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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

علم اقتصاد با سابقه بسیار دیرینه خود امروزه کاربرد بسیار گسترده ای در سطوح خرد ، میانی و کالن 

روزمره آحاد مردم ، بنگاههای پیدا کرده و توجه همه را به دلیل گره خوردن مسایل اقتصادی با زندگی 

خواهیم از اخبار اقتصادی با اقتصادی و دولت ها به خود جلب کرده است . همه ما در زندگی روزانه خود می

خبر شویم و از علل رخ دادن پدیده هایی مانند تورم و یا بیکاری سردر بیاوریم . آشنایی با این علم برای 

بسیار الزم تر مدیران سطوح راهبردی کشور  بویژه های عمومی تصمیم سازان و تصمیم گیران در عرصه

است .  به جرات می توان ادعا کرد که هیچ تصمیم عمومی نیست که بی نیاز از درک شرایط اقتصادی زمان 

ی امنیت ملی و تصمیم گیری و پیش بینی شرایط بعد از اجرای آن تصمیم باشد . هم اکنون ، اقتصاد در مسأله

عنوان مبنا و کشورها نیز بسیار تأثیرگذار است . در برخی از کشورها مانند چین ، اقتصاد بهقدرت ملی 

 کنند. محور قدرت ملی تعریف شده است به گونه ای که همه مسایل دیگر خود را حول این محور تنظیم می

هیم و اصول و دهد. یکی شناخت مفانوشتاری که در پیش روی خود دارید  دو محور اساسی را پوشش می 

تلفیقی از قرار است های علمی اقتصاد و دیگری پرداختن به محیط اقتصاد ملی ج.ا. ایران ، و به عبارتی نظریه

مبانی اقتصاد و اقتصاد ایران به اختصار و در حجم دو واحد درسی ارائه گردد. در هر دو محور، هم اکنون 

توانند به آنها مراجعه نمایند. فرض ن کمک درسی میهای زیادی وجود دارند که خوانندگان به عنواکتاب

اساسی در این نوشتار آن بوده است که مخاطب ما از اقتصاد هیچ نمی داند . لذا، پیشاپیش از برخی دانشجویان 

عزیز که ممکن است برخی مطالب را ساده و تکراری بیابند پوزش می طلبم و امیدوارم مطالب و دانسته های 

شناخت درستی از علم اقتصاد و مسایل اساسی اقتصاد  نموده  و همه ما ان متفاوتی در اینجا مالحظه قبلی را با بی

 . مایران پیدا کرده باشی

فریبرز قادر پناه و جناب سرهنگ ستاد محمد رسول بهدادفر که زحمت پیاده  در پایان الزم است  از دریادار

 ربوده اند تشکر وافر و قدردانی نمایم . سازی و ویراستاری چهار فصل اول را عهده دا

 اله مراد سیف
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 اقتصادي فصل اول :  مفاهیم اساسي

 

 و تعاریف مقدمه

با موضوعات و مطالب اقتصادی بطور روزانه از طريق تلويزيون ، راديو و مطبوعات آشننا مني شنويم ي اينن موضنوعات دامننه 

وسیعي از قیمت يک كاالی خاص تا كسری بودجه دولت را در بر مني يیرنن. ي برخني مطالنب اقتصنادی سناده و قابن  ف نم 

رخي ديگر موضوعات را تن ا كساني متوجه مني شنون. كنه ابنزار الز  را بنرای ف نم آن در اختینار برای همگان است ،  ولي ب

 داشته باشن. و آن آشنايي با قوانین و نظريه های اقتصادی است ي در اينجا مي خواهیم با علم اقتصاد آشنا شويم ي 

 تعریف علم اقتصاد 

اجتماعي نظیر جامعه شناسي و دانش سیاسي ، مطالعه روابط اجتمناعي علم اقتصاد يک علم اجتماعي است و مانن. ساير علو  

افراد را ع .ه دار است ي اما غیر مشابه با ديگر علو  اجتماعي ، تمركز اولیه علم اقتصاد بنر آن بشنش از جامعنه مني باشن. كنه 

ينک اقتصناد، شنركت ا و اقتصاد ننا  داردي ينک اقتصناد سیسنتمي از تولین.، توزينر و مصنر  كاالهنا و خن.مات اسنت ي در 

بازريانان میلیون ا كارير ، میلیاردها ريال  تج یزات و كارخانه و میلیون ها تن مواد خا  را در تولین. كاالهنا و خن.مات ب نار 

مي يیرن. ي آنگاه میلیاردها ريال كاالی تولی. ش.ه میان میلیون ها نفنر در اقتصناد توزينر شن.ه و توسنط آن نا بنه مصنر  مني 

است ي در يک بینان سناده مني تنوان  1«كمیابي»اقتصاد به بررسي اين روابط مي پردازد  و موضوع اصلي آن  مسئله  رس. ي علم

تعريف كردي اما كمیابي چیست ؟ برای پي بنردن بنه ريشنه مسناله كمینابي باين. بنه « كمیابي»علم اقتصاد را علم بررسي مساله 

 ماهیت  منابر و كاالها توجه كردي

 امنابع و كااله

منابر به مواد موجود در يک اقتصاد يفته مي شود كه برای تولی. كاالها و خ.مات به كار مي رون. ي اكنون باين. ارتبنام مینان 

منابر و كاالها را بررسي كنیم ي كاالها و خ.مات چیزهائي هستن. كه مرد  استفاده مي كنن. تا نیازهای خنود را برطنر  كننن. 

بن.ي منابر ، چیزهايي هستن. كه در تولی. اين كاالها و خ.مات مورد اسنتفاده قنرار مني يیرنن.ي يا به خواسته های خود دست يا

پس قاب  دستیابي بودن كاالها الزمه اش قابلیت دستیابي منابر مي باش.ي با اين توجه اكننون مني باين.میان سنه اصنطيز تمینز 

 ابر)كاالهای( كمیاب و منابر)كاالهای (آزاد يقائ  شويم ي اين سه عبارتن. از  منابر) كاالهای ( مح.ود ، من

 منابع) كاالهاي (محدود 

ها هم دارای ح. و منابر و ام انات در اختیار و قاب  دستیابي انسان مح.وديت دارن.ي در طبیعت حتي آب اقیانوس

عمر بشر نیز مح.ود استي  باش.يروز همه مح.ود ميان.ازه استي مواد كاني در روی زمین ، يا ساعات و اوقات ما در شبانه

ذات عالم ام ان استي يک منبر )يا كاالی( مح.ود به منبر )يا كاالئي( يفته مي شود كه مق.ار مح.ودی   ءِمح.وديت جز

از آن وجود داشته باش. ي روشن است كه در اغلب موارد منابر موجود مح.ود مي باشن. و از اين ج ت كاالهايي هم كه از 

 ي شون. مح.ود خواهن. بود ي اين منابر تولی. م

                                                   
1 . scarcity 
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 هاخواسته  و  هانیاز

آن چیزی است كه اير تأمین نشود انسان با مشقت و دشواری در  «نیاز»دو چیز متفاوت هستن.ي  2هاو خواسته1نیازها 

ز شودي در قرآن كريم نیاير انسان يرسنه شود يا لباس نپوش. دچار مش   مي برای مثال،شودي زن.يي خود روبرو مي

 ها نبودن.يفته ش.ه كه ما چ ارپايان را برای شما آفري.يم و اير اينبرای نمونه ،اشارات خوبي به اين موارد ش.ه استي 

مي يوين.ي حتي هنگامي  4«نیازهای اساسي»برخي از اين نیازها را  3ش.ي.يبا مشقت روبرو مي در حم  بارهای سنگین

بسیاری كاالها و خ.مات ديگر وجود دارد كه مي خواهن. داشته  ، مین كنن.كه مرد  نیازهای اساسي خود را بتوانن. تا

خواسته  با اين حال ، ي، يعني ع.  تامین آن ا ما را با مشقت روبرو نشواه. كرد  نیاز نیستن.  لزوما  ، ها « خواسته»باشن. ي 

فرهنگي يا عييق ششصي و يا هر دلی   هایها را تأمین كنیمي مم ن است بحثكنیم تا آنها را به هر دلی  دنبال مي

داشتن يک تلويزيون ج.ي.تر يا حتي رفتن به سفر تفريحي برای  برای مثال،ديگری برای اين مورد وجود داشته باش.ي 

ها در افراد و ولي بسیاری دستیابي به آن ا را ترجیح مي دهن.ي میزان و دامنه خواسته،  هیچ كس آنچنان الزامي نیست

بر ، روز به روز متم.ن تر مي شود به موازات اين كه مي توان يفت انسان ، لف متفاوت استي بطور كلي جوامر مشت

نیاز تولی. مي  ، دامنه و تنوع نیازها و خواسته های او نیز افزوده مي شود ي به  تعبیری مي توان يفت كه تم.ن برای بشر

ر مقايسه با ف رست اين ف رست د ،را ف رست كن. استه هايشخواير از فردی روستايي بشواهیم كه  برای مثال،كن. ي  

 بسیار مح.ودتر خواه. بودي   ،يک فرد ش رنشین خواسته های

خواسته های نامح.ود مششصه انسان است كه هريز به مق.ار و تنوع خاصي از كاالها و خ.مات قانر نمي شود ي 

محركه به وديعه ن اده تا در يک صیرورت دائمي به سمت اين غريزه را خ.اون. در ن اد انسان به عنوان يک نیروی 

البته انسان در عم  همین يرايش فطری را  به  كمال در حركت باش. و به هیچ ان.ازه ای از ت ام  نیز بسن.ه ن ن.ي

اين  6های مادی هیچگاه ارضاء نشواه. ش.يانسان با تأمین نیازها و خواستهلذا ،  و  5سمت و سوی ماديّات سوق مي ده.

البته در م اتب تربیتي پیامبران ال ي مورد ن وهش است و توصیه های اخيقي در اين ج ت هستن. كه انسان به صورت 

آن ه حرص خود را م ار كن. اينان همان » خود خواسته امیال خود را مح.ود كن. و به تعبیر زيبای قرآن كريم ، 

 .  7«رستگارانن.

                                                   
1 . Needs 
2 .Wants 

 سوره نحل.  7. آیه  3

4 . Basic Needs 

تا جايي كه آرامش را ف.ای كه انسان ها از همین طريق مش يت روحي و رواني زيادی هم برای خود ايجاد مي كنن. ي  ي بسیار دي.ه مي شود 5

 آسايش و آسايش را ف.ای وساي  آسايش خود مي كنن. ي 

ناپذيری منطق ين اص  ويژيي سیریپس ا«ي شودتر ميدنیا مانن. آب شور است هر چه تشنه از آن بیشتر بنوش. تشنه»ان.: ي اما  صادق)ع( فرموده 6

 ان. و يا در ماديات خيصه كرده ان.يها به خطا اين غريزه را ج ت مادی دادهروشني دارد و امری صحیح است ولي انسان

 سوره حشر(ي  9ي و من يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون )آيه  7
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 كمیابي 

 ب و مساله كمیابيمنابع) كاالهاي ( كمیا

يک منبر)يا كاالی ( كمیاب زير مجموعه ای از مجموعه منابر)يا كاالی( مح.ود مي باش. ي يک منبر )كاالی( 

فرض كنی. كه   برای مثال،كمیاب به منبر )كاالئي( يفته مي شود كه مق.ار قاب  دستیابي آن كمتر از نیاز به آن باش. ي 

 يکتع.اد صن.لی ای كيس باش. ي در اينجا يفته مي شود كه صن.لي در  تع.اد دانشجويان دريک كيس بیش از

و چه بیش از تع.اد  در كيس باش.صن.لي  كافي كيس كاالی كمیابي است ، در حالي كه در هر صورت چه به ان.ازه

كمیاب يفته تع.اد صن.لی ای كيس مح.ود است ي پس يک منبر مانن. آهن نیز زماني ،  وجود داشته باش.دانشجويان 

مي شود كه مق.ار موجود آن برای تولی. همه كاالهای مورد نیاز مرد  م في نباش.ي در واقر منابر و كاالهای در اختیار 

، منابر مع.ني در اختیار ما و يا تع.اد اتوموبیلي كه در سال تولی. مي شود و يا نیروی برای مثال،است ي « مح.ود»بشر 

كنیم،  هیچ يک نامح.ود نیست ي در مقاب  ، خواسته های بشر نامح.ود است و دامنه ال تريسیته ای كه تولی. مي 

نیازهای آن را نیز ح. و مرزی نیست ، بل ه هر چه بشر پیشرفت كرده است دامنه و تنوع نیازها و خواسته های آن نیز 

مح.ود بشواه. برای پاسخ دادن به حاص  شرايطي است كه منابر و كاالهای « كمیابي»يسترده تر ش.ه است ي لذا، مساله 

مساله ای به نا   ، خواسته ها و نیازهای نامح.ود استفاده شود ي اير در شرايطي منابعي بیش از نیاز وجود داشته باشن. 

 میگويیمي   1«آزاد»نشواهیم داشت ي در اين شرايط خاص منابر را غیر كمیاب و يا اصطيحا  « كمیابي»

 منابع )كاالهاي( آزاد

درحالي كه اغلب منابر در دسترس بشر )و بنابرين كاالها ( از نظر مق.ار مح.ود مي باشن. ،آن ا لزوما   كمیاب نیستن.يدرواقر 

 يک منبر )كاالی(آزاد آن است كه مق.ار ي باش. مي توان. همچنین يک منبر )ياكاالی(آزاد مح.ود يک منبر )كاالی(

 نیاز زمستاني فضای پارك ا بیش ازح. سرد فرض كنی. دريک روز  برای مثال، ش.يقاب  دستیابي آن بیش ازح. نیازبه آن با

پس فضای پارك در اين شرايط يک كاالی آزاد استيدر حالي كه همین فضای پارك در يک  ي بود مرد  به آن خواه.

يک ش ر صنعتي مانن.  روز ير  تابستاني مم ن است كمتر از نیاز به آن باش.، پس يک كاالی كمیاب خواه. ش. ي يا در

ت ران هوای پاكیزه يک كاالی كمیاب است، اما همین هوای پاكیزه در يک ده .ه كوهستاني يک كاالی آزاد خواه. 

 بود ي منابر )ياكاالهای( آزاد موضوعیتي برای علم اقتصاد ن.ارن.ي 

 تعریف تولید

 شود ي ود از نظر اقتصاد تولی. يفته ميهر فعالیتي كه در اقتصاد به ايجاد و يا فراهم سازی محصول منجر ش

 انواع تولید در اقتصاد

در اقتصاد به فراين. ايجاد يا فراهم سازی كاالها و خ.مات با استفاده از عوام  تولی. يفته مي شود ي موضوع تولی.  تولی.

 :    كاالها و يا خ.مات هستن. 

 پارچه ، ساختمان ، تلويزيون و غیرهبرای مثال ين.  ، كاال : هر چیزی كه ملموس و مرئي استي 

                                                   
1 . free 
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داری و ييي ي  خ.مات آموزشي، امنیتي، ب .اشتي و درماني، حم  و نق ، بانک برای مثال،خ.مات : نامرئي و ناملموس استي 

-بیشتر ميدر تولی. س م خ.مات در مقايسه با س م كاال جوامر توسعه يافته تر مي شون. ، هرچه تجربه نشان مي ده. كه ، 

 دي شو

 عوامل تولید 

و  3، زمین 2، سرمايه1است كه شام  چ ار مقوله اصلي از منابر يعني نیروی كار« عوام  تولی.»اصطيز ب تر برای منابر ، 

 مي باش. ي 4عام  كارآفريني

 نیروي كار 

شن.ه در تولین. مني  بطوركلي كاريران، ت نسین ها و م ن.ساني كه كااليي را تولی. مي كننن. ، نینروی كنار انسناني اسنتفاده

باشن. ي نیروی كار از تولی.كاالهای كشاورزی يرفته تا تولی. كاالهای صننعتي  و خن.مات يوننايون ، نقنش اساسني را ايفنا 

مي كن. ي م.يران، حساب.اران، منشي ها و سرپرستان ، اسناتی. دانشنگاه ، نظامینان و مسنئولین اجرائني همنه جنزء نینروی كنار 

 5 كار يعني دستان مول. و مغز های خيقنیروی  محسوب مي شون. ي

 سرمایه 

بنه مننابر تركیبني اسنتفاده شن.ه در تولین. كاالهنا و « سنرمايه»در تولی. از ابزار و تج یزات مشتلفي استفاده مني شنود ي عامن  

ه، شنبیه خ.مات يفته مي شود ي عام  سرمايه بطور طیعي وجود ن.ارد بل ه خنود بنا اسنتفاده از چ نار عامن  تولین. يفتنه شن.

اسنتفاده مني شنود ، « سنرمايه»كاالهای مصرفي قبي  تولی. مي شود ي برای مثال، يک تراكتور كه در تولی. كشاورزی به عنوان 

 خود با استفاده از عوام  چ اريانه تولی. پیش تر تولی. ش.ه است ي 

مي توان. بارهنا و بارهنا منورد اسنتفاده قنرار يک ويژيي م م، سرمايه را از مواد اولیه متمايز مي كن. ي يک كاالی سرمايه ای 

يیرد، در حالي كه مواد اولیه در جريان تولی. بصورت قسمتي از كاالی تولی. ش.ه در مي آي. ي همین كنه ينک منواد اولینه را 

كناالی ديگنر  برای تولی. كااليي استفاده كردي.، ديگر آن مواد اولیه خود از میان رفته و ام ان استفاده مج.د از آن در تولین.

وجود ن.اردي باي. توجه داشت كه عام  سرمايه شنام  سنرمايه فیزي ني و سنرمايه منالي مني باشن.يبا اينن حنال، هنگنامي كنه 

اصطيز سرمايه را در علم اقتصاد مورد استفاده قرار مي دهیم ي منظور سرمايه فیزي ي مني باشن. كنه بنه صنورت ينک عامن  

استفاده قرار مي يیرد ي هنگنامي كنه از اصنطيز سنرمايه در بازارهنای منالي اسنتفاده  مركب در تولی. كاالها و خ.مات مورد

 مي شود منظور از آن دارائي های مالي مانن. اوراق قرضه و س ا  مي باش. ي

 زمین

خنود  عام  سو  تولی.، زمین مي باش. ي زمین به منابر طبیعي استفاده ش.ه در تولی. كاالها و خ.مات يفته مي شنود كنه شنام 

 زمین، مواد مع.ني موجود در زمین، آب ، حیوانات ، مراتر سطح زمین و هوای باالی آن مي باش. ي 

                                                   
1 . Labor 
2 . Capital 
3 . Land 
4 . Entrepreneurship 
5 The Workforce…. Productive hands, creative minds 
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 كارآفریني

چ ارمین عام  تولی. عام  كارآفريني مي باش. كه عبارتست از نوعي تشصص از نیروی انسناني كنه ريسنک تركینب كنردن 

مي شود ي كارفرما در حالي كه نوعي عامن  انسناني از جننس نینروی  سه عام  تولی. ديگر را در تولی. كاالها و خ.مات پذيرا

كار است، اما آن ان.ازه م م است كه خود مستقي  به عنوان ي ي از عوام  تولی. به حساب آورده مي شود ، عاملي كنه بن.ون 

 وجود آن اساسا  تولی.ی انجا  نمي يیرد ي 

 تخصیص  

استي هنر علم اقتصناد همنین تشصنیص اسنتي علنم اقتصناد سنعي دارد مسناله  تشصیص از جمله واژيان كلی.ی علم اقتصاد

« تشصنیص»درست منابر و كاالهای مح.ود به خواسته ها و نیازهای نامحن.ود حن  كنن. ي   1«تشصیص»كمیابي را برای بشر با 

بنه اسنتفاده مصنر  كننن.يان  به فرآين. وايذاری منابر به تولی. كاالها و خ.مات و نیز به فراين. وايذاری كاالها و خن.مات

 يفته مي شود ي 

 

 

علم اقتصاد مي خواه. توضیح ده. چرا و چگونه منابر به تولی. برخي كاالها تشصیص مني يابنن. و بنه تولین. برخني ديگنر از 

كاالها تشصیص نمي يابن. ؟ همچنین مي خواه. توضیح ده. چرا و چگونه كاالها و خ.مات به برخي منرد  تشصنیص يافتنه 

 ه برخي تشصیص نمي يابن. ؟ و ب

 سه سئوال تخصیص

با داشتن منابر مح.ود فرصت ها و ام انات مح.ودی نیز برای تولی. و مصر  در اختیار ما مي باش. ي در واقنر محن.ود بنودن 

هنا منابر اقتصاد را مجبور مي كن. دست به انتشاب بزن. و برای همین منظور بنه سنه سنئوال مربنوم بنه تشصنیص مننابر و كاال

 پاسخ ده.: چه كااليي تولی. شود؟ چگونه تولی. شود و برای چه كسي تولی. شود؟ 

 چه كاالیي؟

اقتصاد مي باي. تصمیم بگیرد از میان هزاران كاالی متفاوت چه كاالهائي و از هر كاال به چه میزان و در چه زماني تولی. 

یر دفاعي و دفاعي و نیز توسط بشش خصوصي و بشش شودي اين انتشاب میان كاالهای مصرفي و سرمايه ای ،كاالهای غ

 دولتي و غیره صورت مي يیردي 

 چگونه؟ 

در حالي كه تولی. كاالها نیازمن. ب اريیری عوام  تولی. مي باش. )عوام  تولی. را پس از اين توضیح خواهیم داد( هر كاال 

. كه چگونه باي. منابر در تولی. كاالها و خ.مات با را به روش های متفاوتي مي توان تولی.كردي اقتصاد مي باي. تعیین كن

 ي .يگر تركیب شون. ي اين سوال در واقر به مف و  انتشاب ت نولوژی تولی. است ي

                                                   
1 . Allocation 

 مصرف تولید منابع
 تخصیص تخصیص
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 براي چه كسي؟ 

در ارتبام با دو سئوال ديگر مي باي. اقتصاد همچنین تصمیم بگیرد كه چه كسي كاالهای تولی. ش.ه را دريافت كن. ؟ چه 

ي. مورد استفاده قرار يیرد؟ آيا كاال را برای كساني تولی. كنیم كه مي توانن. آن ا را خري.اری كنن. ؟ و يا برای ضابطه ای با

 كساني كه نیازهای بیشتری دارن.؟ يا بر اساس ديگری باي. تصمیم يیری كرد؟ 

 تخصیص بهینه و كارآمد

های م م تر را با منابر و اكثر مم ن نیازها و خواستههنر علم اقتصاد همین تشصیص استي تيش باي. بر اين باش. كه ح.

چگونه اين منابر مح.ود را به آن نیازهای نامح.ود » مساله اين است كه :  ،ام انات مح.ود خود تأمین كنیمي در واقر

، يعني تشصیص ديگری ب تر از آن متصور نباش.ي « يتشصیص دهیم تا رضايت خاطر ما به ح.اكثر مم ن خود برس.

ها را از يک تا ده مرتب ده برنامه( از تشصیص وجود دارد و آن برای مثال،های متنوعي )م ن است فرض كنیم برنامهم

ها تن ا يک كنیم، از طر  ديگر رضايت خاطر هم برای خود امتیازاتي داردي در اين صورت از میان ف رست تشصیص

هنر  "ده. كه كن.ي در واقر اين تصوير ذهني نشان ميميمورد وجود دارد كه بیشترين رضايت خاطر مم ن را فراهم 

ي اير تشصیص ب تری "ها و نیازهای نامح.ود استعلم اقتصاد ، تشصیص ب ینه منابر و ام انات مح.ود به خواسته

مي نامیوجود داشته باش. ولي ما تشصیص ديگری را  انتشاب كرده باشیم ، اين عم  را استفاده غیر ب ینه از منابر مي

 يوين.ينیز مي 1«تشصیص كارآم.»تشصیص ب ینه را در اقتصاد 

 كارآئي

در فراينن. تشصنیص مننابر بنه تولین. و در فراينن. تشصنیص  2«كنارآئي»ه.  اساسي علم اقتصاد دستیابي به بناالترين سنطح 

تحقنق »بنه بنرای تشصنیص مننابر ينک واژه كلین.ی در علنم اقتصناد اسنت كنه «  كارآيي»تولی.ات به مصر  استي صفت 

اشاره دارد ي به عبارت ديگر، هر اقتصادی بنرای خنود اهن.افي دارد ، هنر چنه اينن اهن.ا  را ب تنر تحقنق « ح.اكثری اه.ا 

بیشتری انجا  ش.ه استيدر اقتصاد متعار  )در نظا  های غربي( بطنور سناده كنارآئي را « كارآيي»بشش.، فرآين. تشصیص با 

ر مصر  كنن.ه با استفاده از منابر موجنود تعرينف مني كننن. و آن شنرايطي اسنت فرآين. كسب باالترين سطح رضايت خاط

كه منابر طوری تشصیص يافته باشن. كه با تج.ين.نظر در تشصنیص مننابر نتنوان بن.ون كنم كنردن از سنطح رضنايت خناطر 

نینز مني تنوان « ييكنارآ»، به سطح رضايت خاطر ديگری اضافه نمودي با اين حال، تعريف وسنیر تنری بنرای  ح.اق  يک نفر

شنرايطي اسنت كنه بنه نحنوی « كنارآيي»ارائه نمود كه قابلیت انطباق با ديگر اقتصادها را نیز داشته باشن.ي در اينن برداشنت ، 

كنارآيي »مطلوب همه اه.ا  يک اقتصاد از مصر  كاالها و خن.مات را محقنق مني سنازد  و از ينک نگناه شنام  دو ننوع 

 3تي اس« كارآيي اجتماعي»و « اقتصادی

                                                   
1 Efficient Allocation 
2 . Efficiency 

به حساب آورد ي در اين صورت نوع ديگری از  «كارآيي تشصیصي«ي از نگاه ديگری مجموع كارآيي اقتصادی و كارآيي اجتماعي را مي توان  3

از نظر نورث ، نا  دارد ي  «كارآيي انطباقي»در كنار كارآيي تشصیصي به ما معرفي كرده است كه « داييس نورث»يرا كارآيي را اقتصاد دان ن اد

اقتصادی موفق ، ساختارهای ن ادی  -كارايي انطباقي،كلی. رش. بلن. م.ت اقتصاد محسوب مي شود كه به سطح كين وتاريشي اقتصاد مربوم استيسیستم های سیاسي

نطباقي محصول رش. وت ام  ير وت ام  يافته ای پی.ا مي كنن. كه مي توانن. در برابر ت انه ها وديريوني ها كه بششي از فراين. ت ام  هستن. مقاومت كنن.يكارايي اانطباق پذ
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از نظر اقتصادی تشصیص كارآم. يعني آن تشصیصي كه باالترين سطح رفاه را برای اقتصاد نتیجه :  1كارآیي اقتصادي

ح.اق  مم ن كار يرفته شود ، اتي  منابر در اقتصاد بهترين شیوه در  استفاده از منابر بهصرفهده. ي در واقر ، اير بامي

ر در اينجا شرايطي است كه منابر درجايي مصر  شود كه اولويت پايیني دارد و رس.ي منظور از اتي  منابخود مي

نیازهايي با اولويت باالتر ب.ون پاسخ مان.ه باش.ي اين خود نوعي اتي  منابر خواه. بود كه منابر مورد استفاده قرار يرفته و 

 ح.كثر رفاه مم ن نیز حاص  نش.ه استي 

يعني آن تشصیصي كه باالترين سطح عن.الت اجتمناعي را نتیجنه  عي تشصیص كارآم.از نظر اجتما:   2كارآیي اجتماعي

ده. ي هنر علم اقتصاد در اين زمینه آن است كه فرصت های برابر را برای آحاد جامعه فراهم ساخته و ش ا  هنای درآمن.ی 

 نظر است يرا ترمیم سازد ي لذا در اين نوع از كارآم.ی توزير ب تر رفاه كلي فراهم آم.ه مورد 

 سازوكار هاي تخصیص منابع 

 بطور كلي برای تشصیص منابر دو سازوكار اساسي وجود دارد  سازوكار بازار و سازوكار دولت ي 

 سازوكار بازار 

يک بازار به مبادله سازمان يافته كاالهای تجاری)كاالها، خ.مات يا منابر( میان خري.اران و فروشن.يان يفته مي شود 

يک از افراد ذينفر مي توانن. تصمیم بگیرن. كه در مبادله شركت ب نن. و يا شركت ن نن. در نتیجه مبنای بطوری كه هر 

تشصیص از طريق سازوكار بازار تصمیم انفرادی افراد مي باش. ي لذا سازوكار بازار به مف و  سازوكار عرضه و تقاضا مي 

سازد كه چه كااليي تولی.  كن. و مششص ميم انیز  عم  مي باش. ي در اين م انیز  عرضه و تقاضا خودش به عنوان يک

ها را خواهن. انتشاب كنن. با توجه به وضعیت تصمیم يرفته و ي ي از روشهای تولی. را هم ميشودي وقتي كه روش

دادي  خودشان انتشاب نموده و در ن ايت توزير تولی.ات را میان مصر  كنن.يان م انیز  عرضه و تقاضا انجا  خواه.

طرف.اران م انیز  بازار ادعا مي كنن. كه اين روش به دلی  خودكار بودن و ع.  نیاز به دخالت دولت ، شرم كارآيي فني 

 را كامي برقرار مي سازدي با اين حال،  مشالفین م انیز  بازار آن را در تامین شرم كارآيي اجتماعي ناتوان معرفي مي كنن. ي

 سازوكار دولت 

صیت سیاسي است كه بر يروهي از افراد حاكمیت داردي دولت از چن. طريق مي توانن. در فرآينن. تشصنیص دولت يک شش

 منابر دخالت كن.ي 

خودش مستقیما  منابر را كنترل كن. ، مانن. مال یت دولت بر دانشگاه ا ، پارك ا و يا غیرهي كه در هر حال دولت  (1

 ه قرار يیرن.ي تصمیم مي يیرد كه اين منابر چگونه مورد استفاد

دولت مي توان. بازارهای خصوصي را از طريق وضر قوانین و مقررات مشتلف تحت نفوذ خود يیرد ي برای مثال  (2

 جلويیری از تولی. برخي كاالهای مضر و يا خطرناك

 با ق.رت مالیات يیری و خرج اين مالیات ا تشصیص منابر را تحت تاثیر قرار مي ده. ي  (3

                                                                                                                                                     
مف و  اقتصاد مقاومتي در فرهنگ مف و  كارآيي انطباقي نورث به  بلن.م.ت اقتصاد است وما نمي دانیم چگونه دركوتاه م.ت مي توانیم آن راپ.ي. آوريمي

 اقتصادی ما نزديک استي
1 Economic Efficiency. 

2 Social Efficiency.  
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ي بر سازوكار دولت بشواه. منابر و تولی.ات را تشصیص ده. شرايطي مانن. شوروی سابق را پی.ا اير اقتصادی تن ا مت 

يیرد چه كااليي، ريزی ش.ه است كه تصمیم ميخواه. كرد  كه در آن يک حاكمیت مركزی به صورت متمركز و برنامه

ن شوروی سابق رژيم كمونیستي دقیقا  در زما برای مثال،چگونه و برای چه كسي تولی. شود و چگونه به مصر  برس.ي 

كشاورزی چه محصولي باي. تولی. شود و كشاورز حق ن.اشت خودش از آن محصول  كرد  كه در ك.ا  زمینمششص مي

نمودي داد و سپس س م خود را بر اساس كوپن دريافت ميبرداشت نماي. بل ه باي. تما  آن را به دولت مركزی تحوي  مي

 -ريزی متمركز اقتصادی از زمان شوروی سابق وارد ادبیات اقتصادی ش.ي م.ل داده ولتي و برنامهدر حقیقت اقتصاد د

كنن. كه اين م انیز  شرم كارآيي اجتماعي را نیز برای همین منظور اب.اع ش. ي طرف.اران م انیز  دولت ادعا مي 1ستان.ه

را در تامین شرم كارآيي فني ناتوان معرفي مي كنن. ي برای  كن. ي با اين حال،  مشالفین م انیز  دولت آنكامي تامین مي

 به اين بحث به طور كام  پرداخته است ي « آزادی انتشاب » نمونه میلتون فري.من در كتاب 

ی میلتون و رز فري.من استي میلتون فري.من ي ي از دانشمن.ان مطرز و رهبر م تب ف ری نوشته "آزادی انتشاب"كتاب 

كن. و بحث آن تصاد استي كتاب به زباني بسیار ساده و غیر تشصصي ، مساي  پیچی.ه اقتصادی را مطرز ميشی ايو در اق

ی كارآيي اقتصاد بازار و ع.  كارآيي دولت در اقتصاد بر اساس م تب ف ری آدا  دفاع از اقتصاد بازار استي او در زمینه

كن.ي رهبر من نئو كيسی ي است كه م تب كيسیک را نیز تأيی. ميزن.ي فري.شود، مثالي مينامی.ه مي "لِسِفر"اسمیت كه 

زن. كه پس از جنگ دو  ج اني وقتي به دو بشش م تب ف ری شی ايو در شواه. تاريشي خود ملّت آلمان را مثال مي

وضوز ببینیمي بهها را توانیم تفاوتتقسیم و ديوار برلین كشی.ه ش.، پس از چن. دهه با مشاه.ه وضعیت دو طر  ديوار مي

ها و رفاه ها، كاالها و خودروهای شیک و لوكس در مغازهغربي فعالیت اقتصادی مرد  و شور نشام در خیاباندر آلمان

مرد  مش ود است و بالع س در طر  ديگر كاالها ب.ون كیفیت، مرد  برای دريافت نیازهای خود مجبور به ايستادن در 

دی وجود ن.اردي از نظر فري.من ، تن ا تفاوت اين دو كشور در اين است كه در يک صف هستن.، در مجموع نشام اقتصا

ی م انیز  بازار استي طر  ديوار م انیز  دولت و در طر  ديگر م انیز  بازار حاكمیت داردي از نظر وی ، اين معجزه

ين كشور قادر به تأمین ين.  مورد نیاز البته تجربه شوروی نیز در عم  نشان داد، بع. از هفتاد سال تسلط اقتصاد دولتي ا

 خود هم نبودي

ای ديگر از دفاع فري.من از ع.  دخالت دولت در بازار است : فردی اير پولي داشته باش. و بشواه. كااليي مثال زير نمونه

 :متصور استبشرد، چ ار حالت زير 

 

 براي دیگري خرید میکند كندبراي خودش خرید مي حالت ها

 بهپول 

دش خو

 تعلق دارد

 (1حالت )

ده. و ششص بیشترين دقت را به خرج مي -1

كن.، چون هم انواع كاالها را بررسي مي

نگران كیفیت و هم نگران پول استي لذا 

 يیرديترين تصمیم را ميدقیق

 (2حالت )

ششص بیشتر نگران پول است و كیفیت چن.ان  -2

برای وی م م نیستي لذا در انتشاب فقط به 

 كن.يجه ميقیمت كاال تو

 (4حالت ) (3حالت ) به پول 

                                                   
1 Input-Output Model(IO Model) 
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تعلق  دیگري

 دارد.

كن. و نگران ششص در انتشاب دقت مي -3

كیفیت است ولي نگران پولي كه از دست 

 رود نیستي مي

فرد نه  زيرا كهاين مورد ب.ترين حالت است  -4

نگران پول است و نه نگران كیفیت كااليي كه 

تفاق خردي لذا ب.ترين تصمیم در اين حالت امي

 افت.يمي

 

يوي. ب ترين حالت اين است كه اقتصاد را به بازار وايذار كنیم و دولت در بازار و اقتصاد دخالت ن ن. تا فري.من مي

 آي.يحالت اول بوجود آي. ويرنه حالت چ ار  پیش مي

 اقتصاد مختلط

ار و تصنمیمات دسنتوری دولنت انجنا  مني عموما  در دنیای واقعي تشصیص منابر از طريق تركیب تصمیم يیری افراد در باز

يیردي همه كشورها در واقر برخوردار از اقتصاد مشتلط دولت و بنازار هسنتن. زينرا  در عمن  اينن دو سنازوكار ننه جانشنین ، 

بل ه م م  ي .يگر مي باشن. به طوری كه در كننار بازارهنای آزاد ، همنه اقتصنادها برخني از دخالت نای دولنت را نینز الز  

 ي  دارن.

 دامنه میزان دخالت دولت و بازار

همه اقتصادها امروزه شاه. تشصیص منابر از طريق بازار و دولت هر دو مي باشن. اما میزان دخالت هر ينک از اينن دو عامن  

در همه اقتصادها ي سان نمي باش. ي اقتصاد شوروی سابق مثالي از يک اقتصاد دولتي كام  استي  يعني میزان دخالنت دولنت 

آن بیشترين میزان مم ن بود ي در مقاب  ، اقتصناد آمري نا مثنال بنارز اقتصناد بنازاری اسنت كنه در آن دخالنت دولنت در  در

 ح.اق  مم ن استي  در پیوستار زير دامنه دخالت دولت و بازار را در اقتصادهای مشتلف ميحظه مي كنیم ي  

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف دولت در یك اقتصاد مبتني بر بازار 

 در يک اقتصاد مبتني بر بازار پنج ه.  اساسي را دنبال مي كن.ي دولت 

 اشتغال كام   (1

 ثبات قیمت ا  (2

 رش. اقتصادی (3

 كارآيي  (4

 ع.الت (5

دو ه.  اول در چارچوب اقتصاد كين و دو ه.  بع.ی در چارچوب اقتصاد خرد دنبال مي شود ي در اينجا به تعريف 

 مشتصر اين اه.ا  مي پردازيم ي

 کم                                                                    دولت          درجه دخالت زیاد                                                                            

 

 

 زیاد                                                                           درجه دخالت بازارکم                                                                        

 

الً کنترل اقتصاد کام

 )شوروی سابق(شده

بازاری اقتصاد 

 کامل)امریکا(

اقتصاد 

 مختلط
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 اشتغال كامل 

شتغال كام  شرايطي است كه در آن از همه منابر موجود، در تولی. كاال ها و خ.مات استفاده مي شودي در اقتصادی كه بر ا

اساس خواست مصر  كنن.يان تولی. مي كن.  اير مصر  كنن.يان كاالهای كمتری خري.اری كنن.، آنگاه كاالهای 

وام  تولی. نیروی كار سرمايه، زمین و كارفرمای موجود در اقتصاد كمتری تولی. مي شود و به اين خاطر بششي از منابر و ع

به صورت بی ار باقي خواه. مان. ي از اين ج ت يک دلی  برای دخالت دولت در يک اقتصاد مبتني بر بازار آن است كه 

صاد به اشتغال كام  سیاست هايي اجرا كن. تا مصر  كنن.يان را تشويق كن. كه به میزان كافي كاال خري.اری كنن. تا اقت

 عوام  دست ياب. ي بع.ا چگونگي اين عم  را شرز خواهیم داد ي 

 1ها ثبات قیمت

ي اير درص. در سال رش. كن.  2به آرامي و ح.اكثر قیمت ا  عموميها به شرايطي يفته مي شود كه در آن سطح  ثبات قیمت

وشن.يان اطمینان خود را به آين.ه از دست مي دهن. و در اقتصادی قیمت ا خیلي تغییر كنن. در آن صورت خري.اران و فر

در بازارها   مي شود ي بعيوه هنگامي كه قیمت ا بطور م.او  و با سرعت  2اين موجب يک حالت سردريمي و نا اطمیناني

ی كمتری ( ق.رت خري. درآم. مرد  سقوم مي كن. زيرا آن ا با مبلغ ي ساني پول ، اكنون كاال3افزايش يابن. )حالت تور 

 مي توانن. خري.اری كنن. ي دولت با ق.رت كنترل مركزی خود مي توان. موجبات ثبات سطح متوسط قیمت ا را فراهم آوردي 

 رشد اقتصادي 

رش. اقتصادی به فرآين. افزايش توان و ظرفیت اقتصاد در تولی. كاالها و خ.مات يفته مي شود ي اقتصادی مي توان. بر 

 كه بتوان. به رش. اقتصادی دست ياب. ي مش يت خود فائق آي. 

 چرا اين رش. برای اقتصاد الز  است ؟ سه دلی  برای ضرورت رش. اقتصادی وجود دارد اين دالي  عبارتن. از: 

 : اقتصاد باي. به اين نیازهای در حال رش. پاسخ ده.ينیاز ها در حال رشد هستند -الف 

ی تولی. از رانه تولی. را حفظ كنیم باي. اقتصاد رش. كن.ي سرانه: اير بشواهیم س جمعیت در حال رشد است -ب 

ی تولی. ثابت بمان. از آنجا آي.ي لذا اير بشواهیم مق.ار سرانهتقسیم تولی. يک كشور برك  جمعیت آن كشور ب.ست مي

                                                    كه جمعیت رش. دارد باي. اقتصاد و تولی. هم رش. نماي.ي

اير ك  تولی. اقتصاد ج اني را مانن. يک كیک :  سهم اقتصاد ملي از اقتصاد جهاني نباید كاهش پیدا كند -پ 

اقتصاد ملي توان به عنوان س م آن كشور در اقتصاد ج اني دانستي در نظر بگیريم س م هر كشوری از اين كیک را مي

كشور استي اير تصور كنیم اقتصاد ج اني در حال رش. است، در نتیجه برای  های ق.رت ملي در هرامروزه ي ي از مؤلفه

-اقتصاد ملي هم باي. رش. كن.ي بنابراين، رش. اقتصاد ملي از جمله اه.ا  دولت ،داشت س م خود از اقتصاد ج انينگه

 هاستي 

یشتر نیروی كار، زمین، سرمايه و برای كسب رش. اقتصادی باي. عوام  تولی. بیشتری فراهم كردي با اين وجود تولی. ب

كارفرما ب.ان معني است كه مرد  باي. از ديگر كاالها كمتر تولی. كنن. ي به عبارت ديگراقتصاد مجبور است امروز از برخي 

                                                   
1 . price stability 

2 . Uncertainty 

3. Inflation 
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امی. كه درآين.ه كاالهای بیشتری را ب.ست آورد ي در اينجا اغلب دخالت دولت برای  ب.ان ،از كاال ها صر  نظر كن. 

 يسترش عوام  تولی. در ج ت كسب رش. اقتصادی الز  است ي  توسعه و

 كارآئي 

كارآئي به مف و  كسب باالترين سطح رضايت خاطر مصر  كنن.ه از منابر موجود مي باش. ي يک اقتصاد مبتني بر بازار در 

با ش ست مواجه  ي ي از سه زمینه كاالهای عمومي ، اثرات خارجي و ق.رت بازار مم ن است در ب.ست آوردن كارآئي

 شود ي در اينجا به توضیح مشتصر به اين سه پ.ي.ه مي پردازيم ي 

 

كاالهای عمومي كااليي است كه در مصر  ب.ون رقیب بوده و كساني را كه برای آن پولي  كاالهاي عمومي : (1

ن كساني را كه برای آن پرداخت ن رده ان. نمي توان از مصر  آن منر كرد ي برای مثال،  دفاع ملي و فرهنگ كه نمي توا

پولي پرداخت نمي كنن. از مصر  آن ا منر كرد  ي در يک بازار مي توان بطور كاركاالهای خصوصي را تشصیص ده. اما 

كاالهای عمومي را خیر ، زيرا مرد  از آن ا منتفر مي شون. ب.ون اين ه پولي بپردازن. ي ب مین خاطر بشش خصوصي انگیزه 

 ص اين كاالها ن.اشته و دولت باي. اين كار را برع .ه بگیرد ي ای برای تولی. و تشصی

اثرات خارجي عبارتن. از آن هزينه ها كه برخي افراد كه مستقیما  در تولی. يا مبادله يک كاال دخالت  اثرات خارجي : (2

كاغذی موجب آلوديي آب ا  ن.ارن. را تحت تاثیر قرار مي دهن. ب.ون اين ه آن ا بتوانن. جبران كنن. ي برای مثال،  تولی.ات

مي شود ي اما مصر  كنن.يان اين تولی.ات همان كساني نیستن. كه از اين آلوديي ص.مه مي خورن. ي ب ای اين تولی.ات 

هزينه تولی. اين كاالها را نمي پوشانن. و بنابراين قیمت ا برای رسی.ن به يک تشصیص كارايي منابر بسیار پايین است ي اين 

ت كه منابر خیلي زيادی در تولی. محصوالت كاغذی استفاده ش.ه است ي بطور كلي مم ن نیست بتوان مرد  ب.ان معني اس

را از شمول هم هزينه ها و هم منافر اثرات خارجي بیرون دانست ي در اينجا نیز دولت مي باش. برای رسی.ن به يک 

 تشصیص كارايي منابر دخالت كن. ي 

خري.اران يا فروشن.يان برای كنترل يا تحت نفوذ قرار دادن قیمت ا و يا مق.ار مبادله در  ق.رت بازار توان قدرت بازار : (3

بازار مي باش. اير خري.اران يا فروشن.يان س م بزريي از ق.رت بازار داشته باشن. آن ا مي توانن. از تشصیص كارايي 

يک بنگاه فروشن.ه محصول در اين بازار خري.اران منابر در بازار جلويیری كنن. ي برای مثال يک انحصار، بازاری است با 

مجبور ب پرداخت قیمت تعیین ش.ه آن بنگاه مي باشن. ي اير در اينجا دولت احساس كن. كه منابر كارآم. تشصیص نیافته 

 ان. در بازار دخالت مي كن. ي 

 عدالت 

رزشي است كه در آن درآم. و ثروت با دومین ه.  اقتصاد خود در يک اقتصاد مبتني بر بازار ع.الت است ي ع.الت ا

توجه به آن در جامعه توزير ش.ه است ي يک اقتصاد مبتني بر بازار كه نوعا بطور نسبي رقابتي عم  مي كن. ي به منابر خود بر 

اساس همیاری آن ا در تولی. كاالها و خ.مات ، پرداخت كن. ي صاحبان منابعي كه ب ره وری بیشتری با كیفیت باالتری 

ارن. درآم.های باالتری دريافت مي كنن. ي بعيوه مردمي كه مقادير زيادتری از منابر دارن. نیز درآم. های زيادتری دارن. د

ي از طر  ديگر تبعیض هائي كه برای برخي از افراد جامعه وجود دارد مي توان. سبب شود كه بطور نسبي ديگران مقادير 

داشته باش. و يا برای منابر ي ساني كمتر پاداش دريافت كنن.ي روشن است كه در اين ان.كي و كیفیت پائین تری از منابر را 

وضعیت درآم. همیشه عادالنه توزير نمي شود مش يت هنگامي رخ مي ده. كه برخي مرد  منابر مول.ی را صاحب نباش. 
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ي باش. ي و يا اير توزير ناعادالنه و بنابراين درآم.ی هم ن.اشته باشن. و نقش دولت تامین ح.اق  حمايت از اين يروه م

 درآم.ها به دلی  تبعیض ها وجود دارد در رفر آن ق.  بر مي دارد ي 

  1بده بستان میان اهداف

هر يک از ه.  های پنجگانه در جای خود م م مي باشن. بطور كلي برای مرد  ب تر مي بود اير در اقتصاد اشتغال كام ، 

تشصیص كارايي منابر وي يک توزير عادالنه درآم.ها وجود مي داشت متاسفانه اين  ثبات قیمت ا ، رش. اقتصادی، يک

اه.ا  اغلب با ي .يگر در تضاد مي باش. ي به اين معني كه تعقیب ي ي از اين اه.ا  منوم به چشم پوشي از ه.  ديگر 

مورد م م از اين برخورد اه.ا  مي  است يتضاد میان اشتغال كامب با ثبات قیمت ا وي نیز تضاد میان كارآئي و ع.الت دو

باشن. ي بطوری كه تعقیب ه.  اشتغال كام  اغلب به افزايش قیمت ا و در نتیجه تور  منجر مي شود و تيش برای كاهش 

تور  اغلب موجب از بین رفتن اشتغال كام  منابر مي يردد ي همچنان كه يک تشصیص كارای منابر لزوما   به توزير 

ا منجر نمي شود و اير دولت سعي كن. كه توزير درآم.ها را عادالنه كن. منابر به طريقي غیركارآم. عادالنه درآم.ه

تشصیص پی.ا خواهن. كردي بنابراين، متوجه مي شويم كه در حقیقت ما همه آنچه را كه بشواهیم نمي توانیم داشته باشیم  و 

 به هر يک تا چه ان.ازه توجه كن. ي اقتصاد مي باي. میان اين اه.ا  متضاد تصمیم يیری كن. كه 

 اقتصاد اثباتي و دستوري

در مقابن    2«علنم اقتصناد اثبناتي»لزو  توجه به اه.ا  ما را به تف یک دو زمینه م م در علم اقتصاد راهنمايي مني كنن. و آن 

 استي  3«علم اقتصاد دستوری»

 اقتصاد اثباتي 

میان پ.ي.ه های اقتصادی و سنپس آزمنون فرضنیه هنا بنا مشناه.ات دنینای فراين. تش ی  فرضیه ها برای توضیح دادن روابط 

مطرز مي شود ي اقتصاد اثباتي شاخه ای از علم اقتصاد است كنه سنعي در توضنیح طريقني « اقتصاد اثباتي»واقعي تحت عنوان 

ي شنود كنه رفتنار منرد  مي كن. كه اقتصاد در واقر طي مي كن.يبه عنوان يک علم اجتماعي ، علم اقتصاد اصولي را شنام  من

جامعه )خري. بوسیله مصر  كنن.يان، تولی. بوسیله شركت ها، و روابط كلي اقتصاد( را توضیح مني دهن. ي بنرای مثنال علنم 

اقتصاد سعي مي كن. توضیح ده. كه چرا مصر  كنن.يان مقن.ار بیشنتری از ينک كناال خرين.اری مني كننن. هنگنامي كنه 

 ا چرا كشاورزان در قیمت های باالتر مقادير بیشتری ين.  مي كارن. ؟ قیمت آن كاال پايین تر مي آي.؟ ي

ها، اصول و قوانین علمي اقتصاد سروكار داريمي برای تولی. هر علمي مسیری وجنود داردي ابتن.ا ينک در اقتصاد اثباتي با نظريه

بنام داردي  اينن فرضنیه وقتني بنه اثبنات كه پ.ي.ه ای بنا پ.ين.ه ديگنر ارتيیرد مبني بر ايندر ذهن دانشمن. ش   مي 4فرضیه

تبن.ي   6ی شرايط سازياری نشنان داد بنه ينک اصن  علمنيشودي سپس نظريه اير با همهمي 5برس.، تب.ي  به نظريه يا تئوری

                                                   
1 . Tradeoff between goals 

2 . Positive Economics 

3 . Normative Economics 

4 . Hypothesis 

5 Theory 

6 Principal 

 فرضیه
 اثبات

 نظریه
 مختلف سازگاری با شرایط

 قانون علمی اصل علمی
 همراه با اصول علمی دیگر
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سازن. ي ماننن. قنانون جاذبنه در فیزينک و ينا قنانون عرضنه و قنانون را مي 1شودي مجموع چن. اص  علمي يک قانون علميمي

 ر اقتصاد ي تقاضا د

 

 

 نظریه 

برای توضیح رفتار مرد  و جامعه اصول اقتصادی در قالب نظريه های اقتصادی با هم آمیشته شن.ه انن.ي ينک نظرينه مجموعنه 

 ای از اصول كلي استفاده ش.ه در توضیح يک فعالیت در دنیای خارج است ي 

 فرضیه 

وسنعه يافتنه انن. ي بشنش زينادی از اوقنات اقتصناد داننان در اينن نظريه های اقتصادی در دنباله يک فرآين. از آزمون و خطا ت

مورد صر  مي شود كه بررسي كنن. آيا اصول علمي مششصي مي توان. پ.ي.ه های دنیای واقعي را توضیح دهن.؟ بنه همنین 

ای اقتصنادی خاطر كار روزانه اقتصاد دانان آزمون نظريه های علمي استي آزمون نظريات اقتصنادی بنا اسنتفاده از فرضنیه هن

صورت مي يیردي در واقر مي توان يفت، يک فرضیه پیش بینني اسنت كنه مسنتقیما  از نظرينه ب.سنت آمن.ه و مني توانن. بنا 

نیز اتفاق مني افتن. مطنرز  B)( اتفاق افتاده باش. ، آنگاه )Aمشاه.ات دنیای واقعي مقايسه شود ي معموال فرضیه به ش   اير )

مم ن است اين باش. كه اير ش ريه دانشگاه افزايش يابن. دانشنجويان كمتنری بنه دانشنگاه مي شود ي برای مثال، يک فرضیه 

مي رون.ي اين فرضیه مي توان. با نظركردن به میزان ش ريه و تع.اد دانشجويان ورودی دانشگاه مورد آزمون قنرار يینرد ي اينر 

   كرد آنگاه فرضیه مورد حمايت قرار مي يیردي هنگامي كه ش ريه افزايش يافت، تع.اد كمتری دانشجو در دانشگاه ثبت نا

 فرض ثبات سایرشرایط

نامین.ه مني شنود صنورت مني يینرد، بنه اينن   2«فرض ثبات ساير شرايط و عوام »فراين. آزمون فرضیه ها با استفاده از آنچه 

باش. كنه مني توانن. سنبب تن ا عاملي  Aمف و  كه همه ديگرعوام  ب.ون تغییر فرض مي شون.ي برای آزمون يک فرضیه باي. 

شودي فرض كنی. ش ريه افزايش يافته است و تع.اد ثبت نا  هم كاهش يافته است ي آيا اينن لزومنا   بن.ان   Bبرای اتفاق افتادن 

معني است كه افزايش ش ريه سبب كم ش.ن تع.اد ثبت نا  بوده است؟ اير عوام  دخی  ديگری نیز تغیینر كنرده باشنن. ، در 

فنرض ثبنات سناير »وان مطمئن ش. كه ك.ا  عام  موجب كنم شن.ن ثبنت ننا  شن.ه اسنت ي بنا اسنتفاده از آن صورت نمي ت

ما ديگر عوام  دخی  را ب.ون تغییر فرض كرده و تن ا يک عام  را منورد توجنه قنرار مني دهنیم و اينن بن.ان خناطر « شرايط

 ر مجبور به دخالت دادن اين فرض مي باش. ي است كه در اقتصاد دست محقق مانن. علو  آزمايشگاهي باز نیست و در واق

 اصول 

همه اصول اقتصادی در ابت.ا به عنوان فرضیه مطرز مي شون. ي يک اص  اقتصادی يک فرضیه اسنت كنه بارهنا منورد آزمنون 

قرار يرفته و سازياری خود را با دنیای واقعي نشان داده است ي همین كه يک فرضنیه بنه عننوان ينک اصن  اقتصنادی منورد 

قبول واقر ش.، آن اص  به نظريه اقتصادی قب  اضافه مي شود و بنابر اين يک نظريه اقتصادی ج.ين.تری متولن. مني شنود كنه 

                                                   
1 Law 

 Cet parو یا به اختصار  (Ceteris paribus) در اصطيز التین.  2
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دنیای واقعي را ب تر توضیح مي ده. ي اين فرآين. آزمون فرضیه ها ، بناش.ن اصول ويسترش نظرينه هنا ينک فرآينن. ثابنت و 

 پاي.ار است ي 

 

 صاد اثباتيخواص و كاربرد هاي علم اقت

 وقتي كه كشفي اتفاق بیفت. و علمي تولی. شود خواص عمومي آن به شرز زير است:

 كن.يها را تبیین ميروابط بین پ.ي.ه (1

 ق.رت تسلط بر محیط را به انسان مي بشش.ي (2

 سازديبیني آين.ه ميانسان را قادر به پیش (3

لم اقتصاد اثباتي برای تشريح روابط میان پ.ي.ه های اقتصادی را داردي از ع سه يانه مانن. ساير علو ، علم اقتصاد هم خواص

استفاده مي كنیم ي متغیرهای محیطي اقتصاد را به كنترل خود درمي آوريم و تيش مي كنیم آين.ه اقتصادی خود و ديگران 

ا دقیق تر و كام  تر مي را پیش بیني كنیم ي  به میزاني كه در علم اقتصاد به پیشرفت ام  تری دست پی.ا كنیم اين وظايف ر

توانیم انجا  دهیم ي البته از آنجا كه پ.ي.ه های اقتصادی بسیار پیچی.ه و سیال هستن. همیشه پیش بیني ما هم با درص.ی خطا 

همراه است و ياه مانن. پیش بیني وقوع زلزله در فیزيک ، برخي رخ.ادها و پیام.های محتم  اقتصادی را نمي توانیم پیش 

 ي  بیني كنیم

 اقتصاد دستوري  

اقتصاددانان  همه وقت خود را در آزمون فرضیه ها صر  نمي كنن. ي برخي اوقات آن ا نینز در اقتصناد دسنتوری صنر  مني 

طي طرينق كنن. ي بنرای مثنال، « باي.»شود ي اقتصاد دستوری شاخه ای از علم اقتصاد است كه بیان دارد كه اقتصاد از چه راهي 

اير قیمت خ.مات پزش ي كاهش ياب.، تقاضا برای آن افزايش خواه. يافت در اقتصاد اثبناتي هسنتیم هنگامي كه يفته شود 

ي اما هنگامي كه يفته مي شود ب ای خ.مات پزش ي باي. كاهش ياب.، يک سیاست اقتصادی را بینان كنرده اينم و در اقتصناد 

مي باشن. مم نن اسنت دو اقتصناد دان بنا هنم  دستوری مي باشیم ي پس در خصوص اين كه ب ای خ.مات پزش ي خیلي باال

مشالف باشن.، در حالي كه هیچ يک را نمي توان درست و يا غلط ارزينابي كنرد زينرا سیاسنت اعني  شن.ه آن نا بنر اسناس 

اه.ا  و آن هم مبتني بر باورهای و ارزش های هر يک استوار است يلذا ، يک خصیصه م م اقتصاد دسنتوری آن اسنت كنه 

ارزش هنا خنود مبتنني بنر  1رزش ها، باورها و اعتقادات اششاصي قرار دارد كه ج ت اقتصاد را تعیین مي كنن. ياساس آن بر ا

اي.ئولوژی و آن هم مبتني بر ج ان بیني افراد ش   مي يیرن. ي اختي  در ج ان بیني و سپس اي.ئولوژی هنا در عمن  منجنر 

 س از اين در مورد آن بحث خواهیم كرد ي به ش   يیری نظا  های اقتصادی متفاوتي ش.ه است كه پ

 

                                                   
 ،ينک پیشنرفت محسنوب شنود  توسعه يافتگي مبتني بر الگوی غربي برای برخي مم ن استبنا بر اين ، مثي  در حالي كه .  1

 ي حطام لقب دهن. لزوما چنین نیست و مم ن است آن را انبرای برخي ديگر 
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 مکاتب اقتصادي

در حالي كه همه جوامر مي توانن. از مجموعه ای قوانین ، اصول و نظريه های علمي اقتصاد ب ره ببرن.، در اقتصاد دستوری 

تصادی دارای شودي م اتب اقوجود آم.ن م اتب مشتلف اقتصادی ميموضوع باي.ها و نباي.ها مطرز است كه موجب به

های  اقتصادی متفاوتي هستن. و لذا هر يک از اين م اتب از قوانین علمي اقتصاد در ج ت ها و سیاستاه.ا ، ارزش

-های خود استفاده خواه. كرد ي در اينجا میان يک فرد مذهبي و يک مادی يرا آش ارا تفاوت بوجود مياه.ا  و ارزش

های ديگران را وا  بگیريمي باي. ببینیم توانیم نسشهای تجويز كنیم ، نميی ، نسشهآي.ي اير بشواهیم برای يک مش   اقتصاد

را طراحي  مناسبسیاست اقتصادی  ،های مورد نظرهای او چیست؟ آنگاه بر اساس ارزشمشاطب ما چه كسي است؟ ارزش

اع م اتب اقتصادی شام  م اتب انو. ي نو اجرا كنیمي در حیطه اقتصاد دستوری م اتب و نظا  های متمايزی وجود دار

اقتصادی سرمايه داری ، سوسیالیز  ، كمونیسم و م تب اقتصادی اسي  است ي هر يک از اين م اتب اقتصادی مباني فلسفي 

هر يک از اين  ، و ج ان بیني خاص خود را داشته ، ارزش ها و اه.ا  متمايزی نیز دارن. ي از اين رو در اقتصاد دستوری

 اير چه هنوز در اقتصاد اثباتي مي توانن. از اصول علمي و قوانین مشتركي استفاده كنن.ي ،ج.ا مي شون. از هم م اتب

 

 نظام هاي اقتصادي

تجلي عیني و نمود خارجي م تب، نظا  است كه رسالت آن اجرای اه.ا  م تب استي به عبنارت ديگنر، تنظنیم و هن.ايت 

بر طبق رهنمودهای م تب، وظیفه ای اسنت كنه نظنا  اقتصنادی آن را بنر ع ن.ه فعالیت های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد 

 .دارد

در دنیای واقعي نظا  های اقتصادی متنوعي وجود دارنن. ي ينک نظنا  اقتصنادی شنام  روشني نظنا  يافتنه در تولین. و توزينر 

ه تولین. شنود ؟ بنرای چنه كاالها و خ.مات در يک جامعه است كه به سه سوال تشصیص )چنه كنااليي تولین. شنود ؟ چگونن

كسي تولی. شود ؟( پاسخ مي ده. ي دو ويژيني كنه نظنا  هنای اقتصنادی را از ي ن.يگر متمنايز مني سنازد شنام  چگنونگي 

 تصمیم سازی در اقتصاد است يسازوكار  مال یت منابر و نیز 

اشته باشن.كه مال ینت عمنومي و مال یت منابر مي توان. خصوصي و يا دولتي باش. ي البته نوع سومي هم مم ن است وجود د

مشتركا  بر منابر مال یت دارن.ي تعاوني ها از اين قبی  مي باشن. ي م متنرين مننابعي  ،از افراد ای مجموعه ،جمعي است و در آن

 كه موضوع انواع مال یت ها هستن. سرمايه و زمین است ي

الت سه يانه تشصیص مي باش. ي هر يک از انواع پاسخ دادن به سواچگونگي تصمیم سازی در اقتصاد سازوكار منظور از 

مبتني  انفرادیتصمیمات  ،سازوكار خاص خود را برای تصمیم سازی در اقتصاد دارد ي در مال یت خصوصي منابر ،مال یت

اين تصمیمات متمركز دولتي است كه  ،بر سازوكار بازار به سواالت تشصیص پاسخ مي ده.ي در مال یت دولتي منابر
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پاسخ سواالت را تصمیمات يروهي چاره  ،ا روشن مي سازد و در ش   سو  آن كه مال یت های جمعي استت لیف ر

 ساز است ي  

تصمیم سازی در كنار هم دي.ه مي شود ي به اين نوع  سازوكار امروزه در نظا  های اقتصادی همه انواع مال یت و همه انواع

 نظا  اقتصادی مشتلط يفته مي شود ي ،از نظا  ها

ش    «لیبرالیسم»و  «اصالت فرد»، « آزادی طبیعي» شام  متع.دی فلسفي مبانياقتصاد سرمايه داری بر  اقتصاد سرمايه داری :

يرفته است ي از اين رو مبنای خود را بر مال یت خصوصي منابر و نیز رقابت يذاشته و ه.  را نیز دستیابي به ح.اكثر رفاه 

و  16اقتصاد سرمايه داری عمي  بین قرون  مي باش. ي« سازوكار بازار»بر در اين نظا  افردی مي دان. يسازوكار تشصیص من

ان خیلي يذشته نیز دي.ه به ت.ريج رسمي ش.ي با وجود اين ه برخي ويژيی ای اين نظا  در دور انگلیسمیيدی در  19

 فئودالیسمش وفا ش.ي سرمايه داری از پايان دوره  قرون وسطيدر اواخر  1های ابت.ايي سرمايه داری تجاریشود، ش  مي

مرزهای سیاسي و ، يسترش يافته  اروپادر دنیای غرب نظا  غالب بوده استي به ت.ريج اين نظا  از انگلیس به سراسر 

میيدی سرمايه داری ابزار غالب، ولي نه انحصاری، صنعتي ش.ن را در دنیا فراهم  20و  19فرهنگي را در نوردي.ي در قرون 

 اورده استي

در رش.  شورهای دارای نظا  سرمايه داری، بر توانايي اين نظا ك بسیاری از نظريه پردازان و سیاست م.اران در غالب

ها ان.ازه كار يیری ظرفیت ، سطح رفاه زن.يي و درجه بهتولی. ناخالص داخلياقتصادی، كه از طريق شاخص هايي مانن. 

تولی.، قیمت يذاری و  بازار آزادبرای دفاع از اين ه باي. اجازه داد  آدا  اسمیتشود، تاكی. دارن.ي برای نمونه يیری مي

سرانه تولی. ناخالص داری، ده. از آغاز سرمايه تشصیص منابر را كنترل كن.، از اين است.الل استفاده كردي آمار نشان مي

 يداشته است شتاب نمايي  داخلي

مائو ، والديمیر لنین، فردريک انگلس، كارل ماركس)از جمله  سوسیالیست هامنتق.ين اصلي سرمايه داری شام  

شودي برخي اديان نیز با قسمت هايي از ( مينوا  چامس ي، بنجامبن تاكر)مانن.  آنارشیست ها( و فی.ل كاسترو، تونگتسه

شود دانن.ي برخي از انتقاداتي كه به اين نظا  ميرا حرا  مي نرخ ب ره، اسي و  مسیحي، ي ودیاين نظا  مشالفن.ي مثي اديان 

 عبارتن. از:

  توزير ناكارام. و ناعادالنه پول و ق.رت 

  يرايش به انحصارطلبي بازار 

 فرهنگي و اقتصادی  استثمارهای مشتلف و ش   امپريالیسم 

 هايي مانن. از خود بیگانگي فرهنگي، نابرابری، بی اری و بي ثباتي اقتصادی پ.ي.ه 

های خصوصي سرمايه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب منتق.ين براين باورن. كه تركیب تجارت آزاد و دارايي

منتق.ين نظا  سرمايه داری را نه تن ا مسئول استثمار اقتصادی بل ه مسئول  شودي اي.ه اقتصاد سیاسي باعث ش.ه برخي ازمي

های صنفي ونس  كشي نیز های امپريالیستي، استعماريرايانه و ض. انقيبي، همچنین سركوب كاريران، اتحاديهجنگ

 ب.انن.ي
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رك است اساسا  يک نظا  ع س : اقتصاد كمونیسم كه در ج ان بیني مادی با نظا  سرمايه داری مشت اقتصاد كمونیسم

العملي در مقاب  سرمايه داری غرب بوده است يكمونیسم به نوعي از جبر تاريشي اعتقاد دارد كه بر اساس آن تاريخ 

اقتصادی بشر از مرحله كمون اولیه )زن.يي اشتراكي انسان های نشستین( به مرحله برده داری و سپس فئودالیته و آنگاه 

رسی. ي لذا، نظا  كمونیسم در اين م تب آخرين مرحله در سیر ت ام  تاريشي است كه با فروپاشي سرمايه داری خواه. 

نظا  سرمايه داری اتفاق خواه. افتاد ي در نظا  كمونیسم مج.دا مال یت به حالت اشتراكي برخواه. يشت ي نفي مال یت 

ت و از اين ج ت دولت به عنوان نماين.ه خصوصي كه ريشه استثمار شمرده مي شود م مترين ويژيي نظا  مذكور اس

كاريران مال یت منابر را در اختیار داشته و تصمیم يیرن.ه بيمنازع در اقتصاد استينظا  شوروی سابق الگوی كام  و 

تحقق يافته اين نظا  اقتصادی بود ي نفي آزادی و اصالت فردی و اصالت دادن به جامعه، با ه.  تامین برابری از ديگر 

 ي های نظا  اقتصادی كمونیسم استيويژي

است كه برای ايجاد يک نظم اجتماعي مبتني بر انسجا   اجتماعيو  اقتصادی، سیاسيای ان.يشه  1سوسیالیسم :سوسیالیسم 

نظا  اقتصادی باشن.يهای كه در آن تمامي قشرهای اجتماع س مي برابر در سود همگاني داشتكوش.، جامعههمگاني مي

ه.  سوسیالیسم سوسیالیسم با مال یت های بزرگ دولتي و تصمیم يیری اقتصادی كين توسط دولت تعريف مي شود ي 

مم ن « مال یت اجتماعي»ی تولی. استي اين بر ابزارها مال یت اجتماعيو برقراری  ابزارهای تولی. مال یت خصوصيلغو 

توسط شوراهای كاريری، يا غیر مستقیم باش.، از طريق مال یت و اداره  صنايراست مستقیم باش.، مانن. مال یت و اداره 

، دخالت يسترده دولت در اقتصاد از ويژيي م م نظا  مذكور است يدر عم  كشورهای  در هر صورتدولتي صنايري

زيادی نظا  اقتصادی سوسیالیستي ،اما با درجات متفاوت از دخالت دولت در اقتصاد و نیز مال یت دولتي وجود دارديدر 

ازوكار بازار در كنار تصمیم يیری برخي از اين كشورها مال یت دولتي بیشتر بر صناير ملي ش.ه اعمال مي شود و از س

 دولتي همزمان استفاده مي شودي

م تب اقتصادی اسي  با مسئولیت پذيری دولت در قبال آحاد جامعه و همزمان آزادی مشروم  م تب اقتصادی اسي  :

دولتي و  فعالیت بشش خصوصي و مرد  شناخته مي شود ي مال یت در اين نظا  اقتصادی شام  سه نوع مال یت خصوصي ،

نامی.ه مي شون. ي نظا  اقتصادی « انفال»عمومي است ي مال یت عمومي مربوم به ثروت های عمومي است كه اصطيحا  

اسي  از اين نظر كه مبتني بر ج ان بیني توحی.ی است كامي  متفاوت با ديگر نظا  های اقتصادی است ي ه.  اساسي همه 

نظا  اقتصاد اسيمي عبارت است از مجموعه عنوان برترين موجود در خلقت است ي  به ، فعالیت های اقتصادی تعالي انسان

امین ع.الت در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حّ  مش يت اقتصادی ، در راستای ت اسي قواع. كلّي ارائه ش.ه در 

اقتصاد اسيمي  ترين مسائ  زن.يي بشری است و اسي  نیز نگرش خاصي به آن داردي، ي ي از م ماقتصاد ٔ  مسأله اجتماعيي

اسي  مسأله  تأكی. داردي يراييمصر ، بر قناعت و پرهیز از مي كن. كه مصر  زديي را ترويج  بر خي  اقتصاد غربي

توان. قسمتي از نواحي حیات انساني را ه تن ا ميخود ك اقتصاد را)بر اساس اصالت انسان( به عنوان جزئي از مجموعه قوانین

آن اصيز مباني عقی.تي و اخيقي مرد   يرو را در هر جامعه داده و ح  مش يت اقتصادی تنظیم كن.، مورد توجه قرار

                                                   
1 . Socialism 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 داریسرمايهبشر دانسته و بر اين اساس، نگرش سوسیالیستي و يا  در ج ت اه.ا  عالیهوسیله ای اسي  اقتصاد را  1 يدان.مي

 كن.يدهن.، رد ميقرار مي ه. كه اقتصاد را 

 امکانات تولید اقتصاد

است ي در اينجا مطالعه مي كنیم كه چگونه منابر مح.ود بر هنگامي كه منابر مح.ود باش.، محصول اقتصاد نیز مح.ود 

به تركیبات مشتلف كاالها وخ.ماتي در يک اقتصاد يفته مي « ام انات تولی.»ام انات تولی. يک اقتصاد اثر مي يذارد ؟ 

 .ي استفاده كن«  كارآ»و « كام »شود كه مي توان. تولی. شود اير اقتصاد از همه منابر موجود خود به نحو 

اقتصاد منابر مح.ودی دارد ي مقادير مح.ود نیروی كار، سرمايه، زمین و كارفرما اقتصاد را از تولی. آن ان.ازه كاال كه همه 

را كامي راضي كن. باز خواه. داشت ي اير يک اقتصاد بشواه. همه منابر خود را صر  تن ا يک كاال كن.، مطمئنا از آن 

كارخانه را در يک سال بسازد ، يا فرض كنی.  650مي توان. با منابر خود   برای مثال،كرد ي كاال مق.ار زيادی تولی. خواه. 

میلیون تن مواد غذائي در يک سال  3/5اير همه منابر خود را صر  تولی. كاالی كشاورزی بجای كارخانه نماي. مي توان. 

. كن. از ديگری هیچ مق.اری تولی. نشواه. كردي شقوق تولی. كن. اما به خاطر داشته باشی. كه هر يک از اين دو را كه تولی

ديگری نیز وجود دارد و آن استفاده از منابر در تولی. هر دو كاال مي باش.ي در ج.ول زير اين شقوق مشتلف را به طور 

 فرضي ميحظه مي كنیم ي

 

 شقوق مختلف تعداد كارخانه میلیون تن غذا

0 650 A 

1 640 B 

6/3 510 C 

6/4 410 D 

2/5 100 E 

3/5 0 F 

 

 

                                                   

و اير مرد  ايمان آورده و پرهیزيار بودن.، ما ابواب  )يوَ لَوْ َأنَّ َأهْ َ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْ ِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ األَْْرْضِي  1

 ،     (بوديمييي بركات زمین و آسمان را بر آن ا يشوده

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در حالي كه ما در اينجا تن ا به دو كاال توجه كرديم در اقتصاد دامنه وسیعي از ام انات تولی. برای همه كاالها   وجود 

دارد برای مثال يک ام ان تولی. برای اقتصاد مم ن است تولی. يک میلیون اتومبی  ،ي ص. هزار خانه مس وني پنجاه هزار 

اما چه ما به دو كاال توجه كنیم و چه به دو  يو میلیون دست لباس ده میلیون المپ روشنايي و مانن. آن مي باش.تراكتور د

 هزار كاال اصول آن ي سان است ي 

 مرز امکانات تولید 

( يک منحني PPFابزاری كه بتوان با آن بطور نموداری ام انات تولی.ی اقتصاد را بیان نمود مرز ام انات تولی. )

تركیبات مشتلف دو كاال را مي توانن. با كیفیت و كمیت منابر و سطح ت نولوژی موجود تولی. شون. را نشان است كه 

و  كاملی توان. با استفادهتركیبات مشتلفي از كاال و خ.مات است كه در يک اقتصاد مي "مي ده. ي ام انات تولی. 

 :"از منابر موجود تولی. شود كارآمد

 ها استفاده شودياين معناست كه منابر بی ار نباشن. يعني از ح.اكثر ظرفیت آنبه  كامل بودن (1

به معنای خوب استفاده كردن از منابر است يعني منابر در تولی. درست به كار يرفته شون.ي مم ن  كارآمد بودن (2

 غ  غیر تشصصي؛است منابر بی ار نباشن. ولي خوب ب اريرفته نش.ه باشن.ي مث  ب اريیری نیروی انساني در ش

اقتصاد در پايان سال كاالها و خ.مات متنوعي را  برای مثال،كن.ي اقتصاد تركیبات مشتلفي از كاال و خ.مات تولی. مي

كنیم برای اين ف رست از تولی. از منابر بصورت كام  و كارآم. كن.، فرض ميتولی. كرده و ف رست آن را ت یه مي

تركیب "توان اين يک ام ان برای تولی. در يک اقتصاد استي اين ف رست تولی. را مياستفاده كرده باشیم در اين صورت 

ا  "تركیب ب"نامی.ي اما تركیب يا تركیبات ديگری را هم مانن.  "الف مي توانستیم در نظر بگیريم كه برخي از موارد آن ب

 اوت باش. را تركیب ج.ي. يا ام انف رست الف متفاوت باش.ي هر تركیبي كه دست كم يک عنصر آن با تركیب الف متف

بن.ی اعمال ريزی و س میهكردن. و برنامهنامیمي در اقتصاد كمونیستي تركیب را پیش از تولی. مششص ميج.ي. تولی. مي

شودي معموال  در ش. ي ولي در حال حاضر تركیب تولی.ی يک اقتصاد چیزی است كه توسط دولت و بازار مششص ميمي

ی پنج ساله كشور، دولت چون مت ف  تولی. كاالهای عمومي است، س م كاالهای عمومي را از منابر ج.ا سعههای توبرنامه

ی عمومي كشور برای انجا  يوين. و در آن صورت س م هر سازمان را از بودجهمي "های عموميهزينه"كن.ي اين را مي

كن. كنن.ي اما دولت در برنامه ديگر س م بازار را مششص نميوظايف و تولی. كاال يا خ.ماتي كه بر ع .ه دارن.، معلو  مي

ده. كه عرضه و تقاضا اين تركیب را مششص نماي.ي پس ف رست ن ايي تولی. در يک اقتصاد در دو حوزه و اجازه مي

 شودي كاالهای عمومي و خصوصي توسط دولت و بازار تعیین ت لیف مي

 صورت مرز ام انات تولی. مي توان به طريقه زير نمايش داد ي برای مثال ام انات تولی. فرضي قب  را ب 
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قاب  دستیابي مي باشن. ي اير چه    Gاير به مرز ام انات تولی. فوق توجه كنیم همه نقام روی مرز و نیز داخ  مرز مانن. 

شان مي دهن. ي نقام داخ  نقام روی مرز نسبت به نقام داخ  مرز ارجحیت دارن.، زيرا تركیبات زيادتری از كاالها را ن

مرز در واقر تركیبات كمتری را نمايش داده و بر ع.  استفاده كام  و يا استفاده غیر كارآرا منابر موجود داللت مي كنن. ي 

كه تركیبات زيادتری را از كاالها نشان مي دهن. غیر قاب  دستیابي هستن. ، زيرا فرض  Hدر عوض نقام خارج از مرز مانن. 

 بود كه اير منابر موجود بطور كام  و كارآرا استفاده كنیم ي ح.اكثر مي توانیم به تركیبات مرز دست يابیم يما اين 

ای های تولی. هستیم تما  نقام روی منحني شرايط كارآيي تولی.ی را دارن.ي اما ن تههنگامي كه روی مرز ام ان

تر است، يعني شرايط مطلوب وی منحني از همه مطلوبكه وجود دارد اين است كه باي. ببینیم ك.ا  يک از نقام ر

عبارتي ديگر اقتصاد در هر يک از شرايط تولی. كه نقام روی منحني است، لزوما  مطلوب ده.ي بهجامعه را نشان مي

 ی مطلوبنبوده و باي. دي. كه از نگاه جامعه، اقتصاد درك.ا  وضعیت، مطلوبیت بیشتری داردي لذا برای انتشاب نقطه

در زمان استالین سیاست او اين بود كه صناير سنگین در  برای مثال،را در نظر بگیريمي  1باي. يک مطلوبیت اجتماعي

ی اقتصاد شوروی باي. رش. كن.، لذا تما  منابر اقتصاد را بسیج كرده بود و به اين اعتقاد داشت كه صناير سنگین پايه

در برابر توان نظامي بلوك غرب بايست. باي. اين جنبه از صنعت را است و اير بلوك شرق به رهبری شوروی بشواه. 

ها نفر از يرسنگي از بین رفتن.ي لذا اين سیاست استالین اير چه ب اريیری تما  قوی كنن.ي اما در آن شرايط میلیون

ی مطلوبیت را هی مطلوبیت اجتماعي قرار ن.اشتي اين نقطمنابر را به ح. كام  و كارآم. در برداشت ولي در نقطه

 كن.ي در واقر دو معیار برای انتشاب نقطه مطلوب تولی. وجود دارد: شرايط رفاه جامعه انتشاب مي

 كنیميكه از منابر چگونه استفاده ميي ي اين (1

 كنیميكه در چه ج تي از اين منابر استفاده ميديگری اين (2

وضعیت رفاهي و خواست عمومي جامعه آن را توان. مششص كن. و ارزش ها، اين مورد دو  را اقتصاد نمي 

يوين. يک نظا  عيوه بر مشروعیت باي. مقبولیت هم داشته باش. اين است، در واقر كه ميكن.ي لذا اينتعیین مي

كنن. و اين قضاوت هايي هستن. كه روی عمل رد نظا  قضاوت مييیرد همانها تصمیم ميافرادی كه نظا  برای آن

 ها احترا  يذاشته شودي درستي باش. و به خواست آنباي. يک قضاوت 

                                                   
1 Sociai Effeciency 
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 هزینه هاي فرصت 

میلیون تن مواد غذايي را تولی. مي  4كارخانه و  500روی مرز ام انات تولی. در مثال زير باش. كه  Qاير اقتصاد در نقطه 

شتر مي باي. منابر تولی.ی را در كن. چه اتفاقي خواه. افتاد اير بشواه. غذای بیشتری تولی. كن. ؟ برای تولی. غذائي بی

از همان منابر تولی.ی در تولی. غذا و كارخانه به طور كامي  استفاده مي شود چاره  Qتولی. غذا زيادتر كنیم وچون در نقطه 

ادترغذا ای ن.اريم جز اين ه بششي از منابر تولی. را از تولی. كارخانه به تولی. مواد غذايي انتقال دهیم ي يعني با افزايش زي

میلیون تن مواد غذايي به  4با   Q، برای آن ه از نقطه   برای مثال،لزوما   باي. از تولی. برخي از كارخانه ها صر  نظر كنیم ي 

كارخانه  270كارخانه صر  نظر كرد و تن ا به ساختن  230میلیون تن مواد غذائي برويم لزوما   باي. از ساختن  5با  Rنقطه 

 كارخانه كمتر داشته باشیم ي 230رای داشتن يک میلون تن غذای بیشتر مجبوريم به تع.اد اكتفا كنیم پس ب

 

 

 
 

 

عبارتست از باالترين مق.ار كاال يا ديگر منافعي كه از دست مي دهیم تا يک كاال تولی. يايک فعالیت انجا  « هزينه فرصت»

 230اقتصاد يک میلیون تن مواد غذائي را برای تولی.   Rبه Qشودي  پس، در مثال يفته ش.ه با حركت اقتصاد از نقطه 

 كارخانه دارد ي 230كارخانه بیشتر از دست مي ده. و لذا هر  يک میلیون تن مواد غذايي بیشتر هزينه فرصتي برابر 

شود منظور بیشترين چیزی است كه از ی فرصت يک موضوع اقتصادی اشاره ميپس در اقتصاد وقتي كه به هزينه

ته تا آن موضوع اقتصادی محقق شودي اير اين مف و  را درست متوجه شويم معنای سود و زيان اقتصادی را هم دست رف

رسیمي در كنن. به سود و زيان واقعي ميای كه تن ا به سود و زيان مادی توجه ميدرست متوجه خواهیم ش. و برخي  ع.ّه

 آوريم:ب تر اين مف و  مثالي به شرز زير ميحساب.اری، سود، درآم. من ای هزينه استي برای تف یم 

كارن. و پس از برداشت و فروش های خود كه وضعیت مشاب ي دارن. سه محصول متفاوت ميسه كشاورز، در زمین

 آي.:محصول از هر سه كشاورز پرسش مشاب ي در خصوص اطيعات هزينه و فروش محصولشان به عم  مي
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  میلیون  4میلیون تومان ،  6تولی.  میلیون تومان و هزينه 10رآم. از فروش ين.  كه ين.  كاشته با د "الف"كشاورز

 تومان درآم. خالص داشته استي

  5میلیون تومان ،  7تولی.  میلیون تومان و هزينه 12كه ذرت كاشته است با درآم. از فروش ين.   "ب"كشاورز 

 میلیون تومان درآم. خالص داشته استي

 میلیون  3میلیون تومان ،  5تولی.  میلیون تومان و هزينه 8كاشته، با درآم. از فروش ين.   هم كه جو "پ"كشاورز

 تومان درآم. خالص داشته استي

ان. وضعیت هر يک از كشاورزان متفاوت استي وقتي كه از اطيعات هزينه و فروش ايرچه هر سه سود برده

-اير بجای ديگری بودن.، چه میزان سود آن ا بیشتر يا كمتر ميافتن. كه ي .يگر با خبر شون.، هر يک به اين ف ر مي

يعني « ب»میلیون سود ب.ست آورده  بیشترين چیزی كه از دست داده موقعیت كشاورز  4كه « الف»ش.ي برای كشاورز 

او  میلیون از دست رفته استي در اين صورت 5میلیون ب.ست آم.ه سود  4میلیون مي باش. ي لذا هزينه فرصت  5سود 

ناراحت است زيرا زيان اقتصادی برابر يک میلیون تومان را احساس مي كن. ي توجه كنی. كه او زيان حساب.اری 

ن.اشته اما اير به جای  ين.  ذرت كاشته بود يک میلیون سود او بیشتر مي ش. كه به آن زيان اقتصادی مي يويیم ي 

دی برابر يک میلوين داشته باش. زيرا بیشترين چیزی كه از سود اقتصا«  ب»همین مقايسه  موجب مي شود كه كشاورز 

میلیون  از كشت ذرت ب.ست آورده ي تفاوت اين  5میلیون كشت ين.  بوده كه در مقاب  او  4دست داده است سود 

میلیون تومان را  2دو سود اقتصادی است ي  به همین ترتیب كشاورز سو  كه جو كاشته است زيان اقتصادی برابر 

 اس مي كن. زيرا خود را با باالترين موقعیت غیر خودش مقايسه مي كن. كه همان  كاشت ذرت است ي  پس :احس

  يک میلیون تومان زيان ، معادل میلیون تومان  5ی فرصت میلیون تومان و هزينه 4: با درآم. خالص كشاورز الف

 داشته استي اقتصادی

  يک میلیون تومان سود میلیون تومان ، معادل  4ی فرصت هزينهمیلیون تومان و  5كشاورز ب:  با درآم. خالص

 برده استي اقتصادی

  : دو میلیون تومان زيان ، معادل میلیون تومان  5ی فرصت میلیون تومان و هزينه 3: با درآم. خالص كشاورز پ

 داشته استي اقتصادی

 

 ارزیابي اقتصادي 

فاي.ه شود و هزينه را در مقاب  فاي.ه قرار دهیم تا توجیه اقتصادی  –ه يعني در يک طرز اقتصادی و فعالیت تولی.ی، هزين

های ع.دی و ی فرصت هم باش.ي يعني تن ا به بحثفاي.ه، باي. شام  هزينه –ش.ه و ارزيابي اقتصادی انجا  شودي اين هزينه 

فقط از نگاه مالي بل ه از نگاه  فاي.ه نه –كمي توجه نشود و به مباحث ديگر كیفي هم توجه شودي به بیان ديگر هزينه 

چون  خودكفا شويم ، ين.  در تولی.ما م م است  فرض كنی. كه برای برای مثال،يیرد،ي اقتصادی هم مورد توجه قرار مي

ين.   چه ان.ازهكه ما  اين م م نیستشودي داشتن اين امنیت غذايي، يک ارزش و فاي.ه است و تن ا امنیت غذايي ايجاد مي

های از ی فرصتكه هزينه مورد توجه قرار يیردباي. نیز ی فرصتي تولی. ين.  ها در هزينهديگر  ايمي از طر دهتولی. كر
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كه مم ن است شام  ساير تولی.ات اساسي باش. كه فرصت تولی. خود را به ين.   دست رفته در برابر تولی. ين.  چه بوده 

 ميو آن را در ارزيابي اقتصادی لحاظ كنیداده ان.  

 قانون فزاینده بودن هزینه هاي فرصت 

مي باش.ي اين حالت قانون فزاين.ه بودن يا مقعر توجه كنی. كه منحني مرز ام انات تولی. نسبت به مب.ا مشتصات فرو رفته 

است كه بیان مي دارد هزينه  اقتصادی هزينه های فرصت را منع س مي كن.ي قانون فزاين.ه بودن هزينه فرصت يک اص 

تولی. يک كاال با حركت اقتصاد در طول مرز ام انات تولی. و تولی. بیشتر از آن كاال افزايش مي ياب.ي دلی  مطلب  فرصت

در ش   زير  Mمانن.  ای وقتي اقتصاد در نقطهمنابر تولی. تناسب ي ساني با تولی. هر كاال ن.ارن. ي برای مثال ، آن است كه 

تولی. كارخانه ب ار ان.اخته استي در حالي كه در میان منابر ب اريرفته ش.ه منابعي تولی. مي كن. ، همه منابر خود را در 

مانن. تراكتور ، كمباين و كاريران كشاورزی يافت مي شون. كه برای ب اريیری در تولی. كشاورزی مناسب ترن.ي پس 

كمي  نسبتا نظر كردن از مق.ار  منتق  شود، با صر  Nروشن است كه اير  اقتصاد تصمیم بگیرد كه به نفطه ای مانن. 

منتق   Oبه  N ع.د( مي توان. يک میلیون تن مواد غذايي ب.ست آوردي حال اير اقتصاد بشواه. از نقطه  10كارخانه )يعني 

ع.د كارخانه  30شود، برای تولی. يک میلیون تن مواد غذائي بیشتر )عيوه بر يک میلیون تن اول( مجبور است از ساختن 

كارخانه  50مي باي. برای يک میلیون تن ديگر مواد غذائي از ساختن   Pبه  Oكن. و همین طور با انتقال از نقطه صر  نظر 

كارخانه و همین طور تا آخر 80هزينه فرصت يک میلیون تن مواد غذائي بیشتر به  Qبه  Pصر  نظر كن. و در انتقال از 

. مواد غذائي بیشتری تولی. كن. باي. هزينه فرصت بیشتری را نیز متحم  افزايش مي ياب.ي نتیجه اين كه هر چه اقتصاد بشواه

 شودي     
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  برای مثال،البته باي. توجه داشت كه قانون فزآين.ه بودن هزينه فرصت برای حركت روی مرز ام انات تولی. مص.اق دارد و 

ب.ون حضور قانون فزآين.ه بودن هزينه فرصت  مي توانیم تولی. باشیم ،  Gاير ما در جايي داخ  مرز ام انات تولی. مانن. 

 هر دو كاال را افزايش دهیم ي 

 

 اشتغال كامل و بیکاري 

اشتغال كام  به شرايطي در اقتصاد يفته مي شود كه در آن همه منابر موجود در تولی. كاالها و خ.مات ب ار يرفته مي 

یش مي آي. كه اقتصاد بر روی مرز ام انات تولی. خود باش. ي البته اشتغال كام  شون. ي در واقر شرايط اشتغال كام  زماني پ

ساعت مشغول كار باشن. ي بل ه ب.ان معني است كه همه كساني كه  24ب.ان مف و  نیست كه همه عوام  تولی. در شبانه روز 

ن. ي با اين حال، معموال بی اری نیروی ساعت در هفته كار كن 40مي خواهن. و قادر هستن. كاركنن.، در يک ح. استان.ارد 

درص. نیروی كار جامعه را نیز در ح. اشتغال كام  تلقي مي كنن. و ي همچنین، اشتغال كام  ب.ان معني است كه  5كار تا 

ساعته كار مي كنن.، در همه زمین های قاب  كشت ما كشاورزی مي شود و  8ساعت در سه شیفت  24كارخانجات ما در 

در دست استشراج مي باشن. ي با اين وجود، مم ن است اقتصاد از همه منابر موجود خود در تولی. كاالها و معادن ما 

خ.مات استفاده ن ن. ي اير اين حالت وجود داشته باش.، در آن صورت برخي منابر بی ار خواهن. بود ي بی اری شرايطي 

در ش   مثال قب  در داخ   Gخ.مات استفاده نمي شودي نقطه است كه در اقتصاد از همه منابر موجود در تولی. كاالها و 

مرز ام انات تولی. اين حالت را نشان مي ده. ي در حالت اشتغال ناقص مم ن است برخي منابر اصي  مورد استفاده قرار 

 نگیرن. و يا استفاده از آن ا به صورت غیركام  يا زير ظرفیت باش.ي 

 رشد اقتصادي 

ست از فرآين. افزايش توان و ظرفیت تولی. كاالها و خ.مات در اقتصاد ي مي دانیم كه در هر مقطر رش. اقتصادی عبارت

زماني كمیت و كیفیت منابر موجود در يک اقتصاد ثابت است و اين تعیین مي كن. كه منحني مرز ام انات تولی. در كجا 

آورد، در آن صورت مي توان. كاالهای زيادتری نیز تولی.  فراهمي اير اقتصاد بتوان. منابر بیشتر و ب تری داشته باش.قرار 

 كن. و بنابراين، مانن. ش   زير، منحني مرز ام انات تولی. اقتصاد به سمت باالتر منتق  خواه. ش. ي
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برای انتقال منحني مرز ام انات تولی. به صورتي كه يفته ش. چ ار راه وجود دارد ي نشست، افزايش كمیت و كیفیت 

ي اين افزايش مم ن است با رش. جمعیت و يا با  شام  مي شودكار انساني است كه البته عام  كارفرمائي را نیز  نیروی

 افزايش م ارت های انساني از طريق آموزش ای فني فراهم يردد، طوری كه ب ره وری نیروی كار افزايش ياب.ي

ادن ج.ي.ی كشف شود و در نتیجه ام انات تولی.ی جامعه مم ن است معبرای مثال ،ي  يسترش ياب.دو ، میزان منابر زمین 

 يسترش يافته، موجب انتقال مرز ام انات تولی. به جلو شودي

در تولی. مي  ب.ي روش های ج.ي. و و سو ، سطح ت نولوژی مي توان. ارتقاء ياب. ي ت نولوژی تركیبي اقتصادی از دانش  

در سازد كه با مصر  مقادير ي ساني از منابر كمیاب نسبت به روش قبلي باش.ي اير يک روش تولی.ی ج.ي. ، اقتصاد را قا

 يافته استي  ارتقاءمقادير بیشتری محصول تولی. كن.،آنگاه سطح ت نولوژی 

چ ار  موجودی سرمايه اقتصاد مم ن است افزايش ياب. ي اقتصاد همانطور كه قبي دي.يم مي توان. میان تولی. كاالهای 

نجات( و كاالهای مصرفي )غذا ( انتشاب كن.ي در حالي كه تولی. كاالهای مصرفي از ج ت برآوردن سرمايه ای )كارخا

تولی. كاالهای سرمايه ای نیز از اين ج ت كه اقتصاد را قادر مي سازد كاالهای مصرفي و نیز سرمايه ،نیاز افراد اهمیت دارد 

كارخانجات اتومبی  سازی بیشتری بسازيم از آنجا كه خود اين  ای بیشتری تولی. كن. دارای اهمیت است ي برای مثال اير ما

كارخانه ها جزء منابر سرمايه كشورما خواهن. بود ، موجب مي شود كه مرز ام انات تولی. ما برای ساختن همه كاالها فراتر 

 رفته و به جلو منتق  شودي 

كن. هنگامي كه ظرفیت توسعه پی.ا كرد قابلیت ها هم توسعه پی.ا ميبه طور كلي منابر اير توسعه پی.ا كن. ظرفیت

شود و اير ظرفیت به قابلیت تب.ي  ش. شودي در اقتصاد منابر به ظرفیت تب.ي  ميبیشتر ش.ه و در نتیجه تولی. بیشتر مي

 ی آن ايجاد تولی. استي نتیجه

باز روی همین مرز ام انات تولی. فعلي تولی. كن. ي اين اقتصاد پنج سال بع.  Fدر نقطه  1395فرض كنی. اقتصادی در سال 

 خواه. بود ي زيرا هیچ كاالی سرمايه ای تولی. ن رده است و بنابراين منابر سرمايه ای خود را افزايش ن.اده است ي 

 
تولی. كن. از آنجا كه در حال حاضر مق.اری كاالی سرمايه ای تولی. مي كن. ي  Eاما همین اقتصاد اير در نقطه ای مانن. 

ين كاالهای سرمايه ای موجب مي شود كه پنج سال ديگر او بتوان. از همه كاالها بیشتر تولی. كن. و بنابراين مرز ام انات ا

 تولی. آن جلوتر از مرز فعلي خواه. بود ي 
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مي باش. چنانچه  Eرا در نظر يیريم كه نتیجه آن تولی. كاالی سرمايه ای بیشتر نسبت به نقطه Dحال اير نقطه ديگری مانن. 

خواه. توانست به مرز ام انات تولی.ی دست ياب. ي كه در  1400تولی. كن. در سال  Dدر نقطه  1395اقتصاد در سال 

 جلوتر است ي  Eمربوم به نقطه 1395مقايسه با مرز ام انات تولی. سال 
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 مخارج نظامي

كه جوامر مي باي. انتشاب كنن. ي هر جامعه مي  يک واقعیت اساسي زن.يي كه يک اص  م م اقتصاد مي باش. آن است

باي. تعیین كن. كه چه كاالهائي را با منابر موجود خود تولی. كن. ي ي ي از م مترين انتشاب ای جوامر در طول تاريخ 

و انتشاب در تشصیص منابر میان كاالهای نظامي و كاالهای غیر نظامي بوده است ي انسان ای غار نشین شاي. میان جستج

 برای غذا و ساختن نیزه ج ت حفاظت از خود از جمله حیوانات مي باي. انتشاب مي كردن. ي 

در هر جنگي در طول تاريخ شركت كشورها آن ا را مجبور كرده است كه از كاالهای غیر نظامي برای تولی. كاالهای 

 رجا مي باش. ي نظامي صر  نظر كنن. و امروزه حتي در زمان صلح نسبي اين انتشاب اساسي پا ب
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 بازار

 كنن.يبازار شرايطي است)نه مح ( كه عرضه و تقاضای يک كاال با هم تيقي مي

 

 هاي بازارویژگي

 بازار دارای سه ويژيي است: 

بازار طي،  برای مثال،شون.ي يويیم سه ويژيي، يعني بازارهای مشتلف با اين سه ويژيي از هم ج.ا ميوقتي مي  - نوع كاال

خودرو ، بازار مس ن و ييي كه هر يک از كاالها بر اساس نوع ، بازار خاص خود را دارن.ي يعني جايي يا شرايطي كه عرضه  بازار

يويیم شرايط و نه صرفا  مح  يا م ان، منظور اين است كه الزاما  نباي. مح  افت.ي وقتي ميو تقاضای آن كاال در آن اتفاق مي

بازار ارز يا فاركس كه يک بازار ج اني تبادل ارز است، فاق. م ان مششصي  برای مثال،اش.ي خاصي برای بازار وجود داشته ب

كن.ي افراد از طريق شب ه به فاركس متص  ش.ه و ارز مورد نیاز خود را خري.اری ای عم  مياست و بر اساس كاركرد شب ه

توانن. ب.ون جابجايي فیزي ي و مراجعه به مح  ا تما  دنیا ميكنن.ي لذها به عنوان كاريزار پول شما را جابجا ميكنن. و بانکمي

 و م اني خاص به بازار مربوطه مراجعه كرده و خري. و فروش انجا  دهن.ي هر يک از بازارها 

دي اين ی خود داربازار ارز ، بازار يورو و بازار دالر را زير مجموعه برای مثال،داشته باشن.ي  توانن. بازارهای زير مجموعهمي

شودي يعني رسن.ي وقتي بازاری به يک قیمت رسی. ديگر تما  ميشون. كه در ن ايت به يک قیمت ميق.ر كوچک ميبازارها آن

-ی بازار استي پس اين ويژيي كه نوع كاالست در ن ايت به يک قیمت ميكه نوع كاال و يک كاالی خاص تعیین كنن.هاين

 كنیمي رس. و ما به آن توجه مي

بازار  برای مثال،اين دومین ويژيي بازار استي وقتي اشاره به بازار ارز يا بازار دالر داريم، باي. زمان آن را نیز بگويیمي  – انزم

 ؛ حتي در يک سال مم ن است روز بروز آن و يا در روز ساعت آن تعیین شودي يعني برخي كاالها 91يا  90ارز در سال 

بازار مس ن مم ن است فصلي  برای مثال،تر باي. قیمت داشته باشن.ي و در فواص  زماني كوتاهتری دارن. ی زماني كوتاهدوره

-ی يک بازار تأثیر ميهای زمان است كه بر قیمتبا تابستان آن متفاوت باش. و اين خصیصه 90باش. و اين بازار در زمستان سال 

 يذاردي

كه در يک ش ر بازار متفاوتي با ش ر ديگر در همان نوع كاال ذاردي مث  اينتوان. بر بازار تأثیر بگموضوع م ان هم مي – مکان

بازار مس ن در اصف ان با ت ران متفاوت است و  برای مثال،ها در اين دو بازار متفاوت باشن.ي و همان زمان داشته باش. و قیمت

ی ن، قیمت بازار مس ن در هر محله با محلهها در هر محله متفاوت باشن.ي در ش ر ت راحتي در يک ش ر هم مم ن است نرخ

 ديگر متفاوت استي
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 كاركرد بازار

دانیم كه در بازار دو نوع مف و  متفاوت وجود دارد كه بر تعیین قیمت كاركرد م م بازار تعیین قیمت استي مي

 تأثیر 

ای است و از ی نمودار ويژهيذاردي آن دو مف و  ي ي عرضه و ديگری تقاضا استي هر يک از اين دو مف و ، دارامي

 شود: مششص مي قیمت تعادليو  مق.ار تعادليتيقي اين دو نمودار در يک نقطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كن.ي قیمت تعادلي به معنای در واقر اين بازار است كه بر اساس م انیز  عرضه و تقاضا قیمت و مق.ار تعادلي را تعیین مي

آورن.ي هنگامي كه برآين. نیروی دو طر  صفر شود يعني اين موضوع، مثال طناب كشي را ميباش.ي برای ف م ثابت بودن نمي

نیروی دو طر  به حالت تعادل برس.، طناب ديگر به چپ و راست حركت ن ن. و ساكن شودي اين س ون به اين معنا نیست كه 

توان. محض افزايش نیروی ي ي از دو طر ، مي شود و ام ان ت ان خوردن آن نیست، بل ه بهديگر نیرويي به طناب وارد نمي

ی جابجا ش.ن به ي ي از دو طر  باشیمي بر بازار نیز چنین جا شود و هر لحظه باي. آمادهحركت كن. و به يک طر  جا به

شرايطي حاكم استي يعني هر يک از دو منحني عرضه و تقاضا مم ن است در اثر عواملي به يک طر  كشی.ه ش.ه و جابجا 

( قرار يیرد، شاه. 'Sدر نمودار باال اير نمودار عرضه به داليلي به سمت راست جابجا شود و در مح  ) برای مثال،ون.ي ش

هستیمي اين به معنای كاهش  قیمت تعادلي در ازای افزايش مق.ار تعادلي استي يعني اير  E2به  E1ی تعادل از جابجايي نقطه

 ياب.ي عرضه زياد شود، قیمت كاهش مي

كن.( يعني تانژانت زاويه ی مثلثاتي، نمودار عرضه دارای شیب مثبت است )از ربر اول و سو  عبور ميبر اساس دايره

)سینوس به كسینوس يا ضلر روبرو به ضلر مجاور( و هر خطي كه از اين نواحي )اول و سو ( عبور كن. چون نسبت سینوس 

اردي بر ع س، شیب نمودار تقاضا منفي استي يعني اين منحني از شود پس شیب مثبت دبه كسینوس زاويه آن مثبت مي

شود پس شیب اين خط منفي كن. و چون نسبت سینوس به كسینوس آن منفي ميی دو  و چ ار  مثلثاتي عبور ميناحیه

 استي

 عرضه نمودار (D) تقاضا نمودار

 تعادلیمقدار 

 D : Demand (تقاضا) 

 S : Supply (عرضه) 

 P : Price  (قیمت) 

 Q : Quantity (مقدار) 

 (Pقیمت )

 (Qمقدار )

 قیمت تعادلی

S' 

1E 

2E 

1P 

2P 

Q

1 

Q

2 

S 
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 قانون عرضه و تقاضا 

عرضه و قانون  حت عنوان قانونهايي است كه تهر يک از مفاهیم عرضه و تقاضا در اقتصاد دارای تعريف و ويژيي

 آورده ش.ه است:   تقاضا

ی خود را ده. كه اير قیمت باال برود، عرضه كنن.ه تشويق ش.ه و عرضهشیب مثبت نمودار عرضه به ما نشان مي: قانون عرضه

قیمت پايین بیاي. عرضه خواه. ش.ي بر ع س اير  2بروز اتفاق  بیافت.، موجب 1عبارت ديگر اير اتفاق شماره ده.ي بهافزايش مي

يويیم و در سمت از نظر اقتصادی فاق. صرفه استي اين دو حالت را قانون عرضه مي كن. چونكنن.ه مق.ار عرضه را كمتر مي

 تولی. كنن.ه استي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یم كه دارای شیب دهاين قانون مربوم به مصر  كنن.ه استي در اين قانون نمودار تقاضا را ميك قرار مي: قانون تقاضا

 شودي  شود و بر ع س اير قیمت پايین بیاي. تقاضا زياد ميمنفي استي يعني اير قیمت باال برود، تقاضا كم مي

 .يوين. عرضه  كنن.يان برای فروش راو توان و تماي  عرضه تقاضاتوان و تماي  افراد برای خري. را 

 

 

 

 

 

 

 

شودي در اين موارد )هم در تقاضا و هم در كنن. بازار ايجاد ميم  مياين دو قانون وقتي كه در كنار هم.يگر ع

شودي چون قیمت متغیری است كه به مصر  كنن.ه برای عرضه(، قیمت متغیر مستق  و مق.ار تابعي از قیمت فرض مي

 ده.ي خري. و به تولی. كنن.ه برای تولی. و فروش، فرصت مي

 

 (Pقیمت ) (S) عرضه نمودار

 (Qمقدار )

1E 

2E 

1P 

2P 

1Q 2Q 

1 

2 

 قانون عرضه

 قانون تقاضا

 (Pقیمت ) (D) تقاضامنحنی 

 (Qمقدار )

1E 

2E 

1P 

2P 

1 

2 



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

38 

 

 
 

 
ش.ن  توان. در اثر عواملي به چپ يا به راست منحر  يرددي برای روشناست، مينمودار عرضه كه دارای شیب مثبت 

 زنیم :موضوع هر دو حالت را مثال مي

  شود، زيرا در حالتي كه قیمت اير به راست منتق  شود، سبب زياد ش.ن عرضه مي : 1حالت"p " ثابت است، مق.ار

 ی بیشتری داريمييای اين است كه عرضهيو 1Sشودي در اين حالت نمودار به سمت راست منحر  مي

  نمودار  : 2حالت( .2اير عرضه به سمت چپ بیايSموجب كم ش.ن عرضه مي ) شودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آوری، يا كاهش قیمت عوام  تولی.، پیشرفت فن برای مثال،توان. ناشي از عوام  مشتلفي باش.ي زياد ش.ن عرضه مي

ها روی دستشان بمان.ي بر ع س هم مم ن است به داليلي مانن. احت ار عرضه آن كه اجناسنگراني عرضه كنن.يان از اين

 توان. تحت تأثیر عواملي به چپ يا به راست منحر  شود:كم شودي نمودار تقاضا هم مانن. عرضه مي

 اير نمودار تقاضا به سمت راست بیاي.، تقاضا زياد ش.ه استي (1

 .ه استياير نمودار به سمت چپ بیاي.، تقاضا كم ش (2

 

 

 

 

 

 

 

 

S 2S 
1S 

 (Pقیمت )

 (Qمقدار )

q 1q 2q 

 حالت اول حالت دوم

p 

D 2D 
1D 

 (Pقیمت )

 (Qمقدار )

q 1q 2q 

 حالت اول حالت دوم
p 
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 عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

باي. دقت كنیم كه دو دسته عام  برای زياد ش.ن يا كم ش.ن عرضه يا تقاضا وجود داردي ي ي خود قیمت است 

 و ديگری ساير عوام  بجز قیمت، كه اين دو وضعیت كامي  با هم متفاوتن.ي

كن. و عوام  ديگر دخالت ن.ارن.ي در ن ا قیمت خود كاال تغییر ميدر اين حالت ت: انتقال روي نمودار عرضه یا تقاضا

نتیجه نمودار ثابت است و تغییرات روی همین منحني قاب  تفسیر استي در اين حالت نمودار ثابت است و به دلی  جابجايي 

-برود، مق.ار هم زياد مي در نمودار عرضه اير قیمت باال برای مثال،شودي روی نمودار، تغییرات قیمت يا مق.ار حاص  مي

 ياب.ي )نمودارهای توضیح قوانین عرضه و تقاضا( شود يا در نمودار تقاضا اير قیمت افزايش ياب. مق.ار كاهش مي

آوری يا نیروی كار يا ديگر عوام  غیر از قیمت كاال مانن. فندر اين حالت عواملي به: انتقال نمودار عرضه یا تقاضا

ها تأثیر دارن.ي در نتیجه خود نمودار به چپ يا به راست منحر  ش.ه و مبنای تفسیر نمودار ج.ي. مانن. قیمت ساير كاال

 استي

ی تعادل پس در بازار عرضه و تقاضا هر دو حضور دارن. و دو نمودار عرضه و تقاضا در يک نقطه به نا  نقطه

(Eي .يگر را قطر مي )برای مثال،عادلي برای كاال بوجود بیاي.ي كنن. و باعث ش.ه يک مق.ار تعادلي و يک قیمت ت 

شود، واح. كاال عرضه مي 100كه واح. استي يعني اين 100واح. و مق.ار تعادلي  10در نمودار پايین قیمت تعادلي 

 100مق.ار عرضه  10شودي چون در قیمت تقاضا مي 10واح. كاال به قیمت هر واح.  100و  10قیمت هر واح. به

نامیمي يعني عرضه و تقاضا با باش.ي اين شرايط را تعادل مياست، مي 100هم اوی مق.ار تقاضا كه آنواح. است كه مس

ی تعادل تا وقتي است كه عوام  مؤثر بر جابجايي عرضه يا تقاضا، دست ان.ي اين نقطههم به شرايط تعادل رسی.ه

 شودي بجا ميمحض تغییر شرايط، اين نقطه نیز تغییر كرده و جانشورده باش.ي به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ ار حالت كلي برای اين جابجايي متصور است:

 (Pقیمت )

 (Qمقدار )

 واحد 10=  قیمت تعادلی

 

 واحد 100=  تعادلیمقدار 

 (S) عرضهمنحنی 
 (D) تقاضامنحنی 

E 

شرایط تعادل 

 عرضه و تقاضا
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 چپ جابجا شون.يعرضه و تقاضا هر دو به -1

 راست جابجا شون.يعرضه و تقاضا هر دو به -2

 راست جابجا شوديچپ و تقاضا بهعرضه به -3

 چپ جابجا شوديراست و تقاضا بهعرضه به -4

 نی.: برای روشن ش.ن موضوع به اين مثال توجه ك

تومان  2500كنیم در حال حاضر و در وضعیت تعادل بازار برنج خارجي، قیمت برنج خارجي از قرار كیلويي فرض مي

كن.ي هزار تن مق.ار تعادلي عرضه و تقاضا استي دولت سیاست حمايت از تولی. ملي را در اين رابطه اعي  مي 100است و 

 وقوع بپیون.د:های زير مم ن است بهحالت

ی برنج وارداتي افزايش ياب. و در نتیجه انتظار دارن. اين كاال در شون. كه قرار است تعرفهكنن.يان متوجه ميعرضه –لف ا

كنن.يان اين است كه كاالی موجود را احت ار و در نتیجه میزان عرضه العم  عرضهتر شودي ع سی نزديک يرانآين.ه

 ياب.يكاهش مي

 دهن.يتر شود و هم اكنون تقاضای خود را افزايش ميزنن. قرار است اين كاال يرانكنن.يان ح.س ميمصر  –ب 

ی اين دو جابجايي، شودي در نتیجهدر اين حالت نمودار عرضه به سمت چپ و نمودار تقاضا به سمت راست جابجا مي

غییر ن ن. ولي قیمت افزايش ياب.ي در رودي حتي مم ن است مق.ار تعادل بازار تشود و قیمت باال ميی تعادل جابجا مينقطه

 شوديجابجا مي 1Eی به نقطه Eی ی تعادل ج.ي. از نقطهنتیجه نقطه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

در رابطه با م انیز  عرضه و تقاضا دو م انیز  دولت و م انیز  بازار در تشصیص وجود داردي دولت به صورت 

ده.ي م انیز  بازار از طريق همین م انیز  عرضه و تقاضا يكن. و سؤاالت تشصیص را پاسخ ميیری ميمتمركز تصمیم

آين.ي يعني اير برای كااليي تقاضا وجود داشته باش.، به حساب ميكن. و عرضه و تقاضا نوعي م انیز  تشصیص بهعم  مي

رود و یمتش باال ميعبارتي اير كااليي تقاضايش زياد شود، قشودي بههر میزاني هم كه تقاضا وجود داشته باش.، عرضه مي

شودي در اين اقتصاد شون. كه عرضه را بیشتر كنن. و در واقر منحني عرضه به راست جابجا ميكنن.يان تشويق ميعرضه

های همه جانبه تصمیم كن. و نیازی به دستور مششصي از سوی دولت ن.اردي عرضه كنن.ه با بررسيم انیز  كار خود را مي

ی آن يیرد و اير بازار كشش مصر  كاالی عرضه ش.ه را ن.اشته باش.، از عرضهمورد نظر مي ی كاالیبه تولی. و عرضه

 (Pت )قیم

 (Qمقدار )

 واحد 10اولیه  =   قیمت تعادلی

 

 واحد 100=  تعادلیمقدار 

  عرضه
  تقاضا

E 

1E S 

1S 

D 

D1 

 واحد 18جدید  =   قیمت تعادلی

 



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

41 

 

افت.ي بنابراين در اقتصاد مبتني بر بازار، عرضه و تقاضا ن ايتا  ی كاالی ديگری مينوع كاال منصر  و به ف ر عرضه

شود و اير اضا وجود ن.اشته باش.، تولی. نميكنن.ي يعني در اين نوع اقتصاد اير برای كااليي تقهم.يگر را پی.ا مي

 شود حتي اير كاالهای تولی.ی برای جامعه مفی. نباش.ي اين منطق اقتصاد استي تقاضا وجود داشته باش.، كاال تولی. مي

 

 و ارزش كمیابي بازاري قیمت

ودي اير يک اقتصاد در شمنجر مي توسط بازار م انیز  عرضه و تقاضا به تعیین قیمت درها ی تما  بحثنتیجه

شود كه قیمت شرايط آزاد عم  كن.، يعني هیچ يونه دخالتي از سوی دولت در آن اعمال نشود، اين سؤال مطرز مي

شود؟ چرا بعضي چیزها قیمت باالو بعضي چیزهای ديگر قیمت در اين اقتصاد چگونه و متناسب با چه چیزی تعیین مي

شود زن.يي كرد ولي ب.ون و قیمت آب پايین استي در حالي كه ب.ون طي مي باالقیمت طي  برای مثال،؟ دارن.پايین 

يوين. مي كهان.ي مطرز كرده "معمای آب و الماس"دانان به نا   اقتصاد هم آب حیات ام ان پذير نیست؟ معمايي را

الي كه قیمت الماس باال و ی حیات ن.اريمي در حاير آب نباش. خواهیم مرد ولي ب.ون الماس هیچ مش لي برای ادامه

بیش از چیزی است كه بسیار بسیار قیمت چیزی كه اثری در حیات ما ن.ارد  كه قیمت آب پايین استي چرا چنین است

دارد  "ارزش كمیابي"پاسخ اين است كه هر چیزی يک يک شود؟ اير وجود ن.اشته باش. حیات ما دچار مش   مي

خوبي جا پاسخ معما بهو تقاضا، متناسب با ارزش كمیابي آن كاالستي اين و قیمت يک كاال در شرايط آزادی عرضه

وفور منابعي كه به ،طور كليشودي زيرا الماس بسیار كمیاب است ولي آب به وفور قاب  دسترسي استي بهمششص مي

 تر از منابر ناياب هستن.ي وجود دارد بسیار ارزان

تر از كشوری نیروی كار زياد است، دستمزد هم پايین ير عوام  تولی.در تناسب با سا اير در كشوری برای مثال،

قیمت خود  ای كه دارد  كمتری وجود داردي هر كااليي متناسب با ارزش كمیابيبه نسبت است كه در آن نیروی كار 

قیمت پی.ا بر اساس ارزش كمیابي و منابر  كن.ي حال اير دخالتي از سوی دولت صورت نگیرد و كاالها را پی.ا مي

و نه )ده.، اصطيحا  به لحاظ ت نی ي جا چون اقتصاد بر اساس ارزش كمیابي منابر خود را تشصیص ميكنن.، اين

زيرا  يافت.استي يعني ب ترين تشصیص اتفاق مي1كارآيي فنيكه افت. كارآيي اتفاق مينوعي از شرايط  (ارزشيلزوما  

برداری قرار يرفته و به آن اش مورد ب رهیزی بر مبنای ارزش كمیابييعني هر چ يكمترين اتي  منابر وجود دارد

كه كنن.ه نیز يذاری ش.، مصر كه هر چیزی متناسب با ارزش كمیابي قیمتشودي در اقتصاد هنگامياهمیت داده مي

آن كاال تنظیم ی خود را متناسب با ارزش كمیابي استفادهباي. برای تصاحب آن چیز ارزش كمیابي آن را بپردازد ، 

كه در اين حالت لذا ، متناسب با ارزش كمیابي آن كاال برايش جايگاه قاي  استي در سب. مصرفي خود كن. و مي

 افت.ي كمترين اتي  منابر اتفاق ميقیمت كاال با ارزش كمیابي آن كاال برابر است، 

 

                                                   
1 Technical Efficiency 
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 تحریف قیمتي

 ر دخالت هايي كه از جانب دولت ها در اقتصاد وجود داردو بر اث برابری قیمت با ارزش كمیابيی مقاب  در نقطه

 ايجاد شود: در عم  دو حالت مم ن است، 

 : از ارزش كمیابيباالتر قیمت  – 1

در  ، برای مثال،شودي مي فراهمدر اين حالت زمینه برای اتي  منابر در بشش تولی. همان طور كه خواهیم دي. ، 

ها آزاد يذاشته شود های دولت نباش. و قیمتاير دخالت چرا كه ، بي آن باالتر استكشور ما قیمت خودرو از ارزش كمیا

 .ي البته دولتنقیمت را پايین بیاور خواهن. ش.كنن.يان خارجي نبوده و مجبور قادر به رقابت با تولی. يان خودروتولی.كنن.

كاهش خود را های هزينه اين كه تيش كنن. مگر شودنگران اين است كه اير قیمت پايین بیاي. اين صنعت ورش ست مي

ي حال كه اين تناسب داشته باش.. كه با قیمت فعلي نق.ر باالببركه كیفیت خودرو را آنيا اين ،تر شودها واقعي. تا قیمتنده

وجود ن.ارد و صنعت خودروسازی تحت حمايت دولت است، پس تولی. كنن.ه اين فرصت را دارد كه هر قیمتي  ها حالت

نشانه  يقیمت اين كاال برابر با ارزش كمیابي آن نیست لذا ووكااليش را با هر كیفیتي عرضه كن. خواه. تعیین كن. را كه مي

اين است كه زمین های زيادی برای تولی. در اختیار است كه شاي. الز  نباش.، اقي  ي.كي زيادی در  برای مثال،های آن 

 هستن.های زيادی به م.يران داده ش.ه و ييي ي تما  اين موارد اتفاقات غیر اقتصادی پاداشانبارها وجود دارن. كه الز  نیست، 

در بشش در جايي مصر  شون. كه اثر مثبتي ايجاد نماين.ي پس در اين حالت اتي  منابر  ن.، چرا كه اين منابر مي توانست

 صورت يرفته استي تولی. 

 : از ارزش كمیابيپایین تر قیمت  – 2

يک لیتر بنزين در كشور ما با قیمت يک ع.د پفک  برای مثال،آي.ي ين حالت اتي  منابر در مصر  بوجود ميدر ا

ارزش كمیابي اين دو نوع كاال ي سان دي.ه  ای كه قیمت ي ساني برای اين دو مي پردازد كنن.هبرابر است و از نظر مصر 

كنن.ه ن.اردي در حالي كه مصر  كنن.ه ار زيادی برای مصر ی آش استفاده از خودرو و مصر  بنزين هزينه و شودمي

 متحم  مي شود برای تولی. بنزيناقتصاد های پن اني كه ی پرداختي خودش توجه كرده و توج ي به هزينهتن ا به هزينه

 پذيردين.اردي در نتیجه اتي  در مصر  صورت مي

 1اقتصاد با نوعي بیماری به نا  تحريف قیمتي ،برابری ن.ارددر هر دو حالت باال كه قیمت كاال با ارزش كمیابي آن 

شود و بششي از رفاه ها در اقتصاد انجا  ميهايي است كه توسط دولتمنشأ اين بیماری معموال  دخالتروبرو مي باش.ي 

های ی از سیاستهمین علت بسیاررودي بهشود از دست ميی اقتصاد ايجاد ميجامعه به خاطر اتي  منابعي كه در صحنه

كن. ، دولت در ج ت مرتفر نمودن اين بیماری استي افراد وقتي كه ببینن. قیمت كاال با ارزش كمیابي آن برابری مي

، هامن.ی يارانهكنن.ي در جريان ه. انرژی را به صورت ب ینه استفاده مي برای مثال،كنن.ي نیازشان را با آن تنظیم مي

-كیسه آرد پشت مي 10نانوايي كه روزانه  برای مثال،ها با مش لي مواجه نش.ي رآم. نانواييمصر  نان تنظیم ش. ولي د

كن. ولي همان درآم. را داردي اين ب.ان معناست كه كیسه پشت مي 7 برای مثال،ا ، روزی همن.ی يارانهكرد، پس از ه. 

ر   نان بوده استي چون قیمت آرد واقعي ش.ه كیسه بوده و مابقي اتي  منابر و اتي  مص 7 مصر  واقعي همان روزی

                                                   
1 Price Distortion 
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درمان البته كن.ي پزد و هم مصر  كنن.ه مق.ار مورد نیازش را ت یه ميو ديگر مجاني نیست، هم نانوا به مق.ار الز  مي

همراه با فرهنگ سازی الز  و تم ی.ات ن ائي ديگر و در يک مرحله قاب  انجا  نیست و باي.  يک شبدراين بیماری 

 ي ا شوداجر

به صورت شود، باي. اجازه ده. م انیز  عرضه و تقاضا ی اجتماعي ايجاد نميتوان. و عارضهدولت تا جايي كه مي

كنن.ي داری و اقتصاد آزاد را معموال  خلط مبحث ميخودكار عم  كن. و دخالت در آن نشودي دو موضوع سرمايه

كنن.ي داران همه چیز را حتي قانون و مسئوالن كشور را تعیین ميدر آن سرمايه كهداری يعني حاكمیت سرمايه سرمايه

دولت باي. به مق.ار الز  و نه بیشتر در بازار دخالت نماي.ي  كه ولي اقتصاد آزاد يعني كاركرد م انیز  عرضه و تقاضا 

جايي به در كردن.ي يافتن. و ارشاد و راهنمايي ميحضرت علي )ع( ايشان در بازار حضور ميح ومت در زمان 

.: من در كار خ.ا دخالت كنم؟ نفرماياما ايشان نارحت ش.ه و مي يقیمت بگذاري. هاروی كاال يفته مي شودحضرت 

ان.ي اين ب.ان معناست كه در اقتصاد دادهرا نميبه ش   قیمت يذاری ی دخالت در بازار يعني ايشان به خود اجازه

ازار و قیمت يذاری دخالت شودي البته به اين معنا نیست كه بازار را رها اسيمي هم اين ان.يشه وجود ن.ارد كه در ب

نباي.  تا جايي كه ضرورتي م م پیش نیام.ه است كنن. و اجازه هر كاری را به بازار ب.هن. ولي از سوی ديگر هم

-ولي دولت ميدر جريان يراني مرغ، بازار تماي  به يران كردن دارد ،  برای مثال،ي مستقیم صورت يیرددخالت 

در ج ت حمايت از ها دخالت مستقیم كن.، بل ه باي. خواه. قیمت متعادل شودي راهش اين نیست كه روی قیمت

 نماي. تا قیمت پايین بیاي.ي اضافه تر يوشت مرغ خود اق.ا  به عرضهمصر  كنن.ه 

دولت  ن برای تولی. كنن.ه است ،آ تر از ارزش تما  ش.هكااليي پايینبازاری  قیمت در جايي نیز )مانن. ين. ( كه

كن. تا هم كشاورز ايجاد كرده و با قیمت تضمیني اق.ا  به خري. آن از كشاورزان  ی اضافه در بازارتقاضا باي. خودش

التفاوت قیمت واقعي و قیمت خري. تضمیني را باي. تر نیاي.ي مابهضرر ن ن. و هم قیمت آن در بازار از ح.ی پايین

شود ولي به نفر مصالح جامعه است و اين دخالت در ج ت حمايت از جا متحم  ضرر ميو اين دولت تأمین كن.

 تولی. كنن.ه استي 

 

 نمونه اي واقعي از قیمت گذاري دولتي و پیآمدهاي آن 

دولت ها بنا به مصالحي در برخي شرايط با دست كاری قیمت های بازاری شرايط نامطلوبي را برای بازارهای 

م مي زنن. كه هزين ا ی زيادی به اقتصاد تحمی  كرده و نتیجه چن.ان موفقیت آمیزی هم در پي ن.ارد ي در اقتصاد رق

واقر در اين شرايط دولت ها به جای آن كه بازار را م.يريت كنن.  بازار را دست اری مي كنن. ي نمونه ای از اين 

 ي كنیم ي دست اری را در اتفاق واقي در اقتصاد ايران در ادامه مرور م

بانک مركزی پس از هفته ها الت اب بازار ارز و وع.ه های مسوولین اين بانک و ديگر  1396در اسفن. ماه 

اين افزايش مجبور به عقب نشیني ش. و خیلي دير و  سیاسیون ايران در موقتي بودن افزايش قیمت دالر ، در مقاب 

سرمايه های هیجاني جاری ش.ه به سمت بازار ارز را به سیستم  كامي واكنشي با ارائه بسته ای تيش كرد تا بششي از

 شتيبان ي كشور بازيردان.ي اما اين بسته تازه بانک مركزی چه اثراتي در اقتصاد ايران دا
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در اولین راه ار ارائه ش.ه، بانک مركزی برای دو هفته به بانک های كشور اجازه داد تا يواهي سپرده يک ساله با 

 يصادر كنن.درص.  20نرخ 

 18زمان سود تس یيت به درص. مصوب ش. و هم 15در شورای پول و اعتبار  1395سپرده بان ي از تیرماه سال  سود 

ها جور نیست، اغلب های اعيمي چن.ان با شرايط آنها با توجه به اين ه معتق. بودن. نرخدرص. كاهش پی.ا كردي بانک

ها را م لف به كاهش ای آنبانک مركزی با ابيغ بششنامه 1396سال در ش ريورماه انحرا  در اجرای آن داشتن. تا اين ه 

توان. درص. كردي در اين زمان برخي معتق. بودن. كه اين اعمال فشار مي 15های سودهای متفاوت سپرده و ح.اكثر تا نرخ

 .ين جريان معتق. نبودعاملي برای جابجايي سپرده در بازارهای ديگر باش. ولي بانک مركزی چن.ان به ا

و افزايش تقاضا برای خري. دالر كه موجب رش.  1396اما در يذر زمان و در جريان نوسان بازار ارز در نیمه دو  سال 

تومان نیز ش.، بانک مركزی سرانجا  به اين نتیجه رسی. كه بسته ارزی را اجرايي كن. كه بتوان.  5000قیمت آن تا مرز 

طور خاص اين بسته بر ورود منابر از بازارهای ديگر به شب ه بان ي تاكی. ازار ارز شود و بهموجب جذب نق.ينگي از ب

برای كنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق  1396 ماهب من 28داشتي در اهم بسته سیاستي كه بانک مركزی از 

 .درص. قرار داشت 20يواهي سپرده ريالي با سود 

دار  پارچه شروع به انتشار اوراقي كردن. كه به هر حال پنج درص. سود آن باالتر از سود سپرده م.تطور يها بهبانک

توانست عاملي جذاب برای مشتريان شب ه بان ي باش.ي در فاصله كوتاه شواه. نشان داد كه پیش از آن ه بود و اين خود مي

 15دار های سپرده م.تكه مشتريان حساببه طوری ،  است جذب سپرده ج.ي. اتفاق افت.، جابجايي حساب صورت يرفته

 .درص. اختصاص دادن. 20ها را باط  كرده و آن را به خري. اوراق م.ت خود در بانکدرص. و حتي كوتاه

درص. حتي به م.ت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تس یيت  20موضوع اصلي اين بود كه با تغییر نرخ سود به 

درص. بودي در اين شرايط  18درص. و تس یيت كه باي. باالتر از آن قرار يیرد،  20كه سود سپرده به طوری ، به هم ريشت

شود، موجب ع.  تعادل ش.ه و منابر ها به ويژه برای پرداخت سود سپرده از تس یيت تامین ميبا توجه به اين ه هزينه بانک

.ه را به اب ا  بردي با وجود انتقاداتي كه برخي م.يران بان ي در اين الز  برای تامین اختي  سود پنج درص.ی ايجاد ش

زمینه مطرز كردن.، بانک مركزی تاكی. داشت كه هر يونه زياني در اين مورد وجود داشته باش.، آن را تامین خواه. كردي 

 .ای به بانک مركزی نوشته و خواستار ح  و فص  موضوع ش.ن.ها نامهحتي در اين مورد بانک

هنوز بانک مركزی جزئیاتي  كهتما  ش. به سرعت ظر  دو هفته در حالي  ها درص. در بانک 20فروش اوراق سپرده 

ي اما آماری كه رئیس كانون بودها اعي  ن رده های خود برای حمايت از بانکدر رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه

 .هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است 240 د كه ح.ودادنشان مي  های خصوصي؛ اعي  كردبانک

درص.ی باي. تا پايان م.ت سررسی.  20هزار میلیارد تومان اوراق  240د كه برای اديک حساب و كتاب نشان مي

 15های كه اير اين منبر در سپردههزار میلیارد تومان سود پرداخت كنن.ي در حالي 48ها نزديک به ها بانکساله آنيک

ش.، درص.ی تامین مي 18يیرد كه از مح  تس یيت هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق مي 36. قرار داشت، ح.ود درص

هزار میلیاردی  12ها با زيان درص. از مح  سود تس یيت قاب  تامین نیست، باي. بانک 5اما با توجه به اين ه اين اختي  

 .باره را داده استتامین شودي هر چن. كه بانک مركزی قول حمايت در اينقرار است چگونه  نبودمواجه باشن. كه مششص 
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ها بريزار ش.، بار ديگر موضوع اوراق يواهي سپرده به بحث در جلسه مشتركي كه بین م.يران عام  بانک

های ز سپردهدرص. و شاي. بیشتر ا 70ان. كه بالغ بر ها تاكی. كردهيذاشته ش.ه استي در اين جلسه برخي م.يران بانک

هايي های ج.ي. از مح  سپردهدرص. تب.ي  ش.ه استي به عبارتي پول 20ها به اوراق م.ت آندار و حتي كوتاهم.ت

ان. ، به مح  اوراقي رفته كه اختي  هزينه آن قاب  تامین ان.از بودهمثي در حساب پسو ان. كه هزينه كمتری داشته

در هزار میلیاردی استفاده خواه. كرد،  12زی از چه راه اری برای جبران زيان اين ه بانک مرك ،با اين حال .نیست

 اب ا  قرار داشتي

ت اعني بازار ارز را نیز ثب، ياما بازار ه.   ،با همه هزينه هايي كه تصمیم بانک مركزی بر اقتصاد تحمی  كرد

پی.ا كرد ي زحمت های ج.ي.ی برای آن ا  نبششی. كه آشفتگي آن را بیشتر هم كرد يصف های طوالني متقاضیان ادامه

ايجاد ش. كه از جمله مجبور بودن. م.ارك زيادی را برای  دريافت ارز مسافری تحوي  دهن. ي نرخ های پراكن.ه ای 

در بازار سیاه ايجاد ش. ي صف دالالن ارز رونق يرفت و بانک مركزی مجبور ش. نرخ های اعيمي خود را نیز به تبر 

 اه مرتب افزايش ده.  و بر آشفتگي اين بازار بیفزاي. ي نرخ بازار سی
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 فصل دوم : اقتصاد كالن 

 

 

 اقتصاد ملي 

 

ی خاص نیست، مانن. شود و مربوم به يک مجموعهی اقتصاد را شام  ميیرهای كين اقتصادی كه مجموعههنگامي كه متغ

شوديمم ن يفته مي «اقتصاد كين» كنیم به آن مطالعه مييذاری ك ، تولی. ملي، تور  و نظاير آن را مصر  ك ، سرمايه

در های خرد اقتصادی اطيق يردد مانن. مصر  يک خانواده يا مصر  يک فرد كه به واح. است مواردی با عناوين مشابه

 ورددر م كه تحت تأثیر چه متغیرهايي است يارد مصر  ك  در يک اقتصاد ، ولي وقتي كه در مواستاقتصاد خرد  حوزه

ها در يا مع.ل تما  قیمتيک اقتصاد ك  ان.از مث  پس، ارزش مصر  در يک اقتصاد و يا چگونگي افزايش يا كاهش آن

  ييوين.مي اقتصاد كينشود به آن يک اقتصاد صحبت مي

 جریان دایره وار فعالیت اقتصادي 

ره وار فعالیت اقتصادی است ، كه طريق ساده ای را م مترين راه برای شروع مطالعه اقتصاد كين ، نظر كردن به جريان داي

آورد ي جريان دايره وار شرز مي ده. كه چگونه خ.مات عوام  مي برای مورد توجه قراردادن عملیات اقتصاد ملي فراهم 

وام  از بنگاه داده مي شود و چگونه كاالها  و خ.مات تولی. ش.ه با اين ع( از طريق بازار عوام )تولی. از خانوارها به بنگاه 

 منتق  مي شودي  (از طريق بازار محصول)به خانوارها 

 1اقتصاد دو بشش استي در اين يدو بشش ساده يا اقتصادث اقتصاد كين از يک شروع بح: (دو بخشيساده )اقتصاد 

 :  .نوجود دارو دو نوع بازار شام  بازار محصول و بازار عوام  خانوار  بشش بنگاه وشام  بشش 

بشش بنگاه شام  همه شركت ای خصوصي دخی  در تولی. كاالها و خ.مات  ياين بشش تولی. كنن.ه استنگاه : بخش ب

در اقتصاد مي باش.ي روشن است كه خصوصیت م م بشش بنگاه آن است كه كاالها و خ.مات را از طريق بازار محصول به 

 يبشش خانوار مي فروش.

شش خانوار از همه خانوارها و نیز سازمان ای غیر انتفاعي تش ی  ش.ه ب يمصر  كنن.ه استاين بشش بخش خانوار : 

بنگاه ائي كه دنبال سود هستن. عم  مي كنن. اما غالب آن ا مانن.  شبیهاست ي اير چه برخي از سازمان ای غیر انتفاعي 

 خانوارها رفتار مي كنن. ي

 واسطه وعينبازار محصول ها و خ.مات ن ائي مي باش. ي بازار محصول بازار استفاده ش.ه برای مبادله كاال: بازار محصول

يق بازار ، از طردر اختیار بشش خانواده قرار ده. خواه.كن. و ميزيرا وقتي محصولي را بشش بنگاه تولی. مي ياست

                                                   
1 Sector 
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ي ي يک جريان فیزي است ای بین بشش بنگاه و بشش خانوادهو بازار محصول واسطه ده.محصول اين كار را انجا  مي

شود را به بازار محصول نامی.ه مي تولی. مليوجود دارد كه طي اين جريان محصوالت تولی. ش.ه توسط بشش بنگاه كه 

برای يیردي در اختیار بشش خانوار قرار مي ، به عنوان كاالها و خ.مات مصرفيكن. و بر اثر تقاضای بشش خانوارعرضه مي

  .ي انرسبشش خانوار كه مصر  كنن.ه است ميق بازار محصول به دست بشش بنگاه پنیر تولی. كرده و از طري مثال،

.ين ترتیب كه بشش بنگاه برای تولی. نیاز به عوام  تولی. بازار ديگری هم بین اين دو بشش باي. در نظر يرفتي ب: بازار عوامل

تا تولی. خود را انجا  ده.ي اه قرار يیرد باي. در اختیار بشش بنگ  كارآفرين( داردي عوام  تولی. )نیروی كار، سرمايه، زمین و

عوام  تولی. در تصاحب و با كنترل بشش خانوار مي باش. كه از طريق بازار عوام  آن ا را به بشش بنگاه مي فروش. ي بازار 

   تولی.ی عواماه تقاضا كنن.هبنابراين بشش بنگي عوام  بازارهای استفاده ش.ه برای مبادله خ.مات عوام  تولی. مي باش. 

بشش خانوار  كن.ي اينرا تأمین نیاز بشش بنگاه  و باش. ی عوام  تولی.. وجود داشته باش. كه عرضه كنن.هاستي بششي هم باي

از طريق بازار عوام   و يا زمیني كهی خود نیروی كار يا سرمايه برای مثال،كن.ي مي تولی. را به بشش بنگاه عرضه عوام كه  است

طريق از  پس خود عوام  تولی. يا ب تر بگويیم خ.مات عوام  تولی. كن.يرا به بشش بنگاه عرضه مي شودمي هده دااجارتولی. 

 يشون.عرضه مي بشش خانوار به بشش بنگاه

 جریان دایره وار ساده 

برای كاالها و  جريان دايره وار يک جريان بسته و همزمان از كاالها و خ.مات ن ايي و عوام  تولی. در مبادله با پرداخت ای

خ.مات و عوام  مي باش. ي يک خصوصیت جالب جريان دايره وار آن است كه در واقر تركیبي از دو جريان است كه در 

ج ات مشالف با هم حركت مي كنن. در يک ج ت كاالها، خ.مات و عوام  تولی. جريان مي يابن. )جريان فیزي ي( و در 

 مات و عوام  در جريان است )جريان پرداخت ها( يج ت ديگر پرداخت برای اين كاالها ، خ.

 جریان فیزیکي 

در ش   زير جرياني كه بر خي  عقربه های ساعت حركت مي كن. ، جريان فیزي ي كاالها ، خ.مات و عوام  تولی. را 

ر مي بینیم ي كاالها و نشان مي ده. ي در نیمه فوقاني نمودار ما جريان كاالها و خ.مات ن ائي را از بشش بنگاه به بشش خانوا

خ.ماتي كه از طريق بازار محصول به دست مصر  كنن.يان مي رس. ي توجه كنی. كه در بازارهای محصول مصر  

 كن.يان در بشش خانوار تقاضا كنن.ه  و بنگاه ا در بشش بنگاه عرضه كنن.ه هستن. ي 

  تولی. مي باش. بشش بنگاه خ.مات عوام  تول. را در نیمه زيرين نمودار ، جريان مشالف عقربه های ساعت ، جريان عوام

از بشش خانوار از طريق بازارهای عوام  اجاره مي كن. ي بنابراين در بازار عوام  بشش بنگاه تقاضاكنن.يان و بشش خانوار 

تولی. عرضه كنن.يان عوام  مي باشن.  ي خصیصه جالب جريان فیزي ي آن است كه بشش خانوار و در مقاب  عرضه عوام  

 خود به بشش بنگاه به ه.  خود كه ب.ست آوردن كاال ها و خ.مات تولی. ش.ه به آن عوام  است دست مي ياب.ي 
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 جریان پرداختها 

با نظر كردن به جريان پرداخت ا عيوه بر جريان فیزي ي  مي توان درك بیشتری از اقتصاد ب.ست آورد ي در ش   مذكور 

ه  های ساعت جريان پرداخت ا را نشان مي ده.ي اين جريان شام  چ ار قسمت مي شود ي مشارج جريان به ج ت عقرب

 مصر  ، تولی. ملي، پرداخت ای برای عوام  و درآم. ملي كه اينک آن ا را مورد بحث قرار مي دهیم ي 

مشارج مصرفي  دارن. ي مشارج مصر  مشارجي است كه خانوارها برای كاالها و خ.مات خري.اری كرده از بازار محصول

به جانب تقاضا در بازار محصول مربوم مي شود ي در جانب عرضه در بازار محصول مبادله كاالها و خ.مات موجب درآم. 

برای بنگاه ا در بشش بنگاه خواه. ش. ي در اين اقتصاد ساده مشارج مصرفي خانوارها برابر با درآم. كسب ش.ه توسط 

 مانن. آن است كه ما دو روی يک س ه را دي.ه باشیم ي  بنگاه ا مي باش. ي در واقر

درآم. ب.ست آم.ه برای بشش بنگاه در ازاء فروش كاالها و خ.مات بیانگر ارزش تولی. ملي فروخته ش.ه در بازار است ي 

با دنبال  تولی. ملي ك  ارزش كاالها و خ.مات ن ايي تولی. ش.ه در اقتصاد و به فروش رفته در بازار محصول مي باش. ي

كردن جريان موافق با عقربه های ساعت به جريان پرداخت ا در بازار عوام  مي رسیم ي پرداخت ای انجا  ش.ه توسط بنگاه ا 

در قبال استش.ا  عوام  تولی. را پرداخت برای عوام  مي يوئیم ي اين پرداخت ا شام  دستمزدها، حقوق، اجاره، ب ره و 

 ن پرداخت ا از بشش بنگاه به بازار عوام  در جانب پايین سمت راست نشان داده ايم يسوده بوده و ما آنرا با جريا

در حالي كه در جانب تقاضا در بازار عوام ، پرداخت برای عوام  بیانگر مشارج بنگاه ا ربرای عوام  تولی. است در 

مي باش. ي اين درآم. را اصطيحا درآم. جانب عرضه اين پرداخت ا برای خانوارها درآم. آن ا در قبال عرضه عوام  تولی. 

  درآم. ملي ك  درآم. ب.ست آم.ه بوسیله عوام  تولی. مي باش. يملي مي نامن. ي 

پس بنگاه ا با درآم.ی كه از فروش محصوالت در بازار محصول ب.ست مي آورن. عوام  تولی. را در بازار عوام  

نوارها مي رس. و آن ا نیز مشارج مصرفي خود را در خري. كاالها و استش.ا  كنن. و اين پرداخت ا برای عوام  ب.ست خا

 خ.مات در بازار محصول با آن مي پردازن.ي

 و خدمات مصرفیکاال

 مصرفی

 کاالها و خدمات تولیدی 

 خدمات عوامل تولید خدمات عوامل تولید
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جا افراد يک ده.ي توجه داشته باشی. كه در اينبه اين ترتیب اين چرخه ها جريانات كلي اقتصاد دو بششي را نشان مي

كنن. و زماني در نقش تولی. كنن.ه و زمان افراد در اين چرخه هر دو نقش را بازی ميان.، زيرا هر يک از كشور دسته بن.ی نش.ه

شود معموال  جريان فیزي ي مبادله كاال ی اقتصادی استفاده ميهای اقتصادی كه از چرخهديگر مصر  كنن.ه هستن.ي در تحلی 

و لذا برای ساده كردن در تحلی  های بع.ی  يرددا ميها اكتفو تن ا به ذكر بشش پولي يا پرداختنشان نمي دهن. و خ.مات را 

 جريانات فیزي ي را نشواهیم دي. ي 

 

 جریان دایره وار با بازارهاي مالي 

در اينجا مي خواهیم كه جريان دايره وار خود را به دنیای واقعي اقتصاد نزديک تر سازيم ي نشست اي. ب.انیم كه خانوارها 

بل ه مق.اری از آن را نیز پس ان.از مي كنن. ي بعيوه باي. اشاره  ا و خ.مات خرج نمي كنن. يهمه درآم. خود را برای كااله

كنیم كه بشش بنگاه نیز مانن. بشش خانوار از بازار محصول كاالها و خ.مات ن ائي خري.اری مي كنن. ي بنابراين يک 

 زارهای مالي مي باش. ي مجموعه سو  از بازارها مي باي. به جريان دايره وار اضافه شود كه با

بازارهای مالي بازارهايي هستن. كه برای مبادله سرمايه مالي مورد استفاده قرار مي يیرن. ش   زير نشان مي ده. كه چگونه 

بازارهای مالي جريان دايره وار را تحت تاثیر قرار مي دهن. ي توجه كنی. كه تن ا جريان پرداخت ا نشان داده ش.ه استي 

 ي را برای ساديي كار حذ  كرده ايم ي كار اصلي بازارهای مالي منحر  ساختن درآم. از مشارج مصرفي و جريان فیزي

 در اختیار قرار دادن آن برای استفاده بشش بنگاه مي باش.ي 

 مخارج مصرف خانوار
 ارزش تولید ملی

 نوار )درآمد ملی(درآمد خا
 پاداش خدمات عوامل تولید
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 در ش   باال ميحظه مي كنیم كه خانوارها از درم. خود استفاده مي كنن. ي ي برای مشارج مصرفي و ديگری برای پس

در جايي كه طرق مشتلفي  پس ان.از، آن بشش از درآم. خانوار مي باش. كه صر  مشارج مصرفي نش.ه است يان.از ي 

وجود دارد كه مصر  كنن.يان مي توانن. درآم. خود را پس ان.از كن. اغلب مصر  كنن.يان درآم. خود را با يذاشتن 

 مالي اين كار را مي كنن.ي  آن در بانک و يا سپرده كردن آن در ي ي ديگر از موسسات

حال اير موسسات مالي وبان  ا به خانوارها هم مم ن است وا  برای مشارج مصرفي ب.هن. ما در اينجا فرض مي كنیم كه 

موسسات مالي وا  را تن ا به بشش بنگاه ج ت انجا  مشارج سرمايه يذاری خواهن. داد ي در واقر بشش بنگاه وا  را برای 

سرمايه ای نظیر كارخانجات ، ساختمان ا و ماشین آالت فرض مي كن. ي اين فرآين. خري.اری كاالهای خري.ن كاالهای 

مشارج سرمايه يذاری مشارجي است كه شركت ا برای خري.اری سرمايه ای را اصطيحا سرمايه يذاری مي يوين. ي 

شود كه بشش بنگاه وجوه را از بازار مالي در ش   ميحظه مي  كاالهای سرمايه ای از بازار محصوالت انجا  مي دهن. ي

 برای انجا  مشارج سرمايه يذاری در بازار محصوالت ت یه مي كن. ي 

 جریان دایره وار با دولت  

تا اينجا جريان دايره وار ما تن ا دو بشش از چ ار بشش موجود در اقتصاد را در بر مي يرفت ي اكنون مي خواهیم بشش 

ه آن اضافه كنیم ي بشش دولت ايرچه در يک اقتصاد دولتي به طرق زيادی مانن. تعیین كف و م م سو  يعني دولت را ب

سقف قیمت ا دخی  مي باش. ي ما در اينجا به عنوان يک خري.ار سو  در بازار محصوالت با آن سر و كار داريم ي هنگامي 

ي برای دانش .ه های خود كامپیوتر مي كه وزارت دفاع يک هواپیمای ج.ي. مي خرد يا هنگامي كه يک دانشگاه دولت

خرد اين دولت است كه يک كاالی ن ايي را خري.اری مي كن. ي كه اساسا شبیه به خري.اری يک كامپیوتر ششصي توسط 

يک مصر  كنن.ه يا يک بنگاه است ي در هر صورت كامپیوتر از بازار محصوالت خري.اری ش.ه استي تن ا تفاوت در 

. را انجا  مي ده. ي اير كاال را بشش خانوار خري.اری كن. ي آن يک مشارج مصرفي است اير بششي است كه اين خري

بشش بنگاه خري. را انجا  ده. آن را مشارج سرمايه يذاری و اير بشش دولت خري. را انجا  ده. آن را خري. دولت مي 
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خ.مات از بازار محصوالت صورت مي يوئیم ي پس خري.ها دولت مشارجي است كه بوسیله دولت برای خري. كاالها و 

يیرد ي برای تامین وجه الز  ج ت است كه بیشتر آش ار است ي باي. توجه داشته باشی. كه خانوارها اكنون عيوه بر مصر  

و پس ان.از بششي از درآم. خانوارها به بازارهای مالي رفته و مي توان. برای انجا  مشارج سرمايه يذاری توسط بشش 

 ا برای انجا  خري.های دولت توسط بشش دولت مورد استفاده قرار يیرد ي بنگاه و ي

در نتیجه بشش دولت در جريان دايره وار ما را به مشاه.ه جالبي رهبری مي كن. ي مالیات و قرضه دولت جريان دايره وار 

ی جمر آوری كن. آنگاه درآم. خانوار را از مشارج مصر  و سرمايه يذاری منحر  مي كن. ي اير دولت مالیات بیشتر

درآم. كمتری برای هم مشارج مصر  و هم پس ان.از باقي مي مان. و يا پس ان.از كمتر وجوه  برای سرمايه يذاری كمتر 

 خواهیم داشت ي 

همینطور قرضه دولت از بازارهای مالي نیز وجوه موجود برای مشارج سرمايه يذاری را تقلی  مي ده. با اين وجود دولت 

شارج از طريق خري.های دولتي مي افزاي. در واقر دولت به اين طريق كنترل برخي از منابر اقتصاد در بشش به ك  م

 خصوی را در اختیار يرفته و به جانب بشش دولت منحر  مي كن. ي 

اد در هر صورت همانطور كه بع.ا خواهیم دي. اق.امات دولت در يرفتن مالیات و قرضه و سپس خرج كردن آن ا در اقتص

 بر سطح تولی. ملي در اقتصاد اثر داردي 

 
 

 جریان  دایره وار با بخش خارجي  

بشش ديگری كه مي خواهیم به جريان دايره وار اضافه كنیم ي بشش خارجي است بشش خارجي شام  همه خانوارها ، 

قاضا كنن.ه و يا عرضه كنن.ه بنگاه ا و دولت ائي است كه در ديگر كشورها مي باشن. ي بشش خارجي مي توان. به عنوان ت

در اقتصاد ملي نقش داشته باش. هنگامي كه بشش خارجي كاالئي را برای خري. توسط ي ي يا برخي از سه بشش خانوار 

بنگاه و دولت اقتصاد ما عرضه مي كن. به آن واردات مي يوئیمي واردات به كاالهای خري.اری ش.ه از ديگر كشورها 

مي شود ي اير بشش خارجي محصوالت تولی. ش.ه توسط اقتصاد داخلي ما را تقاضا كن. به آن توسط اقتصاد داخلي يفته 



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

52 

 

صادرات مي يوئیم ي پس صادرات به كاالهائي كه در داخ  تولی. ش.ه و توسط بشش خارجي خري.اری ش.ه است يفته 

 مي شود ي 

 ش   صفحه بع. چگونگي اقتصاد را با وجود بشش خارجي نشان مي ده.ي 

الي كه عم.ه مشارج را مصر  كنن.يان بنگاه ای تجاری و دولت برای خري. كاالهای داخلي ب ار مي يیرن. برخي در ح

 از اين مشارج را نیز برای كاالهای وارداتي صر  مي كنن. ي اين را در جريان واردات به بشش خارجي مي توان دي. ي 

ر كشورها فروخته مي شود كه با جريان صادرات از بشش بعيوه برخي از محصوالت تولی. ش.ه در داخ  نیز به ديگ

جريان ، خارجي نشان داده مي شود ي در ذهن داشته باشی. كه جريان ای صادرات و واردات نشان داده ش.ه در ش   

 پرداخت ا را نشان مي ده. و اين ه يک جريان مشالفي هم برای جريان فیزي ي كاالها وجود داردي  

 

 
و صادرات در يک اقتصاد م م است ي اير اقتصاد كاالهای زيادتری را وارد كن. آنگاه جريان بازار محصول موازنه واردات 

داخلي تقلی  خواه. يافت ي يعني كاالهای تولی. ش.ه در داخ  كمتر تقاضا مي شود و تولی. ملي كمتر خواه. بود ي در 

اه تقاضا برای كاالهای تولی. ش.ه در داخ  زيادتر خواه. حالي كه اير اقتصاد كين كاالی زيادتری را صادر كن. ي آنگ

بود و تولی. ملي هم بیشتر است و در نتیجه همه پرداخت ای جريان دايره وار يعني پرداخت به عوام  درآم. ملي ، مصر  ، 

 پس ان.از و مالیات نیز بیشتر خواهن. ودي 

خالص صادرات  تجاری و يا تراز آن كشور است ي اردات وارزش  صادرات من ای تجاری يک كشور برابر با ارزش  تراز

عبارتست از خري.های بشش خارجي از كاالهي داخلي من ای خري. های اقتصاد داخلي  كه به اين ترتیب ب.ست مي آي. 
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مثبت  و اير واردات بیش از  تجاری ترازكشور دارای اير صادرات ما بیش از واردات ما باش.،  ي از بشش خارجي

كشور  يکكه ارزش صادرات با ارزش واردات در حالتي منفي خواه. بود ي تجاری  ترازكشور دارای ت ما باش. صادرا

 ي كشور در حالت توازن قرار داردتراز تجاری  برابر باش. خالص صادرات برابر صفر و 

 

 

 

 

 

 مخارج مستقل و ضریب افزایش

 شود : ميزير نمايش داده تولی. ملي با فرمول  چ ار بششي يک اقتصاد كام  در  

 

 

 

 

 يذار بر تولی. ملي شام  متغیرهای فرمول باالكين راجر به تولی. ملي و متغیرهای اثر اقتصاد هایبادر تما  كت

 شوديصحبت مي (تراز تجاری يعني صادرات و وارداتو يذاری، مشارج دولت )مشارج مصر ، مشارج سرمايه

ای مشارج چ اريانه هر ك.ا  نقش ويژهاين  ييذاری و مشارج مصرفي باش.هتوان. مشارج سرمايمشارج دولت مي

-ستهتر استي مشارج مصر  در يک اقتصاد از دو ج ت نقش برجها مشارج مصر  از ج اتي م مدارن. و در بین آن

 ای دارد:

و در برخي اقتصادها بیشتر  درص. 60تا  50شارج داردي يعني بین ای در بین ساير مشارج مصر  )بشش خانوار( س م عم.هم (1)

 ده.يرا مشارج مصر  به خود اختصاص مي از ك  مشارج ملي

عيوه بر  كن.در يک اقتصاد تغییر ميبه صورت مستق  ج وقتي كه ، فني و تشصصي استي هر ك.ا  از ساير مشاردلی  دو  (2)

 برای مثال،ي .نيذارح تولی. ملي اثر ميبر سط از طريق مشارج مصر تاثیر مستقیم اولیه بر تولی. ملي به صورتي القايي 

ي ، وليذاردی اقتصاد( بطور مستقیم روی ارزش تولی. ملي اثر ميلت افزايش ياب. )با توجه به چرخههنگامي كه مشارج دو

باز هم بر روی در اقتصاد ش.ه و از طريق قانون مصر  شود موجب افزايش درآم.ها چون اين تغییر در چرخه وارد مي

 ي اين اثر را اثر القايي يوين.يولی. ملي تأثیر داردارزش ت

 

 

 

 

 

 

GNP  =  G  +  I   +  C   + (X-M) 

GNP = Gross National Product 

X – M =  موازنه تجاری 

X – M  > 0     : مازاد تجاری 

X – M  < 0 : کسری تجاری 

G 
↑
  →  GNP 

↑ 

 
      C

↑ 

 

 

 اثر مستقیم

 اثر القایی
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ضريب افزايش هم توضیح  وتابر مصر  مفاهیمي مانن. باي. تشريح اين موضوع برای  ياين اثر القايي خیلي م م است

انیز  آن را مورد خواهیم م جا ميسازد؟ در اين، ارزش تولی. ملي را متأثر مي.ي چگونه افزايش هر يک از مشارجنداده شو

 بحث قرار دهیم:

 ترين تابعي كه در مورد مصر  وجود دارد اين است كه مصر  تابر درآم. استي در اينجا ساده: تابع مصرفGNP 

 دهیم:نشان مي Yرا با 

 

 

 

 

 

 :و دو خاصیت داردارائه نموده است كینز جان مینیارد ي ي از اقتصاد دانان بزرگ به نا  اين تابر را 

، يعني تغییرات مثبت است ƒ'شود جا وقتي كه يفته ميمصر  افراد( تابر مستقیم درآم. ملي استي در اينك  ) مصر  (1

 شوديقیم دارد و هرچه درآم. بیشتر شود، مصر  هم بیشتر ميمصر  با تغییرات درآم. نسبت مست

دو  ، مصر  الزاما درآم. دو برابر ش. اير برای مثال،ی میزان تغییرات درآم. نیستي میزان تغییرات مصر  به ان.ازه (2

 به معنای نسبت تغییرات مصر  به تغییرات درآم. استي  ƒ'شودي چون نميبرابر 

تابر در اينجا    ي، دارای شیب كمتری استاست 1با  برابر ودرجه  45در مقايسه با تابعي كه دارای شیب تابر مصر      

 b.Y 0C = C +                    : مورد نظر ما برای مصر  يک تابر خطي است

است   در واقر  bباشن.ي اين مق.ار عنوان شیب اين تابر ميبه  bبه عنوان عرض از مب.أ و  0Cدر اين تابر مق.ار 

 درجه استي 45ي يعني شیب تابر مصر  كمتر از كمتر از يک مي باش.يويیم هم مثبت است و هم كه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNP = Y 

C = ƒ (Y) 

ƒ' > 0 

  

 (Cمصرف )

 (Yدرآمد ملی )
̊45 

0C 

+ b.Y 0C = C 
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 واح. افزايش ياب. : 1000به میزان   درآم. مليو   0.8b =   ،100=  0Cتابر فوق اير در 

b = 𝝏 c / 𝝏 Y < 1 

𝝏 C = b * 𝝏 Y 

𝝏 C = 0.8 * 1000 = 800 

تغییرات در ج ت مثبت انجا  ش.ه شود )واح. مصر  اضافه مي 800، درآم.واح. افزايش  1000ي به ازای يعن

تر شود به ن. و هر چه مق.ار آن به يک نزديکنامبه مصر  مي جا می  ن اييرا در اين b است ولي ي سان نیست(ي

 های بسیار دارديمتفاوت است و جای بحث bماي  بیشتر يک جامعه به مصر  استي در جوامر مشتلف مقاديرمعنای ت

 يیريم:ميمق.ار تراز تجاری را صفر در نظر  ،نگارش كنیمتر اقتصاد را سادهاير بشواهیم 

Y = C + I + G 

C = C0 + b.Y  مصر  مستق 

I = I0   سرمايه يذاری مستق 

G = G0  مشارج مستق  دولت 

و مشارجي  ن.اردكنیم به اين معناست كه ارتباطي با سطح تولی. ملي جايي كه از ان.يس صفر استفاده ميهر 

 زيرصفر باش.ي در  مليو حتي اير درآم. شود ارج در هر شرايطي باي. هزينهيونه مشايني است مستق  از تولی. ملي

 ب.ست مي آوريميرا  Yو مق.ار ن الگو را ح  كرده و اي

 

Y=C0+I0+G0+bY  
(1-b)Y= C0+I0+G0 

  

باش. و جمر مشارج مستق  )مصر  مستق  بعيوه سرمايه يذاری  b = 0.8 برای مثال،اين رابطه ب.ان معني است كه اير  

خواه. بود ي حال اير مشارج مستق  به  20000باش. سطح تولی. ملي برابر  4000وه مشارج مستق  دولت( برابر  مستق  بعي

واح.ی  1000خواه. ش. ي يعني با افزايش  25000برابر  5000واح. افزايش ياب. تولی. ملي با مشارج مستق    1000میزان 

 زير اين افزايش به اثر مستقیم و اثر القايي به صورت زير است :واح. اضافه ش.ه استي تو 5000مشارج مستق  تولی. ملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yافزایش پیدا کند، یعنی میل نهایی مصرف اضافه شود در نتیجه   1به سمت  bاگر 

  یابد.)مخارج القایی مصرف( افزایش می

 

G 
↑
  →  

GNP 
↑ 

 
      C

↑ 

 

 

 1000اثر مستقیم برابر 

 4000برابر اثر القایی 



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

56 

 

 (Gross National Product=GNPملي )ناخالص تولید 

 ی را اقتصاد مات ن ايي تولی. ش.ه در يک سالكاالها و خ. ارزش بازاری كلیه :تعریف تولید ناخالص ملي

را تش ی  ( GNPكه تولی. ملي ) دمشارجي بو و آنملي آشنا ش.يم ي در جلسه قب  با تولی. يوين.ميتولی. ناخالص ملي 

، مشارج دولت و خالص )بشش بنگاه( يذاری)بشش خانوار(، مشارج سرمايه مشارج مصر و از جمر چ ار  دادمي

تولی. يرفتي اين چ ار خرج، هزينه محصوالت صادرات من ای واردات( ش   ميمشارج بشش خارجي )تراز تجاری يا 

امنیت، خ.مات  خ.مات برای مثال،كن.ي ای از كاال و خ.مات را تولی. مياقتصاد طي يک سال مجموعه استي ش.ه

ييي ي ، صنعتي، راه و ساختمان و كاالهای اعم از محصوالت كشاورزی داری و، بانکآموزشي، خ.مات حم  و نق ، بیمه

ين كاال و برای بششي از اكه  ي، بنابراين مشارجشودخري.اری ميها كنن.هاين كاال و خ.مات توسط مصر  بششي از

-ها را مشارج سرمايهخرن. كه آنمي هان كاال و خ.مات را بنگاهي بششي از اياست مشارج مصر شود، خ.مات هزينه مي

شودي مي ير كاالها و خ.مات از آن استفادهبشرد در ج ت تولی. سا كامپیوتر برای مثال،، چون بنگاه اير يويیميذاری مي

مشارج مصر  يا مشارج اسم هزينه را  مشارج مصر  بودي پس ايرخري.ن. ميهمین كامپیوتر را اير مرد  و بشش خانوار 

است و اير مشارج مصر   خودرو را اير بشش خانوار بشرد برای مثال، ي، اين قراردادی استيذاريممييذاری سرمايه

بته كاالی مصرفي دو ي الاست يذاریكن. مشارج سرمايهخ.مات استفاده مي و ، چون از آن در ج ت تولی. كاالبنگاه بشرد

مشارج  كن. كه از آن به عنواناری مي.يخر را هم دولت خ.ماتبششي از اين كاال و  استي2دوا و بي1نوع كاالی بادوا 

بشش  ،مشارج شود كهميساير كشورها خري.اری و در ن ايت بششي از اين كاال و خ.مات توسط  كنن.ياد مي يدولت

در واقر جمر آن چ ار مشارج   و خ.مات ن ايي تولی. ش.ه وكاالمجموع ارزش كلیه  ،استي بنابراين، تولی. ملي خارجي

 استي 

 ( يک سری ن ات نیاز به تشريح دارن.: GNPدر تعريف تولی. ناخالص ملي )

  ي شودمييیری( )ان.ازه متقويو به ارزش بازار تولی. ناخالص ملي بر اساس تعريف به پول 

 توان يفت اين يیری شود، راه ديگری ن.ارد چرا كه نميكه به پول ان.ازهروشن است كه تولی. ناخالص ملي به جز اين

 ها را با هم جمر كرديارزش پولي آن باي.، بل ه شون.ميمق.ار ين.  با اين مق.ار پارچه جمر 

  باي. به آن توجه كردي كن. وطرز مياتي را مارزش بازار هم خواهیم دي. كه ن 

 

 ای هم وجود داردي البته خ.مات يويیم، يعني كاال و خ.مات واسطهاز اين موضوع سشن مي: وقتي كاال و خدمات نهایي

مم ن است  برای مثال،داريمي و يک كاالی ن ايي ای لي در تولی. كاال يک كاالی واسطهش   ن ايي دارد و معموال 

در ن ايت الستیک تولی.ی  برای مثال،كار رودي هدر تولی. كااليي ديگر ب ،شود و خود اين كاالی تولی. ش.هكااليي تولی. 

شودي ي ين.  تولی.ی تب.ي  به آرد و در ن ايت نان ميود و محصول ن ايي تولی. خودرو استشنصب ميبر روی خودرو 

كه از يويیم ارزش كاالی ن ايي يعني ايني وقتي كه مياست و نان كاالی ن اييای كاالی واسطه ين.  و آرد در اين مثال

 ها جلويیری كنیمياحتساب مضاعف هزينه

 ارزش افزوده را در هر مرحله از فراين. تولی. به شرز زير تعريف مي كنن. :ي تولی. مراحلي دارد:  ارزش افزوده 

 

                                                   
1 Durable 
2 Undurable 
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 انجا  ش.ه برای تولی.ارزش افزوده برابر است با ارزش فروش بنگاه من ای ارزش خري. های 

 

ين.  و آرد  تولی.در اين تولی. نان را در نظر مي يیريم ي ي  شودروشن ميمف و  ارزش افزوده مثال قالب يک در 

فرض كنی. ي و تولی. نان است مراح  تولی. نان شام  سه مرحه تولی. ين.  ، تولی. آرد يرددميكاالی واسطه ای محسوب 

ی برای تولی. ين.  ريال تولی. ش.ه استي در مرحله اول چون خري. 1000 به ارزش ن. ي، تولی.  اول در مرحله ی

در واقر  ،شودتولی. ميريال  3500به ارزش ريال استي بع. كه آرد  1000ی آن همان ، ارزش افزودهفرض نش.ه است

 ايجادريال ارزش افزوده  2500آرد تن ا  تولی.بوده و  توسط كارخانه آردسازی ين. خري.ريال آن مربوم به  1000

ريال آن  3500شود در واقرريال فروخته مي 5000 ارزشو به  شودمرحله ن ايي هم كه نان تولی. مي كرده استي در

های افزوده هر اير ارزشي پس تولی. مرحله سو  خواه. بود ريال ارزش افزوده 1500و تن ا بوده آرد خري. مربوم به 

برآورد تولی. كن.ي در ن ايي برابری ميبا قیمت فروش كاالی  ها افزوده جمر اين ارزشمرحله را با هم جمر كنیم، 

ي از تولی. ملي به يک رقم نادرستهای معاميتي ارزش ، در جمر زدناير به اين موضوع توجه نشود ملي در اقتصاد

ه ارزش تولی. ين.  با خواهیم رسی. و اصطيحا  احتسب مضاعف صورت خواه. يرفت در مثال مورد توجه ما جم

است ي لی ن  500را نتیجه مي ده. كه بسیار فراتر از ارزش تولی. ن ايي  9500ارزش تولی. آرد با ارزش تولی. نان رقم  

را با هم تجمیر كنیم به همان ارزش   (1500و  2500و  1000اير تن ا ارزش افزوده های هر مرحله از تولی. )يعني 

نباي. واهیم رسی. ي پس برای برآورد تولی. ملي كه ارزش تولی.ات ن ايي در اقتصاد است خ 5000تولی. ن ايي يعني 

كافي ای را محاسبه كرده و تن ا ارزش كاالی ن ايي باي. محسوب يرددي لذا برای اين منظورارزش كاالهای واسطه

 است كه ارزش افزوده تولی.ات مشتلف در اقتصاد را با هم جمر كنیم ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میز  كنن.ه؟ اير از يک تولی. تركیب ارزش افزوده چیست كه يرددميدر اين جا اين پرسش مطرز : تركیب ارزش افزوده

سود  او چه میزان بوده و ارزش خري. موارد اولیه او چن. بوده است ، آيا تفاوت اين دو ،میز  زش فروشار سال يذشتهبپرسیم در 

و داشته  ، ب ره بان ي هايي ج ت حقوق و دستمزد، اجارههزينه تولی. كنن.ه برای تولی. میز! خیر ؟ مسلما  ده. دست ميبهرا  او

د مراحل تولی

 نان

ارزش  ارزش معامالتي

 افزوده

 1000 1000 تولید گندم

 2500 3500 تولید آرد

 1500 5000 تولید نان

 5000 (ارزش ن ايي تولی.)
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هزينه حقوق و ارزش افزوده تركیب  ولی. كنن.ه میز تعلق مي يیرد ي لذابه ت كارآفرينی است كه به عن وان سودآن مابقي 

  دستمزد، هزينه اجاره ، هزينه ب ره بان ي و سود تولی. كنن.ه استي

 بررسي مجدد جریان دایره وار 

ببیننیم كنه هنر اكنون با دو معیار رای ان.ازه يیری تولی. ملي و سه معیار رای ان.ازه يیری درآم. آشنا ش.ه اينم مني خنواهیم 

يک از اين پنج معیار چگونه به بقیه ارتبام پی.ا مي كن. برای اين منظنور شن   مربنوم بنه جرينان داينره وار  پرداخنت هنارا 

 مج.دا  در نظر مي يیريم : 

 
. اير ما جريان پرداخت ا را از بازار محصول در باالب نمنودار دنبنال كننیم مني بیننیم چ نار جنور مشنارج اساسني روی تولین

مشنارج دولنت مربنوم  Iمشارج سرمايه ازی مربوم به بنگاه ا  cناخالص ملي وجود دارد مشارج مصرفي مربوم به خانوارها 

 پس مي توان نوشت  (X-M)و خالص صادرات مربوم به بشش خارجي  Cبه بشش 

GNP=C+I+G+(X-M) 

( بنا خنارج شن.ن از تولین. CCAايه )با حركت در ج ت عقربه های ساعت بر روی جرينان داينره وار ذخینره مصنر  سنرم

 را باقي يذاشته است كه بطور خيصه مي توان نوشت   (NNP)ناخالص ملي كسر يردي.ه و برای ما تولی. خالص ملي 

های ثابت در محاسبه تولی. ملي تن ا نباي. به ارزش بازاری تولی. اكتفا كنیم چرا كه در هنگا  تولی. سرمايه :1خالص مليتولید 

شون. و ارزش اين است يك  باي. از ارزش تولی. كسر يرددي مق.ار حاص  ها و تج یزات تولی. دچار است يك ميدستگاهمانن. 

                                                   
1 Net National Product (NNP) 
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 Capital Consumption)س م مصر  سرمايه ، (GNPاير از تولی. ناخالص ملي )يوين.ي لذا ، را تولی. خالص ملي مي

Allowance=CCPآي.ي دست ميهملي ب ( يا است يك را كم كنیم تولی. خالص 

 NNP=GNP-CCA 
           

 تجاری يا مالیات بر فروشهای غیرمستقیم اير مالیات: 1درآمد ملي (Indirect Buisiness Tax = IBT .را از تولی )

باي. به  یم تجاری يا مالیات بر فروشر مستقهای غیبردن به منطق مالیاتآي.ي برای پيكنیم، درآم. ملي ب.ست مي خالص ملي كسر

 :  تعريف درآم. ملي توجه كنیم

NI=NNP-IBT 

 

الز  اسنت توجنه كننیم درآمن.  يوينن.يدر اقتصاد را درآم. ملني منيسط صاحبان عوام  تولی. درآم. ب.ست آم.ه تو: درآمد ملي

ب نره خنالص بنه  (W). از دسنتمزد بنه كاركننان ملي در اين مرحله شام  نوع پرداخت به عوام  اساسي مي باش. كه عبارتنن

به كارآفرينان  مي باشن. ي غینر اينن منوارد  درامن.  CPو سود شركت ا   RI، اجاره به صاحبات مستغيت  INصاحبان سرمايه 

 را هم باي. ميحظه كردي بنابراين :  PRIصاحبان دارائي 

NI=W+IN+RI+CP+PRI 

 تفاوت درآمد ملي(NI) ليو تولید ناخالص م(GNP) :تولی. ناخالص ملي در است يك و مالیات بر  تفاوت درآم. ملي با

و شود واريز ميای است كه از صاحبان عوام  تولی. در قالب مالیات كسر و به حساب دولت مالیات بر فروش در واقر هزينهي فروش است

  ، كمتر از تولی. خالص ملي استيرودآنچه به جیب عوام  تولی. ميدر ن ايت 

 شوديحاص  مي درآم. سرانه ،درآم. ملي را بر تع.اد جمعیت يک كشور تقسیم نماين. اير: درآمد سرانه 

 ، درآمن. ششصني ب.سنت و بعنيوه ينک سنری عوامن  ديگنر كننیماير درآم. ملي را من ای ينک سنری عوامن  : 2درآمد شخصي

های مشتلف كنرده را تحت پوشش بیمه فردی مم ن است خود برای مثال،رس.ي د تما  درآم. ملي ب.ست اششاص نميآي.ي در اقتصامي

بنین اعضنای خنود هنا ها )سودهايي كنه شنركتی شركتسودهای توزير نش.ه برای مثال،شودي يا باش. و حق بیمه از درآم.ش كسر مي

هنم ها )نه مالیات بر فنروش( رس.ي يا مالیات بر سود شركتبششي از درآم. اششاص ب.ستشان نميشودي پس ان.( هم كم ميتقسیم ن رده

هنای انتقنالي ، تحت عنوان پرداخت.دهای كه دولت به افراد مييک سری موارد هم مانن. يارانهشودي موردی است كه از درآم. كسر مي

طنر   همچنان كه جريان درآم. ملي بنهلذا  شوديفرد برايش زحمتي متحم  نش.ه و به صورت بيعوض به او داده مي چه كهآنيعني 

بازار عوام  حركت مي كن. درآم. های كسب ش.ه و دريافت نش.ه را از آن كم مي كنیم ي اينن درآمن.ها شنام  سنود هنای 

مني باشنن. منورد اولني صنر   CPTو مالینات و بنر سنود شنركت ا  SSCبیمه تنامین اجتمناعي  UCPتوزير نش.ه شركت ا 

 سرمايه يذاری ش.ه و دو مورد اخیر ب.ست دولت مي رسن. ي

بنه عننوان درآمن.  TPجريان درآم. ملي به راه خود ادامه داده و پس از عبور از بنازار عوامن  همنراه بنا پرداخت نای انتقنالي 

 ب.ست خانوارها مي رس. پس مي توان نوشت  PIششصي 

PI=NI-UCP-SSC-CPT+TP 

                                                   
1 National Income 
2 Personal Income(PI) 
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 يآي.دست ميبه م. ششصيدرآ درام. ششصي افراد جمر شود مجموع جبری اين موارد يعني كسورات و اضافات اير با 

هنای اتوبنوس در كنن. كنه مشنابه ايسنتگاهی مالیاتي تعیین ميهادر جريان اقتصاد و تولی.، دولت ايستگاه: 1درآمد شخصيمالیات بر 

و  يرفتنهم. ملني را مالینات آاز در درص. 50ن.ي در برخي از كشورها تا ح.ود نمايهايي را اخذ ميمقاطر مششصي از فرآين. تولی.، مالیات

درآمن. ششصني افنراد مالینات  باشن. و از( منيPersonal Tax، مالیات بر درآم. ششصي )كنن.ي ايستگاه ديگرصر  رفاه اجتماعي مي

جريان درآم.ی ب.ست خانوارها مي رس. اما ان ا همه ان را نمي توانن. خنرج كننن. بل نه قسنمتي از آن بنه لذا   يشوديرفته مي

مني باشن. بنرای خنود آن نا  DPIداده مي شود باقیمان.ه آن كه درآم. قاب  تصنر  خنانوار PTدولت بابت مالیات ششصي 

 باقي مي مان. يعني  

DPI = PI-PT 

قاب  ششصي در آم.  اش ، نتیجهاير درآم. ششصي را من ای مالیات بر درآم. ششصي نماين.: 2قابل تصرفشخصي درآمد  

-ر آن دخ  و تصر  نماين.ي در چرخهتوانن. دی است كه افراد ميدرآم. ششصي قاب  تصر  معادل درآم. :است تصر 

آنگاه لذا ييرددميتر ی اقتصاد كام ي لذا چرخهشودان.از ميدرآم. ششصي قاب  تصر  يا مصر  و يا پس، ی اقتصاد

  مورد استفاده قرار دهن. Sيا پس ان.از  Cدرام. قاب  تصر  را خانوارها مي توانن. برای مشارخ مصرفي 

DPI=C+S 
پس ان.از به بازار مالي رفته و ن ايتا  به صورت وا  در اختیار شركت ا و يا دولت يذاشته مي شود مشنارج مصنرفي نینز ي ني از 

را تقاضا خواه. كرد و از اين طريق به جريان بازار محصول برخواه. يشنت در وسنط جرينان  GNPچ ار موردی است كه 

شش دولت اجنزاء مشتلفني از بشنش هنای خنانوار و بنگاه نا را مسنتقیما  بنه شن   مالینات دايره ای ما مي بینیم كه چگونه ب

ششصي از خانوارها و غیر مستقیم در ش   وا  از بازار های مالي به طر  خود منحنر  مني كننن. ديگنر درآمن.های بشنش 

شنركت ا مني باشنن. كنه بنرای خرين.  دولت شام  مالیات ای غیر مستقیم تجاری اعانه های تامین اجتماعي و مالیات ای بر سنود

( و نیز برای پرداخت ای انتقالي به خانوارهنا منورد اسنتفاده قنرار مني يینرد در  GNPهای دولت )ي ي از چ ار مشارج برای 

ن ايت به سه منورد مشنارج سنرمای ينذاری توجنه كنین. كنه اول سن م مصنر  سنرمايه  دو  وا  هنای سنرمايه ينذاری از 

 .سود توزير نش.ه شركت ا مي باش. بازارهای مالي و سو  

                                                   
1 Personal Income Tax(PIT) 
2 Disposible Personal Income(DPI) 
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 تولید ناخالص ملي و رفاه 

GNP  معیار، برای سنجش تولی. اقتصادی مي باش. و يک معیار برای سنجش رفاه جامعه كه برخورداری ك  ب.ست آم.ه

جود تولی. ملحوظ ش.ه مي باش. نیست ي با اين و GNPتوسط مرد  را منع س كرده و مبتني بر عواملي بیش از آنچه در 

اقتصادی بشش م مي از اين برخورداری كلي مي باش.ي بطور ك  وضر مرد  ب تر خواه. ش. اير كاالها و خ.مات بیشتری 

برای مصر  داشته باشن. ي اقتصادی كه حجم بزريتری از كاالها و خ.مات ن ائي در اختیار داشته باشن. راحت تر مي 

  توانن. مش   كمیابي اقتصادی را ح  كن. ي

ح.اق  سه جنبه ديگر از رفاه جامعه وجود دارد كه مي باي. مورد ميحظه قرار يیرد كیفیت زيست محیطي ،  GNPغیر از 

 زمان فراغت و جمعیت ي 

 كیفیت زیست محیطي  

ملحوظ نمي شود كیفیت زيست محیطي مي باش. تولی. بسیاری از  GNPيک جنبه از رفاه جامعه كه در ان.ازه يیری 

خ.مات سبب آوده ساختن هوا و آب ا مي شود و موجب مي يردد تا مردمي كه از اين محیط مي خواهن. استفاده  كاالها و

كنن. لذت ببرن. يا آن را مصر  كنن. بطور منفي تحت تاثیر واقر شون.ي از آنجا كه لذت ردن مرد  از محیط در بازار مورد 

ظاهر نمي يردد آنچه اي. ب.انیم  GNPشود ي ولذا ارزش آن در نیز ملحوظ مي  GNPمبادله قرار نمي يیردي در محاسه 

مي باش. به مف و  ايجاد آلوديي بیشتر در آب  GNPاين است كه تولی. بیشتر كاالها و خ.مات به مف و  سطح باالتری از 

 و هوا و بطور كلي محیط نیز مي باش. ي 
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 زمان فراغت  

ملحوظ نمي شود اير نیروی كار و كارفرمايان تصمیم بگیرن.  GNPحاسبه لذتي كه مرد  از فراغت خود مي برن. نیز در م

كاهش خواه. يافت ي در حالي كه اين لزوما   به مف و  كاهش  GNPكمتر كار كنن. و بیشتر فراغت داشته باشن. مق.ار 

 رفاه جامعه نمي باش. ي 

 جمعیت  

شان نمي ده. كه به هر ششص از افراد جامعه چه میزان از ك  تولی. در اقتصاد را ان.ازه يیری مي كن. ،آن نGNPاير چه 

ي ساني با هم باشن. اما جمعیت ي ي دو برابر جمعیت  GNPاين تولی. تعلق يرفته است ي فرض كنی. دو كشور دارای 

در  سرانه را GNPديگری باش. ي در اين صورت مش   است بگوئیم كه رفاه اين دو كشور ي سان است ي بنابراين ما اغلب 

سرانه به متوسط تولی. ناخالص ملي يفته مي شود كه در يک اقتصاد به هر ششصي تعلق مي يیرد ي  GNPنظر مي يیريم ي 

GNP  سرانه را از رابطه زير ب.ست مي آوريم ي 

 سرانه GNP  =GNPجمعیت/ 

 توزیع درآمدها

. و به اين معني نیست كه در واقر هر ششصي سرانه تن ا يک متوسط مق.ار را نشان مي ده GNPالبته باي. توجه داشت كه 

در اين اقتصاد آن را دريافت مي داردي برخي مرد  درآم. زيادی دارن. و برخي ديگر درآم. ان.كي در واقر اير اقتصاد 

سرانه  GNPداشته باش. رفاه جمعي اعضاء جامعه بطور نسبي پايین خواه. بود ي حتي اير  GNPيک توزير كامي نابرابر 

 نسبي باال باش. ي  طور

 

  ارزش بازاري

كاال و خ.مات استي يعني تما  در واقر حاص  جمر ارزش تولی. ، اين تولی. (GNPتولی. ناخالص ملي )در بحث 

و حاص  ضرب ها را با هم  ( ضرب شودq( اير در مق.ار آن كاال )p، قیمت هر يک )كاال و خ.مات داشته باشیم nاير 

 ي آي.دست ميبه مليتولی. ناخالص  ،جمر كنیم

GNP = p1 q1 + p2 q2 + …. +pn qn =  

 

 

، مبنای محاسبه ارزش بازاری كاالها بوده و ارزش بازاری هم GNP وجود دارد اين است كه در محاسبهای كه ن ته

 90خالص ملي را در سال بشواهیم تولی. نااير  برای مثال،كن.ي های جاری كاالها در آن سال ارتبام پی.ا ميقیمتبه 

-قیمت 91زار داشته استي برای سال چه ارزشي در با 90كااليي مانن. خودرو در سال  برای مثال،، باي. ببینیم محاسبه كنیم

بین قاي  ش.ن تفاوت ، جا موضوع م م در اينيیريمي اين قیمت ها همان ارزش جاری استي را در نظر مي 91های سال 

 ي است مي و واقعيتولی. ناخالص ملي اس

 GNP 1اسمي  :   

                                                   
1 . Nominal GNP 
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های به قیمت راي وقتي كه تولی. ناخالص ملي يوين.اسمي مي GNPرا  های جاریتولی. ناخالص ملي به قیمت

، با توجه به ل آمار تولی. ملي را داشته باشیمسا 10اير برای  برای مثال،آي.ي ی محاسبه كنیم يک اش ال بوجود ميجار

 ايي تولی. ، در نتیجه مقادير نكنیمهای جاری محاسبه ميلی. ناخالص ملي را بر اساس قیمتوكه در هر سال تاين

در سال  برای مثال،كه  به اين نتیجه رسی.توان ها را ن.اردي يعني نمي، ارزش مقايسه با ديگر سالناخالص ملي در هر سال

ناخالص ملي حاص  ضرب قیمت در مق.ار است و ي چرا كه تولی. ايمسطح تولی. باالتری داشته 81ه سال نسبت ب 82

 اين افزايش ناشي از افزايش میزان ، مششص نیست كهنسبت به سال قبلي اضافه ش.ه باش.اير ع.د آن در يک سال 

افزايش يافته  %30قیمت يک كاال در دو سال متوالي  برای مثال،اير ب.انیم كه ي است يا قیمت كاالو تولی. )مق.ار كاال( 

رسیم كه تولی. ميده. ، تازه به اين نتیجه درص. افزايش نشان مي 20دو سال تن ا  .ار تولی. ناخالص ملي همانولي مق

، ش تولی. ناخالص ملي در اين وضعیت، نشان دهن.ه افزايش سطح تولی. نیستكاهش داشته استي يعني همواره افزاي

ين مش لي است كه تمامي آمارهای اسمي )آمارهايي كه مبنای دي اشوها به نتايج درستي منت ي نمييونه مقايسهاين لذا

 آن ارزش جاری كاال باش.( در اقتصاد دارن. و قاب  اعتماد نیستن.ي 

ارزش ، واقعي GNPان.ي در ناخالص ملي واقعي را اب.اع كرده ، مف و  تولی.برای ح  مش   يفته ش.ه در باال

كنن.ي يعني يک سال را به عنوان مبنا در نظر محاسبه مي "قیمت سال پايه" ه نا را بر مبنای يک قیمت ثابت ب تولی. ملي

كنیمي در نتیجه وقتي كه بین دو سال متوالي همان قیمت سال پايه محاسبه ميبا يیريم و قیمت كاالها را در هر سال مي

 داردي را ايسه ارزش مقاسبه مح اين توان اين افزايش را به تولی. نسبت داد ومي، افزايش نشان ده.  pqحاص  ضرب 

 

 

 1شاخص قیمت (PI: )  

 كه در يکبا توجه به ايندر عم  ولي ، يیرن.مي نظر دراست كه برای تولی. ناخالص واقعي  موارد فوق مف ومي

تک تک كاالها برای مششص نمودن تولی. ناخالص ملي كار سشتي استي اقتصاد انواع مشتلفي كاال داريم، محاسبه 

ا در واقر شاخصي است كه رش. هكنن.ي شاخص قیمتشاخص قیمت را تعريف مياين مش   مف ومي به نا  برای رفر 

ها و محاسبه مشتلفي برای نشان دادن رش. قیمت هایده.ي از روشهای مشتلف نشان ميها را در طول سالقیمت

 كنن.:استفاده مي شاخص قیمت

 ا بر تولی. ملي واقعي تقسیم كنیم:ساده ترين روش اين است كه تولی. ملي اسمي ر (1)

 

 

 

 

 

                                                   
1 . Price Index  
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 ثابت است:  qشودي در اين روش مق.ار  شور ما هم از اين روش استفاده ميدر كالسپیرز :  شاخص (2)

 

 

  كاال مربوم به نوع jسال مورد نظر و ان.يس  i، ان.يس ی سال پايهدهن.ه در اين فرمول ان.يس صفر نشان 

در سال آن كاال و قیمت پايه  را محاسبه كنیم  1385كاال در سال  يک یم شاخص قیمتاير بشواه برای مثال،ي باش.مي

 :به شرز زير عم  مي كنیمباش.  1380

 

 تر يیرن. و كار محاسبه را راحتدر روش السپیرز مق.ار را در هر دوسال )سال پايه و سال مورد نظر( ي ي مي

ی شاخص ا بسته به نوع ه.في كه از محاسبهآورن. و سب.ی از كاال ره نميما  كاالها را در اين محاسبت معموال   كنن.يمي

 ، سب.ی از كاالهای مصرفي را انتشابه.  بیشتر متوجه مصر  كنن.ه باش.اير  برای مثال،يیرن.ي قیمت دارن. در نظر مي

لم كاال را كه بیشتر مورد ق 390تع.اد  1شاخص كاالی مصرفي ر ايران بانک مركزی برای محاسبهد برای مثال،كنن.ي مي

در نظر های سال پايه را كن.ي برای اين كاالها قیمتمصر  است انتشاب كرده و روزانه نرخ اين كاالها را از بازار ثبت مي

ي لذا در شودكااليي كمتر و كااليي بیشتر مصر  مي برای مثال،يیردي مق.ار در اينجا كارش وزن دادن به قیمت استي مي

-درسبه كه  تر شود وزن بیشتری داده شودي درست مانن. مع.ل به كااليي كه بیشتر مصر  مي اين شاخص باي.ی محاسبه

  دهیمي ميهای رياضي و فیزيک كه اهمیت بیشتری دارن. ضريب بیشتری نسبت به دروس غیر م م 

را در سال پايه با سال مورد روش السپیرز است با اين تفاوت كه مق.ار روش شاخص پاشه همانن. فرمول : پاشه شاخص (3)

تصاد دارد كه آيا در ي البته اين روش بستگي به نوع اقيیرن.در نظر مييیرن. يعني قیمت واقعي همان سال را نظر متفاوت مي

 شود:اين حالت از روش پاشه استفاده ميدر  ؟ ها متفاوت استهر سال قیمت

 

 :میز داريم برای مثال،زنیمي فرض كنیم كه تن ا يک كاال يمف و  شاخص قیمت كاال ، مثالي مبرای روشن ش.ن  

 سال قیمت میز

50 1381 

80 1382 

... ... 

... .... 

... .... 

300 1389 

340 1390 

 را سال پايه بگیريم  1382اير سال 
                                                   

1 Consumer Price Index)CPI( 

 سال پایه
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و  q ) شودميبه محاس تن ا از فرمول  شاخص قیمت كاال در اين اقتصاد چون يک كاال بیشتر ن.اريم

Σ :مربوم به زماني است كه چن. نوع كاال داريم 

 شاخص قیمت كاال در سال 1381 :                      

 شاخص قیمت كاال در سال پايه )1382( : 

{ص. استبرای سال پايه همواره شاخص برابر  }  

…………………………. 

   شاخص  قیمت كاال در سال 1389 :                    

  شاخص قیمت كاال در سال 1390 :                    

هستن.ي اير  100ی اع.اد ب.ست آم.ه بر پايه يدر هر سال است )نه قیمت خود میز(اع.اد ب.ست آم.ه شاخص قیمت میز 

شاخص  شون.ي درآي. و قاب  مقايسه ميب.ست مي 100ر اساس ها بتما  قیمت اين كار را ب نیم،برای ديگر كاالها هم 

 100ب. كاال داريم و يک ع.د بر پايه ، تن ا اين تفاوت را دارد كه بجای يک كاال يک سافت.قیمت كلي هم همین اتفاق مي

 آي.يب.ست ميبرای مع.ل قیمت همه كاالهای موجود در سب. 

، تولی. واقعي كنیم 100سمي را بر شاخص قیمت تقسیم و ضرب در اير تولی. ا خاصیت شاخص قیمت اين است كه 

ستوني از اع.اد به نا  شاخص ي يعني اير معیاری داشته باشیم و در آخر محاسبات به آي.آي. و اين خیلي ب ار ميميب.ست 

-ياين دو ع.د برای هر سال ماز راحتي ه، تولی. واقعي هر سال را باسمي هر سال را نیز داشته باشیم و تولی.ها برسیم قیمت

های توان بر مبنای آن رش. اقتصاد را با مقايسه مقادير هر سال با سالدي تولی. واقعي معیاری است كه ميتوان محاسبه نمو

رش. واقعي اقتصاد )كه همان رش.  ده. ي اوال   ميتولی. واقعي دو كار برای ما انجامق.ار رش. دست آوردي هقب  و بع. آن ب

 آي.ي والي میزان نرخ تور  نیز ب.ست مي، ثانیا با مقايسه دو سال متده.ميتولی. است( را به ما نشان عي واق

 به شرز زير دارن.:اطيعاتي برای سه سال تولی. كرده ،  ين.  و پارچه كه: اقتصادی دو كااليي  تکلیف در منزل

 سال پارچه گندم

iq iP iq iP 

20 4 10 5 1381 

24 6 12 8 1382 

24 8 14 12 1383 

 

 

 زير را محاسبه كنی.: ، مواردبگیريم  1382اير سال پايه را 

 تولی. ملي اسمي هر سال -1

 تولی. ملي واقعي هر سال -2

 های هر سالشاخص قیمت -3

 نرخ تور  هر سال -4

 نرخ رش. واقعي تولی. هر سال -5

 سال پایه
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 :پاسخ

 در هر سال : )جاری( تولی. ملي اسمي -1

 

 

 

 هر سال :تولی. ملي واقعي  -2

تولی. ملي واقعي باي. قیمت در هر سال را همان قیمت سال پايه قرار  ايم، برای محاسبهفرض كرده 1382چون سال پايه را 

 دهیم:

GNP(R) = Σ Pi Q0 

GNP(R) (1381)  = Σ Pi Q0 =  

GNP(R) (1382)  = Σ Pi Q0 =  

GNP(R) (1383)  = Σ Pi Q0 =  

 شاخص قیمت برای هرسال : -3

 

 

 

 

ال را از شاخص سال قب  كسر ي پس برای هر سال كافي است كه شاخص كاهاستهمان نرخ رش. شاخص قیمتنرخ تور   -4

 :م تا نرخ رش. تور  را ب.ست آوريمو به مق.ار سال قب  تقسیم و در ص. ضرب كنی

 

 

 

 نرخ رش. واقعي تولی. هر سال: -5
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1381- 1382 : (240 – 200) / 200 * 100 = %20 

1382 – 1383 : (256-240)/240 * 100 = %6.7 
 

 

 هاي رشد اسمي و واقعي:ارتباط نرخ 

 ارتبام تقريبي نرخ های رش. ب.ين يونه است كه :

 اسمي تولی. رش. نرخ =  هاقیمت رش. نرخ + واقعي تولی. رش. نرخ

توان ان.، ميدرص. رش. كرده15ها نیز رص. رش. كرده و همزمان قیمتد 20اسمي  اير ب.انیم كه تولی. برای مثال،

-درص. رش. كرده ولي قیمت 20درص. رش. داشته استي يا تولی. اسمي  5حساب كرد كه تولی. واقعي تن ا انگشتي سر

را اخص كاال شاير بشواهیم كاهش داشته استي در مثال باال  درص. 4ان.، پس تولی. واقعي داشتهرش.  درص. 24ها هم 

 :محاسبه كنیماز راه السپیرز 

 
 

 

100) * 0Q0/ P 0Q1P ( j0Q j0PΣ j0Q ijPΣ سال 

0.65 * 100 = 65   
i=1381 

1 * 100 = 100   
i=1382 

1.4 * 100 = 140   i=1383 

 

از راه ساده  وش شاخص كاال كه در پاسخ به قسمت سو  پرس، نتايج ب.ست آم.ه با محاسبات بینیمهمانطوركه مي

واقر  آي.ي در روش ساده دربا روش ساده ب.ست نميالبته در روش السپیرز يک ع.د مشابه ب.ست آورديم مشابه استي 

است كه  GNPی .، شاخص تع.ي  كنن.هآيدر ص. ب.ست مي چیزی كه از تقسیم تولی. اسمي به تولی. واقعي ضرب

 همان نیستي رود ويرنه دقیقا بجای شاخص قیمت ب ار مي

ها هزار كاال و خ.مات ين معنا ن.اريمي دهتولی. واقعي را به ا رود كه ما دقیقا روش السپیرز به اين دلی  ب ار مي

بر است، های پايه و سال جاری را ب.ست آوريم كاری بسیار زمانها قیمتداريم كه اير بشواهیم برای تک تک آن

ي كنن.نمياستفاده برای محاسبه شاخص كاال  از اين روشته و در عم  هیچگاه  آموزشي داشی صرفا  مثال زده ش.ه جنبه

را به عنوان سب. شودي برای اين كار تع.ادی از كاالها ست آوردن تولی. واقعي استفاده مياز شاخص السپیرز برای ب.

ای اين سب. كاال ب.ست ا بر مبنها را برای اين كاالها روزانه رص. كرده و شاخص كلي كاال ركاال مششص و قیمت

قلم كاال را به عنوان سب. كاالی مصرفي مششص نموده و شاخص كاال  390ما بانک مركزی تع.اد  در كشورآورن.ي مي

در يک سال اير تولی.  يكن.، شاخص را محاسبه ميقلم كاال ب.ست آورده و در بشش مصر  390را بر مبنای همین 

 ود:شيمراحتي از رابطه زير تولی. واقعي محاسبه ه، باشیمو شاخص قیمت كاالها را داشته باسمي 

 سال پایه
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 شوديتولی. واقعي استفاده ميدر عم  از اين روش برای محاسبه  معموال 

 هاي محاسبه یا برآورد تولید ملي اسمي روش

 سه روش كلي برای اين محاسبه وجود دارد:

 :كنن.مييگر جمر در اين روش چ ار دسته مشارج تولی. را با ي . - روش مخارج (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اين ترتیب كه شون.ي در اين روش برخي  روش قبلي، درآم.ها با ي .يگر جمر زده مي -روش درآمدها  (2

درآم.های صاحبان عوام  تولی. )نیروی كار، زمین، سرمايه و كارآفرين( كه عبارتن. از: درآم. دستمزد يا حقوق، درآم. 

 تا درآم. ملي ب.ست آي.ي  ، با ي .يگر جمر مي شون.كارآفرين ، درآم. ب ره و درآم.اجاره

-مي؟ اير ي ي را داشته باشیم چگونه ديگری را ب.ست م. ملي با تولی. ناخالص ملي چیستتفاوت درآ:  مهمپرسش 

 آوريم؟

و اير  آي.يتولی. خالص ملي ب.ست م ،جمر كنیممالیات غیر مستقیم تجاری  يامالیات بر فروش با اير درآم. ملي را 

 :يرددميتولی. خالص ملي را با است يك جمر كنیم تولی. ناخالص ملي حاص  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مخارج مصرف بخش 

خصوصی )بخش 

 خانوار(

مخارج دولت  )بخش 

 دولت(

خالص مخارج بخش 

 خارجی )بخش خارجی(

گذاری بخش خصوصی مخارج سرمایه

 )بخش بنگاه(

 سهم مصرف سرمایهاستهالک یا 

(Capital Consumer Allowance       ) 

 مالیات غیر مستقیم تجاری

 یا مالیات بر فروش

(Indirect Buisness Tax  )      

 درآمد ملی

(National Income       ) 
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 كنن. :های مشتلف را با ي .يگر جمر ميهای افزوده بششدر اين روش ارزش -ها روش جمع ارزش افزوده (3

 

 خدمات بخش يافزوده ارزش + شاورزيك بخش يافزوده ارزش + صنعت بخش يافزوده ارزش = (GNP)اسمي ملي تولید

 

ي در واقر اير ارزش افزوده را است ارزش فروش من ای ارزش خري. پیش از اين يفته ش. ارزش افزوده همان

 ي ايمدست آوردهرا به مالیات و است يك عيوهبه درآم. مليمحاسبه كنیم درست مانن. اين است كه تما  

 هر سه ي ي استي شود و نتیجهها استفاده مياز هر سه اين روش

 تولید جاري  

تولی. ناخالص ملي همچنین مقیاس ان.ازه يیری تولی. جاری مي باش. ي اين ب.ان معني است كه ارزش همه كاالها و 

( در نظر يرفته نمي شود در واقر برخي از GNPخ.مات ن ايي مبادله ش.ه در بازار در يک دوره مششص لزوما   در )

( خارج هستن. ي برای مثال اير اتومبیلي كه سه سال GNPر كه مستلز  تولی. جاری نمي باشن. از حیطه شمول )مبادالت بازا

 1367( مربوم به سال GNPمورد معامله قرار يیرد چون ارزش اين اتومبی  در ) 1370از عمر آن يذشته است در سال 

نیز مج.دا در نظر يرفته شود موجب  1370نانچه در سال )يعني زماني كه اين كاال تولی. ش.ه است( محاسبه ش.ه است، چ

احتساب مضاعف خواه. بود ي يعني ارزش آن دو بر محاسبه مي شود و اين صحیح نمي باش. ي باي. توجه داشت كه حتي 

آن  به عنوان يک كاالی ن ائي بفروش نرفته باش. با اين وجود ارزش 1367اير كاالی فوق در سال تولی. آن يعني در سال 

 منظور ش.ه است ي  1367تا يک مرحله ق  از فروش ن ائي در محاسبه در سال 

 منظور نمي شود  GNPآنچه در محاسبه

منظور نمي شود نیز   GNPچه چیزهايي را شام  مي شود الز  است با آنچه در محاسه  GNPاكنون متوجه ش.يم كه 

 تولی. ناخالص ملي حذ  مي يردن. آورده ش.ه است ي  آشنا شويم ي در زير سه دسته از فعالیت ائي كه از محاسه

  : ازاري حذف شده شامل بالف( معامالت 

 معامله دارايی ای مستعم  -1

 عامله كاالهای واسطه ای --2

 معامله دارايي های مالي موجود مانن. اوراق قرضه و س ا  -3

 : معامالت بازاري و تولیدات اقتصادي حذف شده شاملب( 

 .ر غیر قانوني مواد مش -ا

 قمار بازی  -2

 فحشاء  -3

 ج( تولیدات اقتصادي حذف شده 

 تعمیرات خانه  -1

 كارهای انجا  ش.ه در منزل  -2
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 (GDP) 1تولید ناخالص داخلي

تولی. ناخالص داخلي معیار ديگری برای ان.ازه يیری تولی.ات يک كشور است ي  تفاوت اين معیار با تولی. ناخالص ملي 

حاكم است ي به اين معني كه ارزش تولی.ات  ش رون.ان يک كشور  مورد  2اص  ملیّت GNPكه در معیار   در آن است

سنجش قرار مي يیرد ، خواه اين تولی.ات در داخ  سرزمین  آن كشور  ايجاد ش.ه باش. و خواه در خارج از سرزمین  

لی.ات درداخ  يک سرزمین برآورد مي شود ، حاكم است ي يعني ارزش تو 3اص  سرزمیني GDPاصليي در حالي كه در  

خواه آن تولی.ات به دست ش رون.ان آن كشور ايجاد ش.ه باش. و خواه به دست افراد و شركت های خارجي مستقر در آن 

 سرزمین ي 

وجود ن.ارد ي دلی  مطلب آن است كه تقريبا  GDPو  GNPبرای برخي كشورها مانن. امري ا تفاوت چن.اني در ارقا  

عادل حضور عوام  تولی. و بنگاه ای خارجي در داخ  سرزمین آمري ا ، شركت ها و عوام  تولی. آمري ايي نیز در م

خارج از اين كشور حضور دارن. ي لی ن برای برخي ديگر از كشورها مانن. كشورهای شرق آسیا ، كه شركت های 

ی. در اين كشورها توسط اين شركت های خارجي به چن.ملیتي در آن كشورها حضور بسیار چشم يیری دارن. و عم.ه تول

مقايسه ارقا    4عمل رد رش. باالتری را برای اقتصاد نشان مي ده. ي GDPانجا  مي رس. تفاوت اين دو رقم زياد بوده و 

GNP  وGDP  مي توان. نشان ده. كه چه میزان درآم. در كشور ايجاد ش.ه و چه میزان درآم. به ش رون.ان كشور تعلق 

 يرفته است ي 

  

 بیکاري 

ادی دارن.ي تعريف بی اری عبارت ي، دو مش   بزرگ اقتصادی هستن. كه بر اقتصاد جوامر تأثیر زبی اری و تور  

 است از :

مي  كارآفرینو یا بیکاري  زمین، بیکاري سرمایه، بیکاري نیروي كاربیکاري عوامل تولید شامل بیکاري "

 "باشد.

ينذارد و از طرفني بی ناری افنراد امعه تأثیر منفي بر جای ميكه با انسان سر و كار دارد و در جی  اينبی اری نیروی كار به دل

نشن.ه اسنت، هنای اقتصناد اسنتفاده ظرفینتده. كه از شود يا به عبارت ديگر نشان ميعوام  تولی. منجر ميديگر اری به بی 

وضوع است كنه ننرخ ها مقابله با اين مي ي از اه.ا  م م دولت شوديباش. و به آن توجه زيادی ميدارای اهمیت بیشتری مي

بطور خاص مي خواهیم ماهیت و عل  بی اری نینروی كنار را بنه  ها منجر يردديتوان. به ساقط كردن دولتباالی آن حتي مي

ج نت عامن   از درآمن. ملني را دريافنت مني كنن. و از اينن %75سه دلی  بررسي كنیم نشست اين كه نیروی كار در حن.ود 

روی اوسنت و تفناوت  زينادی شنود فشنار رواننيوقتي كسي بی نار منيم مي در ياری رسان.ن به تولیذ ملي است دو  اين ه 

                                                   
1 . Gross Domestic Product 
2 . national principle 
3 . territorial principle 

 کرد .  GNPرا جایگزین   GDPبخش آماری سازمان ملل  رسماً معیار  1993. در سال  4
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ي از قن.رت خرين. خنود را از كن. و افنراد بششنچه فشار زيادی بر جامعه ايجاد ميي تور  ايرو تور  در همین جاستبی اری 

شنود كنه ها وارد منيا  ق.رت خري. خود را از دست داده و فشار رواني زيادی بر آن، ولي در بی اری افراد تمدهن.دست مي

ای خانواديي و افنزايش آمنار هز نظر اجتماعي از بین رفتن بنیاني ازيادی منجر يردد و سیاسي توان. به مش يت اجتماعيمي

من.اران م نم ها رأی دهنن.، لنذا بنرای سیاسنتلتن. كه باي. به دوهايي هستسیاسي همین كه افراد بی ار همان و از نظرطيق 

بنرای بسنیاری از منرد   وضنعیت سنو  اينن كنه  ها را برای خنود كسنب نماينن.ي است كه اين آمار را كاهش داده و رأی آن

نیروی كار عموما بیانگر يک عيمت از وضعیت سيمتي ك  اقتصاد است يدر يک اقتصاد ب. مرد  رو به بیار شن.ن مني رونن. 

 ر خيل يک اقتصاد خوب بر ع س ي و د

 :شودنیروی كار به چه كساني يفته مي اما

 "توانند و مي خواهند كار كنند.نیروي كار، تمام كساني هستند كه مي"

واهن. نیروی خبته به صورت قراردادی وقتي كه ميي النیست اين يک تعريف اقتصادی است و تعريف آماری

س اير بشواهیم پ يهستن.سالگي  65تا  16بین  برای مثال، كار ینیه كساني كه در سنيوين. كلكار را تعريف كنن. مي

 تر كنیم:تعريف را كام 

 "خواهند كار كنند.توانند و ميكساني كه در سنین كار هستند و ميتمام  "نیروي كار :  

در منزل يا كاری كه  منظور از كار در اين تعريف كاری است كه در نظا  بازار اتفاق مي افت. و لذا كار

در كشور ما ، بسیاری از اير اين تعريف را بپذيريم، داوطلبانه ب.ون انتظار دريافت مزد مي شود را شام  نمي شود ي 

به ه ك زنانيي يعني محسوب نمي شون.بششي از نیروی كار  ،زنان كه خانه دار هستن. و عمي در منزل كار مي كنن. 

كنن.ي لذا اين يونه افراد جزو نیروی كار مي توانن.ولي نمي مي خواهن.خواهن. يا نمي توانن. وليميدالي  فرهنگي 

ي ديگر كشورها مم ن كن.ر همین تعريف اختي  پی.ا ميشون.ي پس كشور ما با ساير كشورها در محسوب نميكا

 ان شاغ  را جزو نیروی كارولي در كشور ما تن ا زن است كه تما  زنان در سن كار را جزو نیروی كار محسوب كنن.

نن. ولي شغ  مناسب تواخواهن. و هم ميم ميزنان بی ار )كساني كه ه مم ن استي در حالي كه كنن.محسوب مي

 ي هم داشته باشیم( كنن.پی.ا نمي

و اصنطح اكي  ،فصنلي  ، ي ادواریوجنود داردبی ناری ي همچننین چ نار ننوع بی اری مي توانن. ارادی ينا غینر ارادی باشن. 

سپس معیار رسمي بی اری و رخ بی اری را بیان مي كننیم و ن ايتنا ي در اينجا ابت.ا انواع بی اری توضیح داده ش.ه و ساختاری 

 هزينه های بی اری را بحث مي كنیم ي

 ماهیت بیکاري 

  منجنا از مینان عوابی اری شرايطي ايت كه در ان برخي عوام  تولی. كاالها و خ.مات مورد استفاده قنرار نمني يینرد در اين

تولی. ما نیروی كار را منظور نظر داريم نیروی كاری كه  مي خواه.  و مي توان. كار كنن. و بننابراين كنس كنه نشواهن. و ينا 

 قادر نباش. جزء نیروی كار محسوب نمي شود ي

 بیکاري ارادي و غیر ارادي  

ی خود را انتشاب ن ن. بر اينن انتظنار كنه مشناغ  ب تنری بی اری ارادی هنگامي بوجود مي اي. كه فرد شغ  قاب  دستیابي برا

 را پی.ا كن. ي
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بی اری غیر ارادی ان بی اری است كه نیروی كار مي خواه. و مي توان. اين كار را كن. اما قنادر بنه ينافتن شنغ  نمني باشن. 

ک م نن.س بنا م نارت سنطح بناال البته ح. و مرز ظريفي میان بی اری ارادی و غیر ارادی وجود دارد برای مثال تصور كنی. ي

مشغول كار شود ولني او از پنذيرش اينن شنغ  اجتنناب مني ورزد و اينن  همم ن است بتوان. به عنوان يک فروشن.ه فروشگا

يک بی اری ارادی محسوب مي شود اما اير او اين شغ  را مني پنذيرفت در ان صنورت م نارت و تشصنص او از مینان مني 

  رفت و پ.ي.ه بی اری رخ مي داد

بی اری پن ان هنگامي رخ مي ده. كه نیروی كار در تولی. كاالها و خ.مات مشغول مني بناش امنا از تنوان و قنوه او اسنتفاده 

 نمي شود كه در اص  اين نوع بی اری با بی اری غیر ارادی تفاوتي نشواه. داشت ي

 

است به ي ني از چ نار صنورت ادواری ، بطور كلي بی اری چه ارادی باش. و چه غیر ارادی مم ن  :انواع بیکاري -الف 

 فصلي ، اصطح اكي و يا ساختاری باش. ي 

منظم و يا فصلي رخ مي ده. را كاهش ای در فعالیت ای تجاری ايجاد مي كن. ي  نسبتا  بی اری فصلي : فصليبیکاري 

مانن. بی اری آن است ي  بی اری فصلي شبیه بی اری ادواری است ي با يک تفاوت م م و آن منظم و قاب  پیبش بیني بودن

 يآي. و ناشي از طبیعت كار استني كه در اثر تغییر فص  بوجود ميكشاورزان يا كاريران ساختما

ری را دست و پا كنن. و در كنن. تا شغ  ديگشود كه شغ  قبلي را رها ميه ميبه بی اری افرادی يفت: اصطکاكيبیکاري 

ي اين بی اری كام  نبودن و شفا  نبودن اطيعات بازار كار استي ب.ين معنا شون.ي علت اصلفاصله بین دو شغ  بی ار مي

، ت خود را به همین نحو اعي  كنن.و نیروی كار هم اطيعا تشان را كام  و شفا  اعي  نمودهاطيعا اير كارفرمايانكه 

 رودي ريي از اين نوع بی اری از بین ميبشش بز

كاهش ای غیر منظمي كه در فعالیت رخ مي ده. ايجاد مي كن. ي اقتصادها معموال با  بی اری ادواری را : ادواريبیکاري 

اين وضعیت روبرو مي شون. و در خيل اين كاهش ا تولی. ملي به دلی  افت مشارج انجا  ش.ه برای تولی. ملي افت كن. و 

متری را نیز به تولی. مشغول كرده چون در آن صورت شركت ای تولی.ی كاالی كمتری مي خواهن. تولی. كنن. كاريران ك

 Buisness)يا دور تجاری ، اصطيحي به نا  ادوار تجاری داریدر اقتصاد سرمايهو بششي از نیروی كار بی ار خواه. ش. 

Cycle )ن چرخه يک ي ايقرار دارن. ب.ين معني كه اقتصادها ياهي در مسیر رونق و ياهي در مسیر ركود يوجود دارد

 :آي.وجود ميه، اوج بحران برس.ترين نقطه خود ميست، زماني كه اقتصاد به پايینمنحني سینوسي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید ملی

 زمان

 اقتصاد ادوار تجاری 

 شرایط بحران
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 البته ش   نمودار اقتصاد الزاما سینوسي نبوده و مم ن است كه اش ال مشتلفي داشته باش.ي تما  اقتصادهای 

-اما هیچآن ص.ها نظريه داده ش.ه استي ان. و در بحث عام  ايجاد هی ركود را تجربه كردداری اين چرخهسرمايه

 وقت 

ي در ی آن را بگیريمجلو توانیمافت. ولي نمياتفاق ميدانیم ترل كنن. درست مانن. زلزله كه ميان. آن را كننتوانسته

ري.اری وجود ن.ارد، يیرن. از آنجا كه برای محصوالت تولی. ش.ه خكه اقتصادها در شرايط ركود قرار ميزماني 

 ها را كاهش دهن.ي كار خود را اخراج كرده تا هزينه ها نیرویبنگاه

بعضي از  در برای مثال،آي.ي آوری بوجود مياست كه با تغییر ساختار تولی. و فنبی اری  نوعي از: ساختاريبیکاري 

ها  اری، افزايش م ارتبی ي راه مقابله با اينبی اری بسیاری از كاريران ش.ه استهای تولی. م انیزه موجب ها خطكارخانه

های ديگر مجموعه ای است تا بتوان افراد را در بششهای فني و حرفه متشصص نمودن افراد با كمک آموزش و

 ب اريیری نمودي 

های مشتلف در ايجاد تولی. ملي ارد كه در واقر به تغییر س م بششبحث ديگری هم در اقتصاد وجود د

ز تولی. ملي را برع .ه داشته است و با صنعتي ش.ن ای ابشش كشاورزی س م عم.ه ي در تمامي كشورها ابت.ايرددميبر

ها آوریي با پیشرفت فنه است، س م بشش كشاورزی كمرنگ ش.ه و س م بشش صنعتي افزايش يافتجوامر رفته رفته

لي را به خود اختصاص ، س م بشش خ.مات افزايش يافته و بشش بزريي از تولی. مو پیشرفتههای نوين آوریويژه فنهب

بشش خ.مات  بطور  ودر آمري ا بشش كشاورزی تن ا يک درص.، بشش صنعتي نوزده دزص.  برای مثال،داده استي 

 ديدرص. تولی. ملي را بر ع .ه دار باور ن ردني هشتاد

 آي.يدست ميكنیم نرخ بی اری به بر نیروی كار تقسیمرا تع.اد بی اران اير  :نرخ بیکاري -ب 

 

 بیکاري نرخ = بیکاران( تعداد / كار نیروي یا فعال جمعیت ) * 010

 

در حالي كه بی اری اقتصادی بر اساس ظرفیت كار  يتعريف آماری و اقتصادی نرخ بی اری با ي .يگر متفاوت است:  نکته

اني كار مي باش. ساعت درروز تعريف مي شود ، بی اری از نظر آمارهای رسمي بر اساس تعريف سازمان ج  8افراد يعني 

 كه افراد با يک ساعت كار در هفته را شاغ  و نه بی ار محسوب مي كن. ي
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 نرخ مشاركت نیروي كار

برای درك اين مف و  الز  است توجه در كنار نرخ بی اری نرخ مشاركت نیروی كار هم در اقتصاد اهمیت زيادی دارد ي 

مي توانن. كار كنن. يا شاغ  يا بی ار هستن. ي اما تع.اد جمعیت  جمعیت فعال يا همان جمعیتي كه مي خواهن. وكنیم كه 

فعال با جمعیت در سن كار لزوم  تطبیق ن.اشته و مي توان. از آن كمتر باش. ي به عبارت ديگر بششي از جمعیتي كه مي 

اين كه جويای كار توانن. كار كنن. مم ن است جويای كار نباشن. و لذا نه شاغ  محسوب مي شون. و نه بی ار ي دلی  

نیستن. متفاوت است ي برخي مانن. زنان خانه در ايران ترجیح مي دهن. به وظايف همسر داری و مادری در منزل بپردازن. ي 

اما برخي نیز به اين دلی  جويای كار نیستن. كه از يافتن كار ناامی. ش.ه ان. ي هر چه اين تع.اد بیشتر باش. حاكي از وضعیت 

ي برای سنجش اين وضعیت از نرخ مشاركت استفاده مي كنن. كه درص. جمعیت فعال  ر در يک كشور است ب.تر اوضاع كا

 را نسبت به جمعیت در سن كار محاسبه مي كن. ي 

 

 تورم

 تعریف تورم 

 "ها را تورم گویند.ي سطح عمومي قیمترویهافزایش مداوم و بي"

يک بار با افزايش  برای ها در يک زمان و، يعني بین افزايش قیمتم.او افزايش شود در اين تعريف وقتي كه يفته مي

 پرداخت يارانه به انرژی، درهای دولت به دلی  تغییر سیاست برای مثال،مم ن است  ان.يها تفاوت قاي  ش.هم.او  قیمت

شودي اير اين ها ميمتی قیبارهدولت تصمیم بگیرد بنزين را به نرخ دو برابر عرضه نماي.ي اين موضوع باعث ج ش يک

قر با تعريف فوق اين يک تور  ها افزايش ياب. در واها منتق  شود و سطح عمومي قیمتعمومي قیمتج ش به سطح 

از افت.ي ها در اقتصاد اتفاق ميها است و بیشتر اين حالتشود منظور افزايش م.او  قیمتمي يادتور  از وقتي كه  اما، است

 :كه باي. مورد توجه قرار يیرد شودبرداشت ميمتفاوت  مف و عريف تور  دو در ترويه ی بيكلمه

 ي.كنها به يک میزان تغییر پی.ا نميی قیمتكه همه: يعني اينهاافزايش متفاوت قیمت (1

 باش.يمي هاتناسب با افزايش درآم.ها بيها: افزايش قیمتعمومي قیمتافزايش سطح  (2

ها و تما  زايش پی.ا كنن.، )يعني به طور مثال تما  قیمتها افیزان و متناسب با درآم.ا به يک مهاير قیمت: تورم محض

مث  در شرايط خاصي  افت. مگر نمي اتفاق ، اين حالت در اقتصاد را تور  محض يوين.ي كه معموال  ها دو برابر شون.(درآم.

عوض ش.ه  لذا تعريف پول ياز پول ملي بردارديیرد چن. صفر را شود يا دولتي تصمیم ميوقتي كه تعريف پول عوض مي

-تور  مش   خاصي ايجاد نمي از ن حالتو در واقر يک تغییر اسمي استي اي كنن.ها تغییر ميو به يک نسبت تمامي پول

 كن.ي

و  اير فرض كنیم دو نوع كاالی ين. ي باش.ها ميها در واقر مع.ل قیمتمنظور از سطح عمومي قیمتها: معدل قیمت

درص.ی  20يا يک تور  افزايش يافته است درص.  20ها شود كه مع.ل قیمتپارچه در اقتصاد داشته باشیم و يفته مي

در ي ان.افزايش قیمت داشته ، برخي كاالها بیشتر و برخي كمتران.درص. افزايش قیمت ن.اشته 20 تما  كاالها ، لزوما  داريم
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در اقتصاد چنین اتفاقي  . و معموال يش قیمت داشته باشافزادرص.  30چه درص. و پار 10اين حالت مم ن است كه ين.  

 توضیح داده خواه. ش.ي  كن. كه بع.ا اين ن ته مش يتي را ايجاد مييک مع.ل استي پس منظور از نرخ تور  ي افت. مي

ه لحاظ ق.رت خري. يف تور  اين است كه افراد مشتلف، بمنظور از ذكر اين ن ته در تعربي تناسب با درآمدها: 

ي يعني برخي با افزايش پی.ا كنن. ي برخي مم ن است وضر ب تری و برخي ديگر وضر ب.تریهای متفاوتي دارن.موقعیت

هايي هستن. با افزايش برخي كه دارای دارايي برای مثال،شون.ي مواجه ميواقعي برخي نیز با كاهش درآم. و  واقعي درآم.

نه تن ا  هستن.. و مستأجر نخانه ن.ار برای مثال، هستن. كه فاق. دارايي  برخيشود و افزوده مي ناهايشداراييارزش ر  به تو

در دوران تورمي فاصله او با خانه دار ش.ن روز به روز بیشتر مي شود و ه ، بل قیمت پی.ا كن. ن.ارد كه افزايش داراييِ

  شوديايجاد ميبیشتری   طبقاتي ش ا باال رفته ومس ن مانن. اجاره نیز  او  جاری هایهزينه

 عوارض تورم 

 ها عبارتن. از:تور  دارای عوراض مشتلفي است كه اهم آن

 :  (شکاف طبقاتياثرات توزیعي )ایجاد  (1

شودي در اين حالت اير به همان مثال ن.ان و فقر بیشتر فقیران و مستمن.ان ميدر واقر تور  ناخواسته موجب افزايش ثروت ثروتم

 و محصولي توجه كنیم :اقتصاد د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ولي در اثر افزايش تور  ني از تولی. ملي دارن.سادر اين مثال در شرايط تعادل اولیه ين.  و پارچه هر دو س م يک

با افزايش قیمت داشته در تولی. ملي س م كمتری از پارچه كه  درص. 10مع.ل تور ( ين.  كه تن ا ( درص.ی 20

1000=100*10 1000=100*10 
1100=100*11 

1300=100*13 

 گندم       پارچه
  %20تورم)معدل افزایش قیمت( = 

 (%30و پارچه  %10)گندم 

 گندم       پارچه

 مقدار  قیمت 
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يوين.ي در شرايط تور  يفتیم كه افراد دارای ياب.ي اين را اثر توزيعي تور  ميقیمت مواجه است مي درص.ی 30ش افزاي

 ها بهبستان ار )كه پول خود را در بانکافراد  برای مثال،ي يابن.ی ميوضر ب.تر كنن. و افراد فقیرمي سرمايه وضر ب تری پی.ا

با پول  و ان.وا  دريافت كرده برای مثال،)كه  يابن. و افراد ب.ه اروضر ب.تری مي ان.(امی. كسب سود سپرده يذاری نموده

يوين.ي اين موضوع عوارض اين را هم اثر توزيعي تور  مي شوديان.( وضعشان ب تر ميای ت یه كردهآن كاالی سرمايه

دو رقمي است كه از زمان انقيب تا كنون  توان. ايجاد نماي. و متأسفانه كشور ما هم دريیر تور اجتماعي بسیاری را مي

 كشور را رها ننموده استي 

 

 : اثرات تولیدي تورم (2

در شرايط حال  برای مثال،خري.ن.ي نميشون. كه در شرايط ع.  تور  آن را ی كاالهايي ميراد در شرايط تورمي دريیر معاملهاف

كردن. و در ن ايت با كار را نميشاي. اين ايط عادی و غیر تورمي، در شران.خري. س ه و دالر پی.ا نمودهق به كه مرد  اشتیا

 كه قرار است در ج ت تولی. واقعيرا بششي از عوام  تولی.  مسألهنمودن.ي اين يذاری در بانک سودی منطقي دريافت ميسپرده

 اثر تولی.ی ن.ارن.ي  كن. ودريیر ميايجاد رفاه ب اريرفته شون.،  و

   

 ن از اقتصاد:سلب فضاي اطمینا (3

نماي.ي درست مانن. زمیني ايجاد مياطمیناني فضای ناامني و بي ترين تأثیر تور  را همین موضوع دانستي يعنيشاي. بتوان اساسي 

كنن. كه محصول خوبي خواه. بیني ميدارد و كمي جوانه زده است و پیشنور و آب كافي  ،كه در آن كشت و زرع ش.ه

های جوی ای است كه در معرض پ.ي.هدارد و نیز از نظر موقعیت بگونه خودروها و حیوانات قرار ، ولي در مسیر عبورداشت

ني را به اين صورت هم اطمیناشودي اين فضای بير كلي يک وضعیت بي ثبات ايجاد ميمانن. تگرگ و ريبار قرار دارد و بطو

های اقتصادی ايرچه يذاریدر سرمايه« شودياقتصاد سلب از عوام  تولی. در بیني شرايطي كه ق.رت پیش» ان.:تعريف كرده

ي بیني نموده و در محاسبات خود وارد كن.ي اما برختوان. پیشها را مييذار اين ريسکد ولي سرمايههايي هم وجود دارريسک

يذاری نماي. و نیاز سرمايه خواه.يذار مييک سرمايه برای مثال،بیني كنن.ي توانن. هیچ چیز را پیشاوقات عوام  اقتصادی نمي

ساني وجود خواه. داشت؟ آيا شود آيا شرايط ي او آغاز ميی ا سه سال آين.ه كه بازيشت سرمايهت  ب.ان.دارد كه فرضا  

آيا اين تغییرات منطقي خواه. بود؟ آيا در بازار شرايط فروش كاالی تولی.ی  ؟ تغییراتي خواه. نمود های دولت يا بازارسیاست

- سرمايه، يقینا فردا چه خواه. ش. . و افراد ن.انن. كهپاسخ بمانها بيه وجود خواه. داشت؟ اير اين پرسشین مواد اولیو تأم

عي به نا  اقتصاد استي به همین دلی  است كه در كشور موضوتور  برای يک ی هزينه باالترين ن. كرد و اين نشواه يذاری

يذاری مول. تب.ي  ها به سرمايهصادی اجازه ن.اده تا اين نق.ينگيضای نااطمیناني اقتدر كشور ف نق.ينگي سريردان داريم، چون

 يردن.ي 

 

 : گذاري اقتصادياختالل در فضاي سیاست (5

از خواه. يذار اقتصادی ميدولت به عنوان سیاست برای مثال،شاي. اين را هم بتوان از ديگر عوارض بسیار م م تور  دانستي 

نتیجه مي ض. آنچه كه توقر داشته  در شرايط تورمي كن.سازی ميهايي را كه در اين راستا پیادهماي.ي سیاستتولی. ملي حمايت ن
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ياب.ي ثر مشالفت پن ان بازار افزايش ميها بر اها را كنترل نماي.، اما قیمتاز مصر  كنن.ه حمايت كن. و قیمت خواه.ي يا ميده.

-در اين حالت تور  پیش باش.يصحیح نمي يذاریيذار قادر به سیاستو سیاست ها مع وس عم  نمودهطور كلي سیاستهب

در جريان پرداخت  برای مثال،.ي ينمايذاری را از دولت سلب ميتهای مربوطه را بر هم زده و ق.رت سیاسها و برنامهبیني

ای نق.ی موجب ش. كه تور  در ج ت هش ق.رت خري. مصر  كنن.ه انجا  ش.، اين پرداختها كه با نیت جبران كاهيارانه

يعني مج.دا قرت خري. واقعي جامعه و حتي يروه ای مورد  يببردع س عم  نموده و تمامي عوارض مثبت اين اق.ا  را از بین 

سن.ي در واقر تور  در اقتصاد رها به مقصود خود نميیيذاروقتي كه تور  وجود دارد سیاستلذا ،  حمايت كاهش يافت ي

توان فلج نمودن ترين اثر تور  را مينماي.ي پس م ميیری خود ناموفق مييذار را در ه. كن. و سیاسترا جابجا ميها ه. 

 يذاری اقتصادی دانستي مغز سیاست

باي. نشست به م ار تور  های م مي از آثار تور  است كه اير بشواهیم در اقتصاد موفقیتي داشته باشیم ها بششاين

و  خوبي بشناسیمباي. عوام  تولی. كنن.ه تور  را بهريزی نمايیمي يعني و سپس اق.امات ديگر را برنامهود پرداخته ش

 يكنترل كنیم

 علل تورم

ی تولی. اقتصادی شود  كه وارد چرخهشود و بع.ا ها تولی. مييفت تور  چیزی است كه توسط دولت توانبطور ساده مي 

يوي. ميمن ی پولي استي فري.ياب.، زيرا تور  يک پ.ي.هدامن زده ش.ه و افزايش ميبه آن  كنن.يان اقتصادیتوسط تولی.

.ينگي دولت است و هنگامي كه پول و نق دستهای پولي هم كه ای پولي استي منشأ پول و سیاست پ.ي.هر  اساسا  كه تو

 ی مق.اری پول وجود دارد:نظريه ای به نا شودي رابطهی اقتصادی يردد موجب تور  ميبیش از ح. ظرفیت وارد چرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در واقر تع.اد  و منظور از آنباش.  داشتهپول معموال ثابت است و چیزی نیست كه تغییر زيادی سرعت يردش 

ودي هنگامي كه حجم پول در جريان )كه شكه ثابت فرض مي دفعات يردش پول در طول يک سال در اقتصاد است

، در را ثابت بگیريم Vافزايش يافته و اير مق.ار  Mمق.ار  ،، در يک طر  رابطه( زياد شودشودايجاد ميتوسط دولت 

، در نتیجه ياب.ي اير مق.ار تولی. ثابت باش.ها افزايش ر تولی. ملي و يا سطح عمومي قیمتطر  ديگر هم باي. يا مق.ا

M حجم نقدینگی در جریان = 

V سرعت گردش پول = 

P سطح عمومی قیمت ها = 

Yتولید ملی واقعی در اقتصاد = 
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رای روشن ش.ن اين موضوع مثالي نزدهم اعتبار يافته استي بياب.ي اين نظريه از قرن شاها افزايش ميمومي قیمتسطح ع

وجود داردي خود بشود مبلغ آن ماژيک همان و يک ماژيک يک ص. توماني فقط ای اير فرض كنیم زنن. كه در جزيرهمي

، ش.ولي ماژيک ديگری تولی. نش.ه باص. تومان استي اير يک نفر از بیرون بیاي. و يک ص. توماني وارد جزيره كن. 

-.ينگي و قیمت را به خوبي روشن ميی بین نقی مق.اری پول رابطهرس.ي پس نظريهتومان مي 200قیمت ماژيک قبلي به 

در ش.ي استفاده مي يراني كاالها مواجه ش.ن.ي در آن زمان برای خري. كاال از طيرانسه در قرن شانزدهم با پ.ي.ه كن.ي در ف

با ورود اين طي به كنن. جا با خود طي وارد ممل ت مياز آنج.ي. آمري ا رفته  مششص ش.، مردمي كه به قارهبررسي 

 يشودموجب يراني ميو  بازار، حجم پول افزايش يافته

آي. و رش. كن.، مش لي بوجود نمي تولی. ملي واقعي هم به همان میزان رش. ين رابطه اير حجم پول رش. كن. ودر ا

درص. رش. كن.، با  5درص. رش. كن. ولي تولی. تن ا  30 برای مثال،ي ولي اير حجم پول ها را در بر نشواه. داشتقیمت

ها به سطح عمومي قیمت، معرو  است "هاو سطح عمومي قیمتر بین حجم پول ی تناظرابطه"كه به زير  توجه به رابطه

 كن.:درص. رش. مي 25میزان 

 

  

 

 

 

 

 

در نظر ی نرخ رش. استي اير میزان نرخ رش. سرعت يردش پول را صفر نشان دهن.هصفر در باالی نمادها  ان.يس

واقعي به همان میزان برابری ن ن.، نق.ينگي يا پول در يک اقتصاد با نرخ رش. تولی. حجم ، در صورتي كه نرخ رش. بگیريم

 ها يا تور  به همان میزان مواجه خواهیم بوديبا نرخ رش. سطح عمومي قیمت

كه اير اين رابطه صحیح باش. باي. تناظر يک به م.عي هستن. كنن. و  وجود اين رابطه را ان ار ميها معموال  دولت البته

ها به دو دلی  مم ن است صحیح جود ن.اردي البته اين ادعای دولتای واشته باش. در حالي كه چنین رابطهيک وجود د

ها در ثانیا مم ن است بششي از نق.ينگي يياب. تولی. هم افزايش ميعموال  كه به ازای افزايش حجم نق.ينگي مباش.ي اول اين

ي اما م انیز  اين كار چیست؟ مث  عربستان يا عراق شود ایجذب كشورهای منطقه برای مثال، كن.ي ساير كشورها رسوب 

 داريمي2يا پول پر ق.رت 1ی پوليبه نا  پايهاصطيحي در اقتصاد 

كنترل م  در ثبات اقتصادی دو موضوع ترين عاام  وجود ثبات اقتصادی است و م مترين عبرای افزايش تولی. م م

م  تولی. به ي زيرا كه عوايره خورده استتور  نرخ در جوامعي مانن. ما نرخ بی اری هم به  استي بی اری و كنترل تور 

 ياب.ي  ابن.ي در نتیجه بی اری افزايش مييايش ميو به كارهای غیر تولی.ی ير، تماي  به تولی. ن.ارن. دلی  وجود فضای تور 

                                                   
1 Monetary Base 
2 High Power Money 

M° نرخ رشد حجم نقدینگی در جریان = 

V° نرخ رشد سرعت گردش پول = 

P° ها= نرخ رشد سطح عمومی قیمت 

Y°شد تولید ملی واقعی در اقتصاد= نرخ ر 
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ي دش يک رانت طبیعي استي درآم. نفت خويرددميوضوعات به دولت و درآم. نفت بردر اقتصاد ما تمامي اين م

 100ا به دالر هزينه داشته باش. ولي آن ر 15تا  10برای ما مم ن است كه استشراج هر بش ه نفت مم ن است يعني اين

آم.ه يويیم كه ب.ون هريونه زحمت و تولی.ی ب.ست مدالری را رانت طبیعي مي 85يا   90ی فروشیمي پس فاصلهيدالر م

 از مش يت اين است كه وقتي اين پول چون بادآورده و راحتكن.ي ي ي ن رانت انواع مش يت را تولی. ميي اياست 

شود از طريق ی نفت تأمین ميآم.ی را كه از ناحیهير بشواه. درزيرا دولت ايدلچسب است برای دولت است خیلي 

دست نین درآم.ی بهبزريي داشته باش. تا با اخذ مالیات از اين تولی. چ مالیات بر تولی. ب.ست آورد باي. اقتصاد تولی.

 بشش های مشتلف صنعت ، كشاورزی و خ.ماتدر پس باي. مشاغ  زيادی  پايه است، تولی. یاقتصادنین چي آي.

درآم. حاص  از در حالي كه ي يرددمياز بی اری تا ح. زيادی مرتفر  در نتیجه مش يت ناشي كهداشته باش. وجود 

ی اقتصاد ش.ه ب.ون اين ه شغلي ايجاد و تولی.ی صورت يرفته چرخهايجاد شغ  نیست يعني پولي وارد  ناشي ازنفت 

ي در تفاوت دارد باش. ب.ست آم.ه رآم. مشاغ  و تولی. از مالیات بر د درآم. دولت با اقتصادی كهي  مكاباش. و اين 

تاثیر تورمي بر سطح عمومي راحتي در سیستم هضم ش.ه و هب است و  ناشي از مالیات دولت  هایدرآم. یاقتصاد چنبن

 اتفاق مي افت. ي( Yافزايش تولی. )( بر اساس M)درآم. های پولي يعنيي قیمت ها ن.ارد

قبی  سازن.يي و  ها در ابت.ای كار نیت خوبي برای كارهايي از؟ دولته اتفاقي مي افت.اما در اقتصاد های نفتي چ

تزريق پول های ي كافي نیست  نق.ينگي و پول  تن ا عام آباداني دارن.ي اين خیلي خوب است اما برای عمران و آبادی 

ها كه باال كن.ي قیمتها كمک مي. قیمتموفق به افزايش ظرفیت تولی. شود، به رش قب  از اين ه دولتنفتي به اقتصاد 

شناسن.ي وجود مي1زداييرا در اقتصاد به صنعت پ.ي.ه اينكن.ي های مورد نظر عم  ميدرست ع س سیاسترفت 

و در ج ت تولی. از  ذخیره كردههای اضافي حاص  از نفت را در آن درآم. صن.وق توسعه ملي برای همین است كه

ي اما وقتي كه در مشارج ين صورت نیز ميحظه ظرفیت های بشش های مشتلف م م استكه در ا آن استفاده كنن.

شودي برای رفر اين مش   زايش نق.ينگي و در نتیجه تور  مياستفاده شود موجب اف درآم.های نفتياز  دولت جاری

ی مح.ود يک ان.ازه ص و دراين ه دولت تحت يک برنامه مششپی.ا كن. و اين يعني  2«مالي انضبام»باي. دولت يک 

 .ي و چارچوب كار كن

خارج از ان.ازه و ظرفیت های موجود دولت ها اير  ي برای مثال هستن. های واقعي در اقتصاد همیشه مح.ود ظرفیت

میزان تولی. مواد اولیه موجودی و از آنجا كه  را دامن بزنن. ،های عمراني هزينه و بشواهن. اق.امات عمراني انجا  دهن.

و خ.مات عوام   ها ن اده  به افزايش قیمتمربوطه و تقاضا ، اق.ا  دولت ها  يش اعتبارات است در صورت افزا مح.ود

، رش. سیمان و آهن را افزايش داد  و يا واردات بتوان تولی. شودميي اير به ازای پولي كه تزريق منجر خواه. ش.

مورد برخي ديگر ن اده ها مانن. خ.مات نیروی كار چنین در ولي  قیمت برخي ن اده ها به میزاني م ار خواه. ش.،

ي پس در تور  هزينه را در بشش ساخت و ساز شاه. خواهیم بودلذا اتفاق خواه. افتاد ي ها دستمزد نیست و افزايش

 باش.ي  ها در اقتصاد ظرفیت ارتقائباي. ها دولتاقتصاد هر چیزی ظرفیتي داردي لذا اولین مأموريت 

                                                   
1 De-Industerialization 
2 . Fiscal discipline 
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 و تورم انتظاري تورم  واقعي

يعني نرخ تورمي كه انتظار مي رود در آين.ه داشته  2درص. رش. شاخص قیمت ها مي باش. ي اما تور  انتظاری  1تور  واقعي

 :باشیم و معموال به روش زير ان.ازه يیری مي شود 

 نرخ تور  انتظاری = نرخ رش. عرضه پول من ای نرخ رش. تولی. ملي واقعي

 از آنجا كه تزريق نق.ينگي از جانب دولت ها صورت مي يیرد ،  كه مي توانیم داشته باشمیجه را لذا مي شود اين نت

در سرمايه يذاری های بشش عمومي  اولويت باي. پروژه  ها الز  است در انتشاب پروژه از جمله برای كنترل تور  انتظاری

واح. سرمايه يذاری دارن. ي به عبارت ديگر ميك را برای هر مم ن هايي باش. كه باالترين نرخ رش. ستان.ه واقعي 

 باش. و نه سیاسي ي  «قتصادیا» ، انتشاب پروژه های عمراني

 ي پوليپایه

در  ،اين منظوربرای ي رسیممي ی پوليبه پايهكه با جابجايي برخي از اقي  آن ی بانک مركزی آورده ش.ه در زير ترازنامه

 داده ش.ه است( : نمايشها منتق  كنیم )با پی ان تون داراييها برخي اقي  را به سستون ب.هي

 

 بانك مركزي تراز نامه

 بدهي ها دارایي ها

 اسکناس و مسکوک منتشره موجودي اسکناس و مسکوک 

 ها نزد بانك مركزيسپرده بانك بدهي بانکي به بانك مركزي

 سپرده دولت نزد بانك مركزي بدهي دولت به بانك مركزي

 هاي خارجيبدهي رایي هاي خارجيدا

 هاسایر بدهي هاسایر دارایي

  

 اس ناس و مس وك منتشره شام  موارد زير است :

 نزد بانک مرکزی 

 هانزد بانک 

 نزد اشخاص 
 

 :به شرز ج.ول زير استدر اثر اين جابجايي  تغییرات

 

 مصارف پایه پول منابع پایه پولي

 هاناس و مسکوک نزد اشخاص و بانكاسک ها به بانك مركزيبدهي بانك

 سپرده بانك ها نزد بانك مركزي خالص بدهي دولت به بانك مركزي 

                                                   
1 . Actual inflation 
2 . Expected inflation 
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 هايدارایي و هادارایيسایر  خالص

 خارجي
 

 

 در ج.ول پايین نیز تراز استي ، تراز است ترازنامه دو طر يونه كه در همان

منابر حجم پول كشور را افزايش با استفاده از اين  توانمي ،رار يیردها قنابعي است كه اير در اختیار بانکم: پایه پولي

ها مسترد به آن ،كن.به امانت نزد خود نگ .اری ميها را كه ی بانکاير بانک مركزی يک ريال از سپرده برای مثال،دي دا

از وا  دادن و ب ره يرفتن هايي مانن.  پول خرج كنن.ي اين را با م انیزتوانن. پنج ريال ها با اين يک ريال مينماي.، بانک

 نماين.ي يذاری حاص  ميها و ديگر اق.امات مانن. سرمايهوا 

 تعریف دیگر : 

پايه پولي برابر است با پول رايج در يردش )يعني اس ناس و مس وك دست اششاص( بعيوه ك  ذخاير بان ي )شام  

 اس ناس و مس وك نزد بانک ها(ذخاير قانوني و مازاد بانک ها نزد بانک مركزی و 

 بشش عم.ه پايه پولي همان ذخاير نظا  بان ي است كه در اختیار بانک مركزی است ي 

 

 رشد پایه پولي :

ب.هي هر اق.امي كه موجب باال رفتن يک طر  ج.ول شود طر  ديگر هم باي. افزايش ياب.ي برای مثال، اير 

، اير دولت يعنيحفظ شودي  ترازشوان. پول چاپ كن. تا طر  ديگر ت، بانک ميبه بانک مركزی افزايش ياب.دولت 

)حتي ب.ون توجه بانک مركزی مجبور به چاپ پول  ، استقراض كن.با كسری بودجه مواجه باش. و از بانک مركزی 

 ي به پشتوانه آن( خواه. ش.

ک طر  ج.ول شود ، هر اق.امي كه موجب باال رفتن يياب.كه حجم پول توسط دولت افزايش مي هنگامي

توان. پول چاپ كن. تا اير دولت از بانک بشواه. قرض كن.، بانک مي برای مثال،طر  ديگر هم باي. افزايش ياب.ي 

اير دولت با كسری بودجه مواجه باش. و از بانک مركزی قرض بگیرد در  برای مثال،طر  ديگر تعادلش حفظ شودي 

 پشتوانه استي نتیجه بانک مركزی مجبور به چاپ پول ب.ون 

افت. كه نفت را و اس ناس چاپ كنیم اين اتفاق مي فروشیم و ارز آن را پشتوانه قرار دهیمي كه ما نفت ميهنگام

دهیمي يعني چاپ پول با پشتوانه و ب.ون در نتیجه منابر پايه پولي را افزايش ميو  ايمهای خارجي قرار دادهجزو دارايي

ياب. و مصر  هم افزايش ها افزايش ميو در نتیجه سطح عمومي قیمتافزايش داده  پشتوانه باش. حجم نق.ينگي را

 ياب.ي مي

ي حاضر به چاپ پول های اروپايي كه امروزه با مش يت مالي مواجه هستن. به علت برخورداری از نظم مالدولت

 ي  دانن.كار را مينیستن. چون عواقب اين
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 يو نقدینگ ي پوليپایهضریب فزاینده 

مق.ار نق.ينگي بشش خصوصي با ضرب كردن ع.د پايه پولي در ضريب فزاين.ه پايه پولي ب.ست مي آي. ي 

است در اقتصاد ايران )بر  ناشي از فعالیت های بان  ای تجاری و تعاميت اقتصادی مرد ضريب فزاين.ه پايه پولي كه 

( ي اير  حجم نق.ينگي در سال 2/7بوده است ) 7د ( ان.كي بیشتر از ع. 1397اساس آخرين اعي  انجا  ش.ه در سال 

هزار میلیارد تومان خواه.  236هزار میلیارد تومان در نظر بگیريم ي بنا بر اين پايه پولي ع.دی در ح.ود  1700را ع.د  1397

 بودي

 

 

 

 

 عوامل موثر بر افزایش پایه پولي  را در ایران مي توان در نمودار زیر مشاهده كرد :
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 اقتصادي سیاستفصل سوم 

 

 

 مکانیزم تأثیرگذاري افزایش تقاضاي كل بر تولید ملي

 

 

در يذاری افزايش تقاضای ك  را بر تولی. ملي ب.انیمي قتصادی باي. ابت.ا م انیز  تأثیرهای ابرای آياهي از سیاست

 : مشارج است چ ار دستهشام  يفتیم كه مشارج تولی. ملي اقتصاد كين  بازخواني 

 

Y= GNP = C + I + G + (X-M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي از ي بششيیردای تقاضا صورت مييیرد، از جانب ع.هتولی. ش   ميبه عبارت ديگر وقتي كه در يک اقتصاد 

-ج از اقتصاد ما هستن. استفاده ميها كه خارن، بششي از سوی دولت و بششي ديگر آجانب خانوار، بششي از جانب بنگاه

-جا وارد مييا صفر باش. كه در ن ايت خالص آن در اينارجي مم ن است كه اين مق.ار منفي، مثبت ته در تراز خكنن. )الب

( ي اير توابر رفتاری هريک از X+M=0يیريم )ميدر نظر برای ساده كردن ف م موضوع اين مق.ار را برابر صفر شود(ي 

 كنیميی باال جايگزين ميجای خودش در رابطهن توابر را در مقادير باال را داشته باشیم ي ي ي ي اي

 

مصر  تابعي است ي ايماز اين با توابر مصر  آشنا ش.ه پردازيمي پیشا به موضوع تابر مصر  ميابت. (: Cمصرف)

مان.ه درآم. قاب  تصر  است شود و باقي(ي به ياد داريم كه مق.اری از درآم. صر  مالیات ميdYاز درآم. قاب  تصر  )

در درآم. قاب  تصر   bشود در واقر حاص  ضرب فاكتور شودي آن مق.ار كه مصر  ميان.از ميصر  و يا پسكه م

 مخارج دولت

 +  

گذاري )بخش بنگاه(مخارج سرمایه    

+    

  

 مخارج مصرف بخش خصوصي )بخش خانوار(

+ 

 خالص مخارج بخش خارجي

 مخارج

 كل
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( به اين معناست كه حتي در صورتي كه درآم. فرد صفر باش. باز هم وجود دارد و فرد 0Cاستي مصر  مستق  )

گری هم وجود دارد كه تحت تأثیر توان. از اين مصر  صر  نظر نماي.ي غیر از اين نوع مصر ، مصر  دينمي

را می  ن ايي به مصر   bرا مصر  القايي يوين.ي مق.ار كه آن db×Yدرآم. فرد است و مق.ار آن برابر است با 

توان. ح.اكثر تما  درآم. خود را خرج كن. )ضريب يک( يوين. و مق.ار آن بین صفر و يک استي يعني يک فرد مي

 كن. )ضريب كمتر از يک(ي  ان.ازو يا بششي از آن را پس

اين است كه  0Cآي.ي معنای ضريب منفي دست ميبه   = db) Y-1+ ( 0C -Sی: ان.از از رابطهمق.ار پس

بسیار  bان.از منفي هم قرض استي ضريب كن.ي پسان.از مصر  ميهنگامي كه فرد درآم.ی ن.ارد از موجودی پس

 كن.ين را تعیین ميم م است و رفتار مصرفي مرد  جامعه مق.ار آ

1)  

 

C = C0 + bYd  :  0 ˂ b ˂ 1 

Yd = Y – T 

C = C0 + b(Y-T) = C0 + bY – bT                                C0    +   bYd - C0 + (1-b) Yd = Yd 
S = - C0 + (1-b) Yd 

C + S = Yd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. در درآم.شان بستگي دارد و اير فرد درآم. پايیني داشته باشمق.ارپولي كه افراد در جیبشان دارن. به مق.ار 

 ،شودفراد به دو بشش تقسیم ميامق.ار مصر  تر استي ها پايیند و مصر  القايي آننتیجه پول كمتری در جیب دار

تششیص  (dbY) ي( و بشش ديگری كه به درآم. بستگي دارد مصر  القايي نا  دارد0Cبششي مصر  مستق  است)

مصر  را كه باي.  ي، آن بششير فرض كنی. درآم.ی ن.اري.دو نوع مصر  از ي .يگر به اين ترتیب است كه ا اين

ضريبي از درآم. قاب  تصر  و مان.ه مصر  را كه شاي. ضرورتي هم ن.اشته باش. كنی.، مصر  مستق  است و باقي

 يوين.ي ، مصر  القايي مي( استTمن ای مالیات  Y)درآم.

C مصرف بخش خصوصی : 

0C مصرف مستقل : 

b ر(: میل نهایی به مصرف )بین یک و صف 

dY در آمد قابل تصرف : 

Yدرآمد ملی : 

T مالیات : 

S انداز: پس 

0C- انداز منفی: پس 

 

 

C S 

 القاییمصرف  مصرف مستقل
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-يیريمي سرمايه( مي0Iيذاری مستق  )يذاری را برابر سرمايهمق.ار سرمايهبرای ساده كردن كار (: Iري )گذاسرمایه (2

مانن. مصر   يذاریها در سرمايهتحت تأثیر درآم. ملي نیستي بنگاهيذاری است كه يذاری مستق  به معنای آن سرمايه

در ج ت تولی. و به صورت  يذاری را مستق  از درآم. و صرفا  ي از سرمايهكنن.ي به اين معنا كه بششبشش خانواده عم  مي

يذاری نامن.ي البته سرمايهيذاری مستق  ميكه اين را سرمايه دهن.ی كار خودشان انجا  ميبرای توسعه برای مثال،ضروری 

 يیريميميدر نظر دارد كه برای ساده كردن ف م موضوع آن را صفر وجود القايي هم 

دولت هم دو بشش مشارج داردي يک بشش آن فارغ از مق.ار درآم. است و باي. توسط دولت ( : Gمخارج دولت ) (3

( يوين.ي بشش ديگر هم وجود 0Gحقوق كارمن.ان دولت كه اين بشش را مشارج مستق  دولت ) برای مثال،هزينه شود 

  يیريميدارد كه بستگي به درآم. دولت دارد كه اين بشش را هم صفر در نظر مي

 دهیم: ی اصلي قرار ميدر رابطه، .ست آورديمی اصلي را بر حسب توابر مربوطه بال كه اجزای رابطهح

 

 

Y= GNP = C + I + G + (X-M)  
C = C0 + bYd   و   (Yd = Y-T) 

I = I0     Y = C0 + b(Y-T) + I0 + G0 + 0 I0 + G0 

G = G0      

 

X – M = 0    Y = ( ) [C0 + I0 + G0  - bT0]   .رابطهی تعادلي درآم  

T = T0  مالیات مستق  از درآم. ملي 

 

 

دهن.ي های اقتصادی، سطح تقاضای ك  را تغییر داده و آن را افزايش يا كاهش ميبرای اتشاذ سیاست ها معموال دولت

 اير دولت بشواه. سطح تقاضای ك  را افزايش ده. ي ي يا تمامي آثار زير را در پي خواه. داشت:

 ( و / يا0Cافزايش مشارج مصر  مستق  ) (1

 ( و / يا0Iيذاری مستق  )افزايش سطح سرمايه (2

 ( و / يا0Gافزايش مشارج مستق  دولت ) (3

موجب افزايش مق.ار درآم.  ستق  منفي است پس كاهش آنجا كه ضريب مالیات ماز آن: (0Tكاهش مالیات مستق  ) (4

 شوديملي مي

، اير دولت بشواه. سطح تقاضا را كاهش انبساطي اتشاذ نموده استي بر ع سدولت سیاست  در اين حالت اصطيحا  

 ده. موارد زير را در پي خواه. داشت: 

 ( و / يا0Cكاهش مشارج مصر  مستق  ) (1

 ( و / يا0I  )يذاری مستقكاهش سطح سرمايه (2
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 ( و / يا0Gكاهش مشارج مستق  دولت ) (3

آن موجب كاهش مق.ار درآم. جا كه ضريب مالیات مستق  منفي است پس افزايش (: از آن0Tافزايش مالیات مستق  ) (4

 شوديملي مي

 در اين حالت دولت سیاست انقباضي اتشاذ نموده استي 

ی تعادلي درآم. ملي ي عوام  رابطهيا تمام شود، يک  تقاضای ك مق.ارانبساطي منجر به افزايش  سیاستاير 

، بطوری ياب.افزايش  ∆ 0C یبه ان.ازه 0Cكنیم كه تن ا مق.ار مصر  تغییر كن. و كن.ي در اينجا فرض ميتغییر مي

به  شود كه مرد های انبساطي دولت منجر به اين كه سیاستواح. باش. يعني اين 100برابر  برای مثال،، ∆ 0C ≥ 0كه

 100هم  به همان میزان  Y واح. به صورت مستق  بیشتر مصر  كنن.ي در ظاهر اين يونه است كه مق.ار 100مق.ار 

 واح. باال برود :

 تأثیراولیه :

∆C0 = 100     ∆Y1 = 100  :  Y = C0 + I0 + G0 +  b(Y – T0)      

شودي اما تأثیر اين ملي به همان میزان ميزايش درآم. ، افزايش مق.ار مصر  مستق  موجب افی اولدر مرحله

كه مصر  خودش جا ، از آنن است كه وقتي كه درآم. باال رفتشودي تأثیر ثانويه چنیجا ختم نمي اق.ا  تن ا به همین

 :تابعي از درآم. است، لذا مصر  هم باي. باال برود

C = C0 + bYd   : Yd = Y – T0 

C = C0 + b(Y- T0) 

C = C0 + bY – bT0    
در شرايطي كه مقادير مصر   واح. افزايش داشته باش. 100ی قب  از مرحله Yدر اين مرحله وقتي كه مق.ار 

 برای مثال،ياب.ي تغییر مي Yدر  bی حاص  ضرب ان.ازه( بهC؛ مق.ار مصر  )ستق  و مالیات مستق  تغییری ن ن.م

ي اين ب.ان معناست كه مق.ار مصر  در است واح. 80با ربراببگیريم حاص  ضرب مذكور  0.8را برابر  bاير مق.ار 

 ي لذا تاثیرات ثانويه :واح. افزايش دارد 80مرحله دو  به میزان 

     

∆C1 =  ∆ C0 + b ∆Y1 - b∆T0 = 0 + 0.8 × 100 – 0 = 80                                        ∆Y2 = 80     

∆C2 =  ∆ C0 +b ∆Y2 - b∆T0 = 0 + 0.8 × 80 – 0 =  64                           ∆Y3 =  64   

∆C3 =  ∆ C0 + b ∆Y3 - b∆ T0 = 0 + 0.8 × 64 – 0 =  64                      ∆Y4 =  51.2 

∆C 4= ……………. 

∆C5 = ……………. 

 

 

 

ت مصر  به صفر نزديک ياب. تا مق.ار تغییرات درآم. ناشي از تغییرای میرا همچنان افزايش مياين رون. با دامنه

رد كه تن ا يک بار سنگ توان به ان.اختن يک سنگ در يک حوض تشبیه كواقر اين پ.ي.ه در اقتصاد را مي شودي در
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ردي آين. تا حوض دوباره آرا  بگیوجود ميي ي پس از ديگری ب ه، امواج ثانويافت. ولي عيوه بر موج اولیهدر حوض مي

ابت.ا تن ا  ثال فوقم .ي درزنسازد كه آرامش اقتصاد را بر هم ميهای مصر  و درآم.ی ميجاين پ.ي.ه در اقتصاد نیز مو

ج بع.ی و ، اما به دلی  امواواح. به درآم. ملي اضافه ش. 100 واح. به مصر  افزوده ش. و در تأثیر اولیه همان 100مق.ار 

ری در مصر  و يذاواح. تأثیر 500جه جمعا به میزان تیدر ن ش. و واح. به مصر  و درآم. ملي اضافه 400، اتفاقات ثانويه

 استي  درآم. ملي داشته

 كنیم به همین  دقتآي.ي از نظر فرمولي نیز اير لي در اثر تغییرات مصر  بوجود ميتغییرات تولی. ملي يا درآم. مپس 

ها تغییرات اصلي به جای خود پارامتری طهدر راب و را ببینیمهای مصر  با ي .يگر ی تغییر پارامترزيرا اير رابطهرسیمي يم

 :  ساير عوام  تغییراتي نشواهن. داشتمق.ار مصر به جز، ها را لحاظ كنیمآن

 Y = ( ) [C0 + I0 + G0 - bT0] 

∆Y =) ([ ∆ C0 + ∆ I0 + ∆ G0 - b∆T0] 

∆Y =) ([ ∆ C0 + 0 + 0 - 0] 

∆Y =(  ) ∆ C0 

 :بگیريم در فرمول باال خواهیم داشت 0.8را برابر  bپس اير مق.ار 

∆Y =(  ) ∆ C0 =(  )∆  C0 = 5 ∆ C0     

.ار تولی. نامن. مقميواح. تغییر در مصر  داشته باشیم در فرآين.ی كه آن را فرآين. ضريب افزايش  100اير مق.ار  بنابراين

 رسیم:ميمشابه هن.سي داشته باشیم كه به نتیجه  اع.توانیم به صورت تصاب.ي البته جمر تغییرات را هم مييبرابر افزايش مي 5ملي 

 

كن.ي در اين مثال دولت تن ا قص. مييذاری تر دولت با اتشاذ سیاست انبساطي، بر روی تقاضای ك  تأثیربه بیان ساده

ده. تا مرد  ثر اق.اماتي مانن. دادن وا  و تشويق نمودن و باال بردن ق.رت خري. افزايش دارد كه عام  مصر  مرد  را در ا

، الی خود را از او ت یه نمودهای كه كای خرج نموده در واقر برای فروشن.هي اين كه يک نفر پول بیشتربیشتر خرج كنن.

ن. درآم. كد را خرج ميان.ازه كه فرد پول خو يعني به هماناستي درآم. بیشتری ايجاد نموده است كه اين تأثیر اولیه 

ثانويه اق.ا  به خري.  و خود نیز به عنوان خري.ارن.يان هم درآم.شان باال رفته رودي اما خود فروشفروشن.يان كاال باال مي

وسط فرد اولیه از مق.ار پولي كه ت 0.8كنن. يعني در موج دو  مق.ار درآم.شان را خرج مي 0.8 برای مثال،كنن. بیشتری مي

فر برس.ي در به ص ياب. تاتیب امواج درآم. و مصر  ادامه ميآي. و به همین تربازار ش.ه، دوباره به چرخش درمي وارد

برابر هستیمي اين موضوع  5های ايجاد ش.ه را اير محاسبه كنیم شاه. افزايش درآم. ملي به میزان ن ايت جمر اين درآم.

 ش.ي  مق.ار درآم. كمتر ميبود در اين چرخه جمعا كمتر  b. زيرا اير در روابط باال مق.ار دهرا نشان مي bاهمیت ضريب 

ن را ضريب افزايش مشارج آ ودهن. نشان مي kی باال را با در رابطه ضريب : (k)ضریب افزایش مخارج مستقل

 نامن.ي مستق  مي

k =    ضریب افزایش مخارج مستقل  
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بود مق.ار اين  0.1وق در مثال ف bاير  برای مثال،ي شودتر مي، اين ضريب بزرگباش.تر كوچک  bهرچه مق.ار

 ياب.يملي به میزان ده برابر افزايش مي، درآم. عني به ازای مق.ار مششصي از مصر ش. يمي 10ضريب 

ی تعادلي هواهیم ساير عوام  رابط، فرض بر اين بود كه مصر  دچار تغییر ش.ه استي اير بشدر روابط فوق

كه مصر  مستق  افزايش  نباش. فرض كنی. كه اولین اتفاق ايندهیم چه تغییراتي خواهیم داشت؟ درآم. ملي را تغییر 

افزايش ياب.  0Iمق.ار  0Cيعني به جایيذاران وا  ب.ه. های انبساطي خود، به سرمايهدولت بشواه. در سیاستو  ياب.

ی اول در مرحله (∆0I  =100)داشته باشیم   (∆0C  =100)  واح. افزايش در مصر  100 مثال،برای جای و به

ای كه وجود ن ته به همان میزان تغییر خواه. كرد نشواه. داشتي( ∆Yكه مق.ار درآم. ملي )هیچ تفاوتي در اين

رود زيرا درآم. باال نمي (I) ر مق.اركن. و ديگاست كه تغییر مي (C) جا به بع. تن ا مصر دارد اين است كه از اين

انويه اين مصر  است كه افزايش پس در مراح  تغییرات ث نماي.يبل ه مصر  ايجاد ميكن. مينايجاد يذاری سرمايه

 يذاردي ر را در تغییرات درآم. بر جای ميياب. و باز هم همان تأثیمي

ان میزان و در مراح  بع.ی مق.ار درآم. به هماول  يافت در مرحلههای دولت كاهش ميدر سیاست 0Tاير 

 تغییر  مصر 

 اول به همان میزان بر روی درآم. تأثیر دارد و در ( باال رود در مرحلهGبه همین نحو هم اير مشارج دولت )كن.ي مي

 ي يذارداح  ثانويه بر روی مصر  تأثیر ميمر

در دي اين موضوع اهمیت عام  مصر  را ذاريكه تغییر كن. بر مصر  تأثیر ميپس هر يک از عوام  فوق 

، و بشش خارجي(دولت يذاری، در بین چ ار مشارج اقتصادی )مصر ، سرمايهده.ي مقايسه با ديگر موارد نشان مي

 :ترين مشارج استم ممصر  در اقتصاد به دو دلی  

 رس.يدرص. نیز مي 70به  ای از مشارج ك  مربوم به مصر  استي در بسیاری از اقتصادها اين س مس م عم.ه -1

ی آن از ث تحريک مصر  ش.ه و اثرات ثانويه، باعكه هر يک از مشارج مستق  باال برودتر است زمانيبه اين دلی  م م -2

 افت.يعم  كرده و ضريب افزايش اتفاق مي طريق مصر 

شود در واقر يک ركود ميداری از آن ياد لي كه امروزه در غرب به عنوان بحران مالي نظا  سرمايهتمامي مساي

اقتصادی است كه ناشي از ع.  تماي  به مصر  استي اهمیت اين موضوع يعني اهمیت مصر  را آقای كینز پي بردي 

در ركود بزريي كه در اقتصاد دانان كيسیک بیشتر جانب تولی. و عرضه را داشتن. و به مصر  كم توجه بودن.ي كینز 

 Demandني بر اهمیت تقاضا مطرز نمودي پیروان كینز اقتصاد دانان جانب تقاضا )ی خود را مبغرب پیش آم.، نظريه

Sideجانب عرضهبه ها شون. و كيسیک( خوان.ه مي     (Supply side) .ي معروفن 

 

  :فهم موضوع از طریق نمودار 

 شودي ميتر كنیم ف م موضوع سادهه نموداری ارايروابط رياضي يفته ش.ه را اير بتوانیم به صورت 

كنیمي در محور افقي تولی. ملي يا زی را مطرز ی ك  در نگرش كینبحث تقاضای ك  و عرضهمي خواهیم 

 45ساز دهیمي اير يک خط نیمر عمودی هم تقاضای ك  را نشان ميو در محو دهیمنمايش مي( را Yدرآم. ملي )
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ه بیان ديگر اير ز دو محور به يک ان.ازه استي بی روی آن اكه هر نقطه ، خاصیت اين خط اين استدرجه ترسیم كنیم

ساز دو كه نیمدر نمودار فوق علت اين .باش.ی ك  ي ي ميو عرضه ، مق.ار تقاضارا در نظر بگیريمای روی اين خط نقطه

ای ی ك  )تولی. ملي اسمي ك ( با مق.ار تقاضم اين است كه در واقر مق.ار عرضهكنیرا رسم ميمحور افقي و عمودی 

نماين. الجر  اين نقطه باي. كه اين دو مق.ار در يک نقطه از نمودار با هم برابری ك  يا مشارج ك  برابر است پس برای اين

با ع.د عرض از مب.أ اين نمودار برابر   (bY 0C = C +) ساز باش.ي حال اير نمودار مصر  را در نظر بگیريم نیم روی

( را كه Iباش.ي حال اير به اين نمودار مق.ار مشارج سرمايه يذاری )مي bني مق.ار يع Yو شیب آن برابر ضريب  0Cثابت 

و به همین ترتیب اير به نمودار ج.ي.  يرددمي( حاص  C+I، نمودار ج.ي. )( برابر است، اضافه كنیم0Iفرض كرديم با )

آي.، كه ( ب.ست ميC+I+G.ي. )، نمودار جاضافه كنیماست را  0Gكه فرض كرديم برابر  G مق.ار مشارج دولت يا 

  يهمان تقاضای ك  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مق.ار ضلر  يا αبرابر است با تانژانت زاويه ی  C، شیب خط  اير نمودار باال را برای تابر مصر  در نظر بگیريم

 ی مذكور : روبرو به مجاور زاويه

OD = OB + BD                  C = C0 + bY  

 

 

 

 

 : بگیريم 100را برابر با  Yو مق.ار  80را برابر   bYاير در نمودار فوق مق.ار  ثال،برای م

 Yی کل / تولید ملی / درآمد ملی = عرضه

 تقاضای کل

 مصرف کل
45° 

C = C0 + bY 

T 

D 

bY 

0C 

α 

Y 

O 

C 

M 

E 

B 

bY 
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bY = 80  ,  Y = 100    

 

 :واح. بگیريم 100برابر با  برای مثال،بنابراين اير مق.ار مصر  مستق  را 

C0 = 100 , b = 0.8        C = C0 + bY = 100 + 0.8 × 100 = 180   

 

 واح. استي 180، مق.ار مصر  برابر با باش. 0.8برابر   (bيیريم كه اير ضريب می  ن ايي به مصر  )مي یجهنت

ی توان تقاضای ك  را برابر رابطهباشن.، مي 0G=Gو  0I=I(  و مقادير 0M=-Xبرای راحتي كار در صورتي كه )

 :به صورت زير نوشت رياضي

Y= GNP = C + I + G + (X-M) 
Y= GNP = C + I0 + G0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بر حسب تابر مربوطه جايگزين كنیمرا Cر صورتي كه بشواهیم مق.ار 

 

C = C0 + bYd   = C0 + b(Y-T)        C = C0 + bY 

 

 

 

عرض از مب.أ  به عنوان 0Cكه در اين تابر خطي مق.ار ، با توجه به اينرا رسم كنیم Cتابر حال اير بشواهیم 

 محسوب 

ای با عرض باالتر ، از نقطه0C لذا اين نمودار از مب.أ مشتصات عبور ننموده و با توجه به مثبت بودن مق.ار  شودمي

 نماي.يعبور مي 0Cبه میزان )تقاضای ك  باالتر( 

 :شوداضافه كنیم حاص  آن مي Cرا به خط  0Iاير بشواهیم مق.ار  

T=0 

α = 45° 

 تقاضای کل

C = C0 + bY 

0C 

C + I 

 

I0 

G0 

C +I + G 
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C = C0 + I0 + bY 

 

 

( يعني عرض از مب.أ خط ج.ي. كه دارای همان شیب خط I 0C +0شود )ي. مياين حالت عرض از مب.أ خط ج.در 

، شیب به آن اضافه كنیم را هم 0Gحال اير  نماي.ي، محور عمودی را قطر ميباالتر از خط قبلي  0Iبه میزان  (bقبلي است )

 ياب.يمب.أ آن به همان میزان افزايش ميخط تفاوتي نشواه. كرد و تن ا عرض از 

 نیمساز را قطر نموده است:  Eای مانن. ط تقاضای ك  ترسیم ش.ه و در نقطهكنیم كه خرض ميحال ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نقطه تعادل است كه عرضه  سازك  است كه مح  تيقي آن با نیمهمان تابر درآم. ملي يا عرضه  3 ارهدر اين نمودار خط شم

( به 0C) مستق  مق.ار مصر  برای مثال،كن. كه اير يونه عم  ميجا ايندر اينكن.ي اتفاق سیاستي ك  با تقاضای ك  برابری مي

جه مح  رود و در نتیبه صورت موازی باال مي ∆ 0C  =100 دار ما به ان.ازهدر اين حالت نمو افزايش ياب. ∆0C  =100 ان.ازه 

تعادل ج.ي. مق.ار عرضه يا درآم. را به و نقطه ی  ردديميايجاد  1Eی تعادل ج.ي.ی مانن. شود و نقطهتيقي دو خط نیز جابجا مي

ده. كه چگونه افزايش سطح يذارد و نشان ميميده.ي اين نمودار سیاست انبساطي را به نمايش واح. افزايش مي 500میزان 

  ي يرددميضای ك  موجب افزايش درآم. ملي تقا

اين ي استي تولی. ملي اسمبه مف و  افزايش  در واقر ابت.ا   ياب.ش ميجا وجود داردي وقتي تولی. ملي افزاييک ن ته م م در اين

منابر ب اريرفته ش.ه در يک  تولی. ملي واقعي را ظرفیتكه آيا تولی. ملي واقعي هم افزايش يافته يا خیر  مساله ديگری است ي میزان 

 تقاضای کل

 Yی کل / تولید ملی / درآمد ملی = عرضه

α = 45° 0C 

I0 

G0 

C = C0 + bY 

C + I 

C + I + G  = Y 

E 

1 

2 

3 

E1 

100=  0C∆ 

 100افزایش اولیه = 

 

Y Y1 

 400افزایش ثانویه = 

 

500 
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كه همان ظرفیت تولی. ملي در حالت اشتغال كام  يكه در هر صورت در هر مقطر از زمان مح.وديت  دارد كن.تعیین مي اقتصاد

، اير خط عمودی )به موازات دانیمي در نموداررا مي (لی. ملي در حالت اشتغال كام يعني تو) دانیم اين ظرفیتبر فرض ميي است

 را شرايطي به صورت باالفع حال اير  ( فرض كنیم ،FEYرا تعیین كنن.ه ظرفیت اشتغال كام  ) ( ی ك محور عمودی تقاضا

تولی. موجود با تولی. در حالت  ه، مق.ار فاصلاز مق.ار ظرفیت اشتغال كام  باش.كمتر  Yدر اقتصاد داريم كه تولی. اسمي 

   فاصله منحني تقاضای ك  از نیمساز نیز ش ا  ركودی تقاضا مي باش. ي نامن.يمي ی تولی.ركودش ا  اشتغال كام  را 

 

 

 

 

 اسمي تولی. ˂ كام  اشتغال ولی.ت ظرفیتپس ركود يعني : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیاست انبساطي

ی اين است كه با ظرفیت اشتغال كام  نشان دهن.هيونه كه اختي  بین تولی. اسمي و تولی. در نمودار باال همان

ته ی تقاضا شناخ، در بشش تقاضا نیز ش افي وجود دارد كه به عنوان ش ا  ركودن اقتصاد عقب استايدر تولی. 

را به مق.ار تقاضا  ،ی اتشاذ ش.ههااستي اير بتوان در اثر سیاستی میزان عقب مان.يي تقاضا ش.ه و نشان دهن.ه

رس.ي افزايش يافته و به ظرفیت كام  مي، در نتیجه مق.ار تولی. هم ش ا  پر شود تا همان میزان ش ا  افزايش داد

 ش مقابله با ركود استييوين. كه ه.فن نوع سیاست را سیاست انبساطي مياي

FEY  

 ولید با ظرفیت اشتغال کامل(ت)

 تقاضای کل

 Yی کل / تولید ملی / درآمد ملی = هعرض
α = 45° 

Y  (تولید اسمی) 

 شکاف ركودي تولید

 ی تقاضارکودشکاف 
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 سیاست انقباضي

ا  ای است كه بیش ازن است كه ظرفیت اشتغال كام  را ب.انیم ولي تولی. اسمي بگونهدر شرايطي هم مم  تولی. ب

نامیمي خوان.يم، شرايط تورمي ميرا برع س شرايط قبلي كه ركودی ميي اين شرايط ظرفیت اشتغال كام  است

ی میان تقاضای موجود تا غال كام  را ش ا  تورمي تولی. و فاصلهبا تولی. در ظرفیت اشتی میان تولی. اسمي فاصله

ي در اين شرايط باي. سیاست انقباضي اعمال يردد و تقاضا را پايین بیاوريم نامیممي تقاضای مطلوب را ش ا  تورمي تقاضا

شود كه تولی. اسمي كاهش يافته و با اعث ميانقباضي ببه عبارت ديگر كاهش سطح تقاضای ك  را داشته باشیمي سیاست 

 تولی. با ظرفیت كام  اشتغال برابری نماي.ي پس ه.  سیاست انقباضي مقابله با تور  استي تور  يعني : 

 كامل اشتغال تولید ظرفیت ˂ اسمي تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركود تورمي 

افت. كه ركود و تور  هر دو باهم وجود داشته باشن.ي اين م.ل تركیبي از دو م.ل باالست و اين پ.ي.ه وقتي اتفاق مي

ي در اين ايجاد ش.ه است، ركود تورمي هنگامي كه در بازار كاال تور  وجود داشته باش. و در بازار عوام  تولی. ركود

به بع. دی میي 70یي اين پ.ي.ه از دههوجود دارد و در بازار محصوالت تور  حالت در بازار عوام  تولی. بی اری و ركود

متيشي ش.ي پیش از  70المل  در دهه به هم مربوم بودي نظا  پولي بین وجود آم.ي در اين دهه اتفاقاتي افتاد كه ظاهرشانهب

خود را به دالر  اش دالر آمري ا بودي كشورها پولاعتبار داشت و پايه 1946ت كه از آن نظامي به نا  برتن بوتس وجود داش

 تقاضای کل

 Yی کل / تولید ملی / درآمد ملی = عرضه
α = 45° 

Y  (تولید اسمی) FEY  

 ولید با ظرفیت اشتغال کامل(ت)

 شکاف تورمی تولید

 شکاف تورمی تقاضا
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-دالر و طي را با ي .يگر حفظ مي یتع . خود را كه باي. رابطهده بودن. ولي دولت آمري ا آمري ا ارزش سنجي كر

ی زرافشان برای خوان.ن يو و ترجمهی نیچنالمل  نوشتهي به نا  بحران در نظا  پولي بینكرد زير پا يذاشتي كتاب

بي رويه چاپ كرد و به بازارهای ج اني آمري ا دالر شود كه تما  داستان تحوالت اين نظا  پولي استي توصیه مي

تزريق كرد و در نتیجه اين نظا  پولي متيشي ش. و به جای آن نظا  شناور ارزی بوجود آم.ي تأثیر اين بود كه 

دالرهای زيادی در دنیا جمر ش.ه بود و تما  كشورها ذخاير فراوان دالر داشتن. كه منجر به بي ارزشي دالر ش.ه بودي 

دالر  5/2ي نفت ايران كه ح.ود 1973حوالي سال  ي، قیمت نفت را چ ار برابر كردن.با آل سعود تباني آمري ا در يک

يک انفجار درآم.ی برای كشورهای صاحب نفت بود و از آن طر  هم با عربستان با دالر رسی.ي اين برابر  11بود به 

ی الر هم تا كنون همین موضوع بوده استي برا.ي علت حفظ ارزش ده نفت را تن ا به دالر معامله كنتوافق كردن. ك

ه عنوان يک شوك ی نفت بودن. هزينه ها چن. برابر ش. و هنوز از اين ماجرا بكشورهای اروپايي كه مصر  كنن.ه

ی ج.ي. اقتصادی بوجود آم. به نا  ركود تورمي كه تا پیش از اين سابقه در اين راستا پ.ي.هي كنن.بزرگ نفتي ياد مي

 آي.ي (بوجود ميStagflationركود تورمي )برود های تولی. به سمت هزينههر زمان كه تور  ن.اشتي 

ش   زير شرايط ركود تورمي را به تصوير مي كش. يهمان طور كه ميحظه مي شود افزايش هزينه های تولی. 

ك  كمتر )شرايط ركودی(  منحني عرضه را به چپ انتقال داده )كاهش عرضه( و در اين شرايط  همزمان میزان تولی.

 و سطح قیمت ها باالتر )شرايط تورمي( خواه. بود ي



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

96 

 

 

 

 هاي اقتصاديسیاست

 :ده.را نشان مي ی اقتصادیهابن.ی سیاستی دستهنمودار زير نحوه

 

 

 

 

 

 

 

 شرز كام  اين سیاست ها به شرز زير مي باش.:

 

  :هاي تغییر هزینهسیاست –الف 

 

بر  ،يا مشارج تقاضای ك  در اقتصاد كاهش يا افزايش سطح تقاضای ك است كه از طريق  نوعي از سیاست اقتصادی

یز يک از اين دو ن ی مالي و پولي بوده و هرهاسیاستدسته دو  شام اين سیاست خود  يذاردياثر مي تولی. ملي اسمي

 ای تغییر هزينه داريم:هبنابراين در ك  چ ار دسته سیاست ي هستن.يانبساطي و انقباض روي رددارای دو 

 

 : انبساطيهاي مالي سیاست

 ها موجب افزايش سطح تولی. ملي اسمي ش.ه وايش مشارج دولت و يا كاهش مالیاتسیاستي است كه از طريق افز

مثالي توضیحات بیشتری ارائه  برای ف م اين سیاست الز  است تا در قالب ياستمقابله با شرايط ركودی در اقتصاد  ه.فش

 :ی تعادلي درآم. ملي داريمرابطه در يشود

 

]0bT -0 G +0 + I 0C) [= ( Y 

 

نوع سیاست در دو حالت )افزايش مشارج دولت / كاهش مالیات( تأثیر هر يک را در حال با توجه به نوع عمل رد اين 

 100ی د مشارج خود را به ان.ازهيیر، دولت تصمیم ميكنیم در مرحله ی نشستفرض مي .كنیمقالب مثالي بررسي مي

ی تعادلي درآم. ملي را فرض كنیم و متغیرهای ديگر در رابطه 0.8ا برابر با ر  bزايش ده.ي در اين حالت اير مق.ارواح. اف

 نماي.:فزايش يافته و به ش   زير عم  ميثابت بگیريم، در نتیجه مق.ار درآم. ملي اسمي با افزايش مشارج  دولت ا

 قتصادیسیاست های ا

 تغییر هزینه هایسیاست –الف 

 تبدیل هزینه هایسیاست –ب 

 مالی هایسیاست – 1

 پولی هایسیاست – 2

 انبساطی

 انقباضی

 (افزایش ارزش پول ملیسیاست کاهش نرخ ارز)

 (کاهش ارزش پول ملیسیاست افزایش نرخ ارز)
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        ∆ G0 = 100 , b=0.8 

G0                                   ∆Ye = G0 =  

  

 

-اح. بر تولی. ملي اسمي افزوده ميو 500، مق.ار واح.ی مشارج دولت 100اثر افزايش اين ب.ان معناست كه در 

 شودي ش   دو  اين است كه مالیات را كاهش دهیم:

 

 

 T0        ∆Ye = T0 =  

 

 

 400سمي به میزان ، سطح تولی. ملي اواح. كاهش دهن. 100ت را به میزانست كه اير مالیاب.ين معنااين سیاست 

الیات( بر سطح تولی. رج دولت يا كاهش ماشساني اثر اين دو عام  )افزايش مياب.ي علت ع.  يکواح. افزايش مي

، لذا باش. كمتر از يک ميو معموال   يرددميدر اين عام  ضرب  b، چون ضريب ي در كاهش مالیاتستا ملي اسمي 

ي به بیان ه.  اين سیاست رفر مش يت ركودی استتأثیر آن در ك  بر روی سطح تولی. ملي اسمي كمتر استي 

-ميظرفیت اشتغال كام  نزديک  ، تولی. ملي اسمي به تولی. باه در آن با افزايش سطح تقاضای ك ديگر شرايطي ك

 يشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆T0 = -100         b = 0.8 

 تقاضای کل

 Yولید ملی / درآمد ملی = عرضه ی کل / ت

α = 

45° 

Y  (ملی تولید 

 (اسمی

FEY  

 )تولید با ظرفیت اشتغال کامل(

جبران شکاف 

 رکودی تولید

 جبران شکاف رکودی تقاضا 
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 : توضیح در مورد اقتصاد اروپا

ان.ي اعي  داشتهبرنامه رياضت اقتصادی خود را ها د اقتصادی رخ داده و دولتاروپا ركودر در شرايط فعلي 

ش. و درآم. دولت  حم  كنن.ي رياضت اقتصادی وقتي شرايط ركود ايجادست كه مرد  باي. اين ركود را تب.ين معنا

مالیات  آي. و در نتیجهديگر در ركود سطح درآم. پايین ميكنیمي به عبارت باي. كم به همان نسبت مشارج را  كم ش.

توان. د چون دولت درآم.ش از مالیات است، درآم. دولت كه كم شود، ديگر دولت نميشوكمتری به دولت پرداخت مي

و مجبور است سطح خ.مات درماني تأمین اجتماعي را كام  پوشش ده.  برای مثال،و  مانن. سابق مشارج خود را اداره كن.

-چرا دولت توج ي كرده استي اماها بيكنن. دولت به آند و احساس ميشوميمرد  را كاهش ده.ي اين باعث نارضايتي 

ها و اين دولت ركود استقراض است.؟ زيرا الزمه ی سیاست انبساطي در شرايط نكنهای اروپايي سیاست انبساطي اجرا نمي

ه چاپ پول را ، برخي  كشور ما كطرفي در اقتصاد كشورهای اروپايي بنا ن.ارن. كه بیشتر از اين ب.هي داشته باشن.ي از

تعريف  اروپاكه اتحاديه ايندانن.ي ضمن تور  و بروز اش ال در اقتصاد مي اين كار را موجب ،دهیمخیلي عادی انجا  مي

را بر ع .ه و بانک مركزی اروپا اين كار  توانن. پول چاپ كنن.طور مستق  نميههای كشورها باز پول دارد و بانکمعیني 

.ه كه متأسفانه جا تعريف شدر آن1بام مالين. چون چیزی به نا  انضكردكار را نميتوانستن. اينداردي شاي. اير هم مي

 كنن. كه ازمعین ميبرای داشتن كسری بودجه ای را ها مح.ودهمالي دولت ب ره استي بر اساس انضبامدولت ما از آن بي

به و بام مالي استي يعني هر وقت فاق. انضدولت  آوردي در كشور ماثباتي بوجود ميآن ع.ول ن نن. زيرا ع.ول از آن بي

 يشودتور  مياش هم البته نتیجه دان.ميدر همه حال باز زن. و دست خود را كه بشواه. نظم مالي را بر هم مي هر ترتیب

داردي در اروپا حتي به تور  ان.ك هم حساس هستن. و حاضرن. رش.  البته دولت برای اين كارها دالي  و توجی اتي

بام رون. ولي حاضر نیستن. كه انضها تا مرز سقوم پیش ميجا دولت. ولي تور  افزايش نیاب.ي در آناقتصادی را كم كنن

بانک مركزی دارای استقيل  برای مثال،كه بام مالي موضوع بسیار م مي است و نیاز است انض ر هم بزنن.يمالي خود را ب

-يیری ش.ه عم  ميی تصمیماس مح.ودهد كه بر استقيل ويژه دارد و اختیاراتي دارباش.ي مقا  پولي برای خودش يک اس

به همین علت بانک  آن دولتي نیستن.اشته باش. اما اكثريت كن.ي شورای پول و اعتبار اير چه عناصری از دولت را باي. د

شود كه بین كنن.ي اين موضوع موجب ميمياقتصادهای اصولي كامي مستق  عم   اعتبار در مركزی و شورای پول و

يردن.ي ي ي از وظايف بانک مركزی ميشود و به عنوان دو مقوله متفاوت محسوب ای مالي و پولي مرزبن.ی هسیاست

-ات ا  را به سمت دولت مي انگشت  ،شودقبال وظايفش مورد سئوال واقر مي فظ ارزش پول ملي است ولي وقتي كه درح

سیاست بتوان. برداشت پول را براحتي داشته باش. تا  كن.ي دولت نباي. مجوزبرخورداری از اختیار را مطرز مي يیرد و ع. 

رياضت اقتصادی س یم مي شون. و هر بششي س م خود را در اين ركود  سیاست يجاد كن.ي در اروپا همگي بابتانبساطي ا

م چون پردازن. و دولت ه، بشش ديگر را ميها پايین آم.هآنها كه فروش پردازن.، شركتبششي را مي  مي پردازدي مرد

 پردازدي ی را ميديگر درآم.ش كم ش.ه خودبشود بشش

ثانیا تناسب با اوضاع خودمان تعريف كنیمي مرا مرز مالي دولت  اي. ح. وب بات مالي داشته باشیم اوال اير بشواهیم ث

بانک مركزی هم وظايفش را بطور مستق  انجا  ده. و در آن دخالت نشودي در حال حاضر چنین نیست و اقتصاد ما خیلي 

                                                   
1 Financial Dicipline 
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ب ها در م اتکشود در حالي كه نئوكيسیمييیری تصمیمبنا به مصلحت نیاز باش. استي يعني هر وقت  "كینزی"

توان. ثبات اقتصاد كه بتوان با آن بازی كرد زيرا مييوين. پول ابزاری نیست و ميمعتق.ن.   1به قواع. پولياقتصادی 

و ثبات اقتصادی را بر افت. ای به جان اقتصاد ميرا بر هم بزن.ي اير با پول بازی كنیم مانن. زلزله را تضمین كن. يا آن

 برای مثال،ي و بلن. م.ت از ملزومات ديگر استی اقتصادی مششص اقتصاد و داشتن برنامه ي شفافیت درزن.هم مي

ايم و های مح م به زمین بستهكه با میخدرست مانن. چادری را  شودگي روی درص. مششصي تنظیم نرخ رش. نق.ين

 آن نیستي از جا كن.ن طوفاني هم قادر به  هیچ

 هاي مالي انقباضيسیاست

ها موجب كاهش سطح تولی. ملي اسمي يردي.ه و ه.فش مقابله با اهش مشارج دولت يا افزايش مالیاتاز طريق كاين سیاست 

  شرايط تورمي استي اين سیاست ع س سیاست انبساطي مالي استي

 هاي پولي انبساطيسیاست

سطح تقاضای ك  داردي ه.   های اعتبارات بان ي سعي در افزايشطريق افزايش حجم پول و كاهش نرخ سیاستي است كه از

دي ابزاری كه بانک مركزی برای اجرای در واقر يک م انیز  خلق پول دار اين سیاست مقابله با ركود استي سیستم بان ي

 سیاست پولي انبساطي در اختیار دارد عبارتن. از:  

 :نمودتوان از دو طريق اق.ا  در اين حالت مي  –بانکي كاهش نرخ بهره )الف(

 شوديتقاضای مصر  مستق  در اقتصاد مي : كه منجر به افزايش سطحها و اعتبارات مصرفيوا ش افزاي (1)

 شودييذاری مينجر به افزايش سطح تقاضای سرمايه: ميذاریافزايش وا  و اعتبارات سرمايه (2)

 ياب.ينبال آن سطح تولی. ملي افزايش ميدهبر روی افزايش مصر  تأثیر يذاشته و ب اين دو روش

در اختیار را نزد بانک مركزی های موظفن. درص.ی از سپردهها به استناد قانون بانک -كاهش نرخ ذخایر قانونيب()

 ه .كه بلوكه ش بششي از پول رويه وا  ن.هن. وها بيكه بانکبرای اين ينگ .اری نماين.ي اين موضوع دالي  مشتلفي دارد

 هایتوان. از مح  همین سپردهمركزی در صورت بروز هر مش لي مي و بانک يرددميای برای بانک محسوب پشتوانه

 يعني همین نرخ بسیار جالب استي در سیاست پولي ی قانونيد اين ذخیرهربلوكه ش.ه آن بانک را حمايت نماي.ي اما كارك

ها بانکشود كه يياب.ي اين موضوع باعث مايط اعمال سیاست انبساطي كاهش ميدر شر قانونيی تعیین ش.ه برای ذخیره

ودي پس با كاهش نزخ ذخاير ش جه دستشان برای دادن وا  بازترپول كمتری را نزد بانک مركزی بلوكه كرده و در نتی

افت. و در ی بان ي اتفاق ميدر كاهش نرخ ب ره ذكر ش.ه 2و  1ياب.ي موارد ها افزايش ميقانوني، ق.رت وا  دهي بانک

 يشودصر  و سطح تولی. ملي ايجاد ميايش منتیجه همان تأثیرات يعني افز

ی تجاری )مانن. و ب.ين معناست كه ارزش يک بريه  يک كار تجاری است 2تنزي  –كاهش نرخ تنزیل مجدد )پ(

سر رسی. است كه در آن قی. ش.ه استي اما اير پیش از  مبلغيبرات و ييي( در سر رسی. آن معادل همان  چک، سفته،

يوين.ي ميي اين كار را تنزي  نق. مي كنن. ن، آن را با درص. مششصي كمتر از قیمت واقعي آشودبشواه. تب.ي  به پول 

                                                   
1 Monetary Rules 
2 Discount 
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اد نست كه شام  تمامي اسو يک نوع سرويس مالي ا دهن.ا به مشتريانشان ميهتنزي  ي ي از خ.ماتي است كه بانک

تا زمان ها كن.ي اسناد تنزيلي نزد بانکین ميكه پرداختي را در آين.ه تضم استشودي اسناد تجاری هر نوع سن.ی تجاری مي

رخي كه بانک مركزی كنن.ي نمي تنزي  مج.دنزد بانک مركزی برده و  اين اسناد را ها معموال  مانن.ي ولي بانکسر رسی. مي

ر اجرای نزي  مج.د يوين.ي دان.ي اين نرخ دو  را نرخ تها تنزي  كردهكن. كمتر از نرخي است كه بانکتنزي  مج.د مي

. تا دهه نرخ تنزي  مج.د را كاهش ميكن. اين است كي ي از كارهايي كه بانک مركزی مي، های پولي انبساطيسیاست

تب.ي  اين اسناد به پول نزد ی وسیله انگیزهتب.ي  نماين. و ب.ينشان را به پول درص. كمتری بتوانن. اسناد تجاری ها بابانک

افت. و آثار باال اتفاق مي 2و  1بازهم موارد يت اعتبار بیشتری خواهن. داشتي در اين روش ها تقويت ش.ه و در ن ابانک

 دنبال دارديهرا ب يمشاب 

كه از بانک مركزی جای اينه، بها برای تأمین پول دولتمعموال  –قبلي  ي منتشر شدهخرید اوراق قرضه)ت( 

را تأمین  وسیله پول مورد نیاز خود. تا ب.يننشر كرده و به مرد  مي فروش، اوراقي را به نا  اوراق قرضه منتاستقراض نماين.

شودي وقتي كه آوری مينظا  بان ي بین مرد  توزير و پول آن نیز از همین طريق جمر.ي اين اوراق قرضه از طريق نكن

بفروشن. و كافي است كه  كن. كه اوراق خود را به دولتشود، مرد  را تشويق ميسیاست انبساطي توسط دولت اجرا مي

در اين سیاست، حجم پول از تا مرد  برای فروش رغبت پی.ا كنن.ي  شودقیمت اين اوراق را باالتر از قیمت واقعي آن اعي  

با ، می  به مصر  افزايش يافته و در نتیجه گامي كه حجم پول افزايش پی.ا كن.ياب.ي هنها افزايش ميطريق مرد  و بانک

 ياب.ي سطح تولی. ملي نیز افزايش مي ،مصر افزايش 

  :هاي پولي انقباضيسیاست

ال اين سیاست هم درست اين سیاست درست برع س سیاست پولي انبساطي است و قص. آن مقابله با تور  استي ابزارهای اعم

 :باشن.ی قبلي ولي در ج ت ع س ميمانن. شیوه

 ی بان ي افزايش نرخ ب ره)الف(

 اير قانونيافزايش نرخ ذخ)ب(

 افزايش نرخ تنزي  مج.د)پ(

 ی دولتيفروش اوراق قرضه)ت(

 

 :هاي تبدیل هزینهسیاست –ب 

ها از كاالهای داخلي به كاالهای ج ت هزينه هايي كه از طريق كاهش يا افزايش خارجي پول ملي موجب تغییرسیاست

 یاست نیز خود دو يونه است:ي اين سيوين.های تب.ي  هزينه ميسیاستخارجي يا بالع س خواه. ش. 

 سیاست كاهش نرخ ارز )افزایش ارزش پول ملي( 

شودي در تر ميها يرانتر ش.ه و كاالی داخلي برای خارجيارزانی داخلي الت كاالی خارجي برای مصر  كنن.هدر اين ح

يذاردي در بین اين دو ارزش اثر ميبر تفاوت شرايط تور  نرخ واقعي ارز با نرخ اسمي آن برابر نیست و تور  عاملي است كه 
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بوده  تجاریتراز ياب.ي در اين حال اير مش   كشور مازاد ت افزايش يافته و صادرات كاهش مي، وارداشرايط كاهش نرخ ارز

 شودي است با اين سیاست مرتفر مي

 هنگامي كه ارزش  تجاری تفاوت ارزش میان صادرات و واردات است وتراز منظور از مازاد : مازاد تراز تجاري

 .(X-M˃0) تجاری اتفاق مي افت.تراز صادرات از ارزش واردات بیتشر باش. مازاد 

  ده.درات باش. كسری تراز تجاری رخ ميهنگامي كه ارزش واردات بیش از صا: كسري تراز تجاري(X-M˂0) ي 

 ی بارز اين موضوعات چین و آمري ا هستن.:دو نمونه

 به ت.ريج بازارهای خود را به چین وايذار كرده و ارزش واردات از چین افزايش ن رقابتي چینبه دلی  افزايش توا آمري ا ،

 ده.ي پس آمري ا با كسری تجاری روبروستيرزش صادراتش به چین كاهش نشان ميزمان ايافته است و هم

 ای است كاهش نرخ ارز بردرست برع س آمري ا ، چین با مازاد تجاری روبروست و صادراتش بیش از وارداتش استي سی

 شود كه مازاد تجاری چین كاهش ياب.ي چین مفی. خواه. بود و موجب مي

  سیاست افزایش نرخ ارز )كاهش ارزش پول ملي(

شودي  تر ميی داخلي برای خري.ار خارجي ارزانتر ش.ه و كااليران ی داخليالت كاالی خارجي برای مصر  كنن.هدر اين ح

-را مرتفر ميمش   سیاست ، اين ر مش   كشور كسری تراز تجاری باش.ياب.ي ايادرات افزايش ميپس واردات كاهش و ص

 .ي انيرد

 

 هاي اقتصاديسیاستجدول راهنماي 

 گروه سیاست
نام 

 سیاست 

نوع 

 سیاست
 هدف نتیجه نحوه اجرا

سیاست هاي  

 تغییر هزینه

 مالي

 انبساطي
افزایش 

 مخارج دولت
 كاهش مالیات

تقاضاي كل + افزایش تولید افزایش سطح 

 ملي اسمي
 مقابله با ركود

 انقباضي
كاهش 

 مخارج دولت
 افزایش مالیات

كاهش سطح تقاضاي كل + كاهش تولید 

 ملي اسمي
 مقابله با تورم

 پولي

 انبساطي
افزایش حجم 

 پول

كاهش نرخ هاي 

 اعتبارات بانکي

افزایش سطح تقاضاي كل + افزایش تولید 

 ملي اسمي
 با ركودمقابله 

 انقباضي
كاهش حجم 

 پول

نرخ افزایش 

 اعتبارات بانکي

كاهش سطح تقاضاي كل + كاهش تولید 

 ملي اسمي
 مقابله با تورم

سیاست هاي 

 تبدیل هزینه

كاهش 

 نرخ ارز 

تقویت 

 پول ملي

افزایش 

ارزش پول 

 ملي

 كاهش نرخ ارز 

ارزان شدن كاالي خارجي براي مصرف 

الي داخلي كننده داخلي / گران شدن كا

 براي خریدار خارجي

 

موازنه رفع مشکل 

مازاد رفع تجاري)

 (تراز تجاري

افزایش 

 نرخ ارز 

تضعیف 

 پول ملي

كاهش ارزش 

 پول ملي
 افزایش نرخ ارز

گران شدن كاالي خارجي براي مصرف 

كننده داخلي / ارزان شدن كاالي داخلي 

 براي خریدار خارجي

 

موازنه  رفع مشکل

رفع تجاري)

راز ت كسري

 (تجاري

 

 هاي اقتصاديآثار جانبي سیاست

 : .های اقتصادی كه پیشتر بیان شای از سیاستخيصه
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 :(های پولي و ماليسیاستهاي تغییر هزینه )سیاست –الف 

  ؛با ه.  مقابله با ركود –های پولي و مالي انبساطي سیاست ي1

  ؛با ه.  مقابله با تور  –های پولي و مالي انقباضي سیاست ي2

يا تضعیف  سیاست های تضعیف و تقويت ارزش پول ملي كه در برابر آن ارز تقويتهاي تبدیل هزینه )سیاست -ب

 (شودمي

يابي به اه.ا  مششص يک عيوه بر دست ها وجود دارد اين است كه با اجرای هرای كه در اجرای اين سیاستن ته

)در حوزه های  هاسیاست اين صورت است كه اير ه.  اصليشودي آثار جانبي به پیش فرض آثار جانبي هم ايجاد مي

زمان با ها ، هم، هر يک از اين سیاستباش. تغییر يا تب.ي  هزينه( مقابله با ركود/ تور  يا رفر مازاد/ كسری تراز تجاری

ت نیستي به عنوان مثال مثبهمیشه اين آثار جانبي  . كه لزوما  ننماينیز ايجاد ميه.  اصلي آثار جانبي به سمت روی نشانه

ولي آثار جانبي آن مم ن است تراز خارجي را بر هم  ه.  دولت از اجرای سیاست انبساطي برقراری تراز داخلي بوده

  و يا بالع س؛بزن. 

   :هاي پولي و مالي انبساطيآثار جانبي اجراي سیاست

ا قابله با ركود استي ولي اين سیاست كن. كه ه.  آن مدولت سیاست پولي انبساطي اجرا ميكنیم كه فرض مي كه ب

و  (مصر سطح تقاضای ك  )افزايش  كن. موجب-های اعتبارات بان ي( عم  ميخ)يا كاهش نرافزايش حجم پول ابزار 

كه همان  كه تا اينجای كار ه.  اصلي دولت در اجرای سیاست پولي انبساطي شودافزايش سطح تولی. ملي ميدر نتیجه 

ست مانن. افزايش درآم. عم  افزايش سطح تولی. ملي دراما ي تأمین ش.ه است، است (داخليد )برقراری تراز مقابله با ركو

سطح تولی. شودي هنگامي كه جاد تقاضای بیشتر برای واردات ميی خود موجب افزايش مصر  و ايكن. و اين به نوبهمي

ن كشور از نظر اقتصادی ب تر ش.ه و در نتیجه تقاضا برای ، به مثابه اين است كه وضعیت آياب.ملي يک كشور افزايش مي

 سیاست ايجاد ش.ه استي اين و اين همان آثار جانبي است كه مورد نظر نبوده ولي در اثر اجرای  ياب.واردات افزايش مي

، نرخ كنن.به آن توجه مي بیني میزان نیاز كشورها به واردات نفتبرای پیش، ي ي از مواردی كه در مباحث اقتصادی

ب.ان معناست كه سطح درآم. ، اير اين نرخ رون. صعودی داشته باش. ی نفت استيكنن.هاقتصادی كشورهای مصر  رش.

در نتیجه كشورهای ، ياب.افزايش ميمواد نفتي  وارداتتقاضا برای كنن. كه بیني ميپیشها افزايش يافته و در نتیجه ملي آن

همین نرخ رش. ، ژیكنن.ي در برخي مقاطر تاريشي علت افزايش نرخ نفت و انرقیمت نفت مين.ه اق.ا  به افزايش تولی. كن

یمت نفت در كشورهای كشورهای مصر  كنن.ه بوده استي برع س هم مم ن است اتفاق بیفت. يعني اين ه كاهش ق

اضا به علت كاهش و تق وجود آم.ه استهی نفت بدی است كه در كشورهای مصر  كنن.هنفت ناشي از ركوتولی. كنن.ه 

 كاهش يافته استي سطح درآم.

ياب. تقريبا مسلم استي البته در روابط يفته ش.ه در جلسات قب  ت با افزايش درآم. ملي افزايش ميكه وارداپس اين

ر ر واقاما د( X-M=0، نادي.ه مي يرفتیم )استیم در روابط اثری داشته باشن.خوتراز تجاری را به اين علت كه نميموضوع 

                     :واردات تابعي از درآم. ملي است

 Y0+ M 0M = M  
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( يعني واردات Y0Mی واردات القائي )عيوهه( ب0Mشود با واردات مستق  )( برابر ميMكه در آن وارادت )

ست پولي انبساطي با اجرای سیا برای مثال،شود و تن ا واردات مستق  نیستي ريبي از درآم. ملي را هم شام  ميض

آن ب.ين ولي آثار جانبي ب.ست آم.ه است  ه يعني ه.  اصليو ركود برطر  ش. هيافتسطح درآم. ملي افزايش 

 شرز است:

باي. دي. كه اين افزايش واردات چگونه  يرددميكه اجرای اين سیاست منجر به افزايش واردات با توجه به اين 

 : مم ن است بگذاردواردات دو تأثیر افزايش  كن.؟ميعم  

يعني صادرات از باش.  سیاست مازاد تراز تجاری وجود داشتهاين ايرپیش از اجرای رفع مازاد تراز تجاري: )الف( 

 يرددمياش سبب افزايش واردات يردي.ه( موجب ؛ اجرای اين سیاست )كه اثر جانبي((X-M˃0يا است واردات بیشتر 

ش به اين معنا كه با افرايش وارادات اختي  صادرات و واردات كاه برطر  شود يا كه مازاد تراز تجاری كاهش يافته و

 ي يرددمييافته و اين مازاد تراز مرتفر 

باش. )يعني اما اير پیش از اجرای اين سیاست كسری تراز تجاری وجود داشته : تشدید كسري تراز تجاري)ب( 

است )با اثر جانبي افزايش واردات( سبب تش.ي. كسری اجرای اين سی، ( X-M˂0) واردات از صادرات كمتر باش.

به اين معنا كه اختي  صادرات و واردات كه از قب  وجود داشته بیشتر ش.ه و تراز به نفر كسری تش.ي.  يرددمياری تج

 ييرددمي

كن. د را دنبال ميمقابله با ركوه.  ، افزايش مشارج دولت و كاهش مالیاتابزار های مالي انبساطي هم كه با در سیاست

  يآي.های پولي انبساطي بوجود مير جانبي مشابه سیاستنماي. و آثاشرايط مشابه بروز مي

 

 آثار جانبي پیش از اجرای سیاست اقتصادوضعیت  ه.  اصلي سیاست

پولي و 

مالي 

 انبساطي

 مقابله با ركود

)برقراری تراز 

 (داخلي

-Xمازاد تراز تجاری )صادرات بیش از واردات

M˃0) 

: رفر مازاد تراز افزايش واردات

 تجاری

-Xبیش از صادرات  كسری تراز تجاری )واردات

M˂0) 

افزايش واردات : تش.ي.كسری 

 تجاری

 

 هاي پولي و مالي انقباضي:سیاستي اجراي بآثار جان

موجب كاهش  ،كنن.های پولي و مالي انبساطي عم  ميها كه با ابزارهای مشالف سیاستدر اين يونه سیاست

)برقراری تراز داخلي( است  مقابله با تور  سطح درآم. ملي ش.ه و ه.  اصلي آن سطح تقاضا )مصر ( و در نتیجه

توان. و اين كاهش در دو ج ت مي ياب. اثر جانبي آن كاهش واردات استمياما وقتي كه سطح تولی. ملي كاهش 

 عم  كن.: 

-X) ی سیاست كسری تجاری داشتیم يعني واردات بیشتر از صادرات بوداير قب  از اجرا: رفع كسري تجاري)الف( 

M˂0ييرددمي، اين كسری تجاری مرتفر ای سیاست كه سبب كاهش واردات است(، در اثر اجر 
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 اير قب  از اجرای سیاست مازاد تجاری داشتیم يعني صادرات بیشتر از واردات بود: تشدید مازاد تجاري)ب(

 (X-M˃0)شوديی تش.ي. مي، مازاد تجاركاهش واردات به عنوان اثر جانبي جرای سیاست و، در اثر ا 

 آثار جانبي پیش از اجرای سیاست اقتصاد وضعیت  ه.  اصلي سیاست

 پولي و مالي انقباضي
 مقابله با تور 

 )برقراری تراز داخلي(

بیش از  كسری تراز تجاری )واردات

 (X-M˂0صادرات 

: رفر كاهش واردات

 از تجاریكسری تر

مازاد تراز تجاری )صادرات بیش از 

 (X-M˃0 واردات

: تش.ي. كاهش واردات

 مازاد تجاری

 

 

 )افزایش نرخ ارز(: 1هاي تضعیف پول مليسیاستآثار جانبي اجراي 

، با ابزار كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز به دنبال افزايش یاست كه يک سیاست تراز خارجي استدر اين س

در ، ی داخلي برای خري.ار خارجي بودهی داخلي و همزمان كاهش قیمت كاالكنن.هرجي برای مصر  ات كاالی خقیم

يردن. ی تشويق ميواردات كاهش يافته و از سوی ديگر صادر كنن.يان به صادرات بیشتر، اين سیاستاتشاذ  ینتیجه

كنن.( و در نتیجه ت، دريافت مينسبت به يذشته يافته اس، ارز خارجي كه ارزش باالتری كنن.)چون با كااليي كه صادر مي

-، تأمین ميیاست كه رفر كسری تراز تجاری است، ه.  اصلي دولت از اجرای اين سدر ن ايت ياب.يافزايش ميصادرات 

يش و اين موجب افزا يرددميصادرات سبب افزايش تولی. ملي  شودي اثر جانبي اين سیاست در داخ  كشور استي افزايش

 ت اين اثر جانبي تورمي است(ي)ج  يرددميو منجر به تش.ي. تور  يا برطر  ش.ن ركود  ی ك  سطح تقاضا

اش افزايش كه اثر جانبي، اجرای اين سیاست از اجرای سیاست تور  داشته باشیمپیش  ايرتشدید تورم داخلي: )الف( 

حركت )در ج ت تور  قبلي  ييرددمي.ي. تور  موجب تش است، نسبت به تولی. سطح تقاضای ك افزايش صادرات و 

 (ييذارداثر مي كن. ومي

كمتر از در صورتي كه پیش از اجرای سیاست ركود داشته باشیم )سطح تقاضا  :برطرف شدن ركود داخلي)ب( 

 ييرددميو در نتیجه افزايش سطح تقاضا( ( اثر جانبي اين سیاست سبب كاهش ركود )افزايش صادرات تولی. باش.

 

 

 آثار جانبي پیش از اجرای سیاست اقتصادوضعیت  ه.  اصلي سیاست

 تضعیف پول ملي
 كسری تراز تجاری با مقابله

 )برقراری تراز خارجي(

 داخلي وجود تور 
: تش.ي. افزايش صادرات

 داخلي تور 

 داخلي وجود ركود
: برطر  افزايش صادرات

 داخلي ش.ن ركود

 

                                                   
1 Devaluation 
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 :)كاهش نرخ ارز( 1پول ملي آثار جانبي اجراي سیاست تقویت

زمان يران داخلي و هم ان، از طريق ابزار كاهش نرخ ارز و ارزان ش.ن كاالی خارجي برای خري.اردر اين سیاست

)كاهش صادرات  ه.  اصلي مقابله با مازاد تجاریياب. ، صادرات كاهش مي، ن كاالی داخلي برای خري.ار خارجيش.

كاهش صادرات ايرچه موجب دستیابي  يشودموجب برقراری تراز خارجي ميقر است كه در وا در برابر واردات(

 جانبي هم داردي  ات، اما اثرشودری و برقراری تراز خارجي است( ميدولت به ه.  اصلي اش )برطر  ش.ن مازاد تجا

، اثر شودمي جا كه اين كاهش صادرات به كاهش سطح تقاضای ك  و در نتیجه كاهش تولی. ملي منجراز آن

 توان. داشته باش.:دو اثر مي ديگرهای خ  كشور ركودی است و مانن. سیاستجانبي اين سیاست در دا

 

، اجرای (پیش از اجرای سیاست ركود داشته باشیم )سطح تقاضا كمتر از تولی. باش. ايرتشدید ركود داخلي: )الف( 

موجب تش.ي. ركود  ،است نسبت به تولی.  سطح تقاضای ككاهش اش كاهش صادرات و اين سیاست كه اثر جانبي

  ييرددميداخلي 

 

در صورتي كه پیش از اجرای سیاست تور  داشته باشیم )سطح تقاضا بیش از تولی.  :برطرف شدن تورم داخلي)ب( 

 ( نسبت به تولی. سطح تقاضا كاهشصادرات و در نتیجه  كاهش)تور  باش.( اثر جانبي اين سیاست سبب كاهش 

 ييرددمي

 

 

 آثار جانبي پیش از اجرای سیاست اقتصادوضعیت  ه.  اصلي سیاست

پول  قويتت

 ملي

تراز با مازاد مقابله 

 تجاری

 )برقراری تراز خارجي(

 ركود داخلي: تش.ي. صادرات كاهش ركود داخليوجود 

 تور  داخليوجود 
تور  : برطر  ش.ن صادرات كاهش

 داخلي

 

شود و اجرای سیاست با  به تراز خارجي منجر نمي، لزوما  قراری تراز داخليسیاست با ه.  براجرای  طور كليبه

ر مورد فوق پذيرفتیمي حال پرسش شودي اين را با ذكر چ ا به تراز داخلي منجر نميه.  برقراری تراز خارجي لزوما  

 زمان تراز داخلي و خارجي ايجاد كنیمي ن است كه چاره چیست؟ چاره اين است كه هماي

 

 زمان تراز داخلي و خارجيراري همبرق

 شود:و خارجي از دو سیاست استفاده مي زمان ترازهای داخليدر اينجا برای برقراری هم

 مشارج سطح سیاست مالي )انبساطي و انقباضي( با ابزار افزايش يا كاهش  -1

 سیاست تغییر نرخ ارز با ابزار كاهش يا افزايش نرخ ارز -2

                                                   
1 Revaluation 
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  تراز داخلي :برقراري  –الف 

 :دهن.را روی محورهای مشتصات قرار مي) سطح مشارج ك  و نرخ ارز( اين دو ابزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  سازديباش. كه تراز داخلي را محقق ميمشتلف نرخ ارز و سطح مشارج ك  مي( م ان هن.سي تركیبات IBخط تراز داخلي )

ده. كه در آن تركیب نرخ ارز و سطح مشارج ك  به ما ميیبي خاص از ای كه روی اين خط در نظر بگیريم تركبیان ديگر هر نقطه

تومان و سطح  2000با نرخ ارز   Aی در اين نمودار در نقطه برای مثال،ي ( يرددميداريم )تراز داخلي تأمین خاص نه ركود و نه تور  

 ي مرا برقرار كنیايم شرايط تراز داخلي د تومان توانستهمیلیار 10000 ك  مشارج

 ، موجب كاهش تولی. داخلي ش.ه و اثر ركودیاثر كاهش نرخ ارز روی تراز داخلي، دهیمهنگامي كه نرخ ارز را كاهش مي

 وضعیت تعادل بر ،یمتومان كاهش ده 400ارز را به میزان  ، اير نرخ به حالت تعادل هستیم Aی داردي يعني در حالي كه روی نقطه

شود و جابجا مي ˈA به موقعیت غیر متعادل A ، لذا موقعیت تعادل ايمسطح تقاضای ك  ن.اده ز تغییری درهم خورده و چون هنو

ي حال برای برقراری مج.د تعادل نرخ ارز و سطح تقاضای ك  بر روی شويم(شويم )از خط تراز داخلي خارج ميدچار ركود مي

 ی ركودی استين افزايش دهیم كه زير خط منطقهامیلیارد توم 2000، الز  است كه سطح مشارج ك  را به میزان IBخط 

-وز تغییری در سطح مشارج ك  ن.ادهجا كه هنآن تومان افزايش دهیم، از 500به میزان  Aی تعادل حال اير نرخ ارز را در نقطه

ايش علت افزوضعیت به  ي در اينشودجابجا مي ˶Aی به نقطه Aی تعادل لي خارج و نقطه، تعادل بر هم خورده و از خط تراز داخايم

 شويمي برای رفر تور  باي. مشارج و در نتیجه سطح تقاضای ك  را به نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، دچار تور  مي

اخلي وضعیت تور  را خواهیم يرديمي  لذا در باالی خط تراز دی تعادل بر به نقطهمیلیارد تومان كم كنیم تا مج.دا   2500ی ان.ازه

 نرخ ارز

 سطح مخارج کل

 (Internal Balance : IB)تراز داخلی 

 

A 2000 

10000 

1600 

12000 

Aˈ 

˶
A 2500 

7500 

 منطقه ی

 رکود

منطقه ی 

 تورم

منطقه ی 

 تعادل
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شويم باي. سطح مشارج في است چرا كه وقتي وارد ركود مياين است كه شیب خط من ها هم نشان دهن.هپی ان ج ت داشتي

 ك  را افزايش دهیم تا دوباره به روی خط برسیمي 

 تراز خارجي:برقراري  –ب 

 :كنیمرا ترسیم مي 1رخ ارز و سطح مشارج ك ، خط تراز خارجيبا همان محورهای مشتصات ن مج.دا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك  است كه تراز خارجي را م ان هن.سي تركیبات مشتلف نرخ ارز و سطح مشارج  EB، خط در اين نمودار

كسری تراز تجاری  ،ی نقاطي است كه با تركیب نرخ ارز و سطح مشارج ك سازدي يعني روی خط مجموعهمحقق مي

 ي ن.اريممازاد تراز تجاری  و

ا كه هنوز سطح مشارج ك  ثابت ج، از آنارز را كاهش دهیمباشیم و نرخ  Bی در وضعیت تعادل در نقطه  اير

كه با كاهش نرخ ارز، كسری تراز شودي با توجه به اينكه دارای ع.  تعادل است، حاص  مي ˈBی ج.ي. است، نقطه

كنیمي اين ب.ان معناست  شود( و باي. كاری كنیم كه واردات را كمتركنیم )واردات بیشتر از صادرات ميتجاری پی.ا مي

ای عادل برقرار شودي پس در پايین خط، منطقهت كه باي. سطح تقاضای ك  يا سطح مشارج ك  را كاهش دهیم تا مج.دا 

 است كه كسری تراز تجاری وجود داردي

قر با رسیم كه در وامي ˶Bی ج.ي. نرخ ارز را افزايش دهیم به نقطه Bی تعادل نقطه برع س حالت باال اير از

و در واقر شود( ، صادرات بیش از واردات ميشويم )به اين علت كه در اثر افزايش نرخ ارزراز تجاری روبرو ميمازاد ت

                                                   
1 . External Balance 

 نرخ ارز

 سطح مخارج کل

 تراز خارجی

 

B 

Bˈ 

˶
B 

منطقه ی کسری 

 تراز تجاری

منطقه ی مازاد 

 تراز تجاری

منطقه ی تعادل 

 تراز تجاری
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با توجه به نمودار افزايش سطح  يشويمي لذا برای رفر اين مازاد تراز باي. كاری كنیمبه منطقه مازاد تراز تجاری وارد مي

ی تعادل يعني خط افزايش يافته و دوباره به منطقه شود تا وارادتك  موجب مي زايش سطح مشارجتقاضای ك  يا اف

EB برسیمي 

 برقراري همزمان تراز داخلي و خارجي:  -پ 

، برای برقراری همزمان دو تراز داخلي و خارجي )يعني حالتي كه از نظر داخلي نه ركود داشته با توجه به دو نمودار باال

باي. اين دو خط تعادل تراز داخلي و خارجي را  راز داشته باشیم و نه مازاد ترازنظر خارجي نه كسری تو از  و نه تور باشیم 

 طر دهیم:اقتبا ي .يگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كه تركیب خاصي از نرخ ارز و سطح مشارج ك  بوجود آم.ه كه  Eموقعیتي است مانن.  EBو    IBی تيقي دو خط نقطه

  خطوم تعادل تراز داخلي و داخلي و خارجي برقرار استي با توجه به نواحي مششص ش.ه در دو طر زمان ترازدر آن تعادل هم

  ی كلي خواهیم داشتي خارجي، چ ار ناحیه

هستیم، ی مازاد تراز تجاری و تور  در منطقهفرض كنیم  برای مثال،ی دقیقي كه به لحاظ سیاستي وجود دارد اين است ن ته

يوي.  كن. و مينن. بیماری كه به پزشک مراجعه ميی تعادل چ ار كنیم خیلي م م استي درست ماه نقطهاين كه برای رسی.ن ب

 كن. مم ن است افزايش فشار خون اوي پزشک اير داروی تقويتي ب.ه. تا ضعف او را برطر  دارد ضعف فشارخون باال و

یک حادتر است و باي. اول به آن توجه كردي در اقتصاد جا باي. تششیص ده. كه از اين دو مش   ك.امدي پزشک اينشوتش.ي. 

، در انتشاب و اعمال سیاست خیلي ا تور  / ركود اهمیت بیشتری داردي ه ك.امیک از دو مش   كسری/ مازادكهم تششیص اين

 م م استي 

 نرخ ارز

 سطح مخارج کل

IB EB 

E 

منطقه ی مازاد تراز 

 تجاری و تورم

منطقه ی مازاد تراز تجاری 

 و رکود

منطقه ی کسری  تراز 

 تجاری و تورم

منطقه ی کسری تراز 

 تجاری و رکود
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ي لذا برای آي.مي ، تور  و ركود از تركیب اين چ ار عام  هشت حالت پ.ي.با توجه به وجود چ ار عام  كسری، مازاد

كنیم كه با وجود دو به موازات محورهای اصلي رسم مي)خطوم زمینه( نشان دادن اين هشت حالت دو محور عمود بر هم 

ي در واقر با ترسیم يذاری كردها را با شماره نا توان آنشود كه ميخود بشود هشت منطقه پی.ا مي EBو  IBخط متقاطر 

توان علي اقتصاد از وضعیت تعادل را ميكمتر( وضعیت ف ن )فاصله بیشتر( و ان.ك بودن )فاصلهوم زمینه وضعیت حاد بودخط

 :راحتي معین نمودهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ميك عم  استيEB( و تراز خارجي )IBی عمودی با خطوم تراز داخلي )يانه، فاصلهدر اين مناطق هشت

ی فاصلهيیريمي فواص  مششص از خطوم تراز داخلي و خارجي در نظر مي با Aای مانن. در اين منطقه نقطه:  1منطقه 

ي اين به معنای مازاد ان.ك ولي كمتر است ی آن تا خط تراز داخلينسبت به فاصله عمودی اين نقطه تا خط تراز خارجي

 ی نقطه تا هر يک از خطوم تراز(ياست )با توجه به فاصله حادتور  

تا  ی اين نقطهكنیمي فاصلهو فاصله تا خطوم تراز را رسم مييیريم در نظر ميرا  Bای مانن. طهدر اين منطقه نق: 2منطقه 

 استي حادو مازاد تراز تجاری  ان.كاش تا خط تراز خارجي استي اين به معنای تور  خط تراز داخلي كمتر از فاصله

 ( و از خط تراز خارجي بیشتران.ك)ركود اش از خط تراز داخلي كمتر فاصله Cی در اين منطقه نقطه: 3منطقه 

ركود : 6منطقه    ان.كو كسری حاد ركود : 5منطقه      ان.كو مازاد  حادركود : 4منطقه     (حادمازاد )استي

 حادو كسری ان.ك 

 حاد و كسری ان.كتور  : 8منطقه     حادو كسری ان.ك تور  : 7منطقه 

 نرخ ارز

 سطح مخارج کل

IB EB 

E 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

A B 

حاد و تورم 

 اندکمازاد 

C 

D 

F G 

H 

اندک و   تورم 

 حادمازاد 

اندک   رکود

 حادمازاد 

حاد و    رکود

 اندکمازاد 

حاد و    رکود

 اندک کسری

اندک و   رکود

 حاد کسری

تورم اندک و 

 کسری حاد

تورم حاد و 

 کسری اندک

I خطوط زمینه 
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-ی فعلي )در هريک از مناطق هشتواقر ه.  از اجرای آن، رسی.ن از نقطهیم در خواهیم اجرا كنهايي را كه ميسیاست

.ي باشميپذير ر نرخ ارز يا سطح مشارج ك  ام انباش.ي اجرای سیاست با اعمال تغییر دميE ی تعادل ی فوق( به نقطهيانه

ی فعلي به موازات دو محور ت از نقطهيک از مناطق هشت يانه باال باش.، با حرك بنابراين در صورتي كه وضعیت اقتصاد در هر

و سطح مشارج ك  )حركت به راست و افزايش  حركت به پايین و كاهش نرخ ارز(  نرخ ارز )حركت به باال و افزايش نرخ ارز يا

سیم و بر مبنای نیاز به اين حركت، سیاست ری تعادل ميطهسطح مشارج ك  يا حركت به چپ و كاهش نرخ مشارج ك ( به نق

 ي يرددميسب اتشاذ منا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارز را كاهش دهیم و هم سطح مشارج ك  را كم كنیمي يا اير  خباشیم،  باي. هم نر 1در منطقه  Aی برای مثال، اير در نقطه

توان با باشیم، باي. نرخ ارز را كم كنیم ولي سطح مشارج ك  را افزايش دهیمي به همین صورت در ساير مناطق نیز مي Bدر نقطه 

 ها را بر مبنای ج ت اين دو حركت تعیین نمودي ی دلشواه رسی. و سیاستتغییر نرخ ارز و سطح مشارج ك ، به نقطه

اين يذاران هم باشن.، بین سیاستمم ن است در شرايطي كه ركود/ تور  و كسری/ مازاد از نظر مق.ار نزديک به

تور  / ركود باشن.ي در  ازاد حاد است و برخي ديگر معتق. به حاد بودنم /اختي  بوجود آي. كه برخي معتق. باشن. كسری

كه صادرات  يذاری اين باش.اير ه.  برای مثال، ييذاری انجا  ش.ه دارد ها بستگي به ه.اين حالت، تعیین سیاست

و در كنیم آن وارد نمي فروش نفت را در، درآم. حاص  از به هنگا  تعیین مق.ار تراز تجاری، لذا غیر نفتي افزايش ياب.

در حال حاضر در  شويم در حالي كه اير درآم. نفت را لحاظ كنیم مازاد تجاری خواهیم داشتينتیجه با كسری مواجه مي

نظر يرفتن درآم. نفتي محاسبه  شود كه مازاد تجاری دارد و اين آمار را با درآمارهای اقتصادی، ايران كشوری معرفي مي

 نرخ ارز

 سطح مخارج کل

IB EB 
1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

A B 

حاد و تورم 

 اندکمازاد 

C 

D 

F 

H 

I 

اندک و   تورم 

 حادمازاد 

اندک   رکود

 حادمازاد 

حاد و    رکود

 اندکد مازا

حاد و    رکود

 اندک کسری

اندک و   رکود

 حاد کسری

تورم اندک و 

 کسری حاد

تورم حاد و 

 کسری اندک

G 
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، نفت را در محاسبات وارد وابستگي اقتصادمان به نفت كم شودايم كه يذاری كردهودمان چون ه. كنن.ي اما ما خمي

كسری تراز حاد مواجه هستیم ولي از  يیريمي لذا از نظر ما باعاميت كاالی تجاری را در نظر مين رده و تن ا میزان م

ی هفت ؛ بنابراين سیاستي كه در منطقه8ی هستیم نه منطقه 7ی داريمي به بیان ديگر ما در منطقهنظر بیگانگان مازاد تراز 

بینیم ب 8ی حالي كه اير خودمان را در منطقه ، درا افزايش دهیمكنیم برابر نمودار اين است كه باي. نرخ ارز راتشاذ مي

 ي البته در هر دو حالت سطح مشارج ك  را باي. كاهش دهیمي باي. نرخ ارز را كاهش دهیم

موقعیت اقتصادی را در  تدی استي به اين معنا اير با واقعی   بشش بزريي از درمان وضعیت اقتصاتششیص مش

در غیر اين صورت اير اين تششیص  شودهای درماني صحیح ميین كنیم، موجب اتشاذ روشيانه تعینواحي هشت

طور ديگر در اتشاذ  كن.مي قوانین را وضر دولت يک جور تششیص ده. و مجلس كه برای مثال،يعني متفاوت باش. 

  رسیمي ی مطلوب نميسیاست درست دچار دويانگي ش.ه و به نتیجه

دو دسته سیاست تغییر ي يفتیم كه شويم هم يادآورديگری  اقتصادی الز  است ن ات هایی بحث سیاستدر ادامه

، موضوعیت خود را داشته و ابزار و هاداريمي هر ك.ا  از اين سیاست های ماليهای پولي و سیاستهزينه يعني سیاست

يويیم مقامات وقتي مي ي عم.تا كنن.ياد مي مقامات پولياز در سیاست پولي  برای مثال،مسئول خاص خود را دارن.ي 

های پولي استي در ها بانک مركزی مسئول اجرای سیاست، منظورمان بانک مركزی استي يعني در اكثر كشورپولي

مالي است و مقا  مالي خوان.ه  هایكن.، مسئول اجرای سیاستولت كه بودجه كشور را كنترل ميد مقاب  مقا  خزانه يا

 شودي مي

ي بانک مركزی ي ي از د باي. هم سیاست پولي و هم سیاست مالي داشته باش.اقتصا، در يک شرايط تعريف ش.ه

در برابر ساير پول ملي  هم ارزش خارجيو خوانیم ر برابر كاالها كه آن را تور  ميد)وظايفش حفظ ارزش پول ملي 

 يعني ق.رت خري. پول ملي را در داخ  برای خري. كاالها و هم ق.رت خري. آن را در برابر ساير ارزها ( استيارزها

ايم و هیچگاه سیاست پولي مستق  ن.اشته ي ابزار بانک مركزی سیاست پولي مستق  استي البته در كشور ماحفظ كن.

رو سیاست مالي بوده استي به اين معنا كه مقا  مالي سیاست پولي دنباله لي )بانک مركزی( از نظرهمواره مقا  پو

 )دولت( تعیین 

های مالي ی سیاستكنن.ه تعیینها عم.تا كنن.ه تزريق يا ع.  تزريق پول در اقتصاد بوده استيي نیازهای بودجه و كسری

در ها كن.ي به تعبیر ديگر دولتتبعیت مي های مالي از سیاستم.تا های پولي عباش.ي سیاستمي های پوليسیاستو 

كردن.ي اين به اق.ا  به انتشار پول ميمشارج خود و تأمین كسری اين با كسری بودجه و برای جبران مواقر مواج ه 

 پیشبرد برای معنای اتشاذ سیاست پولي انبساطي به منظور جبران كسری بودجه و ام ان دادن به سیاست مالي 

شورای پول و سیاست كه ريیس بانک مركزی های پولي استي به بیان ديگر های جاری و دخالت در سیاستبرنامه

رياست آن را بر ع .ه دارد باي. اختیار و ق.رت اين را داشته باش. كه سیاستي مستق  را اتشاذ و دنبال نماي. و دولت 

حجم  ،، به صيح.ي.ورا كه سیاست يذار پولي كشور استي اين شنتوان. بر آن تح م و خواسته خود را تحمی  كن.

، م  كن.ي زيرا سیاست پولي با ثباتيذار پولي با ثبات عشود كه سیاستتوصیه مي پولي كشور را تنظیم نماي.ي معموال 

 منشأ ثبات اقتصادی استي 
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 ي به دلی  نیاز ايمي ن.اشتهثبات سیاست پول ،و به تبر آنكه سیاست پولي مستق  اين است كشور ما  مش  

  ياستش.ي. ش.ه  و افزايش  يافته كه منجر به تور  نق.ينگي تزريق ش.ه مرتبا  ،ت انفعالي سیاست پولياای و حركبودجه

تر جلوه دادن خود تماي  به ها به صورت طبیعي برای مردمياين است كه در هر صورت دولتبحثي كه وجود دارد 

يا  ، يک سری ابزار قانوني و اختیارات مششص . ديسیپلین )نظم( مالي ايجاد كن.توانچه كه مين.ي آنهزينه كردن بیشتر دار

 ي در عرصه اقتصادی است هايیریممح.ود نمودن اختیارات و تصمیبه عبارت ديگر 

 

 منحني فیلیپس 

ترسیم ش.ه استي  حني فیلیپسی بی اری و تور  استي يک منحني به نا  منبحث ديگری كه رايج است، موضوع مبادله

.ي يعني ي ي را به نفر تش.ي. ديگری ی تور  و بی اری مبادله هستنبه مبادله ها مجبوردولت در بعضي از شرايط اقتصاد

 بششن.ي ميب بود 

جود فیلیپس با مطالعه بر روی نرخ افزايش دستمزدها و نرخ اشتغال به اين نتیجه رسی. كه ارتباطي بین اين دو مؤلفه و

دارد ولي موفق به كشف میزان اين ارتبام نگردي.ي فردی به نا  اليپسي بع.ها اين ارتبام را به صورت اين منحني كشف 

 كرد ولي به نا  فیلیپس رقم خوردي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ تورم

 بیکارینرخ 

 منحنی فیلیپس

  نرخ بیکاری طبیعی

A 

B 

C 

4% 

9% 

3% 2.5

% 

2% 

D 

Aˈ 

7

% 

 

 %5مقدار تورم انتظاری = 

14% 
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اير اير فرض كنیم تور  انتظاری وجود ن.ارد )تور  انتظاری موضوعي بجز تور  موجود است و ب.ان معناست كه 

ان. میزان مورد انتظارشان را از مرد  بپرسن. در سال آين.ه چه مق.ار تور  داريم مرد  بر اساس انتظاراتي كه از قب  داشته

كنیم كه اين تور  وجود يوين.( در اين جا فرض ميكنن. كه مجموع يا برآين. اين نظرات را تور  انتظاری مياعي  مي

يوين.ي برای آي. را نرخ بی اری طبیعي ميفیلیپس با محور نرخ بی اری بوجود مي ن.اردي مق.اری كه از قطر منحني

درص. از مرد  بی ارن. و اين مش    3درص. باش. معنای آن اين است كه بطور طبیعي همواره  3مثال، اير اين نرخ 

یم نرخ بی اری را از ح. مربوم به اقتصاد نیستي در شرايطي كه نرخ تور  صفر است )روی محور افقي(، اير سعي كن

 طبیعي آن كاهش دهیم، بر اساس منحني باي. ما به ازای آن يعني تور  افزايش ياب.ي 

در صورتي كه بشواهیم میزان بی اری را از میزان  ير میزان نرخ بی اری طبیعي استبیان Aی فوق اير نقطه در نمودار

برويم كه در آن  Bروی منحني باي. به موقعیت ج.ي. خود يعني  ،درص. برسانیم 2.5كاهش دهیم و به  %3 طبیعي آن يعني

، ی اری را بیشتر از اين كاهش دهیماير بشواهیم نرخ بدر همین راستا  ياب.يدرص. افزايش مي 4  از صفر به مق.ار نرخ تور

ر بشواهیم ريمي بر ع س ايرا بپذيدرص.  9، روی منحني باي. بازهم باال رفته و نرزخ تور  درص. برسانیم 2به  برای مثال،

 ، باي. بی اری بیشتری را بپذيريمي در واقر بین نرخ تور  و نرخ بی اری يک نوع مبادله وجود داردنرخ تور  را كاهش دهیم

، باي. كه بی اری را كاهش دهیم، برای اينبرويم Bبه نقطه ی  Aكنیمي وقتي از نقطه ی و اين دو را با هم مبادله مي

ي زيرا اين سیاست سطح تقاضای ك  را زنیمال كنیمي در اثر اتشاذ اين سیاست، تور  را دامن ميي اعمسیاست انبساط

ياب. و ها هم افزايش مي، اما از طر  ديگر قیمت يرددميح تولی. و اشتغال ايرچه منجر به افزايش سطده. و افزايش مي

 ايم و بالع س؛م بی اری را با تور  مبادله كردهبروي Bی هبه نقط Aی استي پس اير از نقطه تور  بیشتر اين به معنای

تور   نتظاری هم وجود داشته باش.، منحني فیلیپس به ان.ازه ی جالب اين است كه اير در اقتصادی باشیم كه تور  ان ته

درص. در  5به میزان  درص. فرض كنیم، منحني 5اير تور  انتظاری را  برای مثال،رودي نتظاری در ج ت محور تور  باال ميا

 ی تقاطر آن با محور نرخ بی اری با جابجايي منحني به وضعیت ج.ي.، نقطه ورود ج ت محور نرخ تور  باال مي

 5حال در منحني ج.ي. با اين پیش فرض كه ياب.ي درص. افزايش مي 7درص. به  3به جای طبیعي بی اری هم تغییر يافته و نرخ 

ر كه در حالت قبلي كاهش دهیم هر چق. درص. 7شواهیم نرخ بی اری طبیعي را از در صورتي كه ب درص. تور  انتظاری داريم

درص. كاهش  5نرخ بی اری را به میزان به آن اضافه كنیمي يعني اير بشواهیم  درص. 5ش. در وضعیت ج.ي. باي. تور  ايجاد مي

، در نتیجه مق.ار ج.ي. نرخ رويمب  D یبه نقطه ˈAی از نقطه عناست كه روی منحني باي.، اين ب.ان مدرص. برسانیم 2داده و به 

نتظاری داشته باشیم به همان میزان مق.ار تور  يعني به میزاني كه تور  اشودي درص. مي 14اساس منحني ج.ي. برابر با  تور  بر

 شودي تر ميياب. و كار سشتبادل نرخ بی اری با آن افزايش ميناشي از ت

كن. با ابزارهای مشتلف نماي.، همین كه سعي ميخواه. نق.ينگي را كنترل دولت مي برای مثال،، خودمان  در كشورعمي 

شودي پس در صورت تيش برای مقابله با عث افزايش بی اری مي، بانترل اعتبارات تور  را كنترل كن.و ك ع.  پرداخت وا نظیر 

دولت  برای مثال،شويمي ه با بی اری موجب افزايش تور  ميرای مقابلشويم و در صورت تيش بتش.ي. بی اری ميتور  موجب 

، های ناشي از اين موضوعو چن. سال اين رون. ادامه دارد، اما با افزايش نق.ينگي ده.له با بی اری وا  خود اشتغالي ميبرای مقاب

، دولت ير ظرفیت اقتصاد افزايش پی.ا كن.ي ا؟ چون ظرفیت اقتصاد پايین استاين چنین استآي.ي چرا اقتصاد وجود ميهتور  ب
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زمان هم تور  توان. همميباش.ي لذا با افزايش ظرفیت مورد نميديگر با مش   بی اری روبرو نشواه. بود و مجبور به دادن وا  های بي

تقاضای ك  اق.ا  به ح  را كنترل نماي.ي اير دولت ب.ون افزايش ظرفیت تن ا بشواه. با سیاست افزايش يا كاهش و هم بی اری 

 استي تور  و بی اری  ی دائميمبادلهعوارض آن ، مش يت اقتصادی كن.
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 فصل چهارم : سیاست اقتصادي و امنیت ملي

 

 ي نفرین منابع:نظریه  

و  ی تاريشي استی عجیبي در اقتصادهای دارای منابر طبیعي زياد مشاه.ه ش.ه كه در واقر يک تجربهپ.ي.ه 1نفرين منابر

روسیه را با سويس و ژاپن و  19ان.ي برای مثال، در قرن ده. كه اين يونه اقتصادها نرخ رش. خوبي را تجربه ن ردهنشان مي

كنن.ي اين كشورها نرخ رش. خوبي را تجربه كشورهای نفتي را با كشورهای جنوب شرق آسیا مقايسه مي 20در قرن 

 ان.:ن رده

 رش. متوسط جمعیت سالیانهنرخ  GDPنرخ رشد سالیانه  كشور

 %1 ايران و و نزوئي

 %2 لیبي 3-2.5%

 %3 كويت

 

الذكر در مقايسه با كشورهای ( كشورهای فوق2percapita-GDPی تولی. ملي )بر اساس اين آمارها نرخ رش. سرانه

 جنوب شرق آسیا كه از منابر طبیعي زيادی برخوردارنیستن.، بسیار كمتر استي 

ان.ي اثرات منفي نامن. كه يويا كشورهای دارای منابر طبیعي فراوان نفرين ش.هين پ.ي.ه را نفرين منابر ميب.ين علت ا

 درآم.های حاص  از منابر طبیعي، با سه روي رد بررسي ش.ه است:

 رویکرد نهادي:

ين رانت به اقتصاد، موجب در اين روي رد در واقر ثروت منابر طبیعي به دلی  وجود رانت طبیعي در آن از طريق تزريق ا

 آورد:شود كه نتايج زير را به بار ميتضعیف ساختارهای سیاسي و اقتصادی كشور مي

 جويانه در اقتصادهای رانتيسترش فعالیت 

 اختيل در تشصیص منابر 

 های مول.كاهش فعالیت 

  تضعیف كارآفريني 

 وری و كارآيي اقتصادیتضعیف ب ره 

 افزايش فساد اقتصادی 

 ش نابرابری اجتماعيافزاي 

                                                   
1 Resource Curse 

  ( percapita growth rate-GDPولی. ملي )( = نرخ رش. سرانه تGDP growth rateنرخ رش. تولی. ملي ) –نرخ رش. جمعیت  2
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 نتیجه همه اين موارد كاهش نرخ رش. اقتصادی است ي 

يیرد، فضايي را جا نفت يا منابر طبیعي از طريق ن ادهای ضعیف و ساختارهای نامناسبي كه مبتني بر رانت ش   ميدر اين

تر به منابر است بیشتر ب ره ببرد يکهای رانت و  هر كه نزدكنن. كه فضای تولی. و كار آفريني نیست و بیشتر بحثايجاد مي

آي.ي برای مثال، ي ي از ساختارها كه نظا  مالیاتي است و حیات دولت در اص  باي. به اين نظا  باش.، در چنین وجود ميبه

 ی امور بهاش برای اخذ مالیات يک نگرش ع.  نیاز بوده )چون برای ادارهاقتصادهايي مانن. ايران كه دولت نگرش اولیه

دي.ه است( و دولت عمي  نیازی به دريافت مالیات ن.اشته درآم. نفت وابسته بوده و ديگر نیازی به دريافت مالیات نمي

علتي ن.اشته خود را با يرفتن مالیات دريیر كن.ي وقتي كه مالیات  ،بودهبرقرار درآم. حاص  از نفت زماني كه استي تا 

شودي در يیرد و اقتصاد غیر رسمي در كشور غالب ميای ديگر ش   مييونه دريافت نشود در نتیجه ساختار اقتصاد به

يیرد و تولی. كنن.يان كه های اصلي اقتصادی ش   نميدهن.، فعالیتچنین شرايطي همه خود را با اين وضعیت تطبیق مي

ای كه كارهای غیر عوض ع.هدر  ، جريمه مي شون. )به دلی  پرداخت مالیات( كنن.فعالیت ميكه در فضای اقتصاد رسمي 

يیرن.ي به تعبیری در اين شرايط كنن.، پاداش ميميفعالیت معاميت  و ب.ون ثبت دهن. و برای مثال، با تلفنانجا  مي رسمي

يیرد كه متناسب با رانت جويي است نه با فعالیت های درست اقتصادی و اقتصاد در اين ساختارهای ضعیفي ش   مي

ده. كه زرنگ تر است و ده. و به كسي پاداش ميزن. پاداشي نميود را برای تولی. به آب وآتش ميحالت به كسي كه خ

 توان. قانون را دور بزن. و افراد را بشرديتر ميراحت

منابر محرو  كرده و باي. نیازشان را از  كارآم. از یی منابر، خود را از استفادهشود كه كشورهای دارن.هاين مي نتیجه

آهن هستن.، بزريترين تولی.كنن.يان  سنگ گران دريافت نماين.ي برای مثال، ژاپن و كره جنوبي كه خود فاق. معادندي

ترين كارشان اين است كه منابر خود را بفروشن. و باشن.ي در واقر كشورهای دارای منابر طبیعي راحتفوالد در دنیا مي

 كنن.ي    خود هایصر  هزينه

 اثر درآمدي:

 ثر دارای چن. ن ته و نتايجي است كه در زير نمايش داده ش.ه است:اين ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل، قیمت منابع طبیعی که در اص

ثروت کشورهاست، خارج از 

اراده و کنترل کشورهای صادر 

شود و ها تعیین میی آنکننده

این قیمت با نوسان زیادی هم 

 باشد.روبرو می

  وابستگی اقتصاد کشورهای

صادر کننده به درآمد این 

منابع و وابستگی بودجه عمومی 

 آن کشورها به این درآمدها

 

نوسان درآمدی زیاد این 

 کشورها

اخالل در نظام برنامه 

 ریزی اقتصادی کشور
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يردد كه در ن ايت اين نوسان موجب كاهش رش. نوسان حاص  از دو ن ته باال موجب بروز نوسان در درآم. كشور مي

مثبت ناشي از افزايش قیمت  شودي در اقتصاد ايران نشان داده ش.ه كه اثرات منفي ناشي از كاهش قیمت نفت، از اثراتمي

شودي پس نفت بزريتر استي لذا زيان فعالیت اقتصادی در كشور ناشي از كاهش قیمت نفت با افزايش اين قیمت جبران نمي

يذاردي توجیه اين ن ته هم خیلي ساده استي برای مثال، نوسانات قیمت نفت بر رش. اقتصادی كشور تأثیر منفي برجای مي

تصادی كه مشغول فعالیت است بنا به دالي  نوسانات قیمت دچار زيان ش.ه و مجبور به تعطیلي يردد در اير يک بنگاه اق

 ان.ازی دوباره آن بسیار دشوار خواه. بودي ی فعالیتش مم ن شود، راهشرايطي كه ادامه

 رویکرد بیماري هلندي:

ايجاد  م م دو اثر همزمان از ص.ور منابر طبیعي يوي. كه افزايش درآم. ارزی كشورهاچنین مي 1روي رد  بیماری هلن.ی

 كن.: مي

 اين دو اثر شام  افزايش ارزش پول ملي و افزايش درآم. است ي در زير چگونگي تاثیر اين دو عام  را مشاه.ه مي كنیم ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شش قاب  مبادله هستن.، منجر به جا كه كشاورزی و صنعت در ب، از آنی ن ايي اين روي رد )افزايش درآم. ارزی(پ.ي.ه

كنن.يان مش   نق.ينگي دارن. و از يوين. كه تولی.شودي برای مثال، در حال حاضر ميتضعیف كشاورزی و صنعت مي

                                                   
1 Dutch Disease 

 ارزش پول ملی )کاهش نرخ ارز( تقویت - 1
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بت پذیری قیمتی رقا

 تولید داخلی  

امکان واردات وجود 

ندارد و منجر به افزایش 

قیمت این کاالها در داخل 

 شودکشور می

جذب منابع تولید به 
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 ش تقاضا می شود .   افزایش درآمد  که منجر به افزای -  2 

 

افزایش قیمت منابع 

  غیر تجاری

 تضعیف صادرات

  تشویق واردات
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شود كه انفجار نق.ينگي داريمي چگونه است كه از يک سو رش. نق.ينگي داريم و از طر  ديگر طر  ديگر هم يفته مي

ها به بشش غیر قاب  مبادله مانن. زمین و مس ن و ارز سرازير ش.ه استي در معناست كه نق.ينگي فقر نق.ينگي؟ اين ب.ان

شود، به شود از خارج  وارد كردي وقتي كه كاال براحتي از خارج وارد ميشود كه نميهايي ميواقر منابر جذب بشش

فته، لذا قیمت كاالی تولی.ی توان رقابت با كاالی ی تولی. در داخ  افزايش يالحاظ ع.  جذب منابر در بشش تولی. هزينه

تر و كیفیت باالتر( لذا كاالی داخلي توان رقابت با كاالی وارداتي را ن.ارد و به ت.ريج وارداتي را ن.اشته )قیمت مناسب

 شون.يهای خ.ماتي تقويت ميبشش های كشاورزی و صنعت تضعیف و در مقاب  بشش

-شود و از طر  ديگر بهياب. و ارز بیشتری وارد ميوشن.ه منابر طبیعي، درآم. افزايش مياين موضوع كه در يک كشور فر

شود و های تولی.ی يردد در مساي  غیر تولی.ی ب ار يرفته مييذاری در بششكه اين ارز دريافتي صر  سرمايهجای اين

 يوين.ي شود، را بیماری هلن.ی ميكن. و تضعیف مينشیني ميدر ن ايت تولی. عقب
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 1هاي مقابله با فقر و نابرابري پس از انقالبارزیابي سیاست

 

، مبارزه با فقر و نابرابری را به عنوان يک ه.  مق.س در ران از همان اواي  پیروزی انقيبنظا  جم وری اسيمي اي

ها در سطح جامعه ع.التيابری و بينابريیری انقيب مبارزه با همین ر دادي در واقر ي ي از دالي  ش  دستور كار خود قرا

ت موضوع مستضعفین و ضرور جزو شعارهای محوری رهبر كبیر انقيب بود كه دائما  بود و اين دو معض )فقر و نابرابری(

نمودن.ي نظا  اسيمي برای تحقق اين ه.  مق.س دو استراتژی اصلي پذير را تأكی. ميتوجه به اقشار كم درآم. و آسیب

 ي اين دو استراتژی عبارت بودن. از يسترش ع.الت اجتماعي و مقابله با اقتصاد سرمايه داریمودرا اتشاذ ن

 گسترش عدالت اجتماعي: 

های اجتماعي، ايجاد و حمايت از انواع های يسترش آموزش و ب .اشت عمومي، يسترش بیمهاين راهبرد بزرگ با اجرای برنامه

 ی روستايي و كشاورزی توسطای و توسعهپذير، تأمین كاالهای اساسي يارانهای آسیبهها، تحت پوشش قرار دادن يروهتعاوني

-زمینه مثال زدني و در سطح انقيبهای مشتلف به خوبي دنبال يردي.ه و باي. يفت توفیقات نظا  در اين دولت مردان در دوره

-تماعي و ع.الت در بین طبقات آسیبيش رفاه اجنظیر است و كارهای بزريي در سطح مناطق محرو  و برای افزاهای دنیا بي

 آمار و ارقا  باور ن ردني را ی اين اق.امات در صورت مقايسه با دوران پیش از انقيب واقعا پذير انجا  يردي.ه استي كارنامه

طور كلي افزايش سطح توان بآمیز اين راهبرد را ميقاب  مقايسه نیستي نتايج موفقیت يفت به هیچ وجه انتونمايان. كه ميمي

توان اظ ار نمود كه استراتژی اتشاذ ش.ه ج ت يسترش مي ، افزايش امی. به زن.يي و كاهش فقر مطلق دانست و به جرأتسواد

 ی دستیابي به ه.  خود )مبارزه با فقر و نابرابری( موفق عم  نموده استياجتماعي تا ح.ود زيادی در زمینه ع.الت

 انقيب دنبال يردي. عبارت است ازهبرد كه در دوران پس از اين راهاي كلي:  سیاست: 

 ؛يسترش آموزش و ب .اشت عمومي 

 ؛های اجتماعييسترش بیمه 

 ؛هاايجاد و حمايت از انواع تعاوني 

 ؛پذيرهای آسیبتحت پوشش قرار دادن يروه 

 ؛ایأمین انواع كاالهای اساسي يارانهت 

 ؛ی روستايي و كشاورزیتوسعه 

 دست آي.:ههای فوق موجب يردي. تا نتايج خوبي از اين مسیر باتشاذ سیاست: هانتایج سیاست 

 ؛افزايش سطح سواد  

 ؛افزايش امی. به زن.يي 

                                                   
 : 2نمودار  -دكتر ب روز هادی زنوز(  –)كتاب اقتصاد ايران .  1

 



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

120 

 

 ؛كاهش فقر مطلق 

های كلي ذكر ش.ه حاص  يردي. به ع.الت اجتماعي و نیز اتشاذ سیاست، نتايج فوق كه با اتشاذ راهبرد يسترش در ن ايت

 و نابرابری بود منجر يردي.ي همان كاهش فقر ه.  مورد نظر نظا  كه

 

 داري مقابله با اقتصاد سرمایه

های رش. اقتصادی كه در ست موفق عم  كرده است، اما سیاستچه انقيب در استراتژی نش : اير(های رش.اتشاذ سیاست) 

های كسب رنگ ش.ن موفقیتا موجب كمهذ يردي. موفق نبوده و اين ناكاميداری اتشاقت برای مبارزه با اقتصاد سرمايهحقی

 ی ع.الت اجتماعي يردي.ن.ي، در زمینهش.ه در راهبرد نشست

، الز  است كه در دو مقطر هاش.ه و نتايج حاصله از اين سیاست های اتشاذچگونگي عمل رد نظا  و سیاستبرای تشريح 

 پردازيم:زماني مجزا به بررسي مش يت اجرايي پیش روی راهبرد رش. اقتصادی ب

 :دوره جنگ –الف 

جنگ تحمیلي عراق علیه نظا  نوپای جم وری اسيمي ايران، در م.ت زمان كوتاهي پس از پیروزی انقيب آغاز يردي. و 

ی استقيل از دو ابر ق.رت را داشت به نظا  نوپای عراق به تحريک است بار ج اني و در واقر برای نابودی نظامي كه داعیه

 دي.يايران تحمی  ير

 در اين دوره مش يت اقتصادی موجود در قالب سه يروه عم.ه قاب  بررسي است:

انقيب اسيمي و نظا  نوپا هنوز با برخي از مش يتي كه ناشي از انقيب و در واقر مرتبط با  -مش يت ناشي از انقيب (1

 زير برشمرد: توان به شرزبه يريبان بودي اين مش يت را ميمساي  پیش از انقيب بود دست 

 ؛دارانفرار سرمايه 

 ران فراری و دربار سابق به ع .ه دای متعلق به سرمايههامسؤولیت بسیاری از شركتهای دولتي )يسترش شركت 

 ؛دولت وايذار ش.(

 ؛های از بوروكراتج.ي. تش ی  طبقه  

 ايش دخالت اجباری دولت در اقتصاد؛افز 

 های ناشي از انقيب رانتهای بازرياني به علت مح.وديتشجويي در بشش بازرياني )در بشيسترش رانت-

ن توانسته بودن. با برخي از مسئوال ای خاص كهرش كاال كه امتیازی بود برای ع.هوجود آم. مانن. امتیاز ثبت سفاههايي ب

 (يارتبام برقرار نماين.

یر ماهیت سیاسي نظا  و چرخش كام  از دلی  تغیعيوه بر مش يت ناشي از انقيب، به-مش يت ناشي از تحريم ها (2

، ی جاسوسيپي بروز حوادثي همچون اشغال النهروی دو ابر ق.رت بويژه آمري ای جنايت كار و در های دنبالهسیاست

هايي علیه نظا   و كشور نمود كه نه تن ا در دوران جنگ بل ه پس از تحريمغرب به سركرديي آمري ا اق.ا  به اعمال 

مرد   ويژه اما  راح  )ره( و تحم هها اير چه با هوشیاری مسئولین نظا  بنیز ادامه يافته استي اين تحريم ونجنگ و تا كن
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ويژه در هها بهيش سرسا  آور هزينداشت و موجب افزاهای خود را نیز در پيخوب ايران بشوبي م.يريت ش.، اما هزينه

 ان به شرز زير برشمرد:توردي.ي  برخي از اين مش يت را ميبشش دفاع ي

 ؛ع.  دسترسي به بازارهای مالي ج اني 

 ؛يذاری خارجياخيل در جذب سرمايه 

 ؛دشواری دسترسي به بازارهای ج اني  

ها را در منطقه ی آنت ج ان غرب و شرق و ايادی وابستهدفاع مق.س در برابر عراق كه حماي  -شرايط ناشي از جنگ  (3

زت وافتشار و مذهبي ملت مسلمان و ق رمان ايران بوده كه موجب ع ملي و ات تاريشي،ه عنوان ي ي از افتشار، بداشت

، فرهنگي و آوردهای بزرگ سیاسيرغم دستدر تاريخ اين كشور ثبت ش.ه استي بهه و غرور ملي ايرانیان يردي.

دنبال داشته  باری را هم بهن، آثار و پیام.های زيای ايرانپارچگي میان مرد  جامعهبیشتر يک اجتماعي و تح یم هر چه

، تحمی  تلفات انساني و ايجاد ت بشش دفاع، روانه ش.ن منابر زياد به سمهای مليها و سرمايهاستي تشريب زيرساخت

های اقتصادی مربوطه ي اين آثار موجب تحمی  هزينهيرددميص.ها هزار آواره جنگي از جمله آثار منفي جنگ محسوب 

  تولی. و رش. اقتصادی را منفي نمودي  ش.ه و در مجموع رون.

 توان به عنوان بششي از عوام  كن.ی در رش. اقتصاد كشور دانستيرا ميدر مجموع اين سه يروه عوام  در دوران جنگ 

 : دوران پس از جنگ –ب 

رود، يهای ناشي از جنگ به شمار من بازسازی و عمران و جبران خرابي، كه در واقر دورادر دوران پس از جنگ

ي اهم ، كه رون. نزولي رش. اقتصادی را )كه از دوران جنگ آغاز يردي.ه بود( تسرير بششی.مش يت متع.دی بروز نمود

 : اين مش يت شام 

  های تع.ي  اقتصادی پیش بیني ش.ه بودن. ی سیاستهای تع.ي  اقتصادی: ده مورد كه در بستهاجرای ناقص سیاست

 عبارتن. از :

 ؛دولت )كاهش كسری بودجه(انضبام مالي  (1

 ؛هامن.ی يارانهه.  (2

 ؛اصيز نظا  مالیاتي (3

 ؛سازی ماليادآز (4

 ؛رقابتي كردن نرخ ارز (5

 ؛سازی تجاریآزاد (6

 (Deregulation)؛ مقررات زدايي (7

 (Foreign Direct Investment = FDI) ؛يذاری خارجيسازی سرمايهآزادسازی (8

 ؛تضمین حقوق مال یت (9

 ؛سازیخصوصي (10
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ها  عموما  از جمله مساي  م مي است كه اقتصاد باي. در ن ايت به آن سمت حركت شود كه اين سیاست چنین يفته مي

يرددي به بیان ديگر، برای ايجاد نموده و از نظر كلي امری الز  برای ب بود وضعیت اقتصادی هر كشوری محسوب مي

تني بر فعالیت بازار ( فعال يرددي تع.ي  در اقتصاد شرايط ش وفايي اقتصادی الز  است تا نظا  عرضه و تقاضا )اقتصاد مب

ی سیاستي، از هم به اين معناست كه عرضه و تقاضا خودش وارد عم  يردي.ه و موتور محرك اقتصاد يرددي اين بسته

ست المللي پول به تما  كشورها داده ش.ه استي اما ن ته م م آن است كه ترتیب و توالي اجرای اين ف رجانب صن.وق بین

سازی آن ا انتشاب يانه، لزوما  باي. با توجه به وضعیت و شرايط اقتصادی كشورها و  با لحاظ نمودن عوام  مؤثر در پیادهده

طور ي سان در تما  كشورها اجرا يرددي در هر كشوری ابت.ا و انت ای اين مراح  ده يانه متفاوت بوده و لزوما  نباي. به

سازی مالي پیش از آزادسازی تجاری انجا  يردد و در م ن است كه الز  باش. آزادشون.ي برای مثال، در كشوری م

ی سیاستي نباي. به صورت دي ته ش.ه بوده و باي. ضمن تم ی. الزامات كشوری ديگر برع سي همچنین اجرای اين بسته

نظر يرفتن تمامي جوانب و ن ادی هر يک از سیاست ها ، با توجه كام  به شرايط خاص هر كشور با بررسي دقیق و در 

ی اجرای آن ا، اجرا يرددي در غیر اين صورت آثار اصلي و جانبي هر يک از اين موارد و حتي مششص نمودن نحوه

 آي. كه جبران آن بسیار مش   خواه. بودي مش يت بزريي به بار مي

 

 .ولی. صورت يرفته باش. به افراد پرداخت كه رش. ناشي از ت)به اين معنا كه پیش از آن؛ سیاست اولويت توزير بر رش

 (يصورت يیرد

 ؛سازی ناقصخصوصي 

 ؛های خارجيبحران ب.هي 

  .؛هامن. يارانهتوزير غیر ه 

 ؛يسترش رانت و فساد اداری 

 ؛های عمومييسترش بودجه 

 ؛های نیمه تما افزايش تع.اد پروژه 

 .؛تور  ش.ي 

 ؛ی نیروی كار با نرخ باالی بی اریرش. عرصه 

 : يت فوق به دو نتیجه منجر يردي.مش بروز

 نامناسب ش.ن فضای كسب و كار (1

 وریكاهش ب ره (2

، كن.ی رش. اقتصادی اد ش.ه، در اين مقطر زماني )دوران پس از جنگ( نیز در اثر بروز نتايج ناشي از مش يت يدر ن ايت

 بوجود آم. كه بر كن.ی رش. اقتصادی ناشي از دوران جنگ افزوده يردي.ي  

 بندي و نتیجه گیري : جمع

اتشاذ اين دو راهبرد ) يسترش ع.الت اجتماعي و رش. اقتصادی( با توجه به منجر ش.ن به نتايج متفاوت )ي ي موجب كاهش 

نابرابری و فقر و ديگری سبب افزايش آن يردي.( همچون شمشیر دولبه عم  نموده استي از يک طر  راهبرد يسترش ع.الت 
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و نابرابری  داری موجب يسترش فقرگر راهبرد مقابله با نظا  سرمايهو نابرابری يردي.ه و از سوی دي اجتماعي موجب كاهش فقر

 رنگ نموده استيش.ه كه اثرات اتشاذ راهبرد اول را بسیار كم
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 چرخه مشکالت ساختاري در اقتصاد ایران

اين بیماری بیماری هلن.ی دارن. ي فراين. تحقق در اقتصاد ايران مش يت ساختاری م مي وجود دارن. كه قابلیت انطباق با 

 ي را مي توان در قالب يک نمودار مشاه.ه نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باش. : موارد زير قاب  تأم  مي در اين نمودار

 صاد ، اثر رانتي دارد و آن تزريق رانت طبیعي به اقتافزايش ب ای صادرات منابر طبیعي آم. ارزی دولت از ناحیهافزايش در

 ، دو اثر دارد:ين درآم. كه درآم. ارزی دولت استاستي بششي از ا

 يتقويت پايه پولي كه خود منشأ رش. نق.ينگي است (1

های هزينهو هم رش.  يرددمييذاری دولتي ولت كه هم منجر به افزايش سرمايهی دبودجه عمومي و در نتیجه ان.ازهرش.  (2

 مصرفي دولت را به دنبال داردي

 دارد يذاری دولتي اثری به نا  اثر ازدحامي رش. سرمايه(Crowding out effect)  ها بیشتر به اين معنا كه وقتي دولت

-را نميكنن. و اجازه رش. و فعالیت به اين بشش های بشش خصوصي را تنگ ميكنن.، جای فعالیتييذاری مسرمايه

يذاری در بشش خصوصي اقتصادی نشیني سرمايهيذاری بیشتر بشش دولت موجب عقبدهن.ي به عبارت ديگر سرمايه

 شوديمي

 صادرات نفت قیمت یا افزایش درآمد نفتی بر اثر افزایش

 تقویت دستوری پول ملی 

 تضعیف تولید داخلی رشد  اولیه هزینه های عملیاتی دولت

 افزایش درآمد ارزی دولت

 نقدینگی و   رشد اولیه پایه پولی

 

 رشد نقدینگی

 

 

 رشد بودجه عمومی و اندازه دولت

 

ی
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 کسری بودجه دولت
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 استقراض از بانک مرکزی

 

 و  نقدینگی  رشد ثانویه پایه پولی

 

 رشد نقدینگی

 

 

 تشدید رکود تورمی

 

 یرشد نقدینگ
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 افزايش واردات  شود كه ي ي از آثار افزايش درآم. تقويت پول ملي است كه موجبدر جانب راست نمودار، مشاه.ه مي

كه افت. زدايي اتفاق ميلی. داخلي و صنعت، تضعیف تواثر افزايش واردات كاالهای تجاریشودي در و كاهش صادرات مي

 خود دارای سه اثر است:

 ييابن.در اثر كاهش سطح تولی.، كاهش ميها مالیات (1

 يياب.بی اری افزايش مي (2

 يشون.كاالهای تجاری هم كمتر صادر مي (3

 ی دولت را بیشتر تش.ي. تر به آن اشاره ش.، كسری بودجههای مصرفي دولت كه پیشها در كنار رش. هزينهكاهش مالیات

يا مش يتي مانن. تور  و بی اری كه  ،شويمی بودجه مواجه ميبا كسر در اقتصاد ما وجود داشته و دائما كن.ي مش لي كه مي

 كن.ي ها را تولی. ميآن ، به اين دلی  كه ساختار اقتصاد مرتبا يوين.مي شون. را مش يت ساختاری ت رار ميمرتبا 

  های رش. مضاعف هزينههای دولتي خود به عاملي برای ن ادهرش. نق.ينگي و افزايش قیمت از سوی ديگر تور  ناشي از

 افزاي.ي ی دولت مي  كه به طريق اولي بر كسری بودجهمصرفي دولت تب.ي

 آفرينن.ير را تقويت كرده و ركود تورمي ميها و افزايش بی اری هم ي .يگتور  هزينه 

 

  چرخه وابستگي ساختاري در اقتصاد ایران

 قاب  مشاه.ه است ي  به نفت بستگي ساختاری اقتصاد ايراندر نمودار ديگری وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي يرددميو مصر  مبتني بر واردات تقويت شود ود كه چگونه تولی. داخ  تضعیف ميشدر اين نمودار شرز داده مي 

 تقويت یعي به اقتصاد: تزريق رانت طبزن. و يک سلسله پیام.ها از قبی ابستگي به صادرات نفت را دامن ميدرآم. ارزی و ،

به تضعیف تولی. داخلي و  كن. كه منجردر اقتصاد را ايجاد مي پذيریجويي در اقتصاد، تضعیف كارآفريني و رقابترانت

 ييرددميصنعت 

 صادرات نفت ازدرآمد ارزی دولت  افزایش

 تقویت پول ملی

 افزایش  مصارف ارزی 

 رشد واردات کاالهای مصرفی

 افزایش وابستگی اقتصاد  به نفت

 تقویت پول ملی و تزریق رانت به اقتصاد

 تضعیف رقابت پذیری و تضعیف کارآفرینی

 

 افزایش مزیت واردات نسبت به تولید

 
 کاهش صادرات غیر نفتی تضعیف  و 

 رشد کسری تراز تجاری غیر نفتی کشور

 

 افزایش وابستگی  بودجه دولت به درآمد نفت

 

 افزایش وابستگی ارزی کشور به نفت

 کاهش منابع ارزی غیر نفتی

 تضعیف رقابت پذیری
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  و هم واردات كاالهای تجاری  يرددميها تحريف شود هم قیمتوقتي كه نرخ ارز دستوری تعیین مياز سوی ديگر

ه اتي  منابر اقتصاد در داخ  تیجلگوی مصر  مبتني بر واردات و در نها هر دو منجر به ايجاد ااين شودكهميتقويت 

ی الگوی مصر  دهن.های دارد كه نشانمصر  كاالهای خارجي جايگاه ويژه هاي در فرهنگ مصر  ايرانييرددمي

  شوديت ميمصر  مبتني بر واردات تقويلی. داخلي، جای مصر  مبتني بر توبهمبتني بر واردات استي به عبارتي در اقتصاد 

   كن.ي يعني هم افراد و هم دولت به درآم. نفت وابسته خود وابستگي به نفت را تش.ي. مي يیری اين الگوی مصر ش

شريم خواهیم بداريمي وقتي كه هر چیزی را كه ميچون تقاضای دالر  ؟ريزدرا خیلي زود بازار دالر بر هم ميشون.ي چمي

كنیم و بازار ارز تحت فشار كششي اين تقاضا استي ک تقاضا برای ارز خارجي ايجاد ميباي. خارجي باش. به طور طبیعي ي

ی نفت و هم زدي در واقر اقتصاد ما با وابستگي به بودجه شود بازار ارز را برعلت با ايجاد يک تقاضای كاذب مي به همین

 حال تقويت اقتصاد بشش خارجي استي  طور ناخواسته درهب ،نیاز به ارز

 صوصي برای رنگ ش.ن نقش و اهمیت مالیات و همچنین كم اهمیت ش.ن بشش خی نفت و كموابستگي دولت به بودجه

اثر ها در بشش خصوصي يره خورده و حتي دولت های با اقتصاد اصولي حیات دولت به حیاتدولت )در واقر در دولت

-ن در نظر يرفتن اين بشش انجا  ميها ب.وريزیامهشون. در حالي كه در كشور ما برنمي كم توج ي به اين بشش ساقط

زدايي كه به تضعیف تولی. داخلي و صنعت در اقتصاد نقشي قاي  نیستیم( از ديگر عواملي هستن. شود و زياد برای اين بشش

 .ينشومنجر مي

  رعايت ها انضباظ مالي را و دولتي  به سرمايه شود نه هزينه كه نفت يک سرمايه است و باي. تب. كنیماير به اين ف ر

دولت بتوان. مش يت را تحم  كرده و از ا به صورت يک موضوع بلن. م.ت ببینن. )و اقتصاد و منافر اقتصادی ر نماين.

 يت اقتصادی كمتر در اين حالت مش های انجا  ش.ه منتفر شود نه از خود سرمايه نفت و منابر طبیعي(يذاریسرمايهنتايج 

ای به انجا  و عيقه داشته كوتاه م.تبه ح  مش يت در تماي   مواجه هستن. ذاتا  ها چون با مش  لتدو شودي امامي

 يذاری بلن. م.ت ن.ارن.ي سرمايه
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 ریزي توسعه مه روي نظام برناهاي پیشها و چالشآسیب

 (183تا  123صفحات  –دكتر نتاج / دكتر عظیمي صادی كشور، های توسعه اقتشناسي برنامهفص  دو  كتاب آسیب)

 

 كلي قاب  ارائه است: در سه مقوله اين بحث

  ؛ريزیها و عناصر مسلط در نظا  برنامه)پیش و پس از انقيب(، ويژيي ريزی در ايرانكلیات: كلیاتي از ن اد برنامه -الف

 ؛رانريزی توسعه در ايهای اجرايي نظا  برنامهچالش -ب

 ؛ايران ريزی توسعه درهای ساختاری نظا  برنامهچالش –پ 

 

 تاریخچه نهاد برنامه ریزي اقتصادي در ایران

 

 (:ريزی توسعهدر نظا  برنامهريزی كشورسازمان برنامهنقش و جايگاه ) 

موجب تقويت،  1328-1357های ريزی كشور طي سالتحوالت سازمان برنامه: (افزايش نقش و جايگاهپیش از انقالب ) (1

ه بیشتر يیری در اين سازمان ش. و از سوی ديگر باعث تمركز هر چتوانمن.سازی و ارتقای جايگاه كارشناسي و تصمیم

 ريزی توسعه در آن يردي.يوظايف و اختیارات برنامه

 : (ن اد برنامه ريزی كاهش روز افزون نقش و جايگاهپس از انقالب ) (2

 و نیز عنصر م م بازيشت از رون.  ا مان.ه از نظا  پیشین از يک سوها و ن ادهای به جاناعتمادی نسبت به سازمفضای بي

جاتي از ع.  اعتماد و يا فق.ان پشتیباني از جب يردي. اين سازمان همواره با درهای توسعه موزی پرشتاب در برنامهنوسا

تغییرات  وارد ذكر ش.ه همگا  يردي.يسوی رهبران سیاسي مواجه يرددي از سويي يک سری تحوالت داخلي نیز با م

ريزی در سازمان اداری برنامهو ادغا  ساختار سازماني م.يريت و  1364يسترده در ساختار و تش یيت سازمان در سال 

عملي اين  ، كاهش نقش و نفوذزی و نظارت راهبردی رياست جم وریرياست جم وری با نا  معاونت برنامهن اد ري

 ريزی توسعه را در پي داشتينامهسازمان در نظا  بر

 های عملي اين ها و تواناييوجب ش. تا تناسب صيحیت، برخي عوام  م م به شرز زير معيوه بر تحوالت پیش يفته

 روز كاهش ياب.:هوظايف و اختیاراتش روز ب سازمان در مقايسه با شرز

 ؛سیاسي تا سطح م.يران میاني هایهای كوتاه م.ت و رقابتتأثیرپذيری يسترده سازمان از سیاست (1

 ؛ريزی توسعهالز  در برنامههای فني و علمي ها، صيحیتكارشناسان به آموزش ع.  تج یز (2

 ؛فق.ان تم ی.ات الز  برای حفظ امنیت رواني و سيمت كام  مالي (3

 ؛هاهای جامر و كیفي پ.ي.هتني بر معادالت رياضي بجای تحلی های مبيرايي و تحلی جايگزيني كمي (4

 ؛هاولیتو مسؤفني( و آشفتگي در تقسیم كار ی، سیاستگذار ،هبردیا)ران تعريف از سطوز مشتلف كارشناسيفق. (5

 ؛های ج.ي.وكار انتقال دانش و بینش تجربي به نس  .ان سازقيسست نسلي و ف (6
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 ؛مقا  سازمانجای ساختار كارشناس محوری و يرايش به تمركز اختیارات در باالترين هجايگزيني م.ير محوری ب (7

 ؛های میاني سازمانويژه در م.يريتههای الز  در احراز مشاغ  م.يريتي بتوج ي به صيحیتبي (8

ها متناسب با شرز وظايف و ريزی استانهای برنامهتوج ي به ضرورت تج یز كارشناسي، علمي و سازماني در سازمانبي (9

 ؛های ج.ي.ولیتمسؤ

 80بود و به عنوان منبر اصلي بیش ازطور انحصاری در دست دولت هر طبیعي و نفت بجا كه مال یت منابدر مجموع از آن

توان. نقش عظیمي يردي.، توجه به تقويت و توانمن.سازی اين سازمان كه ميهای ارزی كشور محسوب ميدرص. درآم.

 رفتيمي شمارهی م م و حیاتي بتشصیص اين منابر عظیم داشته باش.، باي. به عنوان يک وظیفهدر 

 

 ایرانریزي  نظام برنامهعناصر مسلط در 

 توان بر شمرد:ی ايران را به شرز زير ميريزی توسعه  برنامهها و عناصر مسلط در نظاترين ويژييم م 

توسعه  هایهای توسعه تعريف روشني از مف و ، ابعاد و ويژيي: در هیچ يک از برنامهفقدان تعریفي روشن از توسعه (1

 ها ارائه نش.ه استين ه.  اصلي برنامهبه عنوا

به رش. كمي  های توسعه غالبا در برنامه: (وجوه كیفي و كمي در كنار همنگر )فقدان رویکرد سیستمي، جامع و كل (2

های جامر های عمراني به جای برنامه برنامهطور كلي وجوه فیزي ي و كمي توجه ش.ه است و عم.تا هتولی. ناخالص ملي و ب

 ان.يت.وين يردي.ه توسعه

ی بااليي از تمركز تعريف ه با درجهريزی هموارنظا  برنامهریزي و اجرا: در برنامه گرایيتمركزدرجه باالي  (3

 يردي.ه و نظا  سیاسي و قانوني نیز اين امر را تقويت كرده استي

و عمو  مرد  در  شش خصوصي، بج ي به نقش ن ادهای م.ني و سیاسيتوبيهاي توسعه: دولتي بودن برنامه (4

 ريزی استي مي از تمركز در نظا  برنامهها كه خود وجه ميابي و تأمین مالي برنامهطراحي، اجرا، نظارت، ارزش

های تشصیص منابر در بشش دولتي بوده  برنامهغالبا  ، مردم و بخش خصوصي: عدم توجه به نقش نهادهاي مدني (5

 ادی نادي.ه يرفته ش.ه استيعنوان يک عام  م م اقتص و نقش بشش خصوصي به

شود ب.ون . بسیار بااليي از تفصی  ت یه ميهای توسعه در حبرنامهجزیي نگري زیاد بدون توجه به الزامات آن:  (6

ها فاق. برنامه، منابر عظیم مالي و نظا  كارشناسي قوی برخوردار باش.ي كه از پشتیباني اطيعات يسترده، جزئي و تفصیليآن

 ای اين ح. از تفصی  بوده و در برخي موارد در ح. بنگاه و كاال هم پیش رفته استيمنطق روشني بر

كار ملي انجا  نش.ه و به ريزی فضايي بر مبنای آمايش سرزمین و تقسیم : برنامهریزي فضایيم توجه به برنامهعد (7

های سیاسي، اجتماعي، حوزه ای و محلي درها، تنگناها و نیازهای منطقهها و مح.وديتها، ظرفیتام انات، فرصت

و ديگر دانیم چون آمايش سرزمیني ش يت را در ك  نميتوجه بوده است )موضوعات و مفرهنگي و اقتصادی بي

 (ين.اريم ريزیآمارهای م م برنامه

جود ن.ارد و سازی و هماهنگي وای ، همريزی منطقهها و مناطق و برنامهمیان بشش: ايریزي منطقهفقدان توازن در برنامه (8

 موجب تش.ي. ناموزوني توسعه و انطباق جغرافیای توسعه نیافتگي بر جغرافیای قومي و فرهنگي يردي.ه استي
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-ها و رهنمودهای سیاسي همواره بر سیاستفرمانكارها: ها، ابزارها و راهیه انداختن مسایل سیاسي بر سیاستسا (9

 ان.اخته و آن را به ش.ت تحت تأثیر قرار داده استي ها سايهكارهای عقيني برنامه، ابزارها و راهها

ها به ش.ت تحت تأثیر اتفاقات برنامهبیني نشده: از اتفاقات خارج از برنامه و پیشها پذیري زیاد برنامهتأثیر (10

 يريزی ش.ه تفاوت اساسي داشته استچه برنامهچه در عم  اتفاق افتاده با آنخارج از برنامه بوده و در نتیجه آن

لن. م.ت وجود ن.اشته و يا های ببرنامهی چ ار  توسعه تا پیش از ت.وين برنامه انداز:عدم توجه بلند مدت و چشم (11

 ان.از بلن. م.ت ن.اشته استيهای میان م.ت ارتباطي با چشمبرنامه

بردها و ، راهاه.ا : هاي میان مدت( با برنامههای كوتاه م.تبرنامه) هاي سالیانهعدم هماهنگي بودجه (12

ريزی بودجههای ای قرار يرفته و حتي شیوهدجهالشعاع تشصیص منابر و تصمیمات موقت و بوهای میان م.ت تحتسیاست

 حاكم يردي.ه استيريزی بر نظا  برنامه

های ای كلي، ب.ون مششص نمودن برنامههها به راه ح ريزیدر بسیاری از موارد، برنامه :عدم اجراي كامل برنامه (13

 يردي.ه استي رايي و مششص منت ي اج

های كارشناسي پیشن ادی میان نسشه : هاي توسعهدر نظام برنامه ، اجرا و نظارتگسست مراحل تهیه، تصویب (14

ی سیاسي هااعتمادی يا رقابتوجود دارد و برخي مساي  مانن. بيهای بسیاری كردهای واقعي فاصلهبا قوانین مصوب و عم 

 ی مجريه بر اين يسیشتگي دامن زده استيقوه و دخالت ساير قوا در

 سازمان و تش یيت (: ريزیع.  استمرار نظا  برنامهریزي )احد در فرایند برنامهفقدان سازمان و تشکیالت و (15

سازمان تعطی  و در عم  امر نظارت، ها بوده و پس از تصويب برنامه ی ت یه و ت.وين برنامهريزی مح.ود به دورهبرنامه

 های تابعه سپرده ش.ه استي ها به ي ي از سازمانز و ه.ايت دائم برنامهاصي

ی قوانین حاكم بر نظا  مجموعه وجود تناقض و عدم انطباق و انسجام در مجموع قوانین و مقررات حاكم: (16

های ض و حتي خيءپوشاني، تناق  بوده و در برخي موارد دارای همريزی توسعه در ايران فاق. انسجا  و انطباق الزبرنامه

 )قوانین با ي .يگر ناسازياری دارن.( قانوني مواج ن.ي

اين ع.  هاي توسعه: هاي اجرایي برنامههاي قانوني فعالیت مجلس، دولت و دورهعدم انطباق دوره (17

 كن.يهای يزافي را به كشور تحمی  ميهای فراوان و هزينهنطباق میان سه عنصر ياد ش.ه تشتتا

و مبتني بر طراحي و اجرای  ها متمركزو اجرای پروژه های طراحيمعیارها و روش: ايمالحظات منطقهعدم توجه به  (18

هم موجب اتي  منابر و هم  ای يا محلي است كهدر نظر يرفتن ميحظات خاص منطقه های بزرگ عمراني و ب.ونپروژه

 ييرددميهای طوالني در اجرا تأخیر

به نظارت بر پیشرفت های توسعه فراموش ش.ه و در ب ترين حالت نظارت بر برنامهسعه: هاي توفقدان نظارت بر برنامه (19

، ساختاری و سي برای ارزيابي با موانر معرفتيشودي لذا ارزيابي اثر بششي و معیارهای اساها مح.ود ميفیزي ي پروژه

 حقوقي متع.د مواجه استي

، موجب ش.ه كه جايگاهش از های اخیر اين سازمانمساي  دههمش يت و  : ریزي كشورتنزل جایگاه سازمان برنامه (20

 ی ملي در عم  به يک سازمان تشصیص بودجه تنزل پی.ا كن.يريزی برای توسعهی مركزی ان.يشه و برنامهقوه يک
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اين ع.  توجه به  : (ويژه اصيحات ساختاریهبهاي كلیدي برنامه )هاي اجرایي به بخشعدم توجه دستگاه (21

ر قانون از طريق لوايح ها بر تغییا تيش دستگاه، موجب ش.ه ت با منافر دستگاهي در تعارض استكلی.ی كه بعضا   هایبشش

 ها معطو  يرددي و اصيحیه

 دنبال دارد:ههای زير را بريزی توسعه در ايران پیا بررسي نیم قرن برنامه -ارزیابي كلي  

 يان.ش.ه با دستاوردها تناسب ن.اشته  ، مالي و طبیعي مصرحجم عظیم منابر انساني (1

ی تاريشي ايران با نظا  مواهب توسعه در مقايسه با يذشته، اما ش ا  و فاصله های م م در برخورداری ازرغم پیشرفتبه (2

 ها و اه.ا  ملي روز بروز افزايش يافته استيج اني و آرمان

 

 

 ریزي توسعه در ایران هاي اجرایي نظام برنامهآسیب

 

 ريزی ايران عبارتن. از: های اجرايي پیش روی نظا  برنامهلشچا

 مشکالت نظام حقوقي: (1-ب 

ی دو زير نظا  كارشناسي و و روشن نقش م مي در تعیین مح.وده، سازيار نظا  حقوقي با ص.ور اح ا  قانوني، شفا 

های توسعه تش ی  ماتريس نظا  و تببین مواضر داردي اولین يا  در ت.وين برنامهی تعام  اين دو با ي .يگر نحوهسیاسي و 

 ، نظا  حقوقي استي ريزی كشوريیری ماتريس نظا  برنامهي عام  بسیار م م در ش  نسبت به موضوعات م م آن است

های ن ادهای م.ني و سیاسي جامعه قي( خود محصولي از تعام  و ويژيياز سويي قوانین و مقررات مصوب )نظا  حقو

ريزی كشور ارايه موضوعات م م نظا  برنامهتری در مورد ين هر ق.ر در نظا  حقوقي، مواضر روشن و شفا ي بنابرااست

 های كمتری صورت خواه. يرفتي تر و با چالشريزی س  يیری ماتريس نظا  برنامهش.ه باش.، ش  

قانون  –قانون برنامه و بودجه  –ي ی قوانین و مقررات كشور )قانون اساسمطالعات نیم قرن اخیر از مجموعه بر اساس

ی داخلي مجلس( مششص يردي.ه كه نامهآيین –های پنج ساله قوانین برنامه –قانون ديوان محاسبات –محاسبات عمومي 

 ان.ي ای داشتهريزی توسعه برخوردی حاشیهاير قوانین به موضوع نظا  برنامه، سجز قانون برنامه و بودجههب

 شمرد: توان به شرز زير برتوسعه را ميريزی های قانوني در خصوص برنامهها و ناهماهنگيترين كاستيطور خيصه م مهب

قانون اساسي ح م در مورد  52تن ا در اص  ریزي بلند مدت و میان مدت : فقدان الزام قانوني جهت برنامه (1

 ت ح مي تصريح نگردي.ه استيهای سالیانه قی. ش.ه و در مورد برنامه های بلن. م.ت و كوتاه م.بودجه

ازمان ی سهای توسعه را بر ع .هی ت.وين برنامهه قانون برنامه و بودجه وظیفهكبا وجودی ریزي :تداخل در برنامه (2

ی ت یه برنامه و ارسال به هیئت ها اجازهنون اساسي به شوراهای عالي استانقا 102، اما در اص  برنامه و بودجه يذارده است

 مجلس برای تصويب را داده استيدولت يا 
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ی توسعه مجلس در مورد تغییر لوايح برنامهعم  قانوني  جا كه مح.ودهاز آن :نهتداخل وظایف قوه مجریه و مقن (3

كه دولت ، در برخي موارد تغییرات اعمالي از سوی اين ن اد فراتر از تغییرات جزيي بوده و با توجه به اينمششص نیست

 ييرددميريزی و ت.اخ  وظايف محسوب نوعي برنامه ، اين اعمال نظر،های توسعه را داردمهمسؤولیت ت.وين برنا

ی مجلس در قانون اساسي نماين.هها : عدم شفافیت نقش مجلس در تدوین اهداف آرماني و كلي برنامه  (4

 نیستي  ها مششصت.وين اه.ا  آرماني و كلي برنامهمنويات مرد  است، ولي نقش مجلس بطور روشن در 

ذارده و از سوی ديگر ت.وين ی رهبری يهای كلي نظا  را به ع .هقانون اساسي وظیفه ت.وين سیاست: تداخل قوانین (5

ها در اين دو قانون تعريف سیاست ی دولت است و ح.ود وس قانون برنامه و بودجه  بر ع .ههای اقتصادی براساسیاست

 روشن نیستي 

ن اساسي و قانون برنامه رغم تأكی. قانوعلي: ریزيها و مناطق در نظام برنامهنعدم جلب مشاركت نهادها، انجم (6

ای جلب مشاركت ن ادهای وكاری بر ريزی سازهای برنامهه در نظا ، متأسفانی كشور در مشاركت دادن ن ادهاو بودجه

 بیني نگردي.ه استيمذكور پیش

رای عالي امنیت ملي هماهنگ ، شوقانون اساسي 176در اص   :ودن جایگاه شوراي عالي امنیت ملينامشخص ب (7

امنیتي كشور معرفي يردي.ه  -، فرهنگي و اقتصادی با ت.ابیر كلي دفاعي های سیاسي، اطيعاتي، اجتماعيكنن.ه فعالیت

 وكار مششصي برای اعمال اين هماهنگي تعريف نش.ه استي  استي اين در حالي است كه ساز

انبه میان كارشناسان برای ارتبام دو ج :گذارریزي با نهادهاي تأثیرمیان نظام برنامهمند عدم وجود ارتباط نظام (8

وكاری مششص  ز، شورای عالي امنیت ملي ساريزی با مجمر تششیص مصلحت نظا ، مجلس شورای اسيمينظا  برنامه

 نش.ه استي

، ن ادهای مشتلف )مانن.: های توسعههرغم اهمیت نظارت بر برنامعلي :وكار نظارتي ثابت و دائمي عدم وجود ساز (9

، مجمر تششیص مصلحت نظا  و ريزی، مجلسات، وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان م.يريت و برنامهديوان محاسب

 دار برای نظارت هستن.يوكار نظارتي مششص و معنا ييي( فاق. ساز

-باي. ناظر بر فرآين. اجرای برنامه اد قانونا شورای اقتصو شرح وظایف شوراي اقتصاد:  نارسایي در تركیب اعضا (10

های اء و شرز وظايف آن دارای نارسايي، ولي تركیب اعضريزی محسوب يرددعه بوده و ن اد عالي نظا  برنامههای توس

 ج.ی استي

، واح. ريزی، بودجه و ييي فاق. تعريفری از مفاهیم اساسي مانن. برنامهبسیا: قدان تعریف واحد از مفاهیم اساسيف (11

 مششص و روشن قانوني هستن.ي 

 ریزي:جامع نبودن رویکرد نظام برنامه (2-ب

، ولي روي ردی قي نیز در وضعیت قاب  قبولي باش.ريزی مرتفر ش.ه و نظا  حقوهای نظا  برنامهها و آسیباير تما  چالش

و كارآم.ی مورد انتظار فاصله خواه.  يكارآيريزی از يط عمومي جامعه وجود ن.اشته باش.، نظا  برنامهمتناسب با شرا

كه تمامي سطوز و ن ادهای ساله است  7تا  5ريزی جامر ريزی معطو  به برنامهشتي در ايران روي رد نظا  برنامهدا

مال ی چ ار  توسعه قرار بود با اعيیردي اير چه در برنامهمي ، فرهنگي و قضايي را در براقتصادی، اجتماعي، سیاسي
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كه اتفاق خوبي بود تغییر  "های خط دهن.هريزی هستهبرنامه"به  "ريزی جامربرنامه"، ريزیماهوی در روش برنامهتغییرات 

يردي.ي توجه به وكارهای مورد نیاز تبیین مي ، آثار و سازعنوان كافي نبوده و باي. مفاهیم، الزامات تغییر ، اما صرفا ياب.

 رس.: ضروری و اساسي به نظر ميموارد ذي  برای توفیق اين روي رد كامي  

 يدور از تعلقات بششههای اقتصاد ملي و با باي. با توجه به وضعیت و ويژييهاين هستههاي كلیدي: ایي هستهشناس (1

 توسط ان.يشمن.ان متشصص و م.يران مجرب با نگرش علمي شناسايي يردن.ي

محیط اطرا  و ، واقر بیني و نگریبا توجه به آين.ه اين اه.ا  باي. :هاي كلیديتعیین اهداف و غایت نهایي هسته (2

 بیني تعیین يردن.يتغییرات قاب  پیش

های عم.ه اه.ا  در نظر يرفتن مساي  اساسي و چالش، با من. و مششصمن.، نظا ، ه. های منسجمبرنامه :تعیین برنامه (3

بیني های كلی.ی به اه.ا  پیشرسان.ن بشش، برای مودن شرايط محیطي و تحوالت ج انيبیني ش.ه و نیز لحاظ نپیش

 شون.ي ها تلقي ميها ستون فقرات حركت برنامه.ه باي. تعیین يردن.ي اين برنامهش

حصول به با روشن بودن اين موارد، فرآين.  :هازماندهي و تشکیالت اجرایي برنامه، سامندي، وضوحهدف (4

و ارزيابي و های الز  برای انجا  كار روشن ش.ه و نظارت شص و يا ها و ام انات و منابر مشاه.ا  با توجه به يلوياه

 شودي اخذ بازخورد مم ن مي

های خط ريزی مورد نظر باش.، باي. هستهير تغییر روي ردی در نظا  برنامها :هاي خط دهندهضرورت تعیین هسته (5

 وديها به برنامه باي. مششص شش.ه و چگونگي رسی.ن از اين هسته دهن.ه تعیین

جا كه ساختار دولت به صورت بششي سازمان.هي ش.ه و برای از آن: هاین برنامهفرابخشي بودن برخي از عناو (6

وری اطيعات و ارتباطات آ، برخي از موضوعات مانن. فنششي متولي مششص واح.ی وجود ن.اردموضوعات فراب

(ICT تجارت ال ترونیک، نظا  تأمین اجتماعي، متولي مششصي وجود ،)های و نظارت برنامه ، لذا در فرآين. اجران.ارد

 فاق. شون. كه عمي ها و شوراها پوشش داده ميهايي توسط كمیتهكن.ي البته چنین برنامهاساسي بروز ميفرابششي مش يت 

 الز  هستن.ي كارآيي

 ریزي سازمان اجرایي نظام برنامه(  مشکالت 3 -ب

سعه يعني سازمان م.يريت و ريزی تومتولي برنامه ريزی بوده و مربوم به دستگاهعنوان سومین سطح از محیط برنامه به

های توسعه مؤثر استي كارشناسان و م.يران بن.ی برنامهاستي اين سازمان به ش.ت بر محتوا، ساختار و صورتريزی برنامه

 اين مركز باي. دارای سه دسته صيحیت باشن.:

ای ريزی باي. بگونهارشناسان و م.يران سازمان برنامه، سازمان.هي و توانايي كررفتا: توانایي مشاركت و كار جمعي (1

باش. كه بتوانن. موجبات جلب و مشاركت ف ری و عملي تما  مشاطبان را فراهم نموده و سازمان و تش یيت طراحي ش.ه 

 ی مشاطبان را فراهم نماي.يرفیت الز  برای مشاركت عمومي همهنیز ظ

ريزی يک فرآين. ارتباطي است و ح  مش يت اجتماعي تن ا از طريق وضر ارتباطات سازن.ه برنامهطي: توانایي ارتبا (2

، ص.اقت و يويا بودن هايي چون صمیمیت، مشروعیتيونه ارتبام ويژيياجتماعي ام ان پذير استي برای برقراری اين



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

133 

 

ها  توان اسان دستگاهرخورد با م.يران و كارشنريزی باي. در بارشناسان و م.يران سازمان برنامهمورد نیاز استي ك

 سازی الز  را داشته باشن.ي متقاع.

 ريزی عبارتن. از:ورد نیاز در سازمان مركزی برنامهسه دسته صيحیت علمي و فني مهاي علمي و فني : صالحیت (3

 ؛صيحیت تعیین راهبردها 

 ؛يذاریصيحیت سیاست 

 ؛صيحیت فني 

سه دسته كارشناسان در سطوز مناسب خود، باي. در ن ادهايي كه تعیین راهبردها را به ع .ه  سازمان ضمن جای دادن اين 

هي ای سازمان.ش یيت سازماني نیز باي. به يونه)مانن. مجمر تششیص مصلحت نظا ( حضور فعال داشته باشن.ي ت دارن.

ش، آمار و شام  ش.ه و واح.های پژوه ريزی راريزی، ارزيابي و نظارت  و بودجهشود كه دست كم سه واح. برنامه

 های غیر دولتي اين سه واح. اصلي را پشتیباني كن.ي اطيعات و ارتبام با بشش

 ريزی بنگريم موارد زير باي. در نظر يرفته شون.:ن. به سازمان اجرايي نظا  برنامهماير از منظر اجزاء مرتبط و نظا 

 ؛ريزیامهانسجا  میان اجزای نظا  برن حفظ و ارتقای (1

 : ريزیزمان اجرايي نظا  برنامههای ساكاستي (2

 نظا  دارای  دار با ساير اركانچگونگي تعام  و ارتبام معناريزی از لحاظ سازمان اجرايي نظا  برنامه 

 باش.يهای قاب  توجه ميكاستي

 ی بر نظا  هم انتقادات بسیار ج دار وپیش برن.ه با ن ادهای نظری و م.نيارتبام معناچنین در هم. 

 يريزی وارد استبرنامه

 هم مح  پرسش استي  سطح و چگونگي آياهي سازمان از شرايط محیطي جامعه 

  هاستياز ديگر كاستي خود توان و ظرفیتع.  خودآياهي سازمان از  

 ریزيفقدان پیوند منطقي بین اركان مختلف نظام برنامه (4-ب

شته باشن.ي بر اساس قوانین اركان خاص اين نظا  در پیون.ی پیش برن.ه با ي .يگر قرار داريزی الز  است كه برای توفیق نظا  برنامه

ه اين راهبردها ي دولت باي. بيرددميوين متن برنامه به دولت ابيغ ، ج ت ت.ی كين پس از تعیین از سوی رهبری، راهبردهاموجود

، تصويب آن باي. پیوستگي ها تنظیم كن.ي مجلس هم در بررسي برنامه وهای خود را در چارچوب اين راهبردوفادار بوده و متن برنامه

 اساس تجارب  انسجا  و سلسله مراتب منطقي را مراعات نموده و از يسیشتگي منطقي پرهیز نماي.ي اين در حالي است كه بر

ت ت.وين راهبردهای كين، متن تي در صور، حتي ب.ون راهبردهای كين برنامه ت.وين ش.ه و حهای توسعه پس از انقيببرنامه

 برنامه با راهبردها و قانون برنامه انسجا  و پیون. منطقي و مورد انتظار را ن.ارن.ي اليحه

 (هار الز  برای تحقق اه.ا  و برنامهوكا فق.ان سازغفلت از عملیاتي شدن اهداف ) (5-ب

ريزی كردي فرآين. برنامه توان ادعای برخورداری ازسیم اه.ا  نمينظر دارد و ب.ون ترای در افق زماني خود اه.افي را م. هر برنامه

 باي.: اهداف
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ارای ابعاد واقعي ی م.ني ترسیم ش.ه باشن. و دو معنا دار میان سه ن اد حاكمیت، كارشناسان و جامعه در تعام  و يفتگوی سازن.ه (1

 پروری مبرا باشن.ي پردازی و آرزوبوده و از خیال

صورت اه.ا  تن ا در ای سیستمي و تحلیلي عملیاتي شون.)در غیر اينوكارهای منطقي و در مجموعه .وين سازاز مسیر طراحي و ت (2

 (يو در متن برنامه اسیر ش.ه و واقعي نشواهن. ش. كاغذ صفحه 

 :مورد نیازفقدان اطالعات و آمار  (6-ب

 ریزي:ها و اطالعات براي برنامهاهمیت داده (1

ها ج ت ريزی استي در طراحي سیاستی فرآين. برنامهلودهها استوار است و اطيعات آماری شااقعیتی وريزی بر پايهبرنامه

وردهای برنامه باي. از زبان كمي و اع.اد استفاده شودي وجود يک چارچوب آماری مناسب آها و دستپیگیری اه.ا  و بیان ه. 

شتری برای محاسبات دقیق ها موثق باشن. ام ان بیاست و در صورتي كه دادهزی توسعه ريسي برای راهبردها و ه.ايت برنامهنیازی اسا

ريز در مورد به هنگا  بودن آمار و اطيعات مورد نیازش با مش   روبروست و  برنامهی سیاست برنامه وجود داردي غالبا  در زمینه

ناهمشواني  ريزی وی نیازهای برنامهكز آمار در زمینهريزی و مرافق.ان همیاری میان مراكز برنامه را باي. در مسألهسرچشمه اين 

 ها دانستي تعاريف مربوم به داده

 ریزي:و اطالعات مورد نیاز براي برنامهها انواع داده (2

 های الز  را بن.یباش.ي اليه هم اطيعات كیفي ها باي. از تما  اوضاع و احوال كشور ت یه شود و هم شام  اطيعات كمي وداده

 ها بتوان اعتماد نمودي خواني دروني آنی منابر بسیار استوار باش. تا بر همه باش. و تا ح. ام ان بر پايهاشتد

 ها دد تا نه تن ا برای يردآوری داده، يک نظا  آماری شايسته باي. برقرار يرريزی ملي اهمیت داردها در برنامهجا كه كاربرد دادهاز آن

 های موجود مناسب باش.ي ازبیني دادهرای روزآم. نمودن و ببل ه ب

 نون مشتلف آماری برای اصيز ، يا كاربرد فای كه خوب طراحي ش.ه باش.ها يا براساس آماريیری نمونهای بازبیني دادههروش

 هاستيداده

 فقدان نظارت و ارزیابي (7-ب

 ه در جريان اجرای برنامه پیش مين را كتوان. تما  احتماالت مم ر چن. هم خوب تنظیم ش.ه باش. نميای ههیچ برنامه-

ای از نتايج و مسیر ذا الز  است ارزشیابي نظا  يافتهداردي ل های توسعه را از میان برم. نظر قرار ده. و تما  دشواری ،آي.

  ها شناسايي شون.ينامه در كنار عل  و عوام  ناكاميبرنامه وجود داشته باش. تا میزان تحقق اه.ا  و موفقیت بر

 فرآين.های انساني باي. حراست های كلي انسان و  رار ش.ه و به علت ناتوانيطور م.وا  تهريزی يک فرآين. است و ببرنامه

هايش شناسايي و در ن ايت اصيز شودي نظا  ارزيابي فرآين.ی است كه حافظ سيمت برنامه و اصيز ، عل  ناكاميش.ه

 شودي ريزی مياستمرار نظا  برنامهوجب ت.او  و نواقص برنامه است و خود م

 حین اجرا و پس از اجرا باش. و در ی پیش از اجرايیری آن باي. در سه مرحلهمأموريت و جايگاه ارزيابي، ش   با توجه به ،

 باش.ي ه و منطبق نمودن آن با واقعیت ميهر مرحله مأموريتش اصيز برنام

 ريزی ايران عبارتن. از:  برنامهموانر ج.ی و اثريذاری مقوله ارزيابي در نظا 
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 های بزرگ و پیچی.ه ام ان نظارت سازمان ساختار متمركز، تفصیلي و مت ي به پروژه: اختاريموانع س (1

 ريزی يا دولت را تا ح. زيادی كاهش داده استيبرنامه

ی ارزيابي به  مششص نش.ه و يا وظیفهيا ن اد و سازماني خاص قانونا  ، غالبا هاها يا سیاستدر ارزيابي برنامه: موانع نهادي (2

 های متع.د يذارده ش.ه استي ی سازمانمب م و توأ  به ع .ه طور

ريزی با مباني معرفتي معیارهای برنامه های اجرايي غالبا  ريزی و دستگاهارشناسان و م.يران دستگاه برنامهك :موانع معرفتي (3

 ششي مح.ود ش.ه استي ای يا اثر بدجهارزيابي به معیارهای فني و بوآشنايي ن.اشته و 

-دانشگاه، احزاب و ن ادهای م.ني و در اكثر كشورها مطبوعات :ط به فقدان نهادهاي نظارتي عموميموانع مربو (4

در ايران ن ادها  بر ع .ه دارن.ي فق.ان يا ضعف هاو نظارت خودبشودی و مستمر برنامههای مستق  نقش محوری در ارزيابي 

 ها را تا ح. زيادی غیر مم ن كرده استيرت برنامهارزيابي و نظا

ر ساختار تش یيتي سازمان د :ریزي كشورمسؤول نظارت در سازمان مركزي برنامه فقدان واحد مشخص (5

-های برنامههای اصلي سازمانی ي ي از معاونتها به ع .همسؤولیت ارزيابي و نظارت بر برنامه، ريزی تما  كشورهابرنامه

كه اين معاونت حذ  و وظايف آن در دفاتر بششي ادغا  يردي. تا اين 1364ي در تغییرات تش یيتي سال ريزی است

ريزی و نظارت راهبردی ن اد رياست جم وری باز تعريف يردي. و ريزی در قالب معاونت برنامهسازمان م.يريت و برنامه

 سعه را تقويت كن.ي  های توزمان بتوان. بع. نظارت بر برنامهامی. است كه اين سا

 ریزي توسعهتمركز زدایي در نظام برنامه (8-ب

 ريزی ايران بشرز زير است:ت بسیار م م پیرامون نظا  برنامهن ا

 )مستلز  ف.رالیسم نیست(يي ی ملي ن.اردريزی منافاتي با دولت ي پارچهدر نظا  برنامهتمركز زدايي  (1

 ی دولت مركزی منافاتي ن.اردييذاری راهبردتمركززدايي با نظارت و سیاست (2

 ريزی و مربوم به محیط عملیاتي نظا  مسؤولیت سازمان مركزی برنامهی تمركززدايي موضوعي خارج از حیطه (3

 ريزی استيبرنامه

زدايي يعني وايذاری وظايف ای به سطح محلي مستلز  پذيرفتن سطح سو  تمركز خصوص از سطح منطقههتمركز زدايي ب (4

 ن ادهای غیردولتي استيای به برنامه

، آمار و اطيعات ن ادهای مالي در بشش دولتي سازیيیری، تصمیمصمیمتمركز زدايي مستلز  ثتبیت و تقويت ن ادهای ت (5

 و نیز ن ادهای م.ني و صنفي در بشش غیر دولتي در سطح مناطق استي

 ر مم ن استيريزی غیب.ون تمركز زدايي در نظا  برنامهای و محلي ريزی منطقهبرنامه (6

 دولت صورت پذيرديهای مسؤولیتتمركز زدايي باي. بر اساس سطح بن.ی دقیق وظايف و  (7

 ای و محلي مورد بازنگری قرار يیرد:ي. با تعاريف موجود از سطح منطقهتمركز زدايي با (8

 ای و تمركز زدايي استيريزی منطقهاق. منطق علمي مناسب برای برنامهتقسیمات كشوری موجود ف 

 ای و استاني ايجاد يردديهای بین منطقهز  است چارچوبي برای هم اریال 

 ان. تعريف شوديريزهای اجتماعي يسترده سطوز ج.ي.ی از منطقه با محوريت ش رهای بزرگ كه دارای سر 
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-دستگاه های دولت مركزی وريز ش.ن و انتقال ناكارآم.ی ب.ون يک برنامه سنجی.ه تمركز زدايي تن ا به محملي برای سر  (9

 شوديای و محلي تب.ي  ميهای بششي به سطوز منطقه

ای و ادغا  ای، تعام  بین منطقهورد توجه قرار يیرد: تششیص منطقهی م م باي. مر سطحي از تفويض اختیار سه مؤلفهدر ه (10

 ؛ملي

آن باي. تمامي وجوه  ه درهای بسیار و يک فرآين. چن. بع.ی است كر سطوز پیشرفته تر دارای پیچی.ييتمركز زدايي د (11

 فرهنگي و اقتصادی مورد توجه قرار يیردي اجتماعي، سیاسي،

ای، تمركززدايي به .ان ن ادهای نظارتي در سطح منطقهدر نظا  سیاسي و اداری و فقدر شرايط وجود فساد يسترده  (12

 يسترش مشرب فساد و تعمیق آن منجر خواه. ش.ي

های مشتلف قاب  بن.ی ت.ريجي برای سطوز و حوزهن. يک برنامه زمانصمیم ملي نیازمزدايي به عنوان يک تتمركز (13

 وايذاری استي

 يذاری توسط دولت مركزی نیستيای و محلي به هیچ وحه نافي سیاستي و وايذاری وظايف ن ادهای منطقهزدايتمركز (14

ا توجه به شرايط متنوع ي. بی مناطق به اجرا يذاشت و اجرای اين امر باش   ي ساني از ع.  تمركز در همه تواننمي (15

 اجتماعي صورت پذيردي جغرافیايي، اقتصادی و 

 

 ریزي در ایران هاي ساختاري نظام برنامهچالش

، اجتماعي و سیاسي يک امر های مشتلف اقتصادی، فرهنگيو تف یک آن به حوزهدر واقر جامعه يک ك  واح. است 

تف یک جامعه به خرده ها بسیار سشت و دشوار استي .اسازی اين حوزهستي اما در عم  جانتزاعي و البته پذيرفته ش.ه ا

-برای طرز چالش اين حوزه بن.ی يش.ه است  پذيرفته سیاسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادی نظريه ای های مشتلفنظا 

 يیردي اده قرار ميريزی مورد استفهای ساختاری نظا  برنامه

 ریزي:هاي فرهنگي برنامهچالش 

 یط اجتماعي توسعه نیافتهمح (1

 میيدی 1871لور از فرهنگ در سال تعريف تی: 

، هاو مقررات، آداب و رسو  و سنت ، اف ار و اعتقادات، قوانینها، هنرهااست از مجموعه ای پیچی.ه از علو ، دانشفرهنگ عبارت "

 "كن.يه اخذ ميانسان به عنوان عضو جامعها و عاداتي است كه يک كلیه آموخته طور خيصههو ب

 ها و عقاي. افراد ، باورهای كلي كه بر رفتارهابه استناد اين تعريف، هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، از الگوها و چارچوب

نسبت ی ارتبام و توان به مطالعههمین است.الل ميكن.ي به استناد  ات و مسايلي را از جامعه اخذ مي، نجامعه حاكم است

برن.ه و هم راستا با برای نی  به شرايط توسعه وجود فرهنگي پیش پرداختي زيرا ی سیاسي زامات توسعهمیان فرهنگ و ال

 يای ضرورت داردشرايط توسعه
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 بیني حاكم بر ج ان ، مساي  فرهنگي استي از سوييهای اصلي شرايط ظاهری جامعهبر اساس نمودار فوق ي ي از ريشه

توان مي يیردي در واقري فرهنگ يک جامعه است كه در پي آن رفتار افراد ش   ميدهترين مساي  در ش  جامعه از م م

 هاستي يفت كه رفتار افراد يک جامعه تجلي و نمود خارجي باورها و عقاي. آن

 بیني ايرانیان برای مششص نمودن میزان تناسب و سازياری عقاي. و فرهنگ مطالعات انجا  ش.ه در فرهنگ، باورها و ج ان

چه كه . كه فرهنگ حاكم و مسلط بر ايرانیان با آندهريزی برای توسعه، نشان ميانیان ج ت تحقق توسعه و برنامهيرا

برخي موارد در مسیر راستايي ان.ك و ناچیز داشته و حتي در ، سازياری و همشودای شناخته ميتوسعه و شرايط توسعه

 ای قرار داردي ض. توسعه

  توان دانست و مي ریزي براي آنموانع فرهنگي در توسعه و برنامهتوان به عنوان را مياين ع.  تناسب معنادار

، اجتماعي و های سیاسي، اقتصادیها را در حوزهچه در میان ايرانیان حاكم و مسلط است و رفتارهای آنيفت كه آن

شود، الگوی فرهنگي ته ميشناخ الگوي رفتاري غالب و چارچوب فرهنگي مسلطزن. و به عنوان رقم مي فرهنگي

كن.ي اين در حالي است كه در منابر ، نصوص و مباني ريزی برای آنان فراهم نميسب و مساع.ی برای توسعه و برنامهمنا

 فرهنگي و ديني ايرانیان شواه.ی بسیار وجود دارد كه بر خي  داوری فوق بوده و كامي در مسیر توسعه قرار دارن.ي

  ه با ساير ای است كه كار و تيش و مناسبات كاری در مقايساری عناصر فرهنگي ايرانیان بگونهو رفتتجلي و نمود خارجي

الب در های فرهنگي غ-شود و ارزشريزی برای آن قلم.اد ميان. كه از موانر توسعه و برنامهكشورها طوری ش   يرفته

 يباش.ای برای توسعه نميی كافي و پیش برن.هجامعه موج. انگیزه

 ی حركت و م.يريت بر اساس يک برنامهها مناسبات اجتماعي و ارتباطي خاصي در ايران حاكم ش.ه كه عيوه بر اين

 كن.ي ن ش.ه را با موانعي ج.ی روبرو ميم.ون و از پیش تعیی

 تب.ي  و ای پیچی.ه و دشوار ی ايران، م.يريت اجتماعي به مقولهدر جامعه يرددميكه موجب  هاي فرهنگياهم چالش

 رد:توان به شرز زير برشمهای ج.ی روبرو شود، ميريزی توسعه با موانر و چالشنظا  برنامه

  ؛نظا  رفتاری حاكم و مسلط بر ايران (1

  ؛ایباور و تصور ض. برنامه (2

 ؛، غیر مؤثر و ب ره وركاریالگوی كم (3

 ؛ان.وزیض. ارزش بودن ثروت و ثروت (4

 ؛از پیش تعیین ش.ه يريزی و ع.  التزا  به قواع.قانون (5

 ؛ای و رفتارهای اقتضاييان.يشي لحظهتماي  به مصلحت (6

 ؛ع.  شفافیت و تناقض میان يفتار و رفتار (7

 ؛ترجیح منافر ششصي بر منفعت طلبي جمعي و يروهي (8

 ؛هاو وايرايي میان خرده فرهنگت ثر فرهنگي  (9

 ؛ضعف در تعلق به هويت ملي (10

 ؛يراييتب.ي  به ارزش ش.ن مصر  (11
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 ؛منفعينه و عجوالنه پیش از ت.بیر كافي در مواج ه با سرعت باالی تغییر و تحوالت اجتماعياق.ا   (12

 هاي ساختار اقتصادي:چالش

 های مساي  اجتماعي استي اين ريشه ، ي ي ديگر ازی اين بشش نمايیم، مناسبات اقتصادیبازهم اير نگاهي به نمودار اولیه

های خاصي يزی در اين حوزه با موانر و چالشرای است كه نظا  برنامهبگونهست كه ساختار اقتصاد ايران در حالي ا

 توان به شرز زير برشمرد:های ساختاری اقتصادی را ميروبروستي برخي از چالش

آم. اقتصاد ايران ناشي از فروش نفت در بشش عم.ه و عام  تعیین كنن.ه: هاي نفتيوابستگي شدید تاریخي به درآمد (1

یرهای تعیین كنن.ه و ي متغيرددمياقتصاد ايران نیز دچار نوسان  ،است كه در اثر نوسانات قیمت نفت ان به ح.یاستي اين نوس

 باش. به اين معنا كه قیمت نفت و س م ايران از بازار ج اني فروش نفت تحتزا ميهای ايران، متغیرهايي برونكلی.ی درآم.

، زيرا باي. يرددميريزی با چالشي ج.ی روبرو شودي در نتیجه نظا  برنامهین ميالمللي تعیم.يريت ايران نیست و در سطح بین

 در شرايطي فعالیت نماي. كه وجه درآم.ی اقتصاد به ش.ت نامطمئن و غیرقاب  كنترل استي 

رضه و ی واسط عت در اقتصادهای توسعه يافته حلقهبشش خ.ما( : اقتصاد غیر مول.ي بخش خدمات )تسلط و غلبه (2

مان.ه و به تن ا در سطح و چارچوب سنتي باقي ارزش افزوده استي اما بشش خ.مات در ايران نه اضا بوده و تولی. كنن.هتق

كن. و در مجموع تولی. ملي س م ان.كي داردي تقال و جابجايي كاال بسن.ه نموده، بل ه ارزش افزوده ان.كي ايجاد ميان

يزی با انبوهي رمنضبط استي در نتیجه نظا  برنامهن خ.مات غیرمول. و غیر جالب اين است كه عنصر مسلط در اقتصاد ايرا

و بشش خ.مات سنتي و غیر مول. روبروستي در چنین اقتصادی كه تولی. و  مسألهان.ك و پر از تقاضاهای متنوع، عرضه

 كاسته  عرضه در آن عنصر مسلط و تعیین كنن.ه نیست و هر روز از توان همان عرضه و تولی. موجود نیز

های پیش از چالش تقاضای انبوهو  اقتصاد غیر مول.طور خيصه هريزی كار بسیار دشواری خواه. بودي بشود، برنامهمي

 ريزی استيروی نظا  برنامه

روز بر دامنه و عمق های بر اقتصاد ايران تسلط يافته كه روز ببه يونه مسألهاين : ركودي عمیق و گستردهتورم و  (3

سلط رودي پیام.های منفي تشمار ميهمنفي تور  و ركود افزوده ش.ه و اين موضر از موانر ج.ی رونق اقتصادی بپیام.های 

پ.ي.ه صورت ادواری بر معضيت اين ه، فرهنگي و سیاسي يسترش يافته و بهای اجتماعياين پ.ي.ه بر اقتصاد در حوزه

های عمیق و ريشهی باط  سالیاني است كه ده.ي اين چرخهش ميان كنترل و م.يريت آن را كاهافزاي. و در ن ايت ام مي

 مح مي پی.ا كرده استي

ی كشور كه ناشي از نفت جا كه درآم. عم.هاز آن: گ دولت در اقتصاد و مدیریت توسعهحضور بسیار پر رن (4

 به ي.ه مستقیما چه كه از ص.ور نفت نصیب كشور يردو آن باش.ص. سال است كه در انحصار دولت مياست بیش از 

شودي تشصیص اصلي توسعه و ايجاد آن شناخته مي، در ايران اين دولت است كه متولي ی دولت واريز يردي.ه استخزانه

 ، به همین منابر ارزی دولت دوخته ش.ه استي یيذارو چشم بشش خصوصي نیز برای سرمايهمنابر ارزی با دولت بوده 

يذاران بشش خصوصي به ز بشش خصوصي به منابر ارزی دولت، بسیاری از سرمايهابه دلی  نی :جویي در اقتصادرانت (5

ان. كه های ق.رت در دولت نزديک ش.هجويي( به كانونت ويژه برای سودجويي بیشتر )رانتمنظور برخورداری از امتیازا

 دارد: ايج زير را در پينت
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 ؛های اقتصادیازارهای رقابتي در بسیاری از بششتضعیف ب 

 ؛های ش وفايي در بازارهای سرمايه و پولهبین رفتن زمین از 

 ؛هايیریي بجای عقينیت اقتصادی در تصمیمجايگزيني فساد اداری و مال 

  .؛در تولی. كارآييكاهش ش.ي  

 اقتصادی سه دي.ياه كلي وجود دارد د و م.يريت توسعهی فعالیت دولت در اقتصادر مورد نحوه: 

طر  در ای بيين. تعام  متغیرهای اقتصادی محض و دولت، واسطه، فرآتوسعهدولت )طرفي بي  –دیدگاه اول  (1

 ( :تنظیم چگونگي اين تعام 

های توسعه، معر   ست برنامهريزان استي شهای فني برنامهو تن ا عام  اجرای نظرات و توصیهطر  دولت موجودی بي

هاستي لذا اين یني ش.ه برای دستیابي به اين ه. برهای پیشها يا نادرستي ابزاهای اين برنامهانتشاب نادرست ه. 

دانان در مورد اه.ا  و ريزان و اقتصادجاكه برنامههای توسعه در ايران نیستي از آني.ياه قادر به توضیح ش ست برنامهد

ی كشاورزی را عهي توسعه صنعتي و برخي ديگر توسهای توسعه فاق. وح.ت نظر هستن. )برخاجرايي برنامه هایسیاست

ای ديگر ع.ه كنن. واتژی جانشیني واردات را توصیه ميای استردانن.، ع.هی اقتصادی مييابي به توسعهمجرای دست

ها را انتشاب نماي. موضوع م مي است كه نیاز به تكه دولت چگونه ي ي از اين سیاساستراتژی تشويق صادرات( و اين

های توسعه اقتصادی( اه.ا  و ابزارهای اجرايي برنامه طرفي دولت در انتشابن دي.ياه )بيجانبه دارد كه با ايبررسي همه 

 منافات داردي

 :(هادولتی اقت.ار فتگي امری تحمیلي و خارج از حوزهتوسعه يافتگي / نیادولت انفعالي )–دیدگاه دوم (2

-برنامهيردن. كه هر اق.امي از جمله ب مياختیاری محسوی كشورهای در حال توسعه عناصر بيهادر اين دي.ياه، دولت

ی دو كشور ايران و كره جنوبي در دوران پیش كنن.ي البته مقايسهها دي ته ميهای ق.رتمن. بر آنريزی اقتصادی را دولت

حقايق  ده. كهميداری غرب متعلق بودن.( نشان ردوياه امپريالیسم و نظا  سرمايهاز پیروزی انقيب اسيمي )كه هر دو به ا

و ات ا به استقراض  داخليه جنوبي به رغم فق.ان منابر مالي كه چگونه كرديگری هم به جز اين دي.ياه وجود دارن.ي اين

از فروش  رغم برخورداری از منابر حاص ن به، ولي ايراانگیزی دست يافتبه رش. اعجاب 80و  70های خارجي طي دهه

میيدی هنوز به فروش مواد خا  برای تأمین نیازهای ارزی  60و  50های هههای مالي طي دنفت و برخورداری از كمک

 خود وابسته استي 

 (:ريزی بر رفتار دولتر عوام  غیر اقتصادی محیط برنامهتأثیدولت در نقش رهبري ) –دیدگاه سوم  (3

ه با وجود ن ادهای ساختار ، اين مبارزی مبارزه برای كسب ق.رت است، اما در كشورهای توسعه يافتهسیاست صحنه ايرچه

مي از رفاه م.ار را به ج.ا دانستن رفاه عمومومي در سیاست حاكم است كه سیاستيافته ن ادينه ش.ه و نوعي اخيق ع

، جامعه به ن ادی توسعه يافته و مقبول باش. داردي اما در صورتي كه جامعه فاق. ساختارهایششصي از ي .يگر وا مي

ای مبارزات به حريم ي در چنین جامعهيرددمي.رت منت ي به پیشرفت ششصي ب.ل رای كسب قی مبارزه علني بصحنه

شودي بقای هر صاحب منصب دولتي ديگر به سیاست و م.يريت دولتي نامم ن مي .ه ش.ه و تمیز میانیاالری كشديوان س
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دي لذا اين دي.ياه برخي  گي دارم.ار بستيي و م ارت او به عنوان يک سیاستصيحیت او بستگي ن.اشته و به توانا

 كن.ي  ريزی را بر رفتار دولت بررسي مير عوام  غیر اقتصادی محیط برنامه، تأثیهای اول و دو دي.ياه

 ريزی در لت در مسیر توسعه ان ارناپذير استي اما نظا  برنامهژيک دور دولت و رهبری و راهگشايي استرتدر نتیجه حضو

دار استي از يک سو دولت وظايف م.رن و اقتصاد دچار يک تناقض عمیق و ريشهدولت در  ايران با حضور و فعالیت

و از سوی  ديیرجتماعي و نظاير آن را بر ع .ه ميهای ا.ي.ی مانن. آموزش و پرورش رايگان، ب .اشت رايگان، بیمهج

ده.ي به بیان ديگر دولت انگاری انجا  ميها پ.ي. آم.ه با س  ديگر وظايف سنتي و مرسو  خود را كه به اقتضای انجا  آن

روی آورده استي چنین ، به سوی وظايف ثانوی ا صر  انجا  وظايف ذاتي و اولیه خود كن.بیش از آن ه همت خود ر

 نامی.ي "دولت متناقض"توان دولتي را مي

 ریزي:هاي اجتماعي نظام برنامهچالش 

يحظه شرايط اجتماعي ايران . امور اقتصادی و فرهنگي استي در م، امور اجتماعي پیامبر اساس چارچوب ارائه ش.ه

 يذارن.ي ريزی ايران ميی اجتماعي پیش روی نظا  برنامههايي را در حوزهان. كه چالشهايي مشاه.ه ش.هپ.ي.ه

ی . كه توسعهنظران اقتصادی معتق.نشودي امروزه صاحب ي از ن ات زير بنايي يادآوری ميها يپیش از بیان اين چالش

در سايه وجود فضای  ها تن ايذاری است و اين توسعهی مستلز  توسعه در ن ادهای سیاسي، فرهنگي، قضايي و قانوناقتصاد

يگر ي ي از سازدي به بیان دی اقتصادی را مم ن ميت كه رش. و توسعه، سیاسي و اجتماعي مم ن اسمناسب فرهنگي

ا با ذكر اين مق.مه به باش.ي لذها( ميوسعه يافته اجتماعي و )ساير حوزهجود شرايط توی اقتصادی، الزامات نی  به توسعه

 پردازيم:ها ميبیان چالش

ی اجتماعي مواجه استي نظا  با يک محیط غیر توسعه يافته ريزی ايران امروزهنظا  برنامه: توسعه نیافتگي اجتماعي (1

ی سیاسي و توسط اجتماعي بیش از هر چیزی در حوزه ی اموروز توسعهب و تعیین ن.ارد زيرا مجريزی ق.رت انتشابرنامه

ی اجتماعي توسعه، به ی اقتصادیتر در حالي كه برای توسعهشودي به بیان سادهم.اران و ن ادهای سیاسي صادر ميسیاست

ايران تصمیمي سیاسي  ی اجتماعي در شرايط كنونيمورد چگونگي و ح.ود و ثغور توسعهيیری در نیاز هست، اما تصمیم

 شودي ميقلم.اد 

در حالي كه ثبات و امنیت به عنوان بستر اصلي هر يونه  ثباتي و ناامني اجتماعي و تضعیف حقوق مالکیت:بي (2

ثباتي و ناامني يسترده و ها مورد تأكی. و عنايت است، وجود بياجتماعي در تمامي م اتب و نظا  فعالیت مثبت اقتصادی و

های لط و غالب در جامعه از جمله چالشر شرايط اجتماعي ايران به دلی  تغییر يفتمان و شعارهای مسعمیق حاكم ب

ي است كه در حوزه ی امنیت به دلی  تأثیرهای متقابلمسألهريزی و توسعه است ي اهمیت ساختاری پیش روی نظا  برنامه

های مذكور، به ثباتي در هر يک از ساختیت و بيآوردي فق.ان امنهای ساخت سیاسي، اجتماعي و اقتصادی بوجود مي

ها به صورت بر هم امنیت در اين حوزه و بر ع س ثبات وده. تأثیر قرار ميها را تحت سرعت و به ش.ت ساير ساخت

تر در همان های يستردهها، منشأ تحريک فعالیتحركت مثبت در هر يک از اين حوزه شود كه هرموجب مي 1فزاين.ه

                                                   
1 Synergic 
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.ه است و هیچ عاملي را به ثباتي قاب  مشاهتاريخ ايران به كرات ناامني و بيی ی ديگر استي در مطالعهدو حوزه حوزه و

حراست و صیانت از حقوق توان در عقب افتاديي كشور مقصر دانستي در اثر اين پ.ي.ه در ايران ، بساماني نميی ناان.ازه

ج.ی مواجه ش.ه  ريزی و نی  به توسعه با اخيل و تزلزلاصلي و م م برنامههای ترين پايهعنوان ي ي از م مبه مال یت

یت است و ب.ون وجود آن ريزی برای فعالیت صحیح نیازمن. وجود ح.اقلي از ثبات و پذيرش حقوق مال استي نظا  برنامه

شود و تضمین تن ثروت ايجاد ميبه كار و ان.وخ توان. در مسیر منطقي فعالیت كن.ي در شرايط امنیت و ثبات ، اعتقادنمي

 كه در انقيب فني نقش مؤثری داردي يرددميله مال یت موجب انباشت سرمايه حقوق مرد  از جم

 ریزي ایرانهاي سیاسي نظام برنامهچالش

جر ين. نیروهای اجتماعي من، لذا برآو ظاهری شرايط اجتماعي جامعه استجا كه مساي  سیاسي تجلي و نمود خارجي از آن

-برنامههايي را برای نظا  های خود، چالشی اجتماعي با ويژييهای سیاسي ش.ه و با توجه به حوزهيیری پ.ي.هبه ش  

هايي را أثر از حوزه ی اجتماعي است( چالشی سیاسي نیز)كه متداشت كه حوزهتوان انتظار آورد، ميريزی بوجود مي

 شود:ها اشاره ميرخي از آنبه ب یش روی اين نظا  قرار ده. كه در ذي پ

 توسعه نیافتگي سیاسي  (1

 ؛های كوتاه م.ت بر بلن. م.تترجیح مصلحت (2

 ؛استقيل دولت از بشش خصوصي (3

 ؛موازی كاری در قوه ی مجريه (4

 ؛ع.  هماهنگي مراكز ق.رت با ي .يگر (5

 ؛حاص ات جناحي بيمنازع (6

 ؛ع.  انسجا  سه قوه (7
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 تا وضعیت مطلوب( از وضعیت موجودگذار اقتصاد مقاومتي) 

در بحث حاضر به دنبال این هستیم که وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران را مبتنی بر گفتمان رهبری تحلیل کنیم 

. در واقع اهمیت این بحث از آن جهت است که از نظر ما بیانات رهبر معظم انقالب در بطن خود دارای یک منطق 

جامعه علمی و نخبگی است .  این که فرمودند که دو اشکال بزرگ در  علمی است که باید کشف شود و این وظیفه

اقتصاد ما وجود دارد که یکی نفتی بودن و دیگری دولتی بودن است ، در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که چگونه این 

را مالحظه می دو اشکال بزرگ وضعیت فعلی ما را تعریف میکنند . به عبارت بهتر وقتی وضعیت فعلی اقتصاد ایران 

کنیم فهرست بلندی از ایرادات و مسایل و چالش ها دیده می شوند . اما مهم تشخیص این مطلب است که ریشه این 

مسایل چیست ؟ از آسیب های موجودکدام علت است و کدام معلول؟ و علت های اصلی کدامند؟ مثال ما در ایران با 

معدود کشورهایی هستیم که چنین مشکلی در سطح گسترده دارند و یا پدیده قاچاق کاال روبرو هستیم که تقریبا جزء 

تورم دو رقمی داریم که از این جهت نیز شرایط ویژه ای داریم .  در این بحث می خواهیم دولتی بودن و نفتی بودن را 

 . به عنوان دو ریشه اصلی مشکالت زیاد موجود در اقتصاد ایران نام ببریم و مورد تحلیل قرار دهیم 

 اقتصاد ملي  وضعیت موجود

وضعیت موجود اقتصاد ایران را دو ویژگی منفی رقم می زند که نفتی بودن و دولتی بودن است که در اینجا به تشریح 

 هریک می پردازیم .

 نفتی بودن اقتصاد -1

 مقام معظم رهبری نفتی بودن اقتصاد را چنین معنی فرموده اند :  

ی چندین ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزودهیعنی چه؟ یعنی ما نفت را که سرمایه[؛ اقتصاد ما نفتی ]است»  

برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری 

 1«کشور بکنیم؛ خسارت از این باالتر نمیشود.

 قتصاد در چیست ؟اما ایرادهای اساسی نفتی بودن ا

 

در بحث نفتی بودن اشکال مهمی که ایجاد می شود یکی رانتی بودن اقتصاد است . این در نظریه نفرین منابع توضیح 

داده شده است که درآمدهای نفتی مشاء رانت و رانت جویی در اقتصاد می شوند . دلیل آن هم روشن است زیرا تفاوت 

 10رکشورهای تولید کننده با قیمت فروش این منابع وجود دارد . مثال در ایران زیادی میان هزینه تولید نفت خام  د

دالر می  100دالر  و گاهی  50دالر برای استخراج هر بشکه نفت هزینه می کنیم و همین یک بشکه نفت خام را 

ده است . اما این منابع فروشیم . تفاوت این دو  را رانت طبیعی می گویند . یعنی رانتی که طبیعت به اقتصاد ما بخشی

درتملک دولت است و از طریق دولت به اقتصاد تزریق می شود و اقتصاد را درگیر رانت و رانت جویی میکند . در حالی 

میلیارد دالری از تولید و صادرات کاال داشته باشد ، باید مثال  50که اگر اقتصاد می خواست مثال یک ارزش افزوده 

 ر کاال تولید می کرد که در آن صورت وضعیت اقتصاد چیز دیگری بود . میلیارد دال 800یا  700

                                                   
 29/11/1393. بیانات مقام معظم رهبری در  1
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رانتی بودن اقتصاد خود اشکال مهم دیگری را دامن می زند که ضعف کارآفرینی است . کارآفرینی با ریسک عجین 

تن ریسک تولید  است . کارآفرین ها افرادی هستند که ریسک تولید را  می پذیرند. یعنی با ترکیب عوامل تولید و پذیرف

بانی یک تولید در اقتصاد می شوند . اگر اقتصادی رانتی شد عوامل اقتصادی انگیزه ای برای ریسک کردن ندارند چرا 

که در عمل یاد می گیرند که از طریق رانت جویی و بدون ریسک  نتیجه بهتری می توانند بدست آورند ، حتی در 

ت جویی دیده می شود. لذا ، با وجود رانت در اقتصاد کارآفرینی تضعیف می فعالیت ظاهراً تولیدی هم زمینه های ران

در اقتصاد نفتی بخش عمده ای از درآمد عمومی از استخراج و صدور منابع نفتی تامین می شود . این منابع  1شود . 

گفته می « انت طبیعیر»درآمدی که در اختیار دولت قرار می گیرد ، نوعی درآمد بادآورده است که اصطالحاً به آن 

شود . تزریق این رانت به اقتصاد از جانب دولت ها ، موجب شکل گیری فضای رانت جویی در اقتصاد و در نتیجه 

  است .« کارآفرینی»های مولد می شود که نتیجه مستقیم آن تضعیف کاهش انگیزه برای فعالیت

ست . دلیل آن هم روشن است . اقتصااد نفتی به درآمد اشکال دومی که نفتی بودن ایجاد می کند بی ثباتی سیاستی ا

نفت ودرآمد نفت هم به قیمت نفت وابسته است . لذا با شوک های قیمتی نفت و باال و پایین رفتن قیمت نفت که به 

صورت برون زا خارج از اراده کشورهای صاحب نفت اتفاق می افتد درآمد این کشور ها هم باشوک مواجه می شود و لذا 

برنامه ریزی اقتصادی این کشورها نیز  دچار نوسان می گردد .  برای کشوری مانند ما غیر شوک قیمتی با شوک 

مقداری هم مواجه هستیم که بر اثر تحریم اتفاق می افتد .  این منجر به بی ثباتی سیاستی در اقتصاد می شود که 

قیمت منابع طبیعی خارج از  در واقع ،  2اطمینانی است.تصویر این بی ثباتی سیاستی در اقتصاد نیز ایجاد شرایط نا

باشد. شود و این قیمت با نوسانات زیادی هم روبرو میی این منابع تعیین میاراده و کنترل کشورهای صادر کننده

                                                   
ز طریق یک تالش متعهدانه با در نظر به فرایند خلق ارزش جدید )مادی یا معنوی( ا Entrepreneurship ) :به انگلیسی(نی کارآفری.  1

بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی و بستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره   .شودناشی از آن اطالق می هایریسک گرفتن

ی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند. واژه کار آفرینی دیرزمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید های یک فعالیت اقتصاد

آید ، در زبان فرانسه ابداع شد . در اوایل سدهه شانزدهم میالدی کسانی را که در امر هدایت ماموریت های نظامی بودند ، کار آفرین می 

میالدی  1700درباره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هائی مورد استفاده قرار می گرفت . از حدود سال خواندند . از آن پس 

کار برده به بعد ، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده ، پل ، بندر و تاسیسات بودند ، به کرات لفظ کارآفرین را به 

فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد ، تاسیس و مدیریت می نماید و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می اند. کارآفرین 

 کند که ویژگی اصلی او رفتار نو آورانه است و از تجربیات مدیریت استراتژیک در فعالیت خود استفاده می کند.

ان تولید کننده است ؟  پاسخ این است  که در معنی عام آن چنین است . در معنی سوالی که مطرح می شود این است که آیا کارافرین هم

 خاص ، کارآفرین به کسی گفته می شود که یک ایده جدید را به تولید تبدیل می کند و لذا با ریسک درگیر می شود .  

آن است که هزینه تحقیق و توسعه داشتن لزوماً به  سوال دیگر این است که سیستم دولتی هم تحقیق و توسعه دارد لذا نوآوری دارد . پاسخ

 مفهوم داشتن  نوآوری نیست . یعنی  اگر هم نوآوری باشد معموالً با هزینه های باالیی اتفاق می افتد که اقتصادی نیست . 

اقتصاد ؟ پاسخ آن است که دولتی  .  در اینجا  مطرح می شود که بی ثباتی سیاستی آیا نتیجه دولتی بودن اقتصاد است یا نتیجه نفتی بودن 2

بودن اقتصاد لزوماً موجب بی ثباتی سیاستی نیست ،  زیرا ما تجربه های موفق زیادی در دنیا داریم که دارای اقتصاد با نقش باالی دولت 

مال به لحاظ اقتصادی با ثبات که چین جدید را پایه گذاری کرد کا« دنگ»هستند و اتفاقاً ثبات سیاستی هم دارند مانند کشور چین که بعد از 

و موفق عمل کرده است و در عین حال کامال هم دولتی بوده است و یا حتی در کشورهای شوروی سابق و کره شمالی  ناکارآمد بوده اند اما  

مال در سیاستگذاری نمی توانیم بگوییم بی ثباتی سیاستی داشته اند . کشورهای شرق آسیا هم که بسیار موفق عمل کرده اند  دولت ها کا

 صنعتی به صورت فعال وارد شده اند  و ثبات سیاستگذاری هم داشته اند . 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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مدها وابستگی زیاد اقتصاد و بودجه عمومی کشورهای صادر کننده به درآمد این منابع از یک سو و نوسان زیاد این درآ

از سوی دیگر منجر به اخالل در نظام برنامه ریزی اقتصادی این کشورها شده و لذا محیط اقتصاد کالن آنها را درگیر 

 شرایط نااطمینانی خواهد کرد . 

مجموعه شرایط ضعف کارآفرینی )در بخش خصوصی( و بی ثباتی سیاستی )در بخش عمومی( منجر به ضعف و بی 

واهد شد  که اقتصاد را ضربه پذیر می کند . اساساً منشاء هر اتفاق خوبی در اقتصاد رشد ثباتی نرخ رشد اقتصادی خ

اقتصادی است حتی برای داشتن عدالت هم  داشتن رشد اقتصادی ضروری است زیرا نداشتن رشد به مفهوم بیمار بودن 

تصادی با شرایط رانت جویی ، ضعف اقتصاد است که از یک اقتصاد بیمار دیگر نمی توان انتظار خاصی داشت .  اگر اق

کارآفرینی ، بی ثبالتی سیاستی ، نا اطمینانی و ضعف و بی ثباتی رشد اقتصادی مواجه بود اقتصادی است که برون زا  و 

اقتصاد برون زا  : نفتی بودن اقتصاد ، رانتی بودن ، بی ثباتی  یا وابسته است و از این جهت  اقتصادی است ضربه پذیر. 

، ضعف کارآفرینی و نااطمینانی باال  ، ضعف و بی ثباتی رشد اقتصادی و ضربه پذیری اقتصاد کشور مشخصه  سیاستی

 (1های اصلی یک اقتصاد وابسته و یا برون زا هستند که حاکی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. )شکل 

 : اقتصاد برون زا 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولتی بودن اقتصاد -2

 بری در مورد دولتی بودن هم فرموده اند : مقام معظم ره

هم کار خود ما بود، دیگران به که این -اشکال دوّم؛ گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اوّل انقالب »

هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حاال هرچه تالش خود ما بر اثر نگاه -ما تحمیل نکردند 

ریزِی درست که خالف عدالت هم کاری انجام شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامهمی

را ابالغ کردیم که معنای آن همین بود که ما  44نگیرد، کار درست پیش نمیرود؛ سخت است. ما سیاستهای اصل 

 (29/11/1393« ) .داقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم. اینها باید بشو

 اما ایرادات اساسی دولتی بودن اقتصاد کدام است ؟ 

 ضعف و بی ثباتی رشد اقتصادی
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 اقتصاد دولتی دو نتیجه  منفی  دارد که ضعف رقابت پذیری و ناکارآمدی است.

شاید اصلی ترین اشکالی که دولتی بودن اقتصاد ایجاد می کند این است که یک اقتصاد دولتی اقتصادی است غیر 

ن اقتصاد متعارف هم وقتی اقتصاد دولت ذکر می شود،  در مقابل آن اقتصاد بازار را داریم که مبتنی رقابتی . البته به زبا

بر عرضه و تقاضا بوده و پیش فرض آن هم وجود رقابت است . حال از نبود رقابت به ایراد دیگری می رسیم که ضعف 

کر کرد اما از نظر این نویسنده اشکال اساسی  نوآوری است . اگرچه ممکن اشکاالت متعددی بتوان برای غیر رقابتی ذ

آن ضعف نوآوری است . درواقع ما می خواهیم روی مسایل اصلی متمرکز شویم لذا به مباحث جزیی تر نخواهیم 

پرداخت . پس یک اقتصاد که غیر رقابتی است یعنی اقتصادی که در آن نوآوری وجود ندارد چرا که نتیجه اصلی وجود 

ر تولید است  که اگر شرکت ها نداشته باشند به دلیل همان رقابت توسط رقبا از گردونه بازار حذف رقابت نوآوری د

خواهند شد و سهم بازار خود را از دست می دهند لذا مالحظه می کنید که شرکت های مطرح جهانی مانند شرکت 

ا این حال هیچ گاه به جایی که رسیده های اتوموبیل سازی هر یک در سال صدها نواوری و ابداع را ثبت می کنند و ب

اند بسنده نمی کنند .یعنی رقابت عوامل تولید کننده را مجبور به نوآوری کرده است . اما خود نواوری مشاء همه 

تحوالت مثبت در عرصه صنعت و اقتصاد است . در واقع در شرایط وجود رقابت باید نوآوری در اقتصاد موج بزند . در آن 

وآوری مشاء ایجاد قدرت اقتصادی برای یک ملت خواهد شد. درحالی که در وضعیت فعلی ما باید صورت همین ن

 جستجو کنیم تا برخی رگه های نوآوری را در صنعت خود پیدا کنیم که وضعیت نامطلوبی است . 

تی اساساً ضعف رقابت پذیری و ضعف نوآوری : در اقتصاد دولتی فضای رقابت شکل نخواهد گرفت . بنگاههای دول

 انگیزه چندانی برای رقابت ندارند و لذا انگیزه ای هم برای نوآوری برای آنها متصور نیست .

ایراد مهم دیگری که دولتی بودن ایجاد می کند این است که کارآمدی پایین است. یعنی یک اقتصاد دولتی  تقریبا 

ا آن است که منابع درست استفاده نمی شود و استفاده معادل است با یک اقتصاد ناکارآمد . منظور از کارآمدی در اینج

کامل و کارآمد از منابع وجود ندارد و لذا این خود به مشکل بزرگ دیگری منجر می شود که هدر رفت منابع در اقتصاد 

 است . 

ملین دولتی کارآمدی اندک و هدر رفت منابع : در اقتصاد دولتی کارآمدی پایین است . دلیل اساسی آن این است که عا

از انگیزه های کمتری برای موفقیت در مقایسه با مدیران و کارکنان بخش خصوصی برخوردارند . کارآمدی پایین در 

عمل به بهره وری پایین و نیز عدم کارآمدی در تخصیص منابع و در نتیجه هدر رفت منابع منجر خواهد شد . زیان ده 

 یل روشنی بر این مدعا می باشد.بودن بیشتر بنگاههای دولتی در کشور ما دل

نتیجه این است که اقتصاد دولتی یعنی اقتصادی با ضعف رقابت پذیری و همراه با ناکارآمدی که این دو اشکال دو ایراد 

دیگر را تولید می کند که ضعف نوآوری و هدر رفت منابع می باشد که این ایرادات نیز اقتصاد را آسیب پذیر میکند و 

یب پذیری باال نیز اقتصادی است که  توان مقابله با تکانه های خارجی را ندارد و از منظر اقتصاد مقاومتی اقتصاد با آس

تاب آوری آن اندک است . مجموعه این شرایط برای اقتصاد  وضعیتی را رقم می زند که به آن اقتصاد درونگرا می 

، ناکارآمدی ، ضعف نوآوری،  اتالف منابع  و در نهایت گوییم . اقتصاد درونگرا اقتصادی با مشخصات ضعف رقابت پذیری

 تاب آوری اندک .  اقتصاد درون گرا یعنی یک اقتصاد ضعیف و یک اقتصاد سست  که آسیب پذیری آن باالست .

اقتصاد درونگرا  : دو لتی بودن اقتصاد ، آسیب پذیری باال ، ضعف نوآوری ، هدر رفت منابع ، آسیب پذیری باال و تاب 

 (2وری  اندک مشخصه های اصلی یک اقتصاد درونگرا هستند  که حاکی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. )شکل آ
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 : اقتصاد درونگرا 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن که نتیجه آن آسیب پذیری « برون زا»و « درون گرا »وضعیت موجود ترکیبی است از  نتیجه کلی وضعیت موجود  :

 (3تصاد ملی می باشد . )شکل و ضربه پذیری باالی اق

 

 : اقتصاد درونگرا و برونزا 3شکل 
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 وضعیت مطلوب اقتصاد ملي 

با پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انتظار می رود وضعیت موجود اقتصاد ایران به وضعیت 

و به جای اقتصاد نفتی یک « صاد مردم بنیاناقت»مطلوب متحول شود ، به گونه ای که به جای اقتصاد دولتی ، یک 

 (4شکل گیرد. )شکل « اقتصاد دانش بنیان»

 

 : تحول وضع موجود به مطلوب 4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم» 

« دولتی نیست»ی مردم، حضور مردم تحّقق پیدا میکند. امّا ی مردم، سرمایهادهدولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ار

سازی، سازی، ظرفیّتریزی، زمینهبه این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه

 هدایت و کمک دارد. 

می استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، بنیان است یعنی از پیشرفتهای علاین اقتصاد، اقتصاد دانش

اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط 

ها های صاحبان صنعت، تجربهها و مهارتها ـ تجربهدانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه

و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته 

 1« .محورمیشود دانش

 مردم بنیانی -1

همان گونه که وضعیت موجود دو پایه اصلی داشت ، وضعیت مطلوب هم دو پایه اصلی دارد که اولین پایه آن مردم 

 ان بودن است . در واقع در وضعیت مطلوب اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصاد مردم بنیان خواهد شد .بنی

 : اقتصاد مردم بنیان اقتصادی است که در آن مردم سه نقش عمده دارند 

                                                   
 1/1/1393. بیانات مقام معظم رهبری  1

 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 اقتصاد مردم بنیان یاقتصاد دولت

 اقتصاد دانش بنیان اقتصاد نفتی
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 . مردم هدف اقتصاد هستند 

 . مردم بازیگران اصلی صحنه اقتصاد هستند 

  هستند . مردم پشتوانه اصلی نظام در مقاومت اقتصادی 

اگر مردم هدف اصلی اقتصاد باشند عدالت ویژگی اصلی و درونی اقتصاد ملی خواهد بود و از دل فعالیت اقتصادی 

خواهد جوشید . این همان عدالتی است که با ارزشهای اسالمی سازگار است. عدالتی که همراه تولید است نه نتیجه ای 

 دولت باتوزیع مجدد بخواهد برقرار شود . که پس از تولید با مداخله های نه چندان دقیق

اگر مردم بازیگران اصلی صحنه فعالیت اقتصادی باشند نیاز های پایه مردم در اولویت خواهد بود و ریشه های وابستگی 

 اقتصادی خشکانیده خواهد شد و لذا شرایط مطلوب خوداتکایی در اقتصاد ملی شکل خواهد گرفت .

م در مقاومت اقتصادی باشند تاب آوری اقتصاد ملی در برابر تکانه های نامساعد تضمین اگر مردم پشتوانه اصلی نظا

 در اقتصاد ملی محقق خواهد شد.  1 شده و در نهایت شرایط کارآیی انطباقی

لذا ، از نظر ما نقطه مقابل اقتصاد دولتی یک اقتصاد خصوصی سازی شده به معنی مصطلح آن نیست . بلکه یک اقتصاد 

است . بین خصوصی شده و مردمی شده تفاوت زیادی وجود دارد . اگر به فرمایشات حضرت امام راحل رجوع  مردمی

کنید هیچگاه ایشان از خصوصی سازی صحبت نکرده اند بلکه همیشه از مردم و سپردن کارها به مردم صحبت می 

اسالمی در دوران بازسازی است ایشان کنند . در یکی از آخرین ابالغیه های حضرت امام که سیاست های کلی نظام 

بند ابالغیه خروج از اقتصاد دولتی و سپردن  9استفاده فرموده اند در دو بند  از « مردم »بار از کلمه  14ضمن این که 

 کارها به مردم را متذکر شده اند که این دو بندمی فرمایند :

 معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هایرسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی خانواده 

 تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی 

  اولویت و تقدم خودکفایی کشاورزی و ضرورت 

 توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات 

 ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامۀ مردمبرنامه 

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاههای جمعی 

 روهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگیاستفاده از نی 

 در جنگ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده 

 سازی اجتماعاتتأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخالقی و اجتماعی و نیز سالم 

 ابالغیه آمده است :  5در بند 

                                                   
( اقتصاد دان نهادگرا معرفی شد به مفهوم  Douglass North« )داگالس نورث»( که توسط Adaptive Efficiency. کارآیی انطباقی ) 1

رای مقاومت در برابر تکانه ها می باشد.  نورث کارآیی انطباقی را کلید رشد بلند مدت اقتصاد ها می داند . از نظر نورث کارآیی توانایی اقتصاد ب

انطباقی به معنی آن است که سیستم های سیاسی اقتصادی موفق ساختارهای نهادی انعطاف پذیر و تکامل یافته ای پیدا می کنند که می 

 انه ها و دگرگونی ها که بخشی از فرایند تکامل هستند مقاومت کنند . توانند در برابر تک
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ارزشهای کامل اسالمی و پرهیز از  ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامۀ مردم توأم با حفظ شعائر وـ برنامه5

نظریها و افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعۀ انقالبی است و تشویق به تنگ

صادرات نفت و   ریزی در جهت توسعۀ صادرات و گسترش مبادی صدور کاال و خروج از تکیه بهتولیدات داخلی و برنامه

 1 و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.نیز آزادی صادرات 

همان طور که مالحظه می شود ایشان درکنار توجه به رفاه عامه مردم توام با حفظ ارزش ها و مقابله با فرهنگ مصرفی 

به آزاد سازی تجارت توصیه و و تشویق به تولیدات داخلی و توسعه صادرات و خروج از وابستگی به صادرات نفت ،  

 ابالغیه می فرمایند : 7برای دولت نقش نظارتی  قایل شده اند .  همچنین در بند 

ها و استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقالب خصوصًا جبهه رفته -7

شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در  توسعۀ حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی

 2 های مردم و جامعه.تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده

مالحظه می شود که حضور مردم در اقتصاد  مورد تاکید است و بالفاصله از انحصار تجارت داخلی و خارجی در دست  

 ه و و مجدداً بر بسط آن به توده های مردم و جامعه تاکید فرموده اند . افراد خاص متمکن و مرفه پرهیز داد

 امام  خامنه ای نیز می فرمایند : 

بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم» 

ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. دولت مسئولّیت ی مردم، سرمایهدولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده

 3« . سازی، هدایت و کمک داردسازی، ظرفیّتریزی، زمینهبرنامه

لذا ما نمی توانیم خصوصی سازی به معنای رایج آن را برای نظام جمهوری اسالمی ایران توصیه کنیم . البته این به 

معنی آن است که همان طور که حضرت امام می فرمالیند به معنی آن  مفهوم کنار زدن صاحبان سرمایه نیست بلکه به

است که کارها ی اقتصادی را نباید در طلسم انحصار گروههای متمکن خالصه کرده و توده مردم  را فراموش کنیم . لذا 

مایش مقام معظم گروههای خاص هم در اقتصاد حصور دارند ولی جای مردم را در اقتصاد نباید بگیرند . همچنین در فر

رهبری که نقل شد براقتصادی مردمی که در آن هم اراده مردم ، هم حضور مردم و هم سرمایه مردم نقش دارد تاکید 

شده است . از این جهت به اعتقاد ما در الگوی اقتصاد مردمی عالوه بر این که مردم در مالکیت  بنگاههای اقتصادی 

صاد و تولید باید مشارکت عملی هم داشته باشند و نیز در مدیریت اقتصادی هم باید سهم داشته باشند ، مردم در اقت

سهیم باشند . یعنی بواقع در سرنوشت اقتصادی خود در تمام مراحل حضور و نقش داشته باشند . اگرچه باید اذعان 

ت و این از کاستی کرد که برای چنین نقش آفرینی گسترده ای توسط مردم الگوهای مناسب اقتصادی طراحی نشده اس

بواقع اگر بخواهیم مسایلی مهمی مانند مفاسد اقتصادی را به  های مهم ما در نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است .

صورت ریشه ای درمان کنیم و یا مساله عدالت اقتصادی را آن گونه که در آرمان های نظام اسالمی و قانون اساسی 

باید ریل اقتصاد را از دولتی بودن به مردم پایه بودن انتقال دهیم . در غیر این منعکس شده است تحقق بخشیم الجرم 

                                                   
 (11/07/1367)سیاست های کلی نظام در دوران بازسازی ابالغی حضرت امام  رحمه اهلل علیه   .1

 همان. . 2
 (01/01/1393) بیانات   .3
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صورت ما همیشه باید منتظر وقوع مفاسد اقتصادی باشیم ، چرا که این مفاسد توسط نظام اقتصاد دولتی ما مرتب 

 بازتولید می شوند و مبارزه با معلول ها هم نتیجه اساسی نخواهد داد . 

مردم »و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انتظار می رود که به جای اقتصاد دولتی ، اقتصادی  با پیاده شدن

شکل گیرد.در چنین وضعیت مطلوبی مجموعه شرایط اقتصاد مردم بنیان ، عدالت محور ، خوداتکا و تاب آور در « بنیان

واهد زد و در واقع عنصر مقاومت را در اقتصاد ملی برابر تکانه ها  شرایط کارآیی انطباقی را برای اقتصاد ملی رقم خ

«  درون زایی»نهادینه خواهد ساخت .مجموعه شرایط گفته شده ، تحول وضعیت اقتصاد را از حالت درونگرایی به حالت 

 (5موجب خواهد شد .)شکل 

 : اقتصاد درونزا 5شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش بنیانی -2

دن اقتصاد است . یعنی اقتصادی که نفتی است و وابسته به درآمد نفت است پایه دوم در وضعیت مطلوب دانشبنیان ش

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در باید دانش بنیان بشود. برای اقتصاد دانش بنیان تعاریف وجود دارد از جمله : 

 در همه صنایع می باشد . آن تولید ، توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال

اگر اقتصاد دانش بنیان شود  : اقتصاد متکی به درآمد منابع طبیعی که قیمت آن توسط دیگران و خارج از اراده کشور 

اصلی تعیین می شود )و لذا کشور مورد نظر بی ثباتی رشد اقتصادی را تجربه می کند( به اقتصادی متحول خواهد شد 

 ند مدت اقتصادی بر پایه تولید و بکارگیری دانش تضمین شده است. که در آن پایداری رشد بل

اقتصادی تک محصولی وابسته به منابع طبیعی به اقتصادی تبدیل می شود که در طیف گسترده ای از زمینه های 

گی نفتی تجاری و صنعتی، مبتنی بر نوآوری محصوالت جدید قابل عرضه در بازار بین الملل تولید کرده و لذا از وابست

 به شرایط تنوع اقتصادی منتقل خواهد شد.

اقتصادی که بازارهای محدودی را در صادرات خود پوشش داده بود و سهم اندکی در صادرات جهانی داشت به اقتصادی 

 متحول می شود که شرکای تجاری زیادی داشته و در بازارهای صادراتی زیادی نفوذ کرده است. 

 دو لتی بودن اقتصاد

 پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 مردم بنیان بودن اقتصاد

 عدالت محوری خود اتکایی تاب آوری

 تحقق کارآیی انطباقی در اقتصاد ملی

اقتصاد درون 

 زا
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 در اقتصاد ملی محقق خواهد شد.  1 ن ، شرایط کارآیی تخصیصیبا وجود اقتصاد دانش بنیا

مجموعه شرایط اقتصاد دانش بنیان ، رشد پایدار ، تنوع اقتصادی و نفوذ اقتصادی  شرایط کارآیی تخصیصی را برای 

 اقتصاد ملی رقم خواهد زد .

ای اقتصاد نفتی ، اقتصادی دانش با پیاده شدن و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انتظار می رود که به ج

 بنیان شکل گیرد.

در چنین وضعیت مطلوبی مجموعه شرایط اقتصاد دانش بنیان ، همراه با تنوع اقتصادی ، پویایی رشد و نفوذ اقتصادی 

آمد در برابر تکانه ها  شرایط کارآیی تخصیصی را برای اقتصاد ملی رقم خواهد زد و در واقع ، عنصر استفاده کامل و کار

 از منابع صورت خواهد گرفت و اتالف منابع به حداقل خواهد رسید .

موجب خواهد شد «  برونگرایی» مجموعه شرایط گفته شده تحول وضعیت اقتصاد را از حالت برون زایی به حالت 

 (6.)شکل 

 : اقتصاد برونگرا 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 اقتصاد مقاومتی )وضعیت مطلوب( :

جود شرایط کارآیی تخصیصی و کارآیی انطباقی در کنار هم ، شرایط اقتصاد مقاومتی جمهوری در وضعیت مطلوب ، و

 (7اسالمی ایران  را تحقق خواهد بخشید . )شکل 

                                                   
ق می شود که بهترین استفاده از منابع اقتصادی در آن (  به شرایطی از یک اقتصاد اطالAllocative Efficiency. کارآیی تخصیصی  ) 1

ع در بهترین صورت می گیرد. استفاده کامل و کارآمد از منابع  را کارآیی تخصیصی می گویند . در این شرایط اوالً منابع بیکار نداریم و ثانیاً مناب

 بود  هر گونه اتالف منابع در اقتصاد ملی است .  گزینه از موارد بدیل مورد استفاده قرار می گیرند. نتیجه کارآیی تخصیص ن

اقتصاد 

 برونگرا

 دن اقتصادنفتی بو

 پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 دانش بنیان بودن اقتصاد

 پایداری رشد تنوع اقتصادی نفوذ اقتصادی

 تحقق کارآیی تخصیصی در اقتصاد ملی
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 : اقتصاد  مقاومتی 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اد مقاومتی اقتص  تحریم باشد هم الزم است، تحریم نباشد هم الزم است.  اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ 

عنی در داخل کشور، ساخِت ی .های جهانی در آن اثر نگذاردیعنی بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم که تکانه

   1.بنای اقتصادی استحکام پیدا کند اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود

سه گانه زیر را برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به ارمغان  اقتصاد مقاومتی در وضعیت مطلوب ، قابلیت های

 خواهد آورد :

 توانمندسازی درونی )عدالت اقتصادی ، سالمت اقتصادی ، امنیت اقتصادی(

 پایدار سازی ذاتی )خوداتکایی استراتژیک، مردم بنیانی ، تاب آوری (

 دی ، نفوذ اقتصادی(الهام بخشی جهانی )پویایی رشد اقتصادی ، تنوع اقتصا

 ویژگی های ممتاز اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران آرمان گرایی و عدالت محوری آن است .

آرمان گرایی  : از آنجا که اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران زیر مجموعه نظام اسالمی است، الزاماً رسالت پیگیری 

اسالمی ایران را بر عهده خواهد  داشت . این آرمان ها در قانون  و تحقق آرمان های اقتصادی نظام مقدس جمهوری

                                                   
 29/11/1393. بیانات مقام معظم رهبری  1

اقتصاد 

درون 

 زا

اقتصاد 

 برونگرا

 دانش بنیانی مردم بنیانی

 
عدالت محوری                  

ی                    اتکایخود 

 تاب آوری

پایداری رشد                

تنوع اقتصادی                

 نفوذ اقتصادی

 کارآیی انطباقی کارآیی تخصیصی

 اقتصاد مقاومتی
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اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز در گفتمان والیت فقیه از جانب حضرت امام خمینی)قُدِّس سِرُّه (و مقام معظم 

 رهبری به روشنی تبیین شده اند .

د ، الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران عدالت محوری  : از آنجا که مردم پشتوانه اصلی نظام اسالمی هستن

مردم بنیان بوده و بهره گیری از ظرفیت های مردمی مبنای مقاومت اقتصادی است . از این نظر برقراری عدالت اسالمی 

 و علوی که عامل مهمی در پیوند میان مردم و نظام اسالمی است برای تداوم این مقاومت یک اصل  اساسی بوده  و پایه

 تاب آوری اقتصادی خواهد بود.

 

 : ویژگی های اقتصاد مقاومتی 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاد مقاومتی

 مردم بنیان

 خوداتکا

 دانش بنیان

 عدالت محور رشد پایدار

 تنوع اقتصادی

 تاب آور

 یکارآیی انطباق

 نفوذ اقتصادی

 کارآیی تخصیصی
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 و امنیت ملي بین الملل اقتصادفصل پنجم : 

 

 1رابطه میان اقتصاد و امنیت

 

 ي و قدرتاقتصادعملکرد 

 

  ، نيا یاه هيپا ی و ق.رت استياقتصادعمل رد  نیرابطه بمش ورترين رابطه میان اقتصاد و امنیت 

آن ا معروفترين ي ن.یب يم یرا از ق.رت اقتصاد ياسیكه ق.رت س ي استفلسف ی رديرورابطه از 

اير است كه تحوالت اقتصادی را منشاء تحوالت سیاسي مي دان.ي  در فلسفه كارل ماركس

 يروشن است تیبا امن آن ا ، ارتباممي كنن.را مششص  استیسی، اقتصاد یساختارها

 
 

 

 

 استیس ومانن. تجارت ساير ساحت های منازعه در جوامر توسعه يافته به  را جنگ2كيزوئیتس 

اين منازعه بر سر منافر بزرگ است كه از طريق خونريزی  ح  و فص  مي »ارتبام مي ده. : 

 ي«شود و تن ا به همان دلی  است كه با ساير منازعات تفاوت دارد 

 

  را  يتوان. ق.رت نظام يم ی است كهد اقتصادعمل ر نيادر نگاه اول مسلّم به نظر مي رس. كه

 یكمتر يتر، ق.رت نظام فیدارد و اقتصاد ضع یباالتر يتر، ق.رت نظام یكن.: اقتصاد قو نییتع

متح.ه  االتيای ازتلرین ته است: ش ست آلمان ه نيداردي دو نمونه از قرن يذشته نشان دهن.ه ا

 يیشورو ریاتحاد جماه يو فروپاش

 

 

 

 تیاقتصاد و امن نیرابطه ببر عوامل موثر 

 : رايرخ داده است، ز تیاقتصاد و امن نیدر رابطه ب یشتریب یها ي.يیچیپریاخ یدر سال ها

                                                   
1 . Ferguson, Alexander : The Uneasy Relationship Between Economics and Security  

2. Carl von Clausewitz’s 

 سیاسیقدرت  عملکرد  اقتصادی ساختارهای اقتصادی

 قدرت نظامی عملکرد  اقتصادی ساختارهای اقتصادی
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به  نيو ا ستیواضح ن چن.ان همتیاقتصاد و امن نیرابطه ب و لذا ،ق.رت پراكن.ه تر ش.ه استي (1

 ي ق.رت ()پراكن.ييي ج ان حقیقت داردتیو امن یاقتصاد وضعیت امروزدر  ژهيو

 

 یدر حال توسعه در سال ها یكشورهادرجنگ سرد  انيزمان پا زا ی.يج. یق.رت ها  (2

 )ظ ور ق.رت های ج.ي.(ظ ور كرده ان.ي ریاخ

 

كه –مسلح  یسركش هسته ا یو دولت ها يستيترور یشب ه ها - .يج. يتیامن .اتيت .  (3

)ظ ور ير كرده ان.را پ بزري.ر قرن يذشته یق.رت هاجای خالي مقابله دولت با دولت 

 ت .ي.ات ج.ي.(

 ي دو جنگ ج ان نتیجه ده.،همان طور كه در را ينظام ق.رتتوان.  يم یق.رت اقتصاد (4

را نتیجه ده. ي در جنگ  ي توانست پیروزیصنعت .یتول بود، دولت ها نیب منازعهكه  يزمان

توان  يرا م یدي فق.ان ق.رت اقتصاستین یاقتصاد تیوابسته به موفق كامي  يق.رت نظام اما

دشمن كه  کيبه خصوص در برابر )مانن. ش ادت طلبي( تلفات دادن به  يتما قياز طر

 ي)نقش عام  انساني(،جبران كردستیمشابه ن  يتما یدارا

 

سو  و  ايدو  ی دست ق.رت های توسط هسته ا یبه دست آوردن سيز هاریاخ نسبتا  .هيپ. (5

و  یق.رت اقتصاد نیها، ارتبام ب ستيا ترورب به اشتراك يذاری اين ق.رت هسته ایخطر 

 )به اشتراك يذاری ق.رت(داده استي  رییتغشتریرا ب ينظام

 فی، با وجود عمل رد ضعف ر ن نن.رفاه ش رون.ان خود باشن. كه به   يما يياير كشورها (6

 یاقتصاد یدارا يكره شمالبرای مثال كنن.ي  جاديا يبزري يامنظ .يتوانن. ت . يم ،یاقتصاد

حال، ج ان را با  نيوارد كن.ي با ا ياز يرسنگ یریجلوي یرا برا ييمواد غذا .يست كه باا

 )هزينه كردن از رفاه(كن.ي يم .يت . یبرنامه هسته ا کي

به برنامه های ق.رت نظامي و وجود،  نيها قرار داردي با ا ميفشار تحر ريز رانيا اقتصاد (7

، ادامه خود كه ت .ي.ی برای امري ا هستن.نیروهای مقاومت در منطقه از  تيحماموش ي و 

 )استراتژی نظامي(ده.ي يم

و  یهسته ا حاتیاما در حال حاضر با استفاده از تسل ش.،هن.  مغلوب 1970پاكستان در دهه  (8

 )استراتژی نظامي(كش.ي يرا به چالش م ایجنوب آس ق.رتان،یاز شورش انهیمشف يبانیپشت

به ،یشورو ریي اتحاد جماهاب.يادامه  یاقتصاد افولشرايط انیتوان. در م يم يق.رت نظام (9

ها معتق.ن. كه سقوم آن نشان  يمان.ي بعض يباق 1991خود، تا سال  یاقتصاد مش يت رغم
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را به  یاتحاد شورو ی،و اقتصاد ينظام یدر عرصه ها ی جويي امري اده. كه برتر يم

 ي ق.رت نظامي(كشانی. ي )اينرس برن.ه شود ست در آنتوان ينم هك مسابقه ای

 نیمم ن است دوم نیآوردي چ يرا به بار نم تیدر امن و برتریتسلط  ،یاقتصاد تیموفق (10

 یبرا ينیب شیقاب  پ ن.هيدر آرا متح.ه  االتيشود كه ا يم ينیب شیاقتصاد ج ان باش. و پ

است كه  يراه طوالن کي نيي اما اپشت سر يذارداقتصاد ج ان  نيش.ن به بزريتر  يتب.

اقتصاد برتر ج ان  پنج انی ش.ي آلمان و ژاپن در مبچالش  هب يمتح.ه را از نظر نظام االتيا

 یبرجسته نبوده ان.، هرچن. كه دارا يتیآن ا در حوزه امن ،يشيتار  يبه دال لی ن هستن.ي

 )شرايط تاريشي(كنن.ي تيحما يجاه طلب نيهستن. كه بتوانن. از ا يياقتصادها

 

متمركز كرده ان.ي  "ق.رت نر "به اصطيز  یها نهیخود را در زم يآلمان و ژاپن نفوذ ج ان (11

 چهي ايرمي باش. فرهنگ و ن ادها ،يپلماسيها، د .هيشام  تجارت، توسعه، ا ق.رت نر  نيا

نظر ق.رت سشت استي اما جنگ ها، و به ماز  شتریو ق.رت ب یعمل رد اقتصاد يابيارز

استو ق.رت نر ،در  ی.اشتهشيتار يون. نزولدهه ها ر یبه ق.رت سشت، برا ازین بیترت نیهم

 ق.رترو به رش. بوده است ي )ظ ور ق.رت نر ( اول رديفدرجنگ سرد  انيپا

است كه مسائ  مربوم به  يمعن نيبه ا تیاقتصاد و امن نیرابطه ب رش.در حال  ي.يیچیپ (12

با  تهوسیبه طور پ )برای مثال(تیو امن يمیاقل راتییتجارت، تغ ،یانرژ ،ياقتصاد، مال

 )پیچی.يي روابط(المل  مرتبط استي  نیو روابط ب يداخل استیس یام.هایپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرهای مداخله گر : 

  پراكن.يي ق.رت 

 .ظ ور ق.رت های ج.ي 

  ت .ي.ات ج.ي.ظ ور 

 نقش عام  انساني 

  اشتراك يذاری ق.رتبه 

 هزينه كردن از رفاه 

 استراتژی نظامي 

 اينرسي ق.رت نظامي 

 شرايط تاريشي 

  ظ ور ق.رت نر 

 پیچی.يي روابط 

 

 

 

 قدرت نظامی اقتصادی عملکرد

 ملی امنیت
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 1مسایل جاري -مولفه اقتصادي امنیت ملي

 

 تحول محیط امنیتي

  ي خارج ينظام .يت . کيكشور در برابر  کي،با اشاره به دفاع از يبه طور سنت يمل تیامن مف و

 ي است بوده«ينظام تیامن»متراد 

 ظ ور موجب  يالملل نیبه سرعت در حال توسعه ب يتیامن طیمح کيستم،یدو  قرن ب مهیدر ن

پوشش دادن  یبرا ي راتملیبه يسترش مف و  امن ازیش.ه است كه ن ی.يو خطرات ج. ات.يت .

 استي ايجاب كرده.يج. یچالش ها نيا

 تیامن یها نهیده.، بل ه زم يرا پوشش م ينظام تیدر حال حاضر نه تن ا امن يمل تیامن نيبنابرا 

 يطیمح تیامن ،يانسان تیامن ،یبريسا تیامن ،ييغذا تیامن ،يعموم.ولت، امنیت تیامن ،یاقتصاد

 ي ردیي يدر بر م زیرا ن رهیو غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال  یپس از بحران اقتصاد یدر سال ا ژهي، به ویاقتصاد تیامن تیاهم ي،تیامن یها هحوز نيدر ا

ی برا يآن هنوز به عنوان چالش یام.هاینشان داد، و پ يج ان اسیخود را در مق ری، كه تاث 2008

 استي افتهي شيج ان است افزا یاز كشورها یاریبس

                                                   
1 . Constantinescu, Maria : The Economic Component ofNational Security – Current Issues 

 

 :  مولفه های امنیت ملی

 امنیت نظامي 

 امنیت اقتصادي 

 امنیت دولت 

 امنیت عمومي 

 امنیت انساني 

 امنیت محیطي 

 امنیت سايبری 

 امنیت غذايي 

 يييييي 

 

 ظهور تهدیدات جدید تحول محیط امنیتی

 ملی گسترش مفهوم امنیت



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

158 

 

 

 جهان ي جار طیدر مح ياقتصاد تیامن مولفه هاي 

  جادياز زمان او ست ین .يج. یاقتصاد تیامن مف وGATT  (در مورد تعرفه  يموافقتنامه عموم

 استي مورد اشاره بوده هیت(، در ش   اولها و تجار

  يرچهGATT را  یاز تعرفه ها و موانر تجار يكرده است تا بعض قيعضو را تشو یكشورها

 نياز منتق.ان ا ي.، برخنطر  سودمن. باش دوتجارت آزاد تر از  جي. و به منظور ترونكاهش ده

به رقابت ي داخل .كنن.يانیتول راجباكشور، با  یرفاه اقتصاد یبرا ی.يتوافق را به عنوان ت .

مح.ود كردن يسترش  یبرا يياز كشورها يا  ها يبرخ جه،یي در نتارزيابي كرده ان. ناعادالنه

 يمواجه مي دي.ن. برداشتن. . يت . باخود  يمل تیامن مواردی كهتجارت آزاد در 

 منابر ايجاد  نيرت ياز اصل ي يخود به عنوان  يمل تیامن یدر استراتژ هیراستا، روس نیهم در

و  هیرقابت ناعادالنه با روس .يتش. ز،یآم ضیاق.امات تبع رشيپذ" ي خود بهمل تیامنمش   برای 

 يتوجه كرده است" يج ان يبان و  يمال ستمیبحران در س .هيپ. نیهمچن

 را كه رقابت  یریو تاثرن.یي يرا در نظر م يمل تیامن .يتر ت . ریوس یبه معنا گريد ی ردهايرو

كشور داشته  یو توسعه اقتصاد اقتصاد ملي مم ن است بر عمل رد ی خارجيشركت ها ي ازناش

كاهش درآم. دولت، از دست ،قاب  توجه  ی اریهر يونه بي ،مل ريبر صنان. )از قبی  فشارباش

با  يداخل محصوالت جايگزينياز  يناش یاثرات ج. ريسا ای ييذار هيسرما ايدادن م ارت ها 

 .ي ن.همیپوشش  ( راح.از  شیواردات ب

 همراه با  ،يمل تیامن ی.یمولفه كل کيبه عنوان  یل ستان، رش. اقتصاد يمل تیامن یاستراتژ در

و خ.مات در  کياستراتژ یو تجارت كاالها یانرژ تیامن نیتام ،يداخل يتوسعه صنعت دفاع

 شودي ينظر يرفته م

 یدر اقتصادها يبحران مال سک،ير 31 میان، از2014 يج ان سکيراستا، يزارش ر نيا در 

 2014در ج ان در سال  سکير نیدوم و نیبه عنوان نشستی ساختاری باالرا  اریو ب ی.یكل

 ي معرفي كرده است

  هستن. تیدر رابطه با امن يگرانن يهنوز منبر اصل ی كهطرات اقتصاداشمريسامطابق اين يزارش 

نفت به  متیشوك ق ،ينگيران نق.بح ،يموسسه مال اي يمال سمیم ان کي: ش ست عبارتن. از

ارز  کيبه عنوان   ايدالر آمر ارزشكاهش  ،ياتیح یها رساختيكمبود ز ،ياقتصاد ج ان

 يياصل

  دهن.ه اقتصادها  ننشا خيش.ه ان. و تار  يتب. تیواقع کيخطرات در يذشته به  نياز ا یتع.اد

 يی دارن..يش. یريپذ بیآسي حوادث نیبه چننسبت 
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  ريسا ارزش كاهش ،مورد اشاره قرار يرفته   ايدالر آمر ارزشتن ا كاهش در يزارش ايرچه 

 ملي هستن.ي تیامن یبرا ی.يت . ي نیز به همین ان.ازهاصل یارزها

 وجود  ورويش ست اوراق قرضه  يها در اروپا، خطر واقع يو بحران ب.ه یپس از بحران اقتصاد

 یها ستمیس ي ومل فیضع یارزها بر ودر ك  قاره  يمنف يذاریاثر كه مي توانست با  داشت

ركود در اروپا، تعمیق ها، و  متیق شيافزا ،ی اریب شيافزا ي موجبموسسات مال ريو سا يبان 

 يشودج ان  گريمناطق د يمتح.ه و حت االتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراز تجاري و تراز پرداخت هاي خارجيعدم تعادل 

  ی نمي توان. كامي  مت ي به خود و غیر آسیب كشور چیه ،ي ش.ه ج ان طیدر محهمچنان كه

)به  یاقتصاد سکير عوام  ايجاد كنن.ه نياز م متر ي پذير از مساي  ديگر اقتصاد ها باش.، ي

 تهدیدات : 

 کشور یرفاه اقتصاد یبرا یدیتهد 

 به رقابت ی داخل دکنندگانیتول اجبار

 ناعادالنه

  یمل عیبر صنافشار 

  قابل توجه یکاریبایجاد 

 کاهش درآمد دولت 

 از دست دادن مهارت ها 

 از دست رفتن سرمایه گذاری ها 

 جایگزینی محصوالت داخلی با واردات 

 کسری تراز تجاریی زیاد 

  بازار داخلی توسط چینفتح 

  کاهش دستمزد کارگران داخلی و درآمد

 خانوارها

  افزایش پرداخت های انتقالی دولت به

 خانوارها

 از دست رفتن مشاغل داخلی 

 تشدید مشکالت اجتماعی ناشی از بیکاری 

 

 

 

 

 

   GATTایجاد

تعرفه کاهش 

ها و موانع 

 یتجار
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 ی ترازكسرتجارت و از كشورها(، به  یاریبس يمل تیبالقوه آن در امن یام.هایعلت ان.ازه و پ

 يها ارتبام دارد پرداخت

  از  یاديكه واردات ز ای داشتن. در حال توسعه یكشورها ی تراز راركس نيا ،يبه طور سنت

به تجارت در ع.  تعادل اكنون ، اما داشتن.صادرات مواد خا   ی در برابر.یتول یكاالهاج ت 

 هيمتح.ه، اتحاد االتيا ژهي)به و افتهيتوسعه  یاقتصادها نیب رابطهدر  م مو  جاریموضوع  کي

 يتب.ي  ش.ه است نیچ و( ينوباروپا، ژاپن، كره ج

 یفتح بازارهااست، ش.ه تيصادرات حما بابه ش.ت  ریدر دهه اخ نیچ ريكه رش. سر همانگونه 

ه ش. ينیچ بازار كاالهایاز كشورها  یاریسش.ه و ب  يتب. تياولو کيبه ي برای چین صادرات

 و نیز كار نيیاپ یها متیق قي)به دست آم.ه از طر نيیپا یها متیبه ق ينین.ي صادرات چا

 دي.ه مي شودي (در سراسر ج انينیارز چ یدست ار

 قرار يرفته  تيدر ج ان مورد حما یتوسعه اقتصاد یاز راه ها ي يبه عنوان  كه تجارت آزاد

ج ان نه تن ا  یاز اقتصادها یاریبس رايز ی خود را نیز آش ار كرده است ها تياست، مح.ود

منفي بر عمل رد اقتصاد ملي آن ا  راتیفته ان. بل ه تاثقرار ير یتجار ادلع.  تع ریتحت تاث

 داشته است ي 

  كه  يدر حاليک مثال روشن از اين مطلب به رابطه تجاری چین و امري ا مربوم است ي

 زینيي  ايآمر یداشتن.، شركت ها يدسترس يي ايآمر یبازارهابه ساخته ش.ه  ينیمحصوالت چ

و كار ارزان  ارانهيات،یمال ج تاز  ،ينیچ یبازارها در مزايای حضور سود باالتراز یدر جستجو

 استفاده كردن.ي 

 منتق  كردن.،  نیچ بهخود را  .یتول تج یزاتمتح.ه  االتيا يتیچن. مل یاز شركت ها یاریبس

 م.رن ب ره من. ش.ي یها یاز دانش و ت نولوژ نیز نیكه چ يدر حال

  تما   ي درخارج میمستق یيذار هيماسر دريافت كنن.ه نيريترسال يذشته بز 30در  نیچ

 استي بودهدر ج ان  ین آندر حال توسعه و سوم یكشورها

 از جمله محصوالت  متیارزان و ارزان ق یكاالها .یشروع به تول ينیچ یشركت ها جه،ینت در(

متح.ه  االتيا یبرا جهیكردن.ي نت يي ايآمر یبازارها و يسی  آن ا به(، شرفتهیپ ي يت نولوژ

 يبود یج. یع.  تعادل تجار کيدر ابت.ا   ايآمر

 و كاهش  ی اریب شيمربوم به افزا ،يقاب  توجه در قالب مش يت داخل جياز نتا گريد ي ي

 ش.ه استي  .يت . نیاز رقابت چ میاست كه به طور مستق يعيدستمزد در صنا

  بل ه بود،  افتهي كاهشي در بازار كار محلی .یاشتغال تولي،نه تن ا نیرقابت واردات چ جهِینتدر

 نوهمچنیمتوسط خانوارهای در درآم.  يمنجر به كاهش قاب  توج  هاكاهش دستمزد همچنین

 ي ي به افراديردي.انتقال یپرداخت ها شيافزا
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 نیمتح.ه ب االتيان،یبا چ یتجار یكسربر اثر،یاقتصاد استیموسسه س  یو تحل هيبر اساس تجز 

 شغ  را از دست دادي ونیلیم 2.7از  شی، ب2011تا  2001 یسال ها

  سوء استفاده از مواد  ت،يجر  و جنا زانیم شي)افزا يمش يت اجتماع شيافزا ی موجب اریب

است كه ( رهیو غ  اليراد یجنبش ها تیمحبوب شيمش.ر و استفاده از مواد مش.ر، افزا

 يیشواه. داشتمل تیامن ای برای بالقوه يمنف یام.هایپ

 

 كنترل منابع ي و دسترس

 ي اتفاق عیمنابر طب يكنترل و دسترس ی با موضوعشمار يمنازعات ب ت،يبشر خيطول تما  تار در

 نیب ای .هیچیتعام  پبه طوری كه م.رن وجود دارد،  یایرون. همچنان در دن نياست و ا افتاده

 يوجود دارد منابر ي غني ازعیطب طیمحدرها  یریدري يبالقوه و حت یتنش ها ،يمل تیامن

 ي به ع.  دسترس ايكمبود و   یبه دلنه تن ا ها و تنش ها ،  یریاغلب علت پن ان دري يعیطب منابر

حفظ اقتصاد  ايمسلح  یروهاین يمال نیتام یكه برا يبه كنترل منابر كاف ازین دلی  آن ا، بل ه به

 باش.ي ي، مضروری است

 

 

 
 

 

 

 

 از استفاده  يناش يمل تیامن يطرات اصلاشماز  ي يدر حال توسعه،  یدر مورد كشورها ژهيو به

 صادرات مواد خا  استي ی مبتني براز م.ل توسعه اقتصاد

  يناخالص داخل .یتولهر چه دامنه محصوالت صادراتي مح.ودتر و س م آن ا از 

 باالتر استي يمل تیطرات امناشباش.،مشتریب

  سنگ آهن از مواد خا  )مانن. كاكائو، ق وه، چوب، الماس، تنوع مح.ودی كهي كشورهائ ،

 يرن.یقرار بگت انه های ج اني ریتوانن. به ش.ت تحت تاث يمرا صادر مي كنن.،( رهیو غ نفت

  اثرات  ريو سا ی اریب ،یركود اقتصاد ،ياسیس يثبات يب اب.،يكاالها كاهش  نيا متیاير ق

ي در پ شود يم يخشونت و تنش اجتماع ،يرامكه به نوبه خود منجر به ناآ ن.يناخوشا یاقتصاد

 يخواه. آم.

 نیاز مستقیم به منابع 

 امین مالی دفاعنیاز به منابع برای ت 

 نیاز به منابع  برای حفظ اقتصاد 

 درگیری ها و تنش ها
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 شناخته ش.ه استي  به عنوان دلی  مستقیم منازعات در طول زمان يعیبه كنترل منابر طب  يتما 

 در حال توسعه  یاز كشورها یاریقرن نوزدهم تا امروز در بس یاستعمار یها یریاز دري

بر منانحوست "اوقات به عنوان  يمنبر تنش بوده ان.، ياه شهیهم يعیمنابر طب بر سرمناقشات 

 ياز آن ياد مي شود " يعیطب

   در بسیاری از كشورهای توسعه يافته به ويژه در آفريقا مانن. دولت ای ضعیف،  موجود عوام

در  منابر طبیعي غنيوجود همراه با  كه، بی اری باال، تنوع قومي رفاهشرايط ضعیف اقتصادی و 

منجر به جنگ  ش.ه كه نابركنترل اين م بر سراست، اغلب منجر به دريیری  اين كشورهابوده

 ييردي.ه است دولت ها نیب یریدري ييا حت داخلي

  ریعم.تا تحت تأث 2005و  1983 یسال ها نیسودان در ب ی هاي.اخليریبه عنوان مثال، دري 

كنترل  یمتشاصم برا یبا ه.  جناز ها 2000تا  1991 یدر سال ها رالئونیس ی.ادهاينفت، رو

 کیدموكرات ی وردر جم ی های تما  نش.نيریدري دنبالهه بودي منابر الماس، كاكائو و ق و

به كنترل استشراج و تجارت   يتما بر اثر 2008-2003، 2003-1998، 1998-1996 نیكنگو ب

 بوده است ي مس، كلتان، الماس، طي، كبالت، چوب و قلر

 ابر )چوب، من نیدر استشراج و تجارت چن گانهیب یاز شركت ها یاریدخالت بس گر،يد جهینت

 یرا برا یمنافر كمتر يياهكه ( بود، رهیمانن. كالتا و غ ينفت، جواهرات يرانب ا، مواد مع.ن

 آورديمي به ارمغان  ياقتصاد محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطرات امنیت ملی :

 ناآرامی و تنش اجتماعی -

 از دست رفتن منافع ملی-

 تمرکز  و وابستگی صادراتی

   صادرات  مواد خام 

  تنوع اندک صادراتی 

  نیاز به منابع  برای حفظ اقتصاد 

 :پیآمدها 

  بیکاریرکود اقتصادی و 

 بی ثباتی سیاسی 

  دخالت شرکت های بیگانه در استخراج و تجارت منابع 
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 يانرژ تیامن

 يدسترسبه مف و  «  امنیت انرژی» ،است «امنیت انرژی» يمل امنیت اتموضوع نياز م متر ي ي 

 یعمل رد اقتصاد یاست كه برابا قیمت های مناسب ( يعیا نفت و ياز طب)عم.ت یبه منابر انرژ

 استي  ياتیح

 شودي يمطرز م ءاستثنا کيبه عنوان انرژی  مشتلف تجارت آزاد یدر موافقت نامه ها 

  یانرژ 6(، فص  يمل تی)اق.امات امن 607ماده مطابق مثال،  یبراNAFTAعضو  ی، كشورها

 مح.وديت وضر كنن. ي تا ح. الز  رژی و محصوالت نفتي بر ورود و ص.ور انتوانن.  يم

 يحمله خارج ی در برابرحفاظت از عرضه انرژ قيتوان. از طر يم یانرژ تیامن نیبه تام ازین ،

 یتيش برا نیو همچن ،یبه واردات انرژ يكاهش وابستگ ،ياتیح یها رساختيحفاظت از ز

  يصورت يیرد معقول یها متیالز  با ق یانرژ نیتام

 از اثرات  یریجلوي یبرا كهاست  ييها متیسطح مناسب ق يمناسب به معن متیراستا ق نيدر ا

 یها نهيهز شيتور ، كاهش مصر ، افزا شيافزا ،یكاهش ب ره ور  یاز قب ،يبر اقتصاد مل يمنف

 الز  استي رهیو غ .یتول

  ي عیخا  و ياز طب در رابطه با سوخت جام. ، نفت ژهيبه و ،یبه واردات انرژ يكاهش وابستگ

و در حال توسعه با آن  افتهيتوسعه  یادهااز اقتص یاریاست كه بس يمسائل نياز م متر ي ي

 یچالش ها علت برایو  داشته اقتصاد یبرا یاديز یها نهيمنبر هز نيمواجه هستن.؛ چرا كه ا

 استي  يمل يتیامن

 از  اروپا است؛ واردات یريپذ بیو آس يوابستگ نیاز چن يعضو( نمونه خوب 28 بااروپا ) هياتحاد

نفت خا  و  یدرص. برا 33.7سوخت جام.،  یدرص. برا 25.9در سطح  2012سال  در هیروس

 استي يعیياز طب یدرص. برا 32

 بر  ی انرژیها متیق شياست كه افزا ياثرات نامطلوب ،یبه انرژ يوابستگ ايرادات نیاز اول ي ي

ك  مصر   ازبا س م واردات  مایداشته باش.، كه مستقمي توان. كشور وارد كنن.ه  یتجار تراز

 متناسب استي ،یانرژ

 حم  و نق   نهيهز تاثیر مستقیم آن بر  ینفت، به دل متیق شيافزا به طور خاص بهگريد ايراد 

اقتصاد  کيتما  كاالها و خ.مات در  بايتقر متی( قشيافزا موجباست كه به نوبه خود )مربوم 

 شيافزا ازخاص،  م اقتصاد هر كشور بسته به عوا تاثیر پذيری هر كه اين ي با وجودمي باش.

منجر به كاهش مصر ،  مي توان. تیوضع نيا يبه طور كلاما سوخت متفاوت است،  متیق

 ك  اقتصاد شوديايجاد ركود درو  شتریتور  ب

 مصر  یتوسعه اقتصاد الگوهایهمراه با  ،يدر سطح ج ان یم.ت منابر انرژ يطوالن كاهش 

، شود  ياستفاده م افتهيتوسعه  یاز كشورها یاری)در دراز م.ت( كه توسط بس يرای غیر پاي.ار



 دانشگاه عالی دفاع ملی                                                             سیاست اقتصادی و امنیت ملی                                                                                                    

164 

 

چالش  نياز م متر ي يرا به عنوان  یانرژ تیامنمي توان. آن،  يستيز طیمح یج. یام.هایپ با

 برجسته سازدي 21 رندر ق يمل تیامن یها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امنیت انرژی  :

 جلوگیری از کاهش تولید ملی 

 جلوگیری از کاهش بهره وری 

 جلوگیری از کاهش مصرف 

 جلوگیری از افزایش هزینه های تولید 

 زینه های حمل و نقلجلوگیری از افزایش ه 

 جلوگیری از کسری تراز تجاری 

 جلوگیری از رکود تورمی 

 حفاظت از عرضه انرژی

 حفاظت از زیرساخت های انرژی

 کاهش وابستگی به واردات انرژی 

 تامین انرژی با قیمت مناسب 
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 1اقتصاد تحول كیدر  تیاقتصاد، ثبات و امن نیارتباط ب

 

 مدل هاي امنیتي

 آن و در حال حاضر امروز به طور  يقب  از جنگ سرد، در ط تیاقتصاد، ثبات و امن نیب یون.هایپ

مشتلف  یتفاوت منجر به م.ل ها نيش.ه استي ا فيتعر يالملل نیبا روابط بدر تطبیق  يمتفاوت

يي ارويبر رو يمبتن يتیته، م.ل امنش.ي در يذش یمشتلف اقتصاد یم.ل ها نیو همچن يتیامن

 بودي يو دو قطب يابرق.رت ها و متح.ان آن ا در ج ان چن. قطب اهاي ق.رت نیب متوازن

  ش.ن،  يدولت ا است و با ج ان انیم یمتقاب  و هم ار يبر وابستگ يمبتن تیدر حال حاضر، امن

 ش.ه استي جاديا ین اد یساختارها جاديو ا یآزادساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 . Zukrowska , Katarzyna : THE LINK BETWEEN ECONOMICS, STABILITY AND SECURITY IN A 
TRANSFORMING ECONOMY , Institute of Development and Strategic Studies, Warsaw 

 

 مدل امنیتی قبل  از جنگ سرد و در دوران جنگ سرد :

 

  رویارویی متوازن میان قدرت ها 

 کیه بر امنیت سخت و نظامیت 

 نقش محدود امنیت نرم 

 اقتصاد خوداتکا و خودکفا 

 همکاری اندک خارجی در اقتصاد 

 انزوای اقتصادها و حمایت گرایی 

 مدل امنیتی پس  از جنگ سرد

 

 محوریت امنیت نرم 

 نقش بیشتر عوامل داخلی در امنیت 

 ن ، وابستگی متقابل و همکاری میان دولت ها از طریق  جهانی شد

 آزاد سازی و ایجاد ساختارهای نهادی بین المللی

 

 امنیت و ثبات اقتصاد

 مدل های امنیتی
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 از  يعیكه به طور طب ن.خودكفا بود یاديز زانیو به م يمل های در يذشته بر اساس م.ل هااقتصاد

در برابر  از اقتصاد ملي حفاظتدر آن دوره ش.ي مي كاسته  يقاب  توج  يخارج یام ان هم ار

وبه به ن نيش.ي امي دولت شناخته  یاقتصاد استیس یاز ابزارها ي يبه عنوان  يرقابت خارج

 یاز سوی اقتصاد ركودبه  تیحساس شيافزاو،  سو ياز  ی اقتصادهاخود منجر به انزوا

 ييردي.گريد

 داردي فق.ان  يو نه خارج يعوام  داخلي به بستگ ،نسبت به يذشته یشتریب زانیبه م تیاكنون امن

 آن در نظر يرفته یها يژيياز و ي يخاص به عنوان  طيتوان. در شرا يم يحت يدشمن خارج

كه  میباش مانیپش .يكه ما با ستیب.ان معنا ن نيي اي شودثبات يب دچارتوان.  يم ييشود، كه به تن ا

 یها یریدري .يج. ستمیاير س يش.ه است، حت نيگزيجا .يج. ستمیس کي با يميق. ستمیس

 يداده باش. شيدوران جنگ سرد ، افزای نسبت به بزريتر اریرا به ابعاد بس يداخل

 ریكه ابعاد نر  )غ ي( بود، در حالي)نظام يتیعم.تا بر ابعاد سشت امن يتیامن يذشته، م.ل در 

 داشتن.ي  ی( نقش مح.ودينظام

  كرده است،  رییتغ ق.رت هر دو جنس نر  و سشت یالمل ، نقش ا نیروابط باز در مرحله معاصر

ده.:  يم اتفاق در دو سطح رخ نياكن.ي يم یدر حال حاضر رهبر "نر ق.رت "كه  يمعن نيبه ا

 ي يو مل يالملل نیب

 

 هاي سه گانهوندیو پ تیابعاد امن يو نرم يسخت

 ( كامي ي)نظام يتیدر مورد ابعاد سشت امن یو ثبات اقتصاد تیامن ،اقتصادمولفه  سه نیب ارتبام

و سالم  یكه اقتصاد آن قو يرا زمان ينظام یها نهيتوان. هز يروشن و واضح استي دولت م

ی .يت . در برابر،ياه.ا  نظام یبرا ينظام یها نهيصر  هز ن،يبر ا  وهعياست، پوشش ده.ي

 است، آسان تر استي  يواقعو بیش  كه كم از خارج

 كار  نيانجا  ا یدولت ها برا رویكه فشار  يزماندر دفاع یصر  پول برا یبرا یریي میتصم

وارد  یسيز ها یها نهيزپوشش ه یبرا .انتو يم يشودي منابر مال يانجا  م يوجود دارد به راحت

 يشودش.ه از خارج از كشور استفاده 

 ح.اق   ،بل هاير نه در كوتاه م.ت ي،طيشرا نین. كه در چنه ااز كارشناسان است.الل كرد يبرخ

 كردن استي جیبستوان  معادل،ثروت،بلن. م.ت ايمتوسطدر
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  يريز ناپذيریور ملت به ط کی يق.رت اقتصاد .،ييو ي، بول مولر ماست كه اساس نيبر ا 

 ايدشمنان  یاقتصاد كمک كردن به توسعه رو نيدشمنان خود است، از ا یبرا يپن ان .يت .

در دستور كار قرار مي  تجارت با آن ا ميتحر ،لزو در صورت حتي ، مورد پسن. نیستمشالفان 

 ي يیرد

 1970در دهه  يمتح.ه در طول دوران جنگ سرد، از جمله زمان فروپاش االتيدر ا .ياهيد نيا ،

با  .يمف و  در تضاد ش. نيا: كن. كه  يم انیرا ب يي در ادامه، مولر پارادوكسطرف.ار داشت

در آن ( است كه رهی، و غA. Smith ،D. Ricardo) يالملل نیتجارت ب برالیل یها .ياهيد

 جنگ داردي  .يدر كاهش ت . يمثبت راتیتاث ،است كه تجارت نيفرض بر ا

 استیكه س چرااست،  يتن ا جزئآن ، يرچه انطباق مي يوي.د درست او در است.الل خو 

 استي  حمايتي بودهاز موارد  یاریدر بس  ايآمری در اقتصاد

 و  يالملل نیب ینقش آن در سازمان ها ژهيبه و -متح.ه  االتيا يخارج استیوجود، س نيبا ا

كه به  ييها وهیاز ش ی راه.توان. ما را با شوا يم - يالملل نیب يعلم یها یدر هم ار نیهمچن

ي در تضاد است در سطح مل یاقتصاد یها استیدر س ی حمايتيها تیفعال يطور واضح با برخ

 يمواجه سازد

  است كه  آسانتراين ،يداخل یو تنش ها ياسیس  يكه به دال را به اين نتیجه مي رسان.ما  نيا

 متضاد استفاده شود: استیاز دو س همزمان

 ؛يطح ملدر س حمايتي( 1)  •

 ييالملل نیدر سطح ب ی( آزاد ساز2)  •

 كامي واضح است، زيرا تنش ها را در يک سطح ملى رفر مي فوق يک تركیب از دويانه  نتیجه

 نيبا ا ياستیس نیچن يكن. و با وجود اق.امات انجا  ش.ه، آزادی را به همراه داردي اثربشش

مقامات را  كهشود  ياجرا م يخاص ریيرفته ش.ه با تاخ ماتیشود كه تصم يم نیتضم تیواقع

تع .اتي كه قبلي ها  جيبا نتا را .يج. یدولت هابششی.ه و  خيصي ق.رتی ها تیاز مسئول

 يیسازدمواجه م داشته ان.

 استي رییعام  در حال تغ ني، يرچه نقش ااز میان نرفته استكامي  يتیسشت امن ابعاد 

  كه  يمعن ني، به ا گي متقاب  و هم ارانه استستواباز نوع با .يج. يتیامن ستمیاول از همه، س

در  کينزد یآن ا شروع به هم ار ن،يبر ا عيوه.ينكن يم یهم ار تیامن نهیدر زم دولت ها

 یش.ن ت نولوژ يج ان يحت ای تسلیحات ياستان.ارد ساز موجبكه  سيز كرده ان..یتول

 نيشودي ا يم يرنظامیغ یاه یش.ن در ت نولوژ يشود كه به نوبه خود سبب ج ان ياسلحه م

 :میرا ذكر كن نياوعن نياست كه م متر ياست، كاف یاديبر اساس شواه. ز افتهي
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 نیب یهم ار شياسلحه باعث افزا حاتیتسل یبرا يو خارج يداخل كاهش تقاضای •

ش.ت ،یت نولوژ یها نهيهز شيافزا اثر بر اصوال  نيي اه استاسلحه ش. .یدر تول يالملل

 ييرفته است

يي،كه از روي ردی اقتضايي ناشي ش.ه خودكفا .هياز ا انتقالجنگ سرد باعث  انيپا  •

 ش.ي ي مششصتیامن ترتیباتبه بود ، 

 ييالملل نیدر عرصه ب ي بودنبه خنث ازیفق.ان ن •

 اسلحهي .یدويانه در تول یها یس م فناور شيافزا •

ي ستیكمونسای پكشورها ي كه بر رویج ان یكنترل انتقال ت نولوژ .يج. یها ستمیس •

 ييشوده ش.

 تی( امنينظام رینر  )غ ابعاد فيتعر به طوری كهتر است،  .هیچینسبتا پ روابطمورد ابعاد نر ،  در 

 دشوار استي 

 یاسلحه برا يكه آن به ان.ازه كاف يكشور امن است زمان کي(، يدر مورد ابعاد سشت )نظام 

در ج ان ي دفاع كه خودبسن.يي در حالي، داشته باش.   ائتي  کيدفاع از خود در داخ  

 نهيهز اثربششياز لحاظ  زیكوچک ن یائتي  ها يمم ن استي حت ریغ یح.ود تامعاصر

 ائتي  کيدر  ابسن.يي يخود  ينظام تیظرف جاديبا ا گر،يي به عبارت دداشتنشواه. كفايت 

 هیدو فرضبر اساس  افتهي نيتوان. امن باش.ي ا يكشور نم کي، ی هم پیمانكوچک از كشورها

 است:

ي رقیب هستن. و بودجه دولت گريد یها نهيباال با هز ينظام یها نهيسو، هز کياز •

 .،نزن يرا رقم م يثروت مل موجبات كاهش

به ،يالملل نیتجارت بدر  ریوس شرفتیبا پ يسترش خلر سيز،  همراهگر،يد یاز سو  •

 يتب.ي  ش.ه است ثروت و ثبات جاديا ي برایعامل

 مورد توجه  .يبا یگريعوام  د رد،یي يقرار م يمورد بررس تیامن نظاميرید غكه ابعا يهنگام

 :می.، ذكر كنندار تیاهم نجايرا كه در ا ياز عوامل یم ف رستيتوان يي مرن.یقرار ي

 برع سساده تر است وايجاد تغییردر آن كوچ تر ، : هر چه كشوران.ازه كشور •

ناشي مش يت زیآن و ن يو اثربشش یدكاربر یاستراتژ نجايادر مش   ی: ثبات اقتصاد •

 استي از ايجاد تغییرات

دارد  ازیبه ثبات دولت ن کیستماتیكه تحول س ستیب.ان معنا ن نيا ي:اسیثبات نظا  س •

 رییتغ ی درم م تر ت.او  استراتژبل ه كن.(ي  يثابت م يل ستان اتی)همانطور كه عمل

 استي کیستمیس

 مناسب باش.ي شود و تیتثب .يبا گانيروابط با همسا •
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 ييرونیو ب يدرون طيشراتغییرات در به  تع.ي  نسبت تیقابل •

 ييروابط خارج ن ادينه كردن •

 يايجاد مي كنن.كه منافر متقاب  را  يمتقابل یها يوابستگ اسیاقتصاد و مق باز بودن •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حال يذار  یاما در كشورها ستن.،یم م ن افتهيتوسعه  یبازار یها يعناصر در دموكراس نيا

چ ار  ،يرا به وجود آورده است؟ به طور كل يطيشرا نیچن یزیكنن.ي چه چ يم فايا ينقش م م

 وجود دارد:   یدل

 ؛ ی مربوطهكشورهاي در عيو توز كنار يذاشتن سیستم دستوری( 1)

 ؛یخود اتحاد شورو ردریی( تغ2)

 دو ابرق.رت سابق؛ نیدر روابط ب ریی( تغ3) 

 ييالملل نیب یسازمان ها یاردر معم ریی( تغ4) 

 

 ش.ي  یسابق شورو يخارج استیدر س راتییكه باعث تغ معرفي ش.ه استسه اص   ات،یادب در

 :اين ساعت عبارتن. از

 ييبه سمت دموكراس يروابط و ابعاد خارج یآزاد ساز •

 متقاب  با غربي یروابط اقتصاد یاراده برا •

 يالملل نیب یو سازمان ها نیقوان نفوذ •

 

 :موثر بر امنیت  عوامل غیر نظامی

 

  اندازه  بزرگ کشور 

 ثبات اقتصادی 

 ثبات سیاسی 

 روابط مستحکم با همسایگان 

 تاب آوری نسبت به تغییرات 

 روابط خارجی نهادینه شده 

 جهان تعامل اقتصاد ی با 

 وابستگی های متقابل با مقیاس باال 
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 ي)كه در حال انجا  دموكراس جاديا ریرا به سرعت در مس يستیپسا كمون یدولت ا راتییغت نيا

 استي ،قرار دادهاز دوران جنگ سرد  يناش عقب مان.يي هایغلبه بر  تيش برایو است(

 همواره واضح  تیاقتصاد و امنعلم  انیم ون.یي پمي شون.جنگ  يیرها به ن.رت در يدموكراس

ی مورد و ثبات اقتصاد ياسیتوان به دو صورت ثبات س يرا م نهیزم نيي ثبات در اه استبود

 ميحظه قرار دادي

  نهیشیپ درهمانگونه كه ،ذكر ش.ه یها نهیاز زم ي يدر ، بل ه حتي هر دو نه تن ا درفق.ان ثبات 

در  ييارتبام ها نیش   از وجود چن نيتر آش ارتوان. خطرناك باش.ي  يم،ثابت ش.ه  يشيتار

زمینه ظ ور ش. و  ی اریب شيموجب افزا قیعم يكه بحران مال ي، زماندي.ه ش. 1930 یدهه 

 نقام ج ان فراهم كردي گريرا در آلمان و د سمیفاش

 كرد،  تيه.ا يخاص یریي جهیدو ، اقتصاددانان را به نت يجنگ ج ان انيدر جر یاقتصاد تجربه

ش. كه معموال به  يالملل نیب یاز سازمان ها یا ژهيو حفاظتي ستمیس کيجاديكه منجر به ا

 شودي ي( شناخته م1944برتون وودز ) ستمیعنوان س

 پول يالملل نیصن.وق ب يعنيبرتون وودز:  موسسات(IMF)درباره تعرفه ها و  ي، توافق عموم

شناخته  (WBي)و توسعه )كه معموال به عنوان بانک ج ان یو بانک بازساز (GATT)تجارت

از  یدوره كوتاه به نماد کيدر  ،( IFCي)الملل نیب يمال اریهم رینظ یشود( با ن ادها يم

و  ی ج.ا از هماقتصادها انیمتقاب  م يوابستگ تيتقو یش.ي آن ا برا  يتب. يج ان دو قطب میتقس

و  يداخل مشروم به آزاد سازیامر  نياش.ن.ي جاديا یتجارت دوجانبه و توسعه اقتصاد جيترو

 ي ي بودخارج

 روبرو است: قیبا اصيحات عم يالملل نیب یازمان هاس ستمیدر حال حاضر س 

 ؛يالملل نیب یاز سازمان هاسیاست زدايي ( 1)

 كردن؛ زهی( دموكرات2) 

 يیساز ي( ج ان3)

 ين.بسته ش. ردن.ك يم ين.ييرا نما یبازار ریو غ کیدموكرات ریغ میكه مفاه ييها سازمان 

 يCOCOMورشو و  مانیسازمان پو COMECON (CMEA)مانن.

 مانن.ي افتن.يرییتغ اياصيز و  گريد یاز سازمان ها يبرخGATT / WTO ،ناتو ،EEC / 

EU ،CSCE / OSCE رهي یو غ 

 را كه در  ييها ارساخت يالملل نیب یسازمان ها .يج. ستمیده. كه س ينشان م راتییتغ نيهمه ا

 ستمیسان. ي  ، كنار يذاشته كرد يمنع س مو دو قطبي را ش.ه بود،  سیدوران جنگ سرد تأس

 كن.ي يم يبانیهستن. پشت ذاتا  مشترككه  ييها كاراز راه  .يج.
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 در تناقض آزاد سازی ،يي به طور كلستن.ین ی( قادر به آزادسازيمل بشوانی.) ی حمايتياقتصادها

 يمغاير هستن.گري .يبا  يبه طور سنت  يدو تما نياستي ا يمل كفاييو خود حمايت يراييبا 

 اولین در  نيي اشرايط ركودی بحران عمیق تری را تجربه مي كن.در  ،ايتيي حماقتصاد مل کي

نشان  یمثال برا نيبه عنوان ب تر ونانياول ادغا   یپس از جنگ اثبات ش. و سال ها یسال ها

 توان. باش.ي يامر م نيدادن ا

  ش.ي كن. در مراح  رش. كم، ش. و ريتسر ،رونق  یادغا ( در دوره هايا ) یآزاد ساز جه،یدر نت 

  مانر بريشت مراح  طي است، كه  ي ترتیبات پاي.اروعن ازمن.ین یثابت كرد كه آزاد ساز نيا

 يش.ه آزاد سازی يردد

 يدر حال بريشت داده شون.، .نتوانیم ی مستق  آزاد سازیمششص ش. كه يا  ها نيبر ا عيوه 

 يهستن..ارتريپا يالملل نیب باتیكه ترت

  و  مانرب.ون  يالملل نیروابط ب یو نقش آن ا در آزاد ساز یتصاداق يالملل نیب یسازمان ها

 یآزاد ساز ارا ب یوجود، آن ا چرخه نوسانات اقتصاد نيي با انرسی.ه ان.انجا  مشالفت به 

 یتجارت كه به نحو یمان.ه برا يحذ  موانر باق نیو همچن یتجارت، كاهش موانر تعرفه ا

 كرده ان.ي همواركنن.،  يمشابه عم  م

 یمعنو تیخ.مات، مال  ه،يسرما انيمانن. جر ی.يج. یها نهیرا در زم یآن ا آزادساز، 

حساس، يسترش داده  یاكااله يعني،يغذا، پارچه و محصوالت چرم ،یمحصوالت كشاورز

 ان.ي 

 یاقتصاد یيروه ها انیم یاقتصاد یها استیتر س کينزد یهمه منجر به هم ار نييا  به يا  ا 

 ش.ي شرویپ

 نیهستن.، بر اساس قوان يذاركه در حال حاضر در حال  ييآن دسته از كشورها ،همزمان 

به  يكردن.ي ابزار تحرك اصل عم ها در مورد آن ا ب.ون رقابت  كمپانيي افتن.يخودشان توسعه 

 يافتياختصاص  یطرز مركز

 ر،يصوت نيبه دست آوردن اشتغال كام  استي ا ی متمركز،زيبرنامه ربا مثبت م.ل اقتصاد  اثر 

 خاص بود: ريوقا يک پوشش برایو  يمعب. مصنوع کيم،یدان يهمانطور كه همه ما م

 از ح. بودي شیاشتغال ب تیاشتغال كام  در واقع •

تقاضا  ی پوشش دادنش. كه در آن عرضه برای منجركسريک اقتصاد با  م.ل به  نيا •

يي مي فه جوكه خواستار مصر  بودن. مجبور به صر ينبود و مرد  را در زمان يكاف

 يكردن.

 ردن.يك يم به كار كاريران وانمود - ی ردپرداخت مبه دولت وانمود  •
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 نقش  ي در آنالملل نیب یش سته ش. و سازمان ها کیستماتیس تتوسط تحوال معیوب رهيدا نيا

 كردن.ي فايا يم م

  یها توسط دولت يي نقش اصلاساسي نبودم م، اما سازمان های بین المللي در اين جريان نقش 

انتقال داده ان. و اقتصاد  يالملل نیب یخود را به ن ادها تیاز حاكم يش.ه است كه بشش فايا يمل

 آن بازار و رقابت یروهاین ،ین اد باتیبا ترت ياقتصاد ج ان ياصل انيادغا  در جر یرا برا يمل

 ن.ي آماده كرده ا

 جيدهن.، از نتا رییتغ .ياو آنچه ب رییتغ يدر مورد چگونگ یمشاوره ا يالملل نیب موسسات 

در  یبا اقتصادها یدو  و در هم ار يخود كه در رون. ب بود بع. از جنگ ج ان يعمل اتیتجرب

 دهن.ي يحال توسعه حاص  ش.ه است، مشاوره م

  واضح است، هر چن. كه  افتهيرییتغ یاو دولت ه يالملل نیب یسازمان ها نیب یهم ار نيا جينتا

 ده.: يرخ مزير   يتفاوت ها به دال نيقتصاد تا اقتصاد متفاوت استي ااز دولت به دولت و از ا

، تراز آن ا زود يلحظه اصيحات خود را آغاز ن ردن.ي بعض يکهمه كشورها در  •

 يتر حركت كردن.ريد يبعض

 اختيفات موجود در نقطه شروع اصيحاتي •

 يو برخي خیر مي يفتن. مي ش.ن.مشاوران موسسات بین المللي آنچه بعضي ها متوجه  •

رشته بل ه در  کيو نه تن ا در  يبه صورت متوال و قیدق ياصيح یاز برنامه ها يبعض •

 يبرخي ديگر برنامه ها اين يونه نبودش.ه بود  و  هیت  مشتلف یرشته ها نیب

 پشتالك کيمانن.  يستیكمون اپس يک از دولت هایجنگ سرد، مششص ش. كه اقتصاد هر  انياز پا پس

 نیداشتي هم ازیخود ن یپا یبر رو بريشت رایب ي،به ش.ت به كمک خارجكه بود، بی.ه خواپشت بر 

 يخارج یرویبه ن ازیكه ن ،ی مص.اق داشت و مركز يشرق یاروپا هایكشور ياقتصاد مل در خصوصامر 

 مناسب حركت ده.ي ریرا به سمت مس  اتا آن داشتن.

تحول  اتیاست كه باي. تما  جزئ یولت هر كشورنسشه تجويز ش.ه توسط سازمان ای بین المللي شام  د

 ؛يتجارت خارج ی( آزاد ساز3) ؛ياتیمال ستمیس در ریی( تغ2( تغییر در ن ادها؛ )1را ت یه كن.، از جمله: )

دولت در كنار درآم.  بودجهی ( بازساز6) ؛يدولت تيريم. زدايي از ( تمركز5ها؛ ) متیق ی( آزاد ساز4)

 يرهیو غ نهيو هز

كنن.  يعرضه م کیستماتیس راتییچارچوب تغيک  در حال يذار یكشورهابه  يالملل نیب یها سازمان 

مشتلف در مناطق مشتلف اقتصاد  یها یدر استفاده از استراتژنیروهای متشصص و تجربیات خود و 
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رار مي قآن ا را در اختیار ( پادر ارو افتهيكمتر توسعه  یو كشورها قايآفر ا،یآس ن،یالت ی اي)آمر يج ان

 1يدهن.

 :ي شام  موارد زير استتیطور خيصه، ابعاد نر  امن به

ي و داخل يخارج هم،از طريق آزاد سازیكه  با كاركرد درست ش.ه و  سیتاس ياقتصاد بازار به خوب •

 استي ايجاد ش.ه

 كن.ي يكار م يو به درست سیتاس يبه خوب کیدموكرات ياسیس ستمیس •

 سازماني يداخل باتیترت •

 يگانيروابط با همسا یبرقرار •

 ييخارج یساز نهين اد •

به  يابیدست یشرم برا شیپ کي نيا –دهن.يان  یتوسط را کیستماتیس ياق.امات اصيح رشيپذ •

 استي يثبات اجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
رب عملی بسیاری از کشورها از جمله در امریکای التین نشان داد . به رغم این تصویرسازی مثبت نویسنده از سازمان های بین المللی ، تجا 1

که نسخه های تجویز شده سازمان های بین المللی و بانک جهانی که انتظار می رفت به درمان مسایل اساسی کشورها بینجامد خود بخشی از 

ند آرژانتیتن شد بحران بدهی ها بود . این مشکالت را در مشکل  این کشورها شده است . از جمله مسایلی ا که گریبان گیر این کشورها یی مان

 ادامه در ارتباط میان توسعه و امنیت ملی مرور خواهیم کرد . 


