیباها  امین پیهستند. ا یاتیط حین شرای، در ا»میکن می

مت یش قیت و افزایفید، مشکل را با کاهش کیط افت فروش نبایاست. در شرا يشرکت طرف مشتر
د معطـوف  یخر يان با حجم باالید تنها به مشتریکار نباو منتقل کرد. صاحب کسب يبه سمت مشتر

 )رد.یز در نظر گیکنند را ن می دیخر یاد، حجم کمیکه در دفعات ز یانید مشتریشود، بلکه با
 استراتژي توزیع 

 مناسب براي توزیعهاي  و محلها  دقت در انتخاب مکان -
 قیمت و ارزان فروشی، تخفیفی فروش در مراکز عمده  -
 و بازارهاي عمومیها  بازارچهحضور در  -
 گوناگون و جدیدهاي  همکاري با واسطه -
 فعالکنندگان  تقویت روابط با توزیع -

 رقابتیهاي  استراتژي

 کارانه و حسابگرانه کاهش، ثبات، محافظههاي  استراتژي -
 هوشیارانههاي  استراتژي -
 استراتژي رقابتی چابک  -
 استراتژي رقابتی ناب -
 ها و نامحسوسها  استراتژي رقابتی نادیدنی -
 استراتژي رقابتی ارزشی -
 استراتژي رقابتی اخالقی و انسانی -

  رفت (تثبیت) استراتژي جلوگیري از پس
 حفظ جایگاه، سهم بازار و مشتریان کلیدي و سودمند -
 مراقبت از مشتریان کلیدي و ارزشمند فعلی -
 حفظ محصوالت درآمدساز (گاو شیرده) -
 فیدخروج از بازارهاي غیرفعال و غیرم -
 اضافی و غیرضروريهاي  جلوگیري از انواع هزینه -
 ها جلوگیري از ضایعات و اتالف -
 مدیریت موانع و مخارج -
 کارانه بازاریابی حسابگرانه و محافظه -
 گرایش به محصوالت و برندهاي ارزان و ساده -
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 توزیع ارزان و عمومیهاي  حضور در کانال -
 مؤثرارتباطی و تبلیغاتی هاي  فعالیت -
 ها جاي کاهش قیمت پرداخت مناسب یا خدمات اضافی به شرایطتوجه به  -
 محدود کردن خط تولید -
 مراقبت از کیفیت محصوالت -
 تأمین مالی -

  استراتژي آمادگی براي بهبود و تحول
 بانی بازارها و تحوالت محیطی دیده -
 ویژههاي  واکنش سریع به فرصت -
 سؤالمت بازنگري پورتفوي محصوالت و توجه به محصوالت ستاره و عال -
 ارزش (تأمین، تولید، توزیع) مدیریت بهتر زنجیره -
 بازارشناسی  معرفی تعداد محدودي از محصوالت جدید مبتنی بر نیاز -
 توجه به بازارهاي نوظهور و فعال -
 از بازار که نیازهاي برآورده نشده دارندهایی  توجه به بخش -
 بازار و مشتریان هدفبندي  تغییر در نظام بخش -
 نیازها و تقاضاهاي جدید و پنهانتوجه به  -
 آمادگی براي یافتن بازارهاي جذاب خارجی -
 مبتنی بر شرایط بازارگذاري  قیمت -
 مؤثرهاي  اصالح نظام توزیع و گرایش به کانال -
 تبلیغات یکپارچه و هوشمندانه براي حفظ ارتباط با بازار و مشتریان -
 تر ي و سادهگرایش به محصوالت غیرلوکس، ضرور -
 رند از طریق مدیریت درست آمیزه بازاریابیتقویت ب -
 رقابتی جدیدهاي  مزیت -
 رفتارشناسی درست بازار -
 جدید تحقیقات بازاریابیهاي  و شیوهها  استفاده از تکنیک -

  استراتژي پیشرفت
 همکاريهاي  تقویت شبکه -
 شناسایی بازارهاي جدید و مفید -
 نفوذ و حضور در بازارهاي آماده و عالقمند -
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ن بازارهـاي داخلـی و خـارجی    گوناگوهاي  برندهاي مشترك و چندگانه با توجه به بخشگرایش به  -
 شده انتخاب

 تنوع بیشتر محصوالت و معرفی محصوالت جدید و متفاوت -
 گانهچندهاي  گذاري قیمت -
 مورد عالقه خریداران گوناگونهاي  توزیع در کانال -
 ارتباطات یکپارچه و منسجم -
 توسعه برندها -
 حسابگرانه و تدریجی محصول و بازار استراتژي توسعه -
 رقابتی خالقانه و مکملهاي  مزیت -
 تازههاي  استراتژي بازاریابی مبتنی بر ارزش -
 بازاریابی اثربخش و ثمربخشهاي  استراتژي -

  ده توصیه مهم براي بازاریابی در دوره بحران و رکود
 نهراسید .1

 شود. می بازار، درآمد و سود کاهش سهم قطع مخارج بازاریابی باعث کاهش حضور در بازار، -
 بدانید نه هزینه.گذاري  مخارج بازاریابی را سرمایه -
 استراتژي بازاریابی خودتان را بازنگري کنید. -
  استراتژي بازاریابی را براي شرایط دشوار تغییر دهید. -

 مشتریان فعلی را ارزشمند بدانید .2

 آفرینی. ي ارزشحفظ مشتریان فعلی و تأکید و تمرکز برا -
 .وفاداري مشتریانهاي  ظیم و ترویج برنامهتن -
 امتیاز ویژه و دادن پاداش به مشتریان همیشگی جهت تکرار خرید آنان. -
 ویژه در شرایط بحران و رکود گیزه براي خرید بیشتر و مداوم بهایجاد ان -
 .ارائه خدمات ویژه، اضافی و جذاب به مشتریان فعلی -
ی بـه انـواع   گـوی  کمل به کارکنان فروش جهت پاسخفروش اضافی، جانبی و مهاي  آموزش تکنیک -

 نیازهاي مشتریان فعلی.
 براي معرفی مشتریان جدید.ها  حفظ ارتباط با مشتریان فعلی و درخواست از آن -

 هدر دادن سرمایه را متوقف کنید .3

 فایده جلوگیري کنید. بی و مؤثراز تبلیغات و بازاریابی غیر -
 متوقف کنید.نیست را گیري  آنچه قابل اندازه -
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 کارهاي ارتباط تعاملی استفاده کنید.از سازو -
 سایت مناسبی داشته باشید. وب -
 رایگان خود را به مشتریان بدهید.هاي  شماره تلفن -

 بفروشیدفایده  .4

محصـول ِ محصـول شـما یـا منـافع و نتـایج       هـا   مشتریان عالقمند به محصـول شـما نیسـتند. آن    -
 این واقعیت را بپذیرید.خواهند.  می جویند و می محصولتان را

 .ترجیحات و عالئق مشتریان را بشناسید -
 مشتریان خود را در طول زمان درك کنید. -
 کنید. می را دركها  به خواسته هایشان نشان دهید که آن گویی پاسخبا  -
 ارائه دهید.ها  فواید و منافع محصولتان را به آن -
 مراقب افزایش فروش باشید. -

 گذاري هبازده سرمای .5

 فروش) -ارتباطات -امور بازاریابی باید قابل ردیابی باشند (تبلیغات مشخصهمه  -
 است. هایی که مخارج بازاریابی در چه زمینه بدانید -

 .اگر درآمدزا نیستند، حذف کنید 
 عمل کنید.تر  زا هستند، بیشتر و گستردهاگر درآمد 

 به دوستانتان کمک کنید .6

 کنید. بازاریابی خود کمکهاي  به همکاران و کانال -
 اضافی براي فروشندگان خود فراهم کنید.هاي  آموزش -

 به ضروریات توجه کنید .7

 خرند. می خریداران در دوره کمبود و بحران، اقالم اساسی و ضروري -
 خواهند تأکید داشته باشید. می روي کاالها و خدماتی که بودجه کمتري -
 هستند کار کنید.تر  با مشتریانی که از لحاظ مالی مطمئن -

 فروشندگان پنهان شما .8

 وقتی خریداران مراقب پولشان هستند، نظر دیگران برایشان مهم است. -
 دهند. نمی فقط به شما گوشها  آن -
 است. (توصیه و تأیید مشتریان راضی)مؤثر  تأیید و تعریف مشتریان فعلی بسیار -
 استمؤثر  کم امااي  هو مرجع، هزینکننده  ارائه هدایا و عوامل انگیزشی براي مشتریان توصیه -

 مارك تجاري (برند) خود را تخریب نکنید .9

نادرست، از گذاري  و یا قیمتها  قیمتاي  هکاهش مرحل ها، زحمت وتالشتان را با جنگ قیمتها  سال -
 بین نبرید.
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 دانند. نمی برند) ارزان و حراجی را، کیفی(بهبود یابد، خریداران دیگر شناسه وقتی شرایط اقتصادي  -
 شود. می لخواه در آینده بسیار دشوارحاشیه سود د -
 :قیمت، ارزشی اضافی ارائه دهید یعنیهاي  جاي کاهش در شرایط بحران و رکود به -
 تر دوره گارانتی طوالنی -

 خدمات اضافی 
  مؤثرخدمات غیرمرتبط اما 
 تسهیالت ویژه 

 کنیدگیري  و اندازهگیري  گیري، اندازه اندازه .10

گیـري، ارزشـیابی، رسـیدگی و پیگیـري را      اندازه ،معیارها ها، شاخصدر نظام بازاریابی و فروش خود  -
ي بگیرید.جد 

  چهار استراتژي بازاریابی براي غلبه بر بحران
 ها جاي تغییرات و کاهش قیمت استراتژي ارزش و ارزنده بودن به .1

کـار  و کسبرشد تواند باعث حفظ و  ها می درصد از بازاریابان معتقدند که کاهش متعدد قیمت 3فقط  -
 در شرایط بحران گردد

 مجدد (بازار هدف جدید)گذاري  استراتژي هدف .2

درصد بازاریابان معتقدند که با تعریف و انتخاب بازار هدف جدید و مناسـب، آثـار منفـی بحـران      67 -
 یابد. می کاهش

یافتن مناسب بازار، بندي  (بخشها  رسانی به آن نامناسب بازار و خودداري از خدمتهاي  تعیین بخش -
 )80-20از قانون گیري  بازار هدف و بهره

 در نوآوري و محصوالت نوآورانهگذاري  استراتژي سرمایه .3

درصد از بازاریابان معتقدند که ریسک نوآوري محصول جدید در دوره بحران هم اندازه یا کمتـر   66 -
 مربوط به شرایط عادي است.هاي  از ریسک

 کاالها در اقتصاد بحرانی بسیار ارزنده است.تمایز از طریق نوآوري در خدمات و  -
 در تحقیق و توسعه الزمه رقابت در بحران است.گذاري  سرمایه -

 (برند)ها  استراتژي پشتیبانی از شناسه .4

باعث کـاهش  سازي  روي شناسه (برند) و شناسهگذاري  درصد بازاریابان بر این باورند که سرمایه 63 -
 آثار منفی بحران است.

 ها گوناگون براي تغییر استراتژيهاي  دیران بخشارتباط با م -
 کار در بحرانو جهت دستیابی به اهداف کسبها  جایی استراتژي تغییر و جابه -
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  ها ت موانع و چالشیمدیر
 و موانع درون سازمانیها  حساس شدن به چالش. 1

 غلبه کردن بر روحیه ترسیدن و ترساندن و نومیدي -
 زدگی جانزدگی و هی خودداري از شتاب -
 نادرستهاي  تفاوتی، دیراندیشی، صبر و انتظار، توجیه و مقایسه بی برطرف کردن روحیه -
 رسیدگی کردن و رفع عوامل ساختاري و ابزاري -

 و موانع بیرونیها  حساس شدن و واکنش درست به چالش. 2
 بانی تحوالت محیطی و امواج تازه بحران دیده -
 ناشی از بحرانهاي  محرومیتو ها  برخورد درست با محدودیت -
 و تهدیدهاي جدیدها  واکنش سریع نسبت به تحوالت، فرصت -
 روز براي مقابله، مهار و کنترل موانع و مشکالت گوناگون ارتباطات و اطالعات به -

  مدیریت مخارج
 حساس شدن به مراکز و عوامل و عناصر هزینه  -
 ها بازنگري بودجه -
 ی و درست خرج کردن جوی صرفه -
 جدید اضافیهاي  جلوگیري از هزینه -
 طور دائم بهها  نظارت وکنترل هزینه -
 غیرضروري و سربارهاي  کاهش هزینه -
  ها مدت مخارج و هزینه آثار بلندمدت و کوتاه -

  
  مدیریت منابع

 تعیین، تشخیص، تخصیص، ترکیب و استفاده درست از منابع انسانی و مالی در شرایط بحران -
 شامل منابع خودي، ارتباطی و مشارکتیاستفاده از شبکه منابع  -
 مدیریت عوامل تولید در شرایط بحران -
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 (میزان، قیمت، موجودي) مواد اولیه مناسب 
 (منابع، هزینه، استفاده) سرمایه 
 وري بهره(ترکیب،  نیروي انسانی( 
 (انتخاب و استفاده درست) ماشین و تکنولوژي 

   مدیریت عناصر آمیزه بازاریابی در شرایط بحران -
 (تناسب با شرایط بحران) محصول 
 (ارزش و ارزنده بودن) قیمت 
 جدید و مناسب)هاي  توزیع (زمان، مکان، شرایط و کانال 
 (بودجه، ترکیب و استفاده درست) ترویج 

  مدیریت منافع
 ارتباط نزدیک با مشتریان کلیدي و رفتارشناسی بازار -
 فرهنگ سودآوري و سودرسانی -
 نظردمدت موردمدت و بلن تعریف منافع کوتاه -
 حساسیت به مراکز درآمد و سود -
 تازه و مکملهاي  سازي یابی و مزیت مزیت -
 تشخیص منفعت از دید مشتریان -
 مدیریت بهتر هزینه/فایده -

  کارها در شرایط بحرانو راهکارهاي بقا براي کسب
غیرضـروري و  هاي  ها) و هزینه (حساس شدن به هزینه کردهمراکز هزینه و عناصر هزینه را بازنگري  .1

 غیرمفید را کاهش داده و یا حذف کنید.
را بهتـر  هـا   ترجیحات آن و بیشتر کرده و حفظ کنید تا انتظارات وتر  ارتباط خود را با مشتریان نزدیک .2

 پاسخ دهید. تر  شناخته و مناسب
 عنوان اولویت و ضرورت براي ماندگاري در کسب وکارتان بدانید. خدمت رسانی به مشتریان را به .3
بازار را کشف کنید تـا مشـتریان   هاي  جدید، تقاضاهاي پنهان و ناشناختههاي  بازاریاب باشید و فرصت .4

 جدیدي جذب کنید.
کنید و در دید مشتریان باشید گذاري  کشند، شما سرمایه می کنارها  رقبا را بپایید. هرگاه و هرجا که آن .5

 که خود نوعی مزیت است.
با مشکالت و مسائل مشتریان ربط دهید تا فضاي خرید ایجاد شود  منافع و مزایاي محصوالت خود را .6

 و مشتري خواهان خرید از شما گردد.
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باشـید تـا   هـا   جاي تحریک احساسات خریداران، مشاور و راهنماي مناسبی براي آن در دوره بحران به .7
 درست تصمیم بگیرند و به شما اعتماد کنند و بازاریاب شفاهی و مرجع شما باشند.

جاي کاهش کیفیت و قیمت در جستجوي افزایش خدمات و ارزش اضافی و دلخواه براي  بحران به در .8
 مشتریان باشید.

 ي داشته باشید تا عملکردها را بهبود بخشید.معیارها و رفتارها توجه جد ها، به شاخص .9
 باشد.آمیزه بازاریابی خود را بازبینی و متحول کنید تا متناسب با شرایط مشتریان و بازار  .10
دهـان   به اریابی اینترنتی، بازاریابی دهانپست سفارشی، باز از انواع ابزارهاي بازاریابی مستقیم از جمله .11

 استفاده کنید.
عنـوان اقـدامی مهـم در دوره     ي منافع چشمگیر در بلندمدت را بهمدت برا کوتاههاي  مدیریت هزینه .12

  بحران فراموش نکنید.
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  نقش صنعت خودرو در تحقق اقتصاد مقاومتی
  *بهاره عریانی

  چکیده
مقالۀ حاضر با هدف بررسی نقش صنعت خودرو در تحقق اقتصاد مقـاومتی تـدوین شـده اسـت. طبـق      

ـ   هرغم سهم پایین سرمای هنتایج، ب افـزوده و اشـتغال صـنعتی در     لحـاظ ارزش  هگذاري در این صـنعت، ب
ن جایگاه استراتژیک آن است. بررسی وضـعیت تولیـد خـودرو طـی دورة     مبی کهجایگاه سوم قرار دارد 

اي داخلـی و خـارجی و   هـ  ذیري بـاالي ایـن صـنعت از تکانـه    پـ  نشـان از آسـیب   1386ــ 1392زمانی 
دوره، تراز تجاري نیز همـواره بـا کسـري    اي موجود دارد. طی همین ه استفادة حداکثري از ظرفیت عدم

مواجه بوده است که افزایش وابسـتگی بـه خـارج و خـروج ارز را موجـب شـده اسـت. وجـود سـاختار          
گذاري دستوري، نبود شرایط منصفانه در انعقاد  تگري دولت، شیوة قیم يانحصاري، درصد باالي تصد

هـاي   ضعف خودروسازان در فناوريصنعت و دانشگاه، مؤثر  گذاري مشترك، نبود ارتباط هقرارداد سرمای
 تکنولوژیـک  انـدگی م و توسعۀ محصول، نبود توجه به واحدهاي تحقیق و توسعه، عقب ساخت ،طراحی

جایگزین، تشدید تحدیدهاي بیرونی و کمبود نقدینگی از موانع تحقق اقتصاد  ايه سوخت از استفاده در
اي حمایتی کشورهاي چین و برزیل نشان از ه بررسی سیاست روند. یشمار م همقاومتی در این صنعت ب

اي خارجی آنها عمـدتاً بـا   ه گذاران خارجی دارد که سیاست هحمایت همزمان تولید داخل و جذب سرمای
طرفـۀ   سـازي تولیـدات، انتقـال فنـاوري و عـدم فسـخ یـک        یالزام خودروسازان خارجی به رعایت داخل

اي هـ  ه به مشکالت موجـود در صـنعت خـودروي ایـران و سیاسـت     قراردادها تدوین شده است. با توج
شـود: تـدوین نقشـۀ راه اقتصـاد مقـاومتی در صـنعت        یحمایتی کشورهاي منتخب موارد زیر توصیه م

اي تحقیـق و  هـ  اي خودروساز به تخصیص بخشی از درآمدهاي خود بـه فعالیـت  ه خودرو، الزام شرکت
اي هـ  نعت خودرو و دانشـگاه، بـازنگري در دسـتورالعمل   هاي نوین، پیونددهی ص يتوسعه و جذب فناور

ازان و سـ  افـزوده از قعطـه   ی، شـرایط دریافـت مالیـات بـر ارزش    سـ  بانک مرکزي، شـرایط گشـایش ال  
اي هدفمند از سوي دولت و بازمهندسی صـنایع خودروسـازي بـا طراحـی     ه خودروسازان، انجام حمایت

  باشد. یهاي داخلی م يوانمندا و ته نیان مبتنی بر ظرفیتب سازوکارهاي دانش
 صنعت خودرو، توان داخلی، اقتصاد مقاومتی: ها واژهکلید

                                                        
  b_oryani2004@yahoo.comهاي بازرگانی  عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش *
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 مقدمه  

اي هـ  ي است که فراخور شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مبنی بـر تشـدید تحـریم   ا واژه» اقتصاد مقاومتی«
مـاه سـال    نهاي داخلـی) در بهمـ   ياقتصادي و ضرورت کاهش وابستگی به دنیاي خارج (اتکا به توانمند

ـ پو رشـد  نیما تـأ هـ  از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شد. هـدف اصـلی ایـن سیاسـت     1392  بهبـود  ا،ی
 ر،یپذانعطاف يردهاکیرو با سالهستیب اندازچشم سند اهداف به یابیدست و ياقتصاد مقاومت يها شاخص

ـ  5اقتصاد مقاومتی مبتنی بر  1بود. گرابرون و زادرون مولد، صـورت: مقـاوم بـودن اقتصـاد،      هرکن اصلی ب
اي دولتی و مردمی، حمایـت از تولیـد ملـی، مـدیریت منـابع ارزي و مـدیریت       ه استفاده از تمامی ظرفیت

یـان تمـامی   مصرف است و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایۀ بسـیج همگـانی، تـالش و تعامـل م    
اي مختلف اقتصادي بخش صنعت ه اي دولتی و خصوصی و عموم مردم. در میان بخشه نهادها، دستگاه

اي پسین و پیشین قوي و ایجاد اشـتغال  ه دلیل سهم باال در تولید ناخالص داخلی، برخورداري از ارتباط هب
 درصـد  14 حـدود  داشـتن  بـا ي یافته است. در میان صنایع مختلف نیز صنعت خودرو ا پایدار جایگاه ویژه

 افـزودة  ارزش جادیا و ينفر ونیلیم 3 میرمستقیغ و میمستق اشتغال جادیا کشور، عیصنا کل یمال گردش
  ی نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. مل ناخالص دیتول در یتوجه قابل سهم باال،

بخش سازماندهی شده است. در بخش اول پس از مقدمـه، جایگـاه    4توصیف، مقاله حاضر در با این 
لحـاظ   هشود. در بخش دوم شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو ب یصنعت خودرو در اقتصاد ایران تبیین م

اي هـ  شود. بخش سوم مـروري دارد بـر سیاسـت    یم ، تراز تجاري و مشکالت صنعت احصاوضعیت تولید
کشورهاي منتخب (برزیل و چین) در صنعت خودرو و در نهایت مقاله در بخش چهـارم بـا ارائـه     حمایتی

  یابد.  یندي و راهکارهاي پیشنهادي خاتمه مب جمع

  . جایگاه صنعت خودرو در ایران1
)، سـهم صـنعت خـودرو از ارزش    1390با استفاده از آخرین آمار مرکز آمـار ایـران (سـال     ،در این قسمت

شـود   یتبیین مرقمی  2صنعت کد آیسیک  23گذاري و صادرات صنعتی در میان  هشتغال، سرمایافزوده، ا
  ).  1(جدول 
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  )درصد(  1390 سال صنعت کل در خودرو صنعت سهم .1 جدول
 صادرات مستقیم يگذارهیارزش سرما اشتغال افزوده ارزش عیصنا

 60/4 93/8 1/15 64/9 یدنیو آشام ییع مواد غذایصنا
 02/0 44/10 6/0 35/0 و کمحصوالت از توتون و تنبا دیتول

 60/0 87/3 38/6 42/2 د منسوجات یتول
 13/0 11/0 59/0 21/0 ...آوردن و.و عمل كد پوشایتول

 46/0 06/0 6/0 23/0 ...آوردن چرم و و عمل یدباغ
 06/0 02/1 55/0 31/0 ..ی..د چوب و محصوالت چوبیتول
 02/0 61/0 59/1 57/0 ياغذکاغذ و محصوالت کد یتول

 00/0 44/0 92/0 42/0 ...ریثکچاپ و ت انتشار،
 62/31 48/18 05/2 86/9 ...و ککد ذغال یع تولیصنا

 99/47 54/18 42/9 85/22 ییایمید مواد و محصوالت شیع تولیصنا
 54/0 07/3 88/4 66/2 یکیو پالست یکید محصوالت الستیتول

 67/2 98/12 75/13 64/9 يرفلزیغ یانکر محصوالت ید سایتول
 13/8 11/5 86/9 03/16 ید فلزات اساسیتول

 4/0 95/3 09/6 09/3 ...و یکیفابر يد محصوالت فلزیتول
 04/1 24/3 45/6 36/3 ...زاتیآالت و تجهنید ماشیتول

 02/0 33/0 44/0 28/0 ...و يزات اداریآالت و تجهنید ماشیتول
 56/0 83/1 23/4 91/2 ...و انتقال برقآالت مولد نید ماشیتول

 00/0 25/0 55/0 29/0 ...ون ویزیو و تلوید رادیتول
 02/0 59/0 05/1 53/0 ...و یکد ابزار پزشیتول

 93/0 32/3 89/11 04/13 ....و يۀ موتوریل نقلید وسایتول
 07/0 03/2 37/1 66/0 ونقلل حملیر وساید سایتول
 12/0 79/0 64/1 64/0 ...د مبلمان و مصنوعاتیتول

 00/0 02/0 03/0 01/0 افتیباز
  )1390: محاسبات محقق بر اساس مرکز آمار، سالنامه آماري کشور (مأخذ

  
  طبق جدول:  

 درصـدي در جایگـاه سـوم پـس از      04/13افزوده با سـهم   لحاظ ارزش هصنعت خودروسازي در ایران ب
) قـرار  درصـد  03/16درصد) و تولید فلـزات اساسـی (   85/22صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی (

گرفته است. با توجه به آنکه مواد اولیۀ صنعت تولید مواد اولیه و محصوالت شیمیایی و فلزات اساسـی  
گیرد، ایـن   یاز منابع ارزان زیرزمینی خدادادي کشور تأمین و با قیمت پایین در اختیار این بخش قرار م

 ؛1نتیجه دور از انتظار نیست

                                                        
  ).1392. کمیسیون اقتصاد کالن، اتاق ایران (1
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 درصدي پس از صـنعت مـواد    89/11لحاظ میزان سهم در اشتغال صنعتی نیز صنعت خودرو با سهم  هب
درصـد) در جایگـاه    75/13درصد) و تولید سایر محصوالت کانی غیرفلـزي (  1/15غذایی و آشامیدنی (

 ؛زایی باالي این صنعت در اقتصاد ایران دارد سوم قرار گرفته است که نشان از اشتغال
 درصدي در جایگاه نهم  32/3گذاري در بخش صنعتی نیز صنعت خودرو با سهم  هحاظ میزان سرمایل هب

 54/18قرار گرفته است و جایگاه اول تا سوم مربوط به صـنایع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیایی (     
 98/12درصد) و تولید سایر محصـوالت کـانی غیرفلـزي (    48/18.. (.درصد)؛ صنایع تولید ذغال کک و

 ؛باشد یرصد) مد
  درصدي در جایگاه ششـم پـس از صـنایع تولیـد      93/0از نظر صادرات مستقیم نیز این صنعت با سهم

درصد)؛ تولیـد فلـزات    62/31.. (.درصد)؛ صنایع تولید ذغال کک و 99/47مواد و محصوالت شیمیایی (
ر محصـوالت کـانی   درصد) و تولیـد سـای   60/4درصد)؛ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ( 13/8اساسی (

  درصد) قرار دارد.  67/2غیرفلزي (
  

زوده و اشـتغال  اف هاي صنعتی، سهم آن در ارزش يگذار هرغم سهم پایین صنعت خودرو از سرمای هب
ـ ه توجه است که مبین پتانسیل صنعتی قابل دیگـر بـا انجـام     عبـارت  هاي باالي این صنعت است. ب

توان گـام مهمـی در راسـتاي افـزایش رشـد       یصنعت م شده در این ریزي ههاي برنام يگذار هسرمای
  اي اقتصاد مقاومتی برداشت. ه اقتصادي و تحقق سیاست

درصد کل  1نگاهی به آمار صادرات نشان از جایگاه نامناسب این صنعت دارد؛ چراکه، کمتر از 
الیـل  اي اقتصاد مقاومتی است. یکی از ده صادرات صنعتی کشور را دارد که در تعارض با سیاست

افتن بازارهاي ا، مشکالت مربوط به یه توان به تشدید تحریم یسهم پایین صادرات این صنعت را م
هاي روز در صنعت در راسـتاي ارتقـاي کیفیـت و تولیـد      يکارگیري فناور هب هدف صادراتی و عدم

  محصول در کالس جهانی نسبت داد.

  . شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودروي ایران2
ن جایگاه استراتژیک صنعت خودرو در اقتصاد ایران، در این قسمت شرایط فعلـی حـاکم بـر صـنعت     پس از تبیی

  شود. یوي این صنعت بررسی مر لحاظ میزان تولید، صادرات، واردات و مشکالت پیش هخودروي ایران ب

  تولید  .1.2
ـ   1386ـ1390در دورة  هـزار  3/1147کـه، از   ينحـو  هتولید خودرو در ایران روندي فزاینده داشته اسـت؛ ب

درصـدي)   5/8رسیده است (متوسط رشد  1390هزار دستگاه در سال  1/1651به  1386دستگاه در سال 
درصد) محقـق شـده    5/12(با رشد  1389درصد) و  1/13(رشد  1387اي ه که بیشترین رشد آن در سال
ـ   1390است. اما روند تولید از سال   2/44بـا کـاهش    1391سـال  کـه، در   اي گونـه  هبه بعد کاهنده شـد؛ ب

   ).1هزار دستگاه رسید (نمودار  4/921درصدي به 
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  (هزار دستگاه) 1386ـ1392 هايسال رانیا در خودرو دیتول روند .1 نمودار

Source: http://www.ivma.ir 

  
  توان به موارد زیر نسبت داد: یرا م 1391ترین دلیل کاهش تولید خودرو در سال  هعمد

 لمللی مانعی براي دسترسی خودروسازان ایرانی به تأمین ا اي بینه . تحریماي اقتصاديه تشدید تحریم
فق به تأمین قطعات مورد نیاز خود نبودند و یـا  وکه، یا م ينحو همستقیم و عادي قطعات مورد نیاز بود؛ ب

 کردند؛ یاي بسیار تأمین مه این قطعات را با صرف هزینه
 زیر اشاره کرد: به مواردتوان  یدر این ارتباط م خودروها. توجهی از توقف تولید تعداد قابل 
  شـرکت   نمانـام بود. این خـودرو تحـت    1391ترین خودروي از رده خارج شده سال ماکسیما شاخص

تولیـد آن پـس از    ،دلیـل اتمـام قـرارداد    هب 1391 در سال کهشد خودرو تولید می نیسان ژاپن در پارس
 ؛سال متوقف شد 10حدود 

   ه صفر رسید و از خودرو بود که تولید آن تقریباً ب دیگر محصول ژاپنی تولیدي در پارسنیسان قشقایی
 ؛خودرو خارج شد خطوط تولید پارس

      هیوندایی آوانته و هیوندایی ورنا نیز دو محصول تحت برند شرکت هیوندایی بودنـد کـه خودروسـازي
تغییـر  ترین دلیل این امر نیز  هتولید کرد. عمد 1391ال ها از این دو خودرو را در سراین آخرین دستگاه

 بوده است؛ هاي همکار در سایر کشورهاسیاست شرکت هیوندایی در ارسال قطعات به شرکت
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   هـاي آن در  موتور بود که آخـرین دسـتگاه   محصول چینی تولیدي در شرکت کرماننیز  520لیفان
 1.تولید شد 1391سال 

  آورده شـده   2میزان تبعیت تولید خودرو در ایران از برنامۀ آن در جدول  برنامه.انحراف تولید خودرو از
 است:

  

  1386ـ1391 رانیا يخودرو دیتول برنامۀ از انحراف روند .2 جدول
 انحراف از برنامه درصد تحقق برنامه تولید محقق شده برنامه تولید سال

 ـ12.9 87.1 1147309 1317982 1386
 ـ12.4 87.6 1297765 1481722 1387
 ـ7.8 92.2 1424551 1545372 1388
 ـ11.3 88.7 1603351 1807838 1389
 ـ11.4 88.6 1651115 1863307 1390
 ـ54.3 45.7 921380 2016565 1391

  )1392( ساپکو کیاستراتژ يزیر هبرنام و مطالعات امور :مأخذ
  

خودروسازان از برنامه تبعیت نکـرده اسـت،   نیز تولید  1386ـ1390اي ه ، گرچه در سال2طبق جدول 
همزمان بـا کـاهش تولیـد     1391ا روند تولید صعودي بوده است. از سال ه در این سال 1مطابق با نمودار 

ـ   یه مـ کـ ــ درصـد)   3/54خودرو بیشترین انحراف از برنامه حـادث شـده اسـت (    نـوعی بیـانگر    هتوانـد ب
اي موجـود در  هـ  ي این منظور درصد بکـارگیري ظرفیـت  برا. ت موجود باشدیظرف یکارگیري تمام هب عدم

  ارائه شده است.  3صنعت خودروسازي در جدول 
  

  1386ـ1391 خودرو صنعت در شده گرفته ارک هب تیظرف زانیم .3 جدول
 کارگیري ظرفیت هدرصد ب کار گرفته شده ظرفیت به ظرفیت موجود سال

1386 1704500 1147309 3/67 
1387 1804500 1297765 9/71 
1388 1865500 1424551 4/76 
1389 2169960 1603351 9/73 
1390 2330350 1651115 9/70 
1391  2534850  921380  36  

  )1392( ساپکو کیاستراتژ يزیر هبرنام و مطالعات امور: مأخذ

                                                        
  ).1393. عریانی، بهاره (1
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محقـق   دهد که روند صعودي تولید خودرو در ایران در شرایطی ینشان م 3و جدول  1مقایسۀ نمودار 
در صـورت اسـتفادة   روي  ننـد. بـدی  ا شده است که خودروسازان از تمامی ظرفیت موجود اسـتفاده نکـرده  
. اي مورد نظر نیز وجود داشته استه حداکثري از ظرفیت تولید داخل امکان تحقق تولیدات بیشتر در سال

توجه به شرایط حـاکم بـر   رخ داده است که با  1391گیري از ظرفیت موجود در سال  هکمترین میزان بهر
درصـد آن   64درصد ظرفیت استفاده شـده و   36اقتصاد در آن زمان دور از ذهن نیست. در این سال تنها 

  بدون استفاده باقی مانده است.
  

هاي  يریز هدر راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت بالاستفادة صنعت خودروسازي ایران در برنام
  آتی بسیار مهم است. 

  
اي تولید و بنابراین قیمت تمـام شـدة   ه این، افزایش ناگهانی نرخ ارز، موجبات افزایش هزینهبر عالوه

گذاري دستوري بر این صنعت،  تدلیل حاکمیت شیوة قیم هتولیدات خودروسازان را فراهم آورد، بااینحال ب
بـود. در   1392ادي در سال ا افزایش نیافت که ماحصل آن تشدید رکود اقتصه ا متناسب با هزینهه قیمت

هاي مرتبط با ایـن صـنعت    ینیز بر نااطمینان 1392این ارتباط، تحریم صنعت خودرو در دهم تیرماه سال 
 30ي کرد. اما از نیمۀ دوم این سال به مدد رفع تحریم از ایـن صـنعت (  ا سابقه یافزود و آن را وارد رکود ب

و ر گذاري خودرو با هدف شناسایی مشکالت پـیش  تسیاسماه)، حصول توافقات ژنو و تشکیل شوراي  دي
دلیل است کـه   همین ر وضعیت تولید خودرو حادث شد. بهریزي در راستاي رفع آنها بهبود نسبی د هو برنام

  بوده است.  1391به مراتب کمتر از سال  1392آهنگ کاهش تولید در سال 
  

ذیري باالي صـنعت خـودروي ایـران از    پ . آسیب1دهندة دو واقعیت اساسی است:  نموارد فوق نشا
طرفـۀ   همکـاري یـک   . نبود قـوانین مناسـب درخصـوص عـدم قطـع     2خارجی؛  اي داخلی وه تکانه

ا). هر دوي ایـن  ه اي خارجی (همچون تحریمه اي خودروساز خارجی در صورت بروز تکانهه شرکت
بر اسـتفادة حـداکثري از    عوامل از جمله موانع موجود در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبنی

باشد. این امر ضرورت توجـه   یا مه ذیري نسبت به تکانهپ ظرفیت داخل و کاهش وابستگی و آسیب
پیش یادآور از وي این صنعت را بیشر بیشتر به صنعت خودرو و تالش در راستاي رفع مشکالت پیش

  شود.  یم

   صادرات و واردات .2.2
ـ   روابط تجاري خارجی (صادرات و  توانـد در ارزیـابی    یواردات) از دیگر متغیرهایی است کـه بررسـی آن م

نظر در تحقق اقتصاد مقاومتی مفید باشد. در این ارتباط ارزش دالري صادرات و واردات نقش صنعت مورد
صنعت خودروي ایران (مشتمل بر تولید وسایل نقلیۀ موتـوري، قطعـات و ملحقـات بـراي وسـایل نقلیـۀ       

  ترسیم شده است. 2سازي براي وسایل نقلیۀ موتوري) در نمودار  اتاقموتوري و بدنه و 
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  (میلیون دالر) 1386ـ1392 تراز تجاري صنعت خودروي ایران .2 نمودار

 http://www.irica.ir رانیا یاسالم يجمهور كمحاسبات بر اساس اطالعات گمرمأخذ: 

  
واردات در صنعت خودروي ایران بیش از میزان با توجه به نمودار، در دورة مورد بررسی همواره میزان 

عبارتی همواره کسري تجاري در این صنعت وجـود داشـته اسـت.     هصادرات در این صنعت بوده است و ب
حـال افـزایش    در نتیجۀ کاهش صـادرات و درعـین   1390 بیشترین کسري تجاري در این بخش در سال

  واردات محقق شده است.
  

ن افزایش وابستگی این صنعت به خارج از کشور، کاهش توان صادرات مبیگرفتن واردات از  یپیش
تولید داخل در ساخت خودروهاي قابل عرضه در بازارهاي جهانی و خروج ارز از کشور است که در 

  اي اقتصاد مقاومتی قرار دارد. ه تقابل با سیاست

  مشکالت صنعت خودرو .3.2
اي کلی اقتصـاد  ه اي صنعت خودرو و سیاسته میان سیاست راستایی ریزي صحیح جهت ایجاد هم هبرنام

ین نقـاط ضـعف   تر مهموي این صنعت است. در ادامه برخی از ر مقاومتی، مستلزم احصاي مشکالت پیش
  شود: یصنعت خودرو که مانعی براي تحقق اقتصاد مقاومتی است، ارائه م

   .ـ  ساختار غیررقابتی حاکم بر صنعت خـودروي ایـران  12000خودروسـاز و حـدود    25رغـم وجـود    هب
از در کشور، سهم گروه صنعتی ایران خودرو و گروه تولیدي سایپا از بازار خودروي ایران بیش از س قطعه

درصد بوده است که نشان از ساختار انحصاري حاکم بر این صنعت دارد. شایان ذکر است که ایـن   95
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.. درصـد از  .حـدود  1392که، در سال  اي گونه هساختار انحصاري در بازارهاي صادراتی نیز حاکم است؛ ب
 صادرات خودرو به کشور عراق صورت گرفته است؛ 

 قانون اساسی)؛ 44(عدم اجراي کامل اصل  اي مدیریتیه گري باالي دولت در الیه يتصد 
 ا و تورم). ه (عدم افزایش قیمت تولیدات متناسب با افزایش هزینه گذاري دستوري تولیدات تقیم 

  
وري در صنعت کـاهش یابـد و از    هدلیل مداخلۀ دولت، بهر هسو ب فوق سبب شده است ازیکعوامل 

سوي دیگر، خودروسازان تمایلی به انجام تولیدات در سطح استانداردهاي جهانی و افزایش تنوع در 
رقابت با خودروهاي  دلیل ساختاري انحصاري و عدم هشرایطی ب چنینتولیدات خود نداشته باشند. در 

کیفیـت  تردید افزایش تنوع و  ینندگان ناگزیر از خرید خودروهاي داخلی هستند.. بک رجی مصرفخا
سوي کاهش وابستگی به بازارهاي خارجی و تحقق اهـداف اقتصـاد    محصوالت تولید داخل پلی به

  مقاومتی خواهد بود. 
 

 سرمایۀ آنهـا، خـالی مانـدن    اي خودروسازان در راستاي تولید انبوه، باال رفتن خواب ه تحقق برنامه عدم
 ؛اي باالسريه اي تولید و تشدید هزینهه ظرفیت

 گذاري مشترك با خودروسازان خارج. هنبود شرایط منصفانه در قراردادهاي سرمای 
  

کنون در این صنعت اجـرا شـده اسـت، الزامـی بـراي      گذاري مشترکی که تا هدر قراردادهاي سرمای
تولیدات، انتقال فناوري و دانش مدیریت وجود نداشته اسـت و  سازي  یخودروسازان خارجی به داخل

طرفه بوده است که ماحصل تمامی این موارد وابستگی صنعت خودروي ایران به  بعضاً قراردادها یک
ا هـ  خارج بوده است. نمونۀ بارز آن خروج خودروسازان فرانسوي (رنو و پژو) پـس از تشـدید تحـریم   

ولید بوده است. البته باید توجه داشت که در مصوبۀ اخیـر شـوراي   صورت یکطرفه و اختالل در ت هب
گذاري مشـترك در   هسازي در قراردادهاي سرمای یگذاري خودرو الزام مرتبط با رعایت داخل سیاست

ـ   40ي که خودروساز خارجی ملزم به رعایت ا گونه هنظر گرفته شده است. ب سـازي در   یدرصـد داخل
درصد افزایش یابد که خود نقطـۀ   85سال به  5که باید ظرف مدت سال اول تولید در ایران است 

ایی نیز جهت ه آنکه مشوق قویت توان و دانش داخلی است. ضمنسازي و ت یشروع خوبی براي داخل
 50تـوان بـه    یجمله مـ  درات در نظر گرفته شده است که ازآنگذاران خارجی به صا هتشویق سرمای

درصـد   30ه حـداقل بتواننـد   کـ  یگـذاران خـارج   هیدسته از سرما آن يبرا یاتیمال یدرصد بخشودگ
بـه   یسهام خودروسازان داخلـ  ينند و واگذارکارائه  یجهان يخود را به بازارها يدیمحصوالت تول

نو اشاره کرد.  يها يدات با نگاه فناوریدرصد از تول 30شرط صادرات  به یمطرح جهان يخودروسازها
  عمل است. ازي آنها در س نکتۀ مهم پیاده

 
 میان دانشگاه و صنعت خودرو؛مؤثر  نبود ارتباط 
 و توسعه محصول؛ ساخت ،هاي طراحی ضعف خودروسازان در فناوري 
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 توجه به واحدهاي تحقیق و توسعه؛ عدم 
 ؛.هیبریدي، الکتریکی و خودروهاي تولید جایگزین، ايه سوخت از استفاده در تکنولوژیک اندگیم عقب..  

  
موارد فوق، پایین بودن کیفیت خودروهاي ساخت داخل و عدم امکان رقابت آنها در ماحصل تمامی 

حالی است که راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی توجه بـه تـوان   باشد. این در یلمللی ما اي بینه عرصه
اي تحقق آن انتقـال فنـاوري از   ه وز است که یکی از راهر هاي  يمندي از فناور هداخل در کنار بهر

منـدي از خـدمات مشـاوران خـارجی و      هگذاري مشـترك، بهـر   همختلف همچون سرمای ايه روش
  باشد.  یپیونددهی صنعت و دانشگاه با هدف تولید خودروهاي متنوع با مصرف سوخت کمتر م

 
 اي بانکی، تجاري وه تحدیدهاي بیرونی (تحریم.(.. 

  
 همچـون  کـالن  ياهـ  میتحر ریسا ران،یا به کامل يخودرو و قطعات ارسال تیمحدود رفع رغم هب

 صنعت جمله از( کشور صنعت هیعل یس ال شیگشا و پول انتقال و نقل عدم ،یبانک ياه تیمحدود
 مواد دنیرس تا اعتبار شیگشا فرآیند بودن یطوالن ،یطورکل هب. دارد وجود خود قوت به) يخودروساز

ـ یاي همتـا  بـا  یخـارج   تشـرک  یمـال  مبادالت انجام يها يدشوار بر افزودن ضمن هیاول  بـر  یران
ابستگی به دنیاي این امر ضرورت کاهش و. دیافزا یم زین رانیا در يگذار هیسرما به مربوط مخاطرات

  دهد. یبیشتر بر توان داخلی را نشان م خارج و اتکاي هرچه
 
 ازي س کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازي و قطعه 

 اي گذشـته، نـرخ   ه در نرخ تسعیر دالر طی سال لحاظ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی درنتیجۀ عدم
ر شـده (کـاهش یافتـه) اسـت کـه ماحصـل آن       ت ساله مناسبعی ارز براي تولیدکنندة خارجی هرواق

ازي سـ  ویژه قطعه هحد ارز بوده است. صنعت خودرو و باز  رویۀ واردات کاالها و خروج بیش یافزایش ب
بـا   70ازانی که در دهـۀ  س دلیل وجود این تفاوت، قطعه هر، بت طور دقیق هند. با نیز آسیب بسیاري دیده

ساله نیـز بـر آن   ق نسبی ساخت داخل دست یابند و هرتحمل مشکالت فراوان توانسته بودند به عم
ـ ا یتمـام  ماحصـل نـد.  ا تدریج از میان رفتند و محصوالت وارداتی جایگزین آنها شـده  هبیفزایند، ب  نی

  1.است بوده ریاخ سال دو در ازانس قطعه یمال نیتأم مشکالت جادیا موارد،
 ـ ا يخودروسـاز  شـگام یپ ياه شرکت ياه انیز به توجه با  بازپرداخـت  در آنهـا  ییتوانـا  عـدم  و رانی

ـ گ ینمـ  قرار آنها اریاخت در يدیجد یبانک وام ،یافتیدر التیتسه ـ اهم بـه  توجـه  بـا . ردی  صـنعت  تی
ـ  با اه شرکت نیا داشت ینسب ثبات خودرو متیق که گذشته ياه سال در يخودروساز  فـروش  شیپ

ـ ن مـورد  یمـال  منـابع  خـود  داتیتول ـ  طیشـرا  در امـا . کردنـد  یمـ  نیتـأم  را ازی  بـه  توجـه  بـا  و یفعل
                                                        

 ).1392. کمیسیون اقتصاد کالن، اتاق ایران (1
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ـ طر از خـودرو،  مـت یق نییتع به مربوط يها ینانینااطم ـ  مشـارکت  اوراق انتشـار  قی ـ  صـکوك  ای  ای
 کننـد  یمـ  نیتـأم  را ازین مورد یمال منابع متعارف، متیق از تر نییپا متیق در محصوالت فروش شیپ

 .دیافزا یم آنها مشکالت بر امر نیا که
  

ازان و خودروسازان) مانعی در جهت تالش آنها س مشکالت نقدینگی در صنعت خودرو (اعم از قطعه
  جهت جذب فناوریهاي نوین، استانداردهاي روز و اختصاص بخشی از درآمد به این موارد است.

 
 هدفمند از سوي دولتاي حمایتی ه نبود سیاست 

  
ي بوده ا استفاده از ابزارهاي تعرفهصرفاً  سیاست دولت در راستاي حمایت از صنعت خودروي ایران

اي الزم در کشور و حاکمیت ثبـات  ه صورت مهیا بودن زیرساختت. استفاده از این ابزار تنها دراس
ران خارجی حاضر و مایـل بـه   گذا هصورت است که سرمای ادي قابلیت اجرا دارد؛ چراکه، درایناقتص

صورت نتیجه ایجـاد   اینر بازارهاي داخلی خواهند بود. درغیراي باالتر جهت حضور ده تحمل هزینه
  بازار انحصاري است که در بازار خودروي ایران نیز به وجود آمده است.

 
 سایر خودروسازان و اي مشترك با ه فرم تتالش در راستاي تولید پل اي قدیمی و عدمه فرم تاستفاده از پل

فرم  تمت تولید پلس در صنعت خودروي جهان به غالبازان. این امر در شرایطی است که راهبرد س قطعه
 باشد. یا مه اي مقیاس و کاهش هزینهه مندي از مزایاي صرفه همنظور بهر همشترك ب

  
یجـه کـاهش تقاضـا    نتیین تولیدات خودروهاي داخلی و درخود موجبات تنوع پا نوبۀ این مورد نیز به

  براي خودروهاي داخلی را موجب شده است.
  

منظور ارائه راهکارهاي مناسـب جهـت تحقـق     هپس از شناسایی مشکالت صنعت خودرو در ایران، ب
اي حمـایتی کشـورهاي برزیـل و چـین از صـنعت خـودرو و جـذب        هـ  اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاسـت 

  شود. یگذاران خارجی ارائه م هسرمای

  اي حمایتی کشورهاي منتخب از صنعت خودروه سیاست. 3
  تجربۀ کشور برزیل .1.3

 93.977ن صنعت با خالص درآمـد  یشود. ا یصنعت خودرو در برزیل یکی از صنایع استراتژیک محسوب م
ـ  یدر تول يدرصد 7/18(سهم  ياد دالریلیم ـ لیم 5347 يگـذار  هی) و سـرما یصـنعت  ید ناخـالص داخل ون ی

این، درآمد حاصل از بخـش  بر رده است. عالوهکفا یدر اقتصاد برزیل ا یینقش بسزا 2012در سال  يدالر
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گذاري انجام شده در ایـن بخـش نیـز     همیلیون دالر و سرمای 39701معادل  2013قطعات خودرو در سال 
 153.222، معـادل  2013میلیون دالر بوده است. ضمن آنکه، صنعت خودرو توانسته است در سال  1927

ایی در راسـتاي  هـ  اي باالي این صنعت، دولت برزیل سیاسته با توجه به پتانسیل 1ند.کجاد ینفر اشتغال ا
  عین حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ کرده است.گذاران خارجی در هجذب سرمای

  گذاران خارجی هاي جذب سرمایه سیاست )الف
  توان به موارد زیر اشاره کرد: یازان مطرح جهانی ماي دولت برزیل در جذب خودروسه ین سیاستتر مهماز 
  ؛  یبهره با دورة بازپرداخت طوالن مک يها ردن وامکفراهم  
 ؛2ارخانهکس یالزم جهت تاس يها رساختین و زیبه زم یل در دسترسیتسه  
 اقـدامات از وضـع    ي ازا ا طیـف گسـترده  هـ  : ایـن سیاسـت  يگـذار  هیسـرما  كمحر يها استیاتخاذ س

ـ  براي مدت پنج 2013واردات تا اقدامات تصویب شده در سال محدودیت بر  عنـوان بخشـی از    هسال ب
گیـري ایـن برنامـه ارتقـاي سـاختار       تگیرد. جهـ  یبر مرا در 3برنامۀ سیاست صنعتی، فناوري و تجاري

باشد. اهداف اصـلی آن افـزایش سـهم     یلمللی ما اي بینه پذیري در عرصه تصنعتی جهت احیاي رقاب
نظور تبدیل کشـور  م  هولید جهانی وسایل نقلیه، ارتقاي جایگاه برزیل فراتر از موقعیت فعلی ببرزیل در ت

  صورت زیر است: هباشد. ارکان اصلی این برنامه ب یبه مرکزي براي توسعۀ محصوالت جدید م
 گیري اولیـۀ ایـن برنامـه، تشـویق      ت. جه2012در سال  4برنامۀ ارتقاي نوآوري و فناوري در خودرو

واقع در این برنامه با تشـویق خودروسـازان بـه    در صنعت خودروسازي برزیل است. درگذاري  سرمایه
گـذاري در صـنعت ملـی خـودرو،      هعـین سـرمای  بر فناوري پیشـرفته در  تر و مبتنی نتولید کاراتر، ایم

منظـور، دولـت    ایـن  ت. بـراي صـنعت خـودرو فـراهم شـده اسـ      پذیري بیشتر تموجبات ارتقاي رقاب
درصدي بر مالیات تولیدات صنعتی براي خودروهایی که در داخـل تولیـد و    30اي حداکثر ه تخفیف

شوند معرفی کرده است. در مقابل، خودروسازان متعهد به تأمین اهـدافی در دورة زمـانی    فروخته می
عۀ فناوري و نوآوري؛ ارائه آمـوزش  ا؛ توسه ند. این اهداف در ارتباط با خرید نهادها شده 2013ـ2017
تدریج از  هاین، نسبت تأمین قطعات از داخل کشور باید ببر کنندگان و مهندسین است. عالوه نبه تأمی

 افزایش یابد.  2017درصد در سال  70درصد در حال حاضر به  45
 کننـدگان   نتـأمی  ايهـ  دنبال تقویـت پایگـاه   هاین برنامه ب .5برنامۀ ارتقاي نوآوري در قطعات خودرو

طریق طی مراحلی براي بهبود قابلیت ردیابی و شرایط تأمین مالی و تـرویج  محلی و زنجیرة تولید از
                                                        

1. ANFAVEA, (2014), http://www.anfavea.com.br. 
2. Market Alerts by MATRADE Malaysia. 
3. Industrial, Technological And Foreign Trade Policy. 
4. Inovar Auto Program. 5. Innovate Auto Parts Program. 
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 باشد.   یتحقیق و توسعه م
 پذیري صنعت خـودروي برزیـل و بنـابراین     تاین برنامه درصدد تقویت رقاب. برنامۀ صادرات خودرو

ه صـادرات  کـ تـۀ قابـل توجـه آن   کباشد. ن یم 2017میلیون دستگاه تا سال  1افزایش صادرات آن به 
   دستگاه بوده است. 566299حدود  2013ل در سال یبرز يخودرو
ت، پایین بـودن سـطوح   یش جمعی. افزا1هاي ساختاري برزیل نیز همچون:  یاین برخی ویژگبر عالوه

با پتانسیل باال بـراي  ه برزیل را به بازار بسیار جذاب کد طبقۀ متوسط یش قدرت خریمالکیت خودرو و افزا
گـذاران محـرك    ه. ثبات اقتصادي حاکم بـر کشـور و افـزایش اعتمـاد سـرمای     2رشد تبدیل کرده است و 

  1گذاري بوده است. هسرمای

  اي حمایت از تولیدات داخلیه سیاست )ب
ـ دل ، بـه یل جهت جذب خودروسازان خـارج یدولت برز يها ها و برنامه استینار سکدر  ـ ل اهمی  يت بـاال ی

ـ ربـاز دولـت ا  یآن، از د ییزا اشتغال يت باالیل و ظرفیصنعت خودرو در اقتصاد برز شـور بـه انجـام    کن ی
ـ  يهـا  در مقابل رقابـت  یداخل ياز صنعت خودرو یتیاقدامات حما ـ  نیب ه کـ رده اسـت  کـ مبـادرت   یالملل

  ر است:یصورت موارد ز ن آنها بهیتر مهم
 ـ وسور بـه م کمر ياز منطقۀ تجار یخارج یواردات يخودروها یدات صنعتیات بر تولیش مالیافزا زان ی

مـوارد، بـا وضـع     یدر برخ .2011در سال  یصنعت و تجارت خارج  درصد توسط وزارت توسعه، 30
ـ   یواردات يمت خودروهایمرتبط، ق يها اتیر مالیو سا یدات صنعتیباالتر بر تول يها اتیمال ش از یتـا ب

ـ  يباالتر خودروهـا  يها متیافته است. اثر قیش یدرصد افزا 100  يدرصـد  2/35اهش کـ در  یواردات
ـ قابل مشاهده است. بـا ا  2013در سال  يدرصد 4/13و  2012در سال  یواردات يفروش خودروها ن ی

 2دند.یب را دین آسیشتری) بيا رهکت کا (شریکموتورز) و  کو ج ي(چر ینیچ يها اقدام، مدل
  3 .2012وارداتی در سال درصدي مالیات بر خودروهاي  30افزایش 
 تـوان بـه اعمـال سـهمیه بـر       یبراي نمونه مي و اعمال سهمیه بر واردات. ا اي تعرفهه اتخاذ سیاست

منـدي از معافیـت    هي و بهـر ا دلیل قرارداد تجارت منطقـه  هواردات از مکزیک اشاره کرد. پیش از این ب
 ند. ا روهاي خود به این کشور بودهراحتی قادر به صادرات خود هي، خودروسازان مکزیکی با تعرفه

 ـ  . توضیح دقیقمحلی هاي کارخانهاي موفق در واردات خودروي کامل به ایجاد ه شرکت الزام ر آنکـه  ت
ند ا موتورز، چري، ب ام و، لندرور که در واردات وسایل نقلیۀ کامل موفق بوده ایی همچون جکه شرکت

                                                        
1. http://www.fkg.se/wp/wp-content. 
2.http://www.export.gov/brazil/static/Chap4_Automotive_Latest_eg_br_078150.pdf 
3. http://usa.chinadaily.com.cn/world/2014. 
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نـد و  ا اي آتـی شـده  هـ  محلـی در سـال   هاي کارخانهند، ملزم به تأسیس ا اما تاکنون تولیدي انجام نداده
مزیت رقابتی براي فروش محصوالت خـود در بازارهـاي محلـی     رعایت این الزام با عدم درصورت عدم

 مواجه خواهند شد. 
 منظور  ه، ب2013از ابتداي سال  اي مرتبط با ارتقاي نوآوري و فناوري در صنعت خودرو.ه اتخاذ سیاست

توجه بیشتر به مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه، دولت مجموعه اقدامات جدیدي براي تولید قطعـات و  
ـ   موجـب ایـن     هاختصاص مستقیم بخشی از درآمد حاصل از آن به تحقیق و توسعه اتخاذ کرده اسـت. ب

هـا   يناورگذاري در ف ها، خودروسازان از مزایاي کاهش مالیات صنعتی متناسب با میزان سرمایه سیاست
منظور ارتقاي سهم تحقیق و توسعه در این صنعت با هـدف سـاخت    هاین، ببر ه منتفع خواهند شد. عالو

در نـوآوري   2013درصد درآمد ناخالص سال  15/0گذاري  هاي جدید خودرو، دولت حداقل سرمایه مدل
  1 ش دهد.یدرصد افزا 5/0به  2017ظر قرار داده است و در نظر دارد که این سهم را تا سال ن را مطمح

گـذاري   هخصوص فسـخ قـرارداد سـرمای   ت که دولت برزیل، قوانینی نیز دردر کنار موارد فوق باید گف
ل، این شـرکت  ید رنو در برزیجد يگذار هیمشترك پیش از سررسید وضع کرده است. براي مثال، در سرما

  ون دالر غرامت پرداخت کند.یلیم 51سال  20متعهد شده است که در صورت تعطیلی کارخانه پیش از 

  تجربۀ کشور چین .2.3
واگــن،  دروســازان خــارجی مطــرح همچــون فــولکس، در نتیجــۀ مشــارکت بــا خو1980از اواخــر دهــۀ 

منظـور تـرویج همکـاري در توسـعۀ فنـاوري       هموتورز، تویوتا، هندا، نیسان، مزدا، هیوندایی و کیا، ب جنرال
نقلیۀ چینی افزوده شد. هدف دولت چین ایجـاد بـازار بـا تعـداد      هاي وسایل یمیزان بسیاري بر پیچیدگ هب

لملـل رقابـت و   ا هـاي مشـترك در سـطح بـین     يگـذار  همحدودي از مونتاژگرانی بود که در قالب سـرمای 
کنند. پس از سـه   یحال با استفاده از قطعات خودروي داخلی در سطح استانداردهاي جهانی تولید م درعین

تـوجهی کـرد. بسـیاري از سـازندگان      صنعت خودروي داخلی چین رشـد قابـل   دهه رشد سریع اقتصادي،
اي جهـانی  هـ  شـدن بـه شـرکت    ي براي تبدیلا مستقل خودروي داخلی ظهور کردند و اهداف بلندپروازانه

هاي داخلی  یا ناگزیر از غلبه بر موانع موجود همچون ایجاد طراحه خودرو دنبال کردند. اگرچه این شرکت
محیطی جهانی در تولیدات خود بودند، توانستند سهم بـازاري   تاستانداردهاي کیفی، ایمنی و زیسو تأمین 

ن داشته باشند. در دستیابی به این موفقیت، یمت زنجیرة تأمس ي بها خود را گسترش دهند و حرکت آهسته
  اقدامات دولت چین نیز نقش بسزایی داشته است. 

                                                        
1.http://thebrazilbusiness.com/article/the-brazilian-automotive-industry-in-a-nutshell 
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  خارجیگذاري  هاي جذب سرمایه سیاست )الف
رده است. بیش از دو دهه کفا یگذاري خارجی در کشور ا هن نقش مهمی در کانالیزه کردن سرماییدولت چ

باشـد. هـدف اصـلی     یاست که دولت چین درصدد تبدیل صنعت خودروي خود به یک پایگاه صادرات مـ 
دولتـی بـزرگ بـا    اي چندملیتی به کار بـا خودروسـازان   ه گذاري مشترك نیز الزام شرکت هالزامات سرمای

اي دولتی بوده است. وزارت بازرگانی چین امید دارد که در سایۀ انجـام  ه دسترسی کافی به اعتیارات بانک
هاي مشترکی خودروسازان دولتی ساخت خودرو در کالس جهانی را از شرکاي خـود   يگذار هچنین سرمای

ملیتی نیز همچنان توان طراحـی،  چند ايه بیاموزند و سپس قادر به صادرات باشند. در این ارتباط، شرکت
ند. در واقع به تولید خودروهایی مشـابه خودروهـایی کـه    ا مهندسی و بازاریابی را براي آنها به ارمغان آورده

   1ند.ا فروشند مبادرت کرده یدر سایر نقاط جهان م

 يهـا  تیـ همچـون معاف  یحـ یترج يهـا  اسـت ین اعمـال س یدر ع دولتدر این ارتباط باید گفت که، 
توان بـه مـوارد     یآنها م  ه از جملۀکقرار داده است  یگذاران خارج هیسرما يرو شیز پیرا ن يودی، قیاتیمال
  رد:کر اشاره یز

 كمشتر يگذار هیه ابتدا قرارداد سرماکمگر آن  ست،ین نید خودرو در چیمجاز به تول یت خارجکچ شریه 
  ند؛کمنعقد  ینیچ کیشر کیبا 
 شتر باشد؛یدرصد ب 50د از یت نبایکاز مال یخارج کیسهم شر  
 2است. يزکه از دولت مریدییافت تأیملزم به در یت خارجک، شركمشتر يگذار هیجاد سرمایا يدر راستا  
 زاي هر گروه از وسـایل  ا گذاري مشترك به همونتاژگران خارجی مجاز به انعقاد حداکثر دو قرارداد سرمای

    3باشند. ینقلیه م
 ـ در سال اول تول يدرصد 40ش از یب يساز یداخلملزم به حفظ  یالمللنیگذاران بهیسرما ش ید و افـزا ی

  دوم و سوم بودند. يهادرصد در سال 80و  60ن نرخ به یا
سازي تا پیش از الحاق چـین بـه سـازمان تجـارت      یکه الزام مرتبط با رعایت داخل توجه آن نکتۀ قابل

تطابق با اصول این سازمان، الـزام مـذکور حـذف شـده     جهانی وجود داشته است و پس از آن در راستاي 
است. گرچه، چین توافق کرد در سیاست صنعتی خود براي بخش خودرو با هـدف سـازگار کـردن آن بـا     

هایی انجام دهـد، برخـی مقامـات     ياصول و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی در زمان الحاق بازنگر
کننـد. در ایـن ارتبـاط     یصول سازمان تجارت جهانی را اتخاذ ماي مغایر با اه این کشور همچنان سیاست

پول از سوي خودروسازان خارجی  یريگ در خصوص بازپس  هدلیل وضع قوانین سختگیران هباید گفت که ب
                                                        

1. http://www.nytimes.com/2014/04/09/business/international/chinas-embrace-of-
foreign-cars.html. 

2. Khizhnyakova, Daria (2014). 
3. http://www.stonemountain-capital.net/research/chinas-auto-industry-can-joint-

venture-brands-strengthen-chinese-automakers. 
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گـذاران   همـدت، سـرمای   یگذاري مشـترك طـوالن   هصورت تغییر تصمیم آنها و انعقاد قراردادهاي سرمایدر
م چین و فسخ قرارداد نیستند و همچنان شرایط وضـع شـده از سـوي دولـت     خارجی قادر به پرداخت سه

  پذیرند. یچین را م

  اي حمایت از تولیدات داخلیه سیاست )ب
  اي دولت در راستاي حمایت از تولیدات داخلی در هر دو بعد تقاضا و عرضه انجام شده است:ه سیاست

 اعطـاي   خـودرو نندگان جهت خریـد  ک اعطاي یارانه به مصرف ش فروش خودرو (سمت تقاضا):یافزا)
اي کمتر بر خریـد  ه یارانه جهت تعویض خودروهاي فرسوده و یا خرید خودروهاي جدید)، وضع مالیات

ایی جهـت ترغیـب خریـد خـودرو در منـاطق      هـ  خودرو (از جمله خودروهاي کوچک)، اعطـاي مشـوق  
ماحصل انجام این اقدامات افـزایش فـروش خـودرو در     1کرد.روستایی و افزایش اعتبارات بانکی اشاره 

 2 میلیون دستگاه بوده است. 18به بیش از  2010سال 
 (سمت عرضه) اي مالیـات  هـ  ، وضـع نـرخ  3اي فـوري هـ  : اعطاي کمکتقویت بخش خودرو و قطعات

اعتبارات صادراتی اي دولتی، اعطاي ه کمتر، تسهیل در دریافت وام از بانک  تترجیحی، ارائه زمین در قیم
ایی براي خریدهاي ه این دولت، یارانهبر ي مبادرت کرد. عالوها اي یارانهه ا در قیمته و دسترسی به نهاده

 4ویژه خودروهاي با مصرف انرژي جدید اعطا کرد. هعمومی و خصوصی خودروهاي داخل ب
  

  تجربۀ کشورهاي برزیل و چین نشان داد که:
گذاران  هاي حمایت از تولید داخل و جذب سرمایه اذ همزمان سیاستدر هر دو کشور، دولت به اتخ

اي اعمـال شـده   هـ  ترین سیاست یگذاران خارجی اصل هخارجی مبادرت کرده است. در جذب سرمای
وضع قوانینی جهت  سازي تولید، انتقال فناوري و دانش مدیریت و یشامل الزام خودروسازان به داخل

  افزایش ضمانت اجراي قراردادها و پایبندي طرفین به تعهدات تا زمان سررسید بوده است. 

  ندي و ارائه راهکارهاي پیشنهاديب . جمع4
اي بـاالیی جهـت افـزایش    هـ  صنعت خودروسازي ایران یکی از صنایع اسـتراتژیک اسـت کـه پتانسـیل    

حال، وجود برخی مشکالت در این  اقتصاد مقاومتی دارد. با اینخوداتکایی کشور و در نتیجه تحقق اهداف 
توان به ساختار انحصاري حاکم بـر بـازار    یصنعت مانعی براي این امر بوده است. از جمله این مشکالت م

گـذاري دسـتوري تولیـدات،     تاي مـدیریتی، قیمـ  ه (اعم از داخلی و خارجی)، مداخلۀ باالي دولت در الیه

                                                        
1. Tang, Rachel (2012). 2. Ward’s Automotive Yearbook 2011, p. 5. 
 

3. Outright Grants 
4. china’s support programs for automobiles and auto parts under the 12th five‐year 

plan, Law Offices of Stewart and Stewart 2012 
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اي موجـود و بـاال رفـتن خـواب سـرمایه، نبـود شـرایط منصـفانه در         هـ  تمامی ظرفیت گیري از هبهر عدم
میـان دانشـگاه و صـنعت    مـؤثر   گذاري مشترك با خودروسازان خارجی، نبـود ارتبـاط   هقراردادهاي سرمای

توجـه بـه واحـدهاي     طراحی، ساخت و توسعۀ محصـول، عـدم   هاي يخودرو، ضعف خودروسازان در فناور
اي جایگزین، تشدید تحدیدهاي بیرونی، ه اندگی تکنولوژیک در استفاده از سوختم عقبتحقیق و توسعه، 

اي حمایتی هدفمند از سوي دولت اشـاره کـرد. تمـامی ایـن مشـکالت      ه کمبود نقدینگی و نبود سیاست
شدة تولیدات داخل، تولید محصوالت با کیفیت پایین، نبـود   وري، افزایش قیمت تمام هموجبات کاهش بهر

امکان  هاي نوین و درنتیجه عدم يامکان جذب فناور ابستگی تولید داخلی به خارج، عدمع در تولیدات، وتنو
کند که در تقابل با راهبرد اصلی اقتصـاد مقـاومتی مبنـی بـر      یلمللی را فراهم ما اي بینه رقابت در عرصه

ـ     هـ  ا و قابلیته استفادة حداکثري از ظرفیت اي خـارج قـرار دارد.   اي داخلـی و کـاهش وابسـتگی بـه دنی
ین تـر  مهـم روي با توجه به مشکالت صنعت خودرو و تجربـۀ کشـورهاي برزیـل و چـین برخـی از       نبدی

  صورت زیر است: هراهکارهاي پیشنهادي جهت رفع مشکالت مذکور ب
 راه اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو؛ ۀتدوین نقش  
 اي تحقیـق و توسـعه و   هـ  خود به فعالیتاي خودروساز به تخصیص بخشی از درآمدهاي ه الزام شرکت

 هاي نوین؛ يجذب دانش و فناور
 هاي داخلـی در راسـتاي    يگیري از توان و فناور همنظور بهر هدانشگاه و صنعت خودرو بمؤثر  پیونددهی

 انجام تولیدات متناسب با استانداردهاي روز؛
 ط دریافـت مالیـات بـر ارزش    ی، شرایس اي بانک مرکزي، شرایط گشایش اله بازنگري در دستورالعمل

 ازان و خودروسازان با هدف تسهیل دسترسی آنها به اعتبارات؛س افزوده از قطعه
 گـذاري   هطرفـۀ قراردادهـاي سـرمای    بازنگري در قوانین و مقررات با هدف برخورد با هرگونه فسخ یک

 منظور افزایش پایبندي طرفین به تعهدات؛ همشترك از سوي شریک خارجی ب
 هاي  يا و توانمنده نیان مبتنی بر ظرفیتب ی صنایع خودروسازي با طراحی سازوکارهاي دانشبازمهندس

 داخلی؛ 
 اي خودروسـاز و نحـوة اجـراي    هـ  طراحی سازوکارهاي نظارتی جهت نظارت بر عملکرد داخلی شرکت

شـده  تـازگی در نظـر گرفتـه     هگذاري مشترك با توجه به مواردي که ب هصحیح مفاد قراردادهاي سرمای
 ..؛.سازي تولیدات و انجام تولیدات با هدف صادرات یاست همچون الزام به داخل

 گـذاري   هد در زمان انعقاد قـرارداد سـرمای  یل تولکن سهم صادرات از ییبه تع یگذاران خارج هیالزام سرما
 مشترك؛

 اي مقیـاس در  ه مندي از صرفه هها با هدف بهر يفزایی توانمندا اي الزم جهت همه فراهم آوردن زمینه
اي تحقیق و توسعه با توجه به الگوها و دستاوردهاي نمونـه موفـق   ه تولید، مهندسی محصول و فعالیت

 ؛دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلیخارجی و استفاده از 
 ـ   اي مشـترك و عـدم  هـ  فرم تتالش در راستاي تولید پل ـ  هـ  فـرم  تاسـتفاده از پل منظـور   هاي قـدیمی ب
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 بخشی به محصوالت؛ ا و تنوعه هزینه جویی در هصرف
 کارگیري تمامی ظرفیت تولید موجود. هریزي در راستاي ب هبرنام 
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