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چكيده
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از جانب رهبر معظم انقالب به
عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی ،نیازمند نقشه
راه برای پیادهسازی در عرصههای مختلف است .این نکته را معظمله در ابالغیه
جدی قرار دادهاند .تهیه نقشه راه ،خود نیازمند داشتن
مذکور ،مورد تأکید ّ
تصویر درست و روشن از سیاستهای مذکور در اهداف کالن و اهداف موضوعی
است که در این مقاله توسط نویسنده با استفاده از روش فراتحلیل و تحلیل
محتوا و نیز بهرهگیری از تجربیات دانشی محقق که چند سالی در حوزه
اقتصاد مقاومتی تت ُّبع داشته ،مورد کنکاش قرار گرفته است .سؤال محوری
مقاله این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده مشتمل بر
کدام اهداف کالن و موضوعی بوده و ارتباط این اهداف در قالب یک نقشه
راه چگونه است؟ نتایج نشان میدهد که سه سطح کالن در پیادهسازی
اقتصاد مقاومتی ،شامل سطح زیرین یا توانمندسازی درونی و سطح میانی
یا پایدارسازی ذاتی و سطح زبرین یا الهامبخشی جهانی ،به ترتیب در این
ابالغیه مورد تأکید بوده و در میان اهداف موضوعی ،بیشترین تأکید بر فنریّت
اقتصادی است.
واژگان كليدي
اقتصاد مقاومتی ،فنریّت اقتصادی ،توانمندسازی درونی ،پایدارسازی ذاتی،
الهامبخشی جهانی ،اقتصاد ریاضتی

 .1دانشیاراقتصاد بين الملل و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)dr_a_seif@yahoo.com ،

مقدمه
در اینکه امروزه «اقتصاد» از مؤلفههای مهم امنیت ملی کشورها و نظامهای سیاسی
است ،کمتر تردیدی وجود دارد .همچنین اینکه راهبردهای اقتصادی در تحکیم
قدرت ملی کشورها اثرگذاری قابلتوجهی دارد نیز مورد وفاق است .اما در مقاله
حاضر «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران» مورد کنکاش و
بررسی قرار خواهد گرفت و نقشه راه منطبق بر این سیاستها در حد بضاعت نویسنده
و مجال این نوشتار استخراج خواهد شد .مقام معظم رهبری بر این اعتقاد هستند
که اگرچه فشار دشمنان بر جمهوری اسالمی ایران مشکالت زیادی را برای مردم
رقم زده اما «درس بزرگى که ما از این فشارهاى اقتصادى دریافت کردیم ،این
است که هرچه میتوانیم ،باید به استحکام ساخت داخلى قدرت بپردازیم؛ هرچه
میتوانیم ،در درون ،خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم .آنهایى که دل
به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند ،وقتى با یک چنین مشکالتى مواجه شوند،
خلع سالح خواهند شد .ظرفیتهاى ملت ایران خیلى زیاد است .ما باید بپردازیم به
استحکام ساخت درونى اقتدار ملى» .در واقع ،نظام جمهوری اسالمی ایران تا آن
هنگام که بر آرمانهای بلند خود پای میفشرد ،درگیر با مانعتراشی دشمنان خواهد
بود؛ از اینرو «در پیشرفت به سمت هدفهاى آرمانى ،باید ساخت درونى قدرت را
استحکام بخشید؛ اساس کار این است .ما اگر میخواهیم این راه را ادامه دهیم و به
این سمت حرکت کنیم و این هدفها را دنبال کنیم و چشم به این آرمانها بدوزیم
و پیش برویم و در مقابل این معارضهها ایستادگى کنیم و صبر و توکل را به کار
بگیریم ،باید ساخت قدرت ملى را در درون کشور تقویت کنیم و استحکام ببخشیم.
عناصر این استحکام ،برخى عناصر همیشگى است ،برخى هم عناصر فصلى است.
آنچه جزو عناصر همیشگى است ،عزم راسخ است؛ که عرض کردیم .مسئوالن کشور
باید تصمیمشان را در مواجهه با مشکالت حفظ کنند ،عزم راسخ خودشان را محفوظ
بدارند ،دچار تزلزل نشوند .به سمت آرمانها حرکت کردن ،این عزم راسخ را نیاز دارد.
اینجور نباشد که با مشاهده اخم دشمن ،ترشرویى دشمن ،حرکت معارضه دشمن با
شکلهاى مختلفش  -تبلیغاتىاش ،سیاسىاش ،اقتصادىاش و امثال اینها  -متزلزل
شوند .هم عزم راسخ مسئولین الزم است ،هم عزم راسخ مردم الزم است .البته این
دومى  -عزم راسخ مردم  -الزاماتى هم دارد ،که حاال معلوم است .ما اگر بخواهیم عزم
راسخ مردم را حفظ کنیم ،یک سلسله وظایفى را باید انجام دهیم».
نتیجه الزامی تحکیم ساخت درونی قدرت در هر نظامی ،شکستناپذیری آن
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 .1بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى اسالمى ایران ()1392/5/12
 .2بیانات در دیدار مسئوالن نظام ()1392/4/30

نظام است؛ «وقتى ملتى ساخت داخلىاش مستحکم است ،اختالف سلیقه ،افرادش
را به دشمنان یکدیگر تبدیل نمىکند .این ملت براى مسئوالن و محورهاى اداره
کشورش اهمیت و احترام قائل است؛ چون این موضوع تعیینکننده است .وقتى
دلهاى این ملت با ایمان عمیق  -مثل ایمان شما  -همراه شد ،هیچ قدرتى نمىتواند
آن را شکست دهد و وادار به عقبنشینى کند .ما با این پشتوانه مىتوانیم با همه
چالشهاى بینالمللى مقابله کنیم و پیش برویم».
توجه ویژه به اقتصاد ،از سیاستهای مهم نظام اسالمی برای ایجاد توان مقاومت
و ایستادگی و مقابله با فشارهای دشمن است .رهبر معظم انقالب در این زمینه
میفرمایند« :آنچه ما به مسئوالن محترم كشور در زمينه مسائل اقتصادى -كه
از مسائل اساسى است و دشمن هم بر روى مسئله اقتصاد متمركز شده است-
سفارش میکنیم ،اين است كه در پيشرفت اقتصاد ،اين سه عنصر را مورد توجه قرار
دهند :اوالً در امر اقتصاد ،مثل همه مسائل ديگر ،بايد با نگاه علمى به مسائل نگاه
كرد .ثانياً يك برنامهريزى مدبرانه الزم است ،كه هم در آن شتابزدگی نباشد ،هم
در آن كندى و كوتاهى نباشد .در همه امور اینجور است ،در مسائل حساس اقتصاد
هم اینجور است .ثالثاً ثبات و استمرار سياستها الزم است».
از نظر ایشان «وظيفه همه ما اين است كه سعی كنيم كشور را مستحكم ،غیرقابل
نفوذ ،غیرقابل تأثير از سوی دشمن ،حفظ كنيم و نگه داریم .این یکی از اقتضائات
«اقتصاد مقاومتی» است كه ما مطرح كرديم .در اقتصاد مقاومتی ،يك ركن اساسی
و مهم ،مقاوم بودن اقتصاد است .اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه
ممكن است در معرض توطئه دشمن قرار بگيرد ،مقاومت كند» .ایشان نگاه روزمره
به مسائل اقتصادی ،تغییر مکرر سیاستهای اقتصادی ،تکیه بر نظرات غیرکارشناسی
و همچنین اعتماد به شیوههای تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق را مضر
دانستند و تأکید کردند« :سیاستهای اقتصادی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد».
رهبر انقالب اسالمی افزودند« :اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که ساخت درونی
آن ،مقاوم و مستحکم است و با تغییرات مختلف در دنیا ،متالطم نمیشود» .از نظر
ایشان «نظام اسالمی دارای منظومهای از آرمانهاست که باید برای رسیدن به همه
آنها تالش شود اما این آرمانها دارای رتبهبندی و درجات مختلف هستند» .ایشان
رسیدن به جامعهای «عادالنه ،پیشرفته و معنوی» را از آرمانهای اصلی و درجه یک
نظام اسالمی دانستند و در تشریح آن ،خاطرنشان کردند« :جامعه عادالنه ،جامعهای
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 .1در دیدار دانشجویان زنجان ()1382/7/22
 .2بیانات در اجتماع مردم شیروان ()1391/7/24
 .3بیانات در حرم مطهر رضوی در اولین روز سال ۱۳۹۲
 .4بیانات در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید به مناسبت هفته کارگر ()1392/2/7
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است که هم مسئوالن عادالنه رفتار کنند و هم مردم نسبت به یکدیگر عدالت داشته
باشند ،ضمن آنکه این جامعه در عرصههای علمی ،سیاسی و تمدنی ،پیشرفته و از
نظر معنویت نیز سیراب باشد» .حضرت آیتاهلل خامنهای به برخی آرمانهای دیگر
نظام اسالمی که در مراتب بعد از این آرمان اصلی قرار دارد اشاره کردند و گفتند:
«اقتصاد مقاومتی ،سالمت در جامعه ،صنعت برتر ،کشاورزی برتر ،تجارت همراه با
رونق ،علم پیشرو ،نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان ،همه در منظومه آرمانهای نظام
اسالمی قرار دارند و قابل تحقق نیز هستند».
مقام معظم رهبری در تاریخ  29بهمن  1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
را ابالغ فرمودند .در این ابالغ ،فائق آمدن بر همه مشکالت ،به شکست و به
عقبنشینی وادار کردن دشمن ،حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و
تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیستساله
و تحقق اقتصاد متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پويا
و پيشرو در شرایط پرمخاطره جهانی و عینیت بخشیدن به الگویي الهامبخش از
نظام اقتصادي اسالم را به عنوان هدف اقتصاد مقاومتی متذکر شدهاند .آنچه در
این ابالغیه از جانب معظمله خواسته شده است ،از جمله «تهیه نقشه راه» برای
عرصههای مختلف است .ایشان تصریح فرمودهاند« :الزم است قوای کشور بیدرنگ
و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و
تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی
مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی
حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم
جهانیان رخ نماید» .هدف این مقاله ،تحلیل علمی این سیاستها و زمینهسازی برای
تهیه نقشه راه پیادهسازی آنها در عرصه سیاستگذاری و اجرای صحیح آنها میباشد.
محقق بر این اعتقاد است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،عالوه بر اینکه
اطالق «سیاست کلی» داشته و از این جهت سیاست برای سیاستگذاری است،
دارای نقشهای علمی و منسجم از عرصهها و اهداف موضوعی مختلف است که اگر
درست فهم نشود و ارتباط پَسینی و پیشینی آنها مالحظه نشود ،ممکن است در
عمل نتایج مطلوبی را عاید سیاستگذار ننماید و حتی در شرایطی به نتایج معکوس
اهمیت و
و منفی نیز منجر شود .از اینرو ،پرداختن به نقشه علمی این سیاستها از ّ
ضرورت باالیی برخوردار است و این مقاله چنین هدفی را در نظر دارد ،با این توجه
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 .1بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان ()1392/5/6
 .2مفاد ابالغیه در وبگاه رهبری :
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11480
3.Meta Policy

که چنین کاری نیازمند تالش علمی گسترده از جانب همه محققان دلسوز میباشد
و کار این محقق ،تنها درآمدی بر این کار مهم خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی در ادب ّیات جهانی
در ادبیات رایج جهانی ،اصطالح «اقتصاد مقاومتی» دیده نمیشود و بیشتر از اصطالح
«فنریّت اقتصادی» استفاده شده است .فنریت اقتصادی را بریگاگلیو ( )2006به توان از
عهده برآمدن معنی کرده است؛ یعنی قادر بودن یک کشور به ایستادگی و پس َجستن
از شوکهای خارجی .دوال آن را توان نگهداشت سطح محصول در نزدیک ظرفیت پس
از شوکها تعریف کرده است .آیجینجر آن را به توان یک اقتصاد به کاهش احتمال
عمیقتر شدن بحران یا حداقل بهبود آثار یک بحران میداند( ناکانو و فوجی.)3 :2011 ،
بریگوگلیو بیان میدارد که اصطالح فنریّت اقتصادی به دو مفهوم میتواند به
کار رود :اول توانایی اقتصاد برای بهبودی سریع از شوکهای اقتصادی تخریبکننده
خارجی و دوم ،توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر اثرات این شوکها .توان
اقتصاد برای بهبود یافتن از اثرات شوکهای مخالف به شدت محدود خواهد شد اگر،
برای نمونه کسریهای مالی مزمن وجود داشته باشد .از طرف دیگر ،این توان ارتقا
خواهد یافت اگر ابزارهای سیاستی بتواند برای خنثیسازی اثرات منفی شوکها مورد
استفاده قرار گیرد ،مانند موقعیتی که کشور از وضعیت مالی قوی برخوردار است
و میتواند مخارج احتیاطی یا تخفیفهای مالیاتی را برای برخورد با اثرات منفی
شوکها مورد استفاده قرار دهد .این نوع از فنریّت اقتصادی نوعی «تقابل با شوک»
میباشد .توانایی ایستادن در برابر شوکها هنگامی متصور است که شوکها خنثی یا
ناچیز باشند .همچنین ،این نوع از فنریّت هنگامی ممکن است که اقتصاد از ساز و
کارهایی برخوردار باشد که اثرات شوکها را کاهش دهد که در واقع ،با عنوان «جذب
شوک» از آن نام برده میشود .برای مثال ،وجود یک بازار انعطافپذیر ،میتواند به
عنوان ابزاری برای جذب شوکها عمل کند (بریگاگلیو.)5 :2011 ،
به طور کلی ،فنریّت اقتصادی میتواند ایستا یا پویا باشد .فنریّت اقتصادی ایستا
به مفهوم توان یا ظرفیت یک نظام برای جذب یا منعطف شدن در برابر خطر یا
زیان میباشد .در تعریف عمومیتر آن که مالحظات پویا بودن و ثبات را نیز در خود
دارد ،فنریّت اقتصادی به توان یک سیستم برای بهبودی از یک شوک پایدار گفته
میشود .همچنینباید میان دو نوع فنریّت اقتصادي تفاوت گذاشت (رز:)8 :2004 ،
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1 .1فنریّت اقتصادی ذاتی  -توانایی در شرایط عادی ،یعنی توان جایگزینی
دیگر نهادهها برای نهادههایی که از طریق شوک خارجی با مشکل مواجه
شده ،یا توان بازارها برای بازتخصیص منابع در پاسخ به عالمتهای قیمتی.
این نوع از فنریّت اقتصادی ذاتی یک اقتصاد بوده و سیاست ساخته نیست.
2 .2فنریّت اقتصادی انطباقی  -توانایی در شرایط بحران ،ناشی از قوه ابتکار
و تالش فوق عادی ،یعنی باال بردن توان جایگزینی نهادهها در عملیات
بازرگانی ،یا تقویت بازارها از طریق کامل کردن اطالعات عوامل اقتصادی
عرضهکننده و تقاضاکننده برای پیدا کردن یکدیگر .این نوع از فنریّت
اقتصادی به خودی خود وجود ندارد بلکه کام ً
ال «سیاست ساخته» است.
نگاه دیگر این رویکرد آن است که خطر تخریب شدن اقتصاد بر اثر شوکهای
خارجی از دو عامل تأثیر میپذیرد؛ عامل اول میزان آسیبپذیری ذاتی اقتصاد کشور
است و عامل دوم ،توان روبهرو شدن اقتصاد با شوکهای خارجی یا فنریت اقتصادی
است .تفاوت این دو میزان خطر کشور را تعیین خواهد کرد (بریگاگلیو و دیگران.)5 :2008 ،
نتیجه این خواهد شد که برای ایجاد شرایط فنریّت اقتصادی کارآمد ،الزم است
کشور بتواند از یک طرف تا جایی که ممکن است آسیبپذیریهای ذاتی خود را
کاهش دهد و از طرف دیگر ،سیاستهای اقتصادی به کمک گرفته و انعطافپذیری،
شایسته را در برابر بحرانها و فشارهای خارجی ایجاد کند .با این دو راهبرد کلی،
ادبیات
شرایطی مشابه (اگرچه غیر کامل) از آنچه در مفهوم اقتصاد مقاومتی در ّ
جمهوری اسالمی ایران متصور است ،قابلیت دستیابی خواهد داشت.
1

2

3
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مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران
آنچنانکه از اسناد باالدستی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
برمیآید ،نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با نظامهای اقتصادیِ متعارف در
دیگر کشورها که اغلب ارزشها و اصول حاکم بر «نظام اقتصاد آزاد» را پذیرفتهاند،
تفاوت ماهوی و اساسی دارد .در نظام اقتصاد آزاد (یا به تعبیر دیگر اقتصاد متعارف)
هدف کلی ،تأمین «کارایی» یا حداکثر رفاه و ابزار آن نیز رقابت و فعالیت آزاد
بازارها در اقتصاد و نقش محدود دولت میباشد .در چنین مکتب فکری ،مهم نیست
که رفاه حداکثری چگونه و توسط چه کسانی تولید میشود و توزیع آن چگونه
خواهد بود .در مقابل ،نظام اقتصادی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،هم در اهداف و هم در ابزارها با سایر نظامهای اقتصادی کام ً
ال متفاوت است.
 .3برای بحث بیشتر در این زمینه ر.ک :سیف11-12 : 1391 ،

1. Inherent
2. Adaptive

در مقدمه قانون اساسی آمده است« :در تحكيم بنيادهاي اقتصادي ،اصل ،رفع
نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست ،نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي
تمركز و تكاثر ثروت و سودجویي؛ زيرا در مكاتب مادي ،اقتصاد خود هدف است
و بدين جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود اما
در اسالم ،اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارایی بهتر در راه وصول
به هدف نميتوان داشت .با اين ديدگاه ،برنامه اقتصاد اسالمي فراهم كردن زمينه
مناسب براي بروز خالقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت ،تأمين امكانات
مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري برای استمرار
حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسالمي است» .این مقدمه ،بهخوبی فضای
حاکم بر قانون اساسی را در ارتباط با نظام اقتصادی روشن میسازد .نکته جالب آن
است که نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی به صورتی هدفمند به زمینهسازی
برای بروز خالقیتها که یک ارزش مبنایی در حکومت اسالمی و به عبارتی ،هدف
متعالی همه پیامبران الهی میباشد گره خورده است.
نظامهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه را از نگاه این نویسنده ،میتوان
کلی همراه با نظام سلطه و رو در روی نظام سلطه تقسیمبندی نمود.
به دو نوع ِ
نظامهای همراه با نظام سلطه ،اگرچه میتوانند آرمانهای ملی خود را داشته باشند
اما تقسیم کار جهانی را پذیرفته و با جریان کلی نظام سلطه هماهنگی الزم را
دارند و از اینرو در الگوی وابستگی متقابل جهانی ،در بهترین حالت (مانند کشور
چین) ،سعی در ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی دارند .لذا از نظر این مقاله،
دارای الگوی «اقتصاد وابسته» تلقی میشوند اما در شرایط یک نظام اقتصادی مانند
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعریف شده است که تحقق آرمانها
هدف اساسی اقتصاد است  ،وجود فشار و چالش از جانب نظام سلطه ،امری قطعی
است .در این صورت ،اقتصاد در یک دو راهی راهبردی قرار خواهد گرفت که یکی
ایستادن پای آرمانها و دیگری ،کنار آمدن با جریان سلطه و عبور از آرمانهاست.
برای ایستادن بر سر آرمانها ،پیشبینی ساز و کار الزم اقتصادی برای مقابله با
فشارهای دشمن ،امر الزمی استکه شرایط «مقاومت اقتصادی» را شکل میدهد
و الگوی «اقتصاد مقاومتی» را نتیجه میبخشد .در صورت عدم پیشبینی ساز وکار
اقتصادی برای مقابله ،اقتصاد دارای آرمان مغایر با نظام سلطه در مسیر ایستادن بر
آرمانها عم ً
ال درگیر شرایط «اقتصاد ریاضتی» خواهد شد ؛ زیرا از یک طرف بنای
1

2

4

 .1برای اطالع بیشتر ر.ک :سامانه قوانین در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس به آدرس http://rc.majlis.ir :
 .2اشاره به آیه شریفه  25سوره الحدید
 .3اشاره به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .4تجربه کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا تا حدودی با الگوی اقتصادی ریاضتی منطبق است.
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سازش نداشته و از طرف دیگر نتوانسته ساز وکار الزم را برای تولید رفاه عمومی،
عدالت و پیشرفت در شرایط وجود چالش فراهم کند .فرایند تحقق این سه وضعیت
را در نمودار  1میتوان مالحظه کرد.
«اقتصاد مقاومتی» به نظام اقتصادیِ با خصوصیت ویژه مقاومتی بودن اطالق
میشود .کارویژه این نظام اقتصادی آن است که در شرایط وجود چالش بتواند
اهداف اساسی خود را محقق سازد؛ از اینرو منظور از مقاومتی بودن ،ایستادگی در
برابر طوفانهای بیرونی و ثمردهی در شرایط نامساعد است.
اقتصاد ریاضتی ،سرنوشت محتوم آن نظام اقتصادی است که با وجود داشتن
آرمان مغایر با نظام سلطه ،نتوانسته باشد ساز وکار الزم را برای پاسخ به چالشها
فراهم سازد .این همان سرنوشت بدی است که باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا در
شرایط اقتصاد ریاضتی ،هزینههای زیادی به مردم و جامعه تحمیل میشود که
ممکن است مسائل امنیتی مهمی را نیز بر اثر پایین آمدن سطح رفاه عمومی برای
کشور ایجاد کند؛ لذا اقتصاد مقاومتی ،الگویی برای احتراز از دو سرنوشت نامطلوب،
یعنی «وابستگی اقتصادی» و «اقتصاد ریاضتی» است.
اﻧﻮاع ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
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اﻗﺘﺼﺎد داراي آرﻣﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ادﻏﺎم ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ

وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ دﺷﻤﻦ

ﻋﺒﻮر از آرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﻄﻪ

ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ آرﻣﺎﻧﻬﺎ

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﺷﻤﻦ

اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎد رﯾﺎﺿﺘﯽ

اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ

نمودار  -1وضعیتهای سهگانه برای نظامهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه

سطحبندی گامهای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران
آیه شریفه  29سوره فتح ،یاران پیامبر اکرم(ص) را چنین توصیف میکند:
«محمد(ص) فرستاده خداست و آنان که با اویند ،سختگیرانند بر کفار و مهربانانند

به خویشتن» و در ادامه ،پس از توصیف حالت عبادت آنان که در تورات آمده است،
به توصیف آنان در انجیل میپردازد و میفرماید« :و مثل آنها در انجیل ،مانند
زراعتی است که بیرون میدهد جوانه خود را ،پس استوارش کند تا ستبر گردد و بر
پایههای خویش ایستد .شگفت آرد برزگران را تا به خشم آرد بدیشان کافران را».
این آیه شریفه که در ابتدا و انتهای آن ،مواجهه با کفار جلوهگر است ،الهامبخش
سه مرحله تکاملی جامعه قرآنی است .این سه از نگاه این نویسنده ،شامل سطح
زیرین یا مرحله توانمند شدن ،سطح میانی یا مرحله بر پای ایستادن (یا پایداری) و
سطح زبرین یا مرحله شکوفایی است (که ناظران را به شگفت میآورد و الهامبخش
است) .با الهام از این آیه کریمه ،گامهای پیادهسازی و تحقق «اقتصاد مقاومتی» به
شرح زیر ،قابل شناسایی و مورد پیشنهاد است :
1.1گام «توانمندسازی درونی» اقتصاد مقاومتی
2.2گام «پایدارسازی ذاتی» اقتصاد مقاومتی
3.3گام «الهامبخشی جهانی » اقتصاد مقاومتی
در نخستین سطح آن که سطحی زیرین است «گام توانمندسازی درونی» با
هدف تحکیم پایههای اقتصاد ملی در راستای دستیابی به یک اقتصاد «عدالت
بنیان» طرحریزی میشود .نتایج این سطح ،تحکیم بنیانهای نظام اقتصاد ملی
است .از نگاه این نویسنده ،چنین شرایطی هنگامی تحقق خواهد یافت که عدالت
اقتصادی ،سالمت اقتصادی و امنیت اقتصادی در سطح قابل قبولی تأمین شوند .این
هر سه ،اگرچه نیازهای فطری اولیه همه جوامع انسانی هستند اما با تعابیر بسیار
گستردهتری در اندیشه اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است که مجال بحث آن
نیست .چنین شرایطی ،ریشههای اقتصاد ملی را مستحکم ساخته و زمینه را برای
ایجاد شرایط پایداری در مرحله بعد فراهم میسازد .پیامد این مرحله «توانمندی
درونی» اقتصاد ملی است .در دومین سطح که سطحی میانی است ،گام «تحکیم و
پایدارسازی ذاتی اقتصاد ملی» با هدف ایجاد و تقویت شرایط «مقاومت اقتصادی»
طرحریزی میشود .به زعم نویسنده ،نتایج این مرحله ،تأمین شرایط مشارکت
اقتصادی و حضور مردم در صحنه اقتصاد ملی ،فنریّت اقتصادی در برابر تکانههای
بیرونی و نیز تحقق خوداتّکایی استراتژیک اقتصادی برای رفع آسیبپذیریهای
اقتصاد ملی خواهد بود .پیامد این سطح ،ایجاد «پایداری ذاتی» اقتصاد ملی در
1
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 .1برداشت این مقاله به هیچ وجه نباید به مفهوم تفسیر آیه مبارکه تعبیر شود ،بلکه تنها برداشتی ذوقی از
برخی ظرفیتهای آیه شریفه بوده که میتواند نقد شود .در این برداشت ،البته تفاسیر معتبر مورد استفاده بوده
است.

97

برابر فشارها و تهدیدات اقتصادی دشمنان است .در سومین سطح که سطح زبرین
است ،گام سوم اقتصاد مقاومتی ،یعنی تحقق شرایط « اقتصاد دانشبنیان» با هدف
دستیابی به «الهامبخشی جهانی اقتصاد ملی» طرحریزی میشود .نتایج این سطح
از سیاستهای اقتصادی ،تأمین رشد اقتصادی پویا و باثبات ،تولید دانشبنیان و
گسترش نفوذ اقتصادی نظام اسالمی در ورای مرزهای خود خواهد بود .پیامد این
سطح «الهامبخشی اقتصاد ملی» در سطح جهانی است.
در جدول  ،1این سطوح سهگانه به همراه نتایج و پیامدهای مربوط آمده است.
جدول شماره  -1سطوح و گامهای تحقق اقتصاد مقاومتی با الهام از آیه  29سوره فتح

سطوح

عناوین

گام توانمندسازی
()1
درونی اقتصاد
سطح زیرین
ملی
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گام پایدارسازی
()2
سطح میانی ذاتی اقتصاد ملی

نتایج

پیامد

عدالت اقتصادی

توانمندی درونی
(کزرع اخرج شطئه
فآزره)

سالمت اقتصادی
امنیت اقتصادی
خوداتکایی
استراتژیک
اقتصاد مردمی
فنریّت اقتصادی

گام ایجاد شرایط
()3
الهامبخشی
سطح زبرین
اقتصاد ملی

تولید دانشبنیان
رشد پویا
نفوذ اقتصادی

پایداری ذاتی
(فاستغلظه فاستوی
علی سوقه)
الهامبخشی
(یعجب الزراع لیغیظ
بهم الکفار)

افزون بر شناخت سطوح سهگانه در نقشه راه پیادهسازی اقتصاد مقاومتی،
شناخت روابط متقابل این سطوح بسیار مهم است .ارتباط متقابل سطوح مذکور
اینگونه است که هر سطح برای سطح بعدی یک پیشنیاز است و زمینهساز تحقق
آن سطح باالتر خواهد بود .در مقابل ،سطوح باالتر برای سطح پایینتر خود ،ظرفیت
و منابع الزم را فراهم میسازد .از اینرو ،این سطوح به صورت متقابل یکدیگر را
تقویت میکنند و نتیجه کلی همه این گامها ،ایجاد توانمندی ،پایداری در برابر
دشمنان و الهامبخشی اقتصاد ملی در نظام اسالمی است .چنین سطحبندی ،پیام
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مهمی دارد و آن این است که برای مثال ،پایداری ذاتی تحقق نخواهد یافت،
مگر اینکه قب ً
ال سالمت اقتصادی ،امنیت اقتصادی و عدالت اقتصادی در اندازه
قابل قبولی تحقق یافته باشد .در این صورت ،در شرایطی که در اقتصاد ملی
مسائلی از قبیل رانتجویی و مفاسد اقتصادی در جریان باشد و سطح قابل قبولی
از امنیت اقتصادی را فراهم نکرده باشیم ،انتظار پایداری ذاتی اقتصاد ملی که
مستلزم همراهی کنشگران اقتصادی با مصالح ملی و توجه به منافع بلندمدت به
جای سودجویی شخصی کوتاهمدت از جانب عوامل اقتصادی و مردم است ،چندان
معقول به نظر نمیرسد .همچنین در شرایطی که اقتصاد نتواند سطح قابل قبولی از
فنریّت اقتصادی ،خوداتکایی استراتژیک و مشارکت مردمی را فراهم آورد ،اقتصاد
دانشبنیان تحقق نخواهد یافت؛ زیرا فشارهای خارجی ،اقتصاد را در موضع انفعالی
قرار خواهد داد و با گرفتار شدن سیاست اقتصادی در دور باطل و روزمرگی ،فرصت
نوآوری و تحقیق و توسعه حقیقی و پویایی رشد را از اقتصاد ملی سلب خواهد کرد.
رابطه متقابل سطوح و گامهای اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر نیز قابل توجه
است؛ به این معنی که برای نمونه ،تحقق پایداری ذاتی در اقتصاد ملی با آزاد
کردن منابع ،برای تحکیم توانمندی درونی اقتصاد ملی ظرفیتسازی خواهد کرد
و موجب تقویت بیشتر آن خواهد شد .همینطور ،الهامبخشی اقتصاد ملی برای
پایداری ذاتی اقتصاد ملی با ایجاد شرایط نوآوری و خلق مزیت اقتصادی و بهبود
شرایط بهرهوری عوامل تولید ،منابع جدیدی فراهم ساخته و ظرفیتهای باالتری را
در اختیار میگذارد.
نکته مهم در ارتباط سطوح و گامهای گفته شده ،آن است که تقدم و تَاَ ُّخر
این سطوح از نوع زمانی آن نیست؛ به این معنی که نمیتوان انتظار داشت ابتدا
توانمندی درونی شکل گرفته و بعد از آن پایداری ذاتی و سپس الهامبخشی اقتصاد
ملی تحقق یابد بلکه همزمان الزم است طرحهای توانمندسازی ،پایدارسازی و
الهامبخشی به موازات و به صورتی مکمل اجرا شوند .در این صورت ،هر سطح،
معیار ارزیابی سطح باالتر خود خواهد بود؛ یعنی هر طرح اقتصاد مقاومتی در گام
پایدارسازی ،جز اینکهباید کارویژه خود را داشته باشد ،نباید توانمندسازی درونی
را با مانع رو بهرو کرده یا وضعیت آن را تخریب کند بلکه در شرایط مطلوبباید
موجب تقویت توانمندی درونی اقتصاد ملی نیز بشود و از اینرو الزم است بر همه
یا برخی شاخصهای سالمت اقتصادی ،عدالت اقتصادی یا امنیت اقتصادی اثر
مثبت داشته یا دستکم ،وضعیت آنها را بدتر نسازد .به همین ترتیب ،طرحهای
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پایدارسازی الزم است همه یا برخی شاخصهای فنریّت اقتصادی ،مشارکت مردم
در اقتصاد و خوداتکایی استراتژیک را بهتر ساخته یا دستکم ،وضعیت آنها را بدتر
نسازد .در نمودار شماره  ،2سطوح و گامهای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و اهداف
واسطهای و نهایی آنها دیده میشود .در این نمودار ،سطوح و نیز اهداف واسطهای و
نهایی هر یک تعریف شده و ارتباط متقابل این سطوح نیز دیده میشود.
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺳﻄﺢ زﺑﺮﯾﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت

ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدي

ﮔﺎم ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ

ﭘﺎﯾﺪاري دروﻧﯽ
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ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ

ﮔﺎم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ذاﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دروﻧﯽ

اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ

100

ﻓﻨﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ

ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي

ﮔﺎم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ

نمودار شماره  -2سطوح و گامهای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران

آسیبشناسی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی
کشور ما در حال حاضر با مشکالت بزرگی ،مانند تورم و بیکاری دو رقمی ،نرخ
رشد واقعی پایین و حتی منفی ،نوسان نرخ رشد اقتصاد ،وابستگی درآمدهای نفتی
و نیز درآمدهای عمومی به نفت ،واردات بیرویه و تراز بازرگانی غیرنفتی منفی،

بیاطمینانی فضای کسب و کار ،وجود یارانههای گسترده غیرهدفمند در اقتصاد،
بهرهوری پایین و نرخ رشد اندک آن ،ضعف بخش خصوصی ،نبود روحیه کارآفرینی،
قاچاق گسترده کاال و سوخت و کسریهای مداوم بودجه رو بهرو میباشد .در کنار
این واقعیتها ،چشمانداز تعریف شده توسط نظام ،رتبه اول در منطقه آسیای جنوب
غربی را برای ایران در سال  1404هجري شمسي ( 2025ميالدي) ترسیم کرده
است .روشن است که رسیدن به اهداف چشمانداز ،خود از الزامات مرحلهای تحقق
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی است و از اینرو راهبردی اساسی در تحقق امنیت
پایدار در جمهوری اسالمی ایران به شمار میآید .در این صورت ،هر چه شکاف
واقعیتها از ایدهآلها زیادتر باشد ،زمینه آسیب و چالش برای امنیت پایدار در نظام
جمهوری اسالمی بیشتر خواهد بود.
نگاه آسیبشناسانه به وضعیت اقتصاد ایران از منظر گامهای تحقق و پیادهسازی
اقتصاد مقاومتی ،تصویر درستی از مشکالت را آشکار خواهد کرد .به طور خالصه،
اقتصاد ما از منظر مقاومتی بودن با چالشهای زیادی روبهرو میباشد که موارد مهم
آنها با روش فراتحلیل توسط نویسنده از منابع مختلف استخراج و در قالب جدول
 2دستهبندی گردیده است.
در سطح زیرین ،چالشهای ثبات و امنیت و سالمت اقتصادی ،از قبیل ضعف
در امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری ،رکود تورمی ،بیاطمینانی ،ناهماهنگی و
بیثباتی سیاسی و ضعف در مدیریت واردات ،فضای فعالیت اقتصادی را مشوش و
غیرقابل اتکا خواهد ساخت؛ از اینرو شرایط فعالیت اقتصادی را به دلیل تیره کردن
آینده و سلب امکان برنامهریزی از عوامل اقتصادی با دشواری روبهرو خواهد کرد.
همچنین در این سطح ،چالشهای عدالت اقتصادی مانند شرایط نامطلوب درآمد،
هزینه خانوار ،ناکارآمدی نظام مالیاتی ،ناکارآمدی نظام بیمهای و تأمین اجتماعی،
رانتجویی و ساختار دولت رانتی و مفاسد مالی و اقتصادی ،پایههای اعتقادی مردم
را سست و در صحنه فعالیت اقتصادی نیز شرایط فعالیت سالم اقتصادی را از طریق
جذب عوامل و منافع اقتصادی در یک رقابت نابرابر تنگ خواهد کرد .مجموعه این
شرایط ،ساخت درونی اقتصاد ملی را تضعیف و توانمندی درونی اقتصاد ملی را با
چالش جدی مواجه خواهد کرد.
1

 .1برای بحث بیشتر در این زمینه ر.ک :مقاله نویسنده با عنوان «راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار»1390 ،
 .2برای مأخذشناسی این آسیبها میتوان به کتب مربوط به تحلیل اقتصاد ایران ،از جمله اقتصاد ایران (نظرها
و نقدها) بهروز هادی زنوز ( )1389همچنین گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نیز گزارشات مرکز تحقیقات
استراتژیک مراجعه کرد.
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جدول  -2آسیبها و چالشهای راهبردی موجود از منظر نقشه راه اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران
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ردیف

آسیبهای اقتصاد ملی
از منظر نقشه راه اقتصاد مقاومتی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

وابستگی اقتصاد به نفت
وابستگی الگوی مصرف به خارج
وابستگی تولید به خارج
ضعف در دیپلماسی اقتصادی
رواج اقتصاد غیررسمی و قاچاق
ضعف در شرایط حکمرانی خوب
عدم اجرای صحیح هدفمندی یارانهها
وابستگی بودجه عمومی به نفت
ضعف نهادهای اجتماعی و مردمی
ضعف در امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری
رکود تورمی
بیاطمینانی
ناهماهنگی و بیثباتی سیاستی
ضعف در مدیریت واردات
شرایط نامطلوب درآمد  -هزینه خانوار
ناکارآمدی نظام مالیاتی
ناکارآمدی نظام بیمهای و تأمین اجتماعی
رانتجویی و ساختار دولت رانتی
مفاسد مالی و اقتصادی
رقابتپذیری اندک تولید
بهرهوری نامطلوب عوامل تولید
وجود شکاف سرمایه انسانی دانشگاه و نیاز صنعت
وجود شکاف دانش فنی با جهان
ناکارآمدی نهاد بازار و بخش خصوصی
ضعف اقتصاد دانشبنیان
ضعف ظرفیتسازی در بخش نفت
فضای نامناسب کسب و کار
عدم توسعه بازارهای مالی
عدم کارایی نظام بانکی
ضعف قوانین و الزامات نهادی تولید

سطح بندی آسیبها

سطح زیرین:
آسیبهای
توانمندی درونی اقتصاد ملی

سطح میانی:
آسیبهای
پایداری ذاتی اقتصاد ملی

سطح زبرین:
آسیبهای
الهامبخشی اقتصاد ملی

در سطح میانی ،چالشهای فنریّت اقتصادی ،خوداتکایی و مشارکت همچون
وابستگی اقتصاد به نفت ،وابستگی الگوی مصرف به خارج ،وابستگی تولید به خارج،
ضعف در دیپلماسی اقتصادی ،رواج اقتصاد غیررسمی و قاچاق ،ضعف در شرایط
حکمرانی خوب ،عدم اجرای صحیح هدفمندی یارانهها ،وابستگی بودجه عمومی به
نفت و ضعف نهادهای اجتماعی و مردمی ،در مجموع آسیبپذیری اقتصاد ملی را
موجب گردیده و از توان مقابله اقتصاد با شوکهای خارجی میکاهند.
در سطح زبرین ،چالشهای رشد مانند رقابتپذیری اندک تولید ،بهرهوری نامطلوب
عوامل تولید ،وجود شکاف سرمایه انسانی دانشگاه و نیاز صنعت ،وجود شکاف دانش
فنی با جهان ،ناکارآمدی نهاد بازار و بخش خصوصی ،ضعف اقتصاد دانشبنیان ،ضعف
ظرفیتسازی در بخش نفت ،فضای نامناسب کسب و کار ،عدم توسعه بازارهای مالی،
عدم کارایی نظام بانکی و ضعف قوانین و الزامات نهادی تولید در مجموع موجب
عملکرد ضعیف رشد اقتصاد ملی خواهند شد .عملکرد پایین رشد نیز بنیان اقتصاد
را سست و به دنبال خود ،آسیبهای دیگر را نیز بازتولید خواهد کرد و در مجموع،
الهامبخشی اقتصاد ملی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
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محتوای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
تحلیل
ِ
مقام معظم رهبری در تاریخ  29بهمن  1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را
ابالغ فرمودند .در این ابالغ ،فائق آمدن بر همه مشکالت ،به شکست و عقبنشینی
وادار کردن دشمن ،حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت
و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیستساله و تحقق اقتصاد
متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پويا و پيشرو در شرایط
پرمخاطره جهانی و عینیت بخشیدن به الگویی الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم
را به عنوان هدف اقتصاد مقاومتی متذکر شدهاند .روشن است که تحقق این اهداف،
تنها در شرایطی ممکن است که ساخت درونی نظام از استحکام شایسته برخوردار
باشد؛ از اینرو ارزیابی این سیاستها از این منظر حائز اهمیت است .سؤال این است
که این سیاستها چگونه به نیازهای سهگانه توانمندسازی ،پایدارسازی و الهامبخشی
پاسخ میدهند .برای پاسخ به این سؤال با تحلیل محتوایِ این سیاستهای ابالغی
آنها را محوربندی و نتیجهگیری خواهیم کرد.
ابتدا با تحلیل محتوای مقدمه ابالغیه هدف ،منابع و ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی،
مشخصه الگوی اقتصاد مقاومتی ،نتایج ،ویژگی سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي،
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الزامات و شیوه اجرا ،آثار و رویکردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی مشخص شده و
در جدول  3نشان داده شده است .سپس متن ابالغیه ،تحلیل محتوا شده و اهداف
موضوعی و اهداف کالن این سیاستها مشخص شده است .نتایج این تحلیل ،در
جدول  4آورده شده است .مطابق نتایج حاصل ،اهداف کالن عدالت اقتصادی،
سالمت اقتصادی ،امنیت اقتصادی ،اقتصاد مردمپایه ،خوداتکایی استراتژیک ،فنریّت
اقتصادی ،تولید دانشبنیان ،نفوذ اقتصادی و رشد پویا و باثبات محتوای سیاستهای
ابالغی را شکل میدهند و مدلول آنها هستند .بیشترین بار این سیاستها بر محور
کالن فنریّت اقتصادی است که البته از این منظر که عنوان این سیاستها به اقتصاد
مقاومتی متعلق است ،چنین نتیجهای دور از انتظار هم نیست.
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جدول  -3نتایج تحلیل محتوای مقدمه ابالغیه

مؤلفه اساسی
منابع و ظرفیتهای
اقتصاد مقاومتی
مشخصه الگوی اقتصاد
مقاومتی

نتایج

ویژگی سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي

الزامات و شیوه اجرا

آثار
هدف

رویکردهای حاکم بر
اقتصاد مقاومتی

	-بومی
	-برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی
	-فائق آمدن بر همه مشكالت اقتصادي
	-به شكست و عقبنشيني واداشتن دشمن در جنگ اقتصادي
تمامعيار در برابر اين ملت
	-حفظ دستاوردها
	-تداوم پيشرفت
	-تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند چشمانداز
	-محقق ساختن اقتصاد متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان،
درونزا و برونگرا ،پويا و پيشرو
	-عینیت بخشیدن به الگویی الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم
زیرمؤلفهها
	-ادامه و تكميل سياستهاي گذشته ،بهویژه سياستهاي كلي اصل
 44قانون اساسي
	-راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اهداف عالي
	-اقدام بیدرنگ قواي كشور به اجرا
	-داشتن زمانبندي مشخص
	-تهيه قوانين و مقررات الزم
	-تدوين نقشه راه براي عرصههاي مختلف
	-ایجاد زمينه و فرصت مناسب براي نقشآفريني مردم و همه
فعاالن اقتصادي
	 -جهاد مقدس
	-تحقق حماسه اقتصادی در برابر چشم جهانیان
	-تأمين رشد پويا
	-بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي
	-دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله
	-جهادي
	-انعطافپذير
	-فرصتساز
	-مولد
	-درونزا
	-پيشرو
	-برونگرا

مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران  /الهمراد سیف

مؤلفه اساسی

زیرمؤلفهها
	-ذخایر و منابع غنی و متنوع
	-زیرساختهای گسترده
	-نیروی انسانی متعهد و کارآمد و عزم راسخ
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اهداف کالن

عدالت اقتصادی

	-تأمین اجتماعی
	-محروميتزدايي
	-عدالت توزیعی
	-بیمه فراگیر
	-عدالت مالياتي
	-عدالت عمراني
	-تأمين نيازهاي اساسي
	-توزيع عادالنه خدمات عمومي
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سالمت اقتصادی

	-رانتزدایی
	-مقابله با قاچاق
	-نبود مفاسد اقتصادی
	-مقابله با احتکار
	-نظارت بر بازار
	-اختالسزدایی
	-رشوهزدایی
	-شفافيت قوانين و مقررات

امنیت اقتصادی
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اهداف موضوعی

	-امنیت درآمدی
	-امنیت شغلی و اشتغال پايدار
	-امنیت سرمایهگذاری داخلي
	-امنيت سرمايهگذاري خارجي
	-ثبات سیاستی كالن اقتصادي
	-ثبات ارزی
	-ثبات مقررات اقتصادی
	-ثبات بازارهاي مالي و بورس
	-واپایش تورم و ركود تورمي

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بند  -5سهمبري عادالنه عوامل در زنجير ه
توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در
ايجاد ارزش ،بهويژه با افزايش سهم سرمايه
انساني از طريق ارتقای آموزش ،مهارت،
خالقيت ،كارآفريني و تجربه
بند  -19شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن
و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي
فسادزا در حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و...
بند -23شفاف و روانسازي نظام توزيع
و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي
نظارت بر بازار
بند  -24افزايش پوشش استاندارد براي همه
محصوالت داخلي و ترويج آن

بند  -9اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي
كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد
ملي ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي
در تقويت بخش واقعي

ادامه جدول  -4نتایج تحلیل محتوای مفاد سیاستهای ابالغی

اهداف کالن

اهداف موضوعی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مردم پايه
خوداتکایی استراتژیک

	-تولید صیانتی کشاورزی
	-ظرفیتسازی راهبردی
	-خودکفایی استراتژیک
	-امنیت غذایی
	-کاهش وابستگی به نفت
	-کاهش وابستگی تولید به
خارج
	-قطع وابستگی مصرف به
خارج
	-خودکفایی در تولیدات
دارویی

بند  -7تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير
راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد
اوليه و كاال)

بند -6افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهاي
اساسي(بهويژه در اقالم وارداتي) و اولويت دادن به
توليد محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع
در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش
وابستگي به كشورهاي محدود و خاص

مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران  /الهمراد سیف

بند -1تأمين شرايط و فعالسازي همه امكانات
و منابع مالي و سرمايههاي انساني و علمي كشور
به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن
	-مشاركت اقتصادي
مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با
	-توسعه تعاونيها
	-توانمندسازي نيروي كار تسهيل و تشويق همكاريهاي جمعي و تأكيد بر
	-حمايت از بنگاههاي كوچك ارتقای درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط
	-توسعه روستايي
	-آمايش اقتصادي نيروي كار
	-کاهش تصدیگری دولت
بند -20تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده،
	-خصوصیسازی مردمی
توليد ثروت ،بهرهوري ،كارآفريني ،سرمايهگذاري و
اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص
داراي خدمات برجسته در اين زمينه
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اهداف کالن

اهداف موضوعی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بند  -8مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي
سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج
مصرف كاالهاي داخلي همراه با برنامهريزي براي
ارتقای كيفيت و رقابتپذيري در توليد
بند  -12افزايش قدرت مقاومت و كاهش
آسيبپذيري اقتصاد كشور ،از طريق:
 توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاريو مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان ،بهويژه

	-اصالح الگوي مصرف
	-ذخیرهسازی استراتژیک
	-انعطاف سیاستی
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فنریّت اقتصادی
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	-تحرک تجاری
	-تنوع تولیدی

همسايگان
 استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت ازهدفهاي اقتصادي
 استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي ومنطقهاي

	-تنوع تجاری

بند  -13مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از

	-کاهش تمرکز تجاری

صادرات نفت و گاز از طريق:

	-دیپلماسی اقتصادی

 -انتخاب مشتريان راهبردي

	-تسهيل تجاري

 ايجاد تنوع در روشهاي فروش مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش افزايش صادرات گاز افزايش صادرات برق افزايش صادرات پتروشيمي افزايش صادرات فرآوردههاي نفتيبند  -14افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور
به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و
تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و
گاز ،بهويژه در ميادين مشترك

اهداف کالن

اهداف موضوعی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بند  -16صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با
تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي
اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور

 -ذخیرهسازی استراتژیک -چابکسازی دولت -انعطاف سیاستی -حمایت هوشمند -بودجهریزی شناورفنریّت اقتصادی

 -تنوع تولیدی -تنوع تجاری -کاهش تمرکز تجاری -دیپلماسی اقتصادی -تسهيل تجاري -فرهنگسازي مقاومتاقتصادي

بند  -17اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش
سهم درآمدهاي مالياتي
بند  -18افزايش ساالن ه سهم صندوق توسعه ملي
از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع
وابستگي بودجه به نفت
بند  -22دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگسازي و بسيج پوياي
همه امكانات كشور ،اقدامات زيررا معمول دارد:
 شناسايي و بهكارگيري ظرفيتهاي علمي ،فني واقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب
 رصد برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيهطرحهاي واكنش هوشمند ،فعال ،سريع و بهنگام در
برابر مخاطرات و اختاللهاي داخلي و خارجي
بند  -21تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي
آن ،بهويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي
و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي

مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران  /الهمراد سیف

- -تحرک تجاری

و هزينههاي زائد
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اهداف کلی

تولید دانشبنیان
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نفوذ اقتصادی
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اهداف کالن

اهداف موضوعی
	-دولت الكترونيك
	-خدمات تحقیق و توسعه
	-توسعه ICT
	-ابداع و نوآوری فنی
	-زنجیره ابداع
	-تبدیل علم به فناوری
	-نظام ملی نوآوری
	 -ایجاد محصوالت جدید
	-اشاعه فناوری جدید
	-توسعه سرمایه انسانی
	-تحقیق و توسعه
	-مالکیت معنوی
	-تجاریسازی نوآوری
	-بهبود تولیدات

اهداف موضوعی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 -2پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،پيادهسازي و
اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي
نظام ملي نوآوري به منظور ارتقای جايگاه
جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به
رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 -10حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات
كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با
خالص ارزآوري مثبت ،از طريق:
 تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم	-توسعه صادرات
 گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت	-ایجاد بازارهای جدید
و زيرساختهاي موردنياز
	-خلق مزیت صادراتی
 تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات	-پایداری در بازار صادراتی
 برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي	-صادرات خدمات دانشبنیان
صادراتي ،شكلدهي بازارهاي جديد و
	-گسترش سهم در بازارهای
تنوعبخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها،
هدف صادراتی
بهويژه با كشورهاي منطقه
	-تنوع در پیوندهای تجاری
 استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتري براي	-توسعه خوشههای صادراتی
تسهيل مبادالت در صورت نياز
 ايجاد ثبات رويه و مقررات در موردصادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران
در بازارهاي هدف

اهداف کالن

اهداف موضوعی

رشد پویا و باثبات

	-خلق مزیت
	-رشد بهرهوری عوامل
	-رشد صادرات
غیرنفتی
	-اصالح الگوی مصرف
	-اصالح الگوی تولید
	-کاهش شدت انرژی
	-کاهش سهم نفت

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

نتیجهگیری
امروزه «اقتصاد» از مؤلفههای مهم امنیت ملی کشورها و نظامهای سیاسی است
و راهبردهای اقتصادی در تحکیم قدرت ملی کشورها اثرگذاری قابلتوجهی دارد.
«اقتصاد مقاومتی» به نظام اقتصادی با خصوصیت ویژه مقاومتی بودن اطالق میشود.
کارویژه این نظام اقتصادی آن است که در شرایط وجود چالش بتواند اهداف اساسی
خود را محقق سازد« .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران»
ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب ،بهعنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه
سیاستگذاری اقتصادی برای پیادهسازی ،نیازمند نقشه راه در عرصههای مختلف
است .سؤال محوری مقاله این بود که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده
مشتمل بر چه اهداف موضوعی و کالن بوده و ارتباط این اهداف در قالب یک نقشه
راه علمی چگونه است؟ از اینرو در مقاله حاضر ،این سیاستها مورد کنکاش و
بررسی قرار گرفت و نقشه علمی منطبق بر این سیاستها استخراج شد.
آنچنانکه از اسناد باالدستی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران  /الهمراد سیف

بند  -3محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با
ِ
تقويت
تقويت عوامل توليد ،توانمندسازي نيروي كار،
رقابتپذيري اقتصاد ،ايجاد بستر رقابت بين مناطق و
استانها و بهكارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در
جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور
بند  -4استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانهها
در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش
شدت انرژي و ارتقای شاخصهاي عدالت اجتماعي
بند  -15افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره
ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد كاالهاي داراي
بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي)
و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمي و
فراوردههاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع
بند  -11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته ،گسترش و
تسهيل توليد ،صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي
ضروري و منابع مالي از خارج
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برمیآید ،نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با نظامهای اقتصادیِ متعارف در
دیگر کشورها که اغلب ارزشها و اصول حاکم بر «نظام اقتصاد آزاد» را پذیرفتهاند،
تفاوت ماهوی و اساسی دارد .در شرایط کلی ،در یک نظام اقتصادی مانند آنچه
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعریف شده ،تحقق آرمانها هدف اساسی
اقتصاد است و از این جهت ،وجود فشار و چالش از جانب نظام سلطه ،امری قطعی
است .در این صورت ،اقتصاد در یک دو راهی راهبردی قرار خواهد گرفت که یکی
ایستادن پای آرمانها و دیگری کنار آمدن با جریان سلطه و عبور از آرمانهاست.
برای ایستادن بر سر آرمانها پیشبینی ساز و کار الزم اقتصادی برای مقابله با
فشارهای دشمن ،امر الزمی است که شرایط «مقاومت اقتصادی» را شکل میدهد
و الگوی «اقتصاد مقاومتی» را نتیجه میبخشد .اگر برای یک نظام اقتصادی ،تنها
هدف ایجاد رفاه باشد و آرمانها و ارزشهای مغایر با نظام سلطه نداشته باشد ،در
آن صورت جایی برای طرح الگوی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد .اما اقتصادی که به
دنبال تحقق آرمانهای اساسی خود است ،دو حالت ممکن است پیدا کند؛ یا اینکه
ساز و کارهای الزم را برای مقابله با چالشها پیشبینی میکند یا اینکه پیشبینی
نمیکند .در صورت پیشبینی نکردن ساز و کار اقتصادی برای مقابله ،اقتصاد عم ً
ال
درگیر شرایط «اقتصاد ریاضتی» خواهد شد.
اقتصاد ریاضتی ،سرنوشت محتوم آن نظام اقتصادی است که با وجود داشتن
آرمان ،نتوانسته باشد ساز و کار الزم را برای پاسخ به چالشها فراهم سازد .این همان
سرنوشت بدی است که باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا در شرایط اقتصاد ریاضتی،
هزینههای زیادی به مردم تحمیل میشود و ممکن است مسائل امنیتی مهمی
را نیز بر اثر پایین آمدن سطح رفاه عمومی برای کشور ایجاد کند .اساساً اقتصاد
مقاومتی ،تنها راه احتراز از دچار شدن به شرایط اقتصاد ریاضتی است؛ از اینرو
اقتصاد مقاومتی ،الگویی برای احتراز از دو سرنوشت « نامطلوب» ،یعنی وابستگی
اقتصادی و اقتصاد ریاضتی است.
در سطحشناسی گامهای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران
با الهام از آیه کریمه  29سوره فتح ،سه سطح از گامهای تحقق اقتصاد مقاومتی
قابل شناسایی است که شامل گامهای «توانمندسازی درونی»« ،پایدارسازی ذاتی»
و تقویت «الهامبخشی جهانی» است .ارتباط این سه سطح به صورت متقابل و
اجرای آنها به صورت مکمل خواهد بود .در عین حال ،هر سطح برای سطح بعدی
یک پیشنیاز است و زمینهساز تحقق آن سطح باالتر خواهد بود .در مقابل ،سطوح
1
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باالتر برای سطح پایینتر خود ظرفیت و منابع فراهم میسازد؛ لذا این سطوح به
صورت متقابل یکدیگر را تقویت میکنند و نتیجه کلی همه این راهبردها ایجاد
توانمندی ،پایداری و الهامبخشی اقتصاد ملی نظام اسالمی است.
بررسی آسیبشناسانه وضعیت موجود از منظر سطحشناسی اقتصاد مقاومتی
جمهوری اسالمی ایران نشان داد که در سطح زیرین ،چالشهای ثبات و امنیت و
سالمت اقتصادی از قبیل ضعف در امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری ،رکود تورمی،
بیاطمینانی ،ناهماهنگی و بیثباتی سیاسی و ضعف در مدیریت واردات ،فضای
فعالیت اقتصادی را مشوش و غیرقابل اتکا خواهند ساخت؛ از اینرو شرایط فعالیت
اقتصادی را به دلیل تیره کردن آینده و سلب امکان برنامهریزی از عوامل اقتصادی
با دشواری رو بهرو خواهد کرد .همچنین در این سطح ،چالشهای عدالت اقتصادی
مانند شرایط نامطلوب درآمد ،هزینه خانوار ،ناکارآمدی نظام مالیاتی ،ناکارآمدی
نظام بیمهای و تأمین اجتماعی ،رانتجویی و ساختار دولت رانتی و مفاسد مالی
و اقتصادی پایههای اعتقادی مردم را سست و در صحنه فعالیت اقتصادی نیز
شرایط فعالیت سالم اقتصادی را از طریق جذب عوامل و منافع اقتصادی در یک
رقابت نابرابر ،تنگ خواهند کرد .مجموعه این شرایط ،ساخت درونی اقتصاد ملی را
تضعیف و توانمندی درونی اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در سطح میانی ،چالشهای فنریّت اقتصادی ،خوداتکایی و مشارکت ،همچون
وابستگی اقتصاد به نفت ،وابستگی الگوی مصرف به خارج ،وابستگی تولید به خارج،
ضعف در دیپلماسی اقتصادی ،رواج اقتصاد غیررسمی و قاچاق ،ضعف در شرایط
حکمرانی خوب ،عدم اجرای صحیح هدفمندی یارانهها ،وابستگی بودجه عمومی به
نفت و ضعف نهادهای اجتماعی و مردمی ،در مجموع آسیبپذیری اقتصاد ملی را
موجب گردیده و از توان مقابله اقتصاد با شوکهای خارجی میکاهد.
در سطح زبرین ،چالشهای رشد مانند رقابتپذیری اندک تولید ،بهرهوری
نامطلوب عوامل تولید ،وجود شکاف سرمایه انسانی دانشگاه و نیاز صنعت ،وجود
شکاف دانش فنی با جهان ،ناکارآمدی نهاد بازار و بخش خصوصی ،ضعف اقتصاد
دانشبنیان ،ضعف ظرفیتسازی در بخش نفت ،فضای نامناسب کسب و کار ،عدم
توسعه بازارهای مالی ،عدم کارایی نظام بانکی و ضعف قوانین و الزامات نهادی
تولید ،در مجموع موجب عملکرد ضعیف رشد اقتصاد ملی خواهند شد .عملکرد
پایین رشد نیز بنیان اقتصاد را سست خواهد کرد و به دنبال خود ،آسیبهای دیگر
را نیز بازتولید خواهد کرد و در مجموع الهامبخشی اقتصاد ملی را با چالش مواجه
خواهد ساخت.
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ارزیابی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده در این مقاله نشان داد که
اهداف کالن عدالت اقتصادی ،سالمت اقتصادی ،امنیت اقتصادی ،اقتصاد مردمپایه،
خوداتکایی استراتژیک ،فنریّت اقتصادی ،تولید دانشبنیان ،نفوذ اقتصادی و رشد
پویا و باثبات ،محتوای سیاستهای ابالغی را شکل میدهند و مدلول آنها هستند.
بیشترین بار این سیاستها بر محور کالن فنریّت اقتصادی است که البته از این
منظر که عنوان این سیاستها به اقتصاد مقاومتی متعلق است ،چنین نتیجهای دور
از انتظار هم نیست.
آنچه در این مقاله انجام شد ،درآمدی بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی بود .این نقشه راه ،اهداف کالن و اهداف موضوعی سیاستها را
آشکار ساخت .پیشنهاد مشخص و مهم مقاله آن است که در سیاستگذاری برای
اجرای این سیاستهای کلی ،اهداف موضوعی مورد توجه قرار گیرند و سعی شود در
اجرا به صورتی متوازن عمل شود .نکته مهمتر آن است که اگرچه نمیتوان تقدم و
تأخر زمانی برای گامها در پیادهسازی مشخص کرد اما توجه به سطوح سهگانه از
اهمیت زیادی برخوردار است؛ از اینرو سیاستها به گونهای باید تدوین و اجرا شوند
که اهداف توانمندسازی ،پایدارسازی و الهامبخشی هر سه در عمل تحقق یابند ،با
این توجه که هر سطح سیاستی ،مبنایی برای سطح سیاستی باالتر بوده و از این
جهت اهمیت ویژه خواهد داشت.
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