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ای و هوشهمندانه بهرای صورت مرحلههبهانجام شده  ها بوده و اقداماتِثقل تحریم
های رانتی نفهت جههت اعمهال فرهار و اثرگهذاری بیرهتر قطع دسترسی به درآمد

ههای ههای نفتهی در بودجهه و هزینههاند. اطلاع از اهمیت نقش درآمدطراحی شده
ی واضعان تحریم فراهم کرد تا فراری چنهدوجهی وارد و داخلی، این امکان را برا

اصطلا  های بهضمن محدود کردن منابع ارزی مورد نیاز ایران برای کنترل سیاست
درصهدی  43غیرمطلوب، روی اقتصهاد داخلهی نیهز اثهر بگذارنهد. تکیهه بهیش از 

بهر  ههر نوسهانی ۀای بر نفت، عملاً موجب شده است که در نتیجهای بودجهدرآمد
ها )پنهان از جمله بودجه، ارائه یارانه ؛های مرتبطهای نفتی، بسیاری از بخشدرآمد

و آشکار(، ارائه خدمات عمهومی ارزان، مرهارکت در بهازار ارزی جههت تقویهت 
های عمرانی، ارقام تولید ناخالص داخلی، سهرانه ارزخ پول ملی، تخصیص بودجه

 و مرکل گردد. ملی و سهم صادرات غیرنفتی دچار تغییر

 یریاقتصاد رانت یریپذبیآس. 5

های هوشمند نران داد کهه چقهدر ایهن دو از بررسی عناصر اقتصاد رانتیر و تحریم
هها و اههدا  مهؤثر کهردن فرهارمنظور بههیکدیگر اثر گرفته و فرآیندی مکمهل را 

گر اقتصهاد اند اینست که اای که برخی مورد تردید قرار دادهنکته .اندتحریمی داشته
چنین اسهت؟  واقعاًآیا  اما ،ایران رانتیر نبود، تحریم آن ممکن نبوده و یا اثر نداشت

مسهیر  .1منظور نگاهی اجمالی در دو سطح از مسئله کمک کننده خواهد بود؛ بدین
 کرد این درآمدها.هزینه ۀشیو .1کسب درآمد خارجی از فروخ محصول رانتی و 

های بازار فهروخ و ن اقتصاد رانتی و ویوگیتک محصولی بود نخست اینکه،
راحتی قابل شناسهایی هها به دلیل خاص و عمده بودن مسیر اقدامات بانتقال درآمد

در یک اقتصاد غیر رانتی، محصولات صهادراتی متنهوع،  ،و رهگیری است. برعکس
ههای دریهافتی مختلهف هسهتند. ایجهاد هها بها مسهیردارای بازار گسترده و درآمهد

گذاری و فناوری بهر یهک محصهول، بها ارقهام محدودیت خرید و فروخ، سرمایه
ها قلم کالای تجاری کهه ها بر روی صدتجاری بزرگ، از گذاردن همین محدودیت

 تر است.ساده شوند منطقاًبندی میدر مقادیر و مرخصات کمتر طبقه
اثرپذیری را بیرتر ها در اقتصاد رانتی است که کرد این درآمدهزینه ۀدوم، شیو


