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الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ایران
)مبتني بر دیدگاه مقام معظم رهبري(

اله مراد سیف1

تاریخ دریافت: 91/7/5                     تاریخ پذیرش نهایی:91/9/25

چکیده
است.  شده  رایج  اقتصادي  ادبیات  در  متفاوتي  و  متنوع  تعابیر  مقاومتي  اقتصاد  موضوع  در 
تعبیري که معناي اصطالحي )و نه لغوي( آن را به تعریف مقام معظم رهبري نزدیک مي کند 
الگوي مربوط را  اقتصادي پرداخته و  ادبیات فنریت  اقتصادي« است. این مقاله به  »فنریت 
سناریوهاي  نیز  و  ملي  اقتصاد  تخریب  ریسک  ادامه،  در  است.  داده  قرار  نظري  بحث  مورد 
رفتاري کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهاي چهارگانه فنریت اقتصادي 
با  ایران  اسالمي  جمهوري  مقاومتي  اقتصاد  مفهوم  مقاله  بعدي  بخش  در  است.  شده  بیان 
توجه به بیانات مقام معظم رهبري تشریح شده و مبتني بر این بیانات، الگویي براي اقتصاد 
اقتصادي  ثبات  اقتصادي،  اقتصادي، عدالت  مؤلفه هاي رشد  ایران شامل  مقاومتي جمهوري 
پایان راهبردهاي چهارگانه مقابله، خنثي سازي،  اقتصادي پیشنهاد شده است. در  و فنریت 
جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادي غرب تشریح و مصادیق 

آنها معرفي شده است. 

واژگان کلیدي
اقتصاد مقاومتي، آسیب پذیري، فنریت اقتصادي، ریسک، الگوي اقتصاد مقاومتي، راهبردهاي 

فنریت اقتصادي 

1 . دکتری اقتصاد، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(
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 مقدمه
ما مسئله  ایران  در  الگوست.  داشتن  موفق،  اقتصادي  مدیریت  اساسي  ویژگي هاي  از 
چالش  شرایط  با  برخورد  در  ویژه  به  اقتصاد،  مدیریت  براي  مشخص  الگوي  فقدان 
تحریم  مهم  چالش  با  که  حاضر  وضعیت  در  است.  درک  قابل  سادگي  به  بحران،  و 
همه جانبه غرب مواجه هستیم، با وجود همه تالش هاي غیرقابل انکار انجام شده براي 
مواجهه با اقدامات دشمنان، فقدان الگویي راهبردي براي مدیریت اقتصادي احساس 
اثرگذاري  فرصت  چالش ها  یا  کند  خارج  چالش  از  را  مسائل  از  بسیاري  تا  مي شود 
منفي بر اهداف را پیدا نکنند. آنچه به روشني در واقعیت اقتصاد ایران دیده مي شود 
بدون  تولید  و  اشتغال  بانکي،  ارزي،  مالي،  پولي،  اقتصادي  آن است که سیاست هاي 
ارتباط منسجم و تعریف شده و بعضاً به صورتي کاماًل اقتضایي و موردي، آن هم پس از 
گسترش دامنه چالش ها، به کار بسته مي شوند و از آنجا که ارتباط سیستمي مشخصي 
مجموع  در  و  مي کنند  خنثي  را  یکدیگر  موارد  بسیاري  در  نیست،  برقرار  آنها  میان 
کاماًل  و  معلوم  قبل  از  انفعالي  این سیاست هاي  اجراي  نتیجة  ندارند.  را  کارایي الزم 
متفاوت با شرایط مورد انتظاري است که با به کارگیري الگوي مشخص در مدیریت 
کالن اقتصادي، فعالیت واحدهاي اقتصادي در سطح خرد و میاني هماهنگ مي شود 
و متغیرهاي کالن اقتصادي در راستاي مقاصد مربوط تنظیم و همه پتانسیل ها براي 

اهداف نهایي پیشرفت و عدالت به کار گرفته مي شوند. 
نیز چنین  بررسي زیادي الزم نیست که متوجه شویم در دوران جنگ تحمیلي 
مشکلي وجود داشته است. وضعیت شاخص هاي اقتصادي در سال پایاني جنگ )1367( 
نشان مي دهد که این شاخص ها به بحراني ترین میزان خود در تمام سال هاي جنگ 
رسیده بود. )براي مثال، کسري بودجه دولت به رقم بي سابقه 54 درصد در تاریخ ایران 
رسیده بود.( شاید بتوان ادعا کرد که از دالیل حضرت امام)ره( براي پذیرش قطعنامه، 

وضعیت نامطلوب اقتصادي ناشي از فقدان الگوي اقتصاد مقاومتي بوده است. 
از  به »گردنه اي که  را  اوضاع کنوني  مقام معظم رهبري  اینکه  با  در حال حاضر 
آن عبور خواهیم کرد« تشبیه فرمودند، اما بر داشتن اقتصاد مقاومتي تأکید و اصرار 
دارند. این مسئله نشان مي دهد که مدیریت اقتصادي باید سنجیده عمل کند و به ویژه 
چالش تحریم را به عنوان واقعیتي جّدي که در تمام سال هاي پس از انقالب وجود 
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داشته است در برنامه ریزي اقتصادي وارد سازد. 
خوشبختانه زمینه تدوین و پیاده سازي الگوي اقتصاد مقاومتي براي کشوري مانند 
ایران با داشتن منابع فراوان، جمعیت زیاد، بازار بزرگ درون کشور و ارتباطات منطقه اي 
نسبتاً خوب فراهم است. پتانسیل ها و منابع بیکار و استفاده نشده فراوان فعلي همه 
حاکي از آن است که استفاده کامل و کارامد از منابع موجود و به کارگیري آنها در 
ظرفیت اشتغال کامل مي تواند بسیاري از مشکالت و آسیب ها را چاره کند. تحوالت 
جهاني نیز اقتضا مي کند که جمهوري اسالمي ایران به عنوان الهام بخش جهان اسالم 
الگویي موفق و مستقل از مدیریت اقتصادي را به نمایش بگذارد و وضعیت مطلوب 

اقتصادي را در اندازه شئونات و عّزت نفس مردم خود ایجاد کند. 
نکته  مهم دیگر اینکه در شرایط وجود چالش ها، چنانچه الگوي اقتصاد مقاومتي 
براي  پرتاب  سکوي  بهترین  گیرد،  شکل  داخلي  ظرفیت هاي  فعال سازي  بر  مبتني 
شرایط پس از چالش خواهد بود؛ به گونه اي که با رفع این چالش ها، ظرفیت اقتصاد به 

صورتي کامل تر آزاد و موجب شتاب پیشرفت خواهد شد. 

اقتصاد مقاومتي در ادبیات اقتصادي: فنریت اقتصادي
بریگاگلیو1 )2006( از اصطالحي به نام »فنریت اقتصادي«2 براي اشاره به توان سیاست 
ساختة یک اقتصاد براي بهبود )یا انطباق با( آثار شوک هاي برون زاي مخالف استفاده 
»اقتصاد  به  مفهوم  نزدیک ترین  شده،  آن  از  که  تعریفي  با  اصطالح  این  است.  کرده 

مقاومتي« در ادبیات رایج کشور ماست. 
بریگاگلیو بیان مي دارد که اصطالح فنریت اقتصادي به دو مفهوم به کار مي رود: 
اول، توانایي اقتصاد براي بهبود سریع از شوک هاي اقتصادي تخریب کننده خارجي؛ 

دوم، توانایي اقتصاد براي ایستادگي در برابر آثار این شوک ها. 
توان اقتصاد براي بهبود یافتن از آثار شوک هاي مخالف به شدت محدود خواهد 
شد اگر براي مثال، کسري هاي مالي مزمن وجود داشته باشد. از طرف دیگر، این توان 
ارتقا خواهد یافت اگر ابزارهاي سیاستي بتواند براي خنثي سازي آثار منفي شوک ها 

1 . Briguglio
2 . Economic Resilience
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مورد استفاده قرار گیرد؛ مانند موقعیتي که کشور از وضعیت مالي قوي برخوردار است 
و مي تواند مخارج احتیاطي یا تخفیف هاي مالیاتي را براي برخورد با آثار منفي شوک ها 

مورد استفاده قرار دهد. این نوع فنریت اقتصادي نوعي »تقابل با شوک« است. 
توانایي ایستادن در برابر شوک ها هنگامي متصور است که شوک ها خنثي یا ناچیز 
مکانیسم هایي  از  اقتصاد  که  است  ممکن  هنگامي  فنریت  نوع  این  هم چنین  باشند. 
برخوردار باشد که آثار شوک ها را کاهش دهد که با عنوان »جذب شوک« از آن نام 
براي  ابزاري  عنوان  به  مي تواند  انعطاف پذیر  بازاري  وجود  مثال،  براي  مي شود.  برده 

جذب شوک ها عمل کند )بریگاگلیو، 2011: 5(.
به طور کلي، فنریت اقتصادي ممکن است ایستا یا پویا باشد. فنریت اقتصادي ایستا 
به مفهوم توان یا ظرفیت یک سیستم براي جذب یا منعطف شدن در برابر خطر یا 
زیان است. در تعریف عمومي تر آن، که مالحظات پویا بودن شامل ثبات را نیز در خود 
دارد، فنریت اقتصادي به توان یک سیستم براي بهبود از شوکي پایدار گفته مي شود. 

هم چنین  باید میان دو نوع فنریت اقتصادي تفاوت قائل شد )رز، 2004: 8(:
1. فنریت اقتصادي ذاتي:1 توانایي در شرایط عادي، یعني توان جایگزیني نهاده هاي 
دیگر براي نهاده هایي که از طریق شوک خارجي با مشکل مواجه شده اند یا توان بازارها 
براي بازتخصیص منابع در پاسخ به عالمت هاي قیمتي. این نوع فنریت اقتصادي ذاتي 

یک اقتصاد است و سیاسِت ساخته نیست. 
2. فنریت اقتصادي انطباقي:2 توانایي در شرایط بحران ناشي از قوه ابتکار و تالش 
فوق عادي، یعني باال بردن توان جایگزیني نهاده ها در عملیات بازرگاني منفرد یا تقویت 
بازارها از طریق کامل کردن اطالعات عوامل اقتصادي عرضه کننده و تقاضاکننده براي 
پیدا کردن یکدیگر؛ این نوع فنریت اقتصادي به خودي خود وجود ندارد، بلکه کاماًل 

سیاسِت ساخته است. 

1 . Inherent
2 . Adaptive
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راهبردهاي فنریت اقتصادي
دو راهبرد فنریت اقتصادي شامل مدیریت بهبود1 و اقدامات تسکیني2 است. هر دو 
راهبرد ممکن است فنریت اقتصادي ذاتي را ارتقا دهند. تاکنون هیچ یک از آن دو بر 
دیگري ترجیح داده نشده است. اقدامات تسکیني نوعاً براي کاهش احتمال شکست 
و نیز کاهش آسیب پذیري از طریق ارتقاي مقاومت اقتصادي عمل مي کند. مدیریت 
بهبود معموالً در جهت فراهم سازي کمک هاي جانبي به بنگاه ها و خانوارهایي که از 
اول  بخش  مي کند.  عمل  بهبود  زمان  کاهش  نیز  و  شده اند  متأثر  پیش آمده  شرایط 
مدیریت بهبود )یعني اقدامات کمکي جانبي( با فنریت اقتصادي سازگاري ندارد، زیرا 
از توانایي  فنریت اقتصادي بر خوداتکایي گروه هاي اجتماعي در مفهوم گسترده تري 
پایداري تأکید دارد. با وجود این، رهیافت کاهش زمان بهبود نقشي کلیدي در توسعه 

مفهوم فنریت اقتصادي براي دربرگرفتن عناصر پویاتر دارد )همان، ص 309(. 
فنریت اقتصادي در سه سطح قابلیت پیاده سازي دارد )همان(:

1. سطح خرد شامل بنگاه ها، خانوارها و سازمان هاي منفرد؛
2. سطح میاني شامل بخش هاي اقتصادي، بازارهاي منفرد یا گروه هاي تعاوني؛

اینکه چنین  به  توجه  با  بازارهاي منفرد  و  واحدها  ترکیب  3. سطح کالن شامل 
ترکیبي به دلیل وجود کنش هاي متقابل در اقتصاد به مفهوم جمع ساده واحدها و 

بازارها نیست. 

1 . Recovery Management
2 . Mitigation
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شکل 1 ـ راهبردهاي فنریت اقتصادي )مدیریت بهبود و اقدامات تسکیني( )رز، 2004: 310(

 

 شكست احتمال كاهش

             اقدامات.  2

 دهندهتسكين 

        يريتمد. 1

  بهبود

 

 

 آثار

ي اقتصاد

 مستقيم

 ي)بنگاه(

 ارتقاي

فنريت 

 بازار

 سطح دري انطباف  فنريت

ارتقاي (  كالن و مياني

  )هاقيمت  كنترل ، اطالعات

 

                                                      ذاتي فنريت

 سيدستر  ، تعديل قيمت ها(

  )واردات به

 

        خرد اقيانطب فنريت

 كنندگانعرضهيافتي ( 

  )حفاظت ، جديد

 

جايگزيني   ( اتيذ فنريت

ي هاژي تكنولو ،ي انهاده

  )ريپذ انعطاف

 فنريت يارتقا

          رديمو

ي سازمقاوم

 ياقتصاد

 

 

 آسيب پذيري كاهش

 فنريت راهبردهاي

 ياقتصاد

 دياقتصا كل آثار
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ریسک
شوک هاي  براثر  اقتصاد  شدن  تخریب  ریسک  که  است  آن  رهیافت  این  دیگر  نگاه 
خارجي از دو عامل تأثیر مي گیرد: اول، میزان آسیب پذیري ذاتي اقتصاد کشور؛ دوم، 
دو،  این  تفاوت  اقتصادي.  فنریت  یا  خارجي  با شوک هاي  اقتصاد  روبه رو شدن  توان 

میزان ریسک کشور را تعیین خواهد کرد )بریگاگلیو و دیگران، 2008: 5(.

شکل 2 ـ ریسک تخریب اقتصاد )بریگاگلیو و دیگران، 2008: 5(

چهار سناریوي رفتاري کشورها در برابر شوك ها و فشارهاي خارجي 
در الگوي زیر با توجه به درجه آسیب پذیري اقتصادي و فنریت اقتصادي کشورها چهار 

سناریو تعریف شده است )همان(.

                             شکل 3 ـ چهار سناریو )بریگاگلیو و دیگران، 2008: 5(

 

 = ريسك

 آسيب پذيري

 )ذاتي(

 فنريت

 ) يافتهپرورش(

  تاثيرپذيري

 خارجی شوک های از اقتصاد يک
 اقتصاد خصوصيت ذاتی از ناشی 

 ریگذاسياست  به ربطی که
 باز ـ  :ندارد دولت دی يااقتصا
 تمرکز        ـ اقتصاد بودن

 واردات به تی ـ وابستگی صادرا
 راهبردی

 مقابله توان

ی برا  اقتصاد يک توانايی
ک شو کردن رد يا توان ايستادگی

سياست  براثر که جیخار های
  دولت توسط و یاقتصاد گذاری

               - :ايجاد می شود 
حکمرانی خوب- مديريت کالن 

اقتصادی خوب-کارايی بازار           
 -انسجام اجتماعی

- 
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بهترین حالت  بدترین حالت، خوداتکایي، پسر ولخرج و  این چهار سناریو شامل 
است. 

 ـ بدترین سناریو به شرایط کشورهایي اشاره دارد که آسیب پذیري ذاتي آنها باالست 
و سیاست هاي اقتصادي هم شرایط خوبي براي فنریت اقتصادي ایجاد نکرده است. 

 ـ کشورهاي با راهبرد خوداتکایي از نظر اقتصادي با آسیب پذیري ذاتي مواجه اند، 
اما با سیاست هاي مناسب اقتصاد خود را قادر ساخته اند در برابر آثار منفي شوک هاي 

برون زا مقاومت یا با آن شوک ها مقابله کنند. 
اما  دارند،  اندکي  ذاتي  آسیب پذیري  ولخرج  پسر  الگوي  داراي  کشورهاي   ـ 
منفي  آثار  لذا  و  کرده  وارد  صدمه  اقتصادي  فنریت  به  آنها  اقتصادي  سیاست هاي 

شوک ها بر آنها تحمیل شده است. 
 ـ بهترین حالت سناریویي است که کشور با آسیب پذیري ذاتي اندکي مواجه است 

و سیاست هاي اقتصادي هم به خوبي اقتصاد را ضربه گیر کرده اند. 

محورهاي چهارگانه فنریت اقتصادي
بریگاگلیو چارچوبي را براي سنجش فنریت اقتصادي پیشنهاد کرده که شامل چهار 

عامل اساسي است: 

1. ثبات اقتصاد کالن
ثبات کالن اقتصادي بدان علت به فنریت اقتصادي مربوط است که هنگام وارد شدن 
ثبات در وضعیت ضعیفي  نظر  از  اقتصاد کالن  اگر  اقتصاد  به  منفي  اقتصادي  شوک 
باشد، جاي زیادي براي مانور وجود ندارد؛ بنابراین، سیاست هاي پولي و مالي در بسیج 
منابع کارامد نخواهند بود تا اقتصاد را از آثار چنین شوک هایي حفظ کنند. به عبارت 
دیگر، سیاست هاي مناسب کالن اقتصادي براي سیاست هاي پولي و مالي این فرصت 
براي سنجش  را  بریگاگلیو سه متغیر  را فراهم مي آورند که به شوک ها پاسخ دهند. 
فنریت اقتصادي از جهت ثبات اقتصاد کالن پیشنهاد مي دهد. این سه شاخص نسبت 
کسري مالي به تولید ناخالص داخلي، مجموع نرخ هاي تورم و بیکاري و نسبت کسري 

خارجي به تولید ناخالص داخلي است. 
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2. کارایي بازارهاي خرد
کارایي بازار خرد براي هر اقتصادي در برخورد با آثار منفي شوک ها از طریق قادر کردن 
اقتصاد به بازتخصیص منابع به استفاده هاي جایگزین از اهمیت اساسي برخوردار است. 
بریگاگلیو به عنوان یک جانشین براي کارایي بازاري قسمتي از شاخص جهاني آزادي 
اقتصادي را که »تنظیم اعتبار، کار و بازرگاني« است، قرار مي دهد. این شاخص میزاني 
را مي سنجد که بازارها آزادانه، رقابتي و با کارایي میان کشورها عمل مي کنند. این 
شاخص براي این منظور معرفي شده است تا تأثیر محدودیت هاي تنظیمي و رویه هاي 
بوروکراتیک روي رقابت و عملیات بازار را اندازه گیري کند. این شاخص بر کارایي بازار 
مالي و بازار کار و نیز درجه کنترل بوروکراتیک بر کنترل تجاري متمرکز شده است. 

3. حکمراني خوب 
حکمراني خوب از جمله زمینه هاي بسیار مهم براي شکل گیري سیاست هاي مناسب 
و لذا از عناصر الینفک فنریت اقتصادي است. این عامل مسائل زیادي را تحت پوشش 
و  بین المللي  و  داخلي  امنیت  مالکیت،  حقوق  قانون گذاري،  شامل  که  مي دهد  قرار 
خوب  حکمراني  غیاب  در  مي شود.  بین الملل  تجارت  چارجوب  در  مناسب  مشارکت 
شوک هاي مخالف به راحتي مي توانند اوضاع اقتصادي و اجتماعي را مختل کنند؛ از 
از شاخص  بریگاگلیو بخشي  اقتصادي تشدید خواهد شد.  آثار آسیب پذیري  رو،  این 
آزادي اقتصادي را که بر ساختار مشروع و امنیت حقوق مالکیت تمرکز دارد به عنوان 
شاخص حکمراني خوب انتخاب کرده است. این شاخص بر استقالل قضایي، بي طرفي 
دادگاه ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوي، عدم دخالت نظامیان و جامعیت سیستم 

سیاسي و قانوني داللت دارد. 

4. توسعه اجتماعي
توسعه اجتماعي مؤلفه مهم دیگر فنریت اقتصادي است. این عامل به وضعیتي اشاره 
دارد که در آن یک جامعه به طور کامل توسعه یافته باشد، به طوري که دستگاه هاي 
اقتصادي قادر باشند بدون تأخیر ناشي از ناآرامي هاي مدني، عملکرد مؤثري از خود 
اجتماعي مرتبط کرد.  انسجام  به  را هم چنین مي توان  اجتماعي  نشان دهند. توسعه 
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رهیافت هاي  خود  که  دهند  رخ  مي توانند  شرایطي  چنین  در  اقتصادي  محاوره هاي 
جمعي را قادر مي سازند از سنجه هاي درستي در مواجهه با شوک هاي مخالف استفاده 
از شاخص هاي آموزش و بهداشت مندرج در  کنند. بریگاگلیو براي توسعه اجتماعي 

شاخص توسعه انساني )HDI( استفاده کرده است )همان، صص 6 و7(.
در شکل 4 شرایط الزم براي فنریت اقتصادي آمده است.

                                               شکل 4 ـ محورهاي اقتصاد امنیت ملي

 الگوي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ایران
ایده اقتصاد مقاومتي ابتدا از جانب رهبر معظم انقالب مطرح شد. براي داشتن درکي روشن 
از این اصطالح متناسب با شرایط اقتصاد ملي جمهوري اسالمي ایران ناگزیر از مرور ادبیات 
مربوط بر اساس فرمایشات و بیانات ایشان هستیم. از نظر رهبر، دشمن در موضوع تهدید 

اقتصادي به دنبال جدا کردن مردم از نظام اسالمي است )بیانات، 1391/5/3(:

شکل 5 ـ فرایند اثرگذاري تهدید دشمن
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با دقت در بیانات مقام معظم رهبري، مؤلفه ها و محورهاي زیر براي اقتصاد مقاومتي 
قابل استخراج است: 

1. مفهوم اقتصاد مقاومتي
 ـ حتي در شرایط فشار روند رو به رشد اقتصادي )و شکوفایي( در کشور محفوظ 

بماند.
 ـ آسیب  پذیري آن کاهش پیدا کند. 

 ـ در مقابل ترفندهاي دشمنان کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. 

2. کارویژه هاي اقتصاد مقاومتي 
معظم  مقام  بیانات  در  که  داشت  خواهد  مهمي  نتایج  مقاومتي  اقتصاد  شکل گیري 

رهبري به آنها تصریح شده است )91/5/8 و 91/7/18(:
 ـ ایجاد مقاومت اقتصادي در برابر فشار اقتصادي دشمن؛ 

 ـ تضمین رشد اقتصادي در شرایط جنگ اقتصادي دشمن؛ 
 ـ جلوگیري از بیکاري عوامل تولید و ایجاد شرایط اشتغال کامل؛

 ـ ممانعت از ایجاد اخالل در رفاه عمومي؛ 
 ـ حل مشکالت مردم؛ 

 ـ دلگرمي مردم به نظام اسالمي. 

3. شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي از نظر مقام معظم رهبري، شرایط و الزاماتي دارد )بیانات 1391/5/3 

و 91/5/8(:
 ـ استفاده از همه   ظرفیت هاي دولتي و مردمي؛

 ـ مردمي کردن اقتصاد؛
 ـ تحول در شرایط اقتصاد از طریق اجراي سیاست هاي اصل 44؛

 ـ توانمند سازي بخش خصوصي؛
 ـ کاهش وابستگي به نفت؛

 ـ جایگزیني درآمدهاي نفتي با درآمد هاي غیرنفتي؛
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 ـ بنیان گذاري کارهاي اقتصادي بر پایه    دانش و تبدیل شدن اقتصاد دانش بنیان به 
وجه غالب اقتصاد کشور؛ 

 ـ حمایت از تولید ملي؛
 ـ فعال کردن واحدهاي تولیدي کوچک و متوسط؛

با  داخلي  تولیدات  ترجیح  و  جایگزیني  با  مدیریت مصرف  و  در مصرف  تعادل   ـ 
کاالهاي خارجي؛

 ـ مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ 
 ـ مدیریت درست منابع ارزي؛

 ـ مدیریت مصرف و فرهنگ سازي براي جلوگیري از اسراف؛
 ـ استفاده  حداکثري از زمان و منابع و امکانات؛

 ـ حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیم هاي خلق الساعه و تغییر مقررات؛
 ـ صیانت از وحدت و همبستگي.

4. ظرفیت هاي موجود کشور براي اقتصاد مقاومتي
رهبر معظم انقالب ظرفیت هاي زیر را براي اقتصاد مقاومتي معرفي مي فرمایند )بیانات 

در 91/3/24 و 91/4/7(:
 ـ وجود امکانات و ثروت داخلي؛

 ـ مردم خوب؛
 ـ منابع مالي موجود؛

 ـ منابع انساني موجود و ملت جوان؛
 ـ عدم بدهکاري جهاني؛

 ـ محوریت تفکر دیني و جهت گیري دیني و اسالمي در حرکت کشور؛
 ـ وجود مسئوالن معتقد به مباني اسالم و انقالب؛

 ـ امید به توفیق الهي براي دستیابي به پیشرفت محسوس و عدالت چشم گیر در 
دهه چهارم.

بر اساس مؤلفه هایي که از بیانات مقام معظم رهبري استخراج شد، مي توان الگوي 
اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ایران را به صورت زیر پیشنهاد کرد: 
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شکل 6 ـ الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ایران

این الگو بیانگر نگرشي ویژه  به اقتصاد مقاومتي است که آن را از سایر نگرش ها 
متمایز مي کند. آنچه از اقتصاد مقاومتي به ذهن متبادر مي شود الگویي براي شرایط 
غیرعادي مانند شرایط جنگ و بحران یا تحریم اقتصادي است. اما چنین الگویي، پس 
از برطرف شدن شرایط خاص، موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ لذا الگویي موقتي 
و اقتضایي است، در حالي که الگوي حاضر هم شرایط بحران و هم شرایط عادي را 
دربرمي گیرد. در شرایط عادي، الگوي حاضر با برجسته کردن مؤلفه هاي رشد و عدالت 
ایجاد رفاه همراه  و  ایجاد شکوفایي  اقتصادي در  ثبات  برقراري شرایط  به  با توجه  و 
برجسته سازي  با  نیز  بحران  در شرایط  دنبال مي کند.  را  اساسي خود  اهداف  عدالت 

مؤلفه فنریت اقتصادي امکان تعقیب اهداف اساسي را فراهم خواهد کرد. 

1. رشد اقتصادي
مؤلفه هاي این محور به قرار زیر است: 

 ـ درون زا بودن رشد
 ـ ارتقاي میزان رشد
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 ـ متوازن بودن رشد
 ـ پایداري میزان رشد

2. عدالت اقتصادي
مؤلفه هاي این محور به قرار زیر است: 

 ـ گسترش تأمین اجتماعي 
 ـ مقابله با رانت و رانت زدایي

 ـ محرومیت زدایي
 ـ مقابله با مفاسد اقتصادي

3. ثبات اقتصادي
مؤلفه هاي این محور به قرار زیر است: 

 ـ ثبات سیاستي
 ـ انضباط مالي
 ـ کنترل تورم

 ـ کنترل بیکاري 

4. فنریت اقتصادي
راهبردهاي فنریت اقتصادي شامل موارد چهارگانه زیر است: 

 ـ راهبرد بازدارندگي
  ـ راهبرد خنثي سازي

 ـ راهبرد جذب و ترمیم
 ـ راهبرد پخش و تضعیف

کارکرد راهبردهاي چهارگانه و انواع راهبردهاي بخشي آنها را در شرایط اقتصاد 
ایران در شکل صفحه بعد مي توان مالحظه کرد: 
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شکل 7 ـ راهبردهاي پیشنهادي فنریت اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ایران

نمونه راهبردها را مي توان به صورت زیر معرفي کرد: 
1. نمونه راهبردهاي بازدارندگي )دور زدن تحریم ها( 

 ـ توسعه مبادالت پایاپاي تجاري
 ـ به کارگیري ظرفیت ایرانیان خارج
 ـ استفاده از طال براي تسویه تجاري

 ـ فعال سازي دیپلماسي اقتصادي
 ـ استفاده از ظرفیت کشورهاي بي طرف

 ـ استفاده از شرکت هاي خصوصي داخلي و خارجي
 ـ بیمه داخلي کشتي هاي نفتي

2. نمونه راهبردهاي مقابله )حمایت از تولید ملي(
 ـ خودکفایي در محصوالت راهبردي

 ـ توانمند سازي بخش خصوصي و فعال سازي ظرفیت هاي داخلي
 ـ توسعه زیرساخت ها

 ـ حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و پارک هاي فناوري
 ـ اجراي سیاست هاي اصل 44

 ـ بهبود فضاي کسب و کار
 ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملي
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3. نمونه راهبردهاي جذب و ترمیم )اصالح الگوي مصرف(
 ـ اصالح الگوي مصرف خانوار

 ـ اصالح الگوهاي مصرف انرژي
 ـ اصالح الگوهاي کشت و آبیاري

 ـ اصالح نظام بودجه ریزي عمومي 
 ـ اصالح الگوي مصرف منابع در تولید

 ـ اصالح نظام اداري و تحقق حکمراني خوب
 ـ اصالح الگوي یارانه ها در بودجه عمومي

4. نمونه راهبردهاي پخش و تضعیف )سهمیه بندي(
 ـ سهمیه بندي حامل هاي انرژي

 ـ سهمیه بندي ارز دولتي
  ـ سهمیه بندي مسافرت هاي خارجي

 ـ سهمیه بندي نهاده هاي دامي و کشاورزي
 ـ تخصیص سهمیه غذایي به دهک هاي پایین درآمدي

 ـ سهمیه بندي منابع یارانه اي نظام بانکي
 ـ سهمیه بندي منابع یارانه اي بودجه عمومي

نتیجه گیري
از جمله اشکاالت اساسي مدیریت اقتصادي کشور نداشتن الگویي براي مدیریت اقتصاد 
تحریم  مهم  مسئله  با  که  حاضر  شرایط  در  است.  بحران  و  چالش  وجود  شرایط  در 
از  بسیاري  متأسفانه  مسئوالن،  وافر  تالش  وجود  با  هستیم،  مواجه  غرب  همه جانبه 
مسائل به چالش تبدیل شده و چالش ها نیز فرصت اثرگذاري منفي بر اهداف را پیدا 
کرده اند. سیاست هاي اقتصادي نیز بدون الگویي از پیش تعیین شده به صورتي کاماًل 
اقتضایي و موردي به کار گرفته مي شوند و در مجموع کارایي الزم را ندارند. لذا فقدان 
تعابیر  مقاومتي  اقتصاد  موضوع  در  مي شود.  احساس  کاماًل  مقاومتي  اقتصاد  الگوي 
متنوع و متفاوتي در ادبیات اقتصادي رایج شده است. تعبیري که معناي اصطالحي )و 
نه لغوي( آن به اقتصاد مقاومتي نزدیک مي نماید »فنریت اقتصادي« است که به توان 
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سیاست ساخته یک اقتصاد براي بهبود )یا انطباق با( آثار شوک هاي برون زاي مخرب 
اشاره دارد. این اصطالح با تعریفي که از آن شده است نزدیک ترین مفهوم به »اقتصاد 
مقاومتي« در ادبیات رایج کشور ماست. به طور کلي، فنریت اقتصادي مي تواند ایستا یا 
پویا باشد. فنریت اقتصادي ایستا فنریتي ذاتي در شرایط عادي اقتصاد است. در مقابل 
آن، فنریت انطباقي قرار دارد که به توانایي اقتصاد ناشي از قوه ابتکار و تالش فوق 

عادي در شرایط بحران اشاره دارد. 
دو راهبرد فنریت اقتصادي شامل مدیریت بهبود و اقدامات تسکیني است که هر 
دو راهبرد مي توانند فنریت اقتصادي ذاتي را ارتقا دهند و هر یک در سه سطح خرد، 
این رهیافت آن است که ریسک  نگاه دیگر  پیاده سازي دارند.  قابلیت  میاني و کالن 
تخریب شدن اقتصاد براثر شوک هاي مخرب خارجي از دو عامل میزان آسیب پذیري 
ذاتي اقتصاد کشور و توان روبه رو شدن اقتصاد با شوک هاي خارجي یا فنریت اقتصادي 
است. بریکاگلیو چارچوبي براي سنجش فنریت اقتصادي پیشنهاد مي دهد که شامل 
چهار عامل اساسي ثبات اقتصاد کالن، کارایي بازارهاي خرد، حکمراني خوب و توسعه 

اجتماعي است. 
در جمهوري اسالمي ایران ایده اقتصاد مقاومتي ابتدا از جانب رهبر معظم انقالب 
مطرح شد. از نظر ایشان، دشمن در موضوع تهدید اقتصادي به دنبال جدا کردن مردم 
از نظام اسالمي است. با دقت در بیانات مقام معظم رهبري مؤلفه ها و محورهاي اقتصاد 
مقاومتي قابل استخراج است. از نظر ایشان، اقتصاد مقاومتي موجب مي شود در شرایط 
فشار روند رو به رشد اقتصادي )و شکوفایي( در کشور محفوظ بماند و آسیب  پذیري 
نتایج مهمي خواهد داشت که در  اقتصاد مقاومتي  آن کاهش پیدا کند. شکل گیري 
بیانات مقام معظم رهبري به آنها تصریح شده است. هم چنین اقتصاد مقاومتي شرایط 
شرایط  در  تحول  مردمي،  و  دولتي  همه   ظرفیت هاي  از  استفاده  که  دارد  الزاماتي  و 
اقتصاد از طریق اجراي سیاست هاي اصل 44، توانمند سازي بخش خصوصي و کاهش 
معظم  مقام  بیانات  از  که  مؤلفه هایي  اساس  بر  آنهاست.  جمله  از  نفت  به  وابستگي 
رهبري استخراج شد، مي توان الگوي اقتصاد مقاومتي ایران را با چهار مؤلفه اساسي 
شامل رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي، ثبات اقتصادي و فنریت اقتصادي پیشنهاد کرد. 
راهبردهاي فنریت اقتصادي شامل موارد چهارگانه راهبردهاي بازدارندگي، راهبردهاي 
خنثي سازي، راهبردهاي جذب و ترمیم و راهبردهاي پخش و تضعیف است. در این 
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مقاله نمونه هایي براي هر یک از انواع راهبردها ارائه شد. نکته مهم این است که در 
اقتصاد ایران مجموعه اي از همه راهبردهاي چهارگانه  باید هم زمان و متناسب با موارد 

مختلف به کار گرفته شود. 
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