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اقتصاد مقاومتي در جمهوری اسالمي ایران :چالشها و راهبردها
عباسعلي فرزندی اردکاني ،1میثم یوسفي ،2مجید عنانپور خیرآبادی
 .1استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی(ره)
 .2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
 .3کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع(

3

تاریخ دریافت ،2333/22/22 :تاریخ پذیرش2331/23/22 :

چكیده
ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسیی توسی ههریر
انقالب ،هاهررد حرکت صحیح اقتصاد کشوه ده دهۀ پیشرفت و عدالت ها ترسیم میکند .ایشان هید از
ابالغ این سیاستها ها تأمین هشد پویا و بهرود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهدا سند
چشم انداز بیستساله معرفی کردهاند و هویکردی جهادی ،انعطا پذیر ،فرصتساز ،مولد ،دهونزا ،پیشرو
و برونگرا ها ده این سیاست ها مدنظر داهند .این مقاله ،ضمن توجه به ایین سیاسیتهیا ،مههیو  ،ابعیاد،
ویژگیها ،چالش ها و هاهرردهای اقتصیاد مقیاومتی ها واکیاوی مییکنید .بیراین اسیاس ،برخیی موانی و
چالشهای تحقق اقتصاد مقاومتی ها برهسی میکند که عراهتاند از :کسری بودجیۀ میممن ،ناکاهآمیدی
نظا مالیاتی ،پولی و بانکی ،ضعفهای زیرساختی و گمرک ،فقدان الگوهای مصر بهینه ،حمایتنکردن
از حقوق مصر کنندگان ،فساد مالی و اقتصادی و پیشگیرینکردن از آن ،واهدات بیهویه و بوهوکراسیی
اداهی .موضوع دیگری که ده این مقاله برهسی میشود ،هاهرردهای مهم ده هشد اقتصاد مقیاومتی اسیت
که عراهت اند از :بودجه بندی مناسب ،نظا مالیاتی کاهآمد ،هدفمندی یاهانهها ،کاهآمیدی سیاسیتهیای
پولی و مالی ،مدیریت واهدات و توسعۀ صادهات ،تثریت نرخ اهز ،اشتغالزایی ،ثریات قیمیتهیا و اصیال
ساختاه دولتی ،مدیریت مصر  ،قناعت و ترجیح مصر کاالی داخلی بر کاالی خاهجی.

کلیدواژگان
اقتصاد مقاومتی ،چالشها ،هاهرردها ،سیاستهای کلی ،سند چشمانداز.

* نویسندة مسئول

Email: Abbasali_farzandi@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به شرای پیش هوی کشوه و شدتیافتن تحریمهیای اقتصیادی ده سیالهیای گذشیته،
مقا معظم ههرری ،با نگاه دقیق و ظریف خود ده پیا های نوهوزی سیالهیای اخییر 1،بیه ایین
عوامل توجه وافری داشتهاند .اقتصاد مقاومتی نیم تعریری است کیه ایشیان بیرای اولیین بیاه ده
دیداه کاهآفرینان ده سال  1831مطر فرمودند2.
ده دو دهییۀ گذشییته ،ده حییوزههییایی ماننیید بهداشییت و سییالمت ،بهرییود تغذیییه ،توسییعۀ
خدمات شهری ،بهرود زندگی معیشیتی میرد  ،توسیعۀ آمیوزش عیالی ،هشید فراگییری علیم و
اهتقییای جایگییاه جهییانی کشییوه ده کسییب علییم ،شییکلگیییری قابلیییتهییای صیینعتی و
پیمانکاهی ،مشاهکت گستردۀ مرد ده انتخابات و حضوه دولت ده مناطق محرو  ،پیشرفتهیای
دهخوه توجهی داشتهایم؛ اما ده کناه همۀ این پیشرفتها ،هوندها و عالئم گونیاگونی وجیود داهد
که ضروهت پرداختن بیه موضیوع اقتصیاد مقیاومتی ها نشیان مییدهید .برخیی از ایین هونیدها
عراهتاند از:
 .1هوند افمایندۀ همینههای آشکاه و پنهان دولت؛  .2ناتوانی ده اخیذ مالییات بیر دهآمید؛ .8
وابستگی بودجۀ دولتی به دهآمدهای نهتیی سسینده اقتصیاد اییران ؛  .4هونید افماینیدۀ واهدات
متکی به دالههای نهتی ده اغلب زمینهها اعم از سرمایهای ،مصرفی و واسطهای؛  .5وجود شکا
بین دانشگاه و صنعت؛  .6هوند مهاجرت نخرگان به دلیل فقدان زمینۀ کسبوکاه دانشبنیان ده
کشوه؛  .7ناتوانی نهادهای میانجی ده تردیل نیازهای جامعه به کسبوکاههیای دانیشبنییان؛ .3
نرود توازن بین همینهها و دهآمدهای شهرداهیها و ناتوانی ده اخذ عیواه؛؛  .1افیمایش مییمان
اتال انرژی و ضایعات مواد غذایی بهویژه نان و آب؛ .11تخریب مناب زیستمحیطی و افیمایش
چشمگیر آالیندهها؛  .11توه متأثر از هشد نقدینگی سرگردان ده جامعیه؛  .12هقابیتناپیذیری
برندهای ملی؛  .18عقبماندگی پروژههای نهتی و گازی و نرود پیمانکاهان توانمنید داخلیی؛ .14
هوند افمایندۀ انتظاهات اقتصادی و اجتماعی مرد از دولت بدون پیذیرش همینیه؛  .15نیرخ کیم
بهرهوهی نیروی کاه و کیهیت نسرتاً کم محصوالت داخلی سمرکیم الگیوی اسیالمی ایرانیی پیشیرفت:1811 ،
. 83
اقتصاد مقاومتی مههومی است که ده پی مقاو سیازی ،بحیرانزداییی و تیرمیم سیاختاهها و
نهادهای فرسوده و ناکاهآمد موجود اقتصادی مطر میشود که قطعاً باوه و مشاهکت همگانی و
 .1پیا های نوهوزی سال های اخیر ههرر حکیم انقالب اسالمی از نوآوهی و شکوفایی ،اصال الگوی مصر  ،همت و
کاه مضاعف ،جهاد اقتصادی ،تولید ملی ،حمایت از کاه و سرمایۀ ایرانی ،حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادی و ده
نهایت ،اقتصاد و فرهنگ با عم ملی و مدیریت جهادی ،نشان از نگاه دقیق و ظریف ایشان به مسائل اقتصادی
پیش هوی کشوه داهد که از سال  1837تا  1818مطر شده است.
 .2دیداه مقا معظم ههرری با کاهآفرینان ده 16شهریوه.1831

اقتصاد مقاومتی ده جمهوری اسالمی ایران36 ... :

اعمال مدیریتهای عقالیی و مدبرانه ،پیششرط چنین موضوعی است .ده این نوشیتاه ،اقتصیاد
مقاومتی ها از ابعاد مختلف برهسی و چالشها و هاهرردهای آن ها بیان میکنیم.

مباني نظری اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتی ،الگوی علمی متناسب با نیازهای کشیوه ،متکیی بیه امکانیات کشیوه سدهونزا ،
متعامل با اقتصادهای جهانی سبرونگرا  ،اقتصادی مردمی سمرد بنیاد  ،اقتصادی بیر پاییۀ دانیش
سدانشبنیان  ،مرتنی بر تولید ثروت و افمایش ثروت ملی سعدالتمحوه و همیشه بیاهوه اسیت1.
اقتصاد مقاومتی داهای انواعی همچون اقتصاد موازی ،اقتصاد ترمیمی ،اقتصیاد دفیاعی و اقتصیاد
الگییو اسییت .محوههییای اساسییی و مهییم اقتصییاد مقییاومتی نیییم شییامل حمایییت از تولییید ملییی،
8
سیاستهای اصل  44قانون اساسی 2،توجه به نخرگان و استهاده از فناوهی نوین میشود.

اهداف اقتصاد مقاومتي
ده ادامه ،به برخی ویژگیهای اقتصاد مقاومتی اشاهه میشود .1 :بر مناب انسانی و مالی و میادی
داخلی جامعه تکیه کرده است؛  .2به مقاو سازی و محکمسازی پایههای اقتصیاد کشیوه کمیک
میکند؛  .8با عناصری از خالقیت ،باوه و اعتماد ،همۀ نیازهای خود ها تولید و تأمین میکند؛ .4
مستقل و خودکها به هاه هشد و شکوفایی خود ادامه میدهد؛  .5این امکان ها به جامعۀ اسیالمی
میدهد که همۀ معضالت ها حل کند؛  .6فشاههای سلطهگران و مستکرران ها تحمل مییکنید و
آنها ها پس میزند.
هد اساسی اقتصاد مقاومتی ،کاهش وابستگیها ،تأکید بر ممیتهای تولید داخیل و تیالش
برای خوداتکایی است .ده این قسمت ،اهدا اقتصاد مقاومتی ها مطر میکنیم:
 .1اثرات کاهآمدی نظا اقتصادی کشوه بین نظیا هیای اقتصیادی دنییا؛  .2اقتصیاد قیوی و
پایداه؛  .8استقالل سیاسی؛  .4اقتداه بین المللی و بقای کشوه؛ .5مرجعیت بینالمللی؛  .6تحقیق
و اعتالی عمت اسالمی؛  .7عدالت اجتماعی سترابزاده جهرمی و همکاهان 81-46 :1812 ،؛  .3برونهفیت از
چرخۀ معیوب خا فروشی و ایجاد چرخههای اهزشافما ده اقتصاد؛  .1تردیل دانیایی بیه داهاییی؛
 .11ایجاد چرخۀ تردیل سرمایههای مشهود و نامشهود؛  .11تردیل وابسیتگیهیای تهدییدزا بیه
 .1بیانات مقا معظم ههرری ده حر مطهر هضوی ،نوهوز .1818
 .2فوالدگر ،حمیدهضا« ،ترلوه اقتصیاد مقیاومتی ده دل تحقیق اصیل  44نههتیه اسیت» ،خررگیذاهی خانیۀ ملیت،
18مرداد.www.icana.ir: 11
 .8مصیییراحی مقییید  ،غالمرضیییا« ،محوههیییای اساسیییی اقتصیییاد مقیییاومتی» ،خررگیییذاهی فیییاهس ،شیییماهه:
1 ،18111511111481مرداد.11
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مرادالت متقاهن و وابستگیهای دوسیویۀ ممییتآفیرین؛  .12ایجیاد هیمپیونیدی و ممییتهیای
مرییادالتی پایییداه بییا کشییوههایی کییه زیییر نهییوش مسییتقیم دشییمن نیسییتند؛  .18تییوانافمایییی
محرومییییان و اقشییییاه نییییاتوان از طریییییق کاهآمدسییییازی نظییییا تییییأمین اجتمییییاعی و
حداکثرسییازی مشییاهکت مراکییم خیریییۀ مردمییی؛  .14افییمایش ظرفیییت مالیییاتی کشییوه
و قطیی وابسییتگی بودجییۀ عمییومی دولییت بییه نهییت؛  .15هییمتکییاملی صیینای هاهرییردی
و اقتصادیسازی برنامههای توسعۀ فناوهی سمرکم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. 156-157 :1811 ،

زمینهها و بایدها و نبایدهای تحقق اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتی به جامعۀ اسالمی کمک میکند تا ضمن تأمین مهمترین مؤلهیۀ جامعیه ،یعنیی
آسایش و اقتصاد ،اجازه ندهد دشمن از این ضعف جامعه استهاده و با تیرهای زهرآگینِ تحریم و
فشاه ،جامعه ها فلج کند .ده این میان ،باید به بسترها و زمینههای تحقیق و باییدها و نراییدهای
آن توجه کرد.

الف) بسترها و زمینهها
بسترها و زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی عراهتانید از .1 :فرمانیدهی متمرکیم؛  .2دییدهبیانی
اقتصادی و آماههای دقیق؛ .8سرک زندگی جهادی؛  .4اصال نظیا آموزشیی؛  .5اصیال نظیا
ترلیغاتی؛  .6واکنش سری نظا اقتصیادی بیه حمیالت دشیمن؛  .7تحقیق اقتصیاد مردمیی؛ .3
حمایت از فعاالن اقتصادی؛  .1تحرک دستگاه دیپلماسی؛.11گهتمان سازی1.

ب) بایدها ونبایدها
بایییدها و نرایییدهای اقتصییاد مقییاومتی عرییاهتانیید از .1 :ضییروهت تشییکیل نهادهییای مرییاهزه بییا
اشرافیگری؛  .2ساده زیستی ،نتراشیدن همینه و کمخرج بودن مدیران؛  .8مشاهکت مردمیی؛ .4
نهادینهکردن حمایت از تولید ملی و استهاده از همۀ ظرفیتهای کشوه؛  .5عقالنییت اقتصیادی؛
 .6نگاه مولد به دهون ،خوداتکایی و خودکهایی2.

 .1پیغامی ،عادل س« ، 1811ده نکته دهباهۀ تحقق اقتصاد مقاومتی»:
farsi.khamenei.ir/others-note?id=20559

 .2سلیمانی ،محمد س« ، 1812شش ضروهت اجرای اقتصاد مقاومتی»:
rasekhoon.net/article/show/695348

اقتصاد مقاومتی ده جمهوری اسالمی ایران38 ... :

دیدگاههای اقتصاد مقاومتي
برای مههو اقتصاد مقاومتی میتوان دو دیدگاه چالشمحوه و شاکلهمحوه ها مطر کرد.
 .1دیدگاه چالش محوهسواکنشی  :این دیدگاه ،اقتصاد مقیاومتی ها ابیماهی بیرای واکینش ده
برابر چالشهای اهز ،نقدینگی ،فروش نهت و ...مطر میکند.
 .2دیییدگاه شییاکلهمحییوه :ده هویکییرد شییاکلهمحییوه ،نیروهییای مییما پیشییرفت کییه باییید
ده برابییر آنهییا مقاومییت کییرد ،تنهییا اقییدامات دشییمنان و عوامییل بیرونییی نیسییت؛ بلکییه شییامل
اقدامات و نیروهای داخلی نیم میشود سمرکم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. 181-182 :1811 ،

اصول اقتصاد مقاومتي انقالب اسالمي
اقتصییییاد مقییییاومتی ،چشییییمانییییدازی کییییالن ده جریییییان اقتصییییاد ایییییران اسییییالمی
اسییت و شییامل اقییدامی بلندمییدت ده هاسییتای اییین چشییمانییداز میییشییود .ده اییین میییان،
بایییید توجیییه میییرد و مسی ی والن بیییه اصیییول حیییاکم بیییر اقتصیییاد مقیییاومتی باشییید و ده
هاستای تحقق آن تالش کنند .این اصول عراهتاند از:
 .1مهییاه سییوداگری و فسییاد بییهعنییوان گییا اول تحقییق اقتصییاد پایییداه؛  .2مردمیییسییازی
اقتصییاد و اهتقییای مقاومییت اقتصییادی ده برابییر تحییریمهییا؛  .8خالصییی از وابسییتگی بییه
دهآمیید نهییت بییهعنییوان مصییداق خوداتکییایی؛  .4اولویییتبنییدی شییرکای تجییاهی ایییران؛
1
 .5فرهنگسازیِ اولویتِ تولید بر واهدات و خرید کاالی داخل.

مؤلفههای اقتصاد مقاومتي در بیانات رهبری انقالب
تعریر اقتصاد مقاومتی ها مقا معظم ههرری اولین باه ده سیال 1831مطیر کردنید؛ بنیابراین،
بیان مؤلهههای موهدنظر ایشان دهموهد این مقولیه ،الز و ضیروهی اسیت .بیا توجیه بیه بیانیات
ایشان ،مؤلهههای اقتصاد مقاومتی شامل مواهد زیر است:
2
 .1تهسیر معنای کیاهآفرینی ده شیرای اقتصیاد مقیاومتی؛  .2حرکیت بیر اسیاس برنامیه،
کوتاهترشدن زمان اجرای برنامه ،پرهیم از تصمیمهای خلقالسیاعه و تغیییر مقیرهات؛  .8اجیرای
طر هایی ده جهت کیاهش اسیرا و وابسیتگی بیه کشیوههای خیاهجی ماننید هدفمنیدکردن
یاهانهها؛  .4تأکید بیشتر بر مدیریت مصیر و پرهییم از اسیرا و تریذیر؛  .5اسیتهادۀ بیشیتر از
تولید داخلی؛  .6کاهش وابستگی به نهت؛  .7مردمیکردن اقتصاد ده هاستای سیاستهای کلی
 .1نریمانی ،میثم« ،پنج اصل اقتصاد مقاومتی» ،پایگاه خرری و تحلیلی ندا آنالین6 ،مرداد:11
www.nedaonlin.ir

 .2بیانات ده دیداه جمعی از کاهآفرینان سراسر کشوه16 ،شهریوه.31
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اصل چهلوچهاه قانون اساسی؛  .3پرهیم از دیید کوتیاهمیدت و نگیرش زودگیذه بیه شیعاههای
سالیانه مانند اصال الگوی مصر و جهاد اقتصادی؛  .1توجه به شرکتهیای دانیشبنییان؛ .11
1
اهتراط با دنیای خاهج از کشوه و هشد و شکوفایی ده زمان تحریم.
ایشان ده اواخر سال  ،1812سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ها بر اسیاس بنید ییک اصیل
 111قانون اساسی ابالغ فرمودند .معظم له ،هد از ابالغ این سیاستها ها تیأمین هشید پوییا و
بهرود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهدا سند چشمانیداز بیسیتسیاله معرفیی
2
کردند.

مؤلفههای برقراری اقتصاد مقاومتي
برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ده دو بعد کوتاهمدت و بلندمدت برنامیههییمی کیرد .بنیابراین،
برای تحقق آن باید به مؤلهههای کوتاهمدت و بلندمدت توجه کرد.

الف) مؤلفههای بلندمدت
مؤلهههای بلندمدت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل مواهد زیر است:
 .1استهاده از تمامی ظرفیت های اقتصادی خصوصی و دولتی موجود برای مراهزه با شوکها
مانند افمایش توان انعطا پذیری اقتصاد ده بهرهگیری از منیاب ؛  .2پرهییم از مصیر بییهوییه
به خصوص ده بخشهای دولتی و شرهدولتی و بهجای آن تمرکم بیر پیسانیداز بیشیتر سکیاهش
همینهها ؛  .8متنوع سازی مناب دهآمدی اقتصاد؛  .4پیشگیری از واهدشدن شوک به اقتصیاد بیه
دو صوهت استهاده از سرمایۀ اجتماعی کشوه برای جلوگیری از پیوستن سایر کشوهها بیه جمی
تحریمکنندگان با استهاده از ضعفهای کشوههای تحریمکننده و جایگمینی سیرمایۀ انسیانی بیا
فیمیکی؛  .5گسترش نظا اهتراطی کشوه ساعم از زیرساختهیای حمیلونقیل ،خطیوط تلهین و
اینترنت بهمنظوه کاهش همینۀ تجاهت برای بخش خصوصیی؛  .6پرهییم از وابسیتگی بیه چنید
کشوه معدود ده حوزۀ تجاهت و متنوعسازی ده شرکای تجاهی کشوه.

ب) مؤلفههای کوتاهمدت
مؤلهههای کوتاهمدت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل مواهد زیر است:
 .1استهاده از پتانسیل همبستگی مرد ؛  .2کنترل مصر و تالش ده هاستای تغییر الگوی
 .8بیانات ده دیداه دانشجویان17 ،مرداد.11
 .4مقا معظم ههرری ،متن ابالغیۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به هؤسای قوای سهگانه و هئیس مجم
تشخیص مصلحت21 ،بهمن1812.
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مصر به الگوی مصر بهینه؛  .8استهاده از تولید داخلی؛  .4اجرای سیاستهای مردمیکیردن
اقتصاد ده هاستای سیاستهای اصل چهلوچهیاه قیانون اساسیی؛  .5تیأمین نیازهیای اساسیی
دولت؛  .6تریین چاهچوب های ضروهی مطالعاتی برای اهائۀ هاهرردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی
ستاهی و همکاهان. 1811 ،

شاخصهای اقتصاد مقاومتي
همان گونه که گهته شد ،الگوی اقتصاد مقیاومتی بیه معنیی هوشهیای صیحیح تصیمیمگییری
اقتصادی ده شرای تحریم ،فشاه و کمرود مناب ده جامعه است ،به گونهای که سرب شیکوفایی
اقتصادی گردد .شک وفایی اقتصادی ده صوهتی محقق خواهد شد کیه بیه شیاخصهیای اقتصیاد
مقاومتی دست یابیم .برخی از این شاخصها عراهتاند از:
 .1نرخ کم بیکاهی و بیکاهی پنهیان سایجیاد اشیتغال پاییداه سسیدشیکری 1831 ،؛  .2بهیرهوهی
خوب از نیروی کاه؛  .8دوقطریکردن جامعه؛  .4سرمایۀ اجتماعی مناسب؛  .5تنیوع دهآمیدهای
صادهاتی کشوه سافمایش صیادهات غیرنهتیی ؛  .6کیاهش واهدات کیاال؛  .7نیرخ هشید اقتصیادی
مناسب ستاهی و همکاهان 1811 ،؛  .3پیشرفت ده کسب ثروت؛  .1پیشرفت ده فناوهیهای تولید؛ .11
کاهش نامتقاهنبودن اطالعات؛  .11استراتژی بلندمدت و هقابتی؛ .11 1تحرک ،پوییایی و بهریود
شاخصهای کالن همراه بیا عیدالت اجتمیاعی؛  .12افیمایش توانیایی مقاومیت ده برابیر عوامیل
تهدیدزا؛  .18تکیه بر ظرفیتهای داخلی؛  .14داشتن هویکرد جهادی ،همت جهادی و میدیریت
جهادی؛  .15مرد محوهی؛  .16امنیت اقال هاهرردی و اساسی؛  .17کاهش وابستگی بیه نهیت؛
 .13اصال الگوی مصر  ،صرفهجویی و پرهیم از همینهکَردهای زائد؛  .11فسادستیمی و امنییت
اقتصادی؛  .21دانشمحوهی و اقتصاد دانشبنیان نیروهای انسانی؛  .21افیمایش تولیید ناخیالص
داخلی؛  .22هشد سرمایهگذاهی؛  .28هشد اهزش افموده؛  .24کاهش نرخ تیوه ؛  .25ثریات نیرخ
اهز؛  .26افمایش جذب سرمایه گذاهی خیاهجی؛  .27توزیی عادالنیۀ دهآمید؛  .23بهریود فضیای
کسبوکاه.

موانع و چالشهای تحقق اقتصاد مقاومتي
موان و چالش های مختلهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مطر است .اولین و مهمتیرین چیالش
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی ده کشوه ،نرود دهک دهست ازسوی مس والن است ،نرود دهک
 .1اسالمی بیدگلی ،سعید و مایلی ،محمدهضا س« ، 1811شاخصهای اقتصاد مقاومتی ده بازاه سرمایه»:
arman-ati.com/?lng=fa&cid=CMSContent&gid=659&content=5339
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دهست از مههو اقتصاد مقاومتی باعث گردیده دستگاههای مختلف سیاسیتگیذاهی ده کشیوه،
مانند مجلس ،دولت و مجم تشخیص مصلحت نظا  ،اقدا مؤثری ها ده این هابطه انجا ندهند.
ده این قسمت ،به برخی از چالشها و موان تحقق اقتصاد مقاومتی اشاهه مینماییم.

 .1کسری بودجۀ مزمن و پایدار
بودجه ،برنامۀ مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی دهآمدها و سیایر
مناب تأمین اعتراه و برآوهد همینهها برای انجا عملیاتی است کیه سیرب نییل سیاسیتهیا بیه
هد های قانونی میشود سابراهیمینژاد و فرجوند . 24 :1836 ،این مقوله ،اصولی داهد کیه عریاهتانید از:
 .1اصل ساالنهبودن بودجیه سابولحسینی 1834 ،؛  .2اصیل تعیادل بودجیه سصیرا  57 :1854 ،؛  .8اصیل
وحدت بودجه سانصاهی 1834 ،؛  .4اصل کاملیت یا جامعیت بودجیه سقیدیری اصیل 48 :1866 ،؛  .5اصیل
شاملیت یا تهصیل بودجه؛  .6اصل تخصیص و عد تخصییص بودجیه سوطنیی 86 :1877 ،؛  .7اصیل
انعطا پذیری سابوالحسنی 1834 ،؛  .3اصل تحدیدیبودن همینهها سابراهیمینیژاد و فیرجونید 26 :1836 ،؛ .1
اصل تخمینیبودن دهآمدها سفرجونید 22 :1838 ،؛  .11اصل تنظیم بودجه بیر مرنیای عملییات؛ .11
اصل تقد دهآمد بر مخاهج؛  .12اصل تهکیک همینههای مستمر از غیرمستمر سبابایی. 42 :1873 ،
مقولۀ کسری بودجه که ده اثر بودجههیمی نامناسب بهوجود میآید؛ هنگامی هخ میدهد که
دولت یا هر نهاد دیگری ،بیش از دهآمد خود پول خرج کنید .ضیعف ده کنتیرل و سیاماندهیی
صحیح همینهها و دهآمدهای دولت ،سرب ایجاد کسری بودجه میشیود .بیرای محاسیرۀ مییمان
کسری بودجه ده اقتصاد ایران ،اختال بین دهآمدها و پرداختهای دولت اندازهگیری میشیود.
دهآمد حاصل از صادهات نهت و گاز ،مالیاتها ،فیروش اهز ،انحصیاهها و مالکییت دولیت ،فیروش
کاالها و خدمات ،بهرۀ دهیافتی بابت وا های پرداختی دولت به خاهج و ،...جمء دهآمدهای دولیت
محسوب میشود1.

 .2ناکارآمدی نظام مالیاتي
واژۀ مالیات که از مال گرفته شده ،از نظر فرهنگشناسان ده معانى زییر بیهکیاه مییهود :اجیر و
پاداش ،زکات مال ،سرپرستى و چراندن گلههاى گوسهند ،جریمهاى کیه حکومیت بیه مناسیرت
اهتکاب جرائم ویژه از مرتکران مىگیرد ،بیاج ،خیراج و بیاالخره ،میالى کیه دولیتهیا سیاالنه از
شهروندان خود مىگیرند 2 .اما ده اصطال اقتصاددانان جدید ،مالییات ایین گونیه تعرییف شیده
است :مالیات ،مقداه پول یا مالى است که شهروندان یک کشوه ،طرق قانون به دولت خود
1. fa.wikipedia.org/wiki/

 .2فرهنگ معین.
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مىپردازند تا برای اداهۀ اموه کشوه ،تأمین کاالها و خدمات عمومى و ضروهى ،تضمین امنییت و
دفاع همگانى و عمران و آبادانى از آن بهرهبرداهى شود سمنتظر. 246 :1876 ،
مالیات داهای انواع مستقیم سمالیات بر داهایی و مالیات بر دهآمد و غیرمستقیم سمالیات بیر
واهدات و مالیات بر مصر و فروش است سمنصوه ،بیتا .
مالیاتستانی ده ایران نوپا نیست و از وصول مالیات به طریق نظا شرهسیسیتمی ده اییران،
حدود یک قرن میگذهد؛ اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظا مالیاتگیری ده اییران ،حتیی
شریه کشوههای تقریراً ده حیال تیوسعه است .ده هر صوهت ،باید پایرندی به اصول و هوشهای
نوین بشری ده اجرای سیاستهای توسعه ،سرلوحۀ کاه مس والن قراه گییرد تیا بیه هید هیای
موهدنظر ده وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند .ناکاهآمدی سیستم مالییاتی اییران از چهیاه
بیعد قوانین و مقرهات ،فرایندهای مالیاتی ،مؤدیان و مناب انسیانی اسیت کیه بایید هاهکاههیایی
1
برایررونهفت از این مشکالت ،چاههاندیشی شود.

 .3کارآمدنبودن نظام پولي و بانكي
ناکاهایی سیستم پولی  -بانکی کشوه بیر کسیی پوشییده نیسیت؛ بیه نحیوی کیه قطعی ًا یکیی از
محوههای کلیدی هر طر اصال اقتصادی ده کشوه ،اصال سیستم پولی – بیانکی آن خواهید
بود؛ چراکه این نظا کشوه ،نقش کلیدی ده ثرات و کاهایی محی اقتصادی ،حهظ ثرات عمومی
قیمت ها ،پشتیرانی اموه تولیدی و تسهیل هشد و توسعۀ اقتصیادی کشیوه داهد؛ بیهطیوهی کیه
کاهایی و ثرات نظا پولی  -بانکی ،مقو و پشتیران کاهایی بخش واقعی اقتصاد اسیت .بیرخیال
آن ،بیثراتی و عد کاهایی نظا پولی – بانکی ،سرب بروز بی ثراتی و ناکیاهایی ده بخیش واقعیی
اقتصاد میگردد.
وظیهۀ اساسی نظا پولی  -بانکی ،تجهییم منیاب میالی و تخصییص بهینیۀ آن ده سیسیتم
اقتصادی برای پشتیرانی و تسهیل اموه مصرفی و تولیدی و گسیترش هفیاه و توسیعۀ اقتصیادی
است .بهنظر میهسد مشکالت اساسی نظا پولی  -بانکی کشوه ،ده خاهج از ساختاه داخلی نظا
بانکی و مربوط به ساختاه اهتراط بین دولت و نظا پولی  -بانکی نههته است که باید ده اولوییت
قراه گیرد و اقدامات اصالحی بر آن تمرکم یابد .دولت ،بهخصوص ده سالهای اخیر ،نظا پیولی
کشوه ها بهعنوان ماشین خلق نقدینگی برای هف نیازهای پیولی – میالی خیود و شیرکۀ بیانکی
کشوه ها شرکۀ توزی پول ده اقتصاد ،طرق خواست خود ،میشناسد.
دولت سه اهر فشاه بر سیستم پولی -بانکی تنظیم کیرده کیه ده نتیجیۀ آن ،نظیا پیولی-
بانکی کشوه ده محاق قراه میگیرد و کاهایی آن مخدوش میشود .این اهر های فشاه عراهتاند
 .1بهمن طهماسری ،اصال و افمایش ظرفیت نظا مالیاتی کشوه ،هوزنامۀ دنیای اقتصاد25 ،شهریوه.1811
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از :تسل سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی ،تعیین دستوهی نرخ سود بانکی توس دولت و
تعیین تسهیالت تکلیهی مانند اعطای تسهیالت به طر های زودبازده .بنابراین ،هفی اهیر هیای
فشاه دولت بر نظا پولی -بانکی کشوه و اصال ساختاه هابطۀ دولت و این نظا  ،اولویت مرنیایی
و اساسی ده اصال ساختاه نظا پولی – بانکی کشوه داهد و هر طر اصالحی که این مهم ها به
حاشیه بررد و از اولویت اصلی خاهج کند ،عمالً تأثیر مهمی بر بهرود کاهایی نظا پیولی -بیانکی
کشوه نخواهد داشت و مصداق باهز آب ده هاون کوبیدن خواهد بود1.

 .4ضعفهای زیرساختي و گمرک
گمرک عراهت است از سازمان دولتی که مس ول اجرای قوانین گمرکی ،اخیذ حقیوق و عیواه؛
وهودی سواهدات و خروجی سصادهات و مس ول اجرای سایر قوانین و مقرهات مربوط به واهدات،
ترانمیت و صادهات کاالها است .دهواق  ،حقوق گمرکی گونهای از مالیات غیرمستقیم است2.
گمرک بهطوه قانونی ،نقش تطریق واهدات و صادهات ها با مقیرهات واهدات و صیادهات داهد.
بنابراین ،نقش آن ده وهود یا صدوه کاال سرب میشود که:
 .1واهدکنندگان یا صادهکنندگان ،المامات قانونی ده وهود و صدوه کاال ها هعایت کنند.
 .2محدودیتها و ممنوعیتهای وض شده مراعات شود.
 .8معافیتها و تخهیفهای توصیهشده به موجب قانون ،ده صوهت تطریق مشخصیات کیاال،
به واهدکننده یا صادهکننده داده شود.
8
 .4حقوق و عواهضی که وض شده است ،بهطوه صحیح وصول شود.
اصلیترین چالشهای مربوط به اموه گمرکی ها میتوان ده هئوسی شامل تشریهات گمرکی،
قوانین و مقرهات ،زیرساختها ،ساختاه سازمانی ،آموزش و اطالعهسیانی و نظیاهت بیر عملکیرد
سازمان گمرک تقسیمبندی کرد.

 .5فقدان الگوهای مصرف بهینه
تعیین الگوهای تولید و توزی  ،مهم و اساسی اسیت؛ ولیی مسی لۀ الگیوی مصیر مهیمتیرین و
اساسیترین بخش سهگانه است؛ زیرا با وجود بهترین الگوها و مناسبترین شیوههیا ده تولیید و
توزی  ،شیوۀ مصر و فرهنگ آن میتواند به تما زحماتی که برای تصحیح و اصال دو بخش
انجا گرفته ،آسیب برساند و کاه ها بیسامان و بینتیجیه سیازد .ازایینهو ،همگیان بیر اصیال و
1. zamanzadeh.blogfa.com/post-8.aspx

 .2پوهتال گمرک جمهوهی اسالمی ایران.
3. wco.persianblog.ir/post/

اقتصاد مقاومتی ده جمهوری اسالمی ایران89 ... :

تصحیح الگوهای مصر و ایجاد فرهنگی مناسب تأکید میوهزند تا زمینیه بیرای بهیرهگییری و
بهرهمندی دهست امکانات و فرصتها فراهم آید و مجموعهای متراکم از آن ،فرصت اجرای طر
و برنامههای بلندپروازانه ها تحقق بخشد و شکوفایی تمدنی ها پدید آوهد .دستیابی به این مهیم،
تنها زمانی شدنی است که مجموعهای از شرای مناسب فراهم آید .ازجملۀ این شیرای  ،تغیییر
1
اساسی ده بینشها و نگرشهای مصر است.

 .6حمایتنكردن از حقوق مصرفکنندگان
حقوق مصر کننده و لیمو حماییت از آن ،یکیی از مراحیث مشیترک علیو حقیوق و اقتصیاد
اسییت .اگییر از مصییر کننییدگان ده برابییر تولیدکننییدگان حمایییت جییامعی بییهعمییل نیاییید،
ده معییر؛ خطییر قییراه میییگیرنیید؛ چراکییه ده حییال حاضییر ،کاالهییای پیچیییدهای واهد بییازاه
شده انید کیه اسیتهاده از آنهیا ییا احتییاج بیه تخصیص خیاص داهد ییا اینکیه مسیتلم هعاییت
دستوهات و هاهنماییهایی است کیه عرضیهکننیده بایید ده اختییاه مصیر کننیده قیراه دهید.
از طر دیگر ،بسیاهی از کاالهایی کیه ده داخیل و خیاهج تهییه و بیه بیازاه عرضیه مییشیوند،
از نظر ایمنی و کیهی استانداهد نیستند و نیهتنهیا موجیب خسیاهت میالی مییشیوند ،بلکیه ده
پاههای میواهد ،خسیاهت جیانی نییم بیرای مصیر کننیدگان بیهبیاه مییآوهنید؛ حتیی کاالهیای
استانداهد نیم ممکن است بهطوه شاتی خطرناک باشند یا آثاه جانری خطرناکی ها بهدنرال داشته
باشند .بنابراین ،حمایت از مصر کنندگان ،منوط به هعایت حقوق آنهیا اسیت سصیالحی-74 :1811 ،
. 61
عالوه بر این ،بند دو مادۀ سه قانون حمایت از حقوق مصر کنندگان مقره داشته است کیه
عرضهکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلیفانید اطالعیات الز شیامل نیوع ،کیهییت،
کمیت ،آگاهیهای مقد بر مصر  ،تاهیخ تولید و انقضای مصر ها ده اختیاه مصیر کننیدگان
قراه دهند .ضمانت اجرای تخلف از این مقرهه ،به مادۀ نوزده همین قانون سپرده شیده اسیت تیا
عرضهکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگانی که به تخلهات موضوع مواد سه الی هشیت ایین
قانون مریادهت کننید  ،ده صیوهت وهود خسیاهات ناشیی از مصیر همیان کیاال و خیدمات بیه
مصر کنندگان ،عالوه بر جرران خساهت واهده ،به جمای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسیاهت
واهده محکو شوند.
باید توجه داشت که منظوه قانونگذاه از قید «آگاهیهای مقد بر مصر » عراهت اسیت از:
طرز استهادۀ صحیح کاال و نتایج ناشی از استعمال آن ،استعمال نابهجای کاال و تمامی اطالعاتی

1. www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,10730.
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که عرفاً برای استهاده از کاال و بهکاهگیری خدمات و نتایج آن و هشداههای مربوط بیه خطیرات
احتمالی ناشی از استهاده کاال است .ده هابطه با ترلیغات خال واق نیم مادۀ ههیت ایین قیانون
مقره داشته است که ترلیغات خال واق و اهائۀ اطالعات نادهست که موجب فرییب ییا اشیتراه
مصر کننده گردد ،ممنوع است سصالحی. 61-74 :1811 ،

 .7فساد مالي و پیشگیرینكردن از فساد مالي
به هر نوع تصر غیرقانونی ده اموال دولتی ،سیوءاسیتهاده از موقعییت و اسیتهادۀ غیرقیانونی از
اختیاهات و قدهت برای استهاده از امکانات مالی ،فساد مالی اطالق میشیود .فسیاد میالی داهای
مصادیقی است؛ مانند اختالس ،هشوه ،اخاشی و هانتهای اقتصادی ،برداشیت و دخیل و تصیر
غیرقانونی ده وجوه و اموال ،استهاده از امتیازها ،بهرهبرداهیهای مالی و. ...
هیشهها و انگیمههای فساد مالی عراهتانید از :ضیعف باوههیای میذهری و اعتقیادات دینیی،
ناهسایی و ناکاهآمدی نظا نظاهت و اهزیابی ،ناهسایی ده نظاهت عمومی ،اشیکاالت سیاختاهی ده
پیکییرۀ دولییت ،نامناسییببییودن امنیییت شییغلی ،سیاسییتزدگییی نظییا و اخییتال مس ی والن و
شخصیتهای سیاسیاجتماعی ،وضعیت خاص کشوه ده سالهای جنگ و سیالهیای بازسیازی،
فراموشی ادبیات انقالب ،مطروعات و جنرش دانشجویی ضعیف سویتو. 1873 ،
آثاه و پیامدهای فساد مالی شامل مواهد زیر است .1 :تخصیص مناب بهصیوهت غیرکیاها؛ .2
توزی نابرابر دهآمد و افمایش نابرابری سههرر 111 :1831 ،؛  .8تولیید غیرکیاها و ازبیینهفیتن انگییمه
سدادگر و معصومینیا 36 :1811 ،؛  .4توجیه کمتیر بیه خیدمات عمیومی سمیایوهو 143 ،1873 ،؛  .5تحمییل
همینههای زیاد بر جامعه و ازبینهفتن مرد ساالهی؛  .6گسترش فقر؛  .7کاهش دهآمید مالییاتی
دولت؛  .3تغییر فرهنگ اقتصادی سههرر 121 :1831 ،؛  .1انجا نیدادن وظیایف بیهصیوهت صیحیح و
کاهش انگیمۀ سرمایهگذاهی مرد سدادگر و معصومینیا 33 :1811 ،؛  .11تأثیر منهی بر هشید اقتصیادی
سههرر . 121 :1831 ،این عواه؛ مخرب ،لمو مراهزهای فراگیر ده سطح ملی ها صدچندان میکند.
گهتنی اسیت ده مریاهزه بیا مهاسید میالی بایید بیر هوشهیای پیشیگیری تأکیید شیود؛ نیه
دهمان و پس از توجیه بیه مسیائل پیشیگیریکننیده ،بایید سیراغ دهمیان و هوشهیای اجراییی
ده امییر مرییاهزه هفییت .اصییلیتییرین موضییوع ده امییر پیشییگیری ،احیییای معنویییات ،اخالقی یات،
اهزشهای دینی و اشاعۀ فرهنگ مریاهزه بیا فسیاد میالی اسیت .سیپس بایید بیهدنریال تقوییت
عوامل بیرونی باشیم .وجود قیوانین صیریح و عیاهی از ابهیا  ،تقوییت نهادهیای نظیاهتی ،ایجیاد
نهادی مستقل ده امر مراهزه با مهاسد میالی ،شیها سیازی ،مقیرهاتزداییی و خصوصییسیازی
سالم ،تقویت بیشتر انضراط میالی و ...از میواهدیانید کیه بایید ده کنیاه تقوییت عوامیل دهونیی
مدنظر باشند .ده پایان ،باید اشعیان کنییم کیه عملییات مریاهزه بیا فسیاد میالی و مصیادیق آن،
کاه گروهی است و هاهرردهای ویژۀ مراهزه بیا آن فقی ده صیوهتی بیا کامییابی همیراه خواهید
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بود که به شکل جام  ،قاعدهمند و سازمانیافته اجرا شوند و مشاهکت همۀ نهادهیا ها بیه همیراه
داشته باشد.

 .8فساد اقتصادی
اسییتقراه عییدالت ،یکییی از اهکییان و عناصییر مهییم اقتصییاد مقییاومتی اسییت و فسییاد اقتصییادی از
چالش ها و موان مهم تحقق عدالت محسیوب مییشیود .فسیاد اقتصیادی داهای شیاخصهیایی
است؛ همچون بیثراتی پول ملیی ،ناکیاهایی ده بهیرهبیرداهی از منیاب ملیی ،اختصیاصنییافتن
مناب عمومی و ثروتهای طریعی به تولید سرمایهها و کاالهای موهدنیاز جامعه ،تناسبنداشیتن
عواید و سهم بری عوامل با میمان اهزش افمودۀ حقیقی ،تنظیمنرودن ساختاه مناسیب اقتصیادی
برای اجراییشدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی و مثلث شو ِ احتکاه ،کنم و سهتهبازی .گهتنیی
است باید برنامههیمی دقیق و مدونی برای مراهزه و هیشهکنی این فسیاد انجیا داده و عملییاتی
شود.

 .9واردات بيرویه
واهدات باید طرق قواعد و مقرهات مشخصی انجا گیرد؛ برای مثال ،به علت کمرود آن محصول،
به علت نرود یا نیاز به آن محصول یا برای صادهات .به عراهتی ،زمانی که محصولی واهد میشیود
که مشابه آنها بهوفوه ده داخل کشوه تولید میشود و برای این واهدات هیچ منطقیی بیه غییر از
اهزانی وجود نداهد ،سؤالبرانگیم است و پیامدهای سنگینی ازجمله وهشکسیتگی تولیدکننیدگان
داخلی و بیکاهی کاهگران ها به همراه داهد .از مواهدی که ده واهدات بییهوییه دخییل بیودهانید،
کاهش تعرفهها به بهانۀ کنترل قیمتها و اعمال فشاه بیرای ثریات قیمیتهیا از طرییق واهدات،
بدون توجه به ساختاه و همینۀ تولید است که نهتنها ده بلندمیدت بیه کیاهایی اقتصیادی منجیر
نشدهاند ،بلکه موجب تخصیص منیاب سینگین بیرای واهدات و هکیود و کسیادی تولیید داخلیی
شدهاند1.

 .11بوروکراسي اداری
بروکراسییی ،نظییا اداهی بییا سییازمان بییمه و گسییترده اسییت کییه بییا عییدۀ کثیییری اهبییاب
هجییوع سییروکاه داهد .برخییی ویژگیییهییایی اییین نظییا عرییاهتانیید از :حاکمیییت قییوانین و
1. www.agricampaign.com/inner.php?section=essays&id=58
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مقیرهات مکتییوب بیر هفتاههییا و عمکردهیا ،تقسیییم کیاه بییر مرنیای تخصییصگراییی وظیهییهای،
سلسه مراتب اختیاهات بهطوه هوشن ،اصل شایستگی فنی افراد ،اسیتخدا و بیهکیاهگیری افیراد
برای طول دوهان خدمت و جدابودن زندگی خصوصی از زندگی اداهی سوبر. 238-231 :1874 ،
ده سطح سازمانی ،از بوهوکراسی به دلیل کاهایی استقرال شده است ،اما ده جامعیه نقیایص
بوهوکراسی از کاهایی آن وضو بیشتری داهد .بهطوه کلی ،میتوان مشیکالت بوهوکراسیی ها بیه
شر زیر بیان کرد سقلیپوه: 11 :1833 ،
ی ده بوهوکراسی افراد مانند چرخدندههای ماشین ده نظر گرفتیه مییشیوند و بیر بهیرهوهی
عینی آنها تأکید میشود .این امر به مادیشدن تما جنرههای زندگی میانجامد.
ی ده بوهوکراسی هعایت مقرهات مهم است ،نه پاسخ به خواستههای انسانی.
ی ده مواهدی هفتاههای بهظاهر عقالیی با زیردستان که بر اساس مقرهات صوهت مییگییرد،
نهتنها عقالیی نیست ،بلکه بیهحمانه و غیرانسانی است.
ی جیو هسیمی و مقرهاتیی و تأکیید بیر انضیراط و احتییاط ده سیازمان ،نیوآوهی ،خالقییت،
کاهآفرینی ،آزادی و خودشکوفایی ها ده نطهه خهه میکند.
ی بوهوکراسی مسائل و مشکالت پیشبینینشده و غیرمنتظره ها بهحساب نمییآوهد و آینیده
ها خطی فر؛ میکند.
ی بوهوکراسی برای محیی هیای ایسیتا و کیاههیای یکنواخیت طراحیی شیده اسیت و بیرای
محی های پویا و کاههای غیریکنواخت و پیشبینیناپذیر ،غیرکاها و غیرعقالیی است.
ی بوهوکراسی براساس ویژگیهای یک انسان متوس طراحی میشیود و همیه ها یکسیان ده
نظر میگیرد؛ دهحالی که افراد از نظر توانایی ،هوش ،مهاهت ،دانیش ،انیرژی و انگییمش ده ییک
سطح نیستند.
ی هو بوهوکراسی با شرکت فعال افراد سازگاه نیست.

راهبردها (راهكارهای تحقق اقتصاد مقاومتي)
شناسایی ضعفهای کشوه ده اقتصاد مقاومتی و تردیل آن به قوت ،یکی دیگر از المامات کشیوه
ده هسیدن به جایگاه واقعی خویش ده عرصۀ جهانی است کیه بیرای تحقیق آن بایید همکیاهی
نمدیکی میان دولت و مرد صوهت گیرد.

 .1نقش دولت
الف) بودجهبندی مناسب
بودجهبندی تکنیکهایی داهد؛ مانند :بودجهبندی سنتی ،بودجهبندی افمایشی و متحرک،
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بودجهبندی بر مرنای برنامه ،بودجهبندی بر مرنیای عملکیرد ،بودجیهبنیدی بیر مرنیای صیهر و
بودجهبندی بر مرنای فعالیت .بر اساس تحقیقات ،یکی از دالیل ناهسایی حسیابداهی دولتیی ده
ایران ،بهکاهنگرفتن و استهادهنکردن از سیستم بودجهبندی بر مرنای عملکرد است.
مهمترین موان استقراه این سیستم ده ایران به شر زیر است:
• قوانین و مقرهات مالی و محاسراتی با هد فراهمساختن زمینیههیای الز بیرای اسیتقراه
بودجههیمی عملیاتی ،بازنگری نشده است.
• نظا حسابداهی و گماهشگری مالی موهدنظر ،قابلیتهای الز ها برای استقراه بودجههیمی
عملیاتی نداهد.
• نظا حسابرسی موجود ،قابلیتهای الز ها برای اهزیابی مس ولیت پاسیخگیویی عملییاتی
حاکم بر نظا بودجههیمی عملیاتی نداهد.
• نظا گماهشگری عملکرد مرتنی بر شاخصهای مرتنیی بیر ویژگییهیای محیطیی اییران،
تدوین نشده است.
واقعیت این است که طراحی و اجرای نظا بودجهبندی بر مرنای عملکرد ،بسییاه مشیکل و
نیازمند طراحی و اجرای زیرساختهای مکمل دیگری است .بهعراهت دیگیر ،طراحیی و اجیرای
موفقیتآمیم نظا بودجه بندی بر مرنای عملکیرد ،مسیتلم تحیول اساسیی و بنییادی ده نظیا
حسابداهی و گماهشگری دولتی موهدعمل فعلی ازسویی و طراحی و اجرای سیسیتم حسیابداهی
بهای تما شده و سیستم اهزیابی عملکرد ،از دیگر سو است .بنابراین ،توصیه مییشیود ازآنجاکیه
ده ایران ،ده آغاز فرایند پیادهسازی نظا بودجهبندی بیر مرنیای عملکیرد هسیتیم ،ایین قرییل
سیستمها از قرل یا حداقل همزمان با تحول ده نظا بودجهنویسی طراحی شوند تا دستیابی بیه
نظا بودجهبندی عملیاتی امکانپذیر گردد سباباجانی. 1837 ،
ب) نظام مالیاتي کارآمد
افیییمایش دهآمیییدهای مالییییاتی سیییرب ثری یات مضیییاعف دهآمیییدهای کشیییوه مییییشیییود و
وابسییتگی بییه دهآمییدهای نهتییی و آسیییبپییذیری از شییرای نامسییاعد سیاسییی بییینالمللییی
کاهش مییابد .این امیر نییم سیرب تیأثیر مثریت بیر هشید اقتصیادی ،سیرمایهگیذاهی ،بهریود
الگییوی مصییر و دقییت بیشییتر دولییت ده همینییهکییرد منییاب دهآمییدی خییود میییگییردد.
بیهوجییودآوهدن چنییین وضییعیتی ،احتیییاج بییه کاهآمییدکردن نظییا مالیییاتی داهد .کاهآمییدکردن
نظییا مالیییاتی بییه عییواملی بسییتگی داهد کییه عرییاهتانیید از .1 :قییوانین و مقییرهات مالیییاتی
سکییاهایی ،سییازماندهییی ،قابلیییت دهک و انسییجا ؛  .2منییاب انسییانی؛  .8مؤدیییان مالیییاتی
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سخودتشخیصی ،اطالع هسانی و حقوق مالییاتی ؛  .4فراینیدهای مالییاتی؛ .5 1اصیال و افیمایش
2
ظرفیت نظا مالیاتی کشوه.
ده نهایت ،نکتۀ بسیاه مهمی که باید به آن توجه شود ،این است که مرد باید به مرحلیهای
از اطمینان و آهامش فکری برسند و باوه کنند مالیاتهای پرداختی آنها سیرب بهریود وضیعیت
اقتصادی کشوه و افمایش هفاه شهروندان جامعه میگردد.

ج) هدفمندی یارانهها
یاهانه یا سوبسید ،شکلی از کمک مالی است که به تجاهت یا بخشی اقتصادی پرداخت می شیود.
یاهانه اهکانی داهد؛ همچون :مشخصبودن نوع پرداخت ،لحاظکردن دوهۀ پرداخت ،مشخصبودن
نهاد پرداختکننده و مشخصبودن هد پرداخت سحسنی. 11 :1831 ،
یاهانهها با برهسی اهدا زیر تقسیم میشود .1 :هد دولت ده پرداخت یاهانیه سیاهانیههیای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و توسعه ای ؛  .2مرحلهای که کاال یا خدمت ،مشمول یاهانه میشود
سیاهانههای تولیدی ،مصیرفی ،تیوزیعی ،صیادهاتی ،واهداتیی و خیدماتی سکالنتیری و هحیمیی 1835 ،؛
 .8نحوۀ توزی ؛  .4طرقه بندی ده حسابهای مالی سیاهانۀ مستقیم و غیرمستقیم ؛  .5انعکاس ده
بودجه سیاهانۀ پنهان ،یاهانۀ حاملهای انرژی و یاهانۀ آشکاه .
از موضوعات مهم ده سیاستگذاهیهای یاهانیههیا ،هدفمنیدکردن آنهاسیت .هدفمنیدی بیه
معنی افمایش مناف برنامههای حمایتی متناسب با کاهش دهآمد است .به عالوه ،هدفمنیدی بیه
معنی افمایش مناف برنامه ،ده گرو آن است که گروههای کمدهآمد ،هرچیه بیشیتر از منیاف آن
برخوهداه باشند و ده تأمین مالی آن کمترین مشاهکت ها داشته باشند .ازسوی دیگر ،گروههیای
پردهآمد ده تأ مین مالی برنامه مشاهکت داشته و از مناف آن نیم برخوهداه نراشیند ییا کمتیرین
برخوهداهی ها داشته باشند سزوهاه. 1834 ،
هد دولت از پرداخت یاهانه ،جلوگیری از گسترش فقر و بحیرانهیای اجتمیاعی و تیالش
برای برقراهی عدالت ،حتی به بهای ازدستهفیتن بخشیی از کیاهایی اقتصیادی اسیت .ازایینهو،
بسیاهی از صاحبنظران و کاهشناسان اقتصادی ،ضمن تأکیید بیر ضیروهت اجرایییشیدن طیر
هدفمندکردن یاهانهها ،همواهه عملیاتیشدن آن ها بهترین هاه برای گسترش عدالت اجتماعی ده
کشوه عنوان کردهاند.

1. rasad.org/1390/02/28/tah-boodje/

 .2طهماسری ،بهمن« ،اصال و افمایش ظرفیت نظا مالیاتی کشوه» ،هوزنامۀ دنیای اقتصاد25 ،شهریوه.1811
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د) کارآمدی سیاستهای پولی و مالی
سیاستهای پولی و مالی از ابماههایی است که دولت و بانک مرکمی برای هف مشکالت و بهرود
وضعیت اقتصادی ده نظر گرفتهاند .این سیاستها ده دو حالت انرساطی و انقراضی قابل برهسی
است که هریک با توجه به ویژگی وضعیت اقتصادی ،کاهایی الز و منحصر به خود ها ده حاالت
مختلف ده اقتصاد جامعه خواهند داشت .سیاستهای پولی ها بانک مرکیمی از طرییق تغیییرات
پولی اجرا میکند و سیاستهای مالی ها دولت ده همینهها و مالیاتها1.
سیاستهای پولی سانقراظی و انرساطی و سیاستهای مالی سانقراظی و انرساطی  ،ابماههای
کنترلی دولت و بانک مرکمی برای سیاستگذاهی و ساماندهیی وضیعیت اقتصیادی ده حیاالت
مختلف توهمی و هکود یا بحرانهای اقتصادیاند .این ابماههیا زمیانی مییتوانید کاهآمید باشید و
تأثیرات عمیقی ده وضعیت دهآمد ملی ،اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی بگذاهد کیه ده ابتیدا
بتوانیم از طریق تحقیق ،مانند پمشیکی میاهر ،بیمیاهی و کاسیتیهیای بیهوجودآمیده ده نظیا
اقتصادی ها تشخیص دهیم و با دهنظرگرفتن سایر عوامیل و پاهامترهیای اقتصیادی ،بیه اجیرای
صحیح سیاستهای پولی و مالی برای حل و ترمیم ساختاههای اقتصادی همچون دهآمد ملیی و
سطح اشتغال ده جامعه بپردازیم سهحمانی ،بیتا. 45 :

ه) مدیریت واردات و توسعۀ صادرات
تعریف عا مدیریت واهدات این است که فرایند واهدات کیاال از اصیول میدیریت سبرنامیههییمی،
سازماندهی ،هماهنگی ،نظاهت و کنترل ترعیت کند .نگرش اساسی و مأموهیت اصلی میدیریت
2
واهدات عراهت است از :واهدات برای تولید ده جهت تأمین بهینۀ نیازهای داخلی و صادهات.
برخی اهدا مدیریت واهدات عراهت اند از :حمایت از تولید داخلی ،افمایش هشید اقتصیادی،
حهظ و گسترش فرصتهای شغلی ،حهظ فضای هقابتی ،جلوگیری از انحصاه ده اقتصاد داخلیی،
کنترل و مهاه واهدات زیرزمینیی و قاچیاق ،حماییت از حقیوق مصیر کننیدگان و بهریود تیراز
پرداختها و انراشت شخایر اهزی.
مدیریت واهدات ابماهی داهد؛ مانند .1 :محدودیتهای غیرتعرفهای شامل ممنوعییت واهدات،
سهمیهبندی واهدات و محدودیت های فنی و استانداهدهای خاص ده واهدات؛  .2محدودیتهیای
تعرفه ای شامل تعرفۀ بر اهزش و تعرفه بر واحد کاالهیای واهداتیی؛  .8تعیدیل نیرخ اهز سزمیانزاده،
. 131
نکتۀ دهخوه تأمل ده بخش مدیریت واهدات و توسعۀ صادهات ،میدیریت صیحیح ده تولیید،
صادهات و واهدات است .کشوهها باید واهدات ها بهگونهای مدیریت کنند کیه ده هاسیتای توسیعۀ
1. Macroeconomic Theory and Policy (W.H.branson 1989).
2. gamenetyahoo.blogfa.com/post-1360.aspx.
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صادهات باشد .وهود کاالهای واسطهای و کاالهای نیمهساخته ،بخشی از همیین سیاسیت اسیت.
حال با توجه به هد و مأموهیت بیانشده ده چاهچوب نگیرش «واهدات بیرای تولیید ده جهیت
صادهات» ،با استهاده از هوش  sowtو  ،spaceابتدا باید موقعیت و اسیتراتژی کشیوه ها مشیخص
کنیم .سپس ،به صوهت جام  ،سیاستهیایی ده قالیب برنامیههیای کوتیاهمیدت ،مییانمیدت و
1
بلندمدت ده امر تولید ،واهدات و صادهات مشخص کرده و آنها ها اجرا کنیم.

و) حمایت از حقوق مصرفکنندگان
حقوق مصر کننده ،اختیاهات و امتیازاتی است که مصر کننده ده قرال خرید کاال یا خیدمتی
از فروشنده دهیافت میکند تا ده صوهت بروز اشکال ،معلو شدن عییب و نقیص ،احیراز ضیره و
زیان ،نداشتن کاهایی و ثمربخشی یا ایراد خساهت ،برای جرران ضره خود از آن استهاده کند2.
با احداث کاهخانههای بمه و تولید انروه محصوالت پیچیده ،خصوصاً پیس از قطی اهتریاط
مصر کننده و تولیدکننده بهوسیلۀ عوامل فروش و نمایندگیها ،قواعد عمومی مس ولیت بیرای
جرران زیانهای ناشی از مصر محصوالت کافی نیست و نمیی تیوان بیا اسیتهاده از هوشهیای
سنتی ،تولیدکنندگان ها به تعدیل سودجویی و احتیاط ده اهائۀ محصول واداه کرد .آنیان از نظیر
سرمایه ،دانش و قدهت ،ده موضعی کیامالً برتیر از خرییداهان قیراه داهنید و معمیوالً مییتواننید
خواستۀ خود ها به مشتریانی تحمیل کنند که ده خرید و مصر کاالهای آنیان «شیرهمضیطر»
شدهاند .بنابراین ،نهضت «حمایت از حقوق مصر کنندگان» که از چندین دهۀ پیش آغاز شیده
و بسیاهی از کشوهها قوانین ویژهای ده این موهد وض و اجرا کردهاند ،از ضیروهتهیای زنیدگی
شهری و صنعتی است8 .

ز) تثبیت نرخ ارز
اهز یعنی بها ،قیمت  ،نرخ و سندهای تجاهی که اهزش آن بیه پیول کشیوههای دیگیر مشیخص
میشود .ده اصطال  ،پولهای هایج خاهجی اهز نا داهند .به نسیرت مییان پیول داخلیی و پیول
خاهجی ،نرخ اهز گهته میشود ساخوی. 448 :1831 ،
اهزهییا بییه دو دسییته تقسیییم میییشییوند :اهز قابییل معاملییه و اهز غیرقابییل معاملییه .یکییی
از ملمومیییات تحقیییق اقتصیییاد مقیییاومتی ،تثرییییت قیمیییت اهز ده بیییازاه اسیییت .نوسیییانات
بییازاه اهز ،زمینییۀ نابسییامانی ده امییر تولییید ،عرضییه و مصییر کییاال فییراهم میییسییازد و ده
1. gamenetyahoo.blogfa.com/post-1360.aspx
2. qcm-mazand.com/modules/smartsection/item.php?itemid=554
3. www.mohsenesmaeili.com/NSite/FullStory/News/?Id=116
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یک جمله ،بازاه ها دچاه اختالل میکند .توزی مناسب و بهاندازۀ اهز به بازاه ،توجه بیه صینای و
مایحتاج عمومی مرد  ،ده اولویت قراهگرفتن اخذ اهز موهدنیاز ،تعییین نیرخ مرجی مناسیب بیا
توجه به شرای بازاه و ،...بخشی از تدابیر دوهاندیشانۀ دولت ده کنترل قیمت و بازاه اهز محسوب
1
میشود.

ح) اشتغالزایی
اشتغال ده کشوه ،امنییت عمیومی ها بیهدنریال داهد و مشیکالت فرهنگیی ها مرتهی مییکنید.
بنییابراین ،ایجییاد فرصییتهییای شییغلی ازسییوی دولییت امییری ضییروهی تلقییی میییگییردد .ده
شییرای کنییونی ،افییمایش فرصییتهییای شییغلی ،یکییی از المامییات و اقییدامات مهییم مقامییات
مس ول ده دولت محسوب می شود ،چراکه ده هاستای دستیابی به اقتصاد مقیاومتی ،بیه نییروی
کاه بیشتر ده کشوه نیازمندیم .از هاهکاههای الز برای هف موان اشتغالزایی میتوان به میواهد
زیر اشاهه کرد :تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی ،ایجاد امنیت اقتصادی ،مریاهزه بیا مهاسید
اداهی ،کنترل مهاجرت از هوستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بیمه و کنتیرل
2
اقتصاد زیرزمینی.

ط) ثبات قیمتها
یکی از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه شود ،ثریات قیمیتهیا اسیت .ثریات
قیمتها سرب دستیابی به فعالیتهای اقتصادی ،اشتغالزایی و شهافیت مکانیسم قیمت خواهید
شد .هد از ثرات قیمت ،اشاهه به سطح عمیومی قیمیت ده اقتصیاد اسیت و مماییایی داهد کیه
عراهتاند از :بهرود شهافیت مکانیسم قیمیت ،کیاهش خطیر تیوه ده نیرخ بهیره ،پیشیگیری از
فعالیتهای غیرمولد ،کاهش انحرا از توه ییا کیاهش قیمیتهیا ،جلیوگیری از توزیی مجیدد
خودسرانۀ ثروت و دهآمد و کمک به ثرات مالی8.
گهتنی است که توه  ،به بیماهی اقتصادی کشوه تردیل گردیده و ایین مسی له باعیث شیده
است که صادهات کشوه ده عرصۀ بینالمللی دچاه مشکل شود و ده طر مقابل ،واهدات افمایش
پیدا کند .دلیل این هوند ،افمایش قیمت کاالها ده کشوه است .اقتصاد ده شرای توهمی بیازدهی
نداهد و به موجب آن ،تولید داخل افمایش پیدا نمیکند و بیکاهی افیمایش میییابید .ده نتیجیه،
 .2عمیمیان ،هضا« ،تثریت نرخ اهز از ملمومات اقتصاد مقاومتی» ،هوزنامۀ فرهیختگان6 ،مهر:1811
 .8آهنیها ،اصغر« ،موان اشتغالزایی»8 ،تیر:1811

www.farheekhtegan.ir
asahaniha.blogfa.com
1. www.ecb.europa.eu/mopo/intro/benefits
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افمایش نرخ بیکاهی ده جامعه و افمایش مهاسد اجتماعی ،متعاقراً همینههای اجتمیاعی ،سیاسیی
و امنیتی کشوه ها افمایش میدهد و این مس له کشوه ها از تحقق اقتصیاد مقیاومتی دوه خواهید
1
کرد.

ی) اصالح ساختار دولتی
دولت بمه ترین مجری ده سطح کالن جامعه است؛ اما این بمهگی بیهجیای نظیاهت و هیدایت
کاهها ،با دهاختیاهگرفتن مناب مادی و نیروی انسانی فراوان ده چرخۀ اقتصاد و تولیید ،بیه اداهۀ
این مناب می پردازد تا آنجا که امروزخود ها با تشکیالت عدیدهای هوبیههو کیرده اسیت .ایین ده
حالی است که ازسویی ،واگذاهکردن بسیاهی از کاههای اجراییی بیه بخیش خصوصیی از حجیم
مشغله و توه کاههای اجرایی دولت میکاهد و ازسوی دیگر ،با افمایش هضیایتمندی مشیتریان،
انتظاهات نیروهای انسانی و کیهیت خدمات ده سطح خرد و کالن ،کمک شایانی میکند.
کشوههایی که موفق به کوچکسازی بخش تشکیالتی دولتهای خود شدهاند ،از نظر اجرای
باکیهیت کاههای کالن خود ،به نتایج بسیاه اهزندهای دست یافتهاند .بهنظر میهسد نقش پرهنگ
دولت نیم ده اداهۀ کاهها باید کاهش یابد و بهجیای آن ،هونید نظیاهت بیر کاههیا و هیدایت امیوه
توسعه یابد .دولت بهعنوان هکن اجرایی و تصمیم ساز که ابماههیای الز اقتصیادی ها ده اختییاه
2
داهد ،میتواند حرکات کیهیتری ها ده تما عرصهها از خود نشان دهد.

 .2نقش مردم
تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشاهکت مردمی امکانپذیراست .مهمترین این نقشها عراهتانید
از:

الف) مدیریت مصرف
مصییر ده اصییطال اقتصییادی عرییاهت اسییت از اهزش پییولی کاالهییا و خییدماتی کییه از
سییوی افییراد خریییداهی و تهیییه میییشییود ساخییوی . 151 :1831 ،امییروزه تعییادل ده مصییر ،
حرکتی جهادی اسیت و همیۀ دسیتگاههیای دولتیی و غیردولتیی و آحیاد میرد بایید موضیوع
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 .8منصوهیان« ،برهسی و مطالعۀ اصال ساختاه تشیکیالت دولتیی و موانی خصوصییسیازی»25 ،مهیر ،33سیایت
مازندهان.
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اسییرا و ترییذیر ،مهییمتییرین اصییل ده اهائیۀ الگییوی اسییالمی مصییر اسییت .ازاییینهو ،خداونیید
ده آیۀ  67سوهۀ فرقان ،حرکیت ده میداهی بیه دوه از افیراط و تهیری ها هسییدن بیه پاییداهی
دانسته است .پس فرد یا جامعهای که ده مسیر پایداهی ده مصیر حرکیت کنید ،بیه پاییداهی
ده اقتصییاد میییهسیید و جامعییه بییه همییان مطلییوب ،یعنییی اقتصییاد سییالم ،شییکوفا و مقییاومتی
1
دست خواهد یافت.

ب) قناعت (سادهزیستی و دوری از تجمالت)
امیر مؤمنان ،علییسع  ،بهتیرین اقتصیاد ها اقتصیاد مرتنیی بیر قناعیت تعرییف مییکننید .پیس
قناعییت و اقتصییاد واقعییی بییه معنییای مصییر بییه مقییداه کهایییت اسییت کیه مهییمتییرین عامییل
ده ایجییاد آسییایش پایییداه و هاحتییی دانسییته شییده اسییت .مییرد جامعییه باییید تهکییر خییود ها
دهباهۀ مصر تغییر دهند و از مصر گرایی و هیختوپاش غیرضروهی ده همۀ مواهد خیودداهی
کنند.

ج) کسب ثروت حالل
کسب ثروت حالل باید ده جامعه نهادینه شود و ده کناه آن ،کسب ثروتهیای کیاشب از طرییق
داللی ،به امر مذمو ده میان آحاد جامعه مردل شود.

د) ترجیح مصرف کاالی داخلی بر کاالی خارجی
واضح و مررهن است که مرد حق استهاده از کاالی باکیهیت ها داهند ،ولی ترجیحاً بایید کیاالی
ساخت داخل ها مصیر کننید .ایین امیر نیازمنید تحکییم نگیاه علمیی اسیت ،بیه نحیوی کیه
دستاندهکاهان عرصۀ تولید ،دولت و دانشگاهها باید حلقۀ اهتراط صمیمی و تعامل پایداهی ها بیا
یکدیگر داشته باشند؛ زیرا صیانت از اعتراه تولید داخلی ده عرصۀ جهانی ،وظیهۀ ملی و اسالمی
2
است و مناف زودگذه نراید منهعت ملی ها به خطر بیندازند.
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بایدها و نرایدها ،دیدگاهها ،اصول ،شاخصها و مؤلهههای بلندمدت و کوتاهمدت برقراهی اقتصاد
مقاومتی برهسی شد .ده ادامه ،مؤلهههای اقتصاد مقاومتی و عناوین سیاستهای کلی آن از نظیر
مقا معظم ههرری مطر شد.
موان و چالشهای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل کسری بودجۀ میممن و پاییداه ،ناکاهآمیدی
نظا مالیاتی ،کاهآمدنرودن نظا پولی و بانکی ،ضعفهای زیرساختی و گمرک ،فقیدان الگوهیای
مصر بهینه ،حمایتنکردن از حقوق مصر کنندگان ،فساد مالی و پیشیگیرینکیردن از فسیاد
مالی ،فساد اقتصادی ،واهدات بیهویه و بوهوکراسی اداهی از دیگر مراحث مطیر شیده ده ایین
پژوهش بود.
ده نهایت ،هاهرردها و هاهکاههای تحقق اقتصاد مقاومتی ده دو حیوزۀ نقیش دولیت و میرد
برهسی شد .نقش دولت شامل بودجهبندی مناسب ،نظا مالیاتی کاهآمید ،هدفمنیدی یاهانیههیا،
کاهآمدی سیاست هیای پیولی و میالی ،میدیریت واهدات و توسیعۀ صیادهات ،حماییت از حقیوق
مصر کنندگان ،تثریت نرخ اهز ،اشتغالزایی ،ثرات قیمتها و اصال ساختاه دولتی مطر شید.
نقش مرد شامل مدیریت مصر  ،قناعیت سسیادهزیسیتی و دوهی از تجمیالت  ،کسیب ثیروت
حالل ،ترجیح مصر کاالی داخلی بر کاالی خاهجی نیم برهسی شد.
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