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چکيده
در حوزه اقتصاد مقاومتي پس از ابالغ سیاستهای كلي در بهمن ماه سال  ،1392اگرچه اقداماتي توسط
سازمانها و دستگاهها صورت گرفته است اما بايد گفت كه در حوزه سیاستگذاری ،قانونگذاری ،اجرا و
نظارت نقايصي وجود دارد كه باعث شده است مفهوم اقتصاد مقاومتي از حیث صورتبندی نظری قوام
الزم را نیابد و همچنین در بُعد اجرا ،آن طور كه بايد و شايد متبلور نشود .به طور مشخص سؤال پژوهش
اين است كه در سازمانها و دستگاههای اصلي متولي سیاستگذاری ،قانونگذاری ،اجرا و نظارت چه
نقايصي وجود دارد كه باعث ضعف در تبلور نظری و علمي اقتصاد مقاومتي شده است .يافتههای پژوهش
به اين شرح است -1:صورتبندی نظری يا به عبارت ديگر تبیین «چیستي و چرايي» اقتصاد مقاومتي
بايستهای است كه انتظار ميرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام متعاقب ابالغ سیاستها نسبت به آن
مبادرت ورزد -2 .گزينش پروژههايي بدون ارتباط نظاممند بین آنها و تا حد زيادی مشابه با اقدامات
رايج و ذاتي دستگاهها نشانگر تقلیل مفهومي اقتصاد مقاومتي از سوی ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
است؛  -3عليرغم فرصت طاليي برنامه ششم جهت درج احكام مرتبط با مقاومسازی اقتصاد ،متأسفانه
سازمان برنامه و بودجه همكاری الزم را انجام نداد و در ادامه مجلس شورای اسالمي نیز نتوانست به
صورت شايستهای مفهوم اقتصاد مقاومتي را در قانون برنامه متجلي كند؛ -4عدم نظارت بر حسن اجرای
قانون نحوه پیگیری سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي يكي ديگر از نقايص عملكرد مجلس است-5.
اگرچه قوه قضائیه نقش مهمي در مبارزه با فساد ،تأمین حقوق مالكیت و امنیت سرمايهگذاری دارد اما
بررسيهای نشان ميدهد كه اين قوه تا مدت زيادی پس از ابالغ سیاستها خود را مورد خطاب
سیاستها نميدانست -6.اخیراً (شهريور  )1396دستورالعمل اجرای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي در
قوه قضائیه توسط رياست آن قوه تصويب شده است .اين تأخیر اگر حاكي از معطل ماندن اقتصاد مقاومتي
در قوه قضائیه باشد ،يك ايراد اساسي محسوب ميشود.
واژگان كليدي :اقتصاد مقاومتي ،سیاستگذاری ،برنامه ششم توسعه ،مجلس شورای اسالمي ،ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قوه قضائیه
1

مقدمه
انقالب اسالمي حركتي برآمده از اعتقادات اسالمي و انساني بوده و بنا دارد روند بالندگي به سمت اهداف عالیه خود را با شتاب
هر چه بیشتر طي كند؛ بيشك دستیابي به آن اهداف عالیه مستلزم حركت صحیح و خردمندانه در حوزه حكمراني است .يكي
از مهمترين اجزاء حكمراني خردمندانه ،پايهريزی يك اقتصاد مستحكم و پويا است .پديدههايي نظیر تحريم مداوم علیه اقتصاد
ايران و تشديد آن در برهههای خاص در كنار ضعفهای ساختاری نظیر وابستگي بودجه كشور به درآمدهای نفتي ،ضرورت
مقاومسازی اقتصاد را بیشازپیش به ما گوشزد ميكند .مقام معظم رهبری در اوايل دهه  1390اين مطالبه را از جامعه علمي و
اجرايي كشور تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» مطرح كرده و در  29بهمن  1392سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي را ابالغ
فرمودند .بررسي عملكرد دستگاههای سیاستگذار ،قانونگذار و اجرايي پس از ابالغ سیاستها ميتواند مفید باشد و راه را برای
ادامه حركت روشنتر كند .در اين گزارش ابتدا دستاوردهای اصلي چهار نهاد اصلي كشور :مجمع تشخیص مصلحت نظام،
دولت ،مجلس شورای اسالمي و قوه قضائیه در حوزه اقتصاد مقاومتي بیانشده ،در گام دوم عملكرد اين سازمانها مورد نقد و
بررسي قرار گرفته و در نهايت پیشنهادهايي در رابطه با اقتصاد مقاومتي مطرح شده است.
 .1دستاوردها در حوزه اقتصاد مقاومتی
اجرا و پیادهسازی اقتصاد مقاومتي در كشور مستلزم همكاری وثیق سازمانهای ذيل بخش عمومي و همچنین همافزايي بخش
خصوصي و دولتي است .سياستگذاري و قاعدهگذاري در حوزه اقتصاد مقاومتي توسط سازمانها و دستگاههای ذيل بخش
عمومي صورت ميگیرد و امید است كه از طريق طراحی سازوكار ،انگیزه الزم برای مقاومسازی اقتصاد در بخش خصوصي نیز
ايجاد شود .بر اساس اين نگاه و با توجه به مسئولیت عمده نهادهای عمومي اعم از سیاستگذاران و اشخاص اجرايي ،بررسي
اقدامات دستگاههای اصلي در راستای پیادهسازی اقتصاد مقاومتي امری ضروری است .در ادامه ،اقدامات اصلي مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،دولت (بهطور خاص ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) ،مجلس شورای اسالمي و قوه قضائیه در حوزه اقتصاد
مقاومتي به اختصار بیان خواهد شد.
 .1-1مجمع تشخيص مصلحت نظام

تدوين سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي و مبنا قرار دادن آن سیاستها در جهت طراحي سیاستهای كلي برنامه ششم جزء
مهمترين اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است .همچنین تالش برای تدوين شاخصهای نظارتي اين سیاستهای
كلي و نیز برگزاری جلسات بررسي اقدامات دستگاهها و سازمانهای ذیربط در حوزه اقتصاد مقاومتي مهمترين اقدام اخیر اين
مجمع بوده است.
 .2-1ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

طراحي سند  12برنامه ملي اقتصاد مقاومتي ،طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتي ،طراحي نظام يكپارچه پیشبرد و پايش
اقتصاد مقاومتي (نیپا) ،برگزاری چندين جلسه با حضور وزراء و رؤسای سازمانهای ذيل قوه مجريه ،تشكیل ستادهای استاني،
تعیین وزراء به عنوان معینهای استاني در جهت پیشبرد هر چه بهتر پروژههای اقتصاد مقاومتي ،تصويب پروژههای اولويتدار
اقتصاد مقاومتي در سالهای  1395و  ،1396تدوين برنامه اشتغال فراگیر در سال  ،1396بستههای رونق تولید و اشتغال در
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 1396و بسته حمايت از توسعه صادرات غیرنفتي سال  1396مهمترين مصوبات و فعالیتهای اجرايي دولت و بهطور خاص
1
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده است.
 .3-1مجلس شوراي اسالمی

بررسي عملكرد مجلس شورای اسالمي در دو بخش قابل بررسي است .در حوزه تقنین مهمترين دستور كار نمايندگان مردم،
برنامه ششم توسعه بوده است .درج اهداف و مفاد سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي در احكام و بندهای برنامه ششم مهمترين
دستاورد مجلس محسوب ميشود 2.به نظر ميآيد يكي از موفقیتهای قانون برنامه ششم ،توجه به مقوله شفافیت است؛ در
مواد برنامه ششم توسعه در چندين مورد ،طراحي سامانههای شفافیتزا مورد تأكید قرار گرفته است .تهیه و تصويب «قانون
نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتي» يكي ديگر از اقدامات مجلس در باب اقتصاد مقاومتي بوده است كه متأسفانه
در عمل چندان اجرايي نشده است .همچنین در قوانین زيربنايي نظیر قانون احكام دائمي برنامههای توسعه كشور ،قانون رفع
موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالي كشور ،قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2و ...
احكام مفیدی در ارتباط با بندهای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي آمده است كه ذكر آنها در اين نوشتار میسر نیست.
در بودجه سال  1396نیز تالش شده است موضوعات محوری اقتصاد مقاومتي نظیر افزايش سهم صندوق توسعه ملي از عوايد
حاصل از فروش نفت و شفافیت حسابهای درآمدی دولتي در قانون درج شود .بخش دوم از كارويژه مجلس ،نظارت بر نحوه
اجراست .پس از اجرايي شدن برجام تا به حال هفت گزارش از سوی وزارت خارجه در مورد نحوه اجرای برجام به كمیسیون
امنیت ملي ارائه شده است؛ با توجه به ماهیت سیاسي توافق برجام و بروندادهای اقتصادی آن ،كمیسیون امنیت ملي و
سیاست خارجي مجلس شورای اسالمي در گزارشهای خود ،انطباق گشايشهای پسابرجام بر اهداف اقتصاد مقاومتي را مورد
بررسي قرار داده است؛ مواردی از قبیل ضرورت ابتناء حداكثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتي ،ضرورت
هماهنگي دستگاهها و وزارتخانهها در انعقاد قراردادهای خارجي با محوريت اقتصاد مقاومتي و تقويت تولید داخلي ،ضرورت
ايجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجي ،ضرورت تأمین مالي خارجي با تأكید اساسي بر نیازهای واقعي و همچنین با توجه
به شرايط بازپرداخت آنها و  ...در ارزيابي گزارشهای سهماهه وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام موردنظر قرار
گرفته است.
 .4-1قوه قضائيه

تشكیل ستاد مركزی اجرای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي در اواخر شهريور  1396مهمترين اقدام اين قوه ارزيابي ميشود؛
ستادی كه مسئوالن عاليرتبه قوه قضائیه در آن عضويت دارند و مقرر شده است با هدف برنامهريزی ،نظارت ،پیگیری و ايجاد
هماهنگي میان مسئولین قوه قضائیه ،جلسات ادواری توسط دبیرخانه ستاد برگزار شود .از ديگر اقدامات قوه قضائیه ميتوان به
تصويب دستورالعمل حمايت قضائي از سرمايهگذاری و تشكیل كمیتههای استاني مرتبط ،تشكیل جلسات متعدد در سطح
كشوری و استاني و اتخاذ راهكار در موضوع حمايت از كار ،سرمايه و تولید ،كاهش هزينهها يا بهعبارتديگر عدم افزايش
هزينههای قوه عليرغم افزايش تعداد پروندهها و شكايات ،نقشآفريني مردم در شوراهای حل اختالف ،طراحي شوراهای حل
اختالف تخصصي و  ...اشاره كرد.

 1برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به گزارش «بررسي و ارزيابي « 12برنامه ملي اقتصاد مقاومتي» و پروژههای مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
برای سال  »1395و همچنین گزارش «ارزيابي عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تدوين و تصويب پروژههای اولويتدار سال  »1396منتشر
شده در مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي
 2برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به گزارش «بررسي انطباق قانون برنامه ششم توسعه با سیاستهای كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي» منتشر شده
در مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي
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 .2آسيبشناسی و نقد عملکرد دستگاههاي اصلی در حوزه اقتصاد مقاومتی
نقد و بررسي راه طي شده در حوزه اقتصاد مقاومتي از آن جهت حائز اهمیت است كه در تمامي سطوح نظام تصمیمگیری و
اجرايي ،مؤونه و ظرفیت بااليي برای معرفي و اجرای آن مفهوم هزينه شد فلذا در بخشي از جامعه ،انتظارات بااليي در مورد
كاركرد آن شكل گرفت .حال چنانچه «اقتصاد مقاومتي» نتواند انتظارات جامعه و سیاستگذاران را برآورده كند ،بايد بررسي
شود كه كداميك از دو گزاره زير صحت دارد:
الف .مفهوم اقتصاد مقاومتي توانايي الزم را برای حل معضالت و برآورده كردن انتظارات ايجاد شده ندارد؟
ب .متصديان و مسئوالن امر ،اقتصاد مقاومتي را آنطور كه بايد و شايد اجرا نكردند.
در اين قسمت از گزارش ،نقد عملكرد دستگاههای اصلي در حوزه اقتصاد مقاومتي به صورت مختصر آورده شده است؛ نتیجه
تحلیل آن است كه در حوزه سياستگذاري ،قانونگذاري ،اجرا و نظارت نقايصي وجود داشته و دارد كه باعث شده اقتصاد
مقاومتي در صحنه عمل ،آنطور كه بايد و شايد متبلور نشود.
قبل از ورود به تحلیل ضروری است به چند حقیقت تحققيافته در فضای اقتصاد مقاومتي اشاره كنیم؛ توضیح اينكه اين حقايق
بر اساس نظرسنجي و دادهسنجي بیان نميشود بلكه حاصل بررسيهای نويسنده است:
 .1مفهوم اقتصاد مقاومتي در میان آحاد جامعه در حد مورد انتظار دروني نشد به اين معنا كه جامعه ايران بهصورت
عمومي ،به اين نتیجه نرسید كه اقتصاد مقاومتي راهبرد اصلي برای حل مشكالت اقتصادی است.
 .2اقتصاد مقاومتي از سوی نهادهای سیاستگذار بهصورت دقیق مفهومشناسي نشد؛
 .3اقتصاد مقاومتي بعضاً توسط دستگاههای اجرايي دچار تقلیل مفهومي ميشود بهطوریكه بعضاً فعالیتهای روزمره
دستگاهها تحت عنوان اقتصاد مقاومتي قالب ميخورد.
بیان حقايق به هیچوجه نافي دستاوردها و موفقیتها نیست .برای مثال نميتوان كتمان كرد كه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتي،
كموبیش در ايجاد خودباوری ملي و تحريك جامعه به مصرف كاالی داخلي تأثیر داشته است اما با توجه به اينكه نقد ،راه را
برای اصالح باز ميكند سعي ميشود بهصورت منصفانه مهمترين ايرادات بیان شود.
 .1-2مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت مدت طوالني از زمان طرح بحث اقتصاد مقاومتي ،گزارشي در مورد مفهومشناسي
و صورتبندی نظری اقتصاد مقاومتي منتشر نكرده است؛ تبیین «چیستي و چرايي» اقتصاد مقاومتي ،بايستهای است كه بر
زمین مانده و هنوز حتي در بین انديشمندان اقتصادی در دانشگاه ،اجماع نسبي در مورد اقتصاد مقاومتي شكل نگرفته است.
اين عدم درك در دستگاههای اجرايي و مردم شديدتر است .با توجه به اينكه سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي توسط مجمع
تشخیص تهیه شده مناسب است مطالعات پشتیبان آن نیز در اختیار جامعه علمي قرار گیرد تا اين مطالعه محملي برای نقد و
توسعه اين مفهوم و ايجاد «وفاق نخبگاني» شود.
همچنین در سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي دو اشتباه رخ داده است:
اول آنكه میان تعريف موسع و مضیق اقتصاد مقاومتي خلط شده و اين امر از كارآيي اين سیاستها كاسته است .توضیح آنكه
اقتصاد مقاومتي را ميتوان با دو تعريف مضیق و موسع تبیین كرد.
در تعريف مضیق از اقتصاد مقاومتي تالش ميشود شکنندگیهاي اقتصاد شناسايي شده و بر اساس اولويتبندی ،جهت رفع
آسیبپذيریها اقدام شود؛ اين تعريف منطبق بر مفهوم  resilienceاست .شكنندگي به وضعیتي از بخشهای اقتصادی كشور
اطالق ميشود كه بروز شوك يا تنش ميتواند آن بخش را دچار بحران اقتصادي كرده و بسته به میزان شكنندگي و شدت
شوك اين احتمال وجود دارد كه بحران از بخش موردنظر به ديگر بخشهای اقتصاد سرايت كرده و در موارد حاد مشاهده
ميشود كه بحران اقتصادی به تنشهاي سياسی و اجتماعی مبدل ميشود .همچنین وابستگي در يك بخش اقتصادی به
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شرايطي اطالق ميشود كه وضع محدوديت علیه آن بخش (چه آگاهانه و چه ناشي از حوادث) ميتواند باعث بروز نابساماني
شود.
اما در تعريف موسع ،اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوی اقتصادی مطلوب و برای حركت رو به جلو انقالب اسالمي شناخته
ميشود .پرواضح است كه در اين نگاه نه تنها بايد شکنندگیهاي اقتصاد مرتفع شود ،بلكه ضروری است :اوالً ضعفهاي
ساختاري شناسايي و رفع شوند؛ (ضعفهای ساختاری نظیر بیكاری اگرچه در كوتاهمدت قابلیت بحرانزايي ندارند اما سرعت
پیشرفت اقتصادی كشور را در بلندمدت بهطور چشمگیری كاهش ميدهند) .ثانیاً ظرفيتهاي راهبردي شناساييشده و برای
تقويت آنها برنامهريزی شود.
اشتباه دوم آن است كه در سیاستهای كلي نسبت به شكنندگيهای آتي كشور كم توجهي شده است (يا حداقل ميتوان گفت
سازوكاری جهت درج و ورود شكنندگيهای آتی به سیاستهای كلي پیشبیني نشده است)؛ توضیح آنكه در ادبیات بینالملل
در زمینه تابآوری به سه شكنندگي اصلي  .1نظام بانكي  .2بخش عمومي و  .3نظام تجاری و ارزی 1اشاره ميشود اما در
سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي نسبت به بعضي شكنندگيهای اصلي نظیر وضعیت بانكي و نیز برخي شكنندگيهای خاص
كشور كم توجهي شده است.
نقد ديگر آن است كه پس از گذشت حدود  4سال از ابالغ سیاستها ،هنوز شاخصهای مدوني برای پايش میزان موفقیت در
اجرای سیاستهای كلي از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوين و ارائه نشده است.
 .2-2دولت
2

در اين بخش ابتدا عملكرد سفام به عنوان اصليترين بازوی اجرايي كشور در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد ارزيابي قرار ميگیرد
و سپس عملكرد سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه بررسي خواهد شد.
 .1-2-2بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

نتیجه ارزيابي عملكرد سفام به شرح زير است:
 مهمترين نقد در مورد اقدامات سفام« ،تقليل مفهومی اقتصاد مقاومتي» است؛ به اين معنا كه ابتدا و در فاز نظری ،ذيلسیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي 12 ،برنامه ملي ،تعدادی طرح و پروژه طراحي شد اما در نهايت آنچه در عمل اتفاق افتاد،
گزينش تعدادي پروژه خاص بود؛ آن هم پروژههايي در سطح دستگاهها ،بدون ارتباط نظاممند بین آنها و تا حد زيادی
مشابه با اقدامات رايج و ذاتي دستگاهها .يعني عمالً سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي به تعدادی پروژه اجرايي تنزل پیدا كرد.
 بررسي پروژهها ،اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه اساساً تفاوت بین فعالیتهای جاری و فعالیتهای مبتني بر اقتصادمقاومتي چیست؟ مگر تا پیش از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتي ،همین پروژهها توسط دستگاهها در حال اجرا نبود؟ پس اقتصاد
مقاومتي چه محتوای جديدی بر عملكرد دستگاهها بار كرده است؟
 عدم حضور نماينده و عضو از قوای قضائیه و مقننه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي باعث شده تا امكان تدوين برنامههایفراقوهای میسر نباشد .اين در حالي است كه لفظ «فرماندهي» بر بسیج كلیه امكانات و ظرفیتها داللت دارد و اين امر جزء
الزامات ماده ( )1قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتي است.
 بررسي مستندات ستاد فرماندهي و قانون بودجه سال  1396نشان ميدهد كه غیر از بودجه اختصاصي دستگاهها ،منابع مجزاو مشخصي برای پروژههای اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته نشده و اين سؤال مطرح است كه آيا بدون لحاظ منابع مالي الزم،
اجرای اين پروژهها ممكن خواهد بود؟

 1توضیح بیشتر در مورد اين شكنندگيها در پیوست  1گزارش ذكر شده است.
 2ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
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 بررسي مصوبات و مشروح گفتگوهای اعضای سفام (تا آن حدی كه در درگاه اطالعرساني آن منتشر ميشود) نشان ميدهدكه اين نهاد بیشتر به هيأت وزيران ثانی شباهت دارد تا يك نهاد جلودار در حوزه اقتصاد.
 رصد تحريمهای جديد اقتصادی و اخذ تصمیمات دقیق برای مواجهه با آنها ،كارويژهای است كه عملكرد سفام در آنكمرنگ يا مفقود است.
 با وجود بررسي و تصويب اسناد «پروژههای اولويتدار سال « ،»1396بستههای رونق تولید و اشتغال در  »1396و «برنامهاشتغال فراگیر در سال  »1396توسط سفام در فواصل زماني نزديك ،نسبت اين سه مصوبه با يكديگر مشخص نبوده و
بررسيهای اجمالي ،تطابق و همافزايي اين سه مصوبه را تأيید نميكند.
 در تصويب پروژههای اولويتدار ،رويكرد بیندستگاهي و تعاملي در نظر گرفته نشده است؛ در حالي كه بسیاری از مسائل وچالشهای ذيل موضوع اقتصاد مقاومتي به گونهای هستند كه حلوفصل آنها مستلزم همكاری و تعامل بین چند دستگاه
مرتبط است .البته در تدوين و تصويب «برنامه اشتغال فراگیر در سال  »1396رويكرد تعاملي تا حد زيادی لحاظ شده كه اين
امر شايسته تقدير است.
 به موجب متن مصوبه پروژههای سفام ،دستگاههای اجرايي ملزم شدهاند گزارش عملكرد خود را در فواصل ماهانه بر اساس«نظام يكپارچه پیشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» به دبیرخانه اين ستاد ارائه دهند؛ تاكنون گزارش جامعي از عملكرد اجرای
پروژهها بر اساس «نیپا» در سطح عمومي منتشر نشده است.
 شاخصهای تحقق اقتصاد مقاومتي توسط سفام تصويب شده و در مجموعه مستندات اين ستاد موجود است .ذكر اين نكتهضروری است كه گام اولیه برای طراحي شاخص ،شفافسازی و تعريف دقیق مفهوم اقتصاد مقاومتي و همچنین صورتبندی
نظری مسئله است؛ لذا طراحي شاخص فاقد آنها ،اساساً بياعتبار خواهد شد .فارغ از دقت و قوت اين شاخصها تا به حال
رصد و پايش آنها در دستور كار سفام و سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است .اين در حالي است كه میزان موفقیت در رفع
آسیبپذيریهای اقتصاد و تحقق مقاومت اقتصادی در برابر تكانههای داخلي و خارجي ،جز از طريق پايش و رصد شاخصهای
دقیق و مدون میسر نخواهد شد.
بحث ديگری كه در اينجا قابل طرح است ،نسبت بین پروژههای اولويتدار مصوب سفام برای سال  1396با مفاد برنامه ششم
توسعه است 1.در اين باب نیز دو نتیجه به دست آمده است:
 بررسيهای آماری مبتني بر تحلیل محتوا نشان ميدهد كه تنها  36درصد از مصوبات سفام ،با احكام برنامه ششم مرتبطهستند و اگر موارد «قابل تفسیر» را هم به تحلیل اضافه كنیم ،حداكثر  43درصد از مصوبات ،دارای ارتباط با برنامه ششم
هستند؛ به عبارت ديگر ،بیش از نیمي از مصوبات سفام فاقد ارتباط با برنامه میانمدت كشور است(رزم آهنگ.)1396 ،
 از طرف ديگر بعضي از احكام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه دارای ارتباط وثیق و مبرهن با اقتصاد مقاومتي هستند وليردپای اين احكام در پروژههای مصوب سفام بسیار اندك و جزئي است .در جدول  32 ،1مورد از احكام برنامه ششم احصاء شده
است؛ اين موارد دارای ارتباط معناداری با سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي هستند ولي اغلب آنها مابهازائي در پروژههای
مصوب سفام ندارند .عدم توجه به بعضي از احكام مطرح شده در برنامه ششم توسعه ،اين شائبه را در ذهن ايجاد ميكند كه
سفام در تدوين ،تصويب و ابالغ پروژههای اولويتدار ،توجه كافي به مفاد برنامه ششم توسعه نداشته است.

 1منطق اينكه چرا بايد پروژههای مصوب سفام در راستای مصوبات برنامه ششم توسعه باشد در پیوست  2مطرح شده است.
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جدول  :1بندهايی از برنامه ششم توسعه كه داراي ارتباط وثيق و مبرهن با مفهوم اقتصاد مقاومتی هستند ولی ردپايی در پروژههاي
مصوب سفام ندارند.
مصوبات برنامه
ششم توسعه
رديف

مرتبط با
سياستهاي

بند مرتبط از
سياستهاي كلی

مفاد حکم

اقتصاد مقاومتی

كلی اقتصاد

ارتباط با پروژههاي اولويتدار
سال  1396مصوب سفام

مقاومتی
1

ماده ( )4بند
«ز»

تدوين سند ملي كار شايسته و الزام به كاهش نرخ بیكاری به
میزان حداقل هشتدهم درصد ( )0%/8ساالنه در طول
سالهای اجرای قانون برنامه

نامرتبط

2

ماده ( )25بند
«الف»

الزام كلیه دستگاههای اجرايي عهدهدار وظايف اجتماعي،
فرهنگي و خدماتي نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي
و تعاوني (بهجای تولید خدمات)

نامرتبط

3

ماده ( )46بند
«چ»

سپردهگذاری دهدرصد ( )10%ساالنه (ارزی) از منابع ورودی
صندوق توسعه ملي در قبال اخذ خط اعتباری ريالي برای
ارائه تسهیالت ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و
غیردولتي

نامرتبط

4

ماده ( )4بند
«ج»

حمايت حقوقي ،مالي و نهادی الزم برای توسعه دانش و
پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ايده و
دانش

نامرتبط

5

ماده 64

 ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههایمعتبر بینالمللي
 اختصاص يكدرصد ( )1%از اعتبارات تخصیصيافتههزينهای بهاستثنای فصول ( )1و ( )6و در مورد شركتهای
دولتي از هزينههای غیرعملیاتي برای امور پژوهشي و توسعه
فناوری
 الزام شركتهای دولتي و نهادهای عمومي غیردولتي و  ...بههزينه معادل حداقل سهدرصد ( )3%از سود قابل تقسیم سال
قبل خود برای مصرف در امور تحقیقاتي و توسعه فناوری در
بودجه ساالنه
 الزام ثبت فهرست طرحهای پژوهشي و فناوری وپاياننامهها و رسالهها در سامانه «سمات»
 الزام دولت به حمايت مالي از پژوهشهای تقاضامحورمشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و
فناوری و حوزههای علمیه

نامرتبط

6

ماده ()65
بندهای «الف» و
«ب»

 حمايت دولت از تأسیس شركتهای دانشبنیان در داخلكشور با مشاركت شركتهای خارجي صاحب صالحیت و
دارای دانش برای طراحي ،مهندسي ،ساخت ،نصب تجهیزات
و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل باالدستي و
پايیندستي نفت و گاز و تبديل نیروگاهي و اعطای تسهیالت
الزم در اين زمینه
 افزايش سهم دانشگاه فني و حرفهای و دانشگاه جامععلمي -كاربردی در نظام آموزشي كشور
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بند 1

بند 2

نامرتبط

مصوبات برنامه
ششم توسعه
رديف

مرتبط با
سياستهاي

بند مرتبط از
سياستهاي كلی

مفاد حکم

اقتصاد مقاومتی

كلی اقتصاد

ارتباط با پروژههاي اولويتدار
سال  1396مصوب سفام

مقاومتی
7

ماده ()5

8

ماده ( )7بند
«ح»

الزام دستگاههای اجرايي و نیروهای مسلح نسبت به اجرائي
نمودن چرخه مديريت بهرهوری در مجموعه خود و الزام
سازمان ملي بهرهوری نسبت به رصد و پايش اين اقدامات
الزام دولت به اتخاذ رويكرد تمركززدايي واثربخشي مديريت
اجرائي در مراكز استانها و اختصاص سيدرصد ( )30%از
اعتبارات تملك دارايي سرمايهای كشور به شورای برنامهريزی
استانها

بند 3

نامرتبط

نامرتبط
بند 4

9

ماده ()26

الزام دولت به تهیه سند آمايش سرزمین ملي و استاني

نامرتبط

10

ماده ()44

الزام دولت به طراحي سازوكار و تدوين آئیننامه در راستای
كاهش  5درصدی تلفات انرژی در بخش ساختمان

نامرتبط

11

ماده ()30

الزام دولت به انجام بررسيهای الزم جهت برقراری عدالت در
نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دريافتها

12

ماده ()13

الزام وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به ايجاد و انعقاد
پیمانهای دوجانبه و چندجانبه

نامرتبط

14

ماده ( )46بند خ

الزام دولت به حمايت از صندوق ضمانت صادرات ايران،
صندوق ضمانت سرمايهگذاری صنايع كوچك ،تحقیقات و
توسعه صنايع الكترونیك ،بیمه فعالیتهای معدني و صنايع
دريايي در راستای تقويت صادرات غیرنفتي

نامرتبط

15

ماده ( )105بند
پ

الزام دولت به تقويت ديپلماسي اقتصادی با تمركز بر ورود به
بازارهای جهاني

نامرتبط

16

ماده ( )105بند
ت

الزام وزارت امور خارجه به استفاده از رايزنان بازرگاني در
سفارتخانههای ايران

نامرتبط

17

ماده ()44

الزام دولت به ارائه تسهیالت الزم برای ايجاد ظرفیت پااليش
مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و
میعانات گازی با ضريب پیچیدگي باال توسط بخش
غیردولتي ،الزام دولت به افزايش ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمي كشور

نامرتبط

18

ماده ( )48بند
ث

الزام وزارت نفت به تهیه برنامه جامع صیانتي و ازدياد
برداشت از مخازن هیدروكربوری طي سال اول اجرای برنامه

نامرتبط

19

ماده ( )4بند خ

الزام وزارت اقتصاد و سازان بورس به ارتقای شفافیت
اطالعات در بازار سرمايه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی

نامرتبط

20

ماده ()9

الزام دولت به تكمیل سامانه تداركات الكترونیكي دولت برای
اجرای تمامي مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ
وزارتخانهها و ،...

نامرتبط
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ماده ()14

الزام بانك مركزی به استفاده از اهرمهای نظارتي در راستای
ارتقای شفافیت و سالمت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری
به تسهیالت ،الزام بانك مركزی و قوه قضائیه نسبت به
كاهش ساالنه يك درصدی نسبت تسهیالت غیرجاری به كل

8

ماده 5

قابل تفسیر

ماده 10

بند 15

بند 19

مرتبط

مصوبات برنامه
ششم توسعه
رديف

بند مرتبط از

مرتبط با

مفاد حکم

سياستهاي

سياستهاي كلی
اقتصاد مقاومتی

كلی اقتصاد

ارتباط با پروژههاي اولويتدار
سال  1396مصوب سفام

مقاومتی
تسهیالت (ارزی و ريالي)
22

ماده ()18

الزام بانك مركزی به ايجاد زمینه نظارت مستمر در نظام
بانكي با استقرار سامانههای نظارتي برخط در سال اول اجرای
قانون برنامه

مرتبط

23

ماده ()29

الزام دولت به طراحي سامانه حقوق و دستمزد طي سال اول
اجرای قانون برنامه

قابل تفسیر

24

ماده ( )67بند
«الف»

الزام دستگاههای اجرايي ،لشكری و كشوری نسبت به انجام
كلیه استعالمات هويت اشخاص حقیقي ،كاال و خدمات،
دارائيهای منقول و غیرمنقول (از جمله ملك ،وسايل نقلیه و
اوراق بهادار) و نشاني مكانمحور به صورت الكترونیكي و
براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونیك كشور

مرتبط
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ماده ( )68بند ح

الزام دولت نسبت به ايجاد سامانههای مالیات الكترونیكي،
معامالت دولتي الكترونیكي (شامل مناقصه ،مزايده ،خريد
كاال) و سالمت الكترونیكي
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ماده ( )108بند
ب

اعطای مجوز به نیروی انتظامي و گمرك نسبت به نصب،
راهاندازی و بهروزرساني سامانههای كنترل خودرويي بارگنجي
(كانتینری)(ايكسری) در مبادی گمركي ،ورودی و خروجي
مرزها و ،...

نامرتبط
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ماده ()114

الزام سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به راهاندازی و
ساماندهي دفتر امالك كشور به صورت الكترونیك

نامرتبط
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ماده ( )117بند
«الف»

الزام قوه قضايیه نسبت به ايجاد سامانهای الكترونیك به
منظور ايجاد امكان پاسخگويي فوری و برخط به استعالمات
مورد نیاز مراجع قضائي ذیصالح در خصوص اموال اشخاص
محكومعلیهم و الزام كلیه دستگاههای اجرايي و نهادهای
ٌ
عمومي غیردولتي كه به نحوی از انحاء دارای اطالعات الزم
هستند نسبت به همكاری با قوه قضايیه در مورد اين سامانه

نامرتبط

29

ماده ( )117بند
ب

الزام سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به انجام
اقدامات قانوني الزم برای الكترونیكي كردن فرآيندهای
اجرای مفاد اسناد رسمي تا پايان سال اول اجرای برنامه

30

ماده ( )117بند
ت

الزام قوه قضايیه نسبت به ايجاد درگاه الكترونیك با اتصال به
سامانههای الكترونیك دستگاههای اجرائي به منظور
پاسخگويي به كلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضائي به
صورت الكترونیك و الزام دستگاههای اجرائي نسبت به
همكاری با قوه قضايیه در اين زمینه

نامرتبط

31

ماده ()41

الزام سازمان انرژی اتمي نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با
شرايط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هستهای با همكاری
سازمان ،وزارتخانههای دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح،
كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و ساير

نامرتبط

9

قابل تفسیر

غیرمرتبط با قوه مجريه

بند 22

مصوبات برنامه
ششم توسعه
رديف

بند مرتبط از

مرتبط با

مفاد حکم

سياستهاي

سياستهاي كلی
اقتصاد مقاومتی

كلی اقتصاد

ارتباط با پروژههاي اولويتدار
سال  1396مصوب سفام

مقاومتی
دستگاههای ذیربط
32

ماده ( )106بند
پ

الزام كلیه دستگاههای اجرايي به رعايت سیاستهای پدافند
غیرعامل

نامرتبط

منبع :گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي به شماره مسلسل 15603

 2-2-2بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه

بررسي عملكرد سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه از آن جهت صورت ميگیرد كه برنامه میانمدت ،محمل مناسبي
جهت قانونيسازی و ايجاد تضمین اجرايي برای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي بود .ضمن اينكه مقام معظم رهبری در
1
بیانات خود بر اهمیت و لزوم مطابقت برنامه ششم توسعه با سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي تأكید كردهاند.
در روند تدوين و ارائه اليحه برنامه ششم توسعه به مجلس نهم و دهم اتفاقاتي رخ داد كه باعث شد هويت ،شاكله و روح اقتصاد
مقاومتي بر كلیت قانون برنامه ششم توسعه حاكم نشود هر چند كه در نهايت اين قانون واجد احكامي شد كه اجرای آنها
ميتواند تأثیر قابلتوجهي در مقاومسازی اقتصاد داشته باشد .پارهای از اين رويدادها عبارتاند از:
 ارائه ويرايش  31مادهای اليحه به مجلس تحت عنوان اليحه «احكام مورد نیاز جهت اجرای برنامه ششم» با تفسیر
جديد از قانون برنامه و بودجه مبني بر عدم لزوم تصويب احكام برنامه توسط مجلس و تأكید بر سند پشتیبان برنامه
ششم به عنوان دستور كاری دولت؛ سندی كه گفته ميشد توسط هیأت وزيران تصويب شده و مشتمل بر راهبردها و
اهداف بيشماری بود كه بهزعم كارشناسان ،اجرای همه آنها دور از انتظار بود.
 ارائه ويرايش  35مادهای از اليحه به تبع تأكید نمايندگان و بدون امضاء رئیسجمهور
2
 عدم توجه و پوشش سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي
 عدم هماهنگي بین سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاههای اجرايي به گونهای كه نمايندگان دستگاهها بعضاً به
دنبال تصويب پیشنهادهای خود از كانال نمايندگان مجلس بودند.
 و ...
موارد ذكر شده تنها بخشي از اشكاالت در روند بررسي اليحه برنامه ششم بود؛ اشكاالتي كه باعث شد برنامه پنجم توسعه يك
سال تمديد و تصويب برنامه ششم به مجلس دهم موكول شود.
غرض آنكه به دلیل عدم همراهي دولت با مجلس و به تبع تطويل روند بررسي ،اين امكان فراهم نشد كه از فرصت برنامه ششم
در راستای اقتصاد مقاومتي ،آن طور كه بايد و شايد استفاده شود.
 .3-2مجلس شوراي اسالمی
« 1نكتهی دوّم در مورد اقتصاد مقاومتي اين است كه همهی برنامههای اقتصادی دولت بايستي در اين مجموعهی اقتصاد مقاومتي و در اين سیاستها
بگنجد؛ حتّي برنامهی ششم و برنامه و بودجههای سالیانه ،همه بايد براساس اين اقتصاد مقاومتي شكل بگیرد؛ يعني هیچكدام از اينها در هیچ بخشي،
غیرمنطبق با اين سیاستها نباشد؛ نه اينكه فقط مخالفت نداشته باشد بلكه كامالً منطبق با اين سیاستها باشد ».بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با
هیأت دولت 4،شهريور 1394
 2برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به گزارش «بررسي «اليحه احكام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي
ايران ( .4 »)1395-1399واكاوی ردپای سیاستهای كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي» منتشر شده در مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي
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يكي از فرصتهای طاليي برای تدوين سازوكار اجرايي اقتصاد مقاومتي در بازه زماني میانمدت ،برنامه ششم توسعه بود .اگرچه
در بخشهای قبل بیان شد كه يكي از دستاوردهای مجلس در برنامه ششم ،درج اهداف و مفاد سیاستهای كلي اقتصاد
مقاومتي در احكام و بندهای برنامه بود اما اين گزاره به معنای تأيید برنامهاي بودن و كارآمدي كامل آن سند نیست .هر
چند مجلس شورای اسالمي را نميتوان محل مناسبي برای صورتبندی نظری و تدوين احكام برنامه مبتني بر اقتصاد مقاومتي
دانست اما پذيرش كلیات اليحه برنامه توسعهای كه فاقد اين ويژگيها بود ،با وجود تذكرهای متعدد صاحبنظران و پیشنهاد
مركز پژوهشهای مجلس در رد كلیات اليحه برنامه ،سهم مجلس در عدم استفاده از فرصت برنامه ششم توسعه در مقاومسازی
اقتصاد كشور است.
نكته ديگر آنكه قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي در تاريخ  1394/3/5در صحن علني مجلس
شورای اسالمي تصويب و با تأيید شورای نگهبان به قانون تبديل شد؛ مهمترين پیام اين قانون ،تشكیل شورايي متشكل از
مسئولین عاليرتبه قوای سهگانه كشور به منظور ايجاد هماهنگي و رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور است.
متأسفانه تا به حال مفاد اين قانون اجرا نشده است و ميتوان گفت كه مجلس شورای اسالمي در نظارت بر حسن اجرای مفاد
اين قانون كوتاهي داشته است.
وجود نگاههای منطقهای و شهری در بعضي از نمايندگان و بعضاً استیال يافتن آن بر نگاه ملي باعث شده است پیشنهادهايي در
مجلس مطرح شود كه نه تنها نسبتي با اقتصاد مقاومتي ندارد بلكه خالف بیّن آن است .در موضوع پیشنهاد افزايش مناطق آزاد
بدون وجود زيرساختهای آن و صرفاً با هدف ايجاد رونق صوری در شهرهای هدف ،اين موضوع به وضوح قابل مشاهده بود.
يكي ديگر از نقايص عملكرد مجلس شورای اسالمي در بعد نظارت و به طور خاص پس از اجرای برجام است .متعاقب اجرايي
شدن برجام ،گشايشهايي برای فعالیت دستگاههای دولتي در فضای بینالمللي ايجاد شد .عقد قراردادهای تأمین كاال و
خدمات ،همكاری ،تولید مشترك و از همه مهمتر تأمین مالي ،مهمترين فعالیتهای بینالمللي دستگاهها بودند .فعالیتهای
مستقل دستگاهها و بدون وجود يك هويت حاكم و يكپارچه بر قراردادهای برونمرزی(برای مثال حاكمیت روح و هويت
مقاومسازی اقتصاد ايران در قراردادهای خارجي يا هر هويت واحد ديگر) نقیصهای بود كه به طور ويژه ،ورود و نظارت مجلس
شورای اسالمي را طلب ميكرد.
 .4-2قوه قضائيه

اگرچه در سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ،بندی كه به طور خاص معطوف به قوه قضائیه باشد وجود ندارد اما اگر بپذيريم
كه زيربنای يك اقتصاد مقاوم ،تولید و اشتغال مولد است و همچنین اگر بپذيريم حفظ امنیت سرمايهگذاری و تأمین حقوق
مالكیت پیشنیازهای تولید و اشتغال هستند ،لذا ميتوان گفت كه قوه قضائیه به صورت غیرمستقیم وظیفهای خطیر در حوزه
اقتصاد مقاومتي دارد .از سوی ديگر با توجه به اينكه يكي از موانع اصلي رشد اقتصادی و توسعه هر كشور فساد است ،بند 19
سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ارتباط وثیقي با كارويژههای قوه قضائیه دارد.
نكته ديگر آنكه ستاد مركزی اجرای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائیه با حدود سه سال و نیم فاصله زماني
نسبت به زمان ابالغ سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي تشكیل شده كه اين تأخیر اگر حاكي از معطل ماندن اقتصاد مقاومتي در
قوه قضائیه باشد ،يك ايراد اساسي محسوب ميشود.
جمعبندي و ارائه پيشنهاد
قاعدهگذاری ،سیاستگذاری ،قانونگذاری ،اجرا و نظارت در حوزه اقتصاد مقاومتي يا به عبارت كليتر «حكمراني بر اساس
انگاره اقتصاد مقاومتي» تنها و تنها زماني موفقیتآمیز خواهد بود كه بپذيريم اقتصاد مقاومتي آمده است تا معنا و مفهوم
جديدي را بر ساختار ذهنی ،علمی و اجرايی ما بار كند؛ اقتصاد مقاومتي زماني محقق خواهد شد كه زمان ابالغ
سیاستهای آن را به منزله  t0تلقي كرده و پس از آن طرح و نقش جديدی را بر نظام حكمراني خود حاكم كنیم .مشابه آنچه
11

كینز با درهم شكستن انگارههای متصلب اقتصاد كالسیكي انجام داد ،ما نیز بايد برنامهريزی خود در باب اقتصاد مقاومتي را
متحول كنیم؛ يعني به جای اينكه فعالیتهای رايج و ذاتی را در پوشش جديد و تحت عنوان اقتصاد مقاومتي قالب بزنیم،
الزم است «مقاومسازی اقتصاد» را زيربنای حكمراني قرار دهیم .خالصه آنكه اقتصاد مقاومتي با حرف محقق نميشود و تا
نگاههای خود را تغییر ندهیم نه تنها توفیقي حاصل نميشود بلكه ناامیدی و بياعتمادی در جامعه پديد ميآيد.
به منظور توفیق در اجرای سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ،پیشنهادهای زير قابل طرح است:
 شايسته است مفهومشناسي و صورتبندی نظری مفهوم اقتصاد مقاومتي با تأكید بر تفكیك تعريف مضيق و موسع دردستور كار قرار گیرد.
 به تبع شكنندگيهای اقتصاد ايران (مواردی كه در كوتاهمدت قابلیت بحرانزايي دارند) و همچنین تحريمهای جديد كه نقطههدف آنها آسیبپذيریهای اقتصاد است ،ضروری است تأكید ويژهای روی تعريف مضیق اقتصاد مقاومتي شود؛ به اين معنا كه
برنامه كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای كاهش و رفع آسيبپذيريها و شکنندگیهاي اقتصاد ايران طراحي شود.
بر اساس اين نگاه ،ضروری است دستگاههای متولي سیاستگذاری ،قانونگذاری ،اجرا و نظارت از مفهوم غيردقيق و البته
دستنيافتنی اقتصاد مقاومتی (توضیح اينكه بعضاً اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «هر آنچه خوب است در اقتصاد انجام شود»
تعبیر ميشود كه البته اشتباه است) عدول كرده و برای رفع يا كاهش شكنندگيهای اقتصاد ايران چارهانديشي كنند .اين
پيشنهاد سياستی مبتني بر تعريف مضيق از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است .نگارنده به جد معتقد به اولويت تعريف
موسع بر تعريف مضیق اقتصاد مقاومتي است اما تجربه سیاستگذاری ،قانونگذاری و اجرا از سال ( 92از زمان ابالغ سیاستها)
از يك طرف و بررسي شواهد میداني از شكنندگيهای اقتصاد ايران و دندان تیز كردن معاندين جمهوری اسالمي برای ضربه
زدن به كشور از مجرای همین شكنندگيها از طرف ديگر ،ما را به اين نتیجه رساند كه در حال حاضر ،چارهانديشي در مورد
آسیبپذيریهای اقتصاد ايران از اولويت باالتری برخوردار است.
 به منظور رصد میزان پیشرفت در مقاومسازی اقتصاد ،شايسته است شاخصسازی در اين زمینه تسريع شود .همچنین به نظرميآيد طراحي شاخص برای تعريف مضیق و موسع اقتصاد مقاومتي بايد مجزا از يكديگر باشد.
 طراحي سازوكاری برای بازنگری در سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي و بهروزرساني بندهای آن ،امری مفید خواهد بود. بر اساس بند  22سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ضروری است برنامههای تحريمي دشمن از لحاظ اقتصادی و سیاسيرصد شود و تصمیمات دقیق و كاربردی اتخاذ شود .ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در صورت تقويت بنيه كارشناسی و
عضويت مسئوالن از ساير قوا ميتواند نهاد پیشنهادی مناسبي برای اين امر باشد.
 قانون برنامه ششم توسعه شامل احكام و بندهايي است كه با سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ارتباط دارند .تأكید و نظارتبر اجرای اين بندها ميتواند تأثیر قابلتوجهي در مقاومسازی اقتصاد داشته باشد.
پيوست  .1بررسی شاخصهاي اصلی شکنندگی و وابستگی در اقتصاد ايران
بر اساس توضیحاتي كه در باب تعريف مضیق اقتصاد مقاومتي مطرح شد ،بررسي شكنندگيها و وابستگيهای اقتصاد ايران و
تالش برای رفع آنها امری ضروری است؛ حتي اگر مفهوم «اقتصاد مقاومتي» از سوی سیاستگذاران كشور به عنوان راهبرد
اقتصادی كشور مطرح نشده بود ،باز هم چارهانديشي در مورد شكنندگيها و وابستگيها ضروری بود .شكنندگي به وضعیتي از
بخشهای اقتصادی كشور اطالق ميشود كه بروز شوك يا تنش ميتواند آن بخش را دچار بحران اقتصادی كرده و بسته به
میزان شكنندگي و شدت شوك اين احتمال وجود دارد كه بحران از بخش موردنظر به ديگر بخشهای اقتصاد سرايت كند و در
موارد حاد مشاهده ميشود كه بحران اقتصادی به تنشهای سیاسي و اجتماعي مبدل ميشود .همچنین وابستگي در يك بخش
اقتصادی به شرايطي اطالق ميشود كه وضع محدوديت علیه آن بخش (چه آگاهانه و چه ناشي از حوادث) ميتواند باعث بروز
نابساماني شود.
بحث موسع در مورد شكنندگيهای اقتصاد ايران نیاز به گزارش مجزايي دارد اما به اختصار ميتوان مهمترين آنها را بیان كرد:
12

الف .شکنندگی در نظام بانکی

در بخش بانكي شاخصهای متعددی وجود دارد كه آسیبپذيری را نشان ميدهد؛ به طور خاص شاخص كفايت سرمايه و
1
حساسیت داراييهای ب انكي به وضعیت اقتصاد ،نرخ سود و نرخ ارز بیشترين توانايي را در توضیح شكنندگي بخش بانكي دارند.
همچنین در حوزه بینالمللي ،وابستگي به نهادهای برونمرزی (نظیر سوئیفت) و ارزهای محدود (به طور خاص دالر) در
تعامالت مالي و بانكي مهمترين عواملي هستند كه كشور را در معرض تحريم قرار ميدهند؛ همین عوامل باعث شدند در موج
تحريمي سالهای  1389تا  ،1391بیشترين تأثیرپذيری از تحريم ،در بخش مالي و بانكي باشد .همچنین بررسيها نشان
ميدهد كه دستگاههای سیاستگذار در كشورهای تحريمكننده و انديشكدههای مرتبط ،روی تحريم بخش مالي و بانكي ايران
در آينده حساب ويژهای باز كنند.
ب .شکنندگی در بخش عمومی

در بخش بودجه ،نبود ضربهگیر مالي مطمئن (ناشي از نبود قاعده مالي مناسب ،نبود رابطه پويا میان درآمدهای نفتي و بودجه
دولت ،نبود ديد میانمدت به بودجهريزی) و حساسیت بودجه به رابطه مبادله (ناشي از وابستگي به نوسان قیمت نفت) و
وضعیت اقتصاد (نوسان مقدار صادرات نفت و میعانات كه بر وضعیت مالیاتي و  ...نیز تأثیرگذار است) عمده نقاط آسیبپذيری
است 2.همچنین حساسیت زياد بودجه دولت به درآمدهای نفتي و نبود حائل يا ضربهگیر مالي ،مجال را برای تأثیرگذاری
تحريمهای اقتصادی فراهم ميكند .از آن جهت كه وضع تحريم علیه فروش نفت و يا جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از
فروش نفت به داخل كشور باعث ناتواني و حتي اعسار دولت در پرداخت تعهداتش (اعم از حقوق و دستمزد كاركنان ،پرداخت
بدهيها به پیمانكاران و  )...ميشود .تأخیر در پرداخت دستمزد كارمندان دولتي و بدهي پیمانكاران ،موجبات نارضايتي
عمومي را فراهم ميكند.
ج .شکنندگی در نظام تجاري و ارزي

در بخش ارزی اساساً به دلیل نوع نظام ارزی (میخكوب نرم بيقاعده) آسیبپذيری قابل مالحظه وجود دارد .همچنین در بعد
روابط تجاری ،وابستگي فزاينده غذا و درمان به واردات كاالهای نهايي ،واسطهای و سرمايهای يكي از مجاری آسیبپذيری
اقتصاد است كه تأثیر خود را بر مصرفكنندگان نهايي در داخل كشور ميگذارد .وابستگي به ارزهاي خاص و محدود در
مبادالت تجاری و مالي بینالمللي يكي ديگر از مجاری آسیبپذيری در بخش تجاری است .توضیح اينكه چنانچه بخش
عمدهای از ذخاير ارزی بانك مركزی ،متشكل از يك يا دو ارز خاص بوده و همچنین تبادالت تجاری كشور اكثراً وابسته به
تعداد محدودی از ارزها باشد ،در اين شرايط وضع محدوديت (برای مثال تحريم) در دسترسي كشور به منابع ارزی (برای مثال
ممنوعیت دسترسي به منابع ارزی حاصل از فروش نفت) و ايجاد محدوديت نقلوانتقال ارز باعث ايجاد اختالل و آشفتگي در
بازار ارز خواهد شد؛ تشديد سفتهبازی در بازار ارز داخلي به تبع كاهش عرضه ،تبديل وجوه نقد مبتني بر پول ملي به ارز
خارجي و بعضاً تبديل ساير داراييها (برای مثال مسكن ،سهام ،سكه و  )...به ارز خارجي و  ...باعث افزايش اختالل در بازار ارز و
به تبع افزايش قیمت ارز خواهد شد .اين روند ميتواند منجر به افزايش تورم و بعضاً نابسامانيهای اجتماعي شود.
پيوست  .2بررسی چرايی لزوم انطباق مصوبات سفام با مفاد قانون برنامه ششم
در باب نسبت بین برنامه ششم توسعه و پروژههای سفام اساساً اين سؤال مطرح است كه آيا لزومي در مورد انطباق اين دو
وجود دارد؟ در پاسخ ميتوان دو جواب مطرح كرد.
اوالً اينكه پروژههای مصوب سفام دارای منابع مالي مستقلي نیستند و بر اساس جزء  4بند «ب» ابالغیه مصوبات سفام «تأمین
منابع مالي الزم برای اجرای هر يك از پروژههای مصوب بر عهده دستگاه مجری ميباشد و مجری ميبايست در چارچوب
 1برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به گزارش «سازوكار اصابت شوك خارجي و بروز بحران در اقتصاد» منتشر شده در مركز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمي
 2همان
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اعتبارات ،وظايف و اختیارات دستگاه مجری ،كلیه اقدامات الزم را برای تأمین مالي پروژه به نحوی به عمل آورد كه پروژه طبق
زمانبندی مصوب انجام شود» .بر اساس اين بند ،تأمین منابع مالي پروژههای مصوب سفام ،محملي جز بودجه سالیانه نخواهد
داشت و بر اساس نظام برنامهريزی ،بودجه برشي ساالنه از برنامه پنجساله است و بايد قوانین بودجه به گونهای تنظیم شوند كه
در طول پنج سال ،اهداف قانون برنامه محقق شود.
پاسخ دوم اينكه ،برنامه ششم چه از حیث مطالب مندرج در سیاستهای كلي برنامه ششم 1و چه از حیث اظهارات شفاهي
مقامات ،مديران و پژوهشگران ارشد ،وظیفه سنگیني در تحقق و پیادهسازی اقتصاد مقاومتي دارد؛ حال اينكه پس از
افتوخیزهای طوالني در روند تدوين و تصويب ،برنامه ششم تا چه حد رنگ و بوی اقتصاد مقاومتي گرفته است بحث ديگری
است اما به طور يقین بندها و احكام مفیدی در ارتباط با اقتصاد مقاومتي در مصوبه نهايي برنامه ششم درج شده است كه
ضروری است در مصوبات سفام ظهور و بروز يابند.
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