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 چكيده

آوري و روند تغييرات اقتصاد مقاومتي جمع ياصلي هاشاخصمربوط به  طالعاتآمار و ان گزارش، يدر ا

فرض گزارش آن است كه . رفته استهاي گذشته مورد ارزيابي و تحليل قرار گدر سال هاشاخصاين 

هاي كلي اقتصادي مقاومتي پيشتر نيز در اسناد قانوني مختلف مورد هاي مذكور در سياستاكثر شاخص

ن توان با ايو يا الزام توجه به آن براي سياستگذاران روشن بوده است. بنابراين مياشاره قرار گرفته 

 ها پرداخت. ها به ارزيابي دوران پيش و پس از ابالغ سياستشاخص

ي هاسياستهدف اصلي گزارش آن است تا با بررسي روند متغيرها، سازگاري اين تغييرات را با 

ر از آن است كه د ين گزارش حاكيارائه شده در ا يهاشاخص يبررس .كندكلي اقتصاد مقاومتي ارزيابي 

 ست.يچندان مساعد ن ياقتصاد مقاومت يكل يهاسياستت اقتصاد كشور به لحاظ ياز موارد وضع ياريبس

دهد يموري در رشد اقتصادي نشان بررسي دو شاخص پيشتازي اقتصاد دانش بنيان و نقش بهرهـ 

 نداشته است.  يي كلي اقتصاد مقاومتي سازگارهاسياستت اين دو شاخص با يكه وضع

ي اقتصادي و تلفات برق در مراحل مختلف توليد، انتقال و توزيع هافعاليتوضعيت شدت انرژي ـ 

در  بايداز آن است كه همچنان اقتصاد كشور در اين زمينه با مشكالت اساسي مواجه است و  يبرق حاك

ريزي جدي صورت گيرد. هر چند با سازي استفاده از منابع، برنامهسازي اقتصاد و بهينهمراستاي مقاو

توجه به سابقه تاريخي محدوديت شديد منابع مالي در وزارت نيرو از ساليان دور، رفع اين مشكالت 

 . آيدنظر ميبهبسيار دشوار 

 هاشود هر چند در برخي سالنمي در مورد امنيت غذا و كاالهاي اساسي سياست روشني مشاهدهـ 

اما در برخي  ،ي مناسبي اتخاذ شده استهاسياستدر زمينه تنوع مبادي وارداتي و حجم ذخاير راهبردي 

ها حجم اين ذخاير به حداقل كاهش يافته است و مبادي واردات نيز به كشورهاي محدودي اختصاص دوره

سازي هاي مقاومحالت دوم رخ داده است كه با برنامه يافته است. طي ساليان اخير در شرايط تحريم

اقتصاد سنخيتي ندارد. در هر حال بهبود بلندمدت اين بخش با تقويت توليد داخلي در بخش كشاورزي 

 و دامداري با تأكيد بر محصوالت اساسي محقق خواهد شد. 

سازي اقتصاد داشته باشد. تورم نظام پولي و مالي كشور نتوانسته است سهم مناسبي در مقاومـ 

مزمن اقتصاد ايران كه هم ريشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد يكي از موانع جدي 
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مده الوصول بودن بخش عبراي توليد است. سيستم بانكي كشور نيز از عدم شفافيت كافي و مشكوک

 هاي كالن زيرساختي كه براي تسريعپروژه كه تأمين مالي بسياري از طوريهمطالبات تحت فشار است ب

ر نظممكن شده است. لذا بهغيرضروري است تقريباً  ميرشد اقتصادي و عبور از شرايط سخت تحري

ي هازيرساخت، نهادها و يعالوه بر اجراي طرح تحول نظام بانكبايد رسد در راستاي اقتصاد مقاومتي مي

 در اقتصاد كشور ايجاد شود. زتأمين مالي ني يهاروشالزم جهت توسعه ساير 

داشتن ن نگهييمزمن بوده است: پا يماريک بيدچار  يان متماديسال يز طيبخش صادرات كشور نـ 

رونق بازار واردات و ركود بازار صادرات غير از  يااست ثمرهين سينرخ ارز توسط دولت. اتخاذ ا يدستور

ر )مانند اخذ تعرفه( بدون شک ب يتيحما يهاسياستارز بدون ت نرخ ياست تثبيكشور نداشته است. س

ه نرخ ارز حدود س يو نفت يبانك يهاتحريمبوده است. پس از  ياقتصاد مقاومت يهاسياستخالف اهداف 

البته تداوم آن مشروط به  ،مدت و بلندمدت مناسب خواهد بودانيرونق صادرات در م يبرابر شد كه برا

 صورتهداشتن نرخ ارز بن نگهيياست نادرست پايم مجدداً سيدر صورت رفع تحر هادولتآن است كه 

 ل شود.يانه حداقل با نرخ تورم كشور تعديو نرخ ارز سالنكنند دنبال  ـ به بهانه كنترل تورمـ را  يدستور

 يبهبود نسبر، شاهد ياخ يهادر سالخام د و صادرات نفتيل كاهش توليدلاز جمله به يدر مواردـ 

 م. يهست يانرژ يهاهمچون كاهش صادرات نفت خام به مجموع ارزش صادرات حامل ييهاشاخص

ر همچون نسبت اعتبارات متفرقه به كل ياخ يهادولت در سال يانضباط مال يهاشاخصاز  يبرخ درـ 

 اند.بوده يمطلوبروند نسبتاً  يدولت دارا ميبه كل منابع بودجه عمو ياتيمال يو نسبت درآمدها يااعتبارات بودجه

 

 مقدمه

مقام معظم رهبري در تاريخ  ،29/11/1392در تاريخ  ياقتصاد مقاومت يكل يهاسياستپس از ابالغ 

 ميهاي مختلف، فعاالن اقتصادي و مديران مراكز علدر حضور جمعي از مسئوالن دستگاه 23/12/1392

اشاره داشتند. مركز  1ي كلي اقتصاد مقاومتيهاسياستسازي اي و نظارتي به مسئله شاخصو رسانه

 يهاشاخصبه مفاهيم مرتبط با اقتصاد مقاومتي پرداخته و ن يشيدو گزارش پدر هاي مجلس پژوهش

شويم كه گزارش با اين فرض يادآور مي ي مختلف اقتصاد را استخراج كرده است.هابخشمربوط به 

                                                 
صِرف مطرح   »هاي اقتصاد مقاومتي به اين صورت است:    سازي سياست   . بخش مربوط به سخنراني مقام معظم رهبري درباره شاخص  1

ست    سيا شكلي را حل نمي كردن  سوم، تبديل به      ها كه م سئله  ست. كارهايي بايد انجام بگيرد: در درجه اول ....... م كند؛ اين آغاز راه ا

ست   سيا شده؛ هم رئيس        برنامه و  سه قوه داده  ساي  سوي رؤ ست كه دستور اين كار از  جمهور محترم، هم رئيس محترم  هاي اجرايي ا

هاي اجرايي را در هر بخشــي تهيه كنند؛ خودشــان كه برنامه يرمجموعهاند به زقوه مقننه، هم رئيس محترم قوه قضــائيه دســتور داده

ستاده   ها فرهايي كه آقاي معاون اول براي دستگاه خواهم تأكيد كنم بر روي زمانبندي؛ بايد زمانبندي كنيد. من بخشنامه منتها من مي

د  ســازي و بعد اجرا را بايانتظار تحقق اين برنامه بودند، ديدم؛ بايد زمانبندي بشــود، مشــخص بشــود كه چقدر كار پيش رفت و تا كِي

سهم هر دستگاهي مشخص بشود؛        -خصوص قوه مجريه  به -اي معين بشود. در قواي مختلف  داشت؛ بايد شتاب بگيرد؛ سهم هر قوه   

 .«ا فهميدمعين بشود كه بتوان نظارت كرد و بتوان پيشرفت كار را و صحت مسير ر -هاي زماني خصوص شاخصهب –ها شاخص



 

 

ابالغ گرديد، اما بسياري  6932ماه كلي در پايان بهمنهاي نوشته شده است كه گرچه سياست

گرفت، امري كه نظر سياستگذاران قرار مي سازي اقتصاد از پيش نيز بايد مداز ابعاد مقاوم

 كند. اسناد و قوانين مصوب پيشين نيز آن را تأييد مي

شده است و  يسپر ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستاز ابالغ  ماه 61بيش از اكنون هم 

 ياهسياستاز  يرات آنها را ناشييو تغكرد  يريگرا اندازهروندها توان ين بازه كوتاه نميدر ا

 روند گذشته آنهاست. يو بررس هاشاخص ين گزارش معرفيدانست. لذا هدف ا يا منفيمثبت و 

 يمناسب برا يهاشاخص نيو تدو يبحث و بررس يجاد فرصت برايان كار، ياز اهداف مهم ا يكي 

ک مجموعه يها ر دستگاهيسا يران با همكارياست و بهتر است مركز آمار ا ياقتصاد مقاومت يابيارز

 .نديمنظم منتشر نما يزمان يهاف و در بازهيتعر ياقتصاد مقاومت يبرا ميشاخص مدون و رس

با توجه به  1ي تقليل يافته اقتصاد مقاومتيهاشاخصدر گزارش حاضر آمار و ارقام مربوط به 

مورد ارزيابي  ي گذشتههاسالدر  هاشاخصات اين آوري و روند تغييرهاي آماري كشور جمعمحدوديت

 و تحليل قرار گيرد. 

 

 بنيان پيشتازي اقتصاد دانش. 6

 غيرنفتيسهم صادرات با فناوري باال و صادرات خدمات فني و مهندسي از كل صادرات . 6-6

 اجراي سازي و، پيادهبنياناقتصاد دانشپيشتازي »ي كلي اقتصاد مقاومتي آمده هاسياست «2»در بند 

جايگاه جهاني كشور و افزايش  يبه منظور ارتقا نظام ملي نوآوريكشور و ساماندهي  نقشه جامع علمي

در  بنيانبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشسهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش

بنيان تواند بسته مناسبي براي سنجش صادرات دانشمحاسبه سهم صادرات با فناوري باال مي .«منطقه

ست بنيان عبارت ابنيان باشد. صادرات كاالها و خدمات دانشو در نتيجه پيشروي در مسير اقتصاد دانش

ده افزونها ارزشهاي نوين كه توليد، عرضه و صادرات آي منتج از فناوريهافعاليتاز صادرات محصوالت و 

و در توليد آنها نوآوري و خالقيت  كندميبيشتري نسبت به كاالها و خدمات محصول براي كشور ايجاد 

اداري،  هايسهم بيشتري نسبت به مواد اوليه دارد. صنايع با فناوري باال شامل داروسازي، رايانه، ماشين

 فضاست.  -پيما و هواري، فضاآالت نوو ماشين ميقيق علتجهيزات الكترونيكي، ابزار د

 1392تا  1383نمودار زير روند سهم صادرات با فناوري باال از كل صادرات صنعتي كشور را از سال 

 دهد.نشان مي

                                                 
شاخص  .1 شماره  مباني اين  ست لذا از تك      مركز پژوهش 11118ها در گزارش  شده ا سالمي ارائه  شوراي ا رار آن در اين  هاي مجلس 

 ارائه شده است. 1ها در پيوست شماره نماييم. تعاريف هر يک از شاخصگزارش خودداري مي

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
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 )درصد(  6932 – 6912 صنعتي در ايران نسبت صادرات با فناوري باال از كل صادرات .6 نمودار

 
 .9ص ، 11313سل لشماره مس ،هاي مجلسگزارش مركز پژوهش مأخذ:

 

تاكنون كامالً نزولي  1381سهم صادرات صنعتي با فناوري باال از كل صادرات صنعتي كشور از سال 

درصد در  51/3و به  1392درصد در سال  73/3درصد به حدود  5/1اي كه از حدود بوده است. به گونه

، بنابراين تركيب صادرات كشور كه از درصدي دارد 12رسيده كه حكايت از افت  1393هفت ماهه سال 

 ي كلي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد است. هاسياست، با استبنيان ي مهم اقتصاد دانشهاشاخص

مشكل اساسي دارد نخست پايين بودن حجم صادرات و روند  در ايران صنايع با فناوري باال دو

درصد ارزش آن به يک نوع محصول خاص مانند  83نزولي سهم آن و دوم فقدان تنوع و تمركز بيش از 

 .1توليد دارو

نيز شامل ارائه خدمات طراحي، مديريت، تدارک، اجرا و يا  صادرات خدمات فني و مهندسي

هاي ايراني به متقاضيان خارج از كشور است. اين نوع صادرات مؤسسهها و طرح و ساخت توسط شركت

صادرات خدمات فني مهندسي از كل صادرات غيرنفتي از سال در بخش شروع شده است.  1373از سال 

روند رو به رشد بوده است و پس از آن روند نزولي است كه ناشي از تحريم بانكي و نفتي  1388تا  1382

درصد از سهم صادرات غيرنفتي )با احتساب  5/5حدود  1392. در سال است 1392و  1391در سال 

 گيرد. ميمهندسي دربر –ميعانات گازي( را صادرات خدمات فني 

دهد. روند نزولي سهم صادرات خدمات نشان مي 1392تا  1383نمودار زير اين نوسانات را در بازه 

مقاومتي همخواني ندارد و بيانگر اين است كه صادرات  ي كلي اقتصادهاسياستفني و مهندسي نيز با 

 بر نفت است.محصولي و مبتنيايران همچنان تک
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 . سهم صادرات خدمات فني مهندسي به كل صادرات غيرنفتي2نمودار 

 
 سازمان توسعه تجارت ايران.مأخذ: 

 

 وري در اقتصادمحوريت رشد بهره. 2-6

گذاري شده عنوان محور رشد اقتصادي هدفوري بهمقاومتي، بهره ي كلي اقتصادهاسياست« 3»در بند 

وري در حقيقت به معناي استفاده بهينه از منابع مختلف از قبيل منابع انساني، منابع مالي و است. بهره

 . استساير منابع در راستاي تحقق اهداف اقتصادي 

 وري در رشد اقتصاديسهم بهره. 6-2-6

ر سوم دوري در رشد اقتصادي به يکپنجم توسعه مقرر گرديده بود كه سهم بهره ( برنامه79در ماده )

درصد رشد ناخالص داخلي آنان از محل  53يافته بيشتر از پايان برنامه برسد. در كشورهاي توسعه

وري ( سهم بهره1APOوري آسيايي )شود. براساس گزارش سازمان بهرهوري عوامل توليد تأمين ميبهره

يافته تر از متوسط كشورهاي توسعهل توليد كشور ايران از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايينعوام

 است.

دليل هيي در سرمايه بآوري در ايران دو عامل است، يكي پايين بودن كاردليل اصلي پايين بودن بهره

نبود يل دلوري نيروي كار بهآالت است. عامل دوم پايين بودن بهرهتكنولوژي پايين و فرسودگي ماشين

 انباشت سرمايه انساني كارآمد و كمبود انگيزه، خالقيت و نوآوري است.

سيم          بنابراين بهره ست و به اهداف تر شته ا صادي ندا شد اقت وري عوامل توليد تأثير چنداني در ر

 ت.ي كلي اقتصاد مقاومتي اسهاسياستشده نرسيده است. اين وضعيت نامطلوب در تضاد با 

 

                                                 
1. Asian Productivity Organization 
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 )درصد(  6932 – 6912در رشد اقتصادي 6وري. سهم رشد بهره6جدول 

 وري در رشد اقتصاديسهم رشد بهره وري كل عوامل توليدنرخ رشد بهره نرخ رشد اقتصادي سال

1383 1/2 7/1-11-

1381 1/8 5/313

1382 1/8 3/151

1383 1/1 3/35/1

1381 3/1 231

1385 1/1 1/38/53

1381 7/7 152

1387 1/3 1/1-15-

1388 3/1 1/1-57-

1389 5/1 1/352

1393 3/1 8/318

1391 8/1- 8/1-133-

1392 9/1-1/1-73-

 وري ايران، محاسبات تحقيق.مركز آمار ايران، سازمان ملي بهره خذ:آم

 

 وري كل عوامل توليدشاخص بهره. 2-2-6

صورت توأم( به مفهوم نسبت ستاده به )نيروي كار و سرمايه به 2TFPوري كل عواملشاخص بهره

و در واقع بيانگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از كل منابع توليد است. شاخص مزبور بيانگر ست هاداده

 . استوري نيروي كار و سرمايه برآيند تحوالت بهره

افزوده، تعداد شاغلين و موجودي وري كل )براساس ارزشبهرهشاخص  وري،سازمان ملي بهره

وري است. در طي اين دوره نوسانات بهرهكرده را اعالم  1392تا سال  1383سال پايه  براساسسرمايه( را 

درصد رسيده است. وضعيت  7/5نرخ نزولي آن شروع و به نرخ منفي  1389كل عوامل زياد بوده و از سال 

 شود.مشاهده مي 1392تا  1383كشور نامناسب است و در دو نمودار زير روند تغييرات از وري در بهره

 

 

 

                                                 
ار  كهوري كه در متون اقتصادي و قوانين برنامه اشاره شده است ب     در اين گزارش اين شاخص به عنوان جايگزين شاخص رشد بهره   . 1

 طلبد.اي را ميوري از رشد اقتصادي خود مطالعه جداگانهگرفته شد. برآورد سهم بهره

2. Total Factor Productivity 
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 (622=6919) 6919وري كل عوامل توليد بر پايه سال بهره. 9نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .وري ايرانسازمان ملي بهرهمأخذ: 

 

در سال    هاتحريمروند نزولي داشته و با تشديد    1389وري كل عوامل از سال  درصد تغييرات بهره 

ــب با      1393 ــاخص نيز متناس ــعيت اين ش ــت. وض ــده اس ــديد درآمدهاي نفتي منفي ش و كاهش ش

 ي كلي اقتصاد مقاومتي نيست.هاسياست

 

 وري كل عوامل توليد. درصد تغيير بهره4نمودار 

 
 .مأخذ: همان

 

ضعيت    سي و صاد دانش       برر شتازي اقت شاخص پي شور در دو  صاد ك بنيان و محوريت  اقت

شان     وربهره صادي ن شد اقت شاخص مغاير با   ميي در ر صاد ايران در اين دو  دهد، عملكرد اقت
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 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

ي كلي اقتصاد مقاومتي است. اقتصادي مقاوم است كه سهم صادرات با فناوري باال  هاسياست  

صادرات خدمات فني  سهم      -و  شد و  سي در آن زياد با صادي به    وربهرهمهند شد اقت ي در ر

 درصد برسد.  02بيش از 

 
 

 هااصالح الگوي مصرف و هدفمندي يارانه. 2

 اصالح الگوي مصرف خانوار. 6-2

ست  « 8»در بند  صاد مقاومتي بر مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي   هاسيا ست  ي كلي اقت لي  ي كهاسيا

 مورد توجه قرار گرفته است.  اصالح الگوي مصرف

 

 سازي مصرف انرژيبهينه. 2-2

وري انرژي و شدت شود كه بهرهي متعددي استفاده ميهاشاخصيي مصرف انرژي از آبراي بررسي كار

وري انرژي در سطح كالن بهره .يي مصرف انرژي استآي معتبر در بررسي كارهاشاخصانرژي از جمله 

از تقسيم ميزان توليد ناخالص داخلي به مقدار انرژي مصرفي و شدت انرژي از تقسيم ميزان مصرف 

 شود.شود. در اين قسمت شدت انرژي كشور بررسي ميتوليد ناخالص داخلي حاصل ميانرژي به 

 ـ شدت انرژي

شدت انرژي شاخصي است كه نسبت مصرف نهايي انرژي )عرصه انرژي اوليه( به توليد ناخالص داخلي 

دهد و بيانگر آن است كه براي توليد مقدار معيني از كاالها و خدمات )برحسب واحد پول( را نشان مي

زندگي، عوامل آب هاي تواند متأثر از سطح استانداردچه مقدار انرژي به كار رفته است. شدت انرژي مي

 و هوايي يا ساختار اقتصادي و صنعتي يک كشور باشد. 

بشكه معادل  5/1دهد اين نرخ همواره باالي نشان مي 1391تا  1383بررسي شدت انرژي در دوره 

شدت مصرف نهايي انرژي به باالي  1388نفت خام بوده است و نرخي فزاينده را طي كرده و در سال 

بهينه است. طبق آمارهاي موجود نرخ غيرام رسيده كه اين مقدار بسيار باال و دو بشكه معادل نفت خ

 سازي اقتصاد كشور است.شدت انرژي در ايران سه برابر نرخ جهاني است و در تضاد با مقاوم

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17


 

 

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(  6936 – 6912شدت مصرف نهايي انرژي كشور  .0 نمودار

 
 هاي مختلف.ترازنامه انرژي كشور، سال مأخذ:

 

 سازي توليد برقبهينه. 9-2

در واقع خطوط انتقال مطمئن،  .هستندهاي صنعت برق هاي توزيع و خطوط انتقال به مثابه شاهرگشبكه

 در ميو عامل مههستند جمله ملزومات توسعه صنعت برق ه و به هم پيوسته در هر كشوري ازيكپارچ

 توليد برق هستند.سازي بهينه

 تلفات توليد و انتقال برق. 6-9-2

نمودار زير مقايسه سهم تلفات شبكه انتقال و توزيع از كل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ 

ودار نشان باشد. اين نمانتقال و فوق توزيع است و شامل تلفات انرژي الكتريكي صادراتي و وارداتي نيز مي

 كمترين تلفات رخ داده است. 1389تلفات برق در شبكه توزيع است و در سال دهد بيشترين مي

 1381دهد، تا سال بررسي تلفات توزيع و انتقال برق نشان مي 1391تا  1383ي هاسالدر طي 

روند ثابتي در تلفات  1393نرخ فزاينده تلفات برق وجود داشته و پس از آن روند نزولي است و از سال 

 شود. يبرق مشاهده م
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 )درصد( سهم تلفات شبكه توزيع و انتقال  .1نمودار 

 
 .وزارت نيرو ،1391تا  1385ترازنامه انرژي  مأخذ:

 

هاي درصد شبكه 33به  پذيري آن، فرسودگي نزديکهاي توزيع، گستردگي و آسيبماهيت شبكه

ويژه در مناطق گرمسيري و حاشيه شهرها از مهمترين عوامل مؤثر استفاده از انرژي برق بهتوزيع، سوء

درصد  11روند تلفات شبكه توزيع همواره باالي  1391تا  1383ي هاسال. در طي هستنددر تلفات برق 

بيشترين تلفات برق  درصد رسيده است. 1/18به باالترين ميزان يعني  1381در نوسان بوده و در سال 

 .گيردصورت مي هاي توزيعدر شبكه

 هر يک درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع برق كشور به معناي در اختيار قرار گرفتن بيش از 

ميليون دالر ارزش دارد.  733هاي كشور توسط تلفات است كه حداقل نيروگاه ميدرصد ظرفيت اس 1

دهد كه تلفات ايران نشان مي 2311مقايسه تلفات شبكه توزيع برق ايران و كشورهاي جهان در سال 

ي كلي اقتصاد مقاومتي هاسياستاين روند مغاير با  1برابر است، 5/2در اين شاخص نسبت به جهان 

  سازي تلفات برق صورت گيرد.ريزي جدي جهت بهينهع آن برنامهاست و بايد براي رف

 هاميانگين بازده نيروگاه. 2-9-2

هاي انرژي در وري است كه استفاده بهينه از حاملي بهرهاشاخصها از جنس ميانگين بازده نيروگاه

ها از عوامل متعددي نظير عمر دهد. متوسط راندمان نيروگاهفرآيند توليد برق را مورد توجه قرار مي

نيروگاه، نوع و كيفيت سوخت مصرفي، نوسانات ناشي از ارزش حرارتي سوخت مصرفي، حساسيت 

                                                 
 .18 -23صص، 11219لس شوراي اسالمي، شماره مسلسل جهاي م. گزارش مركز پژوهش1
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سهم تلفات شبکه انتقال  (درصد)سهم تلفات شبکه توزیع



 

 

ي، بردارگيري شده، وضعيت بهرهد برق، دقت مقادير اندازهگيري مصرف سوخت و توليتجهيزات اندازه

 پذيرد.و ميزان خروجي نيروگاه از مدار تأثير مي مينسبت بار توليدي به بار اس

است كه  1391تا  1383ي هاسالهاي كشور طي نمودار زير مربوط به متوسط راندمان نيروگاه

در  1383بخش خصوصي تا سال هاي آمار نيروگاه يردرصد است و در اين نمودار مقاد 13هنوز كمتر از 

 37همواره زير  كشورهاي متوسط راندمان نيروگاه دهدميولي پس از آن نمودار نشان  ،دسترس نبود

 درصد بوده و روندي نزولي نيز به خود گرفته است. 

 

 6936 -6912ها. ميانگين راندمان نيروگاه7نمودار

 
 .سال آمار انرژي كشور 21و  ترازنامه انرژي مأخذ:

 

هاي دهد بيشترين راندمان متعلق به نيروگاهها نشان ميتر شاخص راندمان نيروگاهبررسي جزئي

 هاي صنايع بزرگ )مانند كارخانجات فوالد و...( و بخش خصوصيوزارت نيرو و كمترين بازده را نيروگاه

 دارند. 

 1 انهيهاي حرارتي سالبود كه راندمان نيروگاهساله برنامه توسعه پنجم مقرر شده در اهداف پنج

هاي حرارتي نظام درصد برسد. وزارت نيرو براي افزايش راندمان نيروگاه 11درصد افزايش يابد و به 

 ها مؤثر بوده است.است كه در روند افزايش راندمان نيروگاهكرده اي را تدوين نامه

هاي گازي به سيكل تركيبي ها، تبديل نيروگاهاهيكي از اقدامات مؤثر در افزايش راندمان نيروگ

 هاي گازي است و اينهاي حرارتي متعلق به نيروگاهترين راندمان در ميان نيروگاهپايينزيرا باشد، مي

روند رو به بهبود است. تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي عالوه بر افزايش راندمان موجب 

 ي اقتصاد مقاومتي است.هاسياست شود، اين اقدام در جهتيجويي در مصرف سوخت نيز مصرفه
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ي اقتصادي و تلفات برق در مراحل مختلف توليد، انتقال هافعاليتوضعيت شدت انرژي 

دهد همچنان اقتصاد كشور در اين زمينه با مشكالت اساسي مواجه و توزيع برق نشان مي

سازي استفاده از منابع كه يكي از بهينهسازي اقتصاد و در راستاي مقاومبايد است و 

ريزي جدي صورت گيرد. هر چند با اقتصاد مقاومتي است برنامه راهكارهاي اساسي در شرايط

توجه به سابقه تاريخي محدوديت شديد منابع مالي در وزارت نيرو از ساليان دور رفع اين 

ي اقتصاد مقاومتي هاسياستداف . مگر آنكه در راستاي اهرسدنظر ميبهمسائل بسيار دشوار 

 اين بخش در اولويت قرار گيرد. 

 

 امنيت غذا و كاالهاي اساسي. 9

 هاي اساسيِ وارداتيافزايش توليد محصوالت و نهاده. 6-9

 ـ نسبت ارزش واردات غذاهاي اساسي به ارزش كل مصرف آنها

وكيفي يمّذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كتوجه به امنيت غذايي و تأمين كاالهاي اساسي و نيز ايجاد 

ي كلي اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد قرار گرفته است. اين شاخص در حقيقت هاسياست« 7»توليد در بند 

دهنده وابستگي كشور در كاالهاي اساسي است. در نتيجه كاهش آن به معناي كاهش وابستگي نشان

 باشد. تي ميي كلي اقتصاد مقاومهاسياستمطلوب 

شود، نسبت مزبور در خصوص گندم، گوشت قرمز و برنج مشاهده مي 8طور كه در نمودار همان

. اين نشانگر آن است كه در ستروند كاهشي داشته است، در حالي كه اين نسبت در روغن و شكر باال

اين دو قلم جهتي نامطلوب داريم و نيز وابستگي كشور با وجود مصرف باالي آن بسيار زياد است. گر چه 

. الزم به ذكر است 1391و  1387ي هاسالخصوص در بهشود، اين وابستگي در گندم هم مشاهده مي

اال رفتن كند. بحراني و نيازمند تدبيرات ويژه ميكه شرايط نااطمينان بازار شكر هم اين غذاي اساسي را ب

كشت چغندرقند است كه با روند رو به رشد ي اخير ناشي از كاهش سطح زيرهاسالنسبت مزبور در 

سير  1387بهاي شكر در بازارهاي جهاني، بهاي شكرخام و شكر سفيد در بازارهاي جهاني از اواسط سال 

 صعودي در پيش گرفت.



 

 

 ارزش واردات غذاهاي اساسي به ارزش كل مصرف آنها . نسبت1 نمودار

 
 بانک مركزي. ،ايرانميآمار گمرک جمهوري اسال مأخذ:

 

 ها و محصوالت غذايي اساسيبخشي به مبادي واردات نهادهتنوع. 2-9

ترين مبدأ واردات غذاي اساسي به ايران، به كل ارزش ـ نسبت ارزش واردات از بزرگ

 واردات اين اقالم

سازي مسيرهاي واردات در همين راستا يكي از مهمترين راهبردهاي تأمين امنيت غذايي پايدار، ايمن

 .استغذا براي كشور است كه ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي اساسي از جمله اين اقدامات 

منطقه هاي تجاري موجود در ي كلي اقتصاد مقاومتي توجه به ظرفيتهاسياست« 7»مطابق بند 

سازي مسيرهاي تجارت غذا به ايران نقش تواند در ايمنبا هدف گسترش و تقويت تعامالت اقتصادي، مي

دهي ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكلمؤثري داشته باشد. در همين راستا برنامه

كي از عنوان يرهاي منطقه، بهويژه با كشوهاي اقتصادي با كشورها بهبازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوند

 .ي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره شده استهاسياستبندهاي مورد تأكيد در 

. همان طور كه كردتوان روند اين شاخص در هر يک از غذاهاي اساسي را بررسي با اين مقدمه مي

لوب كه مط طور مشخصي مشهود استي اين نسبت تنها در گوشت سفيد بهشود، روند كاهشمشاهده مي

منطقي كه در ديگر غذاهاي اساسي غيرنشيب و سير وعالوه بر فراز –. اما متأسفانه استاين شاخص 

ي اخير اين تنوع مبادي هاسالاين شاخص كاهش قابل توجهي نداشته است، گر چه در  –وجود دارد 

 شود.مي نامطلوب ارزيابياز گوشت سفيد  غيربيشتر شده است، اما روند كلي اين شاخص اقتصاد مقاومتي 

ترين عنوان اساسيالزم به ذكر است كه بررسي آمارهاي مربوط به مبادي واردات گندم و جو )به
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برنج روغن گوشت قرمز گندم شکر



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

ضرورت ايجاد تنوع در كشورهاي طرف تجارت در اين دهنده نشان 1392و  1391محصوالت( در سال 

يس وارد شده ئواردات گندم از سودرصد از  28درصد جو از يک مبدأ يعني تركيه و  39زيرا ، استزمينه 

 است.

 

 ترين مبدأ واردات غذاي اساسي به ايران، نسبت ارزش واردات از بزرگ .3نمودار 

 به كل ارزش واردات اين اقالم 

 ايران. ميگمرک جمهوري اسال مأخذ:

 

 افزايش حجم و بهبود بازده ذخاير راهبردي غذايي. 9-9

 غذاهاي اساسي ـ نسبت حجم ذخاير راهبردي به مصرف

ذخاير جهت توزيع است كه با توجه به مصرف خانوار  مياين شاخص معياري براي سنجش ميزان ك

دهد. افزايش اين سطح آمادگي كشور در مواجهه با بحران در هر يک از غذاهاي اساسي را نشان مي

ي كلي اقتصاد هاسياستذخاير غذاهاي اساسي است كه مطلوب  ميتوسعه كدهنده شاخص نشان

 .استمقاومتي 

گندم ذرت جو سويا گوشت قرمز گوشت سفيد

85سال  89سال  92سال 



 

 

 انه غذاهاي اساسيي. نسبت حجم ذخاير راهبردي به مصرف سال62 نمودار

 
 بانک مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: 

 

چون گوشت قرمز و گوشت مرغ  ميدهد كه در مورد اقالتحليل آماري صورت گرفته نشان مي

وجود نداشته است و اين بخش يكي از نقاط ضعف و عملكرد مطلوبي در اين شاخص در طي دهه اخير 

 هاالستوان گفت در گندم و شكر در برخي مياين آيد. اما با وجود پذير امنيت غذايي به شمار ميآسيب

ايم و گر چه در مورد اين دو شاخص نيز نااطميناني فراواني وجود دارد. در تري داشتهعملكرد مطلوب

 ي اقتصاد مقاومتي هماهنگي ندارد.هاسياستز با مجموع وضعيت اين شاخص ني

شود هر چند در در مورد امنيت غذا و كاالهاي اساسي سياست روشني مشاهده نمي

ي مناسبي هاسياستي در زمينه تنوع مبادي وارداتي و حجم ذخاير راهبردي هاسالبرخي 

كاهش يافته است و مبادي  ها حجم اين ذخاير به حداقلاما در برخي دوره ،اتخاذ شده است

واردات نيز به كشورهاي محدودي اختصاص يافته است. طي ساليان اخير در شرايط تحريم 

سازي اقتصاد سنخيتي ندارد. البته مهمترين هاي مقاومحالت دوم رخ داده است كه با برنامه

بوده است. در دليل آن نبود منابع مالي و كشورهاي محدود خريدار نفت ايران )جهت تهاتر( 

هر حال بهبود بلندمدت اين بخش با تقويت توليد داخلي در بخش كشاورزي و دامداري با 

 تأكيد بر محصوالت اساسي محقق خواهد شد. 
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 نظام پولي )ريالي و ارزي( و مالي .4

 ايجاد ثبات در اقتصاد ملي )اقتصاد كالن(. 6-4

 نرخ تورم. 6-6-4

ي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر تقويت نظام هاسياست« 19»و نيز  «9»با توجه به اهميت ويژه بند 

ي هاسياست ي مربوط به آن جهت ارزيابي حركت به سمت اهدافهاشاخصي و پولي كشور، توجه به مال

 اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است.

مطرح بوده و متأثر از عوامل متعددي بوده است كه  ميصورت يک معضل دائتورم در ايران به

ات انتظار ،هادولتي پولي و مالي انبساطي، كسري بودجه هاسياستتوان از حجم باالي نقدينگي، مي

ها طي سه دهه گذشته نام برد. با هاي ناشي از تحريم بانكي و هدفمندي يارانهو شوک ميشديد تور

 هاي آن در ادواريابي تورم و جهشان مبناي تحليلي صحيحي براي علتتوتوجه به عوامل ذكر شده، مي

 ميشود نرخ تورم در كشور ما همواره دو رقمشاهده مي 11طور كه در نمودار ه كرد. همانئگوناگون ارا

گاه به كمتر از ده درصد نرسيده است. حتي در دو مقطع بوده است و عليرغم اقدامات صورت گرفته هيچ

ي تعديل اقتصادي هاسياستبه سبب اجراي  1371درصد رسيد. در سال  13رخ تورم به باالي زماني ن

درصد رسيد  1/19ها و در پي آن افزايش نرخ ارز )هفت برابر شدن آن(، نرخ تورم به و آزادسازي قيمت

تحريم بانكي و ويژه المللي، بهي بينهاتحريمدر پي تشديد  1392سابقه بود. همچنين در سال كه بي

 اجراي نفتي، با كاهش عرضه ارز قيمت آن افزايش جهشي يافت، كه موجب افزايش نرخ تورم گرديد و

ها بر اين افزايش ي انبساطي توسط دولت دهم، اجراي طرح مسكن مهر و آثار هدفمندي يارانههاسياست

 تورم دامن زد. 

كند كه مهمترين آن را ي بر جامعه تحميل ميناپذيرهاي اقتصادي، اجتماعي جبرانتورم، هزينه

كرد كه  ي غيرمولد ذكرهافعاليتبازي و توان به انتقال نقدينگي از بخش مولد اقتصاد به سمت سفتهمي

مقاومتي  ي اقتصادهاسياستاست. بنابراين براي دست يافتن به اهداف مينتيجه آن در بلندمدت ركود تور

 رسد.نظر ميضروري به ميرق، رسيدن تورم به يک نرخ باثبات تکاستد ملي كه مهمترين آن تقويت تولي

 

  



 

 

 . نرخ تورم66نمودار 

 
 

 جمهوري اسالمي ايران. بانک مركزيمأخذ: 

 

 . واريانس تورم2-6-4

ورم نوسانات تزيرا  ،عالوه بر عدد مطلق تورم، فعاالن اقتصادي به نوسانات نرخ تورم نيز حساس هستند

كنندگان و شود مصرفهاي نسبي كاالها شده و اين امر سبب ميهم خوردن قيمته موجب ب

اطميناني و عدم قطعيت شوند. از طرفي مطالعات تجربي نيز در انتخاب بهينه خود دچار ناتوليدكنندگان 

 ر مطالعات كشورهايشود. اين موضوع ددهد نرخ تورم باال موجب نااطميناني بيشتر در تورم مينشان مي

گيري نوسانات تورم از شاخص واريانس تورم . براي اندازه1جمله ايران اثبات شده استمختلف جهان از

صورت فصلي به وضوح قابل مشاهده است، به . در نمودار واريانس باال در تورمتوان استفاده كردمي

دهنده ست كه نشانگاه متوقف نشده انوسانات تورم در اين دو دهه هيچ شودطور كه مالحظه ميهمان

هاي وارده به هاي اين شاخص نشان دادن شوکطميناني در تورم است. يكي از ويژگياسطح باالي نا

 مشخص شده است.  1392و  1388، 1381، 1378، 1371ي هاسالتورم است كه در نمودار 

 

  

                                                 
 ، رابطه بين تورم و نااطميناني در ايران.1385. سوري و ابراهيمي، 1
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 . واريانس نرخ تورم62 نمودار

 
 مأخذ: همان

 

 اسمياختالف نرخ ارز حقيقي و . 9-6-4

تئوري اقتصادي يک كشور  براساسطور كلي ارزش ريال در برابر دالر همواره رو به كاهش بوده است. به

يابد، با كاهش ارزش پول مواجه وقتي شاهد نرخ تورم باالست و يا عرضه پول به سرعت افزايش مي

حتي آلمان  شود. اين موضوع در كشورهاي بسياري همچون بيشتر كشورهاي آمريكاي جنوبي يامي

 تجربه شده است.

 

 

 

 

 



 

 

 و حقيقي به نرخ ارز اسميمي. نسبت اختالف نرخ ارز اس69 نمودار

 
 همان مأخذ:

 

يا نرخ بازار( از نرخ ارز حقيقي كمتر باشد، به معني تشويق واردات مي )نرخ رسميهرچه نرخ ارز اس

پذيري كاالهاي صادراتي كشور است. بنابراين اختالف دو نرخ باال و مقايسه تحوالت اين و كاهش رقابت

 تواند شاخصي مناسب جهت سنجش ثبات در اقتصاد ملي باشد. دو در هر دوره مي

خ ارز حقيقي تبعيت مشخصي نداشته است. با اين حال از سال روند صعودي نرخ ارز رسمي، از نر

افزايش داشته است و اين اختالف  ميهمواره با كاهش نرخ ارز حقيقي نرخ ارز رس 1391تا  1379

شود. در واقع تا پيش از سال مقدار اين اختالف كمتر مي 1391همواره بيشتر شده است. اما از سال 

لذا از كاهش ارزش ريال با تزريق دالر  ،صل از نفت دسترسي داشته استدولت به منابع ارزي حا 1391

ده است كه البته اين مسئله خود موجب رشد سريع واردات شد. اما پس از اعمال كربه بازار جلوگيري 

ي ضدايراني دست دولت از اين منبع كوتاه شد و در نتيجه نرخ ارز به مسير صحيح خود بازگشت. هاتحريم

  ي اقتصاد مقاومتي هماهنگي دارد.هاسياستن مسير با امتداد اي
 

 ثبات نظام بانكي. 2-4

 ت كفايت سرمايهنسب. 6-2-4

هر چه نسبت كفايت سرمايه بيشتر باشد بيانگر اين است كه بانک از شبكه حفاظتي مناسبي برخوردار 

. اين شاخص از تقسيم سرمايه پايه بر كندها را بازپرداخت تواند در صورت بروز مشكل، بدهياست و مي

مقدار اين بايد آيد. براساس مقررات بانک مركزي دست ميي موزون شده بر حسب ريسک بههادارايي

 باشد. 8شاخص حداقل 
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 دهد. باهاي مختلف را در سه سال اخير نشان مينمودار زير روند نسبت كفايت سرمايه در بانک

هاي تخصصي و خصوصي كاهش يافته هاي دولتي افزايش و در بانکتوجه به نمودار ذيل نسبت در بانک

 است. 

 

 ها. نسبت كفايت سرمايه بانک64 نمودار

 
 .هااطالعات بانکو  همان مأخذ:

 

 ها و تسهيالتسود حقيقي سپرده. 2-2-4

منهاي تورم( به عنوان متغيري تأثيرگذار در فرآيندهاي اقتصادي به  مينرخ سود حقيقي )نرخ سود اس

كننده رفتارهاي اقتصادي آيد. در بررسي مسائل اقتصادي همواره متغيرهاي حقيقي تعيينحساب مي

ست. كننده اگمراهميي اسهانرخپرداختن به  براي سنجش وضعيت نظام بانكيدليل . به همين هستند

كار عنوان شاخصي براي ارزيابي سالمت سيستم بانكداري بهها و تسهيالت بههرو سود حقيقي سپردازاين

شود كه نرخ سود حقيقي منفي تسهيالت حاكي از ايجاد رانت در اخذ تسهيالت و سود حقيقي گرفته مي

 شود. ها و هدايت آنها به سمت بازارهاي غيرمولد ميمالي از بانک ها سبب خروج منابعمنفي در سپرده
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دولتی تخصصی خصوصی



 

 

 نرخ سود حقيقي سپرده و تسهيالت .60نمودار 

 
 هاي بانک مركزي.محاسبات تحقيق با استفاده از داده مأخذ:

 

 هاسالشود وضعيت اين شاخص بجز چند سال در بقيه طور كه در نمودار باال مشاهده ميهمان

نرخ سود حقيقي منفي بوده است. مهمترين دليل آن تعيين دستوري نرخ سود توسط  نامطلوب و مقدار

 شوراي پول و اعتبار است. اين وضعيت با شرايط اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد.

 اختالف نرخ سود سپرده و تسهيالت. 9-2-4

هاست تفاوت بين ميزان سود دريافتي يي در بانکآيي و يا عدم كارآيي كه بيانگر كارهاشاخصيكي از 

هاي بانكي است كه در اصطالح به حاشيه سود بانكي بابت تسهيالت اعطايي و سود پرداختي به سپرده

ي اما مقادير منف ،يابديي بانک افزايش ميآشود. هر چقدر مقدار اين شاخص كمتر باشد كارشناخته مي

 شود.ها ميآن منجر به ورشكستگي بانک

 1385تا  1373ي هاسالشود روند نزولي اين شاخص در طول طور كه در نمودار مالحظه ميهمان

داشتن نرخ سود تسهيالت به به بعد با پايين نگه 1385اما از سال  ،دهنده عملكرد مثبت آن استنشان

د. در انگرفتهدهي قرار ها در وضعيت زيانهاي توليد مقدار اين نرخ منفي شده و بانکبهانه كاهش هزينه

بانكي  يي سيستمآدهنده كاربه حداقل برسد كه نشانبايد وضعيت مطلوب اقتصاد مقاومتي اين فاصله 

 است. 
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 اختالف نرخ سود حقيقي سپرده و تسهيالت )حاشيه سود بانكي( .61نمودار 

 
 مأخذ: همان.

 

شگا    . 9-4 صاد ملي و پي سخگويي به نيازهاي اقت ص  در تقويت بخش واقعيميپا اد اقت

 ي ناسالم نظام بانكي(هادارايي)

شبكه بانكي پس از       .6-9-4 شبكه بانكي به كل مطالبات  سبت مطالبات غيرجاري در كل  ن

 كسر مطالبات استمهال شده

ه المللي بيشتر بوده است كجاري به كل تسهيالت در ايران همواره از هنجارهاي بينغيرنسبت مطالبات 

گري مالي در ايران است. افزايش مطالبات فرآيند تخصيص اعتبار و واسطه ييآنشانه آشكاري از ناكار

ه ي توليدي كه نياز بهافعاليتشود كه در نتيجه آن ها ميغيرجاري سبب كاهش توان اعتباردهي بانک

كند ازسوي ديگر زيان ناشي از مطالبات تخصيص منابع مالي از اين طريق را دارند دچار مشكل مي

 دهد.ها را كاهش و احتمال مواجهه با بحران خشكي اعتبار را افزايش ميرمايه پايه بانکغيرجاري، س
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 جاري به كل مطالبات بانكيغير. نسبت مطالبات 67نمودار 

 
 بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران. مأخذ:

 

كه در نمودار باال شاهد آن هستيم بيانگر جهت نامطلوب اين شاخص ميانه مداويروند صعودي سال

رسيده است. البته  1388درصد در سال  3/18درصد به  1در اقتصاد مقاومتي است كه در دهه اخير از 

 . ستبهبود يافته است، گرچه مقدار آن همچنان باال ميي اخير كهاسالاين شاخص در 

برابر شده است.  15، 1391تا  1383مطالبات غيرجاري از سال هاي آماري، ميزان براساس گزارش

هزار ميليارد  1/2، 1383جاري در سال غيرآمارهاي منتشره بانک مركزي رقم كل مطالبات  براساس

بندي اعتبار، ضعف هزار ميليارد تومان رسيده است. فقدان نظام رتبه 12به  1391تومان بوده كه در سال 

هاي نظارتي ذيربط از مهمترين ها و عدم نظارت صحيح بانک مركزي و دستگاهدر نظام فناوري بانک

 اند. وجود آمدن چنين وضعيتي نقش داشتهعواملي هستند كه در به

سبت مانده خالص  . 2-9-4 شبكه       هاداراييميانگين ن سهام در  صاحبان  ي ثابت به حقوق 

 بانكي

كه شامل اموال غيرمنقول )زمين و  ستي ثابت آنهاهاداراييها ي بانکهادارايييكي از مهمترين اقالم 

 . كاركرد واسطه وجوهشودميآالت، تجهيزات، وسايل نقليه و اثاثيه( ساختمان و...( و اموال منقول )ماشين

داران تأمين كنند و ي ثابت را صرفاً از محل منابع سهامهاداراييها كند بانکها ايجاب ميبودن بانک

ي منتخب روند كاهشي مطلوبي هاسال. اين شاخص در نكنندگذاران را در اين فرآيند دخيل ردهمنابع سپ

 را طي كرده است.
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 ي ثابت به حقوق صاحبان سهامهادارايينسبت . 61 نمودار

 .مؤسسه عالي بانكداري ايران ،گزارش عملكرد نظام بانكي مأخذ:

 

به اشــخاص مرتبط )ذينفع واحد( به ميانگين نســبت مجموع تســهيالت و تعهدات . 9-9-4

 هاسرمايه بانک

ي شبكه بانكي از جنس هاداراييدرصد  73دهد، همواره كمتر از بررسي ترازنامه شبكه بانكي نشان مي

 شود. نمودار زير نشانهاي تخصصي كمتر هم ميتسهيالت بوده است، نسبتي كه با خارج كردن بانک

هاي تخصصي و غيرتخصصي بيشتر شده است، اين موضوع ي بانکدهدهد با گذر زمان فاصله واممي

 ها ودار و همچنين تأمين مالي گروههاي تخصصي افزايش ثروت سهامبانکناشي از اين است كه هدف 

ها براي دهد انگيزه بانکتوليدكنندگان خاص است. نزولي بودن نسبت تسهيالت در دوره ركود نشان مي

كاهش يافته است. اين نكته با توجه به افزايش نسبت مطالبات غيرجاري در دوره دهي در اين دوران وام

رو شاخص هاست. ازايندهي بانکدهنده اثر كاهنده مطالبات غيرجاري بر توان و تمايل وامركود نشان

 دهد.مزبور جهت منفي و نامطلوبي را نشان مي
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نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام



 

 

 )درصد(  هاي بانكي ه. سهم تسهيالت از دارايي در كل شبكه و گرو63 نمودار

 
 1هاي بانک مركزي.داده مأخذ:

 شدههاي مبادلههاي برگشتي به كل چکنسبت تعداد چک. 4-9-4

 1393روند صعودي يافته است. البته از سال  1381شود، اين نسبت از سال همان طور كه مشاهده مي

هاي برگشتي از ابتداي دهد حجم چکاين شاخص بهبود يافته است. اما بررسي اين شاخص نشان مي

 ماهان آذرميليون برگ تا پاي 5/1با روندي افزايشي در هر ماه نسبت به ماه قبل به بيش از  1393سال 

 .رسيده است

ميليارد  833هزار و  19بيش از  1393 ماهبنابر آمار بانک مركزي در بازه زماني بين فروردين تا آذر

ماهه سال گذشته است. در  9درصدي نسبت به  1/35تومان برگشت خورده كه اين رقم بيانگر رشد 

 .درصدي همراه است 1/23ها نيز با رشد بيش از برگي اين چک 5/1عين حال كه تعداد 

شود، در سال گذشته مشاهده مي 1393رو روند كاهشي مشاهده شده در نمودار كه از سال ازاين

 دهد.رشد يافته است كه روند نامطلوب اين شاخص در چارچوب اقتصاد مقاومتي را نشان مي

 

 

 

 

                                                 
،  بانكيها، پژوهشــكده پولي و  هاي مســموم بانک غيرجاري يا دارايي مطالبات ،. محاســبات تحقيق فرهاد نيلي و امينه محمود زاده 1

1393. 
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 )درصد(  هاي مبادله شده هاي برگشتي به كل چک. نسبت تعداد چک22نمودار 

 ، ايران.بانک مركزي جمهوري اسالمي مأخذ:

 

نظام پولي و مالي كشور در حال حاضر يكي از اركان اقتصاد كشور است كه متأسفانه نتوانسته  

سازي اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ايران كه هم ريشه در عوامل سهم مناسبي در مقاوم

موانع جدي براي توليد است. سيستم بانكي كشور طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد يكي از 

 كه طوريبهالوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است نيز از عدم شفافيت كافي و مشكوک

هاي كالن زيرساختي كه براي تسريع رشد اقتصادي و عبور از شرايط تأمين مالي بسياري از پروژه

رسد در راستاي اقتصاد نظر مياست. لذا به ممكن شدهغيرضروري است تقريباً  ميسخت تحري

ي الزم جهت توسعه ساير هازيرساختعالوه بر اجراي طرح تحول نظام بانكي نهادها و بايد مقاومتي 

 تأمين مالي نير در اقتصاد كشور ايجاد شود.  يهاروش

 

 صادرات، مناطق آزاد، ديپلماسي اقتصادي. 0

 صادرات كاالها و خدماتهدفمند از  جانبهحمايت همه. 6-0

 معدني به كل صادرات غيرو  غيرنفتينسبت صادرات . 6-6-0

ي كلي اقتصاد مقاومتي، نسبت صادرات غيرنفتي و غيرمعدني هاسياستجهت نيل به  هاشاخصيكي از 

به آن اشاره شده است. در نمودار زير عملكرد  هاسياستاين  «13»به كل صادرات است كه در بند 

 را 1392تا  1383ي هاسالصادرات غيرنفتي و غيرمعدني )بخش صنعت، كشاورزي و پتروشيمي( در 

 ميادامه داشته كه دليل عمده آن توسعه بخش پتروشي 1393دهد روند افزايشي آن تا سال نشان مي
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ميليارد دالر بوده است. بخش كشاورزي  15، 1393ل صادرات اين بخش در سا طوري كهبهبوده است. 

ميليارد دالر سهم صادرات اين بخش بوده است. همچنين  3طور متوسط تقريباً روند يكنواختي داشته و به

دليل  به 1392و  1391ي هاسالميليارد دالر صادرات داشته است. در  7/8بخش صنعت به طور متوسط 

شدت افزايش يافت كه فرصت مناسبي براي صادركنندگان فراهم شد تا با  ي بانكي، نرخ ارز بههاتحريم

ر اي اكثاي و سرمايههاي واسطهكه نهاده اما از آنجا ،افزايش توليد به صادرات غيرنفتي رونق بخشند

جر بلكه عكس آن رخ داد و من ،محصوالت توليدي كشور وابسته به واردات بود نه تنها اين اتفاق نيافتاد

 ه كاهش ميزان صادرات غيرنفتي شد. ب

 

 نسبت صادرات غيرنفتي و غيرمعدني به كل صادرات .26 نمودار

 
 ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت. 8لكرد همان و عم خذ:آم

 

هاي پولي دو يا چندجانبه به حجم مبادالت پيمان برمبتنيحجم مبادالت تهاتري يا . 2-6-0

كشور

وجود آورده است و در آينده نيز مسير صادرات و واردات مشكالت جدي به يكي از موانع فعلي كه در

ه هاي غلبوجود خواهد آورد وابستگي تجارت كشور به ارزهاي دالر و يورو است، يكي از راهمشكالتي را به

به  ي اقتصاد مقاومتي نيزهاسياستبر اين مشكل جايگزيني آن با سازوكارهاي تهاتري است كه در متن 

رين تو با دوام راهكارهاي مختلفي وجود دارد اما مؤثرترين آن اشاره شده است، براي انجام تهاتر مكانيسم

جانبه است كه مورد توجه تعداد قابل توجهي از كشورهاي دنيا نيز قرار گرفته آن پيمان پولي دو يا چند

 .است

شود كاركرد مهم رز ملي استفاده ميهاي پولي به جاي استفاده از يک ارز جهاني، از دو ادر پيمان

پيمان پولي  12تاكنون بيش از است ي مالي و تحريم هابحراناستفاده براي ذخيره ارزي در زمان  آن،

 پيمان پولي دوجانبه قرار دارد. 29دوجانبه بين كشورها امضا شده است كه در رأس آنها كشور چين با 
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 توان اظهار نظر كرد. دليل محرمانه بودن آمار مربوطه نميدر خصوص ميزان مبادالت تهاتري كشور به

 درجه تمركز كاالهاي صادراتي. 9-6-0

رفته براي وضعيت روابط تجاري ميان كشورها، شاخص درجه تمركز كاالهاي  كاربهي هاشاخصيكي از 

شود به ميصادراتي است. اين شاخص كه از آن در محاسبه تنوع صادراتي و وارداتي كشورها استفاده 

𝑯𝒊        صورت است:اين  =
∑ (𝒉𝒊𝒌−𝒉𝒏𝒌)
𝒏
𝒌=𝟏

𝟐
 

در كل صادرات جهاني  kسهم كاالي ℎ𝑛𝑘 و iدر كل صادرات كشور kسهم كاالي ℎ𝑖𝑘كه در آن 

تر باشد، نشانگر تنوع كاالهاي صادراتي و هر چه به تر و به عدد صفر نزديکاست. هرچه شاخص كوچک

دهد. در نمودار زير مقادير اين كشور را تنها به صدور يک كاال نشان مي تر باشد وابستگييک نزديک

تا  7/3رود مقدار اين شاخص طي كل دوره به بين طور كه انتظار ميشاخص نشان داده شده است همان

 وضعيت اين شاخص بهبود ميي اخير با توسعه صادرات غيرنفتي كهاسالالبته در  ،در نوسان است 8/3

 پيدا كرده است. 

 

 . درجه تمركز صادراتي22 نمودار

 
 .(ايران هاي گمرگ جمهوري اسالميهاي گزارش )با استفاده از دادهيافته مأخذ:

 

 رابطه مبادله تجاري غيرنفتي. 4-6-0

توان در نحوه رفتار مبادله آن با جهان خارج پذيري بخش خارجي هر اقتصاد را ميتغيير ميزان رقابت

. روش شناخته شده براي سنجش رابطه مبادله، محاسبه نسبت قيمت واحد كاالهاي كردمشاهده 

دهنده اين است كه اقتصاد از مجموع صادارتي به قيمت واحد كاالهاي وارداتي است. نتيجه محاسبه نشان

اين شاخص ارزش هر تن وارادت و صادرات كشور را  .كااليي خود تا چه اندازه منتفع شده استمبادالت 

 .شودمي تلقيكند، افزايش آن به معناي افزايش كيفيت محصوالت صادراتي است كه مطلوب ميمقايسه 
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 )نسبت واحد صادرات به واحد واردات( غيرنفتي. رابطه مبادله بازرگاني 29نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ايران.ميبانک مركزي جمهوري اسال مأخذ:

 

دنبال افزايش قيمت هب 1388تا  1385ي هاسالشود كه در دوره با توجه به نمودار باال مشاهده مي

كاهش يافته  1392و  1391ي هاسالاما پس از آن طي  ،نفت اين شاخص روند صعودي داشته است

دهد كه بخش عمده صادرات ايران نشان مي رسيده است. بررسي اين شاخص 21/3است و به حدود 

مواد خام( و ضرورت ايجاد زنجيره ارزش در صنايع مختلف  با قيمت واحد پايين است )عمدتاً ييكاالها

 رسد. نظر ميور جهت بهبود اين رابطه ضروري بهكش

 ارزش ترانزيت انجام شده از مسير كشور . 0-6-0

تيک و يواسطه موقعيت ژئوپلاقتصاد ايران است كه بههاي مغفول در نقل يكي از ظرفيتوحمل

تواند نقش بارزي در ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي و همچنين مقابله با ژئواستراتژيک كشور، مي

هاي اروپا و آسيا از گذشته محل ي تجاري داشته باشد. زيرا، ايران به عنوان محل تالقي قارههاتحريم

ي تواند نقش مؤثري در توسعه اقتصاددر حال حاضر نيز استفاده از اين ظرفيت مي انتقال كاال بوده است و

وه بر سوآ  نفت و اتصال مثال، مسيرهاي ترانزيتي شمال به جنوب ايران عالبراي كشور داشته باشد. 

درصدي در  13تواند موجب كاهش هاي آزاد دسترسي ندارند، ميآسياي مركزي كه به آب كشورهاي

نقل دريايي شوند. وحمل كاال نسبت به حمل درصدي در هزينه 33روز( و  22تا  17زمان حمل )بين 

 11333كند. كشور عبور مي 32هزار كيلومتر است كه از  113هاي آسيايي بالغ بر طول شبكه بزرگراه

جنوب  -بيشتر ترانزيت كاال از كريدور شمال 1.درصد( در ايران قرار دارد 8كيلومتر از اين شبكه )حدود 

ي مناسب در تخليه بارگيري و بندر هازيرساختدليل دارا بودن امكانات و هگيرد بندرعباس بصورت مي

رق ش -ل نقش كريدور غربمهم شهيد رجايي بيشترين سهم در ترانزيت كاال را در اختيار دارد در مقاب

                                                 
 .ونقل كشور،سايت اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهانجنوب در اقتصاد حمل-. نقش كريدور شمال1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

تواند تركيه در مرز غربي كشورمان، مي در ترانزيت كاال بسيار كمرنگ است كه با توجه به وجود كشور

مسير مناسبي به شرق اروپا باشد و همچنين وجود كشورهاي افغانستان و عراق كه به شدت نيازمند 

 ايفا كند. ميغرب نقش مه -قتواند در فعال كردن پتانسيل كريدور شرورود كاال هستند مي

 

 از صادرات غيرنفتي . سهم ترانزيت كاال24نمودار 

 
 .ايران ميگمرک جمهوري اسال مأخذ:

 

ي بوده نوسان غيرنفتيشود كه نسبت ميزان ترانزيت كاال به صادرات با توجه به نمودار مشاهده مي

ي اخير رو هاسالدر  گرچه ميزان كل ترانزيت كاال .ي اخير روند نزولي طي كرده استهاسالو حتي در 

اما متناسب با رشد صادرات غيرنفتي نبوده برهمين اساس اين نسبت در اين  ،به افزايش بوده است

سازي بنابراين جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي و مقاوم .ي اخير وضعيت مناسبي نداشته استهاسال

ريزي نامهبايد برمحصولي، حالت تک هاي بيروني و خارج ساختن اقتصاد ازبيشتر اقتصاد در مقابل تكانه

ش الذكر بهبود يابد. به صورتي كه بخاي در بخش ترانزيت كاال صورت گيرد تا مقدار شاخص فوقگسترده

 نفت براي كشور درآمدزايي داشته باشد.تراز  ترانزيت كاال بتواند هم

 

 ويژه اقتصادي كشور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و. 2-0

 نسبت صادرات به واردات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. 6-2-0

به حدود  1383در سال  35/3نمودار زير نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود 

سال گذشته واردات تقريباً همواره با شيب  13عبارت ديگر در كاهش يافته است. به 1391در سال  37/3

رشد چنداني نداشته است و  هاسالصادرات از مناطق آزاد در طي اين  ولي ،زيادي افزايشي بوده است

 اند.لذا مناطق آزاد كشور عمالً در توسعه صادرات موفق نبوده
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درصد



 

 

 نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه به واردات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي .02 نمودار

 
 .جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرک ايرانحوزه مشاور رئيس مأخذ:

 

 1توان گفت كه تقريباً ميزان واردات با مقايسه ارقام صادرات و واردات در مناطق آزاد و ويژه مي

زي ريبرنامه بايدبرابر صادرات بوده است. بديهي است كه در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي 

الذكر افزايش يابد و مناطق آزاد به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نحوي باشد كه مقدار شاخص فوق

 گذرگاهي براي صادرات كاال و خدمات تبديل شوند.

 نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي. 2-2-0

صادرات از مناطق     سبت  صادرات غيرنفتي نمايش داده     در نمودار زير ن صادي به مجموع  آزاد و ويژه اقت

شده است. هر چقدر مقدار اين شاخص كمتر باشد سهم صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اندک         

 15به كمتر از  1381درصد در سال    53 ازشود مقدار اين شاخص   طور كه مالحظه ميبوده است همان 

سال     صد در  شان    كاهش يافته 1391در ست كه ن صادرات در مناطق آزاد  ا ست دهنده عدم توجه به   ا

ستاي  بايد رو ايناز ست  در را صاد مقاومتي در  هاسيا ست  ي اقت صادرات در مناطق آزاد    هاسيا سعه  ي تو

 .  تجديد نظر جدي كرد
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 . نسبت صادرات از مناطق آزاد به مجموع صادرات غيرنفتي21نمودار

 
 مأخذ: همان.

 

 نييمزمن بوده است: پا يماريک بيدچار  يان متماديسال يز طيصادرات كشور نبخش  

است ممكن نبوده است مگر با ين سينرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ ا يداشتن دستورنگه

 رونق بازارغير از  يااست ثمرهين سيم حاصل از فروش نفت. اتخاذ ايبه منابع عظ يدسترس

 يورود كاالها هاسال يط طوري كهبهواردات و ركود بازار صادرات كشور نداشته است 

 يليرا به تعط يديتول يهاو كارخانه يهاكارگاه يموارد مرغوب خارج ينامرغوب و در برخ

)مانند اخذ تعرفه( بدون شک بر  يتيحما يهاسياستت نرخ ارز بدون ياست تثبيكشاند. س

ارز  نرخ يو نفت يبانك يهاتحريمبوده است. پس از  ياقتصاد مقاومت يهاسياستخالف اهداف 

 كه مدت و بلندمدت مناسب خواهد بودانيرونق صادرات در م يحدود سه برابر شد كه برا

است نادرست يداً سم مجديدر صورت رفع تحر هادولتالبته تداوم آن مشروط به آن است كه 

نرخ ارز  ونكنند دنبال  ـ به بهانه كنترل تورمـ را  يصورت دستورهداشتن نرخ ارز بن نگهييپا

 ل شود.يانه حداقل با نرخ تورم كشور تعديسال

 

 انرژي حوزه و گاز نفت،. 1

 ي كلي(هاسياست« 61»)بند در  ينفت يبودجه به درآمدها يقطع وابستگ. 6-1

 از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز يتوسعه ملسهم صندوق ـ 

درصد از منابع حاصل  23حداقل معادل انه ي، سال1393قانون برنامه پنجم، از سال  (81)براساس ماده 
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درصد  23حداقل و برنامه  يدر طهاي نفتي( خام و ميعانات گازي، گاز و فرآوردهاز صادرات نفت )نفت

ش يافزا درصد 3هر سال به ميزان  ز گردد ويد به حساب صندوق واريبااقالم ن ياارزش صادرات تهاتري 

ن بودجه يمحاسبه شده است. طبق قوان 1391 يال 1393 يهاسال ين نسبت براير ايابد. در جدول زي

 23معادل  1393از صادرات نفت و گاز در سال  يناش ياز درآمدها ي، سهم صندوق توسعه مليسنوات

درصد  2درصد مذكور  3عالوه بر  1393درصد به آن اضافه شده است. در سال  3انه يدرصد بوده و سال

لحاظ شده است. در قانون  1391دانه سال ين صندوق به منظور پرداخت عيبابت بازپرداخت برداشت از ا

مت نفت يد قيل كاهش شديدلبودجه به يه دولت با كسرهل اجتناب از مواجيدلبه 1391سال بودجه 

 افته است.يل يدرصد تقل 23به  ، سهم مذكور مجدداًيجهان يبازارهادر 

 

 رياخ يهاسالاز صادرات نفت و گاز در  يناش ياز درآمدها ي. سهم مصوب صندوق توسعه مل27 نمودار

 
 .مختلف يهاسالن بودجه يقوان مأخذ:

 

 (ي كليهاسياست« 69»)بند درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز  يريپذضربه كاهش. 2-1

و فروش بورسي نفت به  ي، صادرات تهاتريدولتغيرنسبت مجموع صادرات بخش  .6-2-1

مجموع صادرات نفت 

كه كل فروش نفت  ين معنيصفر است، به ا يدولتغيردر حال حاضر مقدار فروش نفت توسط بخش 

ر )به دنبال ياخ يهاسال يرد. طيگياز دولت( انجام م يندگينفت )به نما يكشور توسط شركت مل

وجود داشته و بخش  يران( بحث فروش نفت توسط بخش خصوصيه ايعل ينفت يهاتحريم يبرقرار

ار محدود ين بازه كوتاه بسيدر ا يكار گرفته شد. البته نقش بخش خصوصفروش نفت به يبرا يخصوص

 به فروشز آنچه راجعيخاص صورت گرفته است. در عمل ن ينهادهاا يک اشخاص و يتوسط  بوده و عمدتاً

20%
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ن ين مشكل در ايرتاست نبود. مهمين سيجز شكست ا يزيحاصل شد چ ينفت توسط بخش خصوص

وسط ت ينفت ينه فروش نفت و حصول درآمدهايدر زم يكاف يهانينان و تضمياطمنبود ر عبارت از يمس

  1.بوده است ينفت از بخش خصوص يشركت مل

 فروش نفت در بورسـ 

س يفاز نخست تأس 1381ماه صفر است. اواخر بهمن كاال بورسدر حال حاضر مقدار فروش نفت در 

اما از آن زمان تا  ،ران آغاز شديا يدر بورس كاال مييو پتروش ينفت يهابورس نفت با مبادالت فرآورده

در  ق افتاد.يس بورس نفت بود به تعويتأس يعرضه نفت خام در بورس كه بهانه اصل 1393ماه ريت 22

ل يدلز بهين يعرضه بعد 9ها و ن محمولهياما ا ،ن بار نفت خام در بورس عرضه شديخ مذكور نخستيتار

دار و فروشنده هرگز فروخته نشد. در همان دوران بود كه خبر شكست طرح بورس يمت خرياختالف ق

د ن شكاف و اختالف باعث شين رفت. ايز از بينفت نبا عدم عرضه نفت خام، بورس  ، زيرانفت منتشر شد

در  يمتگذاريران به مرجع قيل شدن ايس بورس نفت و تبديكه تأس يرانينه دولتمردان ايريد يآرزو

 منطقه بود، محقق نشود.

 نفت يصادرات تهاترـ 

 اظهار نظر توانيمل محرمانه بودن آمار مربوطه نيدلكشور به يق مبادالت تهاتريزان دقيدر خصوص م

از  يگفت بخش قابل توجه توانيم (Katzman, 2012)همچون  ييهاكرد. اما با توجه به گزارش

 گريافت طال و ديو در قبال در يصورت تهاترن بهيهمچون هند و چ ييران به كشورهايصادرات نفت ا

ک يز نفت ا يتهاترن است كه هرچند فروش ينه اين زميكاالها صورت گرفته است. نكته قابل توجه در ا

ز ، اما اشودمدت صل از صادرات نفت و گاز در كوتاهدرآمد حا يريپذد منجر به كاهش ضربهتوانيممنظر 

ر سه با پول نقد كشور را ديت كاال در مقايبه بازار و عدم مطلوب يل عدم عرضه ارز كافيدلگر بهيد يسو

 نيسازد. لذا مطلوب بودن ايمواجه م يتوجهقابل  يهاتيمربوطه با مشكالت و محدود يازهاين نيتأم

 ز است.يبرانگتأمل ياقتصاد مقاومت يهاسياستن شده در ييشاخص از منظر تحقق اهداف تع

 

                                                 
صور معظمي )معاون برنامه . 1 شتن        البته همچنان بنابر گفته من صورت دا صي در  صو ريزي و امور هيدروكربوري وزارت نفت( بخش خ

وش نفت فعاليت كند. ارائه ضمانتنامه معتبر براي انجام اين كار، داشتن تجربه كافي در   تواند به روش متعارف در زمينه فرشرايطي مي 

عرصــه فروش نفت و يافتن بازارهاي جديد از جمله شــرايطي هســتند كه بخش خصــوصــي براي فعاليت در عرصــه فروش نفت بايد    

نابراين صادركنندگان بخش خصوصي نبايد وارد     برخوردار باشد. در مورد شرط سوم، چون بازارهاي هدف نفت ايران مشخص هستند ب     

 دنبال دستيابي به بازارهاي جديد باشند.هاين بازارها شده و آن را تخريب كنند، بلكه بايد ب



 

 

« 60»)بند  بخشي به سبد صادراتي انرژي به منظور كاهش سهم نفت خامتنوع. 9-1

 (ي كليهاسياست

 و يشيصادرات نفت، گاز، محصوالت پاالنسبت ارزش صادرات نفت به مجموع ارزش . 6-9-1

 و برق مييپتروش

، محصوالت يعي، گاز طبينفت يهاسهم ارزش صادرات نفت خام از مجموع ارزش صادرات نفت، فرآورده

ن نسبت همراه با نوسان يگذشته ا يهاسال ي. ط1ش داده شده استير نمايو برق در نمودار ز مييپتروش

افته يكاهش  1392درصد در سال  59به  1385درصد در سال  82بوده است و از  يروند نزول يدارا

رات شتر به صاديو توجه ب يفروشنشان از كاهش خام دواركننده بوده و اجماالًين نسبت امياست. كاهش ا

 ياهشن است كه روند كينه اين زمينكته قابل توجه در ااما  ،و برق( دارد ميي)محصوالت پتروش ينفتغير

شور ك يگر اقالم موجود در سبد انرژيو د ينفت يهاد صادرات فرآوردهيش شديل افزايدلن شاخص، بهيا

و به  يو بانك يد نفتيشد يهاتحريمبه بعد  1393آن به خصوص از سال  يل اصليبلكه دل ،نبوده است

بوده است. لذا با توجه به امكان رفع  يان خارجيمشتر ينفت خام از سو يداريدنبال آن عدم خر

خام ه نفتيرويبه صادرات ب م آن وجود دارد كه كشور مجدداًينده نه چندان دور، بيمذكور در آ يهاتحريم

 . شودف ين شاخص تضعيت ايم بازگردد و مجدد وضعيقبل از تحر يهاسالهمانند روند 

م مقام معظ يابالغ يهاسياستد مسئوالن وزارت نفت با سرلوحه قراردادن شويه ميتوص داًيلذا اك

 ر، بعد از رفعياخ يهاسالات به دست آمده در يو با استفاده از تجرب يدر خصوص اقتصاد مقاومت يرهبر

 يبه سبد صادرات يبخشت خود را در تنوعيقبل را مرتكب نشده و اولو يهاسالاشتباه  مجدداً هاتحريم

 .قرار دهند ميينفت و پتروش يدستنييپا يهابخشكشور در  يصادرات يهاتيظرفش يو افزا يرژان

                                                 
. الزم به ذكر است آمار مربوط به ارزش صادرات نفت خام و گاز طبيعي از وزارت نفت و آمار مربوط به صادرات نفتي )مجموع ارزش     1

ست.      خام، مايعات و ميعانات گازي، فرآورده صادرات نفت  شده ا صادي بانک مركزي دريافت  هاي نفتي و گاز طبيعي( از نماگرهاي اقت

هاي مختلف گردآوري شده است.    آمار مربوط به صادرات پتروشيمي و صادرات برق نيز از ترازنامه هيدروكربوري و ترازنامه انرژي سال    

 هاي مختلف برآورد شده است.درات برق معادل با قيمت منطقه در سالارزش برق صادراتي با فرض قيمت صا
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 ي. سهم ارزش صادرات نفت خام به مجموع ارزش صادرات انرژ21 نمودار

 
 .سبحان يه مطالعات انرژمؤسسمختلف و  يهاسال يو انرژ يدروكربوريه يها، ترازنامهيوزارت نفت، بانک مركز خذ:آم

 

 هيک سال پايو برق نسبت به  يشيو پاالمييارزش مجموع صادرات گاز، پتروش. 2-9-1

 يهاسالو برق در  ينفت يها، فرآوردهيمي، پتروشيعير ارزش مجموع صادرات گاز طبيدر نمودار ز

اما در  ،همراه با نوسان بوده 1392 يال 1385 يهاسالدر ن شاخص يش داده شده است. ايگذشته نما

به  1385ارد دالر در سال يليم 1/11زان آن يكه م يابوده است. به گونه يروند صعود يمجموع دارا

درصد  11انه يرشد متوسط سالدهنده ش داشته است كه نشانيافزا 1392ارد دالر در سال يليم 9/31

 . است

 

 و برق  يشي، پااليمي. ارزش مجموع صادرات گاز، پتروش23 نمودار

 )ميليارد دالر(      گذشته يهاسالدر 

 
 .همان مأخذ:

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

1385 1381 1387 1388 1389 1393 1391 1392

صادرات انرژي به غير از نفت 11 51 28 93 13 77 33 18 39 13 15 27 31 87 31 89

كل صادرات 71 19 97 17 131 29 88 33 112 79 115 81 97 27 93 32

نسبت 
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مجموع و  سهم صادرات نفت در صادرات انرژي سه بهتر روند حركت دو شاخصيبه منظور مقا

 اند.م شدهيگر ترسيكدين دو شاخص در كنار ير ايدر نمودار ز صادرات انرژي بجز نفت،

 

و شاخص مجموع ارزش  ينسبت صادرات نفت به صادرات انرژ سه روند شاخصي. مقا92 نمودار

  از نفت غيربه  يصادرات انرژ

 
 آمارهاي وزارت نفت و محاسبات تحقيق. خذ:آم

 

 يدر صورت صادرات نفت به صادرات انرژيطور كه در قسمت قبل اشاره شد كاهش شاخص همان

، يمي)گاز، پتروش يها و محصوالت بخش انرژر حامليمطلوب خواهد بود كه همزمان مجموع صادرات سا

ن يه روند اسي. با مقااين دو شاخص مكمل يكديگرندگر يعبارت دش روبرو باشد. بهيفرآورده و برق( با افزا

ن دو شاخص رخ نداده است و يدر ا يروند مطلوب 1387سال  م كهيابييدو شاخص در نمودار فوق درم

از غيربه  ين سال صادرات انرژيگر در ايعبارت داند. بهر جهت نامطلوب حركت كردههر دو شاخص د

افته يش يدر بخش انرژي به شدت افزا يافته است و سهم نفت در سبد صادراتينفت به شدت كاهش 

ز هرچند سهم ير نياخ يهاسالده است. در يدرصد( رس 92) يرساست و به اوج خود در دوره مورد بر

 ز با كاهشين سبد نير اقالم اياما صادرات سا ،افته استيكاهش  يصادرات يصادرات نفت از سبد انرژ

ارد دالر در يليم 9/31ارد دالر به يليم 3/15از  1393زان آن در سال يكه م ياروبرو شده است. به گونه

ل يان شد دليطور كه بمانده است. لذا همان يز ثابت باقين 1392افته در سال يكاهش  1391سال 

بلكه  ،ن سبد دانستيگر اقالم موجود در ايش ديافزا توانيمرا ن يانرژ يكاهش سهم نفت از سبد صادرات

 انتويمر بوده است. در دوره مذكور تنها ياخ يهاسالخام در آن كاهش باالجبار صادرات نفت يل اصليدل

كرده باشند، يرا ط ين دو شاخص همزمان روند مطلوبيكه ا يعنوان مقاطعرا به 1389و 1381 يهاسال

 نام برد.
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 نسبت صادرات نفت به صادرات انرژي  مجموع ارزش صادرات انرژي بجز نفت                
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 (ي كليهاسياست« 64»)بند  ن مشترک(ياديت ميد )اولويتول تيتوسعه ظرف. 4-1

ب در يرق ين مشترک به مجموع برداشت كشورهاياديران از مينسبت مجموع برداشت ا .6-4-1

 نيادين ميا

و  تيه از جمله قطر، عراق، عربستان، كويهمسا يبا كشورها ين نفت مشترک متعددياديم يران دارايا

 اند. ر مشخص شدهيران در جدول زيا يو گاز ين مشترک نفتياديامارات است. م

 

 ن مشترک نفت وگاز كشورياديمشخصات م .2 جدول

 يگازن ياديم ين نفتياديم

 عراق

 آزادگان

 عربستان

 Aفرزاد 

 Bفرزاد  ادآوراني

 سلمان آذر

 چنگوله
 امارات

 سلمان

 مبارک هنگام عمان

 قطر
 يپارس جنوب قطر يپارس جنوب يه نفتيال

 رشادت
 تركمنستان

 يگنبدل

 افشار سلمان امارات

 عربستان
 فروزان

 هنگام عمان
 ارياسفند

 .سبحان يانرژ سسه مطالعاتؤم مأخذ:

 

ميليارد بشكه است. با  13نفت درجاي ميادين مشترک نفتي در مجموع بيش از  3جدول  براساس

درصد  12ميليارد بشكه باشد سهم نفت ميادين مشترک  533احتساب اينكه نفت درجاي كشور حدود 

از كل نفت درجاي كشور خواهد بود. ازسوي ديگر با فرض اينكه كه ميانگين ضريب بازيافت ميادين 

توان گاه ميدرصد برابر باشد آن 25ي با ميانگين ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور يعني مشترک نفت

ميليارد بشكه نفت قابل استحصال در اين ميادين قرار دارد. البته با توجه به  15نتيجه گرفت حدود 

اجرت هاي آنها احتمال مهگزارش براساسهاي عربستاني و اماراتي و كاهش فشار ميدان برداشت طرف

 نفت از طرف ايراني به سمت كشور همسايه و كاهش ضريب بازيافت اين ميادين بسيار محتمل است.

 

 



 

 

 (بشكه ميليون)     مشترک نفتي ميادين وضعيت .9 جدول

 نام ميدان شرح
نام ميدان در 

 كشور همسايه

نفت درجاي 

 اوليه

ذخيره 

 اوليه

توليد 

 انباشتي

ذخيره 

باقيماند

 ه

ضريب بازيافت 

 )درصد(

ي
ياي
در

 

 28 3/283 8/138 1/922 3271 مرجان )عربستان( فروزان

 25 5/51 3 5/51 211 فاتح )امارات( نصرت

 32 159 1188 1117 5158 ابولبخوش )امارات( سلمان

 33 733 3 733 2133 لولو )عربستان( اسفنديار

 NA NA 3 NA 258 امارات فرزام

 ارش
دورا )كويت و 

 عربستان(
157 NA NA 3 NA 

 هنگام
بوخاي غربي 

 )عمان(
813 153 3 153 5/18 

 8 5/83 3/153 8/233 2857 الخليج )قطر( رشادت

صالح 

 شمالي
 NA NA NA 3 NA امارات

اليه نفتي 

پارس 

 جنوبي

 NA NA 3 NA 2159 گنبد شمالي )قطر(

 31 19 3 19 135 امارات مبارک

ي
شك
خ

 

 12 7/233 3/19 283 2292 ابوغريب )عراق( دهلران

 5/13 299 12 311 2921 فوقي )عراق( پايدار غرب

 28 1/21 175 1/191 192 خانه )عراق(نفت نفت شهر

 5/1 855 3 855 18133 نهرعمر )عراق( يادآوران

 3/1 1311 3 1311 33511 مجنون )عراق( آزادگان

 اروند
ابوغريب جنوبي 

 )عراق(
153 NA NA 3 NA 

 133 3 3 133 3/2 بدرا )عراق( آذر

     12217 مجموع

 (2313-2311كا )يآمر يالمللنينفت، گزارش آژانس ب يمختلف شركت مل يهاگزارش خذ:آم

 

شترک ن مياديگان كشور در ميد همسايزان توليق و كامل در خصوص ميبا توجه به نبود اطالعات دق

 يدان پارس جنوبياز م يد انباشتيران در توليزان سهم ايبه ارائه آمار موجود مربوط به منجا تنها يدر ا

 د.شويقطر( اكتفا م يدان گنبد شمالي)مشترک با م
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 6932تا سال  يدان پارس جنوبيران و قطر از ميا يد انباشتي. سهم تول96 نمودار

 
 

 يدان گازيگاز از م يد انباشتيبه كل تولران نسبت يا يد انباشتيسهم تول دهندهنشاننمودار فوق 

ما ا ،است يباً صعوديران تقريدر مورد ا غيرن متياست. هرچند روند مربوط به ا يمشترک پارس جنوب

  1ده است.يدرصد نرس 53ران به يگاه سهم اچيگذشته ه يهاسال يكماكان ط

 يباشتد انيران از كل توليسهم اباً ي(، تقريران از پارس جنوبيد گاز اي)سال شروع تول 1383در سال 

ن ين از ارايد ايش توليبعد با توجه به افز يهاسالن سهم در ياما ا ،برابر با صفر بوده است يپارس جنوب

ده يرس 1393درصد در سال  13به رقم  1381درصد در سال  1به خود گرفته و از  يشيدان روند افزايم

 يران روند كاهشيران بوده است سهم ايه ايعل هاتحريم كه همزمان با 1392و  1391 يهاسالاست. در 

ران يسهم ا 1392گفت تا سال  توانيمافته است. لذا يدرصد كاهش  31درصد و  38به خود گرفته و به 

درصد( به  11آن ) يدرصد بوده و مابق 31 يدان پارس جنوبيصورت گرفته از م يد انباشتياز كل تول

 .(1393سبحان،  يمطالعات انرژه مؤسسقطر تعلق گرفته است. )

 

 (ي كليهاسياست« 60»)بند  افزوده نفتارزش رهيزنج ليتكم. 0-1

 نفت ديتولت يظرف به يشيپاال تينسبت ظرف. 6-0-1

 يط يداخل يهاشگاهيعرضه شده به پاال يدير مشخص است سهم نفت توليطور كه در جدول زهمان

درصد بوده است. در دو سال  13( همواره در حدود 1392و  1391ر )يگذشته بجز دو سال اخ يهاسال

                                                 
ــده ايران و قطر از اين ميدان نيز به . 1 ــت حجم ذخير اثبات ش ــت كه با   25و  13ترتيب حدود الزم به ذكر اس تريليون متر مكعب اس

 تطابق دارد. سهم توليد انباشتي هر يک از اين كشورها تاكنون تقريباً

3% 1%
11% 23%

28% 33% 35% 31% 38% 39% 13% 38% 31%

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

سهم ايران سهم قطر



 

 

ش ين شاخص با افزايا يداخل يد صادرات نفت و رشد اندک تقاضايل كاهش شديدلز تنها بهيمذكور ن

در داخل  يشگاهيت پااليش ظرفيده است. لذا افزايدرصد رس 11 يال 12روبرو شده و به  يگريچشم

اد به اقتص يريپذبيو آس يفروشزان خاميثر مؤصورت مد بهتوانيمد يجد يهاشگاهيكشور و ساخت پاال

در  يشماريان بيمتقاض يخام دارابر خالف نفت ينفت يهافرآوردهزيرا  ،را كاهش دهد ينفت يهاتحريم

 دارد. ينييار پايبس يريپذميخام تحرا بوده و بر خالف نفتيدن سطح

 

 گذشته  يهاسالدر  يديكشور به نفت تول يهاشگاهينسبت خوراک پاال. 92 نمودار

 ون بشكه در سال(يلي)م

 
 .مختلف يهاسال، يدروكربوريترازنامه ه مأخذ:

 

 يشيسهم مازوت از سبد پاال. 2-0-1

كشور  ينفت يهاشگاهيدر پاال يعانات گازير درصد استحصال نفت كوره از خوراک نفت و ميطبق نمودار ز

ت يفيبهبود ك يهاطرح يدرصد بوده است. البته با اجرا 33 يگذشته همواره باال يهاسال يط

رود با ساخت يانتظار ماما  ،بوده است يم نزوليمال يبين شاخص با شيروند ا يداخل يهاشگاهيپاال

و اضافه نمودن  يعانات گازيج فارس با خوراک ميشگاه ستاره خليد همچون پااليجد يهاشگاهيپاال

ن فرآورده ي، سهم ايآت يهاسالكشور در  مييقد يهاشگاهيبه پاال يستيشرفته شكست كاتاليپ يواحدها

از  شيل بين و گازوئيتر همچون بنزمهمتر و با ارزش يهار فرآوردهيسه با ساينه چندان ارزشمند در مقا

 ابد.يش كاهش يپ
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 گذشته يهاسال. درصد استحصال نفت كوره در 99 نمودار

 
 

 (ي كليهاسياست« 60»)بند  گاز افزودهارزش رهيزنج ليتكم. 1-1

 يمينسبت به كل مصرف محصوالت پتروش مييواردات محصوالت پتروش .6-1-1

عبارت . بهتندهسد يتول يوستگيپ يدارا ييو نها ياني، ميبخش باالدست يعني مييپتروش ياصل يهابخش

عنوان به يانيو ستانده بخش م يانيعنوان نهاده بخش مبه ين، ستانده بخش باالدستييگر از باال به پايد

در داخل كشور مورد  يانيو م يباالدست يهابخشكه عمده ستانده  ياست. در صورت يينهاده بخش نها

 يفروششتر در داخل كشور شكل گرفته و خاميافزوده باست كه ارزش ين معنيرد، به اياستفاده قرار بگ

 ابد.ييكاهش مز ين مييدر بخش پتروش

 يار فراوان بوده و در ساخت انواع و اقسام كاالهايبس مييپتروش يدستنيياز آنجا كه محصوالت پا

به را محاس مييزان واردات محصوالت پتروشيق ميطور دقبه توانيملذا ن شوديممختلف به كار گرفته 

ت تور، قطعايون و مانيزيانواع تلو، ين عكاسيهمچون دورب يمختلف يمثال در ساخت كاالهابراي . كرد

از  ي.. به نوع.و يک، لوازم خانگي، الستيصنعت يهانده، انواع چسب، رنگ، حالليخودرو، مواد شو

صوالت زان واردات محيق ميدق يريگاستفاده شده است و اندازه مييع پتروشيصنا يدستنييمحصوالت پا

ره ارزش يجل زنيزان تكميم ين جهت بررسيگزيجا يناممكن است. لذا به عنوان شاخص باًيتقر مييپتروش

تفاده اس مييد محصوالت پتروشياز نسبت فروش داخل به كل تول توانيمكشور  مييدر بخش پتروش

 ش داده شده است.ينما 1392 يال 1383 يهاسالين شاخص طير اي. در نمودار زكرد
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خوراک نفت و ميعانات گازي نفت كوره درصد استحصال نفت كوره



 

 

 يميد محصوالت پتروشيداخل به كل تول. نسبت فروش 94 نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

 يدستنييدر كشور از نوع محصوالت پا مييدات محصوالت پتروشينكه عمده توليبا توجه به ا

د يتول يراب يسازتيكشور به لحاظ ظرف ميياز ضعف صنعت پتروش ينبوده )كه علت آن ناش مييپتروش

د ين هر چقدر نسبت تولياست بنابرا يدستانيبلكه از نوع محصوالت م ،(است يدستنييمحصوالت پا

دات ياز تول يشترين است كه سهم بيا دهندهنشانشتر باشد يب مييدات پتروشيداخل به كل تول

 رد.يگيدر داخل كشور شكل م يشتريافزوده بدر داخل كشور مورد استفاده قرار گرفته و ارزش مييپتروش

ال كشور در س مييد پتروشيكه نسبت فروش داخل به كل تول شوديمبا توجه به نمودار مشاهده 

ن نسبت يبعد ا يهاسالن مقدار خود بوده و به مرور در يشتريب يدرصد دارا 51برابر با  يبا مقدار 1383

درصد به  31با برابر  ميبا رق 1388مقدار شاخص در سال  طوري كهبهبه خود گرفته است  يروند كاهش

جاد يو ا يل به اهداف اقتصاد مقاومتين ياست كه در راستا يهيده است. بدين مقدار خود رسيكمتر

مقدار  باشد كه يكشور به نحو مييصنعت پتروش يزيربرنامه بايدشتر در داخل كشور، يافزوده بارزش

صد در يالمللنيب يهاتحريمش ير همزمان با افزاياخ يهاسالابد. البته در يش يالذكر افزاشاخص فوق

 داشته است كه البته با توجه به كاهش يد آن روند صعوديبه كل تول مييمحصوالت پتروش يفروش داخل

 1.شوديمن يابين روند چندان مطلوب ارزير، ايسه سال اخ يط مييد محصوالت پتروشيهمزمان تول

                                                 
و  39837، 12737ترتيب حدود به 1392الي  1393هاي ذكر اســت مجموع توليدات ســاليانه پتروشــيمي كشــور در ســالالزم به . 1

 هزار تن بوده است. 13121

1383 1381 1382 1383 1381 1385 1381 1387 1388 1389 1393 1391 1392
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 ماليات دولت، هايهزينه بودجه،. 7

 دئزا يهانهيكشور و حذف هزميعمو يهانهيدر هز ييجوصرفه. 6-7

ولت اندازه د يسازيدر ساختارها، منطق يد بر تحول اساسيكشور با تأك ميعمو يهانهيدر هز ييجوصرفه

اقتصاد  يكل يهاسياست «11»د مطابق با بند ئزا يهانهيرضرور و هزيو غ يمواز يهاو حذف دستگاه

 و ين بند معرفيروند تحقق اهداف ا يجهت بررس يريگقابل اندازه يهاشاخصاست. در ادامه  يمقاومت

 اند.شده يابيارز

 ياي دولت )بودجه جاري( به كل بودجه عمومنسبت اعتبارات هزينه. 6-6-7

دولت در  مي( دولت به كل بودجه عموي)بودجه جار يهانهيهز يهار سهم پرداختيطبق نمودار ز

ن سهم مربوط به يدرصد در نوسان بوده است. كمتر 81درصد و  17ن يب 1391 يال 1383 يهاسال

ان يسال ين شاخص طيت ايبوده است. روشن است وضع 1391ن آن مربوط به سال يشتريو ب 1382سال 

 ندارد. يسازگار يكرد اقتصاد مقاومتير با روياخ

 

 ال(يارد ريلي)م    دولتميبه بودجه عمو يجار يهانهينسبت عملكرد هز .90 نمودار

 
 .دولت ي، گزارشات عملكرد ماليبانک مركز مأخذ:

 يانسبت اعتبارات متفرقه به كل اعتبارات بودجه. 2-6-7

ل نامشخص بودن يدلدارد، اما به يهستند كه دولت به انجام آنها آگاه ياعتبارات متفرقه، اعتبارات

است هر چقدر  يهيابد. بدييش نميبرنامه آرا كننده در قالب امور، فصول ونهيهز يياجرا يهادستگاه

ر خواهد بود. شتيدولت ب يت مالين اعتبارات نسبت به كل اعتبارات كمتر باشد، انضباط و شفافيزان ايم



 

 

ود؛ شميمشخص  يک برنامه كلي يزان بودجه الزم جهت اجرايدر تصويب اعتبارات متفرقه تنها مزيرا 

به آن برنامه در هنگام تهيه و تصويب بودجه مشخص  يابيجهت دست ازيات مورد نيو عمل يولي نهاد مجر

گردد. لذا در حالت مطلوب اين اعتبارات بايد به حداقل ميزان ممكن تقليل يابند، هرچند كه صفر نمي

افته است يدرصد كاهش  18درصد به  38ر از ينمودار ز براساسكردن آنها در عمل شايد ممكن نباشد. 

 است. يدولت و حركت به سمت اقتصاد مقاومت يانضباط مال كه نشان از بهبود

 

 . نسبت اعتبارات متفرقه به كل اعتبارات91 نمودار

 
 

 اختتام برايريزي شده عمراني به زمان برنامهي هاطرحنسبت زمان خاتمه . 9-6-7

 اتمامد در هر سال به يطرح با 521به طور متوسط  1393 يال 1381 يهاسالر در يطبق جدول ز

 يانهياند و در مجموع هزافتهيدرصد( از آنها خاتمه  21طرح ) 121ده است كه در عمل تنها يرسيم

. ل شده استين بودجه بر اقتصاد كشور تحميقوان ينيبشيال مازاد بر پيارد ريليم 899383معادل 

ن دوره )حدود يا ير طد يعمران يهاطرحافته به يدرصد از اعتبارات اختصاص  11ش از يگر بيعبارت دبه

د. در قسمت يات جديبوده است و نه عمل هاطرحر در اتمام ينه تأخيال( بابت هزيارد ريليهزار م 2185

 ( آورده شده است.هاطرحاند )درصد تحقق دهيان رسيكه به موقع به پا يعمران يهاطرحبعد درصد 
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 ال(يارد ريلي)م  6939 – 6916 يهاسالد در يجد يهاطرحناتمام و  يهاطرحت يوضع .4 جدول

 نيانگيم جمع 6939 6932 6936 6932 6913 6911 6917 6911 6910 6914 6919 6912 6916 عنوان

 118،311 2،181،833 229،595 233،333 131،191 219،129 231،135 171،131 233،782 111،119 138،128 113،731 57،515 57،772 51.328 )عملكرد( ياهيسرما  يهاييدارااعتبارات تملک 

 شدنديم د تماميكه با ييطرح ها
 521 1.838 132 199 113 711 975 718 312 237 119 125 117 533 285 تعداد

 33.911 132.333 11.818 17.911 19.195 15.131 73.518 52.337 17.183 9.215 7.391 1.911 18.281 7.331 5.135 اعتبار

 افتهيخاتمه  يهاطرح
 121 1.111 237 31 59 91 193 73 211 31 12 73 315 157 95 تعداد

 3.931 53.793 5.133 155 3.819 1.373 8.198 1.151 8.112 1.218 1.321 3.292 5.112 1.878 191 اعتبار

 19.113 899.383 135.555 129.823 31.217 131.352 253.178 55.381 8.887 15.111 13.191 13.315 88.557 13.533 13.312 انددا نكردهيكه خاتمه پ ييهاطرحمربوط به  ياعتبار اضاف

 ديجد يهاطرح
 132 1.715 18 111 399 191 77 18 95 57 77 58 57 111 381 تعداد

 1.313 78.131 8.517 1.132 27.299 13.115 1.283 3.572 3.793 1.771 3.795 7.331 2.337 3.333 1.999 اعتبار

 .ياهيسرما يهاييتملک دارا يهاطرح. 37كل كشور،  1391حه بودجه سال يال يبررس مأخذ:

 



 

 

  يعمران يهاطرحتعداد و اعتبار  .97 نمودار

 ال است(يارد ريليزان اعتبار بر حسب ميدهنده مها نشانرهي)اندازه دا

 
 

 يافتمي خاتمه بايد آنچه به يافته خاتمه يهاطرح تعداد نسبت .0جدول 

 6939 6932 6936 6932 6913 6911 6917 6911 6910 6914 6919 6912 6916 سال

 د تماميكه با ييطرح هاتعداد 

 شدنديم
285 533 117 125 119 237 312 718 975 711 113 199 132 

 237 31 59 91 193 73 211 31 12 73 315 157 95 افتهيخاتمه  يهاطرحتعداد 

ي خاتمه يافته به هاطرحنسبت تعداد 

 )درصد( يافتميآنچه بايد خاتمه 
33 29 51 58 28 17 19 13 23 13 13 5 31 

 هاي مجلس.، مركز پژوهش37، گزارش 1391بررسي اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

 عمراني تكميل شده در هر سال يهاطرحد به يجد يعمران يهاطرحنسبت تعداد . 4-6-7

ل شده در هر سال به همراه يتكم يعمران يهاطرحد به يجد يعمران يهاطرحر نسبت تعداد يدر نمودار ز

د در آن سال يكه با ييهاطرحافته در هر سال به يخاتمه  يهاطرح)نسبت تعداد  هاطرحدرصد تحقق 

نسبت مذكور برابر با  1393 يال 1381 يهاسالن در يانگيطور مم شده است. بهيشدند( ترسيتمام م

 يک طرح عمرانيافته در هر سال حدودا يهر طرح خاتمه  يگر به ازايعبارت دهدرصد بوده است، ب 135

ون همچ هاسال يروبرو بوده و در برخ يديف شده است. البته نسبت مذكور با نوسانات شديد تعريجد

ابد سرانه يش يد افزايجد يهاطرحتعداد ده است. پرواضح است هرچه يز رسيدرصد ن 171به  1391سال 

رد. يپذيانجام م يشترير بيتمام موجود با تأخمهين يهاطرحجه اتمام يافته و در نتيص منابع كاهش يتخص

 يعمران يهاطرحد به يجد يعمران يهاطرحن موضوع در كنار نسبت يدرک بهتر ا ير برايلذا در نمودار ز

ص ن دو شاخيسه روند ايش داده شده است. با مقايز نمايدر سال بعد ن هاطرحل شده، درصد تحقق يتكم

كه  يگر در هر ساليعبارت دبرد. به ي( پهاسال)در اكثر غيرن دو متيان ايم يبه وجود رابطه منف توانيم

ل در سا هاطرحد روبرو بوده است به دنبال آن درصد تحقق يش شديد با افزايجد يعمران يهاطرحتعداد 
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 يهاطرح يحداكثر يسپاردولت با برون شوديمشنهاد ياز آن با كاهش مواجه شده است. لذا پبعد 

ناتمام، تا حد ممكن  يهاطرحد قبل از اتمام يجد يهاطرحف يز از تعريو پره يبه بخش خصوص يعمران

  .كند يريناتمام جلوگ يهاطرح يدر اجرا ييآو كار يوراز كاهش بهره

 

 ل شدهيتكم يعمران يهاطرحد به يجد يعمران يهاطرح. نسبت تعداد 91 نمودار

 
 

 يعمران يهاطرحشده  ينيبشيپنه ينه تمام شده به هزينسبت هز. 0-6-7

بعد جهت اتمام،  يهاسالدر نظر گرفته شد در  يتمام نشده و اعتبار اضاف يهاطرحر تعداد يدر جدول ز

مختلف به  يهاسالتمام نشده كه قرار بوده است در  يهاطرحن اساس تعداد ينشان داده شده است. بر ا

 ال بعد با اعتبار مشخصحه بودجه سيافته و همچنان در اليل مختلف خاتمه نيدالاتمام برسد اما بنا به

در  ينه اضافيبوده است. مجموع هز 381طور متوسط به 1393 يال 1381 يهاسالاند، در تكرار شده

ال بوده است كه نسبت به مجموع يارد ريليهزار م 899در مدت مذكور  هاطرحن يا يفته شده برانظر گر

درصد از  11گر يعبارت د. بهدهديمدرصد را نشان  11معادل  مين دوره سهيدر ا ياعتبارات عمران

 بوده است. يعمران يهاطرح ير در اجراين دوره مربوط به تأخيصورت گرفته در ا يعمران يهانهيهز

برابر  3طور متوسط در هر سال صورت گرفته در دوره مذكور به ياضاف يهانهين هزيهمچن

له ن مسئيتمام نشده در سال قبل( بوده است. ا يهاطرحمانده )اعتبار يشده باق ينيبشيپ يهانهيهز

ل عدم يدلگر بهيد يو از سو هاطرحبه موقع  ير در اجرايل تأخيدلسو بهکيان شد از يطور كه بهمان

ست. هاطرحن يدر زمان شروع و قبل از اتمام ا يعمران يهاطرحها و زمان اتمام نهيق از هزيبرآورد دق

 ست.يسازگار ن يكرد اقتصاد مقاومتيز با روين شاخص نيت ايوضع

 

1381 1382 1383 138٤ 138٥ 138٦ 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

نسبت تعداد طرح هاي عمراني جديد به طرح هاي عمراني تكميل شده

درصد تحقق طرحها در سال بعد



 

 

 ال(يارد ريلي)م        6932 يال 6916 يهاسالناتمام در  يهاطرحمربوط به  ينه اضافيهز .1 جدول

 نيانگيم جمع6916691269196914691069116917691169136932693669326939 عنوان

 51.32857.77257.515113.731138.128111.119233.782171.131231.135219.129131.191233.333229.5952.181.833118.311)عملكرد( ياهيسرما  يهايياعتبارات تملک دارا

381 19337128252137171911757821525511153951991تمام نشده يهاطرحتعداد 

27.339 1.9395.12113.1393.1711.3738.3179.32117.85115.35338.71115.32117.19131.118351.513انده(م يشده باق ينيبشيپنه ي)هز تمام نشده يهاطرحاعتبار 

19.113 13.31213.53388.55713.31513.19115.1118.88755.381253.178131.35231.217129.823135.555899.383انددا نكردهيكه خاتمه پ ييهاطرحمربوط به  ياعتبار اضاف

3 39/291/171/151/373/195/199/311/188/338/383/392/172/3اندهم يشده باق ينيبشيپ يهانهيبه هز ينه اضافينسبت هز

 .و محاسبات نگارنده ياهيسرما يهاييتملک دارا يهاطرح، همان خذ:آم
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(هزينه پيش بيني شده باقي مانده)اعتبار طرح هاي تمام نشده 
اعتبار اضافي مربوط به طرح هايي كه خاتمه پيدا نكرده اند
نسبت هزينه اضافي به هزينه هاي پيش بيني شده باقي مانده

 (الير ارديليم)   6932 يال 6916 يهاسال در ناتمام يهاطرح به مربوط ياضاف نهيهز. 93 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .همان مأخذ:

 

 دولتميبه بودجه عمو ياتينسبت تراز عمل. 1-6-7

 زان پوششيانگر ميدولت است ب يجار يهانهيبودجه دولت كه معادل اختالف درآمدها و هز ياتيتراز عمل

ه گذشت يهاسالدولت است. متأسفانه در  ينفتغيرو  ياتيعمل يدولت توسط درآمدها يجار يهانهيهز

ر ياو س ياتيمال يت است كه درآمدهاين واقعيانگر ايبوده است كه ب يدولت منف ياتيهمواره تراز عمل

در  عنوان مثالنيست. بهز يدولت ن يجار يهانهيهز يحت يجوابگو ييدولت به تنها ينفتغير يدرآمدها

دولت  ياتياز آن است كه تراز عمل يماهه( حاك 9عملكرد  براساسعملكرد دولت ) ينيبشيپ 1393سال 

ن سال يدولت در اميدرصد كل بودجه عمو 33ال خواهد بود كه بالغ بر يارد ريليهزار م -513حدود 

 و يطور نسبهم به يجار يهانهيجهت پوشش هز ينفت يدولت به درآمدها يزان وابستگياست. لذا م

 ش است.يبه سال در حال افزا قابل توجه است كه سال ميهم به لحاظ مقدار مطلق رق

 

 



 

 

 ال(يارد ريلي)م گذشته  يهاسالبوجه در  ياتيتراز عمل .7 جدول

 ياتيتراز عمل يبودجه عموم سال
 به  ياتينسبت تراز عمل

 )درصد( يبودجه عموم

1383 112.933 53.817- 31- 

1381 231.959 85.598- 31- 

1382 371.933 99.119- 21- 

1383 533.935 128.331- 25- 

1381 187.138 133.539- 27- 

1385 579.519 181.157- 32- 

1381 119.211 123.382- 19- 

1387 871.339 233.385- 23- 

1388 895.337 127.238- 11- 

1389 1.317.273 275.351- 27- 

1393 1.175.285 333.232- 28- 

1391 1.311.123 321.793- 33- 

1392 1.171.771 183.213- 33- 

 -22 -173.211 2.111.159 1393مصوب 

 -33 -512.517 1.182.189 1393عملكرد  ينيبشيپ

 .يدولت، بانک مركز يمال يهاگزارش مأخذ:

 

 دولتميبه بودجه عمو ياتي. نسبت تراز عمل42 نمودار

 
 

 يبه كل منابع بودجه عموم ياتينسبت درآمد مال .2-7

 1383 يال 1383 يهاسالدر ميدولت به كل منابع بودجه عمو ياتير سهم درآمد ماليطبق نمودار ز

 بوده است.  يروند صعود يبوده و بعد از آن همراه با نوسان دارا ينزول

13
83

13
81

13
82

13
83

13
81

13
85

13
81

13
87

13
88

13
89

13
93

13
91

13
92

ب 
صو
م

13
93

د 
كر
مل
 ع
ي
ين
ش ب
پي

93

ال
ري

د 
ار

لي
مي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 دولتميبه كل منابع بودجه عمو ياتي. نسبت درآمد مال46 نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 يشفافيت اطالعات و سالمت اقتصاد. 1

به  يوجود داشته و دسترس يد آماريت شدين قسمت محدوديصورت گرفته در ا يهايبا توجه به بررس

 يصورت مقطعبه يت فعليوضع هاشاخص يدر برخ يا حتيانه و ياطالعات كامل جهت استخراج روند سال

از  يبا توجه به اطالعات پراكنده موجود در مورد برخ يليو تحل يفيك يز وجود ندارد. لذا تنها به بررسين

 م.يپردازيمطرح شده م يهاشاخص

 هابانکاند )البته همه اين هكردسازي نظام بانكداري يكپارچه را پياده هابانکدر حال حاضر اغلب 

اند تهنپيوس« سناب»به  هابانکيک از هنوز هيچاما اند(. دهنكراستانداردهاي مورد نياز بانک مركزي را اجرا 

اخص مربوط ش توانيمن يو لذا نظارت الكترونيک بانک مركزي بر شبكه بانكي محقق نشده است. بنابرا

« سامانه نظارت الكترونيكي بانكي»ي متصل شده به هابانک)نسبت دارايي  يت نظام بانكيبه شفاف

 )سناب( به دارايي كل شبكه بانكي( را در حال حاضر برابر با صفر در نظر گرفت.

 33 يد ناخالص داخليكه سهم اصناف در تول يدر حال، ياتيبنابر اظهارات معاون سازمان امور مال

ن قشر از جامعه يد در ايشد ياتيه نشان از وجود فرار مالك پردازنديات را ميدرصد مال 1درصد است تنها 

 باشد.يم

ر سامانه كاداستر ثبت شده د يشهر ياز اراض ميز بخش اعظين نيت در حوزه زميدر خصوص شفاف

مناسب  يل عدم همكاريدلبه ييو روستا يدولت ياز اراض يكن كماكان بخش قابل توجهاست، ل

ن سامانه ثبت نشده است و لذا هنوز مشكالت ياسناد و امالک، در ا ربط با سازمان ثبتيذ يهادستگاه

1383 1381 1382 1383 1381 1385 1381 1387 1388 1389 1393 1391 1392 مصوب 
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ي پيش بين

93عملكرد 



 

 

 يت در خصوص حدود و ثغور اراضياز عدم شفاف يناش يحقوق يو طرح دعاو يخوارنيمربوط به زم

 پابرجاست. ييروستا

 در هاپرونده به يدگيرس نيانگي، م1392در سال  هيقضائن بنا بر گفته معاون قوه يهمچن 

 يدگيرس زمان مدت نيشتريب كه است بوده روز 187 يفريك يهادادگاه و روز 128ميعمو يهادادگاه

از عدم  ياست كه كماكان حاك بوده روز 173 يفريك در و روز 573 يمدن يهادادگاه در پرونده به

وه در ساختار ق يحقوق يبه دعاو يدگيند رسيد در فرآيشد ياسروكروبه موقع و وجود موانع ب يدگيرس

، يانتظار داشت كه در خصوص فساد و موانع سالمت اقتصاد توانيمط نين شراياست. لذا در ا هيقضائ

 برخوردار باشند. يكاف ين موجود از بازدارندگيقوان

 

 يريگجهينت

ن يو قضاوت درباره سرعت و شتاب ا ير اقتصاد مقاومتيكشور در مس يياجرا يهاسياستحركت  يابيارز

اب انتس يق، مبنايدق يريگت اندازهياست كه ضمن قابل ييهاشاخصحركت، محتاج در دست داشتن 

 مياسال يمجلس شورا يهاروشن باشد. مركز پژوهش يابالغ يهاسياستآن به عنوان نماگر تحقق 

ل هر يافته( را در ذيل ي)مفصل و تقل هاشاخصخود، دو مجموعه از  11118تر در گزارش شماره شيپ

مانند  ييهابخشكرده بود. البته آن گزارش به  يمعرف ياقتصاد مقاومت يكل يهاسياست يک از بندهاي

 يهابخش نپرداخته بود. يليدالد و درمان بهيعادالنه عوامل تول يبر، سهميساز، گفتمانيسازفرهنگ

، يمعتبر و رسمهاي فقدان داده ليدلن گزارش بهيز در اين ياقتصاد مقاومت يهاسياستاز  يگرياندک د

ختن فراهم سا يبرا يدولتهاي مجلس محترم از دستگاه ياند كه مستلزم تقاضات ارائه بودهيفاقد قابل

ه ارائه ب گزارش حاضر (.يت اطالعات و سالمت اقتصادياست )مانند بخش شفاف يو اطالعات يبستر نظارت

 افته گزارش فوق، اختصاص دارد.يل يتقل يهاشاخصمربوط به  يهاداده يزمان يسر

ت ياز موارد وضع يارياست كه در بس از آن ين گزارش حاكيارائه شده در ا يهاشاخص يبررس

رد از موا ياريست. در بسيچندان مساعد ن ياقتصاد مقاومت يكل يهاسياستاقتصاد كشور به لحاظ 

د يتول يكه آن هم به لطف كاهش اجبار يهستند. تنها در موارد يا نوسانيو  يروند نزول يدارا هاشاخص

همچون كاهش صادرات  ييهاشاخص ير بوده است شاهد بهبود نسبياخ يهاسالدر خام و صادرات نفت

 يانضباط مال يهاشاخصاز  يبرخن يم. همچنيهست يانرژ يهانفت خام به مجموع ارزش صادرات حامل

 يو نسبت درآمدها يابه كل اعتبارات بودجه ر همچون نسبت اعتبارات متفرقهياخ يهاسالدولت در 

 اند.بوده يمطلوب روند نسبتاً يدولت دارا ميبه كل منابع بودجه عمو ياتيمال
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 هاپيوست

 بنيان پيشتازي اقتصاد دانش. 6

 نفتيغيرسهم صادرات با فناوري باال و صادرات خدمات فني و مهندسي از كل صادرات . 6-6

محصول نهايي، به چهار  براساس(، صنايع مختلف را OECDاقتصادي و توسعه )هاي سازمان همكاري

مبناي بندي برايين، پايين(. اين تقسيماست )باال، متوسط باال، متوسط پ كردهبندي سطح فناوري تقسيم

صورت گرفته و لذا قابل استفاده براي كشور ما نيز هست )با استفاده از اطالعات گمرک  ISICكد 

است و اين كدها صرفاً  با توجه به اينكه مبناي آمار صادرات با فناوري باال، كدهاي 1جمهوري اسالمي(.

صي از شود، مجموع خدمات فني و مهندسي نيز به عنوان شاخشامل كاال بوده و خدمات را شامل نمي

تواند مبناي عمل قرار گيرد. اطالعات مربوط به صادرات خدمات فني صادرات خدمات با فناوري باال مي

و مهندسي در گزارش سازمان توسعه تجارت ايران وجود دارد و امكان استخراج اين شاخص هر دو ماه 

ماهه  1مدت، رصد و گزارش هاي كوتاهگيرييک بار وجود دارد. به منظور حذف نوسانات ناشي از اندازه

يق اطالعات دق براساسباشد. با توجه به اينكه آمارهاي مربوط به اين شاخص نيز اين شاخص مطلوب مي

 .استعدد مربوط به اين شاخص نيز عدد دقيقي  نيستفرآيندهاي آماري  برمبتنياست و 

 

 وري در اقتصادمحوريت رشد بهره. 2-6

 رشد اقتصاديوري در سهم بهره. 6-2-6

ها محوريت ي است و با توجه به اينكه در متن سياستوربهرهدهنده ميزان توجه به اين شاخص نشان

وري هاي مربوط به بهره. گزارشاستوري در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته افزايش آن مطلوب بهره

اين سازمان هاي داده براساس شود، در نتيجه اين شاخصمنتشر مي وري ايرانسازمان ملي بهرهتوسط 

ود. شگيري انه اندازهيصورت سالهباشد. اين شاخص بايد بميگيري و اطالعات بانک مركزي قابل اندازه

ي آماري هاروشو با استفاده از گيري نتاج حاصل از نمونه برمبتنياطالعات مربوط به اين شاخص 

 آيد.دست ميهب

 عوامل توليدوري كل شاخص بهره. 2-2-6

صورت توأم( به مفهوم نسبت ستاده به )نيروي كار و سرمايه به 2TFPوري كل عواملشاخص بهره

و در واقع بيانگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از كل منابع توليد است. شاخص مزبور بيانگر  ستهاداده

 .استوري نيروي كار و سرمايه برآيند تحوالت بهره

                                                 
گزارش تحليل تجارت خارجي كشــور از نظر ســطح فناوري، گمرک جمهوري اســالمي، دفتر آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات،     .1

 .1391خرداد 

2. Total Factor Productivity 



 

 

 هامصرف و هدفمندي يارانهاصالح الگوي . 2

 اصالح الگوي مصرف خانوار. 6-2

لي هاي ككلي اقتصاد مقاومتي بر مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي سياست« 8»در بند 

 مورد توجه قرار گرفته است.  اصالح الگوي مصرف

 

 سازي مصرف انرژيبهينه. 2-2

وري انرژي و شدت ه بهرهشود كي متعددي استفاده ميهاشاخصيي مصرف انرژي از آبراي بررسي كار

وري انرژي در سطح كالن بهره .يي مصرف انرژي استآي معتبر در بررسي كارهاشاخصجمله انرژي از

از تقسيم ميزان توليد ناخالص داخلي به مقدار انرژي مصرفي و شدت انرژي از تقسيم ميزان مصرف 

 شود.شود. در اين قسمت شدت انرژي كشور بررسي ميانرژي به توليد ناخالص داخلي حاصل مي

 

 سازي توليد برقبهينه. 9-2

در واقع خطوط انتقال مطمئن،  .هستندهاي صنعت برق هاي توزيع و خطوط انتقال به مثابه شاهرگشبكه

در ميباشند و عامل مههم پيوسته در هر كشوري ازجمله ملزومات توسعه صنعت برق مييكپارچه و به

 سازي توليد برق هستند.بهينه

 تلفات توليد و انتقال برق. 6-9-2

ن كه ارقام مربوط به آ استوري در فرآيند توليد و انتقال برق معناي افزايش بهرهكاهش اين شاخص به 

 بسيار حائز اهميت و قابل توجه است. 

 هاميانگين بازده نيروگاه. 2-9-2

هاي انرژي در وري است كه در حقيقت استفاده بهينه از حاملي بهرهاشاخصاين شاخص نيز از جنس 

دهد. در حال حاضر وضعيت كشور در اين شاخص چندان مناسب مورد توجه قرار ميفرآيند توليد برق را 

 وري در اقتصاد است.ها در راستاي تحقق محوريت بهرهترين گامنيست و كاهش آن يكي از ضروري

 

 امنيت غذا و كاالهاي اساسي. 9

 هاي اساسيِ وارداتيافزايش توليد محصوالت و نهاده. 6-9

 واردات غذاهاي اساسي به ارزش كل مصرف آنهاـ نسبت ارزش 

دهنده وابستگي كشور در كاالهاي اساسي است در نتيجه كاهش آن به اين شاخص در حقيقت نشان

باشد. معموالً به منظور سنجش هاي كلي اقتصاد مقاومتي ميمعناي كاهش وابستگي، مطلوب سياست

شود كه طبق تعريف استفاده مي« ب خودكفاييضري»ميزان وابستگي در كاالهاي اساسي، از شاخص 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
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از «. نسبت مجموع توليد داخل و خالص موجودي انبار به كل مصرف در هر دوره زماني»عبارت است از 

شود و سال( منتشر مي 2آنجا كه اطالعات مربوط به توليد اقالم اساسي با تأخير نسبتاً زياد )حدود 

اخص تر است ششود، مناسبالباً محرمانه تلقي شده و منتشر نمياطالعات مربوط به موجودي انبار نيز غ

 جايگزين ديگري به منظور سنجش ميزان وابستگي در اقالم اساسي معرفي شود.

 

 ها و محصوالت غذايي اساسيتنوع بخشي به مبادي واردات نهاده. 2-9

كل ارزش واردات  ترين مبدأ واردات غذاي اساسي به ايران، بهـ نسبت ارزش واردات از بزرگ

 اين اقالم

دهنده توزيع مناسب تر واردات از كشورهاي مختلف است. هر اندازه اين عدد كاهش اين نسبت نشان

تر باشد به معناي آن است كه تعداد كشورهاي صادركننده غذاهاي اساسي به ايران افزايش يافته كوچک

 است. 

 

 ذاييافزايش حجم و بهبود بازده ذخاير راهبردي غ. 9-9

 ـ نسبت حجم ذخاير راهبردي به مصرف غذاهاي اساسي

 هاي كليذخاير غذاهاي اساسي است كه مطلوب سياست ميدهنده توسعه كافزايش اين شاخص نشان

طور روزانه محاسبه شده و براي هر محصول، اين شاخص بايد به لئاباشد. در حالت ايداقتصاد مقاومتي مي

اشد، پذير نبزانه امكانكه محاسبه رو طور مجزا تهيه گردد. درصورتيهمحصول ببسته به راهبردي بودن 

 انه نيز مطلوب خواهد بود.يتخميني از ميانگين ماه

 

 نظام پولي )ريالي و ارزي( و مالي .4

 ايجاد ثبات در اقتصاد ملي )اقتصاد كالن(. 6-4

 نرخ تورم و واريانس آن. 6-6-4

 يدهنده عدم ثبات اقتصادنشان است كه مينيز عامل مهنرخ تورم  نوسانات رم،عالوه بر عدد مطلق تو

وان عنبه .دهديآنان را كاهش م يزيرو توان برنامه شوديم يفعاالن اقتصاد يسکر يشو موجب افزا بوده

 را مورد استفاده قرار داد.  غيرتوان واريانس اين متشاخصي از نوسانات تورم، مي

 ارز حقيقي و اسمي اختالف نرخ. 2-6-4

نرخ ارز يا ضريب تبديل پول ملي با ارزهاي كشورهاي ديگر، همواره بايد با توجه به اختالف نرخ تورم دو 

پذيري توليدات دو كشور، در وضعيت كشور تعديل شود تا برابري قدرت خريد مردم و همچنين رقابت

 قبلي حفظ شود.



 

 

 ثبات نظام بانكي. 2-4

 سرمايهنسبت كفايت . 6-2-4

هاي موزون شده به ضرايب ريسک و كفايت سرمايه عبارتست از نسبت سرمايه بانک به مجموع دارايي

كنند. هاي مركزي در دنيا از آن براي نظارت بر شبكه بانكي استفاده مييي است كه بانکهاشاخصيكي از 

نامه ايران طبق آيينيسک بانک است. در يي بانک در تخصيص و همچنين رآاين نسبت، شاخصي از كار

ها و مؤسسات شوراي پول و اعتبار، اين نسبت براي همه بانک 25/11/1382كفايت سرمايه مصوب 

 تعيين شده است.  درصد 8اعتباري حداقل 

 ها و تسهيالتسود حقيقي سپرده. 2-2-4

فانه در دهد. متأسمنهاي تورم( به رفتار آحاد اقتصادي جهت مي مينرخ سود حقيقي )نرخ سود اس

هاي معدودي، نرخ سود حقيقي منفي بوده است و موجب اختالل در سازوكار جز سال 1،هاي اخيردهه

 جويي در نظام بانكي را فراهم آورده است. بازار پول شده است و زمينه فساد و رانت

 اختالف نرخ سود سپرده و تسهيالت. 9-2-4

الوكاله بانک است. هرچه اين مقدار كمتر باشد اقع حقها و تسهيالت، در ومابه التفاوت نرخ سود سپرده

گري وجوه توسط بانک خواهد هاي واسطهيي بيشتر نظام بانكي و پايين بودن هزينهآنشان دهنده كار

انه و بر يصورت سالمواجه است و لذا بايد به 2بود. محاسبه اين شاخص نيز با مشكلي مشابه شاخص

به گردد. اطالعات مربوط به اين شاخص، اطالعات دقيقي هستند و مبناي اطالعات بانک مركزي محاس

 باشند.هاي آماري نميتخمين برمبتني

 

در تقويت بخش واقعي اقتصاد  ميپاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و پيشگا. 9-4

 هاي ناسالم نظام بانكي()دارايي

سر مطالبات شبكه بانكي پس از كنسبت مطالبات غيرجاري در كل شبكه بانكي به كل . 6-9-4

 مطالبات استمهال شده

ده ش ها، مطالبات از اشخاص است كه شامل تسهيالت اعطايي و تعهدات ايفامهمترين نوع دارايي بانک

اين مطالبات را به  3/8/1388نامه وصول مطالبات غيرجاري مصوب . آييناستها به نفع اشخاص بانک

نمايد. هرچه نسبت مطالبات غيرجاري الوصول تقسيم ميمشكوک گذشته، معوق و سه دسته سررسيد

 دهيو كاهش توان تسهيالت تر بانکدهنده وضعيت نامناسببه كل مطالبات بيشتر باشد نشان

ها و مؤسسات صورت مستمر از بانکهاست. بانک مركزي اطالعات مربوط به اين شاخص را بهبانک

                                                 
 .پژوهشكده پولي و بانكي ،بانک مركزي ايران 1
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انه قابل محاسبه است. اطالعات مربوط به يهاي زماني ماهدر بازه. اين شاخص كندمياعتباري دريافت 

 باشند.هاي آماري نميتخمين برمبتنياين شاخص اطالعات دقيق هستند و 

 هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام در شبكه بانكيميانگين نسبت مانده خالص دارايي. 2-9-4

كه شامل اموال غيرمنقول )زمين و  ستهاي ثابت آنهاها داراييهاي بانکيكي از مهمترين اقالم دارايي

 باشند. كاركرد واسطهالت، تجهيزات، وسايل نقيليه و اثاثيه( ميآساختمان و...( و اموال منقول )ماشين 

داران تأمين كنند صرفاً از محل منابع سهام هاي ثابت راها داراييكند بانکها ايجاب ميوجوه بودن بانک

هاي اعتبار نسبت مانده خالص دارايي . شوراي پول ونكنندگذاران را در اين فرآيند دخيل و منابع سپرده

مشخص  درصد 33ته و سود قطعي نشده را حداكثر ثابت به حقوق صاحبان سهام، پس از كسر سود انباش

 ي مختلف كشور نشان از تخلف قابل توجههابانکبررسي وضعيت فعلي اين نسبت براي اما  ،كرده است

به عنوان  هابانکتواند شاخصي از عملكرد ماهه مي 1يا  3هاي دارد و رصد اين نسبت در بازه هابانک

 واسطه وجوه باشد. 

ميانگين نسبت مجموع تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط )ذينفع واحد( به . 9-9-4

 هاسرمايه بانک

تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ها و مؤسسات اعتباري به منبع پيشگيري از تبديل شدن بانک

( و كاهش مخاطرات ناشي از آن بسيار ضروري است. هابانکهاي تابعه و وابسته مرتبط با بانک )شركت

وجود  هانکبابا توجه به عدم شفافيت بسيار بااليي كه در تشخيص اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با 

اين شاخص نسبتاً باالست. دسترسي به اطالعات اين برآورد شدن اطالعات مربوط به  دارد، احتمال كم

امكانپذير است و حسب درخواست بانک مركزي، قابل  هابانکماهه هاي مالي سهشاخص بر مبناي صورت

 . استمحاسبه براي كل شبكه بانكي 

 شدههاي مبادلههاي برگشتي به كل چکنسبت تعداد چک. 4-9-4

هاي دار موجب تحميل هزينهاعتبار ساختن نهاد خريد مدتهاي برگشتي ضمن بيافزايش تعداد چک

 براساسشده ) هاي مبادلههاي برگشت شده به كل چکشود. لذا نسبت چکگزافي به دولت و مردم مي

تواند نمايانگر اعتبار چک و كارآمدي مجموعه قوانين حقوقي و بانكي براي جلوگيري مبلغ و تعداد( مي

 از چک برگشتي است. 

 



 

 

 صادرات، مناطق آزاد، ديپلماسي اقتصادي. 0

 هدفمند از صادرات كاالها و خدمات جانبهحمايت همه. 6-0

 معدني به كل صادرات غيرنفتي و غيرنسبت صادرات . 6-6-0

 هايخام ايران است و نشان دهنده موفقيت سياستغيرافزايش اين شاخص به معناي افزايش صادرات 

 باشد.هاي كلي اقتصاد مقاومتي ميصادرات است كه مورد توجه سياستحمايتي در حمايت از 

 هاي پولي دو يا چندجانبه به حجم مبادالت كشورپيمان برمبتنيحجم مبادالت تهاتري يا . 2-6-0

 ترين آن پيمان پوليمكانيسم و با دوامثرترين ؤاما م ،مختلفي وجود دارد سازوكارهايبراي انجام تهاتر 

كه مورد توجه تعداد قابل توجهي از كشورهاي دنيا نيز قرار گرفته است. اطالعات است جانبه چنددو يا 

ه و با توجاست باشد، در اختيار بانک مركزي و گمرک مربوط به اين شاخص كه افزايش آن مطلوب مي

گيري و رصد شود. اطالعات مربوط انه يا فصلي اندازهيصورت ماهر آنست كه بهتبه اهميت زياد آن مناسب

 باشند.هاي آماري نميتخمين برمبتنيبه اين شاخص اطالعات دقيق هستند و 

 درجه تمركز كاالهاي صادراتي. 9-6-0

اين شاخص در راستاي سنجش حمايت هدفمند از صادرات تدوين شده است، اين شاخص در حقيقت 

تر باشد به معناي تمركز ر اندازه عدد اين شاخص بزرگسنجد، هبه نوعي تنوع مقاصد صادراتي را مي

شتر پذيري هر چه بيزيرا منجر به آسيبباالي صادرات است كه از منظر اقتصاد مقاومتي مطلوب نيست، 

انه آن مطلوب يو رصد و سنجش سالاست د، منابع آماري اين شاخص در گمرک موجود شوكشور مي

 است.

 غيرنفتيرابطه مبادله تجاري . 4-6-0

اين شاخص كه در حقيقت نسبت ارزش واحد كاالهاي وادراتي به ارزش واحد كاالهاي صادراتي است، 

كند تا به لحاظ ارزشي وارادت و صادرات كشور را مقايسه كند، كاهش آن به معناي افزايش تالش مي

 .هاستكيفيت محصوالت صادراتي است كه مطلوب سياست

 م شده از مسير كشور ارزش ترانزيت انجا. 0-6-0

مندي هر چه بيشتر از يكي از مهمترين مزاياي اقتصادي كشور است افزايش اين شاخص به معناي بهره

كه هم از منظر اقتصادي و هم از منظر سياسي منجر به افزايش مقاومت كشور در مواجهه تهديدهاي 

 . شودبيروني مي
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 اقتصادي كشورتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه . 2-0

 نسبت صادرات به واردات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. 6-2-0

كند تا موفقيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در راستاي تسهيل صادرات اين شاخص تالش مي

دهد . افزايش اين شاخص به معناي غلبه صادرات بر واردات در اين بخش است و نشان ميكندگيري اندازه

 ي تجاري اين مناطق در راستاي صادرات است. هافعاليتبيشتر كه بخش 

 نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي. 2-2-0

سنجد و افزايش آن به معناي اين شاخص نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در صادرات كشور مي

هاي كه يكي از كاركردهاي مورد نظر سياست استقتصادي افزايش صادرات از مسير مناطق آزاد و ويژه ا

 كلي اقتصاد مقاومتي است. 

 

 انرژي حوزه و گاز نفت،. 1

 در بلندمدت ينفت يبودجه به درآمدها يقطع وابستگ. 6-1

 سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز -

كلي، به منظور قطع وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي، افزايش اين شاخص هاي سياست براساس

 مطلوب است. 

 

 مدتصل از صادرات نفت و گاز در كوتاهدرآمد حا يريپذكاهش ضربه. 2-1

دولتي، صادرات تهاتري و فروش بورسي نفت به غيرنسبت مجموع صادرات بخش  .6-2-1

 مجموع صادرات نفت 

  فروش نفت كل به يبورسنسبت فروش  :6شاخص

 افزايش اين شاخص به معناي افزايش سهم فروش بورسي است كه مطلوب است. 

 نفت فروخته شده به روش تهاتري به كل فروش نفت نسبت حجم يا ارزش :2شاخص

با توجه به تحريم بانكي ايران، افزايش اين شاخص بسيار مطلوب و ضروري است. تنها منبع آماري 

 باشد. و اطالعات آن نيز جزء اطالعات محرمانه مي استاخص شركت ملي نفت اطالعات اين ش

 مشاركت بخش خصوصي در فروش نفت .2-2-1

الزمه مشاركت مؤثر بخش خصوصي آن است كه اوالً نفت به بخش خصوصي فروخته شود، ثانياً بخش 

ب تواند در قالمشاركت مياشاره شد بخشي از اين  طور كهخصوصي مجوز صادرات نيز داشته باشد. همان

 فتد و بخش ديگر از طريق فروش به روش قراردادي. ابورس اتفاق بي



 

 

 بخشي به سبد صادراتي انرژي به منظور كاهش سهم نفت خامتنوع. 9-1

نسبت ارزش صادرات نفت به مجموع ارزش صادرات نفت، گاز، محصوالت پااليشي و . 6-9-1

 و برق ميپتروشي

 معناي كاهش سهم نفت در سبد صادراتي بخش انرژي بوده و مطلوب است.  كاهش اين شاخص به

 و پااليشي و برق نسبت به يک سال پايه ميارزش مجموع صادرات گاز، پتروشي. 2-9-1

ي )نسبت ارزش صادرات نفت به مجموع ارزش صادرات نفت، گاز، محصوالت پااليشي هاشاخصكاهش 

)نسبت صادرات گاز به مجموع صادرات گاز، محصوالت پااليشي و دستي و برق( و پايين ميو پتروشي

هاي كلي است كه مجموع صاردات نفت، گاز، به شرطي مطلوب سياست دستي و برق(پايين ميپتروشي

ي مذكور نياز به يک شاخص مكمل دارند هاشاخصو پااليشي و برق افزايش يابد. بنابراين  ميپتروشي

 .باشدكند. جهت مطلوب براي اين شاخص مكمل، جهت افزايشي ميكه اين افزايش را رصد 

 

 يد )اولويت ميادين مشترک(تول يتتوسعه ظرف. 4-1

نسبت مجموع برداشت ايران از ميادين مشترک به مجموع برداشت كشورهاي رقيب در اين  -

 ميادين

ميادين مشترک و افزايش افزايش اين دو شاخص به معناي افزايش ظرفيت و سهم توليد نفت ايران از 

 بازارهاي جهاني است.  آفريني درتوان نقش

 

 (نفت)افزوده ارزش يرهزنج يلتكم. 0-1

 نفت يدتولظرفيت به  يشيپاال يتنسبت ظرف. 6-0-1

وجه افزوده است. با تزنجيره ارزش ميدهنده بهبود وضعيت پااليشي و افزايش كافزايش اين شاخص نشان

مدت هستند و افزايش ظرفيت پااليشي نياز به زمان زيادي هاي بلندپااليشي پروژه هايبه اينكه پروژه

 گيري شود. انه اندازهيصورت سالدارد اين شاخص بايد به

 سهم مازوت از سبد پااليشي. 2-0-1

يت ظرف ميافزوده است و به اندازه توسعه كدهنده بهبود كيفيت زنجيره ارزشكاهش اين شاخص نشان

 شي و حتي بيش از آن اهميت دارد. پاالي
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 )گاز(افزوده ارزش يرهزنج يلتكم. 1-1

 يمينسبت به كل مصرف محصوالت پتروش مييواردات محصوالت پتروش -

هش اين ، كاهستنداز نوع فرآورده نهايي  وارداتي به كشور غالباً ميهاي پتروشيبا توجه با اينكه فرآورده

در كشور است كه به معناي توسعه زنجيره  ميهاي نهايي پتروشيفرآوردهشاخص به معناي توليد 

 هاي ابالغي است. كه هدف مطلوب سياستاست افزوده ارزش

 

 ماليات دولت، هايهزينه بودجه،. 7

 دئهاي زاكشور و حذف هزينهميهاي عموجويي در هزينهصرفه. 6-7

 جاري( به كل بودجه عمومياي دولت )بودجه نسبت اعتبارات هزينه. 6-6-7

هاي دولت بيش از مقدار مطلوب آنست، كاهش اين شاخص با اين فرض كه در حال حاضر اندازه و هزينه

 هاي ابالغي باشد.تواند معيار تحقق اهداف سياستمي

 اينسبت اعتبارات متفرقه به كل اعتبارات بودجه. 2-6-7

 كاهش آن به معني ي دولت پيشنهاد شده است واين شاخص به منظور سنجش انضباط و شفافيت مال

افزايش انضباط و شفافيت دولت در حوزه بودجه است. توضيح آنكه در تصويب اعتبارات متفرقه تنها 

شود؛ ولي نهاد مجري و عمليات مورد نياز ميميزان بودجه الزم جهت اجراي يک برنامه كلي مشخص 

گردد. اين روال مشكالتي و تصويب بودجه مشخص نميجهت دستيابي به آن برنامه در هنگام تهيه 

اي منابع را به ازجمله كاهش امكان نظارت مجلس در هنگام تصويب بودجه و امكان تخصيص سليقه

دنبال خواهد داشت. لذا در حالت مطلوب اين اعتبارات بايد به حداق ميزان ممكن تقليل يابند، هرچند 

 نباشد. كه شايد صفر كردن آنها در عمل ممكن

 اختتام برايريزي شده عمراني به زمان برنامهي هاطرحنسبت زمان خاتمه . 9-6-7

عمراني در زمان مقرر اجرا نشده و اين امر به يک روال ي هاطرحدهد تعداد زيادي از ميآمارها نشان 

هاي اجراي طرح، كاهش بازدهي ، موجب افزايش هزينههاطرحتبديل شده است. به درازا كشيدن اجراي 

شود. بر اين اساس كاهش اين شاخص و حتي غيراقتصادي شدن آنها مي هاطرحاقتصادي بسياري از 

دولت را نشان هاي جويي در هزينهعمراني بوده و صرفهي هاطرحدهنده بهبود در وضعيت اجراي نشان

 دهد. مي

 ي عمراني تكميل شده در هر سالهاطرحعمراني جديد به  يهاطرحنسبت تعداد . 4-6-7

مصوب ي هاطرحيک شاخص مناسب در استفاده بهينه از منابع دولت در حوزه عمراني، نسبت تعداد 

زون براي تعريف روزاف ميگيران بخش عموخاتمه يافته است. با توجه به تمايل تصميمي هاطرحجديد به 



 

 

گردد. همچنين كاهش اين شاخص، در صورتي شاخص نامطلوب تلقي ميجديد، افزايش اين ي هاطرح

عمراني( باشد، ي هاطرحمين مالي و اجراي أ)سهم بخش خصوصي در ت 3كه همزمان با افزايش شاخص 

انه مصوب مجلس و اطالعات معاونت يشود. منبع آماري اين شاخص بودجه سالمطلوب ارزيابي مي

شود. اطالعات مربوط به اين شاخص انه انجام مييصورت سالهري آن بگيريزي است و اندازهبرنامه

 باشند.هاي آماري نميتخمين برمبتنياطالعات دقيق هستند و 

 ي عمرانيهاطرحبيني شده نسبت هزينه تمام شده به هزينه پيش. 0-6-7

عمراني است. ي هاطرحبيني شده اتمام مام شده به هزينه پيشيک شاخص مناسب، نسبت هزينه ت

 اي كه در خصوص اين شاخص وجود دارد، تأثير شديد تورم بر نتيجه شاخص است. به همين دليلنكته

ه يا كنندهاي عمراني با شاخص قيمت مصرفعلت آنكه تعديل اعداد و ارقام مربوط به افزايش هزينهو به

 گردد.نظر ميوم است، از ارائه اين شاخص صرفمفهكننده بيتوليد

 دولتمينسبت تراز عملياتي به بودجه عمو. 1-6-7

دولت توسط درآمدهاي دولت )كل هاي تراز عملياتي در بودجه نشانگر آن است كه چه ميزان از هزينه

مين شده است. لذا أت اي و مالي(هاي سرمايهپس از كسر اعتبارات واگذاري دارايي ميدرآمدهاي عمو

براين دولت كمتر است. بناهاي مين هزينهأنياز به درآمدهاي نفتي جهت تهرچه تراز عملياتي بيشتر باشد 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي افزايش اين شاخص جهت كاهش وابستگي بودجه به نفت و تحقق سياست

 امري ضروري است. 

 نسبت درآمد مالياتي به كل منابع بودجه عمومي. 7-6-7

تي در بودجه، شاخص نسبت درآمد مالياتي به كل جهت رصد جداگانه افزايش سهم درآمدهاي ماليا

از جمله شاخص هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش اين شاخص ميمنابع بودجه عمو

ود از لحاظ كيفي نيز بررسي ش بايدهاي اقتصاد مقاومتي است، البته بهبود اين شاخص مطلوب سياست

 ت. بعدي به آن اشاره شده اسي هاشاخصكه در 

 

 شفافيت اطالعات و سالمت اقتصادي. 1

 شفافيت نظام ارزي . 6-1

اي( و سامانه رتال ارزي )ارز مبادلهو: نسبت مجموع ارز مرتبط با واردات ثبت شده در پ6شاخص

 .سنا )ارز آزاد( به كل واردات

در حال حاضر روال واردات كشور به اين صورت است كه ابتدا واردكننده در سامانه ثبت سفارش وزارت 

كند، سپس تخصيص ارز توسط بانک مركزي براي واردات صنعت، معدن، تجارت اقدام به ثبت سفارش مي
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ام اي از مسير نظبادلهاي يا آزاد باشد. ارز متواند از نوع ارز مبادلهگيرد. ارز تخصيص يافته ميصورت مي

يابد. هرچه سهم ها و سامانه سنا )سامانه نظارت ارزي( تخصيص ميبانكي و ارز آزاد از مسير صرافي

 يابد. فرايند شفاف مذكور در كل واردات افزايش يابد، شفافيت ارزي كشور ارتقا مي

 .: نسبت ارز حاصل از صادرات ثبت شده در سنا به كل صادرات2شاخص

شود. ارز حاصل از صادرات ارز در كشور از طريق صادرات نفتي و غيرنفتي تأمين مي: 2شاخصتوضيح 

شود و اطالعات مربوط به آن موجود اموال دولتي كه عمده آن نفت است، به بانک مركزي تحويل داده مي

 لهمسئ است. در مقابل اطالعات زيادي از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي در دست نيست و اين 

به معضالتي مانند سفته بازي ارز و قاچاق دامن زده است. لذا شاخص مذكور نمايانگر ميزان شفافيت در 

 ارز حاصل از صادرات است.

 

 شفافيت نظام بانكي . 2-1

سناب( )« سامانه نظارت الكترونيكي بانكي»ي متصل شده به هابانک: نسبت دارايي 6شاخص 

 .به دارايي كل شبكه بانكي

 هابانک)البته همه اين  اندكردهسازي نظام بانكداري يكپارچه را پياده هابانکدر حال حاضر اغلب 

« سناب»به  هابانکيک از هنوز هيچاما  ،اند(استانداردهاي مورد نياز بانک مركزي را اجرا ننموده

اند و لذا نظارت الكترونيک بانک مركزي بر شبكه بانكي محقق نشده است. يكي از مهمترين نپيوسته

« سناب»بخشي از شبكه بانكي كه به »تواند ميزان شفافيت نظام بانكي را بسنجد، يي كه ميهاشاخص

دهنده شانتواند نبانكي، ميبه كل دارايي شبكه « سناب»ي عضو هابانکاست. نسبت دارايي « اندپيوسته

 دهنده افزايش شفافيت نظام بانكي است. اين بخش باشد. طبيعتاً افزايش اين شاخص نشان

: نسبت مانده تسهيالت ثبت شده در سامانه تسهيالت بانک مركزي به كل مانده 2شاخص 

 .تسهيالت سيستم بانكي

 تا بتواند بر اجراي مقررات مربوط استانكي اي براي نظارت بر تسهيالت ببانک مركزي نيازمند سامانه

سابقه و همچنين ارائه تسهيالت بر مبناي ط، ذينفع واحد، اشخاص داراي سوءبه اشخاص مرتب

ي مناسب تواند شاخصاعتبارسنجي نظارت كند. لذا نسبت تسهيالتي كه در اين سامانه ثبت شده است مي

 جهت شفافيت در حوزه تسهيالت باشد. 

 

 

 



 

 

 فافيت نظام مالياتيش. 9-1

 .: نسبت ماليات مشاغل به سهم آنها از توليد ناخالص ملي6شاخص

كند با مقايسه ماليات و توليد، تخميني از فرار مالياتي اين بخش را اين شاخص در حقيقت تالش مي

 محاسبه نمايد.

 

 شفافيت در حوزه زمين. 4-1

 .شده است : درصد اراضي كشور كه در سامانه كاداستر ثبتشاخص

 

 هاي قضايياطاله دادرسي در پرونده. 0-1

 .ها در مقايسه با سال پايهشاخص: ميانگين زمان رسيدگي به پرونده
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 .كاال و ارز

و   ي(، پژوهشكده پول 1391-1393) رانيا يهابانک، در يسالمت بانك  يهاشاخص  يابيارز .اعظم، انياحمد .11

 .1392، زمستان ياسالم يجمهور ي، بانک مركزيبانك

 يمجلس شورا يهاپژوهش، مركز 7387شماره مسلسل  ،يالت بانكيتسهو سود ها اختالف نرخ سود سپرده .17

 .ياسالم
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صنعت بانكدار  يابيارز .اعظم، انياحمد .18 شكده   ، 1393و  1389 يهاسال سه  يران مقايدر ا يعملكرد  پژوه

 .1392،ياسالم يجمهور ي، بانک مركزيو بانك يپول

 .1392تا  1383 ي، خالصه تحوالت اقتصادياسالم يجمهور يبانک مركز .19

 .1392تا  1381 يو ترازنامه بانک مركز ي،گزارش اقتصادياسالم يجمهور يبانک مركز .23

،  يو بانك يپژوهشكده پول  ،يمسموم بانك  يهاييا داراي يرجاريمطالبات غ .محمودزاده ،نهيو ام فرهاد، يلين .21

 .1393مياسال يجمهور يبانک مركز

-يكشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصاد     يصنعت -يگزارش عملكرد مناطق آزاد تجار .22

 .1389 ي، آذر و د13و9 ش ياقتصاد يهاسياستمسائل و  يماهنامه بررس

 .ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش، مركز 13821 شماره مسلسل ،رانيتجارت و مصرف روغن در ا د،يتول .23

وشت و گ يم بازار روغن نباتيتنظ يسنجامكان .پورنجف، ذبيح اهللو  ميقاس، هيآسو محمد رحيم  احمدوند، .21

 .73و19 ش ،سال هفتم ،يمجله اقتصاد، 1381قرمز در سال 

  ،يبانک مركز ياقتصــاد يهاپژوهشران، مجموعه يدر اقتصــاد ا يوربهره يبررســ .نيزنوز، پروزاده يرانوليا .25

 .1381، سال 21ش 

محلس   يها، مركز پژوهش11219جهان، شماره مساسل     يران و كشورها يبرق ا ياز آمارها يل بخش يتحل .21

 .1391ن يفرورد ،ياسالم يشورا

صنا    .27 صاد ا  يع با فناوريسهم  سل       ،رانيباال دراقت سل شورا  يها، مركز پژوهش11313شماره م  يمجلس 

 .1393آذر  ،ياسالم
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  ياقتصاد مطالعات :نام دفتر

 ين حصاريحامد صاحب هنر، ام فرد، يطاهر يعل :كنندگانتهيه و تدوين

 عرب صالحي نصرآبادي، محمدرضا حاجي جعفري علي همكاران:

 يد احسان خاندوزيس ناظر علمي:

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:
 

 

 :هاي كليديواژه
 . اقتصادي مقاومتي1

 بنيان. اقتصاد دانش2

 . نفت3

 . واردات1

 . ماليات5
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