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 هاي كلي اقتصاد مقاومتي درباره سياست

س شاخص.6  هاي كلي اقتصاد مقاومتي ياستهاي ارزيابي تحقق

)ويرايش اول(

 چكيده

يي اسـت هـا شاخصي كلي اقتصاد مقاومتي، تعيينها سياستيكي از الزامات نظارت بر چگونگي تحقق

در.ي فوق سنجش نمايدها سياستكه بتواند ميزان دوري يا نزديكي در هر دوره را با اهداف مندرج در 

ت ي كلـي مـذكور، هـا سياسـت گانـه24الش شده است تـا بـا پايبنـدي بـه مـتن بنـدهاي اين گزارش

هسـتند ارائـه) سـتاده يـا نتيجـه(ي خروجـيها شاخصاز جنسي قابل سنجشي كه عمدتاًها شاخص

و همكـاري در ويرايش نخست اين گزارش كه با مساعدت مشاوران بيـرون از مركـز پـژوهش. گردد هـا

از15ي مرتبط با حدودها شاخصز تهيه شده است، دفاتر متعدد پژوهشي مرك ي كلـي هـا سياسـت بند

ه با لحـاظ ضـرورت بسـنده كـردن بـه. اندت محور موضوعي شناسايي شدهشاقتصاد مقاومتي در قالب

شـاخص برگزيـده بـراي50، در جـدول پايـاني ايـن گـزارش،ها شاخصتعداد محدودتري از مهمترين 

م8(بند15سنجش وضعيت  ي مـذكور ارائـه گرديـده اسـت تـا راهنمـاي هـا سياسـت) وضـوعي محور

. سياستگذاران قوه مقننه در ايفاي نقش نظارتي آنها قرار گيرد

 مقدمه

و بزرگي كه دشمنان تأكيد و مشكالت متنوع ات چند سال اخير مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد

ار آورده وجودبهدر اين حوزهها سالطي اين  ائه يك الگوي منسجم اقتصادي متناسب با اند اهميت

و» اقتصاد مقاومتي«هاي كشور را بيش از پيش نمايان ساخت، كه در نهايت در قالب ظرفيت مطرح

ي كلي اقتصادها سياستدر راستاي تحقق.ي كلي آن توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديدها سياست

و و اختيارات خود مقاومتي هر يك از نهادهاي متولي تقنين، اجرا نظارت، بايد به تناسب وظايف

و ايفاي نقش نمايند برنامه . ريزي نموده

منظوربهي مناسبها شاخصيكي از مهمترين الزامات در دستيابي به اهداف سياستي، تدوين

،ها شاخص هاييكي از مهمترين كاركرد.ي مختلف استها بخشارزيابي عملكرد متوليان امر در 

و انفعالي از اقدامات انجام سنجش ميزان و ارائه نوعي توصيف پسيني و جهت حركت نهادهاي مختلف

و انگيزاننده در حركتها شاخصاما از سوي ديگر، پايش مستمر. شده است موجب ايفاي نقش فعال
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ميها بخشوها دستگاه و همين امر، لزوم توجه به مقوله شاخصي مختلف نيز از شود سازي را بيش

ن ميپيش بازوي عنوانبهي مجلس شوراي اسالميها پژوهشدر اين راستا مركز. سازد مايان

.سازي براي اقتصاد مقاومتي را در دستور كار خود قرار داده است كارشناسي قوه مقننه، موضوع شاخص

و متنبر مبتنيدر گزارش حاضر تالش شده است وها سياستفلسفه ابالغ ي كلي اقتصاد مقاومتي،

و صاحبنظران حوزه نيز و با استفاده از نظرات كارشناسان هاي مختلف، با توجه به ساير اسناد باالدستي

و سپسها سياستابتدا تفسيري دقيق از بندهاي  يي جهتها شاخصاين تفسير،بر مبتنيارائه گردد

و و همچنين جلوگيري از هرگونه برداشت شخصي منظوربه.توليد شودها سياستپايش تحقق رصد

 براساسها شاخص غالباً،ها سياستي اجرايي در مسير تحققها دستگاهنابجا براي هاي ايجاد محدوديت

ازها سياستهاي خروجي و راها شاخصتدوين گرديده است ي فرآيندي كه مسير رسيدن به هدف

و مانع از ابتكار عمل دستگاه اجرايي در حل مسئله شود، استفاده  عالوهبه. نشده استمحدود نمايد

و تا حد امكان با اتكا به اطالعات آشكار، با توجه به ظرفيتها شاخصتدوين هاي آماري فعلي كشور

.و به سهولت در دسترس كارشناسان قرار گيرد صورت گرفته است تا قابليت پايش مستمر را داشته باشد

ميي ابالغي در مجموع يك نماي كليها سياستبا توجه به اينكه كنند از اقتصاد را تصوير

و صورتبهراها سياستهاي مختلف توان بند نمي و بدون در نظر گرفتن ساير بندها تفسير جداگانه

ي كلي كه قابليتها سياستمنظور رفع اين مشكل، مهمترين بندهايبه. سازي نمود براي آنها شاخص

ب شاخص و از درجه اهميت و پايش بيشتري داشته گروه7االتري نيز برخوردار هستند، در سازي

و تقسيم .گروه تدوين گرديده است7ي ارزيابي ذيل هر يك از اينها شاخصبندي شده

و»22«،»21«،»20«،»5«،»1«هاي گانه ابالغ شده، بند24يها سياستطور خاص، از بين به

و حتي در صورت ارائه چندان شاخص»1«بند. اند سازي قرار نگرفته موضوع شاخص»24« پذير نيست

به دليلبهشاخص،  و با توجه به وضعيت آماري فعلي كشور دستيابي اينكه با آحاد مردم ارتباط دارد

است كه فاقد تفسيرهبه مفهومي پرداخت»5«بند. اطالعات مربوط به آن شاخص امكانپذير نيست

و مورد اجماع كارشناسان اقتصادي است  و) عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف بري سهم(دقيق

به»21«و»20«بندهاي. سازي حذف شده است از فرآيند شاخص در اين مرحله به همين دليل ناظر

كه مسائل فرهنگ سازي چندان قابليت شاخص با توجه به وضعيت آماري فعلي كشور سازي است

و تحقق اقتصاد ليتنيز يك بند كلي است كه تمامي فعا»22«بند. ندارند هاي دولت در زمينه رصد

ب ميهمقاومتي را در نظر گرفته است در نتيجه محدوده آن تواند مجموع قدري وسيع است كه

و در نتيجه نمي فعاليت توان توقع داشت كه براي اين بند شاخصي تدوين هاي دولت را پوشش دهد

به»24«بند. گردد اس نيز تاندارد سخن گفته است كه خود بند در حقيقت صراحت از افزايش پوشش

بخش بنياني حوزه اقتصاد دانشها شاخصهمچنين در ويرايش نخست گزارش،. يك شاخص است
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كه) سياست كلي»7« بند(و امنيت درمان)ي كليها سياست»2«بند( نقشه جامع علمي كشور

.ظ نگرديده استهمچنان ادامه دارد، لحاها پژوهشبندي آن در مركز مسير جمع

ي، اشتغال،ور بهرهها در راستاي افزايش هاي هدفمندسازي يارانه ضرورت استفاده از ظرفيت»4«بند

و كاهش شدت انرژي را مورد  و توليد، مؤلفه افزايش بهره. قرار داده است تأكيدتوليد هاي كالن وري، اشتغال

و استخراج شاخصي كه بتواند پذيرمي تأثيراقتصادي هستند كه از عوامل متعددي  هدفمندسازي تأثيرد

نيست، به همين دليل بايد به آنها به شكل كالن امكانپذيرگيري كند ها اندازه ها را بر اين مؤلفه يارانه

در هدفمندسازي يارانه تأثيراما. است مورد توجه قرار گرفته بنيان دانشنگريست كه در بخش اقتصاد  ها

به حوزه كاهش شدت و مي خصوص بخش مصرف خانوار قابل اندازه انرژي باشد كه البته از سنخ گيري

 مصرف الگوي اصالح«ذيل عنوان»8«و»4«با توجه به اين توضيحات، بندهاي. اصالح الگوي مصرف است

.ي متناسب با آنها ارائه شده استها شاخصمورد بررسي قرار گرفته»ها يارانه هدفمندسازيو

و كاهش وابستگي در اين زمينه اشاره شده به بحث نهاده»6«د در بن و كاالهاي اساسي است ها

امنيت تأمين،»7«دهي نمود، از طرف ديگر در بند توان آنها را تحت عنوان امنيت غذايي سامان كه مي

و درمان مورد توجه قرار گرفته است »7«و»6«ي مربوط به بندهايها شاخصبا اين توضيحات. غذا

.مورد بررسي قرار خواهد گرفت» اساسي كاالهايو غذا امنيت«تحت عنوان

مي مسئله»9«بند آن اصالح نظام مالي كشور را نشانه گرفته است كه را به دو بخش بازار توان

و بازار سرمايه تقسيم نمود از استفاده(»10«البته رد پايي از اصالح نظام مالي در بندهاي. پول

كه بهترين پيشنهاد در اين بخشـنياز صورتدر مبادالت تسهيل براي تهاتري مبادالت زوكارسا

و چند مسئله پيمان از مالي منابعو ضروري نيازهاي تأمين(»11«، بند)جانبه پولي استهاي دوجانبه

وجود دارد)يالمللي بينها سازماناستفاده از ظرفيتـتوسعه پيوندهاي راهبردي(»12«و بند) خارج

و مالي«كه همگي ذيل عنوان  مي» اصالح نظام پولي .باشند قابل جمع

و ديپلماسي»12«و»11«،»10«بندهاي به ترتيب مسائل مربوط به صادرات، مناطق آزاد

اند كه با توجه به در هم تنيدگي مسائل مربوط به اين سه حوزه، اقتصادي را مورد توجه قرار داده

و مناطق صادرات،«شده در اين بندها ذيل عنوان مباحث مطرح يك» اقتصادي ديپلماسي آزاد در

و  .ي قرار گرفتندگذار شاخصبخش مورد مطالعه

به»18«و»15«،»14«،»13«در بندهاي و و گاز مورد توجه مسائل مربوط به انرژي ويژه نفت

و راهكارهايي كوتاه ساماندهي به مسائل اين بخش ارائه ور منظبه مدتو بلند مدت قرار گرفته است

و. گرديده است اهميت حوزه انرژي، يك بخش از گزارش حاضر به اين حوزه نيزبا توجه به اين توضيح

و گاز در مقايسه با ديگر منابع انرژي. اختصاص يافت  عنوان بخش نيز به دليل اهميت ويژه نفت

و حوزه انرژي«صورت به .انتخاب گرديد» نفت، گاز

و شاخص در بخش هفتم، مسائل مربوط به بودجه دولت، هزينه و ماليات مورد بررسي سازي قرار ها
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و هزينه مسائل مربوط به اين. هاي دولت است گرفته است كه در حقيقت متمركز بر درآمدهاي غيرنفتي

در حقيقت كلي اقتصاد مقاومتي مطرح شده است،يها سياست»18«و»17«،»16«بخش كه در بندهاي 

و به همين دليل در يك بخش ساماندهي شده رفتار دولت در مواجه با منابع مالي را تنظيم مي .اند نمايد

و سالم در بخش پاياني نيز بخش مربوط به شفافيت اطالعات اقتصادي سازي اقتصاد است كه

با توجه به اينكه.ي كلي اقتصاد مقاومتي به آنها اشاره شده استها سياست»23«و»19«بندهاي 

و اول در باب سالم مي سازي اقتصاد بحث شفاف مسئله اصلي باشد، به همين دليل اين سازي اطالعات

و ذيل يك عنوان بررسي شد .انده دو بحث در كنار يكديگر

 سازي مروري بر ادبيات شاخص.2

 تعريف شاخص.1-2

عمومي صورتبه اما،در علوم مختلف مفهوم متفاوتي دارد اين واژه. باشدمي Indexشاخص معادل فارسي كلمه

مي مي و اصلي يك پديده را نمايان از غالباً. كند توان گفت كه شاخص حاوي اطالعاتي است كه ويژگي اساسي

مي بررسي تحوالت حوزهمنظوربهها شاخص ها شاخصدرواقع. كنند هاي مختلفي از قبيل اقتصاد استفاده

مي تغييرات يك يا مجموعه گيري اندازهتند كه براي اعدادي هس شوند، اين تغييرات ممكن اي از متغيرها استفاده

آنئااست نسبت به زمان، موقعيت جغرافيايي، وضعيت ايد و مواردي مشابه . شود گيري اندازهل

مي منزلهبهها شاخص و معيارهايي هستند كه به وسيله آنها يا سقوط يك توان كميت، كيفيت

و تحليل موضوعات نيازمند اطالعات مناسب. گيري كرد موضوع را اندازه و تجزيه از آنجا كه بررسي

پل دهندمياولين مجموعه اطالعات در مورد يك موضوع را به دستها شاخصاست،  و درواقع، اولين

و به تبع در شناخها شاخصگسترده تأثير. ارتباطي كارشناس با موضوع مورد نظر است ت موضوعات

و برنامه و دقت كافي در تعيين مختلفهاي ريزي فعاليت آن در ارزيابي راها شاخص، ضرورت اهتمام

1.دساز روشن مي

 شاخص هاي ويژگي.2-2

و تفسيرناپذيريـ  صراحت

و تفسيفمهم در تعر يارمسئله بس با يريناپذيرشاخص، صراحت د باشيا به گونهيدآن است، شاخص

صركه پد يحيتا حد امكان بتواند اطالعات به بيان ديگر.قرار دهد ياردر اختيمورد بررس يدهنسبت به

.شاخص نبايد به صورتي باشد كه تفاسير متفاوتي از آن قابل استنباط باشد

.227ص پيشين،رضا صالحي اميري، سعيد محمدي،.1
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 سادگي محاسبهـ

و آماري مربوط به و انتخاب شاخص، منابع اطالعاتي آن شاخص يكي از مهمترين مسائل در طراحي

و سهولت بيشتري اتفاق بيافتد شاخص مي باشد، هر اندازه دسترسي به منابع اطالعاتي با هزينه كمتر

در كشور ما اين مسئله از دو بعد اهميت. مذكور از درجه مقبوليت بيشتري برخوردار خواهد بود

از بيشتري مي :يابد كه عبارتند

در• و آوري جمعضعف قابل توجهي كه در بندي دسته اطالعات آنها وجود دارد كه سبب شده

.وجود نداشته باشدها شاخصبسياري از موارد اطالعات مورد نياز براي 

در• ارها دستگاهنگاه امنيتي كه و و در نتيجهقي مختلف نسبت به مسئله آمار ام وجود دارد

مي صورتبهاطالعات كمي  د عمومي در اختيار پژوهشگران قرار و براي ستيابي به برخي از گيرد

.اطالعات زحمات زيادي بايد كشيده شود

ي اقتصاد مقاومتيها شاخصبر اين اساس سادگي محاسبه يك معيار بسيار كليدي در تدوين
. خواهد بود

 قابليت ادراك آسانـ

و و رواج استفاده از آن وجود دارد، هر اندازه فهم يك رابطه مستقيم بين سادگي فهم يك شاخص

ميتفسي و نهادهاي مختلف تمايلر يك شاخص از سادگي باالتري برخوردار باشد منجر شود كه افراد

مي عالوهبهبراي استفاده از آن داشته باشند،يبيشتر در اين سادگي باعث شود كه امكان انحراف

و استفاده از شاخص نيز كاهش يابد .تفسير

 انطباق بر واقعيتـ

ت شاخص بايد به گونه اي را كه براي مربوط به پديدههاي دوين گردد كه به خوبي بتواند واقعيتاي

هر اندازه تغييرات شاخص منطبق بر تغييرات واقعي. گرفته شده است منعكس نمايد كاربهسنجش آن 

و مقبوليت بيشتري برخوردار خواهد بودپذير باشد از .ش

 پذيري تقسيمـ

ميها شاخص غالباً مثال عنوانبهباشند، خود را داشتهيند كه قابليت تقسيم به اجزاشو يي مفيد واقع

راها شاخصاز بين  مي زمان اندازهبر مبتنييي كه تغييرات  گيري اندازهكنند، گروهي كه قابليت گيري

كهكدر بازه زماني كوچ تر يا بزرگتر را داشته باشند از موفقيت بيشتري برخوردار خواهند بود، چرا

و بلندت تفسير در زمانقابلي ممكن است اين مسئله در مورد محدوده. تر را نيز دارندهاي كوتاهتر

و يا مسائلي مشابه آن وجود داشته باشد .جغرافياي شاخص
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 اعتبارـ

رفته در محاسبه شاخص بايد كاربهيها روشدر باب اعتبار، سنجش صحيح است، مسئلهاولين

و اصالت داده. درستي پديده مورد نظر را بسنجدهب اي باشد كه بتواند گونههب در صحت و اطالعاتي كه ها

مي محاسبه شاخص استفاده مي و روايي يك شاخص دارا بر. باشد شوند نيز نقش قابل توجهي در اعتبار

 رفته در محاسبه شاخص از اعتبار كافي برخوردار كاربهاين اساس بايد تالش شود تا منابع اطالعاتي

شده در شرايط يكسان بايد حداقل اختالف را داشته گيري اندازهست كه مقدارا مسئله ديگر اين. باشند

و تا حد امكان يكسان باشد  گيري اندازهچراكه در شرايط يكسان وجود اختالفات زياد در مقدار. باشد

و در نتيجه تعريف مؤثرشده به معناي عدم اشراف بر عوامل نادرست شاخص بر تغييرات شاخص

.باشد مي

 پذيري برنامهـ

كه گونه شاخص بايد به و هدفگذاري وجود داشته باشد آن امكان برنامهبر مبتنياي باشد  عنوانبه. ريزي

مثال شاخصي كه جهت افزايش يا كاهش آن مطلوب باشد يا اينكه در مقايسه با يك وضع مطلوب كه

اي حول آن نوسان مي مين امكان را به برنامهكند تدوين شده باشد و ريزان دهد كه بتوانند اهداف

را چشم .آن تدوين نمايندبر مبتنياندازها

و قابلـ  عددي گيري اندازهكمي بودن

به غالباًي كيفيها شاخصكمي را داشته باشند، گيري اندازهيي دارند كه قابليتآيي كارها شاخص

و .مندي را ندارند ان قابليت بهرهچند گيري اندازهدليل ابهام در تعريف

ها شاخصانواع.3-2

و كاربرد خاص خود را داراست بندي دستهاز چند منظر قابلها شاخص . هستند كه هر يك از آنها مزايا

ي مربوط به اقتصاد مقاومتي، هر يك از اينها شاخصانتخاب صحيح منظوربه در ادامه بحث

اس بندي دسته .تها توضيح داده شده

و غيرها شاخصـ  مستقيمي مستقيم
1ي مستقيمها شاخص•

را طوربهها شاخصاين دسته از به. كنندمي گيري اندازهمستقيم موضوع مورد سنجش اطالعات مربوط

به20مثال نسبت تعداد مردان زير رايب. باشندمي گيري اندازهمستقيم قابل طوربهها شاخصاين  سال

ا دارد، البته تعيين دقيق آن بسياردمستقيم آن وجو گيري اندازهست كه امكان جمعيت شاخصي

 
1. Direct Indicators 
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و در نتيجه ممكن است .گرفته شود كاربهي آماريها روشسخت است

1ي غيرمستقيمها شاخص•

كهها شاخص مي مستقيم موضوع مورد سنجش را اندازهغير صورتبهيي هستند از. كنند گيري استفاده

ميمسغيريها شاخص از تقيم به داليل مختلفي اتفاق :افتد كه عبارتند

گيري مستقيم آن وجود ندارد، اين مسئله اي است كه امكان اندازه موضوع مورد نظر به گونه.1

مي غالباً مي عنوانبهافتد در مورد موضوعاتي كه بيشتر جنبه كيفي دارند اتفاق توان به موضوعاتي مثال

و شرايط زندگي اشاره كرد همچون تغييرات رفتاري، .حاكميت خوب

حساسيت آن، در عمل امكان دليلبهمستقيم را دارد، اما گيري اندازهموضوع مورد نظر قابليت.2

و سطح درآمد از جمله اين موارد هستند گيري اندازه .مستقيم را ندارد، تعداد مبتاليان به ايدز

از.3 داغيريها شاخصاستفاده در برخي موارد ممكن است. شته باشدمستقيم هزينه كمتري

س در،جش مستقيم يك پديده يا موضوع وجود داشته باشدنامكان اما هزينه انجام آن بسيار زياد باشد

از اين مواقع سعي مي و با هزينه كمتر انجامغيريها روششود تا سنجش، با استفاده .دپذير مستقيم

عدم دسترسي به اطالعات مورد نياز دليلبهر بعضي مواردد. هاي اطالعاتي مورد نياز نبود پايگاه.4

ميها شاخصهاي اطالعاتي الزم است از اين كه ناشي از نبود پايگاه .شود استفاده

 وكيفي كمييها شاخصـ
يي كمها شاخص•

هها شاخص مي براي سنجش موضوعات كميتكه ستنديي در قالبها شاخصشوند اين پذير استفاده

مياعد و قابليت استناد بااليي دارند اد بيان .شوند، بسيار دقيق هستند

ي كيفيها شاخص•

ميمنظوربه غالباًي كيفيها شاخص و چگونگي يك پديده استفاده با تعيين كيفيت و در مقايسه شوند،

ميي كمي از دقت پايينها شاخص اسات احسبر مبتني معموالًي كيفيها شاخص. باشند تري برخوردار

ولي،يك روستا كمي استهاي مثال تعداد چرخ خياطي رايب.افراد از يك پديده يا موضوع هستند

. باشدمي ميزان اعتمادي كه مردم روستا براي كسب درآمد به اين ابزار دارند شاخصي كيفي

و مركبها شاخصـ ي ساده
مانند توليد(ي سادهها شاخصل تفكيك به نماگر تركيبي، قاب استفاده از يك يا چند براساسها شاخص

و مانند شاخص توسعه انساني، شاخص(ي مركبها شاخصو ...) ناخالص داخلي يا تورم يا بيكاري

و، شاخص رقابتوكار كسبسهولت  .اند قابل تفكيك...) پذيري

1. Indirect Indicators or Proxy-indicators 
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ي ورودي، فرآيند، خروجي، نتايج، پيامدها شاخصـ
مي پديده پ هاي مختلف را ازتوان از :نج منظر مورد توجه قرار داد، اين پنج منظر عبارتند

اي با هر پديدهي مرتبطها شاخص5،و پيامدهاي مربوطه4نتايج3،ها خروجي2،فرآيندها1،ها ورودي

و قرار دهند، سه مورد اول درواقع گيري اندازهممكن است هر يك از اين پنج مورد را مورد سنجش

ي تالش مي و دو مورد آخر به ارزيابي نتايج حاصل از كنند تا تحقق ك پديده را مورد سنجش قرار دهند

فرآيند مربوط به هر يك از اين مراحل پنجگانه به همراه يك مثاليرز در شكل. پردازند آن پديده مي

.نمايش داده شده است

 هاي مختلف فرآيندهاي پنجگانه مرتبط با پديدهشكل

ي وروديها شاخص●

وها شاخصاين نوع و امكانات و انساني، تجهيزات كل منابع مورد نياز طوربهعواملي از قبيل منابع مالي

ميها شاخصتحقق اين. دهندميبراي دستيابي به اهداف را مورد سنجش قرار  تواند به خوبي تنها زماني

و نتايج پديده خها ارزيابي گردد كه رابطه بين عوامل دربه صورت تفسير اين اين غير وبي مشخص باشد،

مثال نسبت تعداد اساتيد دانشگاه به تعداد عنوانبه. با مالحظات فراواني مواجه خواهد بودها شاخصنوع 

ميي ورودي براي سنجش كيفيت آموزشي در دانشگاهها شاخصدانشجويان يكي از  .باشد ها

ي فرآينديها شاخص●

برها شاخصاين مي نامهتحقق شوند، مورد سنجش هايي را كه براي دستيابي به اهداف در نظر گرفته

ميها شاخصتغييرات اين. دهندميقرار  هاي ها تا چه اندازه در انطباق با برنامه دهد كه فعاليت نشان

 
1. Input 
2. Process 
3. Output 
4. Outcome 
5. Impact 

ورودي ها فرآيندها خروجي ها نتايج پيامدها

افزايش منابع مالي
مربوط به آموزش
 در بخش سالمت

و گسترش امكانات
هاي آموزشي فرصت

افزايش نسبت تعداد
پزشكان به بيماران

و افزايش زمان
كيفيت ويزيت 
 بيماران

و درمان سريع تر
ها تر بيماري مناسب
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زماني مناسب است كه مسيرهاي تحقق اهدافها شاخصدرواقع استفاده از اين. باشند مذكور مي

و مورد اتفاق كه مسيرهاي مختلفي براي نظر صاحبنظران باشند، اما در صورتي مشخص، شفاف

و انتخاب هر يك از آنها منوط به انجام مطالعات كارشناسي باشد دستيابي به هدف وجود داشته باشند

.چندان كارآمد نيستها شاخصاستفاده از اين نوع 

ي خروجيها شاخص●

ميها شاخصاين شاخص در ارتباط با از باشند در حقيقت خروجيي فرآيندي ها همان نتايج حاصل

مي دستيابيفرآيندهاي اتخاذ شده براي  و در صورتي به اهداف كه فرآيندها شناخته شده باشند باشند

و رصد چنين  .است امكانپذيرييها شاخصقابليت تعريف

ي نتايجها شاخص●

ميها سياستنتايج مستقيمها شاخصاين و نشانو تغييرات سياستي را اندازه كه آيا دهندميگيرند

تحقق اهداف اوليهها شاخصدرواقع اين. تغييرات مورد نظر سياستگذار محقق شده است يا خير

و خروجي سياستگذار از مجموعه ورودي را ها، فرآيندها از غالباً. نمايندمي گيري اندازهها اين جنس

مي صورتبهها شاخص .شوند نسبي تعريف

ي پيامدها شاخص●

پيامدها از جنس غالباً. دهندمينتايج نهايي مورد نظر سياستگذار را مورد ارزيابي قرارها شاخصاين

و  ب اي وابسته به عوامل چندگانه معموالًمسائل كالن هستند هر سادگي نميهاند، در نتيجه توان سهم

. آورد دستبهمربوط به اين مسائل يك از تصميمات را در تغييرات

و سنجشها شاخص.1-3-2 و ارزيابي ي تغييرات

مييها شاخصاز منظر مبناي مقايسه، ييها شاخصد، دسته اولنشو نسبي به دو گروه اصلي تقسيم

مي كه تغييرات يك متغير را در طول زمان اندازه در گيري و مرجع مقايسه آنها وضعيت متغير كنند

و دسته دوم يك  ميها شاخصزمان خاص است سنجند، اين يي كه وضعيت يا موقعيت يك پديده را

ت يا وضعيت خاصيدر حقيقت وضعيت متغير مورد نظر را در مقايسه با يك موقعها شاخص

مي اندازه .باشندمي بندي دستههر يك از اين دو دسته داراي. كنند گيري

ي تغييراتها شاخصـ
تغييرات يك متغير كنندهي دسته اول هستند، مشخصها شاخصكه در حقيقت همانها شاخصاين

تكها شاخصزمان پايه براساس.باشند نسبت به زمان پايه مي و چند پايه به دو گروه اي تقسيم پايه اي

تكها شاخصشوند، مي مي پايهي ند، اما سنج اي تغييرات يك پديده را نسبت به مقدار آن در زمان پايه

مي پايهي چندها شاخص . سنجند اي تغييرات دو يا چند متغير را نسبت به مقادير آنها در زمان پايه
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ازها شاخصاين عالوه به و ممكن است متغير مورد نظر را و يا مقدار مورد سنجش منظر قيمت، ارزش

مي ارزيابي قرار دهند كه اين مورد استفادهها شاخصاين بنديمتقسييك معيار براي عنوانبهتواند هم

.قرار گيرد

و سنجشها شاخص.2-3-2 ي ارزيابي

وها شاخصاين با توجه به نوع متغيرهايي كه در ساخت آنها استفاده شده است به دو گروه ساده

يي هستند كه در ساخت آنها از يك متغيرها شاخصي سادهها شاخص. شوندمي بندي تقسيممركب 

و استفاده شد ازبهي مركبها شاخصه است ميها شاخصآن دسته يا اطالق شود كه از تركيب دو

.شوند چند متغير ساخته مي

 بندي جمع
با توجه به مطالبي كه ارائه شد در پژوهش حاضر تالش شده است تا عالوه بر معيارهاي عمومي بيان

شوها شاخصشده براي انتخاب شاخص تا حد ممكن از  نابجا هايد كه از ايجاد محدوديتيي استفاده

و قدرت خالقيت را از دستگاهها سياستي اجرايي در مسير تحققها دستگاهبراي  جلوگيري ننمايد

اي است دستيابي به اهدافي كلي اقتصاد مقاومتي به گونهها سياست عالوهبه. بور سلب نكندزم

اهدافبر مبتنيها شاخصبه همين دليلي مختلف مورد توجه قرار داده است،ها بخشمشخصي را در 

نهها سياستو نتايج  و و وروديبر مبتنيتدوين گرديده است  غالباًها شاخصبه بيان ديگر.ها فرآيندها

از با توجه به سابقه نسبتاً عالوهبه. ستندههاي خروجيصاز جنس شاخ كم موجود در كشور

تكها شاخص و ياي ساده نزول آنها مثبت باشد استفاده شده است چراكه اين جهته كه صعود

و تفسير سادهها شاخص و قابل فهم از منظر تدوين گزينشاي گونهبهها شاخصهمچنين. هستندتر تر

و يا در آينده اي نزديك شده است كه با استفاده از منابع اطالعاتي موجود در كشور، در حال حاضر

.قابل استخراج باشد

ي اقتصاد مقاومتيها شاخص اساييشن.3

 بنيان دانشاقتصاد.1-3

و توليد بنيان دانشكلي اقتصاد مقاومتي ناظر به اقتصاد هاي سياست»3«و»2«بندهاي ، صنعت

:باشد داخلي مي

و اجراي، پيادهنبنيا دانشاقتصاد پيشتازيـ»2«بند و ساماندهي نقشه جامع علمي سازي كشور

سيارتقامنظوربه نظام ملي نوآوري و افزايش و جايگاه جهاني كشور و صادرات محصوالت هم توليد
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و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش خدمات دانش .بنيان در منطقه بنيان

توانمندسازي نيروي وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، دادن رشد بهره محور قرارـ»3«بند

و پذيري رقابت، تقويت كار وها استاناقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و به كارگيري ظرفيت

.هاي مناطق كشور هاي متنوع در جغرافياي مزيت قابليت

علمي كشور، اين بند در ويرايش دومي تحقق نقشه جامعها شاخصبا توجه به گسترده بودن

از،گزارش لحاظ خواهد شد : اما ديگر موضوعات مورد توجه در اين بندها عبارتند

 بنيان دانشپيشتازي اقتصاد.1-1-3

ميبر مبتنيبه معناي اقتصاد بنيان دانشاقتصاد به بيان ديگر اقتصادي كه در آن1.شود دانش تعريف

و پايه مي دانش نقش اصلي ميها شاخص. كند اي را ايفا در نظر بنيان دانشتوان براي اقتصادي متنوعي

چندان ساده نيست بنيان دانشسازي اقتصاد اما بايد به اين نكته توجه نمود كه اصوالً شاخص،گرفت

و  و پيچيده است و پيشرفت دانشي كاري دشوار و سنجش دانش ي ارائهها شاخصچراكه اوالً تعريف

اند كه بيشتر يك نگاه بخشي است تا يك نگاه اي به دانش نگاه كرده در اين بخش هر يك از زاويه شده

مندي اقتصاد از يك دانش توليد شده كاري دشوار ثانياً بايد توجه شود كه سنجش ميزان بهره. جامع

به. اي نشده است توان يافت كه دانش توليد شده اما از آن استفاده است، چرا كه موارد متعددي مي

.بيان ديگر صرف توليد دانش به معناي حضور دانش در اقتصاد نيست

مي بنيان دانشبندي كشورها از منظر اقتصاد بانك جهاني شاخصي براي رتبه كه توليد ساليانه كند

كه. شود منتشر مي  148نام دارد، يك شاخص تركيبي از2»شاخص اقتصاد دانشي«اين شاخص

ممكن است خود يك شاخص تركيبي از چند زيرشاخصها شاخصت كه هر يك از اين زيرشاخص اس

بهها شاخص. ديگر باشند ميها روشي مختلف به كار رفته ازي مختلفي محاسبه شوند، مبناي برخي

بر هاي پرسشنامه توسط فعالين برخي حوزه آنها پر كردن فرم مبناي آمارگيري است هاست، برخي ديگر

مي داده براساسگرو برخي دي از. باشد هاي متقن است كه بيشتر قابل اتكا در اين گزارش سعي شده

يي كه با توجه به امكاناتها شاخصي مختلف معرفي شده در گزارش بانك جهاني،ها شاخصبين 

و همچنين بازتاب مناسبي از اقتصاد  و اتكا هستند دارند مورد بنيان دانشآماري كشور قابل توليد

.گيرندجه قرار تو

1. World Bank 
2. Knowledge Economy Index 
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.صنعتي مديريت سازمان بندي رتبه اول شركت10 در بين بنيان دانشهاي تعداد شركت:1 شاخص

مي بنيان دانشافزايش اين شاخص به معناي توسعه برندهاي:1 توضيح شاخص كه در كشور باشد

 مديريت سازمان اطالعات اين شاخص در اختيار.ي كلي اقتصاد مقاومتي استها سياستمورد نظر 

و ارزيابي آن .باشدميساليانه صورتبهصنعتي است

كل:2 شاخص و صادرات خدمات فني مهندسي از سهم مجموع صادرات با فناوري باال

 صادرات غيرنفتي

ميصورتبه هنگامي كه صادرات:2 توضيح شاخص از كلي در نظر گرفته شوند، ممكن است عواملي

ص قبيل خام ادرات نزديك به خام باعث شوند كه عدد شاخص معيار مناسبي براي اقتصاد فروشي يا

مي. بنيان نباشد دانش تواند بسته مناسبي براي سنجش صادرات محاسبه سهم صادرات با فناوري باال

البته تعاريف جهاني درخصوص. باشد بنيان دانشو در نتيجه پيشروي در مسير اقتصاد بنيان دانش

و واردات، عمدتاً سطح فناوري صا است كه از آمارهاي داخلي كشور قابل استخراجاي گونهبهدرات

در توليد محصول مورد نظر است كه آمار R&Dسهمبر مبتنيمثال يكي از معيارها عنوانبه. نيست

. آن در كشور موجود نيست

و توسعه سازمان همكاري را)OECD(هاي اقتصادي به محصول براساس، صنايع مختلف نهايي،

پ(بندي نموده است چهار سطح فناوري تقسيم بندي اين تقسيم). ايين، پايينباال، متوسط باال، متوسط

و لذا قابل استفاده براي كشور ما نيز هست ISICمبناي كد بر با استفاده از اطالعات(صورت گرفته

و اينيوري باال، كدهايبا توجه به اينكه مبناي آمار صادرات با فنا1).گمرك جمهوري اسالمي است

و خدمات را شامل نمي و مهندسي نيز كدها صرفاً شامل كاال بوده عنوانبه شود، مجموع خدمات فني

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

و مهندسي در گزارش سازمان توسعه تجارت اي و امكان استخراج اين خدمات فني ران وجود دارد

، رصد مدت هاي كوتاه گيري حذف نوسانات ناشي از اندازهمنظوربه.شاخص هر دو ماه يك بار وجود دارد

مي6و گزارش  با توجه به اينكه آمارهاي مربوط به اين شاخص نيز. باشد ماهه اين شاخص مطلوب

و براساس باشد عدد مربوط به اين شاخص نيز ندهاي آماري نميفرآيبر مبتنياطالعات دقيق است

.باشد عدد دقيقي مي

و ارتباطات،»تحليل تجارت خارجي كشور از نظر سطح فناوري«گزارش.1 و فناوري اطالعات ، گمرك جمهوري اسالمي، دفتر آمار
.1391خرداد
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و توسعه سهم:3شاخص  از توليد ناخالص داخلي تحقيق

مي:3شاخص توضيح و توسعه براي توليد باشد افزايش اين شاخص به معناي افزايش نياز به تحقيق

ي سنجشها شاخصترينص يكي از اصلياين شاخ. دانش استبر مبتنيتوليد دهنده كه خود نشان

و با استفاده از آمارهاي موجود قابل. باشدمي بنيان دانشاقتصاد  گيري اندازهاين شاخص در حال حاضر

و دقيق نيست و توسعه در كشور چندان قابل اعتماد .و رصد نيست، چرا كه آمارهاي مربوط به تحقيق

كل التحصيالن نسبت نرخ بيكاري فارغ:4شاخص  دانشگاه به نرخ بيكاري

ناگزير از مسير استفاده از دانشگاهيان صورتبه بنيان دانشحركت به سمت اقتصاد:4توضيح شاخص

هاي توليدي افزايش يابد حضور دانشگاهيان در اين هر اندازه بار دانشي فعاليت. پيوندد به وقوع مي

مندي هرچه بيشتر از دانش شاخص به معناي بهرهبنابراين افزايش اين.عرصه نيز افزايش خواهد يافت

و رصد. باشد در جريان توليد مي و مركز آمار است  منابع آماري اين شاخص در اختيار بانك مركزي

ميساليانه هاي نتايج حاصل از آمارگيري از نمونه براساس آمار مربوط به اين بخش. گردد آن توصيه

و مبتنيمي دستبهآماري  س آيد .رشماري نيستبر

 وري در اقتصاد محوريت رشد بهره.2-1-3

درهي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با مقوله بهرها سياستيكي از مهمترين بندهاي وري در اقتصاد است،

مي عنوانبهوري، بهرهها سياست»3« بند توان محور رشد اقتصادي هدفگذاري شده است كه بر اين اساس

از بهره.د مقاومتي نيز دانسترا محور اقتصا آن وري در حقيقت به معناي استفاده بهينه از منابع مختلف

و ساير منابع در راستاي تحقق اهداف اقتصادي مي براي سنجش. باشد قبيل منابع انساني، منابع مالي

منها شاخصي متفاوتي وجود دارد كه در ادامه برخي از اينها شاخصوري بهره و كه براي كشور اسب است

سه شاخصي كه در ادامه معرفي شده به طور مستمر توسط. گردد منابع آماري آن موجود است معرفي مي

مي سازمان ملي بهره و لذا اين سازمان منبع آماري وري پايش .ي ذيل خواهد بودها شاخصگردد

 وري در رشد اقتصادي سهم بهره:1 شاخص

بهدهدهن اين شاخص نشان:1شاخص توضيح و با توجه به اينكه در متنور بهرهميزان توجه ي است

مي محوريت بهرهها سياست . باشد وري در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است افزايش آن مطلوب

مي وري ايران سازمان ملي بهرهوري توسط هاي مربوط به بهره گزارش شود، در نتيجه اين منتشر

و اطالعات بانك مركزي قابل اينهاي داده براساس شاخص اين شاخص. باشدمي گيري اندازهسازمان

ازينتابر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص. شود گيري اندازهساليانه صورتبهبايد  ج حاصل

و با استفاده از گير نمونه . آيدمي دستبهي آماريها روشي
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 وري نيروي كار بهره:2 شاخص

مي كلي اندازهصورتبه وقتيها شاخص:2شاخص توضيح شوند ممكن است سبب برخي گيري

وري مجموع عوامل توليد از قبيل وري كل در حقيقت بهره مثال شاخص بهره عنوانبهاشتباهات شوند، 

و سرمايه را اندازه مي نيروي كار وري تواند به معناي افزايش بهره نمي كند ولي افزايش آن الزاماً گيري

وري در عوامل اصلي نيز مورد توجه تمامي عوامل تلقي شود، به همين دليل مناسب است كه بهرهدر 

منابع آماري مربوط به اين شاخص نيز. وري در نيروي كار يكي از اين موارد است بهره. قرار گيرد

مي همانند شاخص بهره و اندازه وري كل آن باشد بها.خواهد بودساليانه صورتبه گيري طالعات مربوط

ازبر مبتنياين شاخص  و با استفاده از گير نمونهنتايج حاصل .آيدمي دستبهي آماريها روشي

ي سرمايهور بهره:3شاخص

هاي اقتصاد مقاومتي همانند دو شاخص قبلي رشد اين شاخص نيز جزء مطلوبيت:3توضيح شاخص

و پايش اين شاخص نيز بايد. است ازو با گزارشليانهسا صورتبهرصد وري سازمان ملي بهرهگيري

طي روند بهره. انجام گيرد ايران سال اخير به طور متوسط نزولي بوده است كه اين50وري سرمايه

بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص نيز. كند امر، لزوم پايش مستمر اين شاخص را دوچندان مي

و با استفگير نمونهنتايج حاصل از ازي .آيدمي دستبهي آماريها روشاده

 اقتصاد يريپذ رقابتيتتقو.3-1-3

ي در پذير رقابت. موضوعات در حوزه اقتصاد است ترين اساسيي يكي از پذير رقابتدر جهان امروز

تعاريف مجمع براساس.حقيقت به معناي توانايي كسب موقعيت مناسب در بازارهاي جهاني است

ميپذيرترقابجهاني اقتصاد،  و يا حفظ درآمد سرانه از گذشته. باشدي به معناي پايداري اقتصاد ملي

شاخصي كه براي. گرفته شده است كاربهي پذير رقابتي متنوعي براي ارزيابيها شاخصكنون تا

مي كاربهي پذير رقابتگيري اندازه متعددييها شاخصشود يك شاخص تركيبي است كه از زير گرفته

ميپذير رقابتشاخص عنوانبهشاخصي كه در حال حاضر. شده است تشكيل ركن12شودي استفاده

:اين اركان عبارتند از1،دارد

 نهادها.1

ها زيرساخت.2

 محيط اقتصاد كالن.3

و آموزش ابتدايي.4  سالمت

.1404كتاب اقتصاد ايران در افق،جعفري، وحيد شقاقي شهري داوود دانش.1



___________________________________________________________��

و كارآموزي.5  آموزش عالي

 يي بازار كاالآكار.6

 يي بازار نيروي كارآكار.7

 توسعه بازارهاي مالي.8

 تكنولوژيك آمادگي.9

 اندازه بازار.10

و تجارتو مهارت در كسب.11  كار

 نوآوري.12

شاخص هستند، امكان سنجش گانه خود يك شاخص تركيبي از چند زير12يك از اين اركان هر

و آن بخش كه امكانها شاخصبخش اعظمي از اين  در گيري اندازهدر كشور وجود ندارد و رصد دارد

وري، بنيان، نقشه جامع علمي يا بهره شاخص اقتصاد دانشنعنوابههاي قبلي همين بخش، قسمت

.شود معرفي شده است به همين دليل در اين بخش شاخص جديدي در اين خصوص معرفي نمي

و هدفمندي يارانه.2-3 ها اصالح الگوي مصرف

هدفمنديو اصالح الگوي مصرفكلي اقتصاد مقاومتي ناظر به هاي سياست»8«و»4«بندهاي

:باشدميها ارانهي

واه سازي يارانه استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندـ»4«بند در جهت افزايش توليد، اشتغال

و ارتقا بهره .عدالت اجتماعييها شاخصيوري، كاهش شدت انرژي

بـ»8«بند واصالح الگوي مصري كليها سياستر اجراي مديريت مصرف با تأكيد ترويجف

.ي در توليدپذير رقابتو كيفيتيريزي براي ارتقا همراه با برنامه مصرف كاالهاي داخلي

مي موضوعات مورد توجه اين دو بند به شكل زير قابل دسته :باشند بندي

:جهتدرها يارانه سازي هدفمند اجراي ظرفيتاز استفاده.1

 افزايش توليد.1-1

 افزايش اشتغال.2-1

 وريش بهرهافزاي.3-1

 انرژي شدت كاهش.4-1

 اجتماعي عدالتيها شاخصيارتقا.5-1

،مصرف الگوي اصالح كلييها سياست اجرايبر تأكيدبا مصرف مديريت.2

و افزايش كيفيت آنها.3 .ترويج مصرف كاالهاي داخلي

كها شاخصو مسائلي از قبيل توليد، اشتغال ه به عواملي عدالت اجتماعي مسائل كالني هستند
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مي يارانهسازي اند، هدفمند متعددي وابسته در،تواند در اين موضوعات اثرگذار باشد ها هر چند اما

توان بهبود اين قبيل با اين توضيح نمي. مقايسه با ساير فاكتورها از اهميت كمتري برخوردار است

درها هدفمندي يارانه تأثيرجه بررسي ها دانست، در نتي هاي هدفمندي يارانه موضوعات را ناشي از گام

هدفمندي در اين تأثيرسنجش منظوربه.پذير نيستنتايج، چندان امكان براساس مسائل مذكور

 تأمينها تنها عاملي كه قابل سنجش است نحوه تخصيص منابع حاصل از هدفمندي در راستاي زمينه

صورتبه بخش اعظم منابع حاصل از هدفمندي، 1393قانون بودجه سال براساس.باشد اين اهداف مي

و غير مينقدي و بخش باقيمانده با نسبت معيني كه در قانون تعيين شده شود نقدي به مردم پرداخت

و است در اختيار توليد، بهينه مي... سازي، نظام سالمت با توجه به اينكه مقادير اختصاص. گيرد قرار

ميساليانه طوربهها بخشيافته به هر يك از اين  و همچنين تشخيص اينكه توسط مجلس تعيين شود

و نيست، در نتيجه شاخص امكانپذيرشود چه مقدار از منابع مذكور در چه بخشي مصرف مي گذاري

و مفيد نخواهد بود .سنجش آن چندان ممكن

و بهره و اشتغال به عوامل متعددي ارتب كاهش شدت انرژي اط دارند، اما وري نيز همانند توليد

مهمترين فعاليت در راستاي كاهش شدت انرژي تقريباًها نكته مهم اين است كه هدفمندي يارانه

وري بخش انرژي معطوف كنيم، همين نكته وري نيز اگر توجه خود را به بهره باشد، در مورد بهره مي

كهيي خواهدها شاخصبنابراين تمركز اين بخش بر معرفي. قابل تكرار است سنجش منظوربه بود

و حامل الزم به ذكر است، تفكيك بين اصالح الگوي. هاي آن قابل استفاده هستند مصرف بهينه انرژي

و هدفمندسازي يارانه و كليهها شاخصها در معرفي مصرف درها شاخصچندان دقيق نيست يي كه

و بخش آتي معرفي مي هم اين بخش مو گردد، نوعي به. ضوع دارندپوشاني در اين دو همچنين با توجه

و سنجش فعاليت اينكه شاخص هاي صحيح ترويجي چندان ساده نيست در اين گزارش از تعريف سازي

.شاخص در حوزه ترويج مصرف كاالهاي داخلي خودداري شده است

و كشاورزي:6شاخص  شدت انرژي در بخش صنعتي

 اصالح الگوي مصرف خانوار.1-2-3

به ميانگين:1 شاخص و گاز براي خانوارها نسبت و برق  مشابه در سال پايه مدت مصرف آب

ساله6-5با توجه به وضيعت نامناسب مصرف انرژي در كشور، حداقل براي بازه:1 توضيح شاخص

و شركت ملي گاز. باشد كاهش اين شاخص مطلوب مي منابع آماري اين شاخص در اختيار وزارت نيرو

به. باشد مي  براساس آمار دقيق توليدي در اين بخش، بهتر است بازه زماني توليد اين شاخص با توجه

به عالوهبه. است، اين بازه زماني بين يك تا دو ماه خواهد بود امكانپذيرحداقلي باشد كه با توجه

آب تفاوت بازه و شركت ملي گاز، بايد اين شاخص به تفكيك هاي زماني گردآوري اطالعات وزارت نيرو
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و گاز توليد شود و با استفاده از كنتورها.و برق با توجه به اينكه ميزان مصرف خانوارها به شكل دقيق

.گردد اعداد مربوط به اين شاخص اعداد دقيقي خواهند بودمي گيري اندازه

و گاز خانوارها:2شاخص و برق  انحراف معيار سرانه مصرف آب

با. سازي رفتارهاي خانوارهاي مختلف است اي يكسانكاهش اين شاخص به معن:2شاخص توضيح

و سازي مصرف در نظر گرفته شده است در نتيجه يكسان منطقي1شاخص توجه به اينكه در سازي

مي كاهش واريانس رفتار مصرف 1شاخص منابع آماري اين شاخص مشابه. باشد كنندگان مطلوب

و اندازه مي و دقت آن نيز همانند باشد .خواهد بود1خصشاگيري

 سازي مصرف سوخت بهينه.2-2-3

)سرانه مصرف بنزين خودروها(نسبت مصرف بنزين به تعداد خودروهاي فعال:1شاخص

مي:1شاخص توضيح از تغييرات اين شاخص تغيير كيفيت: تواند ناشي از چند عامل باشد كه عبارتند

ب و كاهش استفاده از خودروهاي خودروها از منظر مصرف سوخت، جايگزيني مصرف بنزين ا گاز

در. شخصي و با اين توضيح كاهش اين شاخص ناشي از هر يك از اين عوامل باشد مطلوب است

ميها سياستراستاي  اطالعات مربوط به اين شاخص در اختيار پليس. باشدي كلي اقتصاد مقاومتي

و پخش فرآورده و شركت ملي پااليش نف راهنمايي رانندگي ميهاي  گيري اندازهبازه زماني. باشد تي

فعال هاي پالك براساس البته با توجه به اينكه اطالعات پليس. فصلي براي اين شاخص مناسب است

.باشد ممكن است با اندكي انحراف از واقعيت همراه باشد مي

جيحمل بار، به ازامنظوربهيلگازوئوينبنزميزان مصرف:2شاخص  ابجايي بارهر تن كيلومتر

مي:2شاخص توضيح وضعيت مصرف سوخت» محورور بهره«كند تا با يك رويكرد اين شاخص تالش

ميزانيبر اين اساس در اين شاخص مصرف سوخت به ازا. خودروهاي باري را مورد سنجش قرار دهد

و حجم آن سنجيده مي مي جابجايي بار و كاهش آن مطلوب ه وسايل حمل از آنجا كه عمد. باشد شود

مي بار جاده و بنزين مصرفي اي، گازوئيلي هستند، توان با تقريب مناسبي، مجموع كل مصرف گازوئيل

راو منابع آماري اين شاخص در اختيار ستاد. صورت اين كسر مورد استفاده قرار دادعنوانبه انتها

و شهرسازيسازي سوخت، شركت بهينه ونقل حمل و وزارت راه به. باشدمي مصرف سوخت با توجه

آن ساليانه گيري اندازهشود مناسب توليد نمي صورتبهاينكه آمارهاي مربوط به اين بخش چندان 

.باشد مطلوب مي
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 به حجم ترانزيت ريلي) بر حسب تن كيلومتر(بار از طريق جاده ونقل حملنسبت:3شاخص

دا ونقل حمل:3توضيح شاخص و مسافر از طريق ريلي  ونقل حملراي مزاياي متعددي نسبت به بار

درها پژوهشطبق گزارش مركز. اي است جاده ريلي، براي حمل ونقل حملي مجلس، مصرف سوخت

يك)حسب نفر كيلومتربر(مسافر  و براي حمل بار، يك)حسب تن كيلومتربر(سوم،  ونقل حملششم،

در. اي است جاده و ميزان تلفات، ساليانه اي به طور متوسط جاده ونقل حملهمچنين به لحاظ ايمني

در 12 ريلي، طي ده سال گذشته مجموعاً ونقل حملهزار نفر تلفات جاني وجود دارد كه اين شاخص

و با توجه به اينكه در حال حاضر وضعيت حمل. كمتر از هزار نفر بوده است در بر اين اساس ونقل ريلي

منابع اطالعاتي. ساله، كاهش اين شاخص مطلوب است5ايران مناسب نيست، حداقل براي يك بازه 

و بازه زماني اندازه .باشدمي4گيري آن مشابه شاخص مربوط به اين شاخص

آبسازي بهينه.3-2-3  مصرف

 در بخش كشاورزي مصرف آب به ازاء هر تن محصولميزان:شاخص

كم:توضيح شاخص يكي از مهمترين آبي كشور، كاهش اين شاخص با توجه به مشكل جدي

مي هاي كشور در راستاي بهره مطلوبيت مي. باشد وري منابع كند وضعيت در حقيقت اين شاخص تالش

و. گيري كند وري مصرف آب را اندازه بهره منابع آماري اين شاخص در اختيار وزارت جهاد كشاورزي

و وزارت نيرو مي بساليانه صورتبهآن گيري اندازهباشد به.ودخواهد در اين بخش اطالعات مربوط

. مصرف آب در بخش كشاورزي از دقت مناسبي برخوردار نيست

و كشاورزيها بخشمصرف انرژي در سازي بهينه.4-2-3 ي صنعت

و كشاورزي: شاخص  شدت انرژي در بخش صنعتي

ميها بخشدر: توضيح شاخص و كشاورزي، مصرف انرژي براي توليد كاال استفاده دري صنعتي شود

مي بهره گيري اندازهنتيجه بهترين شاخص براي  با اين. باشد وري مصرف انرژي شدت مصرف آن

و كشاورزي مي . باشد توصيف كاهش اين شاخص به معناي بهبود وضعيت مصرف انرژي در صنعت

و صنعت منابع آماري مربوط به اين شاخص كه در حقيقت توليد ناخالص داخلي بخش كشاورزي

مي عالوه به و بانك مركزي باشند، در گزارش مصارف انرژي اين دو بخش هاي مركز آمار، وزارت نيرو

و با توجه به توليد و سنجش اين شاخص نيز بايد اين اطالعات اندازهساليانه قابل دسترسي است  گيري

ي آماريها روشه از مربوط به توليد ناخالص داخلي با استفادهاي داده. انجام شودساليانه صورت به

و همچنين مصارفبر مبتنياما آمار بخش مصرف انرژي،آيندمي دست به و برق انشعابات مختلف گاز

مي ديگر حامل .هستندتر شوند كه دقيق هاي انرژي محاسبه
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 توليد برقسازي بهينه.5-2-3

و انتقال برق:1 شاخص  تلفات توليد

به:1شاخص توضيح و انتقال برق معناي افزايش بهرهكاهش اين شاخص وري در فرآيند توليد

و قابل توجه است مي در. باشد كه ارقام مربوط به آن بسيار حائز اهميت منبع آماري اين شاخص

و با توجه به اينكه اين آمارها اختيار وزارت نيرو مي ميساليانه صورتبه غالباًباشد شوند سنجش توليد

و ارقام مربوط به اين شاخص با توجه به اينكه. باشدساليانه صورتبهز بايدو توليد اين شاخص ني آمار

و مصرف برق با دقت خوبي  و نه داده اساس دادهودشمي گيري اندازهتوليد هاي آماري هاي دقيق است

.از دقت مناسبي برخوردار استو همچنين

ها ميانگين بازده نيروگاه:2شاخص

وري است كه در حقيقت استفاده بهينههي بهرها شاخصاين شاخص نيز از جنس:2شاخص توضيح

مي از حامل در. دهد هاي انرژي در فرآيند توليد برق را مورد توجه قرار در حال حاضر وضعيت كشور

و كاهش آن يكي از ضروري ها در راستاي تحقق محوريت ترين گام اين شاخص چندان مناسب نيست

ا بهره مي. قتصاد استوري در و اندازه منابع آماري اين شاخص در اختيار وزارت نيرو  گيري آن بايد باشد

و مصرف حامل. انجام شودساليانه صورت به هاي براي محاسبه آمارهاي اين شاخص از اعداد توليد برق

مي انرژي در نيروگاه كه ها استفاده مي صورتبهشود ني دقيق محاسبه و آماري .ستندشوند

نويرپذيدتجديهايسهم انرژ:3شاخص  ين از كل توليد برق كشورو

و مكمل منابع عنوانبه پذير در جهان امروز استفاده از منابع تجديد:3توضيح شاخص جايگزين

افزايش اين شاخص به معناي. فسيلي بسيار مورد توجه است كه در ايران از آن غفلت شده است

ت پذيرع تجديدافزايش استفاده از مناب ميها سياستييدأاست كه مورد . باشدي اصالح الگوي مصرف

و با توجه به توليد منبع آماري اين شاخص نيز در اختيار وزارت نيرو مي آمارهاي بخش ساليانه باشد

كه انرژي مناسب .سنجيده شودساليانه صورتبهتر آن است

و همزمايدتول«يواحدهاسهم:4شاخص و حرارتپراكنده  از توليد برق»ن برق

و حرارتيدتوليواحدهامهمترين شاخص:4توضيح شاخص و همزمان برق وري باالي، بهرهپراكنده

و به همين دليل در  اين شاخص. اندي كلي اصالح الگوي مصرف جاي گرفتهها سياستآنهاست

مط گونه به ميلاي تعريف شده است كه افزايش آن آم. باشد وب اري اين شاخص در اختيار وزارت منبع

و با توجه به اينكه اين آمارها نيرو مي ميساليانه صورتبه غالباًباشد و توليد اين توليد شوند سنجش

.باشدساليانه صورتبه شاخص نيز بايد
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و كاالهاي اساسي.3-3  امنيت غذا

كشهاي سياست»7«و»6«بندهاي بهكلي اقتصاد مقاومتي ناظر به حوزه و خصوص غذا اورزي

:باشد مي

و كاالهاي اساسي افزايش توليد داخلي نهادهـ»6«بند و اولويت)ويژه در اقالم وارداتيهب( ها

و ايجاد تنوع در و خدمات راهبردي با هدفهاي وارداتيكاال تأمينمبادي دادن به توليد محصوالت

و خاص .كاهش وابستگي به كشورهاي محدود

و ايجاد ذخاير راهبرديامنيت غذا تأمينـ»7«بند كيفيويبا تأكيد بر افزايش كمو درمان

و كاال( توليد .)مواد اوليه

ميه در اين دو بند به گونهموضوعات بيان شد توان گفت هدف اصلي اي است كه در مجموع

مي. امنيت غذا بوده است تأميندر اين بخشها سياست به در اين راستا، راهكارهاي ارائه شده را توان

:نمود بندي تقسيمپنج دسته 

،هاي اساسيِ وارداتيو نهاده كمي توليد محصوالت افزايش.1

و محصوالت غذايي اساسي واردات نهادهديمبابه بخشي تنوع.2 ،ها

و محصوالت غذايي اساسي در نهاده كشورهاي خاصبه وابستگي كاهش.3 ،ها

،غذايي راهبردي ذخاير بهبود بازدهو حجم افزايش.4

و محصوالت غذايي رفع انحصار در مباشران واردات نهاده.5 .ها

 وارداتي هاي اساسيِ نهادهو محصوالت توليد افزايش.1-3-3

در)ره(به فرموده امام خميني و استراتژيك خود به غرب وابسته تأمينكشوري كه نيازهاي عمومي

و فرهنگي وابسته خواهد ماند است، بالدرنگ در حوزه بر افزايش توليد محصوالت تأكيد.1هاي سياسي

ستگي در كاالهاي در راستاي كاهش وابها سياستگيري جهت دهنده هاي اساسيِ وارداتي، نشانو نهاده

. باشد مذكور مي

از سوي وزارت جهاد» غذاهاي اساسي«خصوص حوزه شمول در حال حاضر تعاريف مختلفي در

و وزارت صنعت، معدن، تجارت  مي) ستاد تنظيم بازار(كشاورزي » اساسي«در صورتي كه معيار. شود ارائه

و نهاده سه ماده مغذي اصلي براي تأمينت در هاي غذايي را، سهم باالي اين محصوال بودن محصوالت

و چربي(انسان  مي) يعني كربوهيدرات، پروتئين را بدانيم، معرفي» غذاهاي اساسي«عنوانبه توان اقالم زير

در كليه. گندم، جو، برنج، ذرت، سويا، روغن، قند، شكر، گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات: نمود

ميها شاخص .هاي اساسي، موارد فوق است دند، منظور از غذاها يا نهادهگر يي كه در اين بخش معرفي

ص10ج امام، صحيفه.1 ،373.
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1نسبت ارزش واردات غذاهاي اساسي به ارزش كل مصرف آنها: شاخص

در دهنده اين شاخص در حقيقت نشان:توضيح شاخص وابستگي كشور در كاالهاي اساسي است

مها سياستنتيجه كاهش آن به معناي كاهش وابستگي، مطلوب  ميي كلي اقتصاد . باشد قاومتي

استفاده» ضريب خودكفايي«سنجش ميزان وابستگي در كاالهاي اساسي، از شاخص منظوربه معموالً

از مي كل«شود كه طبق تعريف عبارت است و خالص موجودي انبار به نسبت مجموع توليد داخل

ب.»مصرف در هر دوره زماني حدود(ا تأخير نسبتاً زياد از آنجا كه اطالعات مربوط به توليد اقالم اساسي

مي) سال2 و اطالعات مربوط به موجودي انبار نيز منتشر و منتشر غالباًشود محرمانه تلقي شده

سنجش ميزان وابستگي در اقالم اساسي منظوربه تر است شاخص جايگزين ديگري شود، مناسب نمي

. معرفي شود

غذايي كه توسط گمرك جمهوري اسالمي اعالم با توجه به اينكه اطالعات مربوط به واردات اقالم

به شود، دقيق مي و در دسترس تر، مي روزتر باشد، تر از اطالعات مربوط به ميزان توليد داخلي آنها

براي محاسبه اين شاخص. ده استشجايگزيني براي ضريب خودكفايي معرفي عنوانبه شاخص فوق

آن اطالعات مربوط به مصرف نيز نياز است كه آمار توسط بانك ساليانهوماهيانه صورتبهمربوط به

آماري هاي خمينت براساس آمار مربوط به مصرف. شود مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي

ميصورتبه اما آمار مربوط به واردات،آيدمي دست به .شوند دقيق محاسبه

و محصوالت غذا واردات نهاده مباديبه بخشي تنوع.2-3-3  يي اساسيها

مي فارغ از شرايط تحريمي، تنوع مبادي وارداتي، يكي از عوامل كاهش آسيب . باشد پذيري اقتصاد

به عنوان به ترين خوبي در رفتار نفتي اياالت متحده آمريكا كه بزرگ مثال ردپاي چنين سياستي

ميكننده وارد اس تأميندر بحث. باشد، قابل مشاهده است نفت در دنيا  مسئلهاسي، اين غذاهاي

در. يابد اهميتي دو چندان مي غذاهاي اساسي بيشتر تأمينبر اين اساس هرچه تعداد شركاي خارجي

و امنيت باشند، انحصار طرف غذاهاي اساسي با مخاطره كمتري مواجه تأمينهاي تجاري كمتر شده

.خواهد بود

ا نسبت ارزش واردات از بزرگ: شاخص ساسي به ايران، به كل ارزش ترين مبدأ واردات غذاي

 واردات اين اقالم 

هر. واردات از كشورهاي مختلف استتر توزيع مناسب دهنده كاهش اين نسبت نشان: توضيح شاخص

غذاهاي اساسي به كننده تر باشد به معناي آن است كه تعداد كشورهاي صادر اندازه اين عدد كوچك

در. ايران افزايش يافته است مياطالعات گمرك با توجه به حجم. كند محاسبه اين شاخص كفايت

 
مي.1 .نامگذاري شود» ضريب وابستگي در غذاهاي اساسي«شود اين شاخص با عنوان پيشنهاد
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و در دسترس بودن اطالعات ميماهيانهصورتبه قابل توجه واردات شود اين شاخص هر ماه، توصيه

و. محاسبه شود هاي آماري تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند نمي

و محصوالت غذايي اساسي در نهاده هاي خاصكشوربه وابستگي كاهش.3-3-3  ها

درها سياستمحدوديت واردات از كشورهاي خاص، يكي ديگر از راهبرداهاي ي كلي اقتصاد مقاومتي

ميپذير راستاي كاهش ضربه منظور از كشورهاي خاص، در حقيقت كشورهاي متخاصم. باشدي اقتصاد

و در راستاي غالباًبه جمهوري اسالمي ايران گيري اصلي آنها در مسائل مربوط است كه جهت خصمانه

تعريف كشورهاي متخاصم حائز اهميت است كه بايد توسط مراجع قانوني. بوده است اعمال فشار

1.، اما در اين گزارش تعيين كشورهاي متخاصم مورد نظر نيستشودتعيين 

از مجموع حجم يا ارزش واردات نهاده: شاخص و غذاهاي اساسي كشورهاي خاص به ها

 مجموع واردات اين اقالم

و مطلوب: توضيح شاخص كاهش اين شاخص به معناي كاهش وابستگي به كشورهاي متخاصم بوده

مي. است و همانند شاخص قبل مناسب است كه اين شاخص منبع آماري آن سازمان گمرك باشد

و گزارش شودماهيانه صورت به و مربوط به اين شاخصتاطالعا. رصد بر مبتنيدقيق هستند

.باشند هاي آماري نمي تخمين

 راهبردي غذايي ذخاير بهبود بازدهو حجم افزايش.4-3-3

: سازي غذاهاي اساسي سه موضوع اهميت دارد منظور بررسي وضعيت ذخيره به

 افزايش حجم ذخاير راهبردي؛) الف

 افزايش بازده ذخاير راهبردي؛)ب

ت)ج . وان ماندگاري اين ذخايرافزايش

با. اشاره شده استي كلي ابالغي، فقط به ايجاد ذخاير راهبرديها سياستدر در اين بخش

ميها شاخصنظر قرار دادن هر سه موضوع فوق، مد .گرددي متناسب معرفي

مي.1 و برخي كشورهاي اروپايي را و واردات مستقيم كشورهايي نظير آمريكا، كانادا، استراليا توان مصداق كشورهاي متخاصم دانست
.ن كشورها بايد بسيار محدود گردديا غيرمستقيم اقالم اساسي غذايي از اي
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1غذاهاي اساسي ماهيانه نسبت حجم ذخاير راهبردي به مصرف:1شاخص

ا:1شاخص توضيح ي ذخاير غذاهاي اساسي است كه توسعه كم دهنده ين شاخص نشانافزايش

ميها سياستمطلوب بهئادر حالت ايد. باشدي كلي اقتصاد مقاومتي طور روزانهل اين شاخص بايد

و براي هر محصول، بسته به راهبردي بودن محصول  كه درصورتي. مجزا تهيه گردد طوربهمحاسبه شده

منبع آماري اين. نيز مطلوب خواهد بودماهيانه نباشد، تخميني از ميانگين امكانپذيرمحاسبه روزانه

و اطالعات فوق داراي طبقه مي2يرانايدولتيشركت بازرگانشاخص،  با. بندي محرمانه است باشد

مي تخمينبر مبتنيتوجه به اينكه آمارهاي مصرف تخميني صورتبهباشند، اين شاخص هاي آماري

.گردد محاسبه مي

يي كه سيلوها امكان حفـظ غـذاهاي اساسـي را دارنـد، بـهها سالنسبت تعداد:2شاخص

ي خشك متوالي طي يك دروه زماني در گذشتهها سالحداكثر تعداد 

و وجود خشكسالي:2شاخص توضيح و همچنين تهديد هاي دوره با توجه به موقعيت اقليمي هاي اي

ا خارجي، ذخيره و حفظ غذاهاي استفاده در شرايط بحراني، يك اصل منظوربه ساسيسازي

به. ناپذير است خدشه كه گونه اين شاخص در براساس اي طراحي شده است وضعيت خشكسالي كشور

راها سالصورت اين شاخص، تعداد. گذشته تعيين گردد يي است كه سيلوها توان حفظ غذاي اساسي

و مخرج آن حداكثر تعداد  ميي متوالها سالدارند باشدي خشكسالي در يك بازه معين در گذشته

طيها سالمثال حداكثر تعداد عنوانبه( هر اندازه اين شاخص ). سال گذشته20ي خشك متوالي

مي دهنده افزايش يابد نشان از مقاومت باالتر در مقابل نوسانات عرضه باشد كه ممكن است ناشي

شركت اطالعات مربوط به اين شاخص در اختيار. خشكسالي يا هر عامل ديگري نظير تحريم باشد

ميايدولتيبازرگان طور كه در تعريف شاخص نيز اشاره شدهو همان) صورت محرمانهبه(باشد يران

. گيري شود اندازهساليانه صورتبهبهتر است شاخص 

و محصوالت غذايي رفع انحصار در مباشران واردات نهاده.5-3-3  ها

مي محصوالتوها نهاده واردات اشرانانحصار در مب و غذايي يكي از عواملي است كه تواند ثبات عرضه

در همين راستا بايد ميزان واردات هر شخص. امنيت بازار اين محصوالت را با مخاطره مواجه كند

و حقوقي از  و تالش شود تا حد امكان سهم اشخاص حقيقي و حقوقي مورد توجه قرار گيرد حقيقي

و و بازار كاالهاي اساسي در حد مناسبي حفظ شودكل .اردات

.»افزايش حجم ذخاير راهبردي« ناظر به هدف.1
2. G.T.C 
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حقيقي يا حقوقي به كل واردات در هر يك از كننده ترين وارد نسبت واردات بزرگ: شاخص

 ها يا غذاهاي اساسي نهاده

مي: توضيح شاخص كه كاهش اين شاخص به معناي كاهش انحصار در واردات كاالهاي اساسي باشد

كها سياستمطلوب  هاي مختلف اقدام با توجه به اينكه ممكن است واردكنندگان طي ماه. لي استي

گيري فصلي اندازه صورتبهبه واردات نمايند، براي درك صحيح از انحصار وارداتي بهتر است شاخص 

و اطالعات مربوط به اين شاخص. شود ت اطالعا. باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيدقيق هستند

و حقوقي وارد اشخاص بندي محرمانه در اختيار سازمان گمرك جمهوري، با طبقهكننده حقيقي

.باشد اسالمي ايران مي

و ارزي(ظام پولين.4-3 و مالي) ريالي

بهها سياست»19«و»9«بندهاي و ماليي كلي اقتصاد مقاومتي ناظر :باشدمي نظام پولي

و تقويت همهـ»9«بند نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، نبهجا اصالح

و پيشگامي در تقويت بخش واقعي ثبات در اقتصاد مليايجاد 

و جلوگيري از اقدامات، فعاليتو سالم سازي اقتصاد فافشـ»19«بند و سازي آن هاي زمينهها

 ...وهاي پولي، تجاري، ارزي در حوزه فسادزا

: شوند موضوعات مورد توجه اين بندها به سه بخش اصلي تقسيم مي

در.1 مل يجاداكاركرد نظام مالي ،يثبات در اقتصاد

ن پاسخگويي نظام مالي.2 مل يازهايبه پياقتصاد ،اقتصاديبخش واقعيتدر تقوآن يشگاميو

.يارزويمالي،در حوزه پولآنيسازو سالمياقتصاديتشفاف ايجاد.3

دري مرتبط با دو مورد اول، يعني كاركرد نظام مالها شاخصدر اين بخش، در يجاداي ثبات

و پاسخگويي نظام مالي اقتصاد ن ملي مل يازهايبه مياقتصاد كنندهي تبيينها شاخص. گرددي معرفي

و سالمت اقتصادي به تفصيل  و ارزي، در بخش مربوط به شفافيت اطالعات شفافيت در حوزه پولي

.معرفي خواهد شد

مل يجادا.1-4-3 يثبات در اقتصاد
ا.1-1-4-3  قتصاد كالنثبات

و وارنرخ:1شاخص آن يانستورم

يتورم است كه بر همه پارامترها،اقتصاد كالنيها شاخصينتراز مهم يكي:1شاخص توضيح

دراسفأمتيول،اند تورم را مهار كنند عمده كشورها توانسته. افكندمييهساياقتصاد نه كشور ما

تو عالوه. تورم جهان بوده است نرخينباالتريچهار كشور داراءجزيراخيها سال  رم،بر عدد مطلق
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كهنرخ تورم نوسانات يشو موجب افزا بودهيدهنده عدم ثبات اقتصاد نشان نيز عامل مهمي است

م يزيرو توان برنامه شوديميفعاالن اقتصاد يسكر شاخصي از نوسانات عنوانبه.دهديآنان را كاهش

ر تورم، مي توسط بانك يانهماهصورتبه تورم نرخ.ا مورد استفاده قرار دادتوان واريانس اين متغير

ميمركز و منتشر هاي تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص.شوديو مركز آمار محاسبه

و آماري مي ميگير نمونه براساس باشد .شودي انجام

و نرخ ارز رسمي:2شاخص  اختالف نرخ ارز حقيقي

رخ ارز يا ضريب تبديل پول ملي با ارزهاي كشورهاي ديگر، همواره بايد با توجهن:2شاخص توضيح

و همچنين رقابت پذيري به اختالف نرخ تورم دو كشور تعديل شود تا برابري قدرت خريد مردم

ميمنظوربه.توليدات دو كشور، در وضعيت قبلي حفظ شود توان تسهيل در محاسبه نرخ ارز حقيقي،

هرچه. نرخ تورم متوسط جهاني را شاخص نرخ ارز حقيقي در نظر گرفت براساسل شدهنرخ ارز تعدي

و كاهش) نرخ رسمي يا نرخ بازار(نرخ ارز اسمي  از نرخ ارز حقيقي كمتر باشد، به معني تشويق واردات

مي صورتبهنرخ ارز. پذيري كاالهاي صادراتي كشور است رقابت  شود روزانه توسط بانك مركزي منتشر

. كردمقايسه) تعديل شده با نرخ تورم(توان ميانگين اين نرخ در طول ماه را با نرخ ارز حقيقيو مي

و مربوط به اين شاخصتاطالعا .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيدقيق هستند

و ترين سهم واحدهاي ارزي مختلف در سبد دارايي بزرگ:3شاخص هاي ارزي بانك مركزي

 بكه بانكيش

مي:3توضيح شاخص تواند در شرايط خاص نظير تحريم، وابستگي كشور به واحد ارزي خاص،

يك لذا الزم است دارايي. موجبات تالطمات اقتصادي را ايجاد نمايد سبد هاي ارزي كشور، در قالب

تيدهنده وضع كشور نشانيارز خاص در سبد ارزيكنسبتيشافزا. شودينگهداري متنوعارز

البته بايد توجه داشت كه آنچه مطلوب است، استفاده از همه ارزها در تجارت.هشدار خواهد بود

و تنوع بخشي به تركيب پرتفوي ارزي كشور از حيث خارجي، متناسب با كشور طرف تجاري است

. تجارت مهم است، نه از جهت ذخاير ارزي

ترين تر بودن بزرگ ارزي كشور، كوچك بر اين اساس پس از محاسبه سهم ارزهاي مختلف در سبد

سبد ارزي كشور نيز متشكل از ذخاير. تر ارزي كشور خواهد بود دهنده وضعيت مناسب سهم، نشان

و دارايي و صرافي ارزي بانك مركزي اطالعات مربوط به ذخاير ارزي. هاست هاي ارزي شبكه بانكي

و شبكه بانكي، با طبقه با اضافه شدن. آنالين قابل دسترسي استصورتبه بندي محرمانه، بانك مركزي

هاي لذا محاسبه اين شاخص در بازه،آنها قابل رصد خواهد بوديسبد ارز نيز، به سامانه سناهايصراف
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و. ماهه امكانپذير است6سه يا بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق بوده

. هاي آماري نيست تخمين

و مشكلي كه در منظوربهها بانكخصوص اين شاخص وجود دارد آن است كه بانك مركزي

ميصورتبه مديريت پرتفوي ارزي خود، و فروش ارزهاي مختلف و لذا روزانه اقدام به خريد نمايند

)ايو بلكه لحظه(روزانه صورتبه»ترين سهم واحدهاي ارزي در سبد ارزي كل سيستم بانكي بزرگ«

آنل،كند تغيير مي ميعنوانبه ذا از ارائه .شود شاخص سنجش اقتصاد مقاومتي در بخش ارزي صرفنظر

 ثبات نظام بانكي.2-1-4-3
ها بانكمتوسط نسبت كفايت سرمايه:1شاخص

هاي موزون ست از نسبت سرمايه بانك به مجموع داراييا كفايت سرمايه عبارت:1شاخص توضيح

و يكي از  كهها شاخصشده به ضرايب ريسك برها بانكيي است ي مركزي در دنيا از آن براي نظارت

و همچنين ريسكآاين نسبت، شاخصي از كار. كنند شبكه بانكي استفاده مي يي بانك در تخصيص

و اعتبار، اين 25/11/1382كفايت سرمايه مصوب نامه آييندر ايران طبق. بانك است شوراي پول

اها بانكنسبت براي همه  صورتبه بانك مركزي. تعيين شده است درصد8عتباري حداقلو مؤسسات

و دارايي راها بانكهاي مستمر اطالعات مربوط به سرمايه و شاخص كفايت سرمايه را دريافت كرده

مي در صورت توسعه سامانه. كند محاسبه مي آيد كه بانك مركزي هاي نظام بانكي، اين امكان فراهم

شا صورتبهبتواند  . را پايش كندها بانكخص كفايت سرمايه آنالين

و نشان از عدم كارايي البته بايد توجه داشت كه باال بودن نسبت كفايت سرمايه نيز مطلوب نيست

سنجش ثبات نظام مالي، بهتر است ميانگين نسبت منظوربه لذا. بانك در استفاده از منابع در اختيارش دارد

كه كفايت سرمايه، براي بانك از كفايت سرمايه پايينهايي همچنين از آنجا. دارند محاسبه گردد درصد8تر

هايي كه داراي نسبت كفايت سرمايه كمتر از حد مجاز هستند نيز، در ارزيابي ثبات نظام كه تعداد بانك

هاي مذكور نيز در شاخص مؤثر است، الزم است تا تعداد بانك)و به طور خاص ريسك نظام بانكي(مالي 

به. گرددلحاظ  و مفهومي، شاخص معرفي دليل احراز از پيچيدگي ضمن توجه به اين نكات، هاي محاسباتي

.ها را در نظر گرفته است شده در اين بخش، صرفاً ميانگين كفايت سرمايه كليه بانك

و تسهيالت سود حقيقي سپرده:2شاخص  ها

به رفتار آحاد اقتصادي جهت)نرخ سود اسمي منهاي تورم(نرخ سود حقيقي:2شاخص توضيح

وها سالجز1،هاي اخير متأسفانه در دهه. دهد مي ي معدودي، نرخ سود حقيقي منفي بوده است

و رانت و زمينه فساد جويي در نظام بانكي را فراهم موجب اختالل در سازوكار بازار پول شده است

 
و بانكي،انك مركزي ايرانب.1 .پژوهشكده پولي
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. آورده است

و هم در حوزه تسهيالت، داراي تبعات زيانباريها منفي بودن نرخ سود حقيقي، هم در حوزه سپرده

در در صورت منفي بودن نرخ سود حقيقي سپرده. است ها بانكهاي بانكي، عمالً انگيزه نگهداري پول

و منابع مالي به مدت در بازارهاي هاي كوتاه گذاري جاي تجميع در نظام بانكي، به سمت سرمايه كاهش يافته

اي، موجب ايجاد رانت ازسوي ديگر منفي بودن نرخ سود تسهيالت مبادله.شود غيرمولد سوق داده مي

مي بزرگي در اين و تقاضاي دريافت اين نوع تسه گونه تسهيالت مييشود البته طبيعي. دهد الت را افزايش

اي منفي تضمين سودآوري خود، در صورتي كه نرخ سود حقيقي تسهيالت مبادلهمنظوربهها بانكاست كه 

ميها نرخ، به اعطاي تسهيالت مشاركتي با باشد .آورندي سود باال روي

و سپرده ها داراي انواع متنوعي است، محاسبه نرخ سود متوسط براي با توجه به اينكه تسهيالت

ب كل سپرده و تسهيالت نيازمند ميهها و زمانبر لذا محاسبه اين،باشد كارگيري روش خاص بوده

ميشا برساليانه صورتبه تواند خص مربوط به اينتاطالعا.ي بانك مركزي انجام شودها روشمبنايو

و شاخص  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيدقيق هستند

و تسهيالت:3شاخص  اختالف نرخ سود سپرده

حق التفاوت نرخ سود سپرده مابه:3توضيح شاخص و تسهيالت، در واقع هرچه. الوكاله بانك است ها

و پايين بودن هزينهآكار دهنده اين مقدار كمتر باشد نشان گري وجوه هاي واسطه يي بيشتر نظام بانكي

و لذا بايد مواجه است2 محاسبه اين شاخص نيز با مشكلي مشابه شاخص. توسط بانك خواهد بود

برساليانه صورت به به. مبناي اطالعات بانك مركزي محاسبه گرددو اين شاخص، اطالعات مربوط

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنياطالعات دقيقي هستند

و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد.2-4-3  پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي

 الحسنه قرض
 الحسنه قرضهاي به سپرده الحسنه قرضنسبت تسهيالت: شاخص

و جاريپس(الحسنه دو عنوان قرض در نظام بانكي كشور جذب سپرده تحت: توضيح شاخص و) انداز

مي سرمايه به)86(مطابق ماده. شود گذاري انجام و يها سياستتبع آن، قانون برنامه پنجم توسعه

و نظارتي نظام بانكي پس از سال الحسنه بايد صرفاً به امر هاي قرض، كليه سپرده1390پولي، اعتباري

به، نسبت تسهيالت قرض1390لذا از سال. يابد الحسنه اختصاص اعطاي تسهيالت قرض الحسنه

از(الحسنه به شكل محسوسي افزايش يافته است هاي قرض سپرده از درصد50از كمتر 70به بيش

1).درصد

.هاي مجلس شوراي اسالمي الحسنه در ايران، مركز پژوهش بررسي قرض.1
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و جامعه هدف اين تسهيالت، بسيار دهد نحوه تخصيص تسهيالت قرض مطالعات نشان مي الحسنه

و فاقد مقررات يا ضمانت الحسنه هاي قرض مثال بخش قابل توجهي از سپردهبراي.اجراست غيرشفاف

مي»ها بانكرفع احتياجات ضروري كاركنان«به تسهيالت  و متقاضيان غيربانكي عموماً اختصاص يابد

به. الحسنه مواجه هستند هاي جدي در دسترسي به تسهيالت قرض با دشواري بر اين اساس با توجه

و عدم دسترسي به اطالعات جزئي نحوه هاي قرض به سپرده باال بودن نسبت تسهيالت الحسنه

.تخصيص اين تسهيالت، امكان معرفي شاخصي مفيد در اين خصوص وجود ندارد

 هاي ناسالم نظام بانكي دارايي.1-2-4-3
را دليل فقدان سامانه به و تخصيص منابع در سيستم بانكي هايي كه امكان نظارت دقيق بر نحوه هدايت

و ناظر نظام پولي قرار دهد، عمالً صحت بسياري از اطالعات موجود در  در اختيار مقام سياستگذار

سامانه جامع«هايي نظير به بيان ديگر، هرچند سامانه. حوزه تخصيص منابع، محل ترديد است

صحت اطالعات ثبت شده در اين امااندازي شده است، توسط بانك مركزي راه» اطالعات مشتريان

و قابل راستي بر اين اساس،. آزمايي نيست سامانه در مورد مقصد تسهيالت، چندان دقيق نبوده

كهها شاخص، تدوين»پاسخگويي نظام بانكي به نيازهاي اقتصاد ملي«منظور سنجش به ي ايجابي

و لذا براي ارزيابي اين مفهوم، مبتني و دقيق باشند عمالً غيرممكن است بر اطالعات صحيح

شدها شاخص .ي سلبي معرفي خواهند

از:1شاخص نسبت مطالبات غيرجاري در كل شبكه بانكي به كل مطالبات شبكه بانكي پس

 كسر مطالبات استمهال شده

، مطالبات از اشخاص است كه شامل تسهيالت اعطاييها بانكمهمترين نوع دارايي:1شاخص توضيح

به.ستابه نفع اشخاصها بانكشدهو تعهدات ايفا و نظارت صحيح در برخي موارد دليل عدم ارزيابي

و يا به و اعسار تسهيالت بانك در دليل ورشكستگي و گيرنده، شخص قادر به بازپرداخت مطالبات نبوده

اين 3/8/1388نامه وصول مطالبات غيرجاري مصوب آيين. گيردمي سرفصل مطالبات غيرجاري قرار

و مشكوك مطالبات را به سه دسته سررسيد مي گذشته، معوق هرچه نسبت. نمايد الوصول تقسيم

و كاهش توان تر بانك دهنده وضعيت نامناسب مطالبات غيرجاري به كل مطالبات بيشتر باشد نشان

را.ستها بانكدهي تسهيالت وها بانكمستمر از صورتبه بانك مركزي اطالعات مربوط به اين شاخص

اطالعات. قابل محاسبه استماهيانه هاي زماني اين شاخص در بازه.دكن مؤسسات اعتباري دريافت مي

و مربوط به اين شاخص  .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيدقيق هستند

مناسب نشان منظوربهها بانكاي كه در خصوص اين شاخص وجود دارد آن است كه بعضاً نكته

و تقسيط مجدد مطالبات)قانوني به آنها يا بنابر تكاليف(دادن وضعيت مالي خود  ، اقدام به امهال
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بهصورتبه در اين صورت شاخص معرفي شده.ندكن غيرجاري مي و صرفاً دليل يك عمليات غيرواقعي

تا. تغيير سرفصل مطالبات، بهبود وضعيت سيستم بانكي را نشان خواهد داد به همين دليل الزم است

تا» شبكه بانكي پس از كسر مطالبات استمهال شدهكل مطالبات« در مخرج كسر،   ثارآقرار گيرد

.شودچنين اقدامي بر بهبود شاخص حذف

 هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام در شبكه بانكي ميانگين نسبت مانده خالص دارايي:2شاخص

كه شاملتاسهاي ثابت آنها داراييها بانكهاي ترين اقالم دارايييكي از مهم:2شاخص توضيح

و(اموال غيرمنقول  و ساختمان و اثاثيهآالت ماشين(و اموال منقول ...) زمين )، تجهيزات، وسايل نقليه

ميها بانككاركرد واسطه وجوه بودن. شود مي را داراييها بانككند ايجاب صرفاً از محل هاي ثابت

و منابع سپرده تأمينمنابع سهامداران  ف كنند نگذاران را در اين و.دكننرآيند دخيل اعتبار شوراي پول

و سود قطعي نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام، پس از كسر سود انباشته

يها بانكلكن بررسي وضعيت فعلي اين نسبت براي. مشخص كرده است درصد30نشده را حداكثر 

رصها بانكمختلف كشور نشان از تخلف قابل توجه و ماهه6يا3هايد اين نسبت در بازهدارد

اطالعات مورد نياز براي محاسبه اين. واسطه وجوه باشدعنوانبهها بانكتواند شاخصي از عملكرد مي

ميها بانكهاي مالي سه ماهه شاخص، پس از تهيه صورت مي محاسبه و بانك مركزي از شود تواند

ش. كندمطالبهها بانك و اطالعات مربوط به اين هاي تخمينبر مبتنياخص اطالعات دقيق هستند

.نيستندآماري 

و تعهدات به اشخاص مرتبط:3شاخص به) ذينفع واحد(ميانگين نسبت مجموع تسهيالت

ها بانك سرمايه

مالي اشخاص تأمينو مؤسسات اعتباري به منبعها بانكپيشگيري از تبديل شدن:3توضيح شاخص

و حقوقي مرتبط با  و وابستهها شركت(بانك حقيقي آن)ها بانكي تابعه و كاهش مخاطرات ناشي از

و اعتبار در آيين. بسيار ضروري است و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب لذا شوراي پول نامه تسهيالت

به 28/8/1389 و تعهدات ضمن معرفي اشخاص مرتبط، مشخص كرده است خالص مجموع تسهيالت

از اشخاص مرتبط نمي و اندوخته مؤسسه اعتباري تجاوز درصد25تواند مجموع سرمايه پرداخت شده

. كند

به1392متأسفانه اين نسبت در پايان سال بوده درصد39طور ميانگين در كل شبكه بانكي،

كه. در اين خصوص داردها بانككه نشان از تخلف باالي1است با توجه به عدم شفافيت بسيار بااليي

ح و حقوقي مرتبط با در تشخيص اشخاص كمها بانكقيقي برآورد شدن اطالعات وجود دارد، احتمال
 

نظ 1392هاي كشور در پايان سال درآمدي بر وضعيت بانك.1 .ارتي بانك مركزي، معاونت
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هاي مالي دسترسي به اطالعات اين شاخص بر مبناي صورت. مربوط به اين شاخص نسبتاً باالست

و حسب درخواست بانك مركزي، قابل محاسبه براي كل شبكه بانكيها بانكماهه سه امكانپذير است

و اطالعات مرب. است .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 چك برگشتي.2-2-4-3
چك: شاخص چك نسبت تعداد  شده هاي مبادله هاي برگشتي به كل

عنوانبه چك، عالوه بر ابزار پرداخت نقد كه كاركرد اصلي آن است، در حال حاضر: توضيح شاخص

و) نت پرداختضما(دار مدت نهاد خريد ميليون50بالغ بر ساليانه در اقتصاد جايگاه پيدا كرده است

چك.1شود برگ چك در كشور تبادل مي بي افزايش تعداد  اعتبار ساختن نهاد خريد هاي برگشتي ضمن

مي دار موجب تحميل هزينه مدت و مردم چك. شود هاي گزافي به دولت شده به هاي برگشت لذا نسبت

م كل چك و تعداد براساس(شده بادلههاي و كارآمدي مجموعهمي) مبلغ تواند نمايانگر اعتبار چك

و بانكي براي جلوگيري از چك برگشتي است در. قوانين حقوقي اطالعات مرتبط با چك برگشتي

اطالعات مربوط به اين. استبازه زماني مناسب اين شاخص سال. سامانه بانك مركزي موجود است

و شاخص اطالعا .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيت دقيق هستند

 معطوف به بازار سرمايهيها شاخص.3-4-3

و افزايش سرمايه:1شاخص در بورس اوراقها بنگاهنسبت مجموع ارزش عرضه اوليه سهام

 بهادار، به كل حجم معامالت بازار سهام

و در كشور ما بانكيمال تأمين:1 توضيح شاخص پايك يجادا برايلذا محور است و يداراقتصاد

و بورس كاال باثبات، الزم است تا بورس اينقش مثبتيزن اوراق بهادار  براي. كند يفاايمال تأمينيندر

طرها شركتيمال تأميندر است تا چه حد توانسته اوراق بهادار موضوع كه بورسينايبررس يقاز

و نسبت، رصد ايفا كند مؤثرنقشيهسرمايشافزا يها شركتيهسرمايشافزا مجموع عرضه اوليه سهام

ازيشاست كه افزايشاخصي،بورسيها شركتيهبه كل سرمايمقطع زمانيكدريبورس آن نشان

. استآن مناسب ساليانهو رصد استمنبع اين شاخص سازمان بورس.بازار بورس دارديبازده

و اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيهستند

و بورس كاالي ايران، نسبت به توليد:2شاخص ارزش كل معامالت بازار فيزيكي بورس انرژي

 ناخالص داخلي

هاي مثبت فراواني ايفاي كااليي در نظام مالي كشورهاي مختلف، نقشها بورس:2شاخص توضيح

 
.بر اساس گزارشات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.1
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قي. كنند مي و عادالنه  تأمين،ها بنگاهمت، امكان مديريت ريسك نوسانات قيمت براي كشف صحيح

و تضمين قراردادها(هاي مبادلهو فعاالن بازار، كاهش هزينهها بنگاهمالي ، كمك به بهبود)نكول

و و استانداردسازي كيفيت كاالها ازجمله ... سياستگذاري در حوزه بازارهاي كااليي كشور، ارتقا

يها بورسبا توجه به اينكه از يك سو در حال حاضر سهم.ي كااليي استاه بورسكاركردهاي مفيد 

و بورس انرژي(كااليي و ظرفيت بالقوه قابل توجهي) اعم از بورس كاال در نظام مالي ايران اندك است

و ازسوي ديگر به ميها بورسمنظور توسعه اين بخش وجود دارد دري كااليي ايجاد«توانند سهم مهمي

د يها بورسايفا كنند، سهم» پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي«و همچنين»ر اقتصاد مليثبات

. استتحقق اقتصاد مقاومتي در نظام مالي برايكااليي از كل نظام مالي كشور شاخص مناسبي

و بورس شاخصي كه به اين منظور معرفي شده است، ارزش كل معامالت فيزيكي بورس انرژي

مي كاالي ايران را علت مد نظر قرار ندادن ارزش معامالت مشتقه اين دو بورس آن است. گيرد در نظر

و موجب هاي سفته كه افزايش معامالت مشتقه عمدتاً به معني افزايش فعاليت بازي در بازار است

اي در ثبات يا پاسخگويي به نيازهاي بخش واقعي شود، لكن تأثير ويژه افزايش نقدشوندگي بازار مي

ميعنوانبه همچنين از توليد ناخالص داخلي اسمي،. تصاد ندارداق تواند نوعي متغيري كه

بر مبتني(اطالعات مربوط به اين شاخص دقيق. استانداردسازي انجام دهد استفاده شده است

از) سرشماري و و بورس كاالي ايران قابل دريافت استها شركتبوده محاسبه اين.ي بورس انرژي

ميماهيانه هاي زماني در بازه شاخص نيز .شود يا فصلي پيشنهاد

 صادرات، مناطق آزاد، ديپلماسي اقتصادي.5-3

و هاي سياست»12«و»11«،»10«بندهاي كلي اقتصاد مقاومتي ناظر به صادرات، مناطق آزاد

:استديپلماسي اقتصادي 

از جانبه حمايت همه-»10«بند باو خدمات به تناسب ارزش صادرات كاالهاهدفمند و افزوده

 خالص ارزآوري مثبت از طريق

و گسترش مشوقت.1 .هاي الزم سهيل مقررات

و زيرساخت.2 و ترانزيت .هاي مورد نياز گسترش خدمات تجارت خارجي

.گذاري خارجي براي صادرات تشويق سرمايه.3

و تنوع ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل برنامه.4 بخشي دهي بازارهاي جديد

به پيوند .ويژه با كشورهاي منطقه هاي اقتصادي با كشورها

.استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز.5

و مقررات در مورد صادرات با هدف گست.6 .رش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدفايجاد ثبات رويه

به-»11«بند و ويژه اقتصادي كشور هاي پيشرفته، منظور انتقال فناوري توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
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و و خدمات و تسهيل توليد، صادرات كاال و منابع مالي از خارج تأمينگسترش .نيازهاي ضروري

و كاهش آسيب-»12«بند :ي اقتصاد كشور از طريقذيرپ افزايش قدرت مقاومت

ب.1 و جهان و مشاركت با كشورهاي منطقه و گسترش همكاري ويژههتوسعه پيوندهاي راهبردي

.همسايگان

.هاي اقتصادي استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف.2

.ايو منطقه الملليي بينها سازمانهاي استفاده از ظرفيت.3

مي زيرموضوعات مورد توجه اين بندها به سه : شوند بخش اصلي تقسيم

:خدماتو كاالها صادراتاز هدفمند جانبه همه حمايت.1

،افزوده ارزش تناسببهـ

.مثبت ارزآوري خالصباـ

:منظوربه كشور اقتصادي ويژهو آزاد مناطق عمل حوزه توسعه.2

،پيشرفته هاي فناوري انتقالـ

،توليد تسهيلو گسترشـ

،خدماتو كاال صادراتـ

.از خارجيو منابع ماليضرور يازهاين تأمينـ

:اقتصادي اهدافاز حمايت جهتدر ديپلماسياز استفاده.3

پـ بيبا كشورهايراهبرد يوندهايتوسعه و جهان ،يگانهمسا يژهوهمنطقه

.ياو منطقه الملليينبيها سازمان هاييتاستفاده از ظرفـ

و خدمات جانبه همهيتحما.1-5-3  هدفمند از صادرات كاالها

در اين بند افزايش صادرات نشانه گرفته شده است، البته دو قيد مهم به اين افزايش اضافه كرده است

مي كه جهت ا ارزش. دهد گيري صادرات را در اقتصاد مقاومتي نشان و آوري مثبت، دو قيدرزافزوده باال

از» حمايت«اصلي مورد نظر اين بند مسئله. اند كه به بحث صادرات ضميمه شده هستنداساسي 

رو يجاداكه در اين راستا راهكارهايي نيز از قبيل استصادرات استفاده از سازوكار،و مقرراتيهثبات

و هاي مشوق ي، گسترشمبادالت تهاتر و تدوين» حمايت«نجشس. است شدهارائه ... الزم

بر گيري اندازهيي برايها شاخص آن كه به خوبي بتوانند آن را اندازه بگيرند چندان قابل انجام نيست

ي حمايت از صادرات را رصد كنند وجودايي كه بتوانند راهكارهها شاخصاين اساس امكان تدوين 

و به همين دليل در اين بخش سعي شده است تا كه بتواند خروجي شودتدوينييها شاخصندارد

. گيري كندي حمايتي را اندازهها سياست
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وغير نسبت صادرات:1شاخص  معدني به كل صادرات غير نفتي

و نشانغير افزايش اين شاخص به معناي افزايش صادرات:1شاخص توضيح  دهنده خام ايران است

ي كلي اقتصادها سياستتوجهي حمايتي در حمايت از صادرات است كه موردها سياستموفقيت

مي، با توجه به اينكه آمار مربوط به ارزشاستمقاومتي شود افزوده كه توسط مركز آمار توليد

كه اي نيست كه بتوان ارزش گونه به افزوده بخش صادرات را مورد سنجش قرار داد، تعريف شاخصي

تو. نيست امكانپذيرافزوده صادرات باشد ارزشبر مبتني و اوليه در با جه به اينكه صادرات مواد خام

در اين بخش صادرات مربوط به آنها حذف شده استي كلي اقتصاد مقاومتيها سياستتضاد صريح با 

يا فصلي آن ماهيانه گيري اندازهو استمنابع آماري مربوط به اين شاخص در اختيار گمرك. است

و اطالعات مربوط به اين شاخص اطال.دشو توصيه مي هاي آماري تخمينبر مبتنيعات دقيق هستند

.باشند نمي

به:2شاخص ي پولي دو يا چندجانبه به حجم مبادالت كشورها پيمانحجم مبادالت مربوط

و واردات مشكالت جدي:2شاخص توضيح آورده وجودبهيكي از موانع فعلي كه در مسير صادرات

و در آينده نه چندان دور ممكن است آورد، وابستگي وجودبهتر نيز مشكالتي به مراتب بزرگ است

و يورو تجارت كشور به ارزهاي جهان هاي غلبه بر اين مشكل، يكي از بهترين راهاستروا از قبيل دالر

نيز به آن اشاره شده است، براي انجامها سياستجايگزيني آن با سازوكارهاي تهاتري است كه در متن 

و بادوامسترين مكانيمؤثراما،ي مختلفي وجود داردهامستهاتر مكاني يام ترين آن پيمان پولي دو

اطالعات. كه مورد توجه تعداد قابل توجهي از كشورهاي دنيا نيز قرار گرفته است استچندجانبه 

و گمرك مربوط به اين شاخص كه افزايش آن مطلوب مي و با توجه استباشد، در اختيار بانك مركزي

كه ميت زياد آن مناسببه اه و رصد شود يا فصلي اندازهماهيانه صورتبه تر آنست اطالعات. گيري

و  .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيمربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

1فوتي بر مبناي دالر آمريكا20هزينه صادرات يك كانتينر:3 شاخص

هاي ندارد است كه بانك جهاني براي مقايسه هزينهاين شاخص يك شاخص استا:3 توضيح شاخص

هاي د، كاهش اين شاخص به معناي كاهش هزينهكن صادرات در كشورهاي مختلف استفاده مي

و در واقع سهولت صادرات است كه مي هاي مناسب براي حمايت از صادرات تواند يكي از اهرم صادرات

 عالوهبه. تورمي مورد توجه قرار گيرند آثارد پس از حذفي مختلف بايها سالهاي البته هزينه. باشد

. در اين شاخص در نظر گرفته نشده استهاو مالياتها مربوط به تعرفههاي بايد اشاره كرد كه هزينه

عمومي منتشر صورتبه منبع آماري اين آمار در اختيار سازمان توسعه صادرات است كه البته
 

1. Cost to export (US$ per container) – World Bank 
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راليانهسا شود، بانك جهاني نيز نمي عمومي صورتبه آمار رسمي خود كشورها براساس اين عدد

ميساليانه صورتبه با توجه به اينكه آمارهاي مربوط به اين شاخص. كند منتشر مي شود، اعالم

و رصد آن نيز اندازه مربوط به اين شاخص اطالعات دقيقتاطالعا. خواهد بودساليانه صورتبه گير

و  .نيستندهاي آماري خمينتبر مبتنيهستند

 تعداد مدارك الزم براي صادرات:4شاخص

كه در نهايتستكاهش اين شاخص به معناي كاهش فرآيند اداري صادرات كاال:4توضيح شاخص

، منابع آماري اين شاخص در اختيار3همانند شاخص. سهولت صادرات را به همراه خواهد داشت

شود، اما اين شاخص همانند عمومي منتشر نميصورتبه كه البته استسازمان توسعه صادرات

و آمارهاي رسمي كشورها براساسساليانه صورتبه شاخص قبلي در بانك جهاني تعريف شده است

و در سايت بانك جهاني ارائه مي خواهد ساليانه صورتبهاين شاخص نيز گيري اندازه.دشو منتشر شده

و اطالعات مربوط به اين شاخ. بود .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيص اطالعات دقيق هستند

 هاي در انتظار براي صادارت روز مدت:5 شاخص

ميياين شاخص نيز شاخص:5توضيح شاخص اين شاخص. كند استاندارد است كه بانك جهاني اعالم

و؛دارد4و3يها شاخصكاركردي مشابه استكه كاهش آن مطلوب  آن گيري اندازهبازه منابع آماري

. نيز مشابه اين دو شاخص خواهد بود

 درجه تمركز كاالهاي صادراتي:6شاخص

اين شاخص در راستاي سنجش حمايت هدفمند از صادرات تدوين شده است، اين:6توضيح شاخص

د سنجد، هر اندازه عدد اين شاخص بزرگتر باش شاخص در حقيقت به نوعي تنوع مقاصد صادراتي را مي

ي پذير به آسيب زيرابه معناي تمركز باالي صادرات است كه از منظر اقتصاد مقاومتي مطلوب نيست،

ميشوميمنجر هر چه بيشتر كشور و د، منابع آماري اين شاخص در گمرك موجود و رصد باشد

.آن مطلوب استساليانه سنجش

 نفتيرابطه مبادله تجاري غير:7شاخص

ص كه در حقيقت نسبت ارزش واحد كاالهاي وادراتي به ارزش واحد اين شاخ:7توضيح شاخص

به كاالهاي صادراتي است، تالش مي و صادرات كشور را مقايسه كند،،حاظ ارزشيلكند تا وارادت

 ست، اين شاخصها سياستكاهش آن به معناي افزايش كيفيت محصوالت صادراتي است كه مطلوب 
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و اندازه گيريهاندازآمارهاي گمرك قابل براساس اطالعات مربوط. آن مطلوب استساليانه گيري است

و  .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيبه اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 سهم كشورهاي منطقه از كل تجارت ايران:8 شاخص

در اين شاخص منظور از منطقه، خاورميانه است، افزايش اين شاخص به معناي:8 توضيح شاخص

و مطلوبها سياستكه مورد توجه استافزايش تبادالت تجاري با كشورهاي خاورميانه  ي كلي بوده

مي. باشد مي و بازه آمارهاي مربوط به اين شاخص در اختيار گمرك جمهوري اسالمي ايران باشد،

هس. استزماني مناسب براي رصد آن بازه يكساله  و اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق تند

.نيستندهاي آماري تخمينبر مبتني

 ارزش ترانزيت انجام شده از مسير كشور:9 شاخص

مندي هر چه بيشتر از يكي از مهمترين مزاياي افزايش اين شاخص به معناي بهره:9 توضيح شاخص

و هم از منظر سياسي منجر به افزايش مقاومت كش ور در اقتصادي كشور است كه هم از منظر اقتصادي

ميبا مواجهه  و.دشو تهديدهاي بيروني  تماميساليانه اي كشور جاده ونقل حملسازمان راهداري

و در اختيار عموم قرار مي دهد آمارهاي مربوط به اين شاخص را در سالنامه آماري خود منتشر كرده

. استاين شاخص، سال گيري اندازهدر نتيجه بازه زماني مناسب براي 

 كشور اقتصادي ويژهو آزاد مناطق عمل حوزه توسعه.2-5-3

ميها سياستبا توجه به توضيحاتي كه در متن شود كه توسعه مناطقي ابالغي ارائه شده است، مشخص

گپ هاييانتقال فناورآزاد بايد در راستايي باشد كه موجب  و تسهيشرفته، و توليلسترش و يد صادرات كاال

ارزيابي. ده استشاين نتايج تدوينبر مبتنيييها شاخصبر اين اساس در اين بخش. شود خدمات

در بنيان دانشگونه كه در بخش اقتصاد هاي پيشرفته همان فناوري نيز اشاره شده، با توجه به عدم شفافيت

به تعريف اين فناوري و واردات و همچنين با توجه به عدم توليد آمارهاي صادرات كه گونه ها  براساس اي

و در نتيجه استخراج شاخص براي آن نيز ممكن نخواهد امكانپذيرسطح فناوري قابل تفكيك باشند نيست

به. بود پيشرفته استناد كنيم آنچه در هاي از فناوري OECD بندي تقسيمدر اين مورد حتي اگر بخواهيم

فنها سياستمتن  به اوريمورد توجه قرار گرفته است بحث انتقال هاي پيشرفته است كه در وضعيت فعلي

صورتبه هاي مناطق آزاد در حال حاضر قالب فعاليت.و رصد را نداردسازي هيچ عنوان قابليت شاخص

هاي مربوط به مناطق آزاد فاقد بخش گيري توليدي ندارد، به هر حال آمارو چندان جهت استتجاري 

و نميتوليد است در نتيجه سنجش اين فاك از بين. كردتوان براي آن شاخص تدوين تور قابل انجام نيست

ي اقتصاد مقاومتي است، تنها بحث صادرات قابلها سياستمسائل مهم مناطق آزاد كه مورد توجه 

ميگذار شاخص و سنجش است كه در ادامه به آن پرداخته .شودي
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و ويژه:1شاخص  اقتصادينسبت صادرات به واردات در مناطق آزاد

مي:1شاخص توضيح و ويژه اقتصادي را در راستاي اين شاخص تالش كند تا موفقيت مناطق آزاد

افزايش اين شاخص به معناي غلبه صادرات بر واردات در اين بخش. كند گيري اندازهتسهيل صادرات 

و نشان مي منابع.ت استهاي تجاري اين مناطق در راستاي صادرا دهد كه بخش بيشتر فعاليت است

و رصد  و ويژه است و سازمان مناطق آزاد آماري اين شاخص در اختيار گمرك جمهوري اسالمي ايران

و. يا فصلي انجام شودماهيانه صورتبهآن بايد  اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتني

و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتينسبت صادرات از مناط:2شاخص ق آزاد

مي:2شاخص توضيح و ويژه اقتصادي را در صادرات كشور و اين شاخص نقش مناطق آزاد سنجد

و ويژه اقتصادي  كه يكي از كاركردهاي استافزايش آن به معناي افزايش صادرات از مسير مناطق آزاد

منابع آماري اين شاخص در اختيار مركز آمار ايران،. استي كلي اقتصاد مقاومتيها سياستمورد نظر 

و ويژه اقتصادي مي و سازمان مناطق آزاد و رصد آن بايد گمرك جمهوري اسالمي ايران  صورتبهباشد

و. يا فصلي انجام شودماهيانه بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند هاي آماري نمي تخمين

 انرژيو حوزه گاز،فتن.6-3

و هاي سياست»18«و»15«،»14«،»13«بندهاي كلي اقتصاد مقاومتي ناظر به حوزه نفت، گاز

:باشد انرژي مي

و گاز از طريقپذير مقابله با ضربهـ»13«بند :ي درآمد حاصل از صادرات نفت

.انتخاب مشتريان راهبردي.1

در.2 .ي فروشها روشايجاد تنوع

.كت دادن بخش خصوصي در فروشمشار.3

.افزايش صادرات گاز.4

.افزايش صادرات برق.5

.فزايش صادرات پتروشيميا.6

.هاي نفتي افزايش صادرات فرآورده.7

وـ»14«بند و گاز منظوربه گاز كشور افزايش ذخاير راهبردي نفت اثرگذاري در بازار جهاني نفت

و توسعه ظرفيت گو تأكيد بر حفظ و بهاي توليد نفت .ويژه در ميادين مشتركهاز،
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و گاز، توسعه توليد افزايش ارزشـ»15«بند افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت

و باال بردن صادرات برق،) شاخص شدت مصرف انرژي براساس( كاالهاي داراي بازدهي بهينه

و فرآورده ا محصوالت پتروشيمي .ز منابعهاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي

و گاز تاصندوق توسعه مليسهم ساليانه افزايشـ»18«بند از منابع حاصل از صادرات نفت

.قطع وابستگي بودجه به نفت

: كردتوان به چهار بخش اصلي تقسيم موضوعات مورد توجه اين بندها را مي

، مدت قطع وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي در بلند.1

و گاز در كوتاهپذير ضربهكاهش.2 ، مدتي ناشي از درآمد حاصل از صادرات خام نفت

و گازيدر بازار جهانياثرگذار.3 ،نفت

نف ارزش يرهزنج ميلتك.4 و گازافزوده .ت

 مدت قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي در بلند.1-6-3

از وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي مستقل از وجود تحريم ها، يكي از موانع مهم پيشرفت است كه

و حذف آن استفاده شده  و راهكارهاي متنوعي براي كاهش گذشته مورد توجه مسئولين نظام بوده

گرفته كاربهم صندوق توسعه ملي براي كاهش اين وابستگيسر استفاده از مكانيي اخيها سالدر. است

آني كلي اقتصاد مقاومتي نيز مجدداًها سياستشده كه در  در حقيقت افزايش. شده است تأكيدبر

ها با منابع اين صندوق همانند منابع كه دولت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، در صورتي

ا ميز صادرات نفت برخورد نكنند، كشور را براي هميشه در مقابل تحريمحاصل نمايد هاي نفتي ايمن

در. استترين موانع پيشرفت در راستاي حذف يكي از جدي مؤثرو گامي  با توجه به وجود الزام قانوني

ن و گاز، برنامه پنجم توسعه براي افزايش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات فت

در تأكيد كلي اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه در برنامه ششم هاي سياستمجدد به اين موضوع

و كاهش درآمدهاي نفتي، اين رويه همچنان بايد ادامه يابد هم عليرغم فشار تحريم .ها

و گاز: شاخص  سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت

قطع وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي، منظوربه كلي،هاي سياست ساسبرا:توضيح شاخص

ساليانه،1390قانون برنامه پنجم، از سال)84(ماده براساس.افزايش اين شاخص مطلوب است

و فرآورده نفت(درصد از منابع حاصل از صادرات نفت20حداقل معادل  و ميعانات گازي، گاز هاي خام

طي) نفتي بايد به حساب صندوق واريز اقالم اين درصد ارزش صادرات تهاتري20حداقلو مه برنا در

و با توجه به اين توضيحات، سنجش شاخص بايد. افزايش يابد درصد3هر سال به ميزان گردد

ميپذير انجامساليانه صورت به و بانك مركزي و منبع آمارهاي مربوطه نيز، صندوق توسعه ملي . باشدد
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و اطال .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

و گاز در كوتاهيناشيپذير كاهش ضربه.2-6-3  مدت از درآمد حاصل از صادرات خام نفت

سهم صندوق توسعه ملي مورد ساليانه، قطع وابستگي بودجه به نفت از طريق افزايش»18«در بند

براي حل مشكل وابستگي مستقيم به درآمدهاي حاصل مدت گرفته است كه راهكاري بلند توجه قرار

و وابستگي مستقيم بخش قابل توجهي. باشند از صادرات نفت خام مي با توجه به وضعيت فعلي كشور

امكان قطع كامل وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي مدت از بودجه به درآمدهاي نفتي، در كوتاه

ي پذير تالش شده است تا راهكارهايي براي كاهش ضربه»13«بر اين اساس در بند. استدشوار بسيار

و كاهش امري ضروري مدت ها ارائه گردد، كه در كوتاه تحريم آثارناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي

و)»13«بند»ج«و»ب«،»الف«اجزاء(در اين بند، بهبود فرآيندهاي فروش نفت خام.و ناگزير است

بند»ز«تا»د«اجزاء(كاهش سهم نفت خام منظوربه بخشي به سبد صادراتي بخش انرژي تنوع

ي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي بيان شده پذير راهكارهاي اصلي كاهش ضربه عنوانبه)»13«

. است

 نسبت درآمدهاي نفتي غيرقابل دسترس به مجموع درآمدهاي نفتي: شاخص

مي:ضيح شاخصتو و تهاتري شوند، هدف درآمدهاي نفتي در حال حاضر شامل درآمدهاي نقدي

و افزايش درآمدهاي آثاري كلي اقتصاد مقاومتي در واقع كاهشها سياست»13«اصلي بند  تحريم

را بلوكه نشده است، در اين بخش مي شاخص در نظر عنوانبهتوان نسبت درآمدهاي بلوكه نشده

راا در اينگرفت، ام و فروش نقدي كه بسيار دشوار است، كرد آوري جمعصورت بايد آمار بخش تهاتري

آن براساس براي حل اين مشكل شاخص درآمدهاي نفتي بلوكه شده تعريف شده است كه كاهش

فارغ از شرايط تحريم در شرايط طبيعي، تسويه حساب معامالت نفتي گاهي اوقات. باشد مطلوب مي

ب ممكن است ميهتا چندين ماه ماهه6صورتبه شود شاخص طول انجامد به همين علت پيشنهاد

مي. گيري شود اندازه و شركت ملي نفت در حال حاضر آمار. باشند منابع آماري شاخص، بانك مركزي

اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق. استبندي محرمانه مربوط به اين شاخص داراي طبقه

و هستن .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيد
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 بهبود فرآيندهاي فروش نفت خام
ازنده است كه عبارتش، سه راهكار در راستاي بهبود فرآيند فروش نفت خام ارائه»13«در بند :د

 انتخاب مشتريان راهبرديـ
مي دارد به نحوي كه مشتري راهبردي در حقيقت مشتري است كه يك رابطه ويژه با جمهوري اسال

و منطقه اين. زيادي در مبادالت نفتي مشتري مذكور با ايران نداشته باشد تأثيراي تحوالت جهاني

با توجه به اينكه،. رابطه ويژه ممكن است ناشي از يك وابستگي سياسي، فرهنگي يا اقتصادي باشد

ي كلي اقتصادها سياستاجراي ارزيابي منظوربهي،يي كمها شاخصهدف اين گزارش دستيابي به 

و كم و با سازييمقاومتي است و وضعيت فعلي كشور و فرهنگي با توجه به امكانات روابط سياسي

توجه به ماهيت كيفي اين روابط امري بسيار دشوار است، در اين گزارش مشتري راهبردي به مشتري 

ا اطالق مي . سالمي ايران داشته باشدشود كه يك رابطه اقتصادي قابل توجه با جمهوري

 سهم خريد نفت مشتريان راهبردي از مجموع فروش نفت ايران:1شاخص

و يا افزايش:1شاخص توضيح افزايش اين شاخص به معناي افزايش ميزان خريد مشتريان راهبردي

يا. تعداد مشتريان راهبردي خواهد بود كه در هر دو صورت مطلوب است و ثبات به بيان ديگر افزايش

و حفظ اين روابط  اين شاخص به معناي توانايي ايران در ايجاد تعامالت راهبردي با برخي از كشورها

و اطالعات مربوط به آن ماهيانه صورتبه، اين شاخص نيز بايد1همانند شاخص. است رصد شود

و در اختيار شركت ملي نفت ايران  اطالعات دقيق اطالعات مربوط به اين شاخص. استمحرمانه بوده

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيهستند

درـ ي فروشها روشايجاد تنوع
و فروش بورسي انجام مي شود كه سهم در حال حاضر فروش نفت ايران به دو روش قراردادي بلندمدت

وها روشي كلي ابالغي بر تنوعها سياست تأكيد. فروش قراردادي بسيار زياد است همچنيني فروش

در راستاي تقويتها سياستدهد كه جهت گيري مشاركت بخش خصوصي در فروش نفت، نشان مي

. باشدمي) البته با هدف صادرات(بخش بورسي فروش نفت 

در«يكي ديگر از معاني ايجاد تغييراتي در بخش قراردادي است،،»ي فروشها روشايجاد تنوع

ت و نوع ضمانتنامهتغييراتي از قبيل تغيير در نحوه با توجه به اينكه.ها سويه حساب، نحوه انتقال نفت

، استآمده بر اثر تحريم، در بخش تسويه حساب قراردادهاي فروش نفت وجودبهمهمترين مانع 

به غالباًمثال با توجه به اينكه براي. استفاده از روش تسويه تهاتري بسيار حائز اهميت است نفت ايران

ميه پااليشگا مي ها فروخته از شود، فروش نفت در قبال فرآورده ي جايگزين تسويهها روشتواند يكي
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از. نقدي باشد ي تهاتري نبايد باعث عدم شفافيت بودجهها روشالبته بايد توجه داشت كه استفاده

درج نه ساليا دولت شود؛ به بيان ديگر هرگونه فروش تهاتري نفت توسط دولت، بايد در قوانين بودجه

و مجوز اين اقدام از مجلس شوراي اسالمي اخذ گردد .شده

مي غالباًهمچنين در فروش نفت افتد تسويه حساب با فاصله زماني نسبت به تحويل نفت اتفاق

و بعد نفت تحويل گردد، البته كه در شرايط فعلي مناسب تر است كه ابتدا تسويه حساب انجام شود

با، جذابيتكردهاي جدي ايجاد بايد جذابيتبراي متقاعد كردن خريدار  هايي از قبيل فروش نفت

با توجه به اينكه قراردادهاي فروش نفت. تخفيف به شرط تسويه حساب قبل از دريافت نفت

و ويژگي و رصد آنها گذار شاخصي نسبتاً زيادي با يكديگر دارند،ها تفاوتهاي منحصر به فرد داشته ي

ا و به همين دليل در پژوهش حاضر از آن صرفنظر شده استكاري بسيار دشوار . ست

 فروش نفتكلبهينسبت فروش بورس:1شاخص

. افزايش اين شاخص به معناي افزايش سهم فروش بورسي است كه مطلوب است:1شاخص توضيح

در(منابع آماري مربوط به اين شاخص در اختيار سازمان بورس و) بورس حجم نفت فروخته شده

از اين بين فقط اطالعات مربوط به شركت ملي نفت. باشدمي) حجم فروش نفت(شركت ملي نفت

و فروش نفت است. استمحرمانه  با توجه به اينكه اطالعات مربوط به اين شاخص از جنس خريد

و. آن مناسب استماهيانه گزارش بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند هاي آماري نمينتخمي

 نفت فروخته شده به روش تهاتري به كل فروش نفت نسبت حجم يا ارزش:2شاخص

و ضروري است:2شاخص توضيح . با توجه به تحريم بانكي ايران، افزايش اين شاخص بسيار مطلوب

ات محرمانهو اطالعات آن نيز جزء اطالع استتنها منبع آماري اطالعات اين شاخص شركت ملي نفت

به. گيري شود اندازهماهيانه صورتبه اين شاخص نيز بايد1شاخص همانند. باشد مي اطالعات مربوط

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنياين شاخص اطالعات دقيق هستند

 مشاركت بخش خصوصي در فروش نفتـ
ب خش خصوصي فروخته شود، ثانياً بخش الزمه مشاركت مؤثر بخش خصوصي آن است كه اوالً نفت به

كه همان. خصوصي مجوز صادرات نيز داشته باشد مي طور در اشاره شد بخشي از اين مشاركت تواند

و بخش ديگر از طريق فروش به روش قراردادياقالب بورس اتفاق بي البته اشاره به اين نكته نيز. فتد

فروش نفت به بخش خصوصي عدم امكان ارائه الزم است كه در حال حاضر يكي از مهمترين موانع 
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مي ضمانت حجم قراردادهاي زيراباشد كه ريشه در نبود يك بانك تخصصي نفتي دارد، هاي بانكي الزم

و  و مديريتها بانكفروش نفت قابل توجه است ي داخلي توان كارشناسي الزم براي تخمين ارزش

.تحريم امكان صدور ضمانتنامه را ندارند دليلبهجي نيزي خارها بانكريسك اين قراردادها را ندارند،

 صادرات شركت ملي نفت نسبت به مجموع صادرات نفت: شاخص

و افزايش) شركت ملي نفت(كاهش اين شاخص به معناي كاهش نقش دولت: توضيح شاخص

ي كلي اقتصادها سياستهاي مشاركت بخش خصوصي در فروش نفت است كه يكي از خواسته

در مورد بخش خصوصي» مشاركت«، از واژه»13«اگرچه در بند. اومتي در بخش نفت استمق

استفاده شده است، اما با توجه به اينكه در حال حاضر سهم بخش خصوصي در فروش نفت نزديك به 

بهمدت در بلند عالوهبهتوان مشاركت را به معناي افزايش دانست،مي مدت صفر است در كوتاه ، با توجه

و تمركز بر وظايف حاكميتي، چنين برداشتي صحيح مي . باشد لزوم كاهش نقش تصديگري وزارت نفت

مي گيري اين شاخص كامالً براي اندازهماهيانه دوره زماني و نهاد دارنده اطالعات مربوط مناسب باشد

مي. استبه آن شركت ملي نفت  اطالعات. باشد اطالعات آماري اين شاخص نيز جزء اطالعات محرمانه

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيمربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 كاهش سهم نفت خاممنظوربه بخشي به سبد صادراتي بخش انرژي تنوعـ
را»13«بخش دوم بند در روش ديگري براي مقابله با تحريم عنوانبهتنوع بخشي به سبد صادراتي ها

به كلي بر افزايش صادرات ساير حاملصورتبه در اين بخش. است نظر گرفته از نفت غير هاي انرژي

و فر ينا با وجود. بندي خاصي ارائه نشده است لكن اولويت،شده تأكيدهاي نفتيدهروآخام از قبيل گاز

يكميها سياستبا عنايت به رويكرد كلي حاكم بر يا بندي اولويتتوان به بر.فتدست روح حاكم

ميها سياست و حركت به سمت صادرات فرآورده نهايي .باشد در راستاي فاصله گرفتن از خام فروشي

و محصوالت پتروشيمي بايد نسبت به صادرات گاز اين تفسير، صادرات فرآورده براساس هاي نفتي

نس عالوهبهاولويت داشته باشند،  و بت به فرآوردهصادرات محصوالت نهايي پتروشيمي نيز هاي پااليشي

.باالدستي پتروشيمي از اولويت برخوردارند

نسبت ارزش صادرات نفت به مجموع ارزش صادرات نفت، گاز، محصوالت پااليشي:1شاخص

و برقو پتروشيمي پايين  دستي

كاهش اين شاخص به معناي كاهش سهم نفت در سبد صادراتي بخش انرژي بوده:1شاخص توضيح

و آمارهاي مربوط به آن در ماهيانه صورتبه اين شاخص گيري اندازه. مطلوب استو  مناسب است
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و پخش است بهتاطالعا. اختيار شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملي پااليش مربوط

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنياين شاخص دقيق هستند

م:2شاخص و پتروشيمي نسبت صادرات گاز به جموع صادرات گاز، محصوالت پااليشي

و برق پايين  دستي

، استبه سمت كاهش خام فروشيها سياستگيري اصلي با توجه به اينكه جهت:2شاخص توضيح

را1اين شاخص، شاخص.ستها سياستهاي مورد نظر كاهش اين شاخص يكي ديگر از مطلوبيت

و كاهش آن به معناي تصحيح مي گيري اين اندازه. وده در صنعت گاز استزاف وسعه زنجيره ارزشت كند

و جزء ماهيانه صورتبهشاخص نيز بايد  و منابع آماري آن در اختيار شركت ملي نفت است باشد

و. شود اطالعات محرمانه در نظر گرفته مي اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

نم تخمينبر مبتني .باشنديهاي آماري

به ارزش مجموع صادرات پتروشيمي پايين:1 شاخص مكمل و برق نسبت و پااليشي دستي

 يك سال پايه

كهها سياستبه شرطي مطلوب2و1يها شاخصكاهش:1توضيح شاخص مكمل ي كلي است

و پااليشي افزايش يابد بهها شاخصبنابراين. مجموع صاردات نفت، گاز، پتروشيمي يكي مذكور نياز

جهت مطلوب براي اين شاخص مكمل، جهت. شاخص مكمل دارند كه اين افزايش را رصد كند

ها شاخصمنابع آماري اين. شوند گيري اندازهماهيانه صورتبه اين شاخص نيز نيز بايد. استافزايشي 

و)حجم صادرات نفت وگاز(شركت ملي نفت: عبارتند از حجم صادرات(پخش، شركت ملي پااليش

و.، شركت ملي پتروشيمي)االيشپ بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند هاي آماري نمي تخمين

و گازيدر بازار جهانياثرگذار.3-6-3  نفت

و گاز گذاري در بازارتأثير و مسئلهجهاني نفت اي است كه همواره مورد توجه واردكنندگان

ي كلي اقتصاد مقاومتيها سياست»14«اين دو ماده حياتي بوده است كه در بند صادركنندگان اصلي

و صادركنندگان رويكرد كامالً. به آن اشاره شده است دارند، مسئلهمتفاوتي در قبال اين واردكنندگان

و گاز، امنيت عرضه   دليل، به همين استاز منظر واردكنندگان، مهمترين موضوع در بازار جهاني نفت

از. كنندامنيت عرضه را كنترل كننده كنند تا عوامل تهديد اين دسته از كشورها همواره تالش مي يكي

و گاز، ايجاد ذخاير كننده مهمترين راهكارهاي كشورهاي مصرف در راستاي تضمين امنيت عرضه نفت
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انات قيمتي ناشي وسيله آن نوسهبكننده ذخاير راهبردي ابزاري است كه كشورهاي وارد. راهبردي است

و  و هوا مي... از عوامل مختلفي از قبيل عوامل سياسي، آب مثال در فرآيند خروج برايكنند، را كنترل

بيش از نيمي از نفت صادراتي ايران از بازار نفت، ذخاير راهبردي، نقشي بسيار كليدي در كنترل 

از مسئلهدر نقطه مقابل، از منظر صادركنندگان،. ها ايفا نمود قيمت اساسي در بازار جهاني، استفاده

و گاز در راستاي افزايش قدرت چانه ، اين موضوع استهاي سياسي زني وابستگي ديگر كشورها به نفت

در حقيقت كشورهاي. شود به وضوح در رفتارهاي كشور روسيه در تعامل گازي با اروپا مشاهده مي

و گاز به هيچ عنوان دغدغه كننده صادر و نفت در غالباًامنيت عرضه در بازار جهاني را ندارند منافع آنها

و گاز در بازار جهاني  اثرگذاري در بازارهاي منظوربه اين كشورها. استراستاي ناامني در عرضه نفت

: جهاني به دو عامل اساسي نيازمندند

 سهم قابل توجه از بازار،.1

ص.2 .ادراتعدم وابستگي حياتي به درآمدهاي حاصل از

 مدت گيري كرد كه ايجاد ذخاير راهبردي، يكي از اهداف بلند توان نتيجه بر اين اساس مي

و مربوط به نقطهها سياست و نياز توسعه دليلبهاي است كه ايراني كلي اقتصاد مقاومتي است يافتگي

و گاز تبديل شده است .فراوان به مصرف انرژي به يكي از واردكنندگان اصلي نفت

و در كوتاه گذاري در بازارهاي جهاني وابستگي تأثير، مانع اصلي در مسير مدت در شرايط فعلي

در نتيجه مهمترين استراتژي ايران براي حضور فعال در بازارهاي. حياتي به درآمدهاي نفتي است

و گاز است، كه در بند  آنبه»18«جهاني قطع وابستگي مستقيم به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت

به عالوهبه. اشاره شده است و افزايش ظرفيت توليد كسب سهم قابل توجه از بازار جهاني منظور حفظ

و گاز»15«البته در بند. نبايد مغفول بماند مي تأكيدبر افزايش زنجيره ارزش نفت توان شده است كه

به اين توضيحات، بايد به اين با توجه. كردنقطه مقابل صادرات خام اين محصوالت تلقي عنوانبهرا آن

مندي از نفتي كلي اقتصاد مقاومتي استراتژي كشور براي بهرهها سياستال پاسخ داد كه از منظرؤس

و گاز در زنجيره ارزش  افزوده؟و گاز چيست؟ افزايش صادرات خام؟ يا افزايش مصرف داخلي نفت

رهاي سياستبا توجه به اهبرد اصلي جمهوري اسالمي عدم كلي ابالغي مقام معظم رهبري،

و گسترش زنجيره ارزش خام و ضرورت افزايش ظرفيت استفروشي نفت ، اما توجه به ميادين مشترك

مي. كردتوليد از آنها حقيقتي انكارناپذير است كه نبايد از آن غفلت توان گفت كه توسعه در نهايت

و گاز و حضور منظوربه ظرفيت توليد نفت در توسعه ميادين در بازار جهاني، منحصراً مؤثرصادرات

م»14«بر ميادين مشترك در انتهاي بند تأكيدي ابالغي است،ها سياستمشترك مورد توجه  يدؤنيز

دهنده افزايش اثرگذاري ايران در بازار جهاني بر اين اساس، يك شاخص كلي كه نشان. اين مطلب است

دري جزئيها شاخص،)شاخص زير(اي نفتي است نفت است، ميزان وابستگي دولت به درآمده تري نيز

.اين خصوص قابل توليد است كه در ادامه تشريح شده است
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 سهم قانوني صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتيساليانه افزايش: شاخص

در بخش مربوط به قطع وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي توضيح داده شده قبالً:توضيح شاخص

.است

 توسعه ظرفيت توليد با اولويت ميادين مشتركـ
كننده توسعه ظرفيت توليد يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي نقش در بازارهاي جهاني براي كشورهاي صادر

آفريني در بازارهاي جهاني فاصله كشور در زمينه نقش مدت نفت است، البته اين هدف با اهداف بلند

وبه مدت اما در كوتاه،دارد در نتيجه توسعه ظرفيت. جود ميادين مشترك امري ضروري استدليل

. توليد فقط در ميادين مشترك مطلوب است

نسبت مجموع برداشت ايران از ميادين مشترك به مجموع برداشت كشورهاي رقيب در اين:1شاخص

.ميادين

و نسبت مجموع برداشت ايران از ميادين مشترك به مجموع برداشت از كليه:2شاخص ميادين نفت

.گاز كشور

و سهم توليد نفت ايران از ميادين:توضيح شاخص افزايش اين دو شاخص به معناي افزايش ظرفيت

و افزايش توان نقش در مشترك هاي توسعه با توجه به اينكه پروژه. بازارهاي جهاني است آفريني

و گاز بلند در مدت هستند در كوتاه مدت ميادين نفت شود، اين شاخص ايجاد نمي تغيير چنداني

منابع آماري اين شاخص. شود گيري اندازهساليانه صورتبه شود اين دو شاخص بنابراين پيشنهاد مي

و جزء اطالعات با طبقه اطالعات مربوط به اين. استبندي محرمانه در اختيار شركت ملي نفت بوده

و  .باشندي نميهاي آمار تخمينبر مبتنيشاخص اطالعات دقيق هستند

 توليد صيانتيـ
در مسير توسعه ظرفيت توليد عالوه بر قيد ميادين مشترك، بايد به مسئله توليد صيانتي نيز توجه

كه معروف. به آن اشاره شده است»15«ويژه شود كه در انتهاي بند  ارزيابي منظوربه ترين شاخصي

و ميگاز مورد استفا صيانتي بودن توليد در ميادين نفت است، لكن اين» ضريب بازيافت«گيرد، ده قرار

كه. هاي متعددي است شاخص داراي كاستي مي عنوانبهاوالً عددي شود ضريب بازيافت ميدان تعريف

از از يك ميدان به ميدان ديگر ممكن است به ميزان قابل توجهي تغيير كند، بنابراين ميانگين گيري

و اعالم آن  در حقيقت. توليد صيانتي صحيح نيست گيري اندازهشاخص عنوانبهضريب بازيافت ميادين

و گاز اندازه دليل به ثانياً. گيري توليد صيانتي بايد ميدان به ميدان انجام شود گستره تنوع ميادين نفت

و ممكن عنوانبهرقم اعالم شده  و سنجش صحت آن بسيار دشوار است ضريب بازيافت يكتا نيست
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ثالثاً رقم واقعي. برمبناي منافع خود ارقام متنوعي براي آن گزارش كنند دهنده توسعههاي است شركت

آن ضريب بازيافت زماني مشخص مي و اعداد گزارش شده تا قبل از شود كه عمر چاه پايان يافته باشد

ب با تقريب درههاي زيادي همراه خواهد بود اين خصوص در مورد كشور ايران كه هنوز از نظر علمي

. هاي چند مليتي تراز اول دنيا فاصله زيادي دارد زمينه با شركت

و گاز، توليد صيانتي كامالً و با توجه به ماهيت ديناميكي ميادين نفت وابسته به فرآيند توسعه

فر؛ لكن كماستبرداري از ميدان بهره . هاي زيادي همراه است يند توسعه ميدان با دشواريآي نمودن

م سائل حائز اهميت در برداشت صيانتي كه در مقايسه با فرآيند توليد صيانتي از اهميت يكي از

ي ازدياد برداشت است كه با توجه به شرايط ميادين ايران،ها روشاستفاده از كمتري برخوردار است 

افت ضريب بازيبر مبتنيبا توجه به اينكه تدوين شاخصي. استبه معناي تزريق گاز در ميادين غالباً

و مفيد نيست، داليل پيش به ميمنظوربه گفته مقدور شود حجم تزريق ارزيابي توليد صيانتي، پيشنهاد

.گاز در ميادين نفتي مورد استفاده قرار گيرد

هشد يزير نسبت به حجم برنامه به ميادين گازيقتزر حجم: شاخص

مي بهبود وضعيت توليد دهنده افزايش اين شاخص نشان:توضيح شاخص به. باشد صيانتي با توجه

منبع. شود گيري اندازهساليانه صورتبه شركت ملي نفت بهتر است اين شاخصساليانه برنامه تزريق

و اطالعات آن محرمانه تلقي مي اطالعات. شوند اطالعات مربوط به اين شاخص شركت ملي نفت است

و  .باشند هاي آماري نمي مينتخبر مبتنيمربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

و گاز ارزش يرهزنج ميلتك.4-6-3  افزوده نفت

 نفتـ
و گاز اشاره به مسئله توسعه زنجيره ارزش»15«طور كه اشاره شد، در بند همان افزوده در صنايع نفت

در بخش نفتي، عمده توسعه زنجيره ارزش به معناي افزايش ظرفيت پااليشي كشور است،. شده است

محوريت رشد اقتصاد در نظر گرفته شده است عنوانبهيور بهرهكه رشد»3«ته مطابق با بند الب

هم مي همصورتبه توان گفت كه توسعه ظرفيت پااليشي و ي مورد توجه كمصورتبه كيفي

.ي كلي اقتصاد مقاومتي بوده استها سياست

به:1شاخص مو نسبت افزايش ظرفيت پااليشي  جودظرفيت پااليشي

و افزايش كمي زنجيره دهنده افزايش اين شاخص نشان:1شاخص توضيح بهبود وضعيت پااليشي

و افزايش ظرفيت مدت هاي بلند هاي پااليشي پروژه با توجه به اينكه پروژه. افزوده است ارزش هستند

شو اندازهساليانه صورتبه پااليشي نياز به زمان زيادي دارد اين شاخص بايد منابع آماري اين.دگيري
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و پخش فرآورده مي شاخص در اختيار شركت ملي پااليش و جزء اطالعات محرمانه . باشند هاي نفتي هستند

و .نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 سهم مازوت از سبد پااليشي:2شاخص

و به اندازه بهبود كيفيت زنجيره ارزش دهنده نشانكاهش اين شاخص:2شاخص توضيح افزوده است

و حتي بيش از آن اهميت داردتوسعه كم به با توجه به اينكه پروژه.ي ظرفيت پااليشي هاي مربوط

منابع. شود گيري اندازهساليانه صورتبه هستند، اين شاخص نيز بايد مدتي نيز بلندور بهرهافزايش 

و شركتاطالعاتي مربوط  و پخش مي به اين شاخص در اختيار شركت ملي پااليش . باشد هاي پااليشي

اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات. شوند اين اطالعات نيز جزء اطالعات محرمانه محسوب مي

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيدقيق هستند

 گازـ
در.ي افزايش ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي استدر بخش گازي، توسعه زنجيره ارزش به معنا

و به سه بخش باالدستي، افزوده، طول بيشتري نسبت به نفت بخش پتروشيمي زنجيره ارزش دارد

و پايين ميان مي دستي و توسعه مورد نظر دستي تقسيم درها سياستشود ي كلي يك توسعه متوازن

.ش صادرات محصوالت نهايي صنايع پتروشيمي گردداين سه بخش است كه در نهايت منجر به افزاي

و پايين اما با توجه به اينكه آمار توليدات پتروشيمي به تفكيك باالدستي، ميان دستي وجود دستي

.طور ضمني شامل اين اطالعات باشد ندارد الزم است از شاخص ديگري استفاده شود كه به

كل يميواردات محصوالت پتروش:1شاخص  يميمصرف محصوالت پتروش نسبت به

از نوع فرآورده نهايي غالباًهاي پتروشيمي وارداتي به كشور با توجه با اينكه فرآورده:توضيح شاخص

هاي نهايي پتروشيمي در كشور است كه به معناي، كاهش اين شاخص به معناي توليد فرآوردههستند

مي توسعه زنجيره ارزش رصد اين شاخص نيز.ي ابالغي استهاستسياباشد كه هدف مطلوب افزوده

و. انجام شودساليانه صورتبه بايد اطالعات مربوط به اين شاخص در اختيار شركت ملي پتروشمي

و. استگمرك  هاي آماري تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

. باشند نمي
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ي پتروشيمي به كل توليد باالدستي پتروشيمينسبت صادرات محصوالت باالدست:2شاخص

يافته يع پتروشيمي به طور متوازن توسعهافزوده در صنا در صورتي كه زنجيره ارزش:توضيح شاخص

و پايين باشد، بخش قابل توجهي از توليدات باالدستي پتروشيمي بايد در صنايع ميان دستي دستي

ا و لذا سهم صادرات ميمورد استفاده قرار گيرد بنابراين. يابد ين محصوالت از كل توليد آن كاهش

افزوده در صنعت پتروشيمي تواند مالكي براي توسعه متوازن زنجيره ارزش كاهش شاخص مذكور مي

محاسبه اين شاخص نيز با توجه به محدود بودن تعداد محصوالتي كه در گروه باالدستي. باشد

مي طبقه ا.ت ملي پتروشيمي، مقدور استشوند، بر مبناي اطالعات شرك بندي يناطالعات مربوط به

ويقشاخص اطالعات دق .نيستنديآمار هايينتخمبر مبتنيهستند

 هاي دولت، ماليات ودجه، هزينهب.7-3

و ماليات كلي اقتصاد مقاومتي ناظر به بودجه، هزينههاي سياست»17«و»16«بندهاي هاي دولت

:باشد مي

هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، جويي در هزينه صرفهـ»16«بند

و حذف سازي منطقي و هزينهها دستگاهاندازه دولت و غيرضرور زاي موازي .دئهاي

.اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتيـ»17«بند

: شوند موضوعات مورد توجه اين بندها به دو بخش اصلي تقسيم مي

و حذف هزينههاي جويي در هزينه صرفه.1 زا عمومي كشور ،دئهاي

.اصالح نظام مالياتي جهت بهبود وضعيت درآمدهاي دولت.2

به:توضيح ميها شاخصمنبع اطالعات مربوط و آمارهاي يي كه در اين بخش ارائه شود قوانين بودجه

نظ مربوط به تخصيص بودجه معاونت برنامه و اطالعات. استجمهوري ارت راهبردي رياستريزي

مي ريزي قوانين بودجه در حقيقت برنامه اما اطالعاتي كه معاونت،دهد هاي انجام شده را نشان

مي برنامه مي كند، تحقق برنامه ريزي پس از اجراي بودجه منتشر .دهد ها را نشان

زاو حذف هزينهعمومي كشور هاي جويي در هزينه صرفه.1-7-3 دئهاي

درها شاخصتعيين يي جهت بررسي اندازه مطلوب دولت، منوط به مشخص شدن نقش صحيح دولت

مي. عرصه اقتصاد است كه جزئيات آن محل چالش جدي نظري است از با اين حال توان به دور

راها شاخصنظري مذكور، هاي چالش ي كلي ابالغي در اين حوزهها سياستاجرايي شدن براييي

.كردي طراح
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 به بودجه عمومي) بودجه جاري(اي دولت نسبت اعتبارات هزينه:1شاخص

و هزينه:1شاخص توضيح هاي دولت بيش از مقدار مطلوب با اين فرض كه در حال حاضر اندازه

منبع آماري اين.ي ابالغي باشدها سياستتواند معيار تحقق اهداف آنست، كاهش اين شاخص مي

كل خزانه(و همچنين گزارشات عملكرد بودجه ساليانهجهشاخص، قوانين بود و تفريغ بودجه) داري

و اندازه) ديوان محاسبات كل كشور( اطالعات مربوط. انجام شودساليانه صورتبهگيري آن بايد است

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيبه اين شاخص اطالعات دقيق هستند

را) 117(ماده»ج«و»ب«در همين راستا، بندهاي  قانون برنامه پنجم توسعه نيز تكاليفي

مي كردهاي دولت وضع كاهش اعتبارات هزينهمنظور به تواند مبناي ارزيابي عملكرد اين است كه

:شاخص قرار گيرد

) 117(ماده

و گاز به اعتبارات هزينهينسبت درآمدهاي عمومي به استثنا)ب به درآمدهاي نفت  متوسط طور اي

.افزايش يابد) درصد10(ده درصد ساليانه

.كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد) درصد2(حداكثر دو درصد ساليانه اي دولت اعتبارات هزينه)ج

به. كاهش يابد درصد2ساليانه اي دولت به قيمت ثابت بايد بر اين اساس، اعتبارات هزينه لكن با توجه

تر اي دولت به بودجه عمومي مناسب عه، شاخص نسبت اعتبارات هزينهاتمام دوره برنامه پنجم توس

مي به .رسد نظر

اي نسبت اعتبارات متفرقه به كل اعتبارات بودجه:2شاخص

ومنظوربه اين شاخص:2شاخص توضيح و شفافيت مالي دولت پيشنهاد شده است  سنجش انضباط

و شفافيت دولت توضيح آنكه در تصويب. در حوزه بودجه استكاهش آن به معني افزايش انضباط

شود؛ ولي نهاد مجريمي اعتبارات متفرقه تنها ميزان بودجه الزم جهت اجراي يك برنامه كلي مشخص

و تصويب بودجه مشخص نمي برايو عمليات مورد نياز  در.دشو دستيابي به آن برنامه در هنگام تهيه

نهآفر و مجموعه عمليات دقيق مربوطه، توسط معاونت يند اجراي بودجه در طول سال مالي، اد مجري

و اعتبارات تصويب شده تخصيص داده برنامه اين روال مشكالتي ازجمله. شوندمي ريزي، مشخص

و امكان تخصيص سليقه اي منابع را به دنبال كاهش امكان نظارت مجلس در هنگام تصويب بودجه

ات بايد به حداق ميزان ممكن تقليل يابند، هرچند كه لذا در حالت مطلوب اين اعتبار. خواهد داشت

و ساليانه منبع آماري اين شاخص نيز قوانين بودجه. شايد صفر كردن آنها در عمل ممكن نباشد

و اندازه آمارهاي معاونت برنامه به. انجام شودساليانه صورتبهگيري آن بايد ريزي است اطالعات مربوط

ه و اين شاخص اطالعات دقيق .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيستند
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در:3شاخص  عمرانيهاي مالي طرح تأمينسهم بخش غيردولتي

. دهدمي اعتبارات عمراني بخش قابل توجهي از بودجه عمومي را به خود اختصاص:3توضيح شاخص

عمومي را اعتبارات درصد از بودجه22ميانگين طوربه 1393- 1389يها سالبراي مثال در بازه زماني

عمراني بار مالي سنگيني را بر هاي مالي طرح تأمينتوان گفتمي لذا. عمراني به خود اختصاص داده است

و مشكالت بسياري را به بار، گذارد كه در صورت عدم تحققمي دوش دولت و. آوردمي مسائل افزايش زمان

و ايجاد مشكالت مالي براي پيمانكارانها طرح عمراني، كاهش كيفيت اجرايهاي هاي اتمام طرح هزينه

در. برخي از پيامدهاي عدم تحقق اعتبارات عمراني است و اجراي تأمينمشاركت بخش خصوصي مالي

و تضمين اقتصادي بودن هاي عمراني راهكار مناسبي است كه عالوه بر افزايش كيفيت اجراي طرح طرح ها

در. انجامدميلتدوهاي جويي در هزينه آنها، به صرفه و اجراي تأمينلذا ميزان سهم بخش خصوصي مالي

. هاي عمراني دولت، يك شاخص مناسب در اين حوزه است طرح

تر از نحوه تخصيص اعتباراتو اطالعات جزئيساليانه منبع آماري اين شاخص، قوانين بودجه

مي اندازهانه سالي صورتبهاين شاخص. باشدمي ريزي عمراني نزد معاونت برنامه آن گيري و افزايش شود

و. شود مطلوب ارزيابي مي هاي تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.باشند آماري نمي

 اختتام برايريزي شده عمراني به زمان برنامههاي نسبت زمان خاتمه طرح:4شاخص

مي بررسي:4توضيح شاخص در ها نشان 10فقط 1391و در سال درصد20تنها 1389سال دهد

به طبق برنامهها از طرح درصد و در. اند موقع به اتمام رسيده ريزي  1391-1381يها سالهمچنين

 اين آمارها نشان1.اند عمراني به موقع به اتمام رسيدههاي از طرح درصد26ميانگين تنها طور به

و اين امر به يك روال تبديل شده عمرهاي دهد تعداد زيادي از طرح مي اني در زمان مقرر اجرا نشده

هاي اجراي طرح، كاهش بازدهي اقتصادي ها، موجب افزايش هزينه به درازا كشيدن اجراي طرح. است

مي بسياري از طرح و حتي غيراقتصادي شدن آنها  دهنده بر اين اساس كاهش اين شاخص نشان. شود ها

و صرفههايحبهبود در وضعيت اجراي طر ميهاي جويي در هزينه عمراني بوده . دهد دولت را نشان

و اطالعات معاونت برنامهساليانه منبع آماري اين شاخص بودجه و مصوب مجلس ريزي است

آن اندازه ميساليانه صورتبهگيري و. شود انجام اطالعات مربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

.نيستندي آماريها تخمينبر مبتني

.هاي مجلس شوراي اسالمي اي، مركز پژوهش هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح.6كل كشور 1392بررسي اليحه بودجه.1
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 هاي عمراني تكميل شده در هر سال هاي عمراني جديد به طرح نسبت تعداد طرح:5 شاخص

هاي عمراني جديد تناسبي با ميزان طرحهاي در صورتي كه تصويب طرح:5توضيح شاخص

شودمي اين امر سبب. يابدمي عمراني در دست اجرا افزايشهاي يافته نداشته باشد، تعداد طرح خاتمه

و اتمام هرچه سريعهاي تا منابع مالي دولت به جاي تمركز بر طرح تر آنها، بين تعداد زيادي موجود

براي مثال در بازه زماني. شودميها طرح تقسيم شود كه خود موجب به درازا كشيدن اتمام طرح

ح 127ميانگين در هر سال طوربه 1391- 1381يها سال طرح 145كه اليطرح خاتمه پيدا كرده در

ميليارد ريال منجر به اتمام 1,403به عبارت بهتر در بازه زماني فوق مجموعاً. جديد تعريف شده است

وها طرح . جديد در نظر گرفته شده استهاي ميليارد ريال براي طرح 1,604شده

بت تعداد بر اين اساس يك شاخص مناسب در استفاده بهينه از منابع دولت در حوزه عمراني، نس

گيران بخش عمومي با توجه به تمايل تصميم. يافته است خاتمههاي مصوب جديد به طرحهاي طرح

ميهاي براي تعريف روزافزون طرح همچنين كاهش.دشو جديد، افزايش اين شاخص نامطلوب تلقي

در(3اين شاخص، در صورتي كه همزمان با افزايش شاخص  اج تأمينسهم بخش خصوصي و راي مالي

مي) عمرانيهاي طرح مصوب ساليانه منبع آماري اين شاخص بودجه. شود باشد، مطلوب ارزيابي

و اطالعات معاونت برنامه و اندازه مجلس آن ريزي است ميساليانه صورتبهگيري اطالعات. شود انجام

و  .ندباش هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيمربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 هاي عمراني شده طرح بيني پيشنسبت هزينه تمام شده به هزينه:6شاخص

عمراني دولت هاي شود كه هزينه تمام شده طرحمي در موارد متعدد مشاهده:6توضيح شاخص

كم به و يا هاي طرح در زمان برآورد هزينه داليل مختلف، ازجمله طوالني شدن زمان اجراي طرح

از هاي در زمانها براي مثال عدم اتمام طرح. شودمي شده آن بيشتر بيني پيش هاي تصويب، از هزينه

به63حدود جمعاً 1391-1381يها سالپيش تعيين شده در بازه زماني  هزار ميليارد تومان هزينه

به.1بودجه دولت تحميل كرده است لذا يك شاخص مناسب در اين خصوص، نسبت هزينه تمام شده

و اطالعات. عمراني استهايي شده اتمام طرحبين هزينه پيش منبع آماري اين شاخص، قوانين بودجه

و اندازه معاونت برنامه آن ريزي است ميساليانه صورتبهگيري اطالعات مربوط به اين. شود انجام

و  اي كه در خصوص اين شاخص وجود نكته. نيستندهاي آماري تخمينبر مبتنيشاخص دقيق هستند

و ارقام. ارد، تأثير شديد تورم بر نتيجه شاخص استد و به علت آنكه تعديل اعداد به همين دليل

بي كننده يا توليد هاي عمراني با شاخص قيمت مصرف مربوط به افزايش هزينه از كننده مفهوم است،

.دشو ارائه اين شاخص صرفنظر مي

كش 1392بررسي اليحه بودجه.1 .هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهشاي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح.6ور كل
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ي دولتبهبود وضعيت درآمدها براياصالح نظام مالياتي.2-7-3

آنيها شاخصبررسي بهبود وضعيت نظام مالياتي نيازمند تدوين بتوان ها مناسبي است كه با بررسي

از. تحقق سياست كلي مربوطه را سنجيد گيري براي اين قابل اندازهيها شاخصدر اين قسمت برخي

.گيرندمي امر مورد اشاره قرار

دو:1شاخص لتنسبت تراز عملياتي به بودجه عمومي

دولت توسط هاي تراز عملياتي در بودجه نشانگر آن است كه چه ميزان از هزينه:1شاخص توضيح

و مالي هاي سرمايه كل درآمدهاي عمومي پس از كسر اعتبارات واگذاري دارايي(درآمدهاي دولت  )اي

هاي هزينهينتأم برايلذا هرچه تراز عملياتي بيشتر باشد نياز به درآمدهاي نفتي. شده است تأمين

به. دولت كمتر است و اين امر وابستگي بودجه دولت در حال حاضر تراز عملياتي عددي منفي است

و تحقق برايبنابراين افزايش اين شاخص. دهد نفت را نشان مي كاهش وابستگي بودجه به نفت

بو.ي كلي اقتصاد مقاومتي امري ضروري استها سياست و ساليانه دجهمنبع آماري اين شاخص قوانين

و اندازه آمار عملكرد بودجه معاونت برنامه آن ريزي است ميساليانه صورتبهگيري اطالعات. شود انجام

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيمربوط به اين شاخص اطالعات دقيق هستند

 نسبت درآمد مالياتي به كل منابع بودجه عمومي:2شاخص

رصد جداگانه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه، شاخص نسبت رايب:2شاخص توضيح

. هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد درآمد مالياتي به كل منابع بودجه عمومي ازجمله شاخص

از لحاظ بايدي اقتصاد مقاومتي است، البته بهبود اين شاخصها سياستافزايش اين شاخص مطلوب

در كيفي نيز بررسي شود منبع آماري اين شاخص،. بعدي به آن اشاره شده استيها شاخصكه

و آمار عملكرد بودجه معاونت برنامه و اندازه قوانين بودجه مصوب مجلس آن ريزي است  صورتبهگيري

ميساليانه و. شود انجام هاي آماري تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند

.نيستند

 نسبت ماليات وصولي به توليد ناخالص داخلي:3شاخص

گيري ميزان نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي يك شاخص رايج در اندازه:3توضيح شاخص

با.1اين شاخص در ايران نسبت به ساير كشورها كمتر است. ماليات دريافتي از كل اقتصاد است لذا

به. اين شاخص جهت افزايشي استتوجه به وضعيت فعلي اقتصاد ايران، جهت مطلوب  نسبت ماليات

هايي است كه در قانون برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده توليد ناخالص داخلي از جمله شاخص

 
1 Tax revenue (% of GDP) – World Bank, 2009. 
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و افزايش نرخو از مسير افزايش پايه مالياتي قابل هاي هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي

اتاطالعا. افزايش است و مربوط به .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيين شاخص دقيق هستند

توليد ناخالص داخلي درصد12، ماليات بالقوه در اقتصاد ايران،1اساس تحقيقات انجام شدهبر

مي لكن بررسي. است در ها نشان تا درصد40، بين 1389تا 1386يها سالدهد مقدار ماليات وصولي

توليد ناخالص داخلي لذا نسبت ماليات وصولي به2.يات بالقوه بوده استمقدار مال درصد70حداكثر

بهها شاخصازجمله  منبع آماري اين شاخص، قوانين. رسدمي نظر يي است كه افزايش آن ضروري

و آمار عملكرد بودجه معاونت برنامه و اندازه بودجه مصوب مجلس آن ريزي است ساليانه صورتبهگيري

.شود انجام مي

 الرأس به كل ماليات وصولي نسبت ماليات وصولي به روش علي:4شاخص

و ناكارآمدي نظام مالياتي وصول ماليات به روش علي:4 توضيح شاخص الرأس، ناشي از عدم شفافيت

طبيعي است كه روش. هاي مورد نياز جهت تشخيص ماليات افراد اقتصادي استو فقدان سامانه

يك علي و ازسوي ديگر موجب) عدم تحقق ماليات بالقوه(ث كاهش درآمدهاي مالياتي سو باع الرأس از

مي عدالتي در ماليات بي الرأس بايد تا حد ممكن بر اين اساس ماليات وصولي به روش علي. گردد ستاني

و كاهش شاخص مزبور مطلوب ارزيابي مي و دوره. شود كاهش يابد  منابع آماري اين شاخص

و.ي فوق استها شاخصنند گيري آن هما اندازه بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند

به. نيستندهاي آماري تخمين ذيل» شفافيت نظام مالياتي«دليل قرابت با موضوع اين شاخص

.ي اين بخش قرار داده شده استها شاخص

و سالمت اقتصادي.8-3  شفافيت اطالعات

كها سياست»23«و»19«بندهاي بهي و سالمت اقتصاد ارتباط مسئلهلي اقتصاد مقاومتي شفافيت

:دارند

و شفافـ»19«بند و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سالم سازي اقتصاد و سازي آن هاي زمينهها

دفسادز وهاي پولي، تجاري، ارزر حوزها ....ي

و روانـ»23«بند و روزآمدسازي شيوه شفاف و قيمتگذاري بر سازي نظام توزيع هاي نظارت

.بازار

و تحقيقات مالياتيمازار، عباس عرب.1 .برآورد ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات در اقتصاد ايران، سازمان امور مالياتي، دفتر مطالعات
و سهم آنها از كل درآمدهاي مالياتي، مركز پژوهشه معافيت.2 .هاي مجلس شوراي اسالمي اي مالياتي



___________________________________________________________��

 شفافيت انواع اوراق مالي.1-8-3

و يكي از مهمترين موانع شفافيت اطالعات اقتصادي كه منجر به بروز فساد مي شود، آن دسته از نقل

وانتقاالت مالي است كه يكي از عوامل  اوراق مالي بدون نام بستر. استقابل رصد غير آن مجهول

مي طرفين معامله زيرا هستندهايي مناسبي براي چنين فعاليت شود اي كه با اوراق بدون نام انجام

.مجهول هستند

و مسكوكات به نقدينگي:1شاخص  نسبت اسكناس

هاي ماليي حركت كنيم كه تراكنشسازي معامالت، بايد به سمت در راستاي شفاف:1شاخص توضيح

و ابزارهاي مشابهها بانكاز طريق  و تا حد امكان حجم معامالتي كه با استفاده از اسكناس انجام شود

مي. شود كاهش يابد آن انجام مي و توان كاهش اين شاخص را در راستاي شفاف با اين توضيح سازي

ش. كردتلقي سازي سالم در استاخص در اختيار بانك مركزي آمارهاي مربوط به اين و محاسبه آن

و. استهاي زماني يك ماهه مطلوب بازه بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند

.نيستندهاي آماري تخمين

چك:2شاخص  كرد به حجم نقدينگي هاي حامل يا داراي حواله نسبت ارزش مجموع چك پولو

چ:2شاخص توضيح و اي است كه يك طرف كرد، مربوط به معامله حامل يا داراي حوالهكچك پول

و  و بدل شود بدون اينكه قابليت رصد داشته باشدمي عالوهبهآن مشخص نيست و بارها رد . تواند بارها

و صدور چك هاي حامل يا داراي حواله كرد بايد تا حد امكان بسيار بر اين اساس استفاده از چك پول

و مورد توجه. باشدمحدود  ي كلي اقتصادها سياستدر نتيجه كاهش اين شاخص مطلوب بوده

ميها بانكمنابع آماري اين شاخص در اختيار. استمقاومتي و رصد اين. باشدو بانك مركزي توليد

و. انجام گيردماهيانه صورتبه شاخص بايد بر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند

.باشند هاي آماري نمي تخمين

 نسبت ارزش اوراق مشاركت بدون نام به حجم نقدينگي:3شاخص

چك:3توضيح شاخص و ، با اين هستندهاي حامل اوراق مشاركت بدون نام نيز مشابه اسكناس

لذا نقش به مراتب مهمتري در راستاي عدم شفافيت داشته. تفاوت كه ارزش باالتري در هر واحد دارند

مي. هستندپولشويي براير مناسبيو ابزا توان در راستاي شفافيت در نتيجه كاهش اين شاخص را نيز

مي. كردو مقابله با فساد تفسير  و رصد. باشد منابع آماري اين شاخص نيز در اختيار بانك مركزي توليد

مركزي، كليه البته الزم به ذكر است طبق وعده بانك. باشدماهيانه صورتبه اين شاخص نيز بايد
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اندازي اي كه به همين منظور راه مبادالت مربوط به اوراق مشاركت در آينده نزديك از طريق سامانه

اندازي سامانه مذكور، معضل عدم شفافيت در حوزه لذا پس از راه.، صورت خواهد گرفت1خواهد شد

هاي تخمينبر مبتنيو اطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند. اوراق مشاركت مرتفع خواهد شد

.باشند آماري نمي

و ثبت نشده نسبت ارزش سكه:4شاخص  به حجم نقدينگي) بدون سريال(هاي طالي ضرب شده

. شود سكه طال نيز يكي ديگر از ابزارهايي است كه معامالت مربوط به آن ثبت نمي:4توضيح شاخص

يكم است كه اختصاص شماره سريال به سكههايي براي ثبت سكه در حال انجا تالش البته اخيراً هاي

هاي ثبت نشده مورد بنابراين در اين شاخص بايد سكه. شود گرمي فعلي، مقدمه اين كار محسوب مي

البته مشكل اصلي. استو سالمت اقتصاد كاهش اين شاخص نيز در راستاي شفافيت. توجه قرار گيرند

اس استاين شاخص منابع آماري آن  و كه ممكن . آن را از بين ببرد گيري اندازهت امكان رصد

 شفافيت نظام ارزي.2-8-3

پ:1شاخص و)اي ارز مبادله(رتال ارزيونسبت مجموع ارز مرتبط با واردات ثبت شده در

 به كل واردات) ارز آزاد(سامانه سنا

وا:1شاخص توضيح ردكننده در سامانه در حال حاضر روال واردات كشور به اين صورت است كه ابتدا

كند، سپس تخصيص ارز توسط ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن، تجارت اقدام به ثبت سفارش مي

مي. گيرد بانك مركزي براي واردات صورت مي . اي يا آزاد باشد تواند از نوع ارز مبادله ارز تخصيص يافته

و ارز آزاد از مسير صرافي ارز مبادله ) سامانه نظارت ارزي(و سامانه سناها اي از مسير نظام بانكي

فر. يابد تخصيص مي و ترخيص از گمرك، ميآدر نهايت پس از حمل بار .دشو يند واردات تكميل

و قابل نظارت است، لكن امكان واردات خارجي از اين روال نيز در حالآفر يند فوق كامالً شفاف

و صرافي فر.ها حاضر غيرممكن نيست، خصوصاً در مرحله تخصيص ارز يند شفاف مذكورآهرچه سهم

صورتبه اين شاخصبه اطالعات مربوط. يابد در كل واردات افزايش يابد، شفافيت ارزي كشور ارتقا مي

كه براساس، مخرج شاخص نيزاستآنالين در اختيار بانك مركزي  و واردات آمارهاي ماهيانه صادرات

وتالعااط.د قابل محاسبه استشو توسط گمرك اعالم مي مربوط به اين شاخص دقيق هستند

.نيستندهاي آماري تخمينبر مبتني

.تسويه اوراق بهادار الكترونيكي:»تابا«سامانه.1



___________________________________________________________��

 نسبت ارز حاصل از صادرات ثبت شده در سنا به كل صادرات:2شاخص

و غيرنفتي:2شاخص توضيح از. شودمي تأمينارز در كشور از طريق صادرات نفتي ارز حاصل

مي صادرات اموال دولتي كه عمده آن نفت است، به به بانك مركزي تحويل داده و اطالعات مربوط شود

و. آن موجود است در مقابل اطالعات زيادي از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي در دست نيست

و قاچاق دامن زده است مسئلهاين  ها در صورت پيوستن كليه صرافي. به معضالتي مانند سفته بازي ارز

و ثبت كليه اطالعات و فروش ارز در اين سامانه، جريان ارز حاصل از صادرات نيز به سامانه سنا خريد

و قابل نظارت خواهد بود لذا شاخص مذكور نمايانگر ميزان شفافيت در ارز حاصل از صادرات. شفاف

سامانه نظارت(اطالعات مربوط به اين شاخص نيز مشابه شاخص قبل، در اختيار بانك مركزي. است

ا) ارزي و واردات(سالمي ايرانو گمرك جمهوري اطالعات مربوط به اين. است) آمار ماهيانه صادرات

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنيشاخص اطالعات دقيق هستند

 شفافيت نظام بانكي.3-8-3

بخش هستند، زيرابراي بروز فسادها بخشمجاري گردش منابع مالي در اقتصاد، يكي از مستعدترين

مياعظمي از  و به طرق مختلف امكان سوء گردش مالي اقتصاد در اين قسمت اتفاق آن افتد استفاده در

و اعتباري مديريت بخش قابل توجهي از منابع مالي را در مؤسسوها بانكدر ايران. وجود دارد ات مالي

يت قابل قبول هاي مالي مربوط به اين نهادها از شفاف سفانه در حال حاضر تراكنشأمت. اختيار دارند

و اعتبار تا تاجايي پيشرفته است تعداد زيادي از مؤسساين مسئله در مورد. برخوردار نيست ات مالي

.ات بدون دريافت مجوز از بانك مركزي در حال فعاليت هستندمؤسساين 

بهها بانكنسبت دارايي:1شاخص ) سناب(» سامانه نظارت الكترونيكي بانكي«ي متصل شده

ي كل شبكه بانكيبه داراي

ها، صاحبان سپرده(در حال حاضر دسترسي بانك مركزي به اطالعات شبكه بانكي:1توضيح شاخص

و سرمايه وها بانكگذاري حساب، گردش حسابها، سهام  ...)، تسهيالت اعطايي، مطالبات غيرجاري

ميصورت به و با تأخير نسبتاً زياد صورت مر. گيرد غيرمستقيم كزي امكان دسترسي در واقع بانك

و اين اطالعات اوالً بر مبناي خوداظهاري  آيدمي دستبهها بانكآنالين به اطالعات شبكه بانكي ندارد

، با تأخير غيرقابل قبول در اختيار بانكها بانكو ثانياً به دليل زمانبر بودن گردآوري اطالعات توسط 

. گيرد مركزي قرار مي

و تمركز اطالعاتنظ« 1389بانك مركزي در سال به) نشتا(» ام جامع شفافيت و را تدوين

و ساختار داده. كردابالغها بانك به بانكها بانكهاي ارائه شده از جانب اين دستورالعمل، استانداردها

و در واقع چارچوب استقرار نظام بانكداري يكپارچه)صورت آنالينبه(مركزي  ،)CoreBanking (در
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راها بانك ميي كشور اي مكلفند نظام بانكداري يكپارچه خود را به گونهها بانككليه. كند مشخص

. كه استانداردهاي ذكر شده در اين دستورالعمل در ارائه اطالعات را برآورده نمايد كنندطراحي

، امكان اتصال بانك به نظام كردندسازي اين استانداردها را درون خود پيادهها بانكهنگامي كه

ميبانكد نياز، پيش»نشتا«به بيان ديگر، اجراي دستورالعمل. شود اري يكپارچه بانك مركزي فراهم

در واقع امكان دسترسي آنالين بانك» سناب«. است) سناب(» سامانه نظارت الكترونيك بانكي«تكميل 

و انقالبي در شيوه نظارت مركزي به اطالعات مورد نياز از شبكه بانكي را فراهم مي بانك مركزي آورد

. كردبر شبكه بانكي ايجاد خواهد 

ها بانكالبته همه اين( اند كردهسازي نظام بانكداري يكپارچه را پيادهها بانكدر حال حاضر اغلب

از لكن هنوز هيچ). اند استانداردهاي مورد نياز بانك مركزي را اجرا ننموده » سناب«بهها بانكيك

و لذا نظارت الكت نپيوسته يكي از مهمترين. رونيك بانك مركزي بر شبكه بانكي محقق نشده استاند

ميها شاخص به«تواند ميزان شفافيت نظام بانكي را بسنجد، يي كه » سناب«بخشي از شبكه بانكي كه

مي» سناب«ي عضوها بانكنسبت دارايي. است» اند پيوسته تواند به كل دارايي شبكه بانكي،

. دهنده افزايش شفافيت نظام بانكي است طبيعتاً افزايش اين شاخص نشان. دهنده اين بخش باشد نشان

و يا فصلي ماهيانه صورتبه اطالعات مورد نياز براي محاسبه اين شاخص در اختيار بانك مركزي است

.گيري شود تواند اندازه مي

 نسبت گردش مالي مؤسسات مالي غيرمجاز به كل گردش مالي نظام بانكي:2شاخص

ميغير مؤسسات مالي:2شاخص ضيح تو كه مجاز يكي از معضالت نظام مالي كشور به حساب آيد

اين مؤسسات با وجود اخذ. معلول عدم مديريت واحد درحوزه صدور مجوز براي فعاليت آنها بوده است

ن سپرده مي دهندميهاي كالن از مردم، تن به نظارت بانك مركزي هاي تواند محملي براي فعاليتو لذا

و يا پولشويي باشد مالي جريان تأمينغيرقانوني مانند  لذا ضروري است هرچه زودتر اين. هاي خاص

و در صورتي كه صالحيت اخذ مجوز ندارند از فعاليت آنها جلوگيري شده  مؤسسات تعيين تكليف شده

مي.و غيرمجاز بودن آنها به اطالع مردم برسد يت بانك مركزي در تواند نمايانگر موفق لذا شاخص فوق

و اولويت نخست براي شاخص. اين حوزه باشد سازي در اين حوزه، حجم گردش مالي اين مؤسسات

در صورتي كه دسترسي به اين اطالعات وجود نداشته باشد،. سهم آنها از كل چرخه ريالي كشور است

درمح. شاخص در نظر گرفته شودعنوانبه تواند تعداد مؤسسات مالي غيرمجاز مي اسبه اين شاخص

.مناسب استساليانه هاي زماني دوره
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نسبت مانده تسهيالت ثبت شده در سامانه تسهيالت بانك مركزي به كل مانده:3شاخص

 تسهيالت سيستم بانكي

بر استاي براي نظارت بر تسهيالت بانكي بانك مركزي نيازمند سامانه:3شاخص توضيح تا بتواند

و همچنين ارائه به اشخاص مرتبط، ذينفع واحد، اشخاص داراي سوءاجراي مقررات مربوط  سابقه

لذا نسبت تسهيالتي كه در اين سامانه ثبت شده است. تسهيالت بر مبناي اعتبارسنجي نظارت كند

اين شفافيت عالوه بر ضمانت اجراي. تواند شاخصي مناسب جهت شفافيت در حوزه تسهيالت باشد مي

و افزايش توان تسهيالتمث آثارمقررات فوق،  را در پي خواهدها بانكدهي بتي مانند كاهش معوقات

آنالين در اختيار بانك مركزي قرار دارد، صورتبه اين شاخصصورتبه اطالعات مربوط. داشت

سه هاي مربوط به مخرج شاخص نيز در صورت داده كه در اختيار بانك مركزيها بانكماهه هاي مالي

و. موجود است گيرد قرار مي هاي آماري تخمينبر مبتنياطالعات مربوط به اين شاخص دقيق هستند

.باشند نمي

 شفافيت نظام مالياتي.4-8-3

ب ميهيكي ديگر از مفاسدي كه در اقتصاد پيوندد فرارهاي مالياتي است كه البته در اين بخش وقوع

در. نيز عدم شفافيت است ئلهمسريشه اصلي اين. فرارهاي مالياتي كالن مد نظر است با توجه به اينكه

حال حاضر بخش قابل توجهي از اين فرار ماليات مربوط به مشاغل است، در اين قسمت شاخصي براي 

الرأس نشان همچنين دريافت ماليات به روش علي.دشو محاسبه تقريبي فرار مالياتي مشاغل معرفي مي

و شا شداز عدم شفافيت نظام مالياتي دارد .خص ديگري در اين خصوص ارائه خواهد

 نسبت ماليات مشاغل به سهم آنها از توليد ناخالص ملي:1شاخص

مي:1شاخص توضيح و توليد، تخميني از فرار اين شاخص در حقيقت تالش كند با مقايسه ماليات

وط به وصول هاي مرب مجزا در گزارشصورتبه، ماليات مشاغلكندمالياتي اين بخش را محاسبه 

و مشاغل از تولين ناخالص ملي نيز از منابع آماري بانك مركزي،. گردد ماليات ارائه مي سهم اصناف

در. استالبته با تأخير نسبتاً زياد، قابل استخراج  در نتيجه منابع اطالعاتي مربوط به اين شاخص

و بانك مركزي مي و رصد اختيار وزارت اقتصاد ميآن پيشساليانه باشد به. شود نهاد اطالعات مربوط

و  .هاي آماري نيستند تخمينبر مبتنياين شاخص دقيق هستند

 الرأس به كل ماليات وصولي نسبت ماليات وصولي به روش علي:2شاخص

و ناكارآمدي نظام مالياتي وصول ماليات به روش علي:2شاخص توضيح الرأس، ناشي از عدم شفافيت

طبيعي است كه روش. مورد نياز جهت تشخيص ماليات افراد اقتصادي است هايو فقدان سامانه
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يك علي و ازسوي ديگر موجب) عدم تحقق ماليات بالقوه(سو باعث كاهش درآمدهاي مالياتي الرأس از

مي عدالتي در ماليات بي الرأس بايد تا حد ممكن بر اين اساس ماليات وصولي به روش علي. گردد ستاني

ميكاهش يابد  و دوره. شودو كاهش شاخص مزبور مطلوب ارزيابي  منابع آماري اين شاخص

.ي فوق استها شاخصگيري آن همانند اندازه

و.5-8-3 ي دولتيها سازمانشفافيت گردش مالي دولت

و با توجه به بودجه باالي شركت و مؤسسي دولتي،ها سازمانها و اعتباري بسيارها بانكات مالي

درها سازمانتند كه عالقمند هس ه آنها افتتاح حساب كنند تا از مسيرهاي مؤسسرا مجاب كنند تا

بر كاهش عالوه مسئلهمند گردند، ايني مذكور بهرهها سازمانمختلف بتوانند از منابع قابل توجه

و تورمآكار مي يي تخصيص بودجه، تشديد كسري بودجه .گردد زايي، منجر به بروز مفاسدي نيز

تا مقرر شده مسئلهجلوگيري از اين منظور به دري دولتي حسابها سازماناست هاي موجود خود را

و نزد بانك مركزي افتتاحمؤسسوها بانك و ات مختلف بسته و انتقاالت و تمامي نقل حساب نمايند

شا. خود در بانك مركزي انجام دهندي مربوطه را از طريق حسابها پرداخت  خصيدر اين بخش

.ده است تا روند اين فعاليت سنجيده شودشتعريف

هاي دولتي كه صرفاً نزد بانك مركزي حساب دارندو شركتها سازماننسبت بودجه: شاخص

 هاي دولتيو شركتها سازمانبه كل بودجه تخصيص يافته به 

يها ازمانسكاهش اين شاخص به معناي افزايش هرچه بيشتر شفافيت گردش مالي: توضيح شاخص

و خزانه. باشد دولتي مي داري كل قابل منابع آماري مربوط به اين شاخص از اطالعات بانك مركزي

و محاسبه آن مي اطالعات مربوط به اين شاخص. فصلي انجام شودصورتبه تواند استخراج است

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنياطالعات دقيق هستند

د.6-8-3 ر حوزه زمينشفافيت

و و روستايي كشور، از حيث مكان كاداستر طرحي است كه طي آن مقرر شده است اراضي شهري

و انطباقي درحال حاضر بخش اعظم اراضي كشور تعيين تكليف نشده. كاربري، تعيين تكليف شوند اند

و زمين بين نقشه ات مربوط به هاي موجود صورت نگرفته است، در قالب اين طرح اطالع هاي موجود

مي زمين با اطالعات نقشه و گام بلندي در راستاي جلوگيري از فساد در حوزه هاي موجود منطبق شود

مي كه يكي از حوزه) خواري زمين(زمين  . شود هاي بسيار مستعد براي فساد است برداشته
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 درصد اراضي كشور كه در سامانه كاداستر ثبت شده است: شاخص

ر اندازه اين شاخص افزايش يابد شفافيت اطالعات در حوزه زمين نيز افزايش يافتهه:توضيح شاخص

و. شودو از فساد در اين زمينه جلوگيري مي منابع اطالعاتي اين شاخص در اختيار سازمان ثبت اسناد

و رصد ميساليانه امالك كشور است صورتبه اطالعات مربوط به كل اراضي كشور. باشد آن مناسب

ميت .شود خميني در نظر گرفته

 هاي قضايي اطاله دادرسي در پرونده.7-8-3

مي مسئلهدر مي فساد، چند عامل اساسي دخيل . باشد باشند كه ازجمله آنها قدرت بازدارندگي قوانين

به تأثيريكي از مواردي كه خصوص در جرائم اقتصادي دارد، سرعت قابل توجهي در بازدارندگي

مي پروندهرسيدگي به  و صدور حكم نهايي باشد، البته عوامل ديگر از قبيل شدت احكام صادره، ها

و كمي چندان صورتبه اما به جهت اينكه سنجش اين مسائل،نيز دخيلند... احتمال كشف جرم

در امكانپذير .ظر شده استناين گزارش از آنها صرف نيست

د ميانگين زمان رسيدگي به پرونده: شاخص ر مقايسه با سال پايهها

مي: توضيح شاخص باشد، البته كاهش اين شاخص به نحوي تعريف شده است كه كاهش آن مطلوب

و يا از طريق اصالح اين شاخص ممكن است ناشي از كاهش جرم، افزايش تعداد قضات، دادگاه ها

ب و روندها خوهقوانين منابع آماري مربوط. اهد بودوقوع بپيوندد كه هر كدام از اين موارد باشد مطلوب

و محاسبه ميساليانه به اين شاخص در اختيار قوه قضائيه است به. گردد آن پيشنهاد اطالعات مربوط

و  .باشند هاي آماري نمي تخمينبر مبتنياين شاخص اطالعات دقيق هستند

 بندي جمع

و رصد شاخص مها شاخصسازي توان باشد كه بدون آن نميييكي از مهمترين مراحل سياستگذاري

ازها سياستارزيابي صحيحي از  و عدم تحقق هر يك و ميزان تحقق . كردرا بررسيها سياستداشت

در همان و رصد قابل مشاهده است، فرآيند شاخصها شاخصي مختلف تدوينها بخشگونه كه سازي

و شفاف آنها يك فرآيند طاقت فرساست كه مهمترين مانع آن عدم دسترس ي به منابع اطالعاتي دقيق

ميها شاخصآمده در فرآيند تدوين دستبهتجربيات. باشد مي دهدي اقتصاد مقاومتي به وضوح نشان

و اطالع كه يكي از موانع اصلي پيشرفت كشور عدم جمع و جامع اطالعات و رساني آوري صحيح شفاف

و بررسييمباشد كه در نتيجه امكان تصم بدون ابهام آنها مي و آثارگيري تصميمات در سطوح كالن

مي بخشي را از بين مي و موجب مشكالتيو احصاها سياستشود كه سياستگذاران امكان بررسي برد
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.و تالش براي رفع آنها را تا حد بسيار زيادي از دست بدهند

ازشسازي مشاهده در فرآيند شاخص عالوه به درها شاخصد كه همواره امكان استفاده يي كه

و  مي كاربهسطح دنيا مطرح هستند ب زيراشوند وجود ندارد، گرفته ويژه در موردهبسياري از مسائل

يي بومي متناسب با آنهاها شاخصباشد كه بايد جمهوري اسالمي ايران ناظر به مسائل بومي كشور مي

و هموراه نمي از. لي رفتالملي بينها شاخصتوان به سراغ توليد گردد با اين توضيح بايد يك بخش

و رصد اطالعات باشد كه درحال حاضري كشور معطوف به مسائل مربوط به شاخصها پژوهش سازي

.هاي انجام شده در اين زمينه چندان قابل قبول نيست تالش

كهها شاخصدر اين گزارش، و تفسي غالباًي ساده مورد توجه قرار گرفتند و دو متغيره هستند ر

از تدوين آنها ساده ميها شاخصتر و چندمتغيره برايها شاخصاستفاده از اين نوع. باشدي پيچيده

مي جمهوري اسالمي ايران كه گام مي هاي ابتدايي را در اين زمينه و مفيد . باشد پيمايد بسيار منطقي

و با پيشرفت هرچه بيشتر فرآيند شاخص و اما در آينده توسعه دانش بومي در اين سازي در كشور

رايي پيچها شاخصزمينه، بايد به سمت  و روابط صورتبهده كه چندين مسئله همزمان در نظر گرفته

. كردحركت دهندميبين آنها را نيز مورد توجه قرار 

و دسترسي آسان، جمعمنظوربه در ادامه ي تدوين شده در جداول مختلف ارائهها شاخصبندي

. گردد مي

ي اقتصاد مقاومتيها شاخصولاجد

 بنيان اقتصاد دانش.1جدول

 منبع شاخص زير بخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

 يشتازيپ
اقتصاد
 بنيان دانش

10در بينبنياندانشهايتعداد شركت
 صنعتي مديريت سازمان بندي رتبه اول شركت

مديريتسازمان
 صنعتي

� ساليانه

و صادرات خدماتسهم صادرات با فناو ري باال
و مهندسي از كل صادرات غيرنفتي  فني

گمرك جمهوري
 اسالمي

� ساليانه

و توسعهسهم �---وجود ندارداز توليد ناخالص داخليتحقيق

التحصيالن دانشگاه بهنسبت نرخ بيكاري فارغ
 نرخ بيكاري كل

و مركز بانك مركزي
 آمار

� ساليانه

محوريت رشد
درور بهره ي

 اقتصاد

 وري در رشد اقتصادي سهم بهره
و سازمانبانك مركزي
 وري ايران ملي بهره

� ساليانه

�ساليانهبانك مركزيوري نيروي انسانيبهره

�ساليانهبانك مركزيوري سرمايهبهره
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و هدفمند.2جدول هاي يارانهسازاصالح الگوي مصرف

 منبع شاخص زير بخش
دوره
 يريگ اندازه

جهت
 مطلوب

اصالح الگوي مصرف
 خانوار

و ميـــانگين مصـــرف آب
و گاز خانوارها  برق

و شركت ملي گاز  وزارت نيرو
يك تا دو
� ماهه

انحراف معيار سـرانه مصـرف
و گاز خانوارها و برق  آب

و شركت ملي گاز  وزارت نيرو
يك تا دو
� ماهه

مصرف سازي بهينه
 سوخت

نسبت مصـرف بنـزين بـه
د خودروهــاي فعــال تعـدا

)سرانه مصرف بنزين(

و شـركت پليس راهنمايي رانندگي
و پخش فـرآورده هـاي ملي پااليش

 نفتي
� فصلي

ــزميـــزان مصـــرف وينبنـ
ـار، منظوربهيلگازوئ حمـل ب
ــه ازا ــومتريب ــن كيل ــر ت ه

 جابجايي بار

سـوخت، شـركت ونقـل حملستاد
و وزارت سازي بهينه مصرف سوخت

و شهرسازي  راه
� اليانهس

بـار ازونقـلحملنسبت
تن(طريق جاده برحسب
ــومتر ــم) كيلـ ــه حجـ بـ

 ترانزيت ريلي

سـوخت، شـركت ونقـل حملستاد
و وزارت سازي بهينه مصرف سوخت

و شهرسازي  راه
� ساليانه

مصرف سازي بهينه
يها بخشانرژي در 

و كشاورزي  صنعت

بشدت انرژي در بخش صنعت و �ساليانهانك مركزيمركز آمار، وزارت نيرو

ــش ــدت انـــرژي در بخـ شـ
 كشاورزي

و بانك مركزي � ساليانه مركز آمار، وزارت نيرو

آبسازي بهينه  مصرف
ـه ازاميزان ـريمصرف آب ب ه

ـول ــن محصــ ــش تـ در بخـ
 كشاورزي

و وزارت وزارت جهــاد كشـــاورزي
 نيرو

� ساليانه

 توليد برقسازي بهينه

�ساليانهيرونوزارتو انتقال برقيدتلفات تول

نهاميانگين بازده نيروگاه �ساليانهيرووزارت

ــرژ ــاييســــهم انــ هــ
نويرپذيدتجد ينو

ن � ساليانه يرووزارت

يــدتول«يواحــدهاســهم
و و همزمان بـرق پراكنده

 از توليد برق» حرارت
� ساليانه وزارت نيرو
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و كاالهاي اساسي.3جدول  امنيت غذا

عمنب شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

و افزايش توليـد محصـوالت
 هاي اساسيِ وارداتي نهاده

نسبت ارزش واردات غذاهاي اساسي به
 ارزش كل مصرف آنها

يبانك مركز
و گمرك

� ساليانه

ــادي ــه مب ــي ب ــوع بخش تن
و محصـوالت واردات نهاده ها
يغذايي اساس

ترين مبدأنسبت ارزش واردات از بزرگ
كل واردات غذاي اساسي به ايران، به

 ارزش واردات اين اقالم
� ماهيانه گمرك

بــــهوابســــتگيكــــاهش
هـا در نهاده كشورهاي خاص

و محصوالت غذايي اساسي

و غذاهايمجموع ارزش واردات نهاده ها
اساسي از كشورهاي خاص به مجموع

 واردات اين اقالم
� ماهيانه گمرك

 بهبود بـازدهو حجم افزايش
 راهبردي غذاييرذخاي

 راهبردي به مصرفيرنسبت حجم ذخا
 غذاهاي اساسيماهيانه

شركت
بازرگاني
 دولتي ايران

� ماهيانه

يي كه سيلوها امكانهاسالنسبت تعداد
حفظ غذاهاي اساسي را دارند، به حداكثر

يكها سالتعداد  ي خشك متوالي طي
ه زماني در گذشتهردو

شركت
بازرگاني 
 دولتي ايران

� ساليانه

ــران ــار در مباش ــع انحص رف
و محصـوالت واردات نهاده ها

 غذايي

كنندهترين واردنسبت واردات بزرگ
حقيقي يا حقوقي به كل واردات در هريك

 ها يا غذاهاي اساسي از نهاده
� فصلي گمرك

و ارزي(ظام پولين.4جدول و مالي) ريالي

 منبع شاخص زيربخش
دوره
گيري اندازه

جهت
 لوبمط

مل يجادا ي ثبات در اقتصاد
)اقتصاد كالن(

 تورم نرخ
ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

 تورم يانس نرخوار
ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

و نرخ ارز رسمي  اختالف نرخ ارز حقيقي
ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

نظام(ثبات در اقتصاد يجادا
)بانكي

�ماهيانهيبانك مركزهابانككفايت سرمايهمتوسط نسبت

�ساليانهيبانك مركزهاسود حقيقي سپرده

و تسهيالت �ساليانهيبانك مركزاختالف نرخ سود سپرده

پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد
و پيشگامي در تقويت  ملي

هايييدارا(بخش واقعي اقتصاد 
)يناسالم نظام بانك

هايبه سپردهالحسنهقرضيالتنسبت تسه
 الحسنه قرض

� ساليانه بانك مركزي

نسبت مطالبات غيرجاري در كل شبكه بانكي به
كل مطالبات شبكه بانكي پس از كسر مطالبات

 استمهال شده
� ماهيانهيبانك مركز
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 منبع شاخص زيربخش
دوره
گيري اندازه

جهت
 لوبمط

ثابتهاييينسبت مانده خالص داراميانگين
 در شبكه بانكي به حقوق صاحبان سهام

مها بانك � اههسه

و تعهدات ميانگين نسبت مجموع تسهيالت
 به سرمايه) نفع واحدذي(به اشخاص مرتبط

ها بانك
� سه ماههها بانك

پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد
و پيشگامي در تقويت  ملي

 بخش واقعي اقتصاد 

به كليبرگشتيهاچكتعدادنسبت
 شده مبادلهيها چك

� ساليانه بانك مركزي

هاي ناشي از عرضه اوليه سهامتراكنشنسبت
هاو افزايش سرمايه به كل تراكنش

� ساليانهسازمان بورس

 ديپلماسي اقتصاديو صادرات، مناطق آزاد.5جدول

 منبع شاخص زير بخش
دوره
گيري اندازه

جهت
 مطلوب

 جانبه همهيتاحم
هدفمند از صادرات
و خدمات  كاالها

وغيرنسبت صادرات �ماهيانهگمركمعدني به كل صادراتيرغنفتي

ي پـولي دو يـاهـاپيمـانحجم مبادالت مربـوط بـه
 چندجانبه به حجم مبادالت كشور

و بانك مركزي
 گمرك

� ماهيانه

فوتي بـر مبنـاي دالر20هزينه صادرات يك كانتينر
 آمريكا

سازمان توسعه
 تجارت

� ساليانه

 تعداد مدارك الزم براي صادرات
ان توسعهسازم

 تجارت
� ساليانه

تاهاي در انتظار براي صادر مدت روز
سازمان توسعه
 تجارت

� ساليانه

�ساليانهگمركدرجه تمركز كاالهاي صادراتي

�ساليانهگمركرابطه مبادله تجاري غيرنفتي

�ساليانهگمركسهم كشورهاي منطقه از كل تجارت ايران

 از مسير كشور ارزش ترانزيت انجام شده
سازمان راهداري

 ونقل حملو
اي جاده

� ساليانه

توسعه حوزه عمل
و و  يژهمناطق آزاد

 كشورياقتصاد

و ويــژه نســبت صــادرات بــه واردات در منــاطق آزاد
 اقتصادي

و سازمان گمرك
و مناطق آزاد
 ويژه

� فصلي

و ويـژه اقتصـادي بـه نسبت صادرات از منـاطق آزاد
 غيرنفتيمجموع صادرات 

و سازمان گمرك
و مناطق آزاد
 ويژه

� فصلي
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 انرژيو حوزه گاز،فتن.6جدول

 منبع شاخص زير بخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

ــتگ ــع وابس ــهيقط ــه ب بودج
 مدت در بلندينفتيدرآمدها

سهم صندوق توسعه ملـي از
درآمدهاي ناشي از صـادرات

و گاز  نفت

و صــندوق توســعه ملــي
 كزيبانك مر

� ساليانه

ازيناشـيپـذيرضـربهكاهش
درآمد حاصل از صادرات خـام

و گاز در كوتاه  مدت نفت

ينفتــينســبت درآمــدها
به مجمـوع قابل دسترسغير

ينفتيدرآمدها

و شـركت بانك مركـزي
 ملي نفت

� شش ماهه

بهبود فرآيندهاي فروش نفـت
ــام انتخـــاب مشـــتريان(خـ
)راهبردي

سهم خريـد نفـت مشـتريان
اهبردي از مجمـوع فـروشر

 نفت ايران
� ماهيانه شركت ملي نفت

بهبود فرآيندهاي فروش نفـت
در(خام  ي هـا روشايجاد تنوع
)فروش

كـلبهينسبت فروش بورس
 فروش نفت

و شـركت سازمان بورس
 ملي نفت

� ماهيانه

نفـتنسبت حجم يـا ارزش
ــه روش ــده بـ ــه شـ فروختـ
 تهاتري به كل فروش نفت

� ماهيانه شركت ملي نفت

بهبود فرآيندهاي فروش نفـت
مشاركت بخش خصوصي(خام

)در فروش نفت

صادرات شـركت ملـي نفـت
نسبت بـه مجمـوع صـادرات

 نفت
� ماهيانه شركت ملي نفت

بخشي به سـبد صـادراتي تنوع
كـاهش منظـوربه بخش انرژي
 سهم نفت خام

نسبت ارزش صادرات نفت به
مجموع ارزش صادرات نفت،

و گــاز، مح صــوالت پااليشــي
و برق پتروشيمي

شركت ملي نفت، شركت
ملي پتروشيمي، شـركت 

و پخش  ملي پااليش
� ماهيانه

ــه ــاز ب ــادرات گ ــبت ص نس
مجمــوع گــاز، محصــوالت
و برق و پتروشيمي  پااليشي

شركت ملي نفت، شركت
ملي پتروشيمي، شـركت
و پخش  ملي پااليش

ماهيانه
�

ارزش مجموع صادرات محصوالت
ـيميو پااليشــيو بـــرق پت روشـ

 نسبت به يك سال پايه

شركت ملي نفت، شركت
ملي پتروشيمي، شـركت
و پخش  ملي پااليش

ماهيانه
�

اولويـت(يـد توليتتوسعه ظرف
)ميادين مشترك

نسبت مجموع برداشت ايران
ــه ــترك بـ ــادين مشـ از ميـ
مجموع برداشـت كشـورهاي 

 رقيب در اين ميادين

 ساليانه شركت ملي نفت

�

نسبت مجموع برداشت ايران
ــه ــترك بـ ــادين مشـ از ميـ
ــه  ــت از كلي ــوع برداش مجم

و گاز كشور  ميادين نفت
 ساليانه شركت ملي نفت

�
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 منبع شاخص زير بخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

توليـد(يـد تول يـت توسعه ظرف
)صيانتي

بـه ميـادينگازيقتزرحجم
 يـزير نسبت به حجم برنامـه

هشد
 ساليانه شركت ملي نفت

�

ــرهزنج يــلتكم ــزوده ارزش ي اف
)نفت(

بـهيشـيپااليتظرفنسبت
 نفتيدتولظرفيت

و شــركت ملــي پــااليش
 پخش

 ساليانه
�

 سهم مازوت از سبد پااليشي
و شــركت ملــي پــااليش

 پخش
 ساليانه

�

ــرهزنج يــلتكم ــزوده ارزش ي اف
)گاز(

يميواردات محصوالت پتروشـ
ــرف ــل مصـ ــه كـ نســـبت بـ

 يميمحصوالت پتروش

ويشركت ملي پتروش مي
 گمرك

 ساليانه
�

صـادرات محصــوالتنسـبت
باالدستي پتروشيمي به كـل
 توليد باالدستي پتروشيمي

 ساليانهمييشركت ملي پتروش
�

 مالياتو هاي دولت ودجه، هزينهب.7جدول

 منبع شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

هزييجو صرفه يعمومهاي ينهدر
و حذف هز دئزا هاي ينهكشور

بودجه(اي دولتنسبت اعتبارات هزينه
 به كل بودجه عمومي) جاري

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

نسبت اعتبارات متفرقه به كل اعتبارات
اي بودجه

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

ماليتأمينسهم بخش غيردولتي در
 هاي عمراني طرح

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

راني بهعمهاينسبت زمان خاتمه طرح
 ريزي شده جهت اختتام زمان برنامه

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

هاي عمراني جديد بهنسبت تعداد طرح
 هاي عمراني تكميل شده در هر سال طرح

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

بينيپيشينهتمام شده به هزينهنسبت هز
يعمران هاي شده طرح

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

------ 

جهت بهبود ياتياصالح نظام مال
 دولتيدرآمدهايتوضع

 نسبت تراز عملياتي به بودجه عمومي دولت
سازمان مديريت

 ريزيو برنامه
 ساليانه

نسبت درآمد مالياتي به كل منابع بودجه
 عمومي

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه

ناخالصنسبت ماليات وصولي به توليد
 داخلي

سازمان مديريت
 ريزيو برنامه

 ساليانه
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و سالمت اقتصادي.8جدول  شفافيت اطالعات

 منبع شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

يشفافيت انواع اوراق مال

و مسكوكات به نقدينگي �ماهيانهبانك مركزينسبت اسكناس

و چكنسبت ارزش مجموع چك هايپول
ي  كرد به حجم نقدينگيا داراي حوالهحامل

و بانكهابانك
 مركزي

� ماهيانه

نسبت ارزش اوراق مشاركت بدون نام به
 حجم نقدينگي

� ماهيانه بانك مركزي

وارزش مجموع سكه هاي طالي ضرب شده
 به حجم نقدينگي) بدون سريال(ثبت نشده

� ماهيانه بانك مركزي

ينظام ارزيتشفاف

ع ارز مرتبط با واردات ثبت شدهنسبت مجمو
و سامانه سنا)اي ارز مبادله(در پرتال ارزي

 به كل واردات) ارز آزاد(

و بانك مركزي
 گمرك

� ماهيانه

نسبت ارز حاصل از صادرات ثبت شده در سنا
 به كل صادرات

و بانك مركزي
 گمرك

� ماهيانه

ينظام بانكيتشفاف

سـامانهنسبت مانده تسهيالت ثبـت شـده در
تسهيالت بانك مركزي به كل مانده تسهيالت

 سيستم بانكي

و بانك مركزي
ها بانك

� سه ماهه

ي متصــل شــده بــههــابانــكنســبت دارايــي
) سـناب(» سامانه نظارت الكترونيكي بـانكي«

 به دارايي كل شبكه بانكي

و بانك مركزي
ها بانك

� سه ماهه

نسبت گردش مالي مؤسسات مـالي غيرمجـاز
ه كل گردش مالي نظام بانكيب

� ساليانه بانك مركزي

 ياتيشفافيت نظام مال

نسبت ماليات مشاغل به سهم آنها از توليد
 ناخالص ملي

و وزارت اقتصاد
 بانك مركزي

� ساليانه

الرأس بهنسبت ماليات وصولي به روش علي
 كل ماليات وصولي

� ساليانه بانك مركزي

ــفاف ــاليتش ــردش م يگ
و يهــا ســازماندولــت

يدولت

هاي دولتيو شركتهاسازماننسبت بودجه
كه صرفاً نزد بانك مركزي حساب دارند به

وها سازمانكل بودجه تخصيص يافته به 
 هاي دولتي شركت

و بانك مركزي
 داري خزانه

� فصلي

 شفافيت در حوزه زمين
درصد اراضي كشور كه در سامانه كاداستر

 ثبت شده است

تسازمان ثب
و امالك اسناد
 كشور

� ساليانه

اطالـــــه دادرســـــي در
ييقضا هاي پرونده

ها درميانگين زمان رسيدگي به پرونده
 مقايسه با سال پايه

� ساليانه قوه قضائيه
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ي منتخبها شاخصـ
و تنوع بيشتر مي تصوير جزئيها شاخصگرچه تعداد و تحليلگران فراهم ،سازد تري براي سياستگذاران

هاي مختلف با سهولت در حوزهها دستگاهكمتر باشد بررسي عملكردها شاخصما هر اندازه تعدادا

ميها شاخصبيشتري قابل انجام است، در نقطه مقابل كاهش تعداد  م باعث هاي مورد لفهؤشود تا

مو گيري اندازهو با دقت كمتريتر كليصورتبه سنجش رد يك شود، به هر حال بايد بين اين دو

معيارهايي كاهش براساسي ارائه شده در بخشها شاخصدر اين بخش.دپذير انتخاب منطقي صورت

و مي ميها شاخصيابند و گيري اندازهبايدها شاخصگردند، البته هر دو گروه در دو سطح ارائه شوند

كها شاخص،ها شاخصدر كاهش. هر يك از آنها در جاي خود استفاده شوند ه قابل تجميع ذيل يك يي

يي كه از اهميتها شاخصدر برخي موارد عالوهبهاند، هستند، ذيل شاخص مذكور تجميع شده شاخص

و يا سنجش آنها كمتري برخوردار بوده امكانات آماري كشور با دقت مناسبي قابل انجام براساس اند

تعريف شده است كه نماينده البته در موارد خاصي نيز يك شاخص جديد. اند نيست حذف شده

ازه مثال در بخش بهر عنوانبهي حذف شده باشد،ها شاخص وريي بهرهها شاخصوري، كه در متن

ازها شاخصبخشي استفاده شده است، در بخش  .ي كل استفاده شده استور بهرهي تقليل يافته

)ي تقليل يافتهها شاخص(بنيان اقتصاد دانش.9جدول

 منبع شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

ــتازيپ ــاد يش اقتص
 بنيان دانش

و صادرات سهم صادرات با فناوري باال
و مهندســي از كــل خــدمات فنــي

 صادرات غيرنفتي

توسعهو سازمان گمرك
 تجارت

� ساليانه

محوريـــت رشـــد
 وري در اقتصاد بهره

 وري در رشد اقتصادي سهم بهره
و سازمانبانك مركزي

 وري ايرانرهملي به
� ساليانه

�ساليانهبانك مركزيوري كل عوامل توليدبهره
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و هدفمندي يارانه.10جدول )ي تقليل يافتهها شاخص(ها اصالح الگوي مصرف

 منبع شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

اصالح الگوي
 مصرف خانوار

و گاز خانوارها و برق ميانگين مصرف آب
و شركتوزارت نيرو

 ملي گاز
� يك تا دو ماهه

و و برق انحراف معيار سرانه مصرف آب
 گاز خانوارها

و شركت وزارت نيرو
 ملي گاز

� يك تا دو ماهه

سازيبهينه
 مصرف انرژي

 شدت انرژي
و مركز آمار، وزارت نيرو

 بانك مركزي
� ساليانه

سازيبهينه
 مصرف آب

محصولهر تنيمصرف آب به ازاميزان
 در بخش كشاورزي

و وزارت جهاد كشاورزي
 وزارت نيرو

ساليانه
�

سازي بهينه
 توليد برق

نو انتقال برقيدتلفات تول �ساليانهيرووزارت

نهاميانگين بازده نيروگاه �ساليانهيرووزارت

و كاالهاي اساسي.11جدول )ي تقليل يافتهها شاخص(امنيت غذا

عمنب شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

و ــوالت ــد محصـ ــزايش توليـ افـ
 هاي اساسيِ وارداتي نهاده

نسبت ارزش واردات غذاهاي اساسي
 به ارزش كل مصرف آنها

ويبانك مركز
 گمرك

� ساليانه

ــوع ــادي وارداتتن ــه مب بخشــي ب
ــاده ــذايي نه ــوالت غ و محص ــا ه
ياساس

تـريننسبت ارزش واردات از بـزرگ
غذاي اساسي به ايـران، مبدأ واردات

 به كل ارزش واردات اين اقالم
� ماهيانه گمرك

ذخايربهبود بازدهوحجمافزايش
 راهبردي غذايي

راهبـردي بــهيرنسـبت حجـم ذخــا
 غذاهاي اساسيماهيانه مصرف

شركت بازرگاني
 دولتي ايران

� ماهيانه

و ارزي(ظام پولين.12جدول و مالي) ريالي

 نبعم شاخص زير بخش
دوره
گيري اندازه

جهت
 مطلوب

مل يجادا ي ثبات در اقتصاد
)اقتصاد كالن(

 تورمنرخ
ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

 يانس نرخ تورموار
ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

ــرخ ارز و ن ــي ــرخ ارز حقيق اخــتالف ن
 رسمي

ويبانك مركز
 مركز آمار

� ماهيانه

نظام(اد ثبات در اقتص يجادا
)بانكي

�ماهيانهيبانك مركزهابانكمتوسط نسبت كفايت سرمايه

و تسهيالتسود حقيقي سپرده �ساليانهيبانك مركزها

و تسهيالت �ساليانهيبانك مركزاختالف نرخ سود سپرده
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 نبعم شاخص زير بخش
دوره
گيري اندازه

جهت
 مطلوب

پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي
و پيشگامي در تقويت بخش 

اسالمنهايييدارا(واقعي اقتصاد
)ينظام بانك

ــل ــاري در ك ــات غيرج ــبت مطالب نس
شبكه بانكي بـه كـل مطالبـات شـبكه
بانكي پس از كسر مطالبـات اسـتمهال 

 شده

� ماهيانهيبانك مركز

ــانگين ــالصميـ ــده خـ ــبت مانـ نسـ
ثابـت بـه حقـوق صـاحبان هايييدارا
 در شبكه بانكي سهام

� سه ماههها بانك

و ميانگين نسـبت مجمـوع تسـهيالت
نفـعذي(تعهدات به اشـخاص مـرتبط

ها بانك به سرمايه) واحد
� سه ماههها بانك

پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي
و پيشگامي در تقويت بخش

)چك برگشتي(واقعي اقتصاد

به كـليبرگشتيهاچك تعداد نسبت
 شده مبادلهيها چك

� ساليانه بانك مركزي

 ديپلماسي اقتصاديو صادرات، مناطق آزاد.13جدول

 منبع شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

ــتاحم ــه ي ــه جانب  هم
هدفمنـــد از صـــادرات

و خدمات  كاالها

وغيرنسبت صادرات معـدني بـهغيرنفتي
 كل صادرات

� ماهيانه گمرك

ــم ــادالتحج ــامب ــاتري ي ــيته ــرمبتن ب
 حجـمبه چندجانبهيادو پولييها پيمان
 كشور مبادالت

و بان ك مركزي
 گمرك

� ماهيانه

�ساليانهگمركدرجه تمركز كاالهاي صادراتي

�ساليانهگمركنفتيغيررابطه مبادله تجاري

 ارزش ترانزيت انجام شده از مسير كشور
و سازمان راهداري

اي جاده ونقل حمل
� ساليانه

توســعه حــوزه عمــل
و و ــاطق آزاد ــژهمنـ  يـ

 كشورياقتصاد

ونسبت صادرات به واردات در مناطق آزاد
 ويژه اقتصادي

و سازمان گمرك
و ويژه  مناطق آزاد

� فصلي

ــژه و وي ــاطق آزاد ــادرات از من ــبت ص نس
 اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي

و سازمان گمرك
و ويژه  مناطق آزاد

� فصلي
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)ي تقليل يافتهها شاخص( انرژيو حوزه گاز،فتن.14جدول

بعمن شاخص زيربخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

بودجه بهيقطع وابستگ
درينفتيدرآمدها
 مدت بلند

سهم صندوق توسعه ملي از
و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت

 گاز

و بانك صندوق توسعه ملي
 مركزي

� ساليانه

درآمديپذير ضربه كاهش
و  حاصل از صادرات نفت

 مدت گاز در كوتاه

نسبت مجموع صادرات بخش
و غير دولتي، صادرات تهاتري

فروش بورسي نفت به مجموع 
 صادرات نفت 

و شركت بانك مركزي
 ملي نفت

� شش ماهه

بخشي به سبد تنوع
منظوربه صادراتي انرژي

 كاهش سهم نفت خام

نسبت ارزش صادرات نفت به
مجموع ارزش صادرات نفت، گاز،
و پتروشيمي و محصوالت پااليشي

 برق

شركت شركت ملي نفت،
ملي پتروشيمي، شركت 
و پخش  ملي پااليش

� ماهيانه

ارزش مجموع صادرات گاز،
و برق و پااليشي پتروشيمي

 نسبت به سال پايه

شركت ملي نفت، شركت
ملي پتروشيمي، شركت
و پخش  ملي پااليش

ماهيانه
�

يد توليتتوسعه ظرف
)اولويت ميادين مشترك(

نسبت مجموع برداشت ايران از
ن مشترك به مجموع ميادي

برداشت كشورهاي رقيب در اين
 ميادين

 ساليانه شركت ملي نفت

�

ارزش يرهزنجيلتكم
)نفت(افزوده 

ظرفيتبهيشيپااليتنسبت ظرف
 نفتيدتول

و شركت ملي پااليش
 پخش

 ساليانه
�

 سهم مازوت از سبد پااليشي
و شركت ملي پااليش

 پخش
 ساليانه

�

ارزش يرهزنجيلتكم
)گاز(زوده اف

يميواردات محصوالت پتروش
نسبت به كل مصرف محصوالت

 يميپتروش

و شركت ملي پتروشمي
 گمرك

 ساليانه
�
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 هاي دولت، ماليات ودجه، هزينهب.15جدول

 منبع شاخص زير بخش
دوره
 گيري اندازه

جهت مطلوب

هزييجو صرفه هاي ينهدر
و حذفيعموم كشور
دئزا هاي ينههز

اي دولترات هزينهنسبت اعتبا
به كل بودجه) بودجه جاري(

 عمومي

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

� ساليانه

نسبت اعتبارات متفرقه به كل
اي اعتبارات بودجه

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

� ساليانه

هاينسبت زمان خاتمه طرح
ريزي شده عمراني به زمان برنامه

 جهت اختتام

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

� ساليانه

هاي عمرانينسبت تعداد طرح
هاي عمراني تكميل جديد به طرح
 شده در هر سال

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

� ساليانه

جهت ياتياصالح نظام مال
يدرآمدهايتبهبود وضع

 دولت

نسبت تراز عملياتي به بودجه
 عمومي دولت

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

 ساليانه
ر صورتد

�منفي بودن

نسبت درآمد مالياتي به كل منابع
 بودجه عمومي

و سازمان مديريت
 ريزي برنامه

� ساليانه

و سالمت اقتصادي.16جدول  شفافيت اطالعات

 منبع شاخص زير بخش
دوره
 گيري اندازه

جهت
 مطلوب

ينظام ارزيتشفاف
نسبت مجموع ارز مرتبط با واردات ثبت شده در

ا ارز(و سامانه سنا)اي ارز مبادله(رزي پرتال
 به كل واردات) آزاد

و بانك مركزي
 گمرك

� ماهيانه

ينظام بانكيتشفاف
سامانه«ي متصل شده بههابانكنسبت دارايي

كل) سناب(» نظارت الكترونيكي بانكي به دارايي
 شبكه بانكي

و بانك مركزي
 بانك ها

� سه ماهه

 ياتيشفافيت نظام مال
ماليـات مشـاغل بـه سـهم آنهـا از توليـدنسبت

 ناخالص ملي
و وزارت اقتصاد
 بانك مركزي

� ساليانه

يگردش مـاليتشفاف
و يهـا سـازمان دولت
يدولت

هاي دولتي كـهو شركتهاسازماننسبت بودجه
صرفاً نزد بانـك مركـزي حسـاب دارنـد بـه كـل

 هاي دولتيو شركتها سازمانبودجه 

و بانك مركزي
 داري خزانه

� فصلي

ــوزه ــفافيت در حـ شـ
 زمين

درصد اراضي كشور كه در سامانه كاداستر ثبـت
 شده است

و سازمان ثبت اسناد
 امالك كشور

� ساليانه

ــي در ــه دادرسـ اطالـ
ييقضا هاي پرونده

هـا در مقايسـهميانگين زمان رسيدگي به پرونده
 با سال پايه

� ساليانه قوه قضائيه




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا 	�

و مĤخذ  منابع

و شقاقي، وحيدشدان.1 .1392، علم انتشارات نور،تهران» 1404اقتصاد ايران در افق«.جعفري، داود
و بررسي«گزارش.2  نظـام، كميسـيون مصـلحت تشـخيص مجمـعه، دبيرخانـ»ها شاخص شناسي روش نظري

.1380 نظارت، آذرماه
 گـزارش تهيـهو معـدنو صـنعت بخـش كلـييها سياست درخصوص نظارتييها شاخص تدوين« گزارش.3

.1388 ماه نظام، آبان مصلحت تشخيص، مجمع»معدنو صنعت بخشدر عملكرد ارزيابي
 ارزيـابي گـزارش تهيـهو ونقل حمل بخش كلييها سياست درخصوص نظارتييها شاخص تدوين« گزارش.4

.1388 ماه نظام، آبان مصلحت تشخيص، مجمع»ونقل حمل بخشدر عملكرد
و شـناخت ويژگـي):2(ي حكومتيها شاخصعاتي ايجاد بانك اطال«گزارش.5 هـاي رهيافتي به مبـاني نظـري

ي حكـومتي، معاونـت پژوهشـي، اسـفند هـا شاخصهاي مجلس، گروه، مركز پژوهش»ي حكومتيها شاخص
1376.

ي هـا شـاخص رهيـافتي بـه مبـاني نظـري طراحـي):5(ي حكـومتي هـا شـاخص سازي بانك پياده«گزارش.6
.1375ماه اسفند پژوهشي، معاونت مجلس، هاي پژوهش، مركز»اقتصادي

، مركـز»اي سـرمايه هـاي هـاي تملـك دارايـي طـرح.6كل كشور 1392سال بررسي اليحه بودجه«گزارش.7
و بودجه، پژوهش .1391هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات برنامه

كل درآمدهاي ماليـاتي معافيت«گزارش.8 و سهم آنها از مر»هاي مالياتي هـاي مجلـس شـوراي كـز پـژوهش،
.1390مي، دفتر مطالعات اقتصادي، اسال

هاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگـي،، مركز پژوهش»ناخالص داخلي توليددرآن سهمو تحقيقات«گزارش.9
.1381 ماه معاونت پژوهشي، ارديبهشت

اقتصـادي، ران، معاونتاي اسالمي جمهوري مركزي، بانك»1386– 1367ايران اقتصاد وري بهره«گزارش.10
. اقتصادي حسابهاي اداره

، سازمان امور ماليـاتي،»برآورد ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات در اقتصاد ايران«گزارش،عباس، عرب مازار.11
و تحقيقات مالياتي  دفتر مطالعات

مع»ميكروالكترونيـك راهبـردي فنـاوريدر كشور فناوريو علم وضعيت تحليلو بررسي«گزارش.12  اونـت،
.1389 ماهجمهوري، آذر رياست فناوريو علمي نوآوري، معاونتو فناوري

 1391هاي مجلس شوراي اسالمي،، مركز پژوهش»الحسنه در ايران بررسي قرض«گزارش.13
، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران،»1392هاي كشور در پايان سال درآمدي بر وضعيت بانك«گزارش.14

.1393معاونت نظارتي،
.، مركز آمار ايران1390لنامه آماريسا.15
.، گمرك جمهوري اسالمي ايران»)ماهيانه(آمار مقدماتي تجارت خارجي«هاي گزارش.16
.، گمرك جمهوري اسالمي ايران»1391سالنامه تجارت خارجي جمهوري اسالمي ايران، سال«گزارش.17
.1392، تجاري ريزي امهبرن، سازمان توسعه تجارت ايران، دفتر»خارجي تجارت عملكرد« گزارش.18
و واردات، سازمان توسعه تجارت ايران.19 .1391، سال آمار صادرات
م1390 ترازنامه هيدروكربوري.20 .المللي انرژي سسه مطالعات بينؤ،
).www.iea.org( اداره اطالعات انرژي آمريكا سايت.21



___________________________________________________________	�

)www.cbi.ir(سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.22
).www.opec.org(نفت ادركنندهص كشورهاي سايت سازمان.23
.شوراي عالي انقالب فرهنگي 14/10/1389، مصوب نقشه جامع علمي كشورسند.24
.1389، سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف.25
.1377انرژي، بخشدر نظام كلييها سياست.26
اي قانون برنامه پنج.27 .مجلس شوراي اسالمي 1389ران، مصوب ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي
.كل كشورساليانه قوانين بودجه.28

29. 'Measures of financial stability – a review', Monetary and Economic 
Department, Bank for International Settlements, IFC Bulletin No 31, July 
2009.

30. The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, 
2013.

31. Knowledge Assessment Methodology 2012, (www.worldbank.org/KAM). 
32. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, World Bank. 
33. Medium-Term Oil Market Report 2014, International Energy Agency (IEA). 

 






�	��� �و�� شناسنامه گزارش�� 14148:مسلسلشماره������را�ا

هـاي هاي ارزيابي تحقق سياست شاخص.6هاي كلي اقتصاد مقاومتي درباره سياست:عنوان گزارش

)ويرايش اول( كلي اقتصاد مقاومتي

 اقتصادي مطالعات:نام دفتر
و تـدوين ،)اصـغر عيوضـي: كارشـناس شـبكه(هـاي تفكـر ايـران شـبكه كـانون:كننـدگان تهيه
 سيدعلي روحاني

 داريوش ابوحمزهطبا، بني نيا، سيدمهدي حسن حيدري، حسين شمالي، سجاد حسين:انهمكار
، اصــغر اژدري، فريــدون اســعدي فاطمــه ميرجليلــي، علــي حســين هرورانــي،:اظهارنظركننــدگان

 فروش، محمد سليماني ميثم پيله
 سيداحسان خاندوزي:ناظر علمي
و نظـارت بـر اجـراي سياسـت: متقاضي هـاي كلـي اصـل كميسـيون ويـژه حمايـت از توليـد ملـي
 وچهارم چهل

 ـــــــ: ويراستار تخصصي
 ـــــــ:ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه
 قتصاد مقاومتيا.1
 هاي كلي سياست.2
زيسا شاخص.3
 نفت.4
 بودجه.5
 شفافيت.6
 الگوي مصرف.7
و مالي.8  نظام پولي
 امنيت غذايي.9

 13/11/1393:تاريخ انتشار


