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 ها هیارها و توصک؛ راهرانیا یت اقتصادیبر امن یاقتصاد یریب پذیو آس یثبات یآثار ب

 1ینییهرا یمصطف

 :دهکیچ

 يميد ك يمتعددد بدرا   يهدا نون تدالش  كه تدا كهستند  يده ايچيم مبهم و پيمفاه ياقتواد يري  پذيو آس يثبات يب

 نيبندابرا  اسدت،  ياقتوداد  يهدا  ينداامن  و بحرانها از يشاخو ياقتواد يثبات يب رفته است ينمودن آن ها صور  پذ

را پشدت   يمتعددد  يها و بحران ها کر شويران در سه دهة اخيرود  ا يم شمار به ياقتواد تيامن از مهم يا مولفه

داشته باشد و به تبد    ييرتبة باال يثبات يران در بيشور اكه كبحرانها موج  شده اند  ها و کشو نيا سر نهاده است 

 دو ينظدر  يبررسد  قيتحق نيا از ده است  هدفيشور گردك ياقتواد يري  پذيش آسيسب  افزا يثبات يرفتن ب باال

 يامددها يپ به موضوع، دو نيا ا يادب يبررس ضمن قيتحق نيا در  باشد يم يريپذ  يآس و يثبات يب ياقتواد حوزه

 يبرا را جام  و املك يشاخو ساخت انکام تا است شده پرداخته رانيا ياقتواد تيامن بر شاخص دو نيا از ي  هر

 است  دهيگرد ارائه حاضر قيتحق از يلك گيري نتيجه ي  تينها در و آورد فراهم يريپذ  يآس و يثبات يب

 رانی، ای، توسعه اقتصادیت اقتصادی، امنیاقتصاد یثبات ی، بیریب پذی: آسیدیلک واژگان

 

ان دو گروه متفاو  از يبا در مينون تقركه تاكامال مدرن هستند كدو مقوله  ياقتواد يري  پذيو آس يثبات يب

در مباحث  1972ن بار در سالينخست ياقتواد يري  پذيافته اند آسيشورها مورد استفاده قرار گرفته وگسترش ك

ازمند ين مباحث نيد اما ايدر سازمان ملل مطرح گرد ،در حال توسعه يره ايجز يشورهاكال  خا  کمربوط به مش

  ين بار ساخت شاخص آسينخست يبرا 1994انجامد  در ساليب يمك يگر بود تا به مطالعه ايسال د 20گذشت 

در حال توسعه   وچكر يدار جزايتوسعه پا سازمان ياتيعمل شورها در برنامهكن دسته از يا يبرا ياقتواد يريپذ

  وچكر ينظ يطيمح يها يري  پذيعمدتا بر آس ،ن شاخصيرامون ايمطالعا  انجام شده پ يلكبه طور   قرار گرفت

مورد  يشورهاكه دامنه كدتر يد داشتند  اما مطالعا  جدكيرامون تايپ ياين اقتواد ها به دنيا يبودن و وابستگ

افتند يتازه شدند و در يمولفه ها يت برخيمتوجه اهم ،در حال توسعه گسترش داده اند يشورهاكر يمطالعه را به سا

تواند  يمز يافته تر نيبزرگتر و توسعه  يشورهاك يه حتکست بلين  وچك يشورهاكتنها مخوو   يري  پذيه آسك

 يب  محققان واق  شده است متر مورد توجه كن زمان يت تا اين واقعيگرچه ا ،برخوردار باشد ييت باالياز درجه اهم

از  يو از آزاز مورد توجه برخ شود يممحسوب  يه داريسرما يت اقتوادهاياز ماه يز گرچه جزئين ياقتواد يثبات

ان که امك(ARIMA و VARد )يجد ياقتواد سنج ين وجود، ابداع روش هايبا ا ،سندگان بوده استينو

 يثبات يمطالعه ب يبرا يزه ايانگ ،يل نظريش از داليب ،تساخ يرا مقدور م ياقتواد يها کشو يمك هاي بررسي

در  يقا  محدوديلذا تحق ،ز چندان گسترده نبودنديقا  نين تحقيگردد ؛ اما ا يشورها فراهم مكن گونه يا ياقتواد

ه امروزه مورد توجه خا  ك ياقتواد يثبات يب يت اصلياما ماه  رفتيور صور  پذكمذ يشورهاك ينه براين زميا

دارد  يجنوب شرق ياين  و آسيالت يايکآمر يشورهاك يخ اقتواديبا تار ي نزد يونديپ ،محققان قرار گرفته است

 ند ك يجستجو م ياقتواد يها ياست گذاريرا در س يثبات يشه بيه رك

                                                           

 haraeeni@ut.ac.irه تهران دانشجوي مقط  كارشناسي ارشد دانشگا  1
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 ييباال يها يثبات ين با بيالت يايکآمر يشورهاك ،80دهه ينادرست ارز ياست هايس يو اجرا يبا وقوع بحران بده

به نمونه   نيه اك ين بحران بود  به طوريا يسابقه تورم از نشانه ها يش بيبا افزا يود اقتوادكه ركمواجه شدند 

ن يمتفاو  چن يلکز به شين يجنوب شرق يايآس يشورهاكمبدل شده اند  يست اقتوادکوبرجسته ش بارز يها

ا نسبت يآس يبه آنها لق  ببرها يه حتك ياقتواد يدهه رشد باال ي ز پس از يرده اند  آنها نكرا تجربه  يخيتار

  ه بانيه به توصيازار سرمانامحدود ب يها يژه آزاد سازينادرست به و ياست هايس يبا اجرا90در دهه  ،داده شد

 يبحرانهان يداشت  پس از وقوع ا يرا در پ ياريکش بيو افزا يود اقتوادكه ركگام نهادند  ي، به بحران بزرگيجهان

از  يطرح و مفهوم ،ه در مجموعكرفت يآنها انجام پذ يامدهايرامون علل و پيژه پيبه و يمطالعا  گسترده ا ،بزرگ

گر حاصل يد يوند داشت و ازسويدر حال توسعه پ يشورهاكم يضع يبا نهادها ييه از سوكرا  ياقتواد يثبات يب

و  ياقتواد يثبات يان بيم ياف بزرگکه در ظاهر شکبا آن ردند كخلق  ،نشده بود ينيش بيپ يدادهايها و رو کشو

ار يبس ،قرار داده اند يرده و مورد بررسكه هر دو خلق ك يميمفاه شود، يممشاهده  يري  پذيا  شاخص آسيادب

 يثبات يق بين طريقرار دارند و از ا ياز ساختار اقتواد يدر بستر ياقتواد ياست هايگر است  سيديکبه  ي نزد

بزرگ تر  ياقتواد يتنها علل وقوع بحرانها يطيو مح يمحل يها کگر شويد ينند و از سوك يجاد ميرا ا ياقتواد

-2: 1387،يشوند )برات ين علل آن محسوب مياز مهم تر يکيز يدولت ن ياست هايه سکننده تر نبوده بلكو گران 

ران را ياقتواد ا ،بحران ها ير برخياخ يدهه هاار است  در کامال روشن وآشكز يران نيا ين دو مفهوم برايت اي( اهم1

به وقوع  يهنگام کن شويحاصل از وقوع جنگ بود ا کجه شوين بحران نتيل مواجه ساخته اند  نخستکبا مش

به گونه  ،افته بودنديدست ن يافكام کبه استح ياقتواد يگذشت و ساختارها ياز انقالب م يوتاهكه مد  كوست يپ

شور تازه كه ك 70ل دههيشتر نمود  سپس در اوليرا به مرات  ب کن شويا ريتأثاقتواد  يباال يري  پذيه آسك يا

و سپس تجربه  1373و1372 يسال ها  يبحران بده ،نامناس  ياست هايس ،جنگ را پشت سر گذاشته بود کشو

ه دولت به عدم وقوع ك يتخ با وجود توجهايرا به ارمغان آوردند  پس از آن تار 1374ن نرخ تورم در سال يباالتر ي

شور را كاقتواد  ،ز همراه شدين يسالکه با خشك 1377سال  ينفت کمبذول داشته بود، شو يين بحرانهايمجدد چن

 يباال يري  پذين بحران آسيد ؛ اين حد خود رسين ترييمت نفت به پاين سال قيمواجه ساخت  در ا يديبحران جد

ش يب ينفت يش درآمدهاي( افزا3-4: 1387،يداد )برات يبودن صادرا  را نشان م يمحوول  ران به علت تياقتواد ا

به دنبال داشته باشد   يج متفاوتين است نتاکز، مميگردد( ن يم ميه روند با ثبا  تعركشده ) ينيش بير پياز مقاد

اختوا   ييا و برنامه هاشور منجر گردد و به طح هكش توان اقتواد يبه افزاتواند  يمجاد شده يا يمازاد درامد ها

بلند پروازانه  يشور را به دام برنامه هاكن است کم ،گريد يانجامد و از سويشور بكشتر يب يه به توسعه كن كدا يپ

 يبازرگان يسرك ،تراز پرداختها يسرك ،بودجه يسركر ينظ ياقتواد يه عدم تعادلهاكد و سب  شود يگرفتار نما

 يب ن مقاله اثرا ي( در ا1384،ارانکو هم يرکشتر گردد )گسيپس انداز ب يه گذارياف سرماکش يو حت يخارج

 يقرار گرفته است  ابتدا مبان ياجمال يران مورد بررسيا  ياقتواد تيامن ران بريا ياقتواد يريپذ  يآس و يثبات

امل ك يساخت شاخوان کقرار گرفته تا ام يمورد بررس يري  پذيو آس يثبات يق مر تبط با بينه تحقيشيو پ  ينظر

ران پرداخته و در ين شاخص ها در اقتواد ايا يفراهم آورد و سپس به بررس يري  پذيو آس يثبات يب يو جام  را برا

 گردد  يق حاضر ارائه مياز تحق يلك گيري نتيجه ي ت ينها

 

 قیتحق ینظر یمبان

 يثبات يمارا در شناخت بهتر ب يبه نوع ي ه هر كم داد يرا ارائه خواه يا  اقتواديمتفاو  در ادب يدگاه نظريسه د

 ،نوسانا  يالن براكاقتواد  يدگاه سنتيدگاه عبارتند از : دين سه ديرسانند  ا يم ياري ياقتواد يري  پذيو آس

   دگاه توسعهيو د يدگاه نهاديد
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 النکاقتصاد  یدگاه سنتید

  يرق يها يه معموال تئوركافته است يگسترش  ينوسانا  اقتواد يبرا ييالگو ،النكنون در مباحث اقتواد كهم ا

ا  متفاو  يبر اساس فرض يگوناگون يان ارائه مدل هاکام ،ن الگويشوند  در ا يسه ميگر مقايديکدر قال  آن با 

ان در نظر گرفتن کن اميدستمزدها و همچن يها يو درجا  متفاو  چسبندگ يو پول يمال ياست هايدرباره س

 کهر شو يبرا ،ن الگوين در ايعرضه و تقاضا وجود دارد  همچن يها کهمچون شو يمتفاو  اقتواد يها کشو

ن مقدار يدهد ا يرا نشان م يد مليبر تول کآن شو يزان اثرگذاريه مك شود يمم ين تعريمع ي  عدديضر ي 

ه كالگو  ياز پارامترها يتابعن الگو به صور  يدر ا کنده هر شوي  فزاينده معروف است  ضري  فزايبه ضر يعدد

را در  ياقتواد يثبات ينقش ساختار بر ب ،ن رويد  از ايآ يبدست م ،دياقتواد نام يتوان آنها را عوامل ساختار يم

ن يمع کشو ي نده ي  فزايها مشخص نمود هر چه ضر کنده شوي  فزايتوان با ضر يم ياقتواد يسنت يالگو

شتر خواهد بود بنابر يب ياقتواد يثبات ياست و لذا ب يد مليبر تول کگترآن شونشان دهنده اثر بزر ،بزرگ تر باشد

 يير هايها دارد  متغ کاقتواد در برابر شو ي  يري  پذيزان آسين مييدر تع يار مهمين ساختار اقتواد نقش بسيا

ه در مثال فوق كباشند  همانگونه  يگذار م ريتأثنده ي  فزايبر ضر ،نترل دولت هستندكه در كا  يمانند نرخ مال

اهش كمنجر به  يعني ،دهد ياهش مكنده را ي  فزايضر ،ا  بر درآمديمال يش در نرخ هايافزا شود، يممشاهده 

 ( 16-17: 1387؛يگردد )برات يها م کدر برابر شو ياقتواد يري  پذيآس

 یدگاه نهادید

ن ياست  در ا يدگاه نهاديد ،از ساختار اقتواد به دست آورد يتوان شناخت يه با استفاده از آن مكدگاه ين ديدوم

در  ،يبه عنوان ساختار اقتواد ،به نقش نهاد ها ،ل شده استيمستقل در علم اقتواد تبد يتبکنون به مكه اكدگاه يد

 ين بازيقوانند : نهادها ك يم مين گونه تعريداگالس نورث نهاد ها را ا شود  يم يژه ايتوجه و يرفتار عامالن اقتواد

گر را يديکه روابط متقابل انسان ها باكهستند وض  شده از جان  بشر  يوديق ،ده تريسنج يا به عبارتيدر جامعه اند 

جه رشد بلند يو در نت يثبات يها با ب ک( رابطه شو1با استفاده از نمودار)شماره  كيهانا كيوي نوبودهند يمل کش

ن سه دسته ينموده است  ا ييشناسا يا  اقتوادياز نهادها را در ادب سه دسته كيدهد  هانا يح ميمد  را توض

ت کيحقوق مال ،مربوط به مقررا  يو نهادها ياسيس يت تضادهايريمد ،النكت اقتواد يتثب يعبارتند از : نهادها

خواهند  يثبات يننده بكن ييز تعياست ها نيگذارند و س يم ريتأثاست ها يرد سکن نهادها برعمليا  يمه اجتماعيوب

     بود 
 (یاقتصاد یثبات یب و نهادها 1: شماره نمودار)

 
 (25:1387 ؛ یعل محمد ،یبرات:  منبع)
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 دگاه توسعهید

ه كباشد  يدگاه توسعه ميد ،ده استيمطرح گرد ياقتواد يثبات يو ب يري  پذينه آسيه در زمك يدگاهين ديآخر

 يثبات يدگاه بين ديقت ايشورها ارائه شده است  در حقكاز  يگروه خاص ياز اقتواد دانان توسعه برا يتوسط جمع

در  يري  پذيده ساخت شاخص آسيدهد ا يقرار م يمورد بررس يشورها را از منظر ساختاركن يا يري  پذيا آسي

در حال توسعه با  يره ايجز يشورهاكه ك ييان هايمرتبط با ز يان بحث هاين بار در جري، نخستين المليمجام  ب

را ارائه داد مالتس آمباسادور در  يري  پذيه شاخص آسك يسكن يافت  نخستيمطرح و گسترش  ،آنها مواجهند

در آن اجالس نحوه ساخت  ينطق يط يدر حال توسعه بود  و يره ايجز يشورهاك يان اجالس محققان دولتيجر

د ناخالص يد نبودن توليه بر مفكاز آن رو مهم است  ن شاخصيه اكرد كد كيرا شرح داده و تا يري  پذيشاخص آس

د يرا توليز ،ورزد يد مكيدر حال توسعه تا  يره ايجز يشورهاك کيافتيزان توسعه ينشان دادن م يبرا يسرانه داخل

شورها با آن مواجهند، كن يه اكرا  ين موان  گوناگونيو همچن يو ساختار ينهاد يضعم ها يناخالص سرانه داهل

 رد:يگ يدر نظر م يري  پذيآس ير را براياست توسعه سازمان ملل پنج عامل زيته سيمكند  ك ينمس کمنع

اال و خدما  مدرن در كد ي سهم تول4 يشاورزكد يتول يثبات ي  ب3صادرا   يدرآمد ها يثبات ي ب2ز صادرا  ك تمر1

 رترند ي  پذيآس يخارج يها کتر نسبت به شوکوچك يشورهاكت ؛ ي  اندازه جمع5 يدرآمد ناخالص مل

 

 قینه تحقیشیپ

 يق هايباشد( موضوع مطالعا  و تحق يق مين تحقيه هدف اكق )آنچنان يو دق يلكبه صور   ياقتواد يثبات يب

 افت يتوان  ينمآن  يبرا يگسترده و جامع ينظر يه ابزارهاك يبه طور ،بوده است كياند

 يدد ناخالص داخليالن برندرخ رشدد تولكثبا  اقتواد  يط بيمح ن آثارييتب ي( برا1380و رمضانپور ) يعراق يليخل

ه عبارتند از ك نددالن اسدتفاده نمودكثبدا  اقتدواد  يط بديمح ي ح يتور يسرانه از چهار شاخص برا يواقع

ار رشد يارز و انحراف مع يندرخ واقع يدرا  درصدديي، ندرخ تدورم، تغيد ناخالص داخلديبودجه به تول يسركنسبت 

 يرشد واقع يبرا يران مان  جديدالن در اكاقتدواد  يثبات يه بكق اشاره دارند ين تحقيا يها افتهيرابطه مبادله  

دولت است،  يدر ساختار مال يرا  اساسييدالن مدستلزم تغكط باثبدا  اقتدواد يمحد  ديجداد و حفدظ يا  اسدت

 .دارند يا نندهك نييدالن نقدش تعكاقتدواد  ياست هدايت و سيرين راستا مديدر ا

م ين مطالعه با تعريپرداختند  درا يالن بررشد اقتوادكنقش ثبا  اقتواد  يبررس ( به2009تم وتمپل )يرمانيس

و  يابيارز يتالش شده است مدل رشدد اقتواد يقيبودجه و نرخ ارز حق يسركتورم،  ير هاياز متغ يبكيشاخص تر

ازآن اسدت در  كيق حايج تحقينتدا  در حال توسدعه بدرآورد گدردد يشورهاكورد در م يحد آستانه ثبا  اقتواد

 يمرانکت حيفكيعتر، يسر ييدشتر، همگرايب يه گدذاريبرخوردارندد بدازده سدرما يدشتريده ازثبدا  بك ييدشورهاك

به رشد باال  يابيدست يدالن شرط الزم براكن ثبا  اقتواد يبنابرا ،شتر بوده استيب يباالتر و رشد اقتواد

 .باشد يم تر ثبا  يب يشورهاك يومستمربرا

ده بر نقش ثبا  کيبدا ت يد ناخالص داخليو رشد تول يگذار هيآثار متقابل سرما ي( به بررس1382) يومدن يگرج

( 1379-1342دوره ) يدران طيشور اك يه براكن مطالعه يج ايپرداختند  نتا يو عوامل مثثر بر رشد اقتواد ياقتواد

آخرموج   دهه سه يژه طيو دران بهيالن اكاقتواد  يثبات يط بيه شراكن است ين ايمورد آزمون قرار گرفته مب

ه كن است يانگر ايج بين نتايهمچن  شده اسدت ياهش رشد اقتوادكتب  آن  وبه يه گذاريسرما يياراكاهش ك

  .است يبر سرراه رشد اقتواد يجد يمانع ياقتدواد يثبدات يجاد بينامناس  و ناهماهنگ دولت در ا يها استيس

ا يمنتخد  آس يدشورهاكدر  يبر توسدعه اندسان ياقتواد يثبات يب ريتأث ي( به بررس1391و بهنود ) يصامت

تب  آن  و به ياهش در توسعه اندسانكالن موج  كاقتواد  يثبات يه بكانگر آن است يق بيج تحقيپرداختند  نتا
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هدفمند و  ياستهايدرده و از سكرا رصدد  ياقتواد يثبات يست بيبا يگردد و دولتها م يم يرشد اقتواداهش در ك

 .نديالن استفاده نماكاقتواد  يثبات ياهش بكمنظور  به ينترلك

اي به بررسي نقش ثبا  اقتوادي بر عملکرد رشدد اقتودادي ايدران بدا روش  در مقاله (2003) گرجي و مدني

 مطالعا  هم زمان پرداخته اند  نتايج اين مقاله نشان مديدهدد كده بدي ثبداتي در ايدران مانعي براي سرمايهسيستم 

گذاري و رشد اقتوادي محسوب شده و سه متغير كسري بودجده، ندرخ تدورم و حاشيه نرخ ارز كه به عنوان شاخص 

گذاري تأثيرمثبتي  اشد نتوانسته اند در سرمايههايي از نحوه مديريت دولت در سياست مدالي، پدولي و ارزي ميب

گذاري اثرگذار  داشته باشند و در بدين متغيرهداي بدي ثبداتي، ندرخ تورم بيش از بقيه متغيرها در كاهش سرمايه

  بوده است

  یت اقتصادیامن

 دولت و سازمان،جامعه،فرد ،آن در هك است ندهيآ از روشن يافق و يفعل ساختار و طيشرا از ثبا  با يتيوضع ،تيامن

 به را خود نانياطم عدم ،ندهيآ به مربوط يها ينانياطم نا تمام گرفتن نظر بادر و نندك يم خطر از ييرها احساس

 ييايجغراف لحاظ به را تيامن توان يم  پندارند يم شده مهيب( ينوع به) ندهيآ برابر در خودرا و رسانند يم حداقل

 ،سطوح ريسات يامن به يوابستگ نيع در آنها از ي هر در تيامن نيتأم هك يطور به ،دانست يمتفاوت سطوح يدارا

 يبند طبقه يالملل نيوب يمل ،يمحل تيامن صور  به توان يم را سطوح نيا  دباش زين مستقل يا اندازه تا

 ( 1382،درخشان )ردك

 ها بنگاه ،نندگانك مورف شامل ياقتواد عامالن( داشتن نانياطم) بودن رها: از است عبار  ياقتواد تيامن مفهوم

 و خطرا  مقابل در عوامل نيا حفاظت و( ياقتواد ريز و معقول ريز  سير) يمنطق ريز خطر از يدولت بخش و

 و يادار ،ييقضا ،يمال)  ارآمدك ينهادها از لکمتش يچارچوب مثابه به ياقتواد تيامن .معمول ريز يها  سير

 داريپا رشد يبرا را الزم بستر دولت، مناس  يها يگذار استيوس ثبا  با و شفاف ومقررا  نيقوان ،(ياجتماع

 فعاالن يبرا ،تحمل قابل سطح تا ندهيآ به نسبت نانياطم وعدم ينگران اهشك و يگذار هيسرما توسعه ،ياقتواد

 ييتوان شناسا يمله سه مولفه يبه وس يت اقتواديامن يلكبه طور ( 1387،دهقان و يعزت )ندك يم فراهم ياقتواد

 نمود:

 ها  يپرداخت بده يي توانا1

 ياقتواد يگر واحدهايا ديشخص  ي (يآت ي)درآمدها يآت ينگيان نقديجر ينيش بيت پي قابل2

 يت شغلي  امن3 

 يها يپرداخت بده يياست توانا يواحد خرد اقتواد ي  يت ماليمعادل امن ،مين تعريبا توجه به ا يت اقتواديامن

ان يه جرك ياست  درصورت ينيش بيقابل پ ينگيدار نقديان باثبا  و پايجر ي ازمند وجود ين يواحد اقتواد ي 

ش يز افزايآن ن يها يول و عدم باز پرداخت بدهکان نکام ،باشد ينيش بير قابل پيا بنگاه زيشخص  ي  ينقد

ه فقدان آن به كاست  ينيش بيدرآمد باثبا  و قابل پ ،ن مولفهيافتد  دوم يبه مخاطره م يت اقتواديوامن ابدي يم

فرد را  ي  يز ثبا  شغلين مولفه نيباشد سوم يا شخص در اداره وجوه نقد خود ميبنگاه  ي  ييعدم توانا يمعنا

ا يبنگاه  يان نقدينخست جر ،و باالبودن احتمال از دست دادن شغل يت شغليط فقدان امنيمدنظر دارد در شرا

دهد لذا  ياهش مكش يها يرا در بازپرداخت بده يديواحد تول ييق تواناين طريد و از ايخواهد گردشخص متأثر 

ن سطح ين ترييدر پا يت شغلينند  امنك يم يريمفهوم را در سه مقط  و مرحله اندازه گ ي ر كسه مولفه فوق الذ

ا درآمد در ي يان نقديرد)معلول( ثبا  جرن سطح قرار دايها در باال تر يبازپرداخت بده ييقرار داشته)علت( و توانا

 ( 1387ر اقتواد،يرد )موسسه تدبيگ يم ين دو جايان ايفاصلة م
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 گیری نتیجهو  یبند جمع

 ياستهايس درييتغ بدا دهك وجدودآورد بده يا گونده به را ياقتواد طيشرا در ثبا  هك است آن متعادل ياقتواد نظام

 با النك اقتواد ثبا   ابديرنييتغ توجه قابل صور  به بازار ي در وفعاالن گذاران هيسرما انتظارا  يومال يپول

 را پرداخدتهدا تراز داده، شيافدزا را يخووص بخش يگذار هيسرما و ياندازمل پس ،ياقتواد امن طيمح ي جاديا

 به ياريبس  مك مد  بلند يزير برنامه برد دشيوپ يندانياطم نا توجده قابدل داهشك دقيطر از و دهيبخدش بهبدود

  است شده ادي ياقتواد رشد يبرا الزم شدرط عندوان بده آن از هك يحد تا دينما يم ياقتواد يواقع رشد

  و يرا  سرييران تغيه اك دهد مي ران نشان يا ياقتواد يثبات يب يخيتار ي  بررس(1392 ،ميپوررح و يمنشاد)

ه از سال كجنگ  يها يه پشت سرنهاده است  نابسامانكاست  ييه گواه بر عمق بحرانهاكرده كرا تجربه  يبزرگ

ر و تحوال  ييران را دستخوش تغيگرفتند، اقتواد ا يل مکانقالب ش ينوپا ياقتواد يدر درون ساختارها 1359

ز باال رفتن يجنگ و ن يها يرانيبه واسطة و يثبات ين بيهمراه بود ا ييباال ياقتواد يثبات يه با بكنمودند  يعيسر

 يثبات يرا  بييه محور تغكم چرا يده اين دهه را بحران جنگ نامياستمرار داشت  ا 60ان دهة يتا پا يمخارج دفاع

ن يه اكافت يش يگام افزا 10ان جنگ ياز آزاز تا پا ياقتواد يثبات يبوده است رتبة ب يخارج ي  هايها و آس کشو

وابسته بدان  ياقتواد ياست هاياتمام دوران جنگ و س وسته در نوسان بوده است  پس ازيمد  فوق پ يمقدار در ط

ن دولت پس از جنگ، يد در اولياقتواد و توجه به تول يلزوم بازساز ،ل گرفتة دولتکتازه ش يل ساختارهايمکو ت

 ،ر نبوديان پذکام يو مناب  داخل ينفت يور تنها با دالرهاكمذ يه بازسازك ييمحور توجها  قرار گرفت  اما از آنجا

 يد رشد بيگرد يخارج يها يش قابل توجه بدهيه موج  افزاكدولت گشوده شد  ياست هايدر س يديباب جد

ت يمت به ماهيرا  قييبعد شد البته تغ يمت در سال هايق يها يل وقوع نابسامانين دليز مهمترين ينگيسابقة نقد

را  ييگشت تغ يز باز مير گرفته بود ندولت پس از جنگ قرا ياقتواد يت هايه در محور فعالكل يتعد ياست هايس

ل مواجه ساخته بودند اتمام که اقتواد را با مشكاست  ييران خود گواه بر عمق بحران هايگاه اي  و بزرگ در جايسر

ه سرآزاز كهمراه گشت 1378و  1377 ينفت در سال ها يجهان يمت هايسابقة ق ياهش بكها با  يآثار بحران بده

ن سال يود اكق ريه در تعمكوست يز به وقوع پين يسال بزرگکن سال ها خشيران بود  در ايدر اقتواد ا يديفول جد

را پس از  يه ساختار وابستة اقتوادكهمراه بود  ينفت يمت هايش مجدد قيبا افزا 80ها موثر بود  لذا در آزاز دهة 

 رد ك يم يديجد ها آبستن تحوال  ياز جنگ و بحران بده يناش يت هايسه دهه محدود

 :شود يمشنهاد ير پيز يارهاکشور راهك يثبات ياهش بك يبرا يلكبه طور 

از  يان بهره بردارکام ينيد تنها تا سقم معيه دولت ها را ملزم نماك يني؛ با وض  قوان ينترل نوسانا  نفتك  1

توانند  يم يحي  لواياما دولت ها با توو ابد،ي يمانتقال  يره ارزين درآمد ها به حساب ذخيان دارند  در حال حاضر ا

 يبرا ياديان زکام ،ر باشديير قابل تغيدوره برنامه ز ي  يه طكسقم برداشت  يرند؛برقراريار گكآن را به  يتمام

 فراهم خواهد آورد  يمال ياست هايثبا  س يبرقرار

 يدولت به واحدها يپرداخت يارانه هاي يثبات يب يلكباثبا  و هدفمند ؛ به طور  يارانه اينظام  ي  يبرقرار  2

)واردا   يخارج يو بازرگان يشاورزك ،رود به عنوان مثال ي  به شمار ميصنا يثبات يل عمدة بياز دال يکي يديتول

گذار  ريتأثار يدولت بس يارانة پرداختيزان يگذشته بر م ي( در سالهايديتول ياالهاكا صادرا  يو  ياساس ياالهاك

ز بر ين يارينوسانا  بس ،بزرگتر ياست ها عدم ثبا  آنها در بازه زمانيس يبوده اند اما متاسفانه به سب  روزمرگ

 ل شده است ياقتواد تحم

را  ييه گاه با تغك يا  ؛ نوسانا  تعرفه اكا  ها و گمريثابت در خوو  مال ينظام تعرفه ا ي  يبرقرار  3

به  ياقتواد يها يثبات يش بياز عوامل مهم در افزا يکي ،همراه بوده است يتما  دوليدر توم يدرصد 100تا  60
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 يان برقرارکام ،اد درآن من  شونديرا  زييت قواعد و اصول مشخص از تغيرود  اگر دولت ها با الزام به رعا يشمار م

 ن بخش ها به وجود خواهد آمد ياز ا ياريدر بس يثبا  اقتواد

ن يو بنز ينفت يو به خوو  فراورده ها يدولت ياالهاك؛  يمت گذاريثابت در خوو  ق يه ايرو يبرقرار  4

ت ياست تثبيگذشته دولت س يدهه ها ياز سال ها  ط يخواهد داشت در برخ يدر ثبا  اقتواد ياساس ينقش

ن يا يمت نسبيدر ق يادياهش زكموج   ياست ها پس از مدتين سي  ايمت را دنبال نموده است  اما تعقيق

 ياديسال به مقدار ز ي باره در يکمت آنها را به يمحووال  شده است لذا دولت ها پس از ثبا  چند ساله به ناچار ق

 اما با ثبا  آنها وجود داشته است  يجيش تدريان افزاکه امكاست  ين در حاليش داده اند ايافزا

  بان يوابستگ،گذشته يدر سالها يولپ ياست هاين علل نوسانا  سياز بزرگتر يکي؛  يزكمر  استقالل بان  5

موج  خواهد شد  يزكمر  در بان ياست گذاريو س يريم گيقت استقالل توميبه دولت بوده است در حق يزكمر

 ابد ياس نکانع يپول ياست هايدرس ياز نوسانا  درآمدها و مخارج دولت ياريبس

 ،نترل عرضة پولكدر  يپول يهااست يس يارآمدكاز علل نا يکي يلكتعادل در بازار پول ؛ به طور   6

 بر بازار بوده است  يمبتن ياست پوليس ياستفاده از ابزارها يبه جا يتيو تثب يدستور ياست هايس ينيگزيجا

 يت صندوق هايجهت نظار  بر فعال ياريبس يگذشته تالش ها يپول ؛ در سال ها ير رسمينترل بازار زك  7

رف   يبرا يه عامالن اقتوادكعدم تعادل در بازار پول موج  خواهد شد  يلكقرض الحسنه انجام شده است به طور 

ه مقدار ك شود يمسب   ين بازاريقرض الحسنه پناه آورند  وجود چن ير صندوق هاينظ ير رسميتز خود به بازار زين

 ارآمد شوند كنا يپول ياست هايخارج شده و لذا س يزكمر  نترل بانكعرضة پول از 

 ياقتواد يثبات يدر ب ياز علل اساس يکي ،گذشته يارز در سال ها ي؛ نوسانا  نرخ ها يارز ياست هايس  8

 يميامال مستقك ريتأث، نوسانا  ارز شود يمن يق ارز تأميصنعت از طر يازهاياز ن يريثكه بخش كبوده است  از آنجا 

 دارد  ياقتواد يثبات يبر ب

شدن عدم تعادل  يموج  طوالنتواند  يم ير رسميوجود اقتواد ز يلك؛ به طور  يررسميز ينترل اقتوادك  9

 ،يخووص بخش ميضع رشد: از عبارتند جمله از يرسم ريز اقتواد رشد بر مثثر واملگردد  ع يدر اقتواد رسم

 و   يالملل نيب جنبه از شورك اقتواد نبودن باز ،تيجمع هرم ،ها تيمال بر نظار  موان  ،بازدارنده يها يزير برنامه

 
 مناب 
 ،ر اقتواديران،تهران: موسسه تدبيدر ا ياقتواد يري  پذيو آس يثبات يب يشاخص ها ي(، بررس1387؛ )يمحمد عل ،ي برات1

 چاپ اول

 يپژوهش يعلم دوفولنامه ،ياقتواد يثبات يب يبرا ياسيس ييها استدالل:  ياسيس يتجار ليک؛س(1389)عباس ،يحاتم  2

 89-88 بهار و زمستان هفتم، شماره ،ينظر استيس يها پژوهش

 ايران؛فولنامه در اقتوادي رشد و النك اقتواد ثباتي بي بين ؛رابطه(1392) ميپوررح ني؛پرو محمد،دهقان ي  منشاد3

 1392 زييپا ،67 شماره م،يک و ستيب سال اقتوادي، سياستهاي و پژوهشها

 اول چاپ ،اقتواد ريتدب موسسه:  تهران ،ياقتواد تيامن بر ياجتماع هيسرما آثار ؛(1392)حسن محمد ،يموطفو  4
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