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بررسی اثرات تحریم اقتصادی ایاالت متحده آمریکا بر اقتصاد نواحی روستایی ایران
حسین ربیعی*؛ استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
مریم تکروستا؛ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده
ایران بعد از پیروزی انقالب از سوی کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا تحت تاثیر تحریمهای
بسیاری قرار گرفته است که اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد روستایی را تضعیف نموده است .هدف از این تحقیق
بررسی اثرات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بر اقتصاد روستایی در بازه زمانی  1397- 1391است .برای
رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از دادههای مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران در این
بازه زمانی بهره گرفته شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که تحریمها دارای تاثیرات قابل توجهی بر بعد
اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و درآمدی است .این اقدامات سبب شده است تا بخش کشاورزی که منبع
اصلی درآمدی مردم روستایی است با کاهش روبرو گردد و از این رو شکاف درآمدی بین بخش شهری و
روستایی در این دوره زمانی افزایش یابد .البته در سال  1392به علت برجام میتوان روند رو به بهبودی در
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دریافت مقاله1399/10/23 :

پذیرش نهایی1400/05/04 :

شرایط موجود را مشاهده نمود .بعد از این سال به علت تحریمهای ایاالت متحده شرایط مانند قبل بحرانی
گردیده است .نتایج تحقیق نشان داد بخش کشاورزی دارای بیشترین تاثیرپذیری از تحریمها بوده و روند
سرمایه گذاری از سال  90تا  98نشان میدهد که تحت تاثیر شوکهای برونزای اقتصادی که مهمترین آن
هایی به منظور کاهش اثرات تحریمها بر اقتصاد روستایی و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری ضروری است.
بعالوه با توجه به اهمیتی که نواحی روستایی برای امنیت غذایی دارد به حمایتهای ویژه اقتصاد کشاورزی در
نواحی روستایی نیاز دارد.
واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،تحریم اقتصادی ،روستاهای ایران.
rabiee@khu.ac.ir

*
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تحریمها بوده است ،رشد سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی کاهش یافته است .از اینرو ،تدوین برنامه-
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تحریم اقدامی است برای پرهیز از خشونت ،به صورت عمدی در استفاده ،خرید یا معامله با شخص،
سازمان یا کشور به عنوان ابراز اعتراض ،معموالً به دالیل اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی یا زیست محیطی
صورت میگیرد .هدف از تحریم تحمیل برخی از ضررهای اقتصادی به هدف ،یا نشان دادن خشونت
اخالقی ،تالش برای تحمیل هدف برای تغییر رفتارهای نامناسب است .از جمله انواع تحریمها میتوان به
مواردی همچون :بحران نفتی  ،1973کشورهای عربی تحریم نفت خام را علیه غرب تصویب کردند.
نمونههای دیگر شامل تحریم بازیهای المپیک تابستانی  1980در مسکو به رهبری ایاالت متحده ،تحریم
بازیهای المپیک تابستانی  1984لس آنجلس به رهبری شوروی و جنبشی است که در دهه 1980
مخالف آپارتاید آن کشور از «عدم سرمایه گذاری» در آفریقای جنوبی حمایت میکرد .در ارتباط با تحریم
ایران از سوی غرب اغلب تحریمها به صورت اقتصادی است و در این ارتباط میتوان بیان نمود که :تحریم
اقتصادی به تدابیری گفته میشود که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری اعمال میشود که
به قوانین بینالمللی تجاوز و از معیارهای اخالقی مقبول تخطی کرده است .هدف تحریمکننده آن است
که کشور متخلف را مجبور کند از اهداف خود منصرف شود یا حداقل برای پایان دادن به رفتار حاضر به
مذاکره شود.
در تعریف دیگر نیز آورده شده است« :اقدام تنبیهی از جانب تعدادی از بازیگران بینالمللی ،بهویژه
یک سازمان جهانی مانند جامعه ملل یا سازمان ملل متحد ،در برابر یک یا چند کشور برای تخلف از
چارچوبی که مورد تأیید جهانی قرار گرفته است ،جهت ترغیب یا ممانعت از یک رویه عملی خاص و
تطبیق با حقوق بینالملل» .دوکسی نیز چارچوب مشابهی در تعریف تحریمهای اقتصادی ارائه میکند:
«تهدید به مجازات یا تحمیل آن در پی شکست هدف تحریمها در مراعات معیارها یا تعهدات بینالملل»
(نیکوگفتار .)76 :1394،با نگرشی مشابه با نگرش نئوکالسیک ،تحریمها میتوانند کاهش تجارت بین-
المللی ،کاهش سرمایهگذاری در کشور تحریم شده ،عدم انعطافپذیری در ساختار و ترجیحات مصرف و
تولید و در نتیجه کاهش انعطافپذیری بازار کار را به همراه داشـته باشد .مزیت یک کشور در مراحل
مختلف تجارت بینالمللی با توجه به منحنی امکانات تولید و براساس ترجیحات آشکار شده در بخش
تولید و مصرف مشخص میشود (گرشاسبی.)132 :1395 ،
تحریمهای ایران را میتوان از نظر ماهیت آن به هفت دسته تقسیم کرد .تحریم مالی ،بانکهای
تجاری و بانک مرکزی ،تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی ،تحریمهای تجاری (صادرات و
واردات) و سرمایهگذاری ،تحریم نفتی ،تحریم دانش و تکنولوژی ،توقیف اموال و داراییها افراد و سازمان-
های ایرانی در خارج و تحریم تعامل و دادوستد با افراد ،ارگانها و سازمانهای ایرانی .این تحریمها می-
توانند تأثیرات متفاوتی در زوایای اقتصاد ایران داشته باشند که محققان به برخی اشاره داشتهاند .از جمله
تحریمها میتوانند بر تولید و رفاه ،پرتفوی بهینه سرمایهگذاران ،رشد اقتصادی ،آلودگی محیط زیست،
ترکیب شرکای عمدۀ تجاری ایران و ...تأثیر داشته باشند (نادمی .)155 :1398 ،آسیبهای ناشی از
بحرانهای اقتصادی و تأثیر آن بر مردم در سطوح مختلف متفاوت است .اغلب تحقیقات نشان میدهد که
مردم محلی و روستاییان به دلیل اقتصاد ضعیف از آسیبپذیری باالیی برخوردار هستند .از سوی دیگر
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باید توجه داشت که مقاومت و بازسازی اقتصاد ملی در مقابل تحریمها نیازمند تغییر در مدیریت منابع
اقتصادی خرد یعنی عوامل بالقوه رشد اقتصادی است ( .)Costin, 2014: 15باتوجه به تاثیراتی که تحریم-
ها اقتصادی بر اقتصاد مناطق روستایی دارد در این تحقیق در بازه زمانی  1391تا  1397به بررسی
شاخصهای اقتصاد روستایی پرداخته شده است تا ارتباط آن با تحریم مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار
گیرد.
 )2مبانی نظری

اقتصاد روستایی
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مناطق روستایی محل زندگی اکثریت فقیرنشینان است .براساس دادههای  ILOبیشترین فقیران در
مناطق روستایی به سر میبرند جایی که نرخ فقر چهار برابر بیشتر از مناطق شهری است و کمبود کار
مناسب نیز در این مناطق به شدت احساس میگردد ( .)WESO, 2016در ساختار اقتصادی نواحی
روستایی کشورهای مختلف ،کشاورزی محور اساسی تأمین معیشت به شمار میرود ( Taherkhani,
 .)۲۰۰۰: ۲۱مهمترین ویژگی چنین ساختاری ،فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصتهای شغلی ،به
خصوص برای نیروی انسانی رو به افزایش روستایی میباشد که تا حدودی نشات گرفته از نوع نگرش به
روستا و سیاستگذاریهای دولتی و عوامل درونی روستا است .چنین ساختار اقتصادی و شغلی در نواحی
روستایی ،مسائل خاصی را به دنبال داشته که از جمله آنها میتوان به انعطاف کمتر در مقابل نوسانات
کوتاهمدت اقلیمی ،نوسان قیمت محصول در زمان برداشت و  ...اشاره کرد (.)Javan, 2011: 19
در واقع میتوان بیان نمود که ،نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون
فقر گسترده ،نابرابری فزآینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاری و حاشیهنشینی شهری موجب توجه به توسعه
روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است (ازکیا و غفاری .)1388 ،مهمترین ویژگی چنین
ساختاری ،فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصتهای شغلی ،خصوصاً برای نیروی انسانی رو به
افزایش روستایی است که تا حدودی نشأت گرفته از نوع نگرش به روستا و سیاستگذاریهای دولتی و
عوامل درونی روستا است (یاسوری.)20 :1394 ،
در این بین میتوان به توسعه روستایی و ارتباط آنها با اقتصاد روستایی بدین صورت اشاره نمود:
اقدامات مرتبط با توسعه روستایی به منظور توسعه بیشتر اجتماعی و اقتصادی در جوامع روستایی است
که صورت میپذیرد ( .)Chigbu, 2012: 210برنامههای توسعه روستایی از نظر تاریخی دارای رویکردهای
باال به پایین هستند که از سوی دولتهای محلی و یا سازمانهای توسعه منطقهای انجام میپذیرد .با این
وجود یک شکاف سازمانی حیاتی را در اواخر دهه  1960میتوان مشاهده نمود که منعکس کننده
اختالفات بین سازمانهای ملی و جوامع روستایی بوده است که منجر به تمرکز زیادی بر مشارکت پذیری
جوامع در برنامههای توسعه روستایی شده است .این موضوع اغلب از طریق سیاستهای تمرکززدایی
سیاسی در کشورهای در حال توسعه ،به ویژه در بین کشورهای آفریقایی یا سیاستهایی که قدرت
تصمیم گیری اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...را دارند صورت میپذیرد ( .)Kauzya, 2007; 78در نتیجه
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میتوان بیان نمود که جمعیتهای محلی نیز از این طریق قادر هستند تا ابتکارات درونزایی را برای
توسعه همه جانبه جامعه خود انجام دهند و بنابراین اصطالح توسعه روستایی محدود به جوامع و مسائل
کشورهای در حال توسعه نیست .در واقع بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در برنامههای توسعه روستایی
خود این موضوع را مد نظر قرار دادهاند .هدف از توسعه روستایی باید پیدا نمودن راههایی برای بهبود
بخشی به زندگی روستایی باشد که در راستای تامین نمودن نیازهای مهم جوامع روستایی حرکت می-
نماید ( .)Pellissery, 2012: 227برای رسیدن به این هدف اغلب مدلهای توسعه روستایی همچون
رویکردهای از پایین به باال ،ارزیابی مشارکتی روستایی ،ارزیابی سریع روستایی و مشارکت پذیری مردم
مورد بهره گیری قرار میگیرد (.)Anil, 2016
تحریمهای اقتصادی
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تحریمهایی علیه ایران توسط تعدادی از کشورها به ویژه ایاالت متحده و نهادهای بین المللی اعمال
شده است .اولین تحریمها تحریمهایی بود که ایاالت متحده در نوامبر  1979پس از تصرف سفارت آمریکا
در تهران توسط گروهی از دانشجویان رادیکال و گروگانگیری افراد انجام داد .این تحریمها با دستور
اجرایی  12170شامل مسدود کردن حدود  12میلیارد دالر داراییهای ایران از جمله سپردههای بانکی،
طال و سایر امالک و تحریم تجاری بود .این تحریمها در ژانویه  1981به عنوان بخشی از توافق الجزایر ،که
توافق نامهای برای آزادی گروگانها بود ،لغو شد .تحریمهای دوم توسط ایاالت متحده به دلیل اقدامات
ایران از سال  1981تا  1987علیه ایاالت متحده و سایر شناورهای حمل و نقل دریایی در خلیج فارس و
حمایت از تروریسم در زمان رونالد ریگان اعمال شد ( .)Levs, 2012این تحریمها در سال  1995گسترش
یافت و شامل شرکتهایی بود که با دولت ایران معامله میکردند (.)Zirulnick, 2011
سومین دور تحریمها در دسامبر  2006مطابق با قطعنامه  1737شورای امنیت پس از انصراف ایران
از قطعنامه  1696شورای امنیت اعمال شد که خواستار توقف برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران بود .در
ابتدا ،تحریمهای ایاالت متحده سرمایه گذاری در نفت ،گاز و پتروشیمیها ،صادرات فرآوردههای نفتی
تصفیه شده و معامالت تجاری با سپاه پاسداران انقالب اسالمی (سپاه) را هدف قرار داد .این معامالت
بانکی و بیمهای (از جمله با بانک مرکزی ایران) ،حمل و نقل ،خدمات میزبانی برای فعالیتهای تجاریرا در
بر میگرفت .قطعنامههای بعدی سازمان ملل تحریمها علیه ایران را گسترش داده است .طی این سالها،
تحریمها آسیب جدی به اقتصاد و مردم ایران وارد کرده است .از سال  ،1979ایاالت متحده تالشهای
بینالمللی را برای استفاده از تحریمها برای تأثیرگذاری در سیاستهای ایران انجام داده است ( Younis,
 .)2013از جمله برنامه غنی سازی اورانیوم ایران ،که دولتهای غربی از آن هراس دارند برای تولید توانایی
تولید سالح هسته ای باشد .ایران مخالف نیز عقیده است که برنامه هستهای آن برای اهداف غیرنظامی از
جمله تولید برق و اهداف پزشکی است ( .)Nichols, 2012هنگامی که مذاکرات هستهای بین ایران و
دولتهای غربی متوقف شد و به عنوان یک شکست شناخته شد ،سناتورهای آمریکایی آنها را دلیل اجرای
تحریم های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ذکر کردند ( .)Lakshmanan, 2013در  2آوریل 5 + 1 ، 2015
و ایران ،در لوزان ،سوئیس ،به توافق موقت در مورد چارچوبی رسیدند که پس از نهایی شدن و اجرای آن،
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در ازای محدودیت  10ساله برنامههای هستهای ایران که بوده است توافق نهایی ،برنامه جامع اقدام
مشترک ،در  18اکتبر  2015تصویب شد .در نتیجه ،تحریمهای سازمان ملل در  16ژانویه  2016لغو شد.
در  8مه  ،2018دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که ایاالت متحده از توافق هستهای
ایران خارج خواهد شد (.)Landler, 2018
به دنبال خروج از ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا در  7آگوست  2018قانونی برای جلوگیری از تحریم-
های ایاالت متحده در مورد تجارت با ایران وضع کرد .چهارمین دور تحریمها توسط ایاالت متحده در
نوامبر  2018اجرا شد و هدف آن این بود که ایران را وادار به تغییر چشمگیر سیاستهای خود در منطقه
کند ،از جمله پشتیبانی از گروههای شبه نظامی در منطقه و توسعه موشکهای بالستیک .در سپتامبر
 ،2019یک مقام آمریکایی اظهار داشت که ایاالت متحده هر کسی که با ایران معامله کند یا نفت آن را
خریداری کند ،تحریم خواهد کرد .همچنین در سپتامبر  ،2019ترامپ در واکنش به حمله مشکوک ایران
به تأسیسات اصلی نفت عربستان سعودی ترامپ گفت که وزارت خزانه داری را به «افزایش قابل مالحظه»
تحریمهای ایران هدایت کرد .تحریمهای جدید بانک ملی ایران را هدف قرار داده است .یک مقام ارشد
دولت ترامپ گفت که تحریمهای جدید داراییهای مالی نزدیکان رهبر را هدف قرار داده است.
در  21فوریه  ،2020ایران در لیست سیاه  FATFقرار گرفت .در  14آگوست  ،2020شورای امنیت
سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایاالت متحده برای تمدید تحریم جهانی تسلیحات علیه ایران را رد کرد.
طبق شرایط توافق شده در توافق هستهای ایران در سال  ،2015تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در 18
اکتبر سال  2020منقضی شد ،به دنبال آن ایران در در خرید سالح خارجی ممانعتی نداشت .در 20
سپتامبر سال  ، 2020ایاالت متحده ادعا کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شده
است ،ادعایی که توسط ایران و بیشتر جامعه جهانی رد شد ( .)Motamedi, 2020روز بعد رئیس جمهور
ترامپ برای جلوگیری از تهدیدهای هستهای ،موشکی و تسلیحاتی متعارف تهران ،تحریمهای گسترده
گستردهای علیه ایران اعمال کرد .در  8اکتبر  ،2020ایاالت متحده با هدف قرار دادن  18بانک ایرانی،
بخش مالی ایران را تحریم کرد.
در مواجهه با افزایش فشار اقتصادی ایاالت متحده و اروپا و کاهش چشمگیر صادرات نفت ،ایران تالش
کرده است تا با ایجاد «اقتصاد مقاومتی« ،تأثیر تحریمهای بینالمللی را کنترل کرده و خروج سرمایه را
محدود کند ( .)Farideh, 2012جایگزینی واردات با کاالهای داخلی و ممنوعیت واردات لوکس مانند
رایانه و تلفنهای همراه صورت گرفته است .ایران امیدوار بود بیشتر به پاالیشگاههای چینی و هندی
بفروشد ،هرچند بعید به نظر میرسد که چنین تالشی موفقیت آمیز باشد ،به ویژه از آنجایی که چین -
بزرگترین خریدار نفت خام ایران  -واردات نفت خود از ایران را به نصف سطح قبلی خود کاهش داده است
( .)Blas, 2012در  20اکتبر  2018انجمن بانکهای آلمان اظهار داشت که صادرات از آلمان به ایران از
ژانویه  ٪4کاهش یافته و به  1.8میلیارد یورو رسیده است ( .)German Banks Report, 2018از جوالی
 ،2012گزارش شده است که ایران مجبور به تعطیلی برخی از چاهها شده است و تولید کلی نفت از سطح
نزدیک به  4.0مگابایت در پایان سال  2011به حدود  2.6میلیون بشکه در روز کاهش یافته است .در
سال  ،2018پس از اعمال مجدد تحریمهای ثانویه توسط ایاالت متحده ،روابط تجاری با کشورهای
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همسایه ،مانند افغانستان و عراق که قبل از سال  2016به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود ،ضربه
قابل توجهی دید (.)Dehghanpisheh, 2019
اقتصاد سیاسی
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اقتصاد سیاسی به عنوان یک الگوی در حال رشد در جهان با تمرکز بر زمینههای اجتماعی ،سیاسی و
عقیدتی بستری را برای سرمایه داری و حفظ روابط قدرت ،منافع و تنشها فراهم میآورد
( .)Chertkovskaya et al, 2019, Koch, 2020در واقع اقتصاد سیاسی به مطالعه تولید و تجارت و روابط
آنها با قانون ،عرف و دولت در راستای توزیع درآمد و ثروت ملی میپردازد .مطالعات اولیه مرتبط با اقتصاد
سیاسی مرتبط با دانشمند انگلیسی آدام اسمیت ،توماس مالتوس و دیوید ریکاردو است .البته صاحب
نظران دیگری همچون فرانوسا کوسی و آن روبرت ژاک تورگو نیز به این موضوع پرداختهاند .اقتصاد
سیاسی ممکن است صرفا به توصیههای اقتصاددانان به دولت یا مردم در مورد سیاستهای کلی اقتصادی
و یا پیشنهادات اقتصادی خاص از سوی صاحب نظران سیاسی خالصه گردد ( ;Groenwegen, 2008
 .)907ادبیات اصلی مرتبط با اقتصاد سیاسی از دهه  1970تحت تاثیر نیروهای سیاسی در انتخاب
نمودن سیاستهای اقتصادی به ویژه در مورد توزیع و نهادهای سیاسی مورد استفاده حداکثری قرار
گرفته است (.)Bertholet, 2020: 2
بیشترین رویکرد اقتصاد سیاسی از تئوری انتخاب عمومی از یک سو و اقتصاد سیاسی رادیکال از سوی
دیگر ناشی میشود که هر دو مربوط به دهه  1960است .در مقابل ،هر دو رویکرد رای دهندگان،
سیاستمداران و بوروکراتها را نشان میدهند که رفتارهایشان عمدتا منفعت طلبانه است ،برخالف
دیدگاهی که به اقتصاددانان اصلی جریان اصلی نسبت داده شده است ،در مورد مقامات دولتی که سعی
در تأمین نمودن حداکثر تسهیالت فردی از نوعی عملکرد رفاه اجتماعی دارند ( .)Tullock, 2008: 5به
همین ترتیب ،اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی ،اقتصاد سیاسی را با رویکردهایی با استفاده از
فرضیات انتخاب منطقی ( )Lohmann, 2008به ویژه در تئوری بازی و در بررسی پدیدههایی فراتر از
محدوده استاندارد اقتصاد ،مانند شکست دولت و تصمیم گیریهای مالی که در آن زمینه مرتبط می-
شوند ،برسی میکنند .اصطالح «اقتصاد سیاسی مثبت» رایج است ( .)Alt, 1990سایر عناوین «سنتی»
شامل تجزیه و تحلیل موضوعات سیاست عمومی مانند تنظیم اقتصادی ( ،)Rose, 2001انحصار ،رانت،
حمایت از بازار ،فساد نهادی ( )Bose, 2010و سیاستهای توزیعی است .از اواسط دهه  ،1990اقتصاد
سیاسی گسترش یافته است ،که بخشی از آن با مجموعه دادههای جدید بین ملی مورد بررسی قرار گرفته
است و آزمون فرضیهها را بر روی سیستمها و نهادهای اقتصادی مقایسهای ارائه میدهد ( Beck, 2001:
 .)167مباحث شامل تجزیه ملتها ،میزان تغییر نهادهای سیاسی در رابطه با رشد اقتصادی ،توسعه،
( )Keefer, 2004: 248بازارهای مالی و تنظیم مقررات ( ،)Perotti, 2014اهمیت نهادها (،)Chang, 2002
عقب ماندگی ( ،)Acemoglu, 2006اصالحات ( )Mukand, 2008و اقتصادهای در حال گذار ( Roland,
 ،)2002نقش فرهنگ ،قومیت و جنسیت در توضیح نتایج اقتصادی ،سیاستهای اقتصاد کالن ( Drazen,
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 ،)2006محیط ( ،)Dietz, 2011عدالت و رابطه قانون اساسی با سیاست اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته
است.
اقتصاد سیاسی داخلی و بینالمللی

هدف از این مقاله بررسی تاثیرات تحریمهای ایاالت متحده آمریکا در اقتصاد روستایی در جمهوری
اسالمی ایران است .در راستای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی در راستای بررسی موضوع
بهره گرفته شده است .و تالش شده است تا با مراجعه به مقاالت داخلی و خارجی از سایتهای نورمگز،
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تعامالت اقتصاد سیاسی در هر دو عرصه داخلی و بینالمللی جریان دارد .تمایز میان دو حیطه داخل و
خارج معطوف به بنیانهای نظریه شکل گیری دولتهای ملی و به ویژه مسئله حاکمیت ملی دولتهای
مستقل است .این امر از سوی صاحب نظران واقع گرای سیاست بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است.
امروزه با نفوذپذیر شدن حاکمیت ملی کشورها ،به سبب گسترش ارتباطات بینالمللی و شکلگیری
الگوهای جدیدی از حاکمیت میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ،تمایز میان داخل و خارج به
شدت تحت تاثیر قرار گرفته و مرزهای معنایی آن در حال تغییر و تحول است .با وجود این هنوز هم
میتوان در روابط اقتصادی به جنبههای اشاره کرد که نشان دهنده نقش دولتها در روابط اقتصادی
داخلی ،منطقهای و جهانی است .سرشت و قلمروی مشارکت یک کشور در اقتصاد جهانی به شدت متاثر
از تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در داخل مرزهای آن کشور میباشد در درون مرزهای یک کشور
گروههای مختلفی در عرصه روابط اقتصادی جهانی حضور مییابند که منافع آنها منجر به بروز کشمکش-
های سیاسی و در نتیجه باالتر رفتن نقش دولت به عنوان مرجع نهایی حل منازعه در داخل خواهد شد.
از یک سو دولتها از طریق اتخاذ تصمیماتی درباره مالیاتها ،نرخ بهره و تعرفههای تجاری بر مناسبات
اقتصادی داخلی و فراتر از آن ،تاثیر میگذارند و از سوی دیگر ،میزان موفقیت آنها در افزایش رفاه
اقتصادی به ماندگاری بیشتر آنان در راس قدرت میانجامد (مصلی نژاد.)8 :1398 ،
از سوی دیگر در عرصه اقتصاد سیاسی مناسباتی برقرار است که علیرغم میل و خواسته دولتها و
روندهای اقتصادی تاثیرگذارند این دسته از مناسبات خارج از حوزه اقتصاد سیاسی داخل قرار میگیرد و
تحت عنوان اقتصاد سیاسی بینالمللی از آن یاد میشود .در واقع کشورهای گوناگون از طریق مذاکره و
توافق با یکدیگر وارد تعامالت اقتصادی میشوند .البته ،برتری آنها در عرصه مناسبات قدرت نقش موثری
در تعیین میزان دفاع شان از ورود بر عرصه مناسبات اقتصادی دارد .بر این اساس ،مناسبات اقتصادی بر
اساس میزان قدرت و نفوذ سیاسی کشورهای درگیر به دو شکل متصور میباشد :نخست ،مناسبات
اقتصادی میان دولتهای قوی از جایگاهی ممتاز در عرصه مناسبات بینالمللی داشته و از طریق ایجاد
نهادهای همکاری دو یا چندجانبه ،به تثبیت و ارتقای نقش اقتصادی خود میپردازند؛ مناسبات میان
دولتهای قوی و ضعیف که در دوران سرمایهداری و اشکال مختلف از جمله امپریالیسم قابل مشاهده
است (مصلی نژاد.)9 :1398 ،

206

بررسی اثرات تحریم اقتصادی ...

 ،isiجهان اسالم ،ساینس دایرکت و  ...پایههای نظری تحقیق نوشته شود و برای بحش یافتههای تحقیق
از آمارهای موجود در مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با اقتصاد روستایی استفاده شده است.
باتوجه به نوآوری موضوع میتوان بیان نمود که یکی از مشکالت پیش روی تحقیق عدم دسترسی کافی
به منابع فارسی و التین بوده است زیرا محققان و صاحب نظران کمتر به بحث تحریم اقتصادی از بعد
اقتصاد روستایی پرداختهاند .روش تحزیه و تحلیل نیز بر مبنای دادههای بدست آمده از مرکز آمار
جمهوری اسالمی ایران به صورت توصیفی تحلیلی بود تا با مقایسه بازه زمانی  1397- 1391میزان
تاثیرات تحریمها بر اقتصاد روستایی ایران مشخص گردد.
 )4یافتههای تحقیق
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منظور از اقتصاد روستایى سلسله فعالیتهاى اقتصادی است که در حوزه روستایی انجام مىشود،
بنابراین هرفعالیت اقتصادی که در محیط آبادی اعم از آبادیهای دارای سکونت خانوار و غیر سکونت
خانوار انجام میشود ،در حیطه اقتصاد روستایى قرار میگیرد .این واژه با اقتصاد کشاورزی کاملًا متمایز
هستند .اقتصاد کشاورزی ،صرفاً شامل فعالیتهاى اقتصادى وابسته به بخش کشاورزى ،یعنی زراعت،
باغداری ،مرغداری و دامداری و تولید سایر محصوالت کشاورزی است .حال اینکه اقتصاد روستایى ،شامل
تمامی فعالیتهاى اقتصادی است که در حوزه روستایی انجام میشود ،اعم از کشاورزى و یا غیرکشاورزى،
نظیر فعالیتهای استخراج معادن زغال سنگ ،نفت خام وگازطبیعی ،صنعت ،ساختمان ،بازرگانی (عمده-
فروشی و خردهفروشی) ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای شخصی و خانگی ،هتلداری و رستورانداری ،حمل
ونقل و ارتباطات ،فعالیتهایی که توسط دولت در این حوزه انجام میشود مانند امور عمومی و یا ارائه
خدمات آموزش ،بهداشت و درمان ،دامپزشکی و یا سایر فعالیتها مانند فعالیتهای کسب و کار ،واسطه-
گریهای مالی ،خدمات مذهبی ،فرهنگی و تفریحی ،ورزشی و خدمات عمومی و شخصی است .بطور کلی
تمام فعالیتهای اقتصادی که تولیدکاال و خدمات که توسط خانوارهای ساکن روستا یا غیرساکن صرف
نظر اینکه مالکیت آن ملی یا دولتی و یا مالکیت خصوصی باشد شامل میشود.
آنچه در اینجا مورد نظر ما محدوده جغرافیایی درحوزه روستایی است .ایران دارای  1628792کیلومتر
مربع و تعداد  1246شهر و  97538آبادی میباشد .طبق تعریف آبادی محدودهای است واقع در یک
دهستان (تعداد )2589با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا آبادی دیگرکه به دلیل
وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن ،قابل تشخیص و معمولًا دارای نام خاصی است .آبادی یک
نقطه جغرافیایی محسوب میشود و شامل اراضی کشاورزی و یا غیرکشاورزی واماکن محل فعالیت یا
سکونت انسان است .آبادی ممکن است یک ده ،یک مزرعه ،یک مکان ،یک معدن ،پاسگاه ،ایستگاه راه
آهن و امثال آن باشد .مناطق ایران به دلیل تنوع شرایط اقلیم آب و هوایی و همچنین تفاوت در قابلیتها
و توانهای محیط زیستی ،فعالیتهای اقتصادی در روستاها یکسان نبوده و خصوصیات اقتصادی و
اجتماعی روستاهای هر استان نسبت به دیگر استانها متفاوت است به همین علت مهاجرتها صورت
میگیرد .الزم است اشاره شود پیش از این در گذشته اقتصاد روستایی ایران ،همچون بسیاری از کشورها،
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فعالیت زراعت و دامداری تلقی میشد .اما در دوره کنونی مناطق روستایی تحت تاثیر تحریمهای
اقتصادی قرار دارند .از این رو الزم است تا به بررسی شاخصهای موجود در این ارتباط پرداخته شود.
اقتصاد روستایی

تحریم و اقتصاد روستایی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.10.2

اقتصاد روستایی اغلب وابسته به کشاورزی و فروش محصوالت کشاورزی است .اقتصاد کشاورزی در
ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانهای اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار مؤثر است
(صادقلو و سجاسیقیداری .)130: 1393 ،و از طرفی دیگر میان اقتصاد ملی و اقتصاد روستایی رابطهای
متقابل وجود دارد .لذا موانع توسعه اقتصادی روستا کامال به موانع توسعه اقتصاد ملی مرتبط است .اگر
اقتصاد ملی دچار بحران شود ،اقتصاد روستایی نیز متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد ملی ،دچار بحران می-
گردد .در سالهای أخیر تحریمهای اقتصادی یکی از مسائل چالشزا در اقتصاد ملی ایران بوده است و
اقتصاد روستاییان را نیز متاثر ساخته است .اعمال تحریمهای یکجانبه و چندجانبه ،از طریق ممنوعیت و
کاهش واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای (کازرونی و خضری )392: 1397 ،از جمله ماشینآالت
مدرن کشاورزی ،تجهیزات و قطعات ادوات کشاورزی (اسدی و مذهبیان )19: 1395 ،و نیز ممنوعیت
واردات نهادههای کشاورزی از جمله کود و سموم بر کیفیت و کمیت نهادههای کشاورزی اثر منفی
گذاشته (مصطفوی و همکاران )112: 1394 ،و از طرفی دیگر تحریمها تأثیرات منفی بر صادرات
محصوالت کشاورزی گذاشته است به طوری که در دهه أخیر محصوالت کشاورزی چون پسته و زعفران با
کاهش صادرات و رقابتپذیری رو به رو بوده است .همچنین تحریمهای اقتصادی بر میزان تسهیالت
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یکی ازمؤلفههای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد روستایی ،میزان تولید و جمعیت روستانشینی ،وضعیت و
کیفیت زندگی روستایی اشتغال و در کنار آن درنظرگرفتن تحوالت اقتصادی است .میدانیم مهمترین
عامل مهاجرت درحوزه روستایی بیکاری است .تاکنون اقتصاد روستایی نتوانسته مازاد نیروی کارالخصوص
افراد تحصیالت عالی را جذب کند .تحریمها دارای تاثیرات قابل توجهی بر مناطق روستایی بوده است و از
این رو سبب گردیده است تا بر روند مهاجرتی این مناطق افزوده گردد .البته عوامل متعددی دیگری نیز
میتواند مهاجرت روستائیان به شهرها را تحت تاثیر قرار دهد که برخی از این عوامل بطور کلی عبارتند از
عدم توازن درآمدی اقتصاد روستایی و شهر ،عدم برخورداری از امکانات و تسهیالت مشابه خانوارهای
شهری در خانوارهای روستایی ،استهالک داراییهای سرمایه در ساختمان و ماشین آالت ،بطور کلی بازده
پائین تولید در حوزه روستایی و طوالنی بودن زمان بازگشت سرمایهگذاری ،تفاوت درآمدها و دستمزدها
در بخشهای اقتصاد سنتی یعنی بخش کشاورزی و در جامعه شهری پرداختی دستمزد در بخش صنعت
و بخش خدمات ،نگرش و نگاه تحقیرآمیز به فرهنگ روستایی ،مهاجرت بدلیل تحصیل و یا آموزش و یا
پیروی از خانوار .محدودیت آب و عدم برخورداری از منابع آبی و زمینهای حاصلخیزی ،اختالف درآمد
خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری .در این بخش از تحقیق به برخی از شاخصهای
اقتصاد روستایی تاثیرپذیر از تحریم در بازه زمانی  1397-1391پرداخته میشود.
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اعطایی مؤسسات مالی تأثیر منفی گذاشته و از آنجا که تخصیص اعتبارات بانکی نقش مهمی در پذیرش
تکنولوژی در فعالیتهای کشاورزی و فراهم آوردن زمینههای افزایش تولید و درآمد کشاورزان ایفا می-
نماید .اعمال تحریمهای اقتصادی منجر به کاهش اعطای اعتبارات کشاورزی توسط بانکها به کشاورزان
شده و این امر تأثیر منفی بر رشد بهرهوری بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی میگذارد (عزتی و
همکاران.)300: 1398 ،
در این راستا از دیگر تأثیرات تحریمهای اقتصادی بر بخش کشاورزی میتوان به مواردی چون ،افزایش
هزینههای حمل و نقل کاال ،سخت و هزینه بر شدن تعاملهای پولی ،کاهش ذخیرههای ارزی و رواج نظام
چند نرخی ارز ،سخت شدن امکان واردات نهادههای کشاورزی و نااطمینانی فضای تولید و تجارت اشاره
نمود (فرجی دیزجی و همکاران )76: 1397 ،این عوامل مستقیما بر کاهش میزان محصولدهی کشت،
سطح تولید و فروش ،قیمت محصوالت کشاورزی ،بازارهای داخلی و خارجی فروش محصوالت ،درآمد
کشاورزان و غیره تأثیر گذاشته و اقتصاد روستایی را آسیبپذیر کرده است .بنابراین الزم است تا با در نظر
گرفتن شاخصهایی به بررسی این تحریمها بر اقتصاد روستایی پرداخته شود.
جدول  .1ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بانفت اقتصاد حوزه روستایی کشور
1393

شاخص

1391

1197

466/8

492/9

0.1

کشاورزی

705810

49625

4930

4937

7540

0.52

ماهیگیری

25818

38013

81

1609/2

1742/2

0.2

معدن

530936

808928

717998

1609/2

1742/2

1.5

صنعت

308065

365923

423659

1412

517/4

3.2

ساختمان

28057

33129

33831

697

501/2

4.7

هتل و رستوران

2999

4359

18086

1500

1690

1943

حمل و نقل

33072

77372

67267

1222

1338

1519

8.4

مستغالت

66810

84978

91797

1647

1845

2084

6.4

خدمات عمومی

3691

4619

4638

1249

2178/8

2528/3

7.4

1247568 1037765
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نتایج بررسی دادههای مرکز آمار از تاثیرات تحریمهای ایاالت متحده آمریکا در بازه زمانی -1391
 1397نشان میدهد که بخش کشاورزی دارای بیشترین تاثیرپذیری از این تحریمها بوده است به گونهای
که آمار در سال 1393برابر با 1247568میزان تولید را نشان داده است اما پس از ایجاد تحریمهای
یکجانبه از سوی ایاالت متحده میزان تولیدات کشاورزی در سال  1394به 1197رسیده است که این
موضوع در جای خود قابلیت بررسی را دارا است.
از سویی دیگر میتوان بیان نمود که روند سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی در
دوران تحریمهای اقتصادی با نوسانات زیادی همراه بوده است .براساس اطالعات منتشر شده توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سال  90به قیمت ثابت سال
 1390بالغ بر  87هزارمیلیارد ریال بوده است که در سال  98این رقم به  35هزار میلیارد ریال کاهش
یافته است که به طور متوسط ساالنه رشد  -10.8درصدی را نشان میدهد .در سال  91مبلغ  55هزار
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میلیارد ریال و در سال  92مبلغ  59هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انجام شده که
به ترتیب کاهش  38درصدی و افزایش  7درصدی نسبت به سال ما قبل خود داشته است .در دوره
مذاکرات برجام در سال  93میزان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی با رشد  3درصدی نسبت به سال 92
به مبلغ  61هزار میلیارد ریال رسیده است .در سال  94مبلغ  37هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی
سرمایه گذاری صورت گرفته است که نسبت به سال ما قبل 39 ،درصد کاهش نشان میدهد .با خروج
آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریمها در سال  97کاهش  7درصدی و در سال  98کاهش  8درصدی
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صورت گرفت .بررسی روند سرمایه گذاری در این بخش از سال  90تا
 98نشان میدهد که تحت تاثیر شوکهای برونزای اقتصادی که مهمترین آن تحریمها بوده است ،رشد
سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی به ویژه با تشدید تحریمها کاهش یافته است .سهم سرمایه
گذاری در این بخش نسبت به کل اقتصاد در سال  90حدود  5.1درصد ،سال  91عدد  4درصد ،سال 92
حدود  4.6درصد و سال  93عدد  4.4درصد بوده است.
سهم سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور در سالهای  97و
 98به ترتیب  3.7درصد و  3.6درصد بوده است .نگاهی به این آمارها نشان میدهد که با شروع دور
نخست تحریمهای اقتصادی در سالهای  90و  91سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل
اقتصاد کشور کاهش و در سال  92این سهم افزایش مییابد .پس از توافق برجام ،سهم سرمایه گذاری در
حوزه کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور به  3.9درصد میرسد و بعد از آن با تشدید تحریمها ،روند
کاهشی را طی میکند .براساس اطالعات بانک مرکزی ،سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت و
معدن نسبت به کل اقتصاد کشور از  17.2درصد در سال  90به  12.3درصد در سال  98کاهش یافته
است .هرچند سهم سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن نسبت به کل اقتصاد کشور روند کاهشی
داشته ،اما با این حال سهم این بخش در مقایسه با سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل
اقتصاد کشور که از عدد  5.1درصد در سال  90به  3.6درصد در سال  98رسیده ،بیشتر است .طی این
هشت سال تحریم ،سهم سرمایه گذاری در بخش خدمات نیز نسبت به کل سرمایهگذاری اقتصاد کشور از
 76.2درصد در سال  90به  82.7درصد در سال  98افزایش یافته است و مقایسه سهم سرمایه گذاری در
سه بخش کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات نشان میدهد اقتصاد کشور ،تولید پایه نیست بلکه بیشتر
به سمت خدمات جهت گیری دارد.
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جدول  . 2مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی در جامعه روستایی کشور
جمعیت کل کشور

76038000

76942000

77856000

77856000

79926270

79926270

جمعیت شهری

54612000

55506000

56408000

56408000

59146847

59146847

جمعیت روستایی

21426000

21436000

21448000

21448000

20730625

20730625

سرانه تولید ناخالص
داخلی

97

132

148

-1.6

12.5

9.3

سرانه تولید ناخالص
شهری

99

133

150

145

144

140

سرانه تولید ناخالص
روستایی

90

128

142

142

144

144

سرانه ارزش افزوده
بخش کشاورزی

33

48

58

424173.2

441972

456017.7

هزینه مصرف کاالها
و خدمات سرانه

29

35

38

28

29

30

اختالف تولید سرانه
با ارزش افزوده

5.8

7.9

8.3

5.47

7.98

8.2

در آمد روستایی

101281362

120955278

139051000

161038000

176866000

181.399

شکاف درآمدی

39.4

40.8

42.4

42.3

44.2

45.1
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علت کاهش تولید ناخالص داخلی حوزه روستایی در سال  1392مربوط به بخش استخراج نفت خام و
گاز طبیعی بخاطر تحریم اقتصادی است .همانگونه که مالحظه میشود تولید بخش معادن کشور در حوزه
روستایی انجام میگیرد ولی ارزش افزوده حاصل آن جز منابع ملی محسوب میشود .همچنین بخشهای
صنعت ،ماهیگیری و حتی بخشی از فعالیتهای کشاورزی ،عمده فروشی و خرده فروشی اگر چه در حوزه
روستایی تولید میشوند اما منابع و ارزش افزوده اینگونه فعالیتهای نیز نصیب مالکان و صاحبان بنگاهها
در جامعه شهری میشوند .به عبارت دیگر میتوانیم چنین قضاوت کنیم تولید ناخالص داخلی حوزه
روستایی که نصیب خانوارهای روستایی میشود ،همان درآمد حاصل از بخش کشاورزی است .این رقم در
جدول  2نشان داده شده است و مالحظه میشود که اختالف تولید سرانه حوزه روستایی با تولیدات سرانه
بخش کشاورزی در سال  1392 ،1391و  1393به ترتیب به میزان  7/9 ، 5/8و  8/3میلیون تومان می-
باشد .در حالیکه جمیعت روستایی نسبت به کل جمعیت به میزان  28درصدو در سال  1395به 26
درصد میباشد .از سویی دیگر ،اگرتفاوت درآمد سرانه کشاورزی با سرانه مصرفی خانوارهای روستایی
محاسبه کنیم ،مالحظه میشود درآمد و یا عایداتی که به عنوان پس انداز یا مصرف در دوره بعد برای
خانوارهای روستایی از  300هزار تومان سال  1391به  4.1میلیون تومان در سال 1393را نشان میدهد
این به معنای نا اطمینانی پس انداز در خانوارهای روستایی است.
یافتههای تحقیق براساس محاسبات حساب تولید اقتصاد روستایی در سال  1393نشان میدهد.
بخش کشاورزی در حوزه روستایی 88/1درصد از ارزش افزوده کشاورزی کشور را دارا میباشد یعنی عمده
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فعالیت کشاورزی در حوزه روستایی صورت میگیرد .همچنین سهم ارزش افزوده هریک از فعالیتهای
اقتصادی در حوزه روستایی عبارت است :بخش ماهیگیری  87/6درصد ،بخش معدن 72/9درصد ،صنعت
 24/1درصد ،تأمین آب ،برق و توزیع گاز طبیعی 13/3درصد ،ساختمان6/9درصد ،عمدهفروشی و خرده
فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه  9/2درصد ،هتل و رستوران  14/8درصد ،حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
6/7درصد ،واسطهگرهای مالی  2/8درصد ،مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار  6/7درصد ،اداره امور
عمومی ،دفاعی و تأمین اجتماعی اجباری 5درصد ،آموزش  12/9درصد ،بهداشت و مددکاری اجتماعی
 2/6درصد و سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی 2/5درصد.
 )5نتیجهگیری
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 دیپلماسی سیاسی ،حقوقی و اقتصادی در مقابله با تحریمها تقویت شود؛ سیاستهای اقتصادی با هدفکاهش عدم تعادلها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزههای ارزی ،مالی دولت،بازار پول و بازارکاالهای اساسی دنبال و بستههای اجرایی با این جهتگیری اجرا شوند؛
 تداوم اصالحات ساختاری همچون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی و طرح تحولاقتصادی (هدفمندی یارانهها ،اصالح نظام مالیاتی و تأمین مالی) دنبال شود؛
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تحریم دارای تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران و به ویژه اقتصاد روستایی بوده است .هرچند بخش
کشاورزی ایران در سال 98رشد مثبتی را تجربه کرده ،اما رشد این بخش از پایداری الزم برخوردار نیست
و درصورت تکرار پدیدههایی چون خشکسالی و بروز کمآبی ممکن است دوباره تضعیف شود .اتکای اصلی
اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی بر درآمدهای نفتی و صادرات گاز بوده بنابراین ارزشافزوده بخش
استخراج نفت خام و گاز طبیعی در سال 98همچنان به روند کاهش خود به میزان منفی 35درصد ادامه
داده و رشد منفی این بخش استراتژیک و درآمدزای اقتصاد کشور از پاییز سال 97همزمان با اجرای
تحریمهای خصمانه علیه کشور شروع شده و نخستین نشانه اصابت تحریمها به درآمدهای ارزی در همان
پاییز 97با ریزش 33.5درصدی ارزش بخش نفت و گاز شروع و در زمستان همان سال رشد این بخش به
منفی 26درصد رسید .آمارها از افول ارزشافزوده ناشی از بخش نفت و گاز ایران حکایت دارد .رشد بخش
نفت و گاز در بهار 98معادل منفی 41درصد ،تابستان 98معادل منفی 47درصد و پاییز 98برابر با منفی
15.3درصد و زمستان 98منفی 26.8درصد .این واقعیتی است که شاید خیلی از منتقدان دولت و
مخالفان برجام آن را نادیده میگیرند اما آمارهای مرکز آمار نشان میدهد در فصلهایی که رشد بخش
نفت نسبت به میانگین رشد سایر بخشها بیشتر باشد همانند دوران اوج صادرات نفتی در سال 1395و
پس از اجرایی شدن برجام ،اندازه اقتصاد ایران با نفت نسبت بهاندازه اقتصاد بدون نفت بیشتر خواهد بود.
روی دیگر سکه افت محسوس درآمدهای ارزی ایران البته بالفاصله در بخش صنعت ایران نمایان شده
بهنحوی که در تمامی فصول سالهای  97تا پاییز 98بخش صنعت ایران تضعیف شده و رشد منفی
مستمری را تجربه کرده است .در این بین روستاها با توجه به اقتصاد ضعیف و شکنندهای که دارا هستند
از این تحریمها تاثیرات قابل توجهی گرفتهاند .کوچکتر شدن بعد خانوار ،افت محسوس در بخش
کشاورزی ،تولیدات محصوالت ،درامد ،شکاف درآمدی و  ...از جمله این تاثیرات بوده است .در انتها،
مناسب است که برخی از توصیههای کلی ارائه شود:
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-

شفافیت و افزایش اشراف اطالعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود ،در رسیدگی و تصویب الیحه
اصالح مالیاتی تسریع شود؛
اقدامات جبرانی برای اقشار آسیبپذیر وگروههای پایین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندسازی
یارانهها دنبال شود؛
مقاومسازی و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی آسیبپذیر از تحریم به ویژه بنگاههای
کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به صورت همگانی انجام شود؛
با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یأس در جامعه مقابله شود؛
بهرهگیری از مشارکت های مردمی در زمینه شناسایی مشکالت ،ارائه نقطه نظرات و راهکارهای
پیشنهادی برای کاهش سطح آسیبپذیری و افزایش سطح تابآوری اقتصادی روستاییان؛
آموزش و افزایش آگاهی روستاییان نسبت به ریسکهای اقتصادی و استفاده از فرصتهای اقتصادی
موجود در بازار؛
فراهم آوردن زمینه های ایجاد مشاغل متنوع و کارآفرینانه در روستاها با تأکید بر ظرفیت گردشگری؛
ارائه وامها و تسهیالت مالی با کارمزد کم و دوره باز پرداخت طوالنی مدت؛
افزایش سطح تابآوری اقتصادی کشاورزان از طریق ارائه حمایتهای مالی ،ترقیب به بیمه محصوالت
کشاورزی و فراهم آوردن نهادهای مورد نیاز آنان با قیمت مناسب؛
فراهم آوردن بسترهای توسعه کشاورزی چند کارکردی و متنوع ساختن فعالیتهای بخش کشاورزی؛ و
کاهش سطح آسیبپذیری مشاغل بخش صنعت و خدمات روستایی از طریق تخصیص بهینه منابع مالی
و تولیدی ،کاهش مالیات و توسعه بازار فروش محصوالت تولیدی.

 )6منابع
-

ازکیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ( .)1388توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایتران؛ تهـران؛
نشر نی.

-

اسدی ،احمد و مریم مــذهبیان ( .)1395تحلیلی بر ضرورت رشتد و توستعه اقتصتتاد روستتتایی؛
کشتاورزی و دامپروری در اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کتریم ،فصـلنامه مطالعـات منـابع طبیعـی،
محـیط زیسـت و کشـاورزی ،سال ،2شماره ،6پیاپی  ،16جلد  ،3صص .17-34

-

فرجی دیزاجی ،سجاد ،فرزانه جاریانی و رضا نجارزاده ( .)1397تأثیر تحریمها بتر تجتتارت دوجانبتته
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محصتوالت کشاورزی بین ایران و منطقه منا و کشورهای عضتو اتحادیته اروپتا ،فصـلنامه اقتصـاد
کشاورزی ،دوره ،12شماره  ،2صص.90-69
گردشتگری در نواحی روستایی ،مورد :حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد ،فصـلنامه اقتصـاد فضـا و
توسعه روستایی ،سال ، 6ویژه نامه گردشگری روستایی ،سال  ،6صص .1-22
-

عزتی ،مرتضی ،حسن حیدری و پروین مریدی ( .)1398برآورد تاثیر تحریمهای اقتصادی بتر اشتتغال
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اقتصادی ایران ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره  25پاییز .95
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