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 های مالی و اقتصادیمروری مختصر بر سیاست

 (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل: 85 با تأکید بر نامگذاری سال)
 

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بیرجند - بافاحمد مخمل
Ahmadmakhmalbaf@yahoo.com 

 اي دختران سپیده كاشاني، بیرجند، ایرانحسابداري، آموزشکده فني و حرفهدانشجوي كارداني رشته  - حمیده مخمل باف

 كارشناسي حسابداري - فرفاطمه فاروقي

 

هاي مالي و اقتصادي كه ها و تحریمهاي مالي و اقتصادي براي مقابله با بحراناتخاذ سیاست - چکیده

تأثیرگذاشته است، به جهت  به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روي اقتصاد بسیاري از كشورها

این مطالعه با روش . ها، امري ضروري استها و تحریمجلوگیري از تشدید و تسریع این بحران

در ادامه این مطالعه به . پردازدهاي مالي و اقتصادي، مياسنادكاوي به مروري مختصر بر سیاست

پردازد و مفهوم اقتصاد مقاومتي مي ها مالي و اقتصادي، وتعریف، الزامات، اهداف و ابزارهاي سیاست

 .نمایدهاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه ميدر انتها پیشنهادهایي براي تحقق اهداف، سیاست

 .سیاست مالي، سیاست اقتصادي، ثبات اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

بسیاري از كشورها به صورت مستقمیم و هاي مالي بر روي اقتصاد در دهه اخیر بروز و گسترش بحران

هاي مالي و اقتصادي، ضروري ها و تحریملذا براي مقابله با این بحران. غیرمستقیم تأثیر گذاشته است

ها جلوگیري هایي را اتخاذ نمایند و از تشدید و تسریع در بحران و تحریمها سیاستاست كه دولت

ا براي حركت به سمت پویایي و پایایي اقتصادي، بسترسازي یکي از مهمترین عوامل و فاكتوره. نمایند

باشد؛ به بیان دیگر براي رسیدن به ثبات اقتصادي و هاي گوناگون اقتصاد ميشرایط با ثبات در بخش

هاي مالي و اقتصادي سازي سیاستهاي مالي و اقتصادي باید بستر مناسب را براي پیادهخروج از تحریم

هاي مالي و اقتصادي از عناصر فعال و مهم در علم اقتصاد است كه از مهمترین سیاست .فراهم نمود

هاي مالي و سیاست. توان به سیاست مالي انبساطي و انقباضي اشاره نمودهاي آن ميبنديتقسیم

توانند بر مهمترین متغیرها در اقتصاد ها كه با استفاده از آن مياقتصادي ابزاري است در دست دولت

باشد كه تقویت و تأمین یکي از متغیرهاي بسیار مهم در اقتصاد، اهمیت منابع انساني مي. بگذارند تأثیر
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توزیع . باشدهاي كشورهاي توسعه یافته و همچنین كشورهاي درحال توسعه ميلویتومخارج آن از ا

كه تا حد بسیار  باشدعادالنه درآمد و رشد اقتصادي نیز از مباحثي است كه مورد توجه اقتصاددانان مي

یکي از تدابیر و الگوهاي اقتصادي، بحث . گیردگذاري اقتصادي مورد توجه قرار ميباالیي در سیاست

اقتصاد مقاومتي مختص یک كشور نیست و در كشورهایي كه درصدد مقام . باشداقتصاد مقاومتي مي

ها در برابر ها و تحریمنیتشود تا از تهاجمات، سوءباشند، به كار برده ميسازي اقتصادي خود مي

توان به مثابه یک دفاع در یک جنگ اقتصادي اقتصاد مقاومتي را مي .شرایط اقتصادي دفاع شود

-ها ميدانست كه مانع از تحت تأثیر قرار گرفتن ثبات اقتصادي یک كشور در مقابل تهدیدها و تحریم

ها با اتخاذ آید و دولتب ميها به حساثبات اقتصادي یکي از مهمترین وظایف حکومت. شود

هاي مختلف بر اقتصاد جلوگیري توانند از تحمیل هزینههاي مالي و اقتصادي تا حد زیادي ميسیاست

-هاي مالي و اقتصادي صحیح و به هنگام به ویژه در كشورهاي در حال توسعه مياتخاذ سیاست. كنند

یز منابع، اشتغال، عدالت و توزیع عادالنه تواند موجبات تشکیل سرمایه، ثبات و رشد اقتصادي، تجه

 .باشدهاي مالي و اقتصادي ميهدف از این مقاله نگاهي اجمالي به سیاست. درآمد را فراهم آورد

 

 تعریف سیاست مالی و اقتصادی

سیاست اداره كردن امور ممکلت، مراقبت امور : گونه آمده است كهدر فرهنگ عمید واژه سیاست این

-باشد و واژه پلیتیک به معني مصلحتداري ميداري، مردمخارجي، اصالح امور خلق، رعیتداخلي و 

توان به عنوان یکي از به گفته بخش سیاست سایت تبیان، سیاست را مي. شوددان و با تدبیر نیز گفته مي

نیمه  سیاست فعالیتي است كه به شکل: سیاست به عنوان یک فعالیت - : چهار شکل زیر تعریف نمود

براي برخي : جاري سیاست به عنوان امور -3. شودمداران انجام ميوقت و یا تمام وقت توسط سیاست

خواهند در آن درگیر مند به امور سیاسي، سیاست بخشي از زندگي است كه آنان نميمردم غیر عالقه

-ان تعارض و راهسیاست به عنو -2. است "زندگي سیاسي"شوند، واژه مشابه و نزدیک به این موضوع 

تعارض و عدم تفاهم امري عمومي در جامعه است، لذا اگر تعارضي در جامعه وجود : حل تعارض

براي حکومت : دهدسیاست به عنوان آنچه دولت انجام مي - . نداشته باشد، نیازي به سیاست نیست

هستند، در واقع بر  ها با كنترل روبروكردن باید به كنترل كردن پرداخت و تمام جوامع توسط حکومت

در این مطالعه نیز سیاست به عنوان . شوددهد، سیاست محسوب ميچه دولت انجام مياین مبنا هر آن

 سیاست مالي و اقتصادي را با توجه به مطالعه فالحتي و دیگران. دهد مدنظر استآنچه دولت انجام مي
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ي به مجموعه اقدامات دولت در زمینه توان اینگونه بیان نمود كه سیاست مالي و اقتصادمي( 233 )

شود كه براي رسیدن به مقاصد گوناگون به هاي انتقالي گفته ميها و پرداختمخارج دولت، مالیات

اي از هاي مالي و اقتصادي را مجموعه، سیاست(213 ) نیا و عابديهمچنین ستوده. رودكار مي

پولي و دولتي به منظور تحت تأثیر قراردادن دانند كه به وسیله مقامات تصمیمات و اقداماتي مي

به از دیدگاه اسالم و قرآن نیز سیاست اقتصادي . شودهاي اقتصادي به كار گرفته ميمجموعه فعالیت

 روي ثروتمندان،ي مردم، جلوگیري از اسراف و زیادهمنظور كارسازي مصرف متوسط براي همه

ها و ایي و تولیدي، فراهم سازي زمینه براي آزادي انسانهاي زیربنگذارياندازها به سرمایههدایت پس

هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار قله رهنمون شدن به سمت و رهایي از دست اربابان زور و تزویر

 .دشوتوصیه مي

 

 الزامات، اهداف و ابزارها در سیاست مالی و اقتصادی

ها شود كه این سیاست، چنین دریافت ميهاي اقتصادي و مالي از منظر تاریخيبا بررسي سیاست

بها در نقش وسیله مبادالت در گذشته كه فلزات گران. همزمان با شناخت پول در اقتصاد بوده است

اما . ریزي استخراج این فلزات بودها منحصر به حد و حصر كنترل و برنامهشد، این سیاستمحسوب مي

هاي مالي و اقتصادي نیز همراه با پیشرفت و شرایط سیاستامروزه با گسترش روزافزون جوامع، نیاز به 

هاي مالي و اقتصادي در سطح بنابراین امروزه، سیاست. جدید در جوامع، بیش از پیش گردیده است

همچنین در گزارش كمیسیون ویژه حمایت از  .هاي اقتصادي و تنظیم درآمد، نقش فعالي داردفعالیت

هاي اقتصاد مقاومتي و قوانین متناظر و در مورد سیاست   صل تولید ملي و نظارت بر اجراي ا

، مقام 212 /1/01 ها، در دوره نهم، سال سوم، مورخ پیشنهادهایي در مورد نحوه اجرایي شدن آن

عزم جدي مسئوالن و  - : ها به این قرار كهالزام و انتظار را در اجراي این سیاست 1معظم رهبري 

هاي اجرایي، تبدیل شدن به برنامه و سیاست)ورود در میدان عمل -3ردمي، مدیران اصلي و فعاالن م

نظارت در همه  - هاي گوناگون، هماهنگي میان بخش -2، (گذاري و نظارتبندي، شاخصزمان

ایجاد مركز ) پایش و اطالع رساني -1گفتمان سازي،  -1، (به ویژه موانع قانوني) رفع موانع -1سطوح، 

هاي مالي دست یافتن به اهداف سیاست. اند، ذكر كرده(ردآوري و پایش اطالعاتقوي براي رصد، گ

این ابزارها در حقیقت همان ابزارهاي . و اقتصادي مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلي است

هاي مالي و اقتصادي در قالب بودجه دولت رو سیاستاز این(. 213 اشرفي پور، ) اي استبودجه
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از آنجا كه دولت بدون درآمد توان بقا ندارد، لذا یکي از . درآمدها و مخارج دولت است معطوف به

درآمدهاي دولت از آنجا كه در اقتصاد لیبرال . هاي دولت در جهت بقا مالیات استترین آرماناساسي

. شودالعاده تقسیم ميمنبع اصلي درآمد دولت را مالیات است به دو دسته درآمد عادي و درآمد فوق

العاده، درآمدهایي منظور از درآمدهاي عادي همان درآمدهاي مالیاتي و منظور از درآمدهاي فوق

دارد كه درآمدهاي در مطالعه خود بیان مي( 213 ) پوراشرفي. شوداست كه از سایر منابع تحصیل مي

وي . یابدي تخصیص ميالعاده و استثنایالعاده از نظر مکتب كالسیک براي تأمین مالي مخارج فوقفوق

هاي دولت و هاي كمي و كیفي در هزینهدارد كه دگرگونيبیان مي( 211 ) به نقل از زندي حقیقي

هاي پولي نیز به سیاست. تحول در اقتصاد لیبرال سبب تحول و تعدد منابع تأمین مالي مخارج شده است

هاي مالي و هاي دیگر، سیاستاستهاي اقتصادي باید هماهنگ و همساز با سیعنوان جزئي از سیاست

، منابع تأمین مالي را  بندي شکل شماره در یک جمع. اقتصادي را در نیل به اهداف خود یاري دهد

 .دهدنشان مي

 
 (درآمدهاي دولت)منابع تأمین اعتبار دولت:  شکل شماره 

 

توضیح   شکل شماره در ادامه و به صورت مختصر هر یک از این منابع تأمین اعتبار نامبرده در 

 :شودداده مي

هاي مشخص باشد كه از فعالیتدریافت مالیات مهمترین منبع و روش تأمین مالي در دولت مي :مالیات

 .شوداقتصادي دریافت مي

درآمدهای 
 دولت

 مالیات

 عوارض

اوراق 
مشارکت و 

 صکوک

مالیات  
ناشی از  

 تورم

کمک های  
 مردمی

سیاست  
 های پولی

 سایر منابع
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دولت بخشي از منابع تأمین اعتبار خود را از طریق دریافت عوارض از مصرف كنندگان تامین  :عوارض

 .اي كه مانع از تراكم گردد تقسیم شودکانات عمومي به گونهشود امكند و باعث ميمي

كند و در مقابل دولت اوراقي را صادر مي(: اوراق بهادار اسالمي) اوراق مشاركت و صکوك

كنند كه نشان از تعهد به بازپرداخت وام و بهره اوراق در آینده اي را دریافت ميخریداران اوراق برگه

 .است

ها در تمام كشورها داراي قدرت تورم یک نوع مالیات است، چرا كه تنها دولت: تورممالیات ناشي از 

چاپ و انتشار پول هستند و در این میان میزان بار تورم برحسب اینکه فرد تا چه اندازه موفق به اصالح 

 .شود، خواهد بوددرآمد و پول خود مي

اي خاص از قبیل كمک به زلزله زدگان، سیل هبه هنگام تأمین اعتبار براي برنامه: هاي مردميكمک

 .نمایدهاي مردمي استفاده ميدولت از كمک...  زدگان و

هاي پولي مستلزم در اختیار داشتن ابزارهایي است كه در شکل اجراي سیاست: هاي پوليسیاست

 .، این ابزارها نشان داده شده است3شماره 

ها، منابع درآمدهاي ناشي از امالك عمومي، جریمه منابع تأمین مالي دیگري همچون،: منابع سایر

 .نیز در اختیار دولت قرار دارد...  معدني، انحصارات دولتي و

 
 هاي پولي دولتابزارهاي سیاست: 3شکل شماره 

 

-توضیح داده مي 3در ادامه و به صورت مختصر هر یک از این ابزارهاي نامبرده در شکل شماره 

 :شود

 .گیردها تعلق ميگذاري افراد به آنبهره یا سود بانکي، وجهي است كه در مقابل سپردهنرخ : نرخ بهره

ابزارهاي 
 پولي سیاست

 نرخ بهره

نرخ 
سپرده 
 قانوني

نرخ 
تنزیل 
 مجدد

كنترل 
 اعتبارات

شركت در 
عملیات 
 بازار باز
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ها نرخي است كه بانک مركزي یا هر دستگاه كنترل كننده اعتبارات دیگري، بانک: نرخ سپرده قانوني

 .هاي مشتریان خود را نزد بانک مركزي نگهداري كنندكند تا نسبت معیني از سپردهرا مجبور مي

هاي تجاري را از قبیل سفته و دار بانکاي كه بانک مركزي، اسناد تجاري مدتبهره: نرخ تنزیل مجدد

 .كندهاي تجاري وام اعطا مينماید و بر اساس آن به بانکتنزیل مي...  برات و

 منظور تنظیم و تعیین اعتبارات در جهت اعمال سیاست ارشادي دولت(: كمي و كیفي) كنترل اعتبارات

 .است

بانک مركزي از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد بر مقدار : شركت در عملیات بازار باز

از طرف دیگر و در مقابل درآمدها یا  .گذاردهاي اقتصادي تأثیر ميو عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت

در مطالعه خود از مخارج ( 213 ) پورمنابع تأمین اعتبار دولت، مخارج دولت قرار دارد كه اشرفي

. شوندكند كه در حدود فعالیت دولت پرداخت ميدولت به عنوان بهاي خدمات و كاالهایي تعبیر مي

-این ابعاد را نشان مي 2توان به سه بعد تقسیم نمود كه شکل شماره مخارج دولت را از بعد ماهیت مي

 .دهد
 

 
 اجماليابعاد مخارج دولت در یک نگاه : 2شکل شماره 

 

-توضیح داده مي 2صورت مختصر هر یک از این ابعاد مخارج دولت در شکل شماره در ادامه و به

 :شود

این مخارج در حقیقت همان مخارج تولیدي اما به صورت مخارج خدمات است، كه : مخارج اداري

 .است...  شامل مخارجي همچون مخارج مربوط به پرسنل، امنیت و

-هاي فیزیکي با عمر بیش از یک سال بکار ميمخارج معموالً در مورد دارایي این: ايمخارج سرمایه

ها را به هاي فیزیکي كه افزایش عمر مفید آنها و یا تجدید دارایيگذاريرود و شامل بهبود سرمایه

 .دنبال داشته باشد، است

 ابعاد مخارج دولت

 مخارج اداری مخارج سرمایه ای مخارج انتقالی



 

 9315ماه خرداد  وچهار،بیستشماره                                  های مدیریت و حسابداری ماهنامه پژوهش

 

69 
 

شود، بلکه به نمياین مخارج در مقابل خرید كاالها و خدمات پرداخت (: توزیعي) مخارج انتقالي

گذاري كند، كه علت نامصورت بالعوض قدرت خرید یا درآمدي را به یک واحد دیگر منتقل مي

هاي مالي را در ثبات مالي و این مطالعه در ادامه تأثیر سیاست. باشداین مخارج نیز همین موضوع مي

 .دهداقتصادي مورد بررسي قرار مي

 

 مالی و اقتصادیهای مالی در ثبات تأثیر سیاست

هاي مالي آمریکاي التین، ثبات مالي و اقتصادي عبارت نسبتاً جدیدي است كه پس از وقوع بحران

اي در ي گذشته میالدي به میزان وسیع و فزایندهآسیاي جنوب شرقي، روسیه و تركیه از اواخر دهه

گیرانه براي مقابله با اتخاذ تدابیر پیش. گذاري و ادبیات اقتصادي مطرح شده استمجامع سیاست

-هاي سیستمیک در بخش مالي و ایجاد استحکام در مؤسسات مالي براي كاهش هزینه بحرانریسک

-هاي مالي، عناصر اصلي بسته سیاستي ثبات مالي و اقتصادي هستند؛ به عبارت دیگر ثبات مالي را مي

هاي مختلف ب شوكتوان توانایي سیستم اقتصادي براي اختصاص منابع، مدیریت ریسک و جذ

ثبات پولي و مالي از جمله فاكتورهاي مهم تشکیل دهنده (. 213 نیا و عابدي، ستوده) تعریف نمود

هاي مناسب پولي و آید و اعمال سیاستهاي اقتصادي به شمار ميثبات اقتصادي و خروج از بحران

به طور كلي و با (. همان) وردتواند زمینه ثبات اقتصادي در كشور را فراهم آمالي بصورت همزمان مي

براي دستیابي به ثبات مالي و اقتصادي ( 213 ) نیا و عابديتوجه به نتایج بدست آمده در تحقیق ستوده

باید از ابزارهایي نظیر مخارج عمراني دولت، شاخص سیاست پولي و درآمدهاي مالیاتي استفاده شود 

ادرات محصول استراتژیک كاسته و بیشتر بر مالیات و براي حفظ ثبات مالي باید از اتکاي بودجه بر ص

 .ها تمركز گردد

 

 اقتصاد مقاومتی در ایران

هاي در مورد سیاست   در گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي و نظارت بر اجراي اصل 

سال سوم، ها، دوره نهم، اقتصاد مقاومتي و قوانین متناظر و پیشنهادهایي در مورد نحوه اجرایي شدن آن

، چنین آمده است كه اقتصاد مقاومتي به مثابه الگوي اقتصادي بومي و علمي 212 /1/01 مورخ 

برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي، نه یک راهبرد كوتاه مدت براي شرایط كنوني كشور بلکه یک 

صادي برآورده تواند اهداف نظام جمهوري اسالمي را در زمینه مسائل اقتتدبیر بلندمدت است كه مي
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ویژگي براي اقتصاد مقاومتي آمده است كه  0 در این گزارش به نقل از مقام معظم رهبري . نماید

هاي كالن به ویژه عدالت اجتماعي، تحرك و پویایي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص - : عبارت از

در عین حال استفاده هاي داخلي تکیه بر ظرفیت -2توانایي مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا،  -3

هاي مردم محوري با واگذاري فعالیت -1رویکردجهاني،  - حداكثر از امکانات بیرون كشور، 

همان اقتصاد وابسته ) كاهش وابستگي به نفت -1امنیت اقالم راهبردي و اساسي،  -1اقتصادي به مردم، 

فساد ستیزي و  -1رف، اصالح الگوي مص -3، (به صادرات محصول استراتژیک كه به آن اشاره شد

دانش محوري به  -0 امنیت اقتصادي به ویژه از طریق شفاف سازي و ایجاد فضاي رقابتي و با ثبات، 

همچنین مقام معظم رهبري چهار نکته اصلي را به عنوان انگیزه . باشدویژه با توجه به نیروي انساني، مي

هاي فراوان مادي و معنوي كشور، ظرفیت -  :اند كه عبارت ازها ذكر كردهو عوامل تهیه این سیاست

هاي اقتصادي بحران - تهدیدهاي اقتصادي خارجي،  -2مشکالت مزمن و دیرپاي اقتصادي،  -3

در ادامه این مطالعه به بررسي و توضیح مختصر در ارتباط با اهم موضوعات سیاست . باشدجهاني، مي

اهم موضوعات اقتصاد مقاومتي بدین قرار . دپردازاقتصاد مقاومتي مطروحه در گزارش مذكور مي

این مهم با كاهش درجه باالي وابستگي اقتصاد در نیازهاي : پذیري اقتصادكاهش آسیب - : است

در : پیشتازي اقتصاد دانش بنیان -3. شودهاي پیشران محدود، محقق ميراهبردي یا وابستگي به مؤلفه

الزامات تحقق : ارتقاء عدالت اجتماعي -2. وآوري استیک اقتصاد مقاومتي، پیشران اصلي دانش و ن

-پذیري بین مناطق، طراحي سازوكارهاي سهمهاي اقتصاد مقاومتي، تقویت رقابتعدالت در سیاست

تقویت  - . هاي باز توزیعي استبري عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف و طراحي مکانیسم

در اقتصاد مقاومتي، فراهم نمودن بستر رقابت سالم و مدیریت : وريپذیري اقتصاد و رشد بهرهرقابت

هاي الزام كاهش وابستگي: امنیت غذا و درمان -1. شودهاي اصلي محسوب ميشده، یکي از مؤلفه

راهبردي در حوزه كاالهاي اساسي و خصوصاً كاالهاي مرتبط با حوزه غذا و درمان از اهمیت 

هاي كلي اصالح الگوي مصرف به مثابه سیاست: اصالح الگوي مصرف -1. است رمضاعفي برخوردا

هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد بخشي از نقشه كالن اقتصاد مقاومتي مدنظر بوده و هست و در سیاست

بدون همراهي نظام تأمین مالي كشور، امکان : اصالح نظام مالي كشور -1. تأكید قرار گرفته است

حمایت هدفمند از  -3. تولیدمحوري و فسادزدایي از سیستم اقتصادي وجود نداردمقاوم سازي و 

هاي داخلي از یک سو، و تولید به قصد صادرات و رقابت با به معني تکیه بر منابع و سرمایه: صادرات

پذیري كاهش ضربه: پذیري درآمد نفتمقابله با ضربه -1. سایر كشورها از سوي دیگر است
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از فروش نفت و گاز از طریق بهبود فرایندهاي فروش نفت خام و نیز تنوع بخشي به  درآمدهاي حاصل

منظور كاهش نفت خام، در اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گرفته و همچنین حركت به سمت اقتصاد 

دانش بنیان و فاصله گرفتن از خام فروشي، در گرو توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین 

به این معني كه بر درآمدهاي نفتي یا همان : اصالح نظام درآمدي دولت -0 . گاز استدستي نفت و 

صادرات محصول استراتژیک كه در این مطالعه به آن اشاره شد، اتکاي بیش از حد نشود، چرا كه 

شفاف سازي و سالم  -  . گیر اقتصاد ایران بوده استاي است كه در سالیان متمادي دامنعارضه

-اتخاذ سیاست -3 . شفاف سازي، شرط اصلي فساد ستیزي و سالم سازي اقتصاد است: صادسازي اقت

ها با خالص ارزآوري مثبت یا حمایت از تولید محصوالتي كه عرضه رقابتي آن: هاي تولید محور

خالص ارزبري منفي همراه باشد و توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كاالها و خدمات ایراني با 

. هاي تحقق اقتصاد مقاومتي استنظران اقتصادي از مهمترین راهه از نظرات متخصصان و صاحباستفاد

در مسئله اقتصاد : فرمودند 211 / 0/ 0، رهبر معظم انقالب اسالمي در مورخ 211 در نامگذاري سال 

ركود آن چیزي كه مهم و اصل است، مسئله تولید داخلي، رفع بیکاري، رونق اقتصادي و مقابله با 

: شان فرموندایشان در ادامه سخنان. كنندها چیزهایي است كه مردم آن را حس و مطالبه مياین. است

ها در مجموعه اقتصاد مقاومتي گنجانده شده است، شرطش این است كه براي اقتصاد عالج همه این

ر مورخ ایشان در ادامه بیاناتشان در حرم مطهر رضوي د. مقاومتي كار و تالش صورت گیرد

شناسایي و  - : ، ده اقدام اساسي را براي نجات اقتصاد كشور مطرح كردند كه عبارت از211 / 0/ 0

پرهیز از  -2زنده كردن تولید داخلي،  -3دار كشور، هاي اقتصادي مزیتها و زنجیرهتمركز بر فعالیت

كه پس از برجام باید وارد اي پرهیز از هدر دادن منابع مالي - واردات تضعیف كننده تولید داخلي، 

هاي اقتصادي احیاي بخش -1هاي مهم و حساس اقتصادي، دانش بنیان شدن بخش -1كشور شود، 

مبارزه  -3شرط انتقال فناوري در معامالت خارجي،  -1گذاري شده است، ها سرمایهكه قبالً در آن

نگاه ویژه به صنایع  -0 نرژي، وري اارتقاي بهره -1خواري و قاچاق در كشور، جدي با فساد، ویژه

را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل  211 ایشان در ادامه بیاناتشان سال . باشدمتوسط و كوچک، مي

اقدام، عمل و نشان دادن محصول كار به مردم : نامیدند و بیان نمودند كه الزمه حل مشکالت اقتصادي

 .است
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 گیرینتیجه

اقتصاد : 11با تأكید بر نامگذاري سال) هاي مالي و اقتصاديبر سیاستدر این مقاله مروري مختصر 

توان به این نتیجه رسید با توجه به مطالب ذكر شده مي. ، صورت گرفته است(مقاومتي، اقدام و عمل

توانند، بر میزان تورم، تولید، اشتغال هاي مالي و اقتصادي ميها با استفاده از ابزارهاي سیاستكه دولت

ها و به دنبال آن تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار گذارياندازها، سرمایهتأثیر گذاشته و میزان پس.. . و

ها هاي گسترده كشورهاي غربي به این دلیل است كه، آندر ایران مواجه شدن اقتصاد با تحریم. دهند

وانند جلوي فروش نفت اي از درآمد ایران حاصل از فروش نفت است و اگر بتاند، سهم عمدهدریافته

. هاي جدي وارد نمایندتوانند اقتصاد ایران را با ركود مواجه نمایند و به آن آسیبایران را بگیرند، مي

اي از زمان به اقتصاد ایران وارد نموده است، هایي را در برههها، آسیبباید اذعان نمود كه این تحریم

ها باید موجب به سرانجام نرسید؛ لیکن این تحریمخواستند، طور كه كشورهاي غربي ميهرچند آن

از همین زاویه . ها اقدام نمایدشود كه ایران نسبت به توانمندسازي اقتصاد كشور در مواجهه با تحریم

اقتصاد مقاومتي، : بیني راهبردهاي كشورهاي غربي در برابر ایران، شعارنیز، رهبر معظم انقالب، با پیش

هاي كلي اقتصاد یدند تا، فضاي عمومي كشور را براي این شرایط و سیاستاقدام و عمل، را برگز

هاي كلي اقتصاد مقاومتي، پیشنهادهایي در پایان این مطالعه براي تحقق سیاست. مقاومتي فراهم آورند

هاي مالي و اقتصادي در راستاي اصالح و پاالیش قوانین و سیاست - : نمایدرا بدین قرار ارائه مي

 -3. هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ایرانهاي كلي اقتصاد مقاومتي و با توجه به سیاستسیاست

اصالح و پاالیش  -2. هاي كلي اقتصاد مقاومتياصالح و پاالیش الیحه بودجه و انطباق آن با سیاست

انجام سلسله  - . هاي كلي اقتصاد مقاومتيهاي دروس دانشگاهي و انطباق آن با سیاستسرفصل

اي براي تبدیل این موضوع به یک گفتمان ملي براي پیشرفت و توسعه اقتصادي با توجه اقدامات رسانه

با دولت، نسبت به ( ملت) همکاري و قناعت منابع انساني -1. هاي كلي اقتصاد مقاومتيبه سیاست

 .هاي كلي اقتصاد مقاومتي و پرهیز از اقدامات مجزا و هرچند موازيالزامات سیاست

 

 منابع

. "هاي مالي بر مصرف بخش خصوصي در ایرانآثار سیاست"(. 213 . )پور، محمدعلياشرفي . 
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 .1  -02 صص . پاییز. شماره سوم. سال یکم. هاي راهبردي و كالنفصلنامه سیاست

هاي مالي بر توزیع تأثیر سیاست"(. 233 . )فالحتي، علي؛ الماسي، مجتبي؛ آقایي، فاطمه .2

شماره . فصلنامه جستارهاي اقتصادي دو. " 23 -213 هاي درآمد و رشد اقتصادي طي سال

 . 2 -01 صص . بهار و تابستان.   
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