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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 جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     اهی بحـران دهـد و گـ   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 خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي 

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

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  آسیب کشورها تسري یابد و
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 ،هاي ادارة امور کشور ر همۀ حوزهناخواسته د

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   ي است که بـه شـیوه  درپی اقتصاد 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  

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

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
دسـتیابی بـه اقتصـادي    و  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   ماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره بنیان و ساز 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
و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي      غذا

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

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

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   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، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

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

  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   ی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت هاي کلی اقتصاد مقاومت 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.  در این سیاست شده تعیین

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

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

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

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  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
  بومی جمهوري اسالمی ایران.هاي  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. یِیابنده و انقالبحرکت 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.
 ه شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در   با پویایی الزم براي پاسخ ب 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، صاحبو  سازي بهشتی آماده

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

  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 ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا امهو برن 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( جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

    )3د مقاومتی(هاي اقتصا جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت

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

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

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

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

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

هـاي   ب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماس
  وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري (معاون انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) به زیور طبع آراسته شده است.   بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونههمچنین از سرکار خانم 

   
  

  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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اي خارجی؛ ه هناسی رشد اقتصادي ایران با تاکید بر تکانش بآسی
  اقتصاد مقاومتی برايي ا هتوصی

  *حسینی لدینا سشمسید

 چکیده
اي کمی چون سـطح یـا ارتفـاع منحنـی رشـد و یـا       ه هبا تأکید بر جنب واندت یمطالعات رشد اقتصادي م

 ۀحاضر معطـوف بـه مطالعـ    ذیري) انجام پذیرد. مقالۀپ ههاي کیفی چون پایداري (در مقابل تکان ویژگی
  ذیري رشد اقتصاد ایران است.پ هتکان

ذیري بـاالي آن  پـ  ه) رشد اقتصادي ایران حکایت از تکان1356-1392قریب به چهار دهه ( مطالعۀ
ا مراجعـه شـود، مالحظـه    ه شدرصد است که چنانچه به زیربخ 46تغییرات آن  ه دامنۀک يطور دارد، به

ا هـ  شتغییرات سـایر بخـ   برابر دامنۀ 8تا  5درصد یعنی  195.4تغییرات رشد بخش نفت  ود دامنۀش یم
ییرات رشد کل (همـراه بـا   تغ اقتصادي بدون نفت حدود نصف دامنۀ تغییرات رشد ه دامنۀکناست. کماای
  نفت) است.

اي بحران و اوج آن، اغلـب  ه لاي شدید رشد اقتصادي ایران و ساه ههد که تکاند یمطالعه نشان م
اي بحران و اوج رشد بخش نفـت اسـت   ه لاي مقداري نفتی و منطبق با ساه هاي تکانه لمربوط به سا

اي مقداري نفـت  ه هست. تکانا  هان وضع شداي مقداري نفتی بر علیه ایره مکه مانع سیاسی چون تحری
داراي اثر سریع و متقارن بر رشد اقتصادي است و ساختار اقتصادي وابسته بـه نفـت، سـبب شـده کـه      

اهرم فشار علیه اقتصاد ایران استفاده کننـد و ایـن    مثابۀ ننده از کاهش خرید نفت بهک مکشورهاي تحری
ذیري رشـد اقتصـاد   پ هطور مشخص تکان اقتصاد ایران و به ذیريپ بذیري و آسیپ مساختار وابسته، تحری
  ست.ا  ایران را افزایش داده

 هبخشی رشد، دو اقـدام پژوهشـی مکمـل انجـام شـد      ۀروند و تجزی ۀدر این مقاله عالوه بر مطالع
کار اثرگذاري رشد بخش نفت بـر رشـد اقتصـادي    ول، یک چارچوب مفهومی براي مطالعۀ سازوست. اا 

نفتی) به سه مجـراي   (تکانۀ ست که در آن مجاري اثرگذاري تغییر مقداري تولید نفتا  هشد ایران ارائه
نـد. ایـن   ا هتفکیک شد» اثر غیرمستقیم درآمدي«و » اثر غیرمستقیم مقداري«، »اثر مستقیم مقداري«

ی ند و در راستاي آن، روشـ ک یاقدام به شناخت بهتر وابستگی یا ضعف ساختاري رشد در ایران کمک م
اي خارجی بر رشد اقتصـاد  ه هبراي شناخت و تفکیک اثر بهتر تکان »بازسازي رشد اقتصادي«با عنوان 

                                                        
  .sh.hosseini@atu.ac.ir دکتراي اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی *
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خارجی تحریم نفتی (همراه با تحـریم بانـک مرکـزي،     که سال تکانۀ 1391رفی و براي سال ایران مع
  ست.ا  هتحریم خدمات مالی و بازرگانی و صنعتی) است، ارائه و محاسبه شد

بـر   1391اي دیگـر در سـال   هـ  مهد که شناخت اثر تحریم نفت (همراه با تحرید یممطالعه نشان 
درصـد   -0.9درصد از رشد بـدون نفـت    -6.8ده همراه با نفت ش مرشد اقتصاد ایران، با تمییز رشد اعال
دلیـل اثـرات مسـتقیم و     درصد تولیـد نفـت در ایـن سـال بـه      37کافی نیست. بلکه اثر کاهش بالغ بر 

ا، بر رشد اقتصـاد ایـران بـه مراتـب بـاالتر اسـت.       ه شن و البته تحریم مستقیم سایر بخغیرمستقیم آ
هد که اگر رشـد  د یمحاسبات پژوهش با توجه به مدل مفهومی و در قالب روش بازسازي رشد نشان م

صـفر فـرض شـوند (یعنـی      1391ایی که مستقیم تحـریم شـدند، در سـال    ه شنفت و رشد بخ  شبخ
اي قبل از تحـریم  ه لر از متوسط نرخ رشد سات نتوجه شود که نرخ صفر بسیار پایی دایی شوند.ز متحری

  ود.ش یدرصد برآورد م 2.5ا است)، نرخ رشد اقتصاد ایران حداقل ه شبراي این زیربخ 1390-1388
روشی نفـت و در نتیجـه عـدم تنـوع در محصـول،      ف مدلیل خا توضیح فوق، رشد اقتصاد ایران به با

سـرعت   نحصار خریـد نفـت ازسـوي مشـتریان، بـه     در سازمان فروش نفت و در مقابل اانحصار دولتی 
اي دیگـر،  هـ  شذیر است. ساختار وابسته زیربخپ باي خارجی، همچون تحریم نفت، آسیه هسوي تکاناز
اي سیاسـتی ایـن مقالـه در    هـ  هفزایـد، لـذا توصـی   ا یویژه بخش صنعت به واردات نیز بر این ضعف م به

فـروش نفـت و    انرژي، اصالح انحصار دولتـی  ـ ستی و تنوع محصول بخش نفتد نپاییذاري گ هسرمای
ۀ ازي سـاختاري براسـاس مطالعـ   سـ  مود. مقـاو ش یانحصار خرید آن خالصه م تدبیر براي کاهش درجۀ

عنوان یـک اقـدام    اي رشد، بهه شاي ارادي و هوشمند در سایر زیربخه هبخشی در مقابله با تکان تجزیه
   ود.ش یازي و پایداري رشد اقتصادي ایران پیشنهاد مس مراي مقاومکمل دیگر ب

 اي مقداري نفت، تحریم ایران، اقتصاد مقاومتیه هرشد اقتصادي، تکانا: ه هواژکلید

  . مقدمه1
جو کرد و و اي اقتصاد کالن جسته صجمله باید در عملکرد شاخاستحکام و مقاومت اقتصادي را از تبلور

اي مختلـف حـائز اهمیـت    هـ  هاي اقتصادي، عملکرد تولید ملی و رشد آن از جنبه صسنجید. در بین شاخ
ثر و مسـلط اسـت. در   اي اجتماعی چون اشتغال نیز مـؤ ه هکه دستاورد آن عالوه بر رفاه، بر حوزاست؛ چرا

اي کیفی نیـز حـائز   ه یاي کمی یا مقداري، ویژگه یارزیابی عملکرد تولید و رشد اقتصادي عالوه بر ویژگ
طور مثال نوسان یا عدم ثبـات یـک ویژگـی نامناسـب و در مقابـل، ثبـات و پایـداري و         ت است. بهاهمی

اي داخلی و خارجی یک کیفیت مطلوب است. موضوع مورد بررسی در این مقالـه  ه همقاومت در قبال تکان
ی نقـاط  بخشـی آن و شناسـای   ذیري رشد اقتصاد ایران با تأکیـد بـر تجزیـه   پ هنیز همین ویژگی، یعنی تکان

 "عملکرد تولید ملـی "دهی شده است. بخش بعدي مقاله به معرفی  شرح زیر سامان ذیر است که بهپ بآسی
اي بعـدي  هـ  شاختصاص دارد. اهمیت این بخش عالوه بر کمک به درك بهتـر بخـ   "رشد اقتصادي"و 

در مـوارد مختلـف    ردد.گ یمقاله، به پیشگیري از اختالط مفاهیم و ارزیابی نادرست پیامدهاي سیاستی برم
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دلیل عدم توجه بـه تفـاوت    گذاري اقتصادي به ود که تحلیل و ارزیابی دستاوردهاي سیاستش یمشاهده م
یري شده است. بخش سوم مقاله به بررسـی رونـد عملکـرد    گ هاین دو مفهوم، سبب تورش و خطا در نتیج

هاي بحرانی و اوج این  البته سالگذشته اختصاص دارد که  و رشد اقتصادي ایران در چهار دهۀ تولید ملی
رشد اقتصادي و تحلیل عملکرد تولید ملـی و نـرخ    وند. بخش چهارم مقاله به تجزیۀش یمتغیرها معرفی م

اي خارجی بر رشـد اقتصـادي اختصـاص دارد.    ه هرشد اقتصادي با تاکید بر اثر مستقیم و غیرمستقیم تکان
چـارچوب   شـده در یـک   رشد و تحلیل آمـار مشـاهده  بخشی  لیل در این بخش استفاده از تجزیهروش تح

ی کاهش شـدید مقـدار   اي مقداري نفتی، یعنه همهم در این راستا، توجه به تکان مفهومی است. یک نکتۀ
مقـداري بـدان سـبب مهـم      مچون تحریم است. پرداختن به تکانۀدلیل یک مانع سیاسی ه تولید نفت، به

مترادف انگاشـته شـده اسـت،     "قیمتی نفت تکانۀ"با  "ۀ نفتیتکان"در ادبیات اقتصادي، همواره است که 
اي مقداري اثر مجزایی است که بـدان کمتـر پرداختـه شـده اسـت. از آنجـایی کـه        ه هحال آنکه اثر تکان

باال در عملکرد تولید ملی و رشـد اقتصـادي معرفـی     هاي با تکانۀ در شمار سال 1392و  1391هاي  سال
حلیل رشد اقتصادي در این دو سال پرداخته شده است و با استفاده از روشـی  ند، در بخش پنجم به تا هشد

جملـه تحـریم   اي خارجی ازه هکه نام بازسازي رشد اقتصادي به آن اطالق شده است، به شناخت اثر تکان
اي مالی و اعتباري و تحریم صنایع بر نرخ رشد اقتصادي، عمق بیشـتري بخشـیده   ه ممقداري نفت، تحری

اي ه هوان نشان داد که اثر تکانت یي شبیه حسابداري رشد، ما هضمن اینکه در این روش با شیوشده است. 
رشـد  "خارجی چون تحریم مقداري نفت بر رشد فراتر از آنی است که در تفکیک صرف رشد اقتصادي به 

صـاد  سـمت اقت  منظور حرکت اقتصاد کشور به نمایان شود. در بخش ششم به "نفت رشد با"و  "بدون نفت
  ي سیاستی ارائه شده است.ا هندي و توصیب عاي خارجی، جمه همقاومتی و کاهش اثرپذیري از تکان

 . مفهوم نرخ رشد اقتصادي و تفاوت آن با عملکرد تولید2
ی تولیدشـده طـی یـک سـال در کشـور      مع ارزش کاالها و خدمات نهایج  لتولید ناخالص داخلی از حاص

دیگر رشد اقتصـادي   عبارت است. به دو سال متوالی برابر با رشد اقتصاديید که تغییر آن طی آ یدست م به
هـد.  د یمیزان تغییر تولید به قیمت ثابت در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال قبل را نشان م

که متغیر نرخ رشـد اقتصـادي متغیـر انباشـت      حالیولید ملی یک متغیر انباشت است دربنابراین عملکرد ت
بلکه یک متغیر روند است و مقدار آن در هر سال از طریق تفاوت میزان تولید آن سـال بـا تولیـد     نیست؛

تولید ناخالص داخلی کشـور طـی    عملکرد هندةد ننشا 1 عنوان مثال نمودار ود. بهش یسال قبل سنجیده م
ور، تـا سـال   ود روند تولید ناخالص داخلی کشش یکه مالحظه مطور است. همان 1388 -1392زمانی  دورة

هـاي مـورد    نرخ رشد اقتصـادي در سـال   هندةد ننشا 2افزایشی و پس از آن کاهشی است. نمودار  1390
عملکرد تولید افزایش و یـا بهبـود پیـدا کـرده،      1390هند در سال د یبررسی است. دو نمودار زیر نشان م



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                4

اهش پیدا کرده و بنابراین نرخ ، عملکرد تولید ک1391بنابراین نرخ رشد اقتصادي مثبت است. اما در سال 
، ولی چون مثبـت اسـت   اگرچه کاهش یافته 1390رشد اقتصادي منفی است. نرخ رشد اقتصادي در سال 

  نسبت به سال قبل آن افزایش یا بهبود یافته است. 1390معناي آن است که عملکرد تولید در سال  به
  

  
  )1388- 1392عملکرد تولید ناخالص داخلی ( .1نمودار 

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي (ر عاطال عات سامانۀآمار و اطال مأخذ:
  

  
  )1388- 1392نرخ رشد اقتصادي (. 2نمودار 

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي (ر عاطال مأخذ: آمار و اطالعات سامانۀ
  

معنـاي بهبـود عملکـرد     ، به1392نرخ رشد اقتصادي در سال در مقابل کاهش عدد منفی (قدرمطلق) 
 1392عبارتی در سـال   ، کاهش یافته است. به1391به سال زیرا میزان عملکرد تولید نسبت  لید نیست،تو

تـر   ، است. یعنی اگرچه قدرمطلق رشد منفی کوچـک 1391میزان تولید به قیمت ثابت، حتی کمتر از سال 
  کمتر شده است.  1392شده، لیکن عملکرد تولید سال 
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تر نسبت به یک  نمود که اوالً قدرمطلق نرخ رشد اقتصادي منفی کوچکوان عنوان ت یعنوان نتیجه م به
، معناي بهبود عملکرد تولید ملی یا وضعیت اقتصادي باشد واند بهت یتر در دو سال پیاپی، نم نرخ منفی بزرگ

اً معناي کاهش عملکرد تولید نسبت به سال قبل است. ثانی تر) به مطلق کوچکزیرا نرخ رشد منفی (ولو با قدر
هاي مختلف، الزم است عملکرد میزان  سال هاي رشد نرخ ضعیت اقتصادي عالوه بر مقایسۀهنگام ارزیابی و

پی نرخ رشد منفی سال قبل، خ رشد اقتصادي صفر در یک سال، درتولید نیز مدنظر قرار گیرد. کمااینکه نر
شده است. عدم دقت در این نکات حکایت از آن دارد که عملکرد تولید تغییر نکرده و بهبودي در آن حاصل ن

  واند سبب تورش و خطا در برداشت یا تفسیر پیامدهاي سیاستی شود. ت یآماري در ارزیابی عملکرد، م

 اي رشد و بررسی روند عملکرد تولید ملی و رشد اقتصاديه ه. مروري بر نظری3
  اي رشده ه. مروري بر نظری1.3

اقتصادي وجود دارد. البتـه در ادبیـات نظـري بـین رشـد       هاي گوناگونی براي بررسی و تحلیل رشد روش
که اقتصاد از وضعیت  اي نظري هنگامیه لوند. در تحلیش یل مدت و بلندمدت تمایز قائم ندت، میام هکوتا

گـرفتن  بردن بیکـاري و قرار  سمت ازبین ر از سطح منحنی امکانات تولید بهت نهمراه با ظرفیت بیکار و پایی
  ند. ک یدت حرکت مم هود که در مسیر رشد کوتاش یند، گفته مک یتولید حرکت م روي منحنی امکانات

ـ  هطور کامل از منابع خود بهر مر باشد؛ زیرا وقتی که اقتصاد بهواند فرایندي مستت یاین رشد نم رداري ب
منـابع رشـد، همچـون موجـودي سـرمایه، نیـروي کـار و         سـرعتی کـه توسـعۀ    واند بـه ت یند، تنها مک یم

طـور نمونـه در اقتصـاد     رشد کند. در ادامۀ مقاله شرح خواهیم داد که بـه  هدد یهاي فنی اجازه م پیشرفت
، ولـی  ودش یهاي بیکار، رشد اقتصادي دو رقمی م ایران با توقف جنگ تحمیلی عراق با استفاده از ظرفیت

و لغو تحـریم   ود. همین موضوع براي وضعش یکوتاهی این رشد سریع به یک رشد کند تبدیل م با فاصلۀ
  ود. ش ینیز نشان داده م 1360 ول دهۀا ۀدر نیم

سمت یک مسیر رشد بلندمدت است. در این مـورد در   شد، رشد همراه با اشتغال کامل بهدومین نوع ر
هـاي سـرمایه و    نـد از طریـق افـزایش نسـبت    ک یعین حال که اقتصاد وضعیت اشتغال کامل را حفظ مـ 

د که ایـن نـوع از رشـد را    نک یت یک وضعیت تعادلی بلندمدت حرکت مسم ؤثر بهکار م ةمحصول به نهاد
  ند. ا هذاري کردگ ممدت نا رشد میان

اما رشد بلندمدت حرکت روي یک مسیر یکنواخت است. البته نوع دیگري از رشد نیز وجود دارد کـه  
ـ  سـرمایه روي  نـداز و انباشـت   ا ساقتصاد خود را از یک مسیر رشد بلندمدت به طریقی همچون افزایش پ

حـاالت   1ند. شـکل  ا هدت نامیدم نهد که این نوع رشد را هم رشد میاد یمسیر رشد بلندمدت باالتر قرار م
   .هدد یمختلف رشد را نشان م
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   حاالت مختلف رشد اقتصادي .1شکل 

  
اسـت کـه بـراي     A سـمت نقطـۀ   دت) حرکت از نقطۀ صـفر بـه  م هدر شکل فوق، نوع اول رشد (کوتا

است کـه در واقـع    B ۀسمت نقط به A ۀدت) حرکت از نقطم نبردن بیکاري است. نوع دوم رشد (میا ازبین
اشد. نوع سوم رشد، حرکت روي ب یم q1م با اشتغال کامل براي رسیدن به مسیر رشد بلندمدت حرکت توأ

حرکـت از  دت)، مـ  نبه بعد و در نهایت نوع چهارم رشد (میـا  B ۀاز نقط q1مسیر یکنواخت رشد بلندمدت 
نـداز  ا سکه با نرخ باالتري از پ q2روي مسیر یکنواخت  2 ۀسمت نقط به q1روي مسیر یکنواخت  1 ۀنقط

ها و وقایع اقتصادي و  سرمایه متناظر است خواهد بود. تفکیک بین این مسیرهاي رشد در تحلیل و ذخیرة
  گذاري بسیار مهم است.  سیاست

نـوعی در مـورد   ا و الگوهاي بسیار مته هصادي تاکنون نظریدر تحلیل و بررسی بلندمدت نرخ رشد اقت
  ثیرگذار بر نرخ رشد اقتصادي مطرح شده است. عوامل و متغیرهاي تأ

ن دهه از زمان خود است که چندی 1928رمزي در سال  اي رشد، مقالۀه هاز نظر تاریخی، شروع نظری
ـ کـار گرفتـه شـده در     که بعضی از مباحث بـه  طوري جلوتر بود؛ به ادوار تجـاري رشـد بـا موضـوع      ۀنظری

ـ    س هبهین م دو 1950ابـد. بعـد از رمـزي تـا سـال      ی یازي که توسط رمزي (و فیشر) مطـرح شـد ارتبـاط م
اي کینزي را بـا عوامـل رشـد اقتصـادي     ه لاي هارود و دومار کوشش نمودند که تحلیه ماقتصاددان به نا

ا سود جسته تا بحث ه هقابلیت جانشینی کم در میان نهادخود از تابع تولید با  ها در مقالۀ ترکیب نمایند. آن
الگوهـایی گسـترش   م 1960و  1950اي ه هبات است. در دهث یطور ذاتی ب اري بهد هنمایند که نظام سرمای
ـ  یافتند که اکنون از آن اسـاس الگوهـاي مـذکور،    ود. برشـ  یها با عنوان الگوهاي رشد نئوکالسیکی یاد م

تفـاوت بـین    ةننـد ک نترین عامـل تعیـی   ید بوده و مهمرین راه افزایش سطح تولذاري بهتگ هافزایش سرمای
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وانـد نـرخ رشـد    ت یتر سرمایه مـ  سطوح درآمدي در کشورها عامل سرمایه است. لذا انباشت بیشتر و سریع
جملـه اقتصـاددانانی   ) از1965)، کاس و کوپمـانز ( 1956(اقتصادي باالیی را به ارمغان آورد. سولو و سوان 

الگوهاي رشد نئوکالسـیک، گـرایش   اي ه یدلیل کاست الگوهایی را گسترش دادند. اما بهند که چنین هست
ود، افزایش پیدا کرد. در این زمـان  ش یکید مها بر پیشرفت فنی تأ زا که در آن سمت الگوهاي رشد درون به

طـور   وانـد بـه  ت ییکنواخت مها رشد  لوکاس، رومر، بارو و دیگر محققان، الگوهایی را ارائه کردند که در آن
ا تحقق یابد. در این الگوها، نرخ رشد یکنواخـت بـه پارامترهـاي تـابع مطلوبیـت، تولیـد، سیاسـت        ز ندرو

اي تولیدي جدیـد  ه حانسانی و رشد مستمر موجود در طر اشت سرمایۀ فیزیکی، انباشت سرمایۀمالیاتی، انب
وکارهاي درونـی اقتصـاد ماننـد    ي از سـاز ا هعـ اساس مجمورد. بدین معنی که رشد اقتصادي بربستگی دا

ابـد. در  ی یاي باکیفیت دولت تحقق مـ ه هري، تحقیق و توسعه و هزینو هبهر يانسانی، ارتقا توسعۀ سرمایۀ
هندگی پیشرفت فنی را نداشتند) با الگویی کـه در آن  د حکه قابلیت توضیزا ( این الگو متغیرهاي رشد برون

ذاري انسانی گ هطور کلی در این الگو سرمای حضور داشتند جایگزین شد. بهالگو متغیرهاي کلیدي رشد در 
  ثیرگذار رشد بود. عامل تأ

، امـا در  اگرچه براي بررسی رشد اقتصادي بلندمدت در ایران نیز از الگوهاي فوق استفاده شده اسـت 
یرگـذار بـر آن   ثرشد اقتصـادي و بررسـی متغیرهـاي تأ    بخشی براي تحلیل نرخ این مقاله از روش تجزیه

هاي مربوط به تحلیل بلندمدت رشـد اقتصـادي    بحث همۀاستفاده شده است. بنابراین موضوع این مقاله، 
اي اثرگـذاري  ه لاي رشد و کاناه هدر قالب الگوهاي معرفی شده نیست، بلکه عوامل مستقیم و سریع تکان

ـ  مقاله بهه بیان دیگر چون در این ها بر نرخ رشد اقتصادي، مدنظر است. ب آن اي هـ  هدنبال شناخت اثر تکان
جرم کاهش صادرات و تولیـد) نفـت   ال ونجر به کاهش اجباري خرید خارجی (ها که م خارجی مثل تحریم

ود هستیم، از روشی تحلیلی غیر ش ینوعی بیکاري اجباري) و کاهش تولید م رغم وجود ظرفیت تولید (به به
 ود. ش یاز الگوهاي بلندمدت رشد استفاده م

  . بررسی عملکرد تولید و رشد اقتصادي در ایران2.3
رو  هرشد روب  خوسیعی از تغییرات نر هد که اقتصاد ایران، با دامنۀد یبررسی روند رشد اقتصاد ایران نشان م

، تفاوت 1392یعنی یک سال قبل از وقوع انقالب اسالمی تا سال  1356که طی دوره  نحوي بوده است. به
  سد.ر یدرصد م 46نرخ رشد اقتصادي و کمترین مقدار آن، به بین بیشترین مقدار 

آمار عملکرد نرخ رشد اقتصادي کشور را به تفکیک بدون نفـت و بـا نفـت و همچنـین بـه       1جدول 
  هد. د یاي مهم اقتصادي نشان مه شتفکیک بخ
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 1392تا  1356هاي  روند نرخ رشد اقتصادي طی سال .1جدول 
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  ورزيکشا
رشد بخش 

  صنعت
رشد اقتصادي 

  بدون نفت
رشد 

  بخش نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1356  1/5  9/3-  7/10 -  9/0  1/8-  7/3-  
1357  2  7/6  9/10  8/2  29-  8/12 -  
1358  6/0-  1/6  5/19 -  9/0-  3/22 -  4/9-  
1359  1/1-  7/3  9/1  3/0-  3/67 -  2/23 -  
1360  11-  9/1  6/8-  7 -  9/6  5 -  
1361  3/2-  1/7  4/5  1/2  1/128  8/22  
1362  3/8  6/4  8/17  1/13  2  7/9  
1363  4/1-  3/7  8/6-  4/2-  5/20 -  6/7-  
1364  1/2  9/7  9/4-  8/1  8/1  8/1  
1365  2/14 -  8/4  1/4  5/8-  7/13 -  8/9-  
1366  8/7-  5/2  8/1  1/4-  4/14  2/0  
1367  2/9-  6/0-  3/17 -  4/10 -  8/8  3/5-  
1368  7/6  3/4  2/2  7/5  3/6  9/5  
1369  6/10  11  5/17  7/11  4/19  14  
1370  4/10  6/5  6/23  8/11  4/13  3/12  
1371  1/4  3/10  2  3/4  4/0  1/3  
1372  5/0  11  2/2-  3/0-  5  4/1  
1373  3/2  1/2  1/2  6/1  1/6-  9/0-  
1374  1/3  7/3  9/1-  4/3  1/1  7/2  
1375  8/5  3/3  9/17  5/7  6/0  4/5  
1376  5/4  1  4/4  5/3  7/5-  8/0  
1377  4/3  6/10  8/3-  2/2  1/2  2/2  
1378  1/3  3/7-  11  7/4  3/6-  7/1  
1379  3  5/3  2/10  6/4  8/8  7/5  
1380  1/5  3/2-  2/13  4/6  5/10 -  1/2  
1381  1/7  6/13  3/14  8/9  4/2  1/8  
1382  6/7  5  6/6  7/6  5/14  4/8  
1383  5/7  3/0  2/3  3/5  4/2  6/4  
1384  4/8  3/11  7/7  1/8  1/0  3/6  
1385  9/8  6/5  2/5  1/7  2/2  1/6  
1386  11  9/2  8  4/9  1/1  7/7  
1387  4/0  23-  7/6  1  8/0-  6/0  
1388  6/2  6/9  2/4  8/2  4/5-  3/1  
1389  7/6  9/4  9/7  7  2/4  5/6  
1390  8/5  1/0-  5  4/5  1 -  3/4  
1391  1/1  7/3  4/6-  9/0-  4/37 -  8/6-  
1392  5/1-  7/4  9/2  1/1-  9/8-  9/1-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر عاطال مأخذ: آمار و اطالعات سامانۀ
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درصـد،   195.4، بخش نفت بـا  1356-1392 ن نکته حائز اهمیت است که در دورة مطالعۀتوجه به ای
ـ ه شتغییرات در مقایسه با سایر بخ داراي باالترین دامنۀ  43.1تغییـر بـراي بخـش صـنعت      ۀا است. دامن

درصـد   24.8 دلیل وابستگی به نوسانات جـوي) و بـراي خـدمات،    درصد (به 36.6رصد، براي کشاورزي د
تغییر رشد با نفت  ۀدرصد، حدود نصف دامن 23.5تغییر رشد اقتصادي بدون نفت  است. بدین ترتیب دامنۀ

ـ  نبیان روشـ  دلیل اثرپذیري و به یرات بخش نفت در اقتصاد ایران بهتغی است. باالبودن دامنۀ درصد 46 ر ت
  ردد.گ یبودن نسبت صادرات نفت به تولید) برمت (باالبازبودن بخش نف دلیل درجۀ هذیري آن بپ متحری

  ندي نمود. ب مزمانی تقسی ةوان به سه دورت ی) را م1356-1392هاي مندرج در جدول فوق ( سال
د و باالترین نوسانات رشد رین و باالترین نرخ رشت ناست که پایی 1356-1367زمانی  دورة اول، دورة  .1

درصـد و   8/22تغییرات را در آن شـاهد هسـتیم. در ایـن دوره بـاالترین نـرخ رشـد برابـر بـا          دامنۀو 
درصد  -12/3درصد بوده است. میانگین نرخ رشد این دوره برابر با  -2/23رین نرخ رشد برابر با ت نپایی

از کشـور،  اشد. وقوع انقالب اسالمی، خروج صـاحبان صـنایع بـزرگ    ب یدرصد م 6/11و انحراف معیار 
اي هـ  مهاي داخلی در مناطق مختلـف کشـور، جنـگ تحمیلـی و وضـع تحـری       ا، آشوبه هفرار سرمای

 ترین رویدادهاي این دوره بوده است. هاي مقداري نفت) از مهم اقتصادي (البته وضع و لغو تحریم
درصـد و   14درصد تـا   -9/0تغییرات نرخ رشد اقتصادي  ۀبا دامن 1368-1386زمانی  ةدوم، دور ةدور  .2

سـرگیري فعالیـت   یـافتن جنـگ تحمیلـی، از    درصد است. پایـان  86/3حراف معیار و ان 45/7میانگین 
 اي بارز این دوره بوده است.ه یلمللی از ویژگا نتولیدي در مناطق درگیر جنگ و ثبات نسبی اقتصاد بی

ـ   -8/6تغییرات نرخ رشد اقتصـادي   با دامنۀ 1387-1392، از سال سوم دورة  .3 درصـد و   5/6ا درصـد ت
که  2007بروز بحران بزرگ اقتصاد جهانی در سال  است.درصد  69/4و  31/0میانگین و انحراف معیار 

هـاي   جمله رکود در بازار نفت منتهی شد، وقوع آشوببخش واقعی از ، ولی به بحراناز بخش مالی آغاز
انبه بـه  ج کشدید چندجانبه و یابقه، مکرر و س یاي به مدنبال آن تحمیل تحری و به 1388خیابانی سال 

م صنایع بزرگ و حساس همچون اقتصاد ایران شامل تحریم مقداري نفت، تحریم بانک مرکزي، تحری
  ند.ا هترین رویدادهاي اقتصادي این دوره بود آالت و تجهیزات، پتروشیمی و ...، از مهم ماشین

مقادیر نرخ رشد اقتصادي، مربوط  هد که باالتریند ینشان م 1بررسی آمار نرخ رشد اقتصادي جدول 
 درصـد  14، 1369مقداري) نفت از ایران و سال مصادف با رفع تحریم خرید ( درصد 8/22، 1361به سال 
  توسط ایران و توقف جنگ تحمیلی است.  598 پس از پذیرش قطعنامۀ درصد3/12، 1370و سال 

 سـال  درصـد،  -8/12، 1357هـاي   اي رشد اقتصادي مربوط به ساله خرین نرت ندر طرف مقابل پایی
درصد همزمان با وقوع انقالب اسالمی، آغـاز جنـگ تحمیلـی     -3/22، 1359 درصد و سال -4/9، 1358

ـ   1365هاي مقداري نفت بوده اسـت. البتـه سـال     علیه ایران و اعمال تحریم درصـد،   -8/9رخ رشـد  بـا ن
ثیر آن بـر  دالر) و تـأ  8دالر بـه   30ز ت نفت اقیمتی نفت در اقتصاد جهانی (کاهش قیم مصادف با تکانۀ



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                10

ها علیه ایران و آغاز تحریم نفتـی   دنبال تشدید تحریم وده است. عالوه بر این موارد، بهبخش نفت کشور ب
و تحریم بانک مرکزي در کنار تحریم خدمات بازرگانی همچون بیمه، بانک، حمل و نقل نفـت و صـنایع   

درصـد اعـالم شـده     -8/6نیز،  1391تجهیزات و پتروشیمی، نرخ رشد سال الت، آ نبزرگ همچون ماشی
  است. 

، مقدار نرخ رشـد اقتصـادي بـراي    1392سد که با تغییر دولت در سال ر ینظر م ذکر این نکته الزم به
ي آن اعـالم شـده   ، بارها توسط بانک مرکزي مورد تجدیدنظر قرار گرفته و ارقام جدیدي بـرا 1391سال 

درصد اسـت. شـایان ذکـر     -8/6و  -6، -8/5عبارت از  1391شده براي نرخ رشد سال  اعالم است. ارقام
که مصادف بـا   2012، نرخ رشد اقتصادي ایران در سال 1نداز اقتصادي جهانا ماساس گزارش چشاست بر

  درصد گزارش شده است.  -1.7، 1392درصد و براي سال  -9/1است،  1391سال 

 ثر بر آنؤاي مهم خارجی مه هران و تکانرشد اقتصادي ای . تجزیۀ4
  رشد اقتصادي  . تجزیۀ1.4

ثر بر رشد بلندمدت اقتصادي بیشتر با استفاده از الگوهاي رایج رشد که مبتنی بر انتخاب ؤتحلیل عوامل م
ي ا هکه تصریح شد، ادبیات نظري و تجربی گسـترد طور ذیرد. همانپ ییک فرم تبعی تولید هستند انجام م

خش موجود است و در ایران نیز رشد اقتصادي توسط پژوهشگران متعددي اغلـب بـا اسـتفاده از    در این ب
ند. اما روش به ا هبررسی شد از نهاي درو ا گرفته تا مدلز نهاي رشد برو مدل اي اقتصادسنجی وه کتکنی

بخشی رشد است. عواملی چـون سـاختار تولیـد ملـی کشـور،       ه در این مقاله استفاده از تجزیهشد کارگرفته
همچـون انقـالب، جنـگ و    اهمیت بخش نفت در آن و همچنین وقوع و سازوکار اثرگـذاري رخـدادهایی   

ند، نویسنده را بر آن داشت که وقایع مزبـور را در  ا همنابع تکانه در اقتصاد ملی بروز کرد مثابۀ تحریم که به
  ورد تحلیل کند. آ یگذاري فراهم م ا و سیاسته هر براي شناخت تکاناین روش که چارچوبی رسات

رشد کلی اقتصادي، به عملکرد رشـد بخـش نفـت نیـز       صکید صرف بر شاخجاي تأ در این روش به
هـاي   اصلی در رشد کل، زیربخش عنوان یک پایۀ مااینکه عالوه بر رشد بخش نفت بهود. کش یپرداخته م

مهـم ایـن    ود. البته یک نکتـۀ ش یو معدن، کشاورزي و خدمات بررسی مرشد بدون نفت همچون صنعت 
  تحلیل در قالب یک چارچوب مفهومی است.ۀ مقاله، ارائ

ود تفکیک رشد اقتصـادي بـه   ش  هده به این منظور است که نشان دادش هاستفاده از مدل مفهومی ارائ
ـ   هساختن اثربخش نفت ب براي خارج» رشد بدون نفت«و » نفترشد با « خـارجی، روي   ۀعنوان یـک تکان

  رشد اقتصادي کافی نیست.

                                                        
1. world economic outlook, 2012,2013.  
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 یک مدل مفهومی ۀاي مقداري نفت بر رشد اقتصادي؛ ارائه ه. اثر تکان2.4
ت شـدید  ایی که کاهش مقداري تولید نفـ ه لسا هد، در همۀد یآمار عملکرد رشد اقتصادي ایران نشان م

، سـال  درصـد  -67، 1359درصـد، سـال    -22، 1358، سال درصد -29، 1357بوده است، همچون سال 
، رشد کل تولید نیـز منفـی و   درصد -4/37، 1391و سال  درصد -7/13، 1365، سال درصد -20، 1363

مورد بررسی تنها در سه سال رشد اقتصادي ایران دو رقمی شده است  ةپایین بوده است. کمااینکه در دور
بـا   1375درصد و سـال   14با رشد  1369سال درصد،  8/22با رشد  1361که در هر سه سال یعنی سال 

هـاي پـس از    و فعال شدن ظرفیـت  1361اي مقداري نفت در سال ه مدلیل لغو تحری به درصد 3/12رشد 
 4/13و درصـد   4/19، درصـد  128ترتیب  ، رشد بخش نفت به1370و  1369هاي  جنگ تحمیلی در سال

فهومی اثرگذاري بخش نفت بر عملکرد تولیـد و  درصد بوده است. در ادامه ضمن معرفی سازوکار و مدل م
  .ودش یاي خارجی بررسی مه هعنوان تکان ها به رشد اقتصادي در ایران، اثر رخدادهاي سیاسی و تحریم

اي نفتی پرداختـه شـده   ه هود اگرچه در مطالعات مربوط به رشد اقتصادي به اثر تکانش یالبته یادآور م
اي مربوط به قیمت آن پرداخته شده است. ه هبه اثر درآمدي نفت و تکاناست، اما همواره در این مطالعات 

بسـا ایـن    مقداري تولید نفت ناچیز است، چـه  در شرایط متعارف و عدم وجود موانع غیراقتصادي که تغییر
ثر باشد، اما چنانچه بنا باشد آثار عوامل غیراقتصادي همچون انقالب، جنگ، تحریم و ... مطالعـه  روش مؤ

یک مدل مفهومی امکان تحلیـل رسـاتري    ود با ارائۀش یاین روش کافی نیست. لذا در ادامه سعی مشود، 
  اي مقداري نفت فراهم گردد. ه هاز اثر تکان

مقداري نفت بر تولید ملـی و بـه تبـع آن بـر رشـد       ود تکانۀش یدر این چارچوب مفهومی، مالحظه م
 ذارد. گ یاقتصادي از مجاري زیر اثر م

درصـد) اسـت،    20اي اصلی تولید ملـی (بـا وزن بـاالي    ه هاز آنجایی که نفت یکی از پای تقیم:اثر مس. 1
ثیر عملکرد تولید ملی را تحت تأ هرگونه تغییري همچون کاهش تولید نفت خام بالفاصله و بدون واسطه،

شـناخت  ود. بـراي  شـ  یکل و رشد اقتصادي پدیدار م ۀطور مستقیم در طرف عرض هد. این اثر بهد یقرار م
 زیر توجه شود:  این اثر کافی است به معادلۀ

푦 = 	푦 + 푦 + 푦 + 푦   
푦بیانگر تولیـد کـل کشـور (بـه قیمـت ثابـت) و        Yدر این معادله،  ،	푦 ،	푦  و푦  ترتیـب تولیـد    بـه

تولیـد) و  فـوق (  یري از معادلـۀ گ لهاي نفت، صنعت و معدن، خدمات و کشاورزي است. با دیفرانسی بخش
  رشد رسید:  وان به معادلۀت یعملیات ریاضی م

 푦̇ = 훼 	푦̇ + 훼 푦̇ + 훼 푦̇ + 훼 푦̇   
فـوق شـبیه روش    تولیـد و رشـد آن اسـت. روش و معادلـۀ    ا از هـ  شسـهم یـا وزن بخـ   ا ه که در آن

ود رشـد اقتصـادي کـل بـین منـابع (چـون       شـ  یحسابداري رشد است. البته در حسابداري رشد کوشش م
هـا (نفـت، صـنعت و     ري) تسهیم شود. ولی در اینجا رشد اقتصادي بین بخشو هسرمایه، نیروي کار و بهر

  وند.  ش یمعدن، خدمات و کشاورزي) تسهیم م
طور مسـتقیم تولیـد و رشـد     ود که چنانچه تولید هر بخش ازجمله نفت کاهش یابد، بهش یمالحظه م
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تولید نفت (بیکـاري   ن تحریم که سبب کاهش اجبارياي خارجی چوه ههد. تکاند یاقتصادي را کاهش م
افتادن اقتصاد ملی از مسـیر   ه کاهش سریع رشد اقتصادي و پایینوند، منجر بش یبخش) م اجباري ظرفیت

  انطباق است.  دت قابلم هود. این اثر با حرکت عکس روي مسیر رشد کوتاش یرشد بلندمدت آن م
 ود. ش یغیرمستقیم مقداري و اثر غیرمستقیم درآمدي تقسیم ماین اثر به دو اثر اثر غیرمستقیم: . 2

بخـش   ویژه اي عرضه بهه شاین اثر به تأثیر تغییر مقداري نفت بر سایر بخ اثر غیرمستقیم مقداري:. 1.2
ن صـادرات  عنوان نمونه وقتی به هر دلیلی مقدار نفت تولیدي و بـه تبـع آ   ردد. بهگ یخدمات و صنعت برم
عنـوان   ابد. بهی یسرعت کاهش م ة حمل و نقل دریایی بهآن ارزش افزود واسطۀ یابد، بهنفت کشور کاهش 

میلیـون بشـکه نفـت بـارگیري و حمـل       جاي دومیلیون و پانصدهزار بشکه در روز یک ه بهک یمثال هنگام
ـ  ابد، که این اثر نیز بهی یدرصد کاهش م 60ود، زیربخش خدمات حمل و نقل دریایی، در حدود ش یم ل دلی

ود. ایـن  شـ  یکل و رشد اقتصادي پدیدار م سرعت در طرف عرضۀ ا بهه شوجود روابط پسین و پیشین بخ
که گفتـه شـد،    گونه مشاهده است. همان روشنی قابل به 2لۀ و معاد 1معادلۀ در  اثر غیرمستقیم مقداري نیز

اجبـاري ظرفیـت ایـن    عبارتی بیکاري  هش فعالیت حمل و نقل دریایی و بهتحریم خرید نفت منجر به کا
 توضیح است.  دت قابلم هود که با تحلیل رشد کوتاش یبخش م

اصلی منابع عمومی (دولت) در ایران است، لذا تغییـرات مقـداري    پایۀنفت  اثر غیرمستقیم درآمدي: .2.2
دنبـال آن تغییـر مخـارج دولـت      ۀ منـابع عمـومی و بـه   نفت (با فرض ثبات قیمت آن) سبب تغییر این پای

ـ ا هاي مصرفی و هم مخارج سرمایه هود. تغییر مخارج دولت، هم در هزینش یم  .ودشـ  یي دولت منعکس م
ذارد. ایـن  گ یاي عمرانی اثر مه هي یا همان بودجا هاي سرمایه یالبته کاهش مخارج بیشتر بر تملک دارای

ـ  دلیل پایین ابه کاهش درآمدهاي نفتی کشور، بهاثر مش ود کـه اثـر   شـ  یآمدن قیمت نفت است. مالحظه م
خـود   نوبـۀ  ذارد و بـه گـ  یغیرمستقیم درآمدي ناشی از تغییر تولید نفت از سمت مخارج (تقاضاي کل) اثر م

  1ود.ش یظرفیت) م( سبب تحقق تولید بالفعل (واقعی) کمتر از تولید بالقوه
  

  
  مدل مفهومی اثرگذاري تغییر مقداري نفت بر تولید ملی .2شکل 

                                                        
ارز، کسـري تجـاري و در نتیجـه     ي تولید و صدور نفت سبب کـاهش عرضـۀ  شود که کاهش مقدار . یادآوري می1

 .تواند بر رشد اقتصادي و تورم تأثیر بگذارد که موضوع این مقاله نیست که می شود افزایش قیمت آن نیز می
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ن مقالـه  اي رشد اقتصادي را نیز دارد، اما در ایه لقابلیت تصریح در مد چارچوب مفهومی فوق اگرچه
اي بحران و اوج رشـد اقتصـادي اسـت،    ه لشده در اقتصاد ایران که همان سا براي تحلیل وقایع مشاهده

  مورد استفاده قرار گرفته است. 
لـی و نـرخ رشـد    م هد که تغییـرات تولیـد  د یشده در اقتصاد ایران نشان م چارچوب اثرگذاري معرفی

ه اسـت.  عبارتی رشد بخـش نفـت وابسـت    تغییرات در مقدار تولید نفت و بهتوجهی به  اقتصادي تا حد قابل
نزدیـک   1356-1392زمانی  ش نفت با نرخ رشد اقتصادي در بازةکه ضریب همبستگی رشد بخ نحوي به

 ،1361-1362، 1357-1359اي هـ  لاي نفتی مثل ساه هدرصد است. این همبستگی در زمان تکان 80به 
روند نرخ رشد اقتصـادي و نـرخ رشـد بخـش      3 درصد است. شکل 90، نزدیک به 1391و  1372-1370

ـ  اقتصادي به نرخ رشد بخش نفت و بههد. وابستگی نرخ رشد د ینفت را نشان م ـ  هبیانی تکان ذیري تولیـد  پ
  روشنی در این شکل مشخص است.  ملی و رشد اقتصادي به

اي مقداري نفت بر رشـد اقتصـادي متقـارن اسـت. یعنـی      ه هحائز اهمیت این است که اثر تکان نکتۀ
اقدامی چون وضع تحریم، سبب کاهش رشد اقتصـادي   ه کاهش مقداري تولید نفت در نتیجۀک گونه همان

شده ود، افزایش مقداري تولید نفت پس از لغو تحریم بالفاصله سبب افزایش رشد اقتصادي در ایران ش یم
سـمت   بـه  مراتب باالتر از نرخ بلندمدت رشد، دت با شتابی بهم هاست. در واقع اقتصاد روي مسیر رشد کوتا

بیان شد، این رشد مستمر نیست  1.3 که در قسمت گونه ند. البته همانک یمسیر یکنواخت بلندمدت حرکت م
ردد. گ یح یکنواخت بلندمدت آن برما، دوباره رشد اقتصادي به سطه شرداري از ظرفیت بیکار بخب هو با بهر

خالص نفـت،   اي نفت بر اقتصادهاي صادرکنندةه هشایان ذکر است در مطالعات مربوط به ارزیابی اثر تکان
اي قیمتی، نامتقارن ارزیابی شده است. یعنی کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادي این ه ههمچون ایران اثر تکان
ر بوده اسـت. (بـراي   ت فثبت افزایش قمیت نفت به مراتب ضعیلیکن اثر ماده است، وکشورها را کاهش د

  ) مراجعه شود)1389) و غفاري، مظفري (2008بیشتر به مهرآرا ( ۀمطالع
ـ        نشان می 3نمودار  درصـد در سـال    128زان رشـد ( دهـد در سـالی کـه بخـش نفـت، بیشـترین می

 8/22رین نـرخ رشـد اقتصـادي (   پی لغو تحریم مقداري نفت) را داشته است، اقتصاد ایـران بـاالت  در1361
) را حتی با تداوم جنگ تحمیلی تجربه نموده است. در طـرف مقابـل در سـالی کـه     1361درصد در سال 

پی تحـریم مقـداري نفـت)،    در 1359درصد در سال  -3/67موده (بخش نفت بیشترین کاهش را تجربه ن
تغییـر   ود کـه دامنـۀ  شـ  یادآوري میاست.  درصد) داشته -2/23نرخ رشد اقتصادي کمترین مقدار خود را (

  ها است. درصد برابر دامنه تغییر سایر بخش 8تا  5بخش نفت حدود 
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  همبستگی رشد اقتصادي و رشد بخش نفت .3نمودار 
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یز وضعیت اقتصادي باید به عملکرد تولید ملی نگفته شد در ارزیابی  1.4 که در بخش گونه البته همان
ر در عملکرد تولید تدقیق شـود.  اي رشد، باید در میزان تغییه خدستاورد نر توجه نمود. کمااینکه در مقایسۀ

به یـک میلیـون بشـکه     میلیون بشکه در روز، آن را 5/2تولید نفت  ۀدرصد کاهش در پای 60طور مثال  به
میلیـون بشـکه    28/2میلیون بشکه، آن را به  درصد رشد در پایۀ تولید نفت یک 128که  حالیساند. درر یم

شـد کـل نیـز    ورد رتادس ون بشکه است. این امر براي مقایسۀمیلی 5/2خواهد رساند که همچنان کمتر از 
توجه ا، باید به آن ه هورد رشدها و ارزیابی بهبودهاي عملکرد تولید بعد از تکاناتدس مصداق دارد و در مقایسۀ

(یعنی  1359، بعد از رکود شدید سال 1361درصد سال  23رشد حدود  ۀبارز این امر به مقایس شود. نمونۀ
تـر (عملکـرد    کوچک ۀ، در پای1361درصد سال  23عبارتی چون رشد  ردد. بهگ یمدرصد) بر 23رشد منفی 

واند ت ینیست. این امر م 1359رکود سال ة نندک نوجه جبرا هیچ به ود، حاصل آنش یر تولید) ضرب مت نپایی
  هاي اخیر و تحوالت احتمالی آتی در مورد نرخ رشد اقتصادي نیز مصداق داشته باشد.  براي سال

خـارجی و   د، اثر عدم تکـرار و توقـف یـک تکانـۀ    وش یمهم دیگر که در این قسمت بدان توجه داده م ۀنکت
خریـد، تولیـد    چون جنگ، تحریم و وضع سـهمیۀ  خارجیکه اگر بر اثر یک عامل ، چراپیامد آن براي رشد است

جـاي  اهش یابد، این اثر در همان سـال تـأثیر مسـتقیم و تـأثیر غیرمسـتقیم مقـداري خـود را بر       مقداري نفت ک
میلیون بشکه در روز در سـال   درصدي، در حد یک 60س از یک کاهش ذارد. حال فرض کنید خرید نفت پگ یم

دلیـل عـدم تکـرار تکانـه در      درصدي تولید نفت بـه  60رشد منفی  ود که نرخش یبعد ثابت بماند، این امر سبب م
میلیـون بشـکه در روز ثابـت     عنی عملکرد تولیـد نفـت در همـان یـک    سال بعد، به نرخ رشد صفر تبدیل شود (ی

فت بهبـود  گونه استنباط شود که عملکرد تولید ن کننده باشد و این واند اغوات یاند). این امر در برداشت اولیه مم یم
 اگرچـه بـه ظـاهر،    پیدا کرده است، حال آنکه چنین نیست و وضعیت (یعنی عملکرد تولید) تغییري نکرده اسـت، 
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ماري و پیامدهاي سیاسـتی  ست. اینجاست که باید بین این ویژگی آا  هدرصد به صفر رسید 60رشد از منفی   خنر
  آن اجتناب ورزید. ل شد و از اطالق بهبود وضعیت و پیامد سیاستی بهتمایز قائ

مشـابه   افتادة اي اتفاقه شهد که در برخی موارد، افزایش و یا کاهد ینظرها نشان م مراجعه به اظهار
عنـوان پیامـد سیاسـتی یـاد      سیاستی نسبت داده شـده و از آن بـه  فوق در نرخ رشد اقتصادي، به عملکرد 

عبـارتی تحـریم    نفـت از ایـران) و بـه    یم (عدم خریـد که اقتصاد ایران با تحر 1359سال  ود. تجربۀش یم
درصد رسید، همین امـر نـرخ    -3/67هد که وقتی رشد بخش نفت به د یرو شد، نشان م همقداري نفت روب

شـد، نشـان    اي مقـداري لغـو  هـ  م، که تحری1361سال  ۀدرصد رساند و تجرب -2/23رشد اقتصادي را به 
ـ    درصدي را به 8/22رخ رشد اقتصادي درصدي بخش نفت، ن 128هد که رشد د یم ۀ دنبـال داشـت. تجرب

ي مقداري نفت و بانـک  اه مدلیل تحری به 1391ۀ سال و تجرب 598 مقارن با پذیرش قطعنامۀ 1368سال 
دادن  از مصادیقی هستند کـه نسـبت   ند، نیزا همثبت یا منفی داشت ترتیب ریشه در یک تکانۀ مرکزي که به

  ها به پیامدهاي سیاستی نادرست است.  آن

 . تحوالت سیاسی و جنگ3.4

اي اقتصـادي  هـ  ندنبال داشته و بحـرا  اي اقتصادي را بهه ندر اکثر موارد، تحوالت سیاسی و جنگ، بحرا
اي اقتصـادي  هـ  نهایی که اقتصاد ایران با بحرا سال 2ة ند. جدول شمارا هپی تحوالت سیاسی پدید آمددر
  هد.  د یرو بوده است را نشان م هروب

اي هـ  لمصادف با پیروزي انقالب اسالمی و شـروع جنـگ تحمیلـی، سـا     1359و  1358، 1357اي ه لسا
هـاي   اي اجـراي سیاسـت  هـ  لسـا  1373،و 1372هاي  اي جنگ تحمیلی و ساله ل، سا1365و  1364، 1363

  .ود)ش یاي سنگین علیه ایران است که در بخش بعد بررسی مه مسال تحری 1391تعدیل اقتصادي است. (سال 
  

  رشد اقتصادي در سالهاي بحران اقتصادي .2جدول 
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  کشاورزي
رشد بخش 

  صنعت
رشد اقتصادي 

  بدون نفت
رشد بخش 

  نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1357  2  7/6  9/10  8/2  29-  8/12 -  
1358  6/0-  1/6  5/19 -  9/0-  3/22 -  4/9-  
1359  1/1-  7/3  9/1  3/0-  3/67 -  2/23 -  
1363  4/1-  3/7  8/6-  4/2-  5/20 -  6/7-  
1364  1/2  9/7  9/4-  8/1  8/1  8/1  
1365  2/14 -  8/4  1/4  5/8-  7/13 -  8/9-  
1372  5/0  11  2/2-  3/0-  5  4/1  
1373  3/2  1/2  1/2  6/1  1/6-  9/0-  
1391  1/1  7/3  4/6-  9/0-  4/37 -  8/6-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر ع: آمار و اطالعات سامانه اطالمأخذ
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شـدن   دلیل همراه ن وقوع انقالب، در اغلب موارد بههد، که تحوالت سیاسی همچود یبررسی نشان م
صورت کاهش خرید نفت از ایران، با کاهش رشد بخش نفت، رشد اقتصادي را  اي تحریمی بهه شبا واکن

اي فشاري اسـت  ه میکی از اهر اي نفتیه معبارتی تحری ند. بها هثیر قرار دادبه میزان بسیار زیادي تحت تأ
ایی کـه  هـ  لکـار گرفتـه شـده اسـت. تنهـا سـا       هرگونه تحرك سیاسی علیه ایران بهکه همواره در قبال 

، مقـارن بـا   1373و 1372اي هـ  لسیاسـی اتفـاق افتـاده، سـا     ۀاي اقتصادي بدون وجود هیچ تکانه هتکان
  1اي تعدیل اقتصادي هستند.ه تاي اجراي سیاسه لسا

جاسوسی  ۀیري انقالب، تسخیر النگ جاقتصاد ایران با سه رویداد سیاسی او 1357-1360اي ه لدر سا
ز مریکا، خرید نفت ااجمهور وقت  است. در این دوران به دستور رئیسرو بوده  همریکا و جنگ تحمیلی روبا

تولیـد و  رغم تالش بسیاري از کشورهاي عضو اوپک مبنـی بـر افـزایش     ایران قطع شد. در این دوران به
ي ا هدلیل تحریم ایران قیمـت نفـت از بشـک    یري از افزایش قیمت جهانی آن، بهصادرات نفت براي جلوگ

دلیل اثر  رشد بخش نفت در اقتصاد ایران به رغم افزایش قیمت نفت، دالر رسید. اما به 5/39دالر به  85/15
اثر مقداري بـر اثـر    ۀت آن نیز به غلبتوجهی منفی شد. عل غیرمستقیم مقداري به مقدار قابل مستقیم و اثر

پی آن افت شدید رشد ن با کاهش شدید رشد بخش نفت و درردد. در این دوراگ یقیمتی در بخش نفت برم
  ي از رکود همراه با تورم شدید و بیکاري را تجربه نمود. ا هاقتصادي، اقتصاد ایران دور

در سرگیري تولیـد  دلیل از سازمان ملل، به 598ۀ پذیرش قطعنام یافتن جنگ تحمیلی و پس از خاتمه 
اي ه خنر 1370و  1369اي ه لخیز، اقتصاد ایران در سا مناطقی که درگیر جنگ بودند ازجمله مناطق نفت

  هد:  د یرشد باالیی را تجربه نمود. جدول زیر آمار عملکرد نرخ رشد اقتصادي در این دو سال را نشان م
  

  پس از جنگهاي  رشد اقتصادي در سال .3جدول 
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  کشاورزي
رشد بخش 

  صنعت
رشد اقتصادي 

  بدون نفت
رشد 

  بخش نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1369  6/10  11  5/17  7/11  4/19  14  
1370  4/10  6/5  6/23  8/11  4/13  3/12  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر ع: سامانه اطالمأخذ
  

شدن تولیـد عملـی بـه     دلیل نزدیک اي پس از جنگ، بهه لاي رشد باال در ساه خنر ۀتجرباما پس از 
اي رشـد پـایینی را تجربـه کـرد.     هـ  خاي موجود، رشد اقتصادي متوقف شد و اقتصاد ایـران نـر  ه تظرفی
ادي همچـون  شدن یـک مـانع غیراقتصـ    گفته شد، افزایش رشد پس از برطرفکه  گونه اساس همان براین

                                                        
 .1378میرزاده و حسینی،  ، نوشتۀگوید آمار سخن می. براي اطالع بیشتر رجوع شود به 1
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ثیر وندد و نرخ رشد اقتصادي را تحـت تـأ  یپ یدلیل تحوالت سیاسی و غیراقتصادي به وقوع م بهجنگ که 
  عبارتی یک دستاورد سیاستی نامید.  اي اقتصادي و بهه توان پیامد اجراي سیاست ی، نمهدد یقرار م

 . تحریم 4.4

کشورهاي مختلـف مواجـه    ۀجانبه و چندجانب ي یکاه ماقتصاد ایران از زمان وقوع انقالب همواره با تحری
ـ  بل از انقالب نیز سابقه دارد. بـه بوده است. البته تحریم نفتی و تحریم مالی ق کـه درپـی جنـبش     يا هگون

بـه  ، انگلستان مبادرت به تحریم نفتـی ایـران کـرد کـه منجـر      1330 کردن صنعت نفت در آغاز دهۀ ملی
. تحـریم از طریـق   1) شـد 1327-34ب (عمرانـی اول قبـل از انقـال    کاهش تولید و عـدم توفیـق برنامـۀ   

  هد:د یثیرات را نشان ماین تأ 3ثیر داشته باشد. شکل واند بر نرخ رشد اقتصادي تأت یاي مختلف مه شبخ
  

  
  تحریم و رشد اقتصادي .3شکل 

  
اهش خریـد نفـت،   دلیل اعمال محدودیت مقداري یا کـ  ا بهه متحریة در دو دور هدد یبررسی نشان م

 1391و  1359اي هـ  لعملکرد تولید و رشد اقتصادي ایران داشته است، این دو دوره سـا  ثیر بسزایی برتأ
  هد:د یهستند. جدول زیر آمار عملکرد نرخ رشد اقتصادي این دو سال را نشان م

  
  هاي تحریم مقداري نفت رشد اقتصادي در سال .4 جدول

رشد بخش   
  خدمات

رشد بخش 
  کشاورزي

رشد بخش 
  صنعت

رشد اقتصادي 
  بدون نفت

رشد بخش 
  نفت

رشد اقتصادي 
  با نفت

1359  1/1-  7/3  9/1  3/0-  3/67 -  2/23 -  
1391  1/1  7/3  4/6-  9/0-  4/37 -  8/6-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر عاطال مأخذ: سامانۀ
                                                        

 مراجعه شود.  همکارانفقیه نصیري، حسینی و  (جلد اول)، نوشتۀ ریزي توسعه برنامهبراي اطالع بیشتر به  .1
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امـا رشـد    است،کمتر از یک درصد کاهش یافته  شده، رشد اقتصادي بدون نفت، در هر دو سال اشاره
هاي مقداري، رشد اقتصـادي کـل را منفـی     دلیل اعمال تحریم توجه بخش نفت به منفی بسیار باال و قابل
بـودن اثرپـذیري ایـن بخـش از      دلیل پایین رشد بخش کشاورزي در هر دو سال بهنموده است. کمااینکه 

زي سال درصد بخش کشاور 7/3اي خارجی مثبت بوده است (شایان ذکر است نرخ رشد اقتصادي ه هتکان
  اعالم شده است).  1392دنبال تغییر دولت در سال  پس از تعدیل منفی به 1391

رت اسـت از اینکـه در سـال    وجود دارد عبـا  1391و  1359هاي  ي که بین تحریم سالا هتفاوت عمد
جـود  رغم تحریم مقداري نفت و کاهش میزان فروش آن، قابلیـت وصـول درآمـدهاي نفتـی، و     ، به1359

، عالوه بر تحریم مقداري نفت، 1391رو نبوده است. اما در سال  هداشت و اقتصاد ایران با تحریم مالی روب
دلیل تحریم بانـک مرکـزي و نظـام بـانکی وجـود نداشـته اسـت.         ان انتقال درآمدهاي نفتی کشور بهامک

ا بر کاهش نرخ رشـد  ه شخاي صنعت، بیمه و بازرگانی نیز از طریق کاهش رشد سایر به مکمااینکه تحری
 ،1391ا در سـال  هـ  مثیر مضاعف گذاشته است. بنابراین با توجه به پیچیدگی و شـدت تحـری   اقتصادي تأ

  گونه نشده است. ر باشد، که اینت نپایی 1359فت عملکرد نرخ رشد اقتصادي از سال ر یانتظار م
تحـریم یـا    دگان از انباشـت تجربـۀ  ننک میري تحریگ همهم دیگر که نباید از نظر دور داشت، بهر نکتۀ

اي هـ  شکه در بخـ  گونه همان جنگ اقتصادي براي تقویت این اهرم فشار علیه اقتصاد ایران است. همان
خریـد   ایران اعمال شد، اما تحریم یکبـارة نیز تحریم مقداري نفت بر علیه  1359قبلی گفته شد، در سال 

سـاختن  ازارهـاي جهـانی و در نتیجـه ناگزیر   ب نفت از ایـران منجـر بـه افـزایش شـدید قیمـت نفـت در       
ي کـه  ا هدلیل سیطر امریکا و متحدانشان بهاخیر،  ۀمریکا به لغو دستور خود شد. اما در تجرباجمهور  رئیس

ند، ابتـدا مبـادرت بـه تحـریم مـالی ایـران       ا هاي الکترونیکی مالی دنیا یافته هبر نقل و انتقال پولی و شبک
ایران نشـد؛ لـیکن    ۀد و بازار نفت جهانی دچار تنش کاهش ناشی از عرضش  وختهکردند؛ لذا نفت ایران فر

بعـدي تحـریم مقـداري نفـت ایـران       تنگناهاي مالی و فشارهاي درآمدي بر ایران تحمیل شد و در گـام 
سوي کشورهایی همچـون عربسـتان و   ل شد تا امکان جایگزینی تولید ازصورت تدریجی و پلکانی اعما به

ان نفت ویژه اینکه خریدار نفت جایگزین ایران فراهم شود، بهاي پاالیشگاهی با ه هزنجیر همچنین تطبیق
نوعی انحصاري هستند. لذا تلفیق تحریم مالی و مقداري نفت و پرهیز از تـنش   خام ایران نیز محدود و به

  ها بر علیه ایران بوده است.  در بازار نفت، رویکرد خطیر آن
وان با یکدیگر مشابه ت ینوعی م دلیل قرارگرفتن پس از اعمال تحریم به بهرا  1392و  1361هاي  سال

نفـت، رشـد اقتصـادي بـه میـزان       اي مقـداري هـ  م، با رفع تحـری 1361دانست. با این تفاوت که در سال 
دلیل تداوم رشد منفـی   ، به5+1رغم توافق با گروه  به 1392که در سال  حالیدر .توجهی افزایش یافت قابل

کـاهش  هنـده  د نور رشد منفی صنعت و خدمات، نرخ رشد اقتصادي منفی است کـه نشـا  ط  نمینفت و ه
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عملکرد نرخ رشد اقتصادي در این دو  5است. جدول  1391عملکرد تولید نفت و تولید کل نسبت به سال 
  هد: د یسال را نشان م

  

  هاي پس از تحریم مقداري نفت رشد اقتصادي در سال .5جدول 
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  کشاورزي
رشد بخش 

  صنعت
رشد اقتصادي 

  بدون نفت
رشد 

  بخش نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1361  3/2-  1/7  4/5  1/2  1/128  8/22  
1392  5/1-  7/4  9/2  1/1-  9/8-  9/1-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر عاطال مأخذ: سامانۀ

  . اثر توامان تحوالت غیراقتصادي بر رشد اقتصادي و تورم 5.4
تحمیلـی بـه وقـوع    یري انقالب و وقـوع جنـگ   گ جکه گفته شد تحوالت سیاسی که در قالب اوطور همان

که سـبب بـروز رکـود     نحوي ند. بها هدنبال داشت هاي اقتصادي را به بحران ا،ه مشدن تحری پیوسته، با همراه
اي مـورد  هـ  لروند نرخ رشد اقتصـادي و تـورم را در سـا    5ند. نمودار ا هاقتصاد ایران شدهمراه با تورم در 

  هد. د یبررسی نشان م

  
  1356 -1392 رةرشد اقتصادي و تورم طی دو. 4نمودار 

  
ة هنـد د نود چهار شکاف عمده بین نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم که نشاش یکه مالحظه مطور همان

مورد بررسی وجود دارد. شکاف اول مربوط به تحریم مقداري  ةایران است، در دوررکود تورمی در اقتصاد 
سیاسـی و   گونه تکانـۀ  اي جنگ، شکاف سوم بدون هیچه لنفت و وقوع انقالب، شکاف دوم مربوط به سا

اي تعدیل اقتصادي و در نهایت شکاف چهارم مربوط به تحریم مقـداري نفـت، تحـریم    ه تناشی از سیاس
  است.  1391، خدمات بازرگانی و صنایع مختلف در سال بانک مرکزي
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وان ناشی از تحوالت سیاسـی  ت یکنون بیان شده است، شکاف اول، دوم و چهارم را مبراساس آنچه تا
هـاي تعـدیل اقتصـادي و بـدون      و پیامدهاي ناشی از آن دانست. اما شکاف سوم ناشی از اجراي سیاست

  است.  1374سیاسی در سال  گونه تکانۀ هیچ
عنـوان شاخصـی بـراي کـاهش      وان بهت یتفاوت بین نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادي را م  6در نمودار 

چه اخـتالف تـورم بـا رشـد اقتصـادي بیشـتر باشـد،        دیگر هر عبارت فاه (قدرت خرید) در نظر گرفت. بهر
مقابل رشد با قـدرت   در اهد وک یکاهش بیشتر در رفاه ملی خواهد بود. تورم از قدرت خرید م ةهندد ننشا

ود کـه  شـ  یاثر خالص این دو نماگر است. مالحظه م» تورم منهاي رشد«مثبت دارد، بنابراین  خرید رابطۀ
  ود. ش یتقویت م چه نرخ رشد منفی باشد، اثر کاهندة رفاهی تورمچنان

  

  
  1356 -1392شاخص تورم منهاي رشد اقتصادي  .5نمودار 

  
اي تحریم مقداري نفت و ه لبیشترین مقدار این شاخص، مربوط به ساود ش یکه مالحظه مطور همان

ناشـی از   1391هاي تعـدیل سـاختاري اسـت و سـال      هاي اجراي سیاست جنگ و سپس مربوط به سال
، نسـبت بـه   1392ود در سـال  ش یکه مالحظه مطور ا قرار دارد. عالوه بر این همانه نا، پس از آه متحری
  ر این شاخص ایجاد نشده است. ، تغییر محسوسی د1391سال 

 1392و سال  1391. تحلیل رشد اقتصادي در سال 5
 1391. رشد اقتصادي در سال 1.5

سوي بانک مرکـزي اعـالم گردیـده اسـت     ، با توجه به آنچه از1391دي سال آخرین رقم نرخ رشد اقتصا
  هد:  د ین مدرصد است. جدول زیر آمار عملکرد نرخ رشد اقتصادي در این سال را نشا -8/6
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  1391رشد اقتصادي در سال  .6 جدول
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  کشاورزي
رشد بخش 

  صنعت
رشد اقتصادي 

  بدون نفت
رشد 

  بخش نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1391  1/1  7/3  4/6-  9/0-  4/37 -  8/6-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر عاطال ۀ: آمار و اطالعات سامانمأخذ
  

، 1391ایران بـراي سـال   شود براساس آمار بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي  همانطورکه مالحظه می
(که اولین سـال پـس از اجـراي     1390درصد اعالم شده است که این عدد در مقایسه با رشد سال  -8/6

 1389مقایسه با سـال  هد، کمااینکه در د یواحد درصد افت نشان م 11است)، حدود ه ههدفمندسازي یاران
ود ش یسد؛ لذا مالحظه مر یواحد درصد م 13درصد بوده است، این فاصله به  5/6که رشد اقتصادي ایران 

نرخ رشد اقتصادي دچار یک تکانه شده است و در مسیر پایدار خود نبـوده اسـت؛ لـذا     1391که در سال 
  ود. ش یحائز اهمیت است که بدان پرداخته م 1391شناخت وقایع سال 

  الف) تحریم نفت
ست. زیرا هـم تحـریم مقـداري    ا  هرین نوع تحریم علیه ایران بودت هبه بعد، پیچید 1390اي ه لتحریم سا

ـ   اي مـالی از هـ  منفت اعمال شده است و هم قبل از آن با تحری   ایی درآمـدهاي  جـ  هجملـه محـدودیت جاب
بـودن رشـد بخـش     ده است. منفـی مقداري نفت تشدید ش حاصل از فروش نفت و ذخایر ارزي اثر تحریم

حکایـت از اثـر    نـد، ا هشدخدمات و صنعت که مستقیم تحریم  ايه ششدن رشد برخی زیربخ نفت و منفی
ـ  یدر مورد تحریم اخیر نفت، موارد زیر را م. دارد 1391در سال  منفی رشد اقتصادي غالب تحریم بر وان ت

  مطرح نمود: 
، تحـریم  1391اي آغـازین سـال   ه ه، در ما1390پایانی سال اي ه هدنبال تحریم بانک مرکزي در ما به .1

ه صادرات نفـت کشـور از متوسـط    ک يطور خرید نفت از ایران اعمال شد. به تجاري نفت یعنی کاهش
ال کـاهش یافـت.   اي ابتدایی سه همیلیون بشکه در روز در ما کمیلیون بشکه در روز به کمتر از ی 4/2

شدت کـاهش یافتـه و    تولیدي در بخش نفت، تولید آن به هاي ترغم وجود ظرفی این امر سبب شد به
برسد. در واقع مانع سیاسی تحریم، منجر به تولید نفـت   1391درصد در سال  -37رشد بخش نفت به 

افتادن از روند بلندمدت رشد شد.  جباري ظرفیت تولید نفت) یا پایینر از سطح ظرفیت (بیکاري ات نپایی
ه کـ نگفته شد داراي تأثیر مستقیم روي رشد اقتصادي است. کماای 2.4ر بخش که د گونه این اثر همان

 -8/6درصـد بـا رشـد     -9/0رشد بدون نفـت   درصد بوده است. لذا فاصلۀ -9/0رشد بدون نفت، تنها 
 درصدي تولید بخش نفت) بوده است.  37دلیل اثر مستقیم تحریم (کاهش منفی  کل، به درصد
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اي مقـداري نفـت (ناشـی از تحـریم) بـه اثـر       هـ  هقاله گفته شد، اثر تکانم 2.4که در بخش  گونه همان .2
بایـد   "مخارج کـل  -غیرمستقیم درآمدي"و  "غیرمستقیم مقداري"ود و دو اثر ش یمستقیم محدود نم

 :اشدب یشرح زیر م شوند که بهبررسی 
دند که ایـن  چار کاهش ششدت د اي پسین و پیشین بهه شدر اثر افت تولید و صادرات نفت، بخ .1.2

طور مثال رشد بخـش حمـل و نقـل     هد. بهد یاي (غیرنفتی) خود را نشان مه شتولید سایر بخ امر در پایۀ
درصد بوده است. این رشد، به دو بخش حمل و نقل دریایی غیرنفتی و حمـل   5/2، 1391دریایی در سال 

 9، حـدود  1391ود. جالب است که رشد حمل و نقل بدون نفت در سـال  ش یو نقل دریایی نفتی تقسیم م
درصد بوده است، رشد مزبـور   -8درصد بوده است؛ ولی از آنجایی که رشد بخش حمل و نقل نفتی حدود 

  درصد کاهش یافته است که از مصادیق اثر غیرمستقیم مقداري است. 5/2به سطح 
مربـوط بـه    ال تحریم خرید نفت از ایران، پایۀدنب ، به1391گزارش مالی دولت در سال اساس . بر2.2

درصد در مقایسه با  36ي) به میزان ا هاي سرمایه یفروش نفت در درآمد عمومی (زیربخش واگذاري دارای
کاهش یافته که منجـر   1391سال قبل آن کاهش یافت، که در نتیجه این امر مخارج کل دولت در سال 

خـود   نوبۀ اري) دولت شده است که این امر بهذگ ه(سرمای  هاي سرمایه یدرصدي تملک دارای 47به کاهش 
طریـق مخـارج    که از "غیرمستقیم درآمدي"عنوان اثر  ود. این اثر بهش یمنجر به کاهش رشد اقتصادي م

دن) رشد بدون نفت سـال  ش مدن (و منفیآ نذارد، معرفی شد. به بیانی پاییگ یثیر مکل بر رشد اقتصادي تأ
 درصد) ناشی از این آثار است.  -9/0دود (ح 1391

 ب) تحریم خدمات مالی و بازرگانی
ي ا هجمله خدمات بانکی، بیمـ تحریم خدمات مالی و بازرگانی از اي اخیر بهه مترین ابعاد تحری یکی از مهم

  ردد. گ ی(خدمات مالی) و کشتیرانی برم
درصد از سـهم تولیـد کـل در     14که  . خدمات بازرگانی: تحریم سبب شد، رشد بخش خدمات بازرگانی1

برسد، شایان ذکر اسـت متوسـط    1391درصد در سال  -9اد، به د یاقتصاد ایران را به خود اختصاص م
  درصد بوده است.  6، 1390تا  1388رشد این زیربخش در سه سال 

ایی که به طور مستقیم مورد تحریم قرار گرفت، بخش خدمات مالی ه ه. خدمات مالی: یکی دیگر از حوز2
 کـه در فاصـلۀ   حـالی برسـد در  1391درصـد در سـال    -6/1است. تحریم سبب شد رشد این بخش به 

  درصدي برخوردار بوده است.  8طور متوسط این زیربخش از رشد  ، به1390تا  1388هاي  سال
 1/1به  1390درصد در سال  8/5د بخش خدمات از کاهش رشد دو زیربخش فوق، منجر به افت رش

اي خدمات کشور (بدون خدمات ه ششد. این دو در شرایطی است که رشد سایر بخ 1391درصد در سال 
درصد، مثبت بوده است. توجه به این نکتـه   3/5یعنی  1390در حد سال  1391مالی و بازرگانی) در سال 
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واحـد   4لـذا افـت   هم از تولیـد کـل را در اختیـار دارد؛    درصد سـ  50حائز اهمیت است که بخش خدمات 
ود. (توجه شـود  ش یتنهایی منجر به افت دو واحد درصدي رشد کل م دلیل تحریم به درصدي این بخش به

  گزارش شده است).  1391درصد در سال  -9/0اي غیرنفتی ه شرشد کل بخ

  اي صنعتیه شج) تحریم بخ
جمله ارزبري در مقابل ارزآوري از چند مسیر سبب آسـیب بـه   ا ازه تلیا بسته به ساختار فعاه ماعمال تحری

جمله با کاهش درآمدهاي ارزي، افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. این امر اي صنعتی شده است. ازه شبخ
وابسته بـه واردات و  گرفتن صنایع رایی پول (تحریم بانکی) منجر به در مضیقه قراج ههمراه با مشکل جاب

الت و تجهیـزات در تولیـد)   آ نوان در بخش خودرو (زیربخش ماشـی ت یطور نمونه این امر را م به ارزبر شد.
ود شـ  یبرخوردار بوده است. لذا مالحظه م 1391درصدي تولید در سال  44جو نمود که از کاهش و جست

 -73/30بـه   1388-1390هـاي   درصد در سـال  11الت و تجهیزات از متوسط آ نکه رشد زیربخش ماشی
  کاهش یافت.  1391درصد در سال 

طـور   بـه  1391ردد کـه در سـال   گـ  یاي تحریم صنعتی به بخش پتروشیمی برمه هیکی دیگر از حوز
هـاي   درصد طـی سـال   5/12مستقیم مورد تحریم قرار گرفت و سبب شد نرخ رشد این بخش از متوسط 

  کاهش یابد.   1391درصد در سال  -45/1به  1390-1388
م تحـریم  طـور مسـتقی   ایی است که بـه ه شمحدود به مصادیق اثرات تحریم بر زیربخشده موارد ذکر

ا، اثرات تحریم فراتر از مقداري اسـت کـه   ه شدلیل روابط پسین و پیشین بخ شدند. تردیدي نیست که به
ا نادیده گرفته شوند و تنها اثـرات تحـریم بـر    ه شچنانچه اثرات پسین و پیشین بخاین بیان شد. با وجود 

د ش یحذف شوند، رشد اقتصادي مثبت م 1391ده، از رشد اقتصادي ایران در سال ش ماي تحریه شیربخز
  ود. ش یاستفاده م "بازسازي رشد اقتصادي"که براي این امر در این مقاله از روش 

  1391. بازسازي رشد اقتصادي سال 2.5
طـور   ایی که بهه شنفت و سایر بخ د و نرخ رشد بخشش یا اعمال نمه ماساس آنچه گفته شد، اگر تحریبر

آالت  اي مالی، صنایع ماشـین ه هند (همچون خدمات بازرگانی، خدمات بانکی و واسطا همستقیم تحریم شد
شاهد نرخ رشـد   1391ایران در سال ، ودب  ، مثبت و یا حتی صفر1391و تجهیزات و پتروشیمی)، در سال 

شـده صـفر در نظـر گرفتـه شـوند و بـا       هاي یاد د بخشد. براي اثبات این ادعا کافی است رشش یمثبت م
هـاي   یعنی سال قبـل از اعمـال تحـریم    1390ا در سال ه شاستفاده از سهم بخش نفت و سهم سایر بخ

در را ا هـ  شیـک از بخـ  از محاسبه نمود. جدول زیر سـهم هر را ب 1391مقداري، نرخ رشد اقتصادي سال 
  هد:د ینشان م 1390تولید سال 
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  شده) (محقق

4/37 -  13/3  73/30-  45/1 -  6/1-  9/8-  32/5  7/3  

  2183/0  739/1  0  0  0  0  5114/0  0  بازسازي رشد اقتصادي 
  ند)ا هایی است که مستقیم درگیر تحریم بوده شکردن رشد بخ معنی صفر فرض ات محقق (بازسازي رشد اقتصادي به: محاسبمأخذ

  
الت و تجهیزات، محصوالت شـیمیایی،  آ ناي نفت، ماشیه شنرخ رشد بخگرفتن با فرض صفر درنظر

ود) کـه  شـ  یمالحظـه مـ   8که در جدول  گونه (همان 1391گروه خدمات مالی و خدمات بازرگانی در سال 
ها شده است، نرخ رشـد اقتصـادي ایـران     شدند و تحریم منجر به کاهش تولید آن  مطور مستقیم تحری به

ا، حتی با فرض نرخ رشد صـفر  ه ماشد. بدین معنی که در صورت عدم وجود تحریب یمدرصد  47/2برابر با 
ر از عملکرد متوسط در سه سال قبل آن بوده اسـت)،  ت نمراتب پایی اي متأثر از تحریم (که بهه شبراي بخ

آثار تحـریم، حتـی در    ۀکردن هم د که بدون ملحوظش ی، مثبت م1391نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 
  د.ش یدرصد م 5/2سناریوي بدبینانه، رشد اقتصادي حداقل حدود یک 

 1392. رشد اقتصادي در سال 3.5

  هد:  د یرا نشان م 1391در مقایسه با سال  1392جدول زیر آمار عملکرد نرخ رشد اقتصادي سال 
  

  1392رشد اقتصادي در سال . 8جدول 
رشد بخش   

  خدمات
رشد بخش 

  کشاورزي
رشد بخش 

  صنعت
اقتصادي رشد 

  بدون نفت
رشد 

  بخش نفت
رشد اقتصادي 

  با نفت
1391  1/1  7/3  4/6-  9/0-  4/37 -  8/6-  
1392  5/1-  7/4  9/2  1/1-  9/8-  9/1-  

  )www.cbi.irسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (ر عاطال مأخذ: سامانۀ
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درصـد   -9/1 برابر بـا  1392ود رشد اقتصادي ایران در سال ش یمالحظه م 9که در جدول  گونه همان
حتی  1392گزارش شده است. این امر حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 

عبارتی عملکرد تولید ملی  کمتر شده است. به 1391بت در سال از میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثا
را  1392ر تولیـد ملـی در سـال    ت نملکرد پاییر بوده است. دلیل عت نهم پایی 1391از سال  1392در سال 

  اي تولید در رشد اقتصادي تحلیل کرد. ه شوان با بررسی عملکرد زیربخت یم
درصد بوده اسـت و رشـد    -1/1  1392شد اقتصادي بدون نفت در سال هد که رد ینشان م 9جدول 
در مقایسـه بـا    1392ر سـال  ر تولیـد د ت ناین امر، عملکرد پایی درصد بوده است. نتیجۀ -9/8 بخش نفتی

و پـذیرش   1392در پـاییز سـال    5+1رغم توافق با گروه  ود که بهش یبوده است و مالحظه م 1391سال 
دلیل تدوام کاهش تولید نفت و رشد بخـش خـدمات نـه     ي ایران، بها ههاي هست کاهش و یا توقف فعالیت

کمتر نیز  1391از سال  1392تولید سال  تنها بهبودي در عملکرد تولید اقتصادي حاصل نشده است، بلکه
  شده است. 

را  1393و یـا عـدم بهبـود محسـوس در سـال       1392بودن نرخ رشد اقتصـادي در سـال    دلیل منفی
 وان ناشی از عوامل دانست: ت یم
  حاصل نشده است.محسوسی اقتصادي  گشایش 5+1گرفته با  در توافق انجام .1
ي، ارکان تحریم از قبیل تحـریم مقـداري نفـت، تحـریم     ا ههاي هست توقف فعالیتکاهش و یا رغم  به .2

درصد  -9رشد بخش نفت در حدود 1392کمااینکه در سال  بانک مرکزي و غیره همچنان پابرجاست.
  درصد شده است.  -5/1و رشد بخش خدمات، 

پایـانی  اي هـ  ه) بانک مرکـزي در مـا  NFAاي خارجی (ه یدرصدي جزء خالص دارای 118رشد بالغ بر  .3
ا هـ  نجایی و تبدیل اسعار خارجی و الجرم تملـک آ  ه، حکایت از عدم تسهیل در امکان جاب1392سال 

پولی و  ۀتوسط بانک مرکزي و چاپ پول براي تأمین بودجه دولت دارد که عالوه بر افزایش شدید پای
  1است. 1392نقدینگی، بیانگر پابرجایی این مانع تحریمی در سال 

  اري براي تحرك در اقتصاد اتخاذ نشده است. د یمعندي سیاست اقتصا .4
(و یـا سـال    1392(رشـد بسـیار بـاال) در سـال      1361سال  که گفته شد اینکه چرا تجربۀ گونه همان

ردد. کمااینکـه انـدك   گـ  یبرمـ  1392سال  ) تکرار نشده است، به تداوم کاهش رشد بخش نفت در1393
واند حدود سه ت ی، م1393درصدي) در صادرات نفت در سال  15طور مثال یک افزایش حدود  افزایشی (به

، بلکـه  هاي اقتصادي ورد سیاستتادس مثابۀ ه این امر نه بهواحد درصد رشد اقتصادي ایران را مثبت کند ک
 کارگیري بخشی از ظرفیت بیکار بخش نفت است. ناشی از ب

                                                        
، منتشرشـده توسـط بانـک    1392چهـارم سـال    سه ماهۀ» نماگرهاي اقتصادي«گزارش براي اطالع بیشتر به  .1

 .مرکزي ج.ا.ا رجوع شود
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  ندي و توصیه سیاستیب ع. جم6
  نديب عجم .1.6

ـ   مفهوم رشد . 1 شـدن  تر هـد کـه کوچـک   د یاقتصادي و تمییز آن از مفهوم عملکرد تولید ملـی نشـان م
) نسبت به سال قبـل  1392ل طور مثال در سا صادي در یک سال (بهقدرمطلق عدد منفی نرخ رشد اقت

آمـدن  رت نمعنـی پـایی   هبود عملکرد تولید نیست، بلکه به) نه تنها نشانگر ب1391مثال سال طور  آن ( به
توقف تولیـد در سـطح سـال قبـل اسـت. در       منزلۀ کمااینکه رشد صفر نیز به تولید ملی است.عملکرد 

 د. ش  هپرداخت 1392ی در سال آمدن تولید مل از دالیل پایینبخش قبل، به برخی 
گـذاري   دت هنگام تحلیـل و سیاسـت  م هدت و کوتام نتفکیک تغییرات رشد اقتصادي به بلندمدت، میا. 2

ـ  تخاب چارچوب و الگوي مناسب مطالعۀمیت است. این امر در اناقتصادي، حائز اه اي خـارجی  هـ  هتکان
 ثر است. رشد انطباق دارد مؤ دتم هکه با حرکت روي مسیر کوتا

ـ  اه هتکان. 3 اي سیاسـی بـوده اسـت. تنهـا     هـ  هو تغییرات شدید رشد اقتصادي در اکثر موارد ناشی از تکان
و  1374، 1373هـاي   سیاسی اتفاق افتاده، سال ۀاقتصادي بدون وجود هیچ تکان ايه هي که تکانا هدور

 هاي تعدیل اقتصادي است. هستند که مقارن با اجراي سیاست 1375
ایران تأثیر مسلط داشته  طور مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ رشد اقتصادي در اي مقداري نفتی بهه هتکان. 4

مربـوط بـه تحـریم    ) 1359درصـد در سـال    -2/23شد اقتصادي ( نرخ ر رینت نکه پایی نحوي است. به
) مربوط به لغو تحریم مقـداري  1361درصد در سال  5/22مقداري نفت و باالترین نرخ رشد اقتصادي (

ذیري پ باي مقداري نفتی بر رشد اقتصادي و آسیه هنفت بوده است. این امر حکایت از اثر متقارن تکان
 195( تغییرات بسیار بـاال  گی به رشد بخش نفت که داراي دامنۀدلیل وابست عملکرد تولید و رشد آن به

ذیري بخـش نفـت   پ مذیري و تحریپ ها است دارد. تکانه شتغییرات سایر بخ برابر دامنۀ 8تا  5درصد) و 
  روشی) در کنار ساختار انحصاري آن است.  ف مبازبودن (و البته خا ۀبودن درجدلیل باال نیز به

اي مالی (بانک مرکـزي) و  ه مدلیل اعمال تحری ایی است که اقتصاد ایران بهه لجمله سااز 1391. سال 5
 هاي نفتی، خدمات مالی و صنعتی، با رشد منفی مواجه بوده است. تحریم

درصدي بخش نفت بـوده اسـت و    4/37، رشد منفی 1391دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادي در سال . 6
ا هـ  شدرصد بوده است کـه بیـان شـد سـاختار اقتصـادي زیـربخ       -9/0رشد اقتصادي بدون نفت تنها 

 ست. ا  ها نیز مؤثر بوده شذیري زیربخپ بهمچون وابستگی به واردات و ارزبري در آسی
 -9/0درصد) از رشد کل بـدون نفـت (   -8/6شده ( م با تمییز رشد اقتصادي کل اعالمشناخت اثر تحری. 7

  درصد) کافی نیست. لذا در مدل مفهومی و روش بازسازي به آن پرداخته شد. 
ثیر مستقیم و غیرمستقیم رشد بخش نفت بر نرخ رشـد اقتصـادي در قالـب مـدل مفهـومی      توجه به تأ. 8

شـده در چـارچوب روش    خدمات بـا محاسـبات انجـام   صنعت و  ايه ششده و همچنین تحریم بخ ارائه
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داشـتن نـرخ رشـد صـفر بـراي       در صورت عـدم وجـود تحـریم و ملحـوظ     کهبازسازي رشد نشان داد 
گرفتن اثـرات پسـین و پیشـین ایـن      ند حتی با فرض نادیدها هطور مستقیم تحریم شد هایی که به بخش
 .ردک یرشد مثبت را تجربه م 1391ها، اقتصاد ایران در سال  بخش

تولید نسبت بـه سـال    رت نمعنی عملکرد پایی رصد بوده است، که بهد -9/1، 1392رشد اقتصادي سال . 9
  است.   1391

 -9/8نفـت   بخـش نرخ رشد اقتصـادي   درصد و -1/1، 1392نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در سال . 10
  آن بر رشد اقتصادي است.  ام کاهش تولید نفت و اثر کاهندةدرصد بوده است که بیانگر تدو

و سال  1392ایران در سالاین بود که تنگناي رشد اقتصادي ، انتظار بر 1361سال  با توجه به تجربۀ. 11
و  1392، برطرف شده و شاهد نرخ رشد اقتصادي مثبت باال در سال 5+1دنبال توافق با گروه  ، به1393
ینی در ب شاست. البته این خونیفتاده دلیل تداوم کاهش تولید نفت، این امر اتفاق  باشیم که به 1393سال 

گرفتن زمان  ، ولی با فاصلهتوافق، آثار مثبتی در متغیرهایی چون شاخص بازار سرمایه داشت اي اولیۀه هما
 لشدن متحواي توافق و عدم گشایش در عمل، این انتظارات به ابهام و نااطمینانی تبـدی  توافق و روشن

 آن در رکود معامالت و کاهش شاخص بازار سرمایه مشهود است.شد که آثار 
دولتـی  ـ  رشد اقتصادي ایران ناشی از ساختار تولید (سلطه نفت بر آن)، سازمان انحصاري ذیريپ هتکان .12

ـ  مریکـا  اایی مثـل  هـ  تفروش نفت و در جاي خود انحصار در خرید نفت ایران است. این امر براي دول
 ود.ش یاهرمی در جنگ اقتصادي علیه ایران استفاده م مثابۀ ست و لذا بها  شناخته شده

 اي سیاستیه ه. توصی2.6
دلیـل   ویژه تحریم اقتصادي به هد که عوامل غیراقتصادي بهد یحاضر و نتایج حاصل از آن نشان م مطالعۀ

ند. این ا هاي شدید رشد اقتصادي در ایران شده هساختار اقتصاد ایران سبب کاهش سریع تولید ملی و تکان
ود بـه سـاختار   ش یان جنگ اقتصادي نام برده معنو آن به گونه اقدامات که از ایی اینز نامر عالوه بر بحرا

سـانی ایـن   ر بآسـی  ۀدیگر ترکیب بخشی اقتصاد ایـران درجـ   عبارت ردد. بهگ یغیرمقاوم اقتصاد ایران برم
ـ  که مالحظه شد، سریعطور اقدامات سیاسی را افزایش داده است. همان اي رشـد  هـ  هترین و بیشترین تکان

ود. دلیل این امر نسـبت بـاالي   ش یبخش نفت به رشد کل منتقل مایران از مجراي عملکرد تولید و رشد 
فروشی در این بخش، ناکارآمدي و انحصار دولتی در  ه تولید آن با توجه به ماهیت خامصادرات نفت خام ب

سوي مشـتریان نفتـی اسـت. بـدین ترتیـب،      آن به وجود انحصار در خرید آن ازفروش نفت و به موازات 
ایی چـون  هـ  هازي آن در قبـال پدیـد  سـ  مکرد تولید و رشد اقتصاد ایـران و مقـاو  ذیري عملپ هکاهش تکان

ستی بخش نفت و گـاز بـا   د نذاري در صنایع پاییگ ها مستلزم سرمایه ماي اقتصادي جهان و تحریه نبحرا
طـرف   انحصار در تجارت این بخش اسـت. ازیـک  خشی به محصوالت و اصالح ناکارآمدي و ب عهدف تنو
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 باالتر در این بخش تولیـد شـود تـا بـا تنـوع محصـول،       ةر و با ارزش افزودت عت متنوالزم است محصوال
اي فـروش  هـ  هدیگر، انحصار دولتی در تجارت نفت شکسته و شیو انحصار خریداران کاهش یابد و ازطرف

ازي در تجارت و فروش نفت سرعت پذیرد. با ایـن قبیـل اقـدامات،    س یطور مثال خصوص یابد. به آن ارتقا
ود، ضـمن  ش یذیر مپ نها امکا ود و هم قابلیت الزم براي عبور از تحریمش یانحصار در خرید شکسته م هم

   اید.ب یذیري بخش نفت کاهش مپ متحری اینکه درجۀ
ا که زیـربخش، هـدف   جنذیري (آپ مهد که تحرید می ناي رشد نشاه شزیربخ ۀبخشی و مطالع تجزیه

ـ    ه شذیري (زیربخپ بیرد) و آسیگ یا قرار مه ممستقیم تحری ا همچـون  هـ  تا) از تحـریم بـه سـاختار فعالی
دلیل عدم تنوع محصـول   د اولیه) و یا انحصار در خرید بهوابستگی تولید به واردات (مثل تأمین قطعه و موا

ردد. گـ  یا برمـ ه ننندگان و خریداران) آک نمیقدرت انحصاري مشتریان (اعم از تأ تمرکز یا ۀو الجرم درج
ا در اقتصاد ایران تنظـیم  ه تاساس ساختار فعالیصورت ارادي و هوشمند بر ا بهه میطی که تحریلذا در شرا
ازي سـاختار  سـ  مذاري و هـدایت امـور اقتصـادي بـراي اصـالح و مقـاو      گ تود، نقش سیاسش یو اعمال م

  ابد.ی یاي اقتصادي، اهمیت دوچندان مه تفعالی

  منابع
 .نشر نیتهران، عباس شاکري،  ، ترجمۀستهاي اقتصاد کالنتئوري و سیا ).1385برانسون، ویلیام اچ (

هـاي مـالی و    سیاسـت  ، فصـلنامۀ »اقتصاد ایـران همـراه بـا تحـریم    « ).1392لدین (ا شمسحسینی، سید
 ، تابستان.2 ةاقتصادي، سال اول، شمار

م و زاد اسـالمی واحـد علـو   دانشـگاه آ  ،1ج مهـدي تقـوي،    ). ترجمۀ1383( اقتصاد کالن پیشرفتهرومر، 
 تحقیقات.  

 .)www.cbi.irرسانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ( اطالع نۀساما
 .رسانی مرکز آمار ایران اطالع ۀسامان

، »اثرات نامتقارن شوکهاي نفتی بـر رشـد اقتصـادي در ایـران    ). «1392مظفري ( و سحر ،غفاري، فرهاد
 ، تابستان.3 ة، سال اول، شمارفصلنامۀ اقتصاد کاربردي

 ، مؤسسـۀ 1یـزي توسـعه، ج   ر برنامـه  ).1388( و همکارانحسینی، الدین  شمسمرجان، سیدنصیري،  فقیه
 .هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش
حمیدرضا برادران شـرکاء، علـی پارسـائیان، دانشـگاه      ، ترجمۀاقتصاد کالن). 1390گریگوري، ان منکیو (
 .عالمه طباطبایی

 .، بانک مرکزي ج.ا.ا1392چهارم سال  سه ماهۀ» نماگرهاي اقتصادي«گزارش 
 .، وزارت امور اقتصادي و دارایی1392گزارش آمار عملکرد مالی دولت در سال 
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ا، اهـداف و  هـ  هـاي ناعادالنـه : ویژگـی    بـازخوانی تحـریم   ).1392( پـور  منوچهر مصطفی ، ومنظور، داوود
 تابستان.، 2 ة، سال اول، شمارهاي مالی و اقتصادي فصلنامۀ سیاستاقدامات، 

 .، کاوش»گوید آمار سخن می« حسینی الدین شمسسید ، حمید، ومیرزاده
معاونـت امـور اقتصـادي وزارت امـور      ).1392، (»تحریم هنر جنگ اقتصادي اقتصاد ایران در مواجهه با«

 ، مرداد.اقتصاد و دارایی
Mehrara, Mohsen(2008). The Asymmetric Relationship Between Oil Revenues And 

Economic, Energy Policy, Volume 36. 
World Economic Outlook 2012. 
World Economic Outlook 2013. 
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استحکام در  کشور از منظر درجۀ يساختار اقتصاد یناسش بیآس
  یرونیباي ه هبرابر تکان

  **ورپ یی، محمد رضا*یمحمدرضا رفعت

  دهیچک
سـنجش از سـطح    و قابل یکمي ا ه، شناسنامیفیگرفتن از ابزار آمار توص با بهرهشده  ین مقاله سعیدر ا

رصد  ياقتصاد ياز نماگرها يا هن راستا از مجموعیکشور ارائه شود. در ا ياقتصاد يمقاومت ساختارها
  ل شده است.یها با مقدار مطلوب تحل آن و فاصلۀ
 يادیـ ز از مقـدار مطلـوب فاصـلۀ    ياقتصاد ياست که اکثر نماگرها یق حاکیج حاصل از تحقینتا

و  یداخلـ اي هـ  هدر مقابل تکان ینییاستحکام پا در حال حاضر اقتصاد کشور از درجۀ ن لحاظیدارند و بد
 برخوردار است.  یخارج
 اقتصاد، نماگر، مقاومتا: ه هواژکلید

    مقدمه
 ییارهاکهرفته و راین امر صورت پذیدر خصوص ا یفراوان ياه ثبح یشدن موضوع اقتصاد مقاومت با مطرح

 درجۀ ةهندد نکه نشا یونه شاخص و رقمگ چیده است. اما تاکنون هیشنهاد گردیاقتصاد پ يازس ممقاو يبرا
اقتصاد کشور  ییاه هنیست که در چه زمین مشخص نیبنابرا ده است.ینگرد ارائهاقتصاد باشد،  يریذپ بیآس

  آن پرداخت.ازي س مد به مقاویبا یزانیت و میب قرار دارد و با چه اولویدر معرض آس
ا هـ  صن شـاخ یا سۀیاقتصاد است. با مقا يریذپ بیآس ياه صن شاخیتر مهم ارائۀن نوشتار یهدف از ا

، یگهآ شیمشخص و ضمن پتوان  میب را ین آسیشتریب يداراها نقاط  ستم و رصد آنیتحمل س با آستانۀ
  شنهاد نمود.یاقتصاد را پ يازس ممقاو يالزم برا يها استیس

  منتخب يها شاخص
ـ ده و بـروز مشـکل در هر  یل گردیتشک یمختلف ياه شاز آنجا که اقتصاد از بخ سـرعت   هـا بـه   ک از آنی

                                                        
 Mr.Rafati@hotmail.comهاي بازرگانی،  عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش *

   Mrezaeepoor59@gmail.comهاي بازرگانی،  عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش **
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ـ وان تنها به ت یرا نمازي س ممقاور قرار دهد، بحث یثا را تحت تأه شر بخیواند سات یم ک بخـش خـاص   ی
ـ یا تنظـ هـ  شن بخیمنتخب برحسب ا ياه صرو، شاخ نیامحدود نمود. از از  یوند. برخـ شـ  یمـ  یم و معرف

  وند.ش یآورده م يا هتوسع يها ز در قالب شاخصیدارند ن یفرابخش یتیگر که ماهید ياه صشاخ

  یمال ياه صالف) شاخ
 یناخالص داخلد یدولت به تول ینسبت بده

ـ ا زهـ  یفراتر رود نه تنهـا بازپرداخـت بـده    ینین نسبت از حد معیاگر ا ر سـؤال خواهـد رفـت و امکـان     ی
ار بـاالتر  یبسـ  افت، بلکه مستلزم پرداخـت نـرخ بهـرة   یشدت کاهش خواهد  به یو خارج یاستقراض داخل
ـ پرداخت اصـل و فـرع ا  د صرف بازیاب یدولت م از بودجۀ يا هندیعالوه بخش فزا خواهد بود. به هـا   ن وامی

ا در حال رخ دادن اسـت، و لطمـات   یونان و اسپانیر آنچه در ی، نظیاضتیر ياه هبرنام يرو اجرا نیااز شود.
  ر خواهد بود.یناپذ از آن اجتناب یناش

ـ واند تا حـدود  ت یکا و ژاپن میر امریارز معتبر نظ يثروتمند و دارا ين نسبت در کشورهایگرچه ا ک ی
  د باشد.یبا 15/0تا  1/0ن یتر و احتماالً ب ار کوچکین رقم بسیابد، لکن در کشور ما ایش یزاز افین

 اقتصـاد بـا عنـوان    یشـده توسـط مجمـع جهـان     ن گزارش ارائهیاساس آخراست که بر یحال ن دریا

درصد اعالم  7/10ران یاقتصاد ا ينسبت مذکور برا 2013-2014در سال  "یجهان يریذپ تگزارش رقاب"
  نهم را کسب کرده است. سه رتبۀیکشور مورد مقا 148ن یران در بین مبنا ایشده است که بر ا

  

  
  (درصد) نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی .1ر نمودا

  unctad.org/en/pages/Statistics.aspx خذ:مأ



  33             ...   شناسی ساختار اقتصادي کشور از منظر درجۀ استحکام آسیب

 دولت سهم نفت در بودجۀ
کـا در  یشـدن امر  م و احتمـال صـادرکننده  یر تحـر ینظ يگریمت نفت و مسائل دید قینظر به نوسانات شد

اقتصاد به شـمار   يریذپ هاز نقاط ضرب یکیطور بالقوه  هدولت ب ودجۀچندان دور، سهم نفت در ب نه يا هندیآ
 ، لطمـۀ یرنفتیف صادرات غیل واردات و تضعیتسه دولت، از جنبۀ يدرآمد ياه هد که گذشته از جنبیآ یم

کنترل شـود.   2/0تا  1/0د در محدوده یاب ین شاخص میازد. اس ید مدر کشور وار يد و نوآوریبه تول يجد
ـ  هن ضـرب یواند ات یم یمل ق توسعۀو صندو يارز ةریر صندوق ذخینظ یداتیاست که تمه یهیبد را  يریذپ

  کاهش دهد.
گذشـته بجـز سـال     دهۀ کیاشد که در طول ب یم تیواقعاین از  یحاک 2نمودار  البته ارقام مندرج در

  درصد بوده است. 40نسبت همواره باالتر از ن یا 1390
 

  
  (درصد) عمومی کشور ۀسهم منابع درآمدي نفتی دولت از بودج .2نمودار

  کشور ن بودجۀیخذ: قوانمأ

 به صادرات یخارج ياه یپرداخت اصل و فرع بدهنسبت باز

 يها یبحران بازپرداخت بده شتر خواهد بود. تجربۀیاقتصاد ب يریذپ هتر باشد، ضرب ن نسبت بزرگیهرچه ا
ـ ن مدعاست. ایبر ا ياز آن شاهد یو مشکالت ناش 70 ل دهۀیران در اوایا یخارج ن شـاخص در اغلـب   ی

  ه است.یتوص ن امر قابلیز همیران نیا ياست و برا 2/0جهان کمتر از  يکشورها
 يآمار و تعهدات ارز ةادار توسط کهمدت  کوتاه یخارجاي ه یبدهاساس آمار مربوط به براین با وجود 

 بوده است. 3/0از  گذشته باالتراي ه لمنتشر شده است. نسبت مذکور در اکثر سا رانیج.ا.ا يبانک مرکز
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  مدت به ارزش صادرات ایران  اي خارجی کوتاهه ینسبت بده .3نمودار 

 رانیا يبانک مرکز ياقتصاد يخذ: نماگرهامأ

 ها سود آن مت سهام بهینسبت ق
ر یثو مستغالت را تحت تأ ي، ارزیمال يسرعت بازارها هواند بت یدن آن میحباب در بورس و ترکیري گ لشک

نشانگر حباب در بورس نسبت سود سهام به  يها از شاخص یکید. یها را دستخوش تموج نما قرار دهد و آن
باشد. فرضاً، در حال کساله داشته ی یبا نرخ سود بانک يادیز د فاصلۀینبا يط عادیهاست که در شرا مت آنیق

برابر سود مورد انتظار باشد، خطر  5ش از یمت سهام بین، اگر قیباشد. بنابرا 2/0د حدود ین نسبت بایحاضر ا
آمـار و   ةادارشده توسـط   ن گزارش ارائهیاساس آخراست که بر یحال ن دریا بودن بورس وجود دارد. یحباب

صنعت حاضر در  35ن یاز ب در زمستان سال گذشته، تهراناطالعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار 
ر معادن، یصنعت شامل استخراج سا14داده است،  يشرکت را در خود جا 282بورس اوراق بهادار تهران که 

، پرداخت چرم و ی، دباغیو پول يسسات اعتبارؤو ما ه کجز اکتشاف، بان یاستخراج نفت، گاز و خدمات جنب
اي هـ  تشـرک  گـچ،  و آهـک  مان،یسـ  ،یمـال اي ه يگر واسطه ریسا ،ونیزیو و تلویراد انه،یرا انواع پاپوش،

و  ي، دامپـرور ي، کشـاورز ی، فلزات اساسيا ، کک و سوخت هستهینفتاي ه هوردفرا ،یصنعتي ا هرشت چند
مرتبـه داشـتند.    9 از کمتـر (P/E) يبه درآمد متیق متوسط کیپالست و کیالست خدمات وابسته به آن و

  .داردقرار  15تا  9ن یبز ین صنعت 14تعداد  (P/E) مت به درآمدینسبت قمتوسط 

 یخارج ۀیه و ورود سرمایفرار سرما

ان یشود. اما اگر در طول سـال  ید خطرساز تلقیآن نبا يان عادیال است و جریار سیک عنصر بسیه یسرما
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کشـور، منجـر بـه     يتوان اقتصـاد بردن  لین امر با تحلیه از کشور وجود داشته باشد، ایفرار سرما يمتماد
ن رقم صـفر  یل آن است که اآ هدیاهد. شاخص اک یبودن آن م ود و از درجۀ مقاومش یدن اقتصاد مید لطمه

 يذارگـ  هیشدت متالطم سـازد. لکـن سـرما    کشور را به يو ارز یمال يواند بازارهات یکباره میباشد. خروج 
 يهـا  ت، کانـال یرید، مدیجد يچراکه با خود تکنولوژود. ش یم یتلق يضرور ید و حتیمف یم خارجیمستق

توجـه بـه    د ناخالص جهان و بایران در تولیواند به همراه داشته باشد. با توجه به سهم ات یفروش و ... را م
د یجهان ساالنه با FDIدرصد از کل  2گذشته، حداقل يها ن امر در سالیاز ا یرنفتیغ يها ت بخشیمحروم

سازمان  ۀکنفرانس تجارت و توسع 2014اساس گزارش سال ابد. بریکشور اختصاص  یرنفتیغ يها به بخش
ارد دالر یلیم 5/3حدود  2013ران در طول سال یا یم خارجیمستقذاري گ هیزان جذب سرمای(آنکتاد) م ملل

م یمسـتق ذاري گـ  هیزان جذب سرمایجهان از نظر م 59 ۀران در رتبیا  ،کشور جهان 202ان یدر م است که
   ارد دالر گزارش شده است).یلیم 1450جهان معادل  FDI(کل  .قرار گرفته است یخارج

  

  
  ذاري مستقیم خارجی (میلیارد دالر) گ همیزان جذب سرمای .4 نمودار

  unctad.org/en/pages/Statistics.aspx: خذأم

 يذارگ هینداز و سرماا سنرخ پ

 ۀیر سـرما یتوجه به وجـود اسـتهالك، ذخـا    ن باشد، باییپا، يذارگ هینداز و به تبع آن سرماا سهرگاه نرخ پ
شـدت   به يل رشد اقتصادیب، پتانسین ترتیند. بدک یدا نمیپ يا همالحظ ر قابلییا تغیابد ی یکشور کاهش م

ابـد و  ی یش میافزا یو جهان يا همنطق يما با رقبا ۀستد و فاصلیا یمباز ییایردد و اقتصاد از پوگ یمحدود م
 يسـو  بـه  یخـارج  يذارگـ  هیکـردن سـرما   از کشـور و منحـرف   ه و مغزهـا ید خروج سرمایتشدن امر با یا

نداز ا سهد. نرخ پد یدر موضع ضعف قرار م یو نظام یاسی، سياقتصاد ياه هب ما را از جنبیرق يکشورها
ـ  یر را میاخ ياه هده یکا طیدر امر يدرصد 17نداز ا ساس با نرخ پین در قیدرصد در چ 50 ـ وان در ات  نی

  ند.ا هرا داشت يدرصد 30و  40باالتر از  ياه خز نریو هند ن يا دانست. سنگاپور، مالزیار گویارتباط بس
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انداز در  نرخ پسنکه یاست از ا یپول حاک یلمللا نیشده از گزارشات صندوق ب آمار و اطالعات برگرفته
جـز در  بذاري گـ  هینرخ سـرما  که یدرحال .ر بوده استیمتغ درصد 40تاکنون در حدود  2008ران از سال یا

ـ  اشـد کـه  ب یمـ  تین واقعین این مطالب مبیدرصد بوده است. در واقع ا 27حدود  شتر دریب 2012سال  ا ی
اشـند  ب ینم برخوردارذاري گ هیانداز به سرما ل پسیالزم جهت تبد ییکشور از کارا ۀیو سرما یمال يبازارها

د ارز یـ شکل خر هب يباز فتهزه حفظ ارزش ثروت و سیانگانداز اشخاص به  از پس يا هنکه بخش عمدیا ایو 
  ود.ش یم و مسکوکات انجام

  

  
  )GDPاز  نرخ پس انداز ناخالص ملی (درصد .5 نمودار

 International Monetary Fund (IMF)خذ: مأ

 ین اجتماعیمسازمان تأ یتراز مال
 یخـوب  دولت، به ياردیلیهزار م 2350 با بودجۀ سهیدر مقا ین اجتماعیمسازمان تأ یالیارد ریلیهزار م 460 ۀبودج

 يبودجه در دولـت، کسـر   يرو، همانند کسر نیاهد. ازد ین سازمان در اقتصاد کشور را نشان میت اینقش و اهم
شت و بهداشت کارکنان تحـت پوشـش   یدن معید نۀ لطمهیدر زم يواند تبعات جدت یز مین سازمان نیبودجه در ا

ـ بر داشـته باشـد و با  ) دریو تبع یاصل شدة مهیون بیلیم 38و  یاصل شدة مهیون بیلیم 5/12ن سازمان (حدود یا د ی
  در نظر گرفته شود. يد جدیک تهدیعنوان  ن سازمان بهیبودجه در ا يتداوم کسر

  یپول ياه صب) شاخ
  اقتصاد کشور باشد. یشکنندگ ۀواند نشانگر درجت یز چند شاخص میدر بازار پول ن

 شده  مبادله ياه کخورده به چ برگشت ياه کنسبت چ

ـ بـالغ گرد  89-92 يهـا  درصد در سال 12به حدود  1980 درصد در اواسط دهۀ 5نسبت از حدود ن یا ده ی
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وانـد  ت یآن مـ  1 تیاثـر سـرا   واسـطۀ  سک در انجام مبادالت است که بـه یر ةهندد ننشا ینوع است که به
  قبول ذکر کرد. ن ارتباط قابلیدرصد را در ا 5از د بتوان ارقام کمتر یبر اقتصاد وارد آورد. شا يلطمات جد

 ییالت اعطایدر تسه یسهم مطالبات معوق بانک

ـ تول يواحـدها ازي سـ  مدرصد برآورد شده که به لحـاظ محـرو   15ن نسبت در حال حاضر حدود یا از  يدی
 یدر شـکنندگ  یکشـور، نقـش مهمـ    یسـتم بـانک  یافکندن س مخاطره ز بهیاز و نیگردش مورد ن در ۀیسرما

  قبول دانست. وان قابلت یدرصد را م 5 یال 2حدود  یز رقمین موضوع نیا يکند. برا يواند بازت یاقتصاد م

 )ينرخ تورم انتظار يبهره (نرخ بهره منها ینرخ واقع
ن نرخ یدرصد فاصله داشته باشد. اگر ا 2تا  1ش از ید با نرخ تورم مورد انتظار بیطور معمول نبا هن نرخ بیا

ر بازارهـا (ارز، طـال، بـورس و    یبـه سـا   ینگیآن هجوم نقد جۀیدرصد برسد، نت -10و مثالً به شود  یمنف
اقتصاد را به همراه خواهد داشـت   یباتث یو ب یها خواهد بود که تبعات تورم ساختن آن یمستغالت) و حباب

  گردد. یز منتهیه از کشور نیواند به خروج سرمات یو در صورت امکان م
بـوده   یگذشته منفـ اي ه لران در اکثر سایا یقیحقة است که نرخ بهر یحاک 6نمودار ارقام مندرج در 

  اشد.ب یم موجود در کشور يبهره و نرخ تورم باال یآن کنترل نرخ اسم یطور حتم علت اصل هاست که ب
  

  
  (درصد) حقیقی در ایران ةنرخ بهر. 6 نمودار

  رانیا يبانک مرکز یخذ: گزارشات رسممأ
                                                        

1. domino effect 
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 )یبه داخل یخارج ياه تمیارز ضربدر نسبت ق یارز (نرخ اسم یواقعشاخص نرخ 
ـ یقـدرت رقابـت ق   ةهندد نن شاخص که نشایا ـ   یمت اسـت،   یبـا محصـوالت خـارج    یمحصـوالت داخل

ـ بر داشته باشد. مـثالً اگـر ا  را در يدید نوسانات شدیمدت نبا الصول در کوتاها یعل  20کبـاره  ین نسـبت  ی
شده و بـه   ید داخلیر از تولت نزان ارزاین میمت واردات به همیاست که قابد به مفهوم آن یدرصد کاهش 

 ، کسبیسه با فروش آن در بازار داخلیاز محل صادرات، در مقا يال کمترین نسبت صادرکنندگان ریهم
  نند.یب یو صادرات هر دو لطمه م ید داخلیجه، تولیند. در نتیمان یم

اي هـ  ش، سـاالنه گـزار  ییاروپـا  ياه تدول ياعضا متشکل از Bruegel(1( بروگل یقاتیتحق مؤسسۀ
 2 ارز یقیثر حقدر خصوص نرخ مؤا ه شن گزاریاز ا یکیهد که د یم اقتصاد جهان ارائه در حوزة یمختلف

ـ روند تغ مؤسسهن یاساس گزارش ااشد. برب یم مختلف يکشورها در ـ  یی ـ ارز ا یر نـرخ واقع ران در برابـر  ی
  اشد.ب یم 7شکل نمودار  به 2013تا سال  2006از سال  یشکل فصل هر بگیکشور د 138از پول  يسبد
  

  نرخ واقعی ارز .7 نمودار
  bruegel.org/datasets/real-effective-exchange-rates خذ:مأ

                                                        
1. http://www.bruegel.org/datasets/real-effective-exchange-rates-for-178-countries-
a-new-database/. 
2. the real effective exchange rate (REER).  
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 دیو تول ینگیرشد نقد
ـ یتول ید از رشد واقعینبا ینگی، رشد نقديط عادیدر شرا باشـد، اگرچـه در دوران    شـتر یب ید ناخالص داخل

ـ  یمـ  منظور کاهش تـورم  د بهیشتر و در دوران تورم شدیمنظور خروج از آن، رشد ب رکود و به وان از نـرخ  ت
ـ از رشد تول ینگیاستفاده کرد. هر قدر رشد نقد يرشد کمتر ـ شـتر باشـد و هرچـه ا   ید بی ن امـر اسـتمرار   ی

انباشته خواهد شد و بر  يظهور بعد يا برایدر اقتصاد ظهور کرده  يشتریب یتورم يابد، فشارهای يشتریب
  اقتصاد خواهد افزود.  یل شکنندگیپتانس

نداشته  یک دهه گذشته روند منظمیدر  ینگیاشد که نرخ رشد نقدب یم تین واقعیاز ا یحاک 8نمودار 
برخوردار بـوده  ي ا هحظگذشته از کاهش قابل مالاي ه لن رشد نسبت به سایروند ا 1387هرچند در سال 

  کشور بوده است.  ید واقعین برابر نرخ رشد تولیاما همواره چند ،است
  

  نرخ رشد نقدینگی و تولید .8 نمودار
  رانیا يبانک مرکز یخذ: گزارشات رسممأ

  يتجار ياه صج) شاخ
  کرد. یبودن اقتصاد معرفریذپ هضرب يوان برات یرا م يمتعدد ياه صز شاخینه نین زمیدر ا

 يتمرکز کشور درجۀ
ـ ابد، ایا چند کشور اختصاص یک یا واردات) به یکشور (صادرات و  یهرگاه بخش اعظم تجارت خارج ن ی

 ا، تجارت و اقتصـاد کشـور دچـار لطمـۀ    در آن کشوره يا اقتصادی یاسیرات سییخطر وجود دارد که با تغ
ـ یکشور عمده در صادرات غ 5شود. در حال حاضر سهم  يجد ـ ترت و واردات مـا بـه   یرنفت  62ب معـادل  ی
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ـ از ا یاز تنازعات بالقوه و بالفعل بـا برخـ   یتوجه به برخ ژه بایو ن امر، بهیدرصد است که ا 58درصد و  ن ی
 ردد.گ یو اقتصاد کشور محسوب م یتجارت خارج يد بالقوه برایک تهدیصورت  کشورها، به

 ییتمرکز کاال درجۀ

مـت  ید در قیهد که از جانب نوسان شدد یل میر را نفت و گاز تشککشو ییحدود دو سوم از صادرات کاال
ـ ید قرار دارد. در صادرات غیدر معرض تهد یم نفتیا تحرینفت و  ـ ن یرنفت عانـات گـاز و محصـوالت    یز می
خصوص واردات اگرچـه در   تمرکز در ۀن درجیهند. اد یل میرا تشک یرنفتیاز صادرات غ یمین یمیپتروش

ل یها از قب از آنیمورد ن ياه هو نهاد یاساس يکاالها یخصوص برخ است، لکن در يرت نییمجموع رقم پا
ـ   یبه واردات بس یزان وابستگیا، برنج، گندم و جو، میروغن، شکر، ذرت، سو طـور بـالقوه    هار باالسـت کـه ب

  .بیندازدکشور را به مخاطره  ییت غذایواند امنت یم
 مختلف ارائه يکشورها يتحت عنوان شاخص تمرکز در صادرات و واردات برا یآنکتاد ساالنه شاخص

 نیچند در کشورها از یگروه ای کشور واردات و صادرات چگونه که هدد یم نشان تمرکز شاخص د.یمان یم
 محصـوالت  از يسـر  کی انیم درر ت نهمگي ا هویش کی در صورت نیا ریدرغ ای و شده متمرکز محصول

 شتریب تمرکز باشد رت کینزد کی به چقدر هر. اشدب یم کی و صفر نیب شاخص نیا مقدار .است شده عیتوز
 ن گزارش در منطقۀیا ياست. بر مبنا 2012شده توسط آنکتاد در سال  ن گزارش ارائهیآخر 9نمودار  .است
خود  يتجارن تمرکز را در محصوالت یجان و عربستان باالتریه، عراق، آذربایهمسا يانه و کشورهایخاورم

 اشد.ب یم برخوردار یو واردات یصادرات يدر کاالها ییباال ز از تمرکز نسبتاًین رانیدارند. ا
  

  
  تمرکز در صادرات و واردات درجۀ .9 نمودار

  : Index CONCENTRATION of exports and imports, prepared by UNCTAD, 2012 خذأم
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 ير ارزیت ذخایب کفایضر

ـ  یآ یدست م هبه واردات ب ير ارزیم ذخایب که از تقسین ضریا کشـور   ير ارزیهـد کـه ذخـا   د ید نشـان م
 8/14ار باالست و معادل یران بسین نسبت در اید. این نمایمواند واردات کشور را تأت یم ماه چند ییتنها به

 یر) خطـر چنـدان  یت در نقل و انتقـال ذخـا  ی(بدون لحاظ محدود یط فعلیماه محاسبه شده است و در شرا
اقتصاد  يریذپ هواند در ضربت یز میها ن آن يهدارمحل نگ یو حت ير ارزیب ذخایست. البته ترکیمتوجه ما ن

  د.ینقش نما يفایا

 يتجار ياه تید به حمایتول ياتکا

در مقابـل واردات و   ید داخلیت مؤثر از تولیطرح است. اول نرخ حما ن ارتباط، دو شاخص عمده قابلیدر ا
ـ از آن است کـه تول  ین دو نرخ حاکیبودن اباال. شده به صادرات اعطاارانۀ یدوم نرخ  ـ ی ـ در غ ید داخل اب ی

ـ دال ا بهه تیل حماین قبیست. از آنجا که این یو بازار جهان یها قادر به رقابت در بازار داخل آن و  یل مـال ی
ها بـه   ن نرخیباالبودن اتداوم نخواهند بود،  ا چندجانبه قابلی دو يتجار يها مانیت در پیعضو واسطۀ ا بهی

  نده خواهد بود.یآ اقتصاد در يریذپ بیمفهوم آس
ـ و مواد اول يا ه، واسطيا هیسرما يکشور از کاالها یدرصد از واردات رسم 85البته حدود  ل یه تشـک ی

ـ نظ یینهـا  يکاالهـا  يدارند. لکـن، حقـوق ورود   ینییپا يها حقوق ورود شده که اغلب آن ر پوشـاك و  ی
ـ یخصـوص   هاسـت. در  بودن آنریپذ الست که نشانگر لطمهار بایخودرو بس ـ با یصـادرات  ياهـ  هاران د بـه  ی

شدن است و  حال حذف ن مورد دریاشاره کرد که ا يمت انرژیبودن ق نییاز پا یم ناشیرمستقیغ ياه هارانی
  د.یمواجه نما يکشور را با چالش جد یر و صادراتب يع انرژیواند صنات ین میبنابرا

 مبادله  رابطۀف یروند تضع

ـ  يهد کـه در ازا د یمت واردات) نشان میمت صادرات به قیمبادله (نسبت ق ۀرابط ک واحـد واردات چـه   ی
ـ ن یمتأ يد برایکشور با یعنین شاخص رو به کاهش باشد، ید کرد. حال اگر روند ایزان صادرات بایم ک ی

ارزش  يخـام و دارا  ياز صـدور کاالهـا   ین امر ناشـ یصادر کند، که ا يشتریب يواحد واردات، دائماً کاال
ـ کشور و ن یماندگ عقب يمعنا ن روند بهیرو، تداوم ا نیان است. ازییپا افزودة ـ  هز ضـرب ی اقتصـاد آن   يریذپ

  رو هستند. ز روبهین يشتریمت بیاست، چراکه مواد خام معموالً با نوسانات ق
ـ  يهـا  اشند که در طول سالب یم تین واقعیاز ا یحاک 10سفانه ارقام مندرج در نمودار متأ ۀ ک دهـ ی

  برخوردار بوده است. ینزول ياز روند باًیران تقریمبادله خالص ا گذشته رابطۀ
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  خالص رابطۀ مبادلۀ .10 نمودار

 رانیو گمرك ا يبانک مرکز یزماناي ه يخذ: بانک اطالعات سرمأ

 يریپذ درجۀ رقابت

شـوند در  یـري  گ هف و انـداز یهر صورت که تعر ک کشور بهی یو رقابت ینسب يها تیمزۀ ا توسعیحفظ و 
و سهم کشور در صادرات جهـان نشـان خواهنـد     یجهان يشکل حضور کشور در بازارها ت، خود را بهینها

آن  ۀی، و سـرما يمـاهر، تکنولـوژ   یانسـان  يروی، نیعیتوجه به امکانات طب وان بات یهر کشور م يداد. برا
کشـور و رونـد    یت فعلین عدد با وضعیا سۀیصور شد. با مقارا مت یاز صادرات جهان یکشور سهم مشخص

  رد. ب  یکشور پ يریذپ تر در رقابییوان به تغت یر آن مییتغ
ـ و ن یعیت، مساحت، منابع طبیتوجه به جمع عنوان مثال با به کـرده در کشـور    لیتحصـ  یانسـان  يروی

جهـان   یرنفتیران در صادرات غیسهم ا یعیل طبیعنوان پتانس درصد را به 1مانند  ید بتوان رقمیران، شایا
درصـد   2/0کشـور از صـادرات جهـان حـدود      یرنفتیدر نظر گرفت. لکن در حال حاضر سهم صادرات غ

ـ کـردن صـادرات نفـت، ا    در صورت لحـاظ  یاست که حت یز حاکین 11نمودار  1اشد.ب یم  5/0 ن سـهم از ی
  درصد فراتر نخواهد رفت. 

 نسبت صادرات غیرنفتی به واردات

 جـه درجـۀ  بیشتر تجارت خـارجی بـه صـدور نفـت و در نتی     يرچه این نسبت کاهش یابد، نشانگر اتکاه
تـر از آن   پذیري باالتر اقتصاد خواهد بود. رقم مطلوب براي این نسبت عدد یـک یـا رقمـی بـزرگ     آسیب

                                                        
 ار میلیارد دالر برآورد نموده است.هز 20را بالغ بر  2013المللی پول ارزش صادرات جهان در سال  . صندوق بین1
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یافته است. دلیل تحریم و کاهش واردات بهبود  بوده که عمدتاً به 8/0نسبت حدود این  92است. در سال 
  بوده است. 6/0هاي قبل از تشدید تحریم این رقم حدود  در سال
 

  
  (درصد) سهم صادرات ایران از صادرات جهان .11 نمودار
  wits.worldbank.org and IMFreports  خذ:مأ

 يا هتوسع ياه صشاخ د )
ـ   آنوند و شـ  یمربوط نم یخاص  شوان ذکر کرد که به بخت یز میرا ن يگرید ياه صشاخ ـ  یهـا را م وان ت

  ل:یدر نظر گرفت. از قب يا هتوسع ياه صعنوان شاخ به

 متخصص (فرار مغزها) یانسان يرویخروج ن

ت و یو خالق یانسان ۀیبردن سرما لیها، با تحل ت آنیشده جهت ترب صرف ياه هنیفرار مغزها، گذشته از هز
ند و آن را در ک یف میتضع یرقابت جهان ۀو ... اقتصاد کشور را در عرص يت اقتصادیریف مدی، تضعينوآور

ار نگران کننده است و برآوردها از یازد. آمار خروج مغزها از کشور بسس یر میذپ بیوارده آس يها مقابل شوك
ن یپول، ساالنه ب یلمللا نیطبق آمار صندوق بت دارد. ینه حکاین زمیدر ا يارد دالریلیمکصدی يخسارات باال

ران از نظر فرار مغزها در ینند و اک یران اقدام میخروج از ا يکرده برا لیان تحصیرانیا هزار نفر از 180تا  150
   .جهان مقام اول را از آن خود کرده است ۀافتین کشور در حال توسعه و توسعه 91ن یب

 ینیش سرزمیآما
نظر قـرار  مد دیبا یمتوازن، آنچه در بحث اقتصاد مقاومت يا همنطق و توسعۀ يگذشته از مالحظات اقتصاد
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ـ توجه بـه احتمـال بـروز بال    کشور با ياقتصاد يع متوازن واحدهایرد، توزیگ ـ یطب يای ـ نظ یع ر زلزلـه و  ی
ـ تول ياز واحـدها  یعنوان نمونه، تمرکز بخش بزرگ م است. بهیو تحر ینظام یاحتمال يبرخوردها در  يدی

ـ به اقتصـاد کشـور وارد آ   يجد ۀبر دارد که در صورت بروز زلزله، لطمن خطر را دریاستان تهران ا د. بـه  ی
کشـور در صـورت    یاز بنادر جنـوب  يدر تعداد محدود یواردات يورود کاالها يب، تمرکز مبادین ترتیهم

  د و تجارت کشور وارد خواهد کرد.یبه تول ی) شوك بزرگییایدر ةا محاصریم (یتحر
ران سهم استان تهـران  یا شده توسط مرکز آمار ائهن آمار اریاساس آخرشده است بر یسع12 در نمودار

ن اسـتان نسـبت بـه کـل کشـور بـه       یت متمرکز در ایبا نفت و بدون نفت و جمع ید ناخالص داخلیدر تول
 اشدب یم د در استان تهرانیو تول یانسان يرویش از حد نیتمرکز ب يایگو یخوب ده شود. آمار بهیر کشیتصو

  ود.ش یسک محسوب میپرر یتیلحاظ امن هن موضوع بیا و
  

  
  سهم تهران از تولید و جمعیت کشور .12 نمودار

 رانیمرکز آمار ا ساالنۀ خذ: گزارشمأ
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 یاجتماع ۀیخوب و سرما یحکمران

ن موهبت برخـوردار باشـد نـه    یکه از ا یردد و دولتگ یمنجر م یاجتماع ۀیت سرمایخوب به تقو یحکمران
از خـود نشـان خواهـد داد، بلکـه      يشـتر یوارده از داخل و خارج کشور مقاومت ب يها تنها در برابر شوك

ها واکنش نشان دهد  ن شوكیسرعت در مقابل ا مردم کشور، به يها يه بر منابع و توانمندیواند با تکت یم
ـ  یدر خالل دوران جنـگ را مـ   یمردم ةت گستردید. حمایها را برطرف نما و آن وان در مقابـل انصـراف   ت

نظر قرار داد. درصد شرکت در مد یاجتماع ۀیف سرماینوان تضعع ارانه بهیافت یاز مردم در در یلیدرصد قل
 نه است.ین زمیدر ا یانتخابات شاخص مناسب

 داریپا توسعۀ

ـ یآن قابل مقاوم است که روند رشد و توسعۀ یک اقتصاد هنگامی ـ ور یت تداوم داشته باشد. برداشت ب ه از ی
واننـد در  ت یهسـتند کـه مـ    ین عواملیرت هجمله عمدست، ازیط زیمح ةندیفزا یر و آلودگیناپذدیمنابع تجد

 يهـا  ونیب کنوانسیا تصویها و  حاصل از آن ين منابع و درآمدهایبردن ا انیما بلندمدت، با ازیمدت  انیم
 یآلـودگ  يوارد سـازند. روزهـا   يعۀ کشور لطمۀ جدوتو، به روند رشد و توسیون کیر کنوانسینظ یلمللا نیب

  نه دانست.ین زمیمناسب در ا ياه صوان ازجمله شاخت یرا م یعیاز منابع طب یانتیهوا و برداشت ص
در مورد  شاخصن یاست. ا )eiaکا (یمرا يمطالعات انرژ مؤسسۀ محصولي ا هگلخان يشاخص گازها

ـ ا مختلـف اسـت.   يدر کشـورها  ياز مصرف انرژ یناش یسم يد گازهایزان تولیم اسـاس  برن شـاخص  ی
مختلـف محاسـبه و    يکشـورها  يبـرا  يمصرف انواع انـرژ  کربن حاصل ازدیاکس يک تن دیون متریلیم

 در)، eiaشـده توسـط(   ارائه يبند ن رتبهیاست از آخر یکه حاک 13نمودار  يود. بر مبناش یم انه منتشریسال
جاد نموده است و یکربن را در منطقه ادیاکس ين گاز دیشتریک تن بیون متریلیم 625ران با یا 2011 سال

  ه قرار دارند. یعربستان و ترک يبعد از آن کشورها
کربن کمتـرین سـهم را در آلـودگی محـیط     داکسـی  میلیون متریک تن گاز دي 3تاجیکستان با حدود 

مستقیمی بـا حجـم تولیـد     رابطۀ کربنیداکسی زیست این منطقه دارد. البته شایان ذکر است که تولید دي
له وضعیت ایران با کشوري همچون ترکیه و لذا مناسب است که در این مقو ،ناخالص داخلی کشورها دارد

اي  یا عربستان و امارات مقایسه شود که همچون ایران از حجم بـاالیی در تولیـدات صـنعتی یـا کارخانـه     
  باشند. برخوردار می
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  کربن در ایراناکسید تولید دي .13 نمودار

 :Total Carbon Dioxide Emissions, published by eia, 2011 خذأم

  ع متعادل درآمدهایتوز
وانـد از  ت یمـ  یو اجتماع یاسیس ياه یناآرام ۀنیت زمیل تقویدل از آن به یع نامناسب درآمد و فقر ناشیتوز
ـ کـه ا  یژه هنگـام یو بودن اقتصاد بکاهد، به ۀ مقاومدرج ـ ن توزی ـ ع نامناسـب درآمـد در م  ی هـا و   ان اسـتان ی
ا، کردهـا و عـرب   ه چمحروم که عمدتاً بلو يها استاند. وجود یبروز نما يبارز گونۀ مختلف به ياه تیقوم
  ن ارتباط محل تأمل باشد.یواند در ات یند ما هداد يرا در خود جا یرانیا ياه نزبا

ـ  یرا نمـ  یقی، عدد دقياقتصاد ۀدر مراحل توسع ینیب جیر ضرییتوجه به روند تغ با ـ ا يوان بـرا ت ن ی
ر خواهد بود. ت بع درآمد مناسیت توزیباشد، وضع 4/0ب کمتر از ین ضریشنهاد کرد. اما هرچه ایپ  صشاخ

ـ اشـد. ا ب یم گذشتهاي ه لدر سا ینیب جیضر یاز روند نزول یحاک 14ارقام مندرج در نمودار  ن موضـوع  ی
اسـاس  اشد. البته برب یم و طرح سهم عدالتا ه هارانی يدولت در هدفمند یعیبازتوزاي ه تاسیمربوط به س

  شتر شود.یب 1392ب در سال ین ضریود اش یی منیب شیران پیاقتصاد ااي ه تیواقع
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  ضریب جینی ایران .14 نمودار

  رانیمرکز آمار ا يگزارشات آمار خذ:مأ

 يت و نوآوریخالق

و  ییبهبـود کـارا   يدر راسـتا  یشـه و تفکـر خالقانـه عوامـل انسـان     یگرفتن اندکار هدر واقع هنر ب ينوآور
خـالق   ياه طیدر محي ذارگ هیا با سرماه تود. امروزه دولش یمحسوب م یاتیعملاي ه مستیدر س يرو هبهر

  ند.یمان یم اقتصاد را بهتر فراهم یفیو ک یرشد کم نۀیاز نوآوران زم یبانیو پشت ينوآور
در خصـوص   یهـر سـاله گزارشـ   کسب و کـار   یلمللا نیب ۀمدرسو   1يت فکریمالک یسازمان جهان 
ـ گ طاز متوس یجهان يشاخص نوآور هند.د یارائه م يشاخص نوآور ةت کشورها در حوزیوضع نمـرات   يری

ـ ا (کـه م هـ  یردازنـد) و خروجـ  پ یمـ  ينـوآور  يمسـاعد بـرا   يف فضـا یا (که به توصـ ه يتمام ورود زان ی
ـ آ یدست م هنجند) بس یرا م ينوآور یواقع يدستاوردها  ياهـ  يرشـاخص ورود ی، زید. پـنج محـور اصـل   ی

ت بـازار و  یا، وضـع ه ترساخیز ،یو پژوهش یانسان ۀی، سرمایآموزشسسات ؤهند: مد یل میرا تشک ينوآور
خالقانـه   ياه یو خروج یعلم ياه یخروج یا از دو محور اصله یرشاخص خروجیت کسب و کار. زیوضع
ود، نشـان  شـ  یشـده حسـاب مـ   رشاخص ذکری، که از نسبت دو زينوآور ةل شده است. شاخص بازدیتشک

 د.ینماق یرا تشو يواند نوآورت یم یطیهد که چگونه اهرم عوامل محد یم
 مـورد  2013در سـال   ينـوآور  شـاخص  یجهـان  رتبۀ نظر از منطقه کشور 14 و رانیا ،15 در نمودار

ـ یسه کشور کو عالوة هم اشغالگر قدس بیرژ .ندا هگرفت قرار سهیمقا ـ ز يا هت، قطر و عربستان از رتب  50ر ی

                                                        
1. world intellectual property organization 
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 یگـاه مناسـب  یا در منطقـه و جهـان از جا  یکشور دن 144 از 113ۀ ران با رتبیکه ا یبرخوردار هستند. درحال
  ست.یبرخوردار ن

  

  
   يشاخص نوآور .15 نمودار

 : Index Global Innovation, prepared by World Intellectual Property Organization خذأم

 یقدرت نظام
. از ندیمان یی معرفم  استیک روش در سیصورت  را مترادف با مذاکره و به یپلماسیدموجود  یاسیمتون س

ـ رد، لذا وجـود  یگ یم منظور حصول به توافق صورت ن دو طرف بهیآنجا که مذاکره همواره ب  ۀک پشـتوان ی
د یار مفیبس یپلماسیواند در دت یم و آراا ه هرفتن خواستیوادارکردن طرف مقابل به پذ يقدرتمند و مؤثر برا

ـ ا ه هن پشتوانیاز ا یکی. ل کننده باشدیو تسه بـوده   یلحـاظ نظـام   ههمواره توان بالقوه و بالفعل کشورها ب
 یکشور در چارچوب اقتصاد مقاومتاي ه تپلمایرد و دب یم سر هم بیکه کشور در تحر یطیاست. لذا در شرا

  د و پرکاربرد محسوب شود.یواند مفت یم یاشند وجود قدرت نظامب یی مدر حال مذاکره با دول خارج
 یدر خصوص قـدرت نظـام   ی) هر ساله شاخصGlobal Firepowerر پاور (یگولبال فا معتبر مؤسسۀ

)GFP (68 ر در نظر گرفته شده است:یشرح ز هب ین شاخص عواملیا ۀیهد. در تهد یم کشور جهان ارائه  
 ۀو بودجـ  یزات نظـام یـ ل حمل و نقل، تعـداد تجه یت وسایرزرو، ظرفسربازان  تعداد سربازان ارتش و

ـ  در 78/0 ةبا کسـب نمـر   رانیا ،2013 سال درمذکور  ۀمؤسس يازسو منتشره آمار برابر ، البتهینظام  نیب
  .است داده اختصاص خود به را16 ۀرتب یبررس مورد کشور 68

 2013 سـال  درر یشده توسط گولبال فـا  ارائه يبند ن رتبهیاست از آخر یکه حاک 16نمودار  يبر مبنا
  ود.ش یم منطقه محسوب ین قدرت نظامیران پنجمیا
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  شاخص قدرت نظامی .16 نمودار

 : GFP Index, prepared by global firepower, 2013 خذأم

  انیبن اقتصاد دانش
 ياقتصـاد  يم سـاختارها یبهبـود و تـرم   جهـت ا هـ  تهد که امروزه دولد یم کشورها نشان تجربۀ یبررس

ـ فیبهبـود ک  يتوجه کنند به ابزارهـا  یکیزیو ف یانسان ۀیت سرمایش از آنچه به کمیکشورشان ب ن یـ ت ای
ـ نند. لـذا در ا ک یم ود توجهش یي مرو هبهري منجر به ارتقا تاًیکه نهاا ه هنهاد بـه   ين راسـتا کشـورها رو  ی

است که  يان اقتصادیبن منظور از اقتصاد دانش ند.ا هان آوردیبن نظام اقتصاد دانش يط برایآوردن شرا فراهم
ن مراکـز خلـق دانـش و    یب یکیا است و ارتباط نزدیجاد پژوهش مهید دانش و ایتول يز برایدر آن همه چ

  ت اقتصاد فراهم شده است.یرید، تجارت و مدیخطوط تول
ـ  باً هر سال آن را منتشریتقر یکه بانک جهان یمهماي ه صاز شاخ یکی نـد، شـاخص اقتصـاد    ک یم
جهـان   ياساس، کشورها نیامطرح است. بران یبن ات با نام اقتصاد دانشیکه در ادب يزیا همان چی یدانش
   .ودش یم سهیا دو سال قبل مقایک یگاهشان نسبت به یشده و جا يبند رتبه

نقاط قوت و ضـعف خـود، چـارچوب اقتصـاد      ییشناسا ۀنیکمک به کشورها در زم يبرا یبانک جهان
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ـ و رژ یالعـات اط يرسـاختارها ی، زيستم نـوآور یالت و آموزش، سیچهار محور تحص یدانش را بر مبان م ی
ن محورها یمداوم در ا يذارگ هیان کرده است که سرمایف کرده و بیمساعد تعر يو محرك اقتصاد ينهاد

ـ له در نهائن مسـ یود که اش یم يد اقتصادیثر آن در تولؤم ةمنجر به حضور دانش و استفاد ت منجـر بـه   ی
اسـاس  بر .ودشـ  یدار میپا ياقتصاد ۀآن رشد و توسع یپد و دریکل عوامل تول يرو هش نرخ رشد بهریافزا

ـ   ملکرد اقتصاد دانش هـر کشـور را بـه   ع یبانک جهاندانش،  یابیارز يمتدولوژ ـ  یصـورت کل ن یو همچن
ـ  قـرار  یان مورد بررسیبن اد دانشاقتص یمحور اصل 4در  یصورت جزئ به ـ   . بـه هـد د یم ـ در ا یطـور کل ن ی

  .رندیگ یاقتصاد دانش کشورها مورد استفاده قرار م یبررس يشاخص برا 109 ۀمجموع يمتدولوژ
سه یمورد مقا 2012ان در سال یبن از نظر شاخص اقتصاد دانشکشور منطقه 16ران و یا ،17نمودار در 

ـ از قب ییشاخص مذکور در خصوص کشورها ند.ا هقرار گرفت ـ ل رژی  ن،یامـارات، بحـر   م اشـغالگر قـدس،  ی
 یاشد. ارقام مندرج در نمودار حاکب یم برخوردار يرت بت مناسیاز وضعران یسه با ایر مقاد  نعما عربستان،

  تر است. ) کوچک74/4( انهیخاورم ن منطقۀیانگیاز م ی) حت9/3ران (یزان شاخص ایاست که م
  

  
  بنیان شاخص اقتصاد دانش .17 نمودار

 : KNOWLEDGE BASED ECONOMY, prepared by wdi, 2013 خذأم
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 يریگ هجینت
ها اعـداد و ارقـام    آن يشوند و برا ییشناسا یاقتصاد مقاومت ين نماگرهایرت هد تا عمدیگزارش تالش گردن یدر ا

م و بـا  یارقام موجود با ارقام مطلـوب بپـرداز   د که به رصد فاصلۀازس ین امر ما را قادر میشنهاد گردد. ایمطلوب پ
  .بیندیشیماقتصاد کشور  یاز شکنندگ يریجلوگ يدات الزم را برایگر، تمهیکدیها از  گرفتن آن فاصله

در  ینییار پـا یمقاومت بسـ  ز آن دارد که اقتصاد کشور از درجۀت ایا حکاه صن شاخیا یاجمال یبررس
ـ ز شده فاصلۀ برشمرده يرا ارقام اکثر نماگرهایبرخوردار است. ز یو خارج یداخل يمقابل شوکها بـا   يادی

  ارقام مطلوب دارند.
 ژه در برنامۀیو خود، به يا هو توسع ي، تجاری، پولیمال يها استیدولتمردان در سلبد که ط ین امر میا

  ند.یاقتصاد مبذول نماازي س مبه مقاو يا هژیذراند، توجه وگ یم خود را میتنظ ییششم توسعه که مراحل ابتدا

 منابع
  .رانیا يبانک مرکز يگزارشات آمار] 1[
 .رانیمرکز آمار ا يگزارشات آمار] 2[
  .رانیگمرك ا يگزارشات آمار] 3[

[1] GFP Index, prepared by global firepower, (2013). 
[2] http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx. 
[3] International Monetary Fund (2013). 
[4] knowledge based economy, prepared by wdi, (2013). 
[5] Total Carbon Dioxide Emissions, published by eia, (2011). 
[6] World bank, Trade Indicators and indicaed,hand books.  
[7] data.worldbank.org. 
[8] unctad.org/en/pages/Statistics.aspx. 
[9] bruegel.org/datasets/real-effective-exchange-rates. 
[10] wits.worldbank.org. 
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کشور با  ییذاغ  تین امنیمأت يها استیس يناسازگار یشناس بیآس
 يبرا ییراهکارها و ارائۀ یطیمح ستیو ز یپول ،یمال يها استیس

  یقاومتم  داقتصا يها استیچارچوب سرفع آن در 
 **یه قاسمیآس، *پور اله نجف حیذب

  دهیچک
مین امنیـت  هـاي تـأ   عنوان یکی از شاخص به ییخودکفا يها استین سیر در کشور بیاخ يها سال یط

هاي  وجود داشته است. روند سال يناسازگار یپول يها استیه و سیحفظ منابع پا يها استیغذایی با س
کشور تحت لواي شعار خودکفـایی   اکی از فرسایش و تخریب منابع پایۀچهارم و پنجم توسعه ح ۀبرنام

ل کـاهش  یدل به ید محصوالت اساسیدر تول ییب خودکفایاست که نه تنها ضر ین در حالیبوده است. ا
در  ییت غـذا یـ امن یافته، بلکـه رونـد وابسـتگ   یش نیافزا ژه آبیو هه بیو منابع پا ینیسرزماي ه تیظرف

مین مـالی خریـدهاي خـارجی    أتـ  يهافراینـد عـالوه   ش بوده است. بـه یز رو به افزایکشور به واردات ن
هنگـام منـابع    أمین بـه پولی و تورم، عدم تـ  ۀدر کشور موجب تبعاتی چون افزایش پای یاساس يکاالها

ازي، عـدم امکـان   سـ  هذخیـر اي هـ  ه، اختالل در برنامـ یاساس يخارجی کاالهاارزي و ریالی خریدهاي 
در  ییت غـذا یـ افتـادن امن  مخـاطره  مناسب و ... شده است که موجب به هاي خرید در زمانیزي ر هبرنام

کشـور و   ی، اختالل در نظـام مـال  یپول یانضباط ی، بیاقتصاد مقاومت يها  هلفؤاز م یکیعنوان  کشور به
سـت. در ایـن مطالعـه    شـده ا  یاساسـ  يم بـازار کاالهـا  یتنظـ  يبـرا  یر کـاف یاز ذخـا  يعدم برخوردار
منظور افزایش ضریب امنیت غـذایی در کشـور بـا قیـد حفـظ منـابع پایـه و سـازگار بـا           راهبردهایی به

د، یـ تول ير و اصـالح الگوهـا  ییـ وان بـه تغ ت یم هاي پولی کشور ارائه شده است که از آن جمله سیاست
ة موجود در حـوز  یقانون يها تیه، استفاده از ظرفیهمسا يکشورها ینیفراسرزم يها تیاستفاده از ظرف

 يکاالهـا  ید خـارج یـ خر یمتـول  یدولتـ اي هـ  تشرک ، اصالح اساسنامۀیخارج يدهایخر ین مالیمتأ
  بورس کاال و... اشاره نمود. يها تی، استفاده از ظرفیاساس
 يکاالهـا  ی، واردات دولتـ ییب خودکفـا ی، ضـر یاساس يد کاالهایه، تولی، منابع پاییت غذایامن :اه هواژکلید
  یاساس

                                                        
 njf1354@yahoo.comمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی.   ،ارشد اقتصاد کارشناس *

 ada_raha@yahoo.comمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی.   د،ارشد اقتصا کارشناس **
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  مقدمه
مردم در تمام اوقات، بـه غـذاي کـافی بـراي      منیت غذایی دسترسی همۀا« بانک جهانیبراساس تعریف 

    .»داشتن یک زندگی سالم است
رح در اسـناد  امنیت غذایی از موضوعات کلیدي مط در جمهوري اسالمی ایران همواره موضوع تأمین

که در قانون اساسی بر خودکفایی در بخش کشـاورزي و افـزایش تولیـدات     طوري هباالدستی بوده است، ب
یکـی از   1404نـداز در افـق   ا مبه این منظور تأکید شده است. همچنـین در سـند چشـ   کشاورزي و دامی 

اي هـ  هاي کلی برنامه تذکر گردیده است. در سیاس ییت غذایایرانی برخورداري از امن هاي جامعۀ ویژگی
هـاي کلـی    همچنین در سیاست نیز موضوع امنیت غذایی تصریح شده است.ا ه هو قوانین برنامي ا هتوسع
ـ تول یفیو ک یش کمید بر افزایکبا تأ ير راهبردیجاد ذخایت غذا و این امنیماد مقاومتی تأاقتص د در کنـار  ی
ـ اشـد. در ا ب یم کیدمورد تأ یاساس يو کاالهاا ه هنهاد ید داخلیش تولیافزا د یـ ش تولین چـارچوب، افـزا  ی
ـ سـنجش و ارز  يهـا  ا و شـاخص هـ  هلفـ ؤجمله ماز ير راهبردیجاد ذخایو ا ییب خودکفای، ضریداخل  یابی
ـ از طر ییت غـذا ین امنیمود. تأر یم در اغلب کشورها به شمار ییت غذایت امنیوضع ب یضـر  يق ارتقـا ی

ران با قرارگرفتن یدار کشور است. ایپا ۀتوسع ةدر حوز ید داخل مستلزم مالحظاتیش تولیو افزا ییخودکفا
ـ  یو گسترده و کاهش شـد  یدرپ یپ يها ین، با خشکسالیخشک زم ةمکریدر ن رو اسـت،   هد منـابع آب روب

ـ ز بر شدت بحران منـابع تول ینه از منابع موجود نیبهریغ يبردار نکه بهرهیعالوه بر ا افـزوده   يد کشـاورز ی
ـ د ایت شدیخاك و محدودژه آب، یو به يد کشاورزیه تولیب منابع پایاست. روند رو به رشد تخر ن منـابع  ی

ر در کشور یاخ يها سال یند. طک یم شتر محدودیمنابع ب يریق بکارگیاز طر د رایتول یش کمیامکان افزا
وجـود داشـته    يناسازگار یپول يها استیه و سیحفظ منابع پا يها استیبا س ییخودکفا يها استین سیب

چهارم و پنجم توسعه حاکی از فرسایش و تخریب منـابع پایـه کشـور تحـت      هاي برنامۀ است. روند سال
ـ در تول ییب خودکفـا یاست که نه تنها ضـر  ین در حالیلواي شعار خودکفایی بوده است. ا د محصـوالت  ی

 یافته، بلکه رونـد وابسـتگ  یش نیافزا ژه آبیو هه بیو منابع پا ینیسرزماي ه تیل کاهش ظرفیدل به یاساس
مین مالی خریـدهاي  تأ يهافرایندعالوه  ش بوده است. بهیز رو به افزایدر کشور به واردات ن ییت غذایامن

هنگـام   کشور موجب تبعاتی چون افزایش پایۀ پولی و تورم، عـدم تـأمین بـه   در  یاساس يخارجی کاالها
امکـان  ازي، عـدم  سـ  هذخیراي ه ه، اختالل در برنامیاساس يمنابع ارزي و ریالی خریدهاي خارجی کاالها

در کشور  ییت غذایافتادن امن مخاطره مناسب و ... شده است که موجب به هاي خرید در زمانیزي ر هبرنام
کشـور و عـدم    ی، اخـتالل در نظـام مـال   یپـول  یانضـباط  ی، بیاقتصاد مقاومتاي ه هلفاز مؤ یکیعنوان  به

  شده است.  یاساس يم بازار کاالهایتنظ يبرا یر کافیاز ذخا يبرخوردار
  است که:ا ه شن پرسیدنبال پاسخ به ا ن مطالعه بهیا

ه روند کاهشی منابع در کشور با توجه ب ییت غذایشده در خصوص امناتخاذ يها استیا تدوام سیآ .1
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تحقـق   نۀیواند زمت یم گرید يسود جمعیت و نیازهاي غذایی کشور ازسو و روند رو به رش یکپایۀ کشور از
  را محقق سازد؟ یاقتصاد مقاومت يها استیس

  پولی و محیط زیست بوده است؟ هاي تشده حائز چه آثار جانبی بر سیاس هاي تعقیب سیاست .2
 پیشنهاد است؟ ایی براي اصالح وضعیت موجود قابلچه راهبرده .3

ـ ا هصورت توصیفی و کتابخان روش مطاله در این پژوهش به بـه ایـن ترتیـب کـه اسـناد       .اشـد ب یي م
ـ و حفظ منابع پا ییت غذاین اسناد در خصوص امنیایري گ تود و با توجه به جهش یل میتحل یباالدست ه ی
نظر  از نقطه ییت غذایامن نۀیشده در زماتخاذ يها استیس يارائه خواهد شد. سپس ناسازگار ییها شاخص

ـ مـورد تحل  یو پـول  یمـال  يها استیه و سیست و حفظ منابع پایط زیمح ـ گ یمـ  ل قـرار ی ـ رد و در نهای ت ی
 یاقتصاد مقاومت يها استیکشور با س یطیو مح يط اقتصادیشرا يمنظور کاهش ناسازگار به ییبردهاراه

  ود.ش یم شنهادیپ

 یدر اسناد باالدست ییت غذایمواد مرتبط با امن .1
امکانـات توسـط دولـت بـراي تـأمین خودکفـایی در        وري اسالمی ایران بر بکارگیري همۀقانون اساسی جمه

ایرانی برخورداري از امنیت غـذایی در کنـار    هاي جامعۀ نداز یکی از ویژگیا مکشاورزي تأکید دارد. در سند چش
چهارم توسعه، تأمین امنیت غـذایی در کشـور    اي کلی برنامۀه تاشد. رویکرد سیاسب یم محیط زیست مطلوب

و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي بـوده اسـت، ضـمن آنکـه      با تکیه بر تولید داخلی
چهـارم بـوده اسـت.     ۀاي کلـی برنامـ  هـ  تطبیعی یکی از محورهـاي سیاسـ  منابع  يحفاظت از محیط زیست و احیا

بخـش   محـیط زیسـت را در رأس اهـداف توسـعه    پـنجم توسـعه نیـز بهبـود امنیـت غـذایی و        اي کلی برنامۀه تسیاس
اي کلی اقتصاد مقاومتی تأمین أمنیـت غـذایی بـا    ه تن راستا یکی از محورهاي سیاسیکشاورزي قرار داده است. در هم

  اشد.  ب یتأکید بر افزایش تولید داخلی (مواد اولیه و کاال) و ایجاد ذخایر راهبردي م
ـ "مین ن اسناد موضوع تأیهد که اد یم طور کلی بررسی اسناد باالدستی نشان هب در کنـار   "ت غـذایی امنی

تـرین   کیـد قـرار داده اسـت. مهـم    عنوان دو هدف اساسی مورد تأ را به "ز منابع پایه و محیط زیستحفاظت ا"
کیـد  أخودکفایی در تولید محصوالت کشاورزي بـا ت "رویکردها و راهبردهاي اسناد باالدستی در این خصوص 

حفـظ ذخـایر   "، "معـه تغذیـه آحـاد جا   اصالح الگـوي مصـرف و سـاختار   "، "بر محصوالت اساسی کشاورزي
الشاره، بـویژه  ا قاشد. در راستاي راهبردهاي فوب یم "مین کاالهاي وارداتیبخشی به مبادي تأ راهبردي و تنوع

کیـد قـرار   مـورد تأ  "دادن به محصوالت راهبـردي  اولویت"و  "اي اساسیافزایش تولید داخلی نهاده و کااله"
  گرفته است.

هـاي   الدستی، امنیت غذایی تولید حداکثري محصوالت راهبردي با توجه به ظرفیتبراساس مفاد اسناد با
اي هـ  هبخشی به مبادي ورود محصوالت کشاورزي با هدف کاهش مخاطرات و پیگیري برنامـ  سرزمینی، تنوع
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  اشد.ب یناظر بر اصالح الگوي مصرف داخلی جهت کاهش تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزي م
ـ  با توجه به تعریف اهبـردي،  ویـژه در تولیـد محصـوالت ر    هامنیت غذایی که مبتنی بر ضریب خودکفایی ب

و  یاشـد، بررسـ  ب یمـ  بخشی به مبادي ورودي در واردات محصوالت استراتژیک اصالح الگوي مصرف و تنوع
  ر انجام شده است:یز ياه صامنیت غذایی در کشور با توجه به شاخ ةندیت موجود و روند آیل وضعیتحل
 یابیـ جهـت ارز  يثابت ناخـالص و اشـتغال بخـش کشـاورز     ۀیل سرمایل نرخ رشد ارزش افزوده، تشکیتحل 

 پنجم توسعه. هاي برنامۀ چهارم و سه سال اول برنامۀ بخش طی سال یعملکرد کل
 کـل   د سـرانۀ یـ سـرانه و تول  ۀد، واردات، ضـریب خودکفـایی، عرضـ   یـ عرضـه، تول  يها تحلیل روند شاخص

   .يد محصوالت کشاورزیتول ییخودکفا یابیمنظور ارز به 1محصوالت کشاورزي
 محصوالت اساسی و راهبـردي   ۀ سرانه، واردات و واردات سرانۀتحلیل روند تولید، ضریب خودکفایی، عرض

در  ییخودکفا یابیمنظور ارز ، گوشت مرغ، جو، ذرت و کنجاله بهشامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز
  .ید محصوالت اساسیتول
 توسط دولت.  یاساس يل روند واردات کاالهایتحل 
 ـ ر، میپـذ دیآب تجد کـل کشـور، سـرانۀ    یبارندگ ل متوسط ساالنۀیتحل استحصـال و سـهم بخـش     زان آب قابـل ی

 ه.یاز منابع پا يبردار بهره يست و اصالح الگویط زیه و محیمنظورحفاظت از منابع پا به یاز آب مصرف يکشاورز
  

 غذایی در اسناد باالدستیمین امنیت تأ .1جدول 
  مصوبه خالصۀ  سند باالدستی  ردیف

  قانون اساسی  1

  تأمین امکانات توسط دولت براي  بکارگیري همۀ"ل سوم این قانون بر اص 12بند
  تاکید دارد. "خودکفایی در کشاورزي

  دامی کـه   و افزایش تولیدات کشاورزي"اصل چهل و سوم این قانون بر  9در بند
کیـد  تأ "خودکفایی و رهـایی از وابسـتگی   منظور بهنیازهاي عمومی را تأمین کند 

  گردیده است. 

 انداز سند چشم 2
 در کنـار   ییت غـذا یـ است که از امني ا هانداز جامع جامعۀ ایرانی در افق سند چشم

  برخوردار است. ست مطلوبیز طیمح
                                                        

هاي مهم سنجش  باشد که از شاخص کل می خودکفایی سهم منابع داخلی از عرضۀشایان توجه است که ضریب . 1
طور تلویحی  بهپایدار،  مالحظات توسعۀافزایش این شاخص با  رود. امنیت غذایی در اغلب کشورها به شمار می

هاي دولت  اثربخشی سیاست و ه و نیروي کار در بخش کشاورزيوري کشاورزي، کارایی سرمای داللت بر بهبود بهره
 هاي ارزي، کاهش وابستگی و در جویی در هزینه دارد که مجموع این عوامل به افزایش رشد اقتصادي کشور، صرفه

برداري تنها تعداد محدودي از  هاي بهره دلیل تنوع اقلیمی و قابلیت . بهانجامد نتیجه تقویت امنیت ملی می
 باشند. با این حال سعی کشورهاي جهان وجود دارد که تقریباً در تمامی نیازهاي مصرفی مواد غذایی خودکفا می

قبولی از آن را با  م قابلمین مواد غذایی مهم در حد شکنندگی قرار نگیرند و سهکشورها بر این بوده است که در تأ
 تکیه بر تولیدات داخلی براي خود حفظ کنند.
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  .1جدول ادامۀ 
  مصوبهخالصۀ   سند باالدستی  ردیف

هاي کلی  سیاست  3
  چهارم توسعه برنامۀ

  و  "هاي تأمین غـذا  ارتقاي شاخص"چهارم توسعه بر  هاي کلی برنامۀ سیاست 12در بند
کید تأ"و  "ه بر تولید از مناطق داخلیمین امنیت غذایی کشور با تکیتأ"آن بر  38در بند 

 است. کید گردیدهتأ "تولید محصوالت اساسی کشاورزي بر خودکفایی در
  مـورد توجـه قـرار گرفتـه      "منابع طبیعیي فاظت محیط زیست و احیاح" نیز 19در بند

 است.
  طـى آب در استحصـال، عرضـه،    یحم تسـ یاسـى و ز یتـى، س یارزش اقتصادى، امن"به  40در بند

ت اسـتفاده از منـابع   یـ ى که از کشور خارج مـى شـود و اولو  یاه بمهار آ و نگهدارى و مصرف آن
  کید شده است.تأ "هاى مشترك آب

4 
هاي کلی  سیاست

 پنجم توسعه برنامۀ

  امنیت غذایی و هاي  شاخص يارتقا"پنجم توسعه  هاي کلی برنامۀ سیاست 2- 19در بند
 کید قرار گرفته است. مورد تأ "محیط زیست

  ع یآب با تسـر  یطیمح ستیو ز یاسی، سیتی، امنيتوجه به ارزش اقتصاد"آن  26در بند
ود ش یم که از کشور خارج ییها و مصرف آن و مهار آب يو نگهداردر استحصال، عرضه 

  کید قرار گرفته است.مورد تأ "مشترك يها ت استفاده از منابع آبیبا اولو

5 
هاي کلی  سیاست

 اصالح الگوي مصرف
  تنظـیم  و  استراتژیک گنـدم  ةذخیر"حفظ هاي کلی اصالح الگوي مصرف  سیاست 9بند

  نظر قرار داده است.را مد "و آرد با هدف تنظیم بازار داخلیمبادالت تجاري بازار گندم 

6 
قانون افزایش 

وري بخش  بهره
 کشاورزي

 ا، تسهیالت و امکانـات  ه ها، برنامه هزمیندولت موظف است "این قانون  1 براساس مادة
منابع طبیعی را  الگوهاي تولید و مصرف در بخش کشاورزي و ري و اصالحو هبهر يارتقا

دولـت موظـف شـده     "ایـن قـانون    31 . براسـاس مـادة  "درآورد اجرا ۀفراهم و به مرحل
مسـتقیماً در امنیـت   هاي قانونی خود را با اولویت تولید محصوالت راهبردي کـه   حمایت

  ، تنظیم نماید."ند و ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شوندغذایی نقش دار
 مـورد   "یعـ یطباي هـ  ه) عرصـ یکی(اکولـوژ  یطیمح ستیدار زیپا ۀحفظ و توسع"این قانون  14 ةدر ماد

  کید بوده است.تأ

7 

بلندمدت  يراهبردها
بخش  توسعۀ
از منظر  يکشاورز

 نیش سرزمیآما

  ت یریمد"ن یش سرزمیاز منظر آما يبخش کشاورز بلندمدت توسعۀ يراهبردها 1در بند
ت یـ ن امنیمتـأ "آن  2، در بنـد  "هیـ منابع پا يداریبا حفظ پا يد محصوالت کشاورزیتول
، در "ت مناطقیمتناسب با قابل يمحصوالت راهبرد ید داخلید بر تولیککشور با تأ ییغذا

آن  24در بنــد و نهایتــاً  "نــه از منــابع آبیبه يرداربــ ها و بهــریــحفــظ، اح"آن  6بنــد 
ـ از منـابع پا  يبردار بهره"  يواحـدها  وسـتۀ یپ هـم  جـامع و بـه  ت یرید بـر مـد  یـ که بـا تأ ی
  کید قرار گرفته است.مورد تأ "يدرولوژیه

8 
هاي کلی  سیاست

 اقتصاد مقاومتی

  ا و کاالهـاي  هـ  هفزایش تولید داخلی نهـاد ا"هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 6در بند
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و  ویژه در اقالم وارداتی) و اولویت هاساسی(ب

با هدف کاهش وابسـتگی بـه کشـورهاي     کاالهاي وارداتی ایجاد تنوع در مبادي تأمین
بـا   ير راهبردیجاد ذخایت غذا و درمان و این امنیتأم "آن  7و در بند  "محدود و خاص

  تصریح گردیده است ه و کاال)ی(مواد اول دیتول یفیو ک یش کمید بر افزایتأک

9 
هاي کلی  سیاست

 سالمت

  آحـاد   ۀعادالن يندم هو بهر ییت غذاین امنیتأم"هاي کلی سالمت نیز  سیاست 6در بند
 يارهایو مع یمل يستانداردهاات یه با رعااهمر یسالم، مطلوب و کاف ییمردم از سبد غذا

  است.نظر قرار گرفته مد "یو جهان يا همنطق
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بخـش   ثابـت ناخـالص و اسـتغال    ۀل نرخ رشـد ارزش افـزوده، تشـکیل سـرمای    یتحل .2
   يکشاورز

 شـده بـراي بخـش     گـذاري  هـدف  ةزان نـرخ رشـد ارزش افـزود   یچهارم و پنجم توسعه م مطابق قانون برنامۀ
ـ نظر گرفته شده است. ا درصد در 7درصد و  5/6ب یترت کشاورزي به در ملکـرد آن  اسـت کـه ع   ین در حـال ی

  درصد بوده است.   77/2پنجم در حدود  درصد و در سه سال اول برنامۀ 4/0 چهارم توسعه در حدود برنامۀ
 مراتـب   ها به چهارم و پنجم توسعه در اغلب سالاي ه هشده در طول برنام نرخ رشد ارزش افزودة محقق

رشـد ایـن بخـش را در    اي هـ  خنـر  بینانۀ گذاري واقع اشد که هدفب یم شده ینیب شپیکمتر از نرخ رشد 
  هد. د یم د قراریمعرض ترد

 طـور   بـه  سـاالنه   يه در بخش کشـاورز یل سرمایچهارم توسعه در خصوص نرخ رشد تشک هدف برنامۀ
است که عملکرد  ین در حالیا .درصد بوده است 7/12پنجم توسعه  و در در برنامۀ درصد 5/13متوسط 

پـنجم توسـعه    ۀدرصد بوده و در دو سال اول برنام 7/5چهارم توسعه  برنامۀ ياه لسا ین شاخص طیا
بخـش  ذاري گ هیسرما مالحظۀ قابل یدرصد کاهش داشته است. رشد منف 37ش از یطور ساالنه ب هز بین

 يهـا و عـدم تحقـق درآمـدها     میاز مشـکالت تحـر   یپـنجم ناشـ   در دو سـال اول برنامـۀ   يکشاورز
از  يهـا سـهم کمتـر    ر بخـش یسه بـا سـا  یدر مقا اصوالً یطور کل هدولت بوده است. اما ب شدة ینیب شپی

ـ که پس از انقـالب ا  يا هگون . بهابدی یم اختصاص يناخالص کشور به بخش کشاورز ۀیل سرمایتشک ن ی
  د رصد بوده است.  10سهم همواره کمتر از 

 9/1طور متوسط  هساالنه ب يچهارم توسعه در خصوص نرخ رشد اشتغال در بخش کشاورز هدف برنامۀ 
ـ است که عملکـرد ا  ین در حالیدرصد بوده است. ا 7/1پنجم توسعه  و در در برنامۀدرصد  ن شـاخص  ی

ـ یپنجم توسعه ن ۀدرصد بوده و در دو سال اول برنام -7/1چهارم توسعه  برنامۀ ياه لسا یط طـور   هز ب
 درصد بوده است. -9/1ش از یساالنه ب

ضـریب خودکفـایی کـل محصـوالت     هاي عرضه، تولیـد، واردات و   . تحلیل روند شاخص3
  کشاورزي
در برنامۀ چهارم و  میزان عرضه، تولید، واردات و ضریب خودکفایی کل محصوالت کشاورزي 3در جدول 

  پنجم توسعه نشان داده شده است. براساس اطالعات این جدول: دو سال اول برنامۀ
 127چهارم توسعه بـه   نامۀون تن در برمیلی 104کل محصوالت کشاورزي از  ۀمیانگین ساالنه عرض

  پنجم افزایش یافته است. ۀمیلیون تن در دو سال اول برنام
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ثابت ناخالص داخلی و اشتغال بخش کشاورزي در  ۀتشکیل سرمای ،هداف و عملکرد نرخ رشد ارزش افزودهۀ اسیمقا .2جدول

  )1383پنجم توسعه (به قیمت ثابت  هارم و برنامۀچ ۀ برنام

  عنوان
  پنجم برنامۀ  چهارم برنامۀ

عملکرد 
 ساالنه

 هدف برنامه
عملکرد 
 ساالنه

 هدف برنامه

  7 77/2 5/6 4/0  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
 ۀیل سرماینرخ رشد تشک

 ثابت ناخالص

7/5 5/13 2/37 - 7/12 

 7/1 -9/1 9/1 -7/1 ن ( هزار نفر)نرخ رشد شاغال
  :ذخمأ
 رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز، ياقتصاد يو نماگرها یمل ياه بحسا  
 چهارم و پنجم توسعه قانون برنامۀ  
 کشوریزي ر هت و برنامیریچهارم توسعه، جلد چهارم، سازمان مد توسعه در برنامۀ یمجموعه اسناد مل  
 و نظـارت راهبـرد  یـزي  ر هپـنجم توسـعه، معاونـت برنامـ     در برنامـۀ  ياقتصـاد اي ه شمدل و جداول کالن و جداول بخ               

  1389ن ی، فروردياقتصادیزي ر هدفتر برنام
  صورت هندسی محاسبه شده است. * متوسط دوره به

  اشد.ب یم 1381شده در برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت سال  گذاري ** نرخ رشد هدف
  

ـ  یلیم 4/93از  يد کل بخش کشاورزیتول اگرچه میانگین ساالنۀ ه بـه  عچهـارم توسـ   ۀون تـن در برنام
درصد  4/1آن از  ۀپنجم افزایش یافته و میانگین نرخ رشد ساالن ۀن در دو سال اول برنامت  نویلیم 6/113

شده کمتـر از میـانگین سـاالنه     با این حال میانگین نرخ رشد محققافته است. یدرصد ارتقا  3/5به حدود 
  درصد بوده است.  7پنجم  درصد و در برنامۀ 6/4چهارم توسعه  شدة تولید در برنامۀ گذاري هدف

ـ یـ ن نیمدر تأ یسهم منابع داخل ةهندد نکه نشا ییب خودکفایمتوسط ضر اشـد از  ب یکـل) مـ   (عرضـۀ  یاز داخل
افتـه اسـت. شـایان    یپـنجم کـاهش    درصـد در دو سـال اول برنامـۀ    4/89ه چهارم توسعه ب درصد در برنامۀ 6/89

آن کـاهش   یانیـ درصـد در سـال پا   9/85چهارم بـه   امۀدرصد در سال اول برن 7/93ص از توجه است که این شاخ
افتـه  یتنـزل   1391درصـد در سـال    9/85بـه   1390درصـد در سـال    2/92ز از یـ پنجم توسـعه ن  افته و در برنامۀی
ـ       ثیر کـاهش ظرفیـت  ست. ایـن رونـد کاهشـی عمـدتاً تحـت تـأ      ا ویـژه   ههـاي سـرزمینی جهـت تولیـد داخلـی و ب

  وسته است.یشدن منابع آب به وقوع پمحدود
نیازهاي داخلـی، تنظـیم بـازار و     که با هدف رفع کمبود ين ساالنه واردات کل بخش کشاورزیانگیم

ـ لیم 5/17چهارم توسعه به  ون تن در برنامۀیلیم 7/13مین ذخایر راهبردي صورت پذیرفته است از تأ ون ی
 6/21درصـد بـه    3/18ن از آ ن نرخ رشـد سـاالنۀ  یانگیافته و میش یپنجم افزا تن در دو سال اول برنامۀ
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د و عرضه کل مـواد  ین تولیشکاف ب هندةد نن راستا خالص واردات که نشایافته است. در همیدرصد ارتقا 
ون تن و نرخ رشـد  یلیم 4/13ون تن به یلیم 7/10اشد از ب یم ي) در بخش کشاورزيغذایی (مصرف ظاهر

  کشور به واردات است. ییغذا یش وابستگیافزاانگر یافته که بیش یدرصد افزا 5/27درصد به  2/19آن از 
  

 پنجم توسعه ۀ چهارم و دو سال اول برنامۀکل محصوالت کشاورزي در برنام ییب خودکفایعرضه، تولید، واردات و ضر .3جدول

  شرح

ن یانگیم
برنامه 
چهارم 
 توسعه

  تن) ( هزار

ن یانگیم
نرخ رشد 

برنامۀ                                  
 چهارم
توسعه 
  (درصد)*

نرخ رشد 
ذاري گ فهد

 ۀشده در برنام
                                                             چهارم توسعه

  (درصد)

ن دو سال یانگیم
پنجم  اول برنامۀ

  توسعه
  ( هزارتن)

ن نرخ یانگیم
دو  یرشد ط

 ۀسال اول برنام
 پنجم توسعه

  (درصد)*

نرخ رشد 
 يگذار هدف

 امۀشده در برن
  پنجم توسعه

  (درصد)

کل محصوالت  ۀعرض
 (هزار يکشاورز

  تن)**

104069  1/3   ---  127074  6/7   ---  

  7  3/5  113641  6/4  4/1  4/93378  تن) (هزار تولید داخل
  ---   6/21  5/17527  ---   3/18  8/13742  تن) (هزار واردات
  ---   3/4  5/4094  ---   2/14  2/3052  تن) (هزار صادرات

 (هزار خالص واردات
 تن)

6/10690  2/19   ----  13433  5/27   ----  

نسبت تولید داخلی به 
ب ی(ضر کل ۀعرض
  (درصد) )ییکفاخود

6/89  6/1-   ---  4/89  1/2-   ---  

و امـور   يدیـ تولاي ه شمعاونت پژوه ییبناری، دفتر مطالعات زين وضع موجود بخش کشاورزییآمار و تب ییآزما مأخذ: راست
کـل (مصـرف    ** عرضۀ اشد.ب یی مصورت هندس ن نرخ رشد بهیانگی* م .1392، سال یاسالم يها مرکز پژوهش ییبناریز

  اشد.ب یم صادرات يد و واردات منهای) مجموع توليظاهر

  محصوالت کشاورزي ل سرانه و تولید سرانۀک . عرضۀ4
نمـودن   لحـاظ کشاورزي در تأمین نیازهاي غـذایی جامعـه بـا    اي ه هبا توجه به اینکه ارزیابی توفیق برنام

سرانه، تولیـد   ۀعرض 4ند، در جدول ک یم کمکا ه یصحت و دقت ارزیاب هاي مورد بررسی به جمعیت سال
  سرانه و واردات سرانه ارائه شده است. براساس اطالعات این جدول:

 1680چهارم توسـعه بـه    کیلوگرم در برنامۀ 1455شاورزي از کاالهاي ک میانگین ساالنه عرضۀ سرانۀ 
درصد  6/6درصد به  6/1پنجم افزایش یافته و میانگین نرخ رشد آن از  در دو سال اول برنامۀ کیلوگرم

  رسیده است. 
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 کیلوگرم افـزایش یافتـه، امـا سـهم آن از      5/1502کیلوگرم به  4/1305تولید سرانه از  ن ساالنۀیانگیم
  است.  دهیدرصد رس 4/89درصد به  7/89کاهش مواجه شده و از  یسرانه با اندک ۀعرض

 ـ که در صحت آمار تول ییدهاینظر از ترد با عنایت به مالحظات فوق صرف ـ   ی ـ  ید و عرضـه وجـود دارد م وان ت
در کشور بـا   هاي سرزمینی تقویت امنیت غذایی کاهش ظرفیت ۀواسط ههاي اخیر ب نتیجه گرفت که طی سال

 ۀکیلـوگرم در برنامـ   5/149خالص واردات سـرانه از   که متوسط ساالنۀ طوري هگرفته، ب تکیه بر واردات صورت
  پنجم افزایش یافته است. ۀکیلوگرم در دو سال اول برنام 6/177چهارم توسعه به 

  
در برنامۀ چهارم و دو سال  يمحصوالت کشاورز د سرانه به عرضۀ سرانۀیسرانه، واردات سرانه و نسبت تول عرضۀ .4جدول

  پنجم توسعه اول برنامۀ

  شرح

ن یانگیم
 برنامۀ

چهارم 
  توسعه

88-1384  

ن نرخ یانگیم
 رشد برنامۀ

  چهارم توسعه
88-1384  

  (درصد)*

ن دو یانگیم
 سال اول برنامۀ
  پنجم توسعه

91-1390  
  

ن نرخ رشد دو یانگیم
پنجم  رنامۀسال اول ب

  توسعه
91-1390  

  (درصد)*
 يمحصوالت کشاورز ۀ سرانۀعرض

  لوگرم)**ی(ک
9/1454  6/1  1/1680  6/6  

  4/4  5/1502  -1/0  4/1305  لوگرم)ی(ک سرانه یتولید داخل
  4/20  7/231  6/16  1/192  لوگرم)ی(ک واردات سرانه

  3/26  6/177  5/17  5/149 لوگرم)ی(ک خالص واردات سرانه
  سرانه ه به عرضۀنسبت تولید سران

  (درصد) )ییب خودکفای(ضر
6/89  6/1-  4/89  1/2-  

  اطالعات جدول و مأخذ: محاسبه براساس آمار

  انداز امنیت غذایی در سطح کالن . چشم5
 در  يد بخش کشـاورز یت تولیکل مواد غذایی در کشور و همچنین وضع چنانچه فرض شود که عرضۀ

ون تن خواهـد بـود کـه    یلیم 8/54انداز  ردات در در افق چشمابد، خالص وایتداوم  یط فعلینده با شرایآ
  .  1اشدب یم 1391مقدار آن در سال برابر  1/3و  1/2ترتیب حدود  به
 ـ ن نیازهاي غذایی در کشور منـوط بـه تول  یماز تأ یتوجه نکه بخش قابلیبا توجه به ا ( از  یدات زراعـ ی

                                                        
کشـاورزي در   کل مواد غذایی و میزان تولید بخش عرضۀمنظور برآورد  خصوص شایان توجه است که بهر این د .1

هاي  درصد در سال 87/3 درصد و نرخ رشد تولید در بخش کشاورزي 76/4 کل مواد غذایی آینده، نرخ رشد عرضۀ
 تعمیم داده شده است. 1392-1404هاي  براي سال ،1391-1384
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ـ تول ...) بوده و توسعۀ و یداماي ه ه، نهادیروغناي ه هل گندم، برنج، دانیقب ـ دات ای ـ دل ن بخـش بـه  ی ل ی
ش عملکـرد  یاشد، در صورت عدم افزاب ینم مقدور هاي سرزمینی و کاهش ظرفیت یت منابع آبیمحدود

ششم توسعه  برنامۀ یط يدات بخش کشاورزیجامعه و تول یمصرف يازهاین نیدر واحد سطح، شکاف ب
ـ از ن یتـوجه  مواجه خواهد شد و بخش قابـل  يشتریش بیبا افزا ر ینـاگز  ییاز رو بـه رشـد مـواد غـذا    ی

ـ   ود کشور طی سالر یم جهت انتظارن ین گردد و از ایمست از محل واردات تأیاب یم دلیـل   ههاي آتـی ب
  مواجه شود.  ییش واردات مواد غذایرشد جمعیت و کاهش منابع پایه با افزا

  
 ون تن)یلیانداز (م خالص واردات در افق چشمبخش کشاورزي و  ید داخلیکل مواد غذایی، تول برآورد عرضۀ .5جدول 

 خالص واردات تولید داخلی عرضه کل سال  شرح

 4/6 87 3/93 ه)ی( سال پا 1383  ت موجودیوضع









ن نرخ رشد دوره یانگیم
  (درصد)

 ---  76/4 87/3  --- 

 ندهیروند آ













معاونـت   ییبناری، دفتر مطالعات زين وضع موجود بخش کشاورزییآمار و تب ییآزما ت موجود از گزارش راستیوضع .1 خذ:مأ
  اشد.ب یی ممحاسبات کارشناس ةندیروند آ .2 .1392، سال یاسالم يها مرکز پژوهش ییبناریو امور ز يدیتولاي ه شپژوه
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 دوم  ۀآن در ده ینیب شپیانداز و  کل در سند چشم ۀو عرض روند تولید داخلی .1نمودار 

  
  تن) چهارم و پنجم توسعه (هزار ياه هبرنام یط ید محصوالت اساسیاهداف و عملکرد تول سۀیمقا. 6جدول 

  شرح

  )1390-91( پنجم ۀبرنام  )1384-88( چهارم مۀبرنا
میانگین 
عملکرد 

 دیتول

میانگین 
 شده ذاريگ فهد

 درصد تحقق
میانگین عملکرد 

  ياه لد سایتول
91-1390 

میانگین 
 ذاريگ فهد

 شده

درصد 
 تحقق

   گندم
 برنج

 --- --- * --- --- روغن خام
 --- ---* --- --- شکر

 گوشت قرمز
* گوشت مرغ

 --- --- جو
 ذرت

 --- --* --- --- کنجاله
 ۀبسـت  .2 کشـور یـزي  ر هت و برنامـ یریچهارم توسعه، جلد چهارم، سازمان مـد  توسعه در برنامۀ یاسناد مل . مجموعۀ1: ذمأخ

، وزارت جهاد یدات دامیمعاونت امور تول .3ي وزارت جهاد کشاورز پنجم توسعه، در برنامۀ یعیو منابع طب يکشاورز يشنهادیپ
   .رانیا یکش ع روغنیصنا یانجمن صنف .5 رانیکارخانجات قند و شکر ا یانجمن صنف .4 يکشاورز

  اشد.ب یم 1390-92 ةپنجم توسعه مربوط به دور شکر، گوشت مرغ و کنجاله در برنامۀن روغن خام، یانگیح * میتوض

  . بررسی وضعیت تولید، عرضه، ضریب خودکفایی و واردات کاالهاي اساسی6
مـرغ،   گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، گوشت قرمز و گوشت اساسی شامل: بررسی عملکرد تولید کاالهاي

ایـن کاالهـا جـز در مـورد      دشدةدهد که مقادیر تولی چهارم توسعه نشان می جو، ذرت و کنجاله در برنامۀ

عرضۀ کل

تولید داخلی
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شده بوده است. همچنـین بررسـی عملکـرد تولیـد      گذاري گوشت قرمز و گوشت مرغ کمتر از مقادیر هدف
شده براي تولیـد هـیچ یـک از     بینی دهد که اهداف پیش پنجم توسعه نشان می ۀدر برنامکاالهاي اساسی 

  کاالهاي اساسی تحقق پیدا نکرده است.
  

  چهارم و پنجم توسعه (درصد) ياه هبرنام یط ید محصوالت اساسیاهداف و عملکرد نرخ رشد تول سۀیمقا .7جدول 
  )1390-91( پنجم ۀبرنام  )1384-88( چهارم برنامۀ  شرح

میانگین عملکرد نرخ 
 ياه لد سایرشد تول

)88 -1384( 

میانگین 
 شده ذاريگ فهد

میانگین عملکرد نرخ 
د یرشد تول

 1390- 91ياه لسا

میانگین 
 شده ذاريگ فهد

  3  -5/7  3/5  -5/1 گندم
  5  4/4  2/7  -9/5 برنج

  ---   - 5/27*   ---   -8/7 روغن خام
  ---   - 6*   ---   - 1/14 شکر

  5  -2/3*   1/4  6/0 گوشت قرمز
  4/8  7/6  5/6  9/6 گوشت مرغ

  1/6  -8/3  ---   2/3 جو
  3/5  3/6  3/15  -1/3 ذرت

  ---   -29*  ---   5/4 کنجاله
 . بسـتۀ 2 کشـور یـزي  ر هت و برنامـ یریچهارم توسعه، جلد چهارم، سازمان مـد  توسعه در برنامۀ یاسناد مل ۀمجموع .1: ذخمأ
، وزارت جهاد یدات دامیمعاونت امور تول .3ي وزارت جهاد کشاورز پنجم توسعه، ۀدر برنام یعیو منابع طب يکشاورز يشنهادیپ

  .رانیا یکش ع روغنیصنا یانجمن صنف .5ران یکارخانجات قند و شکر ا یانجمن صنف .4 يکشاورز
  اشد.ب یم 1390- 92 ةپنجم توسعه مربوط به دور ، گوشت مرغ و کنجاله در برنامۀروغن خام، شکر دین نرخ رشد تولیانگیح * میتوض

چهـارم و دو سـال اول    در برنامـۀ  ید محصوالت اساسیتول ییب خودکفای. روند ضر7
  پنجم توسعه   ۀبرنام

ۀ چهـارم و سـه سـال اول    روند ضریب خودکفایی تولید محصوالت اساسی را در برنامـ  6تا  3 ينمودارها
  نمودارها: اساس اینهد. برد یم پنجم نشان برنامۀ
 چهار قلم ( شامل روغن خـام، کنجالـه شـکر و     ییب خودکفاین ضریانگیم یاساس يقلم کاال 9ن یاز ب

  ن اقالم به واردات است.یا یانگر شدت وابستگیاشد که بب یم درصد 50ذرت) کمتر از 
 رشد کشـور  از رو به ین نیه جهت تأمیت منابع پایل محدودیدل تمام اقالم مورد نظر به ییب خودکفایضر

  با کاهش مواجه شده است. 1384نسبت به سال  1391در سال  ینیسرزم يها تیو ظرف
 ـ دل بـه  1387، جـو، بـرنج و ذرت در سـال    جملـه گنـدم  از یاکثر محصوالت زراع ییب خودکفایضر ل ی
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  با کاهش مواجه شده است. یخشکسال
 ـ که م يطور هاست، ب د روغن خامیمربوط به تول ییب خودکفاین ضریکمتر ین اقالم اساسیدر ب ن یانگی

درصـد   5/2به  1385درصد در سال  9از  یدرصد بوده و با نوسانات 1/7حدود  1384 -91 ةدور یآن ط
  افته است.یکاهش  1391در سال 

 ن اقالم مورد نظر پس یکه در ب يطور هد گوشت قرمز نسبتاً در حد مطلوب بوده، بیتول ییکفاب خودیضر
مـذکور در حـدود    دورة یاشد که متوسط آن در طب یم را دارا ییخودکفا بین ضریاز گوشت مرغ باالتر

درصد  9/88به  1384درصد در سال  9/97آن از  ییب خودکفاین حال ضریدرصد بوده است. با ا 1/91
  افته است.یکاهش  1391در سال 

 کـه متوسـط آن    يطـور  کامل قرار دارد، به یید گوشت مرغ در حد خودکفاین اقالم مذکور تنها تولیدر ب
ـ درصد بوده با ا 1/100مذکور در حدود  دورة یط  9/98بـه   1384درصـد در سـال    3/101ن حـال از  ی

  افته است.یکاهش  1391درصد در سال 
 مـذکور در   ةدور یکـه طـ   يطور هرا دارا بوده، ب ییب خودکفاین ضری، جو باالتریداماي ه هن نهادیدر ب

بـه   1384درصـد در سـال    3/70آن از  ییب خودکفـا یضـر ن وجود یدرصد بوده است. با ا 4/76حدود 
  افته است.یکاهش  1391درصد در سال  6/66

  

  
  1384 -91 ةروند ضریب خودکفایی گندم طی دور .2نمودار 

  
 ـ کـه م  يطور هب ،را دارا بوده ییب خودکفاین ضریکمتر یداماي ه هن نهادیکنجاله در ب  ین آن طـ یانگی

درصـد در   7/18آن از  ییب خودکفـا یدرصد بوده است، ضمن آنکه ضر 8/9در حدود  1384 -91 ةدور
  افته است.یکاهش  1391درصد در سال  5/7به  1384سال 
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  1384 - 91 ةروند ضریب خودکفایی برنج و جو طی دور .3نمودار 

  
 

  
  1384 - 92 ةدورشکر طی  و قندخودکفایی روغن خام، کنجاله، ذرت،  روند ضریب .4نمودار 
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  1384 - 92 ایی گوشت قرمز و گوشت مرغ طی دورةروند ضریب خودکف .5نمودار 

  
  (درصد) 1384 - 1391ايه لروند ضریب خودکفایی کاالهاي اساسی طی سا. 8جدول

 شرح
متوسط 

 دوره

ب یر ضرییتغ
در  ییخودکفا

به  1391سال 
 1384سال 



 --- گندم

 برنج
 

 ---

روغن 
 خام

 ---
 



قند و 
 شکر


 



گوشت 
 قرمز


 

 ---

گوشت 
 مرغ

  
 



 جو
 

 ---

 ذرت
 

 ---

 کنجاله
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  پـنجم   ن محصوالت در برنامۀ چهارم بـا برنامـۀ  ید ایتول ییب خودکفایضر ن ساالنۀیانگیم 7در نمودار

 یاکثـر اقـالم اساسـ    ییب خودکفـا یضـر  ن سـاالنۀ یانگیـ ن نمـودار م یسه شده است. با توجه به ایمقا
چهارم با کاهش مواجه شده اسـت.   قند و شکر در دو سال اول برنامۀ پنجم نسبت به برنامۀ ياستثنا به

ـ اکثر اقالم از قب ییب خودکفاین ضریانگین میا عالوه بر وغـن خـام، قنـد و شـکر، ذرت و     ل بـرنج، ر ی
  درصد بوده است. 60ا کمتر از یسو کنجالۀ

  

  
 چهارم و پنجم توسعه ۀدر برنام میانگین ساالنه ضریب خودکفایی یسۀمقا .6 نمودار

  
شده توسط  انجام يها تیرغم تمام حما هد که بهد یم نشان ییب خودکفایروند ضر یدر مجموع بررس

ـ گرم و خشک کـه در تول  يت جویمثل منابع آب و خاك، وضع ینیسرزم يها تیل محدودیدل دولت، به د ی
ش یود و افـزا شـ  یمـ  ش تقاضایت که منجر به افزایند، رشد جمعک یم جاد نوسانیا يمحصوالت کشاورز

بلکـه در   ،افتـه یش نیافـزا  ییب خودکفـا یهد و... نه تنهـا ضـر  د یم شیرفاه را افزادرآمد سرانه که سطح 
ن بخـش  یز مواجه بـوده اسـت. بنـابرا   یبا کاهش ن یژه گندم همراه با نوساناتیو هب یاز اقالم اساس ياریبس

ـ نکـه تغ یاشد و با توجه به اب یی ماساس يدر کشور مرهون واردات کاالها ییت غذایاز امن یتوجه قابل ر یی
ـ عوامل تول يور ش بهرهیکالن و افزاذاري گ هیاز به سرمایمدت مقدور نبوده و ن در کوتاه یط فعلیشرا د در ی

 ریناپذ اجتناب يامر یدات داخلیتول ين کسریمنظور تأم به یاساس يدارد، واردات کاالها يبخش کشاورز
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  پنجم توسعه برنامۀ. واردات کاالهاي اساسی در برنامۀ چهارم و سه سال اول 8
ـ یدر حد مقاد يدات بخش کشاورزیتول يبر عدم تکافو یشده مبن با توجه به آمار ارائه ـ یب شیر پ شـده و   ین

اي هـ  لسـا  یمنظور تأمین امنیت غذایی طـ  از نیازهاي غذایی جامعه به یکاهش ضریب خودکفایی، بخش
  انجام شده است.   یاساس يق واردات کاالهایپنجم از طر ۀ چهارم و سه سال اول برنامۀبرنام

میـانگین نـرخ رشـد سـاالنۀ واردات      10و  9ول براساس اطالعات جداواردات مجموع کاالهاي اساسی: 
 8/10 پـنجم در حـدود   درصد و در سـه سـال اول برنامـۀ    6/18چهارم توسعه  کاالهاي اساسی در برنامۀ

میلیون تن در سه سال اول  6/16تن به  میلیون 8/11واردات این کاالها از  درصد بوده و میانگین ساالنۀ
 1/168واردات کاالهـاي اساسـی از    اسـت. در همـین راسـتا میـانگین سـرانۀ     پنجم افزایش یافته  برنامۀ

ید آن است که میزان وابستگی امنیت غذایی بـه  ؤکیلوگرم ارتقا یافته است. این امر م 6/217کیلوگرم به 
  واردات کاالهاي اساسی افزایش یافته است.

 میـانگین واردات آن از   پنجم توسـعه متغییـر بـوده و    ن واردات گندم در برنامۀ چهارم و سه سال اول برنامۀمیزا
کیلـوگرم افـزایش    8/47کیلـوگرم بـه    2/34آن از  میلیـون تـن و میـزان واردات سـرانۀ     7/3میلیون تن به  5/2

  یافته است.
 میلیون تن در سه سال  6/1 چهارم توسعه به برنامۀمیلیون تن در  2/1برنج از  میانگین واردات ساالنۀ

درصد و میانگین  5/21درصد به  5/2پنجم افزایش یافته، همچنین میانگین نرخ رشد آن از  اول برنامۀ
  کیلوگرم ارتقا یافته است. 9/20کیلوگرم به  8/16واردات سرانه آن 

  ایـن   زایش و متوسط واردات سـرانۀ اف میلیون تن 5/1میلیون تن به  3/1میانگین واردات روغن خام از
  یافته است. کیلوگرم ارتقا 7/19کیلوگرم به 18کاال نیز از 

  کیلـوگرم بـه    1/18آن از  میلیون تـن و واردات سـرانۀ   5/1به  میلیون تن 3/1میانگین واردات شکر از
  کیلوگرم افزایش است.  7/19
  این کـاال از   تن و میانگین واردات سرانۀ ارهز 9/116تن به  هزار 4/63میانگین واردات گوشت قرمز از

  کیلوگرم افزایش یافته است. 5/1کیلوگرم به  9/0
  2/0آن از  تـن و میـانگین واردات سـرانۀ    هزار 7/37تن به  هزار 5/12میانگین واردات گوشت مرغ از 

  کیلوگرم افزایش یافته است. 5/0کیلوگرم به 
سـبد غـذایی خـانوار وجـود نـدارد، بـا ایـن حـال از طریـق          صورت مستقیم در  اگرچه بهدامی: اي ه هنهاد

ـ  توجه در تأمین امنیت غذایی ایفـا  نی نقش قابلیمحصوالت پروتئ ماینـد. در ایـن راسـتا آمـار نشـان      ن یم
ذرت از  ۀکیلـوگرم، میـزان واردات سـران    3/15کیلـوگرم بـه    3/12جو از  هد که میزان واردات سرانۀد یم
کیلـوگرم   6/31کیلـوگرم بـه    2/25کنجالـه از   یلوگرم و میـزان واردات سـرانۀ  ک 8/53کیلوگرم به  7/41

  .افزایش است
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  پنجم توسعه اي برنامۀ چهارم و سه سال اول برنامۀه لمجموع واردات کاالهاي اساسی طی سا .9جدول 

  شرح
متوسط برنامه 

 )84-88( چهارم
 (هزارتن)

نرخ رشد متوسط 
چهارم  ۀبرنام

  (درصد) )84- 88(

سه سال اول  طمتوس
  پنجم توسعه برنامۀ

  (هزارتن) )90- 92(

نرخ رشد متوسط سه 
پنجم  سال اول برنامۀ

  (درصد) توسعه
  8/65  5/3650  97  3/2485  گندم
  5/21  8/1589  5/2  3/1202  برنج

12928651503418  روغن خام

  -1/2  1498  36  5/1290  قند و شکر
  1/21  5/1152  9  9/882  جو

  8/0  6/4096  14  4/2991  ذرت
186378729447153  کنجاله

  - 3/23  9/116  9/15  4/63  گوشت قرمز
  - 5/26  7/37  -2/8  5/12 گوشت مرغ

  118313  186  165900  108 مجموع
ه و مصرف مواد یت تغذیبه وضع یران با نگاهیا ییو غذا يکشاورز ییخوداتکا یابیکشور، ارز ییت غذایگزارش امن. 1مأخذ: 

، 1388-1392سـال   .2 1388 -1392ران، بهـار  یا يع، معادن و کشاورزی، صنای)، اتاق بازرگان1368-91در جامعه ( ییغذا
  گمرك جمهوري اسالمی ایران.

  
  پنجم توسعه اي برنامۀ چهارم و سه سال اول برنامۀه لکاالهاي اساسی طی سا واردات سرانۀ .10جدول 

  شرح
 ۀمتوسط برنام

-88( چهارم
  (کیلوگرم) )84

نرخ رشد 
متوسط 

  چهارم برنامۀ
  (درصد)

متوسط سه سال 
پنجم  ۀاول برنام

  )90-92( توسعه
  (کیلوگرم)

نرخ رشد 
متوسط سه سال 

پنجم  ۀاول برنام
  (درصد)

واردات  رات سرانهییتغ
در سه  یاساس يکاالها

ۀ پنجم سال اول برنام
 چهارم نسبت به برنامۀ

 342941478641  گندم
 16809209202  برنج

 187/1930  روغن خام
 181340197-32  قند و شکر

 12373152199  جو
 417123538-03  ذرت

 25249316107  کنجاله
 091425/17/23 -  گوشت قرمز
 02-9505-272 گوشت مرغ

    1681  169  2176  97 مجموع
   مأخذ: همان
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 اي اول هـ  لواردات تمام کاالهـاي اساسـی در سـا    میانگین ساالنۀ سرانۀ 10س اطالعات جدول براسا
  چهارم توسعه با افزایش مواجه بوده است. سعه نسبت به میانگین آن در برنامۀپنجم تو برنامۀ

  توسط دولت یاساس ي. واردات کاالها10
 ۀی، نوسـانات نـرخ ارز و عـدم تسـو    يمنـابع ارز اي هـ  تی، محـدود یتجارت خـارج  ياه میبا توجه به تحر
 يضرور يامر یاساس يد کاالهایل مذکور، حضور دولت در خریدال به یاساس ين کاالهاامطالبات مباشر
پنجم توسعه بـا توجـه بـه عـدم      ۀچهارم و سه سال اول برنام برنامۀ ياه لن راستا در سایشده است. در ا

توسط دولـت   یاساس ياز واردات کاالها یتوجه بخش قابل یدات داخلیلکشور از محل تو يازهاین نیتأم
 یاساسـ  يسهم دولت از مجموع واردات کاالها 1385-1392 ياه لسا یکه ط يطور هانجام شده است، ب

هـا و   مید تحـر یل تشـد یدل ر بهیاخ ياه لسا یاست که ط ین در حالیدرصد بوده است. ا 7/33ک به ینزد
ار ید را بسـ یکاهش تول یشده توسط دستگاه متول (اگرچه آمار ارائه يبخش کشاورز دیتوجه تول کاهش قابل
که سهم دولت  يطور هتوجه بوده است، ب قابل یاساس يهد) سهم دولت از واردات کاالهاد یم اندك نشان

درصـد بـوده    42در حـدود   1392درصد و در سـال   50بالغ بر  1391در سال  یاساس ياز واردات کاالها
توسـط دولـت    یاساس يواردات کاالها 12سهم دولت از مجموع واردات و در جدول  11در جدول است. 
 ک اقالم ارائه شده است. یبه تفک
 

 ياه لسا یط یاساس يامور دام کشور) از واردات کاالها یبانیران و پشتیا یدولت یسهم دولت ( شرکت بازرگان .11جدول 
  تن و درصد) (هزار * 1385- 1392

متوسط   1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  شرح
  دوره

مجموع واردات 
 یاساس يکاالها

و  ی(دولت
  )یدولتریغ

11577787119163714160114124360112047216321169334143598

 يواردات کاالها
توسط  یاساس

  دولت *
4680  2810  3/8061  4/4113  7/785  4/255  4/10961  7067  8/4841  

سهم دولت از 
مجموع واردات 

  یاساس يکاالها
4/40  3/21  2/49  7/25  3/6  3/2  7/50  7/41  7/33  

   امور دام کشور یبانیآمده از شرکت پشت ستد هآماري شرکت بازرگانی دولتی ایران و اطالعات ب مأخذ: سالنامۀ
 یمورد نظر ط ة، دور1384امور دام در سال  یبانیتوسط شرکت پشت یاساس يبه آمار واردات کاالها یل عدم دسترسیدل * به

توسط دولت شامل واردات کاالها توسط  یاساس يدر نظر گرفته شده است. همچنین واردات کاالها 1385-1392 ياه لسا
   اشد.ب یم امور دام کشور یبانیران و شرکت پشتیا یدولت یشرکت بازرگان
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 1385 -92 ةدور یط یاساس روند سهم دولت از مجموع واردات کاالهاي .7نمودار 

  
 يون تن کـاال یلیم 7/38در مجموع حدود  1385-1392 ياه لسا یط 12براساس اطالعات جدول 

 6/48امور دام وارد کشور شده کـه حـدود    یبانیران و شرکت پشتیا یدولت یتوسط شرکت بازرگان یاساس
درصـد   3/7درصـد ذرت،   9/13، درصـد شـکر   4/6درصـد روغـن،    10نج، درصد بر 1/7درصد آن گندم، 

  درصد گوشت مرغ بوده است. 2/0درصد گوشت قرمز و  3/0درصد جو،  1/6ا، یسو کنجالۀ
  

 امور دام کشور  یبانیران و شرکت پشتیا یدولت یمقدار واردات کاالهاي اساسی توسط شرکت بازرگان .12جدول 
  تن)(هزار  1385 -92هاي  سال یط

  مجموع  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  شرح

سهم واردات کاال 
از مجموع واردات 

 یاساس يکاالها
  توسط دولت

 (درصد)
  6/48  7/18882  3404  2/5701  0  0  5/3061  6/5738  0  4/977  گندم
  1/7  5/2755  596  2/94  210  96  0  4/322  1/745  8/691  برنج
  10  3/3887  728  8/824  9/20  4/226  70  6/451  5/576  1/989  روغن
  4/6  1/2501  588  2/506  0  3/200  0  0  2/245  4/961  شکر
  9/13  5398  879  2030  0  0  336  641  698  814  ذرت

  3/7  2828  642  997  20  254  391  177  327  20  ایسو کنجالۀ
  1/6  2375  204  845  0  0  237  712  170  207  جو

  3/0  6/123  12  32  5/3  9  9/17  5/3  4/26  3/19  گوشت قرمز
  2/0  83  14  31  1  0  0  2/15  8/21  0  گوشت مرغ

  100  2/38734  7067  4/11061  4/255  7/785  4/4113  3/8061  2810  4680  مجموع
  آماري شرکت بازرگانی دولتی ایران مأخذ: سالنامۀ
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  است.اي مورد نظر ه لمنظور از واردات کاالهاي اساسی عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه در سا
  

  
  (درصد) 1385-92 ةطی دورتوسط دولت  یاساس سهم واردات کاال از مجموع واردات کاالهاي .8نمودار 

 رانیدر ا يد کشاورزیتول ۀیت موجود منابع پای. وضع11
اشند. براساس مطالعات ب یم ران شامل آب، خاك، جنگل و مرتعیدر ا يد کشاورزیتول ۀین منابع پایتر مهم

ـ ، منـابع پا 1ستیط زیو مح يدار کشاورزیپا ۀتوسع ۀتیکم ياه یو بررس ـ ا یطـ یمح ۀی ـ ران در ی ر یک سـ ی
ن مطالعـات  یج همـ یگرفتار آمده است. نتـا  ینیزمریز یش از حد از منابع آبیب يبردار ژه بهرهیو به یبیتخر

ـ   يداریکشور دچار ناپا ۀیدرصد از منابع پا 60هد که د یم نشان ـ   هاسـت. ب ـ ا یطـور کل اول  ران در رتبـۀ ی
 یاهیـ ب پوشش گیششم تخر ۀو رتب یستیتنوع ز يسوم قهقرا ، رتبۀییزا ابانیدوم ب ش خاك، رتبۀیفرسا

  در جهان قرار دارد. 

   منابع آب.1.11
  خشک واقع شده است.  مهیخشک و ن ش از دو سوم آن) در منطقۀیدرصد از مساحت کشور (ب 85حدود

ـ متر است که حدود یلیم 250ساالنه در کشور  یساله) بارندگ 40متوسط بلندمدت ( وم متوسـط  سـ   کی
  ا است. یآس در جهان و کمتر از نصف آن در قارة یبارندگ

  
                                                        

  .1380هاي اجرایی کشور،  پایدار در بخش هاي توسعۀ استراتژي پایدار، مجموعۀ. کمیتۀ ملی توسعۀ 1

گندم
برنج48.6%
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  متریلیواحد: م 1384-92 یآب ياه لکل کشور در سا یزان بارندگیم .13جدول 

  سال
84-

1383  
85-

1384  
86-

1385  
87-

1386  
88-

1387  
89-

1388  
139-

1389  
139-

1390  
92-

1391  
متوسط 

  دوره
زان یم

 یبارندگ
  کل کشور

220  270  140  138  211  234  197  205  237  8/205  

  کشور یمأخذ: سازمان هواشناس
  

 طور متوسط ساالنه حدود  هب 1384-92 یآب ياه لسا یکل کشور ط یزان بارندگیم 13اساس جدول  بر
 متر در نوسان بوده است. یلیم 270تا  138ن یب متر بوده است کهیلیم 8/205

 
از منابع آب کشور  يو سهم بخش کشاورز یاستحصال، آب مصرف ر و قابلید پذیمتوسط بارش ساالنه، آب تجد .14جدول

 هر نفر) يازا (مترمکعب به
  400  مکعب)ارد متریلی(م زان متوسط بارش ساالنهیم
  139تا 130  مکعب)د متراریلیم( ریدپذیزان آب تجدیم
  126  مکعب)ارد متریلیقابل استحصال (مزان آب یم
  100  مکعب)ارد متریلی(م کشور یل آب مصرفک نزایم

  59  کشور (درصد) ین آب مصرفیدر تأم ینیر زمیسهم آب ز
  4/91  (درصد) کشور یاز آب مصرف يسهم بخش کشاورز

  34  درصد)( يدر بخش کشاورز ياریراندمان آب
  کالن آب و آبفایزي ر هرو، دفتر برنامیمأخذ: وزارت ن

  
 ران و یـ ت منـابع آب در ا یبـه وضـع   ینگـاه (، ياست جمهوریر يو نظارت راهبردیزي ر همعاونت برنام

    .)جهان
 70مکعـب اسـت کـه سـاالنه حـدود      ارد متریلیم 400ساله) کشور حدود  40مدت (متوسط بارش ساالنۀ بلند 

 از دسـترس خـارج   یسـطح  يهـا  هـرزآب و ا هـ  بالیر، سـ یق تبخیمکعب) از طرارد متریلیم 280درصد آن (
 ود.  ش یم
 70کـه حـدود    ین معنیران نامناسب و ناموزن است. بدیز در ایا نه شبار یو زمان یع مکانیعالوه توز به 

ـ درصـد جمع  50واقع شده اسـت کـه    یر در مناطقیدپذیدرصد کل آب تجد داده  يت را در خـود جـا  ی
ر آب را در یدپـذ یدرصد منابع تجد 30ند که تنها ا هپراکند یت در مناطقیگر جمعیدرصد د 50که  یحالدر
ود شـ  یم از دسترس خارج یرزراعیر در فصل غیدپذیدرصد منابع آب تجد 50گر ید يسوار دارند. ازیاخت

 است. یدسترس قابل یدرصد در فصل زراع 50و تنها 
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 رگـذار در  یتأثر عوامـل  یو سـا  یاهی، پوشش گیت بارندگیکشور با توجه به وضع ةدشوندیمنابع آب تجد
است.  سال در مترمکعب اردیلیم 139 تا 130 ، حدوديحجم نزوالت جو 

  است.ارد مترمکعب یلیم 126حدود ساالنه استحصال  قابلآب حجم 
 درصـد   59مکعب است که حدود ارد متریلیم 100طور متوسط حدود  هکشور ساالنه ب یزان آب مصرفیم

 ود.ش یم نیتأم ینیزمریآن از منابع آب ز
 ـ کـه ا  یحـال درصـد اسـت. در   4/91کشور  یاز آب مصرف يسهم بخش کشاورز ن یتـر  ن بخـش مهـم  ی

 درصد است.  34در آن تنها  ياریمنابع آب کشور است، راندمان آب ةکنند مصرف
 ـ  ياه هسفر ازکشور  یدرصد از کل آب مصرف 59نکه یگر با توجه به اید يسواز ـ یتـأم مینـی  ز رزی ود، شـ  ین م

 ند.  ک یل مین فشار را بر منابع آب کشور تحمیشتریب يد محصوالت کشاورزیتول يبرااز ین آب مورد نیتأم
  

 هر نفر) يازا ( مترمکعب به مختلفاي ه هدور یر کشور طیپذدیآب تجد سرانۀ .15جدول 
 1400برآورد 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330  سال

  آب ۀ سران
 1300 1500 1800 2000 2400 3800 5500 6300  ریدپذیتجد

  کالن آب و آبفایزي ر هرو، دفتر برنامیمأخذ: وزارت ن
  

 و  ینیشهرنشـ گسترش ، يکشاورز ۀتوسعت، یکشور، رشد جمع بودن متوسط حجم آب ساالنۀ با توجه به ثابت
ـ  .ر شـده اسـت  یدپـذ یآب تجد ۀسـران  یر موجب روند نزولیاخ ياه هده یطصنعت  آب  کـه سـرانۀ   يطـور  هب

 3800بـه حـدود    1340عـب در سـال   مکمتر 5500 بـه  1330مکعب در سال متر 6300ر کشور از یدپذیتجد
مترمکعـب در   1800، 1370مترمکعـب در   2000، 1360مترمکعب در سال  2400، 1350مترمکعب در سال 

 1400ود که در افق سـال  ش یی منیب شیافته است و پیکاهش  1390مکعب در سال متر 1500و  1380سال 
 مترمکعب برسد.   1300ر در کشور به حدود یدپذیآب تجد سرانۀ

 کشور به لحاظ برداشت آب  يها دشت 1362آب، از سال  ینیرزمیزاي ه هه از سفریرو یب يردارب هبا بهر
دشـت   291دشـت کشـور    609م شد. در حال حاضـر از  یمحدود و ممنوعه تقس يها به دو دسته دشت

 قرار دارند.  یط بحرانیدشت در شرا 62و  1ممنوعه
 سـطح آب زیرزمینـی بـیش از دو متـر کـاهش داشـته و در        1391 سالدر  دشت مرکزي کشور 70در

متر افـت کـرده    60تا  40مناطقی مانند کرمان، فارس، جهرم، نیریز و ورامین سطح آب زیرزمینی بین 

                                                        
حفـر چـاه جدیـد     ةها، اجاز د با توجه به افت سطح آب زیرزمینی در آننشو هایی که ممنوعه اعالم می در دشت .1

 .شده انجام پذیرد ها باید طبق قوانین تعیین شود و برداشت داده نمی
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افت سـطح  و  ارومیه شده ۀهزار هکتاري در دریاچ 400مساحت  شدن ر به کویرياتفاقی که منج است.
 است.در سال سانتیمتر  30تا  28زیرزمینی در این حوزه بین آب 

 ـ    يآب، کل بخش کشاورز ینیزمریز ياه هبحران سفر يروند تصاعد بـه چـالش    یرا از نظـر منـابع آب
ـ  ران در محدودةیت منابع آب ایوضع یجهان ياه صاساس شاخبر یطور کل هده است. بیکش ن تـنش  یب

 ود.ش یي مبند طبقه یو بحران آب یآب
 بـه آب   یزان دسترسیکشورها به لحاظ م ،1ت آبیریمد یلمللا نیب شده مؤسسۀ براساس مطالعات انجام

 "فاقـد کمبـود  "و  "يکمبـود اقتصـاد  "، "یکـ یزیکمبود ف"با  يبه سه گروه کشورهام 2025در سال 
ـ در اخت ی، آب کـاف يور ن راندمان و بهرهیبا باالتر یحت یکیزیبا کمبود ف يند. کشورهاا هم شدیتقس ار ی

 ن گروه قرار دارند. یران در ایجمله اجهان از يدرصد کشورها 25ندارند که حدود 

  منابع خاك .2.11
ـ لیم 37ون هکتـار وسـعت کشـور،    یلیم 164از  1391اساس گزارش مرکز آمار در سال بر آن  ون هکتـار ی

رد کـه  یگ یم د قراریتول خۀون هکتار در چریلیم 5/18ت منابع آب تنها یل محدودیدل کشت بوده که به قابل
ـ  ون هکتار بهیلیم 8ن مقدار حدود یاز ا ـ لیم 3/6و حـدود   یصورت آب ـ م و بقیـ صـورت د  ون هکتـار بـه  ی ه ی
 قرار دارند. يردارب هم مورد بهریو د یش آبیصورت آ به
 ـ دل از آن بـه  یعیدرصد است و هر ساله سطح وسـ  50-60 يردارب همورد بهر یاراض يرو هزان بهریم ل ی

 اند.م یم د خارجیتول از چرخۀش یآ
 100 يداریدر معرض ناپا يو باد یش آبیکشور در اثر فرسا یون هکتار اراضیلیم 164ون هکتار از یلیم 

ش یون هکتار در معـرض فرسـا  یلیم 20، یش آبیون هکتار در معرض فرسایلیم 75ن مقدار یاست. از ا
 قرار دارند.  یکیزیو ف ییایمیشاي ه بیر تخریون هکتار در معرض سایلیم 5و  يباد

 شسته  یش آبیدر اثر فرسا یون هکتار اراضیلیم 60ارد تن خاك از حدود یلیمش از دویدر حال حاضر ب
  ود.ش یم صورت رسوب از دسترس خارج و به

 اول جهان را دارد. ۀش خاك رتبیران از لحاظ فرسایا 

  ا و مراتع ه لجنگ. 3.11
 4ا با حدود ه لن سایا یون هکتار بوده که طیلیم 18سال گذشته حدود  40کشور در  ياه لمساحت جنگ

                                                        
  . 1388 ولی، مظاهري، مهدي، مهرجمال محمد ، سامانی،»در بخش کشاورزيوري آب  بهره«. گزارش 1
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ـ درصد مساحت کشور است. ا 6/7ده که حدود یون هکتار رسیلیم 2/14ون هکتار کاهش به حدود یلیم ن ی
درصد جنگـل نسـبت    25کمتر از  یبا مساحت يهر کشور یلمللا نیب يارهایمعاساس است که بر یدر حال

   است. یطیمح ستیت بحران زیدر موقع يت کل آن، کشوربه مساح
ـ لیم 90به  1352ون هکتار در سال یلیم 100سطح مراتع کشور از  و بـه   1380ون هکتـار در سـال   ی

سال، سـاالنه حـدود    40حدود حدود  ین طیاافته است. بنابریکاهش  1390ون هکتار در سال یلیم 7/84
ـ ده سال اخ یشده است و تنها طب یهزار هکتار از مراتع کشور تخر 382 هـزار هکتـار از    530ر سـاالنه  ی

   ب شده است.یمراتع تخر

 تطبیقی موضوع با کشورهاي منتخب ۀ. مقایس12

اشند. نـرخ  ب یم رانیمشابه ا یزان بارندگیکه از نظر مند ا هانتخاب شد یین موضوع کشورهایا یبررس يبرا
ن روزانـه  یزان پـروتئ یروزانه و م يانرژ زان عرضۀیغالت به واردات، م یزان وابستگیرشد ارزش افزوده، م

نشـان   16که در جدول ند ا هقرر گرفت یکشورها مورد بررس یقیتطب ۀسیمقا يکه برا ییاه صجمله شاخاز
 داده شده است. 

 ن جدول میانگین نرخ رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزي در ایران بعد از کشوریبراساس اطالعات ا 
  ه کمتر بوده است.یجان از بقیآذربا

 ن ضریب وابستگی غالت در ایـران بـه   یانگیبراساس اطالعات این جدول در بین کشورهاي منتخب م
جـان،  یدرصد بوده که کمتـر از کشـور ارمنسـتان، آذربا    3/25در حدود  2005-2011 ةواردات طی دور

قزاقستان، پاکسـتان و   يایران از کشورهااشد. با این حال این ضریب در ب یمغولستان، اردن و قبرس م
  هد.د یم افغانستان باالتر است که اهمیت واردات در تأمین امنیت غذایی کشور را نشان

 انـرژي غـذایی در روز بـا اسـتفاده از آمـار و اطالعـات سـایت         ۀسران در جدول مورد نظر میزان عرضۀ
جه به اطالعـات ایـن   ه شده است. با توارائ 2005-14اي ه لخواربار جهانی سازمان ملل متحد طی سا

شـده)   روزانه (با توجه به واردات انجـام مذکور از نظر تأمین انرژي  ةدور یطور متوسط ط جدول ایران به
  در بین کشورهاي منتخب بعد از کشور قزاقستان و اردن در باالترین رده بوده است.

 ران در یـ در ا 2005 -2011 ةدور یدر روز طـ ن یپـروتئ  ن عرضـۀ سـرانۀ  یانگیبراساس اطالعات جدول مذکور م
منتخـب   ير کشـورها یجان کمتـر و از سـا  یقزاقستان، ترکمنستان و آذربا يگرم بوده که از کشورها 3/84حدود 

  شتر است.  یب
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و  در روز، يانرژ ، عرضۀ سرانۀنرخ رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزي, ضریب وابستگی غالت به واردات .16جدول 
  از کشورهاي منطقه (درصد) ین در روز در برخیپروتئ ۀۀ سرانعرض

  نرخ رشد ارزش افزوده شرح
  متوسط دوره

2013 -2005  
 )1(درصد)*(

ضریب وابستگی 
  ةبه غالت طی دور

2011  -2005  
  )2(درصد)**(

 يانرژ ۀ سرانۀعرض
  ةدر روز طی دور

2011  -2005  
  )2(کیلوکالري)**(

ن یپروتئ عرضۀ سرانۀ
  ةدر روز طی دور

2011  -2005  
  )2(گرم)**(

6921820435557 افغانستان

5155827730817 ارمنستان

3898831244810 اردن

2225330775843 ایران

0938229460846 آذربایجان

343924101619 پاکستان

332331221936 قزاقستان

6558823848760 مغولستان

  قبرس


914 ---796

 --29034911---   ترکمنستان

  بانک جهانی، فائواي ه تمأخذ: سای
اي اخیر در سایت بانک جهانی، از اطالعـات  ه لدلیل عدم وجود آمار و اطالعات کشور جمهوري اسالمی ایران طی سا * به

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استفاده شده است. 
  سه ساله انتخاب شده است.اي ه همیانگین ضریب وابستگی واردات در طی دور ،انحرافات آمار ساالنه و منظور کاهش ** به

 ییت غذاین امنیمنتخب در جهت تأم يکشورها ییاجرااي ه تاسیس .13
ـ ا یـی اجرا ياه تاسیمنتخب و س يت موجود کشورهایوضع 17در جدول  ن کشـورها در جهـت تـأمین    ی

  ارائه شده است. ییغذا
  

  ییت غذاین امنیمتأ ين کشورها در راستایا ییاجرا يها استیمنتخب و س يت موجود کشورهایوضع .17جدول 
 نام کشور ییت غذاین امنیدر جهت تأم ییاجرااي ه تاسیس

 ل پرداخـت  یـ دل واردات گندم بهشده است و  يگندم در اردن آزادساز ياستثنا به ییواردات مواد غذا
 ود. ش یم نان توسط دولت کنترل ين رویسنگ ۀارانی
 بـه   یید مواد غذایتول يبرا یلمللا نیب يها سازماناي ه هیاز توص یکی ینیاستفاده از کشت فراسرزم

  ن کشور است.یا
 ا و عوارض ه همت، کاهش تعرفیقاي ه ل، کنتريمحصوالت کشاورز ات بر تجارتیکردن مالمحدود

ــدودیــــبــــر واردات، ممنوع یگمرکــــ ــال يهــــا صــــادرات، پرداخــــت تیت و محــ                                      یانتقــ
 اشند. ب یم در اردن ییت غذاین امنیتأم يگر اقدامات دولت برای) از دییو غذا ينقد يها (کمک

 اردن
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   .17جدول ادامۀ 
 نام کشور هاي اجرایی در جهت تأمین امنیت غذایی سیاست

 ی انجام اصالحات ارض 
 یس شرکتیسجان اقدام به تأین خصوص دولت آذربایا باال. در يمدرن و با تکنولوژ يکشاورز ۀتوسع 

هـا بـه    ل آنیـ الت و تحوآ نیهـا، ماشـ   کـش  فـۀ آن واردات کـود، بـذر، حشـره    یست کـه وظ نموده ا
 اشد. ب یم دکنندگانیتول

 به واردات غذا کاهش اتکا يبرا یتمرکز بر بازار داخل  
 ت یـ ل به امنیو ن یاستان يبخش کشاورز ۀتوسع ي) برا2008-2015مدت ( ک برنامۀ بلندی ياجرا

  ن بخشیدر اذاري گ هیو سرما يبخش کشاورز ۀش بودجیق افزایاز طر ییغذا
 يمحصوالت کشاورز ات بر تجارتیکردن مالمحدود  
 بر واردات یو عوارض گمرکا ه هکاهش تعرف  
 دیتولي ا هع نهادیل توزید از قبیت از تولیحما ياه هاعمال برنام   

 جانیآذربا

  یکردن تجارت بخش خصوصمت و محدودیکنترل ق  
 ییواردات مواد غذا یکاهش تعرفه و عوارض گمرک  
 ت صادرات یا محدودیت یممنوع 
 ریپذ بیبه اقشار آس ییو غذا ينقد يها و کمک یانتقال يها پرداخت  
 يکشاورزاي ه هع نهادیل توزید از قبیت از تولیحما ياه هاعمال برنام  

 پاکستان

 و  2001-2007مدت (دات غذا دو برنامۀ بلندبه وار یو کاهش وابستگ ییت غذایمنظور بهبود امن به
 ن کشور به اجرا درآمد. ی) درا2016-2007

 اند: د بودهیکر مورد تأیموارد زا ه هن برنامیدر ا  
 ۀ غذاعرض رةیت زنجیریمد  
 کاهش فقر  
 یهدفمند با مشارکت بخش خصوص يها ياستفاده از استراتژ   
 ییغذا ییبر بهبود خودکفا یمبن یینت غذایام  
 غذا) کنترل( تیرینظام مد یده غذا و شکل یمنیا  
 سالم  يه و غذایبه تغذرا مردم  یشدن موجبات دسترس ان که فراهمیبرنامۀ کاهش فقر روستای ياجرا

 سر نمود. یم

 مغولستان

 واردات گنـدم را حـذف کـرده اسـت. بـا       دولت افغانستان تعرفۀ 2008سال از  ییغذا یمنظور کاهش ناامن به
ت یـ امن يمـت گنـدم رو  یش قیش داشته اسـت و افـزا  یدرصد افزا 100ش از یب یمت گندم داخلیق این وجود

  ر داشته است.یشدت تأث هخانوارها ب ییغذا
 يها در قالب کمک یانتقالاي ه تپرداخ ییغذا یکاهش ناامن يگر اقدامات دولت افغانستان برایاز د 

 . ر بوده استیپذ بیبه اقشار آس ییو غذا ينقد

 افغانستان

  مأخذ: 
1. www.nato.int/cps/en/natolive/news_75464.htm, "Tackling desertification and food security risks in Jordan "  
2. www.azarbaijan.com/content_1771_en.htmml ,"Development of agriculture and food security" 
3. www.nato.int/docu/Review/2008, "What does the food crisis mean in Afghanistan?" 
4. www.irinnews.org/report, "pakistan-inflation-hits-food-security"  

5. www.worldvision-institut.de, "Mongolia facing food challenges" 
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  اه تیا و ظرفه تا، فرصه ش. چال14
  اه شچال .1.14

 ر گندم. ینظ يد محصوالت کشاورزیق تولیهنگام و دق به يفقدان نظام آمار  
 ینیسرزم يها تیل محدودیدل به ییب خودکفایر ضریناپذ کاهش اجتناب.  
 ژه آب.یو هه بیست و منابع پایط زیب محیل تخریدل به ینیسرزماي ه تیکاهش ظرف  
 م).یبه بارش (کشت د يد محصوالت کشاورزیو تول يبخش کشاورز یوابستگ  
 هینه و اختصاص منابع کمیاب آب و خاك به کشت محصوالت با ارزش بازاري پایین.  ب رالگوي کشت غی  
 بودن راندمان آبیاري. کمبود منابع آب و نازل 
 ـ خر ین مالیو مشکالت ناظر بر تأم ییت غذاین امنیمنظور تأم ضرورت روزافزون واردات به  ید خـارج ی

  و ریالی. يت منابع ارزیها و محدود میل تحریدل به یاساس يکاالها
 قانون محاسبات عمومی و تبعات تورمی آن. 62 ةتأمین مالی خرید خارجی کاالهاي اساسی خارج از ماد  
 یخارج ياه میل تحریدل به یاساس يد کاالهایخر فرایندتوجه حضور دولت در  ش قابلیافزا.  
 یتیملی کاالهاي اساسی به چند شرکت چندشدن خرید خارج متکی.  
 روشن و مشخص براي اصالح الگوي مصرف.اي ه هکاالهاي اساسی در کشور و فقدان برنامذاري گ تقیم  
 توجه خریدهاي تضمینی. قابلي ا هتبعات هزین  
 د روغن.یر تولینظ یمحصوالت اساس ید برخیتول يباال نۀیهز  

  اه تفرص .2.143
  ر قزاقستان.یه نظیهمسا يکشورها ینیفراسرزم يها تیاستفاده از ظرفامکان  
 یاساس يبه کاالها یخارج ياه میعدم شمول تحر.  
 ران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور با چند دهه سـال سـابقه   یا یدولت یموجود شرکت بازرگان یساختار دولت

  (صادرات و واردات) کاالهاي اساسی. تجارت ها به عرصۀ و امکان ورود آن یلمللا نیب يحضور در بازارها
 ـ خر ةایرانی فعـال در حـوز   یدولتریغ ياه توجود برخی شرک در کشـورهاي   یاساسـ  يد و فـروش کاالهـا  ی

  خارجی.
 و واگذاري آن بـه  ذاري گ تامکان خروج کاالهاي گوشت قرمز و گوشت سفید از مکانیزم دستوري قیم

  مربوطه.اي ه هاتحادی

  اه تیظرف .3.14
 ت یریو امکـان مـد   يبـه وزارت جهادکشـاورز   يد و تجـارت محصـوالت کشـاورز   یند تولیفرا يواگذار

  .يکشاورز يکاالها یمتمرکز تولید و تجارت خارج
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 ـ تول یواقعـ اي هـ  تمین قییمنظور تع ت بورس کاال بهیاز ظرفیري گ هامکان بهر ـ ی و عرضـه   یدات داخل
  .یمحصوالت خارج

 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی جهـت   33ماده اي ه تامکان استفاده از ظرفی
  جاي خرید تضمینی. هاعمال سیاست قیمت تضمینی ب

  . مسائل و موضوعات مهم  15
با تأکیـد بـر    يد محصوالت کشاورزیتول ییب خودکفایش ضریتغییر رویکرد جهت افزا .1.15
 اي سرزمینی و حفظ منابع پایهه تظرفی

کشور تحت لواي شعار  ۀچهارم و پنجم توسعه حاکی از فرسایش و تخریب منابع پای ۀبرناماي ه لروند سا
ـ  اي سـرزمینی  هـ  تخودکفایی بوده است. از این منظر یک تغییر گفتمان جدي و عمومی با توجه به ظرفی

ایی ز خودکفعنوان خط قرم دنبال شود و حفظ منابع طبیعی به کشور باید در مسیر خودکفایی و خوداتکایی
  نظر قرار گیرد.از محل تولید داخل مد

  کاالهاي اساسی و تأمین مالی تورمی آن یخرید خارج فرایندافزایش نقش دولت در  .2.15
گر نقش دولـت در امـر   ید يسوها از مید تحریسو و تشد کیه ازیل منابع پایل تحلیدل ر بهیاخ ياه لسا یط

ـ مین مـالی خر این در حـالی اسـت کـه تـأ    افته است. یش یافزا یاساس يکاالها ید خارجیخر  ید خـارج ی
ـ دال رد کـه بـه  یذپ یم انجام يبانک مرکز يق خطوط اعتباریعمدتاً از طر یاساس يکاالها ل مختلـف از  ی

و عـدم  ازي سـ  هذخیـر اي هـ  ههمچون اختالل در برنام یهنگام نبوده و تبعات ، بهیخارج يها میجمله تحر
 ین مـال یمن نحوة تـأ یناسب را به همراه داشته است. ضمن آنکه اهاي م خرید در زمانیزي ر هامکان برنام

اینکـه  ود. بـا وجـود   شـ  یم زیپولی و تورم در کشور ن موجب افزایش پایۀ ینگیش حجم نقدیق افزایاز طر
قـانون هدفمنـدکردن    يمطابق سـنوات قبـل از اجـرا    یاساس يکاالها ید خارجیخر ین مالیمچنانچه تأ

ن یرد مشکالت موجود در ایقانون محاسبات عمومی انجام پذ 62ة چارچوب ماد در 1389در سال ا ه هارانی
ـ اي ه هنیوان به کاهش هرت یم نه مرتفع خواهد شد که از آن جملهیزم  ین مـال یمأدموراژ اشاره نمود. لذا ت
 یتـرین راهبـرد اصـل    از مهم یقانون محاسبات عموم 62 ةدر چارچوب ماد یاساس يکاالها ید خارجیخر

  باید مورد توجه قرار گیرد. است که

 لمللی محصوالت کشاورزيا نعدم حضور کشور در بازارهاي بی .3.15

ن نیازهـاي  یاز تـأم  یتـوجه  نکه بخش قابلیجمله آب و با توجه به اۀ کشور ازیبا توجه به کاهش منابع پا
و ...) بوده  یدام ياه ه، نهادیروغناي ه هل گندم، برنج، دانی(از قب یدات زراعیغذایی در کشور منوط به تول
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اشد، ب یاي سرزمینی مقدور نمه تو کاهش ظرفی یت منابع آبیل محدودیدل ن بخش بهیدات ایتول ۀو توسع
ـ جامعـه و تول  یمصـرف  يازهـا ین نیش عملکرد در واحد سطح، شکاف بیدر صورت عدم افزا دات بخـش  ی

از رو به رشد یاز ن یتوجه مواجه خواهد شد و بخش قابل يشتریش بیهاي آینده با افزا سال یط يکشاورز
ـ یب شین جهت پین گردد. از ایست از محل واردات تأمیاب یم ریناگز ییمواد غذا ـ ن ود کشـور طـی   شـ  یی م

مواجـه شـود. لـذا     ییش واردات مـواد غـذا  یدلیل رشد جمعیت و کاهش منابع پایه با افزا هاي آتی به لسا
  رد.ید مورد توجه قرار گیبا ید خارجیخر يو تنوع در مباد یاساس يکاالها یلمللا نیب يحضور در بازارها

  مدي آنآي و ناکارا هد تضمینی و ابعاد هزینیاعمال سیاست خر .4.15
جمله ضرورت از يمشکالت متعدد يود که داراش یدر کشور اجرا م ینید تضمیاست خریدر حال حاضر س

ـ خرید محصول، باالمورد نیاز براي درصد نقدینگی  100تأمین  اي تبعـی خریـد، ضـرورت    هـ  هبودن هزین
ـ دنبال دارد. ا تا زمان فروش محصول و ... را به پرداخت ضرر و زیان ناشی از فساد محصول در انبار ن در ی

مت کشف شده در بورس کاال یلتفاوت قا هدلیل آنکه مشمول ماب هب ینیمت تضمیاست که سیاست ق یحال
اجراي سیاسـت   فرایندی چون تحمیل حداقل بار مالی به دولت در یود، مزایاش یم ینید تضمیمت خریو ق

کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزي از طریق معامالت بورس کـاالي ایـران،    يحمایتی، کمک به ارتقا
 ةگسـترد  ۀامکان تأمین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، ایجاد شبک

در چـارچوب   ینیمـت تضـم  یاست قیس يرسانی براي محصوالت کشاورزي را به همراه دارد. لذا اجرابازار
باید مـورد توجـه    ینید تضمیخر يجا هوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی ب ن افزایش بهرهقانو 33 ةماد

  اشد.ب یم مین منابع مالیترین الزامات اجرایی آن تأ قرار گیرد. از مهم

 کاالهاي اساسیذاري گ تقیم .5.15
تولیـد و سـوددهی مسـتقیم     فراینـد کاالهاي اساسی عاملی اصلی بـراي اخـتالل در   ذاري گ تاساساً قیم

براي کاهش ایی ه دها باید حاوي رویکر گذاري اشد. سیاستب یم محصوالت کشاورزي در بازارهاي کاالیی
  اساسی باشد.  کاالهاي و مداخالت دولت در زمینۀذاري گ تلمقدور قیما یقیمت حت

  ازي س هاي ذخیره ههزین .6.15
 جـاد یفروش و ... ا ةهنگام، عدم امکان صادرات، عدم اجاز هانبار، خرید ناباي ه هنیل هزیدل بها ه هنین هزیا
ـ  یشرکت بازرگـان  ياست که چنانچه امکان تجارت ( واردات و صادرات) برا ین در حالیود. اش یم  یدولت
مذکور، نسبت به صادرات آن اقدام خواهد نمود و  يکاالها يخ انقضایشدن تار کیا باشد، با نزدیران مهیا

 يشـرکت مـذکور در راسـتا    ر اساسنامۀییافت. لذا تغیکاهش خواهد  يادیتا حد ز يازس هریذخاي ه هنیهز
  اشد.ب یم کیدمورد تأازي س هریذخاي ه هنیآن و کاهش هزازي س يتجار
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  کشورمحدودیت منابع پایه در داخل . 7.15
سو و روند رو به رشـد جمعیـت و نیازهـاي غـذایی کشـور       یکبا توجه به روند کاهشی منابع پایۀ کشور از

هـا   گذاري نیازهاي اساسی کشور از داخل ممکن نخواهد بود. از این منظر سیاست لیۀعمالً امکان تأمین ک
لمللی جهت تـأمین  ا نو بیي ا هاي محیط منطقه تاستفاده از ظرفی ةباید متضمن الگوي مناسبی براي نحو

  در این راستا کشت فراسرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد. ارائه نماید.  نیازهاي غذایی کشور

  عدم وجود مکانیزم آماري دقیق .8.15
ـ دل در کشـور بـه   ییت غـذا ین امنیاز مشکالت موجود در خصوص تأم یبرخ ل نبـود اطالعـات جـامع و    ی

ن یدر خصوص تـأم  يا هدیجاد مشکالت عدیاشد که باعث اب یم آمار و اطالعاتبودن  ينگام و برآورده هب
ـ در کشور با یاساس يش کاالهایپا جاد سامانۀیرو ا نیاردد. ازگ یم در کشور ییت غذایامن د مـورد توجـه   ی

  اساسی:  يش کاالهایپا جاد سامانۀیرد. در صورت ایقرار گ
 فرایندر و اختالل در یخواهد بود و از تأخ ینیب شیپ از قبل قابل یاساس ين کاالهایتأم يبرا یمنابع مال 

  خواهد شد.  يرین کاالها جلوگیا ین مالیتأم
     وجود اطالعات جامع و همگن از تولید، مصرف، صادرات، واردات، موجودي، ذخـایر و وضـعیت تـأمین

فـراهم و ثبـات بـازار     در خصـوص تنظـیم بـازار را   یـزي  ر هاعتبار واردات کاالهاي اساسی امکان برنام
  ن خواهد کرد.یدر کشور را تأم ییت غذایکاالهاي اساسی و امن

 ـ ، نظـام رهگ یاساسـ  يش کاالهایپا وجود سامانۀ کاالهـا را میسـر و بـا ایجـاد شـفافیت امکـان        يری
  هد. د یم ارزي را به حداقل ممکن کاهشاي ه تیري از رانگ هبهر

 اي مالی، تجـاري و تولیـدي در کشـور را    ه تبین سیاسپایش کاالهاي اساسی امکان همسویی  ۀسامان
فراهم و از طریق تقویت نظام مدیریت اطالعات اقتصـادي ظرفیـت دولـت بـراي اعمـال سیاسـت را       

  هد. د یافزایش م
منظور افزایش ضریب امنیت غذایی در کشـور اسـتفاده از    االشاره به طور کلی با توجه به موارد فوق هب

، یاساس يکاالها ید خارجیخر ین مالیم، تأییمواد غذا یلمللا نیب يدر بازارها، حضور ینیکشت فراسرزم
ـ     و هقانون افزایش بهر 33 ةاجراي ماد جـاي   هري بخش کشاورزي مبنی بـر جـایگزینی قیمـت تضـمینی ب

باید مـورد   یاساس يش کاالهایپا ۀجاد سامانیو اازي س هذخیراي ه هسیاست خرید تضمینی، کاهش هزین
  یرد.توجه قرار گ

  منابع
  .کشی ایران انجمن صنفی صنایع روغن
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  .انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران
  پنجم توسعه، وزارت جهاد کشاورزي. در برنامۀ پیشنهادي کشاورزي و منابع طبیعی بستۀ

  هاي ملی و نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  حساب
بنـایی معاونـت   ردفتـر مطالعـات زی  ). 1392(آزمایی آمار و تبیین وضـع موجـود بخـش کشـاورزي،      راست

 .هاي اسالمی بنایی مرکز پژوهشرهاي تولیدي و امور زی پژوهش
  .سازمان هواشناسی کشور

  امور دام کشور آمده از شرکت پشتیبانی دست هآماري شرکت بازرگانی دولتی ایران و اطالعات ب ۀسالنام
  .بانک جهانیسایت 

  .سایت فائو
امنیت غذایی کشور، ارزیابی خوداتکایی کشاورزي و غذایی ایران با نگاهی به وضـعیت تغذیـه و   «گزارش 

، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزي ایـران، بهـار    »)1368 -91مصرف مواد غذایی در جامعه (
  .1388تا سال  و 1392

  ریزي کشور.  ، سازمان مدیریت و برنامه4ج هارم توسعه، چ توسعه در برنامۀ اسناد ملی ۀمجموع
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درآمدهاي نفتی بر ارزش صادرات بخش  بررسی تأثیر تکانۀ
  کشاورزي ایران

  ***ادر ی، شاهین وهاب**بد ، محمدرضا ارسالن*منصوره صادقی

  چکیده  
اشد. ب یري مو هاقتصاد مقاومتی اقتصادي است که با تکیه بر منابع داخلی و نیروي انسانی با حداکثر بهر

اما با توجـه بـه اینکـه     ،واند صادر شودت یبا توجه به نیاز کشور مدر بخش کشاورزي مازاد تولید حاصله 
واند موجب تغییـر  ت یدرآمدهاي نفتی م به درآمدهاي نفتی وابسته است هرگونه تغییر و تکانۀ کشورمان
اي نفتی ه هاي کشاورزي گردد. در این تحقیق با مطالعه بر عوامل مؤثر بر تکانه حذاري طرگ هدر سرمای

، نتایج حاصل از (VAR)رداري ب حتوضیرآورد مدل با استفاده از روش خودیرنفتی پس از ببر صادرات غ
دت تـأثیر منفـی بـر ارزش صـادرات     مـ  همنفی درآمدهاي نفتـی در کوتـا   ۀاشند: یک تکانب یاین قرار م

 ورطـ  هذارد. در بلندمدت، تأثیر این تکانه بر ارزش صادرات کشاورزي خنثی خواهد بود. بگ یکشاورزي م
ولـی نسـبتاً    ،کلی تأثیر تکانه درآمدهاي نفتی در بلندمدت بر مجموع ارزش صادرات کشـاورزي مثبـت  

  ردد. گ یضعیف ارزیابی م
    VARدرآمد نفتی، ارزش صادرات کشاورزي، روش  :اه هواژکلید

  مقدمه  
تعـداد   ا بر صادرات یک کاال (یـا ه تحال توسعه، اتکاي درآمد دول یکی از مشکالت اساسی کشورهاي در

ـ  باین روند آسـی  ۀوجود چنین وضعیتی و ادام 1اشد.ب یمحدودي از کاالها) م ذیري اقتصـاد را روزافـزون   پ
ـ   ۀیزي توسعر هنموده و برنام لـذا اقتصـاددانان اعمـال قـوانین و      2ازد؛سـ  یاقتصادي را با مشکل مواجـه م

صورت وابسـتگی   این امر در ایران به 3ند.ا هاي مناسب اقتصادي جهت رفع این بحران را ضروري دانسته تسیاس
 )1390 یـاوري و همکـاران،  ( وضـوح نمایـان اسـت.    به صـادرات نفـت و محصـوالت نفتـی بـه     درآمد دولت 
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گونه نوسـان در قیمـت   شدید به درآمدهاي نفتی است و هر اقتصاد ایران نیز وابستگی ۀرین مشخصت ممه
ـ  )1383(همـان؛ شـاکري،    ،ی خواهد شدجمله کاهش درآمدهاي صادراتی ازنفت موجب بروز مشکالت ذا ل

منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهاي نفتی، یکی از اهـداف   امروزه رشد صادرات غیرنفتی به
(یـاوري و   .مهم اقتصادي تلقی شده و به همین جهت همـواره مـورد توجـه مجـامع علمـی بـوده اسـت       

اقتصـادي کشـورها همـواره     رشـد و توسـعۀ   غیرنفتـی و نقـش آن در   اهمیت صادرات )1390همکاران، 
محصولی و ایجـاد تنـوع    یرد. رهایی از اقتصاد تکگ یعنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار م به

 حـال توسـعه   اي کشـورهاي در ه تکاالهاي کشاورزي از ضرور ور خاص توسعۀط هدر اقالم صادراتی و ب
  )Khan and Knight, 1988- Babiker et al, 2000- 1383(همان؛ شاکري،  جمله ایران است.از

 & Goldstein( اشـد. ب یباتی درآمد صادرات مث یحال توسعه ب یکی دیگر از مشکالت کشورهاي در

Khan, 1978( باتی در درآمدهاي دولت را نیز به همراه ث یباتی در درآمدهاي صادراتی، بث یور طبیعی بط هب
   )1391(شکري،  ي اثر خواهد گذاشت.ا هاي توسعه هو تکمیل پروژ اي اقتصاديه يیزر هداشته و بر برنام

در این طرح پژوهشی، صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش کشاورزي از دیدگاه درآمدهاي نفتی مـورد  
) و 2003( 1یرد. متغیرهاي مورد استفاده در این پژوهش به پیروي از مدل شارماگ یمطالعه و بررسی قرار م

ند از: ارزش صادرات محصوالت کشاورزي، درآمد نفتی ایـران، نـرخ ارز   ا ت) عبار2000( 2چیت و همکاران
 ةصـورت سـري زمـانی و از بـاز     ا بهه هذاري مستقیم خارجی، دادگ هحقیقی، تولید ناخالص جهانی و سرمای

  ود.  ش یتحلیل م VAR3یري از مدل گ هند که نتایج تحقیق با بهرا هدر نظر گرفته شد 1390-1357
اي جهانی در قبال خرید نفت ایران و اینکه نوسـان قیمـت   ه متوجه به شرایط کنونی کشور و تحریبا 

نفت همواره درآمدهاي دولت و بودجه و در نتیجه تمامی متغیرهاي کالن اقتصادي را تحـت تـأثیر قـرار    
لندمـدت راه  واند در بت یتأکید هرچه بیشتر روي صادرات غیرنفتی م )1390، همکارانیاوري و ( هد،د یم

ثمر واقع گردد. هدف اصـلی ایـن مطالعـه     ا و در جهت خودکفایی بیشتر کشور مثمره مفت از تحریر نبرو
ـ    ۀبررسی تأثیر تکان اشـد. نتـایج   ب یدرآمدهاي نفتی بر ارزش صادراتی محصوالت کشـاورزي در ایـران م

دت موجـب افـزایش ارزش   مـ  همنفی نـرخ ارز حقیقـی در کوتـا    ۀیک تکان .1اشد: ب یتحقیق از این قرار م
ـ   4ود. این تکانه در بلندمدت اثري بر ارزش صادرات کشـاورزي نـدارد.  ش یصادرات کشاورزي م  ۀاثـر تکان

GDP5  ـ    مـ  هجهان بر ارزش صادرات کشاورزي در کوتـا  ود. تکانـۀ شـ  یدت و بلندمـدت مثبـت ارزیـابی م

                                                        
1. Sharma, 2003.  2. Chit et al, 2008. 
 

3. Vector Autoregression  
مدت، مربوط به عدم برقراري شرط  صادرات کشاورزي در کوتاه. تأثیر مثبت یک تکانۀ منفی نرخ ارز حقیقی بر ارزش 4

  ).1390باشد. براي مطالعات بیشتر به این منابع مراجعه شود: زارع ( مارشال لرنر در بخش کشاورزي ایران می
5. gross domestic product.   
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ــا FDI1ذاري مســتقیم خــارجی گــ هســرمای ــ هدر کوت ــر ارزش صــادرات کشــاورزي  م ــأثیر منفــی ب   دت ت
ـ  هواند در کوتات یردد. یک شوك منفی درآمد نفتی مگ یأثیر مت یه در بلندمدت بر آن بک یدرحال 2دارد، دت م

همچنین شوك درآمدهاي نفتی همانند شوك نـرخ   3بر ارزش صادرات کشاورزي تأثیر منفی داشته باشد.
  دت اثري بر ارزش متغیر صادرات کشاورزي نخواهد گذاشت.در افق زمانی بلندم FDIارز حقیقی و 

  . مرور ادبیات موضوع 1
  ود.  ش یدر این بخش مبانی نظري و مطالعات تجربی موضوع مرور م

  . مبانی نظري 1.1
قطعی  ۀتاکنون پژوهشگران در خصوص بررسی نوسانات درآمد صادرات و عوامل مؤثر بر آن به یک نتیج

نـد از:  ا تا عبـار هـ  نرین آت هعدم حصول به چنین اجماعی دالیل متفاوتی دارد که عمد ند.ا هو پایدار نرسید
اررفته در مطالعات متفاوت بوده است که این موضـوع احتمـاالً در   ک هباتی صادرات بث یاوالً، نوع شاخص ب

ورد اسـتفاده  اي زمانی که در این مطالعات مـ ه هثانیاً، دور )Coppock, 1977( اشد.ب ینتایج حاصله مؤثر م
 .ا قـرار گرفتـه اسـت   هـ  هقرار گرفته است، متفاوت بوده و نتایج، بـه احتمـال زیـاد تحـت تـأثیر ایـن دور      

)Massell, 1964 (صورت  به حال توسعه را اي مربوط به کشورهاي دره هثالثاً، برخی از این مطالعات، داد
آوردن نتایج متفـاوت دور از انتظـار    ستد هلذا ب ).1970(همان،  ،ندا هاي مقطعی مورد بررسی قرار داده هداد

باتی درآمد صادرات، سه عامل مطرح شـده اسـت. اول،   ث ینخواهد بود. در بررسی علل ساختاري مؤثر در ب
 و سـوم، درجـۀ   5تمرکـز کـاالیی   دوم، درجۀ 4وابستگی کشور به صدور کاالهاي اساسی و مواد خام اولیه،

   ). 1391(شکري  تمرکز جغرافیایی.
ذاري کرد. اختالف موجود، بین نیروهاي بلندمدت که گ هاختالفات را پای ۀ) روش مقایس1964( 6ماسل

  اشد. ب یانحرافات از روند هستند م ةنندک صدت که در واقع مشخم هاشند و نیروهاي کوتاب یروند م ةنندک نتعیی
باتی درآمد صادراتی و تعریف ث یدرآمد دائمی فریدمن، به تحلیل ب ز نظریۀبا استفاده ا 7)1979نادسن (

ـ    ینیب شزودگذر و پی ي) اعتقاد دارد که اجزا1979. نادسن (پرداختآن  بـاتی  ث ینشده در درآمـد، معـادل ب
                                                        

1. foreign direct investment. 

سمت بخش کشاورزي  پذیرد نه تنها به در ایران صورت می ها سوي خارجیهایی که از گذاري . یعنی سرمایه2
هاي موجود در بخش کشاورزي را نیز از این  ها، سرمایه وري بیشتر سایر بخش دهی بهره بلکه با عالمت ،روند نمی

   سازند. بخش خارج می
   مراجعه فرمایید. 26. به زیرنویس 3

4. commodities and raw materials. 5. commodity concentration. 

 

6. Massell.  7. Knudsen 
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ـ    ث یاست. در واقع نااطمینانی در درآمد صادراتی، همان ب نـداز،  ا سباتی درآمد صادراتی بـوده کـه مفهـوم پ
  هد. د یریز تحت تأثیر قرار مگ کذاري و همچنین رشد درآمد را از طریق رفتارهاي ریسگ هسرمای

ستنباط کـرد کـه در اغلـب    وان ات یباتی صورت گرفته، مث یاي به صایی که در مورد شاخه یاز بررس
ت، باتی صـادرا ث یباتی، تعریف شده است. ادبیات مربوط به بث یصورت ب مباحث، هرگونه انحراف از روند به

ذاري، زمانی که درآمدها از گ هباتی در مشکالت داخلی اقتصاد، مثل فشارهاي تورمی و سرمایث یبه اثرات ب
ـ      ش یروند منحرف م نـوان  ع هوند، متمرکز شده است. حال این انحرافات چـه مثبـت باشـد و چـه منفـی، ب

بـاتی  ث یآماري موجود، ب دلیل سهولت محاسبه و اطالعات هباتی تلقی شده است. در ادبیات کاربردي بث یب
  صورت انحراف از روند تعریف شده است.  به

ـ  یباتی درآمد صادرات مـ ث یگرفته در مورد عوامل مؤثر بر ب ازجمله تحقیقات صورت وان بـه تحقیـق   ت
که بـا ارائـه    طوري هند، بک ی) اشاره کرد. وي مشکل اصلی صادرات را طرف عرضه معرفی م1970ماسل (

درست اسـت  یک مدل تار عنکبوتی سعی در تبیین نظرات خویش دارد. مدل ماسل بیشتر در کشورهایی 
ا در هـ  تهـد کـه بـا نوسـان قیمـ     د یها را تشکیل م صادرات غیرنفتی آن که محصوالت کشاورزي عمدة

  یرد. گ یشدت تحت تأثیر قرار م اي صادراتی نیز بهه ددت درآمم هکوتا
گیر  نفت مانند سایر کشورهاي مشابه، گریبان ولید و صادرکنندةنوان یک کشور تع هایران نیز باقتصاد 

اشد. وابستگی باالي درآمدهاي صادراتی کشور بـه درآمـدهاي   ب یصادرات خود م مسائل خاصی در مقولۀ
و  اي اقتصـادي هـ  هاي نفـت، برنامـ  هـ  تگونه تغییر در قیماز صادرات نفت سبب شده است که هرحاصل 

  عمرانی کشور را با اختالل مواجه ساخته و در نتیجه روند رشد اقتصادي کشور را کند سازد. 

  . معرفی مدل تحقیق و روش تخمین  2
   1جهت وصول به هدف پژوهش، از مدلی به فرم زیر بهره خواهیم گرفت:

t t t t tNoexa Oil Wgdp FDI Rexch u     1 2 3 4  
Noexa  ،ارزش صادرات محصوالت کشاورزيRexch ز حقیقی مؤثر، نرخ ارWgdp    تولیـد ناخـالص

درآمد ارزي صادرات نفت در ایران  Oilذاري مستقیم خارجی و گ هسرمای FDIداخلی جهان (بجز ایران) و 
 2010) تـا  1357( 1978صورت سري زمانی ساالنه از سال  هاشد. آمار و اطالعات مربوط به متغیرها بب یم
استخراج شده  2مرکزي ایران، مرکز آمار ایران، بانک جهانی)، از بانک اطالعات سري زمانی بانک 1390(

                                                        
باشد که تنها عامل درآمدهاي  . شکل ترکیبی این مدل براساس نظریات موجود در ادبیات موضوعی صادرات می1

  باشد. ) می2008) و چیت و همکاران (2003نفتی بدان اضافه شده است. همچنین این مدل برگرفته از مدل شارما (
2. WDI.  
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ـ  نرگرسـیو اشد. براي تخمـین مـدل خود  ب یا به میلیون دالر مه هداد که ارزش همۀ طوري هاست، ب رداري ب
(VAR)  استفاده شده است. تجزیه و تحلیلVAR   اي هـ  میک ابزار اساسی براي بررسی پویـایی سیسـت

اي سنجی ساختاري، امکان ه لو مد VARروي ارتباط بین  حقیقات برت )simes, 1980( اقتصادي است.
مشـاهده   اي قابـل ه ها را بر داده كنین بررسی اثرات پویاي این شوچماي ساختاري و هه كشناسایی شو

  میسر ساخته است. 

  . تخمین مدل و نتایج  3
ـ ۀ ، وقف1جه به جدول با تو 1ود.ش یمدل با استفاده از معیار شوارتز بیزین تعیین م ۀ بهینۀمرتب مـدل،   ۀبهین
اي هـ  شهندگی پارامترهاي الگو اهمیـت رو د ح، ضرایب و درصد توضیVARاشد. در تحلیل نتایج ب یدو م
ا ابزار بسـیار متـداول و   ه هبررسی تکان VARي را ندارد، لذا در تجزیه و تحلیل متداول الگوي ا همعادل تک

 VARلعمـل حاصـل از تخمـین مـدل     ا سمرحله، توابع عکود؛ بنابراین در این ش یارزشمندي محسوب م
  یرد. گ یمورد تحلیل قرار م

  
  براي صادرات کشاورزي VARمدل ۀ بهینۀ تعیین تعداد وقف .1جدول 

  تعداد وقفه (SBC)شوارتز بیزین ة مقدار آمار
20.4782  0  
4.8937  1  
18.4471-  2  
0.9466  3  

  محاسبات محقق :مأخذ
  

باشد. نمودار الف واکـنش ارزش صـادرات    بیانگر ارزش صادرات کشاورزي می Noexدر نمودار الف، 
یک انحراف معیار بـراي ده دوره   اندازة را به شده از طرف سایر متغیرهااي وارده کشاورزي نسبت به تکانه

تولید ناخالص داخلی جهان بر صادرات کشاورزي نیز کامالً بـا تئـوري سـازگار     هد. تأثیر تکانۀد نشان می
ارزش صـادرات کشـاورزي    مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر که در کوتاه طوري هالف) ب -1باشد (نمودار  می

ود. از شـ  تولید ناخالص داخلی جهان تا چهار دوره موجب افزایش ارزش صادرات کشاورزي می دارد. تکانۀ
شـود و درآمـدهاي حاصـل از صـادرات ایـن بخـش کـاهش         چهارم تا پنجم از اثر شوك کاسته می ورةد

                                                        
شود، با توجه به  بیزین می آزادي بیشتري به شوارتز ۀدادن درج که معیار آکاییک منجر به ازدست. از آنجا 1

   شود. مشاهدات آماري معیار شوارتز بیزین براي انتخاب وقفه بهینه استفاده می  محدودیت
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گیرد و این روند در  پنجم به بعد دوباره ارزش صادرات کشاورزي روند صعودي به خود می ابد. از دورةی می
کـنش ارزش  ب وا -1بلندمدت همچنان ادامه خواهد داشت و به سطح روند ثابت برنخواهد گشت. نمودار 

کـه مشـاهده   طور دهـد. همـان   منفی نرخ ارز حقیقی نشان مـی  را به تکانۀصادرات محصوالت کشاورزي 
اول بـه   ر صادرات کشاورزي ندارد و از دورةاول تأثیري ب ةمنفی نرخ ارز حقیقی در دور ود یک تکانۀش می

یر تـا چهـار دوره همچنـان    دهد که این تأث بعد صادرات کشاورزي پاسخ مثبتی به شوك نرخ ارز نشان می
بـه سـطح    مـدت یابد و در بلند چهارم به بعد ارزش صادرات کشاورزي کاهش می اند و از دورةم مثبت می

توان  خوانی با مبانی نظري واکنش صادرات کشاورزي را میمگردد. دلیل این عدم ه روند ثابت خود بازمی
   )1390(زارع،  دانست. در عدم برقراري شرط مارشال لرنر در بخش کشاورزي ایران

  

  
  لعمل ارزش صادرات کاالهاي کشاورزي به سایر متغیرها ا سعک .1نمودار 

  محاسبات محقق مأخذ:

  
منفی درآمـدهاي نفتـی    ۀپی واکنش به تکانج، متغیر ارزش صادرات کشاورزي در -1براساس نمودار 

یرد. این رونـد تـا سـه دوره    گ یخود ماشد، روند نزولی به ب یکه متغیر اصلی مورد بررسی در این تحقیق م
ردد. بـا کـاهش درآمـدهاي    گ یهمچنان باعث کاهش درآمدهاي حاصله از صادرات تولیدات کشاورزي م

ود ارزش پول ملی کاهش یابد. بـا  ش یابد و کمبود ارز باعث می یارز در داخل کشور کاهش م ۀنفتی، عرض



  91                بررسی تأثیر تکانۀ درآمدهاي نفتی بر ارزش صادرات بخش کشاورزي ایران

در نتیجـه ارزش صـادرات بایـد افـزایش یابـد کـه       ا، صادرات و ه يي و براساس تئورا هوقوع چنین حادث
اشد. که دلیل این امر را نیز باید در عدم برقـراري  ب یاي تحقیق منطبق بر تئوري و مبانی نظري نمه هیافت

ود متغیـر ارزش صـادرات   شـ  یکه مشاهده مطور همان (همان) جو کرد.و شرط مارشال لرنر در ایران جست
که پس از گذشت شش دوره دوباره به سطح روند  طوري عودي دارد؛ بهز سه دوره، رفتار صکشاورزي پس ا

درآمدهاي نفتی در بلندمدت تأثیري بر ارزش صادرات کشاورزي  ردد. بدین ترتیب تکانۀگ یثابت خود بازم
  واند عنوان گردد. ت ینخواهد داشت که دلیل رفتار این متغیر عدم توجه کافی به بخش کشاورزي م

اول تأثیري بر درآمدهاي حاصل از  ةذاري مستقیم خارجی در دورگ هک شوك سرماید ی -1در نمودار 
سـوم   که تا دورة طوري هود بش یم ظاهر مک ماول ک ندارد. تأثیر این شوك پس از دورة صادرات کشاورزي

 کـاهش درآمـد ناشـی از جریـان سـرمایۀ      ردد. ایـن گ یمنجر به کاهش درآمدهاي صادراتی این بخش م
ایی صـورت  هـ  شذاري خـارجی در بخـ  گـ  هاشـد. سـرمای  ب یاي اقتصادي کشور مـ ه شایر بخخارجی به س

جریـان سـرمایۀ خـارجی     ا داشته باشـد کـه  ه شذیرد که سودآوري نسبی بیشتري نسبت به سایر بخپ یم
ا (مثل کشـاورزي)  ه شاي داخلی از سایر بخه هسمت بخش خاص، عالمتی مناسب براي جریان سرمای به
ـ       اشد. از دورةب یمذکور مسمت بخش  به یـرد تـا در   گ یسوم به بعد این رونـد حالـت صـعودي بـه خـود م

دلیـل   این واکنش صـعودي بـه   ردد.گ یبلندمدت و پس از هشت دوره دوباره به سطح روند ثابت خود بازم
ه روند نزولی) و نیاز اقتصاد ب ةآمدن کمبود در بخش کشاورزي پس از سه دوروجود هخوردن تعادل (ب برهم

  اشد.  ب یافزایش م

  . نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادات سیاستی  4
هدف اصلی این مقاله برآورد تأثیر نوسانات درآمدهاي نفتی ایران بر ارزش صادرات غیرنفتی بـه تفکیـک   

بـا اسـتفاده از نمـودار توابـع      VARاشد. در ایـن راسـتا بعـد از بـرآورد مـدل      ب یبخش کشاورزي کشور م
شده از متغیرهاي مدل بر متغیرهاي صادرات غیرنفتی مورد تحلیـل قـرار   اي وارده هتکان لعمل آنی،ا سعک

  اشد:  ب یمتغیرهاي مورد بررسی به تفسیر ذیل مۀ لعمل آنی تکانا سگرفت. توابع عک
نرخ  ۀاي متفاوتی نسبت به تکانه شالف ارزش صادرات محصوالت کشاورزي واکن -1در نمودارهاي 
یجه با توجه به اینکه اکثر صادرات غیرنفتی ایران متشـکل از محصـوالت کشـاورزي    ارز نشان داده در نت

دادن صـادرات غیرنفتـی در ایـران سیاسـت     اي نرخ ارز براي تحـت تـأثیر قـرار   ه تاشد، اعمال سیاسب یم
  مناسبی نخواهد بود.  

اي هـ  شاکنمثبت تولید ناخالص داخلی جهان و ۀدرآمدهاي حاصل از صادرات کشاورزي در برابر تکان
تولیـد   کـه صـادرات کشـاورزي در برابـر تکانـۀ     هند؛ با این تفاوت د یهتی از خود نشان مج میکسان و ه
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هد. در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهاي د یناخالص داخلی واکنش شدیدتري از خود نشان م
ـ        دلیـل آن  ردد کـه  گـ  یخارجی موجب پیشرفت بیشـتر ارزش صـادرات کشـاورزي نسـبت بـه صـنعت م

  اشد.  ب یي خارجی ما هواسط بودن صنایع ایران به مواد اولیۀ وابسته
ذاري مستقیم خارجی در بلندمدت تأثیري بر ارزش صادرات کشاورزي ندارد گ هبا توجه به اینکه سرمای

ود. اصـوالً  شـ  یگرفته در ایران وارد بخش کشـاورزي نمـ   اي صورته يذارگ هوان نتیجه گرفت سرمایت یم
باشـد؛ در   ود که کشور هدف مزیت نسبی در آن بخش داشتهش یذاري خارجی در بخشی انجام مگ هسرمای

ا که بستر مناسـبی هـم در کشـور    ه شسري از بخ باید سعی شود در یککشور  نتیجه براي رشد و توسعۀ
اي هـ  تبراي آن وجود دارد (نظیر بخش کشاورزي)، مزیت نسبی ایجاد شود و همچنین بـا بهبـود سیاسـ   

  اي خارجی در راستاي آبادانی هرچه بیشتر کشور گام برداشت. ه هرجی و جذب سرمایخا
 اري بر تولید ناخالص داخلی داشته اسـت. د یدر ایران متغیر درآمدهاي نفتی همواره تأثیر مثبت و معن

لـذا  که اقتصاد ایران تا حدود زیادي وابسته به نفت اسـت،  با توجه به این )1388آزاد، بهبودي و متفکر(
، طبیعی است که افزایش درآمدهاي نفتی در بلندمدت تأثیر مثبت بر ارزش صادرات غیرنفتی داشته باشـد 

ادي نیـز گـردد. بـا توجـه بـه      واند عالوه بر تورم باعـث رشـد اقتصـ   ت یکه افزایش درآمدهاي دولت مچرا
متغیر سبب تأثیر منفی بر بودن بسیاري از متغیرهاي کالن اقتصادي به درآمد نفت، نااطمینانی این  وابسته

اي توسعه ه هاي کالن اقتصادي در برنامه تود. در نتیجه باید سیاسش یاین متغیرها و صادرات غیرنفتی م
ي باشد که از این وابستگی دولت به درآمدهاي نفتی کاسته شود تا نوسان درآمدهاي نفتـی تـأثیر   ا هگون هب

  کمتري بر متغیرهاي کالن اقتصادي داشته باشد. 
) در حد سهم صادرات کشاورزي کشور نسبت به کل صادرات کشور (در مقایسه با کشورهاي صنعتی

مقایسه با کشورهاي صنعتی نیسـت. صـادرات غیرنفتـی ایـران، بـا حجـم عظـیم         پایینی قرار دارد و قابل
رکرد اصلی اي انجام شده نتوانسته است بازدهی الزم را کسب کند و به جایگاه واقعی و کاه يذارگ هسرمای

خود نزدیک شود. شناخت علل عدم رشد صادرات غیرنفتی در ایران مستلزم شناخت دقیق روند تحـوالت  
صنعتی و کشاورزي کشور و تجزیه و تحلیل ساختار صنایع ایران در گذشته و حال است؛ در ایـن صـورت   

با مطالعه روي تجارب  جایگاه و نقش اصلی صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد. همچنین
ها، خواهیم توانست موانع و مشکالت صـادرات   سایر کشورها و بررسی عملکرد رشد صادرات غیرنفتی آن

هـا   ري شناسایی نماییم و با استفاده از تجـارب دیگـر ملـل در رفـع آن    ت قصورت دقی هغیرنفتی ایران را ب
  ر عمل نماییم.  ت قموف
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  عملیاتی غلتان در نظام اقتصادي منعطفیزي ر هبودج
 *محمد صفاکیش

  دهیچک
مبناي  یزي برر هکشور، لزوم بودج ةنوان چارچوب اقتصادي آیندع هشدن اقتصاد مقاومتی ب پس از مطرح

ـ  اصول این چارچوب نیز بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از آنجا که لیـل وجـود   د هاقتصاد مقاومتی، ب
حتـی در   ،پایـه اسـت   صرف بهینه، اقتصادي منعطف و درونتنوع درآمدي دولت و با پیروي از الگوي م

یـزي  ر هند. بایسـتی ضـمن نیـل بـه بودجـ     ک یرشد و پویایی جامعه را فراهم مۀ شرایط تحریم نیز زمین
در صورت تحمیل هرگونه شـوك بـه سیسـتم    عملیاتی، از وابستگی به درآمدهاي نفتی رهایی یابیم تا 

ـ   ذاري بـراي  گـ  هاي سـرمای جـ  هاقتصادي مجبور به اجحاف در حق آیندگان با مصرف سهم نفت آنـان ب
ملـی نشـویم. در ایـن نوشـتار ضـمن       عمرانی و یا کاهش سهم صندوق توسـعۀ ایشان، کاهش بودجه 

بـه روش   1357-1387 ةدرآمد دولت در دورنوان منبع ع ها به تتحلیل موارد فوق به نتایج بررسی مالیا
SUR یزي کشور در حال حاضر بایسـتی چگونـه بـا سـاختار     ر هکه سیستم بودج نمود. پرداخته و تبیین

  نظام اقتصاد مقاومتی مرتبط گردد؟
عملیاتی، اقتصاد مقاومتی، درآمد یزي ر همقاومتی، بودجیزي ر همنعطف، بودجیزي ر هبودج :اه هواژکلید

  مالیاتی

 مقدمه  
است براي ه هداشتن دخل و خرج دولت و ایجاد توازن میان درآمدها و هزین معناي نگه هبودجه در حقیقت ب

ا و مخارج غیرضروري در بودجـه کشـور را شناسـایی و در سـطح     ه هتحقق اقتصاد مقاومتی بایستی هزین
ـ  وسیعی کاهش داد و از این طریق منابع محدود ارزي که از صادرات نفت و کا سـت  د هالهاي غیرنفتـی ب

عملیاتی مبناي یزي ر هعقالیی منطبق با این چارچوب مورد استفاده قرار گیرند. بودجـ  ور علمیط هیند بآ یم
را ارائـه نمـوده تـا براسـاس     خـود  ۀ اي توسـع ه هاي مختلف برنامه همدیریت توسعه بوده که در آن دستگا

نوان یکی از اصول اقتصـاد  ع هدرآمدي ب .خود اخذ نمایند ۀبندي اعتبار الزم را براي سازمان مربوط اولویت
ذیري و افـزایش تـوان بهبـود سیسـتم اقتصـادي کشـور پـس از دریافـت         پ بمقاومتی جهت کاهش آسی

فراوان، گستردگی بازار رزمینی توجه به تنوع اقلیم منابع زی در کشور ما با .اشدب یاي شدید مطرح مه هتکان
                                                        

* safakish@gmail.com 
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ی در صـورت  لمللا نبیۀ کرده، مقدار و رتب ، نیروي انسانی مستعد تحصیلداخل کشورۀ مالحظ مصرف قابل
  به فرصت تبدیل نمود. توان  میاجراي کامل و صحیح این سیستم بسیاري از تهدیدات موجود را 

 

 مبانی نظري تحقیق .1
  عملیاتییزي ر هتعریف بودج .1.1
ـ  اما ،دارد متفاوتی وجود تعاریف عملیاتی ۀبودج براي شـده،   اي انجـام هـ  شپـژوه  براسـاس  کلـی  ورطـ  هب
 ارزیـابی  نتـایج  ا وه هبرنام اهداف، به دستیابی نظورم همنابع ب تخصیص براي روشی عملیاتی،یزي ر هبودج

 اثـربخش  و اکـار  نحـوي  بـه  قالـب برنامـه   در نظـر  مورد اهداف به بودجه روش منابع این در است. شده

 اضـافه یـزي  ر هسنتی بودجـه بودجـ   ابعاد به اثربخشی و جویی عوامل صرفه بارتیع هب ابد.ی یتخصیص م

 ا وهـ  ياسـتراتژ  سنجش، قابل اهداف وانت یرا م عملیاتییزي ر هبودج کلیدي سه عنصر بنابراین، ود.ش یم

  .دانست عملیاتی ايه هبرنام

 آن مزایاي اهداف و عملیاتی،یزي ر هبودج .1.2
ـ  ارائـه  يا هبرنامـ ۀ بودجـ  نیـز  و متداولیزي ر همورد بودج در توضیحاتی ابتدا ادامه، در  درك تـا  ودشـ  یم

 سازمان اعتبارات هر آن در که است يا هبودج یا سنتی متداولۀ بودج باشد. رت نآسا عملیاتییزي ر هبودج

ـ  ماهیت و نوع این روش در ردد.گ یم مشخص هزینه و مواد فصول تفکیک به دولتی مشـخص   اهـ  ههزین
 .ودش ینم مشخص فعالیت باشد یا برنامه کدام اجراي یا کدام هدف براي هزینه هر اینکه اما ،ودش یم

ـ  کنتـرل  توانایی ابهام و عدم سادگی، دلیل به روش این  و قبـل  ايهـ  لبـا سـا   مقایسـه  در اهـ  ههزین
 اه تدول وظایف روزافزون افزایش با اما ،است بوده استفاده مورد بیشتر بر، اي هزینهه هداد کردن مشخص
 .ندارد کاربردي و داده دست را از خود اهمیت اجتماعی و اقتصادي در امور

بـاالتر   طبقـات  بـه  يا هبرنامـ ۀ که بودجـ  تفاوت این با اما است عملیاتیۀ بودج شبیه يا هبرنامۀ بودج
 مخارج دقیقۀ محاسب است بدون ممکن بودجه نوع این تنظیم در .ودش یم مربوط اه نسازما راتبم هسلسل

 نظر از کل در .کرد ینیب شپی دولت مالی کلی براساس سیاست فقط را اه ههزین دولتی، فعالیتاز  واحد هر

ـ  آسـان  را مجلـس  ویـزي  ر هاجرایی برنام دستگاه مقامات بررسی ي کارا هبرنامۀ بودج ماهیت  نـد و ک یم

  .ندک یم ارائه برنامه سطح اررفته درک هب منابع از آمده ستد هب و نتایج اجرایی دستگاه عملکرد از تصویري
 وجـوه  میـزان  میـان ۀ کـه رابطـ   اسـت  سـاالنه ۀ بودجـ  همـراه  به ساالنهۀ برنام یک عملیاتیۀ بودج

یزي ر هبودج این نوع هد.د یم نشان را برنامه آن از اجراي آمده ستد هب نتایج با برنامه هر یافته به تخصیص
سـاختن   آگـاه  بـا  را اجرایـی  ايهـ  هي دسـتگا ا هبودجـ  ايهـ  تدرخواس ارزیابی گیرندگان در تصمیم توانایی
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 اهـداف  بـه  رسـیدن  کـه بـراي   اییهـ  هبرنام یا برنامه هر نتایجة بهتر دربار اطالعات به گیرندگان تصمیم

 نیاز غیرمستقیم مورد و مستقیم ايه تفعالی بودجه تمامی نوع این هد.د یم افزایش وندر یار مک هب مشترکی

 .یردگ یم بردر را اه تفعالیۀ هزین از دقیقیتخمین  همچنین و برنامه در
 و تخصـیص  در خصوص عاقالنه تصمیمات اتخاذ به رساندن یاري عملیاتییزي ر هبودج نهایی هدف

زمـان   طـی  در را دسـتگاه  انتظـار  قابـل  که نتـایج  است سنجش قابل براساس پیامدهاي دولت منابع تعهد
 در اتخـاذ تصـمیم   جهـت  صحیح مبنايۀ ارائ ي نظیرا هویژ اهداف عملیاتییزي ر هبودج .ندک یم منعکس

 پاسـخگویی  بـراي  مبناییۀ برنامه، ارائ عملکرد نتایج و بودجه بین ایجاد ارتباط منابع، تخصیص خصوص

 که اییه شو چال لمسائ رینت ممه رويیري گ مفرایند تصمی تمرکز کشور، منابع از استفاده در قبال بیشتر

 فوایـد  .است مستمر بهبود مبناي بر مدیریت عملکرد براي اییه قمشوۀ ارائ و مواجه است آن با دستگاه

ـ  اجـراي  اقتصادي،یزي ر هبراي برنام يا هوسیل نوانع هب بودجه در آن که عملیاتییزي ر هبودج و  اهـ  هبرنام
 :ودش یموارد م این شامل است عملکرد مدیریت

 ارتبـاط  دولت کالن و وظایف اه تموریمأ و اه هدستگا اقدامات ا وه تفعالی خروجی میان نظام این در .1

 .ودش یبرقرار م روشنی
 .ودش یم مدیریت و یريگ هآن انداز اثرات میزان و کشور اقتصاد روي ا بره هدستگا اقدامات و اه تفعالی پیامد .2
 در شـده  ارائـه  و خـدمات  کاالها کیفیت ارزیابی و یريگ هاي اندازه صشاخ قالب در اه یخروج تعریف .3

 .ودش یم انجام خصوصی در بخش آنچه با مقایسه
 .عملکرد ارزیابی ايه منظا و شفاف عملکردي ايه صشاخة دربرگیرند .4
 .مربوط ايه تمجازا و اه شپادا همراه باالتر به سطح در پاسخگوییة دربرگیرند .5
 ]5[ .ذاردگ یم ثیربودجه تأ نتایج روي که تصمیماتی در قبال مدیران ذیرساختنپ تمسئولی .6

 عملیاتییزي ر هبودج تحقق .3.1
 :است اقدامات این مستلزم انجام عملیاتییزي ر هبودج تحقق

 ).انداز بلندمدت چشم( آرمانی اهداف تحقق در راستاي سنجش قابل و کمیذاري گ فهد .1
 .اهداف رسیدن به براي گوناگون ايه هشیو تعیین .2
 .اهداف بندي اولویت .3
ـ  تعریف و بندي طبقه .4 ـ هـ  هبرنام  و اسـتراتژیک  اهـداف  در قالـب  سـازمانی  واحـدهاي  ايهـ  تا، فعالی

 .اي سازمانیه تماموری
 بـا  فعالیـت  انجـام  محل جغرافیـایی  و کیفیت با متناسب اه تفعالی ا وه هبرنامة شد تمام قیمت تعیین .5

 .مربوط ايه هاز شیو استفاده
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ة شد تمام قیمت و اه تکمی ا،ه هتعیین برنام براساس عملیاتی، و رویکرد هدفمند با بودجهۀ الیح تنظیم .6
 .خدمات

 کـه  سـازمانی  تـرین واحـدهاي   کوچـک  بـین  بودجه قوانین مذکور در ارقام چارچوب در منابع توزیع .7

 .انجام فعالیت جغرافیایی محل و کیفیت ،با کمیت مناسب هستند، اه تفعالی و اه هبرنامة دهند انجام
 و اه هبرنام انجام براي واحدهاي عملیاتی مدیران با باالتر مدیران مدیریتی میان ايه هنام تفاهم تنظیم .8

 .شده تمام قیمت ا براساسه تفعالی
 و مـالی  اداري، انجـام اصـالحات   و فراینـدها  تـدوین  براي مدیران مجري به الزم اختیارات اعطاي .9

 .شده تمام قیمت متناسب با شده، تعیین اهداف تحقق نظورم هب استخدامی
 فرایند کنترل ايج همحصول ب و نتیجه کنترل رویکرد با ارزیابی عملکرد و نظارتی ايه منظا تعریف .10

 .وظایف انجام
 .نامه تفاهم در شده تعیین اهداف میزان تحقق با متناسب منابع تخصیص .11
 تنظیم براي تصمیم و اتخاذ استراتژیک و آرمانی اهداف با و انطباق عملکردي ايه شگزار دریافت .12

 .بعدي ايه هبرنام

 بندي بودجه اصالحات روند. 1.4

 زمـانی  بـه  نویسـی  کـار بودجـه   آغاز یعنی آمد. وجود به اي پارلمانیه تحکوم پیدایش از بعدیزي ر هبودج

 بـر امـوال   مردم نظارت مسلم حق و نویسی ا، بودجهه تدول ساختار اصالح یا و با دگرگونی که رددگ یبرم

ـ  شـد.  ها دایـر  نمایندگان آن توسط دولتی ايه ههزین درآمدها و کنترل صورت به عمومی  بخـش  و،ر نازای

 بـه یـزي  ر هو بودجـ  بودجه دارد. اختصاص کشور آن و خرج دخل چگونگی به کشور هر از قوانین مهمی

ایجـاد   دولـت،  ايه هبرنام و اهداف براي اجراي منابع تخصیص و درآمدها برآورد ینیب شپی نظیر نیازهایی
 وصـول  بـر  نظـارت  و و کنترل دولت ايه هبرنام و اهداف تحقق دقیق بر نظارت و ارزیابی براي يا هزمین

 تکامـل  بـا  بودجه همگام مفهوم هد.د یم پاسخ کشور امورة ادار در دولت، ايه ههزین و چگونگی درآمدها

ـ اوا در يبند بودجه اصالحات یافته است. تکامل و تغییر دولت، وظایف شدنرت هپیچید و اه تدول  ل قـرن ی

 کنتـرل  اعمال ای و یدموکراس رویپ ياه تحکوم یحسابده توان شینظور افزام هب عمدتاً يالدیم نوزدهم

ـ مال را از خود توجه جیتدر به ذارانگنقانو د وش یم اعمال یپادشاه شبه ياه میرژ ر درتشیب  بـه  يبنـد  اتی

یـۀ  ته درپـی  کـه  بـود  کشوري اولین ریکب يایتانیبر کشور ساختند. معطوف یعموم ياه هنیهز صیتخص
 ییجـو  صـرفه  و یانضـباط مـال   شرایط، آن در برآمد. دولت یمال ییپاسخگو توان شیافزا يبرا یچارچوب

 و يحسـابدار  فیوظـا  آن از بعـد  بود. دستگاه مرکزي توسط شده اعالم ياه لرعایت دستورالعم مستلزم
 .شدند ارک همشغول ب منظور نیبد یخاص ياه هو دستگا شد داده صیتشخ يضرور یحسابرس
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 بـه  مربـوط  امـور  یت تمـام یمسئول افت.ی توسعه يرتشیب تمرکزۀ درج با يفرانسویزي ر هبودج نظام

 واحـد ة عهـد بر مقـررات  و ضـوابط یۀ ته و میرمستقیو غ میمستق ياه ییراهنما ،ی، بازرسيزیمم نظارت،

نهایـت   درو  دولـت  داخل در يمرکز یدستگاه مال یک ایجاد باعث فوق ياه منظاۀ بود. توسع داري خزانه
 دش یم یمشکالت بروز منجر به يمرکز دستگاه یک در امور هرچندکه تمرکز شد. دولت یمال خدمات رشد
 وجود یک دسـتگاه  بود. ییاجرا ياه هدستگا در یت مالیریمدۀ توسع و رشد از آن جلوگیري نیرت ممه که

در  آن از بعـد  و امریکا در 1920ۀ اوایل ده در گرفت. قرار الؤس مورد ور جديط هب پرقدرت یمال يمرکز
 تفـویض ننده ک فاي مصره هدستگا به بیشتري اختیارات مشکل فوق، از جلوگیري براي انگلستان کشور

مشکل  با مواجهه يبرا شد. يدیمشکالت جد مجموعۀ به منجر 1930ۀ ده ياه لسا ياقتصاد رکود .شد
 دوگانـه ۀ بودج نظام جادیجهت ا در ،يا هیسرماۀ بودج یک جادیهدف ا با یاصالحات بودجه، تراز يبرقرار

 ساختار در ییر بسزایثتأ يا هیسرماۀ بودج جادیا ک شدند.یتفک يا هیسرما و يجار ياه هنیهز آمد و عمل به

از  یکـی  توسـعه،  حـال  در يدر کشـورها  يا هیسـرما ۀ بودجـ  جادیا .گذاشت يان متمادیسال يبرا بودجه
ة دور در يا هیسـرما  ياه هوجوه پروژ از استفاده امکان آن که داد، رییرا تغ دولتۀ بودج یاساس ياه یژگیو

 یـک  از ور خودکـار ط هب وجوه که هستند ییاه منظا يکشورها دارا از یبعض بود. سال یک از شتریزمانی ب

 .است استفاده پروژه قابل ياجرا طول در وجوه نیا و ودش یمنتقل م گرید سال به سال
 يسو به شتریب توجه ،یصنعت يکشورها در داشت. زیمتما وجهدو  1950 ۀده در يا هبودج اصالحات

 یعـامل  نـوان ع هبودجه ب توسعه، حال در يکشورها در هک یدرحال شد. معطوف یقانون ياه لکاهش کنتر
 یمـال  ياهـ  هدسـتگا  نیب ينهاد ياه ترساندن تفاو حداقل به و توسعه ياه هدرآوردن برنام حرکت به يبرا

 تینها در یقانون ياه لکنتر کاهش .گرفت قرار کیدتأ مورد یافته، سازمان يزیر هبرنام ياه هدستگا و یسنت
 و ییوجـ  هصرف( بودجه یسنت ابعاد به يدیجد بعد نظام نیا .شد یاتیعمل يزیر هبودج نظام جادیا منجر به

 .کرد اضافه )ییکارا
منـابع   از دیمفة استفاد با ییود. کاراش یم لئقا زیتما یاثربخش و ییکارا نیب یاتیعمل يبند بودجه نظام

ـ عمل يبند بودجه در است. مرتبط عملکرد با ،یاثربخش هک یدرحال دارد، ارتباط ـ عمل يبنـد  طبقـه  یاتی  اتی

 آن يبنـد  نهیروش هز در و بوده رت لسه بودجه یابیوند، ارزش یم انیب رت فشفا اه فهد که است ينحو به

 ونیسیکم بار نخستینرا  یاتیعمل يبند بودجه از استفاده .ردیگ یم قرار نظر ستاده مورد و نهاده نیب ارتباط

ـ امن قانونیۀ اصالح در مریکااة کنگر شنهاد،ین پیا به پاسخ در کرد. شنهادیپ 1949سال  در هوور اول  تی
 کرد. هیتوص 1949سال  یمل

 يحسابدار ياه شقانون رو چارچوب در بعد سال در رد.یگ استفاده قرار مورد ارتش در یاتیعملۀ بودج
 از مریکـا ا در 1950سال  از نظام نیا بیترت نیبد .شد یالزام فدرال دولت در روش نیا بودجه استفاده از

 يا هچارچوب مجموع نیهم در دفاع وزارت و آغاز شد اه تیفعال از هریک يبرا واحدۀ نیهزۀ محاسب قیطر
  ]4[ .بود یدولت خدمات یتمام در استفاده قابل که کرد شنهادیرا پ دیجد ياه يبند طبقه از
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 در ایرانیزي ر هبودج .2
  رانیایزي ر هبودج فرایند .1.2

ـ کارشناسـان رونـد ته   از ياریاست. بس یرادات اساسیمشکالت و ا يران دارایدر ایزي ر هساختار بودج ه، ی
ـ با ا،هـ  ناز آکدام که در پس هر يفرایند انند.د یی مار طوالنیآن را بس يب و اجراین، تصویتدو د شـاهد  ی
ـ آ یم رونیب بین روند و پس از تصویچه که از اآن بود. سرانجام آن ۀیاول يمبنا در یاساس یراتییتغ د، آن ی
ن نوع یز ایگر نیدي ا هعد بودند. آن را نوشته یکارشناس یبررسا ه هست که کارشناسان پس از ماین يزیچ

 شـنهاد کردنـد.  یصـفر را پ  يبـر مبنـا   يبنـد  بودجـه سـرانجام   اننـد و د ینمـ  را مناسب کشور يبند بودجه
اي هـ  هدسـتگا اي ه تیات و فعالینسبت به آن گروه از عمل يترشیب ینیب صفر با واقع يبر مبنایزي ر هبودج
ـ چه ااگر گرد.ن یم بار آورند را به يج پرثمرتریشده و نتاجا وانند جابهت یم که ییاجرا یـزي  ر هن روش بودجـ ی
کار بردن آن  د، ارزش بهیآ یم دست ن روش بهیکه از ا یج مطلوبینتا ودش یم اما گفته ،ده استیچیار پیبس

ـ ا .را دارد  مهـم آن اي هـ  هاز مشخصـ  یکـ یبودجـه دارد و   يد بـر کـل تقاضـا   یـ ن روش تمرکـز و تاک ی

انتخـاب   حـق  ياعتبار ن شقوق مختلفیهد که بد یم ن امکان رایزان ایر است و به بودجه يریپذ انعطاف
د یـ ت جدیـ ک فعالیم خود را همانند ید و قدیجداي ه هاساس هر سازمان، برنام نیاداشته باشند. در واقع بر

ـ در ا هاسـت.  و تحول در سـازمان  يبر نوساز ین روش مبتنیاساس ا .هدد یم قرار یابیمورد ارز ن روش ی
مسـتمر اسـت کـه ارکـان و      يفراینـد  يبند ود. بودجهش ین مییگر تعیکدیت اهداف نسبت به یاولو ۀدرج

ـ بودجه از ته ین وجه تشابه مراحل اساسیگر شباهت دارند، ایکدی با باًیکشورها تقرر شتیعناصر آن در ب ه ی
ـ   یکیود به لحاظ هدف ش یم ن مراحل اعمالیکه در اایی ه شآن است. رو ياجرا م تایو تنظ  یبـوده، ول

 .کندش فرق یممکن است کم و با ه نگرفتن آکار ت بهیفیک
 ینـی ب شپـی نـده  یآة دور ينه را برایدرآمد و هز يم بودجه، نخست برآوردهایتنظ يبرا عموماًا ه تدول

 ۀشـده، بودجـ   يآور اطالعات و مفروضـات جمـع   باا ه نق آین برآوردها و تطبیسپس از مجموع ا، نندک یم
ا هـ  ننند. آک یم اجرا آماده يدار، برا تیب مراجع صالحیو پس از تصو نندک یم میه و تنظیرا ته يشنهادیپ

جـه  ینت یبررسـ  صورت ندند و عمل نظارت بهب یم کار بودجه به يحسن اجرا ير الزم را برایتداب وا ه شرو
بودجه از چهـار   .شود يریمشکالت جلوگ ل و بروزئله از برخورد مساین وسیرد تا به ایگ یم ات انجامیعمل

ـ نامي ا هکل بودجیحله را سن چهار مریود که در مجموع اش یم لیمرحله تشک ـ ا، انـد  دهی ن چهـار مرحلـه   ی
  :عبارتند از

 .)يشنهادیپ ۀشنهاد بودجه (بودجیم و پیه و تنظیته .1
 .)مصوب ۀب بودجه (بودجیتصو .2
 .)يایتخص ۀبودجه (بودج ياجرا .3
 .)غ بودجهینظارت و کنترل بودجه (تفر .4



  101                ریزي عملیاتی غلتان در نظام اقتصادي منعطف بودجه

ساالنه که  ۀم بودجیتنظ دولت در یکلاي ه تاسیس وا ه فشنهاد بودجه، هدیم و پیه و تنظیته ۀمرحل در
اي ه هدستگا یجمهور به تمام سیئر يسوبودجه از ق بخش نامهیود، از طرش یم میاقتصاد تنظ يتوسط شورا

شده  نییتع یمش خود را در قالب اهداف و خطة ندیک سال آی ۀ، بودجیدولتاي ه هود. دستگاش یم ابالغ یدولت
ت و یرینند. سازمان مدک یم شنهادیم و پیکشور تنظیزي ر هت و برنامیریسازمان مدت دستورالعمل یبا رعا و

 ۀشده، بودج ینیب شپی يزان درآمدهایو ما ه تیبه اولو الزم و با توجهاي ه یکشور پس از بررسیزي ر هبرنام
 يشورا به یبررس يکل کشور منظور و برا ۀبودج ۀحیل الزم در الیپس از انجام تعد را یدولتاي ه هدستگا

د در ییأقرار داده و پس از ت یمورد بررس را ۀبودج ۀحیران الیت وزئیند. هک یم میران تسلیت وزئیاقتصاد و ه
م بودجه ضـمن گـزارش   یجمهور هنگام تقد سیئند. رک یم میتقد یاسالم يبه مجلس شورا یمهلت قانون

ب بودجه نظارت یتصو ۀمرحل در .ساندر یم ندگان مجلسیدولت را به اطالع نمااي ه هبرنام ، رئوسیمشروح
ه در سال یمجر ةقواي ه تیو فعالا ه حطر ا،ه هبرنام یتمام يکه حاو یعمومۀ مقننه بر بودج ةقو یدگیو رس

قـرار گرفتـه و    یمختلـف مجلـس مـورد بررسـ    اي ه نویسیبودجه در کم ۀحیال .ردیگ یم است انجام یآت
 .را برعهده دارد یینها یدگیت رسیولئمس یق اصلیون تلفیسیکم

، یاصـل  سـت، بلکـه منظـور   یب اعـداد و ارقـام ن  ین است که هدف، تصـو ین مرحله ایمهم در ا ۀنکت
و... همـراه اسـت و    یاجتمـاع  ،يهات اقتصـاد یدولت است که با توجاي ه هو برناما ه تاسیبه س یدگیرس
 .افته استی یصورت اعداد و ارقام تجل به

ـ  ر منـابع یود که جهت وصول درآمدها و ساش یم را شامل یمراحل یبودجه تمام ياجرا ن اعتبـار  یمأت
 يود. اجـرا ش یم به مورد اجرا گذاشته گرید شده و مصوب ازطرف ینیب شپیطرف و مصرف اعتبارات  کیاز

گر، وصـول درآمـدها و پرداخـت    ید یعبارت در بودجه مصوب و به شده ینیب شپیبودجه، شامل تحقق ارقام 
ـ ین طبق قوانیبه مقاصد و اهداف مع لین يبراا ه هنیهز بودجـه   اجـرا،  ۀن و مقررات مربوط است. در مرحل

ـ ن ترتیاست. به ا يگرید یمراحل فرع يخود دارا ـ اي هـ  هبودجـه، دسـتگا   ب کـه پـس از ابـالغ   ی  یدولت
مبادلـه  یزي ر هت و برنامیریم و با سازمان مدیتنظي ا هنام مصرف اعتبارات مصوب، موافقت يند براا موظف
ـ ا ه فو انطباق آن با هد ییات اجرایجهت صحت عمل نظارت بر بودجه از کنند.  ینقـش مهمـ  ا هـ  هو برنام
ـ مقننه به دولت محـول شـده اسـت. با    ةاست که از طرف قو یتیمورأچون بودجه م دارد، از  ينحـو  بـه  دی
ـ توسـط د  کـه مجلـس در آغـاز    یابد. نظارتی یت آگاهیمورأن میانجام ا یدرست طـور   سـبات بـه  وان محای

ن منظور یا یپهد درد یم م انجامیصورت مستق بودجه به غیبه گزارش تفر یدگیم و سپس با رسیرمستقیغ
ـ را پد یو نظارت پارلمان ییقضا هم نظارت ياست که رو ـ  دی ـ گـر دسـتگاه دولـت ن   ید ازطـرف  ورد.آ یم ز ی

ـ  یم ش صورتیاعضا توسطچه در درونش و ابد که آنینان ید اطمیکه دارد با یسبب وسعت فراوان به رد یذپ
ـ و عمل ينظارت ادار ز لزومیاج نین احتیبرنامه است. ااي ه فدر جهت هد ـ   یاتی ت خـودش بـر   را کـه دول

 ]4[ .ازدس یم مطرح دارد عهده خودش و بر کارکنانش به
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 ایران عملیاتی دریزي ر هبودج مراحل سیر .2.2
زمان  در ایران تاریخۀ بودج اولین .ددرگ یبرم مشروطیت زمان به ایران بودجه در طلب و خواهی پاسخۀ سابق

احکـام   در 1380سـال   از شد. تقدیم مجلس و تهیهذاري گنقانو دومة دور در ش1289الدوله  صنیع وزارت
 است شدهیزي ر هبودج اصالح نظام براي الزم اقدامات انجام به دولت مکلف ساالنهۀ بودج قوانین در مندرج

 اسـتقرار  جهت در .است عملیاتی روش به بودجه و تنظیم تهیه اصالح، این اساسی از محورهاي یکی که

 .کرد پیدا اساسی تغییرات بعد به  81 سال بودجۀ ي ازا هبودج ايه يبند طبقه مالی دولت آمارهاي سیستم
 گذشته ايه لساۀ بودج در مفهوم آن از متفاوت هزینۀ و درآمد مانندیزي ر هبودج اساسی مفاهیم هک اي هونگ هب

 و اه یدارای واگذاري فروش و از حاصل وجوه شامل که اي گذشتهه لسا برخالف 81ۀ بودج در درآمد .شد
 ارزش که دولتی بود بخش دادوستدهاي از دسته شامل آن د، صرفاًش یم معادن و گاز، قبیل نفت ا ازه هسرمای

ـ  واگـذاري  عنوان تحت سرمایهو  اه یدارای فروش از حاصل وجوه اد ود یم افزایش را خالص اي هـ  یدارای
 در که دش یم اطالق اییه تانواع پرداخ به گذشته در که هم هزینه مفهوم .بود بندي شده ي طبقها هسرمای

بخش  دادوستدهاي از دسته آن حال حاضر د، درش یم انجام کمک، عنوان یا تحت تعهد ازاي در نفع ذي وجه
 و ثابت دارایی ساخت و بابت خرید ايه تپرداخ نتیجه در .هدد یکاهش م را خالص ارزش که است دولتی

 144 و 138مواد  استناد به .ودش یم منظور يا هسرمای تملک دارایی عنوان تحت هزینه جاي به موجودي انبار

 نظام فرایند در يبازنگر ضمن برنامه نیا دوم سال انیپا شده تا موظف دولت توسعه، چهارمۀ قانون برنام

 نظـام  کـه  کنـد  فـراهم  يا هونگ هرا ب ازین مورد يساختار و یقانون يو راهکارها الزاماتیۀ کلیزي ر هبودج

  .ابدی توسعه و افتهی استقرار عملکرد، بر یمبتنیزي ر هبودج

 راهکارها برخی و در ایران عملیاتییزي ر هبودج مشکالت .3.2

ـ  ایـران  در نویسی اشکاالت بودجه چراکه ،نیست اجرا راحتی قابل به عملیاتییزي ر هبودج ایران در ۀ مجموع
 و تجزیه قابل قوه توسط دو بودجهیري گ متصمی یرد.گ یم را دربر کشوریري گ متصمی و اجرایی نظام اداري،

 بـه  ملـزم  را خـود  دولـت  سـو  ازیـک  .مجریـه  ةقو در بعد و اسالمی شوراي در مجلس ابتدا است. تحلیل

 مجلس دیگر نمایندگان ازسوي و باشد پاسخگو مردم به عموم بایستی و اندد یم بیشتر اختصاص اعتبارات

 اجـراي  .باشند يا همنطق نیازهاي بایستی پاسخگوي یرندگ یم نظر در را مصالح مملکتی اینکه به توجه با

ـ  و انـداز  چشم داراي اي اجراییه هدستگا که است این به عملیاتی مشروطیزي ر هبودج نظام مـدون  ۀ برنام
یـزي  ر هبودجـ  نظام یک تدوین براي .شود تنظیم عملیاتی ورتص هها ب آن اجراییۀ و برنام باشند درازمدت

 این موضـوع  که کند پیدا تغییر تعهدي حسابداري نقدي به حسابداري سیستم باید ابتدا ایران عملیاتی در

 دارد وجـود  که مشکالتی دیگر از .است کشور مالیۀ بدن توسط شرایط مناسب و بستر ایجاد نیازمند خود

 بـراي  مشخصی و هدف استراتژي نیز اه تدول ثبات بی هم است و اپذیرن فانعطا هم بودجه که این است
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 .نیسـت  دسـترس  در نیـز  نیـاز  مـورد  اطالعـات آمـاري   همچنین و ندارند درآمد منابع اصلی کردن هزینه
 آن دالیـل  از یکـی  که است مواجه بسیاري مشکالت با اجراۀ در مرحلیزي ر هبرنام ما کشور در همچنین

 نظام باشد، وجود داشته گسستگی این که زمانی تا کارشناسی است، ویري گ متصمی نظام فاصله بین وجود

 با مشـکل  اجراۀ مرحل در که ساندر یم به تصویب را قوانینی اجرایی، الزامات به بدون توجهیري گ متصمی

  ود. ش یم مواجه
 و ارقـام  آمـار  و نظـرات  به که ندا هبود اجرایی شاهد ايه هدستگا بودجۀ موارد کارشناسان بسیاري در

 ریـز  بودجه متولیان به مختلف همواره ايه هدستگا نتیجه در و ودش یتوجهی نم آنان توسط شده ینیب شپی

 تحقـق  در راه محکـم  مـانعی  ماننـد  کننـد،  نگـاه ننـده  ک تهدای و مشورتی بازوي نوانع هب جاي اینکه به

و یـزي  ر هبودج دانشۀ اشاع و تولید ا عدمه شچال دیگر از نند.ک یم نگاه به برنامه رسیدن براي اهدافشان
 باشـیم،  داشـته یـزي  ر هبودجـ  متخصص اینکه از بیش در کشور که يا هونگ هب ،است کشور دریزي ر هبرنام

 .است جدید ايه صتخص از مستلزم برخورداري عملیاتییزي ر هبودجه داریم. بودجة کنند تقسیم
 مـدیر  اسـت  قـرار  وید اگـر گ یم ما به جهان در مدت اي کوتاهه هبراساس برنامیزي ر هتحوالت بودج

 مـورد  او نهادهـاي  و داده او به را عمل اختیار است که ضروري پس باشد پاسخگوي عملکردش اجرایی

 گـرایش کـرد،   حرکـت  گـرا  توسـعه یـزي  ر هطرف برنام به ایران که 1330ۀ ده از .کند انتخاب را نظرش

ـ   دش یم تالش و بود برنامه به اهداف رسیدن طرف به ریزان برنامه  ايهـ  هرا از برنامـه  اجـراي ۀ کـه هزین

 دارند کمتري که اولویت کارهایی که بود این بر فرض وجود داشت منابع کمبود اگر و گردد مینمختلف تأ

ۀ برنام اهداف که الزم است ا،ه تاولوی به منابع تخصیص براي .شوند حذف برنامه به اهداف دسترسی در
 امنیت برقراري شود، مثالً روشن ملموس و ي آشکارا هونگ هب است کشور ايه تاولوی که همان ساله بیست

مربـوط   کمی ايه صشاخ باید ابتدا یزي عملیاتیر هبودج نظام در که است دولت وظایف حاکمیتی جملهاز
 ايهـ  هنهاد باید نیز بعدۀ مرحل در کرد. محاسبه بتوان را محصولة شد تمام قیمت تا شوند مشخص آن به

 بـراي یـزي  ر هبرنام الگوي طراحی شود، همچنین کمی نظر مورد محصول آوردن ستد هب براي نیاز مورد

 را زیـر  نکـات  همزمان ند کهک یم پیدا نیاز نهادي به برنامه راستاي اهداف دریزي ر هبودج و ایران کشور

 :دهد سامان
 .دولت مالی انضباط برقراري .1
 .اه تاولوی به منابع تخصیص .2
 هـر  در بودجـه  اجراي از بعد و داردیزي ر هبودج به تام بستگی مالی عملیات انضباط کارایی ایجاد .3

 صحیح چقدر هزینه و برآورد درآمد ینیب شپی کند اعالم بودجه دقیقاً تفویض و محاسبات دیوان سال باید

 سال ابتداي در اینکه .هدد یم نشان ما به تصویري چه و برآورد ینیب شپی این از کشور خرج و و دخل بوده

ـ  را همـان  و کنند اعالم کسري اه هدستگا و  اقتصـاد  ةادار در اندیشـی  سـاده  کسـري بپـذیریم،   نـوان ع هب
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 مسـتمر  فراینـد  جیبـر نتـا   یمبتن کنترل است. کنترل راهکارها افزایش دیگر از است. کشوریزي ر هبرنام

انتظـار   مـورد  جینتـا  بـا  اه تاسیس و اه ها، برنامه حطر عملکردۀ سیمقا يبرا ل اطالعاتیتحل و يآور جمع
 آن لیتکم از بعد یحت برنامه و ای پروژه ياجرا طول در دیبا جیبر نتا یمبتن یابیارزش و کنترل نظام است.

 و اجـرا  تـا  یاز طراحـ  مرحلـه  هر در بازخورد، و مستمر اطالعات انیجر با ،یابیارزش و میتنظ .باشد فعال
ـ چیپ بـود،  خواهـد  سـطح متفـاوت   هـر  در زین خاص اطالع است. ارزش افزوده يدارا يردارب هبهر  یدگی

 رییتغ است ممکن یاطالعات يآور جمع مورد در یاسیت سیحساس بود، خواهد متفاوت اطالعات يآور جمع
 ياجرا .کند رییتغ گرید سطح به سطح از یک است ممکن زین اطالعات از موارد استفاده نیهمچن و کند

ن یبنابرا است. ریپذ امکان یمل و يا هی، ناحيا همنطق ،ییایجغراف مختلف در سطوح یابیارزش و کنترل نظام
ـ جغراف ای )استیسو  برنامه (پروژه، يادار یدگیچیپ سطوح با ارتباط در هم ـ ا ییای  دارد، کـاربرد  نظـام  نی

 .باشد داشته یعملکرد متفاوت ياه صشاخ و نباشد است مشابه ممکن اگرچه
 که ندک یم جادیا را اطالعات از يمستمر انیجر ،یابیارزش و نظام کنترل ياجرا که است توجه انیشا

 اطالعات از استفاده مربوط به آن یداخل کاربرد دارد. آن کاربرد رونیب در هم و یدولت بخش در درون هم

 و جیبه نتـا  یابیدست يبرا یدولت بخش سطح ت دریریمد ابزار عنوان به یابیارزش و نظام کنترل از حاصل
ـ کل ینقش و عملکرد مشکالت شرفت،یپ ۀنیزم در اطالعات .اشدب یم خاص ياه فهد تحقق  يبـرا  يدی

 يبـرا  یابیارزشـ  و کنتـرل  نظـام  از حاصل ب، اطالعاتیترت نیهم به دارد. جینتا به یابیدر دست رانیمد
 و دولت ياه تیفعال از یاثرات ناش ةمشاهد ج،ینتا انتظار در و هستند یدولت بخش از خارج در که یکسان

 نظام همچنین .است مهم زین اشندب یم شهروندان يبهتر برا یزندگ جادیا يبرا دولت به به اعتماد دواریام

از  مـردم  و اهـ  تدول این وجود با است. ثرؤا مه فهد و اه نآرما آشکارنمودن و تفکر در یابیارزش و کنترل
 یسـنت  نظـام  بـرخالف  .کنند استفاده توانند می زین يا هبودج يشنهادهایه پیتوج و نیتدو يبرا نظام نیا

ـ  سازمان نظر از تیاهم با جینتا به توجه را جۀینت بر یمبتن یابیارزش و نظام کنترل اجرامحور،  ناو مخاطب
 .ازدس یمعطوف م آن یخارج و یداخل

 ایران در کسري دائم بودجه .4.2
 تبدیل ریال به يارز هنگفت يدرآمدها تنها نه که دارد آن از نشان ایران دریزي ر هبودج همیشگی روال

 عوارض سایر و تورم تشدید سبب و تحمیل ایران اقتصاد به ساالنه سنگینی بودجه يکسر بلکه وند،ش یم

 یـا  يکاغـذ  پـول  منابع از بودجه يکسر تأمین الوه،ع هب .است گردیده ایران در يهلند يبیمار همچون

 بودجـه  الیحـۀ  در کـه  عمرانـی  ياه هبودج اینکه بر است. مضاف نموده تشدید ایران در را تورم ،يدفتر

تـأخیر   بـا  عمرانـی اي هـ  هپروژ عمالً و یافته کاهش يجاراي ه هبودج نفع به سال طول در ند،ا هشد منظور
 در اهـ  هپروژ ياجرا يبرا شده نظرگرفتهدر اعتبارات تورم، علت به دیگر ازطرف ند.ا هشد رو روبه ساله چندین



  105                ریزي عملیاتی غلتان در نظام اقتصادي منعطف بودجه

 رسمی ينهادها و آمار مرکز توسط که ارقامی به توجه با .ندا هکرد پیدا افزایش چند برابر به حتی يموارد

 الیحۀ ارائۀ از پیش چراکه نند،ک ینم يبرابر یکدیگر بودجه با ياه ههزین و درآمدها میزان ند،ا هشد اعالم

 شدة ارائه ۀبودج الیحۀ در اما شده بود، ینیب شپی کشور يبرا تومان تریلیون 370 حدود در يدرآمد بودجۀ

 150 با حدود ارقام، و اعداد این به توجه با که است شده ینیب شپی تومان تریلیون 520 رقم این، 91سال 

 دولت است. روشن و شفاف کامالً آینده سال يبرا بودجه يکسر .یما همواج بودجه يکسر تومان تریلیون

 که ندک یم تأمین بازار نرخ با مرجع ارز نرخ تفاوت وا ه کبان اجتماعی، تأمین همچون از منابعی را بودجه

 بـه  دولـت  ياهـ  یبـده  پرداخـت  يواگذار و حال زمان در فزاینده ينابرابر و تورم آن، يپیامدها و نتایج

  .است آینده ياه لنس

 مقاومتی ۀبودج .3
اخلـی و خـارجی مواجـه اسـت از     اي اقتصـادي و فشـارهاي د  هـ  مکـه کشـورمان بـا تحـری     در شرایطی

از هوش و خالقیت در تمام سطوح به مقاومت و مقابلـه  یري گ هود که با بهرر یگذاران این انتظار م سیاست
قتصـاد مقـاومتی را تحقـق    ا ۀاي مشخص اهداف برنامـ ه تبا تهدیدهاي خارجی بپردازند و با اتخاذ سیاس

ود شـ  یمقدماتی تشکیل م ۀاجرا و کنترل، اساساً از دو مرحلریزي، گذشته از مراحل  شند. هرگونه برنامهبخ
 .که شامل تشخیص و تجویز است

 اي پولیه تتشخیص سیاس .1.3

تریلیون تومان افـزایش پیـدا کـرده کـه      400تریلیون تومان به بیش از  65گذشته، نقدینگی از  ۀطی ده
درصـد   5که محصول ناخالص داخلی ساالنه کمتر از  هد، درحالید یدرصد را نشان م 600رشدي بیش از 

که رشـد   درصد افزایش پیدا کرده، درحالی 27ال هد نقدینگی هر سد یرشد داشته است. این روند نشان م
هند بسیار کمتر از د یواقعی محصول ناخالص داخلی آن طوري که آمارهاي مختلف بانک مرکزي نشان م

درصـد)، تـورم    5درصد در مقابل  27تولید ( ۀین ترتیب رشد تقاضاي بدون پشتواندرصد بوده است. به ا 5
 .درصد را به همراه آورده است 20بیش از 

 علل رشد نقدینگی .2.3
پولی انبساطی (یا سیاست پول ارزان قیمت) از طریق تسهیالت تکلیفی، اعتبارات زودبـازده،  اي ه تسیاس

بانکی نامتعادل با عنوان گذر از مشکالت نقـدینگی، عـدم رعایـت نسـبت ذخـایر و       ةاي بهره خاعمال نر
ي ا هبودجاي مالی ه تا همگی متأثر و وابسته به سیاسه تاین سیاس .وندش یمواردي از این دست اعمال م

ایی نظیر تبدیل درآمدهاي نفت به ریـال و تزریـق آن بـه اقتصـاد، کسـري      ه هند که از طریق مؤلفا تدول
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ـ  ه حماندن طر ریق منابع بانکی و دفتري، ناتمامبودجه و تأمین آن از ط ویـه و  ر یاي عمرانی و اسـتقراض ب
ا و سازمان تـأمین اجتمـاعی، اوج   ه کالزم از منابع بانک مرکزي، افزایش بدهی دولت به بان ۀفاقد پشتوان

 .ازندس یاي مالی نمایان مه تاي پولی را به سیاسه یوابستگ

  اي پولی ه تتجویز سیاس .3.3
اي ارزي ه تاي پولی کشور در راستاي سیاسه تاي ارزي ضروري است که سیاسه تجهت حمایت از سیاس

اي پولی کاغذي انبساطی اجتناب ه تگونه سیاساد کالن قدم بردارند. باید از هرو هماهنگ با اهداف اقتص
شدت کاهش پیدا  ي دولت بر بانک مرکزي بها هنمود. این امر در صورتی میسر است که فشارهاي مالی بودج

نظر اساسـی قـرار گیرنـد و تغییـرات     ي دولت مورد تجدیدا هاي مالی یا بودجه تعبارتی، سیاس نمایند و به
این امر اگرچه به ذات شدنی  .ناپذیر به اجرا گذاشته شوند ي خللا هو با ارادساختاري نوین بودجه، منضبطانه 

اي ه تنفوذ و وابسته به قدر عنوان جایگاه ظهور قدرت گروهاي ذي بودجه به ۀلئولیکن با توجه به مس ،است
ا و نهادها و ه هطرف، این گرو سد، مگر آنکه ازیکر ینظر م ازمانی کشور تا حدودي غیرممکن بهنهادي و س

خاطر منافع و بهبود عملکردهاي اقتصادي کشور از منافع خود صرف  طور داوطلبانه و به صاحبان قدرت به
ي قوي و مصمم ا هدیگر، در دولت اراد شده موافقت نمایند و ازطرف اي تصویبه هنظر کرده و با کاهش بودج

 ]1[ .وجود داشته باشد جهت انجام اصالحات اقتصادي (البته نه به طریق شوك درمانی)

 ایران در مالیاتی درآمد .4
 اه تشرک مالیات .1.4

 بـین  در سـهم  بیشـترین  اهـ  لسا ۀبقی در محدود، سال چند جزب اه تشرک مالیات ها، مالیات انواع بین در

 ايهـ  تشـرک  مالیـات  مورد در شده ثبت است. آمار داشته را مالیاتی درآمدهاي و کل مستقیم ايه تمالیا

 مالیات در را عمده سهم دولتی ايه تشرک مالیات ،1363 تا سال که ندک یم مشخص غیردولتی، و دولتی

 ايهـ  تشـرک  مالیـات  سـهم  بخـش غیردولتـی،   رشـدن ت لفعا با مزبور سال از اما است، داشته اه تشرک

 مالیات از ا،ه تمالیات شرک کل از درصد 68 از بیش ،1364 سال در هک يورط هب یافت، افزایش غیردولتی

  .است شده اخذ غیردولتی ايه تشرک

 درآمد مالیات. 2.4

 نیـز  و مشـاغل  مالیـات  خصوصـی،  و عمومی ايه شبخ کارکنان حقوق مالیات بر مشتمل درآمد، مالیات

 همراه شدیدي نوسانات با مالیاتی درآمدهاي کل از درآمد مالیات اشد. سهمب یامالك م و مستغالت مالیات

-1357 ةدور در هـد. د یم تشکیل حقوق مالیات را درآمد از مالیات بزرگی سهم گسترده ورط هاست. ب بوده
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 امالك درآمد مالیات درآمد، مالیات اقالم دیگر از است. بوده درصد 60 از کمتر حقوق مالیات سهم، 1350
  ]3[.است بوده درصد 10 از کمتر معموالً یادشده ايه لسا در آن سهم که اشدب یم )مستغالت(

 ثروت مالیات. 3.4

 تعاون، مالیات سرقفلی، و انتقاالت و نقل مالیات ارث، مالیات انفاقی، درآمد مالیات بر مشتمل ثروت مالیات

 ثـروت  مالیات هندد مینشان  اه یبررس اشد.ب یم خالی مسکونی مستغالت مالیات و امالك ۀساالن مالیات

 داده اختصـاص  خـود  بـه  را کمتري سهم شرکت، و درآمد مالیات یعنی اي مستقیم،ه تمالیا انواع بین در

ـ  گرفتـه،  صـورت  ايه شتال رغم دارد. علی اهمیت کمتري مالیاتی درآمدهاي مینأت در و است  نظـور م هب

 از ثـروت  مالیـات  ۀمجموع به آن و افزودن ملی تعاون مالیات طرح ازجمله مالیات، نوع این ساختن متنوع

  .ندارد مالیاتی درآمدهاي در توجهی شایان جایگاه ثروت مالیات ،1368 سال

 واردات مالیات .4.4
 تجملـی،  و غیرضـروري  کاالهـاي  ورود از جلوگیري و داخلی تولیدات از حمایت منظور به واردات مالیات

 نـوع  ایـن  بـودن  الوصول سهل .رددگ یم اعمال منابع بهینه تخصیص نتیجه در دولت و براي درآمد کسب

 سساتؤم و اه هوزارتخان واردات بازرگانی، سود حقوق گمرکی، ند.ک یم تقویت را آن وصول انگیزة مالیات

 کارمزد و کاال سفارش ثبت حق اي وارداتی،ه لاتومبی ارزش سی صدي ي،ا هدرواز جایگزین عواید دولتی،

 کاهش به توجه اسالمی با انقالب از وند. بعدش یم محسوب مالیات نوع این ةعمد اجزاي از سفارشات ثبت

 وجـود  و جنـگ  آغـاز  خـارجی،  محصوالت خرید مورد در کنندگان مصرف نگرش تغییر ارزي، درآمدهاي

 واردات بر مالیات سهم استراتژیک، کاالهاي ورود تنها و اه هکارخان از بسیاري تعطیلی تجاري، ايه متحری

  .کاهش یافت مالیاتی درآمدهاي از

 فروش و مصرف مالیات .5.4
 صـنعتی،  الکلـی  ايهـ  هوردافـر  فروش نفتی، ايه هوردافر فروش مانند ارقامی به فروش و مصرف مالیات

 تصـویر،  و صـوت  ضـبط  نوار داخل، تولید ايه لاتومبی ارزش پانزده صدي غیرالکلی، ايه هنوشاب فروش

 چـک،  تمبـر،  حق خاویار، فروش خودکار، ايه نتلف حق اشتراك اتومبیل، انتقاالت و نقل سیگار، فروش

 مالیاتی درآمدهاي از مصرف مالیات سهم بررسی ]2[یرد. گ یم تعلق غیره و گذرنامه عوارض سفته، برات،

 کلـی  شکل ایران در فروش و مصرف مالیات که است مطلب این نمایانگر ،1357-1387 زمانی سري در

ـ  مالیـات مشـخص   نوع اینة هندد لتشکی ةعمد اقالم به نگاهی با است. نداشته معینی  مالیـات  ودشـ  یم

  ]1[ .است گردیده اعمال متفاوتی کاالهاي بر زمانی مقتضیات بنابر همواره مصرف
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  ایران در مالیاتی درآمدهاي و ساختار موجود وضع .6.4
ـ  و انحصارات وجود و خام نفت صادرات از نفتی درآمدهاي به ایران اقتصاد وابستگی  در آن از ناشـی  ايهـ  تران

 دهند. تشکیل را دولت درآمدهاي از اندکی سهم همواره ها مالیات تا است شده باعث مختلف اقتصاد، ايه شبخ

 بـوده  درآمـدهایی  سـایر  یا خام نفت فروش از ثرمتأ دولت درآمدهاي درصد 20از  بیش که هدد یم نشان آمارها

   ایران) مرکزي بانک نماگرهاي( هستند. نفت وابسته درآمدهاي به طریقی به نیز ها آن که است
  

 ریال میلیارد دولت، درآمدهاي ساختار .1 جدول

  
  مختلف هاي سال ایران مرکزي بانک ترازنامۀ: مأخذ

  
 و نفت درآمدهاي مجموع سهم با مقایسه در مالیاتی درآمدهاي سهم ود،ش یم مشاهده هک هونگ نهما

 است. داده پوشش را دولت ايه ههزین از تري کوچک بخش همواره دولت، عمومی سایر درآمدهاي و گاز

 سه سهم که هدد یم نشان نمودار شود. این مراجعه شماره نمودار به لهبهتر مسئ رشدنت صمشخ نظورم هب

  .است چگونه دولت ايه ههزین مینتأ در منابع درآمدي سایر و ها مالیات نفت، درآمدي منبع

  
  سهم درآمدهاي دولت .1شکل 
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 ترکیـب  در نفتـی  درآمـدهاي  سهم افزایش از قبل که است آن از حاکی کشور مالیاتی نظام عملکرد

است،  ادهد یم تشکیل را دولت ايه تدریاف از يا هعمد بخش مالیاتی درآمدهاي دولت، عمومی، درآمدهاي
 روندي عمومی، درآمدهاي کل در مالیاتی درآمدهاي سریع رشد 1353 سال در نفت بهاي افزایش با ولی

 کـاهش  دالیـل  بـه  دولت عمومی به درآمدهاي 1342 سال در درصد 2/36از  و است کرده آغاز را نزولی

 سـهم  مقابـل،  و در شـده  مواجه کاهش با اوپک تولید ۀسهمی محدودیت و اقتصادي ةمحاصر نفت بهاي

ي ا هسـاالن  متوسط رشد از مالیاتی درآمدهاي ،1367 سال در هک يورط هب یافت. افزایش مالیاتی درآمدهاي
 ۀخاتم از رسید. پس درصد 47 به دولت عمومی درآمدهاي در آن سهم و بود برخوردار درصد 5/7معادل 
 را اقتصادي تعدیل ۀبرنام خود درون در که فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، ۀتوسع اول برنامۀ آغاز و جنگ

 افـت  شـاهد  تـا  شـد  باعث دیگر، ازسوي نفت صادرات و تولید افزایش نسبی و سو ازیک داشت، همراه به

 ادامـه  1374 سـال  تا کاهشی روند درصد در سال باشیم. این 9/1سهم  تا مالیاتی درآمدهاي در ناگهانی

 ايه ههزین از تري بزرگ بخش و افزایش گذاشت به رو دوباره مالیاتی سهم بعد به سال آن از ]3[داشت. 

 درآمـدهاي  از کـل  درصـدي  40/55 سـهم  با اه تمالیا، 1386 سال در هک يورط هب داد، پوشش را دولت

 .دهد پوشش را دولت جاري ايه ههزین از درصد 88 است توانسته دولت، عمومی
 افزایش سرعت به مالیاتی درآمدهاي جاري حجم اخیر، ايه لسا در ویژه به گذشته ايه لسا در اگرچه

ـ  و هدد یم قرار اختیار در را تري مناسب دیدگاه ثابت ايه تقیم به آن اما بررسی ،یافته ـ  یم  تفسـیر  وانت

 به مالیات میزان ،1342-1386 ايه لسا طی داد. ارائه مالیاتی دریافت درآمدهاي چگونگی از ريت حصحی

 بـه  1355 سال در ریال ، میلیارد8/92 حدود در از رقمی و داشته افزایشی بیش و کم روندي ثابت قیمت

 رسـیده اسـت.   1386 سـال  میلیـارد ریـال در   6/360و  1356سـال  در ریال میلیارد 270حدود در رقمی

 1356،7/62سـال   بـه  نسـبت  1368 سـال  در که ودش یم مالحظه درصدي مقایسه یک در دیگر ازطرف
 از بعـد  دوران در اقتصادي نابسامان وضعیتة هندد ننشا که آمده وجود به مالیاتی درآمد در کاهش درصد

 ۀتوسـع  ۀبرنام دو اجراي و ارائه با آن از پس است. زمان این در مالیاتی سیستم شدید و ناکارآمدي جنگ
 سیسـتم  کـارایی  بهبـود  و نفتی درآمدهاي از وابستگی قطع سمت به یري آنگ تجه که کشور، اقتصادي

  ]3[ هستیم. اندك شتابی با ولی صعودي با سیري مالیاتی درآمدهاي روند بهبود شاهد است، بوده مالیاتی

 یريگ هنتیج
عمرانی در اختیار دارد کـه مـورد اول تحـت هـر      ۀجاري و بودج ۀدولت دو نوع بودجه تحت عنوان بودج

نـی و همچنـین   عمرا نه کاهش درآمد از طریـق کـاهش بودجـۀ   لذا هرگو ،شرایطی بایستی پرداخت گردد
ملی جبران خواهد گردید. بایستی توجـه داشـت کـه بخشـی از درآمـدهاي       کاهش سهم صندوق توسعۀ

ه اگر درآمدهاي نفتی دولت قطع شـود دولـت   ک اي هونگ هه است بغیرنفتی بودجه به درآمدهاي نفتی وابست
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قادر نخواهد بود حقوق ورودي و به تبع آن نیز نخواهد توانست مالیات بـر ارزش افـزوده دریافـت کنـد و     
پایـه   نفتی بـا اصـول اقتصـاد مقـاوم درون     سایر تبعات از این قبیل. با وجود اینکه وابستگی به درآمدهاي

د متنـوع درآمـدي بـه    نمـودن مـوار   دون جایگزینوابستگی به درآمد نفتی ب ةلی قطع یکبارو ،مغایرت دارد
عمرانـی، افـزایش نـرخ ارز و کـاهش سـهم       اي مرسوم کاهش بودجۀه شدیگر رو صالح نیست. ازسویی

ثیر سوء آن بر اشتغال و سایر تبعات منفی همچنین مغایرت آن با اصول دلیل تأ ۀ ملی نیز بهصندوق توسع
ردد که گ یگونه استنباط م لذا از موارد فوق این ،قبولی داشته باشد واند صالحیت قابلت یصاد مقاومتی نماقت

براساس اصول اقتصاد مقاومتی بـه تنـوع درآمـدهاي دولـت مثـل درآمـدهاي       یزي ر هبودج ةبایستی شیو
هاي ساخت داخل و اي انرژي، تنوع کاالهاي صادراتی، ترویج مصرف کااله لمالیاتی، افزایش قیمت حام

دولـت   مدت بیشترین اثـر را بـر کسـري بودجـۀ     ه درآمدهاي نفتی در کوتاهک یحالرد. گرایش پیدا کند ...
ثر بـر کسـري بودجـه در نظـر     ترین عامل مـؤ  نوان مهمع هاما در بلندمدت درآمدهاي مالیاتی ب ،ذارندگ یم

ذاري گـ  هانـواع درآمـدهاي مالیـاتی و سـرمای    ود. جایگزینی درآمد مالیاتی از طریق توجـه بـه   ش یگرفته م
ترین منابع این نوع درآمد یعنی مالیات اشخاص حقوقی با اجراي مالیـات   بر روي یکی از مهمیزي ر هبرنام

ـ ه تارزش افزوده، کاهش معافی اي مالیـاتی  هـ  هاي عظیم مالیاتی، فرار مالیاتی و اخذ درست و مناسب پای
بودجه، تورم ر اقتصاد ایران تنظیم نماید و حتی مشکالتی چون کسري واند قبات درآمدي را دت یموجود م

ـ   نوان مهمع ههمچنین در بلندمدت این نوع درآمد ب .قبولی کاهش دهد و ... را تا حد قابل ثر ؤترین عامـل م
  در کسرس بودجه در نظر گرفته شود.

 منابع
، حسـابدار  »نایـرا  در اي آنهـ  شچـال  و عملیـاتی یزي ر هبودج). «1389و همکاران ( ،، اردکانیسعیدا] 1[

 .147-141، ص 8رسمی، شماره 
 مالیات اثربخشی مختلف ايه هجنب شناخت. «)1382( اصل ةمحمدزادآذرخش، و نازي  ،بقایی صبري] 2[

 .اقتصادي پژوهشنامۀ فصلنامۀ ،»ایران اقتصاد در
 .1ة شمار ،بودجه و برنامه مجلۀ ،»ایران در مالیاتی درآمدهاي بررسی« .)1375(، محمد کردبچه] 3[
 .»در کشوریزي ر هاي پولی و بودجه تتحلیل پیرامون سیاس«اکبر  نیکو اقبال، علی] 4[
نفـت   درآمـد  با مالیاتی درآمد جایگزینی امکان).«1392(رنجبر  همایون وصامتی مجید مالیان، مهسا، ] 5[

 انداز اقتصاد ایران.  اولین همایش الکترونیکی ملی چشم ،»ایران) موردي (مطالعۀ
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  1اي اقتصادي در تحقق اقتصاد مقاومتیه متحلیل نقش مثبت تحری
  **وش ابوحمزهیدار، *یروحان یعلدیس

  دهیچک
، ي، ترابـر ی، بانکيتجار ياه هعرص ۀیر، که مشتمل بر کلیاخ يها در سال ياقتصاد يها مید تحریتشد

گـر  ید يسـو شـده و از  یبه اقتصاد مل ییاه هنیل هزیموجب تحمسو  کیاشد، ازب یم ينفت، علم و فناور
ـ  هـا بـه   میگذاران کشور قرار داده است تا از تحر استیار سیرا در اخت یمناسب يها فرصت  یفرصـت  ۀمثاب

  ند.یاستفاده نما یل به اقتصاد مقاومتیو ن ياصالحات اقتصاد يبرا
ـ  یاختارسـ  همین ۀاز مصاحب يریگ هحاضر، با بهر در مقالۀ ـ  يریـ گ هافته (بـا روش نمون ) و یرفـ ب هگلول

 ياقتصـاد  يهـا  میکه در اثر تحر ییها از فرصت یران کشور)، برخیمراجعه به اسناد (آمار و اظهارات مد
 ياهـ  هار کشور قرار گرفتـه، در حـوز  یران، در اختیوب اقتصاد ایمع ياصالح ساختارها و سازوکارها يبرا

 ۀ دولـت)، و حـوزة  نـ ی(درآمد و هز يزیر ه، نظام بودجيو ارز یل، نظام پوی، تجارت خارجيعلم و فناور
  ود. ش یم ینفت و گاز بررس

نـد کـه   ا هران بودیدر اقتصاد ا یغرب، محرك اصالحات يها میهد تحرد یق نشان مین تحقیج اینتا
، یبوم يصنعت و فناور ۀد داخل و توسعیل اشاره نمود: اتکا به توان تولیوان به موارد ذت یاز آن جمله م

دولـت و   يمغفول برا ي، کشف منابع درآمدیفت داخلیسو شبکۀ يندازا هت در بازار ارز و رایجاد شفافیا
 يها از فرصت یدولت. البته بخش یو عمران يجار رد بودجۀک هنیهز یده ، و سامانیاتیاصالح نظام مال

 يمورد استفاده قرار نگرفته و منجر بـه اصـالحات اقتصـاد    یخوب ز هنوز بهیها ن میشده در اثر تحرجادیا
منطقـه،   يبـا کشـورها   یتیروابط ترانز ، توسعۀیدر اقالم اساس يتجار يشرکا ینشده است. بازمهندس

و اصـالح   یسـت د نییع پـا یصـنا  ، توسـعۀ یتجارت خـارج  ۀیدوجانبه در تسو یپول يها مانیاستفاده از پ
 ن موارد هستند.یا ز ازجملۀوب فروش نفت و گایمع يسازوکارها

، اصالحات اقتصادي، تجارت خارجی، نظام پـولی و ارزي، نظـام   یم، اقتصاد مقاومتیتحر :اه هواژکلید
  یزي، انرژير هبودج

                                                        
تهیـه شـده در   » اختارهاي اقتصاد ایـران فرصتهاي ناشی از تحریم براي اصالح س«این مقاله برگرفته از گزارش  .1
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  مقدمه
ـ ا یاسـالم  ينظـام جمهـور   يریگ لشک ياز ابتدا یغرب يکشورها ـ را عل یمختلفـ  ياهـ  میران تحـر ی ه ی

که  يا هگون ، بهافتیهاي اخیر شدیداً افزایش  ها در سال ین تحریما  ند. اما گستردگیا هکشورمان اعمال کرد
سـو   هـا ازیـک   اي تجاري، مالی، انرژي، ترابري، علم و فناوري را شامل گردید. ایـن تحـریم  ه هعرص کلیۀ

نـد؛ امـا   ا ههاي فراوان تحمیلی، شـرایط دشـواري را بـراي اقتصـاد کشـور ایجـاد کـرد        دلیل محدودیت به
هاي بسیار مناسبی براي اصالحات زیرساختی در اقتصـاد   ها، فرصت دلیل همین محدودیت هدیگر ب ازسوي

  وجود آورده است.  هکشور و خصوصاً در صنایع نفت و گاز ب
دنبـال داشـته اسـت. در     به يمتعدد یمثبت و منف يامدهایه کشورمان پیمذکور عل ياه میاعمال تحر

اي علـم و  ه هه کشورمان، در حوزیشده عل اعمال ياه میز تحرا یآمده ناشوجود هب ياه تحاضر، فرص مقالۀ
و نهایتاً بخش نفـت و انـرژي مـورد اشـاره      يزیر ه، نظام بودجيو ارز یفناوري، تجارت خارجی، نظام پول

استفاده شده و ایـن   یدرست حاصله به ياه تا از فرصه هحوز یرند. الزم به ذکر است که در برخیگ یقرار م
از  یناشـ  ياهـ  تمناسب از فرص ةاي دیگر هنوز استفاده هحوز یند، اما در برخا هفعلیت رسیدها به  فرصت

  ا نشده است. ه میتحر
ایی بـا خبرگـان آن   هـ  ههاي بوجود آمده ناشی از تحریم، ابتدا مصـاحب  منظور تشخیص اهم فرصت به
به آمار و اسناد مربوطـه  ا، با رجوع ه هشده در این مصاحب جام شده است. سپس صحت مطالب بیانحوزه ان
 یحاضر مبتن اساس مقالۀ نیاارزیابی شده است. بر مورد بحث هارات مدیران اجرایی کشور در حوزةو یا اظ

و اظهـارات مقامـات    یرسـم  ين اسـناد (اعـم از آمارهـا   یافته و همچنیساختار مهین است بر ابزار مصاحبۀ
  استفاده شده است. یرفب هگلول يریگ هوش نمونوندگان از رش همنظور انتخاب مصاحب ن بهی). همچنیرسم

، هم در مرحلۀ رجوع به خبرگان و هـم  »صادي ناشی از تحریمهاي اقت فرصت«عنوان  مواردي که به
حاضـر   ندي و در قالب مقالـۀ ب عرجوع به آمار و اسناد، مورد تأیید قرار گرفته است، در نهایت جم در مرحلۀ

شده در اثر تحـریم   هاي ایجاد ابعاد فرصت است که پرداختن به کلیۀ بته طبیعیخشی شده است. الب مانتظا
حاضـر گـامی کوچـک در ایـن راسـتا       ري است و مقالـۀ ت لاي مفصه شبراي اقتصاد ایران، نیازمند پژوه

  برداشته است.

   يعلم و فناور ةحوز. 1
 خودکفایی در صنایع نظامی و قدرت بازدارندگی. 1.1

اي نظامی است. ه يشده علیه کشورمان مربوط به تحریم کاالها و فناور الاعماي ه میکی از برکات تحری
ن اشـد، موجـب شـد تـا عمـالً مسـئوال      ب یمـ  یبه قدمت انقالب اسـالم  يا هسابق يا که داراه ماین تحری

خود از دیگر کشورها نداشته باشند و لذا اقدام به  ۀاي فناورانه يامیدي به تأمین نیازمند ینظام يها بخش
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د یاي شده مناً اگر تحرییقیند. یارتقاي توان تولید داخل در این حوزه نما يبلندمدت برا ياه هرنامب  یطراح
 ینظام ياه يفناور الل و توانمندي فعلی در این حوزةن سطح از استقیعلیه کشورمان حاکم نبود، ا ینظام

 مثال يود. براش یم دهیکشور د یمه نظایمقامات بلندپا ين مفهوم به تواتر در اظهار نظرهاید. اش یمحقق نم
روش، سخنگوي نیروي هوایی در رزمـایش  ف تمیر سرتیپ دوم خلبان حسین چیا يها وان به صحبتت یم

اشاره کرد. مشابها  یع نظامیکشور در صنا ییا در خودکفاه میتوجه تحر قابل بر برکات یمبن 1ارتش مشترك
  ند.ک یم دییمطلب فوق را تأ 2نیروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ةفرمانداي ه تصحب
ک ی توسعۀ ياه هن مؤلفیتر از مهم یکی» ضمانت بازار« یصنعت يذارگ تاسیدر مباحث س یطور کل هب
نـد  ا هد کـرد ین نکته تأکیبارها بر ا يران و فعاالن نظام علم و فناوریود. مدش یم یا صنعت معرفی يفناور
شرفته، یزات پیا خصوصاً در تجهه يازمندین نیو عدم امکان تأم یع نظامیصنا ةها در حوز میشدت تحرکه 

قـرار   ینظـام  ياهـ  يار فعـاالن فنـاور  یدر اخت یع نظامیشده در صنا نیتضم يموجب شده است که بازار
  در کشور بوده است. ینظام ياه يفناور د توسعۀین امر کلیداشته باشد، و ا
 يبـرا  ییواند الگوت ی، میع نظامیصنا ۀتوسع يشده برا کارگرفته به يتوجه آن است که الگو نکتۀ قابل

د توجه داشت که دانش ین بایهمچن ار کشور باشد.د تیو اولو یع اساسیر صنایسا توسعۀ ياستراتژ یطراح
 ياهـ  هدر حوزگرفته  صورت ياه يذارگ هیز سرمایفته و نگ شیل پیدال ، که بهیع نظامیموجود در صنا یفن

که در ادبیات علمی به ن امر یکاربرد است. ا ز قابلیگر نید شرفتۀیع پیاز صنا ياریدست آمده، در بس هب ینظام
عبارت  به ش دهد.یشرفته را افزایپ ياه ير فناوریواند سرعت رشد سات یمعروف است، م» سرریز تکنولوژي«

اي هـ  لیپتانسـ  یول ،مدت غرب استفاده شدهبلنداي ه میاز فرصت تحر ینظام ةوان گفت در حوزت یم بهتر
  رد.یمورد استفاده قرار گا ه شر بخیواند در سات یم ن بخش وجود دارد کهیا ز درین يادیفناورانه ز

 فناوري و دانش بومیاتکا به توان تولید داخل و توسعۀ صنعت، . 2.1
و ا هـ  هکنندگان خارجی توسط دسـتگا ري از محصوالت فناورانه از تولیدطرح، خرید بسیا مسئلۀ دیگر قابل

ـ    ه تشرک و ا هـ  مبعـد از اعمـال تحـری    ا،هـ  داي دولتی در عین وجود توان ساخت داخـل اسـت. ایـن خری
 سمت کاالهاي داخلـی سـوق پیـدا کـرده اسـت و عمـالً       شدن تأمین کاالها از کشورهاي دیگر، به سخت

 يگونه کاالها فراهم شده اسـت. بـرا   نیبسیاري از تولیدکنندگان ا يامکان فروش محصوالت فناورانه برا
انجمـن   ةت مـدیر ئـ عضـو هی  ۀو مصاحب 3نفت تهران  ين کاالیمأعامل ت ریمد وان به مصاحبۀت یم مثال

                                                        
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931002000222. 
2. http://sepahnews.com/shownews.Aspx?ID=ceb375aa-f6ad-4d1d-b714-
9954e6089665. 
3. http://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=2b5d4610-
c0b1-40bc-849f-6189200d6553&LayoutID=aefcb2c7-6c05-42b3-b634-
eebced5b9af3&CategoryID=5a83de0d-4c67-4b8a-a794-08e669faf33d 
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 اشاره نمود.  1سازندگان تجهیزات صنعت نفت
ی یکی دیگر از مسـائل  مانند نفت و گاز به پیمانکاران خارجایی ه شبزرگ در بخاي ه هواگذاري پروژ
موجـب شـد تـا    ا هـ  ممین کاالهـاي فناورانـه، تحـری   ور است. در این حوزه نیز مشابه تأسنتی اقتصاد کش

بیشـتر اسـتفاده کننـد.    ا هـ  هاي دولتی مجبور شوند از پیمانکاران داخلی در این پـروژ ه تو شرکا ه هدستگا
ـ  شـدن پیمانکـاران داخلـی کمـک     وانمندتروگیري از خـروج ارز، بـه ت  واضح است که این امر عالوه بر جل

 ند.ک یم فراوانی
وان ت یی مدکنندگان داخلیاز از تولیحتاج مورد نین مایمو تأ ید داخلیاز اتکا به توان تول یعنوان مثال به

ع یاز صنایست مورد نیکاتالا ه میش از تحریتوجه نمود. تا پ یمیع پتروشیاز صنایست مورد نین کاتالیمبه تأ
رفتنـد.  گ ینمـ  ان مورد توجه قراریبن ن محصول دانشیا یدکنندگان داخلیوارد شده و تول عمدتاً یمیپتروش

ش یدکننـدگان افـزا  یست از تولین کاتالیمن محصول تأیر واردات ایشدن س و قطعا ه میپس از اعمال تحر
صـنایع مختلـف   کاتالیست مـورد نیـاز    25 يمعاون وزیر نفت، تا بهار سال جار که به گفتۀ يطور هافت. بی

. 2صورت عمده عرضه شده اسـت  راحی، تولید و به بازار داخلی بهپتروشیمیایی توسط متخصصان داخلی ط
ا بـا اسـتفاده از تـوان    هـ  میپس از اعمال تحر 3اندود فوالد مبارکه تجهیزات واحد قلعازي س یمن بویهمچن

  اشد.ب یم ن حوزهیاز ا يگریمثال د یدکنندگان داخلیتول

 هاي داخلی توسط شرکت یاي بزرگ صنعته هت پروژمدیری. 3.1

ـ است که ا یبوم يازمند دانش و فناوریع مختلف، نیدر صنا یبزرگ صنعت ياه هپروژ يتوان اجرا ران تـا  ی
ـ نظ یبزرگـ  يهـا  ه ژش از انقالب، عمالً فاقـد آن بـود. پـرو   یپ روگـاه، سـد، تونـل و... عمـدتاً توسـط      یر نی

ـ از ا یکوچک يها بخش يتنها در اجرا یداخل يها شرکتد و ش یاجرا م یخارج يها شرکت ا هـ  هن پـروژ ی
ـ از ا یمعظم خارج يها م بودند. اما پس از انقالب و با خروج شرکتیسه ـ دل ران، بـه ی  يهـا  تیل محـدود ی

ـ  یخـارج  يهـا  بزرگ به شـرکت  ياه هپروژ يدر واگذار يا هبودج از  یناشـ  يهـا  تین محـدود یو همچن
 يها شرکت یش توان فنیافزا يبلندمدت برا يزیر همجبور به برنام ییمختلف اجرا يها ها، دستگاه میتحر
رو و شـرکت مپنـا   یکرد، در وزارت نین رویق بارز ایاز مصاد یکیا شدند. ه هگونه پروژ نیا يدر اجرا یداخل
  مشاهده است. قابل

منظور تأمین نیاز فزاینده  ي لطمات ناشی از جنگ و بهمنظور بازساز ان جنگ، وزارت نیرو بهیپس از پا
سو دانش فنـی سـاخت نیروگـاه     رد، اما ازیکک یهاي متعددي را آغاز م به انرژي برق، باید ساخت نیروگاه

                                                        
1. http://neconews.com/prtg.n9xrak9yypr4a.html 

  http://www.mehrnews.com/detail/News/2067435خبرگزاري مهر  معاون وزیر نفت با ۀمصاحب. 2
  .80855735اصفهان با خبرگزاري ایرنا. کد خبر  ۀفوالد مبارک روابط عمومی شرکت ۀمصاحب. 3
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دلیل محدودیت بودجه، امکـان واگـذاري ایـن     دیگر به مل در داخل کشور وجود نداشت و ازسويطور کا به
نـدازي شـرکت   ا هد. در این مقطع وزارت نیـرو بـا را  هاي خارجی مقدور نبو طور کامل به شرکت ا بهه هپروژ

اي نیروگاهی وارد شـد و در یـک   ه همدیریت پروژ اي نیروگاهی ایران)، به عرصۀه ه(مدیریت پروژ» مپنا«
  هی نمود.د نفرایند تدریجی انتقال تکنولوژي در این حوزه را ساما

ظرفیت نیروگاهی برق کشور تأسیس گردید، تدریجاً در  توسعۀ و با هدف 1371شرکت مپنا که در سال 
اي نیروگاهی کشور (با ه ه% از پروژ90سال فعالیت، عالوه بر مهندسی، تأمین تجهیزات و اجراي  20طول 

اي دیگري نظیر ه هآمده در انتقال تکنولوژي، در حوز دست هب ۀمگاوات)، با استفاده از تجرب 52000ظرفیت 
گـروه  «شرکت زیرگروه، تحت عنوان  39نقل ریلی نیز ورود کرده و در حال حاضر با نفت و گاز و حمل و 

  توسعه را طی کرده است: ۀطور کلی شرکت مپنا از بدو تأسیس چهار مرحل به 1ند.ک یفعالیت م» مپنا
اول: در این مرحله عملیات مهندسی و طراحی و تأمین تجهیزات اصلی نیروگاه شـامل تـوربین،    مرحلۀ. 1

اي مهندسی و طراحی ه تد و فعالیش یهاي خارجی انجام م هاي کنترل توسط شرکت ژنراتور و سیستم
لـی  هـاي داخ  یري از توان شرکتگ هنیروگاه، عملیات اجرایی و تأمین تجهیزات جنبی در داخل و با بهر

  رفت.گ یصورت م
تأمین تجهیزات جـانبی    ،هاي طراحی و مهندسی نیروگاه دوم: در این مرحله ضمن اینکه فعالیت ۀمرحل. 2

  ،د، تجهیـزات اصـلی نیروگـاه شـامل تـوربین     ش یهاي داخلی انجام م و عملیات اجرایی توسط شرکت
  د.ش یهاي کنترل نیز با استفاده از توان داخل ساخته م ژنراتور و سیستم

سوم: در این مرحله عالوه بر طراحی، مهندسی و عملیات اجرایی و همچنین سـاخت تجهیـزات    مرحلۀ. 3
ذاري مسـتقیم در  گـ  ههاي کنترل و...) در داخل کشـور، سـرمای   اصلی نیروگاه (توربین، ژنراتور، سیستم

  د.ش یذاري خارجی انجام مگ هو جلب سرمایي مختلف ها هاي برق با روش نیروگاه
اي نیروگاهی و ه هقبل شرکت مپنا در پروژ ةچهارم: در این مرحله با استفاده از تجربیات سه دور مرحلۀ .4

اي باري و مسافري) و ه نعمل این شرکت به صنایع ریلی (ساخت لوکوموتیو و واگ ةحوز  ،صنعت برق
  2ابد.ی یهمچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گسترش م

ـ   وفق در زمینـۀ انتقـال تکنولـوژي بـه    مگروه مپنا یکی از تجربیات  ود. اسـتراتژي انتقـال   ر یشـمار م
اسـت.   استوار گردیـده  يتکنولوژي در وزارت نیرو (از طریق گروه مپنا)، بر خریدهاي کالن و انتقال فناور

براي خریدهاي یکجا و بزرگ   ،جاي خریدهاي جزئی و پراکنده از سازندگان مختلف در واقع وزارت نیرو به
ند و به این ترتیب شـرکت خـارجی صـاحب تکنولـوژي را     ک ییزي مر هصاحبان تکنولوژي مناسب برناماز 

  ند. ک ینسبت به انتقال تکنولوژي ترغیب م
                                                        

  )/http://www.mapnagroup.comمعرفی گروه مپنا ( .1
  .1389دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مطالعات تکنولوژي ، ملزومات افزایش حجم ساخت داخلکتاب  .2
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اي بزرگ و انتقال تکنولوژي در صنعت بـرق، صـنعت نفـت بـه ایـن      ه همدیریت پروژ ۀبا وجود تجرب
معیـوب   صنعت نفت دنبال کـرد، یعنـی رابطـۀ    يسمت حرکت نکرد. علت این امر را باید در ساختار نهاد

ها با دولت کـه باعـث عـدم     نفت و گاز، مناسبات مالی این شرکت وزارت نفت با چهار شرکت اصلی حوزة
هـاي   تـر از همـه، تقسـیم نامناسـب نقـش      از جانـب شـرکت نفـت شـده، و مهـم     » قید بودجه«احساس 

اقتضاي ة آنکه چینش مناسب نهادي در هر حوزذاري، نظارت و اجرا در بخش نفت و گاز. توضیح گ هقاعد
ذاري و اجرا را دارد، به این معنی که یک نهاد (که باید ذیل دولت تعریـف شـود)   گ هتفکیک دو نقش قاعد

اجـرا بـه نهـاد    عهده بگیـرد، و نقـش   ردها، مقررات و قواعد بازي را برذاري و تعریف استانداگ هنقش قاعد
  ارایی، بهتر است از بخش خصوصی باشد) سپرده شود. بر مالحظات کمستقل دیگر (که بنا
هـاي پـس از جنـگ،     میادین نفت و گاز کشور باعث شده بـود در سـال   اي توسعۀه هسود باالي پروژ

ذاري کننـد.  گـ  ها سـرمای هـ  هکشورهاي مختلفی نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان و چین در ایـن پـروژ  
هـا از   ) منجر بـه خـروج تـدریجی ایـن شـرکت     1995(از سال  ذاري در بخش انرژيگ ههاي سرمای تحریم

فازهـاي مختلـف    شدن رونـد توسـعۀ   بعضاً متوقفسو باعث کند و  اي مذکور گردید. این امر ازیکه هپروژ
هاي مهمی براي نظام علم و فناوري  دیگر فرصت ة نفت و انرژي گردید، اما ازسوياي ملی در حوزه هپروژ

  اشته باشد. واند دت یکشور داشته و م
اي نفتی باعث شد تا وزارت نفت و شـرکت نفـت مجبـور    ه ههاي بزرگ خارجی از پروژ خروج شرکت

هـا اسـتفاده    هاي بزرگ داخلی و یا کنسرسیومی از این شـرکت  ا از شرکته هشوند براي پیشبرد این پروژ
هـاي   داخلی واگـذار نماینـد. ورود شـرکت    يها را به شرکت  اکنند و طی قراردادهایی مدیریت این پروژه

دلیل  اما به، میفتادها پیش از این اتفاق  اي نفتی امري است که باید مدته همدیریت پروژ ۀداخلی به عرص
  سوء مدیریت بخش نفت و گاز کشور، به تعویق افتاده بود.

زارت نیروي بعـد  هاي اخیر در بخش نفت و گاز باعث شد شرکت نفت، مانند و طور خالصه، تحریم به
ي جـز  ا هچـار  ـ وـ حتی در چـارچوب قواعـد معیـوب فعلـی    از جنگ، با محدودیت منابع جدي مواجه شود 

هاي داخلی نداشته باشد. این امر در بلندمدت و بـا مـدیریت صـحیح     اي بزرگ به شرکته هواگذاري پروژ
ذاري، نظـارت و  گ ههاي قاعد شواند هم منجر به انتقال تکنولوژي در این حوزه شود و هم تفکیک نقت یم

  اجرا را ممکن سازد.

 تجارت خارجی حوزة. 2
 بازمهندسی شرکاي تجاري در اقالم اساسی. 1.2

اده است د یکشور را تشکیل م یترین اقالم واردات ر، همواره مهمیاخ يها کاالهاي اساسی خوراکی در سال
اهـه) گمـرك جمهـوري    م هتجارت خارجی (و آمار مقـدماتی دوازد  حاظ ارزش). مراجعه به آمار ساالنۀ(از ل
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ـ یگنـدم، ذرت دامـ   هد پنج کاالي اساسی (دانۀد یاسالمی ایران نشان م ا، بـرنج و شـکر)،   یسـو  ۀ، کنجال
، چهار 93و  92هاي  حتی در سال 1ند.ا هبود 88-93هاي  وارداتی کشور طی سال ةهمواره جزء ده قلم عمد

عنـوان   وانـد بـه  ت یمورد آن اختصاص به مواد غذایی داشته که مـ  4اصلی وارداتی،  قلم از پنج قلم کاالي
ـ ن واردات در ایشـتر یکه ب ییر کشورهایدر جدول ز 2تهدیدي براي ایران در شرایط تحریم تلقی شود. ن ی

  ب ارزش واردات، خالصه شده است.یترت ها صورت گرفته، به اقالم از آن
  

  رانیبه ا ین صادرات اقالم اساسیشتریبا ب يکشورها. 1جدول 
  ایسو کنجالۀ  شکر  یذرت دام  برنج  گندم  

  88سال 
آلمان، امارات، 

س، یکانادا، سوئ
  ایاسترال

امارات، پاکستان، 
، يهند، مالز

  هیترک

س، یسوئ
انگلستان، امارات، 

  لیهلند، برز

ل، یامارات، برز
انگلستان، 

  هیس، ترکیسوئ

امارات، انگلستان، 
ش، ین، اتریآرژانت

  لیبرز

  89سال 
امارات، قزاقستان، 

ه، یهلند، روس
  ازبکستان

امارات، پاکستان، 
ش، یهند، اتر

  لندیتا

س، یامارات، سوئ
هلند، انگلستان، 

  شیاتر
، يه، مالزیترک

  هلند، امارات، لبنان
اطالعات موجود 

  ستین

  90سال 
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س یسـتند و بـا تأسـ   ین يکننـدگان بـزرگ اقـالم کشـاورز    دیتول ییاروپـا  يبا توجه به آنکه کشـورها 
 يرا در بازار محصوالت کشاورز يرگ هع، صرفاً نقش واسطیبزرگ توز يها و شرکت يکشاورز ياه سبور

واردات کشـور در اقـالم    يتژن برداشـت کـرد کـه اسـترا    یوان چنت یل جدول فوق مینند، با تحلک یفا میا
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نادرست و بـوده و موجـب    ين آنکه به لحاظ اقتصادیدر ع ين استراتژیا است. اه هد از واسطی، خریاساس
ـ اخ يهـا  در سال ییاروپا يکشورها خصمانۀ يا است، با توجه به رفتارهاه هنیش هزیافزا ـ ر علی ـ ه ای ران، ی

  1ه است.یتوج رقابلیغ
ـ گان کشـور مـا، نظ  ی، همسـا يکنندگان بزرگ اقالم کشاورزدیاز تول ياریاست که بس ین در حالیا ر ی

ـ نظ یجنـوب  يکایمرا ين کشورهایهند، پاکستان و قزاقستان و همچن ـ ر برزی ـ ی ن هسـتند کـه   یل و آرژانت
از  یکـ یدارنـد. لـذا    یاسـ یو هـم بـه لحـاظ س    يران، هم بـه لحـاظ اقتصـاد   یبا ا يشتریاشتراك منافع ب

، خصوصاً در يتجار يشرکا یار کشور قرار داده است، بازمهندسیر در اختیاخ ياه میکه تحر ییها فرصت
  ده است.یت نرسیطور کامل به فعل است که متأسفانه هنوز به یاقالم اساس

 روابط ترانزیتی با کشورهاي منطقه توسعۀ. 2.2

ـ یافته است. بدیمطلوب توسعه ن اندازة ت در کشورمان بهیدر حال حاضر ترانز  ياهـ  لیپتانسـ کـه   ین معن
ن مسیر وجود دارد که بالفعل نشده اسـت.  ید اشتغال از ایکسب درآمد و تولت، یترانز ۀتوسع يبرا ياریبس

ـ  يار بـه درآمـدها  یبسـ  یران و وابسـتگ یبودن ا یمحصول ن امر با توجه به تکیا ـ یاهم ینفت  دوچنـدان  یت
 يو کاهش اثرگذار ییاز ل، اشتغاییدرآمدزار یاز سه مس یتیترانز يرهایمس يابد. توسعه و کارآمدسازی یم

  ت است.یکشور حائز اهم يبراا ه میتحر

  ییدرآمدزا. 1.2.2
 از ترانزیتـی  بـار  تـن  میلیون 10افزایش  فرض با کشور از بار تن هر ترانزیت يدالر 230درآمد  به توجه

ـ داشـت. ا  خواهـد  افـزایش  دالر میلیارد 2از  بیش کشور کرد که درآمد ینیب شپیوان ت یم ایران، مسیر ن ی
  .2مه و.. استی، بیگمرک يدرآمد جدا از درآمدها

  ییاشتغال زا. 2.2.2
 بـا  هنآ هرا ترانزیتی حجم بار به ون تنیلیم 10ش یکه با افزا 3هدد یم ت نشانیمحاسبات مربوط به ترانز

جـاد  یم ایمستقریغم و یهزار شغل مستق 60بیش از  کشور، داخل از نیاز مورد ناوگان مینتأ ضرورت فرض
نده، یآ يها مورد انتظار در سال يکاریب ياقتصاد و نرخ باال یت فعلیان ذکر است در وضعیخواهد شد. شا

                                                        
 .29ص » دیدبانی تحریم ،2ة پژوهی تحریم، گزارش شمار آینده« .1
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در کشـور   يعبارت بهتر اگر رشـد اقتصـاد   زا است. به اشتغال يمطلوب کشور، رشد اقتصاد يرشد اقتصاد
  کشور به بار نخواهد آورد. يمطلوب برا جیبخش نفت) نتا یناش يزا باشد (مانند رشد اقتصاد اشتغال ریغ

  ها میکاهش اثرات تحر. 3.2.2
ود، شـ  یمـ  ت موجـب یترانز کشور آن است که توسعۀ یتیت ترانزیظرف ۀار مهم در رابطه با توسعیبس نکتۀ

ند، با منافع کشورمان گره بخـورد. بـه   ک یران عبور میر ایها از مس که تجارت خارجی آن ییمنافع کشورها
طور خاص روابط تجاري ایران را تهدید نماید، عمـالً موجـب    یب هرگونه تهدیدي که اقتصاد و بهاین ترت

حـافظ  «نـوعی نقـش    شد. به این ترتیب کشورهاي همسـایۀ مـا، بـه    تهدید منافع این کشورها نیز خواهد
ا یشورمان ه کیعل يتجار ياه میعهده خواهند داشت و اعمال تحرلمللی برا نبی ایران را در عرصۀ» فعمنا
ر یم تجارت و ترانزیت از مسیود. همچنین باید توجه داشت که تحرش ینه میار پرهزیا بسیممکن شده ریغ
    ممکن است.ریار دشوار و حتی غیبس ییم هوایا تحریو  یرانیم کشتی، برعکس تحرینیزم

  نظام پولی و ارزي . 3
ق یـ ت در نقـل و انتقـال ارز از طر  یمحـدود ، عمـدتاً شـامل   یو بانک یمال ةشده در حوز اعمال يها  میتحر

اشـخاص   يبـه منـابع ارز   یت در دسترسـ یجـاد محـدود  ین ایمنظور تجارت، و همچن به یداخل يها بانک
 يو ارز یها موجب شـدند تـا مقـام پـول      تین محدودیود. اش یران میا یردولتیو غ یدولت یو حقوق یقیحق

کشور گردد کـه در ادامـه بـه     يدر ساختار نظام ارز یتجاد اصالحای)، ناچار به ايبانک مرکز یعنیکشور (
هاي بانکی علیه ایران مصادف شده است  ود. الزم به ذکر است که تحریمش ین موارد اشاره مین ایتر مهم

اي درون هـ  هشـکوفایی سـامان   ۀده ،70 ۀدهبلوغ نظام بانکی در کشور، در واقع براي نظام بانکی،  ةبا دور
امنیت بانکـداري  شفافیت و ارتقاي  ۀده ،90ۀ اي بین بانکی و دهه هشکوفایی سامان ۀده ،80 ۀبانکی، ده

هاي بـانکی، موجـب افـزایش سـرعت      تقارن محوریت شفافیت و امنیت، با تحریم 1گذاري شده است. نام
  اي زیرساختی در نظام بانکی کشور (پولی و ارزي) شده است.ه هسامان ۀتوسع

 بر سامانه در بازار ارز یایجاد شفافیت مبتن. 1.3

ا، و هـ  یصـراف  ، خصوصاً در شبکۀيت معامالت ارزینه در بازار ارز کشور، عدم شفافیریاز مشکالت د یکی
، بخـش  یمـال  يهـا  مید تحریش از تشدیپ 2ن معامالت بوده است.یبر ا يد نظارت بانک مرکزیضعف شد

ل نظـارت  یدل سو به کیرفت و ازگ یت مها صور ، توسط بانکیمربوط به تجارت خارج يات ارزیعملة عمد
                                                        

1. http://www.cbi.ir/showitem/10956.aspx. 
 .هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي ، مرکز پژوهش»ها آسیب شناسی قوانین و مقررات صرافی«گزارش  .2
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انتظـارات   یو لذا ثبات نسـب  1يم ارزیبه منابع عظ یگر دسترسید يسوها و از بر بانک يبانک مرکز ینسب
ـ ده مانده بـود و معضـل و  یدر بازار ارز پوش یاطالعات يها رساختینسبت به نرخ ارز، ضعف ز بـروز   يا هژی

  نکرده بود.
ات یاز عمل یمیسو حجم عظ کی، از2یداخل يها از بانک ياریشدن بس میر و تحریاخ يها سال یاما ط

گر تالطم انتظـارات نسـبت   ید يسوافت، و ازیا ادامه ه یصراف خارج شده و در شبکۀ یبانک از شبکۀ يارز
ـ  يازب هسفت يش تقاضایچندگانه براي ارز موجب افزا يها به نرخ ارز و وجود نرخ ش ین افـزا یارز و همچن

، یاطالعـات  يهـا  رسـاخت یشده در بازار ارز در اثر فقدان زجادید. التهابات ایند واردات گردیفراتخلفات در 
  کند. يندازا هت بازار ارز رایش شفافیمنظور افزا را به ییاه هسامان يموجب شد تا بانک مرکز

 ص ارز (خصوصـاً ارز بـا نـرخ   یتخص يازس فمنظور شفا به يکه توسط بانک مرکز يا هن سامانینخست
ـ گرد يندازا هرا 91) در مهرماه يا همرجع و نرخ مبادل ـ بـود. در ا  يد، مرکـز مبـادالت ارز  ی ن سـامانه، بـا   ی

افت، و بانـک عامـل واردات   ی یص میها تخص مربوطه به آن يها ، ارز با نرخیواردات يکاالها يندب تیاولو
اي ه هبر مبناي کد تخصیص ارز و با استفاده از سامان ،يدر مرکز مبادالت ارزد. در واقع یردگ ین مییز تعین

ن امـر  یا 3.ا فراهم شده استه کسوي بانک مرکزي به بانامکان ردیابی وجوه فروش ارز از ،مرتبط ارزي
 يبـرا  یول ،ردندک یافت میدر يها که ارز را به نرخ مرجع از بانک مرکز بانک یموجب شد تا تخلفات برخ

کار عنوان سـازو  مرکز مبادالت ارزي کشور بهن یادند کنترل گردد. همچند یص میواردات با نرخ آزاد تخص
بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در اسـتفاده بیشـتر از ارزهـاي     الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در

را  ه و ظرفیت بانـک مرکـزي  جهان روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوي تجاري با سبد ارزي دایفا نمودرغی
 7.5ش از یت، بیدر شش ماه نخست فعال يمرکز مبادالت ارز 4.است بیشتر ارز افزایش داده ۀجهت عرض

ـ لیز بالغ بر چهار مین 92ص ارز انجام داد و در دو ماه نخست سال یارد دالر تخصیلیم ارد دالر سـفارش را  ی
  5ثبت نمود.
ص از گمـرك)  یمراحل واردات (از ثبت سفارش تا ترخ ۀیبار کل نینخست يکه برا 6يپورتال ارز سامانۀ

ـ کار نمـود. ا  رسماً آغاز به 91د، در مهرماه یمان یثبت م 7و برخط يا هانیصورت را را به ـ دل ن سـامانه بـه  ی ل ی

                                                        
 میلیارد دالر بوده است. 160، مازاد درآمد نفتی که به حساب ذخیرة ارزي واریز شد، حدود 79- 89هاي  در طول سال .1
هـاي ملـی، صـادرات، تجـارت، ملـت، کشـاورزي،        هاي ایرانی خارج از کشور، بانک ر حال حاضر عالوه بر بانکد .2
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4. http://www.cbi.ir/showitem/10553.aspx. 
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ثبتارش سـازمان   ها)، سامانۀ (و بانک يبانک مرکز یاطالعات ياه هن سامانیب 1يضربدر ياه لانجام کنتر
اسـتفاده از رانـت ارز   لف و ارائه اطالعات نادرسـت و سوء جامع گمرك، امکان تخ سامانۀۀ تجارت و توسع

ـ از واردات را کـه از طر  یعمالً بخش ياساس پورتال ارز نیابر 2هد.د یرا به حداقل کاهش م یچندنرخ ق ی
ز ینمجاز  ياه یصراف ۀالزم است تا شبک يهد. در مراحل بعدد یود پوشش مش یانجام م یداخل يها بانک

  مربوط به واردات شفاف گردد. يات ارزیه عملین سامانه متصل شوند تا کلیبه ا
ـ بـازار ارز در حـال تکم   يازس فمنظور شفا که به يا هن سامانیسوم  3ينظـارت ارز  ل اسـت، سـامانۀ  ی

نـد  ا ا موظـف هـ  یا، صرافه یت و نظارت بر صرافیس، فعالیتأس ییموجب دستورالعمل اجرا است. به» سنا«
اساس نوع ارز به انضمام ) بريا ها حوالی يد و فروش ارز خود را (نقدیمعامالت، و خر ۀیاطالعات کل آمار و

از بـازار   یتـوجه  ب بخش قابلین ترتیبه ا 4ند.ین سامانه ثبت نمایداران و فروشندگان در ایمشخصات خر
ا، تحت نظارت ه یصراف ۀشبک یعنیند، ا هگذشته داشت يها در تالطمات نرخ ارز در سال يارز که نقش جد

نظارت ارزي در حـال   ۀخواهد آمد. در حال حاضر نیز اتصال پورتال ارزي به ساماندر يبرخط بانک مرکز
معـامالت   توجهی بـراي ثبـت کلیـۀ    ی قابلندازي کامل آن، ضمانت اجرایا هتکمیل است که در صورت را

  5ا ایجاد خواهد شد.ه یمنجر به واردات صراف

 یداخل يها ان بانکیفت میئوس هشب شبکۀ يندازا هرا. 2.3
 یالی(ر یستم بانکیس یلمللا نیو ب یداخل یهاي مال تبادالت پیام ۀی، کلیبانک يها مید تحریش از تشدیتا پ

است که مرکـز   7لمللیا نیفت یک شرکت تعاونی بیئرفت. سوگ یانجام م 6فتیسو در بستر شبکۀ )يو ارز
هاي اسـتاندارد مـالی میـان کشـورها و      منظور تبادل پیام زیرساختی بهلژیک مستقر است و آن در کشور ب

    8ماید.ن یمؤسسات مالی عضو فراهم م
یفت ئمریکا و اروپا مستقر هسـتند، اسـتفاده از زیرسـاخت سـو    اهاي داده سویفت در  از آنجا که پایگاه

ـ لک يسـو موجـب افشـا    مـالی میـان مؤسسـات مـالی داخلـی، ازیـک      هاي  براي تبادل پیام اطالعـات   ۀی
شـدت   بـه  ید و کشور را بـه لحـاظ اطالعـات   یردگ یمتخاصم م يکشورها يبرا یداخل یهاي مال تراکنش

   مود.ن یر میذپ بیآس

                                                        
1. Cross-Check 

 استاندارد به پورتال ارزي، هنوز امکان اظهار خالف واقع تا حدي وجود دارد. دلیل عدم اتصال سامانۀ هرچند به .2
3. https://www.cbifs.com/sana  

  .شوراي پول و اعتبار 1/5/92ها مصوب  دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی 31 ةماد .4
5. http://www.cbi.ir/showitem/11113.aspx. 
6. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). 
7. Member-Owned Cooperative Company. 
8. http://www.swift.com/about_swift/company_information/company_information. 
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  اد.  د یقرار م یغرب يار کشورهایز در اختیرا ن یخارج يتوسط سرورها یمال یسانر مایامکان قطع خدمات پ
کلیـۀ  خـدمات بـه    فرصت استفاده نمـوده و ارائـۀ  ن یفت از ایئشرکت سو، 2012مارس  15خ یدر تار

بود، بعد از  ینیب شیپ قابل یغرب ين اقدام کشورهایاز آنجا که ا 1را قطع نمود. یرانیا شدة میتحر يها بانک
نمود.  م)سانی الکترونیکی مالی (سپار مپیا سامانۀ يندازا هاقدام به را ي، بانک مرکزیبانک ياه مید تحریتشد

را داراست  یلمللا نیفت بیئسو ياه مایاز پ یبانیت پشتی، هم قابل2رسماً افتتاح شد 91رماه یدر تن سامانه که یا
 يها امیوند (پش یفت رد و بدل میسو ياه لپروتک که در قابل یفتیئرسویغ ياه مایاز پ یبانیت پشتیو هم قابل

سپام عالوه بر قطـع   ۀسامان يندازا هن سامانه در داخل کشور قرار دارد، رایفت). از آنجا که سرور ایوس هشب
  ردد.گ یز مین یداخل ی، موجب حفاظت از اطالعات بانکیبانک يرساختهایدر ز یوابستگ
ماید. ن یمهم تحت عنوان سپام ارزي و سپام ریالی را میزبانی م ۀیرساخت سپام در حال حاضر دو سامانز

سوئیفت، میان اعضا در داخل  ۀرا بدون نیاز به شبکفتی وئیس هاي ارزي شبه مواند پیات یو مس کیسپام ارزي از
با  نشده) میتحر يها (بانک جهانی سوئیفت، ارتباط اعضا ۀدیگر با اتصال به شبک ازسویی ،کشور مبادله نموده

را مبادله  )ریالی(اي اعتبار اسنادي داخلی ه ماي فارسی نظیر پیاه مآن شبکه را میسر سازد. سپام ریالی نیز پیا
ـ  يستورالعمل اعتبار اسنادجمله داز يمتعدد يها در دستورالعمل ي. بانک مرکز3یدمان یم ـ ـ ر  یداخل ، یالی

 4نموده است. يامور ارز ۀیکل ين سامانه برایها را موظف به استفاده از ا بانک

 یدات داخلیتول يریذپ تش رقابیشدن نرخ ارز و افزارت یمنطق. 3.3
 يدر بازارهـا  یمحصوالت داخل یر موجب کاهش توان رقابتیحدود ده سال اخ یکه ط یاز مشکالت یکی
منظـور حفـظ قـدرت     است. به یه بر منابع سرشار نفتیداشتن نرخ ارز با تک ن نگهییشده است، پا یلمللا نیب

ـ یطـور تقر  ست بهیاب یکه م يا ه، قاعدیبا محصوالت مشابه داخل یدات داخلیرقابت تول نـرخ ارز   يبـرا  یب
است. رونـد تحـوالت نـرخ ارز،     یو تورم جهان ینرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلش یت شود، افزایرعا

  ن قاعده دارد. یت ایت از عدم رعایده سال گذشته حکا یط یو تورم جهان یتورم داخل
شدن انتقال منابع حاصل از فـروش نفـت،   ن دشواریو کاهش فروش نفت و همچن یم نفتیدر اثر تحر

ش ین امر منجر به افـزا ید. ایر گردت یافته و منطقیش یمحدود شده و نرخ ارز افزا يبه منابع ارز یدسترس
ده است. البته الزم به ذکر است که هرچقـدر  یگرد یلمللا نیب يدر بازارها یقدرت رقابت محصوالت داخل

ش یبه واردات داشـته باشـند، افـزا    يکمتر یه وابستگیواسط و مواد اول ياه هدر نهاد یمحصوالت صادرات
  ش صادرات خواهد کرد. یبه افزا يشترینرخ ارز کمک ب

                                                        
1. http://www.swift.com/about_swift/legal/statements_on_sanctions. 
2. http://blog.panjjere.com/?p=2853. 

   .با خبرگزاري تسنیم کل بانک مرکزي محمود احمدي دبیرسید . مصاحبۀ3
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/169319. 

 .شوراي پول و اعتبار 7/9/91، مصوب ستورالعمل اعتبار اسنادي داخلی ـ ریالید .4
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نوسانات نـرخ ارز   یول ،ش نرخ ارز مطلوب بودهین بحث آن است که افزایتوجه در رابطه با ا نکتۀ قابل
 یجیصورت تدر هش حاصله در نرخ ارز بیورد. لذا اگر افزاآ یم د و تجارت واردیبر تول ياثرات نامطلوب جد

 ینانیاز نااطم یدا کرده و هم مضرات ناشیط را پیق با شراید فرصت تطبیساختار تولد، هم یردگ یم حاصل
  مد.آ یوجود نم هط بازار بیدر شرا

  استفاده از سازوکار پیمان پولی دوجانبه. 4.3
طـور   جهـان روا (بـه   يبا اسـتفاده از ارزهـا   لمللا نیحال حاضر بخش اعظم مبادالت مالی در تجارت ب در

صورت پراکنده  هز بینظیر یوآن ن يگرید ير ارزهایاخ يها  ود. البته در سالش یم ورو) انجامیخاص دالر و 
شه در اتفاقات پس از جنـگ  ی، رلمللا نی(دالر) در تجارت ب ک ارز جهان روایوند. استفاده از ش یم استفاده

ظـاهر   لمللا نیدالر در تجارت ب يبرا یی. اما با گذشت زمان، رقبا1دوم و کنفرانس برتن وودز دارد یجهان
دالر بر  کردند در حد توان، خود را از سلطۀاروپا و چین) تالش  شده و کشورهاي مختلف (ازجمله اتحادیۀ

 يکشـورها  يورو برایر از دالر و یغ يگرید ياست استفاده از ارزها یخارج کنند. گفتن لمللا نیمبادالت ب
  .2ن نوشته خارج استیا دارد که شرح آن از حوصلۀ ينافع اقتصادو هم م یاسیکننده، هم منافع س استفاده

ا هـ  میتحـر  يجـد  یاثربخشـ  ينه را بـرا یران، زمیا یورو در تجارت خارجیاستفاده گسترده از دالر و 
ـ  یبـانک اي هـ  مین امر موجب شد تا غرب بتواند بـا اسـتفاده از تحـر   یفراهم کرد. ا ـ ا نی، مبـادالت ب  یلملل

ـ ن امر ضـرورت تغ یکشورمان را به شدت محدود و با مشکل مواجه کند. ا  یر در نظـام مبـادالت خـارج   یی
مـورد اسـتفاده در    ينـد. در واقـع بایـد سـبد ارز    ک یگر کشورها دوچندان مـ یسه با دیکشورمان را در مقا

ـ ابـد و ثان یغرب کاهش  ياه میکشور از تحر يریپذ بیر شود تا اوالً آست یمبادالت خارج  ياهـ  کسـ یاً ری
 یپـول اي هـ  نمایپ ين امر با اجرایابد. ایک اقتصاد خاص کاهش ی ياه نمتوجه کشور از نوسانات و بحرا

  اجراست.  طرف تجارت قابل يدوجانبه کشورها
ن بـا  یهـا چـ   ده است که در رأس آنیا به امضا رسیدوجانبه در دن یمان پولیپ 43کنون  است تا یگفتن

ـ دوجانبۀ منعقد یپول ياه نمایوان به پت یم مثال يبراشرو است. یقرار داد پ 29 ن، یه و چـ ین روسـ یشده ب
ـ در نمـودار ز  3ن و... اشـاره کـرد.  یل و آرژانتین و ژاپن، برزیه اروپا، چین و اتحادی، چیجنوب ةژاپن و کر ر ی

  ش داده شده است.ینما یصورت تجمع ها بیدوجانبه در دن یپول يقراردادها یتعداد تجمع

                                                        
 .13962شمارة مسلسل  هاي مجلس به از مرکز پژوهش» بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه«گزارش  .1
  .14 ،همان .3  .7 ،همان .2
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بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی «تعداد تجمعی قراردادهاي پولی دوجانبه در دنیا (مأخذ: گزارش  .1نمودار 

 )13962رة مسلسل شما هاي مجلس به مرکز پژوهش »دوجانبه
  
ـ شـده   انجـام  ياهـ  یدوجانبـه و همـاهنگ   یپـول  ياهـ  نمایپ يد گفت، بر مبنایطور خالصه با هب ن یب
بدون اسـتفاده از ارز خـارجی انجـام     ین دو کشور تا سقف مشخصیدو کشور، تجارت ب يمرکز يها بانک

 يتجـار  يهـا  خود را با بانک یکننده، مبادالت مالواردکننده و صادر ياه تب که شرکین ترتیود. بدش یم
دو کشـور انجـام    يزمرکـ  ياه کن بانیمربوطه ب یپول ياه هیهند، و تسود یم در کشور خود انجام یداخل

دالر از کشـور   600ند و کشور (ب) ک یم دالر از کشور (ب) وارد 500مثال اگر کشور (الف)  يود. براش یم
، بلکه دو کشور با جا شود هن دو کشور ارز جابیدالر مبادله ب 1100کل  يست برایاز نیند، نک یم (الف) وارد

   يدر انتهـا  يمرکـز  يهـا  هنـد، و بانـک  د یمبادالت را بدون ارز واسط انجام م يمرکزاي ه کبان واسطۀ
کننـده و  وارد يهـا  عتـاً شـرکت  یننـد. طب ک یه مـ ین خود تسـو یلتفاوت را با هدالر ماب 100شده،  ة تفاهمدور

مربوطه را انجام  یخود مبادالت مال یداخل ي، با ارزهایعامل داخل يتجار يها ق بانکیصادرکننده از طر
  خواهند داد.

  یزي ر هنظام بودج. 4
دولت به درآمدهاي نفتی و عدم کاهش سهم  ۀوابستگی بودج ران، مسئلۀیاقتصاد ا نۀیریاز مسائل د یکی
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اي هـ  هشدن در برنامـ  و مطرح 1نکیدات متعدد مسئوالرغم تأ عمومی کشور، علی ۀدرآمدهاي نفتی از بودج
سو دولت  و بانکی موجب شده تا ازیک ینفت يها میاست. کاهش فروش نفت در اثر تحر 2ساله پنج توسعۀ

دیگر با کشف منابع درآمـدي جدیـد و اصـالحاتی در     کاهش سهم نفت در بودجه شود و ازسوي مجبور به
  تانی، سایر درآمدهاي خود را جایگزین نفت نماید. س تنظام مالیا

 ۀبودجـ  ةلت، عدم کارایی مصارف بودجـه خصوصـاً در حـوز   دو ۀبودج یکی دیگر از معضالت دیرینۀ
اقتصادي و عدم مـدیریت مناسـب   اي غیره هجمله تعریف پروژاي مختلفی ازه هعمرانی است. این امر ریش

دهی مصـارف بودجـه، کـاهش     با کاهش درآمدهاي نفتی، دولت مجبور به سامان 3مرانی دارد.ع  ايه حطر
  ده است.یاي عمرانی گرده حجراي طرندي اب تاي اضافی و اولویه ههزین

 دیجد يکشف منابع درآمد. 1.4

از  ینفتی، دولت درصدد کشف منابع درآمدي جدیـد برآمـد. برخـ    يدلیل فشار ناشی از کاهش درآمدها به
هـا کـرده    هاي اخیر دولت اقدام به اسـتفاده از آن  که تا به حال مغفول بوده و طی سال ياین منابع درآمد
  ردد.گ یبیان ماست در ادامه 

 شده جوه ادارهو ماندة. 1.1.4
است  یاعتبارات ۀیشامل کل» شده وجوه اداره«دولت،  یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظ 7 ةماد يبر مبنا

و  یسـتم بـانک  یخـاص، بـه س   ياه تیفعال منظور اختصاص به سلسله که دولت از محل بودجۀ عمومی، به

                                                        
فـت را  هـاي ن  این است که ما در چـاه ـ  تحقق نباشد ها قابل که البته ممکن است به این زوديـ  آرزوي واقعی من .1

نفتی بنیاد نهیم. (بیانـات مقـام معظـم رهبـري در دیـدار      براساس کاالها و محصوالت غیرببندیم و اقتصاد خود را 
  )13/02/1373 ،معلم ان در روز کارگر و هفتۀکارگران و معلم

خواهم  دولت باید کاري کند که بتواند روزي به دنیا اعالم نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال دیگر، می
ببندم... دولت باید به نفت احتیاج نداشته باشد. (بیانات مقام معظم رهبري در جمع زائران امام  هاي نفت را در چاه
  )04/01/1375 ،هشتم

هاي نفـت را پلمـب کنـیم، آن روز     دست بیاوریم و در چاه درآمد کشور را از راه دانشمان بهآن روزي که ما بتوانیم 
خوریم. (بیانات مقام معظم رهبري در دیدار نخبگان جـوان   رمان میبراي ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخائ

  )05/06/1387 ،دانشگاهی
یکی از بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت اسـت. (بیانـات   

 )26/05/1390 ،هاي اقتصادي کشور مقام معظم رهبري در دیدار فعاالن بخش
 .پنجم توسعه سالۀ پنج قانون برنامۀ 234و  84،85ل: مواد عنوان مثا به .2
مسلسـل   ةشـمار  بـه » یک الگوي اولیه) هاي عمرانی (ارائۀ دهی طرح سامان« هاي مجلس، گزارش مرکز پژوهش .3

13757. 
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  .1استفاده شوند شده الت تخصیص دادهیغالب تسهند تا در ک یاعطا م يسسات اعتبارمؤ
ـ یوجود اداره شده است. بد هاي قبل در بودجه، مربوط به ماندة از منابع مغفول طی سال یکی  ین معن

شده، اعطا شده بودند، مـورد   قبل تحت عنوان وجوه اداره يها که در سال یالتیکه بازپرداخت اقساط تسه
د. از سال ش یدولت عودت داده نم نۀرد و به خزاک یها رسوب م ر بانکتوجه قرار نگرفته و پس از وصول د

ـ رد با شمارة» ها شده نزد بانک ز وجوه ادارهیوار«ف در قانون بودجه با عنوان یک ردی 1390  310605 فی
ـ هـا را وصـول نما   شده و دولت آن الت پرداختین تسهید تا اقساط ایجاد گردیا ، 1390 يهـا  د. در سـال ی

  2ف در نظر گرفته شد.ین ردیا يارد تومان برایلیم 60و  200، 800ب یترت به 1392و  1391
  

 ارد تومانیلیارقام به م» (وجوه اداره) ییالت اعطایاز محل تسه یبرگشت«ف یر مصوب ردیمقاد .2جدول 

  1390  1391  1392  1393  1394  
  100  150  600  2000  800  310602ردیف درآمدي 

 معادندرآمد حاصل از . 2.1.4

ـ  د حاصل از معادن است که شامل بهرةگر در بودجه، درآمیمغفول د يمنبع درآمد  یمالکانه و حقوق دولت
ـ معادن (رد يبردار و درآمد حاصل از حق انتفاع بهره )130408ف یمعادن (رد ود. در شـ  ی) مـ 130419ف ی

بخـش   ة% ارزش افزود10بخش معدن حداقل  ةرغم آنکه ارزش افزود د توجه داشت که علیین رابطه بایا
  3اشد.ب یم حاصل از معادن يدی% عا10ار کمتر از یدولت، بس يحاصل از معادن برا يدینفت است، اما عا

افـت حـق   یبهبود در در یمورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت و با اندک 1391این موضوع در سال 
درآمد حاصـل از   018/0افته و به یش ین حوزه افزای، درآمد دولت از ا1392از معادن در سال  يبردار بهره

  )3هاي بعد نیز ادامه یافت. (جدول  نفت رسید و این روند در سال
  

   
                                                        

شده در قوانین  تباراتی که تحت عنوان وجوه ادارهاع ۀکلی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: 7 ة. ماد1
قطعی منظور  ۀبانکی و مؤسسات اعتباري به هزین شود بعد از پرداخت به سیستم برنامه و بودجه منظور می

 ۀنام ترتیبی که در آیین ی ناشی از تسهیالت وجوه مذکور بهگردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافت می
هاي سنواتی مجدداً  داري کل واریز و عیناً در بودجه ر خزانهاي د گردد به حساب ویژه ی این ماده تعیین مییاجرا

  .نظر لحاظ خواهد شد براي تحقق اهداف مورد
  .1394سال  و الیحۀ بودجۀ 93الی 90هاي  سال بودجۀ . قوانین2
، دفتر مطالعات برنامـه و بودجـه، مرکـز    »1393عمومی دولت در سال  ۀالزامات تهیه و تصویب بودج«گزارش  .3

 .هاي مجلس پژوهش
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 ارد تومان) یلیدولت (ارقام به م يدرآمد حاصل از نفت و معادن برا سۀیمقا .3جدول 
  1390  1391  1392  1393  1394  

  71076  77799  65800  61000  57000  مجموع درآمدهاي نفتی
  2800  2100  1200  140  120  درآمد حاصل از معادن مجموع

  0.039  0.027  0.018  0.002  0.002  نسبت درآمد معادن به درآمد نفت
  90-94هاي  قوانین بودجۀ سال مأخذ:

 یردولتیغ يها سود سهام دولت در شرکت. 3.1.4

هـاي دولتـی بـه     تـوجهی از شـرکت   تعداد قابل ،44هاي کلی اصل  موجب قانون اجراي سیاست هرچند به
. تـا سـال   1ار استد مهاي غیردولتی سها بخش غیردولتی واگذار شد، دولت همچنان در بسیاري از شرکت

قـانون   3وسـت  ی% از سهام آنها در تملـک دولـت اسـت، در پ   50که به بیش از  ییاه تصرفاً شرک 1391
دیگـر،   عبـارت  د. بهش یجام مها ان د و وصول مالیات، سود سهام و سود ویژه از این شرکتش یبودجه ذکر م

نظر قرار نگرفته و درآمـد  ت دولت است مدی% از سهامشان در مالک50که کمتر از  ییاه تسود سهام شرک
وصـول   يقانون بودجه، برا 5 ة) در جدول شمار130108( ةف شماری، رد1391د. از سال ش یآن وصول نم

یافته بـه   م اختصاص) اخصاص داده شد. ارقاهاي غیردولتی ن درآمدها (یعنی سود سهام دولت در شرکتیا
  . 2میلیارد ریال بوده است 5000  1391-1394هاي  سالۀ این ردیف درآمدي در قوانین بودج

 یمیاي پتروشه عش نرخ فروش گاز به مجتمیافزا. 4.1.4

به  سنت براي هر مترمکعب 5اي پتروشیمی، با نرخ بسیار پایین ه عهاي گذشته گاز خوراك مجتم در سال
تـوجهی در اختیـار ایشـان قـرار      سو رانت قابـل  . ارائۀ گاز ارزان به این واحدها، ازیکدش یها فروخته م آن
دیگر دولت را از  ردد، و ازسويگ یبراي این واحدها م 3يصد درصدهد که موجب سودهاي کالن چندد یم

ي، سـودآوري کـاذب برخـی    ذارگـ  خچنـین نـر   ارد. دیگر پیامد منفی ایند یمتوجهی باز وصول درآمد قابل
ـ   واحدهاي پتروشیمی و لذا توسعه و توزیع بدون توجیه واحدهاي اشـد. در  ب یپتروشیمی در سطح کشـور م

مختلـف،   يویع کشور، در سه سناریگر صنایبا خوراك گاز با د ياه یمیپتروش یزان سوددهیر میجدول ز
  ند. ا هسه شدیمقا

                                                        
  شوند. % سهامشان از آن دولت است، دولتی محسوب می50هایی که بیش از  طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت .1
شده  بینی شده از این محل، بیش از مقدار پیش ها حاکی از آن است که درآمد وصول شایان ذکر است که شنیده .2

 نیز بوده است.
هاي متفاوت خوراك  ثیر نرخأت« گران تکنولوژي ایران تحت عنوان تحلیل شبکۀ 1392ماه  . یادداشت تحلیلی دي3

  ».هاي گازي دهی پتروشیمیبر میزان سود
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 متفاوت خوراك اي ه خاساس نربر یمیآن با پتروش سۀیمقاع کشور و یگر صناید یزان سوددهیم. 4ل جدو
  1391سال  يسود (درصد) در انتها  نام شرکت  صنعت

  یمیپتروش
  سنت 18  سنت 13  سنت 3  سیپرد

458  222  163  
  66  110  252  ورانآ نف

  44  76  211  کرمانشاه

  یشیپاال
  04/10  ش نفت بندرعباسیپاال

  6/4  ش نفت اصفهانیپاال
  02/3  نفت تهران شیپاال

  47  مان تهرانیس  مانیس
  46  مان سپاهانیس

  76  خوزستان  فوالد
  85  خراسان

اي هـ  ثیر نرخأت گران تکنولوژي ایران تحت عنوان شبکه تحلیل 1392ماه  مأخذ: یادداشت تحلیلی دي
  هاي گازي دهی پتروشیمیمتفاوت خوراك بر میزان سود

  
یرد کـه سـوددهی   گ یدر حالی صورت می) گاز طبیعبا خوراك ( اي گازيه یسوددهی باالي پتروشیم

دهی قـرار   اي با خوراك مایع (نفتا) بسیار پایین است و حتی بعضی از این واحدها در مرز زیانه یپتروشیم
سود کم آنـان در قیـاس بـا     ۀدلیل حاشی ها، به یرغم نیاز کشور به این نوع از پتروشیم دارند و تاکنون علی

رد. ایـن در  ایی تمایل داه دذاري به احداث چنین واحگ ه(مادر)، کمتر سرمای اي باالدستیه یدیگر پتروشیم
دسـتی بـا اسـتفاده از محصـوالت      دسـتی و پـایین   تـوجهی از صـنایع میـان    حالی است کـه بخـش قابـل   

منظور جبـران   ، دولت به93ۀ بودجۀ سال در الیح 1.یرندگ یاي باالدستی خوراك مایع شکل مه یپتروشیم
   2سنت مصوب گردید. 13کاهش درآمدهاي خود، این نرخ را افزایش داده و نرخ 

                                                        
 .همان .1
ارچوب قـانون  می در چـ یخوراك گاز واحدهاي پتروش ۀقیمت پای :1393قانون بودجه  3بند (ق) تبصره  3جزء .2

منظور  سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنین به سیزدهگردد که از  اي تعیین می گونه ها به کردن یارانههدفمند
دست  گذاري در صنایع تکمیلی و پایین سرمایه ۀروشیمی و فعاالن اقتصادي به توسعتحریک و تشویق واحدهاي پت

یـابی وزارت نفـت، قیمـت خـوراك گـاز را       یافته و رعایت مکان یشتر با اولویت مناطق کمتر توسعهزایی ب و اشتغال
ـ اجرا ۀنامـ  باشـد. آیـین   %30گذار تـا   داخلی ارزي سرمایه ةاي تخفیف دهد که نرخ بازد گونه پلکانی به صورت به ی ی

ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفـت    هاي ترکیبی فوق ظرف مدت سه اساس شاخصف پلکانی برتخفی
   د.رس ت وزیران میئشود و به تصویب هی تهیه می
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  یاتیاصالح نظام مال. 2.4
نشدن از بسـیاري   مالیاتی فراوان و همچنین استفادهیکی از مشکالت ساختاري در کشور، وجود فرارهاي 

اسـاس اظهـارات معـاون    بر سـت. اي مالیاتی مانند مالیات بر زمین، مالیات بر عایـدي سـرمایه و... ا  ه هپای
ـ  1ود.ش یدرصد تخمین زده م 40در کشور حدود  فرار مالیاتیسازمان امور مالیاتی، حجم   ن مسـئلۀ یهمچن

گـزارش مرکـز    يکـه بـر مبنـا    يطـور  هگسترده در اقتصاد کشور است. ب یاتیمالاي ه تیگر وجود معافید
. توجه مناسب 2است ید ناخالص ملیدرصد تول 40 يحدود یفعل یاتیمالاي ه تیمجلس معاف يها پژوهش

بلکه کارکرد کنترلی در اقتصاد نیز  ،نندک یاي مالیاتی نه تنها به درآمدزایی دولت کمک مه تبه این ظرفی
  ماید. ن یم سوداگرانه جلوگیرياي ه تداشته و از فعالی

ـ توجه در اصـالح قـانون مال   مهم و قابل يکردهایاز رو ـ جـاد پا یات بـر ارزش افـزوده ا  ی اطالعـات   ۀی
ـ کامل طـرح جـامع مال   ياجرا يدر راستا یاتیسازمان امور مال يبرا ياقتصاد گـر از  ید یکـ یاسـت.   یاتی

 ییبات اجرایترت یم با لحاظ برخیات مستقیقانون مال ییاجرااي ه تش ضمانیافزا حۀیمهم الاي ه دکریرو
اي ه دنیبحث اصالح فراحه ین الیگر ایت دین در سطوح مختلف است. مزامتخلف يم براین جرایو همچن

وصـول را کـاهش و    نۀیوه هزین شیباشد که ا یم ات بر ارثیمانند مال یاتیمالاي ه شاز بخ یبرخ ییاجرا
ـ یشـدن در فرا محور يرد. خوداظهاریگ یم ص و وصولیند تشخیان را در فرایداز مؤ يوقت کمتر اي هـ  دن

حه اسـت.  یشده در ال گر نقاط قوت مطرحیز دم ایمستقاي ه تایموجود در قانون مالاي ه تایتمام انواع مال
و ا هـ  رفـزا ا تسـخ  یان و برخـ یدؤم يو اطالعات اقتصاد یاتین روش طرح جامع مالیا ياست مبنا یگفتن
  .3مترتب بر آن است يافزرارها نرم

ـ مالاي ه هیش پایرد، افزاید مدنظر قرار گیات بایکه در نظام مال يجد يکردهایاز رو یکی اسـت.   یاتی
ش یطور مطلـوب مـدنظر قـرار نگرفتـه اسـت. در کنـار مبحـث افـزا         هن امر بیحه مذکور ایکه البته در ال

 يدرآمدها يش جدیموجب افزا یفعل یاتیمال ياه هیشده بر پا ات وضعی، وصول کامل مالیاتیمال ياه هیپا
ـ دل که در حال حاضر به ین معنی. بدکاهد میدولت  بودجۀ يدولت شده و از کسر  ياهـ  هل ضـعف سـامان  ی

جـه  یشـده و در نت  وريآ عالرأس جمـ  یصورت عل هب ين اقتصاداز فعاال ياریات بسی، مالياطالعات اقتصاد
 ود. ش یاخذ م یزان واقعیار کمتر از میبس

                                                        
1. http://qudsonline.ir/detail/News/254960. 
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هاي مستقیم و اصـالحات   اصالح قانون مالیات ۀالیح« س پیرامونلهاي مج مرکز پژوهشنظر کارشناسی  ظهارا .3

صـحن علنـی مجلـس و برخـی اصـالحات و الحاقـات دیگـر) (ویـرایش دوم)         (بندها و مواد ارجاعی از » بعدي آن
  .5-12786مسلسل  ) به شمارة(مخصوص صحن علنی
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 مصارف بودجه ییش کارایافزا. 3.4
ـ ن ترتیود. بدش یمرتبط م يا هکرد منابع بودج نهیهز گر در اقتصاد کشور به نحوةید نۀیریمشکل د ب کـه  ی

در مصارف بودجه وجود دارد. کاهش منابع بودجـه   يادیرفت زمصارف بودجه مطلوب نبوده و هدر ییکارا
ـ ا يا باشد. براه یین ناکارایرفع ا يبرا یواند محرك مناسبت یم فروش نفت)، می(در اثر تحر ن منظـور دو  ی

 ۀرد بودجک هنیهز یده سامان .1 :ند ازا ه عبارترد کیمدنظر قرار بگ يزیر هبودج ةد در حوزیراهبرد عمده با
  .یعمران يها طرح يندب تیق اولویاز طر یعمران ۀبودج یده سامان .2و  یدولت يها توسط دستگاه يجار

  یدولتاي ه هتوسط دستگا يجار کرد بودجۀ نهیهز یده سامان. 1.3.4
ـ  ياهـ  هکرد بودجه در دستگا نهیهز یده اشد، سامانب یي مجار شتر ناظر به بودجۀیراهبرد اول که ب  یدولت

ـ عمل يزیر هسمت بودج ن رابطه حرکت بهیتصور در ا قابل ياز راهکارها یکیاست.  اي هـ  هدر دسـتگا  یاتی
یزي بیشتر با رویکرد افزایشی است. بدین ترتیب که بـا توجـه   ر هاشد. در حال حاضر نظام بودجب یی مدولت

سـال جدیـد    تـورم)، بودجـۀ   نی افزایش ساالنه (متناسب با نـرخ سال گذشته هر دستگاه و میزا ۀبه بودج
  ود.ش یم دستگاه استخراج

کـه   1اشـاره کـرد  یـزي  ر همشاور رئیس سازمان مـدیریت و برنامـ  اي ه هوان به گفتت یدر این رابطه م
ۀ یزي بر مبناي عملکرد انجـام شـده اسـت. در الیحـ    ر هازي مکانیزم بودجس یاقداماتی در راستاي عملیات

  مشاهده است. بودجه، بیشتر قابل 4 این امر در پیوست شمارة 94دجۀ بو

 یعمران يها طرح يندب تیق اولویاز طر یعمران بودجۀ یده سامان. 2.3.4
ن یاشـد. بـد  ب یی معمران نه از منابع بودجۀیبه و استفادة یعمراناي ه حطر یده راهبرد دوم ناظر به سامان

داشـته کـه سـاالنه     یاساساي ه يمدناکارآ یعمراناي ه حطر ياجراب و یتصو یفعل يها ب که روالیترت
 1381-1391ي هـا  سـال  یزمـان  ةمثـال در بـاز   يد. برایمان یم لیکشور تحم را به بودجۀ یهنگفت نۀیهز

ف شده است. کـه  ید تعریطرح جد 145که  یحالدا کرده دریطرح خاتمه پ 127ن در هر سال یانگیطور م هب
ن در یاشد. همچنب یم محدود یبا وجود منابع مالا ه حش از خاتمه طرید بیجداي ه حشروع طر یمعن ن بهیا

ـ  ا هـ  ح% از طـر 10فقط  1391% و در سال 20تنها  1389سال  موقـع بـه اتمـام     و بـه یـزي  ر هطبـق برنام
ـ اي ه حص منابع به طریدر تخص يبند تین امر اولوی. با توجه به ا2اند دهیرس و اسـتفاده از منـابع و    یعمران

  ار کارگشا باشد.یواند بست یم 3یخصوصـ  یعموم يهمکار يو راهکارها یبخش خصوصاي ه يتوانمند

                                                        
1. http://www.khabaronline.ir/detail/392266/Economy/macroeconomics. 
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 1381-1391زمانی  ةاي مصوب در بازه حافته از کل طری هاي خاتمه حتعداد طر .5جدول 
  درصد  تعداد  عنوان

  100  485  .ایی که طبق قانون قرار بود خاتمه پیدا کنده حکل طر
  26  127  .شده خاتمه یافتادی ایی که در بازةه حطر
  74  363  .شده خاتمه نیافتادیایی که در بازه ه حطر

  
 اي متعـددي بـه کشـور تحمیـل    هـ  هعمرانی هزیناي ه حسفانه در روال فعلی تصویب و اجراي طرمتأ

  1اشاره کرد:توان  میا به موارد زیر ه هاین هزین ود. ازجملۀش یم
شـده، فاقـد توجیـه     رانـی تعریـف  اي عمهـ  ح: بخشـی از طـر  اي فاقد توجیه اقتصاديه حتعریف طر .1

آن اسـت   توجـه  وند. نکتۀ قابلش یذاري بدون بازگشت محسوب مگ هاقتصادي بوده و در واقع سرمای
  اي فاقد توجیه اقتصادي وجود ندارد.ه حي در رابطه با طرا هشدکه اطالعات شفاف و منتشر

ـ اي دولته تلیل تأخیر پرداخد هپیمانکاران بافزایش قیمت پیشنهادي  .2  لیـل سـابقۀ  د ه: پیمانکاران ب
نند که موجب ک یاي خود اضافه مه هریسک را نیز به هزین ي دولت (بدحسابی در پرداخت) هزینۀرفتار

 دقیقـی از میـزان ایـن    ردد. در حال حاضر سنجۀگ یا مه هافزایش قیمت پیشنهادي براي انجام پروژ
 طرح را دربر بگیرد. شدة توجهی از هزینۀ تمام سد درصد قابلر ینظر م ود ندارد، اما بهافزایش قیمت وج

: )ا و اسـتهالك ه تقیم(افزایش ا ه حزمان اجراي طر شدن مدت اي تعدیل ناشی از طوالنیه ههزین .3
اي جدید براي اتمام پـروژه  ه هشده در زمان مقرر، برخی هزین اي تصویبه حنیافتن طر لیل خاتمهد هب

اي هـ  يذارگـ  هاستهالك سـرمای  شده، هزینۀ ایی از قبیل افزایش قیمت تمامه هوند. هزینش یایجاد م
اي عمرانی تهیـه  ه حایی که در رابطه با طره شتوجه این است که در گزار پیشین و غیره. نکتۀ قابل

ـ   گ یود، معموالً فقط همین هزینه مورد توجه قـرار مـ  ش یم راحتـی   بـه اي دیگـر  هـ  هیـرد، زیـرا هزین
   سنجش نبوده و غیرکمی هستند. قابل

: در صورتی که فرض کنیم طرحی سه سال دیرتر از موعد مقرر به رداريب هفرصت تأخیر در بهر هزینۀ .4
در وانست عاید کشور شود که ت یرداري از طرح در این سه سال مب هرداري برسد، منافعی از بهرب هبهر

سـتفاده مانـده   ا یاز سرمایه در محل اجراي طرح راکد و ب توجهی عمل نشده است، و فقط حجم قابل
  یرد. گ یاست. این هزینه که از جنس هزینه فرصت است عمالً در محاسبات رایج مورد توجه قرار نم

ا در صـورتی کـه در دورة زمـانی    هـ  ح: برخی طـر شده اي طوالنیه حرفتن توجیه اقتصادي طر ازبین .5
ـ  هشده به بهر تعیین معقول و ازپیش رداري برسـند، داراي توجیـه اقتصـادي هسـتند و بـا تـأخیر در       ب

اي خواب سرمایه عمالً توجیه اقتصادي خود را از دسـت  ه هلیل افزایش هزیند هرداري از طرح بب هبهر

                                                        
 .13757به شمارة مسلسل » هاي عمرانی (ارائۀ یک الگوي اولیه) دهی طرح سامان«گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس،  .1
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توجهی  سد درصد قابلر یظر من هاي عمرانی به حرداري از طرب ههند. با توجه به تأخیر زیاد در بهرد یم
  مشمول معضل فوق شوند.  اي انتفاعی ه حاز طر

هـاي معیـوب فعلـی بـه کشـور تحمیـل        ایی که ساالنه با توجه بـه روال ه هبودن هزینبا توجه به باال
فتـه اسـت، اصـالح وضـع     شده منابع دولت کاهش یا اي اعماله مود و با توجه به اینکه در اثر تحریش یم

اي هـ  مبا توجه به مـوارد فـوق تحـری   اي عمرانی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. ه حطر موجود در حوزة
  اد اجرا نماید:د یشده فرصت خوبی است تا دولت اقدامات زیر را که در حالت عادي باید انجام م اعمال

که قابلیت فروش و یا اجاره به بخـش خصوصـی را دارد،   ایی ه ح: دولت باید طرتمام اي نیمهه حواگذاري طر .1
بـرداري نمایـد. ایـن امـر هـم       س از تکمیـل آن را بهـره  خش خصوصی پبه بخش خصوصی واگذار کند تا ب

 اهد.ک یم عمرانیاي ه حدولت براي طر ةهاي آیند سالاي ه هند و هم از هزینک یم درآمدي نصیب دولت
عمرانی را که بازدهی اقتصادي اي ه ح: دولت باید طرمشارکت عمومی خصوصیاي ه شاستفاده از رو .2

 BOTهـاي مختلـف ماننـد     مزایده گذاشته و بـا روش  کافی دارند جهت مشارکت بخش خصوصی به
  را به بخش خصوصی واگذار نماید.ا ه حتکمیل طر

گونـه جـذابیتی بـراي بخـش خصوصـی       ایی که هـیچ ه ح: برخی از طریعمران يها بندي طرح اولویت .3
ـ  د  باید با منابع نداشته و عمالً ـ      نـدي ب تولتی تکمیل شوند، بایـد اولوی اي شـده و منـابع دولتـی بـر مبن

 شده تخصیص یابد. ندي انجامب تاولوی

 دولت به درآمدهاي نفتی کاهش وابستگی بودجۀ. 4.4
گـذاران و اقتصـاددانان کشـور مطـرح بـوده بحـث کـاهش         یگري که از دیرباز در کالم سیاستد مسئلۀ

ن و ین و هـم در قـوان  مسـئوال اي هـ  هن امر هم در گفتیوابستگی بودجه دولت به درآمدهاي نفتی است. ا
ـ اي هـ  تاسـ یس 18وان بـه بنـد   ت یم مثال يار مورد توجه بوده است. براینظام بس یکلاي ه تاسیس  یکل

و  84،85در مـواد  ن مطلـب  یهمچنین ا 1اشاره کرد. يابالغ شده توسط مقام معظم رهبر یاقتصاد مقاومت
  مورد توجه بوده است. یکلاي ه تاسین و سیگر از قوانید یپنجم و برخ قانون برنامۀ 234

دولت متکی به نفت بوده و منافع  ادرات نفت در ایران، همواره بودجۀبا این حال، از ابتداي تولید و ص
هر دولـت انجـام    اده از درآمدهاي نفتی در طول دورةرده که حداکثر استفک یهاي مختلف ایجاب م دولت

از کـل منـابع بودجـۀ    اي مستقیم نفتی گیرد (براي مصارف جاري یا عمرانی). در جدول زیر سهم درآمده
 حاصل ازدرآمد  شامل درآمد نفت. در این جدول است آورده شده 1345-1387هاي  دولت در سال ساالنۀ

ـ  عـی اسـت.  یهـا فـروش گـاز طب    نفتی و در برخی سالاي ه هوردافروش فر، فروش نفت خام ن در یهمچن
  .اشدب ینرخ بازار م التفاوت فروش ارز به شامل درآمد ناشی از مابه1370و  1360 ۀهاي ده سال

                                                        
از منابع حاصل از صـادرات   سهم صندوق توسعه ملی  ۀافزایش ساالنهاي کلی اقتصاد مقاومتی:  سیاست 18بند  .1

 .بودجه به نفتنفت و گاز تا قطع وابستگی 
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 اي سري زمانی بانک مرکزي)ه هدولت (مأخذ: داد از کل منابع بودجۀ یم نفتیمستق يسهم درآمدها .2نمودار 

  
فتـی،  طور کلی اقتصاد کشور به درآمـدهاي ن  د توجه داشت، میزان وابستگی بودجۀ دولت و بهالبته بای

کشـور را   مستقیم نیز چـرخ اقتصـاد  طور غیر نفتی مذکور، بهه اوالً درآمدهاي کیقیناً بیش از این است، چرا
از فـروش   یم ناشـ یرمستقیطور غ از بودجۀ ساالنۀ دولت به يگرید يها فیاً ردیورد، و ثانآ یحرکت درم به

  : 1ر اشاره کردیوان به موارد زت ین جمله مینفت است که از ا
  نفت. یات بر عملکرد و سود سهام شرکت ملیمال .1
  .يارز ةریحساب ذخ ياز برداشت از موجودمنابع حاصل  .2
  ی.نفت يها از درآمدها ر استانیز و محروم و سایخ تنف درصد سهم مناطق 2 .3
  .ابدی یاختصاص م ینفت ياه هبه واردات فراورد ماًیمستق ه،ز به خزانیه قبل از وارک یمنابع نفت .4

عمومی دولـت اضـافه کنـیم، و ثانیـاً      در صورتی که اوالً درآمدهاي غیرمستقیم نفتی را نیز به بودجۀ
حسـاب   ة ارزي را نیـز بـه  شده در طول سال (تحت عنوان متمم بودجه) از حساب ذخیر هاي انجام برداشت

ن یا 2درصد بوده است. 7/62ن حداقل یانگیطور م بودجه به نفت به یوابستگ ،84-89هاي  آوریم، در سال
  به خود گرفت. یکاهش ي، روندینفت ياه میل تحریدل به بعد، به 90 يها روند در سال

بودجه به نفت، متناسب با نوسانات قیمت نفت، نوسـان داشـته، لـیکن هرگـز چیـنش       يهرچند اتکا
در شرایط کـاهش  ازي نشده است. س هنهادي الزم براي استقالل بودجه دولت از منابع نفتی طراحی و پیاد

دت بـراي جبـران کسـري    مـ  ههاي کوتا ، از روشبودن کاهش قیمت دلیل تلقی موقتی درآمدهاي نفتی، به

                                                        
 .هاي آن کل کشور و پیوست قوانین بودجۀ ساالنۀ .1
هـاي مجلـس، دفتـر     ، مرکـز پـژوهش  »1384-1389هـاي   آشنایی با رابطه شرکت ملی نفت و دولت در سال« .2

 .فروش العات برنامه و بودجه، میثم پیلهمط


.
.
.
.
.
.
.
.
.




  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                134

ارت کـ  مد (از انتشار اوراق مشارکت ارزي و ریالی گرفته تا ثبت نام حـج تمتـع و سـی   ش یبودجه استفاده م
ـ   موبایل). در زمان د و بـا پـایین   شـ  یهاي افزایش قیمت نفت نیز این درآمدها به اقتصاد کشور سـرازیر م

ردید. اما مستقل از شرایط قیمت و بازار گ یجدي به تولیدات داخلی م هاي داشتن نرخ ارز، باعث آسیب نگه
ـ   رفت و هـیچ گ ینفت، تولید نفت کشور همواره در حداکثر مقدار ممکن صورت م ازي بـین  سـ  هگونـه بهین

  سلی به تولید نفت وجود نداشته است.ن ني تولید نفت و نگاه بیا هدور
دلیـل   شـدن صـادرات نفـت گردیـده و بـه      و گاز، منجـر بـه دشـوار و پرهزینـه     تحریم صادرات نفت

د نفت خام کشور موجـب شـده اسـت. براسـاس     ها، کاهش محسوسی را در تولی بودن این تحریمارد هدنبال
رسمی که در واقـع  (منابع غیر 2و به نقل از منابع ثانویه 2012-2014هاي  در سال 1اوپک گزارشات ماهانۀ

 5/3دالالن بازار نفت هستند)، تولید نفت خام ایران داراي روند نزولی بوده است و از بـیش از  خریداران و 
  رسیده است. 2013میلیون بشکه در سال  6/2به حدود  2011میلیون بشکه در اواخر سال 

  
  به نقل از منابع ثانویه براساس گزارشات ماهانۀ اپک  2012-2014 يها ران در سالید نفت ایتول .6جدول 

 حسب میلیون بشکه در روز)(ارقام بر
 Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  

2012 
2013  3.004 3.062 2.685 2.682 2.644 2.685 2.675 2.683  2.667 2.679 2.716 2.730  
2014      

  
سال اخیـر   15 ایست تدریجاً صورت گیرد و طیب یکشور از نفت، فرایندي است که م استقالل بودجۀ

نخستین تمهیدي بود که در برنامۀ » ارزي ةذخیرحساب «سازوکارهایی به این منظور طراحی شده است. 
کردن نوسانات درآمدهاي نفتی و جلوگیري از انتقال این نوسانات به بودجـه و  منظور میرا سوم توسعه و به

دلیل سهولت دسترسی دولت و مجلس بـه ایـن حسـاب، ایـن      قتصاد کشور اندیشیده شد؛ لیکن بهدرون ا
  د را تدریجاً از دست داد. هاي بعد اثربخشی خو سازوکار در سال

سازوکار دومی که به این منظور طراحی شد و امکان دسترسی دولت و مجلس به درآمدهاي نفتـی را  
ۀ پـنجم توسـعه تشـکیل    موجب قانون برنام بهبود که » ملی صندوق توسعۀ«قبولی کمتر کرد،  ا حد قابلت

اصل از صـادرات نفـت (نفـت خـام، میعانـات      % از منابع ح20این قانون، حداقل  84 ةموجب ماد گردید. به
ردد. این سهم ساالنه به میزان گ یصورت ساالنه به این صندوق واریز م اي نفتی) بهه هوردگازي، گاز و فرا

ارزي در پایان هر سال به ایـن صـندوق    ةحساب ذخیر % از ماندة50ابد. همچنین ی یسه درصد افزایش م
  ود.ش یافزوده م

                                                        
1. oPEC monthly oil market report 2. secondary sources 
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اسـتفاده از درآمـدهاي    است براي طراحی سازوکاري که طی آن دولـت امکـان  اکنون زمان مناسبی 
جاري)، و در عـوض،   ور کلی یا حداقل براي بودجۀط ۀ ساالنه نداشته باشد (بهعنوان منابع بودج نفتی را به
عنـوان منـابع درآمـدي دولـت در      گرفته با این درآمدها، به اي انجامه يذارگ هحاصل از سرمای ۀسود ساالن

ست که در شرایطی که دولـت بـراي تـأمین درآمـدهاي     ا بسیار مهم این ۀساالنه لحاظ گردد. نکت ودجۀب
فـع  ن يهـاي ذ  بودجه، امکان استفاده از درآمدهاي نفتی به میزان قبلی را ندارد، میـزان مخالفـت دسـتگاه   

مراتب کمتـر از   فع، بهن يافراد و نهادهاي ذ نین اصالحات نهادي و موانع ایجادشده از ناحیۀحاکمیتی با چ
 ود.ش یشرایطی است که درآمدهاي سرشار حاصل از فروش نفت عاید دولت م

  نفت و گاز  ةحوز. 5
گر ید يسوران هستند و ازیه ایشده عل وضع يها مین تحریرت یمیسو قد کیفت و گاز، ازن ةحوز يها میتحر

دولـت و هـم بـر     يجـار  يدرآمـدها ار به اجرا گذاشته شـدند تـا هـم بـر     یت بسیر با جدیاخ يها در سال
ـ یدر صنعت نفـت و گـاز اسـت) تـأث     يجار يذارگ هیآن (که حاصل سرما یآت يدرآمدها بگذارنـد.   یر منف

ـ  يهـا  میم تحریرمستقیرات غیوان انتظار داشت که عالوه بر تأثت یاساس م نیابر دولـت،   بـر بودجـۀ   ینفت
ـ م از ایطور مستق ز بهیصنعت نفت و گاز ن ا، هـ  هر حـوز یثر شـده باشـد، و همچـون سـا    هـا متـأ   مین تحـر ی

  وجود آمده باشد. هن حوزه بیها در ا مین تحریاز ا یناش یبا ارزش يها فرصت

  دستی نفت و گاز  ینصنایع پای ۀتوسع. 1.5
هـاي   هزار بشکه در روز بود، بـا طـرح   600ظرفیت پاالیشگاهی کشور که در اوایل پیروزي انقالب حدود 

هـاي   بر سیاسـت ، بنـا 77-84میلیون بشکه در روز رسـید. از سـال    6/1، به 77شده تا سال ي اجراا هتوسع
نیز کـه   85-92ها از دستور کار شرکت نفت خارج شد. اما از سال  پاالیشگاه حاکم در وزارت نفت، توسعۀ

ر هزار بشکه د 100هاي وزارت نفت در این خصوص تغییر کرده، ظرفیت پاالیشگاهی کشور تنها  سیاست
  1روز افزایش داشته است.

ـ    پاالیشگاه عنوان علت کندي روند توسعۀ آنچه غالباً به ود، مشـکالت تـأمین مـالی    شـ  یهـا مطـرح م
تر همـین مشـکالت    اي پاالیشی است. هرچند این تحلیل ظاهراً درست است، اما با نگاهی عمیقه هپروژ

اي پاالیشـگاهی ریشـه در   ه هکافی در پروژ ذاريگ هابی کرد. عدم سرمایی هریشتوان  میتأمین مالی را نیز 
نفت و شرکت  یسوي بخش دولتی (شرکت ملۀ کافی (چه ازمشکالت قانونی دارد که مانع از ورود سرمای

معیـوب در   ةسوي بخش خصوصی) به این حوزه است. در ادامه به دو قاعداالیش و پخش) و چه ازپ یمل
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  ردد:گ یند اشاره ما هعلی شدنظامات مالی شرکت ملی نفت که منجر به وضعیت ف
% از کـل ارزش نفـت (نفـت    5/14«به بعـد،   90 يها کل کشور در سال ن بودجۀ ساالنۀیموجب قوان به. 1

هـاي داخلـی و میعانـات     خام و میعانات گازي) صادراتی و مبالغ واریزي نقدي بابت خوراك پاالیشگاه
هـاي   اختیار شرکت ملی نفت و شرکت در» ها اي پتروشیمی و سایر شرکته عگازي تحویلی به مجتم

  1یرد.گ یتابعه قرار م
نـد نفـت و گـاز    ا موجب قانون، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش موظـف  دیگر به ازسوي. 2

ر از قیمـت نفـت و   ت ناي کشور را به قیمت مصوب، که همواره پاییه یها و پتروشیم خوراك پاالیشگاه
ن مقدار یا 1393سال  ۀ بودجۀحیمثال در ال يا قرار دهد. براه عمجتم گاز صادراتی است در اختیار این

  2ن شد.ییدالر تع 5/18برابر 
هد که در شرایط عادي که محدودیتی در فروش نفت و گاز وجـود  د یتوجه به دو قانون فوق نشان م

کار گیرد (بدون توجه  اوالً حداکثر ظرفیت تولید روزانۀ خود را به ند کهک یندارد، منافع شرکت نفت اقتضا م
سلی حاصل از تولید نفت و گـاز)، و ثانیـاً حـداکثر مقـدار     ن نها و حداکثرسازي درآمد بی به منافع سایر نسل

هـاي داخلـی    شده را صادر کند و تا حد ممکن از فروش نفت بـه پاالیشـگاه   ستخراجممکن از نفت و گاز ا
 یواند حداکثر درآمد ساالنه را داشته باشد. منابعت یامتناع نماید. تنها در این شرایط است که شرکت نفت م

ـ یم از محل فروش نفت در اختیطور مستق سم فوق، بهیاساس مکانکه بر نفـت قـرار گرفتـه     یار شرکت مل
  3ارد دالر بوده است.یلیم 69حدود  1384-1389 يها سال یاست، در ط

ود قواعد معیوب فعلـی، دولـت و   جدر شرایط تحریم که امکان فروش نفت خام وجود ندارد، حتی با و
سـو ورود بخـش خصوصـی بـه      ن درآمد انگیزه خواهد داشت تا ازیکطور خاص شرکت نفت براي تأمی به

اي پاالیشـی و  هـ  عدیگر فروش خـوراك بـه مجتمـ    و گاز را تسهیل کند و ازسويستی نفت د نصنایع پایی
سـتی نفـت و گـاز    د نبه رونق صنایع پاییها منجر  پتروشیمی داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب تحریم

کـارگیري  هد کـه افـزایش اشـتغال و خصوصـاً ب    د یارزش افزوده در این بخش را توسعه م شده و زنجیرة
  دنبال خواهد داشت. تخصص در این حوزه را بهنیروهاي م

ـ  ت یروند فعلی در محدودیت صادرات نفت، م همچنین در صورت ادامۀ وانین معیـوب  وان به اصـالح ق
هاي داخلی که ریشه در سازوکارهاي فروش داخلـی   پاالیشگاه ۀکه موانع توسع يا هگون فوق امیدوار بود، به

  ذاري در این حوزه افزایش یابد.گ هسرمای ةشرکت ملی نفت دارد از میان برداشته شده و انگیز
                                                        

 2، بند الف تبصرة 1392قانون بودجۀ سال  3بند  1، جزء 1391و  1390هاي  سال ۀقانون بودج 1. جزء الف بند 1
  .1393سال  قانون بودجۀ

  .1393سال  الیحۀ بودجۀ 2الف تبصرة  3جزء  .2
هـاي   ، مرکـز پـژوهش  »1384-1389هاي  شرکت ملی نفت و دولت در سال آشنایی با رابطۀ«فروش  یلهمیثم پ .3

 العات برنامه و بودجه. مجلس، دفتر مط
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 جاي نفت خام بهة فراورده، نندک هعنوان عرض لمللی بها نایفاي نقش ایران در بازارهاي بی. 2.5
ننـدگان  ک هترین صاحبان ذخایر نفت و گاز و یکی از عرض عنوان یکی از مهم در حال حاضر کشور ایران به

بـازار جهـانی نفـت و گـاز دارد. براسـاس آمـار        ود و نقش مهمی درش یمهم نفت خام در جهان شناخته م
% کل تولید نفت خام 4شده،  ر اثبات% ذخای3/9، ایران 2014سال  يدر ابتدا BP1سوي شرکت شده از ارائه

ـ یدر حوزه گـاز طب  2 ا را به خود اختصاص داده است.ی% کل مصرف نفت دن2/2دنیا، و  ـ ن یع  يز در ابتـدا ی
% کل مصرف گاز 8/4ن ی% تولید کل گاز طبیعی جهان و همچن9/4شده،  % ذخایر اثبات2/18، 2014سال 

  3 در جهان به ایران اختصاص دارد. یعیطب
دیگـر   سو و محدودبودن خریداران نفـت ازسـوي   روشی منابع طبیعی مانند نفت ازیکف محال خا با این

ارزش  ةباعث شده که اوالً مزیت نسبی کشور در بخش نفت و گاز مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و زنجیـر     
ـ  کشـور در   نـی ز هافزوده و تولید ثروت و اشتغال ناشی از آن در داخل کشور شکل نگیرد، و ثانیاً قدرت چان

ران در یدرصدي ایران در بازار نفت خام جهان، ا 2/5فروش منابع طبیعی کاهش یابد. با وجود سهم تولید 
  4% از کل ظرفیت پاالیشی دنیا را در اختیار داشته است.1/2، تنها 2013ان سال یپا

ـ  همراتـب گسـترد   اي نفتی و محصوالت پتروشیمی بهه هاز آنجا که بازار جهانی فراورد ـ  ع، متنـو رت ر و ت
 ةبردن زنجیر پیش هاي نفتی، یک گام به ر از بازار نفت خام است، یک راهبرد مهم مقابله با تحریمت یرقابت

شـکل فعلـی    ه صادرات نفت خام و گاز طبیعی بـه ارزش افزوده در بخش نفت و گاز است. به این معنی ک
اي نفت و گاز باشد. ه هفت و گاز، فراوردن رین محصوالت صادراتی کشور در حوزةت کامالً قطع گردد و خام

هـا آرزوي   نـد، مسـیري کـه سـال    ا هانرژي ما را مجبور بـه طـی ایـن مسـیر کـرد      هاي اخیر حوزة تحریم
دلیل قواعد و ساختارهاي معیوب محقق نشده بود. رهبر معظم انقـالب   ، ولی بهگذاران کشور بوده سیاست

  رمایند:ف یدر این خصوص م
ـ   خاطر  امروز به« ان بـا دزدان غـارتگر   شـ  ینفـت و همدسـت   ةننـد ک دخیانت بعضـی از کشـورهاي تولی

ة سـود یـا اسـتفاد    بآن براي کس ةي در دست کشورهاي تولیدکنندا هکه نفت وسیللمللی، به جان اینا نبی
ننـدگان قـرار داد. درسـت مثـل     ک في در دست مصـر ا هعنوان وسیل عکس به سیاسی و اقتصادي باشد، به

ولـی   ،هاسـت ... نفـت مـال ماسـت     در حقیقت نفـت در مشـت آن   5سرش خورده باشد! جنسی که توي 
  6دردسر است. ي مایۀا هسیاستش در دست دیگران است. چنین سرمای

                                                        
1. British Petrolium. 
2. BP Statistical Review of World Energy, June 2014, pp 6,8,9. 
3. BP Statistical Review of World Energy, June 2014, pp 20,22,23. 
4. BP Statistical Review of World Energy, June 2014, p 16. 
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 وب فروش نفت و گاز یاصالح سازوکارهاي مع. 3.5
ارد هاي داخلی یا خارجی را در انحصار خود د در حال حاضر شرکت ملی نفت، فروش نفت و گاز به شرکت

گونـه فعالیـت خصوصـی در داخـل     نفت و گاز). این امر باعث شـده هر  ة(در واقع چهار شرکت اصلی حوز
جانب شرکت ملی نفـت. از  نفت و گاز، متوقف باشد بر تأمین خوراك از  ستی حوزةد نکشور در صنایع پایی

و نه فـروش آن بـه   که اشاره شد، منافع شرکت ملی نفت اقتضاي صادرات نفت و گاز را دارد، طرفی چنان
بخش خصوصی داخلی. در صورتی که این مسائل را در کنار عدم شفافیت موجود در سازوکارهاي تعیـین  

  قیمت فروش نفت در برخی قراردادهاي فروش نفت قرار دهیم، عمق مسئله بیشتر درك خواهد شد.
از راهکارهـاي   شدن شرکت ملی نفت ایران در فروش نفت گردید. لذا یکیتحریم نفتی باعث محدود

ا، ورود بخش خصوصی به خرید و فروش نفت خام تشـخیص داده شـد. بـه همـین     ه ممقابله با این تحری
انبه میان بانـک مرکـزي، وزارت نفـت و کنسرسـیوم متشـکل از      ج همنظور در تیرماه سال جاري توافق س

ایران توسط ایـن   درصد نفت خام 30تا  20موجب آن  ان بخش خصوصی به امضا رسید که بهصادرکنندگ
شـده،  رغم این توافـق و براسـاس اطالعـات منتشر    علی 1کنسرسیوم به بازارهاي جهانی صادر خواهد شد.

وان منـافع  ت یهنوز سهم بخش خصوصی از تجارت نفت ایران بسیار اندك است که علت این امر را نیز م
  ها انحصار تجارت نفت توسط دولت دانست. رفته در طول سالگ لشک

ازي است و ورود بخش خصوصی منجر به تنوع س عحال یکی از راهبردهاي مقابله با تحریم، متنو به هر
ود. در شرایط تحریمی، هرچند منافع شرکت ملی نفت اقتضاي عدم ش یخریداران و فروشندگان نفت ایران م

نظامـات  ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام و حفظ انحصار این شرکت را داشت، لیکن شرایط تحریم 
  که ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام مفید تشخیص داده شد. يا هگون ، بهانگیزشی را تغییر داد

گرفته در صادرات نفت توسط بخش خصوصـی، و همچنـین حـذف     در صورت تحقق توافقات صورت
ممنوعیت خرید و فروش نفت خام توسط بخش خصوصی در داخل کشور، عالوه بـر آنکـه فـروش نفـت     

سو رانت ناشی از انحصار دولتـی در ایـن حـوزه از     ردد، ازیکگ یها تا حدي خنثی م شده و تحریمتسهیل 
  ردد. گ یدیگر فعالیت بخش خصوصی در صنایع پاالیش و پتروشیمی تسهیل م ود و ازسوير یبین م

نفـت  ها حفظ شفافیت بازار  ترین آن البته ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام الزاماتی دارد که مهم
ـ    ندازي بورس نفت بها هاست. را وانـد راهگشـا   ت یمنظور تضمین شفافیت بازار و کاهش مفاسـد احتمـالی م

طور خاص براي مقابلـه بـا    براي صنعت نفت و به باشد. در واقع بورس نفت از دو جهت زیرساختی حیاتی
طریق افزایش تعـداد  کردن قیمت فروش نفت (از  ود: نخست براي بیشینهش یهاي نفتی محسوب م تحریم

اي هـ  هعنـوان زیرسـاخت الزم بـراي تـأمین مـالی پـروژ       یجاد رقابت میان آنـان)، و دوم بـه  متقاضیان و ا
  ستی نفت.د نپایی
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 هاي تأمین مالی جدید براي صنایع نفت و گاز روش ابداع و توسعۀ. 4.5
کـار گرفتـه شـد،     اسـالمی بـه  ی که علیه نظام جمهـوري  ایه مرین انواع تحریت یترین و قدیم یکی از مهم

ها کـه در زمـان    طور خاص در صنعت نفت و گاز بود. نخستین دور جدي تحریم ذاري، بهگ هتحریم سرمای
 3بود که پس از مدتی در قالب قانون تحریم ایران و لیبی 2و داماتو 1تصویب رسید، طرح گیلمن کلینتون به

)ILSAه همکاري (شـامل تـأمین مـالی، مـدیریت پـروژه،      موجب این قوانین، هرگون تصویب رسید. به ) به
مریکـایی) در  امریکـایی (و چنـدي بعـد، غیرا   هـاي   سوي شرکتقرارداد، فروش تجهیزات و...) از ضمانت

مریکـا از  اسسات مالی و صادرات و واردات هایی از قبیل منع مؤ میادین نفتی ایران مشمول تحریم ۀتوسع
 د.ش یلتی از شرکت خاطی ماعطاي وام به شخص خاطی و منع خرید دو

هـاي   طور کلی اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی، هدف از تحریم با توجه به وابستگی بودجۀ دولت و به
ز طریـق ممانعـت از بازسـازي و    نفت و گاز، تضعیف تدریجی صنایع نفـت و گـاز ا   ذاري در حوزةگ هسرمای
ي حدود ده سـال) بـروز خواهـد    ا همیادین نفتی است. طبیعتاً اثرات این نوع تحریم در بلندمدت (باز توسعۀ

ود شـ  ییري مـ گیها پ کرد و با فشارهایی نظیر تحریم بنزین یا تحریم فروش نفت که در دور جدید تحریم
ـ  ئله بهمتفاوت است. این مس ظـام سیاسـی   مریکـایی در برانـدازي ن  اهـد صـبر مقامـات    د یوضوح نشان م

بسـیار بـیش از    1995ها به اثرگذاري این نوع فشار تـدریجی، در سـال    جمهوري اسالمی و امیدواري آن
  .است بوده 2012سال 

) عملیاتی نشدند، لیکن با تشـدید  95ذاري هرچند در ابتداي تصویب (یعنی سال گ هاي سرمایه متحری
هـاي نفتـی اروپـایی و آسـیایی از      شـرکت ، اثـرات جـدي در خـروج    2010هاي پس از  ها در سال تحریم

سو باعث اخالل در روند توسعۀ میادین نفتی ایـران شـد،    ند. این مسئله ازیکا هاي نفتی ایران داشته هپروژ
  اي نفت و گاز.ه هدیگر فرصت بسیار مغتنمی است براي اصالح سازوکارهاي تأمین مالی پروژ اما ازسوي

هـاي   دین نفتی در قالب قراردادهـاي بیـع متقابـل بـه شـرکت     ها، غالب میا پیش از دور جدید تحریم
باالدستی نفت و گاز (اکتشاف و استخراج) نقش  هاي داخلی در حوزة د و عمالً شرکتش یخارجی واگذار م

ا نیز عموماً فاینانس خارجی بود و حداکثر مشارکت ه هخاصی نداشتند. همچنین مدل تأمین مالی این پروژ
  د.ش یا، در قالب اوراق مشارکت وزارت نفت انجام مه همالی این پروژ اقتصاد ملی در تأمین
ذاري، عمالً امکان استفاده از فاینـانس  گ ههاي سرمای شدن تحریم ها و خصوصاً جدي با تشدید تحریم

میـادین، اسـتفاده از    بع مالی بـراي توسـعۀ  خارجی از میان رفت و با توجه به نیاز وزارت نفت به جذب منا
وزارت نفـت  هاي تأمین مالی جدید، در دستور کـار   هاي متداول تأمین مالی و حتی ابداع روش شسایر رو

اي نفتی در قالب ه هروش نفت و فراوردف شکنون بیشتر بر روي آن تأکید شده، پیقرار گرفت. روشی که تا

                                                        
1. Benjamin Gilman. 2. Alfonse D’Amato. 
 

3. iran and libya sanctions act. 
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ـ     قراردادهاي سلف موازي است کـه البتـه هنـوز عملیـاتی نشـده اسـت. روش       ز هـاي متعـدد دیگـري نی
  1ند از:ا ها عبارت ازي در صنعت نفت و گاز هستند که برخی از آنس هپیاد قابل

روشیمی اي پاالیشی و پته هدر پروژ اي بزرگ از طریق فروش سهام پروژه خصوصاًه هتأمین مالی پروژ .1
  اندك هستند. که داراي سود باال با دورة بازگشت سرمایۀ

اي هـ  هاجاره و اقسام دیگر صـکوك خصوصـاً در پـروژ   اي بزرگ از طریق صکوك ه هتأمین مالی پروژ .2
  .پاالیش و پتروشیمی

هاي انتقال بدهی (مـثالً   هاي داراي مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روش تأمین نقدینگی شرکت .3
 .آن شرکت از وزارت نفت) دهی شرکت به وزارت نیرو با مطالبۀب تسویۀ

یک صنعت خاص، تأسیس بانک مربوطـه در   ي توسعۀنیازها تأسیس بانک صنعت نفت (یکی از پیش .4
 .آن حوزه است، براي تجهیز و تخصیص منابع در آن صنعت خاص)

ار از صـنایع و  د نهاي تخصصی، مشـروط و زمـا   منظور حمایت هاي توسعۀ فناوري به تأسیس صندوق .5
 .نفت و گاز اي مرتبط با حوزةه يفناور

  گیري نتیجه
 که کلیۀ يا هگون افته است، بهیهاي اخیر شدیداً افزایش  ران در سالیه ایعل ياقتصاد يها گستردگی تحریم

سـو   هـا ازیـک   . این تحریماست اي تجاري، مالی، انرژي، ترابري، علم و فناوري را شامل گردیدهه هعرص
ـ  ا ههاي فراوان تحمیلی، شـرایط دشـواري را بـراي اقتصـاد کشـور ایجـاد کـرد        دلیل محدودیت به ا نـد؛ ام
هاي بسیار مناسبی براي اصالحات زیرساختی در اقتصـاد   ها، فرصت دلیل همین محدودیت گر بهدی سوي از

  وجود آورده است. هکشور ب
ـ ب هگلول يریگ هافته (با روش نمونیاختارس همین از مصاحبۀ يریگ هحاضر، با بهر در مقالۀ ) و مراجعـه  یرف

ـ شـده عل  اعمـال  ياه میاز تحر یآمده ناشوجود هب ياه تران کشور)، فرصیبه اسناد (آمار و اظهارات مد ه ی
ـ ر ه، نظـام بودجـ  يو ارز یاي علم و فناوري، تجارت خارجی، نظام پـول ه هکشورمان، در حوز و نهایتـاً   يزی

ـ   یقرار گرفتند. نتا یبخش نفت و انرژي مورد بررس ا از هـ  هحـوز  یهـد کـه در برخـ   د یج مطالعـه نشـان م
 ینـد، امـا در برخـ   ا هران شـد یدر اقتصاد ا یاستفاده شده و منجر به اصالحات یدرست حاصله به ياه تفرص
  ا نشده است.ه میاز تحر یناش ياه تاي دیگر هنوز استفاده مناسب از فرصه هحوز

 شبکۀ يندازا هت در بازار ارز و رایجاد شفافی، ایبوم يصنعت و فناور د داخل و توسعۀیاتکا به توان تول
ـ یهز یده ، و سامانیاتیدولت و اصالح نظام مال يمغفول برا ينابع درآمد، کشف میفت داخلیئسو رد کـ  هن

                                                        
، اولین همایش ملی »ازشده براي اصالحات اقتصادي در اثر تحریم نفت و گهاي ایجاد فرصت« علی روحانیسید .1

  . 1392اقتصادي  نفت و توسعۀ
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مورد استفاده قرار گرفتند. البته  یخوب بودند که نسبتاً به ییها جمله فرصتدولت، از یو عمران يجار بودجۀ
قـرار  گذاران  استیس يران فرارویاصالح اقتصاد ا يبرا یلیتحم يها میکه تحر يمتعدد يها هنوز فرصت

ـ یروابـط ترانز  ، توسعۀیدر اقالم اساس يتجار يشرکا یده، که بازمهندسیت نرسیداده است، به فعل بـا   یت
 یستد نییع پایصنا ۀ، توسعیتجارت خارج ۀیدوجانبه در تسو یپول يها مانیمنطقه، استفاده از پ يکشورها

  ن موارد هستند.یا وب فروش نفت و گاز ازجملۀیمع يو اصالح سازوکارها

  منابع
هـاي مسـتقیم و    الیحه اصـالح قـانون مالیـات   « هاي مجس پیرامون مرکز پژوهشظهارنظر کارشناسی ا

(بندها و مواد ارجاعی از صحن علنـی مجلـس و برخـی اصـالحات و الحاقـات      » اصالحات بعدي آن
 .12786-5مسلسل  ةشمار، )دیگر) (ویرایش دوم) (مخصوص صحن علنی

  .89آذر ، 97شمارة  نشریۀ ترابران، ،»ریلی حمل و نقل صنعت در زایی اشتغال بررسی«
 .شوراي پول و اعتبار 1/5/92ها مصوب  دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی
 .شوراي پول و اعتبار 1/5/92ها مصوب  دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی

 .شوراي پول و اعتبار 7/9/91، مصوب اعتبار اسنادي داخلی ـ ریالی ستورالعملد
شده براي اصالحات اقتصادي در اثـر تحـریم نفـت و    جادهاي ای فرصت« ). مقالۀ1392( علیدسی ،روحانی
  .اقتصادي نفت و توسعۀ ، اولین همایش ملی»گاز

 http://www.cbi.irسایت بانک مرکزي 
 قوانین بودجۀ سالیانۀ دولت. 

 .دانشگاه صنعتی شریفمرکز مطالعات تکنولوژي ). 1389(، ملزومات افزایش حجم ساخت داخلکتاب 
پژوهـی   افق آینـده  ). مؤسسۀ1393(شهریور  ،، دیدبانی تحریم2پژوهی تحریم، گزارش شمارة  آیندهکتاب 

 .راهبردي
، دفتـر مطالعـات برنامـه و بودجـۀ     »1393زامات تهیه و تصویب بودجۀ عمومی دولت در سال ال«گزارش 

 .13346هاي مجلس شوراي اسالمی، شمارة مسلسل  مرکز پژوهش
، گمرك جمهوري اسـالمی  »92تا  88هاي  آمار مقدماتی تجارت خارجی براي دوازده ماهه سال«گزارش 

 .ایران
، دفتـر  »اي ههـاي سـرمای   هـاي تملـک دارایـی    . طـرح 9کل کشور  1393بررسی الیحه بودجه «گزارش 

 .13401مسلسل  ةمطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، شمار
، دفتـر  »اي ههـاي سـرمای   هـاي تملـک دارایـی    . طـرح 6کل کشور  1392 ۀبودج ۀبررسی الیح«گزارش 

 .12864مسلسل  ةي اسالمی، شمارهاي مجلس شورا مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش
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، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز »1393نخست  مالی آمار تجارت خارجی در شش ماهۀتحلیل اج«گزارش 
 .هاي مجلس شوراي اسالمی پژوهش

دفتـر مطالعـات اقتصـادي مرکـز      ،»هـاي مالیـاتی   هاي مالیاتی و سهم آن از کل درآمـد  معافیت«گزارش 
 .10986مسلسل  ةشمار ،میهاي مجلس شوراي اسال پژوهش

منتشرشـده توسـط مرکـز مطالعـات     » بـار  آهن شمال جنوب، کلید افـزایش ترانزیـت   راه«گزارش تحلیلی 
 تکنولوژي دانشگاه علم و صنعت ایران.

 شـمارة  »یـک الگـوي اولیـه)    (ارائـۀ  هـاي عمرانـی   دهی طرح سامان«گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 
 .13757مسلسل 

 .80855735اصفهان با خبرگزاري ایرنا. کد خبر  ۀشرکت فوالد مبارک روابط عمومی ۀمصاحب
  با خبرگزاري تسنیم.  سیدمحمود احمدي دبیرکل بانک مرکزيمصاحبۀ 

   .معاون وزیر نفت باخبرگزاري مهر ۀمصاحب
، مرکـز  »1384-1389هـاي   آشنایی با رابطه شرکت ملی نفت و دولت در سال«فروش، گزارش  میثم پیله

 هاي مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه. پژوهش
اي متفـاوت خـوراك بـر    هـ  ثیر نرخأت«گران تکنولوژي ایران  تحلیل شبکۀ 1392ماه  یادداشت تحلیلی دي

 .»هاي گازي دهی پتروشیمیمیزان سود
 .، پایگاه تحلیل تبیینی برهان»نیافتن پاالیشگاهها در ایران علت توسعه). «1391( یاسر، کنعانی

BP Statistical Review of World Energy, June 2014 
http://www.mehrnews.com/detail/News/2067435 
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/169319 
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  انسانی در رشد اقتصادي ایران با محور اقتصاد مقاومتی جایگاه سرمایۀ
  **محمدرضا ارسالن ،*شهال داورپناه

  چکیده  
به رشـد روزافـزون جمعیـت و افـزایش تقاضـا بـراي مـواد غـذایی و همچنـین، بـا توجـه بـه             با توجه 
اي افزایش عملکـرد  ه ها، یکی از بهترین راز ناي رشد دروه لاي عوامل تولید، براساس مده تمحدودی

پـی  ی کـه، اقتصـاد مقـاومتی در   انسـانی اسـت. از آنجـای    هکتار بخش کشاورزي توجه بـه سـرمایۀ  در 
دایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارامد موجود اقتصادي و تأکیـد بـر   ز نبحرا ازي،س ممقاو
وانـد در نیـل   ت یاي انسانی مه هاشد، لذا در شرایط حاضر تأکید بر سرمایب یاي اقتصاد داخلی مه تظرفی

گی تـأثیر  ر چگـون تـ  بکه شناخت هرچه مناس طوري هي را داشته باشد. با همالحظ به این مهم نقش قابل
وانـد موجـب   ت یر منابع و امکانات موجود، مت بانسانی بر رشد اقتصادي کشور و تخصیص مناس سرمایۀ

انسانی و در نتیجه افزایش در رشد اقتصادي بگردد. در این مطالعه با اسـتفاده   بهبود و گسترش سرمایۀ
رشـد اقتصـادي بخـش    انسـانی و   ۀعلـی بـین سـرمای    ررسی رابطـۀ به ب 1370-90 اي ساالنۀه هاز داد

 ه شـد. نتـایج نشـان داد کـه یـک رابطـۀ      کشاورزي در ایران با استفاده از رابطه علیت گرنجـر پرداختـ  
ر نیـروي انسـانی   تـ  نانسانی به رشد اقتصادي وجود دارد. بنابراین، با تربیـت افـزو   ۀرفه از سرمایط کی

فراهم آورد. قطعاً این نیـروي کـار   توان  مینیروي کار متخصص و کارآفرین را ۀ موجبات افزایش عرض
امکانات مادي و مـالی کشـور   ۀ ارگیري بهینکا و به يواند از طریق نوآورت یمتخصص و آموزش دیده م
  ر جامعه را فراهم سازد. ت عموجبات رشد اقتصادي سری

   انسانی، علیت گرنجر، اقتصاد مقاومتی ۀایران، رشد اقتصادي، سرمای: اه هواژکلید

  مقدمه  
کشاورزي ایران در گذشته نتوانسته است نیازهاي کشور را به مواد غذایی و مواد اولیه بـراي سـایر    بخش

ا تأمین کند و درحال حاضر کشور وابستگی زیادي به خارج دارد به همین جهت شناسایی عوامـل  ه شبخ
قتصادي از اهـداف  ا ۀمؤثر بر تولید بخش کشاورزي ایران مهم و الزم است. با توجه به اینکه رشد و توسع

انسانی بر رشد اقتصـادي   اشد، بررسی تأثیرات سرمایۀب یجمله ایران مولیه و اساسی هر نظام اقتصادي ازا
اشد. اکنون این حقیقت مسلم گشته است کـه تزریـق مقـادیر متنـابهی از     ب یاز اهمیت خاصی برخوردار م

                                                        
* davarpanah_sh@yahoo.com  
** M_arsalanbodhotmail.com  
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بلکـه   ،ها نشده آن تسریع روند توسعۀ سوم لزوماً موجباي فیزیکی و مادي به کشورهاي جهان ه هسرمای
اي انسـانی متخصـص برخـوردار    هـ  هصرفاً کشورهایی که از یک سازمان کارآمد و در عین حال از سرمای

کـار گیرنـد.    ناسب جذب و در تسریع روند رشـد بـه  نحو م ند سرمایۀ فیزیکی و مادي را بها هند، توانستا هبود
وجهی به ارتقاي کیفیت نیروي کار انسـانی  ت یه درآمدهاي نفتی و بامروزه در ایران اتکاي بیش از اندازه ب

کـه  ر مـورد تردیـد جـدي قـرار گیـرد. چرا     از طریق آموزش موجب شده که رشد اقتصادي پایدار در کشو
ذیر اسـت و  پ نري نیروي کار و تحول تکنولوژیک امکاو هبهر يافزایش مداوم تولید و پایداري آن در گرو

اي مستمر جهت افزایش کارایی و سطح مهـارت افـراد اسـت.    ه شه این هدف، آموزرسیدن ب تنها وسیلۀ
اي انسانی عامـل اصـلی   ه هذاري در سرمایگ هبیشتر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمای

بودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه است و تا زمانی که ایـن کشـورها آمـوزش و     نازل
اي سالمت جامعه را ارتقا ه صي شاخا هاي حرفه تفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارپرورش، است

اند و رشد اقتصـادي بـا کنـدي و    م یند، بازدهی و کارایی نیروي کار و سرمایه در سطح نازلی باقی ما هنداد
رشـد  ة آورنـد دوجو ایی که بر روي عوامل بـه ه ییرد. در مطالعات و بررسگ یر صورت مت ناي سنگیه ههزین

درصد رشد را به عوامل اصلی تولید (کار، سرمایه، زمین) و بقیه را به  50اقتصادي صورت گرفته، کمتر از 
ند و عامل کیفی ا هري و عامل باقیمانده نسبت دادو هي مانند تغییر تکنولوژي، افزایش بهرا هعوامل ناشناخت

سـد کـه   ر ینظر نم عامل کار نیست و بهۀ وسیل بیین بهت ۀ انسانی است که قابلمؤثر در فرایند تولید، سرمای
  منبعی غیر از آموزش داشته باشد. 

  ادبیات موضوع 
ور مختصـر  ط هاست. به همین منظور، ب 2انسانی ۀو سرمای 1هدف از این بخش، بررسی بین رشد اقتصادي

  ود. ش یانسانی پرداخته م ۀبه تعریف رشد اقتصادي و سرمای
تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با رشد اقتصادي به 

ثـروت   ةهنـد د لها بر این عقیده اصرار داشتند که عناصر تشـکی  مقدار آن در سال پایه. اقتصاددانان مدت
کشـور   192اي که توسط بانک جهـانی در  ه هولی در مطالع ،اي فیزیکی هستنده هیک کشور صرفاً سرمای

 درصد و سـرمایۀ  20صد سرمایه طبیعی در 16ور متوسط تنها ط هفیزیکی ب سرمایۀ«ام شد، اعالم شد: انج
  . »هندد یدرصد ثروت یک کشور را تشکیل م 64انسانی 

، رشد اقتصادي تنها به میزان و نیروي کار موجود در اقتصـاد ربـط داده   1950 در الگوهاي رشد دهۀ
ها عناصر غیراقتصادي انگاشته  انسانی و سالمت نیروي کار در آن ایۀو متغیرهایی مانند کیفیت سرم شده

تولید  اي تولید در چرخۀه هنوان یکی از نهادع هتنها ب» انسان«دند. در نظریات اقتصاددانان کالسیک ش یم
                                                        

1. economic growth  2. human capital 
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اقتصادي  ۀ، عاملی کلیدي در رشد و توسع»انباشت سرمایه«کاالها و خدمات مورد توجه بوده و در عرض 
انسانی معتقـد بـود کـه نقـش بهبـود       ) پدر نظریۀ سرمایۀ1961( 1همچنین، شولتز است. فتهر یار ممش هب

نوان یکـی از عوامـل   ع هود، بش یانسانی حاصل م ذاري در سرمایۀگ هکیفیت نیروي کار که از طریق سرمای
سـیمون  اي سنتی عوامل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي فرامـوش شـده اسـت.        ه لرشد در تحلی ةنندک نتعیی

 ۀاعتقاد داشـت کـه مفهـوم سـرمایه کـه تنهـا سـرمای        1971نوبل اقتصاد در سال  برندة جایزة 2کوزنتس
ناقص و نارساست. لذا، باید سرمایۀ انسانی و سرمایۀ فیزیکی ود، مفهومی ش یفیزیکی و کاالیی را شامل م

)، با رویکـردي متفـاوت از   1988( 4) و لوکاس1986( 3مطالعات نظري رومر ۀیند. در ادامآ حساب  هر دو به
ـ   ۀانسانی، سـرمای  ۀبر مبناي مفاهیم سرمای 5مدل رشد سولو ا وارد ز نعنـوان یـک متغیـر درو     هانسـانی را ب

ـ ن یاي رشد مه لمد جملـه بـن حبیـب    ات نظـري، مطالعـات تجربـی زیـادي از    ماید. بر مبناي این مطالع
گرفته و نشان داده شده که  ا صورته لاین مد ) در راستاي تأیید1995( 7) و برو مارتین1994( 6واشپیگل

  اشد. ب یانسانی داراي اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي م سرمایۀ

  انسانی  سرمایۀ
مالی  ۀفیزیکی از قبیل اموال، تجهیزات و سرمای ۀانسانی، به زبان ساده به هر چیزي غیر از سرمای سرمایۀ
فیزیکـی از تولیـد ناخـالص داخلـی در اقتصـاد کشـورهاي        ۀود. در قرن گذشته، سهم سـرمای ش یگفته م

تـه اسـت. ایـن    انسـانی افـزایش یاف   که سهم سـرمایۀ  فت شدیدي همراه بوده است. درحالیپیشرفته، با ا
انسانی از تولید ناخالص داخلی موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانشی شده اسـت.   افزایش در سهم سرمایۀ

ي در نظر گرفته شده است که وارد فرایند تولید کاالها و خدمات ا هنهاد عنوان ي بها هاشکال مختلف سرمای
ـ  هساده در نظر گرفت و نقش پیچیـد  ون یک نهادةچموان هت یانسانی را نم وند. ولی سرمایۀش یم ري در ت

انسانی از استعدادي ذاتـی برخـوردار    ) سرمایۀ138، 2003خدمات دارد. (منزیس، ۀ فرایند تولید کاال یا ارائ
ا منجر شـود و همـین   ه هواند هم خود را دگرگون کند و هم به دگرگونی یا تعدیل سایر نهادت یاست که م

انسـانی بـه دانـش، تحصـیالت،      علم اقتصاد خواهد انجامید. سرمایۀویژگی است که به پویایی همیشگی 
ـ 382 ،2006نجی اشـاره دارد. (کارتیـک و باسـک،    س ناي رواه یاي کاري و ارزیابه یشایستگ ۀ ) در زمین

ارجی صـورت پذیرفتـه اسـت کـه از     انسانی و رشد اقتصادي مطالعات متعـدد داخلـی و خـ    ۀسرمای رابطۀ
)، راموس و 2007)، کافایی (1998)، هاویت (1997وان به مطالعات چنگ و هیسو (ت یگونه مطالعات م این

)، نیلـی و  1381صـالحی ( عنوان مطالعات خارجی نـام بـرد و همچنـین از مطالعـات      ) به2009همکاران (
                                                        

1. Schultz  2. Simon kuznets 
 

3. Romer  4. Lucas 
 

5. Solow  6. Vashpigel 
 

7. Barrow martin  
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عنوان مطالعات داخلـی در   ) به1391)، جوزاریان (1388بیعی ()، ر1385)، تقوي و محمدي (1382نفیسی (
  زمینه نام برد. 

  اقتصاد مقاومتی 
اي تولید داخل و تالش براي خوداتکایی اسـت. در  ه تا و تأکید بر مزیه یاقتصاد مقاومتی کاهش وابستگ

، اي فشـار و تحـریم متعاقبـاً   ه هباید گفت که اقتصاد مقاومتی، یعنی تشخیص حوز تعریف اقتصاد مقاومتی
ها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشـارها   کردن آنثرا یازي اقتصاد ملی، کنترل و بس متالش براي مقاو

ي ا، تأکیـد بـر رو  ه ییري راهبرد اقتصاد مقاومتی، سبب کاهش وابستگگ راکا به فرصت است. به مو تحری
  اي تولید داخل و تالش براي خوداتکایی بیشتر خواهد شد. ه تمزی

  معرفی متغیرها و تشریح مدل  
انسـانی در   رشد اقتصادي بخش کشاورزي و سـرمایۀ جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه علیت میان 

  ود: ش یصورت زیر استفاده م ۀ علیت گرنجر بهایران از رابط
1.  i i t j t j tLGDP LGDP LH U        1  
2.    t j i t t j tLH LH LGDP U        1 2  

LGDP   لگاریتم رشد اقتصادي بخش کشـاورزي وLH    انسـانی (نسـبت    لگـاریتم شـاخص سـرمایۀ
jوiاشد. همچنین ب یموجودي دانشجویان کشاورزي به کل نیروي کار بخش کشاورزي) م    عـرض

انسـانی (متغیـر    ۀضریب رشد سرمای δضریب رشد بخش کشاورزي (متغیر وابسته تأخیري)،  γاز مبدأها، 
انسـانی   ۀضریب رشد سـرمای  λضریب رشد بخش کشاورزي (متغیر مستقل تأخیري)،  vمستقل داخلی)، 

 اشند. اگـر مجمـوع ضـرایب سـرمایۀ    ب یمدل م ء اخالل دو معادلۀجز U2tو  U1t(متغیر وابسته تأخیري) و 
ـ        انسا   ار و متفـاوت از  د ینی و رشد اقتصـادي بخـش کشـاورزي در هـر دو رگرسـیون از نظـر آمـاري معن

 1370زمـانی   داشت. اطالعات مورد نیاز در بازة صفر باشند، علیت دوطرفه یا یک جریان بازخورد خواهیم
ن پرداختـه  تخمـی  Eviews 7فزار ا مدست آمده است و از طریق نر هاز طریق مرکز آمار ایران ب 1390الی 

  شده است. 

  نتایج  
واحـد و   ۀنبودن رگرسـیون حاصـل، آزمـون ریشـ     ، ابتدا جهت کسب اطمینان از کاذبقبل از برآورد مدل

ـ  ا هها را انجام داد جمعی مربوط به آن هم صـورت جـدول زیـر     هیم که نتایج حاصل از آزمون دیکی فـولر ب
  اشد.  ب یم
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  واحد متغیرها نتایج آزمون ریشۀ .1جدول 
prob T statistic  ریشه واحد براي متغیرGDP 

  فولر -آزمون دیکی  -4896/5  0003/0
  %5در سطح   -0206/3  

  
prob T statistic  ریشه واحد براي متغیرH 

  فولر -آزمون دیکی  -6218/5  0002/0
  %5در سطح   -0299/3  

  
% ایسـتا  5(رشـد اقتصـادي بخـش کشـاورزي) در سـطح       GDPمتغیر  ةآمد دست هبا توجه به نتایج ب

ـ  I(1)یري در سطح گ لانسانی) با یکبار تفاض (شاخص سرمایۀ Hولی متغیر  ،اشدب یم اري د یدر سطح معن
یري ایستا شـد الزم اسـت   گ لانسانی با یکبار تفاض ال با توجه به اینکه متغیر سرمایۀود. حش ی% ایستا م5

جمعی متغیرها از آزمون جوهانسون استفاده شـده   سی شود. جهت بررسی همنباشتگی متغیرها بررا مکه ه
  ود. ش یارائه م 2صورت زیر در جدول  هاست که نتایج حاصله ب

  
  نتایج آزمون جوهانسون .2جدول 

  مدل  مقادیر ویژه H1 H0  آماره  5%
39/18  0741/22  r =1 r =0 5815/0  1  

8414/3  5196/5  r =2 r =1 2521/0    
147/17  5545/16  r =1 r =0 5815/0  2  

8414/3  5196/5  r =2 r =1 2521/0    
  

انسـانی و   ۀ تعادلی بلندمـدت بـین سـرمایۀ   نباشتگی یا وجود رابطا منتایج جدول باال حاکی از وجود ه
آمـده و بـا اسـتفاده از روش     دست هاشد. حال با توجه به نتایج بب ی% م5رشد اقتصادي در سطح معناداري 

  دست آورد.  هبتوان  میعلی بین متغیرها را  رابطۀآزمون علیت گرنجر 
  

  نتایج آزمون علیت گرنجر .3جدول 
  فرضیه صفر Fآماره  P-value  نتیجه

  نیست. GDPعلیت گرنجر  H  7310/7  0044/0  رد فرض صفر
  نیست. Hعلیت گرنجر  GDP  8163/1  1954/0  قبول فرض صفر

  
 ۀود که براي مدل اول فرض صفر مبتنی بر اینکه سرمایش یآمده مشخص م دست هبا توجه به نتایج ب

 ود یعنـی در اقتصـاد ایـران سـرمایۀ    شـ  یانسانی علیت گرنجر رشد اقتصادي بخش کشاورزي نیست رد م
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دي اشد. براي مدل دوم فرض صفر مبتنی بـر اینکـه رشـد اقتصـا    ب یانسانی علت رشد بخش کشاورزي م
یعنی رشد اقتصـادي بخـش کشـاورزي     ،ودش یانسانی نیست رد نم بخش کشاورزي علیت گرنجر سرمایۀ

  اشد.  ب یانسانی نم ۀعلیت گرنجر رشد سرمای

  یري  گ هنتیج
اي مختلـف علمـی،   هـ  هایی کـه در حـوز  ه یدلیل تأثیرپذیري از فضاي جهانی و نیز توانای اقتصاد ایران به

لملل بـوده اسـت کـه    ا نورده همواره دستخوش نامالیماتی در روابط بیست آد هتجاري، سیاسی و انرژي ب
سـد پیشـنهاد طـرح    ر ینظـر مـ   ص ایران اشـاره کـرد. بـه   اي اقتصادي در خصوه موان به تحریت یاخیراً م

عنوان یک ضرورت بیش از پیش نمایان و ابزاري دفاعی و صیانتی از اقتصاد ایـران   ازي اقتصاد بهس ممقاو
اي اقتصادي رویکردي فعاالنه داشته باشـد و در ایـن شـرایط موانـع را     ه نند در برابر بحراوات یباشد که م

ننده در توسعه و ک نانسانی یکی از عناصر اصلی و تعیی موارد فوق امروزه سرمایۀ برطرف سازد. با توجه به
 ۀاصـلی سـرمای  کـرده از اجـزاي     لود. در این میان نیروي کار تحصـی ر یمار مش هرشد اقتصادي کشورها ب

ز وزش عالی در اقتصاد از سه بعـد حـائ  اشد و آموزش عالی نقش مؤثري در تشکیل آن دارد. آمب یانسانی م
 در تأثیر خارجی مثبت نیزکه کرده  . فرد تحصیل3. بعد مصرفی 2نسانی ا ۀ. تشکیل سرمای1اهمیت است: 

اي هـ  شجامعه دارد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی که موجب شـده بـه بخـ   
ویـژه بخـش    بـه ا هـ  شدیگر اقتصادي توجه کمتري شود. در این میان بررسی عوامل تأثیرگذار بر این بخ

عنـوان یـک    بهو مهارت در دنیاي مدرن امروزي اشد. تخصص ب یي برخوردار ما هکشاورزي از اهمیت ویژ
رفتن و آموزش دیده نه تنها موجب باال ود. وجود نیروي ماهرش یقدرت و رمزي براي موفقیت محسوب م

اي ه ناي اجتماعی شده و باعث کاهش زیاه يبلکه موجب کاهش نابرابر ،ودش یري کشور مو هرشد و بهر
ـ  یود. در واقـع مـ  شـ  یاجتماعی و در نتیجه باعث افزایش رشد اجتمـاعی مـ   چنـین تلقـی کـرد کـه      وانت

ذاري در افق بلندمـدت تـأثیر   گ هاي سرمایه حود همانند بسیاري از طرش یایی که صرف آموزش مه ههزین
 مثبت بر رشد اقتصادي خواهد داشت. حرکت اقتصادي کشور (با تأکید بر اقتصاد مقـاومتی) یـک جریـان   

اي فشـار و  هـ  هکه با تشخیص حـوز  گونه بحران و تحریم اقتصادي استاقتصادي فعال براي مقابله با هر
نمـودن آن و تبـدیل چنـین فشـارهایی بـه فرصـت درصـدد کـاهش         ثرا یتالش براي کنترل و ب متعاقباً
اي انسـانی) و رسـیدن بـه    هـ  هاي تولیـد داخـل (ماننـد سـرمای    ه تاي اقتصادي و تأکید بر مزیه یوابستگ

اي هـ  هذیري اقتصاد ایران در عرصپ تط رقابنمودن شرای ریت منابع مالی و انسانی و فراهمخوداتکایی، مدی
  اي اقتصادي است. ه كجهانی و در برابر شو
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  اي تورمی تحریم ه هپولی براي کاهش تکان ـ راهبردهاي مالی
  1390-1392اي ه لسا تجربۀ ایراندر 

  *بهروز مرادي

  چکیده  
جملـه مجـاري   نـد کـه از  ا هاي اقتصادي اخیر، کاهش رفاه خانوارهاي ایرانی را هـدف قـرار داد  ه متحری

ـ  ا با تورم است. مقالۀه تتحقق این هدف، افزایش سطح عمومی قیم  ۀحاضر با معرفی سازوکار و تجرب
تحریـر درآمـده اسـت. در     ) بـه رشـتۀ  1392تا  1390اي اخیر (ه لسا اي تورمی تحریم دره هایجاد تکان

مقاله نشان داده شده است که چگونه ضعف ساختاري بخش مالی، پـولی و ارزي اقتصـاد ایـران سـبب     
عمـومی در کنـار    نابع نفتـی در بودجـۀ  ذیري آن از منظر افزایش تورم شده است. سهم باالي مپ بآسی

اي نفتـی کسـري منـابع    هـ  مند که تحریا همالیات بر واردات) سبب شدوابستگی به درآمدهاي گمرکی (
هاي نفتـی،  ایی ارزج هاینکه تنگناهاي مربوط به وصول و جابولت را به همراه داشته باشد. کماعمومی د

اي خـارجی بانـک مرکـزي    هـ  یور مشخص افزایش خالص دارایـ ط هپولی و ب سبب فشار بر اجزاي پایۀ
ند و رشـد نقـدینگی همـراه بـا جهـش ارزي ناشـی از       ا هافزایش نقدینگی شدند. روابط فوق سبب ا هشد

ند. بدین ترتیب راهبرد اساسـی  ا هاي تورمی اخیر بوده هکاهش درآمدهاي ارزي، عوامل اصلی بروز تکان
دت، مدیریت توأمـان بخـش مـالی، پـولی و ارزي و     م ها در کوتاه ماي تورمی تحریه هبراي کاهش تکان

اي خـارجی بانـک مرکـزي    هـ  یپولی در نتیجه افزایش خالص دارای ۀیز از رشد پایور مشخص پرهط هب
دت و بلندمـدت نیـز اصـالح سـاختار مـالی در جهـت افـزایش سـهم         مـ  ناست و راهکار اصلی در میـا 

ایی چون مشـارکت دولـت و   ه شاي عمرانی به روه حاجراي طر آمدهاي مالیاتی و بازنگري در شیوةدر
ا توسـط دولـت   هـ  نجاي تصدي و تولید مستقیم آ ید خدمات اجتماعی بهو رویکرد خر بخش خصوصی

مالی فـوق بـا اقـدامات دیگـري      ـ براي کاستن از بار مالی بخش عمومی است. البته راهبرد اصلی پولی
وانـد بـه   ت یگـذاران، مـ   چون افزایش شفافیت اطالعات اقتصادي و اعتالي اشراف اطالعـاتی سیاسـت  

 اومتی کمـک مـؤثري کنـد، کـه در مقالـۀ     پولی کشور و تحقق اقتصاد مق ـ  اي مالیه شدن بخش ممقاو
  ، به آن پرداخته شده است.  1391عملی سال  ۀحاضر، ضمن بررسی تجرب

  پولی، تورم، اقتصاد مقاومتی، تحریم ایران  ـ  راهبرد مالی: اه هواژکلید

                                                        
  behruz.moradiii@gmail.com ،جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاون سابق برنامه *



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                152

  . مقدمه  1
نامطلوب است. در تعریفی ساده، متداول و مورد تورم داراي ابعاد گوناگون و از لحاظ اقتصادي و اجتماعی، 

ـ   طـ  ها به تقبول اکثر اقتصاددانان، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیم ابـد.  ی یور مـداوم افـزایش م
ذاري، کاهش تولید و افـزایش نـابرابري   گ هکاهش قدرت خرید و رفاه مردم، نوسان و نااطمینانی در سرمای

ظـر از جنبـه اقتصـادي، تـورم داراي آثـار و ابعـاد       ن  فاي آن است. صردرآمد و ثروت در جامعه از پیامده
دنبـال اعمـال فشـار بـر      اي اقتصادي نیز بهه ماشد. تحریب یي نیز ما هسیاسی، فرهنگی و اجتماعی گسترد

یژه از طریق تورم هستند. اما چه سازوکاري سبب ایجاد یا افزایش تورم پـس از وضـع   و هجامعه و مردم، ب
اي مالی، پولی و حتی تجاري، چه کـارکرد  ه شیژه بخو هوند؟ ساختارهاي کالن اقتصادي بش یا مه متحری

اي اخیر علیه اقتصاد ایـران  ه ماي مرتبط با تجربه تحریه هاي تورمی دارند؟ یافته هو نقشی در تقویت تکان
ر پـولی  ت میک ساختار مقاووان براي ایجاد ت یا مه ها و تجربه هه چگونه از این یافتنکند؟ و سرانجام ایا کدام

  ا بهره گرفت؟ ه مو مالی براي کاهش آثار تورمی تحری
اي فوق است. در بخش بعدي مقالـه، نظریـات تـورم مـرور     ه لحاضر، پرداختن به سؤا موضوع مقالۀ

ود و مطالعات تجربی تورم در چارچوب فوق با مقصود شناخت عوامل مؤثر بر تورم در ایران بررسـی  ش یم
یک چارچوب مفهومی براي ایجاد نظم و تـدقیق در شـناخت سـازوکار     ارائۀگام بعدي در مقاله وند. ش یم

اي اخیر معرفی شوند و بـا  ه ما بر تورم است. بدین منظور نیاز است که ابعاد کالن تحریه ماثرگذاري تحری
آثـار تـورمی    ةشـد  استخراج شوند. مرور وقایع مشاهدهداشتن مبانی نظري تورم، چارچوب مورد نظر درنظر

پـولی   ـ ذاري مـالی گـ  تسیاس بسیار آموزنده خواهد بود. مطالعۀ تجربۀ تحریم بر مبناي چارچوب مفهومی،
پـولی در راسـتاي    ـ اي فوق است، لذا معرفـی اقـدامات مـالی   ه م، مکمل گا1391اي تورمی سال ه هتکان

ایی براي کـاهش  ه ها و توصیه هپی آن یافتکاهش آن، بخش بعدي مقاله است. درینی آثار تورمی و ب شپی
    1وند.ش یم ارائهاي تورمی تحریم ه هتکان

  . مرور مبانی نظري تورم  2
ند. اقتصاددانان کالسیک بـا طـرح تئـوري    ا هتورم دانست ۀمکاتب اقتصادي مختلف عوامل متعددي را ریش

نقـدینگی را عامـل   مقداري پول و با فرض عملکرد اقتصاد در سطح اشتغال کامل، افزایش حجم پـول و  
(مکتـب مارژینالیسـم) در    2ند. برخی دیگر، مانند فون وایزرا ها عنوان کرده تاصلی رشد سطح عمومی قیم

                                                        
ریزي و نظارت  عنوان معاون برنامه تجربۀ عملی نگارنده بهتوجهی از این مقاله به  . شایان ذکر است بخش قابل1

گردد، لذا از سوابق،  هاي اخیر برمی گیري تحریم اوج ةیعنی دور ،1390-1392هاي  جمهور در سال راهبردي رئیس
ایی طور وزارت امور اقتصادي و دار  ویژه در معاونت یادشده و همین گرفته، به هاي انجام گزارشات، مطالعات و تالش

  و بانک مرکزي استفاده شده است.
2. Von Wieser  
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ولی اظهار داشتند که تحـول   ،پول بر تورم را تأیید کردند ۀدرآمدي خود، اگرچه تأثیر مستقیم عرض ۀنظری
  همواره متناسب با آن نیست. ولی  ،و با تغییرات حجم پول استس ما هه تسطح عمومی قیم
ند که تعادل اقتصاد همیشه منطبق بـا اشـتغال کامـل    ک یتعادل عمومی خود مطرح م ۀکینز در نظری

عوامل تولید نیست و امکان تعادل در وضعیتی خارج از موقعیت اشتغال کامل هـم وجـود دارد. در چنـین    
ود که حجـم تولیـد   ش یو تعادل زمانی ایجاد مند ک یشرایطی تقاضاي مؤثر، میزان تولید حقیقی را تعیین م

تقاضا ممکن است در کنار افزایش تولید و اشتغال، تورم  ۀ کینز، اضافۀمنطبق با مخارج کل باشد. در نظری
  را نیز باال ببرد. 

پولی اسـت و تـورم ناشـی از رشـد     ي ا هیژه فریدمن معتقدند که تورم در بلندمدت پدیدو هو ب 1پولیون
وانـد بـر   ت یپـول در بلندمـدت نمـ    ل است. طبق نظریۀ ایـن مکتـب تغییـرات در عرضـۀ    عرضۀ اسمی پو

متغیرهاي حقیقی اقتصاد مثل تولید، اشتغال و دستمزدهاي واقعی تأثیري داشته باشـد و تنهـا متغیرهـاي    
  هد. د یاسمی را تحت تأثیر قرار م ةا، دستمزدهاي اسمی و نرخ بهره تاسمی مثل سطح عمومی قیم

ند که چنانچه عوامل اقتصادي بتوانند افزایش حجم پول در آینده ک یبیان م 2تظارات تطبیقیان نظریۀ
ا هـ  تدت نیز تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمم هپول حتی در کوتا ۀینی کنند، افزایش عرضب شرا پی

  ود و بر بخش حقیقی تأثیري ندارد. ش یو تشدید تورم م
توسط پیروان مکتب نئوکالسیک مطرح شد. ایـن نظریـه بیـان     3انتظارات عقالیی ۀپس از آن، نظری

وند و ایـن اشـتباهات را   شـ  یاي خود دچار اشتباهات منظم نمـ ه یینب شند که عوامل اقتصادي در پیک یم
بـار  نی عرضـۀ پـول، حـداکثر یک   نند. طبق این نظریه، افزایش ناگهاک یراحتی کشف و آن را تصحیح م به
ذار گـ  تدت تحریک کند و پس از آن عوامل اقتصادي، الگوي رفتاري سیاسـ م هاواند اقتصاد را در کوتت یم

  هند. د یلعمل نشان ما سنند و متناسب با آن عکک یینی مب شپولی را پی
مریکاي التین) وجود دارد که دالیل ایجـاد تـورم را   ااي فوق، دیدگاه ساختارگرایان (ه هدر کنار دیدگا

تولید را افزایش دهـد و یـا هـر     عتقد است هر نوع تنگنایی که هزینۀلکه ماند، بد یمحدود به موارد باال نم
حالـت انحصـاري    اي تولیدي را بـه ه تمشکل ساختاري مزمن اعم از فرهنگی، اقتصادي و غیره که فعالی

واند بر تولیـد و قیمـت کاالهـا اثرگـذار باشـد. در      ت ینزدیک کند و سازوکار واقعی اقتصاد را مختل کند، م
راساس این دیدگاه درمان اصولی تورم نیز به تغییر در سـاختارهاي اقتصـادي و سیسـتم تولیـد و     نتیجه ب

  توزیع درآمد در جامعه وابسته است. 
ـ  ب هندي، نظریات مربوط به تورم در سه گروه طبقب هدر یک دست وند کـه در ادامـه بـه آن    شـ  ینـدي م

  ود. ش یپرداخته م

                                                        
1. monetarists  2. adaptive expectations 
 

3. rational expectaions  
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  تورم فشار تقاضا  . نظریۀ1.2
 ةعلت بروز تورم، افزایش تقاضاي کل است. جان مینـارد کینـز، دربـار    1مبناي نظریه تورم فشار تقاضابر 

ا هـ  نآ ۀند که اگر تقاضا براي کاالهاي مصرفی بیش از عرضـ ک یور استدالل مط  نسازوکار ایجاد تورم ای
شـکاف پـر شـود افـزایش     ا تا زمانی که ایـن  ه تتقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیم ۀباشد، این اضاف

ابند. طبق نظر کینز در شرایطی که اقتصاد در اشتغال کامل باشد، افزایش تقاضـاي مـؤثر منجـر بـه     ی یم
جدیـد مقـداري پـول در     اي پولی ازجمله نظریۀ مقداري پول و نظریـۀ ه هود. نظریش یا مه تافزایش قیم

ـ  انتظارات تطبیقی و عقالیی، طرف تقاضا را عام ةچارچوب دو اید اننـد. هـر دو   د یل مؤثر در بروز تـورم م
ا بر تأثیر طرف تقاضاي اقتصاد بر تورم ه کمقداري پول کالسیۀ الگوي شکاف تورمی کینز و الگوي نظری

ر بازار کاال، تنها تقاضا د ا و پولیون معتقدند اضافۀه کا در این است که کالسیه نتأکید دارند، اما تفاوت آ
نز معتقد است فزونی تقاضا بر عرضۀ تنها مربوط ه کیکنود، حال آش یناشی م عرضه در بازار پول از اضافۀ

  اي حقیقی اقتصاد نشأت گرفته باشد. ه شواند از بخت یپول نیست و م به وجود مازاد عرضۀ
الی اي پـولی و مـ  هـ  ترین عامل افـزایش تقاضـا اعمـال سیاسـ    ت مفشار تقاضا مه در چارچوب نظریۀ

ترتیب اثر خود را بر نرخ رشد نقـدینگی و تقاضـا بـراي کاالهـا و خـدمات       به انبساطی است. این دو عامل
  هند. د ینشان م

   2تورم ناشی از فشار هزینه ۀ. نظری2.2
کل در شرایط اشتغال کامـل را   که مازاد تقاضاي کل نسبت به عرضۀ برخالف مکتب پولی و مکتب کینز

ـ  اي بخش عرضۀه لعدم تعاد هزینۀ انند، در نظریۀ تورمی ناشی از فشارد یمنشأ تورم م یـژه  و هاقتصاد و ب
ود. علـت  شـ  یا قلمـداد مـ  هـ  تکل، علت اصلی افزایش قیمـ  افزایش هزینۀ تولید و انتقال منحنی عرضۀ

تـوأم بـا تـورم نبـود.      فشار تقاضا قادر به توضیح رکـود  شدن نظریۀ فشار هزینه این بود که نظریۀ مطرح
کل، ناشی  اي تولید و انتقال منحنی عرضۀه هایط معلول افزایش هزینفشار هزینه، این شر براساس نظریۀ

از افزایش دستمزدها و یا افزایش قیمت مواد اولیه است. تورم ناشی از فشار هزینه در عمل دو نوع اثـر را  
اي تولیدي است ه هاین تکانه ناشی از تأثیرات مستقیم رشد قیمت نهاد ند، اثر اولیۀک یبر اقتصاد تحمیل م

ار قیمت و ههد و اثر ثانویه ناشی از افزایش زنجیرد یکل اقتصاد را در جهت کاهش تولید قرار م که عرضۀ
ود. تبعات اثـر  ش یي و یا مواد اولیه استفاده ما هعنوان کاالهاي واسط ا بهه نکاالهاي تولیدي است که از آ

تورم ناشـی   ۀیري اثرات ثانویگ لکاولیه از طریق کاهش اشتغال و به تبع آن کاهش تولید خواهد بود و ش
حقیقی پـول ناشـی از    تولید و اشتغال و نیز کاهش ماندة از فشار هزینه، کاهش درآمد ناشی از رشد پایین

  ذاري را از دو جهت تحت تأثیر قرار دهد. گ هاي سرمایه هواند انگیزت یا است که مه تافزایش قیم
                                                        

1. demand push  2. cost push 
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یـان جهـت علیـت    ا و تورم طرف هزینه، بر تفاوت ماي تورم طرف تقاضه همورد توجه در دیدگا نکتۀ
پولی بر تـورم تأثیرگـذار    از فشار تقاضا، جهت علیت از ناحیۀکه در تورم ناشی  نحوي تورم و پول است. به

که در نگرش تورم ناشـی از فشـار    ازد. درحالیس یا را فراهم مه تاست و موجبات رشد سطح عمومی قیم
ـ  ارک هاي به هقیمت عوامل و نهادهزینه، عامل تورم، افزایش  ود شـ  یرفته در فرایند تولید است که باعـث م

وانند منجر بـه افـزایش   ت یپول بیشتري جهت انجام معامالت اقتصادي مورد نیاز باشد. عوامل متعددي م
ه اي اقتصادي، موانع ایجادشده بر سر راه مور مثال، در شرایط تحریط هاي تولید در اقتصاد شوند. به ههزین

  نند. ز یا دامن مه هتولید، به افزایش هزین

  تورم ساختاري  . نظریۀ3.2
ـ    هرچند نظریه واحدي تحت عنوان نظریۀ ـ  یتورم ساختاري وجود ندارد، امـا در کـل م ـ  ت ورم وان گفـت ت

دلیـل وضـعیت مربـوط بـه سـاختارهاي نـامتوازن اقتصـادي، سیاسـی،          ساختاري بدان معنی است که به
ابد. در این نظریـه، یـک توضـیح    ی یاردي از این دست، تورم بروز کرده و تداوم محکومتی، فرهنگی و مو

ي در ایجاد و تداوم آن نقـش  ا هفشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد، بلکه عوامل گوناگون و اغلب پیچید ةساد
حـال توسـعه اسـت، در ایـن کشـورها،       یافتـه و در ن هدارند. تورم ساختاري عمدتاً خاص کشورهاي توسـع 

فشارهاي تورمی بـه علـت فشـار رشـد اقتصـادي بـر سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی نامتجـانس و           
  ) 1390 ،(سلطانی و لشکري .اشدب ییافته من هتوسع

  . عوامل مؤثر بر تورم در مطالعات تجربی اقتصاد ایران  3
اي زمانی مـورد  ه همطالعات متعددي در اقتصاد ایران در مورد تورم صورت گرفته است که با توجه به دور

این مطالعات بررسی  ةدست آمده است. محور اصلی عمد ش بررسی موضوع، نتایج متفاوتی بهبررسی و رو
تقاضا بر تورم بوده است. نتایج برخـی از ایـن    ةنندک نرین عامل تعییت معنوان مه ی بهاثر نرخ رشد نقدینگ

  آمده است.  1 ةور خالصه در جدول شمارط همطالعات ب
  

  گرفته با موضوع تورم در اقتصاد ایران خالصۀ نتایج برخی مطالعات صورت .1جدول 
متغیرهاي توضیحی   مطالعه دورة  مطالعه  ردیف

  نتایج  مدل

نرخ رشد نقدینگی،   1338- 1362  نیلی  1
  نرخ رشد تولید

تورم یک پدیده پولی است و اثر نقدینگی بر 
 2/1(ضریب نقدینگی  .تورم بسیار شدید است

  درصد)
اثر افزایش نقدینگی بر تورم بسیار محدود   رشد نقدینگی    ایکانی  2

  )1/0(ضریب نقدینگی  .است
رشد نقدینگی، رشد   1970- 1980  دادخواه  3

  تئوري پولی تورم در ایران کاربرد دارد  تولید
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   .1جدول ادامۀ 
متغیرهاي توضیحی   دورة مطالعه  مطالعه  ردیف

  نتایج  مدل

طبیبیان و   4
  سوري

قبل و بعد دو دوره 
  تولید، نقدینگی  از انقالب

تولید و نقدینگی از متغیرهاي مهم اثرگذار بر 
ه حساسیت تورم به کنتورم هستند، ضمن ای

(ضریب  .پول بعد از انقالب بیشتر شده است
  )521/0نقدینگی 

  نقدینگی، نرخ ارز    داودي  5
تورم یک پدیده پولی است و نوسانات نرخ ارز 

(ضریب نقدینگی  .تورم دارداثر معناداري بر 
  )361/0و ضریب نرخ ارز  95/0

    جاللی نائینی  6
نرخ رشد پایه پولی، 

نرخ ارز، نرخ رشد تولید 
  بدون نفت

تورم یک پدیده پولی است و نقدینگی 
(ضریب  .رین عامل اثرگذار بر تورم استت ممه

  1)15/0نرخ ارز 

اي ه هنقدینگی و وقف  1338- 1376  یان نافشی  7
  قیمت

حجم نقدینگی متغیر بسیار مهمی در تشریح 
تورم است و مقامات پولی براي کنترل تورم در 

حال حاضر  وانند از سیاست پولی درت یآینده م
  )48/0(ضریب نقدینگی  .استفاده کنند

  1338- 1377  نظیفی  8
نقدینگی، قیمت 

کاالهاي خارجی و 
  نرخ ارز

حجم نقدینگی عامل مهم اثرگذار بر تورم 
همچنین قیمت کاالهاي خارجی و ارز است، 

  )71/0(ضریب نقدینگی  .بسیار مهم هستند
کازرونی و   9

تورم یک پدیدة پولی است و حتی رابطۀ   نقدینگی    اصغري
  .یک بین تورم و نقدینگی وجود دارد به یک

نقدینگی، نرخ ارز، نرخ     بانک مرکزي  10
  تورم  رشد تولید

نقدینگی، نرخ رشد   1340- 1370  یان بطی  11
  نرخ رشد تولید

ود، ش یبین تورم و نقدینگی تأیید م وجود رابطۀ
(ضریب  .ودش ییک تأیید نم به ۀ یکولی رابط

  )216/0نقدینگی 

  رشد نقدینگی، نرخ ارز  1959- 1990  یاسکول  12
پولی نیست، تولید و نرخ ارز از  تورم یک پدیدة

 .عوامل بسیار مهم مؤثر بر تورم هستند
و ضریب نرخ ارز  51/0(ضریب نقدینگی 

26/0(  

  1338- 1380  تشکینی  13
نقدینگی، شاخص 
بهاي کاالهاي 
  وارداتی، تولید کل

ي پولی نیست و متغیرهاي حقیقی ا هتورم پدید
همچون تولید، نرخ ارز و قیمت کاالهاي 

(ضریب  .ندا موارداتی در تشریح تورم بسیار مه
  )16/0و ضریب نرخ ارز  36/0نقدینگی 

  اي قیمت ه صگزارش تحوالت شاخ مأخذ:

                                                        
هایی است  دلیل شکل تبعی خاص مدل و استفاده از روش یب نقدینگی براي برخی مطالعات به. عدم وجود ضر1

  براي نقدینگی ارائه نکرده است.که ضریب مشخصی 
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ود، در مطالعات مختلف، عوامل متعـددي بـر تـورم در ایـران     ش یمالحظه م 1که در جدول ورط نهما
  ند. ا همؤثر تشخیص داده شد

  ند. ا هندي شدب هگرو 1ندي براساس افق زمانی، عوامل مؤثر بر تورم در چارچوب نمودار ب هدر یک دست
  

  
  عوامل مؤثر بر تورم از منظر مطالعات تجربی در ایران .1نمودار 

  گزارش اقتصاد ایران همراه با تحریم مأخذ:

چارچوب مفهومی اثرگـذاري تحـریم بـر     ۀارائاي اقتصادي و ه م. شناخت ابعاد تحری4
  تورم در ایران  

وان یافت. هنري بنین ت یاي اقتصادي را با اهداف متفاوت مه ماي متعددي از تحریه هدر طول تاریخ، نمون
منظور دسـتیابی بـه اهـداف سیاسـی توصـیف       بط اقتصادي بهرا دستکاري در روا و رابرت گلیپین تحریم

هدف به تغییـر سیاسـت یـا حکومـت، آن را      منظور ناگزیرکردن جامعۀ نندگان بهک مواقع تحری نند. بهک یم
  نند. ک یتنبیه اقتصادي م

بسا مؤثرتر از  اي نظامی و چهه گا را جایگزین جنه موان تحریت یدیگر در بسیاري از موارد م عبارت به
  آن در تأمین اهداف کشور مهاجم دانست. 

اي اقتصادي علیه ایران در تاریخ معاصر به اقدام انگلسـتان در تحـریم مـالی و    ه متحری ۀاولین تجرب
  ردد.  گ یبرم 1330 شدن صنعت نفت در نیمۀ اول دهۀ لینفتی کشور پس از جنبش م

سـوي  اي اقتصادي ازه متصاد ایران همواره با تحریاي پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز اقه لدر سا
اي پـس از پیـروزي انقـالب    هـ  لاي اقتصادي در سـا ه مرو بوده است. اگرچه تحری هکشورهاي غربی روب
مراتـب   اي اخیـر، بـه  هـ  لا در سـا هـ  نند، اما دامنـه، تنـوع و عمـق آ   ا هیر کشور بودگ ناسالمی همواره دام

اي تجـاري،  هـ  تدند، عمدتاً بر اعمال محدودیش یدر گذشته وضع م ایی کهه مر بوده است. تحریت هگسترد
اي گذشـته،  هـ  ماي اخیـر ضـمن تشـدید تحـری    ه مذاري و علم و فناوري متمرکز بودند، اما تحریگ هسرمای

 بلندمدت

 ساختار مالی دولت 

 ساختار تأمین مالی 

 ساختار انحصاري بازار 

 نقدینگی 

 اخالل در بازار  هاي تولید افزایش هزینه

 انتظارات 

 نرخ ارز 

 مدت میان مدت کوتاه

 وري بودن بهره پایین
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اي مهم مالی، نفت و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور را هدف قـرار دادنـد. ناگفتـه پیداسـت کـه      ه شبخ
کشور از طریق سازوکارهاي متفاوت بر ساختار اقتصاد کالن تأثیرات منفی اي مالی و نفت ه شتحریم بخ

ذارد. در این بخش از مقاله تالش بر این است که ضمن معرفـی و شـناخت ابعـاد کـالن اقتصـادي      گ یم
  اي اخیر علیه کشور، به بررسی سازوکارهاي اثرگذاري تحریم بر تورم در اقتصاد ایران بپردازیم. ه متحری

  اي اخیر علیه ایران ه مفی ابعاد اقتصادي تحری. معر1.4
ـ  یسوي غرب علیه کشـورمان، مـ  شده از اي وضعه متحری با نگاهی به روند کلیۀ مرحلـه یـا مـوج     5وان ت

  تحریمی عمده را مالحظه کرد: 
کردن ا عمدتاً بـا هـدف محـدود   ه ماین فاز از تحریذاري: گ هاي تکنولوژیک و سرمایه مفاز نخست؛ تحری

  ازي تولید به خصوص در صنعت نفت و گاز کشور وضع شد.  س تنظامی ایران و جلوگیري از ظرفیتوان 
آغـاز شـد، بـا     2010ا از سال ه نا که تصویب آه ماین تحریفاز دوم؛ محدودسازي نقل و انتقاالت مالی: 

ان تجاري کشور و کاهش توان مبـادالت تجـاري ایـر    ۀهدف جلوگیري از ورود درآمدهاي ارزي به چرخ
  وضع گردید. 

و بـا مشـارکت    2012و  2011 ايهـ  لا که در سـا ه مدر این فاز از تحریفاز سوم؛ تحریم بانک مرکزي: 
درآمـدهاي  مریکا تدوین شد، جلوگیري از دسترسی بانک مرکزي به ذخـایر  ااروپا و ایاالت متحد  اتحادیۀ

ـ   پولی کشور و محدودیت هرچه بیشتر جریان  ارزي، اختالل در پشتوانۀ ور کلـی،  طـ  هتجـارت خـارجی و ب
اد. این اقدام منجر به کاهش قدرت بانک د یآسیب جدي به اقتصاد ایران، اهداف اصلی غرب را تشکیل م

  مرکزي در تنظیم بازار ارز شد.  
ا که به موازات فاز پیشین وضع شد، کـاهش  ه ماین فاز از تحریاي خرید نفت و گاز: ه مفاز چهارم؛ تحری

تی ایران و به تبع آن، تخریب متغیرهاي کلیدي اقتصادي کشـور، نظیـر ارزش ریـال،    شدید درآمدهاي نف
بودجه دولت، تجارت خارجی را هدف قرار داده است. تحریم نفتی را باید یک گام مهـم بـراي اقـدام بـه     

اي لجسیک چـون حمـل و نقـل    ه تي و محدودیا هاي بیمه تاي تجاري تلقی کرد. البته ممنوعیه متحری
  وند.  ش یاقدامات تحریمی دیگر محسوب منفت از 

ا کـه  هـ  مدر این فـاز از تحـری  ها و طال و مسدودسازي وجوه: ب نفاز پنجم؛ ممنوعیت مبادالت فلزات گرا
بـه تصـویب رسـید،     2013مریکـا در اوایـل سـال    ا ةو کنگـر  2012اروپا در اواخـر سـال    توسط اتحادیۀ

ایـران در کشـورهاي دیگـر محـدود شـود و       دةش تنباشده تا امکان استفاده از درآمدهاي ارزي اش شتال
  ر شود. ت هفشارها در بخش صنایع مادر ایران گسترد

اي بـر  ه مبودن تحریا است. هوشمنده نآ» بودنپویا«و » هوشمندبودن«اي اخیر، ه مدو ویژگی تحری
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  دو ویژگی زیر تأکید دارد: 
 نمودن آثار معکوس بر اقتصاد کشورهاي  داقلزدارنده بر اقتصاد ایران و ححداکثرسازي اثرات منفی و با

   .نندهک متحری
 اه مزدن تحریابله با ابتکارات ایران براي دوررصد یا پایش و اتخاذ تدابیر براي مق تشکیل کمیتۀ  . 

  ا بر سه ویژگی زیر تأکید دارد: ه مآن است. پویایی تحری» پویایی«ا ه مدیگر دور جدید تحری خصیصۀ
 کشورها ي و فراسرزمینی ازسوي کلیۀا هاي فراقطعنامه تامکان اعمال محدودی.   
 ا بدون نیاز به مجوز مجلس سناه ممهور ایاالت متحد در اعمال تحریج سرئی اختیارات ویژة.   
 ا علیه کشوره ما و نهادهاي دولتی و غیردولتی به اعمال تحریه تاشخاص، شرک لزام کلیۀا.   

  چارچوب مفهومی)  ارائۀرم در اقتصاد ایران (. سازوکارهاي اثرگذاري تحریم بر تو2.4
اي اقتصادي علیه کشورمان بر سه بخش تجاري، خدمات مالی و فروش ه مدر بخش قبل دیدیم که تحری

ا بر تورم در اقتصاد ایـران را از دو طریـق   ه منفت تمرکز دارند. در این بخش سازوکار اثرگذاري این تحری
  ا) تشریح خواهیم کرد. ه ههزین افزایش تقاضا و کاهش عرضه (افزایش

  . سازوکار فشار تقاضا 1.2.4
اي هـ  معمومی) و پولی در تعیـین تقاضـاي کـل، اثـرات تحـری      توجه به اهمیت دو بخش مالی (بودجۀبا 

  اقتصادي بر این دو بخش در ادامه آمده است. 

  عمومی و تراز منابع و مصارف دولت  . بخش مالی؛ بودجۀ1.1.2.4
عمـومی دولـت    تبارات جاري و عمرانی دولت، بودجـۀ سهم باالي درآمدهاي نفتی در تأمین اعبا توجه به 

ة لمللی است. نحوا ناي نفتی و مالی بیه متأثیرپذیر از اعمال تحری رین حوزةت منخستین و در عین حال مه
بـا توجـه بـه     نشان داده شده اسـت.  2لمللی، در نمودار ا ناي بیه معمومی دولت از تحری اثرپذیري بودجۀ

ا در ایـن  هـ  موابستگی منابع عمومی دولت به صادرات نفت خام و میعانات گازي، اولین اثرگـذاري تحـری  
که با کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي، کسري بودجه  نحوي بخش است، به

لوصـف، بـا توجـه بـه     ا عد. مـ ردگـ  یو به تبع آن اختالالت اساسی در تأمین منابع عمومی دولت ایجـاد مـ  
 ۀیرد. نکتگ یي بیشتر تحت تأثیر قرار ما هاي سرمایه یي، اعتبارات تملک دارایا هچسبندگی اعتبارات هزین

حائز اهمیت این است که کاهش منابع عمومی دولت سه پیامـد عمـده، یعنـی کـاهش رشـد اقتصـادي،       
ردان گـ  هحساب تنخـوا  از عدم امکان تسویه ت تورمی ناشیاختالل در انجام وظایف حاکمیتی دولت و اثرا

  پی دارد. افزایش احتمال رشد نقدینگی را دردریافتی خزانه از بانک مرکزي و 
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ی دولت و از این طریق بر رشد پایـۀ  حائز اهمیت دیگر در راستاي اثر تحریم بر تنگناي مال یک نکتۀ
بانک مرکـزي در تبـدیل (فـروش) ارزهـاي     دولت و  ۀرفتن نقدینگی و تورم، به رابطپولی و در نتیجه باال

سوي بانـک مرکـزي   حریم، امکان فروش ارزهاي نفتی ازدالیل ت عبارتی چنانچه بنا به ردد. بهگ ینفتی برم
در بازار ارز فراهم نشود و الجرم بانک مرکزي خود ارزهاي نفتی را خریـداري کنـد، ایـن امـر منجـر بـه       

ود که کارکرد چاپ پول ش یپولی م در پایۀ (NFA)مرکزي اي خارجی بانک ه یافزایش جزء خالص دارای
شکل پـولی   واقع کسري بودجه به یرد. بهگ یپولی را به خود م ین مالی دولت و در نتیجه رشد پایۀبراي تأم
  ود. ش یود. به این امر در بخش پولی نیز پرداخته مش یتأمین م

  . بخش پولی 2.1.2.4
و بـدیهی اسـت کـه    ر نایمالی کشور را هدف قرار دادند. ازور خاص نظام پولی و ط هاي اقتصادي اخیر، به متحری

اي بـر  ه مرین تأثیر منفی تحریت یا قرار بگیرند. اصله مبخش پولی کشور از مجاري مختلف تحت تأثیر این تحری
جـارت  اي تهـ  تدولـت، محـدودی   اي بودجـۀ ه تپولی و رشد نقدینگی از طریق محدودی اقتصاد ایران، رشد پایۀ

  ا از بانک مرکزي بوده است.  ه نا و اضافه برداشت آه کخارجی و عدم تعادل در منابع و مصارف بان
اي مالی دولت تا زمانی که بر بخـش پـولی و رشـد    ه تاهمیت بررسی بخش پولی در این است که محدودی

  ا، دامن بزند.  ه تعمومی قیم گرفتن افزایش سطح شتاب ور مداوم بهط هواند بت ینقدینگی تأثیر نگذاشته باشد، نم

  
  عمومی دولت اي اقتصادي بر بودجۀه مسازوکار اثرگذاري تحری .2نمودار 

  گزارش اقتصاد ایران همراه با تحریم مأخذ:

 عمومی دولت ها بر بودجۀاثرات مستقیم تحریم

 کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازي 

عمومی  ۀعدم تعادل در بودج
 دولت 

گردان خزانه جهت استفاده از تنخواه
 تأمین کسري منابع

هاي کاهش اعتبارات طرح
 کاهش رشد اقتصادي  عمرانی 

اي و محدودیت در اعتبارات هزینه
مالی علیرغم رشد سنواتی 

 هاي جاري هزینه

اختالل در انجام وظایف 
 دولت 

 بروز اثرات تورمی 



  161                هاي تورمی تحریم ولی براي کاهش تکانهـ پ راهبردهاي مالی

ـ    اقتصادي از مجاري مختلف میهاي  تحریم پـولی شـود. بخشـی از ایـن      ۀتواند موجـب افـزایش پای
هاي دولتی و بخش خصوصـی   سازوکارها مربوط به تعهدات دولت و بخشی دیگر مربوط به تعهدات بانک

قتصـادي و کـاهش درآمـدهاي دولـت،     هـاي ا  که در بخش قبل گفته شده، در اثر تحریمورط است. همان
  یابد.   تنخواه خزانه، بدهی دولت به بانک مرکزي افزایش می نایی آن در تسویۀدلیل عدم توا به

همچنین دولت در راستاي تأمین نیازهاي مالی خود به ناچـار بـدهی خـود بـه بخـش بـانکی را نیـز        
ها بر بخش واقعی اقتصـاد   منظور جلوگیري از اثرگذاري شدید تحریم هد. این اقدام اگرچه بهد افزایش می
شـدن بخـش خصوصـی از منـابع      پولی و هم موجب محـروم  یرد، اما هم موجب افزایش پایۀگ صورت می

هاي تولید در کشور شده است. بنابراین از هـر دو طریـق افـزایش     بخش بانکی و در نتیجه افزایش هزینه
  زند.  تقاضا و کاهش عرضه به افزایش تورم دامن می

عت از ورود درآمدهاي ارزي بـه  اي اخیر، ممانه میاي تحره ترین محدودیت یگفته شد که یکی از اصل
تجاري کشور است. در صورتی که بانک مرکزي ارزهاي حاصل از فروش نفت و میعانات گـازي را   چرخۀ

دلیـل عـدم دسترسـی بـه ایـن       ن را به دولت پرداخت کند، اما بهاز دولت خریداري کرده و معادل ریالی آ
ـ   منابع، امکان فروش آن به سایرین چون اي خـارجی  هـ  یتجار و مردم را نداشته باشد، جزء خـالص دارای

پولی و بـا   ة این جزء در پایۀ پولی، باعث افزایش پایۀدلیل سهم گسترد ابد و بهی یبانک مرکزي افزایش م
  ود. ش یضریبی حدود پنج برابر تبدیل به نقدینگی م

اسـی و همچنـین وجـود شـرایط     کاالهاي اس ةمنظور حصول اطمینان از ذخیر در شرایط تحریمی، به
بـانکی   اي متداوله هدالیلی چون عدم استفاده از روی خش خصوصی در تأمین این کاالها بهدشوار براي ب

ـ   م هنوعی تسهیالت خارجی کوتا چون اعتبار فروشنده که به ود، دولـت از  شـ  یدت براي تجـار محسـوب م
دالیل ذکرشده، با  ا که بهجنود و از آش یم ري در این امورگ يخود، مجبور به تصد اي تابعۀه تطریق شرک

اي ه تاي مالی مواجه است، این کار را از طریق اخذ خط اعتباري از بانک مرکزي براي شرکه تمحدودی
  ود. ش یا به بانک مرکزي مه نافزایش بدهی آ موجب هد و در نتیجهد یدولتی انجام م

مالی دولت براي بخش پـولی کشـور ایجـاد    اي تأمین ه هضعف شیو واسطۀ عالوه بر مشکالتی که به
ا و اثر آن بر بخش پولی نیـز اشـاره کـرد. بـا اعمـال      ه هاي تأمین مالی بنگاه هاي شیوه فشد، باید به ضع

ا دچار مشکل شـده و بـا توجـه بـه     ه کا در تأمین منابع ارزي مورد نیاز خود از طریق بانه ها، بنگاه متحری
نیـاز خـود بـا مشـکل مواجـه شـدند.       ي مورد ا هر تأمین کاالهاي واسطاي نقل و انتقال ارز، ده تمحدودی

ا در هـ  ندلیل عـدم امکـان آ   ابد و بهی یا به نقدینگی افزایش مه هدلیل افزایش نرخ ارز، نیاز بنگا عالوه به به
کـه   ا را افزایش دادند و یا بازپرداخت تسهیالتیه کتأمین مالی از منابع غیربانکی، یا اخذ تسهیالت از بان

ورد و خـ  یا به هم مـ ه کفتد. بدین ترتیب، تعادل منابع و مصارف بانیقبالً دریافت کرده بودند به تعویق م
  ابد.  ی یپولی افزایش م ۀا به بانک مرکزي و در نتیجه پایه کدر نتیجه، بدهی بان
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  هد. د یاي اقتصادي بر بخش پولی را نشان مه م، سازوکار اثرگذاري تحری3نمودار 

  سازوکار فشار هزینه . 2.2.4
 ةدشـ  ماي فنی تولیدي و افزایش قیمت تمـا ه تافتادن از ظرفی ا سبب کاهش اجباري تولید، پایینه متحری

که تقاضاي خارجی براي خرید نفت، پتروشیمی و نظـایر آن بـه اجبـار کـم      وند. هنگامیش یمحصوالت م
نند. اما ک یکل اقتصاد دارند نیز افت م در عرضۀ وند، بالفاصله این بخش از تولیدات که سهم باالییش یم

  ود.  ش یاثرات تحریم بر تولید به این امر محدود نم همۀ
ـ  وانند بهت یا مه متحری اي ریـالی تولیـد)،   هـ  هجهت اثرات منفی خود در افزایش نرخ ارز (افزایش هزین

ر کنار مشکالت ساختاري اقتصاد لمللی دا ناي تولیدي و تضییقات محیط بیه هبودن منابع مالی بنگا ناکافی
ا شـوند. ایـن   هـ  نمحصـوالت آ  شدة دهاي اقتصادي و افزایش قیمت تمامکشور، موجب کاهش تولید واح

اي تولیـدي از  هـ  شي بخـ ا هي و واسـط ا هدرصد از کاالهاي سرمای 85مشکالت در ساختاري که بیش از 
با اختالالتی مواجه کند و تبعاتی چون کاهش واند فرایند تولید داخلی را ت یود، مش یمحل واردات تأمین م

ذاري، کاهش رشد فعالیت واحدهاي تولیدي به همراه داشته باشد. در این شرایط تأمین کاالهاي گ هسرمای
  اي قیمتی مواجه شود و در نتیجه نرخ تورم افزایش یابد. ه شواند با جهت یاساسی نیز م

  

  
  اي اقتصادي بر بخش پولیه مسازوکار تأثیرگذاري تحری .3نمودار 

  گزارش اقتصاد ایران همراه با تحریم مأخذ:

 هااضافه برداشت بانک
 وکار ایجاد اختالل در کسب افزایش مطالبات معوق بانکی 

 کاهش درآمدهاي دولت  عدم تسویه تنخواه خزانه 
افزایش بدهی دولت به بانک 

 مرکزي 

ها احتمال افزایش بدهی بانک
 به بانک مرکزي 

ها و نیاز تغییر در تعهدات ارزي بانک
 بیشتر به سرمایه در گردش 

 افزایش نرخ ارز 

هاي اختصاص تنخواه به شرکت
 دولتی براي کاالهاي اساسی 

اختالل در تأمین کاالهاي اساسی 
 و ضرورت مداخله دولت 

هاي افزایش بدهی شرکت
 دولتی به بانک مرکزي 

 دشواري نقل و انتقال و فروش ارز به مشتریان داخلی  افزایش خالص دارائیهاي خارجی بانک مرکزي 

 

گی 
دین

ش نق
فزای

ا
 

لی 
ه پو

 پای
ش

فزای
ا
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  . نرخ ارز 1.2.2.4
اي اقتصادي بر افـزایش نـرخ ارز و   ه ماثرگذاري تحریابد تشریح سازوکار ی یه در این بخش اهمیت مچنآ

ـ  ماست. یکی از مه 1391و  1390اي ه لاي ارزي طی ساه كوقوع شو اي مـالی  هـ  مرین اثـرات تحـری  ت
خارجی، محدودیت در نقل و انتقاالت و کاهش درآمدهاي ارزي است. کاهش درآمدهاي ارزي و دشواري 

ـ  ـ جـایی درآمـدهاي حاصـل، از    هاستفاده و جاب یکپـارچگی بـازار ارز و بـروز زمینـۀ      و سـبب عـدم  سـ  کی
  ود. ش یشدن و از طرفی افزایش نرخ ارز م چندنرخی

  . عوامل طرف تقاضاي ارز 1.1.2.2.4
در طرف تقاضا، عمدتاً عواملی که از جنس انتظارات هستند موجب افزایش تقاضـا بـراي ارز و در نتیجـه    

  وند.  ش یفشار براي افزایش آن م
 ي احتیاطی: یکی از عوامل در این راستا، افزایش تقاضاي احتیاطی براي تأمین ارز مـورد  افزایش تقاضا

اي هـ  هدلیل وجـود نااطمینـانی از آینـده، بنگـا     ها و خدمات است. بدین صورت که بهنیاز واردات و کاال
بیشـتري   تولیدي، بازرگانان و حتی دولت، براي اطمینان از تأمین ارز مورد نیـاز خـود در آینـده، مقـدار    

  ابد.  ی یارند و در نتیجه تقاضا براي ارز نسبت به شرایط عادي افزایش مد یارزي براي خود نگاه م ةذخیر
 ـ  هازي: عامل دیگر که در این شرایط مؤثر اسـت، تحریـک تقاضـاي سـفت    ب هافزایش تقاضاي سفت ازي ب

حقیقـی و احتیـاطی و بـا    ازي به این مفهوم است که تقاضاي ارز با هدفی غیر از تقاضـاي  ب هاست. سفت
  ذاري و کسب سود ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز صورت گیرد. گ ههدف سرمای

 وانند بخشی از نیـاز ارزي خـود را بـه    ت یران مگتتقاضاي معامالتی: در شرایط متعارف، بازرگانان و صنع
در شرایط تحریم، نسبت ه کنخارجی) تأمین کنند، حال آ ةاي اعتباري (استفاده از اعتبار فروشنده شرو

ود که سـبب افـزایش تقاضـاي معـامالتی     ر یاي نقدي و سهم پرداخت نقدي از معامالت باال مه دخری
  ود.  ش یبراي ارز م

 ا از کشور دانست. در شرایط تحریمی که ه هوان خروج سرمایت یخروج سرمایه از کشور: عامل دیگر را م
منظـور کـاهش احتمـال     روهی از فعاالن اقتصادي بـه ابد، گی یاي اقتصادي افزایش مه تریسک فعالی

نند که براي این منظـور  ک یاي خود از کشور مه یذیري خود از این شرایط، اقدام به خروج دارایپ بآسی
  الزم است که ارز بیشتري را تقاضا کنند. 

وجـه  نحوي موجب افزایش تقاضا براي ارزهاي خارجی شدند، اما بایـد ت  اگرچه عوامل فوق هریک به
ود، خود موجب افـزایش  ش یذیر محسوب مپ تشود که افزایش نرخ ارز براي اقتصادي چون ایران که قیم

ابـد، بنـابراین یـک اثـر     ی یود که در نتیجه تقاضا براي این کاالها کاهش مش یقیمت کاالهاي وارداتی م
اي اقتصادي موجب ه متحریکاهش تقاضا براي ارز در اثر افزایش آن نیز وجود دارد. در مجموع اما ۀ ثانوی

  افزایش تقاضا براي نرخ ارز شده است. 
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  ارز  . عوامل طرف عرضۀ2.1.2.2.4
  عوامل در جهت کاهش عرضه ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز عمل کردند.  ةدر طرف عرضه هم عمد

 ارزي یـا امکـان   مدهاي محدودیت در نقل و انتقال ارز: با ایجاد محدودیت در نقل و انتقاالت مالی، درآ
وند کـه کـاهش شـدید    شـ  یزمانی زیادي وارد م ابند و یا با فاصلۀی یتجاري کشور را نم ورود به چرخۀ

ي که نباید از آن غافـل شـد ایـن اسـت کـه      ا هارز به بازار را با خود به همراه خواهد داشت. نکت ۀعرض
است و بازرگانـان ایرانـی نیـز در     محدودیت نقل و انتقاالت مالی تنها دولت ایران را هدف قرار نگرفته

  رو شدند.   هاي شدیدي روبه تانجام امور مربوط به صادرات و واردات با محدودی
 بـاالیی کـه   غم نیاز ر یتجاري کشور: عل ز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخۀعدم اطمینان از ورود ار

منظور جبـران اثـرات    کشور به ۀ تجاريارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخ بازار ارز کشور به عرضۀ
ایـن ارزهـا بـه     ةموقع بخـش عمـد   ی اطمینان و ضمانتی براي ورود بهکاهش درآمدهاي نفتی دارد، ول

  تجاري کشور وجود ندارد.  ۀچرخ
 ـ  یذاري: عامل مهم دیگر در کاهش ورود و عرضه ارز در بازار داخلی را مگ هافزایش ریسک سرمای وان ت

  ذاري خارجی در کشور دانست. گ هدر ایران و در نتیجه کاهش سرمای ذاريگ هافزایش ریسک سرمای
ا در جهت افزایش نـرخ ارز را از هـر دو مجـراي عرضـه و تقاضـا      ه مسازوکار عملکرد تحری 4نمودار 

  هد. د ینشان م

  
  اي اقتصادي بر نرخ ارزه مسازوکار اثرگذاري تحری .4نمودار 

  گزارش اقتصاد ایران همراه با تحریم مأخذ:

 کاهش ورودي (جذب) سرمایه

کاهش درآمدهاي ارزي حاصل 
 از صادرات نفت 

محدودیت در نقل و انتقال و 
 تبدیل درآمدهاي ارزي 

تطویل در وصول درآمدهاي 
 نفتی ارز 

کندي و عدم اطمینان از ورود 
 ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 

افزایش صادرات غیرنفتی و در 
 ارز  ۀنتیجه افزایش عرض

ارز 
ضه 

 عر
رات

تغیی
نوسان نرخ ارز و فشار  

در جهت 
 شدن آن چندنرخی

ارز 
ي 

اضا
ت تق

ییرا
تغ

 

تحریک تقاضاي احتیاطی 
براي تأمین ارز مورد نیاز 
 واردات کاالها و خدمات 

 بازي  تحریک تقاضاي سفته

 تشدید خروج سرمایه 

افزایش قیمت ریالی 
کاالهاي وارداتی و کاهش 

 تقاضاي ارز 
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  اي تولیدي و بازار ه ش. بخ2.2.2.4
اي تولیـد (کـاهش عرضـه) از طریـق آن،     ه هاي اقتصادي، ضمن افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه متحری

جمله نفت و گاز، صنعت و معدن، کشـاورزي و  اي تولیدي کشور ازه شور مستقیم و غیرمستقیم بر بخط هب
  تأثیرات منفی زیادي گذاشتند. خدمات 

ور طـ  هذاري در برخی بازارهاي کشور را باید عامل دیگري دانست که بگ توجود انحصار و قدرت قیم
ند. همچنین عوامل اختالل ایجادکننده در بازار (افزایش تفـاوت بـین   ز یساختاري به افزایش تورم دامن م

اقتصاد بر تشدید  گر عواملی هستند که در طرف عرضۀدیننده) و انتظارات از ک فقیمت تولیدکننده و مصر
  فشارهاي تورمی دامن زدند. 

  ا  ه مده (آثار تورمی) تحریش ه. مرور وقایع مشاهد5
یـري اثـر   گ تشـد  ةاي اقتصادي بر تورم، نیاز است که بدانیم در دوره مر اثر تحریت قمنظور بررسی دقی به

روي در ایـن بخـش بـه     تورم مؤثرند چگونه بوده است. ازاین ا، رفتار متغیرهاي کالنی که بر نرخه متحری
  اي مالی، پولی و نرخ ارز خواهیم پرداخت. ه شمرور روند تحوالت متغیرهاي بخ

  . عملکرد (وقایع) بخش مالی 1.5
  . منابع درآمدي دولت 1.1.5

بـا کاهشـی    1391دولـت در سـال    هد که مجمـوع منـابع  د یدولت نشان م نگاهی به آمار عملکرد بودجۀ
میلیارد تومان رسیده اسـت. ذکـر    106442میلیارد تومان به  117528، از 1390توجه نسبت به سال  قابل

ینـی  ب شاي اقتصادي، از قبل پیه مدلیل تحری است که چنین کاهشی در درآمدها بهاین نکته نیز ضروري 
نشان از رویکـرد انقباضـی    کمتر هستند که 1390، از سال 1391شده است و ارقام منابع مصوب در سال 

وازن در اقتصاد ایـران،  مت دلیل استقرار نظام بودجۀ ن سال داشته است. توجه شود که بهبودجه دولت در ای
تغییـر اجـزاي    بوده است. در ادامه بـه بررسـی نحـوة   مصوب براي مخارج دولت نیز صادق  کاهش بودجۀ

  م. ردازیپ یم 1390نسبت به سال  1391درآمدي دولت در سال 
  هد. د یاقالم مصوب و عملکرد بودجه را براي اجزاي درآمدي دولت نشان م 2جدول 

  :تشـکیل  » سایر درآمدها«درآمدهاي عمومی دولت را درآمدهاي مالیاتی و زیربخش درآمدهاي عمومی
اي مستقیم (مالیـات بـر درآمـد و ثـروت) و     ه توان در دو گروه مالیات یهند. درآمدهاي مالیاتی را مد یم

دلیـل تأکیـد بـر     ندي کرد. در این مقاله بـه ب هاي غیرمستقیم (مالیات بر مصرف و واردات) دسته تمالیا
دلیل ارتباط با تجارت خارجی، از مجموع درآمـدهاي مالیـاتی جـدا     ه تحریم، مالیات بر واردات را بهمقول

  نیم. ک یم
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نسبت  1391دولت در سال  ايه یرغم کاهش دریافت ود، علیش یمالحظه م 2که در جدول ورط نهما
، مجموع درآمدهاي مالیاتی در این سال افزایش یافته است و حتی ایـن افـزایش در سـال    1390به سال 

ا ممکن است سؤال پیش آید که آیا چنین رفتاري در جننیز با شدت بیشتري رقم خورده است. در ای 1392
  تناقض با شرایط سخت اقتصادي نیست؟ 

  
  ارقام بودجه .2جدول 

درصد 
تحقق 
1392  

عملکرد 
1392  

مصوب 
1392  

درصد 
  تحقق
1391  

عملکرد 
1391  

مصوب 
1391  

درصد 
تحقق 
1390  

عملکرد 
1390  

مصوب 
1390  

قانون بودجه 
سال (میلیارد 

  تومان)
  اه تدریاف  154587  117528  76.03  144270  106442  73.78  171400  147677  86.16

91.00  41386  45477  93.58  31876  34064  91.52  28052  30651  
مالیات مستقیم و 

غیرمستقیم 
  (غیروارداتی)

مالیات بر ارزش   4101  3270  79.74  5398  5412  100.26  9524  10320  108
  افزوده

  مالیات (وارداتی)  9793  7893  80.60  11335  7640  67.40  10600  8039  75.84
مجموع   40444  35945  172.12  45399  39516  160.98  56077  49425  88.14

  درآمدهاي مالیاتی

102.3  33.47  32.72  218.19  37.12  31.47  226.39  30.58  26.16  
سهم درآمدهاي 

مالیاتی از مجموع 
  اه تدریاف

  سایر درآمدها  20554  18501  90.01  19929  17303  86.82  34576  22313  64.53

95.29  61206  64230  61.33  42852  69876  96.48  56990  59.071  
واگذاري 

اي ه یدارای
  يا هسرمای

فروش نفت و   57111  56827  99.5  68360  42552  62.25  63810  60940  95.5
  اي نفتیه هفراورد

111  41  37  84  40  47  131  48  37  
سهم فروش نفت 

اي ه هو فراورد
نفتی از مجموع 

  اه تدریاف
واگذاري   34516  6090  19.61  9063  6769  74.69  24965  14732  59.01

  مالیاي ه یدارای

68  10  15  101  6  6  26  6  22  
سهم واگذاري 

اي مالی ه یدارای
از مجموع 

  اه تدریاف
  اي مالی دولت ه شگزار منبع:
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اي مالیـاتی و  ه هدر پاسخ باید گفت که این افزایش در درآمدهاي مالیاتی را نباید محصول افزایش پای
مالیـاتی دانسـت.    رشـدن پایـۀ  ت هآن مربوط به گسترد ةنه محصول افزایش نرخ مالیات دانست، بلکه عمد

براي مثال درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده طی ایـن سـه سـال رشـد چشـمگیري داشـته اسـت.        
ود، درآمدهاي گمرکی کـه بـه تجـارت خـارجی کشـور      ش یمشاهده م 5که در نمودار ورط نهمچنین هما

کاهش یافتـه اسـت. کـه ایـن امـر بـه        1391در سال  وابسته است، تنها جزء درآمدهاي مالیاتی است که
ردد. البتـه  گ یبرم 1391میلیارد دالر در سال  5/53به  1390میلیارد دالر در سال  8/61کاهش واردات از 

  جبران شده است.  1392این کاهش نیز در سال 
جمـوع  اي اقتصـادي، سـهم درآمـدهاي مالیـاتی در م    هـ  مهد که در شرایط تحرید ینشان م 6نمودار 

اي اقتصـادي در  هـ  مدرآمدهاي دولت افزایش یافته است. شاید این موضوع را بتوان از آثار مثبـت تحـری  
  یزي دانست. ر هبخش بودج

خصـوص درآمـدهاي    ت بر درآمدهاي مالیـاتی، بـه  چه اتکاي دولوان ادعا کرد که هرت یدر هر حال م
ي اقتصادي خواهـد دیـد. ایـن امـر     اه محریمالیاتی غیر از حقوق گمرکی، بیشتر باشد، آسیب کمتري از ت

تأمین مالی بخـش عمـومی در راسـتاي نیـل بـه اقتصـاد        ةجمله نکات حائز اهمیت و راهبردي در حوزاز
  مقاومتی است.  

  
  روند تغییرات درآمدهاي مالیاتی (میلیارد تومان) .5نمودار 

  
  اي مالی دولته شگزار :مأخذ

  

 رین جزء این بخـش را بایـد منـابع حاصـل از صـادرات نفـت و       ت ممهي: ا هاي سرمایه یواگذاري دارای
اي اقتصادي مستقیم صادرات نفت و درآمدهاي نفتـی را  ه مکه تحریدلیل این ا نفتی دانست. بهه هوردافر

  ود. ش یکاهش دادند، کاهش شدیدي در این بخش مشاهده م
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  اي دولت ه تتغییرات سهم درآمدهاي مالیاتی از مجموع دریاف .6نمودار 

  اي مالی دولته شگزار مأخذ:
  

اي نفتـی،  هـ  هآمده است، منابع ناشی از فروش نفت، میعانات گازي و فراورد 2 که در جدولورط نهما
درصـد   25بـه میـزان    1391میلیارد تومـان در سـال    42852به  1390میلیارد تومان در سال  56990از 
بنـابر پیشـنهاد    1392سـال   نرخ ارز در قـانون بودجـۀ  یل افزایش دل ، به1392اهش یافت. البته در سال ک

دلیـل   میلیارد تومان رسـید. در کـل بـه    61206تومان، با افزایشی مجدد به رقم  2480به  1224دولت از 
افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت و در مقابل کاهش منابع حاصل صـادرات نفـت خـام و میعانـات، سـهم      

درصـد (در سـال    40) بـه  1390درصـد (در سـال    48فـت و از  کاهش یا 1391درآمدهاي نفتی در سال 
منـابع دولـت، نوسـانات ایـن     دلیل سهم باالي درآمـدهاي نفتـی در    ود که بهش ی) رسید. مالحظه م1391

هـد. لـذا هرچـه سـهم درآمـدهاي نفتـی از       د یاي دولت را تحت تأثیر قـرار مـ  ه یشدت دریافت بخش، به
شده بر فروش نفت و بخش مالی، اثر کمتـري بـر درآمـد     اعمال ايه مدرآمدهاي دولت کمتر بشود، تحری

دولت دارند. بدین ترتیب یکی دیگر از راهبردهـاي افزایشـی مقاومـت اقتصـاد ملـی، کـاهش وابسـتگی        
  درآمدهاي دولت به صدور منابع درآمدهاي نفتی و همزمان افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی است. 

  . مخارج عمومی دولت 2.1.5
اي اقتصادي از دو مجراي اصلی کاهش درآمدهاي گمرکی ه مقبل نشان دادیم که چگونه تحریدر بخش 

اي هـ  تاي دولت شد. در این بخش اجزاي پرداخـ ه یو صادرات نفت خام و میعانات موجب کاهش دریافت
را  1390-1392اي هـ  لاي دولـت در سـا  ه تمجموع پرداخ 3هیم. جدول د یدولت را مورد بررسی قرار م

  هد. د یمنشان 
 ـ کنبا توجه به ایي: ا هاعتبارات هزین ـ  ا هه بخش اصلی اعتبارات هزین اي ضـروري و  هـ  هي، شـامل هزین

جمله جبران خدمات کارکنان دولتی (حقوق و دستمزد)، تأمین اعتبار کاالهاي اساسی و اپذیر ازن باجتنا
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منابع مالی دولت در اولویت غم محدودیت در ر یا عله هاي مربوط به آن است، پرداخت این هزینه هیاران
یرند، لذا اعتبارات مذکور نسبت به سایر اقالم مصرفی دولت از درصد تحقق بـاالتري  گ ینخست قرار م

میلیـارد   88993از عملکردي معـادل   1391ي در سال ا هاساس، اعتبارات هزین یناوند. برش یبرخوردار م
درصد از کل مصارف عمومی  85می معادل درصد تحقق) برخوردار بوده است و همچنین سه 88ریال (

 4، به میزان 1391ي در سال ا هدولت را به خود اختصاص داده است. با این حال عملکرد اعتبارات هزین
ي (اعتبارات جاري) ا هکاهش یافته است که حکایت از انقباض بخش هزین 1390درصد نسبت به سال 

  بودجه دارند. 
  

  1390-1392اي ه لدولت در سا صورت قانون و عملکرد مصارف بودجۀ .3جدول 

عملکرد 
1392  

مصوب 
رد   1392

ملک
د ع

رش
91  
رد 

ملک
ه ع

ت ب
سب

ن
90  

عملکرد 
ب   1391

صو
د م

رش
رد   91

ملک
ه ع

ت ب
سب

ن
90  

مصوب 
1391  

عملکرد 
1390*  

مصوب 
1390  

بودجه  ـ سال
  (میلیارد تومان)

  اه تپرداخ  154  112096  144270  28.7  104579.6  -6.71  210438.1  147677.3

پرداخت اعتبارات   89792  92973.1  101071  8.71  88999.3  -4.27  128091.8  119764.6
  هزینه

20333.3  56443.8  45.09 -  13669.6  59.66  39746  24894  34975  
پرداخت اعتبارات 

اي ه یتملک دارای
  يا هسرمای

13.77  26.82  41.14 -  13.07  24.05  27.55  22.21  22.62  

سهم تملک 
اي ه یدارای
ي از کل ا هسرمای

  اه تپرداخ

5896.9  25902.5  54.46 -  352.5  346.12  3453  774  29820  
پرداخت اعتبارات 

اي ه یتملک دارای
  مالی

  اي مالی دولت ه شمنبع: گزار
  

 از  1391ي در سال ا هاي سرمایه یتخصیص اعتبارات تملک دارایي: ا هاي سرمایه ییاعتبار تملک دارا
درصد کمتـر از   56درصد تحقق) برخوردار شده که  38میلیارد ریال (معادل  152278عملکردي معادل 

یه (عمرانـی) همـواره   ر اعتبارات سرمات ناست. این نکته، یعنی تخصیص پایی 1390رقم مشابه در سال 
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دتر اي کاهش درآمدهاي دولـت، ایـن امـر شـدی    ه لکشور تجربه شده است، ولی در سا در نظام بودجۀ
تأمین منابع مالی در این شرایط، از تهدیدهاي اصلی ساختار مالی کشور  ود. چگونگی اجرا و شیوةش یم

  ذاري بدان توجه داشت. گ تاست که باید در سیاس
 اي هـ  یاي مالی کـه پرداخـت دیـون و بـده    ه یاعتبارات تملک دارایاي مالی: ه یاعتبارات تملک دارای

ـ      ه تبه محدودی یرد، با توجهگ یم دولت را دربر اي هـ  تاي حاکم بـر منـابع مـالی دولـت، آخـرین اولوی
میلیـارد   3525از عملکردي معـادل   1391پرداخت دولت را شامل شده است. اعتبارات مذکور در سال 

 54از رشـد منفـی    1390درصد تحقق) برخوردار بوده و نسبت به رقم مشابه در سـال   10ریال (معادل 
  درصدي برخوردار است. 

  عملکرد (وقایع) بخش پولی  .2.5
  هد.  د ینشان م 1390-1392اي ه لاي نقدینگی و اجزاي آن را طی ساه هجدول داد

  نقدینگی . 1.2.5
ده روي تـورم در اقتصـاد ایـران نشـان     ش ماي پیشین نیز اشاره شد، مطالعات انجاه شکه در بخورط نهما

مثبت و معناداري میان نرخ رشد نقـدینگی و تـورم در ایـران     دت و بلندمدت رابطۀم نهند که در میاد یم
ا نیسـتند  ز نوجود دارد. موضوع مهم آن است که نقدینگی و نرخ رشد آن در اقتصاد ایران، متغیرهایی برو

کـه اشـاره شـد، در اثـر     ورط نذیرند. همچنـین همـا  پ یو از شرایط اقتصادي و وضعیت مالی دولت تأثیر م
ي از عوامل خارج از اراده سبب شدند کـه بـا وجـود اتخـاذ رویکـرد      ا هخیر، مجموعاي اقتصادي اه متحری

 1392افزایش یابد، اگرچه رشـد آن در سـال    1391انقباضی در مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی در سال 
  نیز تداوم یافته است. 

  
  1389-1392اي ه لاي نقدینگی و اجزاي آن طی ساه هداد .4جدول 

  سال  1390  1391  1392
  نقدینگی (میلیارد ریال)  3570726  4606936  5947554

  رشد نقدینگی (درصد)  21.09  29.02  29.1
  پایه پولی (میلیارد ریال)  764568.5  975795.1  1151500

  رشد پایه پولی (درصد)  11.39  27.63  18.01
  ضریب فزاینده پولی  4.67  4.72  5.165
  رشد ضریب فزاینده (درصد)  8.71  1.09  9.40

  سانی بانک مرکزي ر عاطال منبع: سامانۀ    
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  پولی و اجزاي آن  ۀ. پای2.2.5
پـولی در   یـۀ هد. پاد ینشان م 1390-1392اي ه لپولی و اجزاي آن را طی سا روند تغییرات پایۀ 5جدول 
، رشـد ایـن متغیـر    1391سـال   ماهـۀ  12درصد رشد داشت. در  4/11، 1389نسبت به سال  1390سال 

  هد در این سال، رشد این متغیر تشدید شده است. د یدرصد بوده است که نشان م 3/27معادل 
ند. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي بـا  ا هپولی رشد داشت ، هر چهار جزء پایۀ1391در سال 

ترتیـب بـدهی    ر این سال بوده اسـت. پـس از آن بـه   پولی د رین عامل رشد پایۀت مواحد درصد، مه 4/15
اي خـارجی  ه یواحد درصد و خالص دارای 5/1واحد درصد، خالص سایر با  5/9ه بانک مرکزي با ا به کبان

  ند. ا هپولی سهم داشت درصدي پایۀ 3/27واحد درصد، در رشد  7/2بانک مرکزي با 
 بانک مرکـزي و دولـت در اقتصـاد ایـران و      با توجه به رابطۀاي خارجی بانک مرکزي: ه یخالص دارای

پولی ایفا کنـد. در شـرایط    ند نقش بسیار مهمی در تحوالت پایۀوات یوجود درآمدهاي نفتی، این جزء م
ورود آن بـه   دلیل عدم تحقق یـا تـأخیر در وصـول درآمـدهاي ارزي و     اي اقتصادي، بهه متشدید تحری

معادل ریالی، درآمـدهاي ارزي نفتـی را بـه دولـت     حالی  تجارت خارجی کشور، بانک مرکزي در چرخۀ
توجهی به این منابع ارزي و امکان تبدیل محـروم اسـت و    ند، که از دسترسی بخش قابلک یپرداخت م

  این منابع در بازار، مانع افزایش این جزء شود.  واند با عرضۀت یلذا نم
  

  پولی و اجزاي آن روند تغییرات پایۀ .5جدول 

  1390  الهزار میلیارد ری
 90رشد 

  89نسبت به 
1391  

 91رشد 
  90نسبت به 

1392  
 92رشد 

  91نسبت به 
  18  5/1151  9/27  8/975  3/11  5/764  پولی پایۀ

اي ه یخالص دارای
  9/115  5/1660  7/2  2/769  6/21  6/748  خارجی بانک مرکزي

خالص بدهی بخش 
دولتی به بانک 

  مرکزي
1/73 -  425-  46    6/47  4/3  

ا ه کخالص بدهی بان
  1/22  596  7/16  3/488  9/26  4/418  به بانک مرکزي

  -7/251  -6/1152  5/0  -7/327  - 34/0  -4/329  خالص سایر اقالم
  سانی بانک مرکزي ر عاطال منبع: سامانۀ

  
ـ  6/21رغم افزایش  ود، علیش یمالحظه م 5که در جدول ورط نالبته هما اي هـ  یدرصدي خالص دارای

درصد بوده است.  2بسیار ناچیز و در حدود  1391پولی در سال  ۀجزء پای، رشد این 1390خارجی در سال 
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مبنی بر پرداخت ریـال  ، ناشی از خودداري دولت فشار به بانک مرکزي 1391رشد پایین این جزء در سال 
ماید، رشد شدید و ن یه در این جدول جلب توجه مچنازاي تملک این نوع منابع ارزي، دانست. آ به خزانه به

قبت الزم در پرهیـز از افـزایش   است. این امر حکایت از عدم مرا 1392درصدي این جزء در سال  9/115
فروش به بازارگانان، توسط بانـک   شده و یا غیرقابلن لپولی ناشی از تملک اجباري ارزهاي نفتی وصو پایۀ

  است.  1392کردن کسري بودجه در سال  معنی پولی ارد که بهمرکزي د
 همواره منفی 1391تا اوایل سال  1385این متغیر از سال خش دولتی به بانک مرکزي: خالص بدهی ب ،

اي آن بـه بانـک   هـ  یاي بخش دولتی نزد بانک مرکـزي بـیش از بـده   ه هبوده، بدین مفهوم که سپرد
 1391و  1390اي هـ  لود، این جـزء در سـا  ش یمالحظه م 5که در جدول ورط نمرکزي بوده است. هما

 46به رقـم   1391هزار میلیارد ریال را اختیار کرده است، اما در سال  -1/73و  -9/13ر ترتیب مقادی به
آن بدهی شرکت بازرگانی دولتـی و شـرکت    ةهزار میلیارد ریال رسیده و رشد یافته است که دلیل عمد

 دلیل دریافت خط اعتباري از بانک مرکزي بـراي تـأمین   ر دام به بانک مرکزي بهسهامی پشتیبانی امو
  (واردات) کاالهاي اساسی است که بخش خصوصی در انجام آن ناتوان شده بود.  

 آغـاز شـد و در    1389ا به بانک مرکـزي از سـال   ه کروند افزایشی بدهی بانا به بانک مرکزي: ه کبدهی بان
ـ     1391نیز تا ماه بهمن این روند ادامه یافت. این متغیر در سال  1390سال  بـود.  رو  هبـا نوسـانات زیـادي روب

هـزار میلیـارد ریـال گردیـد، بـا کنتـرل بانـک         536، مقدار این متغیر بالغ بر 1391که در پایان خرداد  درحالی
رین میـزان  ت نبه پایی 1391ا، روندي کاهنده در پیش گرفت و در پایان آبان ه کمرکزي بر اضافه برداشت بان

اي بانـک  هـ  تاي بعد نیز با توجه به تشدید نظاره ههزار میلیارد ریال رسید. طی ما 9/476خود در این سال به 
هزار میلیـارد ریـال    4/491به رقم  1391که در اسفند  طوري سرعت رشد این متغیر کاسته شده بهمرکزي، از 

درصـد بـوده    7/16برابـر بـا    1390نسبت به سـال   1391رسید. در کل رشد مطالبات بانک مرکزي در سال 
وان به این نکته اذعان کرد کـه  ت یاست. بنابراین م 1392و  1390اي ه لاست که رقمی کمتر از نرخ رشد سا

ول بـر کنتـرل   مرکزي و سایر نهادهاي مسـئ ، تمرکز بانک 1391رغم تشدید فشارهاي تحریمی در سال  علی
  ا از بانک مرکزي، مانع از رشد شتابان این متغیر شد.  ه کبرداشت بان

  ضریب فزاینده . 3.2.5
پولی، در رشد نقدینگی داشته است، امـا  ۀ ا سهم کمتري نسبت به رشد پایه لر اکثر سااین متغیر اگرچه د

ود، این متغیـر طـی   ش یمشاهده م 4که در جدول ورط نبررسی است. هما أثیر نبوده و تغییرات آن قابلت یب
 ، همواره روندي صعودي را طی کرده است. البته در همین جدول نشان داده شـده 1390-1392اي ه لسا

 ةدوباره افزایش یافته اسـت. دلیـل عمـد    1392کاهش و در سال  1391است که رشد این متغیر در سال 
اي ذخـایر اضـافی و اسـکناس و    هـ  ت، کـاهش نسـب  1391و  1390رشد ضریب فزاینده در هر دو سـال  

ا بـا ضـریب فزاینـده، موجـب افـزایش آن      ه ندلیل ارتباط معکوس آ ا بود که بهه همسکوك به کل سپرد
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اي دیـداري،  هـ  هناشی از افزایش سـهم سـپرد   1391شدن رشد ضریب فزاینده در سال ند. لیکن کندا هشد
دلیل ارتبـاط   ة قانونی شده و بها است که منجر به افزایش نسبت سپرده هدت و یکساله از کل سپردم هکوتا

  معکوس این نسبت با ضریب فزاینده، از رشد ضریب فزاینده کاسته است. 

  رز . نرخ ا3.5
اي اقتصادي و از طریق سازوکارهایی که به آن اشاره شد، فشار بـراي افـزایش نـرخ ارز    ه مگرفتن تحری با شدت

بین قیمت فروش دالر در بازار آزاد و سیستم بانکی افـزایش یافـت. در    ، فاصلۀ1390ید شد و از اواسط سال شد
تقـال  ي بیشـتر در فـروش نفـت و نقـل و ان    اهـ  تاي مالی و اعمال محدودیه متحری ۀبا تشدید دامن 1391سال 

اي زیادي مواجه شد و این عامل در کنـار افـزایش تقاضـاي    ه تارز با محدودی درآمدهاي ارزي به کشور، عرضۀ
ازانه موجب افزایش نرخ ارز شد. نوسانات نـرخ ارز در شـهریور و مهرمـاه    ب هاي سفته همعامالتی، احتیاطی و انگیز

، بـراي مـدت چنـد    1391ریال در بهمن  37000ري هر دالر در بازار آزاد تهران تا شدت گرفت و نرخ براب 1391
کاهش یافـت. نمـودار    1391روز باال رفت. البته با گسترش عملیات مرکز مبادالت ارزي این نرخ در پایان سال 

  هد.  د ینشان م 1390- 1392اي ه لروند تغییرات نرخ ارز و آثار آن بر تورم ماهیانه را طی سا 6
بخش مالی و بخش پولی، سـاختار   یل ساختار تأمین مالی دولت، رابطۀدل ورکه مالحظه شد، بهط نهما

شـدت در مقابـل    ـ پولی کشـور بـه   گی آن به درآمدهاي نفتی، بخش مالیدرآمدهاي ارزي کشور و وابست
وند که فشـارهاي  ش یعوامل فوق سبب م ذیر است. مجموعهپ بآسی اي اقتصاديه مایی چون تحریه هتکان

ا) شود که هم سبب ه تدولت) و تنگناي خارجی (تراز پرداخ منجر به تنگناي مالی داخلی (بودجۀتحریمی 
پولی و نقدینگی و هم سبب افزایش نرخ ارز شوند که همزمـانی ایـن دو عامـل سـبب بـروز       افزایش پایۀ

  وند. ش یاي تورمی شدید در اقتصاد ایران مه هتکان
  

  

  
   1390- 1392اي ه لروند تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم ماهیانه در سا .7نمودار 

  : آمار و اطالعات بانک مرکزي و محاسبات مؤلفمأخذ
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قدینگی و نـرخ ارز  گاه افزایش رشد نهد که هرد یاخیر نشان م ده طی دو دهۀش همطالعه وقایع مشاهد
ن به تحـوالت اقتصـاد ایـران در نیمـۀ     وات یمابد. براي مثال ی یشدت افزایش م با هم اتفاق بیفتد، تورم به

درصـد در   56/37و  48/28ترتیـب   نقـدینگی (بـه   اشاره کرد. افزایش همزمـان رشـد   1370 نخست دهۀ
 4300و  1373ریال در سـال   2630به  1372ریال در سال  1800) و نرخ ارز (از 1374و  1373اي ه لسا

و  1373اي هـ  لترتیـب در سـا   درصـدي بـه   5/49 و 35اي تورم ه خ) سبب شد که نر1374ریال در سال 
  رقم بخورند.   1374

ذاري در جهت نیل به یـک  گ تند که در تحلیل و سیاسک یتوجه به این مهم، این ضرورت را ایجاد م
ازي سـ  ماقتصاد مقاومتی، چنین سازوکارهایی مدنظر قرار گیرد. به بیانی، یکی از رویکردهاي اصـلی مقـاو  

تـأمین مـال    ةا به اصالح ساختار مالی و پـولی و شـیو  ه ما عوامل خارجی مانند تحریاقتصاد براي مقابله ب
  ود. ش یاشاره م 1391ذاري در سال گ تردد که در ادامه به تجربه سیاسگ یدولت برم

براي کـاهش آثـار تـورمی     1391ارزي) سال  ـ ـ پولی ذاري (مالیگ تسیاس ۀ. تجرب6
  ا  ه متحری

اي شدید در بـازار  ه هو بروز تکان 1391و آغاز سال  1390اي پایانی سال ه هماا در ه مگرفتن تحری با شدت
اي هـ  ها، این موضوع در دستور کار مشترك دستگاه تارز و کاالها و خدمات و افزایش سطح عمومی قیم

ـ  ،مجـزا  ام داد. ابتدا با انجام سه مطالعۀگروه مزبور دو دسته اقدام انجاقتصادي دولت قرار گرفت. کار ی ول
یـزي و نظـارت راهبـردي    ر ههماهنگ توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي و معاونت برنام

ینـی نـرخ ارز در سـه سـناریوي     ب شاي اقتصادسـنجی و بـر مبنـاي پـی    ه لمهور، با استفاده از مدج سرئی
در مطالعـات مـذکور از   تا پایان سال بـرآورد شـد.    1391ینانه و بدبینانه، نرخ تورم سال ب عینانه، واقب شخو
با استفاده  1ینی تورم استفاده شده است. بدین منظور یک مدل اتورگرسیوبرداريب شاي ساختاري پیه لمد

ا تـا  ه هتغیره با استفاده از آخرین دادم کو مدل ت 1390-12تا  1381-1 ةاي ماهانه مربوط به دوره هاز داد
  است.  6نتایج مطالعه به شرح جدول  ۀخالصمورد استفاده قرار گرفته است.  1391اه سال م يد

هاي مالی و پولی (ارزي) اتخاذ شد که  هایی بود که در بخش گذاري گام مکمل این مطالعات، سیاست
  شود.  در ادامه به آن پرداخته می

  
  

                                                        
1. VAR (vector auto regressive)  
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  تا پایان سال 1391اي دولتی در برآورد نرخ تورم سال ه هنتایج مطالعات دستگا .6جدول 

  متغیر  سناریو
بانک مرکزي 

جمهوري اسالمی 
  ایران

یزي ر همعاونت برنام
و نظارت راهبردي 

  مهورج سرئی

وزارت امور 
  اقتصادي و دارایی

  30000  29000  25000  نرخ ارز  ینانهب شخو
  30.3  31.1  29.8  تورم

  30000  32000  30000  نرخ ارز  ینانهب عواق
  32.3  33  32.1  تورم

  40000  40000  40000  نرخ ارز  بدبینانه
  33.3  35.7  35.9  تورم

  نداز آن و راهکارهاي پیشنهادي ا ماي قیمت، چشه صمنبع: گزارش بررسی تحوالت شاخ

  دولت  . مدیریت بودجۀ1.6
 اه هویی در هزینج هتداوم و تقویت سیاست صرف.   
 يا هجلوگیري از تشدید توقعات صنفی و انتظارات بودج.   
 اي اجرایی براي تأمین منابع مورد نیازه همازاد دستگااي ه یاستفاده از روش فروش دارای.   
 اي اجراییه هاي پایانی توسط دستگاه هي جدید در ماا هعدم تحمیل بار بودج.   
 گونه طرح و مصوبه در جهت تعویق وصول درآمدهاي دولتعدم ارائه و تصویب هر.   
 ور مشـخص پرهیـز از   ط هپولی (ب ۀپایمنظور اجتناب از افزایش  اي تأمین مالی تورمی بهه هپرهیز از شیو

   .اي خارجی)ه یاعمال فشار بر بانک مرکزي براي افزایش خالص دارای
رغم تنگناي شدید مالی، تمامی مصـارف ضـروري کشـور پرداخـت      نتیجۀ این اقدامات این شد که به

درصـد نسـبت بـه سـال      3/4حدود  1391اي جاري در سال ه هکه گفته شد، حتی هزین گونه شود و همان
  کاهش یافت.  1390

  . مدیریت نقدینگی 2.6
 عـام و   ةار بانکی و اوراق گواهی سـپرد د تاي مده هسپرد نۀلحساب ساالا یواگذاري تعیین نرخ سود عل

   .اه کذاري به بانگ هخاص در طول دوره سپرد
 رایط آن، حسـب  انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسالمی بـه بانـک مرکـزي و تعیـین شـ      اجازة

   .صالحدید رئیس کل بانک مرکزي
 اه يغیردولتی و شهرداراي دولتی، ه تدرصدي براي اوراق مشارکت شرک 20لحساب ا یتعیین نرخ سود عل.    
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  2درصد و بـراي سررسـید بـیش از     14سال معادل  2افزایش نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 
   .درصد 15سال معادل 

 درصد 21تا  18نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی به  افزایش دامنۀ.   
  خـود بـه    لحسـنۀ ا ضقـر درصـد از منـابع غیر   20ل تکلیف به مؤسسات اعتباري براي تخصیص حـداق

   .تسهیالت عقود غیرمشارکتی
 منظور جذب نقدینگی روش سکه بهف شاستفاده از فروش اوراق مشارکت و پی.   
 ـ  ۀاقدام بانک مرکزي براي کاهش اضاف اي هـ  تکـه باعـث پیشـرف    1391ا در سـال  هـ  کبرداشت بان

  محسوسی در این زمینه شد. 
 پولی ي گسترش پایۀا همنظور کاستن از آثار بودج به 1391ان خزانه تا پایان اسفند ردگ هکامل تنخوا تسویۀ.    
 اي خارجی بانک مرکزي ه یکنترل خالص دارای(NFA).    

  . مدیریت بازار ارز 3.6
ي بـود  ا هگون به 1390اه م ناه و اوایل بهمم ياي منتهی به پایان ده هیژه در هفتو هبازار ارز بمسیر تحوالت 

دلیـل وجـود تجربیـات     روي به اران اقتصادي ایجاد کرده بود. ازاینذگ تکه شرایط دشواري را براي سیاس
عددي اتخـاذ شـد   اي مشابه در سایر کشورها، اقدامات مته نو بحرا 1374و  1373اي ارزي سال ه نبحرا
  وان به موارد زیر اشاره کرد. ت یکه م

دهی مسائل ارزي با حضور وزراي امور  گروه سامانکاردهی مسائل ارزي:  گروه سامان. تشکیل کار1.3.6
اقتصادي و دارایی، کشور، اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، نفت و رئیس کل بانک مرکزي تشکیل شد 

خاذ تصمیمات مقتضی براي مدیریت بازار ارز اقدام نمود. عالوه بـر ایـن   و در جلسات مختلف، نسبت به ات
  شرح زیر صورت گرفت:  اي تنظیم بازار، اقداماتی بهه تطی این دوره ضمن رعایت الزامات و حساسی

 تعیین سقف براي ارزهاي خدماتی.   
 داخـل کشـور از    اي ارزي درهـ  یجـای  هنقدي (فیزیکی) ارز و انجام معامالت و جاب ۀکردن عرضمحدود

    .طریق حساب بانکی
 کاالهاي واردشده (از لحاظ قیمت) بـر مبنـاي نـرخ ارز    ۀ منظور حصول اطمینان از عرض کنترل الزم به

   .دریافتی
  شدن گذرنامه به مهـر خـروج در مرزهـاي    ارز مسافرتی، صرفاً بعد از ممهوراتخاذ ترتیبی جهت تحویل

    .رسمی
 ارز صرفاً به نظام بانکی و تأکید بر نظارت بر مصرف آن عرضۀ.    
 دادن به تأمین ارز واردات کاالها و خدمات ضروري اتخاذ ترتیباتی جهت اولویت.    
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 سمت  ا بهه یهی نقدینگد تمنظور جه بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بهاي ه هافزایش نرخ سود سپرد
   .بازار پول

منظور نظارت بـر مصـارف ارزي و حصـول اطمینـان از انجـام واردات       بهرزي: ندازي پورتال اا ه. را2.3.6
ـ   افته، سامانۀی صمنطبق بر ارزهاي تخصی اي هـ  کتبادل اطالعات بین معاونت ارزي بانک مرکـزي و بان

ندازي شد. بدین ترتیب، ثبـت سـفارش،   ا هتجارت، گمرك و سازمان امور مالیاتی، را عامل، سازمان توسعۀ
اي پورتـال  ه یرین ویژگت مترخیص کاال، منوط به ثبت اطالعات در این سامانه شد. از مه تخصیص ارز و

سمت واردات واقعی، کنترل دقیـق ارز تخصیصـی بانـک مرکـزي، ایجـاد       بهوان به هدایت ارز ت یارزي م
  سازوکار مناسب براي کنترل بازار کاال و در نتیجه مدیریت بازار ارز اشاره کرد. 

ـ 10نـدي  ب تپس از اولویندازي مرکز مبادالت ارزي: ا ه. را3.3.6 کاالهـا و تخصـیص ارز مرجـه بـه      ۀگان
شامل کاالهاي اساسی و دارو، مرکز مبادالت ارزي با هدف پاسخگویی بـه نیـاز ارزي    2و  1اي ه تاولوی

رکز ) بدین ترتیب بخشی از تقاضاي واقعی ارزي کشور به م1391(مهر  .اي کاالیی ایجاد شده هسایر گرو
 20کت ملـی نفـت و   درصـد سـهم شـر    5/14مبادالت ارزي منتقل شده و این مرکز با منابع ارزي شامل 

 ۀتبدیل به ریال صندوق توسعه ملی، تأثیر معناداري در کنترل نوسـانات نـرخ ارز در نیمـ    درصد منابع قابل
  داشته است.  1391دوم سال 

ـ  میکی از مهـ صادي: اقت ب و اجراي مصوبه ستاد تدابیر ویژة. تصوی4.3.6 شـده در   رین اقـدامات انجـام  ت
ة گروه اقتصـادي سـتاد تـدابیر ویـژ    ي در کـار ا هخصوص مدیریت منابع و مصارف ارزي، تصـویب مصـوب  

  شرح ذیل است:  اقتصادي بود که برخی مفاد آن به
 بازبینی اولویت کاالهاي وارداتی.   
 ازي الگوي وارداتی با سبد ارزيس بمتناس.   
 ت تهاتري با کشورهاي طرف مبادلهگسترش مبادال.   
 کاهش حقوق ورودي واردات کاالهاي اساسی و دارو.    
 ن ارزيالعاتی، امنیتی و قضایی با متخلفاتداوم تعمیق برخورد اط.    
 نظارت بر نقل و انتقال وجوه مرتبط با معامالت ارزي.   
 دهی مبادي ورودي تدوین برنامه هدفمند مقابله با قاچاق کاال و سامان.   
 ا و کاهش معوقات بانکیه نتدوین بسته مقررات و نظارت بر اعطاي تسهیالت بانکی و موارد مصرف آ.    

کاهش یابد و رشد  1391نی سال اي پایاه هده سبب شد که نوسانات ارز از ماش ماقدامات انجا مجموعه
، منفـی  1392اول سال پولی در سه ماه  کاهش یابد. رشد پایۀ 1391تان سال پولی و نقدیگی از زمس پایۀ

درصد کنترل شد و در نتیجه تورم ماهیانه که تا ماه بهمـن   7/2درصد و رشد نقدینگی این دوره در حد  5
درصد در این ماه رسیده بود، پـس از آن رونـدي نزولـی را آغـاز      33/5روندي افزایشی داشت و به  1391
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بر اهمیـت توجـه بـه تحـوالت نـرخ تـورم       ي، ضمن تأکید ا هدر مطالع 1کند. دکتر جواد صالحی اصفهانی
ند که اگرچـه  ک یدت و تورم و تشخیص روند آن، به این موضوع اشاره مم هماهیانه براي تحلیل رفتار کوتا

، روندي صعودي داشته است، اما روند کاهشـی تـورم   1392اي اولیه سال ه هنقطه حتی در ما به تورم نقطه
  اي کنترلی مزبور مؤثر واقع شده بودند. ه تو سیاس آغاز شده بود 1391اه م نماهیانه از بهم

  ا  ه ماي پولی، مالی و ارزي براي کاهش آثار تورمی تحریه ها و توصیه س. در7
  . راهکارهاي مالی 1.7

اي نظـام تـأمین مـالی دولـت،     هـ  تگرفتـه، جهـت رفـع مشـکالت و محـدودی      با توجه به مباحث انجـام 
  ود: ش یم ارائهپیشنهادهاي زیر 

 هاي مستقیم درآمدهاي مالیاتی از طریق تصویب نهایی و اجراي اصالحیه قانون مالیات يارتقا.   
 اي مالیات بر ارزش افزودهه هگسترش پای.   
 اي مالیاتیه هتکمیل پوشش طرح جامع مالیاتی در برابر حوز.   
 مالیاتیها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با هدف افزایش منابع  کاهش و جلوگیري از گسترش معافیت.    
 هـاي دولتـی جهـت برقـراري      سازوکارهایی جهت کنترل و نظارت مستمر بر رفتار مـالی شـرکت   ارائۀ

   .هاي دولتی موقع مالیات و سود سهام شرکت ضباط مالی و وصول بهان
 اي جدید اجرایی و قانونی جهت فروش اموال مـازاد دولتـی و اسـتفاده از ابزارهـاي     ه مبرقراري مکانیس

   .هبازار سرمای
 جاي تولید مستقیم این خـدمات توسـط    اي غیردولتی بهه شخرید خدمات عمومی از بخ گسترش رویۀ

    .دولت
 اي دولتی و تمرکز بر امور حاکمیتیه يبخشیدن در واگذاري تصد سرعت.   
 تمام و جدید از طریق اجراي قراردادهاي مشارکت عمومی، خصوصـی و   هاي عمرانی نیمه تکمیل طرح

    .هاي دولتی از این طریق روش اقساطی و کاهش حجم تصدي یا واگذاري به
 عملیاتی اجراي بودجۀ.   

  . راهکارهاي پولی 2.7
ا که در پیش گفته شد، اتخاذ تدابیري جهت کـاهش تبعـات   ه مبا توجه به پیامدهاي منفی حاصل از تحری

اي سیاستی براي کـاهش  ه هو در این بخش به برخی توصیر نایا ضروري است. ازه مناشی از اعمال تحری

                                                        
  .. دکتراي اقتصاد و استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیا تک1
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  ود:  ش یا بر نظام پولی اشاره مه ماثر تحری
 ـ     ع ها به بانک مرکزي (به کبدهی بان  ۀتأکید بر تسوی اي مـازاد  هـ  ینـوان مثـال از طریـق فـروش دارای

   .ها) اي آنه تاي دولتی و سهام شرکه کبان
 جهت بازخرید در بازار ثانویه اي دولتی با طراحی نوین و جذابیت کافیه تانتشار اوراق مشارکت توسط شرک.    
 ا براي تأمین مالیه هتسهیل استفاده از ابزارهاي بازار سرمایه نظیر صکوك نفتی و افزایش سرمایه بنگا.    
 اي ه یاي تهاتري در تجارت خارجی جهت پرهیز از افزایش خالص دارایه شچه بیشتر از روة هراستفاد

   .خارجی بانک مرکزي
 ـ  دلیـل بـاال   براي پیشگیري از افزایش پایۀ پولی بـه  الزماي ه تانجام مراقب اي هـ  یرفتن خـالص دارای

    .خارجی بانک مرکزي ناشی از سلطه مالی دولت
 کردن بازار غیرمتشکل پولیندم منظا.    

  . ارزي 3.7
  شرح ذیل است:  یت بازار ارز در شرایط تحریمی بهاي سیاستی جهت مدیره هبرخی توصی

 بازار غیررسمی ارزبردن ریسک معامالت در باال.    
 تطبیق الگوي ارزي با الگوي تجارت خارجی کشور و کاهش استفاده از ارزهاي واسط.   
 مدیریت تقاضاي ارز.   
 کردن آن براي کاهش نوساناتارز در مرکز مبادالت ارزي و لنگرمستمر  نظارت بر عرضۀ.    
 تسریع در روند رسیدگی قضایی و برخورد با متخلفان ارزي.   
 اي اطالعاتی براي مدیریت بازار ارزه هتر سامان یعتکمیل سر.    
 مدیریت حساب سرمایه.   

  منابع  
معاونت امور اقتصـادي وزارت امـور    ).1392اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم (مرداد هنر جنگ اقتصادي 
   .اقتصاد و دارایی

    .1392و  1391، 1390اي ه لاي مالی دولت در ساه شگزار
   .1392و  1391، 1390اي ه لسنواتی کشور در سا ۀقوانین بودج

اي مـالی و  هـ  تسیاسـ  ۀفصـلنام ، »اقتصاد ایـران همـراه بـا تحـریم    « ).1392( لدینا سشمحسینی، سید
   .، تابستان2ة ، سال اول، شماراقتصادي
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آزمون پولی بودن تورم و شناسایی عوامل مـؤثر بـر تـورم در    ). «1390سلطانی، محمد، و محمد شکري (
  ، اسفند. 28شمارة  راهبرد توسعه،، »اقتصاد ایران

ا، اهـداف و  هـ  یاي ناعادالنـه: ویژگـ  هـ  مبـازخوانی تحـری  ). «1392( ورپ یمصطفمنوچهر  و ،منظور، داوود
    .، تابستان2ة ، سال اول، شماری و اقتصادياي ماله تسیاس فصلنامۀ، »اقدامات

یزي و امور اقتصـادي، وزارت  ر همعاونت برنام). 1384(، »اي مهار آن در اقتصاد ایرانه هتورم، دالیل و را«
   .، مردادبازرگانی

اقتصـاد  « ).1391، (اردیبهشـت  الدین حسینی، وزیر امور اقتصادي و دارایی بـه دولـت   گزارش سیدشمس
   ».  با تحریمایران همراه 

، معاونـت امـور   »نـداز آن و راهکارهـاي پیشـنهادي   ا ماي قیمت، چشه صبررسی تحوالت شاخ«گزارش 
  ندي) ب عاقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارایی (تلفیق و جم

   ».بانک مرکزي -1392و  1391، 1390اي ه لتحوالت اقتصادي کشور در سا خالصۀ«اي ه شگزار
  

   



 

١٨١ 

  
  

  یکرد اقتصاد مقاومتیاقتصاد کالن در رو ياه یباتث یکاهش ب
  *اده کناريز یقه قلیصد

  مقدمه .1
از  یکـ ی یمنفـ  يها اقتصادها از آثار سوء شوكساختن  ن مقاومیو همچن يدار اقتصادیبه ثبات پا یابیدست
نـوع سـاختار    ۀواسـط  کـه بـه   یین راستا، کشـورها یاشد. در همب یجهان م ياه داقتصا یاصل ياه تیاولو

ـ و ن يریشـگ یمنظور پ قرار دارند به یگوناگون يها خود در معرض شوك ياقتصاد در  یز اقـدامات درمـان  ی
مختلف در دستور کـار خـود قـرار     ياه هها را در حوز استیس از اقدامات و يا ههنگام بروز شوك، مجموع

شکننده برخوردار  ياز ساختار ینفت يآن به درآمدها يباال یز با توجه به وابستگیران نیهند. اقتصاد اد یم
م فـروش نفـت،   یمـت نفـت، تحـر   ین قییمرتبط با نوسانات رو به پـا  يها که وقوع شوك يا هگون است، به

دن یشـ یحاصـل از صـادرات نفـت و ...، در صـورت عـدم اند      يمـرتبط بـا انتقـال منـابع ارز     ياه میتحر
  اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.  يرا برا یتوجه واند عوارض قابلت ی، میاقتصاد مقاومت يها استیس

ازان کالن کشـور در خصـوص   س میگذاران و تصم استیالزم است س یش از هر اقدامین راستا پیدر ا
ر اقتصـاد  یکه مطمئناً حرکـت در مسـ  داشته باشند؛ چرا ی، درك و استنباط مشترکیمفهوم اقتصاد مقاومت

رفت منـابع  د و گاهاً موجب هـدر یدرك مشترك از مفهوم آن به سرانجام نخواهد رس یبدون نوع یمقاومت
ـ  یاز اقتصاد مقاومت یستمیمفهوم س اساس نیاز خواهد شد. بریاب نیکم ردد گـ  یرائـه مـ  حاضـر ا  ۀدر مقال

تعامـل   ةویمختلف و ش ياه شربخیاز ز يا هکپارچیل ی، تحل1یبیستم ترکیکرد سین رویکه در ا يا هونگ هب
  ردد.گ یها ارائه م ن آنیب

و  ی، اجتماعي، اقتصادیتی، امنیاسی(س متعدد وابسته به هم ياه شورت بخص هب یبیستم ترکیک سی
ست، امـا بـا   ین ینیب شپی ستم قابلیک بخش، کل سیاساس عملکرد ود که برش یم فی) تعریطیمح ستیز

ـ  یبررستوان  میستم را یت کل سیا وضعه شن بخیتعامل ب یبررس ـ یب شیو پ سـتم  یکـرد س ینمـود. رو  ین
ـ ا و هـ  كرفتار عوامـل در پاسـخ بـه شـو     ی، به بررسیخط یعلت و معلول ۀرابط یبررس يجا به یبیترک ا ی

د یو سـپس تشـد   يمنـابع اقتصـاد   يواند موجب نـابود ت یم یمثال ناامن يبراردازد. پ یا مز سعوامل استر
                                                        

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دانشـجوي دکتـري علـوم      هاي اقتصادي ها و سیاست بررسی ةمحقق ادار *
  Gholizadeh@cbi.ir اقتصادي دانشگاه مازندران

1. a complex systems approach. 
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کـاهش   ياقتصاد ياه ی، سختيهمکار ۀینکه بالعکس در صورت وجود روحیا ایه گردد یاول یمجدد ناامن
   1ود.ش یم يبعد ياه يت روابط و همکاریموجب تقو ن خود مجدداًیابند و ای یم

، یاقتصاد مقاومت يحرکت در راستا ی، هدف اصلیاز مفهوم اقتصاد مقاومت ین استنباطیبا توجه به چن
ود. در بخـش سـوم   شـ  یردد که در بخش دوم بدان پرداختـه مـ  گ یم یبه اقتصاد کالن معرف یخشب تثبا

 يگـذار  اسـت یرد و در بخش چهارم مباحث مربـوط بـه س  یگ یقرار م یمورد بررس یمفهوم اقتصاد مقاومت
ـ ، پایثبـات مـال   ةاساس سه حـوز  نیاردد. برگ یثبات اقتصاد کالن ارائه م يدر راستا یعمل بخـش   يداری

ـ  برخ ياریت بسیدولت از اهم يا هبودج يداریو پا یخارج کشـور در   ۀوردارند. در بخش پنجم مقالـه تجرب
از  يندب عردد و در انتها در بخش ششم، جمگ یمرتبط با آن ارائه م يو دستاورها یارتباط با اقتصاد مقاومت

  ردد.گ یان میمباحث ب

  از آن یناش ياه هنیاقتصاد کالن و هز ياه یباتث یب .2
ا را هـ  كاز شـو  یناشـ  ياه هرد که هم تکانیگ یبر مرا در یعیمفهوم وس يات اقتصادیدر ادب 2یباتث یب ةواژ

ه، نرخ بودج يهمچون نرخ تورم، کسر ياقتصاد يرهایمتغ یمتعارف برخریرات غییود و هم تغش یشامل م
ا و هـ  ن، نوساياقتصاد ياه نها و بحرا  كرد. در مقاالت مختلف، وقوع شویگ یبر مارز و رابطه مبادله را در

  ند. ا همطرح شد ياقتصاد یباتث یعنوان ب و .. به يت اقتصادی، عدم امنياقتصاد يرهایانحرافات متغ
نـده خواهـد شـد و در    ینسبت به تحوالت آ يفعاالن اقتصاد ینانیاقتصاد کالن موجب نااطم یباتث یب

ـ ند. ایم نماینده ترسیاز آ ینداز روشن و شفافا موانند چشت ینم يجه، فعاالن اقتصادینت ـ  ی ـ و هن امـر ب ژه در ی
و  ینانیتوجه نااطم ق کاهش قابلیرو ثبات اقتصاد کالن از طر نیاخواهد گذاشت. از یر منفیثأت يذارگ هیسرما

(دهقان منشادي، پـوررحیم،   د.یمان یم يدار اقتصادیبه رشد پا ياریبلندمدت، کمک بس ياه هشبرد برنامیپ
ن یتر جمله مهممطرح شده است که از ياقتصاد کالن چند تئور یثبات یل بیعوامل و دال یدر بررس ).1392

   )Sameti et al., 2012( اشد.ب یها م نینزیوکیو ن یقیحق ي، ادوار تجاری، پولينزیدگاه کیها د آن
د در مخـارج  یر شـد ییود؛ تغش یم یدر اقتصاد کالن از دو عامل ناش یثبات یب ينزیدگاه کیمطابق با د

اسـت کـه    ضـه وارد بـر عر  يهـا  شوك يگریود و دش یکل م ير در تقاضاییکه موجب تغ يذارگ هیسرما
اقتصاد  یثبات یعامل بن یرت ینامناسب اصل یاست پولید سنک یان میون، بیپول هد.د یر مییکل را تغۀ عرض

ط اشتغال کامل، سـطح  یش خواهد داد و در شرایکل ر ا افزا يپول، تقاضا ۀش در عرضیکالن است. افزا
 ياقتصاد کالن را ادوار تجار یثبات ید، علت بیجد ياه کیاز کالس یرد. گروهب یا باال مها ر متیق یعموم

                                                        
1. bujones, et al., (2013). 2. Instability 
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ه، ین نظریهند. در اد یم ر قراریکل را تحت تاث ۀعرضوند و ش یجاد میا یعوامل واقع ۀلیوس هانند که بد یم
و رونـد   يرو هوند و بـر بهـر  شـ  یی مـ و منـابع در دسـترس ناشـ    يرات معنادار در تکنولوژیینوسانات از تغ

ـ  1یها، شکست در هماهنگ نینزیوکیدگاه نیاساس دذارند. برگ یکل اثر م ۀبلندمدت عرض عنـوان عامـل    هب
هـد کـه   د یرخ م یزمان ياقتصاد یباتث یه، بین نظریاساس اردد. برگ یکالن اقتصاد مطرح م یباتث یبروز ب

سودمند ۀ ک تعادل دوجانبیعملکردشان نتوانند به  یهماهنگ يبرا یخاطر فقدان راه ا بهه هخانوارها و بنگا
اسـت کـه    يگـر یت دیبه وضـع  یت تعادلیک وضعیحرکت از  يمعنا به یباتث یاساس، ب نیاابند. بریدست 

  2شده است. جادیاساس انتظارات جامعه ابر
کل و  ياقتصاد همچون تقاضا يدیکل يرهایوجود خواهد داشت که متغ یاما ثبات اقتصاد کالن زمان

 يا هک حد آستانیها در تعادل باشند.  و تراز پرداخت يذارگ هینداز و سرماا سد، درآمد دولت و مخارج، پیتول
 یبـات ث یاقتصاد مفهوم ب يدیکل يرهایاز متغ یبیوجود ندارد، بلکه ترک یباتث یا بیر در ثبات یهر متغ يبرا

 يحساب جار يبودجه، کسر ي، کسريهمچون: تورم، رشد اقتصاد ییرهایمتغ ۀهند. مجموعد یرا نشان م
د یشـد  ياز کسر یبیمثال، ترک ياقتصاد کالن را نشان خواهند داد. برا یثبات ی، بیلمللا نیر بیو حجم ذخا
، نـرخ  یعموم یود، سطح باال و رو به رشد بدهش یم ین مالیمأدت تم هکه از استقراض کوتا يحساب جار

  )Devarajan, et al., 1997( هد.د یبات را نشان مث یک اقتصاد بید، یو کاهش تول یتورم دو رقم
همراه است. بدون  يف رشد اقتصادیاقتصاد کالن با عملکرد ضع یباتث یهند بد یج مطالعات نشان مینتا

وند. در واقـع،  شـ  یاز کشور خارج مـ  يا هیو منابع سرما یو خارج یذاران داخلگ هیثبات اقتصاد کالن، سرما
بودن از رشد گذشته اقتصاد، ریعالوه بر اثرپذ یخصوص يذارگ هیهد سرماد ینشان م يذارگ هیسرما ياه لمد

رد. یذپ یم اقتصاد کالن اثر یثبات یو ب ینانیاز نااطم یطور منف ، بهیو اعتبار بخش خصوص یواقع ةنرخ بهر
  )Easterly and Kraay,1999( است. ياقتصاد ۀت توسعین ثبات اقتصاد کالن، اساس موفقیبنابرا

ر جامعـه فشـار   یفق ياه هکالن بر گرو ياقتصاد یباتث یب ياه هر جنبیدر کنار سا ين اقتصادییرشد پا
ـ درآمـد جامعـه تحم   کـم  يصورت نامتناسـب بـر گروهـا    است که به یاتیند. تورم مالک یوارد م یاضاف ل ی

شـتر  یدرآمد را نسبت به پردرآمـد ب  مک ياه هگرو ياه ییدستمزدها و دارا یود. چون تورم ارزش واقعش یم
ـ   يرشد اقتصاد يبرا ین، تورم مانعیهد. عالوه بر اد یکاهش م ـ ن، رشـد تول یاسـت. همچن ن کـه  یید پـا ی

ـ  ـ ن یبـات ث یمعموال با ب ـ بـر فقـر دارد؛ پد   یز همـراه اسـت، اثـرات بلندمـدت    ی کـه از آن بـا عنـوان    ي ا هدی

                                                        
1. coordination failures. 
2. disputes over macro theory and policy, 2014. 
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در فقـرا خـود را    یاجتمـاع  ۀیصورت شـوك سـرما   بهده معموالً ین پدیود. اش یاد می 1»يریناپذ برگشت«
  )Behrman, et al., 1999( هد.د ینشان م
جه رشد یه و در نتیل سرمایاقتصاد کالن تشک یباتث ین اعتقادند که بیگر از اقتصاددانان بر اید یبرخ
ـ ین نظریسازگار با ا ياه يهد. تئورد یرا کاهش م ياقتصاد اقتصـاد کـالن بـر     یبـات ث یه بر اثرات مضر ب

 وند.ش یمتمرکز م يور و بهره یخصوص يذارگ هیسرما
 يذارگ هیسرما ذارد، برگ یاثر م یبخش خصوص يذارگ هینکه بر سرمایاقتصاد کالن عالوه بر ا یباتث یب
 یبخش خصوص يذارگ هین عامل کاهش سرمایرت یاصل ینانیش نااطمیکه افزا یثر است. درحالؤز مین یدولت

ـ  یدولت، اصل یمال ییاست، کاهش توانا ـ  يذارگـ  هیل کـاهش سـرما  یـ ن دلیرت   ش در یاسـت. افـزا   یدولت
 ود.شـ  یدولت منجر مـ  یمال يدولت به تنگناها يا هبودج ياه تیاقتصاد کالن، با توجه به محدو یباتث یب
)Ismihan, et al., 2005(  

در جهـت مواجهـه بـا     ییارهـا هکدن رایشیاقتصاد کالن، اند یباتث یتوجه ب قابل یبا توجه به ابعاد منف
در جهـت   ییکردهایدن رویشیاز وقوع عوامل، اند يریشگیز در صورت عدم امکان پیآن و ن يجادیعلل ا

ـ ر رشد بلندمدت آن از اهمیبازگرداندن اقتصاد به مس  يارهـا هکاز را یکـ یبرخـوردار اسـت.    ياریت بسـ ی
  است. ياقتصاد ياه يزیر هها و برنام استیس یدر طراح یکرد اقتصاد مقاومتیرو يری، بکارگیاساس

  و ابعاد آن یاقتصاد مقاومت. 3
ـ اسـت کـه از ا   یکه جامعه واجد ابعاد مختلف م آشکار استینظر قرار دهک جامعه را مدیچنانچه  ن ابعـاد  ی

سـت،  یط زیا شـامل اقتصـاد، محـ   هـ  مستیرسین زیود. اش یک جامعه نام برده می ياه مستیرسیعنوان ز به
  ود. ش یم یستم اجتماعیسریت و زیاست، امنیس

ـ تول، ژه از لحـاظ مصـرف  یو ها منطقه بیک کشور یبه ثروت و منابع  يستم اقتصادیس ریز کاالهـا و  د ی
بخش خرد و کـالن  اقتصاد در هر دو  يدیکل يگران و نهادهایستم، بازیس رین زیود. اش یخدمات مربوط م

 يسـتم اقتصـاد  یس ریود. زش یرا شامل م يمرکز ياه کو بان ینظارت يفروش تا نهادها از کشاورز و خرده
ـ اول يازهـا ین نیصـورت تـأم   ند؛ که بهک یتوجه م 2داریشت پایاول به عوامل مؤثر بر سطح مع ۀدر درج  ۀی

                                                        
1 .:Hysteresis این، وجود با. باشد می مشاهده قابل »ناپذیري برگشت« از هایی نشانه اقتصادي هاي نظام در 

 افزایش و اقتصادي رکود بروز موقع در. است بوده مطرح کار بازار مباحث در بیشتر »ناپذیري برگشت« موضوع
 امر این. دهند می دست از را خود فنی هاي مهارت کار، محیط از دوري علت به اقتصاد کار نیروي از بخشی بیکاري،

 هاي فرصت به دستیابی از کار نیروي از بخش این رونق، مسیر به اقتصاد برگشت مراحل در که شود می باعث
 ۀده در کشورها از تعدادي و کار بازار ضعیف عملکرد توضیح در »ناپذیري برگشت«. شود  محروم قبلی شغلی
 الزم و دهد کاهش را بیکاري نرخ تواند نمی اقتصادي رشد افزایش صرف چارچوب، این در. گردید مطرح 1990

 .گردد ارائه فنی هاي مهارت حفظ براي کار نیروي به مناسب آموزش هاي برنامه بیکاري، با مقابله براي است
2. sustainable livelihoods 
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از مـردم   ياریبسـ  یود. در اقتصـاد بـازار، زنـدگ   ش یف میدار باشد تعریکه در بلندمدت پا يا هگون به یزندگ
کاالهـا و   يم بـه عرضـه و تقاضـا   یمسـتق ریطـور غ  ها در بازار کار وابسته است و به ماً به حضور آنیمستق

خاطر  ابد و بهی یگر ارتباط مید ياه مستیرسیبه تمام ز يا هدیچیور پط هن ساختار بیابد. ای یخدمات ارتباط م
  ها حساس است. از شوك ياریتش به بسیماه

 ياهـ  كخـود از شـو   یابیل و بازیمردم جهت کاهش، تعد ییبه توانا يستم اقتصادیرسیمقاومت در ز
 ياه كابد. شوی یهد ارتباط مد یر قرار میها را تحت تأث شت آنیا که سطح معز سو عوامل استر ياقتصاد
  وند:ش یر را شامل میمعموالً موارد ز ياقتصاد
 یناشـ  یداخل بازار یمتیق ياه بحبا ای و کاال يتقاضا در رییتغ از که یخارج و یداخل متیق نوسانات 

 .ودش یم
 یلمللا نیب ياه میتحر ای و اه هعرفت  ،دیجد مقررات اعمال لیدل به 1بازار زمیمکان از انحراف. 

ز وجود دارند که شامل؛ فقـر گسـترده، خطـر جنـگ،     یا نز سعوامل استر یها، برخ ن شوكیدر کنار ا
 يستم اقتصادیرسیا مقاومت زز سن عوامل استریود. اش یم یخارج ياه کو کم یعیبه منابع طب یوابستگ

  هند.د یش میها را افزا شدن با شوك سک مواجهیرا کاهش داده و ر
و  یانسـان  ياهـ  هیبودن سطح سرما نییو پا یکیتکنولوژ ياه تیدل محدویدل  هر بیذپ بیآس يکشورها

ـ در حـال توسـعه ن   يگر از کشورهاید یدارند. اقتصاد برخ ینییپا ید ناخالص داخلیمعموالً تول یکیزیف ز ی
ـ  یو فروش مواد خام دارد، ا یعیبه صادرات منابع طب ییباال ياتکا ـ ردد اگـ  ین اتکا موجـب م ن کشـورها  ی

ـ  ياه تمیر در قییاز تغ یناش ياز نبرو ياه كشتر در معرض شویب ـ ا نیب  يکاالهـا  يو تقاضـا بـرا   یلملل
  رند. یقرار گ یاحتمال يو اقتصاد یمال ياه میز تحریان و نش یصادرات

بـه فـروش    ياز عـامالن اقتصـاد   یبرخـ  ياقتصـاد  ياهـ  كدر حال توسعه بر اثر شو يدر کشورها
بعد کـاهش   ياه هها در دور اقتصاد آن يدیتول ياه تیجه ظرفینند، در نتک یمولد خود اقدام م ياه ییدارا

افتـه،  ی هتوسـع  يرتر خواهند بـود. در کشـورها  یذپ بیآس یآت ياقتصاد ياه كدر مقابل شو یابد و حتی یم
حـال   در يدر کشـورها  يریوجود دارند کـه در صـورت بکـارگ    يادیز يتجار ياه همیو ب یمال يابزارها

ش سـهولت در  یازند. افـزا سـ  یرا فـراهم مـ   ياقتصـاد  ياهـ  كمقابل شو سک افراد دریتوسعه، پوشش ر
ـ را يمقاومـت اقتصـاد   ياهـ  کیاز تکن یر، مثالیفق ياه هدر گرو 2به اعتبارات یدسترس  يج در کشـورها ی

  هد.د یش میر افزایذپ بیط آسیفقرا را در شرا يشرفته است که مقاومت اقتصادیپ
ـ در تحل یستیرا با 5یقیتطب ياه هکنند لیو تسه 4، منابع3سه دسته از عوامل شامل نهادها ل اقتصـاد  ی

                                                        
1. market disruptions 2. access to credit 
 

3. institutions 4. resources 
 

5. adaptive facilitators 
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نند تا در مقابـل  ک ین عوامل به جوامع کمک میک خانه، ایق ینظر قرار داد. درست همانند عامد یمقاومت
 يبازخورد ياه هاز حلق ین عوامل مقاومتیا برگردند. اه كت قبل از شویند و به وضعیا مقاومت نماه كشو
 يبـازخورد  ياهـ  هنند و حلقک یم يریوند جلوگش یجاد میده ایچیستم پیا در سه كشو ۀلیوس  هکه ب 1یمنف

ـ دق یند. در ادامه به معرفیت نمایند بهبود را تقویو فرا ينند تا سازگارک یی مجاد و دائمیرا ا 2مثبت ـ  قی ر ت
  )hmelo-silver and azevedo, 2006( ود.ش یپرداخته م اه هن حلقیا

  نهادها. 1.3
را شـکل   یمـردم حـاکم هسـتند و روابـط انسـان      یبر زندگ یرسمریو غ یرسم ي، نهادهايکشوردر هر 

ل یت جامعـه را تشـک  یرین و مقـررات مـد  یدولت باشند که قوان ۀو از بدن یوانند رسمت یهند. نهادها مد یم
در  یررسـم یغ يم کننـد. نهادهـا  یرا تنظـ  یمدن ۀجامع يباشند و قواعد و ساختارها یررسمیا غیهند د یم

ـ ن کشـورها ا یت هستند؛ چون در ایر با اهمیپذ بیآس يکشورها  یرسـم  ين نهادهـا یگزین نهادهـا جـا  ی
  نند.ک یت میفعال یرسم يور همزمان با نهادهاط ها بیوند و ش یم

اشـند. نهادهـا عامـل    ب یت مـ یـ ت نهادها واجد اهمیو مشروع یدر خصوص نهادها دو مبحث اثربخش
ن یکارآمد، اقتصاد بازار از فقدان قوان يهستند. بدون نهادها ياقتصاد ياه شربخیمقاومت ز يبرا يدیکل

آن  3بـودن  یو قـانون  یبخشت است، اثریهما  رند. نه تنها وجود نهادها باب یند رنج ما یکه عمدتاً بر آن متک
ظهـور   ي، فضـا بـرا  یمؤثر و قانون یرسم يا مهم است. با توجه به فقدان نهادهاه شخب ریمقاومت ز يبرا

 ي، بـر نهادهـا  ينهـاد  یطوالن ۀاطر سابقخ هک کشور ممکن است بیردد. گ یفراهم م یرسمریغ ينهادها
دارنـد، امـا از    يکمتـر  يخود کارآمـد  4لآ هدیا یان رسمین نهادها از همتاید کند؛ اگرچه ایتأک یسمر ریغ

  )frauke de weijer, 2013( موجود کارآمدتر هستند. یرسم ينهادها
ود. در شـ  ین میید تعیمف يک نقش اقتصادی ير اجراد  ییتوانا ۀواسط هب ياقتصاد ينهادها یاثربخش

 یستیشت جوامع مهم هستند. سپس بایمع يبرا ییمشخص شود چه نهادها یستیه بایل اولیه و تحلیتجز
مشـخص شـود.    يش مقاومت اقتصـاد یها در افزا آن ۀفین نهادها در اقتصاد و وظی) ای(آرمان لآ هدینقش ا

ـ ن ینقش مهمن یهمچندارند،  ياقتصاد ياه تیدر فعال ینه تنها نقش اساس 5یمال يمثال نهادها يبرا ز ی
ـ و  ياقتصـاد  ياهـ  كعنوان مثال، در مواقع بروز شـو  دارند. به ياقتصاد ياه كدر مقاومت در برابر شو ا ی

ـ  یرسم 6ياعتبار يکشاورزان، وجود نهادها يان درآمدیو کاهش جر یهمچون بروز خشکسال یطیمح ا ی
ـ از طر ند تـا ک یده کمک مید بیبه کشاورزان آس یرسمریغ ـ از کـاهش جر  ی، بخشـ ین مـال یق تـأم ی ان ی

                                                        
1. negative feedback loops 2. positive feedback loops 
 

3. effectiveness and legitimacy 4. ideal formal counterparts 
 

5. financial institutions 6. credit institutions 
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   ند.یرا جبران نما يدرآمد
 ياقتصاد يابد. نهادهای یز ارتباط میا نه نآ ییت است و به کارایبا اهم ياقتصاد ينهادها 1تیمشروع

ـ جامعـه را ن  يوند، بلکه مقاومت اقتصادش یت شناخته نمیرسم نه تنها به 2نامشروع ـ  ی هنـد.  د یز کـاهش م
ـ غ يجامعه به نهاها یوند و موجب وابستگش ینامشروع توسط جامعه کنار گذاشته م ياقتصاد ينهادها ر ی

  )Aditya, et al. 2010( وند.ش یم يجه کاهش مقاومت اقتصادیر و در نتمتک ییبا کارا یرسم

  منابع. 2.3
ـ حما ياهـ  روان به توت یم یعالوه بر منابع پول یجمله موارد مرتبط با منابع در مبحث اقتصاد مقاومتاز ت ی
ت یبا اهم ۀز اشاره نمود. نکتیدولت و آموزش و پرورش ن ياه هها، بودج رساختی، اطالعات، ز3دولت یمال

ا، عملکـرد منـابع   هـ  كدر مقابل شو يمقاومت منابع اقتصاد یچگونگ یبررس ،ل مقاومتیه و تحلیدر تجز
جامعـه و وجـود    يا، تنـوع منـابع اقتصـاد   ه كخود پس از وقوع شو یابیا بازیل یدر کاهش، تعد ياقتصاد

  اشد.ب یاز میدر زمان مورد ن 4بانیمنابع مازاد پشت
مثال نفت  يهد. براد یمنابع موجود در جامعه را نشان م یزان واقعی، ميمنابع اقتصاد5بودن دردسترس

ود. در شـ  ینفت محسـوب مـ   ةصادرکنند یمحصول تک ياه داقتصا يبرا ياز منابع مهم اقتصاد یکیخام 
و   كزمان مشخص خواهد نمود که در مواقع بروز شو ینفت خام ط یمتیاز تحوالت ق یط، آگاهین شرایا
  حاصل از آن اتکا داشت. یوان به منابع مالت یزان میبه چه م ،ا مانند جنگز سا عوامل استری

در کمـک بـه مقاومـت     ی، عامل مهميبودن منابع اقتصاد همانند دردسترس يعملکرد منابع اقتصاد
بـه مقاومـت    يشـتر یزان بیـ ف خود را بهتر انجام دهند، بـه م یوظا ياست. هرچه منابع اقتصاد ياقتصاد
   )Longstaff, et al., 2013( نند.ک یکمک م ياقتصاد

ـ ن 6ن منابعی، تنوع ايمنابع اقتصاد ةعالوه بر انداز ـ ز از اهمی ـ برخـوردار اسـت. تنـوع ز    ییت بـاال ی اد ی
  ند. ک یر مت ممقاو یمتیق ياه كا جامعه را در مقابل شویمحصوالت، خانوار 

اضافه مقـدار از   يمعنا است که به 7ي، مازاد منابع اقتصاديک به تنوع منابع اقتصادیار نزدیمفهوم بس
نفـت،   ةننـد ک دوار يمثال، در کشـورها  يهد. براد یرا انجام م یکسانیک منبع مشابه است که عملکرد ی

ـ اثر خواهد گذاشت. حال اگر کشـور از ذخ  یبر بازار داخل یتوجه ور قابلط همت نفت بیش قیافزا ـ  ةری  ینفت
  ز باال خواهد بود.ینفت ن  تمیق یموقت ياه شبرخوردار باشد، مقاومت آن در برابر جه یمناسب

                                                        
1. legitimacy 2. illegitimate economic institutions 
 

3. government financial safety nets 4. redundant backup resources 
 

5. availability 6. economic resource diversity 

 

7. economic resource redundancy 
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  یقیتطب ياه هنندک لیتسه  .3.3
کشـور اسـت کـه در     ينهـاد  ۀو حافظـ  يا، رفتارهـا، هنجارهـا، نـوآور   ه هشبک یقیتطب ياه هنندک لیتسه

  ند.ک یفا میرا ا یا نقش مثبتز سا عوامل استری ياقتصاد ياه كساختن کشور در مواجه با شو مقاوم
هسـتند و بـه مقاومـت ارتبـاط       هدر جامعـ  ياقتصـاد  يو عمـود  یافقـ  ياه هگرا و ارتباطات، ه هشبک

وند. در شـ  یمـ  ییدرون جامعه شناسا يور معمول توسط ارتباطات قوط هب يابند. جوامع مقاوم اقتصادی یم
ا ز سو عوامـل اسـتر   ياقتصاد ياه كگر در زمان مشکالت و بروز شویکدین جوامع افراد و خانوارها به یا

فعـال   یاجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا  اطر وجود سازمانخ هنند. روابط درون جامعه معموالً از ابتدا بک یکمک م
هند، د یا ارتباط مه تکه جوامع را به دول يعمود يود. روابط اقتصادش یدرك م ياعتبار ياه یمانند تعاون

ـ  یدر جوامـع ا  یقـانون  یدولت يگسترش و استفادة نهادها ۀواسط هعمدتاً ب  يروابـط عمـود   وند.شـ  یجـاد م
ان دولت و شهروندان منجـر  یر مت کیشتر و روابط نزدیواند به اعتماد بت یند و مک یاعتماد رشد م ۀواسط به

 ياهـ  كبـه شـو   يتـر  عیکارآمدتر و سر یهد خپاس ياه مزین ارتباطات که مکانیا ۀواسط هشوند. مقاومت ب
  ابد.ی یش مینند افزاک یجاد میا ياقتصاد

کـه   یهستند که بر روشـ  ياقتصاد یقیتطب ياه هنندک لیا و هنجارها، تسهه شارزا، رفتارها، ه شنگر
ک رفتار است که مقاومـت  یمثال، فساد  يذارند. براگ یود اثر مش یمواجه م ياقتصاد ياه كجامعه با شو
ـ د یش میاست که مقاومت را افزا یارزش 1که حس تعلق به اجتماع یهد؛ درحالد یرا کاهش م ور طـ  ههد. ب
ـ ننـد، رشـد روح  ک یرات را منع مییکه تغ ییا و هنجارهاه شا، رفتارها، ارزه شمعمول، نگر را  یمقـاومت  ۀی

  )Frauke De Weijer, 2013( ند.ک یف میتضع
مواجـه و   يبـرا ا و دولـت  هـ  هزه و توان خانوارها، بنگای، به انگیقیتطب ةنندک لیعنوان تسه به 2ينوآور

ـ ود و طشـ  یمواجه مـ  یمختلف ياه كبا شو يا هکشور و جامع ابد. هری یها ارتباط م شوك بهبود  ياهـ  فی
ـ در اختهـا   مواجـه بـا آن   يبرا یقیتطب ياه هنندک لیاز نهادها، منابع و تسه یمختلف کـه   یار دارد. هنگـام ی

 ياهـ  شجهت توسـعه رو  یخوب يوند، فضاش یمواجه م يداریو پا يتکرار ياه كکشورها و جوامع با شو
ـ تا حـد ز  ينوآور يکشورها برا ییود. تواناش یجاد میا اه كبهبود شوه و هنو جهت مواج بـه عوامـل    يادی

  وابسته است. یخیتار
ـ که در عـادات و   یخاص ياه شبه عملکرد و رو يستم اقتصادیدر س ينهاد ۀحافظ ـ  ی  ۀا اسـناد جامع

ـ هدر مواج يک واکنش خاص اقتصادیا و خطرات ی، مزاينهاد ۀن حافظیابد. ای یشده ارتباط م مکتوب  اه ب
را انتخـاب   ياقتصـاد  ياهـ  هنیکه جامعه گز یند. هنگامک یم يادآورینده یرا به نسل آ یخیتار ياه كشو

نامقاوم  یخیتار يتکرار ياه كود و جامعه را نسبت به شوش یم یقبل يند که منجر به تکرار خطاهاک یم

                                                        
1. a sense of community 2. innovation 
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بودن در  از اشتباهات گذشته و موفق يریادگی يبرا ينهاد ۀود. حافظش یدکننده میز ناامیازد، همه چس یم
 یواند به بررسـ ت یم ينهاد ۀل حافظیه و تحلیاشد. تجزب یت میها با اهم از شوك یابیل و بازیکاهش، تعد

  )Bujones, et al., 2013( ابد.یها اختصاص  گذشته در مواجهه با شوك ياه شرو

  یل اقتصاد مقاومتیه و تحلیتجر. 4.3
ه ین قدم تجزیاست. اول ير کشور ضرورت یل مقاومت جامعه و در مفهوم کلیتحل ه ویتجز يسه مرحله برا

، سـاختارها  یگران اصلیک کشور، بازیخ ی، تارییل محتوایه و تحلیاست. تجز 1ییا محتوای یل متنیو تحل
 یقاتیتحق ياه هند و حوزک یم یا بررسه كها در مقابل شو متفاوت آن ياه شن واکنییتع يو جوامع را برا

ک موضوع را یردد تا گ یکرد موجب مین رویند. اک یم ییرا شناسا يبعد یعامل ياه لیه و تحلیتجز يبرا
  م.یینما یابیآن ارز یو فرهنگ یخیگاه تاریدر جا

هـا،   بـودن آن  ین منظور عملکرد نهادهـا، قـانون  یا ياست که برا 2یل عاملیه و تحلین قدم، تجزیدوم
ا، هـ  هعنـوان شـبک   به یقیتطب ياه هنندک لین تسهیمنابع و همچن یفراوان، تنوع و ییبودن، کارا دردسترس

 رد. یگ یقرار م یمورد بررس ينهاد ۀو حافظ يا، قواعد، رفتارها، نوآوره شارز
ب یرا ترک یو عامل یل متنیه و تحلیردازد، که هر دو تجزپ یل مقاومت میه و تحلیسوم به تجز ۀمرحل

کـاهش اثـرات    يجامعه بـرا  ییا و تواناه كقرارگرفتن جامعه در مقابل شو ین ساختار، چگونگیند. اک یم
ـ  یگـرفتن ضـمن  حاضر بـا درنظر  یدر بررس (همان) ند.ک یم یابیط را ارزیو بهبود شرا يآن، سازگار ن یچن

  ند.ا همباحث ارائه شد یچارچوب

  یبات اقتصاد کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتث . 4
است  يدر ابتدا ضرور ،داریپا يبه ثبات اقتصاد یابیتاً دستیو نها یاقتصاد مقاومت یل متنیه و تحلیدر تجز

مثـال   يز توجه گـردد. بـرا  یها ن شوند و به خواستگاه شوك ییوارده به اقتصاد کشور شناسا يها تا شوك
ـ   ،رددگـ  یست مطـرح مـ  یط زیمح ةاست که در گستر یاز مسائل یکیبحران آب  آن  ياثرگـذار  ۀامـا دامن

ـ یطب يای، بالیلمللا نیب يو اقتصاد یمال ياه میاز تحر یناش يها رد. شوكیگ یبر مصاد کشور را دراقت  یع
 ياهـ  نا، بحـرا هـ  هارانی ياقتصاد (هدفمندساز يطرف عرضه و تقاضا يها ل، زلزله و ...)، شوكیر (سینظ

گسـترده   یاز موارد موجـب فسـاد مـال    یاشتباه که در برخ يها استیاز س یناش يها ، و ...) و شوكیبانک
  ق قرار داد.یدق یمورد بررس یل متنیه و تحلیدر تجز یستیاب یردند را مگ یم

ار گرفته شوند کـه در  ک هب يا هگون به یستیا باه ها و برنامه ياستراتژ یاقتصاد مقاومت ةدر ادامه در حوز
                                                        

1. analysis contextual 2. factor analysis 
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ـ  د بهیط جدیاز وقفه بتواند خود را با شرا یمختلف، اقتصاد با حداقل ياه هصورت بروز تکان ـ تطب يا هگون ق ی
دار در یـ ش از بروز شوك) بازگشت کنند و ثبـات پا ی(پ خود ۀبه روند گذشت ياقتصاد ياه صدهد که شاخ

  )Hill, et al., 2011( ان داشته باشد.یاقتصاد کالن کشور جر
ـ  یاز اصل یکیکه ثبات اقتصاد کالن  از آنجا ج یاسـت؛ نتـا   يذاران اقتصـاد گـ  تاسـ ین اهـداف س یرت

 ةسـه حـوز   یبه ثبات اقتصاد کالن کشور با بررسـ  یابیگر دستید یعبارت ا بهی یبه اقتصاد مقاومت یابیدست
ن سـه حـوزه   یدر ادامه اکه  ر خواهد بودیذپ نامکا یو ثبات مال یخارج يداری)، پايا ه(بودج یمال يداریپا

  1.وندش یم یمعرف

  ولت) ديا ه(بودج یمال يداریپا. 1.4
د در یـ ف اسـت و با یتعر دولت قابل يان مخارج و درآمدهایباثبات بلندمدت مۀ با وجود رابط یمال يداریپا

ـ  ین گردد. جهت حفظ اینفت تدو یانت از ثروت ملیصیۀ اقتصاد بر پا یالم  تاسیس  فاهدا  ،ین ثـروت مل
ـ یمحدود گـردد؛   ید به درآمد دائمیتنها با یزمانة مصرف هر دور ـ  یزمـان ة در هـر دور  یعن  ی، مصـرف مل

ـ جر يخارج دولت بـا برقـرار  م  نو، کاهش نوسار نیااز فت باشد.ن  تاز ثرو یناشة معادل بازد از  یان ثـابت ی
هـدف   ،نـدگان یآ ياقتصاد برا یداخل ياه نایآن به خارج از جر یبه بودجه و اختصاص باق يمنابع درآمد

  است. ینفت ياز کشورها ياریبس
 ۀاست که بتواند درج ییاه صشاخ يریارگک، بیاز موضوعات مورد توجه در بحث اقتصاد مقاومت یکی

ـ یله بتوان مشخص نمود که اقتصاد در چـه زم ین وسیبد ؛ تااقتصاد را نشان دهد يریذپ بیآس در  ییاهـ  هن
وان اقتصـاد  ت ین جهت مینمود. بد يازس مد آن را مقاویبا یزانیت و میب قرار دارد و با چه اولویمعرض آس

ـ مرتبط با هر بخـش، م  ياه صشاخ یابیم نمود و با ارزیمختلف تقس ياه شرا به بخ ـ  بیزان آسـ ی  يریذپ
  اقتصاد را در آن بخش مورد سنجش قرار داد. 

  یبخش خارج يداریپا. 2.4
ـ دارد. معمـوالً در تحل  یگونـاگون  ياهـ  هاقتصاد ابعاد و جنب یبخش خارج يداریپا یابیارز جـامع   ياهـ  لی
ت بازار ارز و مقاومت آن در یز وضعیو ن يحساب جار يتداوم اجزا ت قابلی، به وضعیبخش خارج يداریپا

 یبخش خـارج  يداریمورد توجه در خصوص پا یلینکات تحل ةود. عمدش یوارده، توجه م يمقابل فشارها
ـ ( یخـارج  ياهـ  یبـده  ة، ماندیخارج يها دت تراز پرداختم نایت میاقتصاد به وضع ا خـالص تعهـدات   ی

ـ ابـد. ا ی یات اقتصاد اختصـاص مـ  یدت و سطح مناسب نرخ ارز متناسب با مقتضم نای) در افق میخارج ن ی
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اقتصاد را برقرار کند  یبخش خارج يو موجود یانیجر يرهایان متغیم ید ارتباط منطقیسطح از نرخ ارز با
  ژه داشته باشد.یز توجه وین يتجار ياه نایجر يریذپ شو به کش

  یثبات مال .3.4
و  یا، عـدم وجـود نوسـانات مـال    هـ  كاست و مقاومت در برابر وقوع شـو  يبعدک مفهوم چندی یثبات مال

ست. مطابق ا  هن مفهوم ارائه شدیز از این يف متعددیرد. تعاریگ یرا دربر م يستم اقتصادیعملکرد روان س
 یمختلـف نظـام مـال    ياست که در آن اجـزا  یطیانگر شرایب ی، ثبات مال"1اروپا يبانک مرکز"ف یبا تعر

وارده و  يهـا  در برابـر شـوك   یسـتادگ ی، قادر به ایمال يران و بازارهاگ ه، معاملیمال يرهاگ هشامل واسط
وارده باعـث   ياهـ  كکه شو يا هگون کوتاه هستند؛ به ةک دوریاز آن در  یناش يها کردن عدم توازن مرتفع
سـودده   ياهـ  تسمت فرصـ  ص پس اندازها بهیو اخالل در تخص یمال يرگ هد واسطیشد یختگیگس ازهم
اسـت کـه    یتیوضـع  ی، ثبـات مـال  "2نـروژ  يبانک مرکز"از  يگریف دیوند. در تعرش ینم يذارگ هیسرما

ـ   ياه لدر مقابل اختال یستم مالیس در زمـان وقـوع بحـران قـادر بـه       یوارد بر اقتصاد مقاوم بـوده و حت
  اشد.ب یشکل مطلوب م سک بهیع ریها و بازتوز انجام پرداخت (در سطح مطلوب)، یمال يرگ هواسط

  یاقتصاد مقاومت يران در راستایا ۀتجرب. 5
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس. 1.5
مثـال هنگـام    يبـرا  .جو نمـود و خ جستیوان در طول تارت یرا م یاقتصاد مقاومت ۀنیران در زمیات ایتجرب

 ۀسـال  ا دوران هشتیمربوط به آن دوره  ياقتصاد يها استیو ساقدامات  شدن صنعت نفت و مجموعه یمل
م و اجـرا  یتنظـ  یاقتصاد مقاومت يدر راستا یاست که جملگ یها و اقدامات استیمملو از س ،یلیجنگ تحم

ـ کأظالمانه موجب توجه و تاي ه میتحر ۀرشدن حلقت گر با تنیاخ يها ند. اما در سالا هشد بـر   يشـتر ید بی
وان ت ین منظور میا يد. برایمختلف کشور گرد ياه هتوسط دستگا یاقتصاد مقاومت يها استیدن سیشیاند

مـذکور را   ياهـ  تاسیس یاشاره داشت که رهبر معظم انقالب اسالم یاقتصاد مقاومت یکل ياه تاسیبه س
ـ اساس بند بر ـ کـه در ادامـه و تکم   یقـانون اساسـ   110ک اصـل  ی گذشـته، خصوصـاً    ياهـ  تاسـ یل سی
ـ ن رشـد پو یاشد، را با هـدف تـأم  ب یم یقانون اساس 44اصل  یکل ياه تاسیس  ياهـ  صا و بهبـود شـاخ  ی

ر، یپـذ  ، انعطـاف يجهـاد  يکـرد یاله بـا رو سـ  تسینداز با مبه اهداف سند چش یابیو دست يمقاومت اقتصاد
    3را ابالغ نمودند.گ نو برو شرویپ ،از نمولد، درو از،س تفرص

                                                        
1. european central bank 2. noregs bank 
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   یدر تحقق چارچوب سند اقتصاد مقاومت يبانک مرکز ياه تاسیس .2.5
ـ ن ي، بانک مرکزيتوسط مقام معظم رهبر یاقتصاد مقاومت یکل ياه تاسیاساس ابالغ سبر ـ ی عنـوان   هز ب
بـه اهـداف اقتصـاد     یابیصـدد دسـت  ل کارگروه مربوطـه در یگذار با تشک استیمهم س ياه هاز دستگا یکی

  1 (که ثبات اقتصاد کالن عمده هدف آن است) بوده است. یمقاومت

  اقتصاد کالن يداریجاد ثبات و پایا  :یهدف کل
  یثبات مال ياه صشاخ يارتقا

  .و مهار تورم یمتیثبات ق .١
ـ  بید و کـاهش آسـ  یبه تول یسانر تمنظور بهبود خدم اقتصاد به یدار در نظام مالیجاد ثبات پایا .٢  يریذپ

  .سکیدر برابر انواع ر يسسات اعتبارمؤا و ه کبان
  اقتصاد یبخش خارج يداریبهبود پا

   .يو تجار يدیتول يازهاین نیمأت بازار ارز در یایت و کاریشفاف ينوسان نرخ ارز و ارتقا ۀکاهش دامن .٣

 و مهار تورم  یمتی: ثبات ق1هدف
  جهت حفظ ثبات اقتصاد کالن يا هو بودج يعتبارا  ،يرزا  ،یپول يذارگ تاسیدر س یت هماهنگیعار  :1استیس

  .در اقتصاد يدیکل ياه خا و نره تمیاجتناب از سرکوب مستمر ق •
ـ از طر یپـول  ياهـ  تاسـ یس یربخشـ یثأش تیافزا يبرا يبسترساز • بـه بـازار پـول و     یخشـ ب مق انتظـا ی

   .رمجازیغ يسسات اعتبارؤم یده سامان
ا و هـ  کدولت به بان یبده ةو کاهش ماند يبر منابع بانک مرکز یمبتن ین مالیمأت ياه شاحتراز از رو •

  .يبانک مرکز
ـ یرش گزارش توجیبه پذ ینظام بانک ییالت اعطایشدن تسه موکول • طـرح و   ياقتصـاد  و ی، مـال یه فن

  .ینظام بانک يرجاریش مطالبات معوق و غیاز افزا يریشگیپ
   .در نرخ ارز يعدم انباشت ناتراز ياقتضائات اقتصاد کالن و در راستا سازگار با يارز ياه تاسیم سیتنظ •

د و کاهش یبه تول یسانر تمنظور بهبود خدم اقتصاد به یدار در نظام مالیجاد ثبات پای: ا2هدف
 سک یدر برابر انواع ر يسسات اعتبارؤا و مه کبان يریذپ بیآس

  يسسات اعتبارؤها و م بانک یمال يگر واسطه فرایندت یو تقو یسرکوب مالاي ه هنی: حذف زم1استیس 

ا متناسـب بـا   ه کبه بان یارات کافیاخت يو اعطا یت نظام بانکیریدر مد يدستور يکردهایاصالح رو  •
  .يا و اقتضائات نظام اقتصاده هبرنام
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ـ  یق کاهش تکالیا از طره کدولت با بان یاصالح رابطه مال •  ياهـ  تاسـ یس ین مـال یمأف و اجتنـاب از ت
  .یتیثر نقش حاکمؤم يفایا و اه کدولت از منابع بان یتیحما

هـا و نـرخ    التفاوت نرخ سود مورد عمل بانـک  ن مابهیمأمنظور ت دولت به ۀنرخ سود در بودج ۀارانیلحاظ  •
 ۀقـانون برنامـ   92 ةت دولت (بخـش دوم مـاد  یمورد حما ياقتصاد ياه شا و بخه هپروژ یحیسود ترج

 ).پنجم توسعه
  
 ا متناسب با استانداردها ه کبان ۀت ترازنامیفیو بهبود ک یسالمت مال يرتقاا  :2است یس

ش نسـبت  یبه افـزا  یردولتیغ يسسات اعتبارؤا و مه کق بانی، تشویدولت ياه که در بانیش سرمایافزا •
  .سکیثرتر رؤت میریو مد ینظارت ياه تگر نسبیه و بهبود دیت سرمایکفا

  .ر قوایا با مشارکت ساه کبان يرجاریفصل مطالبات غ و  لح یاتین برنامه عملیتدو •
  .اموال مازاد يا و واگذاره کثابت بان ياه ییکاهش سهم دارا •
  .التیتسه يز منابع و اعطایدر جذب و تجه ینظام بانک يکارآمدش یافزا •
ـ  یمتقاضة از آورد یسطح مشخص يدارا ياه حالت به طریتسه ياعطا •  ياهـ  تصـور  ۀمشروط به ارائ

  .شده یحسابرس یمال
  
  یو بانک یت نظارت بر بخش پولی: تقو3است یس

ـ بر فعال يبانک مرکز یو مقررات یل پوشش نظارتیتکم • ت یو هـدا ی و بـانک  یسسـات پـول  ؤم ۀیـ ت کلی
   .الزم یفات قانونینمودن تشر یسسات فاقد مجوز به طؤم

  .يارات بانک مرکزیف و اختیظاوة رمسئول به حوزیغ يممانعت از ورود نهادها •
سک یانواع ر ثرؤت میریمد يالزم برا يهافرایندجاد ساختارها و یبه ا يسسات اعتبارؤا و مه کالزام بان •

  .یت شرکتیحاکم ياهبردت اصول ریو رعا
ت یریا و مـد هـ  کت بانیمترتب بر فعال ياه کسیمنظور کاهش ر ان بهیمشتر یت نظام اعتبارسنجیتقو •

   .اه کبان يرجاریمطالبات غ
منظـور   ، بـه یو بـانک  یبه اطالعات پـول  يبانک مرکز یل دسترسیو سطح تفص يمارآ  شش پوشیافزا •

   .یسالمت نظام مالل یا و تحله کت عملکرد بانیشفاف يارتقا
  
  یانکب  نینمودن چارچوب بازار بصالح و روزآمدا  :4است یس

  .التیت نرخ سود تسهیمنظور هدا نرخ معامالت بازار به ۀکنترل دامن •
ـ    به یانکب  نیدر بازار ب يبانک مرکز يذارگ هن مقررات سپردیتدو •  ياهـ  تاسـ یثرتر سؤمنظـور اعمـال م

   .یپول
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ـ ت لنقش فعا يفایا به اه کب بانیترغ • ـ   نیر در بازار ب ـ از طر یانکب ـ  هو سـپرد  يذارگـ  هق سـپرد ی  يریذپ
  .یانکب  نیمنظور گسترش عمق و وسعت عمل بازار ب به

از  يری(جلـوگ  یانکب  نیدت خود از بازار بم هکوتا يازهایو رفع ن ینگیت نقدیریا به بهبود مده کالزام بان •
  .)يبرداشت از بانک مرکز اضافه

  
  ین مالیمأت ةه در حوزیپول و سرما يتعامالت و بهبود توازن بازارها يرتقاا  :5است یس

اقتصـاد   ین مالیتام ياه هویبه منابع و ش یو تنوع بخش يمحور از بانک ین مالیمأاصالح تمرکز نظام ت •
  .دیه و بلندمدت تولیاول ین مالیمأه در تیمتنوع بازار سرما يابزارها ینیآفر ش نقشیکرد افزایبا رو

ـ و ر ي(ارز یانتشار انواع صـکوك اسـالم   ییدستورالعمل اجرا یسیبازنو • نمـودن موانـع    ) و برطـرف یالی
 .یاسالم ین مالیمأت ير ابزارهایسا و  )اه ییر نقل و انتقال داراب  تایصکوك (حذف مال ییاجرا

  
 خرد  ین مالیمأعموم به ت یت دسترسی: بهبود وضع6است یس

 فراینـد ل یازهـا و تسـه  یخرد متناسـب بـا ن   ین مالیمأبهبود پوشش ت يد برایجد ياه  استفاده از روش •
  .اعتبارات خرد ياعطا

  .اه کلحسنه بانا ضمنابع و مصارف قر یده سامان •
   .یسانر تبا هدف بهبود خدم یبانک ياه تیبر فعال ن و مقررات ناظریاصالح قوان ،يبازنگر •
  
 فساد  ياه هنیو کاهش زم یات بانکیعمل يازس ف: شفا7است یس

منظـور   ، بـه یو بـانک  یبه اطالعات پـول  يبانک مرکز یل دسترسیو سطح تفص يمارآ  شش پوشیافزا •
   .یل سالمت نظام مالیا و تحله کت عملکرد بانیشفاف يارتقا

دولـت،   يبـرا  یکـ یتمام الکترون یو تبادالت مال یخدمات بانک ۀارائ يالزم برا یستمیجاد امکانات سیا •
ات یق عملیا و تطبه يو شهردار یدولت ياه تا و شرکه یحساب يذ  ،یدولت ياه هستگاد  ل،ک  يدار خزانه

  .ییبا ضوابط مبارزه با پولشو یکیپرداخت الکترون
   .منیا یکیالکترون يدر فضا يا و بانک مرکزه کان بانیمکاتبات و مراودات م ۀیل کلیتبد يبرا يبسترساز •

ـ   یایت و کاریشفاف ينوسان نرخ ارز و ارتقا ۀ: کاهش دامن3هدف  يازهـا ین نیمأبـازار ارز درت
  يو تجار يدیتول
کسان (شناور یو گذر به نظام نرخ ارز  يارز ياه مهار تالطم  دار در بازار ارز،یجاد ثبات پای: ا1است یس
  يضرور يازهاین شین پیمأشده) پس از ت تیریمد

  .ارز یررسمیبه بازار غ یخشب مو انسجا یده سامان •
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ـ ر ایت ذخایفیق بهبود کیدر بازار ارز از طر يثر بانک مرکزؤم ۀمداخل بهبود قدرت • ن بانـک و کـاهش   ی
  .مترتب بر آن ياه کسیر

ـ با هـدف تقو  يبانک مرکز یر خارجیبه ذخا یزان دسترسیب و میترک يازس هنیبه • ـ  ی  ۀت قـدرت مداخل
  .ثر در بازار ارزؤم

  .یر خارجیت ذخایش مستمر و بهبود نسبت کفایپا •
و وزارت صنعت، معـدن   ییو دارا يزارت امور اقتصادو  ،يرکزم  کواحد با مشارکت بان يا هسامانجاد یا •

  .در اقتصاد ينمودن مصارف ارز شیپا شفاف و قابل يو تجارت برا
  
ان صادرات و واردات کاال و خدمت با هـدف  یجر يازس نو روا يل نقل و انتقاالت ارزی: تسه2است یس

  يتجار يکاهش تمرکز الگو

ل نقل و یمنظور تسه به يات تجاریناظر بر انجام عمل یبانک يا و سازوکارهاه هیرو  ،در مقررات يبازنگر •
  يار بانک مرکزیدر اخت يانتقال ارز حسب منابع ارز

ـ    یخـارج  یش تعداد کارگزاران بانکیمنظور افزا مذاکره به • هـدف   يکشـورها  ياهـ  کو جلـب نظـر بان
  .یرانیا ياه کبا بان يمجدد روابط کارگزار يایمنظور اح به

  
  ن حوزهیا ياه بیمنظور کاهش آس اقتصاد به ين منابع ارزیمأت ياه شش تنوع رویفزاا  :3استیس

  .یلمللا نیب ياه میصورت رفع تحر در یه و مالیسرما یورود به بازار جهان •
ـ  يازهـا ین ین مـال یمأت يمذاکرات براان یدر جر ةشده از منابع آزادشد تیرینه و مدیبه ةاستفاد •  یواردات

 .دیبخش تول

  یاقتصاد کالن در چارچوب سند اقتصاد مقاومت يرهایتحقق ثبات متغ .3.5
ن یثبـات چنـد   ۀیوان در سات ید، ثبات اقتصاد کالن را میان گردیز بیمقاله ن ییکه در بخش ابتداطور همان

مثبـت   يبـه رشـد اقتصـاد    یابیو دست یکاهش ،نییتورم پارات آن، ییجمله: نرخ ارز و تغاز ير اقتصادیمتغ
و  یلمللا نیب ياه میبعد از اعمال تحر یاساس يرهایت متغیوضع یو در ادامه، به بررسر نیاجو نمود. ازو جست

  م.یردازپ یم یاقتصاد مقاومت ياه تاسیس يد پس از ابالغ و اجرایجد ياقتصاد ياه تاسیگرفتن س شیپدر

  رات آنییب تغیروند نرخ ارز و ضر .1.3.5
از مشـکالت حـاد اقتصـاد در     یکینرخ ارز است.  ياتکا م ثبات بازار، روند معقول و قابلم مهیاز عال یکی

بـود کـه    یررسـم یاز نوسـان مـداوم نـرخ ارز در بـازار غ     یناشـ  يار بـاال یسـک بسـ  یچند سال گذشته، ر
ار دشـوار  یبسـ  يذارگـ  هیسرماـ  يدیو تول يتجار ياه تیشده را در فعال مت تمامینمودن محاسبات ق یینها



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                196

 1يا هدش يندب صکاالها که ارتباط روشن و شاخ یمت برخیش از حد نرخ ارز سبب شد قیرد. نوسان بک یم
ت بازارهـا شـد،   یرفتن شفاف ن موضوع نه تنها سبب ازدستیر کند. اییتغ يا هور لحظط هند، بتبا نرخ ارز داش

  ز مخدوش نمود.  یمعامالت را ننان در یبلکه اطم
  

  
  رات آن ییب تغیو ضرال) ی(ر آزاد بازار دالرنرخ  .1شکل 

  ي: بانک مرکزمأخذ
  
ـ  جو کش یب که است افتهی کاهش یتوجه قابل زانیم به ارز بازار نوسانات ریاخ ياه هما یط اما  یروان
 يارز ریذخـا  از یبخشـ  يآزادسـاز  و يا ههسـت  توافقـات  ،یخـارج  روابـط  مثبـت  تحوالت از یناش مثبت
ـ مع انحراف هک يورط هب. است داشته نهیزم نیا در یتوجه قابل نقش يمرکز بانک ةشد بلوکه  دالر نـرخ  اری

 زانیم به آن، از شیپ ۀاهم هدوازد با سهیمقا در 1393 سال يد به یمنته ۀاهم هدوازد در یررسمیغ بازار در
 در ینانینااطم ۀمالحظ قابل کاهش انگریب یخوب به ار،یمع انحراف در تنزل نیا. داشت کاهش درصد 3/43

 سـال  گذشـته  ياهـ  هما و 1392 سال در محدود نوسان به 1391 سال در ارز بازار تالطم لیتبد و ارز بازار
ـ  ياهـ  تمـ یق شیافزا شتاب کاهش در تنها نه ارز بازار در طیشرا رییتغ نیا مثبت آثار. است 1393  یداخل
ـ تول ياه تیفعال به مربوط کسیر زانیم از شد سبب بلکه بود، محسوس خدمات و کاالها  و يتجـار  ،يدی
 کاسـته  دارنـد  خود ةدیفا ـ نهیهز محاسبات در آن ارز نرخ و ارز به یتوجه قابل یوابستگ که يذارگ هیسرما
  .شود

                                                        
1. indexed  
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 يروند تورم و رشد اقتصاد .2.3.5
گرفتن تورم و  ، شدتیلمللا نیب ياه میط پس از تحریکشور در شرا ينظام اقتصاد يریذپ بین آسیرت ممه
ـ دل ا، نـرخ تـورم بـه   هـ  میشروع تحـر  ينه بوده است. در ابتداین زمیشرو در ایپ ياه صشاخ يز باالیخ ل ی

 یی، با شتاب باالیجانیعوامل ه یدالر و البته برخ يماندن نرخ باالداریازانه به بازار ارز و پاب هحمالت سفت
بـه   يبانک مرکـز  يبندی، پايا هت انضباط بودجید، رعایآمدن دولت جدرکا ي. اما با روش بودیدر حال افزا

ـ از تزر يو خـوددار  یاصول انضباط پـول  ـ پا یق بالوجـه و انبسـاط  ی  ۀی، آرامـش بـازار ارز در سـا   یپـول  ۀی
ـ نـداز  ا مو بهبود چشـ  ی، مهار انتظارات تورمیلمللا نیاز تعامالت ب ییداز شحاصله در تن ياه تشرفیپ  یآت

  )2نحو محسوس کاسته شد. (شکل  اقتصاد به یمتیق ياه صه شاخیران، از شتاب کلیاقتصاد ا
  

  
  نقطه به روند تورم نقطه .2شکل 

 (هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل: درصد)
  ي: بانک مرکزمأخذ

  
 را کشـور  اقتصـاد  حرکـت  یکل روند که است یاساس يرهایمتغ از) GDP( یداخل ناخالص دیتول رشد

 نرخ با گذشته سال دو طول در رانیا در ياقتصاد رشد هدد می  نشان 3 شکل طورکه همان. هدد یم نشان
  .است بوده مواجه مستمر یمنف رشد
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  1383 سال ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتول رشد .3 شکل

 (هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل: درصد)
  يمرکز بانک: مأخذ

  
 ۀماهـ  سه در 1383 سال ثابتاي ه تمیق به کشور یداخل ناخالص دیتول ،یمقدمات محاسبات براساس

ـ نـرخ رشـد تول   ين فصل سال جـار ین در دومیهمچن. داد نشان را يدرصد 4/4 رشد ،1393 سال اول د ی
و  اول ياهـ  لفصـ  در یداخل ناخالص دیتول که است ذکر به الزمدرصد بود.  7/3زان یبه م یناخالص داخل

 گفت وانت یم اساس نیبرا .بود افتهی درصد کاهش 9/0و  درصد 1/4 زانیب به میرتت هب ،1392 سالدوم 

 و تجربه را يارد یمعن بهبود 1393 سال اول اهۀم شش در ،یطوالن رکود دوره کی از پس رانیا اقتصاد که
   .است نموده شروع را ینسب رونق ةدور

 کی یط رانیا اقتصاد که هدد یم نشان تورم مالحظه قابل کاهش کنار در ياقتصاد مثبت رشد شروع  
 يدواریام نیا و است برداشته گام حیصح جهت در ،یمقاومت اقتصاد ياه تاسیس يریبکارگ با گذشته سال
 و کسب و اقتصاد یکل يفضا بهبود و ياقتصاد بخش ثبات ح،یصحاي ه تاسیس استمرار با که دارد وجود
  .میباش کشور اقتصاد يها تیفعال عملکرد شتریب هرچه بهبود و روند نیا تیتقو و تداوم شاهد کار،

  يندب عجم. 6
ردد گ یها مواجه م است که جامعه با آن یستمیس ياه كدنبال فهم شو در واقع به یمقاومتنگرش اقتصاد 

واننـد  ت یهـا مـ   که شـوك  یحالها مقاومت کنند. در هد تا در برابر شوكد یبه جوامع ارائه م ییاه رسازوکاو 
مفهوم مقاومت بـه   ۀستند، ترجمین يریا جلوگیو  ینیب شیپ باشند، همواره قابل دست بشر ۀا ساختی یعیطب
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واکـنش نسـبت    يبرا ییها و جوامع را مسلح به ابزارها واند دولتت یم ،لیه و تحلیتجز ک چارچوب قابلی
ـ زمان کـاهش دهـد. در بلندمـدت،     یجوامع را ط يریپذ بیت آسید و در نهایها نما به شوك ـ ی  ۀک جامع

ـ پا يا هویشـ  بـه  ،هـا  در برابر شوك ییاه رسازوکا يریق بکارگیافت و از طریر ذاتاً نجات خواهد ت ممقاو دار ی
افت. یزمان کاهش نخواهد  یآن در ط یو مال یکیزی، فیمنابع انسان ب،ین ترتی. به ااستقامت خواهد نمود

ـ ظرف وت اسـت  یل مقاومت و اقدام با اولویه و تحلیتجز يبرا یعملک ابزار ی ةشد چارچوب ارائه  ياهـ  تی
ـ گ هک ابزار اندازی يکردین روید. چننک یمجاد یاها  مواجهه با شوك يرا برا ییزا و درون یبوم  یکمـ  يری
را کـه منجـر بـه مقاومـت      یاسـت کـه عـوامل    یفیک یلیه و تحلیبلکه تجز ست؛یمقاومت ن یابیارز يبرا
  ند.ک یم یابیارزردند گ یم

کـه مالحظـه   طور همـان  یاقتصـاد مقـاومت   يدر راستا يها و اهداف بانک مرکز استیدر ارتباط با س
ـ ا يبرا ياریت بسیاز اهم یو ثبات مال یبخش خارج يداریپا هدفد دو یگرد ن بانـک برخوردارنـد کـه    ی

ازمند ین بخش نیدر ا اه تش فرصیا و افزاه کسی، کاهش ریبخش خارج يداریخصوص در ارتباط با پا به
در  کشـور  یاسیو س يفعاالن اقتصادنقش  ،اساس نیابر .ن حوزه استینان ایفرآ شنق ۀیتالش مستمر کل

الت دولـت  یهـا و تمـا   استیس ن راستا، الزم استی. در ارددگ یبرخوردار م ياریت بسیخارج مرزها از اهم
ـ   رمتناسب بـا منـافع کشـو    يدد که ناظر بر حفظ احترام متقابل و روابط اقتصایر و امیتدب اشـد در آن  ب یم
در  يگـر یز گـام مهـم د  ین مجرا نیاز ا مطمئناً .دنبال گردد يا هستینحو شا و به یسانر عمرزها اطال يسو

  برداشته خواهد شد. یاقتصاد مقاومتبه اهداف  یابیتدس يراستا

  منابع
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اي ه يکید بر بازنگري در استراتژبا تأ، اقتصاد مقاومتیاي ه هواژکلید
  نفتی در ایرانصادرات غیر ۀتوسع

  *انیاشرف احمد یعل

 چکیده
مهندسـی مجـدد   ، انقالبکید رهبر معظم عنوان استراتژي غالب مورد تأ ههدف اصلی اقتصاد مقاومتی ب

سـاختارها و   تـرمیم  یـري و گ لدایی، خلـ ز بآسی ازي،س ممقاو منظور ساختارها و راهبردهاي اقتصادي به
جـوي  و جسـت  با تاکید بـر تقویـت نقـاط قـوت درونـی و     نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي 

، هرم اقتصادي با شرایطی پویا سعنوان رأ است که تولید داخلی بهي ا هگون محیط بیرون بهاي ه تفرص
  شود. به جلو و پایدار به رشد اقتصادي پایدار منجر رو، باثبات

 ۀرشـد و توسـع  ، کردن استراتژي اقتصاد مقـاومتی  ترین فاکتورهاي اجرایی بدون شک یکی از مهم
  پایدار صادرات غیرنفتی است.

توسـعۀ صـادرات   اي هـ  يمـدلی در جهـت بـازنگري در اسـتراتژ     ارائۀ، هدف اصلی پژوهش حاضر
ي ا هیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار آن است که با یک مدل کتابخانغیرنفتی در جهت دست

  ود.ش یم بندي سال گذشته در حوزة صادرات غیرنفتی صورتو براساس مطالعات راهبردهاي بیست 
صادرات غیرنفتی شـامل   ةاقتصاد مقاومتی در حوزاي ه هپژوهش حاضر کلیدواژاي ه هبراساس یافت

تحول در مدیریت ، به جلو در فضاي کسب و کار ثبات و حرکت رو، صادرات حوزةاي ه کمدیریت ریس
  .بنیان و نوآوري است دانش کوچکاي ه هبنگاازي س دمین مالی صادراتی و توانمنتأ

مین تـأ ، صادرات حوزةاي ه کمدیریت ریس، صادرات راهبردهاي توسعۀ، اقتصاد مقاومتی: ها واژهکلید
    .مالی صادراتی

  مقدمه   .1
. و ابهامـات خاصـی همـراه اسـت    ا ه ییدگچورود به بازارهاي خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پی

ـ اي ه شکنندگان هر کشور با چالبازار جهانی امروز تولید عبارت بهتر در به بحـران   .رو هسـتند  هخاصی روب
، موجود در برخی بازارهاي در حال توسعهاي ه کریس، کسب و کار ةرقابت شدید در حوز، اقتصادي غرب

                                                        
 AliashrafAhmadian@gmail.com  صندوق ضمانت صادرات ایران ،ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس *
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، کوچـک نوظهـور  اي هـ  هبنگـا ، ق بازارهـا تغییرات گستردة سالی، مین مواد اولیهتأ، محدودیت منابع مالی
  هد.د یم ی را تشکیللمللا ندنیاي امروز کسب و کار بیاي ه شو... بخشی از چالا ه همدیریت هزین

دیگر هـم دارنـد و    ، یک چالش بزرگ و ناخواستۀشده ة ایرانی عالوه بر موارد مطرحندکنندگان صادرکنتولید
ارزشمند دولت تدبیر و امید جهـت حـل   اي ه شرغم تال غرب علیه ایران است که علی جانبۀ یکاي ه مآن تحری

 ینـی ب شپـی جهـت  ایی هـ  مکـردن مکـانیز   لزوم لحـاظ ، و فصل این معضل بزرگ پیشروي تجارت خارجی ایران
  سد.ر یم نظر کالن توسعۀ اقتصادي ضروري بهاي ه يدر استراتژایی ه نراهکارهاي مقابله با چنین بحرا

راهبرد اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب با یک اي ه ضفر به پیشضرورت توجه ، با این دیدگاه
جایگزین در این حوزه عنوان یک استراتژي  هبند، ا هبینش عمیق از وضعیت اقتصاد ایران آن را مطرح کرد

  برخوردار است.ي ا هاز اهمیت ویژ
جوانـب مـورد    ۀبایستی شرایط فعلـی اقتصـاد ایـران در همـ    ، یابی به چنین مکانیزم پویاییبراي دست

مـدت،   ی قرار گرفته و نقاط ضـعف و شـکنندة آن بـا توجـه بـه دورة تحـریم طـوالنی       بررسی عمیق علم
  شناسایی و مورد بازبینی قرار گیرد.

سـاختارها و راهبردهـاي   مهندسی مجـدد  ، ه همین دلیل هدف اصلی راهبرد کالن اقتصاد مقاومتیب
ساختارها و نهادهاي فرسـوده و ناکارآمـد    ترمیم یري وگ لدایی، خلز بآسی ازي،س ممقاو منظور اقتصادي به

ـ  بـه محیط بیرون اي ه تجوي فرصو جست کید بر تقویت نقاط قوت درونی وبا تأموجود اقتصادي  ي ا هگون
به جلـو و پایـدار بـه رشـد      رو، باثبات، س هرم اقتصادي با شرایطی پویاعنوان رأ است که تولید داخلی به

  شود. اقتصادي پایدار منجر
سیاسـی و  اي هـ  کمشکالت انتقال پـول و ریسـ  ، عدم پذیرش کاالهاي ایرانی توسط برخی کشورها

، مشـکالت فضـاي کسـب و کـار    ، ش صـادراتی در گـرد  ۀسـرمای ، کنندگان ایرانیتجاري پیشروي صادر
 حـوزة اي هـ  شتـرین چـال   بنیـان از مهـم   دانشاي ه هکوچک و متوسط و بنگااي ه همشکالت خاص بنگا

  )1391،(احمدیان و معطوفی .در ایران استصادرات 
 ردد کـه گـ  یمـ درون بنگاهی براي ه فبرخی از مشکالت صادرکنندگان ایرانی به ضع ۀاز طرفی ریش

ـ طور کلی  هب سـاختاري  اي هـ  یمـدیریتی و ویژگـ  اي هـ  یویژگـ ، مـالی بنگـاه  اي هـ  تدر سه حوزه؛ ظرفی
اقتصاد کالن زمانی مثمـر ثمـر خواهـد بـود کـه بـا        است و یک راهبرد مقاومتی در حوزة بندي دسته قابل
  درون بنگاهی نیز همراه گردد.ازي س ممقاو

و  کـالن  محیطـی و  از نگاهروي صادرات  پیشاي ه شپژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی چال
هکارهـاي عملیـاتی در جهـت بهبـود     ار از مفروضـات اقتصـاد مقـاومتی   یري گ هبا بهرا، ه نبندي آ اولویت

صـادرکنندگان و  ، تولیـد و صـادرات   اران حـوزة گذ وضعیت موجود ارائه نماید. نتایج پژوهش براي سیاست
  ثر خواهد بود.ؤبعدي این حوزه ماي ه شپژوه
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  پژوهش مبانی نظري  .2
ـ ا نبی ةگذاران حوز سیاست، همراهاي ه می با ابهالمللا نتغییر و تحوالت سریع محیط بازار بی و ازي سـ  یلملل

در چنـین شـرایطی اسـتفاده از     جـدي مواجـه کـرده اسـت.    اي ه شهاي اقتصادي را با چال مدیران بنگاه
راهکـار جدیـد در چنـین محـیط     تـرین   مهـم  ساز نخواهد بود. قدیمی چندان چارهاي ه مراهبردها و پاردای

بـدون یـادگیري از   ، هـا  ریزان سطح کالن و بنگاه عبارت بهتر برنامه به یادگیري عنوان شده است.، پویایی
اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت و براي حفظ رقابـت و   ۀتجربیات خود و دیگران توان مواجه

یادگیرنده کـه بـر یـادگیري از    اي ه نسازما، امروزي گوناگوناي ه شسریع با چال ۀمزیت رقابتی در مقابل
الی احتمـ اي ه نمختلف جهت مقابله با بحرااي ه ممکانیز ینیب شپیاندوزي و  تجربهازي، س صطریق شاخ

  ود.ر یم شمار بهترین نسخۀ موفقیت به، کید مستمر دارندتأ
ـ اي ه صاز طرفی صادرات پایدار یکی از شاخ یـاي امـروز   ویـژه در دن  هاصلی رشد اقتصادي کشورها ب

، سـوي صـادرات پایـدار    اولیه حرکـت بـه  اي ه میکی از گا کس پوشیده نیست. است و اهمیت آن بر هیچ
قبلی در این زمینه حاکی از وجـود دو دسـته عوامـل    اي ه شنتایج پژوه .ؤثر بر آن استشناخت عوامل م

  اشد.  ب یم صادرات ؤثر بر توسعۀکلی م
ؤثر بر توسعۀ صادرات را به دو دسـته زیـر   بندي خود عوامل م )، در طبقه1998لئوندو ( عنوان نمونه به
  بندي نمود: تقسیم
ا هـ  نوانند آت یم یعنی عواملی که صادرکنندگان فقط در سطح محدودي اول، عوامل محیطی است. دستۀ

ی و فرهنگـ ، فیزیکـی  ،عوامل عوامـل اجتمـاعی   ،مانند عوامل مربوط به اقتصاد کالن را کنترل نمایند.
صادراتی و عملکـرد  مربوط به صنعت که رفتار اي ه یویژگ، عنوان یک مثال ساده به. سیاسیاي ه هجنب

  اشد.ب یم این دسته از عوامل ءجز، هدد یم ثیر قراربنگاه را تحت تأ
ود و شـ  یم یادا ه نعنوان عوامل سازمانی نیز از آ وامل مربوط به سطح بنگاه یا شرکت؛ که بهع، دوم دستۀ

  بر صادرات دارند.ي ا هثیر بالقوري و رفتاري درون بنگاه بوده و تأعوامل ساختا شامل

  راهبرد اقتصاد مقاومتی   .1.2
ترتیـب اولویـت    موارد زیر را بـه ، صادراتة اصلی حوزاي ه شچال ۀیک پژوهش میدانی در زمیناي ه هیافت

مین مـالی  مـدیریت تـأ   .اسـت  ة ایرانـی معرفـی کـرده   صـادرکنند اي ه هترین مشکالت بنگا عنوان مهم هب
نوسانات نـرخ ارز،   ،استرس در فضاي کسب و کار، موجود در بازارهاي هدف خاصاي ه کریس، صادراتی

؛ همـان ( .بنیان دانش کوچکاي ه هویژه بنگا هکوچک و متوسط باي ه هتوجهی به مشکالت خاص بنگا کم
 )1392،جعفري و حسینی

و مشـکالت مـدیریتی و    غـرب  جانبـۀ  یـک اي هـ  متحری جامعه،با توجه به شرایط اقتصادي حاکم بر 
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؛ الی در آینـده احتمـ اي هـ  نبحـرا  ینـی ب شپیاقتصادي و لزوم  رشد و توسعۀاي ه هساختاري حاکم بر برنام
اي مقاومـت اقتصـادي و   هـ  صبا هدف تأمین رشد پویا و بهبـود شـاخ   هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

قـاومتی بـا رویکـردي جهـادي،     اي کلی اقتصاد مه تاله، سیاسس تبیسنداز ا مدستیابی به اهداف سند چش
بنـد کلـی بـه     24توسط رهبر معظم انقـالب در   راگ نو بروپیشرو ، از نمولد، دروساز،  پذیر، فرصت انعطاف

ـ  تولیـد و صـادرات را   ترین بندهاي مربوط به حـوزة  نهادهاي اجرایی کشور ابالغ گردیدکه مهم ـ  یم ان وت
  شرح ذیل خالصه نمود: به
منظـور   و علمی کشـور بـه   اي انسانیه هسرمایامکانات و منابع مالی و  ۀازي کلیس لمین شرایط و فعا. تأ1

اي اقتصادي با تسهیل و تشویق ه ترساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیحداکثر کارآفرینی و به ۀتوسع
  .رآمد و متوسطد مدرآمد و نقش طبقات ک ياي جمعی و تأکید بر ارتقاه يهمکار

نظـام ملـی   دهـی   کشـور و سـامان   جامع علمی ۀنقش ازي و اجرايس ه، پیادبنیان اقتصاد دانشپیشتازي . 2
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولیـد و صـادرات محصـوالت و خـدمات      يمنظور ارتقا به نوآوري

 .نیان در منطقهب شاول اقتصاد دان ۀنیان و دستیابی به رتبب شدان
، تقویـت  توانمندسـازي نیـروي کـار   ري در اقتصاد با تقویت عوامـل تولیـد،   و همحور قراردادن رشد بهر .3

تنوع اي مه تکارگیري ظرفیت و قابلیها و ب اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ذیريپ ترقاب
 .اي مناطق کشوره تدر جغرافیاي مزی

ري، کـاهش  و هدر جهت افزایش تولید، اشـتغال و بهـر   اه هازي یارانس دهدفمناستفاده از ظرفیت اجراي  .4
 .عدالت اجتماعیاي ه صشاخ يشدت انرژي و ارتقا

ـ  تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ةري عادالنه عوامل در زنجیرب مسه. 5 ویـژه بـا    هها در ایجاد ارزش، ب
 .آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه يانسانی از طریق ارتقا ۀافزایش سهم سرمای

دادن بـه تولیـد    ، و اولویـت )ویژه در اقـالم وارداتـی   ه(ب ا و کاالهاي اساسیه هافزایش تولید داخلی نهاد .6
بـا هـدف کـاهش     کاالهـاي وارداتـی  محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنـوع در مبـادي تـأمین    

 .به کشورهاي محدود و خاص وابستگی
ثبات در نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجاد   ۀانبج هاصالح و تقویت هم .7

 .و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد ملی
و خدمات به تناسـب ارزش افـزوده و بـا خـالص ارزآوري      صادرات کاالهاهدفمند از   ۀجانب حمایت همه .8

 :مثبت از طریق
 اي الزمه قتسهیل مقررات و گسترش مشو. 
 اي مورد نیازه تگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخ. 
 خارجی براي صادراتذاري گ هتشویق سرمای. 
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 اي ه دبخشی پیون هی بازارهاي جدید، و تنوعد لتولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکیزي ر هبرنام
 .ویژه با کشورهاي منطقه اقتصادي با کشورها به

 کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده از سازو. 
 یه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدفایجاد ثبات رو. 
اي پیشرفته، گسترش و ه يمنظور انتقال فناور اقتصادي کشور به ةعمل مناطق آزاد و ویژ ةحوز ۀتوسع .9

 .تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج
قطـع وابسـتگی   از منابع حاصل از صادرات نفـت و گـاز تـا     ملی ۀصندوق توسعسهم   ۀساالنافزایش  .10

 .بودجه به نفت
ـ   س مو سال ازي اقتصادس فشفا .11 ـ ا و هـ  تازي آن و جلـوگیري از اقـدامات، فعالی در  اي فسـادزا هـ  هزمین

  ... . واي پولی، تجاري، ارزي ه هحوز
مهندسـی  ، ردد کـه هـدف اصـلی آن   گ یم مطروحه در این راهبرد مشخصاي ه تاهی به سیاسبا نگ

ساختارها و  ترمیم یري وگ لدایی، خلز بآسی ازي،س ممقاو منظور ساختارها و راهبردهاي اقتصادي بهمجدد 
وجـوي   جسـت  کیـد بـر تقویـت نقـاط قـوت درونـی و      أبـا ت نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي 

، س هرم اقتصادي با شـرایطی پویـا  عنوان رأ است که تولید داخلی بهي ا هگون محیط بیرون بهاي ه تفرص
  شود. به جلو و پایدار به رشد اقتصادي پایدار منجر رو، باثبات

اصلی تولید صادرات محور و راهکارهاي بهبود وضـعیت بـا الهـام از راهبـرد     اي ه شچال .2.2
  اقتصاد مقاومتی 

لزوم تغییـر  ، تولید و صادرات نگریسته شود ةاصلی حوزاي ه شراهبرد اقتصاد مقاومتی به چالاگر از منظر 
ؤثر بـر توسـعۀ صـادرات پایـدار     حمایتی این حوزه از منظر عوامل محیطـی مـ  اي ه يو تحول در استراتژ

د محـور و راهکارهـاي بهبـو    ة تولیـد صـادرات  حوزاي ه شترین چال برخی از مهم. سدر یم نظر ضروري به
  شرح ذیل باشد: واند بهت یم وضعیت براساس رویکرد اقتصاد مقاومتی

  مین مالی صادراتی. تحول در مدیریت تأ1.2.2
اشد و صادرکنندگان با اسـتفاده  ب یم بسیار مهم در امر صادرات از آنجایی که سرمایۀ در گردش یک مقولۀ

ـ  ،از آن قدرت مانوردهی بیشتري در بازارهاي هدف خواهند داشت بـزرگ   صـادرکنندة  يروزه کشـورها ام
 ین مـال ید را با استفاده از ابـزار تـأم  یجد يهاي خود در بازارها صادرات بنگاه توسعۀ ين استراتژیمانند چ

ـ را جهت حما ین خدمات بانکینو يو ابزارهاا ه شطور گسترده رو رند و حتی بهب یم شیصادرات به پ ت ی
در گردش در بازارهاي رقابتی امـروز بـه یـک مزیـت      سرمایۀ، زیرا همین رندیگ یم کار از صادرات خود به

  )2011، (پونکت رقابتی پایدار تبدیل شده است.
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وان به نظارت پایـدار و مـداوم   ت یم محور و صادراتیاز مشخصات اصلی یک سیستم تأمین مالی بازار
مین مالی مختلف تأۀ سبدهاي نرخ سود پایین و توسع، بازارهاي مالی تخصیص اعتبارات بانکی، توسعۀ بر

  )2011،؛ پونکت2007، همکاران(لی و  براي صادرکنندگان اشاره کرد.
با توجـه بـه    مدلی است که اوالً، مین مالی صادراتی در سیستم بانکیأیک مکانیزم درست مدیریت ت

، ؛ ریسک اعتباريریسک در این حوزه شاملاي ه هجنب ، یعنی همۀتخصیص اعتبار جامع باشد نوع و حوزة
تجـاري و  اي ه کریس، ریسک نقدینگی ،ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، یسک عملیاتیر

اعتباري بنگاه یا متقاضی را  کرده و براساس آن رتبۀ ینیب شپیبا دقت باالیی  راا ه کسیاسی و سایر ریس
تناسب تحوالت بازار علمی و روز مدیریت ریسک را رصد کند، به اي ه شو روا ه لمد مشخص کند، ثانیاً

فعالیت بانک اي ه یبا نوع، اندازه و پیچیدگ، موقع ارزیابی و مدیریت کند درستی و به هو صنعت ریسک را ب
  .عمل ثابت شده باشد پویایی و پایایی آن در، مالی و اعتباري متناسب باشد و در نهایت روایی مؤسسۀیا 

ایرانی در  ترین مشکالت تولیدکنندگان صادرکنندة هد مهمد یم نتایج یک مدل پژوهش میدانی نشان
بودن فرایند اعتبارسنجی و بر زمان، علمی اعتبارسنجیاي ه منبود مکانیز ة تأمین مالی صادراتی شاملحوز

تسهیالت  عدم ارائۀ، نرخ سود باالي تسهیالت، ها درصد باالي وثایق درخواستی بانک، اعطاي تسهیالت
  )1390،(احمدیان و کریمی اعتباري محدود عنوان کرد.اي ه فبه صادرکنندگان واقعی و سق

نارضایتی ، برگشتی و زندانیان بدهکار بانکیاي ه کچ، افزایش حجم معوقات بانکیر ت هعبارت ساد به
د پایگاه اطالعاتی نبو اعتبارات و ۀمین مالی و توزیع ناعادالنبودن فرایندهاي تأ بخش خصوصی از طوالنی

علمی بوده که ضرورت استفاده اي ه مروز از متقاضیان تسهیالت از نتایج کمبود یا فقدان مکانیز قوي و به
، اقتصـادي اي هـ  یمناسب و متناسب با ویزگـ ، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباري علمیاي ه لاز مد

  ازد.س یم ساختاري، مذهبی و سیاسی را بیش از پیش آشکار، فرهنگی
بـومی  اي ه لایجاد مد ها در و استفاده از آن روز این حوزهاي ه لو مدا ه معالوه بر آن مطالعه مکانیز

ؤثر بوده و بـه  سسات مالی اعتباري مها و مؤ بانک ةواند در حل مسائل امروزت یم متناسب با شرایط داخلی
  اقتصادي کشور کمک نماید. ۀاعتبارات و رشد و توسع تخصیص بهینۀ

زا و همـراه بـا    اسـترس  مین مالی صادراتی به ایجاد یک جوۀ تأد یک مکانیزم جامع علمی در زمیننبو
بلکه به ایجاد انبـوهی   ندهد، ود که نه تنها اعتبارات را به صادرکنندگان واقعی تخصیصش یم رانت منجر

 عنـوان شـوکی کـه    بـه  ) آن را2006که کـه کالزنـر و کلینبـر (    يا هگون ند بهک یم از معوقات بانکی کمک
  ند.ا هواند اثرات منفی بر فضاي کسب و کار واقعی داشته باشد تعریف کردت یم

مین مـالی عادالنـه و   شده یک مدل علمی جهـت تـأ   انجاماي ه شاساس نتایج پژوهطور کلی و بر به
  زیر باشد: گانۀ پنجاي ه یمتناسب با عملکرد واقعی صادرکنندگان بایستی داراي ویژگ

کردن شرایط اقتصـاد کـالن و    یعنی با لحاظ تخصیص اعتبار جامع باشد: وجه به نوع و حوزةالف) با ت 
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اعتباري بنگاه  آن رتبۀ کرده و براساس ینیب شپیریسک را با دقت باال اي ه هجنب حوزة درون بنگاهی همۀ
  )1390یا متقاضی را مشخص کند. ( طالبی و شیرزادي،

عبـارت بهتـر یـک مـدل      بـه  :مـدیریت ریسـک را رصـد کنـد    هاي علمـی و روز   و روشا ه لب) مد
اسـاس شـرایط و   پذیري باالیی برخوردار بوده و بر کانیزمی است که از قابلیت انعطافاعتبارسنجی قوي م

اي هـ  صحذف شـود و یـا شـاخ   ، بهبود یابد ،اعتباري آن تغییر کنداي ه صتغییر و تحوالت محیطی، شاخ
  )2002استاك و واتسن، ؛2006،همکاران (پساران و جدیدي به آن اضافه شود.

ثر در اعتبارسـنجی یـک عامـل مـؤ    اي ه ماینرسی در مکانیز ،برخی از پژوهشگران این حوزه معتقدند
نسبت به تغییـر  هنده د راعتبا مؤسسۀمیلی بانک یا  است. اینرسی بیانگر بیا ه لافزایش احتمال خطاي مد

همراه داشته است. مدیرانی که دچار این پدیده هسـتند   را بهایی ه تاست که در گذشته موفقیایی ه لمد
موفقیت براي آینده قلمداد و در برابر هرگونه تغییـر و تحـول در    مثابۀ نسخۀ موفق گذشته را بهاي ه لمد

  ).2008 ؛ بلتنر،1989 (بانتل و جکسون،. نندک یم مقاومتا ه نآ
مؤسسـۀ  اعتبارسـنجی و ریسـک اعتبـاري، عملکـرد بانـک یـا        زةاینرسی یا ماندگرایی در حو ةپدید

، دیگـر شـده  اي هـ  نسـمت جـایگزی   هد که مانع از حرکت بهد یم ثیر قراراعتباردهنده را تا جایی تحت تأ
ـ      طوري به بنـدي اعتبـاري از    ا تغییـرات روز اعتبارسـنجی و رتبـه   که انتخـاب بهینـه و مناسـب متناسـب ب

، گــوردون و 2010(تــارولو، .ودر یمــ پــیش مؤسســهســتگی کامــل شــده و تــا ورشک اعتباردهنــده ســلب
  )  2000همکاران،

اعتبـارات،   بانکی، عدم توزیع مناسب و عادالنۀاز نتایج مهم اینرسی در اعتبارسنجی، افزایش معوقات 
 .اشـد ب یمـ  سسـات اعتباردهنـده  ؤورشکستگی م اعتبار و نهایتاً ةریسک گیرند ینیب شپیدر ا ه لناتوانی مد

  )2008 بلتنر، ؛2011 ،(وات
م علمـی  کند: یک مکانیز ینیب شپیدرستی  هبه تناسب تحوالت بازار و صنعت ریسک اعتباري را ب ج)

بودن، تغییر و بهبود مداوم بایستی تحوالت بازار و صنعت را نیز در مدل خـود   اعتبارسنجی عالوه بر جامع
  )2010؛ پیتربرگ،1997،(شپرد و پیت. گنجانده باشد

بودن در یک محـیط رقـابتی و پویـا قـرار دارد و هـر روز و       کار امروز عالوه بر جهانیفضاي کسب و 
شاید هر لحظه احتمال وقوع یک اتفاق خوشایند و یا یک وضـعیت بحرانـی در آن وجـود دارد. در چنـین     

سـنجش ریسـک اعتبـاري     بارسنجی زمـانی کـار خـود را در حـوزة    فضاي متالطمی، یک مدل قوي اعت
. تحـوالت بـازار باشـد    ینـی ب شپـی درستی انجام خواهد داد که داراي قدرت تحلیل وضعیت محیطـی و   هب

  ).2013 مورنو و پانا، ؛2005 (پیکولت،
در این حـوزه بـوده اسـت و     ینیب شپیقوي اي ه مخوب از نبود مکانیز بحران مالی جهانی یک نشانۀ

 (پیکولـت، . مـالی و بانکـداري اسـت    ةدر حـوز  نییب شپیاي ه مقوي براي نیاز به وجود مکانیز یک نشانۀ
  )2010،؛ الون و والنسیا1997 ،؛ شپرد و پیت2005
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بازارهـاي   ةفعـال در حـوز  اي هـ  هسسـاتی کـه بـا بنگـا    و مؤا ه کویژه براي بان هوجود چنین ابزاري ب
تحـوالت  ی و صادرکنندگان سروکار دارند ضرورت بیشتري دارد. زیرا در چنین شرایطی بایسـتی  لمللا نبی

عنوان یک شاخص مدنظر قـرار گرفتـه و در    ارهاي متقاضی کاالي صادرکننده بهبازار جهانی و ریسک باز
) عالوه بـر بـازار در یـک صـنعت خـاص نیـز بایسـتی        2011 (بریگو،. گنجانده شود ینیب شپیاي ه لمد

مالی بنگاه و ي اه صخاص صنعت مانند روند رشد صنعت، روند عملکرد بنگاه در صنعت، شاخاي ه لتحلی
صـنعت مـورد ارزیـابی قـرار      مالی) و تغییر و تحوالت آیندةاي ه ت(مانند فروش، سودآوري و نسب صنعت

  اعتبارسنجی گنجانده شود.اي ه لگرفته و در مد
و اعتباري متناسب باشـد: یـک فراینـد     یمال مؤسسۀفعالیت بانک یا اي ه ید) با نوع، اندازه و پیچیدگ

سک کرده و مکـانیزم ارزیـابی آن   خود ریاي ه تو ظرفیا ه ییستی متناسب به توانایعلمی اعتبارسنجی با
) 2011 ،همکـاران (جـاراو و  . گاه خارج از اندازه و توان مـالی خـود حرکـت نکنـد     باشد که هیچي ا هگون به
د را در خود گنجانده باش مؤسسهمالی اي ه تعبارت بهتر یک مدل اعتبارسنجی بایستی همواره محدودی به

سسات اعتباري کوچک نمود بیشتري دارد ویژه در مورد مؤ هاساس تخصیص اعتبار دهد. این موضوع بو بر
سیس پوشش اولیۀ تأاي ه لسسات مذکور در سادالیل ورشکستگی تعداد زیادي از مؤترین  و یکی از مهم

. انـد  برابر سرمایه خـود را پوشـش داده   باالتر از توان خود بوده تا جایی که در مواردي تا چنداي ه کریس
  )2003(انگ و پیزسی،

نجی بایسـتی  یک مدل و فرایند قوي اعتبارسـ  ه) روایی، پایایی و پویایی آن در عمل ثابت شده باشد:
اعتباري مورد بررسی در مدل اي ه صعبارت بهتر شاخ عالوه بر خصوصیات ذکرشده داراي روایی باشد. به

بیشتر اي ه یروز نتایج و خروج صنعت و محیط باشد و در نتیجه روزبهروز بازار،  واقعی و براساس تحوالت
عالوه بر آن مدل اعتبارسنجی بایستی پایا باشد یعنـی   )2011 ،همکاران(آدریان و . با واقعیت همراه باشد

شـته  و اطالعات ورودي در شرایط مختلف نتایج یکسان و نزدیک بـه هـم دا  ا ه هداد ازي ا هاینکه مجموع
از زمان بتـوان   اي یعنی در لحظه ،باشد و یا با تغییر کاربر، نتایج تغییر نکند و اینکه مدل بایستی پویا باشد

عبـارت   را حذف کرد. بـه ایی ه صرا تغییر داد و یا شاخایی ه صجدید به آن اضافه کرد، شاخاي ه صشاخ
  )2012 ،همکارانارایا و (آچ. پذیري همراه با دقت باالیی برخوردار باشد بهتر از انعطاف

بـاالي چـین برخـورداري از سیسـتم تـأمین مـالی        ترین دالیل نرخ رشد عنوان نمونه یکی از مهم به
 نرخ بهره واست که ي ا هگون ة صادرات بهمین مالی این کشور در حوزمکانیزم تأ. محور عنوان شده استبازار

در چین در  صادراتی تولید، بودن نرخ بهره دلیل پایین به ،دیگر عبارت به. تسهیالت بانکی نزدیک به صفر است
وان ت یم محور و صادراتیاز مشخصات اصلی یک سیستم تأمین مالی بازار واحد اقتصادي مقرون به صرفه

نـرخ سـود پـایین و توسـعۀ     ، بازارهاي مـالی  م بر تخصیص اعتبارات بانکی، توسعۀبه نظارت پایدار و مداو
  )2011 ،؛ پونکت2010(تارولو،  براي صادرکنندگان اشاره کرد.مین مالی سبدهاي مختلف تأ
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   صادرکنندهاي ه هپیش روي بنگااي ه کمدیریت ریس .2.2.2
و  یاسـ یس يهـا  سکیورد، وجود رآ یصادرکنندگان را فراهم م یکه همواره موجبات نگران یاز عوامل یکی

وصـول وجـه    عـدم  ها موجـب  سکیر نیک از ایباشد، چراکه تحقق هر یها م در روند صادرات آن يتجار
ـ خر ردد. عدم وصول بموقع مطالبات ازگ یم ها آن يسوکاال و خدمات صادره از در اغلـب   یداران خـارج ی

بـه   یتعهـدات مـال   يفـا یدر ا يو یباعث ناتوان جهیو در نت داده قرار یمال ياوقات صادرکننده را در تنگنا
  ردد.گ یم شانیاکامل  یورشکستگمنجر به  اوقات یو گاه یدهندگان داخلاعتبار

  :اند از سیاسی عبارتاي ه کریساي ه هترین جنب برخی از مهم
  دار.یدر کشور خر يو ارز یواردات يها تیمربوط به محدود يها استیاعمال س .1
 .ا حالت جنگیبروز جنگ  .2
موفـق بـه   جه آن صادرکننده یکه در نت ينحو هدار بیبا کشور خر یاسیا قطع روابط سیشدن روابط  رهیت .3

 د نشود.یافت مطالبات خود در سررسیدر
 شدن مطالبات صادرکنندگان شود.دودکه موجب مس ياقتصاد يها استیاعمال س .4
افـت  یکه صـادرکننده موفـق بـه در    ينحو ها مصادره اموال بیشدن  یدار بر اثر ملیت از خریسلب مالک .5

 .مطالبات خود نشود
ره صـندوق موجـب   یت مدئیص هیدار که به تشخیو خرار صادرکننده یطه اختیر عوامل خارج از حیسا .6

  عدم وصول مطالبات صادر کننده شود.
  وان به موارد زیر اشاره کرد:ت یم تجارياي ه کریساي ه هترین جنب مهم همچنین از

  .ا توقفیا اعسار ی یل ورشکستگیدل دار بهیخر یمال ییعدم توانا .1
 شده. انجاما خدمت یشده صادر يدار از قبول کاالیاستنکاف خر .2
 )1998 ،همکاران؛ کانسون و 1994. (ساندرسون،د مقرریا خدمت در سررسیکاال  يعدم پرداخت بها .3

اي ه صکوچک، متوسط و بزرگ نیز عالوه بر وجوه اشتراکی هرکدام شاخاي ه تاز لحاظ اندازه، شرک
  ریسکی و اعتباري خاص خود را دارند.

کـه خـود یـک شـاخص     نـد  ک یم ت را مشخصجهت صنع ازیکا ه تنوع محصوالت و خدمات شرک
هر گـروه کـاالیی و یـا خـدماتی نیـاز بـه       ۀ تحوالت بازار در زمین ینیب شپیدیگر  اعتباري است و ازطرف

  )2011 ،همکاران؛ آلبانس و 2013 ،همکاران(الندیر و . خاص خود دارداي ه صشاخ
داراي مشخصـات خـاص   ا هـ  هخدمات فنی و مهندسی و پـروژ  ةدر حوز عالوه بر آن مدیریت ریسک

ی اجرایی شوند، نـوع قراردادهـاي منعقدشـده، ابـزار     لمللا نبی در عرصۀا ه هویژه اگر این پروژ هخود است. ب
ـ  ا،ه هپرداخت، میزان پیشرفت پروژ  ۀزمان اجراي پروژه، زمان شروع و اتمام پروژه، وضعیت ثبات در منطق

(بلیکـی و   .. بایستی با دقت خاصـی مـدیریت شـود   ..اجراي پروژه، وضعیت اعتباري طرف قرارداد پروژه و
  )2002 استوور، ؛2002 روتکوواسی،
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 ةننـد ک نطرف این متغیـر تعیـی   است. ازیک ثر در سنجش ریسکیز یک عامل مؤنا ه هاستراتژي بنگا
اي هـ  تصـادرکننده، شـرک  اي هـ  تفعال در بازار داخـل، شـرک  اي ه تجغرافیایی فعالیت است. شرک حوزة

ی خـاص خـود دارنـد و    ریسـک اي ه صجهانی هرکدام شاخاي ه هگذاران خارجی و بنگا مایهچندملیتی، سر
  )2003. (گوان و ومولر،مدیریت ریسک در همین حوزه واقع استاي ه هترین جنب یکی از پیچیده

 از یکـ یموجـود در ایـن فضـاي رقـابتی     اي ه کورود به بازارهاي جهانی و ریساي ه هویی با شیآشنا
ست که از آن جهت غلبه بر عدم ا از بازارها يشتریبه سهم ب یابیدر دستها  بنگاهت یمهم موفق ياه هلفؤم

فـا  یا يدینقش کل يموفق تجاراي ه يریگ مینند و در تصمک یط ناشناخته استفاده میاز مح ینان ناشیاطم
از بازارهـا از  هـاي موجـود و احتمـالی در بسـیاري      اما در فضاي بازارهاي جهانی مدیریت ریسک .ندک یم

 و توسـعۀ  لملـل ا ندر جهت تسهیل تجارت بـی  به همین منظور وتنهایی خارج است.  هها ب خود بنگاه ةعهد
نـد  ا هدولتی یا با حمایت دولت هستند را ایجاد نمود مؤسسات خاصی که عموماً ،صادرات بسیاري کشورها

  ود.ش یم ها با عنوان مؤسسات اعتبار صادراتی یاد که از آن
ـ     طور سنتی به به 1تضمین اعتبارات صادراتی سساتمؤ بـراي از  ا هـ  تعنوان یـک ابـزار در دسـت دول

. ودش یم ظرفیت اقتصاد در نفوذ به بازارهاي خارجی دیده هاي ملی در کسب و کار صادرات و بهبود بنگاه
اي هـ  هاول در انگلستان با هدف تضمین صادرات بـه بازارهـایی کـه توسـط بیمـ      ۀمؤسس 1919در سال 

صـادراتی همچنـین   تضـمین اعتبـارات    سسـات مؤ سیس شـد. تأ رفتگ ینم خصوصی تحت پوشش قرار
خصوصـی  اي هـ  هبیمـ  ینـد کـه  آ یم حساب اي به تجاري حل پوشش خطرات سیاسی و عنوان آخرین راه به

صادرات (کانـادا)، کوفـاس   ۀ وان به توسعت یم از مشهورترین این مؤسساتها نیستند.  حاضر به پوشش آن
(فرانسه)، اویلرهرمس (آلمان)، ساچه (ایتالیا)، گروه تضمین اعتبارات صـادرات (انگلـیس) و اگـزیم بانـک     

است کـه   "صندوق ضمانت صادرات ایران"اعتبار صادراتی رسمی ایران نیز  ره نمود. مؤسسۀمریکا) اشا(ا
اي هـ  ت. در بررسـی ایـن مؤسسـات، بایـد شـرک     مایدن یم فعالیت زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت

. وابسته به بانک جهانی را نیز در نظر گرفت "چندجانبهذاري گ هتضمین سرمای مؤسسۀ"چندجانبه ازجمله 
به همکاري مشترك  "(برن) ذاري گ هگران اعتبار و سرمای ی بیمهلمللا نبی اتحادیۀ"اغلب این مؤسسات در 

از قصور معمولی مشتري خارجی ، راا ه کمؤسسات دامنه وسیعی از ریس ردازند. اینپ یم و تبادل اطالعات
 معمـوالً ا ه کیرد. این ریسگ یم بردر گرفته تا ایجاد سپر دفاعی در مقابل کسادي اقتصادي کشور خارجی

ـ  بنـدي  ن و ریسـک تجـاري در سـطح خـرد طبقـه     ریسک کشوري در سطح کالۀ به دو دست وند. شـ  یم
رتبـه بنـدي کشـورها، متوسـط ریسـک قصـور در پرداخـت        «ند: ک یم عنوان) 2002که کوفاس ( گونه آن

هد تعهدات مالی یک شرکت تـا چـه   د یم ند و نشانک ییري مگ هدر یک کشور مشخص را اندازا ه تشرک
. بنـابراین  »انـداز سیاسـی و مـالی کشـور متبـوع وي قـرار دارد       دازه تحت تأثیر تجارت محلـی و چشـم  ان

                                                        
1. export credit agencies (ECAs) 
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هستند، ا ه تاعتباري و قصور در پرداخت دول ه تنها مانند یک بانک نگران رتبۀنمؤسسات اعتبار صادراتی 
ود و شـ  یم سهام) که از محیط تجاري محلی ناشیذاري گ هدیگري (مانند سرمایاي ه کبلکه با انواع ریس

  کار دارد.سرو آن کشور بگذارداي ه تممکن است اثري بر تعهدات مالی شرک
ـ  يا همالی و سرمای تقویت بنیۀ اعتبـار   ۀبیمـ  ۀمؤسسـ عنـوان تنهـا    هصندوق ضمانت صادرات ایران ب

و تضمینی و همچنـین تغییـر در   ي ا هبیماي ه تصادراتی در ایران و همچنین گسترش محصوالت و فعالی
پـیش روي صـادرکنندگان   اي هـ  کثري در جهت پوشش بهتـر ریسـ  واند گام مؤت یم کارمزد آناي ه خنر

  ها باشد. عملکرد صادراتی آنایرانی و در نتیجه گسترش 

  به جلو در فضاي کسب و کار  پایداري و حرکت رو، ثبات .3.2.2
ـ ذاري گـ  هبخشیدن به کسب و کار و جـذب سـرمای   محیطی که با سرعت  ۀتحریـک رشـد و توسـع    ۀزمین

 ود و ایجاد آن براي کشورهایی که خواهانش یم محیط نهادي امن و آزاد شمرده، اقتصادي را فراهم آورد
بـر دو سـازمان بانـک     محـیط نهـادي امـن و آزاد    براي تحلیل. مبادله هستند الزامی است ۀکاهش هزین

ادبیـات نهـادي    ةعمد. ودش یم هند اشارهد یم جهانی و بنیاد هریتیج که آزادي و امنیت اقتصادي را نشان
عملکـرد   ياي ارتقـا به آزادي فعالیت اقتصادي و امنیت کسب و کار در ایجاد ساختار انگیزشی مناسب بر

اي هـ  یچسـبندگ ، دقوانین دست و پاگیر و زائ، دولت لذا نهادهایی مانند اندازة. اقتصادي توجه داشته است
  .انندد یم اقتصادي و کاهش عملکرد آناي ه تکردن آزادي فعالیم در محدودبازار کار را عاملی مه

اجرایـی  ، توسعه صـادرات  فراینددر  که در حوزه کسب و کار و نحوه اثرگذاري آنایی ه شنتایج پژوه
؛ گـالزر و  2003 ،همکـاران بـراوو و   : (انـد از  یـک فضـاي مـوثر عبـارت    اي ه یویژگ، هدد یم شده نشان
  )2003 ،همکارانکوك و  ؛2004 ،زاروسکی

 قوانین و مقررات مشوق تولید و صادرات.  
 ها براي آیندة بنگاهیزي ر هآرامش در محیط بازار و وجود ظرفیت برنام.  
 بودن تصمیمات کالن نهادهاي حمایتیاطمینان از آینده و رو به جلو.  
 ساختار تأمین مالی مشوق تولید و صادرات.  
 اتکا فضاي اطالعاتی شفاف و قابل.  
 تولید و صادراتاي ه تساختار مالیاتی مشوق فعالی.  
 الیگذاران و نهادهاي حمایتی و م فعاالن اقتصادي از دیدگاه سیاست اهمیت زمان براي.  
 هاي مربوط به تولید و صادرات گیري حضور فعاالن اقتصادي در تصمیم.  
 ارزي و اقتصادي خارج از مرزهاي کشور مادر، مالی، تجاري، سیاسیاي ه کپوشش ریس.  
 طور مداوم هتأمین مالی در بخش تولید و صادرات باي ه هکاهش هزین.  
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 متوسط جهت تولید و صادراتکوچک و اي ه هحمایت مالی و اطالعاتی ویژه از بنگا.  
 انحالل ۀاقتصادي از زمان ثبت شرکت تا مرحلاي ه تفعالی ۀکاهش بوروکراسی اداري در زمین.  
 دولتی به فعاالن اقتصادياي ه سسروی جلو از فناوري اطالعات جهت ارائۀ بهینه و رو به ةاستفاد.  
 ومطور مدا هصنعت و بازرگانی ب، ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه.  
 زایی مناسب کمک به فعاالن اقتصادي جهت اشتغال.   
 تولید و صادرات ة) در حوزویژه استرس مالی هبنه استرس (کاهش هرگو.  

ـ  ي ا هگون پایدار و رو به جلو به، یک فضاي کسب و کار با ثبات بخـش  اي هـ  تاست که اهمیـت فعالی
همیشـگی و عادالنـه در فضـاي    خوبی روشن شده و یک نگرش مبتنـی بـر حمایـت     خصوصی در آن به

  )2002( براوون واسترن، .آن حاکم استذاري گ تسیاس
ـ  ، عالوه بر آن محیط کسب و کار بایستی آرامش داشته باشد یعنی تولیدکننده طـور   هصـادرکننده و ب

در هر مرحله فرایند ، کندیزي ر هبنگاه خود برنام ةسال آیند کلی هر فعال اقتصادي بتواند حداقل براي یک
ه باشـد و بدانـد   خـود استرسـی نداشـت    براي تأمین مالی برنامـۀ ، نهاد دولتی و حمایتی مربوطه را بشناسد

  )2002ورمن،  ؛2005 ( تافتن، .خوبی اجرایی خواهد شد خارجی بهاي ه فشده با طرقراردادهاي منعقد
ی محـیط بـازار   یعنی با توجه به شرایط رقابت، فضاي کسب و کار بایستی رو به جلو باشداي ه تسیاس

هر ساله مدت ، ویژه صادرکنندگان در خود گنجانده باشد هاهمیت زمان را براي فعاالن اقتصادي و ب، امروز
صـورت   هاطالعاتی و ارتباطی باي ه ياز فناور، زمان فرایندهاي اداري براي فعاالن اقتصادي کاهش یابد

؛ ورمن و 2004 شارما، ( .دولتی را کاهش دهدنهادهاي اي ه يبرداري کند و همواره موازي کار بهینه بهره
  )2000 وود و روبرتسون، ؛2000همکاران،

آرام و رو به جلو منجر به ایجاد محیطی با نشاط براي صادرکنندگان شـده  ، فضاي کسب و کار پایدار
  )2002 ورمن، ؛2005 (فراندز و نتیو، .خشدب یم ها را ارتقا و عملکرد صادراتی آن

، بـوده  جهت ورود به بازارهاي خـارجی اثرگـذار  ا ه هب و کار بر راهبردهاي بنگاوجود یک فضاي کس
هد و در نتیجه به ارتقا دانش و عملکـرد صـادراتی   د یم ها در بازار را افزایش قدرت رقابت و مانوردهی آن

  )2004 گالزر و آکرمان، ؛2001 ود. ( داس و تنگ،ش یم منجر
 ةصادرکننداي ه هترین دالیل خروج بنگا نگر یکی از مهم تهمتغیر و گذش، مطمئنفضاي کسب و کار نا

عهدات مربوط به جمله ناتوانی در ایفاي تو این امر در موارد بسیاري ازکشورهاي جهان سوم از بازار است 
 ؛ 2002 ،( بـاري  .با کیفیت و با قیمت برابر با رقبا مشاهده شـده اسـت  ، کاالها و خدمات قراردادها و ارائۀ

  )1993 دانیل،
ناآرام ، فرایندياقتصادي ناشی از نگرش سنتی و غیراي ه هیل نوسانات عملکرد صادراتی بنگایکی از دال

  )1995 ؛ بلگی،2003 ( باالبانیس و کاتستیکا، .پایدار فضاي کسب و کار کشور مادر عنوان شده استو نا
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تا انحالل و یري گ لکسب و کار از زمان شک بانک جهانی با توجه به چرخۀ کسب و کار کارگروه ویژة
سـاالنه  ، گوناگون و صرف زمـان در ایـن چرخـه   اي ه هتحمیل هزین، وجود قوانین و مقررات کسب و کار

کمی و عینی در خصوص قوانین مربوط به آغاز یک کسب و کار و طی مراحل دیگر تا تعطیلی ایی ه صشاخ
  :ردندگ یم شرح زیر مطرح گانه به دهاي ه صاین شاخ. دماین یم کشور را تهیه 190آن براي قریب به 

مدت زمان مورد نیـاز و هزینـه صـرف    ، ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل فرایند :. شروع کسب و کار1
  .یردگ یم شده براي آغاز فعالیت را در نظر

انـدازي یـک    تأسیس و راهذ مجوزهاي مورد نیاز الرعایه براي اخ الزم فرایندشامل تمامی  :. اخذ مجوزها2
شـده   فصـر  زمان و هزینـۀ  مدت، تعداد مراحل هندةد نموردي این شاخص نشا کارگاه است که مطالعۀ

  .ز با استاندارد معین هر کشور استبراي دریافت مجوزهاي مورد نیا
دشـواري  ، انعطاف پذیري ساعت کـار ، میزان دشواري استخدام :شاخص استخدام و اخراج نیروي کار .3

  .نجدس یم هزینه استخدام و هزینه اخراج را، خراجا
اي هـ  هزمان و هزین مدت، تعداد مراحل. الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است فرایند :. ثبت مالکیت4

مـوردي فراینـد کامـل خریـد      عنوان مطالعۀ به. ودش یم مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش
  این شاخص است. هندةد نفرد دیگر نشا به و تنقال حق مالکیت آن از یک فرد ساختمان، یک زمین

دقت اطالعـات اعتبـاري و میـزان     ةاین شاخص میزان توانمندي و امکان سنجش گسترد :. اخذ اعتبار5
پوشش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصـی ثبـت و   

ارزیـابی فعـاالن   شـده بـه    ود تا براساس اعتبـار تعیـین  ش یم یا افراد قرار دادها ه ندر اختیار سایر سازما
  .اقتصادي بپردازند

ود که صاحبان سـرمایه تـا چـه    ش یم در این شاخص بررسی :داران) . حمایت از سرمایه گذاران (سهام6
منافع مدیران با ا ه نآ ویژه در معامالتی که در اشند بهب یم اندازه مورد حمایت نهادهاي قانونی و رسمی
، بـودن (افشـا) مبـادالت مـالی     این شاخص میزان علنـی . منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است

  .یردگ یم برگذار را در دار و توان حمایت از سرمایه سهولت شکایت براي سهام، میزان پاسخگویی مدیر
تعیین و پرداخت و کل مالیـات  زمان ، تدفعات پرداخ، این شاخص مأخذ تعلق مالیات: . پرداخت مالیات7

  .ندک یم اقتصادي را ارزیابیاي ه تحسب درصد از سود حاصل از فعالیپرداخت را بر قابل
بنـدي در   تعداد روز براي صـادرات ( از بسـته  تعداد اسناد و ، تعداد امضا، تعداد مراحل: . تجارت فرامرزي8

اسـناد و تعـداد روز   تعـداد  ، عوارض و همچنین تعداد مراحلو ا ه همیزان تعرف، )کارخانه تا خروج از بندر
ـ  ا تحویل محمولـه بـه انبـار کارخانـه    گرفتن کشتی در بندر تبراي واردات (ازپهلو و ا هـ  ه) و میـزان تعرف

اسـتاندارد از راه دریـایی در نظـر     در مطالعۀ موردي صدور و ورود یـک محمولـۀ  . نجدس یم عوارض را
  .ودش یم گرفته
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دادن  شده براي پایان زمان الزم براي دادرسی (روز) و هزینۀ پرداخت، تعداد مرحله :فعالیت . انحالل یک9
  .یردگ یم به یک فعالیت اقتصادي در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار

ـ  زمان و هزینۀ :آوربودن قراردادها . الزام10 اي هـ  یالزم براي اعالم ورشکستگی و چگونگی توزیع دارای
  .یردگ یم برته میان طلبکاران را دررکت ورشکسش

افراد و اشخاص حقیقی  باشد انگیزةر ت ههزینو پرر، ت هپیچیدر، ت لبدیهی است هر قدر این مراحل مشک
بنیـاد  . اقتصادي در فضاي کسب و کـار کمتـر خواهـد شـد    اي ه تو حقوقی براي انجام و گسترش فعالی

با فشـار  ا ه تگرد و طبق این رویکرد دولن یم نهادي محیطبه ذاري گ ههریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمای
از همین روي این بنیاد معیار آزادي . ازندس یم امناقتصادي را ناذاري گ هیا اجبار بیش از حد محیط سرمای

  :ندک یم اقتصادي را در دو بعد روابط خارجی و داخلی کشورها در ده شاخص به قرار زیر دنبال
ـ اداري و قـوانین زا اي هـ  یاین شاخص به میزان آزادي هر کشور از بروکراس :آزادي کسب و کار. 1 د در ئ

  .ردازدپ یم فضاي کسب و کار
که بر واردات کاالهاي خارجی ایی ه هاي شاخص مربوط است به میزان تعرف: . شاخص آزادي و تجارت2

  .مدنظر استي ا هو غیر تعرفي ا هاین شاخص میزان محدودیت تعرف براي محاسبۀ. رددگ یم اعمال
مالیات ابزاري است کـه دولـت بـراي    . این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد :. شاخص آزادي مالی3

. ودش یم از آن متأثرا ه تاقتصادي افراد و شرکاي ه تماید و فعالین یم تأمین مخارج خود از آن استفاده
زان درآمد دولت از و میا ه تشرک ،اه هاحداکثر نرخ مالیات بر بنگ. نظر استدر این شاخص سه متغیر مد

  .)اخلیدرصد از تولید ناخالص دطریق مالیات (
عنـوان یـک متغیـر     در بسیاري از مطالعـات اقتصـادي بـه   میزان مخارج دولت : . شاخص مخارج دولت4

بودن مخـارج دولـت نسـبت بـه     ود و زیـاد ش یم دولت استفاده ةمعیاري براي سنجش انداز وي ا هواسط
  .دولت است ةبودن اندازرت گبزر ةهندد نملی نشادرآمد 

و نـرخ تـورم زیـاد    ا هـ  تدخالت و کنترل دولت در قیمـ ، دو آفت براي بازارهاي اقتصادي :. آزادي پولی5
اسـتفاده از   براي محاسـبۀ ایـن شـاخص بـا    . این دو متغیر است شاخص آزادي پولی دربرگیرندة. است
  .رددگ یم محاسبها ه تو میزان کنترل دولت بر قیم میانگین تورم سه سال گذشتهایی ه لفرمو

قانونی و بوروکراتیک اي ه تدر آن با حداقل محدودیذاري گ هکشوري که سرمای :ذاريگ ه. آزادي سرمای6
  .واند امتیاز مناسبی براي این شاخص به خود اختصاص دهدت یم پذیر باشد امکان

آزادي مؤسسات مـالی   در بخش بانکداري و بیمه و میزانمالکیت و کنترل دولتی  :. آزادي تأمین اعتبار7
  .تعیین امتیاز براي این شاخص است تأمین اعتبار از عوامل مؤثر بر در تعیین نحوة

 افزارها از عوامل مـرتبط  ة وسیع و رایگان از نرمالخصوص استفاد رایت و علی قانون کپی: حقوق مالکیت. 8
  .با کاهش امتیاز در این شاخص است
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  آزادي از رشوه و فساد. 9
این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حـداقل دسـتمزد بـه     براي محاسبۀ :. آزادي بازار نیروي کار10

میزان سختی اخراج کارگر اضـافی و  ، بودن ساعات کار میزان نامناسب، هر کارگر ةمیانگین ارزش افزود
  )1392، همکاران و(طیبی  .رددگ یم وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده

  بنیان  کوچک دانشاي ه هبنگاازي س دتوانمن .4.2.2
طلبـی   رقابت گسترده و تنـوع ، محوري نقش کلیدي مشتري، افزون فضاي کسب و کار جهانییرات روزتغی

شدن و تغییر ساختار رهنمون  سمت کوچک ی را بهلمللا ناقتصادي بیاي ه هبنگا، یلمللا نفضاي بازارهاي بی
  .کوچک و متوسط منجر شده استاي ه هافزون بنگاتوسعۀ روز کرده و به

بازارهاي جهانی معرفی شده و عنوان اصل موفقیت در  همحورانه ب دهۀ اخیر رویکرد یادگیرياز طرفی در 
عنوان اصول موفقیت  همحوري ب دانش بنگاه یادگیرنده و نهایتاً، آن پیدایش مفاهیم یادگیري سازمانی نتیجۀ

  )1996 ،همکارانریبوت و  ؛2006، ی معرفی شده است. ( گاتوم و لوتزلمللا نبی ال در عرصۀفعاي ه هبنگا
ـ اقتصادي  ۀصنایع کوچک و متوسط، رمز توسع ۀتوسععبارت بهتر  به  ویـژه در کشـورهاي    هو رونق ب

اقتصادي کشـورها از طریـق    ۀبرتري صنایع کوچک در توسعدلیل  بوده و این امر به دچار رکود اقتصادي
اي شـغلی و  هـ  تچهار کانالِ کارآفرینی، نوآوري و تغییر فناوري، پویایی صنعت و در نهایت ایجـاد فرصـ  

  .شده استیري گ هعلمی متعددي نتیجاي ه شدر پژوهافزایش درآمد 
معرفی ختار مدیریتی وان در تفاوت سات یم ها را نوآوري آناي ه تعوامل برتري صنایع کوچک و مزی 

را حـذف و در نتیجـه پـذیرش     بـزرگ اي هـ  هساالري تشکیالتی موجـود در سـاختار بنگـا    کرد که دیوان
ـ  ند و نهایتاًک یم با خطر باال را تسهیلاي ه حطر مـرتبط بـا آن در کـانون راهبـرد     اي هـ  تنوآوري و فعالی

کوچـک  اي هـ  هبنگـا  یرد که این امر به ایجـاد یـک مزیـت رقـابتی پایـدار بـراي      گ یم قرارا ه نرقابتی آ
  )  2011، همکارانکامبو و . (خشدب یم ها را ارتقا محور تبدیل شده و عملکرد آن دانش

اي ه هاقتصادي و سایر منابع حاکی از دستیابی بنگا نتشره توسط سازمان همکاري و توسعۀآمارهاي م
کـه در   هـا  بنگاه درصد از این 25در حدود . اشدب یم کوچک به سهم بزرگی از صادرات کشورهاي صنعتی

ـ ا نفعالیت تولیدي مشغول هستند در بازارهاي بی ادرات % از صـ 35% الـی   25ننـد و  ک یمـ  ی فعالیـت لملل
  .عهده دارندتولیدات جهانی را بر

ونـد کـه بـا    ر یم شدن یلمللا نیباي ه يسمت استراتژ بهایی ه ههد بنگاد یم پژوهشی نشاناي ه هیافت
  )2004 ،(آرما .خوردار باشندبر یداخل مناسبی در بازار تیخود از وضعاي ه تدولاي ه تحمای

ماننـد محـدودیت   ایی هـ  تکوچک و متوسط اغلب بـا محـدودی  اي ه ابنگازي س یلمللا نبا این حال بی
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ۀ سـابق ، وجوه نقـد کـم  ، آوردن اعتبار با ارزش دالیلی مانند مشکالت در فراهم به. تأمین مالی مواجه است
باال در تدمین منـابع مـالی بـا مشـکل مواجـه      ۀ مبادل نیافته و هزینۀ بانکی توسعهسیستم ، کافیاعتباري نا

  )1392، همکاران (طیبی و. هستند
طـی  ینـان مح یل به غلبـه بـر عـدم اطم   یعلت تما به، نندک یم قی عنوانی) در تحق2011آرما و آدمیا (

محـور را   دانـش اي هـ  تکجاد شوند. وي شریمحور ا کوچک دانشاي ه هد آمده است که بنگایطی پدیشرا
 شـده در  محاط یاز دانش علم ییباالاي ه شکه داراي ارزایی ه تشرک«کرده است.  ین صورت معرفیبد
  .»اشندب یا مه دنید و فرایتول نۀیزم

شـرکت   15 محـور و  شـرکت دانـش   15شرکت ( 30ن یقی که بیتحق رد )2004( انگیک و یبل، کر
ندهاي یتمرکز بر بازار و همچنین فراا، ه تدات شرکین تولیکه، ب دندیانجام دادند. به این نتیجه رس سنتی)

اي هـ  هفاحشـی وجـود دارد و بنگـا   اي هـ  تتفـاو  سنتیاي ه همحور و بنگا دانشاي ه هشدن بنگا یلمللا نیب
محور در سطح باالتري قـرار داشـته و    پذیري و اتخاذ راهبردهاي تنوع ریسک، بنیان از منظر نوآوري دانش

  )2004(نقل از آرما،. تري را رقم زده است ها رشد فزاینده رد صادراتی آنروند عملک
ـ  اقتصـادي   ۀصنایع کوچک و متوسط، رمز توسع ۀتوسع ویـژه در کشـورهاي دچـار رکـود      هو رونـق ب
اقتصادي کشورها از طریق چهار کانالِ کـارآفرینی،   ۀبرتري صنایع کوچک را در راه توسعاست.  اقتصادي

در اي شـغلی و افـزایش درآمـد    هـ  تنوآوري و تغییر فناوري، پویـایی صـنعت و در نهایـت ایجـاد فرصـ     
  .شده استیري گ هعلمی متعددي نتیجاي ه شپژوه

ـ ا نبی بازارهاي کشورهاي در حال توسعه به عرصۀ کوچک و متوسطاي ه هورود بنگا ـ  لملل ا ی اغلـب ب
سیسـتم  ، کـافی اعتبـاري نا ۀ دلیل سـابق  هآوردن اعتبار با ارزش ب مانند مشکالت در فراهمایی ه تمحدودی

ـ    باال در تأۀ مبادل نیافته و هزینۀ بانکی توسعه اي هـ  تمین منابع مالی مواجه بـوده و تنهـا در صـورت حمای
  دولتی قادر به حضور موفق در این بازارها خواهند بود.

بایسـتی  ا ه تکوچک و متوسط توسط دولاي ه هبنگاازي س یلمللا نموفق در جهت بییزي ر هیک برنام
تشـویقی و عـالوه بـر آن اولویـت بـا      اطالعـاتی و  ، مالی ژي توانمندسازي متناسب در سه حوزةبا استرات

  بنیان همراه باشد. دانشاي ه هبنگا
بـزرگ  اي هـ  تت بـه شـرک  کوچک و متوسط بایستی با یک نگاه متفاوت نسباي ه همین مالی بنگاتأ

  آن گنجانده شود.اي ه لصورت گیرد و مالحظات خاص این حوزه در مد
 ۀآفرینـی بـه توسـع    بنیان در رشد و توسـعۀ اقتصـادي و ارزش   کوچک دانشاي ه هبنگا وضعیت ویژة

هاي کوچک صـادرکننده در بازارهـاي    اساس حضور قدرتمند بنگاهنجر شده که برمین مالی متأاي ه لمد
زیرا حضور در بازارهـاي خـارجی در محـیط رقـابتی و مرگبـار بـازار جهـانی بـا          ردد.گ یم تسریعخارجی 
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ـ  مـالی باعـث   در حـوزة  ها بنگاهاي ه هزیادي همراه است و حل و فصل دغدغاي ه ههزین هـا   ود آنشـ  یم
ن بازارها شناخت بازارهاي خارجی جدید و در نتیجه حضور قدرتمند در ای ،رقابتیاي ه تدنبال ایجاد مزی هب

سیستم تأمین مالی کارا و هدفمنـد در  اي ه یترین ویژگ از مهم، پژوهشی متعدداي ه هاساس یافتبر باشند.
  وان موارد زیر را برشمرد:ت یم کوچک و متوسطاي ه هصادرات بنگا حوزة

  محور بازار و دانش، اعتبارات با دیدگاه صادرات بهینۀتخصیص. 
 کوچک و متوسطاي ه هبررسی سوابق مدیر مالکان بنگا.  
    هـاي   هـا نسـبت بـه بنگـاه     شناسایی تولیدکنندگان کوچک صادرکننده و دادن امتیاز اعتبـاري بیشـتر بـه آن

 .بازرگانی
 شناسایی نوع کاال و خدمات تولیدي صادراتی و نوع صنعت.  
 بنیان.  د آن با وزن دهی به کاالهاي دانشمحاسبه عملکرد صادراتی و رون 
 هاي ورود به بازارهاي خارجی ژيشناسایی استرات.  
 شناسایی کشورهاي هدف صادراتی.  
 در گردش مورد نیاز براي دستیابی به اهداف صادراتی شرکت تشخیص میزان سرمایۀ.  
 بنگاهاي ه یو بدها ه یویژه دارای ههاي مالی بنگاه ب بررسی صورت.  
 ة بنگاه و عدم تأکید بیش از حـد  آینداي ه هخارجی و برناماي ه فبررسی مفاد قراردادهاي منعقده با طر

  .عملکرد بر روند گذشتۀ
 بنیان ة کوچک و دانشصادرکننداي ه هتعیین سقف اعتباري مناسب براي بنگا. 
 شناسایی ریسک خاص بازارهاي هدف و کمک به بنگاه در جهت کاهش ریسک.  
 کوچکاي ه هعدم توجه بیش از حد به نقدینگی و گردش مالی بنگا. 
  زمان کوتاه هاي صادرکنندة کوچک و تأمین مالی در مدت اعتبار به بنگاه ۀاهمیت زمان در ارائدرك.  
 بنیان کوچک دانشاي ه هنرخ سودهاي ترجیهی براي بنگا.  
 االجرا البیع و اتکا بر قرارداهاي الزم عدم تأکید بر ارائۀ وثایق ملکی سهل.  

 ؛2002 دونیوالـد،  ؛2006 راداتـز،  ؛2007، نوسانات نرخ ارز و کنتـرل آن (لوینـگ و کلینـگ    ینیب شپی
  )2011 پونکت، ؛2010 لیوند، ؛1996 بارولی، ؛2000 لوین و لوایزا،

بنیان بـه ماهیـت ایـن     کوچک دانشاي ه هدولتی از بنگااي ه ناطالعاتی سازمااي ه تکید بر حمایتأ
ـ    ازیکبهتر  عبارت . بهرددگ یمبرا ه هبنگا ـ    هطرف کمبود دانش اقتصـادي و مـالی ب ۀ ویـژه در مراحـل اولی

ا هـ  هگونـه بنگـا   رشد) باعث بروز مشـکالتی بـراي ایـن    تشکیل شرکت (مرحلۀ معرفی و بخشی از مرحلۀ
واننـد بـر روي   ت ینم صنایع کوچک، و اثرگذارننده ک تعلت نبود مراجع حمای که گاهی به نحوي ، بهودش یم
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  .هدد یم ها را افزایش پذیري آن ی اثر بگذارند و همین مسئله آسیبمحیط تغییرات
تحقیقـات   ،کوچک و متوسط در استفاده از بازاریابیاي ه هبزرگ و بنگااي ه تبین شرک دیگر ازطرف 
زیـادي  اي هـ  تاز این دست تفـاو ایی ه تسیس شعبه یا نمایندگی و فعالیتأ، تبلیغات، بازارها مطالعۀ، بازار

تر  خورداري از منابع بیشتر جهت مانوردهی در بازار فعالدلیل بر تر به بزرگاي ه تدر واقع شرک. وجود دارد
ـ  ) نشـان 2000که نتایج مدل ورمـن و همکـاران (  طور نند. همانک یم کوچک عملاي ه هاز بنگا هـد  د یم

ه تحمـل ایـن   کوچک قادر باي ه تهزینه است و شرکویژه جنبۀ رسمی آن پر هب استفاده از تحقیقات بازار
  ها پایین گزارش شده است. نیستند و در نتیجه در بیشتر موارد عملکرد صادراتی آنا ه ههزین

ـ  دنبـال اطالعـاتی   بیشتر بـه ، دلیل منابع کمتر کوچک بهاي ه هبنگا ردنـد کـه بـا هزینـۀ کمتـر      گ یم
اي هـ  راطالعـات بـازا  بـه  ا ه هبراي دستیابی این قبیل بنگاا ه شترین رو دسترسی باشد و یکی از مهم قابل

) 2002که نتایج پژوهش ورمـن (  طوري به. استهنده د  یراهنمایاي ه نخارجی استفاده از اطالعات سازما
اي هـ  رکو چک و متوسط اروپایی بیشتر اطالعات مورد نیـاز خـود در مـورد بـازا    اي ه ههد بنگاد یم نشان

بنگاه بـر   بنابراین اثر اندازة ورند.آ یم دست هب نظیر اتاق بازرگانیهنده د یراهنمایاي ه نخارجی را از سازما
  .انکار است غیرقابل عملکرد صادراتی

ـ اي ه كاستفاده از محر  ا هـ  تتشویقی متنوع و داراي جذابیت باال از موارد مهم دیگري است که دول
، جـوایز صـادراتی   بنیان لحـاظ کننـد.   کوچک و متوسط دانشاي ه هصاردات بنگا بایستی در جهت توسعۀ

وانـد  ت یم دولتی و مواردي از این قبیلاي ه نکاهش در کارمزدهاي سازما، تخفیف در نرخ سود تسهیالت
 کوچـک صـادرکننده  اي هـ  همالی جذاب بـه بنگـا  اي ه قمشو ارائۀ مثبت عمل کند.اي ه كعنوان محر هب
هـا   عملکرد صادراتی آن يباالي رقابتی اثرات مثبتی در ارتقااي ه هواند ضمن پوشش بخشی از هزینت یم

  ) 2011، (پونکت ایفا نماید.

  از ادبیات اقتصاد مقاومتییري گ هنفتی با بهرتوسعۀ صادرات غیراي ه يمدل استراتژ .5.2.2
اقتصـاد مقـاومتی کـه    اي هـ  تاز سیاسـ یـري  گ همهم صادرکنندگان ایرانی و با بهراي ه شبا توجه به چال

 اشدب یم اخلی اقتصاد و در نتیجه رفع موانع داخلی تولید و صادراتداي ه يبهبود وضعیت توانمند دنبال هب
صادرات پایدار و بهبود وضعیت موجود معرفـی   توسعۀاي ه هواژعنوان کلید هوان مدل مفهومی زیر را بت یم

  نمود.
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  مدل استراتژي توسعۀ صادرات غیرنفتی براساس راهبرد اقتصاد مقاومتی .1شکل 

  یري  گ هنتیج
  از راهبرد اقتصاد مقاومتی پرداخت. یري گ هصادرات پایدار با بهر هاي توسعۀ پژوهش حاضر به بررسی راه

ـ   ة حوزاي ه شچال، شرایط رکودي اقتصاد ایرانبه با توجه  اي هـ  هتولید و صـادرات و همچنـین برنام
و مهندسـی   اقتصـاد مقـاومتی و بـازبینی   اي ه تدرست از سیاسیري گ هسد با بهرر یم نظر دولت محترم به

دستیابی ، به جلو محور، توانمندساز و رو یک نگاه دانشحمایتی حوزة تولید و صادرات با اي ه دمجدد راهبر
  باشد. ینیب شپی قابل مدت پایدار در این عرصه حتی در کوتاهبه یک رشد 

 ةایرانـی در چهـار حـوز   اي هـ  همهم صادرات بنگااي ه شمیدانی چالاي ه شپژوهاي ه هبراساس یافت
اي هـ  هسـب و کـار و همچنـین بنگـا    موجود بازارهاي هدف، فضـاي ک اي ه کریس، مین مالی صارداتیأت

  بندي است. دسته بنیان قابل کوچک دانش
هد هر د یم سوي رهبر معظم انقالب نشانشده از اقتصاد مقاومتی ابالغاي ه تسیاس ۀاز طرفی مطالع

کیـد بـر تـوان داخلـی و     بود وضعیت فعلی بـا تأ موارد مورد نظر ایشان بوده و به ءمطروحه جز ةچهار حوز
  کید قرار گرفته است.مورد تأۀ صادرات توسع

 از تجـارب موفـق  یـري  گ هحـوزه و بهـر   بنابراین مطالعه رویکردهاي مهم سایر کشورها در این چهار
بـه جلـو و    موجود و ایجـاد یـک فضـاي کسـب و کـار رو     اي ه فکردن شکاواند موجب تسریع در پرت یم

  محور گردد. صادرات
، علمـی اي ه لاستفاده از مد مین مالی صادراتیتأ در حوزة مدیریت، هدد یم پژوهش نشاناي ه هیافت

مناسـب و  ، طـرف بـه توزیـع عادالنـه     ر جهت تخصیص اعتبارات صـادراتی ازیـک  و کارا د روزآمد، جامع

صادرات  توسعۀ
گیري پایدار به بهره

از راهبرد اقتصاد 
 مقاومتی 

مین مالی مدیریت تأ
 صادراتی

ازي ستوانمند
هاي کوچک و  بنگاه

 بنیان  متوسط دانش

مدیریت 
هاي ریسک

 بهبود فضاي کسب و کار
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منجـر شـده و   ، واند ارتقاي عملکرد صـادراتی را بـه همـراه داشـته باشـد     ت یم محور اعتبارات که صادرات
وزه را گرفتـه و معوقـات بـانکی    حـ  فسادهاي موجود در ایـن  وا ه تدیگر جلوي رشد روزافزون ران طرف از

شدن بخش بزرگی از منابع مالی راکـد در جهـت   واند به آزادت یم هد که این امرد یم متعارف را کاهشغیر
  محور منجر شود. ة بهینه و توسعهاستفاد

درسـتی   هب با درصد خطاي کمی، مین مالی صادراتی بایستی ریسک هر متقاضی رایک مدل علمی تأ
خروجـی نهـایی آن کـاهش     مین مالی صـارداتی واقعـی منجـر شـود و    نموده و همچنین به تأ ینیب شپی

با یک رشد ا ه هعملکرد صادراتی بنگا رکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعۀمشکالت سرمایه در گردش صاد
  اقتصادي کشور باشد. توسعۀاي ه هفزاینده و متناسب با برنام
اداري مربوط بـه شـروع و یـا    اي ه تآن فعالی به جلو که در ب و کار پایدار و رووجود یک فضاي کس

ود و بـر اهمیـت زمـان در    شـ  یمـ  و صادراتی با حـداقل زمـان ممکـن انجـام     یک فعالیت تولیدي خاتمۀ
و  اقتصـادي اي هـ  تاطالعات و فعالی در عرصۀکید دارد همراه با شفافیت ی تألمللا نتجاري بیاي ه تفعالی

  صادرات پایدار منجر شود. واند به توسعۀت یم بخش خصوصی نیزاي ه تفعالی بر توسعۀتأکید 
حـل دیگـر در جهـت     یـک راه  کاهش استرس از فضاي کسب و کار و دستیابی به یک ثبات پایـدار 

واند در جهت بهبود وضعیت موجود و افزایش قدرت رقابتی ت یم ایرانی است کهاي ه هصادرت بنگا توسعۀ
  ثر واقع شود.ؤایرانی در بازارهاي خارجی ماي ه هبنگا

اي هـ  کدلیل ماهیت ناشناخته و عوامل دیگر همواره با درصـدي از ریسـ   ورود به بازارهاي خارجی به
ده و واند یک مانع بزرگ بر سـر راه فعـاالن اقتصـادي بـو    ت یم سیاسی و تجاري همراه است و همین امر

ها و در نتیجه خروج از بازار یا حتی ورشکسـتگی   دراتی آندادن وجوه صا حتی در مواردي منجر به ازدست
با بازارهاي پرریسـکی ماننـد    طرف معموالً ط فعلی که صادرکنندگان ایرانی ازیکویژه در در شرای هب. شود

شـدن مبـالغ زیـادي از وجـوه      غرب به بلوکـه اي ه مدیگر تحری رو هستند و ازطرف هعراق و افغانستان روب
گـر در   بیمـه اي هـ  نسازما ند. تجهیزک یم این موضوع نمود بیشتري پیدا ی منجر شدهصادرکنندگان ایران
ـ اي ه کجهت پوشش ریس اي هـ  کویـژه ریسـ    هپیشروي صادرکنندگان ایرانی در بازارهاي هدف خاص ب

 سیاسی و تجاري و همچنین استفاده از ابزارهایی مانند خطوط اعتباري در این زمینه بسیار اثرگذار بـوده و 
  کوچک منجر شود.اي ه هویژه بنگا هجدید باي ه هواند به افزایش صادرات بنگات یم

کوچک و متوسـط  اي ه هموضوع مهم دیگر در این زمینه لزوم بازنگري در راهبردهاي حمایت از بنگا
 بنیان است کـه بـا اسـتفاده از راهبردهـاي نـوآوري و تنـوع       کوچک دانشاي ه هویژه بنگا هصادرکننده و ب

  نقش بسیار مهمی در زمینه افزایش صادرات و ایجاد اشتغال ایفا نماید. واندت یم
ها نیاز به تغییرات راهبردي توانمندسـازي   ساختار شکننده و توان مالی آن، کوچکاي ه هماهیت بنگا

اطالعاتی و تشویقی را نمایان ساخته و تنها در صورت تغییـر در راهبردهـاي حمـایتی    ، مالی ةدر سه حوز
  داشت.توان  میانتظار اثرگذاري مثبت را  با شرایط خاص خود این حوزه



  221              ...   هاي هاي اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر بازنگري در استراتژي کلیدواژه

کوچـک  اي هـ  هبنگـا  جانبـۀ  همـه  اقتصاد مقاومتی تقویـت ازي س همهم پیاد بدون شک یک کلیدواژة
پوشش نیازهاي اطالعاتی بازارهاي صادراتی و همچنین تعریـف  ، مین مالی مناسبأبنیان از طریق ت دانش

  ی است.لمللا نبازارهاي بی در عرصۀا ه هبر افزایش توان رقابتی بنگاثر ؤابزارهاي جدید تشویقی و م
محور ما  تولید صادراتاي ه هگذاران اقتصادي از برنام بدون شک مطالعۀ راهبردهاي حمایتی سیاست 

بسیاري از مشکالت فضـاي کسـب و کـار     ساند که ریشۀر یم را به یک نگرش سنتی و همراه با اینرسی
ترین  یک از کلیدي. جو کردو تحرکی راهبردهاي حمایتی جست ر همین ماندگرایی و بیا بایستی دایران ر

راهبردهاي حمایت از تولید محوري در  دانش کید براز چنین انجماد راهبردي حمایتی تأراهکارهاي خروج 
محوري بدون شک مهندسی مجدد شـرایط موجـود از    دانشیزي ر هدر چنین برنام اشد.ب یم محور صادرات

ـ  ءجـز ، دیدگاه چهار شاخص اصلی و اثرگذار که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفـت  اي هـ  تاولوی
  .ی بازنگري در راهبردهاي فعلی استاساس

اي ه کپوشش ریس، بهبود فضاي کسب و کار، مین مالی صادراتیبازنگري در چهار حوزه، مدیریت تأ
نیان و ایجـاد تغییـرات متناسـب بـا شـرایط روز      ب کوچک دانشاي ه هبازارهاي هدف و توانمندسازي بنگا

  :یلمللا نفضاي بازارهاي رقابتی بی
 ود کـه  ش یم بنیان منجر کوچک دانشاي ه هپذیري صادرکنندگان ایرانی و بنگا به افزایش قدرت رقابت

  عملکرد صادراتی و افزایش ذخایر ارزي کشور همراه خواهد بود. عۀبا توس نهایتاً
 کـرده   ش نـرخ بیکـاري نیروهـاي جـوان تحصـیل     کشور از شرایط رکودي وکاه اثرات مثبتی در خروج

  خواهد داشت.
   شرایط ایران را براي پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار مساعد و قدرت تسخیر بازارهاي خـارجی

  ند.ک یم ها تسهیل پذیري محصوالت آن دلیل رقابت هب را ایرانیاي ه هتوسط بنگا
 پسـته ، محصوالت ایرانی داراي مزیت صـادراتی ماننـد فـرش    باالیی در ارائۀکوچک توان اي ه هبنگا ،

  .خواهند داشت زعفران و ...به بازارهاي بزرگ جهانی
 ردد:گ یم پژوهش حاضر پیشنهادات زیر مطرحاي ه هبا توجه به یافت  
 تسـهیالت  در جهـت ارائـۀ   ایی هـ  لمین مالی صادراتی و طراحـی مـد  تأاي ه ملزوم بازنگري در مکانیز

واقعی و با برنامـه و همچنـین افـزایش     صادرکنندةاي ه هقیمت و با شرایط آسان به بنگا صادراتی ارزان
   .ها درصد منابع تسهیالت صادراتی بانک

 ـ  شرایط فضاي کسب و کار و حرکت به لزوم بهبود اداري مربـوط بـه   اي هـ  تسمت کاهش زمان فعالی
   .موجود در فضاي کسب و کاراي ه سهش استرتولید و صادرات و همچنین کااي ه هبرنام

 ویژه بازارهـاي کشـورهاي    هسیاسی و تجاري بازارهاي هدف صادراتی باي ه کلزوم بازنگري در پوشش ریس
    .صادرات ایران ۀو تضمینی صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعي ا ههمسایه و افزایش ظرفیت بیم
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 ةبنیان و توانمندسازي در سه حوز کوچک و متوسط دانشاي ه هبنگا توسعۀاي ه هلزوم بازنگري در برنام 
پـذیري   که قـدرت رقابـت   نحوي مذکور بهاي ه ااطالعاتی و تشویقی متناسب با شرایط خاص بنگ، مالی

  ی ارتقا بخشد.لمللا نها را در بازارهاي بی آن

  منابع  
، »صـادرات پایـدار   حمـایتی در توسـعۀ  جایگاه نهادهاي « .)1390( و بهروز کریمی ،احمدیان، علی اشرف

  نفتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي تبریز.ۀ صادرات غیرهجدهمین همایش ملی توسع
مدیریت تامین مالی صادراتی؛ عـاملی اسـتراتژیک در   . «)1391رضا معطوفی (علیو  ،احمدیان، علی اشرف

مین مـالی در ایـران، دانشـگاه    عۀ نظام تـأ پنجمین کنفرانس توس، »محور جهت توسعۀ تولید صادرات
   .صنعتی شریف

 توسـعۀ جایگاه فضاي کسب و کار بـا ثبـات در   « .)1392و عیسی ذوقی خبوشان ( ،احمدیان، علی اشرف
، نـوزدهمین همـایش ملـی توسـعۀ صـادرات      »صادرکنندگان ایرانی پایدار؛ براساس مطالعۀ صادرات

  و کشاورزي تبریز.نفتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن غیر
ترین موانـع گسـترش و تولیـد صـادرات فـرش تـرکمن کـدام         مهم). «1392و حسن حسینی ( ،جعفري، فاطمه

  ، نوزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي تبریز.»است
 ، چـاپ اول، تهـران،  ري و مـدیریت گیري ریسـک اعتبـا   اندازه)، 1390و نازنین شیرزادي ( ،طالبی، محمد

  .  سازمان مطالعه و دووین کتب علوم انسانی (سمت)
هـاي کوچـک و    تجارت بنگاه بهبود فضاي کسب و کار و توسعۀ« ).1392، و همکاران (کمیلسیدطیبی، 

نـوزدهمین همـایش ملـی    ، »هایی براي اقتصاد ایـران  درسـ  بمتوسط در کشورهاي آسیایی منتخ
  نفتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي تبریز.غیرتوسعۀ صادرات 
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  1»میروز وارد جهان فردا شوید يها م با روشیوانت یما نم«
  *ین طهماسبیام

  دهیچک
ع یقـرار دارنـد. وقـا    یطـ یرات محییـ د تغیر شـد یثتحت تـأ  بدون استثنا یاجتماع يها نظام ۀیامروزه کل

 ياهـ  هعرصـ  ۀیفعال را در کل يها ، سازمانيو فناور یعلم يها شرفتیو پ ی، اجتماعي، اقتصادیاسیس
 يوانند بـرا ت یگر نمیاست که مسئوالن د يا هگون ر و تحوالت بهیین تغیازد. روند اس یثر مگوناگون متأ

 يراهنمـا  لزومـاً  گذشـته  رنـد. تجربـۀ  یبگ یم قطعیات گذشته تصمیاساس تجربن اهداف کشور برییتع
و اسـتفاده از منـابع    يا هکتابخانـ  یده بـا بررسـ  یردگ  ین مقاله سعیاست. لذا در ینده نیآ يبرا یمطمئن

 يها استیبا س یآن جهت همراه یزان آمادگیو م یرانیا جامعۀ یط فعلیبه شرا یاجمال ینگاه ینترنتیا
ن یـ ا ین بررسـ یـ ا يریگ هجی. نتشودپرداخته  یاقتصاد مقاومت يها استیجمله سکالن و ضرور کشور از

ش احتمـال  یافـزا  يدر کشـور، بـرا   يا هتوسع ک برنامۀیمؤثر بر  ياه همؤلف ۀگرفتن هماست که درنظر
ـ   يریاپـذ ن نمنجر به صدمات جبـرا  یروند فعل ، چراکه ادامۀاست يضرور ت آنیموفق نظـام و   ۀبـه بدن

 جامعه خواهد شد.

 يت جهادیریجامعه، فرهنگ، برنامه، مد :ها واژهکلید

  مقدمه
و گسـترش عـدالت    یاجتماع يمبارزه با فقر و نابرابر یدر قانون اساس یاسالم يجمهور شدة هدف اعالم

و  یطراحـ  یو اجتمـاع  ي، اقتصـاد یاسیس ياه هاست و در طول دوران پس از انقالب تمام برنام یاجتماع
ـ یدر زم ییها تیر موفقیاخ در چند دهۀ ند، هرچندا هاجرا درآمد ن منظور به مرحلۀین شده به ایتدو ـ ا ۀن ن ی

کـه امـروزه فقـر و     ينحو . بهانده استم  یباق يادیدن به وضع مطلوب راه زیاما تا رس ،دست آمده هدف به
ـ ز ياه هاست و باعث بروز خدش یو اجتماع یاسی، سياقتصاد يها از چالش یکیدر کشور  ينابرابر  يادی

  به بدنه و بطن جامعه شده است.
ثر بر آن، اتخاذ مستلزم شناخت عوامل مؤ یکشور و گسترش عدالت اجتماع توسعۀ يبرا يا ههر برنام
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  سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختیاري، مدیریت حراست  *

(Email: amin.tahmaseb@yahoo.com)  
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ـ ز ایمآ تیموفق يآن و اجرا یرات منفیثمقابله با تأ يمناسب برا ياه هها و برنام استیس ا و هـ  تاسـ ین سی
ـ ر هگر در برنامن هانبج ههم ي) اما فقدان راهبردها7(.ا بوده استه هبرنام ن یکـالن کشـور و تـدو    ياهـ  يزی
ط یو شـرا  يفـزار ا تسـخ  يهـا  گـرفتن ضـرورت  ات گذشته و بـدون درنظر یاساس تجرببر ا صرفاًه هبرنام

ـ ان اخیدر سـال  یو خطا صدمات فراوان یسعة ویها با ش آن يجامعه و اجرا یو اجتماع ي، اقتصادیاسیس ر ی
  به کشور وارد نموده است.

کـردن اقتصـاد کشـور بـا اعـالم       ورت مقـاوم بحث ضـر  يت مقام معظم رهبریر با درایان اخیدر سال
نه مطرح شده است. اما آنچـه  ین زمیدر ا يادیز يها د و گفتمانیمطرح گرد یاقتصاد مقاومت يها استیس

رد یا قرار بگه يزیر هتمام برنام د مورد توجه قرار گرفته و سرلوحۀیت است و بایحائز اهم ان نکتۀین میدر ا
ش بـه حـق   یکه در اول پوستر هما گونه شات خود همانیفرماشان در یاست. ا يتوجه به عمق کالم رهبر

ن، صاحبان فکـر  ... مسئوالارائه بشود یاز اقتصاد مقاومت یر درستید تصویبا«ند: یرماف یآورده شده است م
بشـود تـا    يازسـ  نارائه بدهند و گفتمـا  ین حرکت بزرگ و عمومیاز ا یر درستیتصو یستیو دلسوزان، با

  .»خواهد شد ین صورت کار عملیاشند و بخواهند، در امعتقد ب ،مردم بدانند
اصول اقتصاد  يکشور بر مبنا ياقتصاد يساختارها يد بنایست که تجدیده نیپوش یگر بر کسیامروزه د

و  ياقتصادمان را چنان بازساز يربناها و ساختارهایز یعنیر است است. یاپذن بک ضرورت اجتنای یمقاومت
م یا همواجه شد ياستکبار ۀجامع ظالمانۀ يها میهمچون زمان حال که با تحر یمواقعم که در ینمای يزیر یپ

  م.یان شاهد نباشم هجامع یو اجتماع یاسی، سيمختلف اقتصاد ياه هیب را در الین آسیکمتر
 يهـا  ازها و ضرورتیژوهانه به نپ  هندیبا نگاه آ یاصول اقتصاد مقاومت يج و اجراین، تروی، تدویطراح

ـ  نمقاله و بدون انجام کار در عالم واقع امکا ينار و نوشتن تعداد محدودیسم يبا برگزار جامعه صرفاً ر یذپ
هاسـت در   کـه سـال   یـی راگ فج فرهنـگ مصـر  یبـا تـرو   یج همزمان فرهنگ اقتصاد مقاومتیست. تروین

 یـی راگ ففرهنگ مصرنکه یست. در واقع با توجه به ایر نیذپ نمختلف جامعه ما رسوخ کرده امکا ياه هیال
خـود را بـه فرهنـگ     يو زودگذر جا یمقطع يها تینه شده است با فعالیما نهاد است که در جامعۀه هده

هـا طـول    که سال گونه دت دارد. همانم یو طوالن يوزر هاز به کار شبانینخواهد داد، بلکه ن یاقتصاد مقاومت
ل بـه  یرا و متماگ فمصر ییخودش را به فرهنگ روستا يمولد در جامعه ما جا یید تا فرهنگ روستایکش

را از  ين فرهنـگ غلـط اسـتعمار   یکه بخواهد ا یاستیمهاجرت به شهرها بدهد، در حال حاضر هم هر س
کمتر از  طول نکشد قطعاً يشتریب يها ن کند اگر سالیگزیر جات یپاك و با فرهنگ متعال جامعۀ ياه هیال

  اشت.ت نخواهد دیموفق  نز امکایآن ن
 حـال حاضـر جامعـۀ    یط اجتماعیشرا یصورت خالصه به بررس ن است بهیبر ا ین مقاله سعیلذا در ا

ة ن جامعه (که بـه فرمـود  یا یزان آمادگین میموجود و همچن يرگذار بر آن و باورهایتاث ياه ه، مؤلفیرانیا
 ياهـ  هبـا برنامـ   یهمراهـ  يشود) بـرا  یعمل ید بداند و معتقد باشد و بخواهد تا اقتصاد مقاومتیبا يرهبر
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ـ عنـوان   بـه  یاقتصاد مقـاومت  يها استیجمله ساز يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیکالن س کـه   یک ضـرورت ی
 م. یم بپردازیر به فکر آن افتادیهرچند د

  يزیر هرات و برنامییتغ
، یاسـ یع سیوقا قرار دارند. یطیرات محیید تغیر شدیثأبدون استثنا تحت ت یاجتماع يها نظام ۀیامروزه کل

 يهـا  تیا و فعاله هعرص ۀیفعال را در کل يها ، سازمانيو فناور یعلم يها شرفتیو پ ی، اجتماعياقتصاد
ن ییتع يوانند برات یگر نمیران دیاست که مد يا هگون ر و تحوالت بهیین تغیازد. روند اس یثر مگوناگون متأ

 يبرا یمطمئن يراهنما اًگذشته لزوم رند. تجربۀیبگ یم قطعیات گذشته تصمیاساس تجرباهداف سازمان بر
 ةندیآ يکردهای، رویژوهپ هندیبر اصول آ یجامع مبتنیزي ر هاز برنام يرید با مددگیران بایست و مدینده نیآ

  )8نده باشد.(یط آیت و شرایند که متناسب با موقعیم نمایتنظ ينحو خود را به يکار نۀیزم
د، یـ ط عصـر جد یبا شـرا  یی، همسويامروز يایدر دن يماندگار ۀک، الزمیاستراتژیزي ر هاز نظر برنام

رفتن ین کار مجبـور بـه پـذ   یا ياشد. براب ینو م ياه تافتن فرصیکردن و  عمل یجهانفکرکردن،  یجهان
ـ  نر و تحـوالت امکـا  ییت تغیریم. مدیرامون هستیط پیر و تحوالت محییتغ نکـه بـه   یسـت مگـر ا  یر نیذپ

ـ  يهـا  مـدل  توسعۀ يآگاهانه برا یک تالشیاستراتژ يزیر هبرنامم. یبند باشیپا يزیر هبرنام افـراد و   یذهن
  )11اشد. (ب یدلخواه م ةندینش آیحال و آفر يازس نمنظور دگرگو در آنان به ییجاد همسویا

گـر و بـا   ید يشـان و در روزگـار  یپاها يحمـل و نقـل و مسـافرت از انـرژ     يمردم بـرا  يدر روزگار
ـ و بـا اختـراع موتـور، ن    گذشـت زمـان   ردند و باک یوانات استفاده میان از حیکردن چهارپا یاهل ـ ا يروی ن ی
انجـام   يما برایپرواز، بشر از هواپ يشدن آرزو ها بعد با برآورده کار گرفت و سال اخت خودش را بهس تدس

انجام مسافرت و حمـل و نقـل از    يکس برا چیگر هیکه امروزه د ییاستفاده کرد، تا جا یطوالن يسفرها
از  یگـر کسـ  یمـا د یبـا وجـود هواپ   یطوالن يها مسافرت يبرا یند و حتک یاستفاده نم یمیقد يها روش

  ند.ک ین استفاده نمیماش
زحمت همانند پر يها گر از روشیام خود به نقاط دیرساندن پ يها برا م انسانین در روزگار قدیهمچن

گر مردم یو بعد تلفن و امروزه د یاز تلگراف، پست معمول یردند، مدتک یکوبترها و ... استفاده م يریبکارگ
ـ  یاجتماع ياه هو رسان یارتباط يها ستمیبا وجود س هـم کمتـر اسـتفاده     یآمـده از پسـت معمـول   وجود هب

  نند چه برسد به استفاده از کبوتر و تلگراف و ... .ک یم
ـ  یسـ موفق از بدو تأ يها ز حکومتیاداره کشورها ن ۀنیدر زم ا گذشـت زمـان همـواره از    س تـاکنون ب

دت و بلندمـدت خـود را   مـ  هکوتـا  ياهـ  هردنـد و برنامـ  ک یاستفاده م يکشوردار يبرا یگوناگون يها روش
اجـرا   و به مرحلۀ ین امکانات موجود و در دسترس طراحیط روز جامعه و همچنیا و شراه تیاساس واقعبر

 یاسـ یو س ي، اقتصـاد ی، اجتمـاع یکیتکنولوژ ياه تیگرفتن واقعبدون درنظر يا هوردند. اگر برنامآ یدر م
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 يرا که برا يا هبرنام یطور مثال اگر دولت نخواهد برد. به ییجا شود بدون شک راه به یزمان خودش طراح
 یمشـارکت عمـوم   يط جامعه بـرا ینکه شرایگرفتن اباال دارد را بدون درنظر یاز به مشارکت عمومیاجرا ن

جامعه شکست خواهد خورد و  یاورد، در صورت عدم مشارکت عمومیبۀ اجرا درا نه، به مرحلیفراهم است 
نه طرح ین زمیروشن در ا يها از مصداق یکیآن به هدر خواهد رفت.  يگرفته برا صورت ياه هنیتمام هز

و  یط اجتمـاع ینبـودن شـرا   جامعـه، فـراهم   یاست که با توجه به عدم اقبال عمـوم ه هارانی يهدفمندساز
هدفمند و فقط براساس اصرار و انکار در ریکما و غ مهیبه حالت ن يمجر يهادهان ین عدم هماهنگیهمچن

جـاد شـده نخواهـد    یکه در اقتصاد کشـور ا  ین آشفتگید ایتشد جز یط حاصلین شرایحال اجراست و با ا
اثـرات مثبـت و    أدر جامعـه منشـ   ياقتصاد یکردن اصول علم نهیچند قرار بود با نهادهر ن طرحیداشت. ا

ن سـال نتوانسـته خـودش را در    یهنوز بعد از چند یول ،متعددش شود يها نجات اقتصاد کشور از سرطان
  نه و مثمر ثمر واقع شود. یچه برسد که بخواهد در جامعه نهاد ،نه کندیکشور نهاد یاجرای ياه هدستگا بدنۀ

 يکه از اجـرا  يا هاما حداقل نکت ،میا هنداشتان گذشته کم یا در طول ساله هها و برنام گونه طرح نیاز ا
ن یو تـدو  یط طراحیلشراا عصورت جام اگر به يا هن بود که هر برنامیم ایرفتگ یاد مید یبا ییها ن طرحیچن

 یغ که حتید، اما دریرد به شکست خواهد انجامیجامعه را در نظر نگ یط اجتماعیلخصوص شراا ینشود و عل
  وبند.ک یخورده م رفته و شکست راه ند و همچنان بر طبل هزارانا هز نگرفتیک نکته را نین یمسئوالن هم

نکـه ارکـان   یرگذار و موفق باشد بدون ایثتأ يا راهکاریم که قانون و یم انتظار داشته باشیوانت یما نم 
را فقـط   یاقتصاد مقاومت يها استیم سیوانت ینداشته باشند. ما نم یآن با آن قانون همراه يکالن و مجر

نکـه  یم بـدون ا یشگرف را در جامعـه داشـته باشـ    يریثم و انتظار تأییدر قالب قانون و بخشنامه ابالغ نما
  م.یو با آن همراه کرده باش مؤثر بر آن را احصا ياه همؤلف

در  ینی، زمان و مکان خاص خودش را در اجتماع دارد و عناصر معيزیر هند برنامی، فرایمانند هر تالش
ن عناصر در ید ایرا حداکثر کنند با يا هها بخواهند منافع حاصل از برنام جود دارند که اگر حکومتاجتماع و

نکه متوجـه  یود، اگر شما قبل از اش یه میمهم است که توص یین امر تا جایده شوند. ایخود بوده و د يجا
د، باز یرفته باش يزیر هبرنام فرایندو تا اواسط  شده يزیر هبرنام يک سازمان برایعنوان  جامعه به یعدم آمادگ

 ياریت که در بسسا  ین در حالید. ایآن بساز ادامۀ يایت را مهیرا متوقف کرده و موقع فرایندبهتر است که 
عناصر و جوانب را در نظر  ۀست و همیط آماده نینند که شراک یم يزیر هبرنام یاز موارد در کشور ما در حال

  )4وند. (ش یحاصل از آن مواجه م يامدهاینامناسب و پ يزیر هبرنام فرایندجه با یرند و در نتیگ ینم

  یو اجتماع یجمع ياه هرسان
خودمـان   یو فرهنگ یاسی، سياقتصاد بالقوة ياه هداشت ۀیم کشورمان را از نو و بر پایواهخ یامروزه اگر م

نـد دور  ا هداد يان جـا م هجامع ين دهه قبل در سنگ بنایگانگان از چندیرا که ب یم و فرهنگیکن ينوساز
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ـ گذار و با ریثتأ ياه همؤلف گرفتن همۀظردر دسترس و درن يها تیظرف د با استفاده از همۀیم، بایزیبر ک ی
  ن راه سخت نهاد.یقدم در ا يجهاد ۀیروح

ت رسـاندن  یافته و قابلیگسترش  یاز نظر کم یخوب موجود در کشور که الحق به يها تیاز ظرف یکی
 یو اجتمـاع  یجمع ياه هه فراهم کرده است رسانیاز ثان يکشور در کسر يجا يجا  مختلف را به يها امیپ

اساس اصـول  و بر یبا نگاه به منافع مل يردارب هت و بهریریاشد که در صورت مدب یمتنوع و در دسترس م
  جاد کرد.ینظر باشد اکه مد يا هرا در هر حوز یرات شگرفیثوان تأت یم يگرن هندیآ

ه یکسـو ی یبـا ارتبـاط   کـه عمومـاً   یل ارتبـاط یاز وسـا  يا ه، عبارت است از مجموعیجمع ياه هرسان
مطـرح   یاجتمـاع  ياه هنام رسان ا بهه هگر از رسانید يا هاز مخاطبان هستند. اما امروزه گون یدنبال جمع به

بـه   یجمع ياه هرسان ه دریکسویل ارتباطات از یتبد يه برایاپ  بو ياه يند که با استفاده از تکنولوژا هشد
ـ  هه بهریدوسو یالوگید هسـتند کـه از    یتعامـل اجتمـاع   يبـرا  ییاهـ  هنـد و در واقـع رسـان   ا هکـرد  يردارب

  نند.ک یر استفاده میپذ ار در دسترس و گسترشیبس یارتباط ياه کیتکن
ـ  یبر فرهنگ عموم يرگذاریثا تأه هانواع رسان در مجموع هدف مشترك همۀ  يک جامعـه بـر مبنـا   ی

ـ ان قصـد دارنـد ا  شـ فا در انـواع مختل هـ  هاست. در واقع رسـان ه همالکان آن رسان ياه هخواست  ياهـ  لآ هدی
ـ با ا ییها را به همسو صاحبانشان را به طبقات مختلف جامعه عرضه و آن ـ ن ای ـ ا ترغهـ  لآ هدی نـد.  یب نمای

و  یاسی، سياقتصاد مختلف ياه ها باعث شده تا بنگاه هن رسانیعموم به ا یقدرت نفوذ و سهولت دسترس
ـ  هبه فراخور اهدافشان در جهت بهر یاجتماع ـ و سـودبردن از ا  يردارب  يهـا  يذارگـ  هین امکانـات سـرما  ی
  انجام دهند. یهنگفت

اهـداف و   شـبرد یپ يبـرا  یاسیس ياه هغ محصوالت و خدماتشان، بنگایتبل يبرا ياقتصاد ياه هبنگا
در جهـت ارائـه و    یاجتمـاع  ياهـ  همختلف و بنگـا  ياه هشان در حوزیاه هبرنام شناساندن خودشان و ارائۀ

 یجمعـ  ياه هگر خود از رسانیمورد نظرشان در جامعه و اهداف متنوع د یاجتماع يها کردن ارزش نهینهاد
  نند.ک یم يردارب هبهر یو اجتماع

ـ که ا يانکار رقابلیرات غیثو تأ یو اجتماع یجمع ياه هرداران از رسانب هع بهریبا توجه به حجم وس ن ی
ـ هوشـمندانه از ا  ةاسـتفاد  ،ذارنـد گ یا بر قلب و روح و ذهن و در مجموع بر فرهنگ جامعـه مـ  ه هرسان ن ی
شـده   منبعث یمنف يها کردن ارزش نیگزیجامعه و جا یفعل يها دن با ارزشیبخش یا در جهت تعاله هرسان

ـ  ر اسـت. یاپذن بو اجتنا يخش ضرورب یتعال يها متخاصم با ارزش يها از فرهنگ ـ بـا پخـش    یوقت ک ی
ـ ننـد و  ک یفرزندشان انتخـاب مـ   يال را برایاز مردم نام نقش اول آن سر يادیز ة، عدیال شرقیسر ا بـا  ی

ـ فعال يجوانان برا يتقاضا یجمع ياه هدر رسان یخاص ورزش ک رشتۀیت یبازتاب موفق در آن رشـته  ت ی
دادن  انجـام  يبـرا  یاجتمـاع  ياه هک درخواست ساده در شبکیا با یابد و ی یش میافزا يریطرز چشمگ به
ـ ، بازدیت از قشر خاصیت ساده در جهت حمایک نوع فعالی ـ لیمثبـت م  ياهـ  خدها و پاسـ ی ـ بـه ا  یونی ن ی
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ن آن ابه اهـداف مبـدع   یابیاز دست یرات شگرفیثتأ یار کوتاهیزمان بس ود و در مدتش یدرخواست داده م
ـ یود، چرا ما در جهـت نهاد ش یان میحرکت در جامعه نما و اهـداف و   محـور  عـدالت  يهـا  ارزش يازسـ  هن

ـ م. البته ایا استفاده نکنه هن رسانیر از ایثر و فراگنحو مؤ ز و درشت کشورمان بهیر  ياه هبرنام ـ ن بـه ا ی ن ی
بلکـه منظـور    ،ودش یشبرد اهداف نظام استفاده نمیا در جهت په هن رسانیست که در کشور ما از این یمعن

 يرانحصاریغ ياه هع رسانیار و حجم وسیدر اخت يانحصار ياه هع رسانیوسن است که با توجه به حجم یا
ـ  یجمعـ  ياهـ  هموجود، رسان یاجتماع ياه هجمله رساناستفاده از قابل ـ ا نیب ـ همـراه و   یلملل ـ ی و ...  یا خنث
  اشد.ب یز میار اندك و ناچیبس یفعل يردارب هبهر

ـ  جامعۀ خـودش را بـه   یافکار عموم یینمایلم سیکا با ساخت چند فیمرا االت متحدیا یوقت بـا   یراحت
، یاشغال يها نیاتفاقات سرزم یا با انتشار هوشمندانه و انتخابیند و ک یش همراه ما هرانگ هسلط يها استیس
ک ملت مظلوم و در معرض خطر یعنوان  هب یغرب جامعۀ یرا در انظار افکار عموم یستیونیم غاصب صهیرژ

  م.ینحو احسن استفاده نکن ان بهم هجامع یم در جهت رشد و تعالیت عظیظرفن یچرا ما از ا ،هدد ینشان م
ـ متما يا هم کشورمان را از جامعیما قصد دار یوقت ـ    یـی راگ فل بـه مصـر  ی  ياهـ  هو وابسـته بـه مؤلف

ـ  یطور قطـع نمـ   م بهیسوق ده یداخل يد بر استعدادهایکمولد با تأ يا هسمت جامع به یرداخلیغ م بـا  یوانت
 يگزاف بـرا  ياه هنینار و صرف هزیش و سمیهما يتعداد ير قانون و بخشنامه و برگزارسط نوشتن چند

 یـی راگ فزند) فرهنگ مصریار ناچیها بس استین سیهدف ا محدود (که تعدادشان در مقابل جامعۀ يا هعد
  م.ین کنیگزیک فرهنگ بهتر جایرا با 

ـ  ياستعمار يها استیاز زمان آغاز س ییراگ فداست فرهنگ مصریخ هویطبق آنچه در تار  یدول غرب
ن عمل چنان آهسته و به مرور و مـؤثر  ین شد و ایگزیهدف جا يبه مرور با فرهنگ اقتصاد مولد کشورها

 یهدف، کمتـر کسـ   يکشورها یدن فرهنگ بومیکشالین قرن انجام شد که ضمن به استیدر طول چند
 یعنوان فرهنگ بـوم  ن فرهنگ متخاصم را بهیها ا نسلش شد و در واقع ا هجامع یرات فرهنگییمتوجه تغ

  برده باشند. یآورندگان آن پوجود هو اهداف ب أمنشا، ه هشینکه به ریخود شناختند بدون ا
ـ ین ابزار و سالح در ایتر عنوان مهم د بهیان باین میدر ا یو اجتماع یجمع ياه هرسان کـار   ارزه بـه ن مب

که هر چقدر د کنند. چراین و تولی، تدویاست طراحین سیرا با نگاه به اخود  ياه هگرفته شوند و تمام برنام
 یجمع ياه هکه رسان ین مهم بپردازند در صورتیا يد راهکار و برنامه براین ما به تولادانشمندان و متفکر

  بود.استفاده خواهند  رقابلیر و غیثها بالتأ ن راهکارها نداشته باشند، زحمات آنیبا ا يصدرصد یما همراه
 اطالعاتى، دوران جدیدى را آغاز کرده اسـت. در  ۀگیرى جامع ها و شکل  جهان، با ورود به عصر رسانه

ـ ک یی مـ زنـدگ ا هـ  ه، در عصر رسان نظام نوین جهانى جـزء   یگروهـ اي هـ  هعصـري کـه در آن رسـان   ، مین
هنـد، بـه اشـکال    د یمـ  عنوان اطالعات به مـا انتقـال   بها ه هما هستند. آنچه که رسان یر زندگیناپذ ییجدا

در ایـن میـان    اسـت. ننـده  ک  نتعیـی  فرزنـدان مـا   یشه و احساسات ما و حتی، اندیزندگ ةمختلف در نحو
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شبرد اهداف یپ يبراازي س هنیو زم فرهنگی کشورها ۀدر توسعي ا هکنند نقش تعییني ا هرساناي ه تسیاس
و  ياقتصاد ،فرهنگی ۀمتفاوت ارتباطی، توسعاي ه تبا اتخاذ سیاسا ه هرسان دارند. اه تحکوم ياه هو برنام

ـ ا ه هنند. کارکرد رسانک یم کشورها را تسهیل و تسریع یاسیس ابعـاد   ۀشـک در همـ   یدر عصر ارتباطات، ب
ود کـه  ش یی مافته تلقی توسعهي ا هامروزه جامع ر است.یزندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري انکارناپذ

ـ یمانند درآمد سرانه، توز ياقتصاد همچون اجتماعی واي ه صشاخ ۀبتواند در کنار توسع و  یع ناخالص مل
  .د کندیکأت یاجتماع ییقت عنصر دانایار آموزش و اطالعات و در حقیر بر معینرخ مرگ و م

ـ ع مطلـوب اطالعـات، نقـش ز   ید و توزی، وسایل نوین ارتباط جمعی با توليا هجامع نیچن در در  يادی
جانبـه   همـه  یو ترق یل به تعالیرند و جامعه را در نیگ یم عهده به يو ضرورگوناگون اي ه یبردن آگاهباال

پویـاي اجتمـاعی و ترکیـب آن بـا     اي هـ  تهستند که بـا اتخـاذ سیاسـ   ا ه هنند. حال این رسانک یي ماری
و  يل اعتقـاد یاصـ  يدادن بـه باورهـا  ونـد یتـوازن و پ ی، ختگیوانند عامل آمت یم گرا فرهنگاي ه تسیاس

 ۀجانب همه ۀر جامعه باشند و با گسترش تصریح آفرینندگی و افزایش رشد فرهنگی به توسعبارو ياه تسن
  .افکار شوند ییایکشورها کمک کرده و باعث پو

هستند که نقـش   یاجتماع ين نهادهایتر از مهم یک، یشکل خاص ون بهیزیطور اعم و تلو بها ه هرسان
که عصر اطالعـات   یکنونة جوامع دارند. در دور ياه شو ارز یتماعجو ا یراث فرهنگیدر انتقال م یاساس

اي ه هویش يریکارگخود و ب يا هستند که با کارکردهاه هن رسانین نام گرفته است، اینو ياه يو تکنولوژ
ا و هـ  شن ارزیگزینند که جاک یرا به جوامع وارد م یو اجتماع ین فرهنگینو يالگوهای، رسان د اطالعیجد

ـ عنوان عامالن تغ وند و بهش یم مضر یفرهنگ يالگوها  يو هنجارهـا و الگوهـا  ا هـ  شر و تحـول در ارز یی
فرهنـگ   یو تعـال  شـدن  یجهـان ة در گسـتر  یا نقش مهمه هن، رسانینند. بنابراک یجوامع عمل م یفرهنگ

ـ     یجهان یاز عامالن اصل یکیفا نموده و یا ها ملت ـ عمۀ شـدن فرهنـگ هسـتند. نکت شـدن   یق در جهـان ی
ـ   يظـاهر  يهاست که در الگوها ارها و ارزشجانتقال هن يمعنا به یفرهنگ  وند وشـ  یی مـ فرهنـگ متجل

 يتوجه بـه کارکردهـا   ، نیهان و عامل انتقال فرهنگ هستند. بنابراجفرهنگ در ة عمد اشکال ازا ه هرسان
 ياه هن برنامیح در تدویصح ياه ياستراتژ نیتدو با دیبا و دارد يادیار زیت بسیاهم ، ردر هر کشوا ه هرسان
ز نمود و از یشدن پره یدات جهانیاتخاذ شود که بتوان از تهد يریون، تدابیزیتلو ياه هجمله برناما ازه هرسان

ـ گ هواننـد بـا بهـر   ت یمـ  یل ارتباط جمعیوسا )10.(نقاط قوت آن بهره گرفت ـ یتبل ياز شـگردها  يری و  یغ
کننـد.   را به مخاطبان خود القا ینیو د یمل يها ، تزلزل باورها و ارزشی، نفرت و زشتيهنر يها نشیآفر
  )9.(است یعموم یسانر عو اطال يازس ها، آگاه همهم رسان يف و کارکردهایاز وظا یکیاساس،  نیبرا

 یشک هوبند و فرهنگ قرعک یگوناگون م ياه یشک هما هر روز بر طبل قرع یجمع ياه هرسان یاما وقت
ـ یرا در جامعه تبل ییزماآ تت بخید به کسب ثروت بدون زحمت و در واقع همان بلیو ام نـد، چطـور   ک یغ م

کـه پـر از    یمحور و اقتصـاد مقـاومت  دیسمت فرهنگ اقتصاد تول خود به به وان انتظار داشت جامعه خودت یم
  زحمت است حرکت کند؟
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بودن در الن جامعـه بـه متعهـد   کـ  یو اجتماع ي، اقتصادیاسیکردن تمام ارکان س د ضمن ملزمیما با
مبارزه با  يها استیبا س يصدرصد یواقع یرا به همراه یجمع ياه ه، رسانیمردم و منافع ملبرابر حقوق 

ـ بـا ا  ییصـدا  و هـم  یم و سپس از جامعـه انتظـار همراهـ   یب و ملزم نماییاز ترغس هوابست يها فرهنگ ن ی
  م.یها را داشته باش استیس

  يبانکدار
آن  يو اعتبـار  یپول يها استیس يا ههر جامع يکالن اقتصاد ياه همؤثر بر برنام ياه هگر از مؤلفید یکی

ـ تول ياقتصـاد  يهـا  اسـت یس يامکان اجـرا  ياساس اصول اقتصادجامعه است. در واقع و بر دگرا بـدون  ی
  ست.یر نیذپ نامکا یو بانک یستم پولیس یهمراه

ـ در جهت حما ییاه نب و ابالغ قانویهر روزه شاهد تصو ـ   ،مید در کشـور هسـت  یـ ت از تولی  یامـا وقت
هـم بـر    یونه نظـارت گ چیهد و هد یش میرا افزا یالت بانکیکشور هر روز سود تسه یو پول یستم بانکیس

جز  يریثن تأین قوانیاشد، اب یم یالت پرداختیندارد و فقط به فکر سود و برگشت تسه یالت پرداختیتسه
 ندارند.   یپا دره هکتابخان ياه هن و پرکردن قفسیکردن صفحات کتب قوان اضافه

نه ینهاد يلخصوص در نظام بانکدارا یکه در جامعه و عل يخوار و نزول يکه فرهنگ رباخوار یوقتتا 
سـتم  یس یکردن آن وجود ندارد. وقت نهیو نهاد یشده وجود دارد امکان رواج فرهنگ اقتصاد مولد و مقاومت

امکـان سـوق    ندک یمحور را دنبال مدیاقتصاد تول يها استیمتضاد با س ییندهایخودش فرای و بانک یپول
و اعتبـاري ضـد تولیـدي را     یهاي پول سمت تولید وجود ندارد. پس تا سیاست اي پولی جامعه بهه هسرمای

ثر بر اقتصاد کشور در جهت خالف منافع ملـی اقتصـادي حرکـت    ؤترین نهادهاي م کنیم و مهم دنبال می
 نهادینه و مثمر ثمر واقـع شـود. بـا    هاي اقتصاد مقاومتی در جامعه وان انتظار داشت سیاستت ینند نمک یم

ورت گرفته در بخش تولید و جوابگونبودن این ذاري صگ همدت سرمای توجه به سود کم و بازگشت طوالنی
کننـدگان   هـا بایـد ایـن حـق را بـه دریافـت       پرداختی به بانک ةبازگشت سرمایه، در قبال بهر سود و دورة

جهـت ضـرورت    غـم اشـکاالت شـرعی و قـانونی بـه     ر یتسهیالت بانکی داد که تسهیالت دریافتی را عل
هـاي داللـی و اقتصـادي زیرزمینـی کـه       سمت فعالیت زپرداخت این تسهیالت به بانک، بهجوابگویی و با

  هاي اقتصادي مولد و مقاومتی دارند ببرد. تعارض زیادي با فعالیت
 5ه است. آنجا که در آیۀ یادآوري شد بودن رباخواري در قرآن کریم و دستورات دینی مضر و نکوهیده

  رماید:  ف ینساء خداوند سبحان م سورة
ترین ضربه را به بنیاد جامعه  بزرگ، رباخواري به سبب آنکه مانع گردش سالم اقتصاد در جامعه است«
  )1( .»قوام جامعه است ۀکه اقتصاد، مایازد، چراس یوارد م
 ،اخالل در جامعه و افسـاد در زمـین اسـت    معناي به گري و افساد در امور اقتصادي هرگونه اخالل و 
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و اهداف آفرینش که از طریق  ودش یزیرا اگر اقتصاد در جامعه از میان برود، جامعه از درون دچار فروپاشی م
) وقتـی بـه ایـن    5( .یافتنی خواهد شـد ن تدسترسی و تحقق است دور از دسترس و دس جامعۀ انسانی قابل

ترین ضربه به بنیـاد و   عنوان بزرگ اساسی جمهوري اسالمی رباخواري بهقانون  أترین منش روشنی در مهم
  چطور ما انتظار داریم با فرهنگ رباخواري اقتصاد کشور را قوام ببخشیم؟ ،ودش یقوام جامعه معرفی م

  داریقانون بودجه با درآمد پا
ها به  از اجراي این سیاستاهداف اقتصاد مقاومتی که ما باید قبل  اي مهم در پیشبرده هلفؤیکی دیگر از م

فروشـی نفـت    ي با نوسان زیاد همچـون درآمـد خـام   کشور از درآمدها ۀیازسازي بودجن یفکر آن باشیم، ب
کردن درآمدهاي پایـدار دیگـري انجـام     ۀ کشور باید با جایگزیناست. حذف درآمدهاي نفتی از سبد بودج

ننـد درآمـدهاي   ک یخوبی از آن استفاده مـ  ه کشورهاي پیشرفته بهشود. یکی از این درآمدهاي مطمئن ک
مالیاتی است. اما در حال حاضر درآمدهاي مالیاتی در کشور مـا در حـد بسـیار نـاچیزي در مقابـل آنچـه       

واند باشد است و نظام مالیاتی ما به لحاظ ضعف سـاختاري قـادر بـه دریافـت مالیـات از بسـیاري از       ت یم
کردن آن، درآمـد  صالح نظام مالیاتی کشـور و کارآمـد  با ااشخاص حقیقی و حقوقی نیست. در صورتی که 

کشور کرد و تا حد زیادي از وابسـتگی بودجـه بـه درآمـدهاي      توان نصیب بودجۀ میسرشار و پایداري را 
  ار همچون نفت کم کرد.د ننوسا

بـه   ر از فرستادن ماهوارهت هاصالح نظام مالیاتی کار سخت و غیرممکنی نیست، اینکار هزاران بار ساد
گـذار بـر   تأثیر عنوان یکی از ارکـان مهـم   است. اصالح نظام مالیاتی کشور بهازي اورانیوم س یفضا و یا غن

ي براي اصـالح  ا هاقتصاد مقاومتی فقط اندکی اراده در میان دولتمردان نیاز دارد. واقعیت این است که اراد
 قتصادي در میان دولتمـردان نیسـت و تـا   اي عظیم اه هنظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات واقعی از بنگا

ـ  ـ  ا یزمانی که این نظام اصالح نگردد نباید انتظار داشت جامعه و عل ي کـه مالیـاتش را   ا هلخصـوص جامع
  از دیگري همراهی کند.س هراحتی با فرهنگ اقتصاد مقاومتی و یا هر سیاست هزین هد بهد یم

  یارانه و تعرفه
هاي اقتصاد مقاومتی را همراهی و متأثر از خود کند اصـالح   سیاست واندت یایی که مه هلفؤیکی دیگر از م

ـ   ي موجود در کشور است. اگرچه چندا هي و تعرفا هنظام یاران ا هـ  هسالی است که طرح هدفمندسـازي یاران
ي، ا هها به هـر دلیلـی (اجـراي نـاقص و سـلیق      اما همگان اذعان دارند که این سیاست ،اجرایی شده است

ور براي اجراي مراحـل آن و ... ) نـه تنهـا باعـث اصـالح اقتصـادي       آ ماجرایی مدون و الزا نداشتن برنامۀ
جملـه  اي مختلف جامعه ازه هنظیر در عرص اي کمه یباتث یبلکه باعث افزایش شکاف طبقاتی و ب ،ندا هنشد

هاي اخیر با  تولید کشور وارد نموده است و در سال ةنظام اقتصادي کشور شده و بیشترین فشار را بر پیکر
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اي غیرتولیـدي و داللـی   ه هسمت عرص ا از تولید بهه ههمدستی نظام بانکداري کشور در جهت فرار سرمای
ـ  ند.ا هعمل کرد ا در جهـت کـاهش شـکاف طبقـاتی و رسـاندن      هـ  هدر واقع قرار بود طرح هدفمندي یاران

و اقتصاد کشور را  فقرا کوتاه کندش عمل کند و دست اغنیا را از جیب ا ین واقعا به دست مستحقاه هیاران
بلکـه بـا    ،هدف ایجاد نکـرد  ۀثیر را در جامعأسفانه نه تنها این تأش نجات دهد. اما متا یاز بیماري سرطان

ثیرات منفی بسیاري که در سطح کالن اقتصـادي ایجـاد   باتی در نظام اقتصادي کشور ضمن تأث یایجاد ب
هدفی که قرار بود دستگیرشان شود وارد کرد و فقیر را فقیرتر  ۀبیشترین ضربه را هم به همان جامع ،کرد

آوردن چنین تجـاربی دوبـاره در جهـت اجـراي     چطور انتظار داریم جامعه با یاد ر کرد. پست یغنی را غن و
 ی کشور همراهی کند.با مسئوالن اجرای یک سیاست انقالبی دیگر
ـ   یر منفـی ثر که بجز تأهاي یارانه مانند کشو یکی دیگر از سیاست اي اضـافی در  هـ  هو تحمیـل هزین

ع بـزرگ و در  حمایت از تعدادي از صـنای  داشته، ندارد و نخواهد داشت، نحوةثیر دیگري ناقتصاد کشور تأ
حمایت از  گذاران و مسئوالن کشور به بهانۀ جمله صنعت خودروسازي است. سیاستمنظر انظار عمومی از

اوانی را از صنعت خودروسازي به امیـد روزي کـه ایـن صـنعت     هاي فر تولید داخلی از سالیان دور حمایت
عهـده بگیـرد انجـام     دادن به اقتصاد کشور به ن خارجی خود سهمی مهم را در رونقضمن رقابت با همتایا

بلکـه بـا تولیـد     ،نـد ا هثیري را در رونق واقعـی اقتصـادي جامعـه نداشـت    ترین تأ ند. اما نه تنها کوچکا هداد
هاي باال و غیرعادالنه به خریدارانی که مجبور بـه خریـد از    ها با قیمت و فروش آن یفیتک یخودروهاي ب

ـ  ند. اما با همۀا هاقتصاد کشور چسبید ها هستند همچون زالویی به بدنۀ آن اي هـ  تاین احوال باز هم حمای
ـ     هند! سالد یخود را از دست نم ویژة اي هـ  تهاست که این صنعت مکلف اسـت در قبـال دریافـت حمای

ور و داشتن بازار انحصاري نسبت به افزایش کیفیت محصـوالت خـود و در   آ مي سرساا هتسهیالتی و تعرف
انحصاري حرکت کند. اما در عمـل هـر سـال از    فعالیت در یک بازار رقابتی و غیرشدن براي  نهایت آماده

واضح است و پر استه تود و تنها هنر این صنعت افزایش آسانسوري قیمش یکیفیت تولیداتشان کاسته م
مدیریت و حمایـت شـود در نهایـت     که این صنعت با این روند اگر هزاران سال دیگر هم به همین روش

از سـ  هجاي تولید خودروهاي روز دنیا دیگر قادر به تولید همان مرحوم پیکان هم نخواهد بـود و درشـک   به
  ه را همچنان به دوش بکشد.د نت که جامعه مجبور است جور این صنعت زیاس ا یخواهد شد. این در حال

هـاي طـوالنی شـده اسـت از سـایر       در سـال  ایی که از صنعت خودروسـازي ه تجاي حمای به اما اگر
حمایـت   لخصوص بخش کشاورزي که امنیت غذایی جامعه را برعهده دارد،ا یاي اقتصاد کشور عله هعرص
صاد کشور و بـه تبـع آن در جامعـه ایجـاد     ري در اقتت یر و عینت تتأثیرات بسیار مثب د قطعاًش یگونه م این

مهم در اینجاسـت کـه    ۀترین رکن اقتصاد مقاومتی را بیمه و خودکفا کند. مسئل وانست مهمت یرد و مک یم
نـیم؟  ک یندي نمب تاهمیت اولوی اي مختلف را براساس درجۀه هها، حوز ا و سیاسته هچرا در طراحی برنام

تـر از   صـفت خـودرو واجـب   داشتن صنعت مـریض و زالو  اما قطعاً ،نداریمیم به صنعت خودرو نیاز یوگ ینم
  ی در غذا و دارو نیست.خودکفای
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ثیري در بهبـود  وجودیشـان نـه تنهـا تـأ      ها برخالف فلسـف ه هیند که تعرفب یهمچنین وقتی جامعه م 
ایجـاد و   ند رانتا هاقتصاد جامعه چسبید ۀي که همچون زالو به بدنا هتولیدات داخلی ندارند و فقط براي عد

ـ   ،ننـد ک یطور مضاعف خالی مـ  در مقابل جیب ملت را به هـایی کـه همـان     وانـد بـا سیاسـت   ت یچطـور م
  عنوان یک روش دیگر براي ایجاد رانتی دیگر نگاه نکند. نند بهک یگذاران اعالم م تعرفه

  رفتار مسئوالن
کردن  تأثیر زیادي در همراهعه که هاي کالن در سطح جام اي مهم در اجراي سیاسته هلفیکی دیگر از مؤ
هـایی را   ت کـه چنـین سیاسـت   سـ  ا یعمل، رفتار و زندگی کسـان  هاي مدنظر دارد نحوة جامعه با سیاست
هاي اقتصاد مقـاومتی همراهـی کنـد     ود انتظار داشت جامعه با سیاستش ینند. چطور مک یتوصیه و اجرا م

 اي آنچنـانی بـا فرهنـگ کـامالً    هـ  یندرکارانش زندگا تن و مدیران دولتی و دسیند که مسئوالب یوقتی م
ترین نمـودي در زنـدگی خودشـان     کوچککنند  توصیه میبراي جامعه  کهرا دارند و راهکارهاي گ فمصر

کـه تمـام    ، درحالیگذاران انتظار دارند که جامعه از کاالهاي تولید داخل استفاده کنند ندارد. چطور سیاست
  از کاالهاي لوکس خارجی است.اي زندگی خودشان مملو ه هجنب

ها را با جـان و   آن يا هیتوص ياه هها و برنام استیس يقصد دارند که جامعه ردا اگر مسئوالن ما واقعاً
امبر اکـرم (ص) و حضـرت   یـ ت، پیبشـر  یواقعـ  يالگوهـا  یاز زندگ یان مصداقش ید زندگیدل بپوشند با

ـ ان دشـ  یزندگ يجا يت در جایبشر یشگیهم ين الگوهایا ياه هید توصی(ع) باشد. دولتمردان بایعل ده ی
ـ کن (ع) در تأیرالمـومن یجمله آنجـا کـه ام  ذکر شده از ینیث دیکه فراوان در احاد ییاه هیشود، توص د بـر  ی

  د:یرماف یمسئوالن در نامه به فرماندار بصره م یستیز ضرورت ساده
 به را تو بصره، داران سرمایه از که مردي دادند گزارش من به! حنیف پسر اي! درود و خدا یاد از پس«

 و تـو آوردنـد،   بـراي  رنگارنـگ اي ه یخوردن .یشتافت آن سوي به سرعت به و تو فراخواند خویش مهمانی
 نیازمندانشان که بپذیري، را مردمی مهمانی ردمک ینم گمان نهادند. تو جلوي پی در پی غذا از پراي ه هکاس

 سفره کدام سر بر و در کجایی کن اندیشه ند،ا هشد دعوت سفره سر بر ثروتمندانشان و محروم شده، ستم با

 و پـاکیزگی  بـه  را آنچـه  و بـیفکن  دور انـی، د ینمـ  را بودنش و حرام حالل که غذایی آن پس خوري؟ می
 از نور و کند می پیروي او از که است امامی را پیروي هر باش! آگاه .کن مصرف داري یقین بودنش حالل

 رضـایت  نـان  قرص دو و فرسوده ۀجام دو خود به دنیاي از شما باش! امام آگاه گیرد. می روشنی دانشش

 و پاکـدامنی  و تالش فـراوان  و پرهیزکاري با اام ندارید، را کاري چنین توانایی شما بدانید که است، داده
آن  هاي غنیمت از و نیندوخته،ي ا هنقر و طال شما دنیاي از خدا! من به سوگند پس دهید. یاري مرا راستی
ـ  دنیا زمین و از نیفزودم،ي ا هجام ما هکهن ۀجام دو بر ،ام نکرده ذخیره چیزي  اختیـار  در وجـب  یـک  یحت

 سایه آن بر آنچه آسمان آري! از است! ناچیزتر بلوط درخت تلخ دانۀ از من در چشم شما دنیاي و نگرفتم
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 چشـم  آن از سـخاوتمندانه  دیگـر  مردمی و ورزیده، آن بخل بر مردمی که بود ما دست در فَدك افکنده،

 گـور  آدمـی  فـرداي  که جایگاه درحالی کار؟ چه غیرفَدك و فَدك با مرا خداست. داور و بهترین پوشیدند،

آن  وسـعت  بـر  هرچـه  کـه  گـودالی  ردد،گـ  یم پنهان اخبارش و انسان نابود آثار آن، تاریکی در که است،
 را هـایش  رخنـه  انباشته خاك و را پرکرده، آن کلوخ و سنگ نماید، فراخش گورکناي ه تدس و بیفزایند،

 در رین روزهاسـت ت كهراسنا که قیامت روز در تا رورانم،پ یم پرهیزکاري با خود را نفس من کند. مسدود

 و گندم، مغز از و پاك، عسل از وانستمت یم واستم،خ یاگر م من باشد. قدم ثابت آناي ه هلغزشگا در و اَمان،
 و گـردد،  چیـره  مـن  بـر  هواي نفس که هیهات اام آورم، فراهم لباس و غذا خود براي ابریشم، هاي بافته

بـه   که باشد کسی "یمامه"یا " حجاز "در که درحالی برگزینم، هاي لذیذ طعام که وادارد مرا طمع و حرص
 به گرسنگی از که اییه مشک پیرامونم بخوابم و سیر من یا نخورد، سیر شکمی هرگز یا و نرسد، نانی قرص

   : گفت شاعر که باشم چنان یا باشد، داشته وجود جگرهاي سوخته و چسبیده، پشت
 پشـت  بـه  و گرسـنه  هـایی  شـکم  تو اطراف در بخوابی و سیر شکم با را شب که بس را تو درد این"

  . "باشند چسبیده
 نباشم شریک مردم با روزگار ايه یدر تلخ و خوانند (ع) امیرالمؤمنین مرا که دهم رضایت همین به آیا

 سـازد،  سـرگرم  پاکیزه مرا و لذیذ غذاهاي که ما هنشد آفریده نگردم؟ آنان زندگی الگوي ايه یسخت در و

 شکم پرکردن و چریدن شغلش که شده رها حیوان چون یا علف، و او تهم تمام که پرواري حیوان چونان

 در گمراهی ریسمان آیا اند؟ گرفته به بازي مرا آیا آفریدند؟ بیهوده مرا آیا است. خبر بی خود آیندة از بوده، و

  گوید: می شما از شخصی که نومش یم گویا بگذارم؟ قدم راه سرگردانی در یا و گیرم دست
 شـجاعان  هماوردان و با نبرد از و فراگرفته را او سستی پس است، همین طالب ابی فرزند غذاي اگر"

    ."است بازمانده
درختان  است. رت كناز پوستشان جویبار ةکنار درختان و تر، چوبشان سخت بیابانی، درختان باشید! آگاه

 پسر اي بترس خدا از .... پس .استر ت مدواپر و ورتر شعله چوبشان آتش وندش یم سیراب باران با که بیابانی

 )2( .»بخشد رهایی دوزخ آتش از را تو تا قناعت کن، خودت نان هاي قرص به و حنیف!
هـا   با روش یز خود را متقاعد به همراهیکنند، جامعه ن یگونه زندگ نی، اگر دولتمردان جامعه ایراست هب

  ند.  ک یها نم آن ياه هو برنام
تاي جلب اعتماد و اقبال جامعـه  واند در راست یمربوط به رفتار مسئوالن که م ايه هلفؤیکی دیگر از م

ن با مسائل مشابه است. هـر  ة برخورد مسئوالاشته باشد نحوثیر دأهاي اقتصاد مقاومتی ت سمت سیاست به
ـ  فعنـوان یکـی از ضـعی    گیـران بـه  ب قسال وقتی موعد تعیین حداقل حقوق و یا افزایش حقوق حقو رین ت

قبـول کمتـرین درصـد ممکـن را      اي غیرقابله هسد، مسئوالن با دالیل فراوان و توجیر یطبقات جامعه م
ید از هر نـوع  آ ییرند، اما وقتی بحث افزایش قیمت خودرو پیش مگ ینظر ما در ه لبراي افزایش این حداق
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نند. وقتی بحث افزایش حقوق قشر ضـعیف  ک یکه در جهت افزایش آن نیاز باشد دریغ نم دست و دلبازي
ویند گ یود مش یاما وقتی همان لحظه بحث قیمت خودرو م ،درصد است 15ویند تورم گ یود مش یجامعه م

هاي چنین دولتمردانی اعتمـاد   است! پس چطور انتظار داریم جامعه به راهکارها و سیاست درصد 50تورم 
  د.یرند همراهی کنگ یراحتی حقوقشان را نادیده م ند و با کسانی که هر لحظه و بهک

کنان و شـ  نبرخورد با قانو ةاي برخوردهاي دوگانه و مصلحتی دولتمردان، نحوه قیکی دیگر از مصدا
شـنود کـه درصـد     مهورش مـی ج ساقتصاد کشور است. وقتی جامعه از زبان رئی ده به بدنۀزالوهاي چسبی

هـزار   135همـد کـه نیمـی از معوقـات     ف ینفر است و وقتی مـ  300باالیی از منابع بانکی کشور در دست 
و  جمهـورش  ش، معاون اول رئیسا ینفر است و یا وقتی رئیس بانک مل 54میلیاردي بانک ملی مربوط به 

ور انتظار داریم جامعـه از  یرد چطگ یوند و هیچ برخورد قاطعی صورت نمش یشریک دزد و رفیق قافله م ...
  ال نکند در این کشور چه خبر است؟خودش سؤ

شخصی نـاچیز   خاطر استفادة ند که شهردار استکهلم سوئد با همۀ نفوذ و قدرتش بهیب یوقتی جامعه م
هد و یا وزیر بهداشـت فنالنـد بـا دلیـل برقـراري      د یآن استعفا م لمال و افشايا ت(در حد چند دالر) از بی

هـزار   3)، اما مدیران ارشـدش خطاهـاي   6هد (د یتماس تلفنی شخصی با استفاده از تلفن دولتی استعفا م
ید و خم به ابـرو  آ یمان به صدا درش یکنند و هر روز طبل خطاي یک هزار میلیاردي و ... می 12میلیاردي، 

ان شـ  یاي سیاسـی و خـانوادگ  هـ  یشدن حکم و مصلحت سوابق یا وابستگ تازه به بهانۀ قطعی ورند وآ ینم
وند و هـر روز جملـۀ تکـراري مسـئوالن     شـ  ییرند و طلبکار هم مـ گ یمورد حمایت قوه قضائیه هم قرار م

نود و بـا ایـن جملـه یقـین حاصـل      ش یرا م "ادر نشود نباید آبروي کسی را بردي قطعی صتا رأ" یقضای
جامعه اصل و مـاجرا را   ساله خواهد شد و بعد هم کهن طوالنی چندند که پرونده مشمول گذشت زماک یم

  واند باز هم باور کند.ت یند و ... چطور مک یفراموش م
ـ    یت کـه مـا مـدع   س ین نوع برخوردها در حالیا امـا در برخوردهـا و    ،میهسـت  یعـدالت حضـرت عل

ـ   ةریخـالف سـ   يود برخوردهاش یده میکه به وفور د يزیه چیقضائ قوة ياه یدگیرس (ع)،  یحضـرت عل
ـ کـرد و بـه او    يکه آن حضرت با منذر بن جارود عبـد  يهمانند برخورد ادآور شـد کـه سـوابق پـدرش     ی

  ) است.2ش نخواهد داشت (یاز خطاها یوشپ مر را در چشین تأثیتر کوچک
ـ حضـرت   ةریند کـه در سـ  یب یجامعه م یگر وقتید ییا در جای  53 کـه در نامـۀ   گونـه  (ع) همـان  یعل

ود شـ  یوضع مـ  یکنون هر قانونا ماما در کشور ما ه ،ت دارندید عوام بر خواص ارجحیرماف یم لبالغها جنه
  اورد؟یمان بیت قانونگذارانش این نواند به حست یدر جهت مصلحت خواص است چطور م

بـه   یـی ان اجرای، اعتقاد مسؤالن و متوليا ههر برنام يرگذار بر اجرایار تاثیبس ياه هگر از مؤلفید یکی
ـ     بلند ياه هند که دولتمردانش به برنامیب یجامعه م یاست. وقته هآن برنام و  یمـدت بـا نگـاه مصـالح حزب

ـ ن نکته کـه داشـتن   ینند و به اک ینگاه م ینگاه منافع مل يجا به یگروه ـ ی ف از یهرچنـد ضـع   ۀک برنام
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بلندمـدت را بـه    ياهـ  هن برنامـ ن مسئوالیمختلف ا ياه هندارند و در بره يبهتر است، اعتقاد یرنامگب یب
، ين بهتـر یگزیجـا  و بدون دادن برنامـۀ  رفتهگ تصور ياه هنیگرفتن هزمختلف و بدون درنظر ياه هبهان
 ز پس ازین یاقتصاد مقاومت ياه هواند اعتماد کند که برنامت یند چطور ما هزد بازها سر  آن يده و از اجرایناد

ـ  یگانیراه به با ۀمیلمال در نا تیگزاف از ب ياه هنین سال و صرف هزیچند  يمسـئوالن بعـد   يعتقـاد ا یب
  دچار نشود. یقبل ةماند نیزما بریشده  میبلندمدت عق ياه هسپرده نشود و به سرنوشت برنام

  ازيس یخصوص
ـ یند و در باورهـا یب یجامعه م مسئوالن که عادالنۀ ریرفتار متناقض و غ يها گر از مصداقید یکی ر یثأش ت
هند و به د یرا در جهت خالف اهدافش سوق م ياقتصاد يازس ین است که مسئوالن خصوصیا ذاردگ یم

 يجـا  به ياقتصاد ياهایا و مافه لجاد کارتینند و در واقع در حال اک یم يازس یقول معروف دارند خودمان
 يریاپذن نن روند ضربات جبرایاشند و اب یاقتصاد م ياه هیت پایدر جهت تقو یبه بخش خصوص يواگذار

 ياهـ  هها و برنامـ  استین سیواند باور کند که ات یند، چطور مک یوارد م یاقتصاد مقاومت يها استیرا به س
  ست؟ید نیجد ياسازیماف يد در راستایجد

  تیریثبات مد
ـ اي کلهـ  هتی و پـروژ یریري ابزارهاي مدیکارگشه در بیکی از مقوالت مهم و اساسی که همی دي وجـود  ی

د شـده کـه   یکأن مفهوم تیاي مهم است. به حدي بر اه هشبرد پروژیدر پ "تیریتعهد مد"د بر یکأداشته ت
رو  اي مـا بـا آن روبـه   هـ  ناري از سـازما یانند. اما امروز چالشی که بسـ د یهی میدي بدیکأاري آن را تیبس

ري یفتـد کـه مـد   یاز مواقع اتفـاق م اري یت است. بسیریمد بلکه ثبات ،ستیت نیریهستند بحث تعهد مد
، اما کند یز از آن پروژه میاي کافی را نه تیي را درك کرده و حماا هتوسع ةپروژ کیکامالً ضرورت انجام 

ود. ش یت کافی نمید حمایران جدیم مانده و از پروژه توسط مدیران، انجام پروژه عقیکوتاه مد ل عمریدل به
سک انجام کارهاي طوالنی و بلندمدت را نداشته باشـند و  یران ریمدن مسئله باعث خواهد شد برخی از یا

ري ید کـرد؟ مـد  ین مسئله چه بایري از ایبه قول معروف عطاي آن را به لقاي آن ببخشند. اما براي جلوگ
رات تحـولی و اساسـی را شـکل    ییـ ستی تغیتش چقدر زمان خواهد برد چگونه بایریاند دوران مدد یکه نم

اي باالدست مواجه شده است ه تاسیر سییت ارشد و به تبع آن تغیریر مدییناگاه با تغ ري که بهیدهد؟ مد
 ي خود دارد؟ا هاي توسعه هشبرد برنامیچه راهکاري براي پ

  تحریم
 يها میر موضوع تحریان اخیدر کشور در سال يا هتوسع ۀگذار بر هر نوع برنامریثتأ ياه هگر از مؤلفید یکی
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نـد  ا هشد ین مدعه کشور اعمال شده است و بارها مسئوالیاست که عل يا هجانبچندانبه و ج کی یلملا نیب
م فقط یند که زحمت واکسن تحریب یجامعه م یکشور حکم واکسن را دارند. اما وقت يها برا مین تحریکه ا

وانـد بـاور   ت یخاص شده است، چطور م يا هعد ين واکسن باعث رحمت فراوان برایبر دوش اوست و هم
ع و ینه و صـنا یاقتصاد را واکس م بدنۀیرند. قرار بود تحرب یش میسمت استقالل پ ما را به ها میه تحرکند ک

هـا را   آن يهـا کـه روز   مین تحـر یم که همینیب یدر عمل م یاما وقت ،وابسته کندریوابسته را غ ياه هحوز
ـ یب یم یا وقتیصورت صددرصد وابسته درآورده و  وابستۀ خودرو را به مهیم صنعت نیواندخ یکاغذپاره م م ین

گـر  ید يا هوجود آورده و در حـوز  ها را به یکشور از درآمد نفت، بابک زنجان ۀکردن بودجازین یب يجا که به
را بـر دوش خـود،    يگریواند باز هم باور کند و زحمت دت یچطور جامعه م، شده و ... هللا مد بسیمولود جمش

  گران است قبول کند.یکام د ا و بهنام م که مصداق به

  يریگ هجینت
جامعـه در خصـوص    یعمـوم  يها و باورهـا  آمده در نگرشوجود هرات بییط و تغیگرفتن شراحاال با درنظر

ت یریخـاص فرهنـگ مـد    يهـا  دوار بود که فلسـفه و نگـرش  یوان امت یا باز هم میعملکرد دولتمردان، آ
ـ    يدر فرهنگ اقتصاد يادیبن راتییجاد تغیواند موتور محرك ات یم يجهاد کـه   یجامعـه باشـد؟ در دوران

ـ ظن یخدمات ب أد و منشش یدر کشور مثمر ثمر واقع م يت و کار جهادیریفرهنگ مد در کشـور شـد،    يری
ها را همچون  از موارد آن ياریاعتماد کامل داشتند و در بس ین حکومتعموم مردم به دولتمردان و مسئوال

شبرد اهداف نظـام موفـق   یپ يبرا يت جهادیریبود که فرهنگ مد ین نگاهیچندند. با یرستپ یسان میقد
ـ ت یجامعه باز هم م یعموم يآمده در باورهاوجود هرات بییا با تغیبود. اما آ  ین فرهنگـ یوان به عملکرد چن

از دارد ینه نیمز شیعنوان پ را به ییاه هبودن مؤلفت و اثرگذاریموفق يبراي ت جهادیریدوار بود؟ فرهنگ مدیام
ن اعتماد وجود نداشته یجامعه به مسئوالن و دولتمردان است. اگر ا یها اعتماد عموم ن آنیتر از مهم یکیکه 

 يریاورد. و در واقع بکـارگ یوجود ب هرا ب یر مثبتیین تغیتر قادر نخواهد بود که کوچک ین فرهنگیباشد چن
کـه   ییخـودرو  ينـداز ا هرا يتوانمند برا  لوک موتور غی يریهمانند بکارگ یطین شرایدر چن ين ابزاریچن
ـ ب یدن ندارد میچرخ يبرا یانتقال قدرت و چرخ يبرا یستمیس هرچقـدر هـم کـه     یین خـودرو یاشد، چن

  ستم انتقال قدرت و چرخ نداشته باشد حرکت نخواهد کرد.یوجه تا س چیه ت باشد بهیفیموتورش باک
ـ یکه د یدر حال حاضر با ارتفاع ـ  يعتمـاد ا یوار ب ـ   مسـئوال  نیب آورده وجـود   هن و مـردم در جامعـه ب

کـه  حرکـت درآورد. چرا  بتواند چرخ اقتصاد کشور را به ییاه هن نسخیدوار بود که با چنید امیوجه نبا چیه به
در جامعـه   یاقتصاد کشور وجـود اعتمـاد و بـاور عمـوم     يخودرو ندةد ها همان جعبیستم انتقال قدرت یس

ـ       ن است کهت مسئوالین ننسبت به حس ن یدر حال حاضر وجود نـدارد. بلکـه بهتـر اسـت در انتخـاب چن
ش احتمـال  یافـزا  يکـرد و بـرا   يشـتر یو تفکر ب یبررس ییها ن انقالبیچن يندازا هرا يبرا ییها زمیمکان
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آمده در جامعه مشخص وجود هب ياه تیف خودمان را با واقعیبهتر است اول تکل ییاه هن برنامیت چنیموفق
ـ یپ يبرا يت جهادیریمد یم از فرهنگ متعالیکه هنوز قصد دار یدر صورت یعنیم. یکن  ياهـ  هشبرد برنام

ـ وجود داشته باشـد، با  ییاه هن برنامیدن چنیرس جهینت به يبرا يا هاراد م و واقعاًیضرور کشور استفاده کن د ی
و  یعمل ياه ماقدان بود و با ن جامعه و مسئوالیشده ببنا يعتمادا یوار مرتفع بین دیبه حال ا يا هفکر چار

 يریکـارگ آن در فکر ب م و پس ازیان بردارین مانع را از میم ایکن ی) سعیشیو هما يا ه(نه بخشنام یواقع
که امتحان خـودش را در دهـۀ اول انقـالب بـا توجـه بـه        يهمچون فرهنگ جهاد يتوانمند يموتورها

ـ ین دیرداشتن اب انیمم. البته ازیپس داده است باش یخوب بودن الزاماتش به فراهم ـ و تعمي عتمـاد ا یوار ب ر ی
ن یبا قدرت چند يا هو اراد ياردیلین هزار میچند يها شتر از اختالسیمراتب ب به يا هنیجامعه، هز دندة جعبه

که ست هرچندیممکن نریند دارد و صدالبته که غا هرا ساخت يعتمادا یوار بین دیکه ا یکسان برابر قدرت همۀ
 يا هاراد يعتمـاد ا یوار بین دیب ایمنافع طبقه قدرتمند خواص گذشت. تخر يرود از یب آن بایتخر يبرا

  د:یرماف یلمال توسط عثمان ما تیبذل و بخشش ب دربارة واهد کهخ ی(ع) م یحضرت عل همچون ارادة
ردانم، گرچه بـا  گ یمآن باز یابم به صاحبان اصلیلمال تاراج شده را هر کجا که با تیبه خدا سوگند! ب 

عموم است، و آن کس که عـدالت   يش برایرا در عدالت گشایده باشند؛ زیخر یزانیا کنیآن ازدواج کرده، 
    )2. (ر استت تاو سخ يد، تحمل ستم برایبر او گران آ

                                                                                                       گونـه  همـان  ن و خداپسـندانه خواهـد بـود،   یرینه اما شیکار سخت و پرهز نیت که انجام اس ا یهیبد
  د:یرماف یگر و در نامه به مالک اشتر مید یی(ع) در جا یکه حضرت عل

 ين و در جلب خشنودیرترین، در عدل فراگیرت هانیزها در نزد تو، در حق مین چیرت یداشتن دوست«... 
ـ   يمردم، خشنود ین باشد، که همانا خشم عمومیرت همردم گسترد ـ  ین مـ یخـواص را از ب رد، امـا خشـم   ب

ـ را بـر حکومـت تحم   ینیند. خواص جامعه همـواره بـار سـنگ   ک یثر ما یهمگان ب يخواص را خشنود ل ی
ـ  یعدالت از همه ناراض يشان کمتر، و در اجرایاری یرا در روزگار سختینند، زک یم شـان  یاه هر، در خواسـت ت

ـ ا ده هر، در هنگام منع خواستت سسپا رتر، در عطا و بخشش کمپرفشا رتر و در برابـر مشـکالت   یر عذرپـذ ی
ـ استوار د يها که ستون یاشند. در صورتب یر مت تاستقام کم  يروهـا ین و نین، اجتماعـات پرشـور مسـلم   ی
  )2». (اق تو به آنان باشدیش داشته و اشتیها گرا اشند؛ پس به آنب یعموم مردم م یدفاع رةیذخ

دنبـال اجـرا و    بـه  يعتمادا یوار بیر از عبور از دیبه غ یم از راهیبخواه یلیکه به هر دل یاما در صورت
ـ تجـارت و بـازار تبع   ياینکه از فلسفه و دنیم جز ایندار یم راهیباش ییاه هن برنامیت چنیموفق ـ ی م. یت کن

دن بـه هـر خواسـته و    یرسـ  يدارد و برا ییبها ییتجارت هر کاال يایکه در دن گونه که همان ین معنیبد
مختلف جامعه را به  ياه هیمان از الیاه همت خواستینه و قیمت آن را پرداخت کرد ما هم هزید قیبا یهدف
ـ یثشور را در مقابل خطرات مقاوم و تأم اقتصاد کیواهخ یاگر م یعنیم. یها بپرداز آن  یخـارج  ياهـ  هر مؤلف

ده یشده در جامعه را نادبنا يعتمادا یوار بیگر مانع بزرگ دید يسوم و ازیاثرگذار بر آن را به حد صفر برسان
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 يبـرا  ین صورت بتـوان شانسـ  ید در ایم. فقط شایپرداخت کن یطور واقع نۀ آن را هم بهید هزیم، بایریبگ
  مورد نظر دولتمردان قائل شد. ياه هت برنامیموفق

را  ییاهـ  هر برف کرده و برنامیسرشان را به زن بخواهند همچنان صورت و چنانچه مسئوال نیر ایغدر
ـ و اجرا کنند، ا يزیر حاول انقالب جامعه طر دهۀ طیشرا يبر مبنا ـ ی ـ ا نهـ  هن برنام اه ر هز بـه همـان کـور   ی

 ياهـ  هدر طـول دهـ   یو اجتمـاع  یاسـ ی، سيبلندمدت اقتصاد ياه هر برنامیخواهند رفت که سا یستب نب
  افت.یوان ت یا نمه هکتابخان ر قفسۀها جز د از آن يند و اثرا هگذشته رفت

 ۀنیهزبلندمدت و پر ياه حدن طریکش به بردوش یلیگر تمایران دیامروز ا ۀن است که جامعیت ایواقع
ب ید جامعه شود و رحمـتش در قالـب رانـت و ... نصـ    یا فقط زحمتش عاه حر طریکه همچون سا يگرید

کـه   گونـه  هم نخواهد کرد، همـان  یهمراه خاص شود ندارد و اگر با آن مخالفت هم نکند حتماً ياه هگرو
ـ ع یخـوب  ا بهه هارانی يجمله هدفمنداز يم اقتصادیعظ ياه حر طریدر سا ین عدم همراهیا ان شـد. لـذا   ی

ط یبـا شـرا   متناسب ییاجرا يها جمله استفاده از روشک برنامه، ازیمؤثر بر  ياه همؤلف درنظرگرفتن همۀ
ت یـ ش درصـد موفق یکشور، در جهت افزا يفزارا مو نر يفزارا تگرفتن توان سخن درنظریهمچن جامعه و

ـ   ، چراکه ادامۀر استیاپذن بو اجتنا يلمال ضروررا تیب يرواز هدر يریآن و جلوگ منجـر بـه    یرونـد فعل
 نظام و جامعه خواهد شد. به بدنۀ يریاپذن نصدمات جبرا
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  مدیریت و کاهش پسماند و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
  *رتباریم يمهددیس

  چکیده
دلیل ازدیاد جمعیت و روند رو به رشد صـنعت، تکنولـوژي و رفـاه گرفتـار      کشور ما سالیانی است که به

د سـالمت  یـ تهد سـت و یط زیمحـ  یر آلـودگ ی(نظ مضرات ذاتی آنمعضل پسماند گردیده که جداي از 
کشور و ... را هم به همـراه   رفتن سرمایۀ حمل و نقل و دفن و ... و نیز ازدست کالناي ه هانسان) هزین

ت از ایـن وضـعیت   رفـ  و بـرون  و... یمصون از آلـودگ  یطیسالم محي ا هداشته است. براي داشتن جامع
جهان اسـالم مطـرح    يالقرا عنوان ام هایران که اکنون ب هر کشوري خصوصاً نابسامان که مسلماً الزمۀ

 ی، موجبات تعجب و حتـ يمختلف علم و تکنولوژاي ه هاش در عرص کننده رهیخ يها شرفتیده و پیگرد
ي ا هجانبـ  ایست عزمی جدي و همهب یم شرفته را هم فراهم کرده استیپ ياز کشورها ياریحسادت بس

گر ید ییسوپسماند و مدیریت آن منجر شود. ازکار گرفت که همانند کشورهاي پیشرفته به کاهش  را به
ز برنامـۀ پـنجم توسـعه و    یـ افتخـار و غـرور برانگ  اي هـ  هدن به قلـ یرس یاز موانع اصل یکین معضل یا

و ک یـ شـود کـه کـاهش و تفک   ي ا هزیـ د انگیـ ن مهم بایاشد که البته اب یم زیانداز ن اجراشدن سند چشم
 طـور محـدود در کشـور    انه اخیراً شاهد شروع این طرح هرچند بـه خوشبخت م.یریبگر ت يافت را جدیباز
ـ  ازي س گشدن این طرح نیاز به تبلیغات وسیع و فرهناشیم مسلماً براي فراگیرب یم  یعمده داریم کـه ب

ـ ایست ب یم ن امرین ابزار جهت ایعنوان بهتر اهکارهاي اجتماعی و فرهنگی را بهشک ر کـار گرفتـه    هب
رد. بـدیهی  عمـل آو  هنیز نهایت تالش را باید با ه هکردن آن در خانواد نهیشود و در جهت استمرار و نهاد

اقتصـادي، رفـاهی و ... آن    ی،طـ یمح سـت ینحو صحیح اجرا شده و ثمـرات ز  است چنانچه این طرح به
بـا اسـتقبال   ، اقتصاد مقاومتی ترین روش اجراي عنوان یکی از مهم رویت و درك باشد به سادگی قابل به

وند براي رسیدن به مزایا و ثمرات بیشـتر حتـی بـه    ش یم مجابا ه ههمگان مواجه شده و عموم خانواد
عـادت و بـاور بـه     عنوان یـک  هتبادل اطالعات و همکاري نیز در این خصوص بپردازند که در نهایت ب

  هدف نهایی ما خواهد بود.ود و این همان ش یم وارد و در فرهنگ مردم نهادینه زندگی
  بازیافت، اقتصاد مقاومتی، سالمت، پسماند، مدیریتها:  واژهکلید

                                                        
  .کارشناس مدیریت بیمه از دانشگاه علوم اقتصادي تهران *
  ،حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی دانشجوي کارشناسی ارشد 

  Mirtabar.mehdi@gmail.com آسیا انداز شرکت بیمۀ هاي عمر و پس معاون اداره بازپرداخت بیمه
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  سؤاالت تحقیق
اي هـ  تمقدس دین مبین اسالم و قوانین و برنامه و سیاسـ اي ه هبا آموزي ا همدیریت پسماند چه رابط .1

 مصوب داخلی کشور دارد؟
 ؟ آیا این ارتباط مستقیم است و یا غیرمستقیم؟با اقتصاد مقاومتی داردي ا هت پسماند چه رابطیمدیر .2
 چه نهاد و ارگان و اشخاصی در این خصوص وظیفه دارند؟  .3

  روش تحقیق
  .و تطبیقی استي ا هروش تحقیق در این مقاله کتابخان

  مقدمه
اخیر اي ه هشمار رفته که در ده کالت جوامع بشري در قرون اخیر بهترین مش موضوع پسماند یکی از مهم

ـ  تبزرگ براي تمامی کشورهاي جهان بدل شده است. ماهیت این معضـل بسـیار متفـاو    یمعضلبه  از ر ت
گیـر کلیـۀ ارکـان کشـور و ... و      زیرا مضرات آن نه تنها متوجه اقتصاد بلکه گریبان ،سایر مشکالت است

 چالش جـدي طور کل زندگانی را دچار  حیوانات و گیاهان گردیده و به یست و حتیط زیاز همه محر ت ممه
 يو معنـو  ين عنصـر مـاد  یتر نکه با مهمیرغم ا یدالیل معلوم و نامعلومی این مهم عل ماید و لیکن بهن یم
تی تا سالیان درازي، م دارد در کشور ما چندان جدي گرفته نشده و حیها ارتباط مستق سالمت انسان یعنی

  د.ش یم شتی و سنتی انجامبهداغیراي ه هنمودن آن در بسیاري از مناطق به شیو دفن و معدوم
ترین راه کاربردي براي مبارزه با پسماند نـام بـرده    عنوان مهم هموضوع مدیریت و بازیافت که از آن ب

هـا در کشـور مـا     تا مـدت و سود نیز بدل شده شورهاي جهان به تجارتی نوین و پرشده و در بسیاري از ک
شاهد شروع بحث تفکیک و بازیافـت و مـدیریت   هاي اخیر  کن خوشبختانه در سالیمسکوت مانده بود. ول

ود در ر یمـ  اشـیم کـه انتظـار   ب یم آن ةتدریج در حال مشاهد هبوده و از لحاظ اجرایی هم با ه هآن در رسان
وان امیـدوار  ت یم لذا ،ابدیدتر ادامه یو مف يکاربرد يها شتر و روشیت بیبا جد یآت يها و سال يسال جار

در زندگی مردم وارد نمود کـه   بتوان دقیق و کارشناسانه و ... آن رااي ه حائه طرو اریزي ر هبود که با برنام
نکـه در  یاز ا يمسلماً در صورت موفقیت، شاهد تحول اساسی و بنیادین در این زمینه خـواهیم بـود. جـدا   

از آن،  یزدودن پسماند و عـوارض ناشـ   و نظافت (که مسلماً یزگیقدر به موضوع پاک کشور آن ین رسمید
ا در یحساب آمده است و  مان بهیا از یجزئ یت داده شده که حتیاهم د)یآ یم حساب از آن به یبخش مهم

بـه آن   یقـانون اساسـ  اي ه داز بن یکید شده که یکست تأیط زیقدر به ضرورت حفظ مح ن کشور آنیقوان
   .اختصاص داده شد

ـ که ب یلیدال ن مهم بنا بهیکه ا دینگارش مقاله انتخاب گرد يموضوع پسماند از آنجا برا  ان خواهـد  ی
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از  یکـ یبرداشته نشود بـه   یت و ... آن قدمیریشد چنانچه مورد توجه قرار نگرفته و در جهت کنترل و مد
ن یپنجم توسعه که بالتبع دوم ۀبرنام یمتعال يها استیبه اهداف و س یابیپنهان دست ن موانع آشکار ویتر مهم

اد است یقدر ز آن آن ین گستردگیآن قرار دارد بدل خواهد شد و همچن ز در زمرةینانداز  برنامه از سند چشم
  .نداشته باشد یمذکور ممکن است با آن همخوان ا حداکثر دو فصل از فصول برنامۀی ک ویکه تنها 

سـت و ایـن ادعـا    ترین و بهترین راهکارها براي اقتصاد مقـاومتی ا  دیگر این مهم یکی از مهم ازسوي
کـه بیـان گردیـد    طور اشد چون همانب ینم ناپذیر است که نیازمند هیچ دلیل خاصی محکم و خللآنچنان 

   .ملی نیستاي ه تروي سرمایه و ثرواند و عدم مدیریت آن چیزي جز هدرتولید و افزایش پسم
ـ ارزش خود را در این خصـوص بـه ا   هرچند ناقص و کماي ه هالزم دانسته که نظرات و نوشت لذا  ن ی
گشا عرضه کنم که چنانچه مورد قبول واقـع شـده باعـث امتنـان نگارنـده و چنانچـه       راه د ویمفش یهما

مضاف بـر  ، است و بسي ا هفین کار تنها انجام وظیاست که ا یهیبد، تشکر دارد يز جایفتد آن نیمقبول ن
  .نظران ن و صاحبیات و تجربیات دانشمندان و متخصصانکه فرصتی است مغتنم براي استفاده از نظریا

ـ در راه خدمت به کشـور عز  یگام کوچک یف انسانین تکلیم با انجام ایدواریام ز و نظـام مقـدس آن   ی
    .میم باشیآن سه یبرداشته و در رشد و آبادان

گیـر مـردم و    ن مشکالت عصر جدید کـه گریبـان  یتر مهم که در مقدمه بیان گردید یکی ازطور همان
سماند بوده که متأسفانه با افزایش جمعیت و ... همواره رو به طور کل کشورهاي جهان گردید موضوع پ به

 ،کشـور گردیـده   م مدیریت صحیح، نه تنها باعث هدرروي ثـروت و سـرمایۀ  فزونی است و در صورت عد
ذیري واردسـاخته کـه عواقـب آن    ناپ مت انسان و ... نیز صدمات جبرانبلکه عمالً بر محیط زیست و سال

  .ف نخواهد بودیتوص قابل
عدم استفاده  علت به ناسند و یا هر چیزي کهش یم عنوان زباله هبسیاري از شهروندان پسماند را تنها ب 

ـ مارند، قطعاً این دش یم اجتناب غیرقابل يدورریز شود، و آن را امر زیـرا   ،وانـد صـحیح باشـد   ت ینمـ  دگاهی
هیم اصـوالً زبالـه نیسـتند.    د یم يناسیم و یا در این گروه جاش یم عنوان زباله هبسیاري از مواردي که ما ب

 بازیافـت  بر آنکـه بـا مشـقت کمتـري قابـل      عنوان مثال مواردي نظیر کاغذهاي باطله، این مورد عالوه هب
هاي بزرگی برداشـت و   وان قدمت یم مناسب در کاهش آن نیزازي س رو بستازي س گاشد حتی با فرهنب یم

چندان موفق نبوده است و متأسفانه هنوز در نگـاه مـردم   کنون این امر دلیل عدم فعالیت جدي، تا لیکن به
  ود.ش یم عنوان زباله نگریسته هب

دالیـل   سیاري از موارد، اقالمی از آن بهبارز آن است که در باي ه هالتحریر نیز یکی دیگر از نمون لوازم
  .رددگ یم ریزسادگی از گردونۀ مصرف خارج گردیده و دور به یبسیار ناچیز و واه

بهینـه از   ةکه با اسـتفاد ی ههزار موارد مشاب هد این مسائل نباشیم و یا هزارانروزي است که شاکمتر 
  وان در کاهش پسماند نیز مؤثر بود.ت یم اضافی خانوار،اي ه هآن ضمن جلوگیري از هزین
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 :به نکات زیر دقت کنیم  
نند کـه از  ک یم زباله تولیدهزار تن  7هزار تن و شهروندان تهرانی بیش از  40هر روز حدود ا ه یایران

 35میلیون دالر پسماند مـواد غـذایی،    55هزار دالر پالستیک،  350میلیون و  30این مقدار زباله، ساالنه 
 میلیون دالر نان در مرکز دفن زباله کهریزك در زیـر خروارهـا خـاك دفـن     5میلیون دالر کاغذ و مقوا و 

  )22/7/86 ،رسانی بازیافت پایگاه اطالع( ردد !!!!!گ یم
تولیـد ایـن مقـدار زبالـه امـري       وانیم ادعـا کنـیم کـه   ت یم نشان از چیست؟! آیاهنده د ناین آمار تکا

  ...؟! ا امکان کاهش آن وجود نداشت؟!! ویاجتناب بوده و  غیرقابل
گونـه نیسـت! بـدتر     قل در خصوص نان و مواد غذایی اینگونه نیست! بر فرض محال، حدا قطعاً این 

هـم مشـکلی دیگـر بـر      و خشک دفن گردیـده اسـت کـه آن   ر ت  تصور اکثر موارد این اقالم بهآنکه در 
دادن  معناي ازدست : آیا تولید این مقدار پسماند بهرسیمپ یم مشکالت فوق است. حال این سؤال را از خود

  سرمایه نیست؟! 
  ند؟!ک ینم متوجه کشورنمودن آن فشاري را  حمل و نقل و مدفون 1میلیارد تومانی 4 آیا هزینۀ

  ...؟ ست؟! ویسالمت انسان ن ست ویط زیمح يبرا يجد يدین مقدار پسماند تهدیا ایآ
رفت بودجـه و ... جلـوگیري   از هـدر ، ن نمودهیآیا بهتر نیست با کاهش پسماند سالمت جامعه را تضم

هزار فرصت شغلی و ...  رانوان هزات یم کرد که از قبلِ آنذاري گ هدیگر سرمایاي ه تکرده و آن را در جه
  ایجاد نمود؟

دیگر دورریختی  عبارت بازیافت و یا به درصد آن غیرقابل 10ز این مقدار تنها جالب اینجاست که ا نکتۀ
یریم اگر حتـی در کـاهش تولیـد    گ یم پس نتیجه )4/3/87 ،پایگاه اطالع رسانی بازیافت مورخ( است،

وانیم در برگشت ت یم بازیافت، تا چه حد درصد پسماند قابل 90با بازیافت  زباله نتوانیم حرکتی انجام دهیم
  سرمایه به کشور سهیم باشیم؟

 یطـ یمح ستیزاي ه ین شهر را از آلودگینکه ایاستفاده، فقط در تهران عالوه بر ا از بازیافت مواد قابل
را  یس گـاو گوشـت  رأ 75000 دنبال داشته وخوراك سـالم  به ییزاارد تومان درآمدیلیم 40خشد ب یم نجات

جویی ارزي بـه همـراه خواهـد     میلیون دالر صرفه 200نه بیش از کل کشور ساال يو برا د،یمان یم نیمتأ
نه باید گفت که و لیکن متأسفا (همان) هزار بشکه نفت خام 850میلیون و  12داشت که این یعنی معادل 

نامـۀ   ویژه( یرد.گ یم % آن مورد بازیافت قرار2فقط درصد آن تفکیک و  10بازیافت تنها  % مواد قابل90از 
  )7، ص 14/10/88 ،تهران امروز، مورخ بازیافت، روزنامۀ
  وان به عمق فاجعه پی برد!ت یم با کمی تأمل

                                                        
1 . www.hamshahrionline.ir  
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 بـرده  عنوان طالي کثیـف نـام   هاین در حالی است که در بعضی از کشورها نظیر ژاپن که از پسماند ب 
% نزدیـک  100تفکیک، این رقم به باالترین سطح ممکن خـود یعنـی    ود در صورت رعایت ضوابطش یم

ـ و نیز در همین کشور از پسماند براي تولید برق ن (همان) شده است و یـا در  (همـان)   ز اسـتفاده گردیـد  ی
نـام   حتی نام یکی از روزهاي سـال را بـه  قدر مهم و حیاتی است که  بعضی از کشورها موضوع بازیافت آن

ـ  (همان) ن کردند.روز بازیافت تعیی خـاص  اي هـ  ههمچنین در آلمان همۀ اتباع کشور ملزم به تحویل زبال
اشند تا آنجا که در صـورت تعلـل مرتکـب جـرم اداري     ب یم نظیر باتري و مواد شیمیایی به مراکز بازیافت

  1شده و ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
  توجیه کنیم؟ با دیگر کشورها را حال با این قیاس کوتاه و مختصر، چگونه تفاوت فاحش خود

کشـور را هـدر داد و    نکرد؟! آیا باید همین طـور سـرمایۀ   آیا باید دست روي دست گذاشت و اقدامی 
هـزار معضـل دیگـر     ا هزارانیمخاطره انداخت و  کرد و سالمت موجودات زنده را به محیط زیست را آلوده

  ایجاد نمود؟!
ن عوارض خطرنـاك و اتـالف   یجدي از خود بروز داد و از ا یا اینکه در این خصوص حرکت و اقدامی

  ناگوار جلوگیري نمود؟
ـ  ینمـ  قطعاً هیچ عقل سلیمی موضوع بند قبل را  در بسـیاري از کشـورها شـهروندان بـراي زبالـه و       ذیرد.پ

ایسـت حـداقل در کـاهش و برگشـت آن مـؤثر      ب ینمـ  ردازیمپ ینم ردازند، حال ما که مالیاتپ یم پسماند مالیات
  باشیم؟!  

ـ اي هـ  هدن به قلیو رس یو اسالم یرانیر اینظ یکردن فرهنگ ب یا تعالیآ ـ   یمترق ن فصـل  یآن کـه اول
  ست؟یبهنجار نت ناین وضعیرفت از ا ي بروناشد در گروب یم پنجم توسعه برنامۀ يها استیس

ـ حـد خـود نزد  ن یتربه بـاال  يورم علم و فنایچگونه انتظار دار ـ  ک شـود (فصـل دوم)  ی  چیکن هـ یول
  مصرف برگرداند؟ با را به چرخۀین ثروت به ظاهر نازینه ابداع نشود تا این زمیدر ا يورا فنایو  يتکنولوژ

م یو نشـاط داشـته باشـ    یم با شاداب(فصل سوم) توأ ا و ...یفعال و پو یم انتظار اجتماعیوانت یم چگونه
  م؟!یرم کنن معضل دست و پنجه نیبا ا یول

  ست؟!  یبودن آن ندار تیاولو ن معظل ویا ی(فصل چهارم) مستلزم بررس تیریو مد يا تحول در نظام اداریآ
 یبررسـ  یستیا نبایآ ن معضل را مشخص کرد؟یف اینمود و تکلیزي ر هن خصوص برنامید در ایا نبایآ

سـت؟ و در مقابـل   یفشان چیوظا طۀین کارند و حیو مسئول ا یمتول ییها ا سازمانیکرد که چه سازمان و 
  ...؟ اشند؟وب یم پاسخگو ییها چه دستگاه

  دارند؟ و...؟ یه نقشبا آن چ يدر جهت همکار گرید ... سازمانها و نهادها و
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ـ  مییک نمایو ... نزد ییچگونه اقتصاد کشورمان را به حد اعال و خودکفا ن یکن همـ ی(فصل پنجم) ول
در جهـت   یو تالشـ  یچ سـع یم و هـ یمغتنم باش يها دادن فرصت ازدسته و یرفتن سرما نیبطور شاهد از

  م؟!ین نداشته باشجبران آ
ـ جـاد کـرد؟! آ  یه و ثـروت و.. ا یدادن سرما وان با ازدستت یم را (فصل ششم)ي ا همنطق ۀا توسعیآ ا از ی

  ست؟!ین ینابسامان ل ون مشکیحل چني ا همنطق يها تیاولو
ـ باشـد کـه در ا   ينحـو  د بـه ی(فصل هشتم) نبا کشور یحقوق ییشرفت امور قضایا گسترش و پیآ  ن ی

نه ندارند ین زمیالزم را در ا يکه همکار ییها ا سازمانیبا افراد و  از خود بروز داده يجد یخصوص اقدام
  برخورد شود؟ 

در  ن است کـه یر از ایا غیآ ؟نهفته است یفیآن (فصل نهم) چه وظا در اختصاص بودجه و نظارت بر 
ست و گسترش یط زیمح کشور به امر بهداشت و انۀیسال نخست اختصاص بودجۀ يها تیاولو يهر کشور

د آن نه تنها متوجـه  ین معضل که تهدیاز ار ت باال یتیاشد؟ حال چه اولوب یم آن تا سطح مطلوب يو ارتقا
  رد.یگ یم برها را در ساختریو زا ه هبلکه اکثر حوز ،ستیط زیبهداشت و مح

 توان می مقام رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی رااي ه هکه چگون فرامین و توصیسخن این و کوتاه
   .مورد اجرا قرار داد در صورتی که شاهد این معضالت باشیم

ن باره صـورت گرفتـه اسـت کـه     یدر ا یر چه غفلتیان اخیم که در سالیابی یماس کوچک درین قیبا ا
  .ده و به هدف مطلوب رسیدید جبران گردیشک با یب

و خشک از مبدأ بوده کـه  ر ت  تصور یدن به هدف فوق، تفکیک پسماند بههاي رس یکی از بهترین راه
م نباید از ذهـن دور داشـت   خوشبختانه مدتی است که در کشور ما آغاز گردیده است، البته این نکته را ه

عبـارت بهتـر    بـه  کـردن و  ة مناسبکردن و یا استفاد ترین راه، همان صحیح مصرف ترین و عالی که اصلی
آن توصیه شده است کـه   به رعایت شدت و کراراً دینی ما بهاي ه هنکردن است که در متون و آموز اسراف

  ود.ش یم تردید به کاهش شدید پسماند منجر این مهم بی
هـم   چندانی نداشته و یا خیلی مختصـر آن  ۀموضوع تفکیک پسماند و یا بازیافت آن گرچه در کشور ما سابق

کـردن   درست مصرفلیکن در موضوع کاهش پسماند که همان د وش یم متخصص و ... انجامفرادي غیرتوسط ا
  اکنون نیز در بعضی از اقصی نقاط کشور معمول است. است سابقۀ بسیار طوالنی داشته و حتی هم

را هـاي آن   ردند هیچ یـک از قسـمت  ک یم که هندوانه میلایی ه هاالیام خانواد عنوان مثال در قدیم هب
 عنوان تنقالت استفاده کرده و از پوست آن براي خوراك دام و... خود بهـره  هیختند. از تخم آن بر ینم دور

ریزهـاي آن در جهـت خـوراك     مین طریق، از پسماندها و یا خـرده ردند و یا در خصوص نان نیز به هب یم
ردند، ک یم نیاز هر روزشان مواد غذایی و خوراك آماده اندازة ها به ردند، مضاف بر اینکه آنب یم کار طیور به

کودهـاي   حتی از فضوالت حیوانات براي تهیـۀ  افت کهی یم کردن تا آنجا ادامه این نحوه صحیح مصرف
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شدن زندگی و رفاه و ... بـه بوتـۀ فراموشـی     ، ولیکن این روش مقدس با ماشینیدش یم کشاورزي استفاده
  را جانشین خود کرد. سپرده شده و این معضل بزرگ 

هـاي مختلفـی نظیـر     هاي متنوع و متعدد از دیدگاه براي اجراي طرح مدیریت و کاهش پسماند روش
. ولـیکن  اشـند ب یمـ  ها در پیشبرد این مهم مؤثر کدام آنی، و ... متصور است که مسلماً هراقتصادي، قانون

زیـرا   ،ي نسبت بـه سـایر برخـوردار اسـت    نظر نگارنده راهکارهاي اجتماعی و فرهنگی از اهمیت باالتر به
مـود و  ن یم ها ملزم به رعایت و کاهش آن ،راهکارهاي قهري و جبري با ایجاد محدودیت براي شهروندان

ـ عنوان مثال جریمه که مربوط بـه د  هب ،ردک یم ن کاریها را مجبور به ا یا منافع مادي، آن  يدگاه اقتصـاد ی
د زباله را کاهش و یا در جهت یي اینکه جریمه نشود ناچار است تولند براک یم فردي که زباله ایجاد، است

  تفکیک آن اقدام کند.
 ولیکن در روش اخیر، شخص با تأسی از اعتقاد، فرهنگ، شخصیت و ... این الزام را براي خود ایجـاد 

موضوع نیز  ند که در جهت رعایت، قدم بردارد، هیچ الزام خارجی نسبت به او وجود ندارد البته به اینک یم
دادن با این دیدگاه است  هاي متصور، منوط به مطابقت باید دقت نمود که اجراي تمامی راهکارها و دیدگاه

  رد.ب ینم جایی از لحاظ اجتماعی و فرهنگی راه بهآحاد جامعه ازي س هو قطعاً بدون آماد
ایـن دیـدگاه در میـان    کـردن   هاي بزرگ و مثبتی در جهت نهادینه هاي اخیر گام خوشبختانه در سال

 مناسب و مـؤثر آن اي ه هجمعی و ... شاهد بعضی از اخبار و برناماي ه هجامعه برداشته شده که ما در رسان
عنوان مثال طبق اظهارات آقاي صادقیان مدیر کل وقت خدمات شـهري شـهرداري تهـران،     هاشیم. بب یم

الزم را اي هـ  شقـرار گرفتـه و آمـوز   خانوار تهرانی تحت پوشش طرح تفکیـک زبالـه    000/600تاکنون 
  1میلیون خانوار افزایش یابد. 2دریافت نمودند که قرار است تا پایان سال به 

اید تمامی کشور را مـورد پوشـش   ب یم چندان دور نهي ا هتردیدي نیست که این طرح و برنامه در آیند
و ... دقیـق و کارشناسـانه   ا ه يریز همادي و معنوي فراوان و برناماي ه هقرار دهد که بالطبع مستلزم هزین

جامعه، بدیهی است فعالیت در این زمینـه  ازي س گو فرهنازي س هاست بر آمادي ا هاست که همۀ آن مقدم
ها جلد کتاب نیز جاي نگیـرد.   قدر وسیع و متنوع است که نه تنها در این سطور بلکه ممکن است در ده آن

سنی و اقشـار و صـنوف و ... مختلـف را در    اي ه هو تمامی رد ناسدش ینم دامنۀ شمول آن نیز حد و مرزي
بوده و  نظر نگارنده داراي اثرات مؤثرتر و مفیدتر عنوان نمونه مواردي را که به هلیکن بهد ود یم خود جاي

  ردد.گ یم اشد در دو گروه کودکان و بزرگساالن اشارهب یم تري نیز برخوردار از بازدهی مناسب و ملموس

                                                        
1. www.hamshahrionline.ir  
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  کودکان .1
  نکات آموزشی در خالل آن ها و ... مخصوص کودکان و ارائۀ ها و کارتون فیلم تهیۀ .1.1

نحو جذاب و جالب و  ا در خالل آن بهی م ویطور مستق ها و ... که به ها و کارتون وان فیلمت یم در این زمینه
و یـا مصـرف   ا هـ  يباز از وسایل مخصوص کودك نظیر اسباب کردن .. نکات مهم و نحوة صحیح استفاده.

ود، همچنین مسائل مربوط به پسـماند  ش یم طور کل هر چیزي را که به کودك مربوط همواد غذایی و یا ب
ـ ن مضـمون کـه ا  یماید تولید و پخش نمود با ان یم و تفکیک آن را به زبان ساده و کودکانه بیان ن کـار  ی

  .ثر استؤگوناگون ماي ه يمارینشدن افراد به بسالمت جامعه و مبتال و یزگیچقدر در پاک
صورت انیمیشن تهیه شده و داراي مفاهیم زیبا و ... نیز بوده  که به يگریداي ه هدر این زمینه از برنام

 در حـال پخـش   هاسـت از تلویزیـون و ...   و تحت عنوان هشدارهاي گاز و یا آقاي ایمنـی و ...کـه مـدت   
استفاده کـرد. در  توان  میعنوان الگو  هب کرده بجذ اشد و مخاطبان و دوستداران زیادي را نیز به خودب یم

شـناس   وانن رمحبوب کودکان و همچنین از متخصصااي ه توان از مجریان و شخصیت یم این خصوص
  یاري جست.ا ه شبودن این آموزکودك نیز براي هرچه تأثیرگذارتر

  مهدکودك و دبستان و ...و ا ه يکتاب و کتابچه و بروشور و ... در فرهنگسراها و شهرباز . ارائۀ2.1
هاي زیبا و یا اشعار  کودکان کتاب و .. حاوي نکات فوق در قالب عکس يوان برات یم در این خصوص نیز

ـ  اشد تهیه و به آنان ارائه داد.ب یم کودکانه و داستان و ... که مطابق با سنین آنان المقـدور همـراه بـا     یحت
  ... . ان ویمرب يسواز یحاتیتوض

  آموزشی مخصوص کودکان جهت بازدید از مراکز بازیافت پسماند  ـ اردوهاي تفریحی برپایی .3.1
ترتیب داد تا کودکان با بازدید از مراکز بازیافـت پسـماند (مشـروط بـر     ي ا هوان برنامت یم در این خصوص

دیل مواد شنا شده و چگونگی تباینکه از لحاظ بهداشتی و ... خطري متوجه آنان نباشد) از نحوة کار آنان آ
: ند، همراه با توضیحاتی مطابق سنشان از قبیـل یک مشاهده نمایاستفاده را از نزد دورریختنی به مواد قابل

شـدن   .. یا اینکـه بازیافـت چقـدر در پـاك    ود و .ش یم شدن درختان جلوگیري ه میزان از قطعبازیافت تا چ
  . محیط زیست تأثیر دارد و ...

  هاي کاهش پسماند و تفکیک آن و ... راه ۀبرپایی مسابقات در زمین .4.1
، کودکان را در این زمینه مشـارکت داده و نظـرات و   ین مسابقاتیوان با برگزاري چنت یم در این خصوص

جـوایزي (ترجیحـاً جـوایزي کـه از بازیافـت       يکار گرفت و با اهـدا  هرچند کوچک آنان را بهاي ه هاندیش
  ها را در این جهت تشویق نمود. خطر باشد) آن یب زین یاز لحاظ بهداشت پسماند تهیه شده و
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  مشارکت کودکان در امر تفکیک و کاهش پسماند تحت عنوان همیار .5.1
سوي نیروي انتظامی (راهنمایی و رانندگی) تحت عنوان همیار پلـیس  ش ازیکه از چند سال پ بایز یطرح

ـ ن ق والدین و مربیـان و آموزگـاران و ...  سوي کودکان و با تشویده و با استقبال زائدالوصفی ازیآغاز گرد ز ی
واند راهنماي خوبی در این زمینه باشد. به این نحو که با همـاهنگی و مشـارکت مـدارس،    ت یم مواجه شد

اي هـ  شتحت عنوان همیار شهر و یا هر عنوان مناسب دیگري صادر نموده و با آمـوز ي ا هویژاي ه تکار
نکـات مهـم    عنوان ناظر به رعایـت امـورات پسـماند و    هها ب که آنشرایطی ایجاد کرد ، سن و ... هر ویژة

شان موارد تخلف را بـه والـدین و دیگـر اعضـاي     الیت کرده و با زبان شیرینآن، در منزل و ... فع یبهداشت
  خانواده تذکر دهند.

او در  ةهاي باال از آنجا که کودك در سنین یادگیري است و بسیاري از عادات و باورهاي روزمر در روش
شناسی و .. صورت  و ... با رعایت موازین سنی و نکات روانا ه هیرد چنانچه این برنامگ یم این دوران شکل

او ازي س گسزایی در تربیت کودك و فرهنآنان، نقش ب يسواز ت مسائل پسماندیضمن تأثیر در رعا ،گیرد
ند. مضاف بر ک یم نیز در او تقویتنفس، احساس شخصیت، خالقیت و ابتکار را  برجاي گذاشته و اعتمادبه

ـ  و ،دلیل روابط عاطفی والدین با کودکـان  به 1.5 شده در بند اینکه مورد اشاره ناشـی از آن و   ذاتـی  ۀعالق
  ود.ش یم ز گام برداشتهین ن و...یوالد يسواین کار، در جهت رعایت پسماند ازبودن  همچنین مثبت

  بزرگساالن  .2
  نظرات و ... علما و مراجع دینیاستفاده از فتاوا،  .1.2

سالم ن این مبیدر د یزگیوجوب پاک در این روش، با استفاده از فتاواي صریح مراجع معظم تقلید مبنی بر
ـ اشـد و ن ب یمـ  ن موانـع آن یتـر  از مهـم  یکیپسماند  که قطعاً یدن به سالمتین راه رسیتر عنوان مهم هب  زی

دلیل اینکـه   (به کشور در خصوص همکاري در بازیافت و تفکیکنبودن اسراف و لزوم رعایت قوانین جایز
مردم باعث تسریع در بازیافت  جانبۀ ب آمده و مشارکت همهحسا ک بخش مهمی از برنامه بازیافت بهتفکی

طور مستقیم نظیـر   ردد)، بهگ یم سرمایه و ثروت کشور به جامعه و ...، و بالطبع تسریع در برگشت سالمت
ن مستقیم از طریـق وعـاظ و مبلغـا    طور غیر جمعی و یا بهاي ه همصاحبه و ... از رسان پخش سخنرانی و یا

  ایجاد کرد. توان می خوبی در این زمینهاي ه تحرک دینی،
ـ ربـط بـا مشـارکت و     سـوي مراکـز ذي  ازتـوان   مینکات مهم و اساسی در این زمینه را  سادگی به ا ی

عنوان مبلغ دینی به اقصی نقـاط کشـور    هظ و ... که بعلمیه به طالب و وعااي ه همدیریت حوز یهماهنگ
و ا هـ  هآموزشی آنان وارد کرد تا آنان در برناماي ه هرسانی و یادآوري کرد و یا در جزو وند اطالعش یم اعزام

. قطعـاً بـا توجـه بـه     بـودن آن تأکیـد نماینـد    ه به این موارد، به واجب و تکلیفخود با اشاراي ه یسخنران
بودن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور و خصوصاً در ایامی که مردم بیشتر بـه امـور مـذهبی     مسلمان
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 ،خود پرداخته و به انجام مستحبات و دوري از گناه توجه دارند (نظیر ماه مبارك و ایام محرم و صفر و ...)
  ذارد.گ یم این حرکت تأثیر بسیار خوبی از خود برجاي

  تفکیک و مدارس دینی و ... به برنامۀا ه هتجهیز مساجد، حسینی. 2.2
دینی محسوب شده و از جایگاه بسیار مقدسی در میان مردم جامعه برخـوردار  اي ه شاز آنجا که این اماکن از ارز

ن مسجد بر آن تأکیـد داشـته باشـند نـه تنهـا      نامه مجهز شده و متولیان و مسئوالاست در صورتی که به این بر
جانبـه در کلیـۀ امـور و شـئون زنـدگی خـود        عنوان الگویی همـه  هبلکه مردم از آن ب ،یردگ یم مورد استقبال قرار

بسـا   شـوند کـه چـه    یجامعه محسوب مـ  یعموماي ه ان اماکن جزء فضیفوق ا ۀاز مسئل يجدا نند.ک یم استفاده
  .بگذارد يجااز خود بر يریناپذ ده و عواقب جبرانیگرد يماریوع بیا شی و جادین مهم باعث ایعدم ا

  محله و ...اي ه گفرهن ۀهایی در این خصوص در فرهنگسراها، خان برگزاري کالس .3.2
ـ هاي تفکیک و کاهش پسماند بـا   هایی جهت آموزش روش وانند با برگزاري کالست یم شدهاماکن یاد  يادآوری

خصوصاً زنان جامعـه کـه    به اقشار مختلف ر داردیثط تأین کار چقدر در بهداشت وسالمت محین موضوع، که ایا
  کردن این مهم بردارند. را در نهادینهایی ه متري را نسبت به مردان در ادارة خانه دارند گا نقش پررنگ

اي هـ  هها و جشنوار ریختنی و برگزاري نمایشگاهي زینتی و ... از مواد دورنظیر ساخت اشیاایی ه هبرنام
ردازد و یا معرفی این دسته افراد بـه  پ یم فروش آن احیاناً مختلف در این زمینه که به معرفی این آثار و یا

این گروه از جامعه که بیش از نیمی از  يواند بهترین تشویق و ترغیب برات یم ربط ها و مشاغل ذي کارگاه
 شدن فرهنـگ صـحیح مصـرف و اسـتفادة     هند باشد. قطعاً این کار نهادینهد یم جمعیت کشور را تشکیل

  اشند را به همراه دارد.ب یم ساز جامعه ه خصوصاً فرزندان که قطعاً آیندهی اعضاي خانوادبهینه در میان تمام

نمودن امکانات رفـاهی بـراي محـالت از     یا فراهم تأسیس مراکز فرهنگی، ورزشی و ... و .4.2
  محل درآمد تفکیک

تخـب مـردم،   ن مننظارت شورایاري محله و یـا معتمـدا   شده که تحت از محل درآمد پسماندهاي تفکیک
مستقیم  را تأسیس و فراهم کرده و با اشارةوان مراکز و امکانات مزبور ت یم ودش یم تحویل مراکز بازیافت

... از محـل درآمـد    به این موضوع از طریق نوشتن پالکارد و یا چاپ بروشورها و ... با این عنوان که ایـن 
ـ تهیـه گرد  تحویل گردیده بـود محترم تفکیک و  بازیافت پسماند این منطقه که توسط اهالی ـ در ا د،ی ن ی

ند یو عموم مردم در آن مشارکت نما شودح انجام ینحو صح ن کار بهیکرد. که اگر ا یرسان خصوص اطالع
   .معروف شود یسالمت یابیثر در بازؤک عامل میک مانع بلکه به یعنوان  بسا که نه به چه

ن شهري و یا کشوري برگزار گردیده حضور مسئوالبا شکوه و با اي ه هاین برنامه چنانچه در جشنوار 
  جمعی نیز قرار گیرد، اثربخشی بیشتري خواهد داشت. اي ه هو تحت پوشش صدا و سیما و رسان
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  :ها) NGOهاي مردمی داوطلب ( تشکیل گروه .5.2
ر این مند به فعالیت د هفراهم کرد که جوانان و یا افراد دیگري که عالق توان می در این خصوص شرایطی

اشند بتوانند با عضویت و تأسیس چنین مراکزي به امور فوق مشغول شـوند. از آنجـا کـه ایـن     ب یم زمینه
  وانند مورد توجه اقشار مختلف قرار گیرند.ت یم ها مردمی بوده و قصد انتفاع مادي شخصی نیز ندارند گروه

  آمار و مستندات اتالف پسماند اعالم و ارائۀ .6.2
اقتصـادي و ...   ،یآمار و مستندات در خصوص میزان اتالف پسـماند و مضـرات بهداشـت   با پخش و اعالم 

آحـاد جامعـه ایجـاد     نگ هشداري براي کلیۀوان زت یم جمعیاي ه هطور مرتب از رسان براي شهروندان به
  وادار کرد.  ها را در هنگام دورریزي و عدم همکاري به تجدید نظر در رفتارشان کرد و آن

  يریگ جهینت
نتیجـه  ا ه هچنانچه موارد باال صورت گرفته و رعایت گردد شفافیت الزم نیز به همراه داشته باشد و خانواد

  انتظار داشت:توان  میر را یارد زمو اقدامات خود را شاهد باشند
ده و به بهترین شکل با همدیگر همکاري یجوش وارد این برنامه گردصورت خود یکایک آحاد جامعه به .1

شده را به والـدین تـذکر    دك با زبان و رفتار شیرین کودکانۀ خود موارد غفلتعنوان مثال کو هنمایند. ب
ح داده شـد  یتوضـ  که قبالً یلیدال هند که بهد یم داده و والدین نیز تجربیات خود را به کودك آموزش

 ت کـرده و خـود را  یز به همراه دارد چون هم کودك احساس شخصین یتیو ترب یشناس محسنات روان
به نقش ا ه هند و هم خانوادک یم شتر احساسیب ز نقش و سهم خود راینده نیند و در آیب یم ثرمؤ يفرد

نـد و چـون   یب یمـ  ت نقش او در خانـه یبرده و و خود را موظف به رعا یافکار و نگاه مثبت او پکودك، 
ـ عنـوان   ت بـه ین رعایا ین کار منافع فراوان دارد پس از مدت کوتاهیا جـار در درون  ک عـادت و هن ی

  .ردیگ یم قرارا ه هخانواد
ـ یح هزیت صـح یرین راهکـار در جهـت مـد   یعنوان بهتر واند بهت یم ن کاریا .2 از  يریخـانواده و جلـوگ  اي هـ  هن

  .گرددذاري گ هیگر سرمایمثبت داي ه تواند در جهت یا مه هنین هزیا هوده مطرح باشد و قاعدتاًیباي ه هنیهز
ـ  منافع بیشتر، تجربیات و ... خود را با دیگران تبادلز در راه رسیدن به یمردم ن .3  یماینـد پـس نـوع   ن یم

 يت و ارتقـا یمیجاد صـم یت آن ایخاص نید که کمتریآ یم وجود به ان مردمیز در میتعامل و مشورت ن
 .دنبال خواهد داشت جامعه و... را به یسطح اخالق

عنوان یک وظیفه و یا یک جهاد ملی در  هیماید که این موضوع جداي از ارزش اقتصادي بپ ینم دیري .4
ـ  نـه یتلقی شـده و در همگـان نهاد   یموانع سالمت و یمبارزه با آلودگ ـ  شـ  یم از  یکـ یشـک   یود کـه ب

ـ یتر افته و بزرگی پنجم توسعه تحقق ۀن اهداف برنامیتر میعظ آن برداشـته شـده و    يش روین موانع پ



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                256

  .اجرا خواهد رسید ب در خصوص اقتصاد مقاومتی به منصۀفرامین رهبر انقال
سـت در  یاب یمـ  کنوندولت که تااي ه هنیدا کرده و از هزیارتقا پي ا هندیطور فزا سطح سالمت جامعه به .5

 .نه شودیگر هزیمثبت داي ه تدر جه تا کرده يرید جلوگش یم نهیرفع مشکل فوق هز
 .است يکاریو رفع مشکل ب ینیکارآفراي ه شن رویتر از مهم یکین کار خود یا .6

ل شـده کـه ایـن    یک فرصت تبدیک معضل به یپسماند از  ابد کهین طرح تا آنجا ادامه یم ایدواریام 
  همان سرانجام خوب هدفمان است.

  شنهادیپ
  :رددگ یم شنهادیر پیبراي رسیدن به هدف فوق موارد ز

کنیم، هـر  ت مسائل مربوط به آن توجه یعدم رعا کاهش پسماند و تفکیک و بازیافت و ۀبه هر دو مقول .1
  ایجاد مشکالت جدید است. م و ملزوم یکدیگرند و غفلت از هرکدام زمینۀدو الز

ایست مطابق با نوع فرهنگ، آداب و رسوم و وضـعیت اقتصـادي و اقلیمـی و    ب یم اجراي این راهکارها .2
  شرایط هر منطقه باشد که ممکن است در بسیاري از موارد متفاوت از هم باشد.

کارها به همکاري متقابل مردم و دولت نیاز دارد و قطعاً بـدون ایـن همکـاري نـه تنهـا      اجراي این راه .3
ود کـه  ش یم ود. این همکاري سبب آنش یم بلکه باعث ایجاد مشکالت دیگر ،ودش ینم هدفی حاصل
  دولت نیز مردم با دید باز از آن استقبال نمایند.اي ه هدر سایر برنام

که همواره مردم  طوري ایست بیش از گذشته باشد بهب یم سمعی و بصرياز لحاظ ا ه هپوشش این برنام .4
بردن از محالت، اشخاص  یرد. نظیر نامگ یم ها در این جهت مورد توجه قرار احساس کنند اقدامات آن

  . ها و ... که بیشترین همکاري را در این زمینه داشتند و ... و گروه
در  کـه در اثـر طـرح فـوق    ایی هـ  ییجـو  بتوانند از صرفها ه هدولت که خانواد يسوو... از يمراکز اقتصاد جادیا .5

  ند.یالت آن استفاده نمایکرده و از منافع و تسهذاري گ هیسرما ود در آنجاش یم جادیآنان ااي ه هنیهز
 والسالم

  منابع  
  .22/7/86، افتیباز یرسان گاه اطالعیپا

  . 4/3/87ـــــــــــــ ، 
  . 4/10/88، تهران امروز روزنامۀنامۀ بازیافت،  ویژه

www.hamshahrionline.com 
www.recupyl.com 
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   یاقتصاد مقاومت ياه تاسیدر تحقق س ينقش بانک مرکز
  )یبانک ةد بر نظارت بر حوزیک(با تأ

  **، محمدحسین عبادي*محمد سلیمانی

  چکیده
ط خاص کشور ما ین نهاد را در شرای، نقش ايو ارز ي، اعتباریپول ياه هبر حوز يبانک مرکز ياثرگذار

واند در جهت ت یم کشور، یو بانک یعنوان نهاد ناظر بازار پول به يبانک مرکز از قبل کرده است ور ت گپررن
ف و اهداف ین مقاله با تمرکز بر وظایفا کند. در ایا ینقش مهم یاقتصاد مقاومت یکل ياه تاسیتحقق س

ساز  نهیزما ه نآ يکه اجرا یمرتبط با نظام بانکاي ه هبه آن دسته از اقدامات و برنام يبانک مرکز یقانون
اشد پرداخته ب یم یدر اقتصاد مل ین مالیمتأ يازهاین بهتر به ییو پاسخگو يو اقتصاد یتحقق ثبات مال

قانون  ي، نظارت بر حسن اجرایو کنترل فساد مال ینظارت ياه هین اقدامات شامل بهبود رویود. اش یم
  اشد.ب یک و اعطا و مصرف تسهیالت میالکترون يت بانکداریامن يبدون ربا، ارتقا يبانکدار
   ینظارتاي ه هی، رویاقتصاد مقاومت یکل ياه تاسی، سیبانک، نظام يبانک مرکز :ها واژهکلید

  مقدمه .1
اسـاس   نیا(بـر  نـد. ا هجـاد کـرد  یا رانیاقتصاد ا يرا برا ی، دشمنان همواره مشکالتیپس از انقالب اسالم

و  یفرهنگـ ة و جنگ سخت رو بـه جنـگ نـرم و مبـارز     ینظامۀ در عرص یپس از ناکام یغرب يکشورها
ـ  یمـ  ها را انجام دادند) که از میان آن یاقدامات فراوان ينبرد اقتصاد نۀیها در زم آوردند. آن ياقتصاد وان ت
 :نـد ا هکه رهبر معظـم اتقـالب فرمـود    گونه اشاره کرد. همان یو بانک ی، نفتیی، داروییکاالاي ه میبه تحر

از  اًیند و ثانینما شرفت کشور را متوقفیروند پ ن هستند که اوالًیدنبال ا به يفشار اقتصاد یپدشمنان در«
شان را به نظام کاهش دهند و نظام یا یمردم، اعتماد و دلبستگ يبرا ياقتصاد یساختن زندگق دشواریطر

  [1]».ببرند یفروپاش تاًیف و نهایسمت تضع را از درون به یاسالم يجمهور
ـ  ياقتصـاد ت نظـام  یران، لزوم و ضرورت مقابله و تقویگرفتن این فشارها به اقتصاد ا با شدت ش از یب

ـ  نظـر  ن بوده (و بهیادیو بني ا هشیران ریجا که خصومت غرب با اش محسوس شده است. از آنیپ سـد  ر یم
                                                        

 ،چمران، پل مـدیریت  (ع)، تهران، بزرگراه شهید معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق دانشکدةعضو هیئت علمی  *
solimani @isu.ac.ir   

  m.ebadi@isu.ac.ir، (ع) معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسی رشتۀ **
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است کـه   یعیبعد از انقالب طب شدة ثبت یخیتار ۀو با توجه به سابق ست)یرفع ن مدت قابل قل در کوتاهحدا
 ا،ه هن ضربیا دنبال شود؛ عالوه برا ه نآ يسوزران ایکردن ضربه به اقتصاد اوارد يبرا یو اقداماتا ه هبرنام

را بـه اقتصـاد    ییهـا  و بحرانا ه هز ممکن است تکانیآن ن یو درون یرونیران و تعامالت بیساختار اقتصاد ا
ران به یک سطح کافی از انعطاف و استحکام در مقابـل  یاست که اقتصاد ا يلذا ضرور ،ل کندیران تحمیا
 یخـوب  را بـه  یت پرداختن به اقتصاد مقاومتین دو نوع ضربه و شوك اهمیوجود اابد. یها دست   ن بحرانیا

  ازد.س یم روشن
ـ وان به توان مقابله با تهدت یم آناي ه یژگیاست که از و ياقتصاد يالگو ینوع یاقتصاد مقاومت دها ی

ارجی و داخلـی  در مقابل هر نوع فشار خ یاقتصاد مقاومت [2]  دها به فرصت اشاره کرد.ین تهدیل ایو تبد
نظـارت و رصـد    یهد. در اقتصاد مقـاومت د یم بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه ،ودش ینم نه تنها متوقف

ـ  يهـا  اسـت یس يو وصـول بـه بنـدها    یابیبرخوردار است. دسـت  ییگاه باالیاز جاا ه تیفعال اقتصـاد   یکل
ق بـر  یجانبه و دق است، وابسته به نظارت همه یشرط تحقق اقتصاد مقاومت شیها پ ، که تحقق آنیمقاومت

  اشد.ب یم مسئول در هر حوزه ين بندها توسط نهادهایا يحسن اجرا
اقتصـاد  اي هـ  تاسـ یدر تحقـق س  يگاه و نقـش بانـک مرکـز   ین مقاله پرداختن به جایا یهدف اصل

سسـات  مؤ هـا و  ، نظـارت بـر بانـک   18/4/1351مصـوب   یو بانک یموجب قانون پول است که به یمقاومت
ن معامالت، نظارت بر معـامالت  ین نظارت بر ایو همچن يم مقررات مربوط به معامالت ارزی، تنظياعتبار

ـ ن معامالت، نظارت بر صـدور و ورود ارز و پـول را  یم مقررات مربوط به ایطال و تنظ ـ ج ای م یران و تنظـ ی
سـت  یاب یکه بانک مرکـز مـ  هند د یم ف نشانین وظایاست. ا يبانک مرکزة عهدمقررات مربوط به آن بر

جـه  ی(و در نت ینظـام مـال  ازي س مو سالازي س فت، شفایکه دارد در جهت اصالح، تقو یارات نظارتیبا اخت
 یاقتصاد مل يازهایبه ن ییدر جهت پاسخگو یت منابع مالیز کنترل و هدای) و نیجاد ثبات در اقتصاد ملیا

  اقدام کند. یت بخش واقعیو تقو
 يازهـا یبـه ن  ییکشور (با هدف پاسـخگو  ینظام مال جانبۀ ت همهیاصالح و تقو ياست که برا یهیبد

ازي سـ  مو سـال ازي س ف) و شفایت بخش واقعیدر تقو یشگامیو پ یجاد ثبات در اقتصاد ملی، ایاقتصاد مل
 ياشـاره شـده اسـت، نظـارت ضـرور     ا ه نبه آ یکل ياه تاسیس 19و  9 يب در بندهایترت اقتصاد، که به

پـول،   ياهـ  هن مهم در حـوز یاشد و اب یم ق و کارآمدی، نظارت دقيساز اصالح و سالمۀ الزمکه ، چرااست
ن یتـر  از مهـم  یکـ ی یهـر نظـام   یبخـش نظـارت   اسـت. اصـوالً   يف بانک مرکـز یبانک، ارز و ... از وظا

ـ  اسـت کـه   ید. نظارت اهرمیآ یم حساب آن به ياه شبخ ح یصـح  ينـان الزم را از اجـرا  یوانـد اطم ت یم
الزم اسـت چراکـه    یک سـازوکار نظـارت  یز وجود ین یدست دهد. در نظام بانک و تحقق اهداف بها ه هبرنام

کـالن   يدر رونـدها  یوانـد نقـش اساسـ   ت یمـ  یدر نظام بانک ین مالیمأدر بحث ت یگونه مشکلوجود هر
را  يو ارز یپـول  يگـذار  استیس فۀیعالوه بر آنکه وظ ين راستا بانک مرکزیداشته باشد. در هم ياقتصاد
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عهـده  را بر یبه اهداف نظام بـانک  یابیها و دست استین سیانجام ا ینظارت بر چگونگ فۀیعهده دارد وظبر
هـا و   از تـنش  يریکنتـرل و جلـوگ   یاز ملزومات استقرار اقتصاد مقـاومت  یکید بتوان گفت که ی. شا1دارد

 يهـا  اسـت یموقـع س  بـه  يراواند با اجت یي ماست. بانک مرکز یآن نظام بانکاست که منشأ  یهای بحران
اي هـ  هن سود سپردیی( مثل تع یپولاي ه تاسیت بازار ارز) و سیری(مد يارز ياه تاسیجمله ساز ياقتصاد

ـ م گیاز تصـم  يریمتناسب با وضع موجود اقتصـاد در هـر دوره) و جلـوگ    یبانک ـ اي هـ  يری  در حـوزة  یآن
ـ   اعتمـاد آن  گـذاران بکاهـد و   هیسـرما  ینیب شیپ رقابلیغ يها از ضررها استیس ن اعتمـاد  یهـا را و همچن

 يامـر  ،ن کندیمرا در حوزة اقتصاد تأ یله ثبات مالین وسیحفظ نموده و بد یگذاران را به نظام بانک سپرده
  اشد.  ب ی(که در باال بدان اشاره شد) م یاقتصاد مقاومت يها استیس 9د بند یکمورد تأ که

هـا   فا کنند. در اقتصـاد متعـارف بانـک   یا توانند می را یها نقش پررنگ بانک یاقتصاد مقاومت يدر الگو
اي ه حگذاران را به طر ان سپردهیشده از م عیتجم یها را دارند و منابع کالن مال يگذار هیسرما نقش واسطۀ

هاست. توجه  ار آنیمردم در اخت یکنترل منابع مال در واقع عمالً ،نندک یر منتقل میپذ هیتوجذاري گ هیسرما
است و لذا اختالل  ین مالیمن منبع تأیتر یران اصلیدر اقتصاد ا یاست که نظام بانک ينکته ضرورن یبه ا
ـ ح بـر فعال یدارد. عدم نظارت صح یپرا در یفراوان ین منبع عواقب منفیدر ا هـا و عـدم وجـود     ت بانـک ی
ـ از دو ح ن انحـراف یود. اش یم ص منابعیباعث بروز انحراف در تخص یت اطالعات در نظام بانکیشفاف ث ی
دنبـال   یدرسـت  خـود را بـه   يص منابع، منافع فـرد یکه بانک ممکن است در تخصنیطرح است اول ا قابل
ـ ا .سوق دهد که حداکثر سود ممکن حاصـل نشـود   یسمت منابع را به د و عمالًیننما ص از ین نـوع تخصـ  ی

هـد.  د یمـ  الزم برخوردار نباشد رخ ییاز کارا یستم بانکیکه س یاشد و در مواقعب یم ق اتالف منابعیمصاد
در واقـع   ،نـد ک ینم عمل یدرست به یاهداف اجتماع يگریهد که بانک در پد یم رخ یانحراف دوم در زمان

ـ   یخوب ستم بهیک سیاز  یعنوان جزئ هواند بت ینم ن موارد بانکیدر ا اگـر بانـک از نظـر     یعمل کنـد. حت
ـ خـود را دنبـال نما  ي ا هو توسـع  یند اهداف اجتماعکارا عمل کند ممکن است نتوا ينفع فرد يریگیپ د. ی

 در نظر گرفتـه  یالت بخش صنعت سقف مشخصیتسه يبراا ه تاسیو سا ه هدر برنام یعنوان مثال وقت به
ـ ود کـه ا ش یم موجبا ه کتوسط بان ینفع شخص يگریود، پش یم ن امـر محقـق نشـود و سـهم منـابع      ی

  ص داده شده به بخش خدمات باالتر رود.یتخص
. در صـورت  اسـت  يضرور يامر یستم بانکیص منابع در سیتخص فرایندرو کنترل و نظارت بر  نیااز

جـاد خواهـد کـرد. از    یاقتصـاد ا  يرا بـرا  ییها ها و تنش از درون بحران یعدم نظارت و کنترل، نظام بانک

                                                        
آن  ۀترین وظیف هاي تئوریک اصلی چارچوب عهده دارد که طبق. بانک مرکزي وظیفۀ حیاتی دیگري نیز بر1

است. عالوه بر این ها  هاي پولی و نظارت بر حسن اجراي آن شود و آن اجراي صحیح و کارآمد سیاست محسوب می
بر اهداف بانک مرکزي  گذاري به بانک مرکزي واگذار شده است. در این مقاله صرفاً ریل در حوزة ارزي نیز وظیفۀ

  گذاریم. گذاري پولی و ارزي را به مجال دیگري وامی کنیم و موضوعات سیاست ز میبانکی تمرک ةدر حوز
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ت کـه  لذاسـ [3] .رددگـ  یمـ  مشـخص  يق بر نظام بانکـدار یدق یک سازوکار نظارتینجا ضرورت وجود یا
ـ ا ینظـارت  فـۀ ی، وظيف بانک مرکزین وظایتر از مهم یکیوان گفت ت یم ي ن نهـاد اسـت. بانـک مرکـز    ی
 یشده اثربخش ن و مقررات وضعیها به قوان بانک يبندیزان پاین و میقوان ياجراة واند با نظارت بر نحوت یم

ازي سـ  فنجا شـفا یبرساند. در احداقل  درونی آن را به يش داده و اختالالت و فسادهایرا افزا ینظام بانک
ها است. بـدون   ثر بر بانکؤاز ملزومات نظارت کارا و م یکین امر یکه اابد چرای یم تیار اهمیاطالعات بس

سو به انحرافات، رانتهـا و   ها ازیک ر بانکیند نظارت خود بر سایدر فرا يوجود اطالعات شفاف بانک مرکز
 هـا دچـار اشـتباه    کنترل و مبـارزه بـا آن   يدر محاسباتش برادیگر  رد و ازسويب یی نمموجود پ يفسادها

و  یاهداف اقتصاد مقـاومت  يرا در راستا یواند منابع مالت یم ح خودیبا نظارت صح يردد. بانک مرکزگ یم
ـ بن ، اقتصـاد دانـش  یاساسـ  يد کاالهای(مانند تول يضرور يها در بخش ـ ان، حمای نـان و ...)  یت از کارآفری

فسـاد  اي هـ  هنین زمیکند و همچن يریجلوگ يضرورریغ يها ها به بخش شدن آنزیسررق کرده و از یتزر
  ند از بین ببرد.ک یم را مخدوش یگذاران واقع هیکه اعتماد سرما یدر نظام مال

 يبانـک مرکـز   ینظارت فۀیبه ابعاد وظ يت موضوع نظارت بانک مرکزیت به اهمین مقاله با عنایدر ا
و آثـار و   يابعاد مختلف نظارت بانک مرکـز  یلذا ابتدا به بررس ،میردازپ یمی مهم نظام بانک يها در بخش

هـا در تحقـق    ن نظارتیج ایپرداخته و سپس ضرورت، آثار و نتا یمختلف نظام مال يها ج آن بر بخشینتا
  ود. ش یم ارائهیري گ هجیو نت يبند کرده و در انتها جمع یرا بررس یاقتصاد مقاومت

  یدر تحقق اقتصاد مقاومت يمرکز ابعاد نظارت بانک .2
   یجاد ثبات مالیا. 1.2

ـ که باعث کـاهش تول  یمال يها پس از وقوع مکرر بحران ـ ی ـ یشـدن هز و وارد ید مل ن بـر  یسـنگ اي هـ  هن
ش یش از پیو ثبات اقتصاد کالن ب ین ثبات مالیارتباط ب ،ستم شدیقرن ب 90ده در دهۀز نبحرا يکشورها

ک یسـتمات یو س یمال يها ردد که بحرانگ یم اطالق یتیبه وضع یثبات مال یطور کل به [4] .دیروشن گرد
از  یتـوجه  اسـت کـه درصـد قابـل     یتیز وضعین یبحران مال (همان) .د نکندیت اقتصاد کالن را تهدیوضع

نشـدن نظـام    ه متعارف مواجـه یدر نگاه اقتصاد و مال [5] .ن برودیمنتظره از بریصورت غ هبا ه ییارزش دارا
ـ اة دهند لیتشک ياستحکام و عملکرد مناسب اجزا يمعنا با بحران به یمال ۀ کـه همـ  ن نظـام اسـت چرا  ی

ت ین نظـام سـرا  یواند به کل ات یاز اجزا م یکیند و اختالل در عملکرد ا با هم در ارتباط ینظام مال ياجزا
  [4] .کند یثبات ین نظام را دچار بیکرده و کل ا

از وقـوع بحـران در    یناشـ  یمـال  ياه ناز بحرا ياریهد که بسد یم نشان یخیات تاریسوابق و تجرب
 یمنـابع مـال   د عرضـۀ یها، کاهش شـد  بانک یثبات یا بیکه ثبات کم  يطور هب [4] بوده است یشبکه بانک

 يها و خانوارها برا آمدن فشار بر بنگاهدنبال داشته و موجب وارد را به یبانک يها ه و وامیسرما ةنندک نیمتأ
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ـ تول ا،ه هگذاران و کاهش سپرد سپرده ياعتماد یجه با بیود و در نتش یم اه نآ  یمال يازهال تریتعد د و در ی
ـ  به یسسات بانکؤا و مه کرو ضرورت دارد بان نیااز [6] .ابدی یم کاهش یجه درآمد و ثروت ملینت  يا هگون

و به تبـع آن   یدر نظام بانکنان موجود یرو نشده و ثبات و اطم هنده روبیفزااي ه کسیت شوند که با ریهدا
ر یت سـا یـ ت فعالیل محـدود یدل ران بهیدر ا ین مالیمنکه تأیرا مخدوش نکنند. با توجه به ا ينظام اقتصاد

ـ ود؛ هرش یا انجام مه کتوسط بان ، عمدتاًیسسات مالؤم ـ در ا یثبـات  یگونه ب نظـام کـل اقتصـاد را بـا     ن ی
مـت  یکـاهش در ق  در تضـاد اسـت.   یبا اصول اقتصاد مقـاومت  که مسلماً، ندک یرو م هنده روبینوسانات فزا

ـ در بازار ارز، عدم رعا یثبات یرندگان، بیگ مو نکول وا يرجاریشدن مطالبات غ ، انباشتهیمالاي ه ییدارا ت ی
 یند موجب وقوع بحران در نظام بانکوات یو ... م یسکیراي ه يذارگ هیه، سرمایت سرمایکفا ياستانداردها

بـردن احتمـال وقـوع     نیبدنبال از خود بهاي ه هامنشو بخا ه لق ابالغ دستورالعمیاز طر يکزشود. بانک مر
ن بانک تا چـه حـد بـر حسـن     ین است که ایکه در اذهان وجود دارد ا یالؤاما س ،است یبانکاي ه نبحرا
  خود نظارت دارد. اي ه لدستورالعم ياجرا

 يهـا  استیاز س 9که در بند  یاز ملزومات تحقق اقتصاد مقاومت یکیکه در مقدمه ذکر شد  گونه همان
، ین ثبـات مـال  یمتـأ  از ملزومات یکیاست و  ین ثبات مالیمأز مطرح شده است تین یاقتصاد مقاومت یکل

هـا   سـک بانـک  یریـري  گ هانـداز  يها ن شاخصیتر از مهم یکیاشد. ب یي مسک صنعت بانکداریکنترل ر
ـ ا يسـک در بانـک مرکـز   یکنتـرل ر  ين موجـود بـرا  یقواناست.  "هیت سرماینسبت کفا" ران مطـابق  ی

روز  دو مرحله به یش رفته و در طیپ 3 تا بازل یلمللا نین بیکه قوان یحال، دراشدب یم 1 بازل يهارداستاندا
ـ  یت بحرانیوضع يریپذ سکیزان ریران در میا يها اکثر بانک 3 طبق بازل [7].اند شده اگـر   یدارند. و حت

هـا در   شـتر بانـک  یم بیها را بسنج م وضع موجود بانکیز بخواهین ين موجود در بانک مرکزیوانبر طبق ق
 [8].درصد است 8ر یران زیا يها اکثر بانک يه برایت سرمایخواهند بود. شاخص نسبت کفا یوضع بحران

ن یاگـر همـ   البته ،ندا هروز نشد بوده و به یمیسک قدیکنترل ر ين بدان معناست که مقررات موجود برایا
ـ  قرار یت بحرانیها در وضع م اکثر بانکیار قرار دهیز معیمقررات را ن وام،  يرنـد و در صـورت اعطـا   یگ یم

  زا باشد.   واند بحرانت یم است که یتیوضعة دهند ن امر نشانیرا متحمل خواهند شد. ا ییار باالیسک بسیر
خطر اندازد؛ وجود مطالبـات   را به یکه ممکن است ثبات مال ياز مشکالت و مخاطرات صنعت بانکدار

ش مطالبـات معـوق،   یکه با افزا يطور هدارد ب يه با رشد اقتصادیسودوي ا هن مطالبات رابطیمعوق است. ا
 [9].افـت یش خواهد یجاد رکود در اقتصاد، مطالبات معوق افزایردد و با اگ یم دچار مشکل يرشد اقتصاد
ـ  ،نـد ا هرا بـه خـود اختصـاص داد    ییسطح باال يجارریران مطالبات غیدر اقتصاد ا کـه در سـال    يطـور  هب

ـ ان ایص داده و در پایرا به خود تخص ییالت اعطایدرصد از کل تسه 5/15حدود 1392 ن سـال نسـبت   ی
ـ از منابع مـال  ین حجمیچنازي س ددرصد بوده است. آزا 5/13کشور  ینگین مطالبات به نقدیا وانـد  ت یی م

ـ وجود ا [10].دیش رشد اقتصاد کشور نمایو افزاد یتول ین مالیمدر تأ یانیکمک شا ن حجـم از مطالبـات   ی
لـذا ضـرورت    ،ودشـ  یم یستم بانکیشدن سریذپ بیش داده و موجب آسیرا افزاا ه کبان یخطر ورشکستگ
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الح صـ  يالت به افراد ذیتسه يصادره جهت اعطااي ه هنام نییبر آ يشترینظارت ب يدارد که بانک مرکز
  داشته باشد.ا ه کجاري توسط بانت غیروصول مطالبا يریگیو پ

  بدون ربا  يقانون بانکدار ينظارت بر حسن اجرا. 2.2
 ینظارت شـرع  ا در عمل، مسئلۀام ،ده استیب رسیبه تصو 1362بدون ربا در سال  يچه قانون بانکدارگر

سـه   ن امر آن شده است که پس از گذشتیا جۀیو نت [11]است  نداشته یمشخص یو قانون یرسم یمتول
ـ   با اتهام ربـوي  ین قانون هنوز هم نظام بانکیا يده از اجرا از امـور مهـم در    یکـ یرو اسـت.   هبـودن روب

ـ سفانه توجـه ز ، اما متأن قانون استینظارت بر ا بدون ربا مسئلۀ يشدن و بهبود قانون بانکدار یعمل  يادی
هـا   بـر بانـک   ینظارت شـرع شدن  یعمل يبرا يادیز يو نهاد یقانون يهان مسئله نشده است. خألیبه ا

مصرف تسهیالت ندارنـد و یـا اینکـه     ةها مکانیزم مشخصی براي رصد نحو جمله آنکه بانکوجود دارد از
عنوان مرجـع   به يبانک مرکز یفقه تۀیستند، کمین یفقه ۀتیل کمیملزم به تشک یسسات مالها و مؤ بانک

ـ  مدارد، از آن مه یارات مشورتیو تنها اخت نداشته یگاه قانونیجا یاسالم يبانکدارة در حوز یفقه یعال ر ت
ـ  يدر داخل بانک مرکز یچ بخشیوجود ندارد، ه یدر رابطه با نظارت شرع یگونه قانون چیه سسـات  ؤا می

ن امضاکننده عقود نسبت بـه  یح طرفیبودن عقود مورد استفاده و فهم صح یشرع یت بررسیبا مسئول یمال
  [11] .نداردنند وجود ک یم ت آنچه که امضایماه

ـ    يبا چالش صور بدون ربا يدر وضعیت فعلی نظام بانکدار رو اسـت. در   هشدن قراردادهـا و عقـود روب
الت یالت، تسـه یکننـدگان تسـه   افـت یست) دری(که تعدادشان کم هم ن يز در مواردین یبانک يقراردادها

 ین امر با توجه به ساختار شرعیو ا [12] نندک یم ر از آنچه که در قراداد آمده مصرفیغ ییرا در جا یافتیدر
عقـود در   يود. نظارت بـر اجـرا  ش یافت شده میاز تصرفات در وجوه در ی، موجب حرمت برخیعقود بانک

ارد و از د  در اموال باز یشرعریا تصرف غیافتادن در دام ربا و ز فروواند مردم را ات ی، میچارچوب مصرح شرع
هـا   موجب شده بانکا ه تعنوان مثال عدم نظار است. به يرصحت و سالمت جامعه ضرو يث براین حیا

 يخاص قراردادهـا اي ه یژگیل ویدل به یمشارکت يالت در چارچوب قراردادهایپرداخت تسه يجا هب بعضاً
   1[13].ستیح نیصح ینند؛ که از نظر شرعک یم ن قراردادها استفادهیجمله سود ثابت) از ا(ازي ا همبادل

                                                        
صورت گسترده براي بانک  ههم اجراي مشارکت در سود و زیان ب . البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که عمال1ً

: وجود اطالعات نامتقارن و [14]جمله ین امر نیز دالیل متعددي دارد ازرو است و ا ههاي فراوانی روب با دشواري
هاي فراوان مربوط به کنترل و نظارت،  شناخت ناکافی بانک نسبت به هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادي، هزینه

هنگام  ها و نیز سوابق کاري خود را به انتخاب معکوس (و شرایطی که متقاضیان تامین مالی، توانایی ۀوجود مسئل
کند). بدیهی است که با  و خطر اخالقی (که در پایان فعالیت شرکت بروز میطرح اقتصادي پنهان کنند)  ارائۀ

تر  تر و ساده سوي قرارداد با سود بیشتر، زودبازده ها به هاي مذکور و نبود نظام نظارتی مناسب بانک وجود ویژگی
کمتر صورت پذیرند.  ارتی دارندروي بیاورند و قراردادهاي دیگر مانند قراردادهاي مشارکتی که نیاز به نظام نظ

شوند براي امور مصرفی و خدماتی یا تجاري  اي داده می شکل قراردادهاي مبادله که تسهیالتی که به درحالی
  شوند و قراردادهاي مشارکتی براي امور تولیدي.  استفاده می
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ـ ، ایاسـالم  ينظام بانکـدار  يدارا يسه با کشورهایمقاشایان ذکر است که در  ـ ی در برابـر   یران (حت
 یک نظام نظارتیکه استقرار  یحالدر [11] .است ین نظام نظارتیرت فیضع يدارا مانند انگلستان) يکشور

جاد ین ایت و نظم بازار و همچنیگذاران، شفاف هیش اطالعات در دسترس سرمایخوب و مناسب موجب افزا
 يهـا  ناظر بر عملکرد بانک يکه نهادها ینقش خواهد شد. یاسالم یو ثبات نظام مال يداریاز پا نانیاطم

و متـداول بـر صـنعت     یسـنت  يها است و عالوه بر آنکه به اعمال نظارت ینند، دو وجهک یم فایا یاسالم
  [14] .ن عرصه باشندیمطلوب در ا ساز رشد و توسعۀ نهیوانند زمت یم ردازند،پ یی ماسالم ۀیمال

ش سـطح  یهـا، افـزا   ا و معاهـدات بانـک  هـ  تیق بر فعالین دستاورد اعمال نظارت و کنترل دقیتر مهم
از مقـدمات   یکـ یکـه   [11] اسـت  یبـودن عملکـرد نظـام بـانک     یاعتماد عموم مردم کشـور بـه اسـالم   

 يبانکـدار  يفهم مشکالت اجـرا  یگر نظارت بر معاهدات بانکید ياست. دستاوردها شدن اقتصاد یمردم
ن موجـود و  یکـردن قـوان  روز منظـور بـه   الزم بهاي ه هنیت زمیحل آن، تقو يدر عمل و تالش برا یاسالم

  [11] .است یاسالم يد بانکداریجد يو استفاده از ابزارها یطراح ينه برایجاد زمیا

  التیاعطا و مصرف تسه .3.2
ن وجـوه الزم  یم، تـأ یدر نظام مالي ا هاز ارکان واسط یکیعنوان  به یف نظام بانکین وظایتر یاز اصل یکی

ـ چه بهتر اانجام هر يست اقدامات الزم برایاب یم ياست. بانک مرکز يذارگ هید و سرمایتول يبرا ن امـر  ی
ة اسـاس مـا در سـه حـوز     نیاح شـود. بـر  یصـح  يرگ هر واسطیاز مسا ه کفراهم کند و مانع از انحراف بان

 يهـا  هـا بـه شـرکت    بانـک  یدهـ  التیالت و تسهیتسه يعدالت در اعطاالت، یانحراف در مصرف تسه
هـا در راسـتاي تحقـق     اثرات وجود یک سیستم نظارتی کارا بر بهبـود عملکـرد بانـک    یتابعشان به بررس
  م.یردازپ یم اقتصاد مقاومتی

 یمـال  يدر بازارهـا  یل بحث مخاطرات اخالقـ یالت، ذیجاد انحراف در مصرف تسهینظارت بر عدم ا
ـ  قـرار  یورد بررسـ م ـ گ یم ـ رد. ای ـ اعتبـارات پد  يدر بازارهـا  ین نـوع مخـاطرات زمـان   ی ـ  دی نـد کـه   یآ یم

نامطلوب هنده د تالیمبادرت ورزد که از نظر تسه يالت به انجام اموریرنده با استفاده از تسهیگ التیتسه
ک یکاۀ یفیامر وظ ياول و ابتدا الت در مرحلۀیاز وقوع انحراف در مصرف تسه يریالبته جلوگ [12].است

ـ انجام ا يبرا یکافاي ه هزانندیو انگا ه طشر شیست پیاب یم ياما بانک مرکز ،اشدب یم اه کبان ن امـر را  ی
اما برخـی   ،اقتصاد ضرورت دارد ید و بخش واقعیتول ین مالیم، تأیتحقق اقتصاد مقاومت يفراهم کند. برا

رنـدگان  یاست کـه گ  یعیلذا طب ،و ساخت و ساز سودآورتر هستند يرگ هواسط ياه شها مثل بخ از بخش
ه در گردش اخذ کرده یسرما ۀیا تهی يدیتولذاري گ هیسرما ياگر برا یخود را (حت یافتیالت وجوه دریتسه

ـ یا یبودن منابع مالدودسوق دهند. با توجه به محا ه شن بخیسمت ا باشند) به ود کـه  شـ  ین امر موجب م
ود ش یشنهاد میر شود. در این زمینه پیذپ بیبرخوردار نشده و آس یکاف یت مالیور از حماد در کشیتول بدنۀ
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ت یجهـت رصـد وضـع    يا هخـدمات مشـاور   ياهـ  ترا ملزم به استفاده از شرکا ه ک، بانيکه بانک مرکز
 نـد ا هپرداخـت شـد  ا هـ  نآ يکه برا یدر موضوعات الت الزاماًیق تسهین طریکند تا از ا یالت پرداختیتسه
  نه شود.یهز

نظـام   يشـده بـرا   ینیب شپیوان به عدم تحقق اهداف ت یم التیانحراف در مصرف تسه يامدهایاز پ
شده اشاره نمود. ممکن اسـت تسـهیالت را    ینیب شپی يها  به بخش یو عدم اختصاص منابع مال ياقتصاد

 يضـرور  يهـا  به بخـش اقتصاد  ییاتکا استحکام و خود يو برا یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت يدر راستا
ـ جـاد امن ینان و ایت از کارآفریان، حمایبن ، اقتصاد دانشیاساس يد کاالهایمانند تول  یـی و دارو ییت غـذا ی

 گـر (عمومـاً  ید يها ت نشده و در بخشین اهداف هدایا يسو به ین منابع مالیاما در عمل ا .پرداخت شود
ـ    یشدن منابع مالریبخش مصرفی و داللی) مصرف شوند. سراز  يامـدها یپ یبه دو بخـش مصـرف و دالل

جـه کـاهش   یو در نتذاري گـ  هیسـک سـرما  یش ریش تـورم و افـزا  یهمچون افـزا  يان باریناخواسته و ز
ن نه تنها اقتصاد از یبنابرا [8] .دنبال خواهد داشت شده را به ذاريگ فو هد يدیدر بخش تولذاري گ هیسرما
  افت.ی  ش خواهدیاقتصاد افزا يریذپ بیو آس یشکنندگ بلکه ،اندم یمشده باز نییبه اهداف تع یابیدست

ا کاهش مطالبات معوق دارد. بانک یش یدر افزا ییر بسزایثالت تأیتسه ياعطا یدیگر چگونگ ازسوي
ـ کنـد و ا  يبنـد  بـه رت يسک اعتباریها را از لحاظ ر د آنیان بایالت به متقاضیتسه ياعطا يبرا ن مهـم  ی

نظام جـامع   اًیصورت شفاف وجود داشته باشد و ثان هان بیاطالعات مشتر که اوالًمحقق نخواهد شد مگر آن
هـا در   ش مطالبات معوق ضعف بانـک یگر افزایصورت متمرکز موجود باشد. عامل د هان بیاطالعات مشتر

ا یـ الت اسـت و  یقـه کمتـر از ارزش تسـه   یا ارزش وثین معنا که یوام است بد ياعطا يقه برایگرفتن وث
ـ بودن اشـتر یبودن بانک آشـکار اسـت و در صـورت ب   قه متضرریبودن ارزش وثکمترشتر، در صورت یب ن ی

البته روشن است که کـاهش   [10] .آوردن آن دچار مشکل خواهد شدار خود دریدر اخت يارزش بانک برا
د و رشد اقتصاد خواهد شـد.  یش تولیجه افزایها و در نت بانک یده ش قدرت وامیمطالبات معوق باعث افزا

روشـن  اي هـ  هاز نشان یکی یبانک يشدن قراردادها ين نکته اشاره داشت که صورید به اینه بایزم نیدر ا
  1الت است.یانحراف در مصرف تسه

اقتصـاد کشـور و    جانبـۀ  شـرفت همـه  یکه همـان پ  یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابیدست ين برایبنابرا
 فراینـد جانبـه بـر    با نظارت همه ياست بانک مرکز يضرور آن است یستادگیش استحکام و توان ایافزا

                                                        
وردن آثار حقوقی آن آوجود اند که طرفین قصد جدي براي به اي تعریف کرده دانان معاملۀ صوري را معامله حقوق .1

د یعنی در ایـن  شو ظاهر منعقد می و به اي است که بدون قصد انشا صوري، معامله ۀرا نداشته باشند. بنابراین معامل
شده را در جایی غیـر از   را ندارد پس در نتیجه وام دریافتتسهیالت قصد عمل به مفاد قرارداد  نوع معامله، گیرندة

و در اسناد بانک موجود است مصـرف خواهـد کـرد کـه همـان انحـراف در مصـرف        آنچه که در قرارداد ذکر شده 
 [15] .تسهیالت است
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عمل آورد و از انحراف منـابع   شده را به ذاريگ فهداي ه شاز بخ یت واقعیالت، حمایاعطا و مصرف تسه
  کند. يریزا جلوگ بحران يها بخش يسو به

 يالت و اعطـا یتسـه  ياعطـا  ع عادالنـۀ یتوز  ثالت توجه به دو بحیتسه ينظارت بر اعطا در حوزة
ـ در سـه محـور توز   یان عدالت در نظام بانکیاست. جر يتابعه نیز ضرور يها به شرکت یبانک يها وام ع ی

 .طـرح اسـت   قابـل  ییزدادر مسئلۀ فقر یو نقش نظام بانک یبانکاي ه هنیع درآمدها و هزی، توزیمنابع بانک
 ییهـا  بیجمله آسـ م. ازیدازرپ یم التیتسه يو اعطا یع منابع بانکیبه عدالت در توز جا صرفاًنیدر ا [15]

 یـد آ یمـ  وجـود  به یع منابع مالیالت و توزیتسه يبه عدالت در اعطا یکه در صورت عدم توجه نظام بانک
خـاص و   يو افراد بـا گـروه درآمـد    يخاص اقتصاد يها در مناطق و بخش یوان به تمرکز منابع مالت یم

بازده اشـاره کـرد. منظـور از تمرکـز      و کم ياقتصادریغاي ه هپروژ يمنابع برا یاسیص سین تخصیهمچن
شـدن  ریتخت و سرازیها و پا جمله مراکز استاناز ین منابع در مناطقیدر مناطق خاص، تمرکز ا یمنابع مال
 ییزا جاد شکاف در رشد و اشتغالین امر باعث ایها است. ا ن قسمتیگر مناطق کشور به ایاز د یمنابع مال
گـر تمرکـز   ید يسواز [15] .رددگ یی من نواحین ایدر ب ید شکاف طبقاتجایمختلف و در واقع ا یدر نواح

ـ  بیو آس یخارجاي ه هث حملین مناطق را از حیا يریذپ بیه در مناطق مختلف آسیسرما منـاطق   يریذپ
بـا   یع ناعادالنه منـابع مـال  یج توزیضمنا نتا هد.د یر قرار میثتحت تأ یث استحکام خارجیشده از ح محروم

ي نقش ب به ارتقایترت آن تناقض آشکار دارد که به 2و بند سه یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس 1کیبند 
  مختلف اشاره دارند. یها و نواح ن استانیب یجاد بستر رقابتیدرآمد و ا و درآمد طبقات متوسط و کم
ـ   ت یم زین يخاص اقتصاد يها در بخش یدر مورد تمرکز منابع مال  طـور معمـول در   هوان گفـت کـه ب

سـک و  یهمچـون ر ذاري گـ  هیسرما یاصل يارهایاز جهت مع يدر حال توسعه، تفاوت معنادار ياقتصادها
ـ در بخـش تول  يکـه سـودآور   یمختلـف اقتصـاد وجـود دارد و درحـال     يها ن بخشیب یبازده ازمنـد  ید نی
و سـک  ین ریبا کمتـر  یو خدمات يتجار يها سک است، بخشیمدت و همراه با انواع ربلندذاري گ هیسرما

نباشـد   یح و اصـول یصورت صـح  دنبال آن نظارت به و به يگذار استیهند. اگر سد یم مدت پاسخ در کوتاه
ننـد،  ک یم حرکت يو تجار یخدمات يها بخش يسو د دور شده و بهیاز بخش تول یمنابع مال یپس از مدت

اسـت   یحال ن دریا [15].اندم یم محروم ین منابع مالیزا و مولد ثروت و درآمد از ا جه بخش اشتغالیدر نت
ـ مناسب و به مقـدار اهم  ةانداز د بهید و تجارت (خدمات) بایک اقتصاد سالم به هر دو بخش تولیکه در  ت ی

  ابد.  یص یو ضرورت هرکدام منابع تخص
                                                        

سازي کلیۀ امکانات و منابع مالی و  تأمین شرایط و فعال«هاي کلی اقتصاد مقاومتی:  متن بند یک سیاست .1
هاي  مشارکت آحاد جامعه در فعالیتحداکثررساندن  منظور توسعۀ کارآفرینی و به هاي انسانی و علمی کشور به سرمایه

 ».درآمد و متوسط هاي جمعی و تأکید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري
وري در اقتصاد با تقویت عوامل  محور قراردادن رشد بهره«هاي کلی اقتصاد مقاومتی:  متن بند سه سیاست .2

کارگیري ها و ب پذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان قویت رقابتنمندسازي نیروي کار، تتولید، توا
 .»هاي متنوع در جغرافیاي مزیتهاي مناطق کشور ظرفیت و قابلیت



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                266

ـ وان به احراز ارزش افزوده، توزت یی مع عادالنه منابع مالیتوز ياز محورها جـاد  یع متـوازن منـابع و ا  ی
ـ کأتایی ه هاصل احراز ارزش افزوده به انجام پروژ [15] .اشاره کرد ینیکارآفراشتغال و   ةدارد کـه بـازد  د ی

هـا   ن اصل در ابتدا بانکیتحقق ا يود. براش یم بازده یب يها و طرحا ه هپروژ يدارند و مانع اجرا ياقتصاد
ـ و (بـه  افته به هر بخشی صیالت تخصید با نظارت خود تسهیبا ـ ژه بخـش تول ی ـ بـه افـراد    صـرفاً  د) رای ا ی

سـت  یاب یز مین يداشته باشند. بانک مرکز يه اقتصادیپروژه خود توج يپرداخت کنند که برا ییها شرکت
ع متوازن منـابع  یآن نظارت داشته باشد. اصل توز يرا مشخص کرده و بر حسن اجراا ه باصول و چارچو

ز بانـک  ین مورد نیخدمات اشاره دارد. در اد، تجارت و یتول يها در بخش یع متناسب منابع مالیز به توزین
 یش از حد منابع مـال ی، مانع از اختصاص بيسسات اعتبارؤها و م ر بانکیبا نظارت خود بر سا دیبا يمرکز

ن محورهـا و در  یـ ک از ایهر يبرقرار ياست که برا یهیگردد. بد يضرورریو غ یواقعریغ يها به بخش
عنـوان نهـاد نـاظر نقـش      بـه  ياز است تا بانـک مرکـز  ین یبانکالت یتسه يعدالت در اعطا يکل برقرار

  فا کند.ین شکل ایخود را به بهتر ینظارت
سـت  یاب یمـ  است کهایی ه هدیجمله پدز ازیا، نه کتابعه و وابسته توسط بان ياه توام به شرک ياعطا

دارنـد   يدر امـور ا ه هبه صرف سپرد یل فراوانیاساساً، تماا ه کرد. بانیقرار گ یستم نظارتیتحت کنترل س
تابعه و اي ه تدر شرکذاري گ هیلذا سرما ،برخوردار هستند يباالتر یدهداشته و از سود يسک کمتریکه ر

شتر در یچه بز با مشارکت هرین یه دارد. از طرفیا توجه کبان يا، براه تن شرکیالت به ایتسه يز اعطاین
ها باالتر برده و عالوه بـر سـود و    را در آن شرکتت خود یت و هدایریها توان مد ها، بانک شرکت ۀیسرما

 يدار به شرکت يادیل زیها تما ن بانکیرند. بنابرایگ یز بهره می، از سود شرکت نییالت اعطایاقساط تسه
بـازده و پرسـود کـه در بخـش خـدمات، تجـارت و       زود يها طور خاص شرکت م دارند (بهیصورت مستق به

هـا اقـدام بـه     ز موجب شده اگر قرار باشـد بانـک  ین یمنف یتورم و سود واقعرند). یگ یم اقتصاد قرار یدالل
الت و یط دادن تسـه ین شـرا یدر ا ،ت قرار دهندیتابعه خود را در اولو يها شرکت .الت کنندیتسه ياعطا
زان سـود  ین وضعیت میکه در ا، چرابه ضرر بانک تمام خواهد شد ینوع از بانک به یکردن منابع مال خارج

از تورم است را جبران کند. پس بانـک   یکه ناش یشده از منابع مال نخواهد توانست ارزش کاسته یافتیدر
ستم خود بانک ین منابع داخل سیخود دهد، تا اۀ تابع يها را به شرکت ین منابع مالیح خواهد داد تا ایترج
ـ  يتر اقتصاد که برا و مهم یاساس يها است که بخش ین در حالیبماند. ا یباق اقتصـاد کشـور    یوضع کل

ـ یا آنکـه خ یکوتاه مانده و  ین منابع مالیر هستند دستشان از ات يضرور ـ رتـر بـه ا  ید یل  ن منـابع دسـت  ی
 یاقتصـاد مقـاومت   یکل يها استیس 9ل بند یر خود ذیگزارش اخ یمجلس ط يها ابند. مرکز پژوهشی یم

آن را  یشـنهاد اصـالح  یاشته است و پصحه گذ 1یو بانک یقانون پول 11 ةکامل بند ب ماد يبر عدم اجرا
  [16] .ذکر کرده است يسسات اعتبارؤم يدار شرکت يها تیها و فعال بانکاي ه ییز نظارت بر داراین

                                                        
[قانون  »سسات اعتباري، طبق مقررات این قانونها و مؤ نظارت بر بانک«قانون پولی و بانکی:  11 ةبند ب ماد .1

 پولی و بانکی].
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   يکنترل مفاسد اقتصاد. 4.2
ق یاز مصـاد  [17].است یآوردن منافع شخص دست به يبرا یارات عمومیاستفاده از قدرت و اخت یفساد مال
انـت در  ی، خیدر معامالت دولت یوان به رشوه، اختالس، تبانت یند ما طدر ارتبا یکه با نظام بانک یفساد مال

ـ ، جعل و تزویدولت با وجود تمکن مال یامانت، عدم پرداخت بده کشـور،   ير، اخـالل در نظـام اقتصـاد   ی
ـ  یمنافع شخصن یمح اقتصاد کشور جهت تأیت ناصحی، هداییشو ب و ربودن اسناد و مدارك، پولیتخر ا ی

 [18] .اشـاره داشـت   یاطالعات در دفاتر قانون یواقعری، ثبت غيصور يها رساندن شرکت ثبت ، بهیگروه
بـه بانـک بـا وجـود      یجمله رشوه، اختالس، عدم پرداخت بـده ق ازین مصادیاز ا یبه برخ نجا صرفاًیدر ا

  م. ینک یم اشاره ییشو و پول یتمکن مال
ـ دل ، اما بهستین یامکان تحقق دارد و مختص نظام بانکي ا ها اداریرشوه در هر نهاد  و  یل گسـتردگ ی

 ران برخـورد یگ از رشوه یکیشان به یند انجام کار اداریود که در فراش یي مر اکثر افرادیدامنگ باًینکه تقریا
مـانع  وانـد  ت یمـ  ن نـوع فسـاد  یار مشکل. وجود ایز بسیاست و مبارزه با آن ن یار مهمیبسة نند مفسدک یم

مـردم را   یتینان گردد و عالوه بر آنکه نارضایو کارآفر یالت به افراد متقاضیتسه يدر جهت اعطا یمهم
 يریاقتصـاد جلـوگ   یشده و اساسـ  ذاريگ فهد يها به بخش یص منابع مالیدنبال داشته باشد از تخص به

  است. ین امر از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتیکند. روشن است که ا
طـور   هالضمان که ب ا وجهیر سپرده ینظ یا بانک از وجوهیهد که کارمند دولت د یم رخ یزماناختالس 
د به صـاحب آن بازگردانـده شـود،    ین مدت بایان ایار سازمان مذکور قرار گرفته و پس از پایموقت در اخت

را  یمنابع مـال ن نوع از فساد یروشن است که ا [18] .دیا تصاحب نمایت صاحب وجه برداشت یبدون رضا
  ود. ش یها م آن یتیمردم و نارضا ياعتماد یر موجب بت مند و از آن مهک یخود منحرف م یاز محل اصل

در شـکل   یاست که در نظام بـانک  یبا وجود تمکن مال یعدم پرداخت بده یگر از مفاسد مالید یکی
ـ شـتر باشـد ب  ین نوع مطالبـات ب یچه حجم اود. هرش یم انیمطالبات معوق نما ـ انگر تهدی  ید منـابع بـانک  ی

اقتصـاد دور نگـه    يضرور يها بانک و به تبع آن بخش یرا از دسترس یکه منابع مال يطور هب [19].است
 يدر نظـام اعطـا   يان و بـازنگر یمشـتر  ياعتبار يبند ن امر رتبهیمقابله با ا يخواهد داشت. از راهکارها

  [19].وان نام بردت یم را ها الت و نظارت بر طرحیتسه
اشـد.  ب ییی مـ شـو  ار مهـم و دشـوار اسـت پـول    یکه کنترل و مبارزه بـا آن بسـ   یمالة گر مفسدیاما د

ـ منظور پنهـان کـردن    مجرمانه به يها تید حاصل از فعالیدر واقع پردازش عوا ییشو پول ـ ا تغی ر ظـاهر  یی
ـ   وان آلودهت یم را ییشو انبار پولیآثار ز یک نگاه کلیدر  [20].آن است یقانونریغأ منش  یثبـات  یشـدن و ب

و  یرقانونیمجرمانه و غ يها تیگر فعالیو د ییشو پول دةین پدیک بیوند نزدیدانست. البته پ یمال يبازارها
ـ کردن امکان تـداوم   مجرمانه و فراهم يها تیل فعالیا تسهیب یآن در ترغ ینقش اساس ـ ی ـ تقو یا حت ت ی

ـ ا جانبـه بـا   و مبارزة همـه  يارویضرورت رو افته،ی جرایم سازمان ـ ن پدی نـد. از اثـرات   ک یمـ  ده را آشـکار ی
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ـ و تمام یکپـارچگ یف ی، تضـع 1[8] یف بخش خصوصیوان به تضعت ییی مشو پول و  2یمـال  يت بازارهـا ی
اقتصاد از  ییها د خود را به بخشیان عوایشو اشاره کرد. پول ياقتصاد يها استیکاهش کنترل دولت بر س

 یر معکوسیثتأ ییشو ، پس پوليباالتر یداشته باشد نه آنکه بازده ينند که امکان کشف کمترک یم تیهدا
ص نادرست منابع را یاز تخص یناش یثبات یخطر ب ییشو گر پولیان دیبر نرخ ارز و بهره خواهد داشت. به ب

 يهـا  اسـت یجملـه س خود از يبه اهداف اقتصاد یابین بدان معناست که دولت در دستیهد. اد یم شیافزا
ت وجوه از یباعث هدا ییشو ل آنکه پولیدل ن بهیود. عالوه بر اش یبا مشکل مواجه م احتماالً یتاقتصاد مقاوم

  [20].ندک یم لطمه وارد يود، به رشد اقتصادش یم نییت پایفیبا کذاري گ هیسالم به سرماذاري گ هیسرما
الزم جهـت اقـدامات    ينهـاد  نـۀ یآوردن زم واند به فراهمت یي مبانک مرکز ییشو مقابله با پول يبرا

سک هرکـدام، وضـع مقـررات خـاص     یزان ریاساس مها بر ک آنیان و تفکیمشتر ییشناسا يها برا بانک
خطـر  مناطق پر يخاص برا یو کنترل ی، انجام اقدامات نظارتیسک بانکیران پریکردن مشترمحدود يبرا

، نظـارت بـر   ییشـو  لحـاظ پـول  سک از یرپر یتر خدمات مال قیو کنترل دق یی، شناسايمانند مناطق مرز
ـ ها بـه تجه  کردن بانک ک، ملزمیالکترون يبانکدار اسـتاندارد و گـزارش مـوارد     یدهـ  سـتم گـزارش  یز سی

  [21].دیو ... تمسک جو يمشکوك به بانک مرکز
اول نسـبت بـه    ۀوند تا اعتماد مردم در درجـ ش یم باعث ید داشت که مفاسد مالیکن نکته تأید بر ایبا

ا نسـبت بـه   هـ  ت و اعتمـاد آن یرضـا  یطور کل ابد و بهیکاهش  يبعد نظام اقتصاد ر درجۀو د ینظام بانک
اسـتفاده، منـابع    با سوءي ا هعد یرد. وقتیالشعاع قرار بگ تحت یت ملیافته و امنی دولت و نظام حاکم کاهش

ص یمانـده و تخصـ  ب ینص ین منابع بید از اینند. عالوه بر آنکه بخش تولک یم را به نفع خود مصادره یمال
کـه از ملزومـات تحقـق اقتصـاد      یحالابد. دری یز کاهش مین يذارگ هیسرمااي ه هزیانگ ،هدد ینه رخ نمیبه

اقشـار بـا درآمـد     يش سـطح درآمـد  یآن افزا یپو در ینید و کارآفریرشد تول يداری، استمرار و پایمقاومت
ـ اقتصـاد اسـت. اهم   یاتیو ح یاساس يها بخش يسو به یت منابع مالین و هداییپا ت مبـارزه بـا مفاسـد    ی

                                                        
که در این  طوري هب .کنند هایی می سیس شرکتتأکردن عواید غیرقانونی خود اقدام به  شویان با هدف پنهان پول .1

ها اهمیتی  آمده از عمل مجرمانه است و درآمدزایی و رقابت براي آن دست ها تنها امر مهم حفظ عایدي به شرکت
هاي  که دیگر شرکت طوري هزنند ب خدمات میتر از قیمت تولید کاالها و  پس گاهی دست به فروش پایین .ندارد

شدن و حذف  شوند. در نتیجه ورشکسته ها را نخواهند داشت و از بازار حذف می حاضر در بازار توان رقابت با آن
ثیر منفی بر رشد اقتصاد دارد. در نتیجۀ أیافته و ت یابد، تولید کاهش ها عالوه بر آنکه بیکاري افزایش می سایر شرکت

  رود. شدن اقتصاد نیز از بین می رود و لذا امکان تحقق شعار مردمی شرایط رقابت در اقتصاد از بین می این امر
رو  هموقع تعهدات با مشکل روب ها و انجام به سسات مالی متکی بر عواید مجرمانه در مدیریت مناسب داراییمؤ .2

فرار از مشکالت قانونی، سرمایه و نقدینگی خود را  دلیل به یکباره و بدون اطالع قبلی به که امکان دارد، چراهستند
داران و در نتیجۀ آن  مشکالت متعدد براي بازار مالی ازجمله ورشکستگی سرمایهاز بازار خارج کرده و موجب بروز 

 گردند.کاهش تولید 
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بـر مبـارزه بـا     یمبنـ ي ا همـاد  8بدان اندازه است که رهبر معظم انقالب عالوه بر صدور فرمان  ياقتصاد
صورت  م (و چند بند بهیصورت مستق را به) 19 ک بند (بندیز ین یاقتصاد مقاومت یکل يها استیفساد، در س

ـ از به یالبته مبارزه با فساد ن ند.ا هاختصاص داد یم) به مبارزه با مفاسد مالیمستقریغ  یجمعـ  يک همکـار ی
خود بـر  ۀ جانب ایفا کند و با کنترل و نظارت همهمحوري را  یواند نقشت یم انین میدر ا يدارد. بانک مرکز

  مبارزه کند. یاز مفاسد مال یبا بخش بزرگ یسسات مالها و مؤ بانک

  ک یالکترون يبانکدار .5.2
و جوامـع  افـراد   یبشـر، زنـدگ   یآن بر تمام ابعاد زندگ ياطالعات و اثرگذار يافزون فناورروزبا گسترش 

هـر   یو علمـ  ی، فرهنگـ ي، اقتصادیاسیکه امروزه اقتدار س يطور هوابسته شد، با ه يشدت به این فناور به
ز آن در اقتصاد و استفاده ا [22] است ين فناوریآن کشور از ایري گ هزان تسلط و بهریکشور متناسب با م

 يشـده اسـت. آنچـه کـه بانکـدار      يضرور يواقع امر ر و دریناپذ اجتناب يخصوص در نظام بانکدار هو ب
ـ است کـه از طر  يریا مسیند روش ک یم زیمتما یسنت يک را از بانکداریالکترون ان یـ ق آن اطالعـات م ی

ـ  پـردازش  ين بانـک و مشـتر  یا بیداران و فروشندگان کاال و یخر ـ الکترون يبانکـدار  [23].ودشـ  یم  کی
و  يفراینـد و  ی، سـازمان ی، فرهنگـ یو حقوق ی، قانونيا سامانه يها ل چالشیاز قب ییها واند با چالشت یم
ـ الکترون يرسـاخت بانکـدار  ین مسـائل مربـوط بـه ز   یتر از مهم یکی [24] .مواجه باشد یساختریز  ک رای
ـ هـا را از طر  بانـک  یدرون يها ستمیبه س یدسترس ين نوع بانکداریت آن دانست. ایوان حفظ امنت یم ق ی

ها و هکرهـا در   روسیو است که با خطر حملۀممکن ا ه مستین سیهد و اد یش میافزا یعموماي ه هشبک
وانـد  ت یی مـ و مـال  یپـول  مؤسسۀک یدر  یتیامناي ه هوجود حفر [22].رو باشند ها کالن روبیسطح خرد و 

شـدن خدشـه بـه    نـه، وارد یش هزیجمله کاهش درآمد و افزا، ازدنبال داشته باشد را به يمتعدد يامدهایپ
 یقـانون  يامـدها ی، پيجـار  يهافراینـد دادن اطالعات مهم، اخـتالل در   ، ازدستمؤسسهشهرت و اعتبار 

ـ بـر فعال  یمنفـ  یر جـانب یثأمن و تیستم ایک سیجاد یل عدم ایدل به سسـات و سـلب اعتمـاد    ر مؤیت سـا ی
ـ یامناي ه هبا وجود حفر [25].امدها استین پین ایتر گذاران که مهم هیگذاران) و سرما (سپرده انیمشتر ، یت

ـ یامن ياه هن حفریوجود خواهد آمد. حال اگر ا به یدادن اطالعات مهم در نظام بانک ۀ ازدستنیزم کـل   یت
شود کـه ثبـات کـل     ییاه نآمدن بحراوجود ، ممکن است موجب بهر قرار دهدیثرا تحت تأ یستم بانکیس

ـ الکترون يبانکـدار اي ه مستیت سیرو است که نظارت بر امن نیا، ازهندد یر قرار میثاقتصاد را تحت تأ ک ی
  رد. یقرار گ ينظر بانک مرکزست همواره مدیاب یم

د بر یکک و تأیالکترون يبانکدار ۀها در عرص ت بانکیفعال وةید با نظارت مستمر بر شیبا يبانک مرکز
نظام  ییت و کارایت اطالعات بر امنیجاد شفافین ایز تضمینندگان معتبر و نک نیمامن از تأاي ه مستیس ۀیته
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ک در یالکترون يواند از بانکدارت یم مناسب يگذار استیبا س ين بانک مرکزی. عالوه بر ا1دیفزایب يبانکدار
  ل تورم و نرخ سود بانکی استفاده کند. یاز قب یو مال یپول يبازارها يها م شاخصیو تنظذاري گ رجهت اث

  يریگ جهینت. 3
 يازهایبه ن ییکشور (با هدف پاسخگو یت نظام مالیکه در متن مقاله اشاره شد در اصالح و تقوطور همان

ازي سـ  مو سـال ازي س ف) و شفایت بخش واقعیدر تقو یشگامیو پ یجاد ثبات در اقتصاد ملی، ایاقتصاد مل
ها اشاره شـده اسـت، امـر     بدان یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس 19و  9 يدر بندهاب یترت اقتصاد، که به

، نظارت یستم مالیت و در کنار آن حفظ سالمت سیاصالح و تقو ، چراکه الزمۀداردي ا هژیگاه وینظارت جا
فلذا  ،تاس ین مالیمن منبع تأیتر یران اصلیدر ا ید توجه داشت که نظام بانکیاشد. باب یم ق و کارآمدیدق

، این احتمال یبر خواهد داشت. در صورت عدم نظارت بر نظام بانکرا درمتعددي  یاختالل در آن عواقب منف
 فـۀ یوظ يف بانک مرکزین وظایتر از مهم یکین جهت یوجود دارد که کل اقتصاد دچار تنش شود. به هم

  ر خالصه کرد:یموارد ز وان درت یرا م یبر نظام بانک يآن است. ابعاد نظارت بانک مرکز ینظارت
 ـ از طر يو اقتصـاد  یمـال  يهـا  ها و تـنش  از بحران يریاقتصاد و جلوگ ین ثبات مالیمنظارت بر تأ ق ی

 و رصد مستمر آن ها.  يسک صنعت بانکداریکنترل راي ه صف شاخیا تعری يبازنگر
 يا اجـرا یدر هنگام انعقاد و  یت قواعد شرعیبدون ربا (نظارت بر رعا يبانکدار ينظارت بر حسن اجرا 

  قراردادها).
 الت (ازجملـه اسـتفادة  یاز انحراف در مصرف تسـه  يریالت جهت جلوگینظارت بر اعطا و مصرف تسه 

 يتابعه، اسـتفاده از قراردادهـا   يها ها به شرکت بانک یده مصوب، وام ياه شر از بخیالت در غیتسه
ص منـابع  ی(ممانعت از تخص یو بخشي ا همنطقصورت  الت بهیتسه ي) و تحقق عدالت در اعطايصور

 .بازده)رمولد زودیغ ياه شز بخیبه مناطق خاص و ن یمال

                                                        
 یک ایجاد ازجمله .است داده انجام توجهی قابل اقدامات الکترونیک بانکداري امنیت زمینۀ در مرکزي بانک البته .1

 ،)ISMS( اطالعـات  امنیـت  مـدیریت  سیسـتم  سـازي  پیـاده  شاب، نام به ها بانک براي مخابراتی اختصاصی شبکۀ
 امنیتی ارزیابی ،)سپام( الکترونیکی مالی رسانی پیام سامانۀ اندازي راه ،)کاشف( شبکه امنیت کنترل مرکز اندازي راه

 ،)سـناب ( ها بانک الکترونیکی نظارت سامانۀ و اینترنتیهاي  داده مرکز ایجاد اي، دوره صورت هب عملیاتیهاي  سامانه
 سپاس سوئیچ ایجاد فروش،هاي  پایانه طریق از شده انجام بانکی عملیات بر دقیق نظارت براي شاپرك سوئیچ ایجاد
 یکپارچـۀ  سـامانۀ  ایجـاد  ،)سـرت ( هـا  تـراکنش  رصـد  سـامانه  ایجـاد  همراه، پرداخت بر مبتنی هاي تراکنش براي

 امضـاي  مـدیریت  نظـام  ایجـاد  ،)سـناك ( بـانکی  هـاي  کارت الکترونیکی نظارت سامانۀ ایجاد ،)سیما( مانیتورینگ
 بانـک  اسـناد  مـدیریت  ۀسـامان  انـدازي  راه و) نهاب( مشتریان هویتی اطالعات جامع پایگاه ایجاد ،)نماد( دیجیتال
بانکی  براي تضمین امنیت الکترونیک شبکۀ هاي مهمی باید توجه داشت که این اقدامات گام [26] .)سما(مرکزي

  بایست در این زمینه انجام شود. اما هنوز اقدامات اساسی می ،است



  271                هاي اقتصاد مقاومتی نقش بانک مرکزي در تحقق سیاست

 سـطح اعتمـاد مـردم و     يق ارتقایش استحکام اقتصاد از طریجهت افزا یبانک-يکنترل مفاسد اقتصاد
  حضور در اقتصاد.  يزه مردم برایش انگیافزا

 و حفظ اطالعـات   يک بانکداریالکتروناي ه مستیت سیامنن یمک جهت تأیالکترون ينظارت بر بانکدار
  ان بانک.یمشتر

 يامـا هنـوز بـرا    ،را انجام داده است يدیثر و مفؤفوق اقدامات ماي ه هتاکنون در حوز يبانک مرکز
ـ شود. با توجه به موارد فوق، انجـام اقـدامات ز   یط یاساساي ه مست گایاب یدن به وضع مطلوب میرس ر ی

  سد:ر ینظر م به يضرور
ازي سـ  یصـورت خـاص بـوم    سـک و بـه  یر در حـوزة  ینظـارت  يکـردن اسـتانداردها  روز و به يبازنگر .1

 کشور.  ینظام بانک يبرا 3و 2بال  تۀیکم ياستانداردها
موجود بـر سـر   اي ه فاز ضع یبدون ربا و مقررات مربوطه جهت رفع برخ يدر قانون بانکدار يبازنگر .2

 .یعقود بانک يراه اجرا
 مهم. یمالاي ه ترها و نسبیو کنترل متمرکز متغ يبانک مرکز یستم نظارتیسازي س هکپارچی .3
 .یاقتصاد مقاومتاي ه تاسید در سیکمورد تأاي ه شت از بخیحما يبرا یتخصصاي ه کن بانییتع .4
 ةمشـاور اي هـ  تجمله شـرک ازا ه کبان دثر در بهبود عملکرؤم یمال يت نهادهایفعال يبراازي س هنیزم .5

 الت.ینظارت بر مصرف تسه ةدر حوز یمال
ـ ان، ارزیمشـتر  يبنـد  ، رتبـه یبخش صیتخص ياه هق مقررات موجود در حوزیدق ينظارت بر اجرا .6  یابی

 متقاضی تسهیالت و ... .اي ه هپروژ ياقتصاد
 ا. ه کمربوطه در بان يها ستمیک و کنترل سیالکترون يبانکدار در حوزة یتیامن ين استانداردهاییتع .7
 .  یسک بانکیرران پیکردن مشترمحدود ير الزم برایگرفتن تدابو درنظر ییشو پول کامل قانون ياجرا .8
  بدون مجوز. يسسات اعتبارؤجهت کنترل م يو بانک مرکز ییقضا ينهادها يهمکار .9

  منابع  
 www.khamenei.irرسانی دفتر مقام معظم رهبري،  ] سایت اطالع1[
  .179، مبلغان مجلۀ ،»نیاز منظر د یاقتصاد مقاومت«). 1393( میرمعزي، سید سعید] 2[
سـک بانـک   یقـات و کنتـرل ر  یتحق ادارة کشور. یر در ساختار نظارت بانکییتغتا).  ی(ب ، شهرزادیفرج] 3[

  سپه.
ـ در ا یثبـات مـال   یابیارز«). 1391( یجانیکماکبر  و ،، ژالهیزارع] 4[ ـ کران بـا تأ ی  ، »ید بـر ثبـات بـانک   ی

  دهم. ةشمار ، سال سوم،ياقتصاد کاربرد ۀفصلنام
ـ در تثب یو مـال  یپول يها استیر سیثتأ). «1392( يعابد فریبا ا، ساسان وین ستوده] 5[ ـ ا یت مـال ی  ،»رانی
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  .103-115 ص ،و کالن يراهبرد ياستهایس ۀفصلنام
ـ اقتصـاد ا  یثبـات در بخـش بـانک    ی). بررسـ 1390(عبـداللهی آرانـی   مصـعب  و ، بیتا، یگانیشا] 6[ ران. ی

  .167-147 ص ،ياقتصاد يجستارها یپژوهش یعلم دوفصلنامۀ
  .334 ،ةشمار ،اقتصاد يایدن روزنامۀ ،»ين بانکداریبحران در کم«). 1393نا، مرتضی (یب] 7[
ـ هـا در حما  عملکـرد بانـک   یب شناسـ یآس«). 1393( يشهباز] 8[  يهـا  مرکـز پـژوهش   ،»دیـ ت از تولی

  .یمال يگروه بازارهاـ  مجلس
آن در  يریشـگ یپ يمطالبات معوق و راههـا  یکالبد شکاف«). 1389( یبیحبپیمان  و ،زاده، علی حسن] 9[

  .97-104 ص ،130شمارة ، اقتصاداي ه هتاز ۀمجل ،»کشور یستم بانکیس
ـ دال«). 1393چراغان ( امین مهرپرور والهه زنژاد، صمد، یعز] 10[  يجـار رینشـدن مطالبـات غ   ل وصـول ی

 شــمارة ،)ي(دفتــر مطالعــات اقتصــاد مجلــس يهــا مرکــز پــژوهش ،»ناتی.وثــائق و تضــم1بانکهــا
  .13797مسلسل:

 يو نظـارت بـر اجـرا    يقانونگـذار  سـۀ تجربـۀ  یل و مقایتحل«). 1391( و همکاران ،، حسینیسمیم] 11[
 ۀدوفصـلنام  ،»بدون ربا در کشور ينظام بانکدار يبرا ییها داللت ر کشورها:یدر سا یاسالم يبانکدار

  .53-91 ص ،2رة شما ،یاسالم يمطالعات اقتصاد
 ل عوامل مـؤثر بـر نحـوة   یتحل«). 1389( یفم یشعبانعلو حسین  يکالنترخلیل ، حجت، ياریورمز] 12[

شمارة  ،هاي روستایی پژوهش ۀنشری، »)يشهرستان خو (مورد: يکشاورز یالت بانکیاستفاده از تسه
  .83-108 ص ،3

ص ، 11شـمارة   ،یاقتصاد اسالم ۀفصلنام ،»بدون ربا يانواع بانکها«). 1382ان، سیدعباس (یموسو] 13[
78-49.  

در رقابـت بـا    یاسـالم  يبانکـدار «). 1387( يمحمـد محسـن   و یمـ یرحامیرمحمد منظور، داوود، ] 14[
ـ  يموانـع و چالشـها   متداول، يبانکدار  يش بانکـدار ین همـا یمقـاالت نـوزدهم   مجموعـه  ،»ش رویپ
  .386-403ص  ،www.ibi.as.irدسترسی در: قابل ران.یا يبانکدار یعال ، مؤسسۀیاسالم

  ت.یزمزم هدا ،قم .یاسالم يبانکدار یابیارزاي ه صشاخ). 1392( ان، سیدعباسیموسو] 15[
ـ  يهـا  اسـت یس دربـارة «). 1393( يخاندوزسیداحسان  و ، سیدعلی،یروحان] 16[  یاقتصـاد مقـاومت   یکل

  .13722مسلسل: شمارة، یاسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش ،»مرتبط) یاحکام قانون یابی(ارز
، انسب، آیـدا یپور :ترجمۀ ،»امدهایانواع و پ علتها، شکلها، :یمفهوم فساد مال«). 1392( مونتش، موزز] 17[

  .حسابدار مجلۀ
دسترسـی در:   ، قابل»مبارزه با آن يو راهکارها یفساد مالاي ه هنیعلل و زم«). 1391، مجید (یآفتاب] 18[

www.goftogoonews.com. 
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ـ ا یل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکیدال«). 1390( یجاللعبدالحسین  و ، احمد،یشعبان] 19[ ران ی
 ص ،4ة شـمار  ،و بودجـه یزي ر هبرنام یپژوهشـ  یعلم فصلنامۀ. »اصالح آن يبرا ییان راهکارهایو ب

181-155.  
 :ییمبارزه با جرم پولشو یمطالعاتطرح «). 1382(رزاوند یماهللا  فضل ر وپو زال غالمرضا رهبر، فرهاد،] 20[

 ، شـمارة یاسـالم  يمجلـس شـورا   يهـا  پژوهش . مرکز»)1(یآثار و مستندات جهان م،یمفاه ف،یتعار
  .6691مسلسل:

ـ  ،»هـا و مؤسسـات اعتبـاري    در بانک ییمبارزه با پولشو يراهکارها«). 1390کشتکار، مریم (] 21[  ۀمجل
  .160-168ص ، 132ة شمار ،اقتصاداي ه هتاز

ـ  يمشـکالت و چالشـها   موانـع، ران: یـ ک در ایالکترون يبانکدار«). 1387، پیمان (ينور] 22[  ،»ش رویپ
  .472-488ص ، یاسالم يش بانکدارین همایمقاالت نوزدهم مجموعه

 يبانکـدار  ۀاثر توسع یابیارز«). 1391( يذاکر مهرداد و يآباد یعل یقاسم مهدي ، عبدالناصر،یهمت] 23[
ش ین همایست و سومیمقاالت ب مجموعه ،»کشور ینگینده نقدیب فزایو ضر یپول ۀیک بر پایالکترون
  .226-250 ص ،یاسالم يبانکدار

، سـخنرانی در  »نـده یها و افق آ چالش ،دستاوردها یکیالکترون يبانکدار«). 1390( رسول اف، جالل] 24[
  .هاي پرداختی همایش بانکداري الکترونیکی و نظام

ـ امن«). 1386( یمـ یکر و سـمیرا ، علـی، کـارولوکس،   يواندرید] 25[  آن، يت اطالعـات و اسـتانداردها  ی
ن یمقاالت هجدهم مجموعه ،»کیالکترون يو بانکدار يمقابله با مخاطرات در بانکدار يبرا يکردیرو

ـ ا يبانکـدار  یعال مؤسسۀ .یاسالم يش بانکداریهما ص ، www.ibi.ac.irدسترسـی در:  قابـل  ران.ی
315-294.  

   http://www.cbi.ir/showitem/10956.aspx). 1392ج.ا.ا ( يت بانک مرکزیسا] 26[
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  نقش رشد بخش کشاورزي در رشد اقتصادي ایران
  ، محمدرضا ارسالن بدمحمديالله 

 چکیده
توجـه   اشد. بـا ب یم مختلف آن در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتیاي ه شبهبود رشد اقتصادي کشور و بخ

بررسی عوامل مؤثر بر رشـد ایـن بخـش و تـأثیر ایـن       ،ایران به نقش اساسی بخش کشاورزي در اقتصاد
چـارچوب   حاضر در ۀبه همین منظور مطالع. برخوردار استبخش بر رشد عمومی اقتصاد از اهمیت زیادي 

، بخـش خـدمات   ةدهد که ارزش افزود نتایج این مطالعه نشان می .الگوي تحلیل مسیر انجام گرفته است
بخش نفـت   افزودةارزش  ،دولت درکشاورزيذاري گ هسرمای، کشاورزي بخش خصوصی درذاري گ هسرمای

مبادلـه یـا نسـبت شـاخص قیمـت محصـوالت        رابطـۀ  و، دار عنـی م مثبت و گسترش فناوري داراي اثر و
. بخـش کشـاورزي داشـته اسـت     ةارزش افـزود  ار بـر د یمعن کشاورزي به شاخص قیمت کل اثر منفی و

    .کل بوده است ةارزش افزود مثبت بر بخش کشاورزي داراي بیشترین اثر ةچنین ارزش افزودهم
 ایران، رشد بخش کشاورزي، رشد اقتصادي :ها واژهکلید

 مقدمه
 یـد تول درصـد  20پس از بخش خدمات اسـت کـه حـدود     يبخش اقتصاد ینتر بزرگ یراندر ا يکشاورز

ـ د یم را به خود اختصاص ینفتیراز صادرات غي ا هو سهم عمد یناخالص مل اشـتغال   محـل  ینهد. همچن
رشـد   ةننـد ک نتعیـی  یـادي بخش تـا حـدود ز   ینرشد ا یبترت ینبد. کشور است یتاز جمع یعیبخش وس

مـؤثر بـر رشـد     عوامل یر،مس یلحاضر درصدد است در چارچوب روش تحل یقتحق. کشور است ياقتصاد
 ینتر منظور ابتدا مهم ینا  هب. کند یابیو ارز یرا بررس یرانا يو نقش آن در رشد اقتصاد يبخش کشاورز
 یرمسـ  یلروش تحل ينظر بچارچو گاه ود، آنش یم طور خالصه مرور به ینهزم ینشده در ا مطالعات انجام

حاصل از مطالعه ارائـه و   یجنتا یتنها در ردد وگ یم یحاست) تشري ا همطالع ینچن يبرا یعبد یی(که الگو
 ود.ش یم یرتفس

                                                        
آموزش عالی صبا ارومیه.  مؤسسۀارشد اقتصاد کشاورزي،  دانشجوي کارشناس  

lalehmohammadi0@gmail.com       
ة کشاورزي دانشگاه ارومیه،تصاد کشاورزي، دانشکددانشیار اق  M_arsalanbod@yahoo.com        
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 یقتحق ۀپیشین
 يبـرا  اسـتفاده  مـورد  ياست. چارچوب نظـر ذاري گ هیسرما ي،عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورز از یکی
 ،1952ي (اسـتوار اسـت کـه توسـط چنـر      یرپـذ  شـتاب انعطـاف   يها مدل اغلب برذاري گ هیسرما یبررس

Chenery (و کو) 1954یک، Koyckرفتـار   یـل تحل یکنئوکالسـ  يهـا  جورگنسـون مـدل  . شد ) معرفی
 یـن ا )Jorgenson,1963&1971( .نهـاد  یانبن یرذپ فشتاب انعطا یۀنظر ینرا براساس همذاري گ هیسرما
 کشـاورزي  يو واگ برا یشرف. مورد استفاده قرار گرفتندي ا هطور گسترد به یزن يکشاورز ۀینها در زم مدل

کـار   هـا را بـه   مـدل  یـن ا یکامرا متحد یاالتا يکشاورز يهروبواك و بالنس، واسادا و چمبرز برا، یااسترال
 گرفتند. 
 ر همـین د يکار گرفته شـده اسـت. گانـد    به یزدر حال توسعه ن يدر مورد کشورها یادشده هاي مدل

 يکشاورز در یخصوصذاري گ هیرفتار سرما یبررس يرا برا یساز ارزش خالص کنون یشینهوب، مدل بچارچ
انـداز   که پـس  داد آخر او نشان ۀرا مشخص کرد. مطالع یهسرما يموجود ینۀح بهکار گرفت و سطو هند به
عوامـل   ینتـر  مهـم  يکشاورز يپرمحصول و دستمزدهااي ه هیتاستفاده از وار ی،اعتبارات تعاون یی،روستا

در  ینهزم ینا در )Gandhi,1996& 1990( .یندآ یم شمار در هند به یخصوصذاري گ هیسرما ةنندک نییتع
در ذاري گـ  هیسـرما  وضـعیت  یچیو فل ینیعنوان مثال ام صورت گرفته است. به یمطالعات یزداخل کشور ن
در ذاري گـ  هیمؤثر بر سرما عوامل ینتر ها مهم آن ند.ا هکرد یو عوامل مؤثر بر آن را بررس يبخش کشاورز
محصـوالت   ینسـب  یمـت شاخص ق ها، بانک ییاعتبارات اعطا ی،نفت يرا شامل درآمدها يبخش کشاورز

 )1377 یچی،و فل ینی(ام. انندد یم قبل ةدور در یهسرما يموجود و يکشاورز
 یران براي یـک ا يرا در کشاورز یبخش خصوصذاري گ هیعوامل مؤثر بر سرما یزادهو عل یانیک هژبر

 خصوصـی، ذاري گـ  هیمـؤثر بـر سـرما    یرهايمتغ ینتر مطالعه مهم یندر ا. کردند یساله بررس یستب ةدور
در بخـش   دولـت یۀ سـرما  يموجـود  ي،بخش کشاورز ةارزش افزود ي،محصوالت کشاورز يشاخص بها

هـا   آن یاست. بررسـ  شده در نظر گرفته يبانک کشاورز ییاعطاي ا هیو سرما يو اعتبارات جار يکشاورز
از  يبانـک کشـاورز   ییاعطا و اعتبارات یدولت یۀسرما يموجود یادشده، یرهايمتغ یاننشان داد که در م

 )1379 یزاده،و عل یانی(هژبرک. برخوردار است یشتريب یرتأث
 گرفتـه  صـورت  یاديمطالعات ز یزآن ن ةنندک نییو عوامل تع يرشد اقتصاد ۀرابط يساز مورد مدل در

 ةنندک نییتع عوامل رینت یود که در آن اساسش یم رشد به دومار و هارود نسبت داده ةمدل ساد یناست. اول
 ینب رابطۀ ,1959Harrod, ;1947(Domar( .ودش یم نظرگرفته در کار یروين رشد وذاري گ هیسرما رشد،

ـ  اسـتخراج  ثابت یبکل با ضرا یدتابع تول یککار از  یرويو ن یهسرما يرشد محصول و موجود ود. شـ  یم
 ود.ش ینم عوامل در نظر گرفته یگزینیمدل امکان جا یندر ا یگرد عبارت به

برطـرف   عوامـل  ینیجانشـ  یـت کل با قابل یدتابع تول یکمدل فوق را با کاربرد  یريناپذ انعطاف سولو



  277                نقش رشد بخش کشاورزي در رشد اقتصادي ایران

 یات مـدل خصوص ینتر شد. مهم مطالعات یرسا يبراي ا هیسولو بعدها پا رشد ) مدل ,1957Solow(. کرد
 بـازدهی  کـار،  یـروي و ن یهسـرما  ینیجانش یتکل با قابل یدتابع تول یککردن  لحاظ  ز:سولو عبارت است ا

از  یاريبسـ  اواخـر اسـاس   ینک سولو تا همیمدل نئوکالس. ینزول یینها یو بازده یاسثابت نسبت به مق
 که کردند تأیید1و همکاران و نانمن و وانهودت یواد. منکد یم یلرا تشک يمطالعات مربوط به رشد اقتصاد

 مختلف است. يسرانه در کشورها درآمد رشد یحبه توض قادر یخوب هب یکنئوکالس مدل رشد
جملـه  از صورت گرفته اسـت.  یاديمطالعات ز یزن ياقتصاد ۀدر توسع يمورد نقش بخش کشاورز در

ـ   یـد تولدر  يسهم بخـش کشـاورز   یینتع يرا براي ا هکوزنتس مدل ساد . کـرد ی طراحـ  یناخـالص داخل
)1964Kuznets, ( در يبراساس مدل سولو نشان دادنـد کـه سـهم بخـش کشـاورز      ینجرسانتکو ا گاتا 

 بخـش  ناخـالص  یـد تول ییـرات نسـبت تغ  .توسعه کوچک اسـت  یانیتوسعه، کاهنده و در مراحل پا یانجر
 یافته ي توسعههر کشور ارتباط دارد و درکشورها یافتگی توسعه ۀبه درج يبه بخش کشاورز یرکشاورزيغ

. اسـت  يکشـاورز  تـر از نـرخ رشـد بخـش     بزرگ یرکشاورزيو سرانجام نرخ رشد بخش غ. تر است بزرگ
)1984Ingersant, &Ghatak(  

بخـش   سـد کـه رشـد   ر یم یجهنت ینو کل اقتصاد به ا يبخش کشاورز یانم ۀرابط یابیبا ارز ارچنگ
 .در رشـد اقتصـاد دارد   یريچشـمگ  سـهم  )TFP( عامل کل يبر بهره ور یرگذاريتأث یقطر از يکشاورز

)1988,Erh-Cheng( ي،اقتصاد هاي بخش سایر رشد بر يرشد بخش کشاورز یرتأث یبررس ين برااستیو 
شـده در  منظور يهـا  بخـش . کرد یطراح یوپیاقتصاد ات يرا برا یبخشچهار يعدد يازس هیمدل شب یک

مـدل،   ینبـا تخمـ   یوناسـت . مـدرن  و صـنعت  یخدمات، صنعت سنت ي،کشاورز: عبارت است از يمدل و
و صـنعت مـدرن محاسـبه     یسنت صنعت خدمات، ي،رشد کالن را توسط شوك درآمد بر کشاورز یبضرا

رشـد را   یبضـر  ینتـر  بعد از بخـش خـدمات بـزرگ    يبخش کشاورز او نشان داد که ۀمطالع یجکرد. نتا
 )Steven,1999( .داراست
 یط داخلی ناخالص یدرا در تول يبراساس فرمول کوزنتس نقش بخش کشاورز یفتح یران،ا مورد در

 يکشـاورز  بخـش  او، برخالف روال معمول، سـهم  ۀمطالع یجبراساس نتا. کرد یبررس 1353-1369 ةدور
 یرکشـاورزي غ بخـش  از رشـد  يکاهش داشته و رشد بخش کشاورز یرکشاورزيو سهم بخش غ یشافزا

 یـران ا يرشد اقتصاد را در ينقش بخش کشاورز یشافزا یزن ي) صمد1372 ی،(فتح .استتر بوده  بزرگ
  )1378 ي،(صمد. کرد ییدتأ

 یقو روش تحق ينظر یمبان
 ةافـزود  ي ارزشاثر عوامـل مختلـف بـر رو    یبررس يبرا یرمس یلتحل يآمار یکحاضر از تکن ۀمطالع در

                                                        
 در منابع پایانی آمده است. ذ. مشخصات این مأخ1
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روش  اسـت.  شـده  کـل اقتصـاد اسـتفاده    ةارزش افزود یريگ لشک در یرمتغ ینو نقش ا يبخش کشاورز
ـ    شد، اما معرفی )Wright,1934(یت توسط را بار نخستین براي یرمس یلتحل  دانکـن  ۀتنهـا بعـد از مطالع

)1961Duncan,یـل تحل. کـرد  پیـدا  کاربرد یشناس خصوص در جامعه هب ی،در علوم انسان یعح وس) درسط 
 مسـتقیم،  اثـرات  ـ لمـد  يسـاختار  يتفاده از آن پارامترهـا اسـت کـه بـا اسـ     یرهچنـدمتغ  یکیتکن یر،مس

ـ  يارتباط ساختار یککه  ينحو به یگربر همد یرمتغ ۀمجموع یککل  و یرمستقیمغ از  تئـوري  بـر  یمبتن
 میـان  شـده  یـین از قبـل تع  يود. معموالً ارتبـاط سـاختار  ش یم وردآها مشخص شده باشد بر آن یانقبل م

ـ  مربوط یاتکه فرض یود. در صورتش یم نشان داده یرنمودار مسنام  به يدر نمودار یرهامتغ ورده شـود،  آرب
ورد آبر يها محاسبه است. روش قابل )OLS(ی ورد حداقل مربعات معمولآمدل توسط روش بر يپارامترها

با  یمربعات معمول حداقل به روش نسبت )ML( ییمان تو حداکثر راس )GLS( تهیاف یمحداقل مربعات تعم
 .نندک یورد مآپارامترها را بر یزن ريت فیضع یاتفرض

 یرمسـ  از نمـودار  یرهـا متغ یـان م ةشد فرض یشساختار از پ یکیگراف یشنما ياشاره شد، برا چنانکه
 ی زیـر اساسـ اي ه ه، رابطYو   Xموجود در مدل، مثالً یرمتغ دو هر يبرا یرود. در نمودار مسش یاستفاده م

  تصور است: قابل
1.X Yیرمعنا که متغ ینبه ا X یرمتغ يصورت ساختار ممکن است به Y قـرار  یرا تحت تأثر 

  دهد، اما عکس آن صادق نیست.
2.Y        X یرمعنا که متغ ینبه ا X یرمتغ يصورت ساختار ممکن است به Y قـرار  یرا تحـت تـأث  ر 

  را تحت تأثیر قرار دهد. Xصورت ساختاري  واند متقابالً بهت ینیز م Yدهد، و 
3. Y          X گونه ارتباط ساختاري میـان   به این معنا که هیچX  وY      وجـود نـدارد، امـا دو متغیـر

  ممکن است تغییرات همزمان داشته باشند.
 دهنـدة  نشـان  ود کـه ش یم زا وصل درون یرهايبه متغ یراز خارج نمودار مس هایی یکانپ ین،ا عالوه بر

 یسـتم معـادالت  س یـک مشـابه   یرمس یلمدل تحل یک. جمالت خطاست یانشده  یريگ هعوامل انداز یرتأث
 ـ یـانگین م از صورت انحـراف  به یرهابا لحاظ متغ ـ یسیآن است که در فرم ماتر يهمزمان در فرم ساختار

  صورت آن را نوشت: ینبد وانت یم
Y BY X     

 یـک تفک راو کل یممستقیرغ یم،اثرات مستق یانس،کووار یۀتجز یقوان از طرت یم یرمس یلدر مدل تحل
 یـر متغ یـک  يمسـتقل بـر رو   یـر متغ یک یممستقیرو غ یماثرات مستق یمحاسبات یفتعر. و محاسبه کرد

 را یردو متغ بین یانساستوار است که کووار یتواقع ینا یۀبر پا یعموم يوابسته در مدل معادالت ساختار
کـار از   یـن ا ينوشت. برا مدل يوردآبر ياز پارامترها یصورت توابع کرد و به یهطور کامل تجز به وانت یم

  :)Kenny,1979ود(ش یم استفاده یرمس یلقانون اول تحل
Y X yq qxP    
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 یرمسـ  یـل ) است که در نمـودار تحل اي یاخالل ي(شامل اجزا یرهامتغ ةهندد ننشا یساند qکه در آن 
Ypوند، و شـ  یوصل مYیر به متغ یمصورت مستق به q  یـر  متغ یرمسـ  یبضـرq  یـر  بـه متغY نشـان  را 
 هد.د یم

حاصـل   واند به مجموعت یم یردو متغ ینب یانسارد که کووارد یم یاندر واقع ب یرمس یلاول تحل قانون
 یـز ن راه دارنـد و  یرنمـودار مسـ   درYیـر  بـه متغ  یمصورت مستق که به یرهاییمتغ يساختار یبضرب ضرا

  شود.  تجزیه Xي زا برون یربا متغ یرهامتغ ینا یانسکووار
  است: یرمدل مورد استفاده به صورت ز يساختار معادالت

            

             

TVA TVA AVA SVA IVA PIN OVA NAO

GINA LA CRA TOT TEI

AVA TVA AVA SVA IVA PIN OVA NAO

GINA LA CRA TOT TEI

S

      

    

      

    

11 12 13 14 15 11 12

13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 21 22

23 24 25 26 27

       

   

       

   

             

             

VA TVA AVA SVA IVA PIN OVA NAO

GINA LA CRA TOT TEI

IVA TVA AVA SVA IVA PIN OVA NAO

GINA LA CRA TOT TEI

P

      

    

      

    

31 32 33 34 35 31 32

33 34 35 36 37

41 42 43 44 45 41 42

43 44 45 46 47

       

   

       

   

             

IN TVA AVA SVA IVA PIN OVA NAO

GINA LA CRA TOT TEI

      

    

51 52 53 54 55 51 52

53 54 55 56 57

       

   

 

 SVA ي،بخـش کشـاورز   ةارزش افـزود  AVAکـل اقتصـاد،    ةارزش افزود TVAدر معادالت باال 
در  یبخـش خصوصـ  ذاري گ هسرمای PIN بخش صنعت، ةارزش افزود IVA بخش خدمات، ةارزش افزود

 GINA و نفـت،  یرکشـاورزي غ یۀسـرما  تشـکیل  NAO بخـش نفـت،   ةارزش افـزود  OVA ،يکشاورز
 CRA ،يکـار شـاغل در بخـش کشـاورز     یـروي ن تعـداد  LA ،يدولت در بخش کشـاورز ذاري گ هیسرما

 يهـا  بخـش  یرنسبت بـه سـا   يبخش کشاورز ۀمبادل ۀرابط TOT ،يبه بخش کشاورز ییاعتبارات اعطا
کـار فـرض شـده     نیروي کل يور مطالعه معادل بهره ین(که در ا يسطح فناور شاخص TEI و ياقتصاد
یسـی  ماتر الگـوریتم  EQSو  LISRELیر نظ يمعادالت ساختار يساز مدل یتخصص يافزارها نرماست) 

 منظـور  بـه  یرهامتغ یانسکووار ۀیو تجز ییمان تحداکثر راسمدل با روش  يورد پارامترهاآبر يرا برا الزم
 LISREL )1996فـزار ا ممطالعـه از نـر   ینازند. در اس یم و کل فراهم یممستقیرغ یم،اثرات مستق ۀمحاسب

Mueler,ورد استفاده شده است.آبر ) براي  
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 اطالعات مورد استفاده آمار و
 ةافـزود  ارزش مربـوط بـه  اي هـ  یزمـان  يمطالعـه شـامل سـر    یـن ا ياز آمار و اطالعات الزم برا یبخش

اعتبـارات   کشـاورزي،  دولـت در بخـش  ذاري گـ  هیکل، سرما ةو ارزش افزود يمختلف اقتصاد يها بخش
 یۀسـرما  یلو تشک ي اقتصاديها بخش یربا سا يبخش کشاورز ۀمبادل ۀرابط ي،به بخش کشاورز ییاعطا

بانک اي ه هو ترازنام ياقتصاد ی، گزارشمل يها حساب ي،آماراي ه هسالنام یقو نفت از طر يکشاورزیرغ
سـازمان برنامـه و بودجـه     یزمـان  ي سـري آمارهـا  ۀمجموعـ  ینمختلف و همچن يها سال يبرا يمرکز
آمـار   ي،در کشـاورز  یخصوصـ  بخـش ذاري گـ  هیمادر مـورد سـر  . ) به دست آمـد یزير و برنامه یریت(مد

در  یبخـش خصوصـ  ذاري گـ  هیـزان سـرمای  م یـزاده و ثبت نشده اسـت. عل  يآور در کشور جمع یمشخص
در  )1378 یزاده،(عل .ورد کردآبر 1350-73 دوره يمرتبط برا يها را با استفاده از شاخص یرانا يکشاورز

در  یبخـش خصوصـ  ذاري گـ  هیسـرما  شـاخص  عنـوان  شده، به یاددر دوره  یزاده،ورد علآمطالعه از بر ینا
معـادل تفاضـل    يدر کشـاورز  یخصوصـ ذاري گ هسرمای ها، سال یۀبق يبرا. استفاده شده است يکشاورز

 عامـل کـل   يور در نظر گرفته شد. از بهـره  يبخش کشاورز دولت درذاري گ هیکل و سرماذاري گ هیسرما
)TFP( عامـل   يور بهـره  ۀمحاسب يبرا. یداستفاده گرد يبخش کشاورز در يسطح فناورعنوان شاخص  به نیز

و  یهسـرما  ةبا دو نهاد یدتابع تول )، یک ,2001Sargent & Rodrigues(یگیوز کل مطابق روش سارجنت ورودر
aبه فرم یرانا يبخش کشاورز يکار برا یروين 0 1a aY AK L   يرو هبهـر گـاه   ورد شد، آنآبر 1

)ˆ :ۀاز رابطـ  يشاخص فناور عنوان عامل کل به ) ( ) ( )dLn TFP dLn LP adLn k     بـه دسـت
در  یهسـرما  يموجود یبضر â کار، یروين يور بهره LP ،یرمتغ رشد دهندة نشان dLn رابطه ینآمد. در ا
 است. 1338-77مطالعه  یزمان ةدور است. محصول به یهسرما نسبت  kو یدتابع تول

 و بحث نتایج
سنجش  يبرا یافته  یمتعم فولر یکیشده، آزمون دوردآبر يآمارنبودن روابط  از کاذب ینانمنظور اطم به ابتدا
  ارائه شده است. 1آن در جدول  یجمدل صورت گرفت که نتا یرهايمتغ ییمانا
  

  مدل یرهايمتغ يبرا یافته یمفولر تعم یکیواحد د ۀیش. آزمون ر1جدول 

 Mckinnonآماره   متغیر
  داري سطح معنی

5٪  10٪  
TVA  36/2 -  54/3 -  20/3 -  

D(TVA)  86/4 -  93/2 -  60/2 -  
AVA  77/3 -  54/3 -  20/3 -  
IVA  45/2 -  54/3 -  20/3 -  



  281                نقش رشد بخش کشاورزي در رشد اقتصادي ایران

  . 1جدول ادامۀ 

 Mckinnonآماره   متغیر
  داري سطح معنی

5٪  10٪  
D(IVA)  63/2 -  95/1 -  62/1 -  

SVA  21/2 -  54/3 -  20/3 -  
D(SVA)  75/2 -  95/1 -  62/1 -  

OVA  2 -  97/2 -  62/2 -  
D(OVA)  80/2 -  95/1 -  64/1 -  

PIN  43/2 -  97/2 -  62/2 -  
D(PIN)  77/2 -  97/1 -  62/1 -  
GINA  84/1 -  92/2 -  62/2 -  

D(GINA)  20/3 -  95/1 -  62/1 -  
NAO  27/2 -  97/2 -  62/2 -  

D(NAO)  37/3 -  95/1 -  62/1 -  
LA  32/1 -  54/3 -  20/3 -  

D(LA)  84/2 -  92/2 -  61/2 -  
CRA  68/2 -  95/2 -  61/2 -  
TOT  66/2 -  95/1 -  62/1 -  
TEI  40/2 -  93/2 -  62/2 -  

D(TEI)  32/3 -  95/1 -  62/1 -  
 یقمأخذ: محاسبات تحق               

  
 یـز ن جمعـی  هـم انجام آزمون  ین،. بنابراهستند I)0یگر (د یو بعضI)1یرها (ود اکثر متغش یم چنانکه مالحظه

شد کـه در جـدول    انجام معادالت يجمالت خطا يمنظور آزمون انگل گرنجر بر رو ینند. بدک یم یداضرورت پ
مـع  ج مه یرهاگرفت که متغ نتیجه وانت یم معادالت يبودن جمالت خطان داده شده است. با توجه به مانانشا 2

  است. یکاذب منتف ۀرابط وجود نند و احتمالک یم را دنبال یگرهمد یخوب هب یگرد عبارت به .هستند
  

  جمالت خطا گرنجر برايآزمون انگل  .2جدول 

 Mckinnonآماره   خطا جملۀ
  داري سطح معنی

5٪  10٪  
  - 62/1  - 95/1  - 46/3  اول معادلۀ
  - 62/1  - 95/1  - 74/2  دوم معادلۀ
  - 62/1  - 95/1  - 20/3  سوم معادلۀ
  - 62/1  - 95/1  3  چهارم معادلۀ
  - 62/1  - 95/1  - 50/2 پنجم معادلۀ

 یقمأخذ: محاسبات تحق              
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 و فـراوان اي هـ  بیبا وجـود فـراز و نشـ    یرانمختلف در ا ياقتصاد يها گذشته بخش ۀچهار ده یط
 ي رونددارا یشکماب ند،ا هداشت یانقالب و جنگ رشد منف یدشد يها شوك چند سال که در اثر ياستثنا به

رشـد کـالن    از محـدودتر  يرشد بخش کشـاورز  یطور کل هب  یمتا قبل از انقالب اسال ند.ا هرو به رشد بود
وانـد  ت یم ین روندبوده است. ا یشترن بها رشد آن از رشد کال سال یشترز انقالب در باما بعد ا، اقتصاد بوده

طـور   کـه بـه   باشد و خسارات جنگ مربوط ياقتصاد ايه میاز تحر یناش ياقتصاد ۀبه مشکالت ناخواست
از ي ا هي سـرمای بـه واردات کاالهـا   یشـتري ب یکه وابستگ یرسنتی،غ يها بخش یرگ نیباگر یشترب یعیطب

بـه خـارج از    ی کمتـر خود و وابسـتگ  یسنت یتبا توجه به ماه يبخش کشاورز. خارج از کشور داشتند بود
 .یرفتمشکالت پذ یناز ا يکمتر یرکشور، تأث

 یرانطور اخص در ا به يطور اعم و رشد بخش کشاورز به اقتصادي رشد یندگذشته فرا ۀچهار ده یط
ـ  یندر ا شد بوده است.ربه  در مجموع رو یند آنبرا یداشته، ول یروند متالطم ـ   ۀباره مطالع ی حاضـر در پ

اسـت.   یرمسـ  یلتحل يآمار تکنیک با استفاده از يرشد اقتصاد ياه هیبر نظر یو مبتن یکم یجواب یافتن
  است. ارائه شده 3در جدول  يمدل ساختار يورد پارامترهاآبر یجنتا

افزوده  ارزش ود،ش یم چنانکه مالحظه. است کلة دارزش افزو یرجدول مربوط به متغ یناول ا ۀمعادل
 یطبـه شـرا   توجه موضوع با ینکل داشته است. ا ةمثبت را بر ارزش افزود یرتأث یشترینب يبخش کشاورز

 یچاما به هـ ، است حاکم بوده مورد انتظار یرانبر اقتصاد ا یمورد بررس ةدور يها سال یشترکه در ب یخاص
با وجود  ي،اقتصاد یط نرمالدر شرا یراز ،یدآ ینم حساب اقتصاد رشد به ۀیاز لحاظ نظر یمثبتة یدعنوان پد

آن  یررفته از سهم و تـأث  رفته اقتصاد، یبه رشد عموم يتوجه بخش کشاورز یانمثبت و مساعدت شا یرتأث
بخـش  نـد.  ک یم واگذار ي اقتصاديها بخش یررا به سا یشرونقش بخش پ یعیطور طب ود و بهش یم کاسته

بخـش صـنعت بـر ارزش     تـأثیر  کل بوده اسـت.  ةبر ارزش افزود ارد یمثبت و معن یرتأث يدارا یزخدمات ن
ـ  مؤثر عامل. یستن ارد یمعن ياز نظر آمار یول ،مثبت بوده ینکهافزوده کل با ا بـر ارزش   یگـر د ارد یو معن

ذاري گـ  هینوان شاخص سرماع به واقع عامل در ینا. و نفت است یرکشاورزيغ یۀسرما یلافزوده کل، تشک
مـورد   در اثـر مثبـت بـوده اسـت.     داراي فت،ر یم لحاظ شده و چنانکه انتظار يکشاورز یرغ يها در بخش

 یزو ن يکشاورز به ییاعتبارات اعطا بخش صنعت و ةافزود ارزش از یرغ به ي،کشاورز ةارزش افزود ۀمعادل
تنهـا   یـان م یندر ا ند.ا هداشت ر بر آناد یاثر معن یرهامتغ یرسا ي،کار شاغل در بخش کشاورز یرويتعداد ن

بـه شـاخص    يکشـاورز  محصوالت یمتنسبت ق یامبادله  ۀرابط یربوده، متغ یمنف یرتأث يکه دارا یعامل
 یشافـزا  هـا  یمـت ق یسطح عمـوم  به نسبت يمحصوالت کشاورز یمتق یگرد عبارت کل است. به یمتق

بخـش   یربناییزاي ه هیندر زمذاري گ هسرمای توجه دولت به ةهندد نموضوع نشا ینداشته است. ا يکمتر
 است. يکشاورز
ـ  معادله هر یبضرا یلعالوه بر تحل یرمس یلمدل تحل در ـ  یم  یرموجـود در سـا   یرهـاي وان اثـر متغ ت
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ـ     مشـخص شـده باشـد    یردر نمودار مسـ  يساختار ۀکه رابط یدر صورتـ  وابسته یربر متغ یزرا ن معادالت
اثـرات  مدل محاسبه و در کنـار   يزا برون یرهايمتغ یرمستقیماثر ات غ یبضر 4جدول در . کرد محاسبه
 و کل نشان داده شده است. مستقیم
ة بـر ارزش افـزود   یماًمسـتق  يبـه بخـش کشـاورز    ییاعتبـارات اعطـا   یـر متغ ینکهعنوان مثال، با ا به

ـ    یول ،نداشته ارد یاثر معن کشاورزي  و یبخـش خصوصـ  ذاري گـ  هیاآن بـر سـرم   ارد یبا توجه بـه اثـر معن
 اعتبـارات  یـن ا یرمسـتقیم وان گفت اثـر غ ت یم ي،کشاورز ةبر ارزش افزود یبخش خصوصذاري گ هسرمای

  است.  ارد یکامالً معن ياز نظر آمار يکشاورز ةبر ارزش افزود) 1212/0(
  

  یرانا يدر رشد اقتصاد ينقش رشد بخش کشاورز يمدل ساختار يورد پارامترهاآبر .3جدول 
  زاي مدل متغیرهاي برون  زاي مدل متغیرهاي درون  متغیر

 TVA AVA SVA IVA PINA OVA NAO GINA CRA TOT TEI  معادله

TVA  - 

7178,2  
)1628,0(  

6962,16  

8297,0  
)110,0(  

4750,7 

0119,0  
)0485,0(  

4092,0 

 - 

0645,0  
)0554,0(  

1863,1 

0172,1  
)1408,0(  

2265,7 

 -  -  -  - 

AVA  -  - 

2227,0  
)0296,0(  

5352,7 

0101,0  
)149,0(  

6773,0 

0927,0  
)0130,0(  

1438,7 

0479,0  
)0170,0(  

8207,2 

 - 

1842,0  
)0183,0(  

0372,10 

0116,0  
)0576,0(  

2012,0 

7013,0 -  
)0585,0(  

9842,11 - 

2117,0  
)0195,0(  

8842,10 

SVA  -  -  -  -  - 

0999,0  
)0703,0(  

4208,1 

8375,0  
)0703,0(  

9209,11 

 -  -  -  - 

IVA   -  -  -  -  - 

1025,0  
)0444,0(  

3085,2 

1509,0  
)1442,0(  

0462,1 

 -  -  -  - 

PINA   -  -  -  -  -  -  - 

7143,0  
)1378,0(  

1835,5 

3082,1  
)6034,0(  

1681,2 

8560,0 -  
)5942,0(  

4406,1 - 

3110,0  
)1256,0(  

4768,2 

  .است t ةها مقدار آمار آن یرو اعداد ز یارتذکر: اعداد داخل پرانتز انحراف مع - یقمأخذ: محاسبات تحق
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   يبخش کشاورز ةمدل بر ارزش افزود يزا برون یرهايو کل متغ یرمستقیمغ یم،اثرات مستق یبضرا .4جدول 
  کل ةو ارزش افزود

  

سطح 
فناوري در 

بخش 
  کشاورزي

ذاري گ هسرمای
دولت در 
بخش 

  کشاورزي

 رابطۀ
 ۀمبادل

بخش 
  کشاورزي

اعتبارات 
اعطایی 
به بخش 
  کشاورزي

ارزش 
  ةافزود

بخش 
  نفت

تشکیل 
 ۀسرمای

غیرکشاورزي 
  و نفت

ارزش 
 افزودة

  کشاورزي

  اثرات:
  مستقیم

  غیرمستقیم
  کل

            
2117,0  1842,0  7013,0 -  0116,0  0479,0  -  
0288,0  0662,0  0793,0 -  1212,0  -  -  
2405,0  2504,0  7806,0 -  1328,0  0479,0  -  

ارزش 
  کل ةافزود

  اثرات:
  مستقیم

  غیرمستقیم
  کل

            
-  -  -  -  0645,0  0172,1  

6535,0  6805,0  1215,2 -  3609,0  2151,0  6978,0  
6535,0  6805,0  1215,2 -  3609,0  2796,0  7150,1  

  یقمأخذ: محاسبات تحق

 یشنهادهاپ
 هـاي  شـوك  یرکمتـر تحـت تـأث    یطور نسـب  به يحاضر نشان داد که رشد بخش کشاورز ۀمطالع یجنتا .1

اي هـ  هبرنامـ  ود درشـ  یمـ  یشـنهاد پ ینبنابرا. برخوردار است یشتريب یداريو از پا یردگ یم قرار یرونیب
 در نظر گرفته شود. يبخش کشاورز یدارپا ۀنکته در قالب توسع ینا ياقتصاد ۀتوسع

ـ  یرتـأث  يکل، دارا یمتبه شاخص ق يمحصوالت کشاورز یمتنسبت ق یامبادله  ۀرابط .2 رشـد ارزش   بـر  یمنف
 هـاي  یتمحدود باید يمحصوالت کشاورز ذاريگ تیمدر مورد ق ینبوده است. بنابرا يبخش کشاورز ةافزود
 باشند. محصوالت یواقع یمتق ةنندک نییبازار تع یروهايکه ن یدفراهم آ یطیشود و شرا یلتحم يکمتر

 یاسـت نقـش مهمـ    توانسته يبخش کشاورز یران،گذشته اقتصاد ا ۀسه ده یبحران یطدر شرا ینکهبا وجود ا .3
اشـتغال و   یندر تـأم  کشـور  یازهـاي ن يرشـد جوابگـو   ینکند، اما در مجموع ا يباز یرانا يدر رشد اقتصاد

الزم اسـت   يکشـاورز  بخـش  هاي یتتمام ظرف در کنار استفاده از ینبنابرا. درآمد سرانه نبوده است یشافزا
 محفوظ داشت. صنعت بخش يکشور را برا ةیندفزا یازهايبه ن ییدر پاسخگو یشرونقش پ

 منابع
 ،»یـران ا يدر بخـش کشـاورز  ذاري گـ  هیسرما یتوضع یبررس). «1377( یحیفل عمتو ن لیرضا،ع ینی،ام

 .95-119، ص 33 ،برنامه و بودجه ۀمجل
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 .مختلف) يها (سال یران،ا یاسالم يجمهور يبانک مرکز
 .یزمان يسر يمجموعه آمارها .)1376جه (سازمان برنامه و بود
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 .یرازمرکز نشر دانشگاه ش ،یرانا يکشاورز یاستس یومسمپوز
 .يآمار ۀمختلف)، سالنام يها (سال یران،مرکز آمار ا

 بخش يگذار یهعوامل مؤثر بر سرما یبررس«).  1379(  یسلوجانو یزادهعل امبیز، محمدرضا،ک یانی،هژبر ک
 ياقتصاد کشاورز ۀفصلنام ،»یرخطیبا استفاده از روش حداقل مربعات غ یرانا يدر کشاورز یخصوص

  .45-74، ص 29، و توسعه
Chenery, H.B. (1952), Over capacity and the acceleration principle, Econometrica, 20: 

1-28. 
Domar, E.D. (1947), Expansion and employment, American Economic Review, 1: 

145-160. 
Duncan, O.D. (1961), Path analysis: Sociological examples, AmericanJournal of 

Sociology, 72: 1-16. 
Erh-Cheng H. (1988), The contribution of agriculture to economicgrowth: Some 

empirical evidence, World Development, 16: 1329-1339. 
Gandhi, V.P. (1990), Investment behavior in developing countries: Thecase of 

agriculture in India, Food Research Institute Studies, 22: 85-106. 
Harrod, R.F. (1959), Domar and dynamic economics, EconomicJournal, 49: 154-165. 
Kenny, D.A. (1979), Correlation causation, John Wiley & Sons, NewYork. 
Mankiw, G., D. Romer and D. Weil (1992), A contribution to theempirics of 

economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107: 407-437. 
Mueller,R.O. (1996), Basic principle of structural equation modeling: An 

introduction to LISREL and EQS, Springer-Verlag, New York. 
 

   



  یاقتصاد مقاومت يها یاستبا س یاقتصاد مل يجار هاي يناسازگار یشناس یبآسجلد هشتم:                286

  


