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انه کرهور از محهل رانهت، باعه، یسهال ۀکند. تأمین تقریباً نیمی از درآمد بودجمی
ههای مختلهف اقتصهادی بر بخش شود تا هر گونه نوسانی در میزان آن، مستقیماًمی

کهه بودجهه آنهها اتکهای  های غیهر رانتیهرکه این امر بر اقتصاداثر بگذارد. در حالی
 مثلهاً ؛چندانی به محصولی خاص و فروخ آن نهدارد، چنهدان آسهیبی نخواههد زد

های زیادی بهه عنوان یک اقتصاد غیر رانتی که شباهتهای اقتصاد ترکیه بهشاخصه
 1119در سهال  )جمعیهت(، میلیهونی 11دهد کهه ایهن کرهور نران می ،ایران دارد
میلیارد  133ید ناخالص داخلی )بر اساس نرخ رسمی(، میلیارد دلار تول 131حدود 

های مصوب میلیارد دلار درآمد 191میلیارد دلار درآمد مالیاتی،  191دلار صادرات، 
 ,Factbookبودجه و هیچ سهمی از صهادرات مهواد هیهدروکربوری داشهته اسهت )

خالص داخلهی میلیارد دلار تولید نا 443ایران با جمعیت مرابه، که در حالی .(2017
(Worldbank, 2017 حدود ،)میلیارد دلار  331111میلیارد دلار صادرات )شامل  113

تومهان مصهوب  4111میلیارد دلار درآمد مالیاتی )با نهرخ  191311صادرات نفتی(، 
اداره میلیههارد دلههار درآمههد مصههوب بودجههه داشههته اسههت ) 14قههانون بودجههه( و 

 (.1113-1111های اقتصادی بانک مرکزی، بررسی
ترکیهه بهه دلیهل صهادرات  مانند کروری دهد اقتصادای گذرا نران میمقایسه

ای بهه ، وابسته نبهودن بهه یهک کالهای خهاص، عهدم تکیهه بودجههفراوان و متعدد
در شههرایط مرههابه،  ؛هههای ارزی خههارجی و البتههه تههأمین تههام بهها مالیههاتدرآمههد
ها و توان با وجود شیوهیهر چند نم ؛پذیری کمتری از تحریم خواهد داشتآسیب

اقتصاد رانتی در مقابل  آن را غیر قابل تحریم دانست، مطمئناً ،امروزی ۀابزار پیررفت
 ۀنکته کنهد.تهر مهیپذیرتر بوده و شرایط را برای مؤثرسازی آن فراهمتحریم صدمه

کهرد رانهت از سهوی دولهت، سهاختار های رانتی به دلیل هزینههدیگر اینکه اقتصاد
ی دستوری دارند که در چنین شرایطی، بخش خصوصی توانمند و مولد کهه اقتصاد

محههرک اصههلی رشههد و بالنههدگی اقتصههادی اسههت شههکل نگرفتههه و رویکههردی 
لذا در زمان فرهار و محهدودیت، قهادر بهه  ؛گیردخوارانه و وابسته به خود میویوه

ها مانند کرورهای کرور نخواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری از تأمین نیاز
هههای فههراوان دولتههی از اقتصههاد داشههتند، پههیش حمایههت ۀفرانسههه کههه تهها دو دههه


