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 :چکیده

وراهکارهای مقابله باتحریم وافزایش کیفیت  که مجموع تحقیقات اقتصاددانان ومسوولین اقتصادی کشور اضرمقاله ایست علمی ترویجی حمقاله  

اقتصاد همچون ظروف مرتبط است،اگر بخواهیم .قرارمیدهد دوارزشمندی رادراختیار عالقمنداناطالعات مفی،محصوالت تولیدی درشرایط تحریم 

ران حضور یافته و روابط منطقه ای و جهانی نیز به اقتصاد بانشاط و با تکنولوژی باالیی داشته باشیم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ای

تحریم .طور مناسبی پایه ریزی شود، این در شرایطی است که نمی توان گفت اقتصاد بانشاطی داشته باشیم اما دیوارهای بلندی را دور کشور بکشیم

م، بهتر است وقت ها صرف حاشیه نشود، تعطیالت اگر می خواهیم در شرایط تحریم کاری انجام دهی .به منزله دیواری بدورکشور می باشدها

باید موانع از سوی دولت و مجلس برداشته شود و حمایت الزم از . سازماندهی شود، به وعده ها عمل کنیم و اولویت های اقتصادی مشخص شود

ری بانك ها در حفظ اشتغال و تولید بر کسی اثرگذا. ضمن اینکه بخش خصوصی کیفیت در تولید را مورد توجه قرار دهد: تولید صادراتی صورت گیرد

مدل ها و نظریه های اقتصادی هم بر این تاکید می کنند که در گرو ارتقای تولید  .پوشیده نیست و پتانسیل های بسیاری نیز برای تولید وجود دارد

 .مومی را افزایش دادملی است که می توان با افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد ملی و کاهش تورم، سطح رفاه ع

، تنها راه پیش روی ما برای رهایی از تنگناهای اقتصادی به ویژه در «اقتصاد تولید محور»حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و به معنای دقیق تر 

 .شرایط تحریم است

 اقتصاد-تحریم-کیفیت تولید :کلیدی های واژه

 مقدمه

های اقتصادی  دالیل مختلف در طول تاریخ به تحریم  دولتها به.های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست استفاده از تحریم

یه های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها عل برای مثال تحریم( 3،ص 1993،اسخریفر،1.)اند متوسل گردیده

 وزیری مرحوم دکتر  توسط دولت انگلستان در زمان نخست  توان از تحریم نفتی ایران های اقتصادی می ترین موارد تحریم از جملهء شاخص.ایران بود

 -1(وانا)كيفيت شركت توليدي بافتهمديركنترل         -3(وانا)مديربازرگاني شركت توليدي بافته

 -2 (وانا)توليدي بافته تركمديرعامل ش                -4(وانا)ناظرفني شركت توليدي بافته/مين كيفييتضمديرت        
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 ( 3،ص 1331،سجاد پور،2.)محمد مصدق نام برد

های اقتصادی معموال بعنوان  تحریم.باشد بط خارجی میهای اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دالیل مربوط به روا یکی از اهداف تحریم

خسارت   که تاحدامکان به اقتصاد دشمن است گردد که هدف جنگ اقتصادی این اینگونه استدالل می.روند  ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می

گردند که درصدد تاثیرگذاری  دامات منفی محسوب میهای اقتصادی اق تحریم( DOXY)به نظر داکسی ( 353،ص 1339،هوهن فلدان،3.)وارد نماید

طور کلی  به(525،ص 1932،داکسی،4)باشند رعایت قانون می  بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم

اخیر تحریمهای   همترین ویژگیهای تاریخیکی از م.باشد اقتصادی در چارچوب قانون می-تصمیم سیاسی یك  ها شامل درهرمورد خاص اعمال تحریم

از اهداف دیگر تحریمهای . ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است ترین کشور برای اعمال تحریم اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان متمایل

ا مبین این نکته است که در اکثر ه بررسی سوابق تحریم.اشاره کرد  ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی توان به هدف بی اقتصادی می

،ظریف و 1.)  ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل مالحظه موارد،تحریم

 :های آمریکا برایران ذکر کرد تحریم  توان سه دلیل عمده در تحمیل درخصوص ایران بطور کلی می(92میرزایی،ص 

 های ناخوشایند در برابر آمریکا وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست .1

 های غیرقابل قبول مجازات ایران برای اتخاذ سیاست .2

 (.41،ص 1353،علیخانی،3)ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل .3

  آثار تحریم

اسالمی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده   تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوریتوان گفت هرچند که  درخصوص ایران می

 (331،علیخانی،ص 13.)گرفت ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می.است

 آسیب شناسی تحریم

های اقتصادی آمریکا نه تنها سبب  نتیجه را گرفت که تحریم  توان این می 13/1/1313کرات مجلس شورای اسالمی مورخ اباتعمیق در مشروح مذ

ونقل و  های حمل هزینه  ها در خریدهای کشور از خارج،افزایش بروز تنگناهایی در خرید و واردات کاال از خارج گردید؛بلکه باعث افزایش تعداد واسطه

های کویتی یا  کاالهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه  کاال به علت تامینزمان حمل  بیمه و توقف کشتیها و طوالنی شدن مدت

کمیته صنفی و دادگاه   آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کاالها و تشکیل. دیگر بنادر خلیج فارس شد

( 533،ص 1331،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،11.)های آمریکا دانست تبعات تحریم توان از دیگر مورد را می انقالبی ویژه در این

های اقتصادی آمریکا برایران  یکی از آثار تحریم.است  های بیشتر برای کاالهای وارداتی نموده های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه تحریم

عبارت   به.باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده استکاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود 
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های آمریکا همچنین ایران را  تحریم.ایران صورت نگرفت  گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به های آمریکا جو سرمایه دیگر تحریم

شرکتهای نفتی در   ها مانع از فعالیت وجود،این تحریم بااین.اقتصادی را پس از جنگ متوقف کندساختاری   مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه

محققا تازمانی که تقاضا برای نفت خام ایران در .نفت جهانی بوده است  علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی.ایران نگردیدند

 ( 254،ص 1351فرد، ،توحیدی12.)باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد کافی موجود  بازارهای جهانی به اندازه

 هزینه هایی که آمریکا بابت تحریم ایران متحمل شد

های سنگین  کننده نیز دارای هزینه برای کشورهای تحریم  کنند اغلب های اقتصادی گرچه معموال خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می تحریم

نزدیك به  1994  شرکتهای مزبور در سال.های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است برای مثال تحریم.ندمیباش

رد دالر میلیا 3های آمریکا برایران و لیبی و سوریه ساالنه  دهد که تحریم برآوردها نشان می.اند میلیارد دالر نفت خام از ایران خریداری کرده 5/3

مطالعهء انجام شده (11  ص 1993،جانسون،13.)گردند شغل در این کشور می 333/233کنند و باعث از بین رفتن  خسارت جانبی برامریکا وارد می

 19تا  15 به تنهایی درحدود 1995های وارده برشرکتهای آمریکایی در سال  بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم

های اقتصادی از طریق توسعهء منابع  روش مهم تعدیل تحریم یك( EVASION)گریز از تحریم ( 35،ص 1993،هاس،14.)  میلیارد دالر بوده است

-12،صص 1935،کویپر،15.)گردد عرضهء جانشین،متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود کفایی محسوب می

تر  کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست مشکل استدالل می( HANLON AND OMEND)گونه که هانلون و اومند همان(11

آمیز  جانبه آمریکا کامال موفقیت های یك که چرا تحریم  است گردد این  سؤالی که دراینجا مطرح می( 213،ص 1953،هانلون و اومند،11.)است

های آمریکا در برخی موارد حتی  دهد که اقتصاد ایران تحت تحریم اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می  شده بوسیله یك بررسی انجام. اند نبوده

همانگونه که ( 21،ص 1993،آموزگار،13.)ای است که آمریکا به آنها کمك کرده است در حال توسعه  تر از بسیاری از کشورهای تر و باثبات سالم

کنند؛ اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد   استدالل می( KAEMPFER and LOWENBERG)کامپفر و لونبرگ 

  بنابراین بدون یك(  3،ص 1992،کامپفر و لونبرگ،15)باشد کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می  صدمه بر صادرات یا واردات یك

ای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند  امریکا تاثیر قابل مالحظه  های ی اروپایی و ژاپن، تحریمپشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شرکای تجار

اند و از مشروعیت و  اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده تحریم  از لحاظ تاریخی. داشت

 [1] (35،آموزگار،ص 19).اند اعتبار الزم برخوردار بوده

 تحریم ها عامل تشدیدمشکالت بخش تولید

ها رکود جهانی و مشکالت بانکی گریبانگر تولید کشور است،  بخش صنعت از این مشکالت  هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و تحریم

 .های صنعتی بدون ارتقا و نوسانات شدید نرخ ارز را عوامل موثر بر تولید در کشور می باشد عدم شفافیت سیاست .جدا نیست



 

4 
 

عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های  3نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از "

 .امناسب بین المللی ناشی از تحریم هاستنامطلوب اقتصادی و شرایط ن

کنونی این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدیدکننده شرایط 

ل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید تحریم با همه تبعاتش عام: در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور می توان گفت. است

تحریم ها با تشدید مسائل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصالحات ساختاری، نهادی است از همین رو است که با . کننده است

  .برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند

مل این یك اشتباه استراتژیك است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم چرا که با این کار تمرکز خود را بر روی عوا

بودجه، ساختار نامناسب اقتصادی کشور به عنوان یك عامل ایجاد کننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتی در  .ایجاد کننده از دست می دهیم

دک بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیر قابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه گذاری خارجی ناکافی و نقش ان

 بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، نبود شفافیت اطالعات اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار نشان می دهد، لذا تا زمانی که این متغیرهای

 [2]."ایجاد کننده کنترل و اصالح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر عوامل درونی و بیرونی متالطم می شود

 .گرا باشیم برای حل مشکالت فعلی اقتصاد ایران اگر چه مسائل بین المللی مهم تلقی می شود، اما باید برای حل مسائل اقتصادی واقع نگر و آرمان

در این میان ابتدا باید مشکالت اقتصادی شناسایی و مشخص شود چند درصد این مشکالت داخلی و چند درصد خارجی است و پس از تشخیص، 

به گفته آل اسحاق، بالقوه های . در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی و اشتغال است .مشکالت را به صورت ریشه ای حل کرد

منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ذخایر ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه یکسان و یا حتی باالتر است اما  ایران به لحاظ

های گذشته استراتژی اقتصادی وجود داشته اما این  اگر چه در سال .متاسفانه استراتژی مشخص پایداری در حوزه اقتصاد تعریف نشده است

ده و به تناسب زمان و مکان تغییر یافته است؛ به این معنا که یك زمان اقتصاد جنگی ، زمان دیگر اقتصاد دولتی و در یك زمان استراتژی پایدار نبو

 .اشته باشیماقتصاد نیمه دولتی حاکم بوده است در حالی که اگر بخواهیم در اقتصاد از منابع به صورت بهینه استفاده کنیم باید، استراتژی پایداری د

نامه اقتصاد به خصوص در سرمایه گذاری و امور زیربنایی بلندمدت است و چنانچه اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، فعاالن اقتصادی می توانند بر جنس

ه وجود ها و مقررات اقتصادی را تغییر داده و یك بی ثباتی را در اقتصاد ایران ب گذاری، دستورالعمل نوسانات مختلف، فرآیند سیاست .ریزی کنند

ه نفت، آورده، این در شرایطی است که قبل از انقالب نوعی انحصار در ارکان اساسی اقتصاد ایران وجود داشته و به دلیل وابستگی منابع درآمدی ب

بسترسازی برای نشاط  درآمد سهل الوصول نفت اجازه استفاده از مالیاتها را نداده و .ها خود را نیازمند تامین درآمد از محل مالیات نمی دیدند دولت

ها متکی به نفت  این فرآیند بعد از انقالب شدیدتر و پروژه های عمرانی و نیز سرمایه گذاری .های اقتصادی را فراهم نکرده است اقتصادی و فعالیت

دولتی و شکل گیری نوعی شده و تجارت خارجی در دست دولت و وابستگان آن بوده است، ضمن آنکه کل اقتصاد نیز تحت فرماندهی نظام متمرکز 

 .عدم رقابت قرار گرفته است
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تصاد اقتصاد همچون ظروف مرتبط است،اگر بخواهیم اقتصاد بانشاط و با تکنولوژی باالیی داشته باشیم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اق

در شرایطی است که نمی توان گفت اقتصاد بانشاطی داشته  ایران حضور یافته و روابط منطقه ای و جهانی نیز به طور مناسبی پایه ریزی شود، این

مشکل دیگر اقتصاد ایران مجموعه روابط بانکی و نظام بانکی است؛ به این معنا که مجموعه  .باشیم اما دیوارهای بلندی را دور کشور بکشیم

کی شامل روابط بین بانك و مردم، رابطه بانکها با بانك مشکالت نظام بانکی اجازه رشد و بالندگی اقتصاد را نداده است، ضمن اینکه روابط بان

اقتصاد ایران بانك محور  .مرکزی، رابطه بانك مرکزی و دولت است و این روابط هم اکنون در یك وضعیت نامناسب در اقتصاد کشور قرار دارند

ست و منابع درآمدی در سایر بازارها غیر از بانك جمع و در است در حالی که در برخی کشورها اقتصاد در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه و بورس ا

فضای کسب و کار نیز از جمله مشکالت دیگر اقتصاد ایران است به نحوی که رنکینگ ما در فضای کسب و کار در میان  .اختیار مردم قرار می گیرد

شاخصی که در  11ی دهد؛ به این معنا که اقتصاد بهره ور نیست و است که این عدم امکان رشد و استفاده بهینه از امکانات را نشان م 133کشورها 

درصد مشکالت اقتصاد ایران  35مروری بر این مشکالت نشانگر این است که بیش از  .فضای کسب و کار موثر هستند، در شرایط نامساعد قرار دارد

اگر انتظار داشته باشیم که با حل روابط بین المللی، اقتصاد ایران از  درصد آن مربوط به مسائل بین المللی است، بنابراین 25تا  15داخلی و تنها 

قسمت عمده مسائل اقتصادی ایران به نظام تدبیر در اقتصاد برمی گردد؛ به این معنا که الزمه  .تمامی مشکالت رهایی یابد، انتظاری بیهوده است

این مدیران  .وده و عالم به علم اقتصاد و نیز اقتصاد روز جمهوری اسالمی ایران باشندهای روز آشنا ب تدبیر متکی بر علم، مدیرانی است که با واقعیت

ضمن اینکه در حوزه اقتصاد باید به . گرا باشند تا بتوانند این رویکرد را عملیاتی کنند باید ایران را با شرایط امروز سنجیده و واقعیت نگر و آرمان

نگاه دیگری که باید مکمل این دیدگاه در  .بط حاکم بر علم اقتصاد و نیز بازیگران آن را به خوبی بشناسندهای امروز ایران توجه کرد و روا واقعیت

های خاص این کشور است؛ به این معنا که هر کشور آرمان های خاص خود را  های جمهوری اسالمی ایران و آرمان علم اقتصاد باشد بررسی واقعیت

 .[3]ست و ایران نیز باید اقتصاد خود را مبتنی بر همین آرمانها پیش برددارد که با سایر کشورها متفاوت ا

تصمیماتی که گرفته می شود، باید اثربخش باشد، بخش تولید پیام های . باید راهی برای بیان مشکالت پیدا کنیم و از واقعیت ها فرار نکنیم

 . البته قبول داریم مشکالت نباید از واقعیت ها بیشتر گفته شود. ناامیدکننده دریافت نکند

به فرصت کنیم، اگر می خواهیم در جغرافیای بلوک های اقتصادی نقشی داشته باشیم، نیازمند اگر می خواهیم واقعا تهدید تحریم ها را تبدیل 

 .استراتژی جدید با در نظر گرفتن بحران های جهانی هستیم و نیز کاری کنیم که رونق به اقتصاد بازگردد

 45در حالی که طبق آمارهای غیررسمی : نك ها بدهکار هستندآمارهایی که بانك مرکزی اعالم می کند، نشان از این دارد که اکثر خانواده ها به با

اگر می . شرکت است و به طور قطع ادامه این راه، انگیزه فعالیت را در تولیدکنندگان کمتر می کند 353هزار میلیارد تومان از معوقه ها مربوط به 

د، تعطیالت سازماندهی شود، به وعده ها عمل کنیم و اولویت های خواهیم در شرایط تحریم کاری انجام دهیم، بهتر است وقت ها صرف حاشیه نشو

ضمن اینکه بخش خصوصی : باید موانع از سوی دولت و مجلس برداشته شود و حمایت الزم از تولید صادراتی صورت گیرد. اقتصادی مشخص شود

 .کیفیت در تولید را مورد توجه قرار دهد

نوان حمایت از بخش تولید اعالم می شود، نباید به صورت پراکنده باشد و بررسی کنیم که سیاست های توجه داشته باشید که سیاست هایی که به ع

این در حالی است . اگر می خواهیم مشکلی را حل کنیم، باید ریشه یی به آن توجه کنیم. حمایتی اعالم شده آیا مشکالت را حل کرده است یا خیر
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عدم همکاری بانك ها با بخش خصوصی گفته می شود، ولی بانك ها به بهانه عدم منابع مالی از مسوولیت که متاسفانه هنوز در تمام صحبت ها از 

اگر ما نمی خواهیم مشکل بیکاری و حفظ اشتغال را داشته . در حالی که شاه کلید حل مشکالت در دست بانك هاست. های خود شانه خالی کرده اند

قطعا می شود با تشکیل کارگروه های مشترک . گر را مالمت نکنیم، امکانات فرصت آفرینی را به وجود آوریمباشیم، باید دنبال مقصر نگردیم و یکدی

برنامه هایی که قابلیت اجرایی داشته باشد و مشکالت را حل کند و پیگیری های : بخش خصوصی و دولتی و مجلس برنامه های عملی را تهیه کنیم

 .الزم صورت گیرد

در حفظ اشتغال و تولید بر کسی پوشیده نیست و پتانسیل های بسیاری نیز برای تولید وجود دارد و وقت آن رسیده که بانك ها اثرگذاری بانك ها 

حفظ اشتغال . نه اینکه هر روز شاهد بخشنامه های ممنوع الخروجی یا جلوگیری از دادن تسهیالت باشیم: احساس کنند که به کمك تولید آمده اند

 .شور از اهمیت باالیی برخوردار استدر این شرایط ک

نقش رسانه ها . در حالی که تولید داخلی هر روز باید به جنگ مشکالت برود: در کشورهای همسایه جنگ مشوق ها برای حذف سرمایه گذاری است

بریم، متاسفانه استفاده از اردوگاه  در تدوین یك برنامه صحیح برای مقابله با تحریم بسیار مهم است و در شرایطی که در جنگ اقتصادی به سر می

اگر بخواهیم تاثیر تحریم ها کمتر شود، به طور قطع باید اتاق های بازرگانی کشورهای تحریم . بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

 [4] .کنند، فعال شوند و از طریق اتاق های بازرگانی از ایجاد فشارهای بیشتر جلوگیری کنیم

 :می فرمایند انقالبرهبر معظم 

 .است آرمانگرائی توأم با واقع بينی شرط عبور موفق از گردنه های سخت

رآمد مدل ها و نظریه های اقتصادی هم بر این تاکید می کنند که در گرو ارتقای تولید ملی است که می توان با افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، د 

 .داد ملی و کاهش تورم، سطح رفاه عمومی را افزایش

 :دقیقا همان هوشمندی که از سوی رهبری اعالم شده است    

ه اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلم»    

وقتی دشمن مایوس شد، تالش دشمن و توطئه . وس و ناامید خواهد شداینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مای. استحکام پیدا خواهد کرد

 «.دشمن هم تمام خواهد شد

در اقتصاد وابسته به نفت ما که عموما نفت به صورت خام فروخته می شود، مقوله تولید سال ها است که به دلیل توجه نکردن مسئوالن و     

ه در اقتصاد کشور به دلیل تسهیالت آسان در واردات، فراوانی، چند نرخی بودن ارز، چند دهه متاسفان. ده استمان مهجورسیاست های غلط اقتصادی،

راه است که اقتصاد کشور، به اقتصاد داللی تبدیل شده چرا که این بخش غیرمولد اقتصاد بیشترین سوددهی را در مقایسه با بخش های دیگر به هم

 .تصاد، آثار مخربی هم بر بخش مصرف گذاشته استدر بخش اق( ضدتولید)همین روحیه داللی . دارد

تجمل گرایی، اسراف، ارجحیت کاالی خارجی معلول همین آفت در کشور است ، از این رو به نظر می رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و     

 .دی به ویژه در شرایط تحریم است، تنها راه پیش روی ما برای رهایی از تنگناهای اقتصا«اقتصاد تولید محور»به معنای دقیق تر 

غیرنفتی باشد به شرط آنکه با درایت، همت و  تولیدات نخریدن نفت کشور می تواند یك فرصت برای حرکت به سمت تولیدات ملی به ویژه    
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گری که شاید اهم از بخش یکی ناظر بر بخش تولید است و دی. الزامات افزایش تولید ملی ناظر بر دو محور اصلی است. تالش جهادی عمل کنیم

  :شرح زير مي باشند رابدنبال خواهدداشت به افزایش تولید ملی ی که رعایت واجرای آنالزامات  .تولید باشد، ناظر بر بخش مصرف است

چه نوع مصرف جامعه است که به تولیدکنندگان و تجار این سیگنال را می دهد که چه چیزی را به . :اصالح الگوی مصرف( الف    

 .اگر اسراف در جامعه حاکم باشد، ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم. مقدار تولید کنند و یا وارد کنند

 :ترجیح منفعت کل به منافع فردی( ب        

به عبارت دیگر . ودسرمایه دار، بازرگان و تولیدکننده ما باید به سمت تولید داخل برود هرچند که ممکن است در این راه سود کمتری نصیبش ش    

باید این باور در جامعه ایجاد شود که مصرف . دارد فراوانترجیح منفعت کل به منافع فردی همان قله ای است که برای فتح آن نیاز به همت و کار 

یازمند مصرف کاالی داخلی هر یك کاالی خارجی برابر است با بیکاری حداقل یك جوان ایرانی، مردم باید بدانند که رسیدن به استقالل اقتصادی ن

     .است

از ضعف اقتصاد . بر روی بخش اقتصادی کشور است... به ویژه درشرایط کنونی که تمرکز دشمن با ابزار تحریم و    :جهاد اقتصادی( ج    

تولیدکنندگان باید از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده   .ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است

عالوه بر این الزامات که بعضاً   . .به بهبوداقتصاد کمك نمایند کنند و به رونق اقتصادی کمك کنند و مصرف کنندگان نیز با مصرف تولید داخل

 :اهم این اقدام ها عبارت اند از .دربلند مدت محقق می شود، اقدام های کوتاه مدت نیز باید در دستورکار قرارگیرد

 مشکالت واردات؛ -    

تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردکردن کاالهای . با آغاز تحریم نفتی ایران و بانك مرکزی بخش تولید با چند چالش روبه رو شده است    

به دلیل اینکه متاسفانه بخش قابل . الهای خود را خریداری کنندخود که با مشکل گشایش اعتبار، انتقال ارز و کاالمواجه هستند و نمی توانند کا

ن کمبود توجهی از واردات کشور مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولیدکنندگان است؛ از این رو باید درکوتاه مدت جهت جبرا

همچنین دولت باید اولویت ارز به بخش تولید تخصیص دهد تا در . عرضه، دولت با راه حل های ضد تحریمی مشکل گشایش اعتبار را حل کند

از طرف دیگر برخی کاالهای اساسی درکشور نیازمند ارز وارداتی هستند که می توان با تخصیص ارز این . بخش تولید کمبود ارز وجود نداشته باشد

 .مشکل را حل کرد

 تخصیص یارانه تولید؛ -      

دراین طرح قرار بر این است که بخشی از . یارانه ها، بخش تولید با مشکل افزایش هزینه تمام شده مواجه شده است به دلیل اجرای هدفمندی    

به استناد . صرفه جویی حاصل از آزادسازی قیمت ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند خود را با قیمت های جدید تعدیل کنند

عدم اهتمام به این مسئله جز افزایش قیمت و انتظارات تورمی، نتیجه دیگری به . اتفاق هنوز به طور کامل صورت نگرفته استبرخی گزارش ها این 

 .همراه ندارد
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 تسهیالت؛ -        

خصیص درست به طورحتم بانك ها با ارائه تسهیالت مناسب و نظارت جهت ت. تولیدکنندگان داخلی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند    

وقتی تولید کننده خارجی با تسهیالت در . تسهیالت در بخش های مورد نظر می توانند مشکل کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند

د می پردازد، به عنوان سود مشارکت به تولی( وحتی بیشتر)درصد  23تا  15درصد تولید می کند اما تولیدکننده داخلی با تسهیالت بانکی  5تا 3حد 

 چگونه می تواند تولید و رقابت کند؟

هدفمند کردن پرداخت تسهیالت اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیالت که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است، اهمیت بسرایی     

بنا بر نوع  -زان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه های گوناگون می توان می. دارد

 .را مشخص نمود و بر پایه آن، تسهیالت را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند، کشاند -تسهیالت پرداختی

 صادرات؛ -    

در سال های . الت صنعتی و غذایی می باشدوجود رقابت داخلی و خارجی مهم ترین عامل برای کاهش هزینه های تولید وارتقای کیفیت محصو    

این امر می تواند کشور را در واکسینه شدن در مقابل تحریم ها کمك کند چرا . اخیر درصادرات غیرنفتی پیشرفت های خوبی به وقوع پیوسته است

 .ایش دادکه می توان با بهبود تولیدات در زمینه های مختلف، قدرت مانور تولیدات و درآمدزایی کشور را افز

 حمایت از کاالی ایرانی؛-        

بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطای تسهیالت مناسب به . منظور از حمایت از کاالی ایرانی را می توان در دو بعد مورد بررسی قرار داد    

مربوط به مصرف کنندگان است که با سعی و تالش مستمر، تولیدکنندگان، آنها را در جهت تولید کاالیی ارزان و با کیفیت یاری دهد و بعد دوم آن 

کاالی آینده نگری و امید به بهبود وضعیت کیفی کاالهای ایرانی در سطح جهانی، اندک اختالف کیفیتی کاالی ایرانی و خارجی را نادیده گرفته و 

 .ایرانی را خریداری کنند

حال حاضر در وضعیت مشابه و حتی بهتر از کاالهای موجود خارجی در بازار داخلی هستند که الزم به ذکر است که بسیاری از کاالهای ایرانی در     

البته در مورد مصرف کنندگان و سازمان های دولتی و . متاسفانه به دلیل نبود آگاهی، اطالع رسانی و تبلیغات ضعیف مورد استفاده قرار نمی گیرند

 .و محصوالت داخلی قرار دادحکومتی می توان الزاماتی مبنی بر خرید کاال

 تبلیغات؛ -        

به رسانه ملی از راه تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه ای می تواند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان یك طرح ملی و مطال    

آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید و آن را یك وظیفه ملی عمومی در جامعه به تصویر کشانده و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیرقابل انکار 

گاهی استفاده »: در این زمینه مقام معظم رهبری در جلسه ای فرمودند. برخی عادات و طرز فکرهای غلط نیز با رسانه قابل اصالح است. قلمداد کند

ا اگر به عنوان مثال کاالی هندی با کیفیت بهتر نیز وارد شود، مصرف از کاالی فرنگی و نحوه استفاده آن دارای پز اجتماعی و فخرفروشی است، ام

 .که باید این مسائل از راه رسانه ها اصالح شود« آن باعث تفاخر نیست
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 وضع استانداردها؛ -        

که باعث بی اعتمادی خریداران در دولت می بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود کاالهای بی کیفیت و نامطلوب     

 .بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می شود، قاطعانه جلوگیری کند

  استفاده از تکنولوژی نوین؛ -        

جرای طرح برای نمونه، ا. شیوه های نوین در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی گاه میزان بهره وری را تا بیش از دو برابر افزایش می دهد    

 .های نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش دست کم دو برابری تولید را در پی دارد

 حذف قوانین زائد و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها؛  -    

ت قوانین همان طور که می تواند منجر به شفاف سازی، کارایی شود، ممکن قوانین بسترهای تحقق فعالیت های اقتصادی هستند، نحوه و کیفی    

از این رو بسیار مهم است که قوانین حاکم در بخش های مختلف اقتصادی دست و پاگیر . شود... است سبب تحمیل هزینه، کندی کار، ایجاد فساد و

 .نباشند و از کارایی الزم برخوردار باشند

راقب باشد که هرگونه تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها به ویژه در بخش قیمت های کلیدی اقتصاد در شرایط عادی برای همچنین دولت باید م    

 .اقتصاد مضر است چه برسد در شرایط کنونی که با محدودیت های مختلف اقتصادی مواجه هستیم

و ورود کاالهای بی کیفیت و نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در  دولت می بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید    

 .بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می شود، قاطعانه جلوگیری کند

 آموزش؛ -     

الگوی مصرف و هم در آموزش هم در بحث اصالح . آموزش از جمله مواردی هستند که تمام عناصر ذکر شده تاکنون را تحت تاثیر قرار می دهد    

 .ایجاد بهره وری و موفقیت بنگاه های اقتصادی موثر است

 :شاخص های مهم آموزش عبارت اند از    

 آموزش براساس نیازسنجی و نیازآفرینی در جامعه؛( الف    

 ی ملی با تالش در جهت آینده سازی؛آموزش همراه با آینده نگری در جهت پیش بینی به موقع حوادث و دفع تهدیدها و رفع نیازمندی ها( ب    

 آموزش همراه با تخصصی سازی در جهت تربیت و پرورش نیروهای انسانی ماهر، کارآمد و متخصص؛ ( ج    

 .آموزش همراه با پویایی و همگام شدن با تغییرات سریع در جهت افزایش دانش و مهارت افراد( د    

 .فرهنگ -        

برای دفاع از تولید ملی باید این فرهنگ در جامعه نهادینه . زش در نحوه تفکر و عمل افراد جامعه تاثیر مستقیم می گذاردفرهنگ نیز همچون آمو    

. تغییر فرهنگ مصرف از ملزومات اساسی حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی است. شود که کاالی ایرانی بر کاالی مشابه خارجی ارجحیت دارد
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مورد نکوهش هستند و در مقابل صفاتی از جمله قناعت، صرفه جویی در ... مواردی از قبیل بیکاری، اسراف، اتالف وقت و در فرهنگ اسالمی

 .همواره ستایش شده است... مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظیفه، استفاده مناسب از زمان، به کارگیری حداکثر استعداد، کار مداوم و زیاد و

وجب افزایش فرهنگ حرکت، تالش و کارآمدی جامعه در امر تولید و مصرف شود باید مورد توجه و حمایت همه مسئولین و هر اقدامی که م    

ر را مردم کشور قرار گیرد و برای نهادینه شدن فرهنگ جهادگونه در مسیر تولید کشور، تمامی آحاد مردم و مسئولین و قوای کشور این رسالت خطی

 .عهده دار شوند

ویژه رسانه های گروهی که باید با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه ضرورت حرکت جهادی در تولید ملی را تبیین و با اشاره به برکات و  به    

اتخاذ  دستاوردهای تولیدات ملی و داخلی، موانع و چالش های اقتصادی در جامعه را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل آن را

هترین مایند؛ از این رو در سخن آخر به نظر می رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی که نه تنها راه برون رفت از اقتصاد مصرفی زده است بلکه بن

یك  به تعبیر دیگر این امر مستلزم. راه در شرایط تحریم است نیازمند اقدام های فرهنگی و عملیاتی هم از جانب دولت و هم از جانب مردم است

  [5] .اقدام ملی است

 پیدا می کنیم ما در درون مشکالت به پیشرفت ها دست

 :اظهار داشت المللی های بین برای کاهش آثار تحریم نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه،هادی قوامی

های  المللی نیز نیاز به واردات مواد اولیه دارد که در این راستا باید راه های بین نباید فراموش کرد که تکیه بر تولید داخلی برای کاهش آثار تحریم

 . دار بپردازیم وجو شود پس از حل معضل مواد اولیه وارداتی باید به تولید کاالهای مزیت ها جست جایگزین برای دور زدن تحریم

اخت تا نیاز عالوه بر افزایش تولید داخلی باید با کشورهایی که امکان مواد اولیه، تجهیزات و قطعات صنعتی در آنها وجود دارد، به تحکیم رابطه پرد

 ] 6 [بست اقتصادی نشود کشور به مواد اولیه تولید موجب بن

  نتیجه گیری

بلندمدت است و چنانچه اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، فعاالن اقتصادی می توانند برنامه جنس اقتصاد به خصوص در سرمایه گذاری و امور زیربنایی 

های روز آشنا بوده و عالم به علم اقتصاد و نیز اقتصاد روز جمهوری اسالمی ایران  الزمه تدبیر متکی بر علم، مدیرانی است که با واقعیت ،ریزی کنند

توجه داشته باشید که سیاست هایی که به عنوان حمایت از بخش  .اگر می خواهیم مشکلی را حل کنیم، باید ریشه یی به آن توجه کنیم.  ...باشند

. تولید اعالم می شود، نباید به صورت پراکنده باشد و بررسی کنیم که سیاست های حمایتی اعالم شده آیا مشکالت را حل کرده است یا خیر

ترجيح  ،اصالح الگوی مصرف :شرح زير مي باشند رادربلندمدت بدنبال خواهدداشت به افزایش تولید ملی رعایت واجرای آن ی کهالزامات

عالوه بر این الزامات که بعضاً دربلند مدت محقق می شود، اقدام های کوتاه مدت نیز باید در  جهاد اقتصادی ،منفعت كل به منافع فردی

مشكالت واردات؛ تخصيص يارانه توليد؛ تسهيالت؛ صادرات؛ حمايت از كاالی  :این اقدام ها عبارت اند ازاهم . دستورکار قرارگیرد
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 تبليغات؛ وضع استانداردها؛ استفاده از تكنولوژی نوين؛ ايرانی؛

ط كه توضيح هر الزام بصورت مبسو فرهنگ آموزش؛ حذف قوانين زائد و پرهيز از تغيير ناگهانی قوانين و سياست ها؛ 

از این رو در سخن آخر به نظر می رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی که نه تنها راه برون رفت از اقتصاد مصرفی زده  .شرح داده شداالدرب

این به تعبیر دیگر . است بلکه بهترین راه در شرایط تحریم است نیازمند اقدام های فرهنگی و عملیاتی هم از جانب دولت و هم از جانب مردم است

 . .امر مستلزم یك اقدام ملی است

 :منابع

فصلنامه پژوهشنامه حقوق و علوم "الملل تاملی بر تحريم اقتصادی آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين " (1355)ونهمایمافی،[1]

 1شماره . سیاسی

:"تحليل وزير اقتصاد از اقتصاد كشور " (1392)،علیطیب نیا       [2] 

http://aisiran.com/node منبع:  

 :"ايران داخلی استاقتصاد  درصدمشكالت 57 " (1392) (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)،یحییآل اسحاق  [3] ا

http://aisiran.com/node منبع:  

"چگونه به توليد در شرايط تحريم كمك كنيم؟ "(1391)جمیلی،ابراهیمی [4] 

 http://etefaghnews.com :منبع

روزنامه كيهان"الزامات توليد ملی در شرايط تحريم   "(1391)سلیمانی،کرم [5] 

های  چالشها در گرو رفع   مديريت شرايط افزايش تحريم "(1391) (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه )قوامی،هادی [6]

 13/34/1391 - 2953منسخه شماره  روزنامه مردم ساالری"توليد

:منابعی که برای تهیه مقاله مطالعه شدند    

  1331 بهار.  41 شماره.  خارجی سیاست فصلنامه"اثرات مستقيم وغيرمستقيم تحريم "(1331) شهابی،شهراب [1] 

روزنامه  "  ها شيوه و ها هدف اقتصادی، تحريم چگونه؟،تعريف چرا، چيست، اقتصادی تحريم "( (1351)عباسی فرد،ذکریا ا[2]

 مردم ساالری

 

http://etefaghnews.com/vdcd.s052yt0ffa26y.html

