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چکیده :اقتصادمقاومتي به معني تشخيص حوزههای فشارومتعاقباً تالش برای كنترل
وبي اثركردن آن تاثيرها ودرشرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت؛اساس اين
طرح درسالهای اخير ،پس از تشديد تحريمها عليه ايران ازسوی مقام معظم رهبری در
واقع تاكيدی دوباره بر راهبرد تامين رشد و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتي
ودستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله بارويکردی جهادی و پيشرو و استفاده
از توان داخلي ومقاومت درمقابل تحريمها با ايجادكمترين بحران است .بانکها بعنوان
واسطه گران مالي نقش بسيار موثری درتامين مالي وكمک به رشد اقتصادی برعهده
دارند واهميت اين مسئله زماني قابل درک است،كه به اين موضوع توجه شود بار اصلي
تامين مالي بنگاه های اقتصادی درايران برعهده سيستم بانکي است .بانکها باجلب
مشاركت عموم مردم ،تقويت روحيه خودباوری ومحور قرار دادن رشد بهره وری
دراقتصاد نقش مهمي درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه ايجاد ثبات دراقتصاد
وهمچنين مقاوم سازی آن در برابرتحوالت داخلي وبيروني كه تا حد زيادی وابسته به
حمايت از كسب وكارهای جديدو مبتني بركارآفريني دارد .وبه بهترين شکل از
توليدكنندگان وسرمايهگذاران بخشهای مهم اقتصادملي درقالب اعطای تسهيالت
حمايت كند .در اين مقاله سعي شده تا نقش بانکها را در پيشبرد اقتصاد مقاومتي با
توجه به اهميت والزامات آن بررسي؛ و درنتيجه به شناسايي چالشها درسيستم پولي
وبانکداری در ايران وازميان برداشتن خسارات و بازسازی ساختارهای ناكارآمد بپردازد.
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مقدمه:
از ويژگي های اساسي مديريت اقتصادی موفق ،داشتن الگوست .در ايرانِ ما مسئله فقدان الگوی مشخص برای مديريت اقتصاد ،به
ويژه در برخورد با شرايط چالش و بحران ،به سادگي قابل درک است .در وضعيت حاضر كه با چالش مهم تحريم همه جانبه غرب
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مواجه هستيم ،با وجود همه تالش های غيرقابل انکار انجا م شده برای مواجهه با اقدامات دشمنان ،فقدان الگويي راهبردی برای
مديريت اقتصادی احساس مي شود تا بسياری از مسائل را از چالش خارج كند يا چالشها فرصت اثرگذاری منفي بر اهداف را پيدا
نکنند .آنچه به روشني در واقعيت اقتصاد ايران ديده ميشود آن است كه سياست های اقتصادی پولي ،مالي ،ارزی ،بانکي ،اشتغال
و توليد بدون ارتباط منسجم و تعريف شده و بعضاً به صورتي كامالً اقتضايي و موردی ،آن هم پس از گسترش دامنه چالش ها،
بکار بسته مي شوند و از آنجا كه ارتباط سيستمي مشخصي ميان آنها برقرار نيست ،در بسياری موارد يکديگر را خنثي ميکنند و
در مجموع كارايي الزم را ندارند .
وضعيت شاخص های اقتصادی در سال پاياني جنگ 1367نشان ميدهد كه اين شاخص ها به بحراني ترين ميزان خود در تمام
سال های جنگ رسيده بود  .شايد بتوان ادعا كرد كه از داليل حضرت امام)ره ( برای پذيرش قطعنامه ،وضعيت نامطلوب اقتصادی
ناشي از فقدان الگوی اقتصاد مقاومتي بوده است .موضوعات جهاني اقتصادی و چالش های اقتصادی مختلف كشور ما موجب شده
است كه رهبر انقالب به عنوان مقام ارشد در ايران وارد موضوعاتي نظير دستورالعمل ها و راهکارهای الزم برای برنامه اقتصاد
مقاومتي شود.
اقتصاد مقاومتي نوعي از الگوی اقتصادی است كه متمايل به استقالل اقتصادی كشور است؛ چنين اقتصادی معموالً مخالف اقتصاد
وابسته ومصرف گر ا ست و در مقابل اهداف دشمنان حاكميت مقاومت نموده و سعي مي نمايد تا ساختارهای اقتصادی موجود را
تغيير دهد و آنها را بر مبنای چشم انداز و اهداف جهاني تطبيق دهد .برای تداوم چنين اقتصادی بايد در جهت محدود نمودن
استفاده از منابع نفتي و كاهش وابستگي كشور به اين من ابع حركت نمود و آگاه بود كه اقتصاد مقاومتي زماني كه جنگي بر عليه
جنگ اقتصادی و جنگ نرم در جريان است ،اثربخش خواهد بود .مطالعات تجربي و نظری نشان مي دهد ،سرمايه نقش مهمي را
در رشد و توسعه اقتصادی ايفا ميکند.
از آنجايي كه بانک ها مي توانند ،ابزارهايي را برای رشد و توسعه اقتصادی با كمک سياست های اعتباری و مالي يا اعطای وام
های تجاری ،صنعتي و توليدی فراهم نمايند .آنها همچنين مي توانند موقعيتي را برای تشويق و توسعه صادرات ،افزايش توليدات
داخلي ،توسعه صنعت و كشاورزی و گسترش تجارت خارجي و داخلي و تسهيل واردات و همچنين تشويق مردم به پس انداز
ايجاد كنند ،نقش حائز اهميتي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي دارند .در واقع هدف در اقتصاد مقاومتي آن است كه بر فشارها و
ضربههای اقتصادی از سوی نيروهای متخاصم كه سد راه پيشرفت جامعه است ،غلبه كرد.
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حال سوال اينجاست ،اقتصاد مقاومتي چيست وچه ويژگي هايي دارد؟ و نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتي چيست ؟ اقتصاد
مقاومتي به معنای شناسايي حوزه های فشار و تالش برای كنترل و خنثي سازی آنها و در شرايط ايده آل ،تبديل فشارها به
فرصت مي باشد .اقتصاد مقاومتي دارای ويژگي های خاصي است كه در شرايط فعلي مي تواند در مواجهه با دشمنان رژيم و
شرايط استراتژيک كشور مورد بحث قرار گيرد .
اقتصاد مقاومتي همسو با كاهش وابستگي و تأكيد بر مزيت های توليد داخلي وتالش برای اتکا به خود است .در ادبيات علمي ،از
بکارگيری مفهوم اقتصاد مقاومتي مدت زمان زيادی نيست كه مي گذرد اما مي توان آن را از سخنان رهبر معظم و ديدگاههای
متخصصان اقتصاد كه اخيراً ارائه شده اند استنباط نمود  .اين ،ابتکار اقتصادی كشوری تحت شرايط خاص است كه قصد توليد و
توزيع محصوالت دارد و سرمايه گذاری های خاص را در كاهش وابستگي به ساير كشورها تحت شرايط بحراني انجام مي دهد.
راهبرد اقتصاد مقاومتي معطوف به رويکرد كوتاه مدت و پدافندی نيست بلکه عملکردی با چشم انداز كالن اقتصادی با برنامه های
بلند مدت مي باشد و رويکردی دورانديشانه دارد  .نظام بانکي كشور با تاسي از منويات مقام معظم رهبری در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتي نقش بارز و برجسته ای دارد كه متوليان امر با ژرف انديشي به ايفای رسالت خود در اين عرصه مشغولند .اين
مقاله بر گرفته از بيانات گرانقدر مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتي مي باشد.
تاريخچه نخستين تحريم اياالت متحده عليه ايران به 1801باز مي گردد .سپس اين تحريم ها در دولت های بعدی امريکا ادامه
يافت .از سال  ، 2552شورای امنيت سازمان ملل پنج قطعنامه را در ارتباط با برنامه هسته ای ايران صادر كرد .بلوكه كردن
دارايي های اشخاص و شركت هايي كه ادعا شده در برنامه هسته ای يا توليد موشک های بالستيک مشاركت دارند ،در بين تحريم
های سازمان ملل قرار دارد .نخستين بار در ژانويه  ،2552امريکا با ذكر اتهاماتي نظير داشتن رابطه با يک مؤسسه وابسته به
تکنولوژی موشکي در كره شمالي ،تحريم يک جانبه ای را عليه بانک سپه اعمال نمود .سپس ،در تکميل فرايند تحريم بانک های
ايران ،در اكتبر 2550وزارت خزانه داری اياالت متحده تحريم هايي را عليه سه بانک ملي،ملت و صادرات اعمال نمود.
در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم های يک جانبه و غيرانساني غرب عليه جمهوری اسالمي ايران با هدف متوقف كردن
برنامههای صلح آميز هستهای ايران ،واژهی جديد اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصادی كشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد
كشورمان مورد بحث قرار گرفته است.
اين واژه اولين بار در ديدار كارآفرينان با مقام معظم رهبری در شهريور سال  9831مطرح گرديد .در همين ديدار ،رهبر معظم
انقالب اقتصاد مقاومتي را معنا و مفهومي از كارآفريني معرفي و برای نياز اساسي كشور به كارآفريني نيز دو دليل «فشار
اقتصادی دشمنان» و «آمادگي كشور برای جهش» را معرفي نمودند.

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.
05

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 05-77
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

از ديدگاه رهبر انقالب «اقتصاد مقاومتي» ؛ يک الگوی علمي متناسب با نيازهای كشور ما است ــ اين آن جنبهی مثبت ــ امّا
منحصر به كشور ما هم نيست؛ يعني بسياری از كشورها ،امروز با توجّه به اين تکانههای اجتماعي و زيروروشدنهای اقتصادی كه
در اين بيست سي سال گذشته اتّفاق افتاده است ،متناسب با شرايط خودشان به فکر يک چنين كاری افتادهاند .پس مطلب اوّل
اينکه اين حركتي كه ما داريم انجام ميدهيم ،دغدغهی ديگر كشورها هم هست؛ مخصوص ما نيست.
دوّم اينکه اين اقتصاد درون زا است .يعني از دل ظرفيّتهای خود كشور ما و خود مردم ما ميجوشد؛ رشد اين نهال و اين درخت،
متّکي است به امکانات كشور خودمان؛ درونزا به اين معنا است .امّا درعينحال درونگرا نيست؛ يعني اين «اقتصاد مقاومتي» ،به
اين معنا نيست كه ما اقتصاد خودمان را محصور ميکنيم و محدود ميکنيم در خود كشور؛ نه ،درونزا است ،امّا برونگرا است؛ با
اقتصادهای جهاني تعامل دارد ،با اقتصادهای كشورهای ديگر با قدرت مواجه ميشود .بنابراين درونزا است ،امّا درونگرا نيست.
اينها را كه عرض ميکنم ،برای خاطر اين است كه در همين زمينهها االن قلمها و زبانها و مغزهای مغرض ،مشغول كارند كه [القا
كنند] «بله ،اينها ميخواهند اقتصاد كشور را محدود كنند و در داخل محصور كنند».انواع و اقسام تحليلها را برای اينکه ملّت را و
مسئوالن را از اين راه ـ كه راه سعادت است ـ جدا بکنند .
توصيهی مهم در زمينهی « اقتصاد مقاومتي» ،يکي توصيه ی به بانکها است :بانکها بايد نقش ايفا كنند ،بايد خودشان را تطبيق
بدهند با موادّ سياستهای اقتصاد مقاومتي و برنامهريزیهای دولت در اين زمينه؛ و ميتوانند نقش ايفا كنند ،نقش مثبت؛ البتّه
نقش منفي هم ميتوانند .توصيهی مؤكّد به بخش صنعتومعدن  :تحرّكشان را بايد افزايش بدهند .بار اصلي بيرون رفتن كشور از
ركود و عقبماندگي اقتصادی بر دوش بخش صنعت ومعدن است؛ بايد تالش كنند ،تالش را بايد مضاعف كنند ،ظرفيّتها را
شناسايي كنند؛ ظرفيّتهای زيادی در كشور هست ،اين ظرفيّتها را فعّال كنند .در مورد بخش كشاورزی؛كشاورزی اهمّيّت حياتي
دارد .الزم است نگاه دولت و سياستهای دولتي به بخش كشاورزی ،نگاه حمايت باشد؛ همهجای دنيا هم همينجور است؛ از بخش
كشاورزی بهوسيلهی دولتها حمايت ميشود .آن وقت بايد مشکالت موجود در بخش كشاورزی برطرف بشود؛ مشکالت كشاورزان،
مشکالت دامداران  -كه گاهي شکايتهايي هم به ما ميشود  -و انسان رنج ميبرد از بعضي از مشکالتي كه برای اينها وجود
دارد(بيانات در ديدار مسئوالن نظام)9۱/۴۰/9818
سوّم اينکه اين اقتصادی كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود ،مردمبنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي
نيست ،اقتصاد مردمي است؛ با ارادهی مردم ،سرمايهی مردم ،حضور مردم تحقّق پيدا ميکند .امّا «دولتي نيست» به اين معنا
نيست كه دولت در قبال آن مسئوليّتي ندارد؛ چرا ،دولت مسئوليّت برنامهريزی ،زمينهسازی ،ظرفيّتسازی ،هدايت و كمک دارد.
كار اقتصادی و فعّاليّت اقتصادی دستِ مردم است ،مال مردم است؛ امّا دولت ـ بهعنوان يک مسئول عمومي ـ نظارت ميکند،
هدايت ميکند ،كمک ميکند .آن جايي كه كساني بخواهند سوء استفاده كنند و دست به فساد اقتصادی بزنند ،جلوی آنها را
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ميگيرد؛ آنجايي كه كساني احتياج به كمک دارند ،به آنها كمک ميکند .بنابراين آمادهسازی شرايط ،وظيفهی دولت است؛ تسهيل
ميکند.
توسعه اقتصاد دانش بنيان بدون حمايت شب که بانکي امکان شکل گيری ندارد و فردی كه تاكنون تجربه مديريت بنگاه داری را
ندارد ،چگونه مي تواند بنگاه دانش بنيان را راه اندازی و مديريت كند .بانک ها موظف به نظارت جدی بر عملکرد تسهيالت
گيرنده و كمک فکری و مالي هستند.بدون همکاری و همياری سيستم بانکي امکان تحقق اقتصاد مقاومتي وجود ندارد و بايد نگاه
علمي به اين موارد داشته باشيم.
اقتصادمقاومتي  ،عدالتمحور است؛ يعني تنها به شاخصهای اقتصاد سرمايهداری ـ [مثل] رشد ملّي ،توليد ناخالص ملّي ــ اكتفا
نميکند؛ بحث اينها نيست كه بگوييم رشد ملّي اينقدر زياد شد ،يا توليد ناخالص ملّي اينقدر زياد شد؛ كه در شاخصهای جهاني و
در اقتصاد سرمايه داری مشاهده ميکنيد .در حالي كه توليد ناخالص ملّي يک كشوری خيلي هم باال ميرود ،امّا كساني هم در آن
كشور از گرسنگي ميميرند! اين را ما قبول نداريم .بنابراين شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعي در جامعه ـ يکي از
شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتي است ،امّا معنای آن اين نيست كه به شاخصهای علمي موجود دنيا هم بي اعتنايي بشود.
عدالت در اين بيان و در اين برنامه به معنای تقسيم فقر نيست،بلکه به معنای توليد ثروت و ثروت ملّي را افزايش دادن است(.
 ۴9/۴9/9818بيانات در حرم مطهر رضوی(
مسئوالن بايد از توليد ملّي حمايت كنند .توليد ملّي ،اساس و حلقه ی اساسي پيشرفت اقتصاد است .مسئوالن بايد از توليد ملّي
حمايت كنند .يک جا كه قانون الزم دارد ،حمايت قانوني كنند؛ يک جا كه حمايت قضائي الزم است ،انجام بگيرد؛ يک جا كه
حمايت اجرايي الزم است ،بايد تشويق كنند و كارهايي بکنند؛ بايد اين كارها انجام بگيرد .توليد ملّي بايد رونق پيدا كند.
از منظر رهبر فرزانه انقالب اقتصاد مقاومتي دانش بنيان است و بر همين اساس نمي تواند تدافعي باشد بلکه اقتصادی بلند مدت ؛
ايجابي و پروسه ای است و الگوی جديدی است كه برای اجرا نيازمند مطالعه دقيق و شرح واقعي مولفه ها و متغيرهای خاص آن
و چگونگي عملکرد آنها در چارچوب های مشخص مي باشد و نکته حايز اهميت آن است كه در كندوكاو مفهوم آن آميزه های
غربي را به عنوان تنها مالک و نصاب قرار ندهيم.
همچنين كاهش وابستگي به صنعت نفت ،توجه به صنايع دانش محور و ساير ظرفيت ها در ايران عناصر اصلي اقتصاد مقاومتي
هستند .و ساير موضوعات نظير مديريت مصرف هم در سيستم های دولتي و هم در سيستم های غير دولتي بر رشد اقتصاد
مقاومتي تأثير مي گذارد .
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تعاریف:
اقتصاد عبارتست از « دانش چگونگي انتخاب افراد و جامعه در بکارگيری منابع محدود برای توليد كاالها و خدمات و توزيع آنها
بين افراد و گروه های مختلف برای مصرف جامعه».
اقتصاد

مقاومتي1

اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزههای فشار بوده و در شرايط تحريم تالش برای كنترل و بياثر كردن تاثيرات فشار و در
شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ميباشد .لذا باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريتهای عقاليي و مدبرانه
پيش شرط و الزام چنين موضوعي بوده و ادبياتي است كه در مقابله با تحريمهای بينالمللي مطرح شده است .اقتصاد مقاومتي
كاهش وابستگيها و تاكيد روی مزيت های توليد داخل و تالش برای خوداتکايي است .به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي يک الگوی
اقتصادی بومي بر اساس ظرفيتها و توانمندیهای كشور است كه با نگاه ويژه خود به منابع داخلي و ملي در تمامي ابعاد خود از
يک سو و حمايت ،تقويت ،توسعه و مديريت صحيح آنها از سوی ديگر در صدد ايجاد زمينه و فرصت مناسب برای نقشآفريني
عناصر داخلي در تحقق اقتصادی پايدار ،پويا و قدرتمند است كه در موقعيتهای زماني مختلف و تحت هر شرايطي قادر به حيات
و رشد و شکوفايي ميباشد .الگويي كه از يک سو با رويکرد جهادی ،انعطافپذير ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگرا خود
نه تنها فرصت و بستر يک اقتصاد پايدار و مقاوم متکي بر داشتههای داخلي را فراهم ميكند كه سبب رفع نواقص و مشکالت
اقتصادی ميشود بلکه از سوی ديگر زمينهساز حضور جدی و موثرتر كشور در ساير عرصههای جهاني ميشود.
«اقتصاد مقاومتي»  ،اقتصاد دانش بنيان است يعني از پيشرفتهای علمي استفاده ميکند ،به پيشرفتهای علمي تکيه ميکند ،اقتصاد
را بر محور علم قرار ميدهد؛ امّا معنای آن اين نيست كه اين اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان ميتوانند نقش
ايفا كنند در «اقتصاد مقاومتي» تجربههای صاحبان صنعت ،تجربه ها و مهارتهای كارگراني كه دارای تجربه و مهارتند ـ ميتواند اثر
بگذارد و مي تواند در اين اقتصاد نقش ايفا كند۴9/۴9/9818.
طبق نظر دولتمردان ايران در تعريف « اقتصاد مقاومتي»  ،ضرورت مقاومت برای رد كردن فشارها و عبور از سختيها برای
رسيدن به نقاط مثبت ملي نياز است؛ اين روش اقتصادی از نظر تعريف با اقتصاد رياضتي تفاوت دارد.
اقتصاد مقاومتي،طراحي ومدل سازی ويژه ای از شرايط و ساز وكارهای اقتصادی است كه مبتني برآن فضای اقتصادی كشور بر
اساس فرض وجود حداكثر تحريم ها وفشارها  ،به صورت فعال و نه منفعل طراحي ميشود .در واقع اقتصاد مقاومتي بنياني نظری

1-Resistive economy
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و عملي برای مدل سازی گونه ويژه ای از اقتصاد است كه فعاالنه خود را برای مواجه با تحريم ها بيش از پيش آماده ساخته
است(.پيغامي )981۴

ریاضت اقتصادی
رياضت اقتصادی به طرحي گفته ميشود كه دولتها برای كاهش هزينهها و رفع كسری بودجه ،به كاهش و يا حذف ارائه برخي
خدمات و مزايای عمومي  ،صرفه جويي در مخارج جاری كشور،كاهش هزينه های رفاهي و تعديل كارمندها در بخش دولتي
دست مي زنند كه يونان و ايتاليا به بخصوص يونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم ميکند .اين طرح كه به منظور مقابله با
كسری بودجه توسط برخي دولتها انجام مي شود گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وامها و كمکهای مالي
خارجي ميانجامد.

تأثیرات تحریم بانک ها بر نظام پولي و مالي ایران
افزايش ريسک منابع و اعتبارات بانکي بر ريسک اعتباری ،كاهش اعتماد تأمين كنندگان بين المللي به نظام بانکي ،تحميل هزينه
های مالي ،كاهش اعتماد عمومي به نظام بانکي در نظام مالي كشور را تحت تأثير قرار داده است .ساختار بازار پول و سرمايه اين
ساختار در دوره پس از انقالب به همراه قانون بانکداری بدون ربا به حضور بانکها در چرخه فعاليت واقعي اقتصادی ،فعاليت آن ها
در حوزه سها م و تأمين خدمات مالي گسترده موجب شده است .به عنوان مثال ،همانطور كه مقايسه بين بازار سهام و بانک های
تجاری در سيستم مالي نشان مي دهد ،بانک های تجاری نقش  0/5برابر مؤثرتری را در اقتصاد ايفا نموده اند .بنابراين ،چنين
شرايطي كارايي بانک را نشان نمي دهد بلکه ف قدان بکارگيری ابزارهای مستقيم سياست پولي را نشان مي دهد .بااصالح ساختار
بانک های دولتي ،تنظيم قوانين كنترلي و قوانين اين دو بازار و ايجاد زمينه های مورد نياز برای توسعه بانک های خصوصي،
كارايي سيستم بانکي ارتقاء خواهد يافت .

ارکان اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي بايد قابليت انعطاف در شرايط مختلف و توانايي عبور از بحران را داشته باشد .برای دستيابي به چنين اقتصادی
الزم است نگاه بلندمدت به سياستهای اقتصادی وجود داشته باشد و زيرساختهای اقتصاد به گونهای طراحي شود تا چارچوب
كلي اقتصاد در برابر انواع ناماليمات تقويت گردد .همچنين بايد با توجه به شرايط جاری اقتصاد كشور و تحريمهای بينالمللي
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تحميل شده ،سياستهای خاص و گاهي متفاوت از شرايط عادی اتخاذ گردد .در اين صورت اقتصاد مقاومتي در يک بازده زماني
كوتاهمدت نيز قابل تعريف است كه به منظور عبور از شرايط بحران كوتاهمدت طراحي شده است.
الف :مقاوم بودن اقتصاد
وظيفهی همه ی ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحکم ،غير قابل نفوذ ،غير قابل تأثير از سوی دشمن ،حفظ كنيم و نگه
داريم؛ اين يکي از اقتضائات اقتصاد مقاومتي است كه ما مطرح كرديم .اقتصاد مقاومتي ،يک ركن اساسي و مهم ،مقاوم بودن
اقتصاد است .اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممکن است در معرض توطئهی دشمن قرار بگيرد ،مقاومت
كند (.بيانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی عليه السالم)9811/9/9،
ب :استفاده از همهى ظرفیتهاى دولتى و مردمى
بخش خصوصى را بايد كمک كرد .اينکه ما اقتصاد مقاومتي را مطرح كرديم ،خود اقتصاد مقاومتى شرائطى و اركانى دارد؛ يکى از
بخشهايش همين تکيهى به مردم است؛ همين سياستهاى اصل  ۰۰با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال
شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست  .در بعضى از موارد ،من از خود مسئولين كشور ميشنوم كه بخش خصوصى به خاطر
كمتوانىاش جلو نمى آيد ، .بايد فکرى بکنيد براى اينکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حاال از طريق بانکهاست ،از طريق
قوانين الزم و مقرراتِ الزم است؛ از هر طريقى كه الزم است ،كارى كنيد كه بخش خصوصى ،مردمى ،فعال شود .باالخره اقتصاد
مقاومتى معنايش اين است كه ما يک اقتصادى داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند ،هم
آسيبپذيرى اش كاهش پيدا كند .يعنى وضع اقتصادى كشور و نظام اقتصادى جورى باشد كه در مقابل ترفندهاى دشمنان كه
هميشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود ،كمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا كند .يکى از شرائطش ،استفاده از همهى ظرفيتهاى
دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و انديشه ها و راهکارهائى كه صاحبنظران ميدهند ،استفاده كنيد ،هم از سرمايهها استفاده
شود.
به مردم هم بايد واق عاً ميدان داده شود .البته در بيانات دوستان به برخى از اين حوادثى كه ناشى از پيگيرى مفسدين اقتصادى و
مفاسد اقتصادى است ،اشاره شد .واقعاً نميشود ما كار اقتصادىِ درست و قوى بکنيم ،اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنيم؛ اين واقعاً
نشدنى است .همان چند سال پيش هم كه من راجع به اين قضيه بحث كردم و مطالبى را به مسئولين كشور گفتم ،به همين
نکته توجه داشتم ،كه تصور نشود ما ميتوانيم سرمايهگذارى مردمى و كار سالم مردمى داشته باشيم ،بدون مبارزهى با مفاسد
اقتصادى؛ و تصور نشود كه مبارزه ى با مفاسد اقتصادى موجب ميشود كه ما مشاركت مردم و سرمايهگذارى مردم را كم داشته
باشيم؛ نه ،چون اكثر كسانى كه ميخواهند وارد ميدان اقتصادى بشوند ،اهل كار سالمند ،مردمان سالمى هستند؛ حاال يکى دو نفر
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هم آدمهاى ناسالم پيدا ميشوند .بايد با چشمهاى تيزبين ،ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كسانى نيايند به عنوان ايجاد اشتغال
و ايجاد كار و كارآفرينى تسهيالت بانکى بگيرند ،اما كارآفرينىِ واقعى انجام نگيرد .اين را بايد مراقبت كنيد؛ هم شما مراقبت
كنيد ،هم قوهى قضائيه مراقبت كند .به نظر من همکارى قوهى مجريه و قوهى قضائيه در اينجا يک كار بسيار الزمى است (.بيانات
مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی عليه السالم)9811/9/9،
ج :حمایت از تولید ملى
يک ركن ديگر اقتصاد مقاومتى ،حمايت از توليد ملى است ؛ حمايت از توليد ملى ،آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به اين
بايستى تکيه كرد؛ خريد جنس داخلي يک ضرورت برای مقاومسازی اقتصاد است و بر روی همه چيز اين كشور تأثير ميگذارد.
بايد به اين توجّه كرد؛ اين نقش همهی مردم است
واحدهاى كوچک و متوسط را فعال كنيد .البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند ،خوبند و سوددهىشان هم خوب است،
كارشان هم خوب است ،اشتغالشان هم خوب است؛ عمدهى واحد هاى بزرگ ما وضعشان اينجور است اينها خيلى مهمند و در
زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد( .بيانات مقام معظم رهبری)۴9/۴9/9818.

« اقتصاد مقاومتي» ،تولید ملي
بايد از فعّاليّتهای اين مجموعه و مجموعههای مشابه پشتيباني بشود .يکي از پشتيبانيها اين است كه دستگاههای دولتي خودشان
را موظّف كنند كه برای محصول اين مجموعهها رقيب خارجي نتراشند؛ يکي از بخشهای اقتصاد مقاومتي ،توليد داخلي است.
توليد داخلي اگر بخواهد رونق پيدا بکند يقيناً بايد ،هم به آن كمک تزريق بشود ،هم از چيزهايي كه مانع رشد آن است جلوگيری
بشود ،هم برای محصوالت ،بازار به وجود بيايد ،هم واردات محصوالت مشابه به يک نحوی كنترل بشود  -كلمهی ممنوع را به كار
نميبرم  -و با محاسبه مورد مراقبت دقيق قرار بگيرد ،هم در قراردادهای خارجيای كه اين مجموعه و امثال اين مجموعه دارند،
دولت كمک بکند .گفتيم اقتصاد ما درونزا و برون گرا است؛ ما از درون بايد رشد كنيم و بجوشيم و افزايش پيدا كنيم ،امّا بايستي
نگاه به بيرون داشته باشيم؛ بازارهای جهاني متعلّق به ما است ،بايد بتوانيم با همّت خود و با ابتکار خود ،در اين بازارها حضور پيدا
كنيم و اين حضور بدون حمايت دولت امکانپذير نيست؛ كه البتّه بخشهای مختلف دولتي در اين زمينه ميتوانند سهم داشته
باشند ).بيانات در ديدار كارگران در گروه صنعتى مپنا)9۴/۴1/9818
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د :مدیریت منابع ارزى
مسئلهى منابع ارزى هم مسئله ى مهمى است .روى اين مسئله دقت كنيد ،خيلى بايد كار كنيد .واقعاً بايد منابع ارزى را درست
مديريت كرد .حاال اشاره شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد .يعنى در روزنامهها از قول يک
مسئول ،يک جور گفته شد ؛ فردا يا دو روز بعد ،يک جور ديگر گفته شد .نگذاريد اين اتفاق بيفتد .واقعاً يک تصميم قاطع گرفته
شود ،روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنيد .به هر حال منابع ارزى بايد مديريت دقيق بشود.
ه :مدیریت مصرف
يک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى ،مديريت مصرف است .مصرف هم بايد مديريت شود .اين قضيهى اسراف و زيادهروى ،قضيهى
مهمى در كشور است .بايد جلوى اسراف را گرفت و فرهنگسازى و اقدام عملى هم الزم است .فرهنگ سازىاش بيشتر به عهدهى
رسانههاست .واقعاً در اين زمينه ،هم صدا و سيما در درجهى اول و بيش از همه مسئوليت دارد ،البته دستگاههاى ديگر هم
مسئوليت دارند .بايد فرهنگسازى كنيد .ما يک ملت مسلمانِ عالقهمند به مفاهيم اسالمى هستيم .،حقيقتاً در كار مصرف،
صرفهجوئى كنيد .صرفهجوئى ،چيز بسيار الزم و مهمى است.
به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد .در دستگاه شما ،در وزارتخانهى شما ،اگر كار جديدى انجام ميگيرد ،اگر چيز
جديدى خريده ميشود ،اگر همين اقالم روزمره اى كه مورد نياز وزارتخانه است ،تهيه ميشود ،سعى كنيد همهاش از داخل باشد؛
اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين ،يک قلم خيلى بزرگى ميشود .اصالً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين
وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند .به نظر من اينها ميتواند كمک كند ( .بيانات رهبردر ديدار رئيسجمهوری و اعضاى هيئت
دولت)9819/۱/1 ،

نقش بانکها در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتي
بانکها با تامين منابع مالي حوزه كسب و كار در اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتي نقش بسيار مهمي را دارند ..وبا توجه به اينکه
اقتصاد ايران از پتانسيل های قابل توجهي برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است ،اساس طرح سياستهای كلي اقتصاد
مقاومتي از سوی مقام معظم رهبری د ر واقع تاكيدی دوباره بر راهبرد تامين رشد پويا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و
دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله با رويکردی جهادی ،درونزا ،پيشرو و برونگرا است.
بانکها به عنوان واسطه گران مالي نقش بسيار موثری در تامين مالي توليد و كمک به رشد اقتصادی برعهده دارند و اهميت اين
مسئله زماني قابل درک خواهد بود كه به اين موضوع توجه شود كه بار اصلي تامين مالي بنگاههای اقتصادی در ايران بر عهده
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سيستم بانکي است .در واقع با توجه به همين موضوع است كه در بندهای  1و  91سياستهای كلي ابالغي از سوی مقام معظم
رهبری ،مسئوليت حوزههای پولي و بانکي در اقتصاد مقاومتي تبيين گرديده و بر تقويت اين حوزه از اقتصاد تاكيد شده است.
بانک ها بر مبنای كاركرد تعريف شده خود ،به عنوان تامين كننده و يا واسط مالي ،مي توانند با تامين به موقع و مناسب منابع
مالي مورد نياز بنگاه های اقتصا دی و نيز با اتخاذ روش های ساده و شفاف در ارتباط با مشتريان خود ،نقش ممتازی در بهبود
فضای كسب و كار و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا كنند.
در اين راستا بازآري ايي و اصالح مقررات و قوانين حاكم بر نظام بانکي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است .مقامات پولي كشور هم اكنون
سياست ها و برنامه های مهمي را برای هم گرايي اجزاء و اركان حوزه پولي و بانکي دنبال مي كنند .اين سياست ها نسبت به
دوره های قبل هماهنگي و انسجام دروني بيشتری دارد .مثال در خصوص كاهش تورم و اجتناب از پديده های شوک زا و يا مقابله
با نوسانات ارزی ،اين سياست ها آثار م ثبت خود را نشان داده است .برای تقويت بيشتر اين تصميمات و سياست های انتخابي ،هم
راستايي و هم ترازی حوزه ديگر سياست های اقتصادی و از جمله سياست های مالي و مالياتي ،سياست های بازرگاني و گمركي و
ساير سياست های بخش عمومي اهميت فوق العاده ای دارد .به تعبير ديگر ،سياست های پولي مناسب ضروری است اما كفايت
آن ها برای تحقق اقتصاد مقاومتي بستگي به ساير سياست ها و تدابير اتخاذ شده در بخش های ديگر اقتصاد دارد .بانک ها در
رعايت مقررات ،شفافيت بيشتر قراردادها ،كاهش هزينه های تمام شده تامين و تجهيز مالي و در نظارت بيشتر بر مصرف منابع
مي توانند به تحقق اقتصاد مقاومتي كمک كنند.
فعاالن اقتصادی از پايين بودن سطح ،هزينه و سرعت دسترسي به تامين مالي و سرمايه درگردش رنج مي برند .البته اين موضوع،
داليل مختلفي دارد كه لزوماً همه آنها متوجه عملکرد بانک ها نيست.
به عبارت ديگر برخي از موانع موجود ،از اختيار و كنترل بانک ها خارج است .نمونه اين مشکالت ،پايين بودن سرمايه بانک ها و
باال بودن ميزان و سطح تقاضای مشتريان آن هاست؛ اين موضوع در قالب محدوديت هايي كه از لحاظ مقررات و استانداردهای
پرداخت تسهيالت برای بانک ها وجود دارد ،مانعي در راه تامين اعتبارات مورد نياز فعاالن اقتصادی است.
عدم تناسب نرخ تسهيالت پرداختي در مقايسه با تورم نيز دليل ديگری است كه باعث شده در توجيه پذيری برخي پروژه ها،
اشتباه و انحرافاتي در كار بانک ها و مشتريان آن ها ايجاد شود .بعضا ممکن است كه برخي طرح ها كه در حالت عادی توجيه
ندارد ،در اين شرايط موجه شده و تقاضای تسهيالت را بيش از توان و منابع سيستم بانکي افزايش دهند و يا بالعکس برخي طرح
های دارای توجيه و اجرا شده ،توجيه خود را از دست داده و باعث افزايش معوقات و در نتيجه ،كاهش توان اعتبار دهي بانک ها
شوند.
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تالش بانک ه ا تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ها است و اصال كسب و كار بانکي با دادن تسهيالت و گرفتن سپرده ها مفهوم پيدا
مي كند .ولي به دليل مسائلي كه پيش تر گفته شد ،بدون حمايت مراجع ديگر ،ظرفيت بيشتری برای ارائه تسهيالت وجود ندارد.
وقوع تخلفات و بي انضباطي در پس دادن تسهيالت حداقل دو پيامد نامطلوب برای بانک ها و نظام اقتصادی به همراه دارد.
حجم قابل توجهي از منابع را از كنترل بانک ها برای پرداخت تسهيالت خارج مي كند ؛ سيستم بانکي را وادار مي كند مقررات و
شرايط سخت گيرانه تری را بر فرايند پرداخت تسهيالت و تامين مالي فعاالن اقتصادی اعمال كند.
اين موضوع با اين مفهوم كه مقررات زدايي و تسهيل شرايط برای اخذ تسهيالت مي تواند به ايجاد فضای مناسب كسب و كار
منجر گردد ،تا حدودی در تعارض است  .ترديدی نيست كه با فساد و تخلف بايد برخورد قانوني صورت پذيرد ولي در همين
موضوع مهم مي بايد با تکيه بر مبنای قانوني ،شرعي و عقاليي از مشوه شدن فضای كلي جامعه نسبت به فعاالن اقتصادی،
مديران و مسئوالن كشور و تزريق ذهنيت منفي به آنان خودداری گردد.
وجود تفاوت شديد در نرخ سود و تسهيالت در سال های مختلف ،از مهم ترين عوامل معوق ماندن تسهيالت بانکي است چرا كه
پايين بودن نرخ تسهيالت بانک نسبت به نرخ بازار ،شرايط بازگشت تسهيالت به سيستم بانکي را سخت كرده است و از تمايل
دريافت كنندگان به بازگرداندن تسهيالت دريافتي مي كاهد.
مشکل مقررات و قوانين مصوب و معضل اعتبارسنجي درست مشتريان از سوی بانک ها نيز باعث افزايش معوقات بانکي شده
است .در برخي موارد نيز ركود حاكم بر اقتصاد به تعويق بازپرداخت تسهيالت بانکي توسط فعاالن اقتصادی دامن مي زند .بر اين
اساس اگر ريشه اي ن موضوعات حل شود به صورتي كه عدم باز پرداخت تسهيالت ،نه تنها سودی برای فعاالن اقتصادی نداشته
باشد بلکه به دليل ايجاد ضعف اعتباری ،زيان هايي برای وی ايجاد نمايد ،اعتبار سنجي مناسب از مشتريان صورت بگيرد و رونق
اقتصادی ايجاد گردد ،مشکل معوقات قابل رفع است .همان طور كه اين معضل ناگهان شکل نگرفته است به طور مسلم ،برطرف
كردن آن نيز نيازمند يک دوره زماني است .و البته اين دوره زماني به عوامل مختلفي نيز وابسته است كه از آن جمله مي توان به
آرامش و بهبود فضای كسب و كار در كشور اشاره كرد.
به دليل شرايط حاكم بر بازار و عدم تناسب ميان نرخ سود تسهيالت و تورم از يک طرف و پايين بودن درآمدهای كارمزدی بانک
ها ،عمالً اين نهاد ها بر خالف برخي ذهنيت های ايجاد شده ،سود عملياتي مناسبي ندارند ،بنابراين تالش مي كنند از ديگر
فعاليت های خود برای اقتصادی بودن بهره بگيرند.
همان طور كه مي دانيد بانک ها نظير هر بنگاه ديگری بايد اقتصادی اداره شوند .كم بودن سود های عملياتي و الزام به
پاسخگويي به ذی نفعان خود ،اعم از سپرده گذاران و سهامداران و مراجع نظارتي ،فضای كسب و كار بانکي را متفاوت كرده است.

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.
55

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 05-77
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

وجود نسبت های باالی امالک و اموال تمليکي ناش ي از شرايط اقتصادی يا مصوبات رد ديوان دولت محصول اين شرايط است كه
با روح اقتصاد مقاومتي در تناقض است.
ايجاد نقطه عطف در مساله بانکداری ،نيازمند ايجاد زمينه های تحقق درآمدهای عملياتي بانکي است .اگر زمينه ايجاد درآمدهای
عملياتي برای سيستم بانکي مهيا شود به طور كه نسبت درآمدهای بانک ها به نفع درآمدهای كارمزدی تغيير كند ،مي توان
انتظار داشت بانک ها نه به التزام و اجبار بلکه با تصميمات مجامع خود شرايط ديگری را تجربه كنند.
تخلف يک امر است ولي توسعه شعب به خصوص شعب با زير ساخت های نوين متناسب با نياز مردم و اجرای برخي تکاليف امر
ديگری است .طبق نظر سنجي های انجام شده دليل عمده درانتخاب يک بانک از طرف مشتری نزديکي شعبه آن بانک به محل
كار يا زندگي افراد است .چنين نتايجي منجر شده است كه تمامي بانک ها در تحقق اهداف جذب منابع خود ،اقدام به افتتاح
شعبه در مناطق مختلف كشور نمايند  .البته در سال های اخير توجه بانکداران به بانکداری الکترونيک نيز جلب شده ،ولي زمان
بيشتری نياز است تا از فرهنگ شعبه ای به خدمات بانکداری مجازی و الکترونيک برسيم .مردم محق هستند به گونه ای كه
برايشان آسان تر است از خدمات بانکي بهره بگيرند.
مديريت من اسب بانک مركزی و به دنبال آن اعمال سياست های پولي و مالي مناسب ،كنترل نقدينگي و تورم ،و نيز توجه به
انضباط در مقررات ،در ايجاد آرامش بازار ارز و پايين آمدن شدت نوسانات ارزی نقش ويژه ای داشت.
كنترل بازدهي بازارهای موازی و به دنبال آن ،جلوگيری از خروج منابع از سيستم بانکي ،تعامل سازنده در روابط بين الملل و رفع
بخشي از تحريم ها از جمله عوامل زمينه ساز رونق يافتن كسب و كارهای مختلف و حركت روبه رشد اقتصاد ايران خواهد بود كه
اميدواريم با تداوم آن ها ،شاهد شکوفايي بيشتر نظام بانکي باشيم.
بانکها با جلب مشاركت عموم مردم ،تقويت روحيه خودباوری و خوداتکايي و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد نقش
مهمي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه ايجاد ثبات در اقتصاد و همچنين مقاومسازی آن در برابر تحوالت داخلي و
بيروني اقتصادی كه تا حد زيادی وابسته به حمايت از كسب و كارهای جديد و مبتني بر كارآفريني دارد .وبه بهترين شکل از
توليدكنندگان ،سرمايهگذاران و پيمانکاران بخشهای مهم اقتصاد ملي در قالب اعطای تسهيالت حمايت كند.

هدف دشمن از فشارهای اقتصادی
يک واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاى دشمن  -از جمله در مقابل همين تحريمها و از اين چيزها -
مقاومت مدبرانه بکند ،نه فقط اين حربه كُند خواهد شد ،بلکه در آينده هم امکان تکرار چنين چيزهائى ديگر وجود نخواهد
داشت؛ چون اين يک گذرگاه است ،اين يک برهه است؛ كشور از اين برهه عبور خواهد كرد .اين چيزهائى كه االن آنها تهديد
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ميکنند ،تحريم ميکنند ،جز آمريکا و جز رژيم صهيونيستى ،هيچ كس ذى نفع از اين تحريمها نيست .ديگران را با زور و با فشار و
با رودربايستى و با اين چيزها وارد ميدان كردند .خب ،پيداست كه زور و فشار و رودربايستى نميتواند خيلى ادامه پيدا كند  -يک
مدتى است  -شاهدش هم اين است كه مجبور شدند بيست تا كشور را از همين تحريمهاى نفتى و امثال اينها استثناء كنند!
ديگرانى هم كه استثناء نشدند ،خودشان مايل نيستند ،و بيش از آنچه كه ما بخواهيم يا همان اندازه كه ما ميخواهيم ،آنها دنبال
راهحل ميگردند .بنابراين بايستى مقاومت كرد.
ما بايد مسائل كشور را با اين ديد نگاه كنيم؛ آرمانها جلوى چشم ما باشد؛ واقعيتهاى تشويقكننده جلوى چشم ما باشد .در مورد
واقعيتهاى منفى  -كه در واقع در بعضى موارد واقعيتسازى است ،واقعيتنمائى است  -دچار اشتباه نشويم .البته توان دشمن را
دستكم نگيريم ،سهلانگارى و سادهانگارى نکنيم .مسئله ،مسئلهى اساسى و مهمى است .شما مثل يک رياضيدانى كه ميخواهد
يک مسئله ى مهم رياضى را حل كند ،بر سر اين مسئله تالشتان را به كار ببريد و مسئله را حل كنيد .شما رياضيدان بااستعدادى
هستيد؛ اين هم يک مسئله ى رياضى است .اينجورى بايد با مسائل گوناگون برخورد كنيد .خوشبختانه انسان مشاهده ميکند كه
همين روحيه هم در دستگاههاى گوناگون وجود دارد .به مسئلهى اقتصاد بايد با اين ديد نگاه كرد.
ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم .همه ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند ،ميتوانستند حدس بزنند كه
هدف دشمن ،فشار اقتصادى بر كشور است .معلوم بود و طراحىها نشان ميداد كه اينها ميخواهند بر روى اقتصاد كشور متمركز
شوند .اقتصاد كشور ما براى آنها نقطهى مهمى است .هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود ،به رشد ملى لطمه
بزند ،به اشتغال لطمه بزند ،طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود ،مردم دچار مشکل شوند ،دلزده بشوند ،از نظام اسالمى جدا
شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است ،و اين محسوس بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كند.
مقام معظم رهبری درسال  3۱در صحن مطهر علىبنموسىالرضا (عليه الصّالة و السّالم) در سخنرانىِ فرمودند « :شعارهاى سال
حلقههائى بود براى ايجاد يک منظومهى كامل در زمينهى مسائل اقتصاد؛ يعنى اصالح الگوى مصرف ،مسئلهى جلوگيرى از
اسراف ،مسئلهى همت مضاعف و كار مضاعف ،مسئله ى جهاد اقتصادى ،و توليد ملى و حمايت از كار و سرمايهى ايرانى .ما اينها را
به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکرديم؛ اينها چيزهائى است كه ميتواند حركت عمومى كشور را در زمينهى اقتصاد ساماندهى
كند؛ ميتواند ما را پيش ببرد .ما بايد دنبال اين راه باشيم».

الزامات اقتصاد مقاومتى
مسئلهى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است .البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد .مردمى كردن اقتصاد ،جزو الزامات
اقتصاد مقاومتى است .اين سياستهاى اصل  ۰۰كه اعالم شد ،ميتواند يک تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد .البته
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كارهائى انجام گرفته و تالشهاى بيشترى بايد بشود .بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند،
هم سيستم بانکى كشور ،دستگاههاى دولتى كشور و دستگاههائى كه ميتوانند كمک كنند  -مثل قوهى مقننه و قوهى قضائيه -
كمک كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.
كاهش وابستگى به نفت يکى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است .اين وابستگى ،ميراث شوم صد سالهى ماست .ما اگر بتوانيم از
همين فرصت كه امروز وجود دارد ،استفاده كنيم و تالش كنيم نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم،
بزرگترين حركت مهم را در زمينهى اقتصاد انجام دادهايم .امروز صنايع دانشبنيان از جملهى كارهائى است كه ميتواند اين خأل را
تا ميزان زيادى پر كند .ظرفيتهاى گوناگونى در كشور و جود دارد كه ميتواند اين خأل را پر كند .همت را بر اين بگماريم؛ برويم به
سمت اين كه هرچه ممکن است ،وابستگى خودمان را كم كنيم.

اقتصاد مقاومتي و مدیریت مصرف
مسئلهى مديريت مصرف ،يکى از اركان اقتصاد مقاومتى است ؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير .هم دستگاههاى
دولتى ،هم دستگاههاى غير دولتى ،هم آحاد مردم و خانواده ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است .امروز
پرهيز از اسراف و مالحظه ى تعادل در مصرف ،بالشک در مقابل دشمن يک حركت جهادى است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين
اجر جهاد فىسبيلاللّه را دارد.
يک بُعد ديگرِ اين مسئله ى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم؛ اين را همهى
دستگاههاى دولتى توجه داشته باشند  -دستگاههاى حاكميتى ،مربوط به قواى سهگانه  -سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را
مصرف نکنند؛ همت را بر اين بگمارند .آحاد مردم هم مصرف توليد داخلى را بر مصرف كاالهائى با ماركهاى معروف خارجى  -كه
بعضى فقط براى نام و نشان ،براى پز دادن ،براى خودنمائى كردن ،در زمينههاى مختلف دنبال ماركهاى خارجى ميروند  -ترجيح
بدهند .خود مردم راه مصرف كاالهاى خارجى را ببندند.
به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب ميدهد .همين مسئلهى سهميهبندى بنزين كه اشاره كردند ،جواب داد .اگر چنانچه
بنزين سهميهبندى نميشد ،امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز باالتر ميرفت .توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب،
امروز در يک حد خيلى خوبى هست .حتّى بايد جورى باشد كه هيچ به بيرون نيازى نباشد ،كه الحمدللّه نيست .تحريم بنزين را
در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد .و بقيهى چيزهائى كه مورد نياز كشور است.
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هدفمند كردن يارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اينها ميتواند هم رونق ايجاد كند  -در توليد ،در اشتغال
 و هم موجب رفاه شود؛ اينها مايهى رشد توليد كشور ،رشد اقتصادى كشور ،مايهى اقتدار يک كشور است .با رشد توليد ،يکكشور در دنيا اقتدار حقيقى و آبروى بينالمللى پيدا ميکند .اين كار بايستى به انجام برسد.

استفادهى حداکثرى از زمان ،منابع و امکانات
از زمان بايد حداكثر استفاده بشود .طرحهائى كه سالهاى متمادى طول ميکشيد ،امروز خوشبختانه با فاصلهى كمترى انسان
مىبيند كه فالن كارخانه در ظرف دو سال ،در ظرف هجده ماه به بهرهبردارى رسيد .بايد اين را در كشور تقويت كرد.
حركت بر اساس برنامه ،يکى از كارهاى اساسى است .تصميمهاى خلقالساعه و تغيير مقررات ،جزو ضربههائى است كه به «اقتصاد
مقاومتى» وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند .اين را ،هم دولت محترم ،هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛
نگذارند سياستهاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بىمورد شود.
برخي از مهم ترین چالش ها پیش روی نظام بانکي عبارتند از:
 -1تحریم  :هرچند كه تحريم های بانکي از مهم ترين چالش های نظام بانکي ايران هستند اما طبق تجربيات ،نظام بانکي كشور
به خوبي قادر است آنها را مديريت كند .اين تحريم ها هزينه های نظام بانکي و فعاالن اقتصادی را افزايش داده است و عامالن
اقتصادی هنوز هم موفق نبوده اند .تحريم زماني موفق است كه اعمال كنندگان آن بتوانند رفتار طرف مقابل را تغيير داده و به
خواست خود برسند كه از اين منظر تحريم ها مؤثر نبوده و بخشي از اين امر ،به تالش بانک ها برای عبور از تحريم ها مربوط
است .هزينه ای كه كل كشور به منظور استقالل مي پردازد نيازمند مديريت بوده و بخش های مختلف به خوبي اين كار را انجام
داده اند .دولت و مجلس نيز بايد بودجه خاصي را برای كمک به بانک های آسيب ديده ،صنايع و شركت ها تخصيص دهند به
گونه ای كه بودجه حمايتي در اختيار بخش های آسيب ديده قرار گيرد.
تطبيق بازارهای مالي ايران با ار گان ها و بازارهای بين المللي هرچند كه نگراني اصلي بازارهای مالي ،مطابقت با فرهنگ ،اهداف و
انگيزه های شراكت های داخلي با پيشرفت ها در بازارهای مالي بين المللي و توسعه ارتباطات و همکاری فراملي است اما امکان
تأمين بازار مالي وجود ندارد .طراحي ورودی ها و ابزارها بايد با باالترين دقت ممکن انجام شود به گونه ای كه در جانب تأمين
سرمايه نقدی يا در جانب تقاضا بتوانيم با بازارهای مالي خصوصا در كشورهای اسالمي تعامل نماييم .
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مطابقت با الزامات جهاني سازی بانکداری ایران
جهاني سازی بانکداری مرز بين خدمات مالي بانکي و غير بانکي را كمرنگ تر مي كند .اين روند در حال گسترش به برخي از
كشورهای اروپايي است و با گسترش محصوالت بيمه ای و پديده ای به نام بيمه بانکي ظهور نموده است
يکي از ابعاد جهاني سازی بانکداری ،توسعه ادغام ها و مالکيت های بانک هاست .افزايش ادغام ها به معنای افزايش يکپارچگي
است .ادغام و مالکيت ها در بين منابع مالي مهم جهان هستند .اين ادغام ها و مالکيت های فراملي اساساً با سازمان های جهاني
كه انواع مختلفي از خدمات مالي را در تعداد كمي از كشورها ارائه مي دهند ،در ارتباطند .اين ادغام ها دارای دو شکل داخلي و
خارجي هستند .در ادغام های داخلي ،برخي از بانک های تجاريدر داخل كشور بايکديگر ادغام مي گردند اما در ادغام های
خارجي بانک هايي از كشورهای مختلف ادغام مي گردد .ارزش هر دو نوع اين ادغام ها با گذشت زمان افزايش يافته است .اگر اين
ادغام ها به طور موفقيت آميزی اجرا شوند ،مي ت وانند به كاهي در هزينه ها و افزايش در سود منجر شوند و هم مشتريان و هم
سهامداران را بهره مند نمايند .يکي ز مهم ترين و مشهود ترين ويژگيهای جهاني سازی بازارهای مالي و جريان های سرمايه،
ظهور ادغام ها و مالکيت های بانکي هم به صورت ملي و هم به صورت فراملي است .
-2سودآوری  :يکي از منابع اصلي سودآوری بانک ها ،خدمات بانکداری بين الملل است كه با توجه به تحريم ها ،اين بخش از
درآمدها به طور كامل تحقق نمي يابد و نظام بانکي به ناچار بايد به ايجاد سود از محل های ديگر و نيز بانکداری داخلي روی آورد.
دربانکداری داخلي ،عمده تر ين منبع درآمدی ،سود حاصل از تسهيالت اعطايي است .در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده ها به
داليلي باالتر رفت و حال آنکه در طرف مقابل يعني سود تسهيالت ،افزايش به اندازه و متناسب با اين تغيير نداشت و درنتيجه اين
امر ،كاهش اسپرد 1بانکي و در نتيجه كاهش سود آوری بانک ها را موجب شد.
- -3بانکداری بخشي و صنفي  :در سال های اخير گروه های مختلف راساً در خواست تاسيس بانک مختص به خود را داده و
دربسياری از موارد نيز موفق به اخذ مجوز از بانک مركزی شده اند .اين وضعيت مي تواند به عنوان يک چالش محسوب شود.
 -4مطالبات غیر جاری :ي کي ديگر از چالش های شبکه بانکي ،مشکلي به نام مطالبات غير جاری و يا در اصطالح عام ،مطالبات
معوق است .افزايش نرخ سود تسهيالت ،ركود ناشي از بحران های مالي و اقتصادی در دنيا ،عدم تعميق و گسترش بازار و
بوروكراسي های اداری در نظام اداری و قضايي كشور ،همگي بر حجم مطالبات غير جاری بانک ها افزونده اند .در گذشته كه
بخش اعظم سيستم بانکي دولتي بود ،اين مشکل چندان نمودی نداشت ،اما در دو سال اخير وقتي كه بانک های خصوصي و
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خصوصي شده به واسطه ذخاير مورد نياز برای مطالبات غير جاری ،سودآوری خود را در خطر ديدند ،توجه بيشتری به اين
موضوع پيداكردند.
 -5فن آوری و نو آوری  :از مهم ترين چالش های آتي در بانک ها كم توجهي به رشد فن آوری و نوآوری در بانک ها است.
بانک ها با ساختار و سيستم های سنتي و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بين المللي از يک سو و باال بودن
هزينه های ارتقای تکنولوژيکي از سوی ديگر ،به رشد فن آوری ،تکنولوژی و نوآوری سخت محتاج هستند.
- 6نظارت  :قوانين ناظر بر عمليات بانک ها ،به دليل تعدد ،زمانبر بودن برای روزآمدی و مشکل جامعيت ،انسجام كافي را برای
سيستم بانکي ندارد ،به همين دليل ،علي رغم تالش وافر بانک مركزی كه باعث شده از سال ها پيش ،اين قوانين در دست بررسي
برای تجميع و به روز شدن باشند ،هنوز به قانون جامع و منسجمي برای اداره و نظارت بر شبکه بانکي است نيافته ايم.
امروزه جمهوری اسالمي در حوزه های اقتصادی خود با مسائل يا مفاهيمي مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در عرصهی
نظر و در كتابهای درسي و چه در عرصهی عمل و تجارب بشری مشابه و مابهازای واقعي نداشته است .بنابراين خود انقالب
اسالمي مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظريهپردازی و الگوسازی در اين عرصههای جديد اقتصادی است .هر كشوری كه عَلم
استکبارستيزی را برپا كند نيازمند چنين الگوهايي است .يکي از اين مفاهيم « ،اقتصاد مقاومتي» است.

چالش های نظام بانکي
نظام بانکي كشور يکي از چالشي ترين بخش های اقتصادی در دوره پس از انقالب بوده است .اين نظام نقش كليدی در اقتصاد
دارد ،به همين علت همواره فشارهای زيادی از داخل و خارج بر آن تحميل مي شود .چالش ها و موانع توسعه نظام بانکي عبارتند
از :
 -1عوامل خارج از نظام بانکي و عوامل منتج شده از ساختار غير مولد اقتصاد ايران
-2مشکالت ساختاری بانک و سيستم اجرايي و عملکرد آن ها در حوزه های مختلف .
اكنون مي توان به برخي مشکالت ساختاری و سپس مشکالت اقتصادی ايران اشاره نمود:مشکالت ساختاری بانک ها فقدان ثبات
در سياست های پولي بانک ها در بين مؤسساتي قرار دارند كه تحت تأثير سياست های پولي قرار دارند .تغيير بدون توجيه در
روندهای كوتاه مدت نظير افزايش مبادالت و كاهش آن در بلند مدت ،عدم ثبات در سياست ها (نظير كاهش نرخ بهره سپرده ها
و ادامه روند كاهش آن و سپس توقف ناگهاني آن و گذاشتن سقف و تهديد بانک ها برای تخطي از اين سقف ها و يا برداشت از
حساب های بانکي به دليل اختالف در معامله قطعي همگي مواردی هستند كه امکان ترسيم يک مشاركت در متن قرار داد عنوان
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شده است ،در بعضي از مواقع ،مفهوم قرض مشخص مي شود .در مباحث مربوط به مشاركت »عقد«بانک و مشتری درسرمايه
گذاری شريک مي شوند و امکان صحبت در مورد بدهي تا پايان فعاليت وجود ندارد .نکته ديگر اين است كه مشتريان قرارداد
مشاركت را بدون درک درستي از مشاركت امضا مي كنند و تنها به وام فکر مي كنند.
زيرا از يک طرف ،تفاسير قانوني و مفاهيم مورد استفاده به خوبي درک نشده اند و از طرف ديگر ،نظام جديد بانکي (بدون ربا) به
مردم معرفي نشده و مردم تفکراتي مشابه با بانک های سنتي نسبت به نظام بانکي فعلي دارند كنترل بانک مركزی ايران بر مبنای
قانون تصويب شده در 1825/10/ 20تأسيس شد .در اين قانون ،هدف از تأسيس يک نهاد مستقل به نام بانک مركزی ،حفظ
ارزش پول و مباحث جمع در زمينه حواله های بانکي و وظايف آن در نهاد مالي دولت در داخل و خارج از كشور و تراز نگهداشتن
معامالت بود .در  1812/5852قانون پولي و بانکي جديدی جايگزين قانون 1825شد كه تغييراتي را ايجاد نمود .بر مبنای اين
قانون ،بانک مركزی مسئوليت تدوين و اجرای سياست پولي و اعتباری را بر مبنای سياست كلي اقتصاد بر عهده دارد .ماده 11و
 12اين قانون وظايف زير را برای بانک مركزی به عنوان سازمان دهنده نظام پولي و اعتباری معين نموده است :انتشار اوراق قرضه
و سکه های فلزی ،نظارت بر بانک ها ،سازماندهي قوانين مبادله و نظارت بر معامالت طال و معامالت مالي دولت .بانک مركزی
مسئوليت سنگين سازماندهي نظام پولي و اعتباری و سياست های مربوطه و اجرای آن ها را بر عهده دارد  .نظام بانکي در
چارچوب سه قانون اصلي عمل مي كند  :قانون پولي و بانکي،ماده مديريت امور بانک های دولتي وقانون بانکداری بدون ربا نرخ
بهره با حذف بهره از نظام بانکي ،بانک مركزی با شکاف نرخ بهره در بازارهای مالي جهان رو به رو شد و برای حل اين مسئله نرخ
بهره را با نرخ بازشت سرماه مورد انتظار جايگزين نمود .بر مبنای ماده 3قانون فعاليت بانکي بدون ربا ،در بند 1در ارتباط با سپرده
های سرمايه گذاری گفته شده است كه :
بانک ها از اصطالح سپرده ها به عنوان منابع سپرده گذاران در شراكت ،مضاربه ،اجاره مالکيت ،مزارعه ،مساقات ،سرمايه گذاری
مستقيم ،رهن يا جعاله استفاده مي كنند .همانطور كه در ماده اين قانون عنوان شده است :
« در هيچ يک از سپرده های دريافت شده به عنوان سپرده های سرمايه گذاری ،نرخ از پيش تعيين شده ای به عنوان بهره وجود
ندارد.بهره حاصل از عمليات مشخص شده در ماده  8بر مبنای قرارداد امضا شده كه وكالت بانک و سرمايه گذار را با توجه به
مدت و منبع سپرده های سرمايه گذاری تضمين مي كند ،بهره پس از تعيين سپرده های قانوني و در نظر گرفتن سهم منابع
بانکي بر مبنای مدت زمان و ميزان كل سپرده مورد استفاده تقسيم مي گردد».
مشکال ت تسهيالت خردنظام بانکي ما تسهيالت متعددی را برای خانوارها تأمين مي كند كه به علت نرخ تسهيالت از يک طرف و
فقدان مکانيزم مناسبي برای تخصيص اعتبار ،دسترسي به آن ها برای همه يکسان و مشابه نيست .همين امر باعث بروز اين
مسئله ی مي شود كه برخي از افراد به علت ما هيت شغلي شان يا ارتباطات شخصي و غيرشخصي به وام ها دسترسي داشته
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باشند .در برخي از واقع ،آن ها تسهيالت بيشتری را نسبت به ساير مردم دريافت مي كنند .اين امر به مشکالتي برای بانک ها
شامل تأخير در پرداخت منجر شده است.
مسائل تسهيالت كالن يکي از موضوعات در نظام با نکي كشور ما كه خودش منجر به مشگالت متعددی شده است ،بازپرداخت
تسهيالت است .به علت نرخ پايين تر از نرخ تعادل ،در بلند مدت نرخ وام ها كمتر از نرخ بهره سپرده بوده و دريافت وام از بانک
ها و سپرده گذاری آن در نظام بانکي يک فعاليت بسيار سودآور و بدون ريسک است .
د ر شرايطي كه نرخ بهره وام ها كمتر از نرخ تورم باشد ،دريافت تسهيالت به معنای دريافت وام به همراه سود است .
به روشني در چنين ظرايطي تقاضا برای وام افزايش مي يابد و پاسخ به تمامي تقاضاها ممکن نيست .اما نظارت بر مصرف
تسهيالت يکي از وظايف نظام بانکي است بنابراين به علت حجم باالی وام های پرداخت شده ،كه كنترل آن ها ناكارامد بوده و
مشتريان متمايل به روش های غيرمعمول نظير رشوه يا استفاده از مقام و سياست و غيره برای دستيابي به منابع كالن بانکي
هستند و در نتيجه در طي يک دوره كوتاه دارايي خود را چند برابر مي كنند .در چنين شرايطي ،كارآفريني اولويت صنعت نيست
بلکه در عوض ،روش های باال مي تواند عاملي برای پيشرفت باشد .فقدان ارزيابي های اعتباری ،ضعف در نظام فناوری بانک ها و
بانک مركزی و فقدان نظام رتبه بندی اعتبار به اين موضوع منجر شده است كه يک شخص بتواند وام هايي را از بانک های متعدد
دريافت كند و در پرداخت تمامي آن ها تأخير داشته باشد .بسياری از مشتريان بانک بهره بسيار كمي را برای وام پرداخت مي
كنند و بازپرداخت اقساط را به دوره های آتي محول مي كنند (و حتي در بيشتر موارد با درصد كمي افزايش در كل بلغ) .چنين
وام هايي كه تحت عنو ان وام های هميشه سبز خوانده مي شوند در نظام بانکي ما از سال 2551بسيار رايج بوده اند .بانک
مركزی از برداشت های اضافي از اين بانک ها جلوگيری نمود و سپس با مشکل نقدينگي مواجه شد .نخستين گروهي كه به
سيستم اعتباری بانک ها اعتراش كردند همين مالکان وام های سبز و از بازپرداخت بدهي هايشان امتناع نمودند .امروزه كساني
كه از تسهيالت بانکي به عنوان منابع پولي ارزان استفاده نموده اند چشم پوشي از اين منابع را نمي پذيرند و از يک طرف
درخواست وام های كم بهره نموده و از طرف ديگر در بازپرداخت آن ها تأخير نموده اند.

نقش و اهداف سیاست های پولي در توسعه اقتصادی
با توجه به شرايط خاص منابع و مصرف آن ها ،بانک ها به عنوان اصلي ترين و مهم ترين نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی
كشور همواره تحت نظارت و انتقاد سهام داران ،كارآفرينان و مصرف كنندگان بوده اند .يک نگاه اجمالي به تاريخچه و فرايند
تکامل نظام بانکي در ايران و جهان به روشني نشان مي دهد كه اعطای انواع وام ها توسط بانک ها بر مبنای اصل اوليه و نقش
تعديل كننده استرداد و اعتماد متقابل بين دو طرف (بانک و مشتری) است .سياست های پولي به اين امر اشاره دارد كه مسئولين
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پول (بانک مركزی) برا ی تأثيرگذاری بر روند دستيابي به مقاصد خاص در اقتصاد بايد اين اقدامات را انجام دهند .اين اصل،
سياست های پولي را به عنوان سياست های جانب تقاضا در نظر مي گيرد كه به واسطه آن تحقق اهداف اقتصاد كالن ميسر مي
شود .

تأسیس و توسعه مؤسسات مالي
با ايجاد و هماهنگ سازی بازار پولي و كنترل بانک های تجاری ،امکان سازماندهي فرايند اعطای وام و توزيع آن ها برای فعاليت
های مولد به صورت بهينه فراهم مي شود .
تعيين نرخ بازدهي در كشورهای درحال توسعه،به علت فقدان منابع مالي موجود و همچنين فقدان ثبات اقتصادی در اين
كشورها ،اختالف بين نرخ بهره وام های بلند مدت و كوتاه مدت بسيار زياد خواهد بود  .تأمين منابع مالي مورد نياز برای اجرای
يک سياست اقتصادی جامع به كاهش قدرت خريد تمامي طبقات منجر مي شود و قدرت خريد به دولت انتقال مي يابد .هرچند
كه اين سياست به تورم مي انجامد ،از طرف ديگر اگر دو لت قدرت ايجاد شده را به سرمايه گذاری در فعاليت های مولد بگمارد ،از
ايجاد تورم در آينده جلوگيری مي شود و تورم به تدريج پايين مي يابد .اما اگر درآمدها در مخارج جاری دولتي صرف شوند ،به
رسميت در ساختار دولت و همچنين افزايش در سطح كلي قيمت ها منجر مي گردد .

تفاوت اقتصاد مقاومتي با اقتصاد ریاضتي
برخي اقتصاد مقاومتي را همان رياضت اقتصادی ميدانند؛ ولي اين دو با هم متفاوت است .در اقتصاد مقاومتي محدوديت منابع
وجود ندارد ،اما استفاده بهينه از منابع موجود بايد طي يک برنامه زمانبندی شده صورت گيرد اين در صورتي است كه در رياضت
اقتصادی با محدويت منابع و سرمايه روبهرو هستيم و به ناچار بايد سهميهبندی كنيم و با كم مصرف كردن با محدوديتهای
موجود مقابله كنيم.
رياضت اقتصادی كه توسط برخي از دولتها انجام مي گيرد ،گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وامها و
كمکهای مالي خارجي ميانجامد ،چيزی كه كشورهای غربي گريبانگير آن هستند.
هدف از طرح رياضت اقتصادی بازپس گرفتن اعتماد از دست رفته ،بهبود وضعيت مالي كشورها و توانمندكردن كشورها برای
بازيابي طوالني مدت است .در اين صورت اين دو با هم تفاوت زيادی است چون اقتصاد مقاومتي تبلور اقتصاد در مقابل تحريمها و

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.
55

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 05-77
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

فشارهای خارجي و شکوفايي اقتصاد ملي است كه در نتيجه آن رشد توليد داخلي اقتصاد بومي را به ارمغان ميآورد و برعکس
رياضت اقتصادی با خودكفايي و استقالل اقتصادی همراه است.

ویژگي های اقتصاد ریاضتي:
 -9شرايط رويش طرح رياضت اقتصادی :در شرايط كسری بودجه ،بحران اقتصادی و شيب تند سقوط شاخص های اقتصادی.
 -1هدف طرح رياضت اقتصادی :كاهش هزينه های خود و جبران كسری بودجه.
از جمله نتايجي كه اجرای طرح های رياضتي بر اقتصاد دارد ،مي توان موارد زير را نام برد:
كاهش تقاضا  ،كاهش تورم ،رقابت و مقابله با كسری بودجه
اثر رياضت اقتصادی خود را به صورت انعطاف پذيری بازاركار،هزينه هايي كه كاهش مي يابد،سياست های پولي،نرخ ارز،رشد
جهاني و مداخله بانک مركزی خود را نشان مي دهد.
يکي از روش های رسيدن به اقتصاد مقاوتي از راه صرفه جويي است نه رياضت؛در حال حاضر ما شاهد آن هستيم كه برخي
مديران به اشتباه رياضت را به جای مقاومت و صرفه جويي در دستور كار خودقرار داده كه ميتوان به عدم آگاهي آنان از اين دو
مفهوم اشاره كرد.
بنابراين اگرچه اقتصاد ايران شايد ناچار شود در دراز مدت به سياست های رياضتي روی بياورد ،اما اقتصاد مقاومتي و رياضت
اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است كه به هيچ عنوان منجر به بروز يکديگر نخواهند شد.
در اقتصاد مقاومتي محدوديتي در منابع وجود ندارد اما استفاده بهينه از منابع موجود بايد طي يک برنامه زمانبندی شده صورت
گيرد و اين درحالي ست كه در رياضت اقتصادی ما با محدوديت در منابع و سرمايهها روبهرو هستيم و بهناچار بايد با سهميهبندی
و كممصرف كردن با محدوديتهای موجود مقابله كنيم .در اقتصاد مقاومتي قوای سهگانه بايد با تعامل بيش از گذشته در يک
مجموعهای كه وظيفه هدايت كار ا قتصاد مقاومتي را بر عهده دارد ،تصميمات الزم در اين ارتباط را اتخاذ كرده و برای اجرا به
دستگاه های ذيربط ابالغ كنند .هر يک از قوا بايد با مرور وظايف خود نسبت به رفع چالشها و موانع در اقتصاد مقاومتي اقدام
كرده و هر يک از آنها تعامل با قوای ديگر را در برنامه كاری خود قرار دهند.
رياضت اقتصادی هم به معنای آن است كه بار سختي مشکالت اقتصادی بر روی دوش مردم قرار بگيرد نه طراحان برنامه های
اقتصادی و دستگاه اجرايي .اما اقتصاد مقاومتي آن است كه بار سختي ها بر دوش طراحان ،برنامه ريزان و مجريان طرح اقتصادی
است و مسلما تفاوت فاحشي بين اين دو طرح است.
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اقتصاد مقاومتي و اقتصاد رياضتي يا رياضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل ميباشند كه به هيچ عنوان منجر به بروز
يکديگر نخواهند شد .رياضت اقتصادی به طرحي گفته ميشود كه دولتها برای كاهش هزينهها و رفع كسری بودجه ،به كاهش و
يا حذف ارائه برخي خدمات و مزايای عمومي دست ميزنند .اين طرح كه به منظور مقابله با كسری بودجه توسط برخي دولتها
انجام ميشود ،گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وامها و كمکهای مالي خارجي ميانجامد .اما اقتصاد
مقاومتي ماهيت عدالتطلبانه داشته و ميبايد عدالت بنيان ،همراه با افزايش سطح رفاه و درآمد عمومي باشد؛ زماني كه سطح
رفاه عمومي افزايش پيدا كند ،سطح مصرف و خدمات دولت به مردم نيز افزايش مييابد و اين مخالف اقتصاد رياضتي و به تبع آن
كاهش سطح خدمات دولت است.

ویژگيهای نظام بانکي در اقتصاد مقاومتي
نظام بانکي كشور بايد ضمن اتخاذ سياستهای صحيح و اصولي در تعامل مستقيم با بانک مركزی و ساير بانکهای كشور ،از
يکسو مزيتهای رقابتي و سودآوری خود را حفظ نموده ،از سوی ديگر باعث تسهيل جريانهای اقتصادی و تامين نقدينگي در
بخشهای اقتصادی مرتبط با گروه های ذينفع و زنجيره ارزش خود شود .در اين راستا و با توجه به ابالغ سياستهای اقتصاد
مقاومتي از سوی رهبری معظم انقالب و دستورها و تکاليف ابالغي رياست جمهوری به دستگاههای اجرايي ،بانک مركزی مکلف
شده است تا تدابير پولي ،اعتباری و ارزی متناسب با اين سياستها را تهيه و در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
پرواضح است كه شبکه بانکي نيز بايد در تعامل مستقيم با ساير دستگاههای ذيربط و به ويژه وزارتخانههای اقتصادی و دستگاه
ديپلماسي كشور ،ترتيبي اتخاذ نمايد تا شرايط تحقق يک اقتصاد مولد درونزا و برونگرا و پيشرو ايجاد شود .در اين زمينه نقش
نظام بانکي كشور به عنوان يکي از مهمترين اهرمهای توسعه اقتصادی از مهمترين و اثرگذارترين بخشهای اقتصادی كشور است
كه به همين دليل رئيس كل محترم بانک مركزی در اقدامي ارزنده ،بالفاصله دستور ايجاد كميته اجرايي نمودن سياستهای
اقتصاد مقاومتي در بانک مركزی را صادر نمودند .آنچه كه ميتواند رسالت بانکها را به عنوان يک محرک و مولد اقتصادی و
هماهنگ با ساير متوليان اقتصادی كشور محقق نمايد ،بهرهگيری از نيروی انساني توانمند ،خالق ،متعهد و باانگيزه است كه به
عنوان اصليترين پيش رانه اقتصادی در جوامع پيشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسيده است .روحيات جهادی ،انعطاف پذير،
فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو ،برونگرا ،كارآفرين ،نوآوری و دانش بنياني ،رقابتپذيری ،اصالح الگوی مصرف و ...ميتواند
مختصات و مشخصههای اين نوع اقتصاد را بيش از پيش برای ما روشن سازد .قدر مسلم آن است كه برای داشتن اقتصادی مقاوم
در برابر بحرانها ،تهديدها و تحريمها ،بر نظام بانکي است كه حداقل دو وظيفه را در رأس امور خود قرار دهد .اول آنکه حركت به
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سمت تحقق واقعي بانکداری اسالمي و رفع خألها و كمبودهای اين بخش را سرلوحه تمامي مسئوليتها و سياستگذاریهای خود
قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سياستهای مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولي كشور صيانت نموده ،با مديريت
و هدايت نقدينگي جامعه در كانال توليد ملي ،خودكفايي و استقالل اقتصادی را برای كشور به ارمغان مي آورد.
راههای تحقق اقتصاد مقاومتي:
- 1مقاومت فرماندهي متمرکز (مقاوت مدیرانه)؛ در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي بايد به آسيبشناسي اقتصاد كشور و موانع
و نيازمنديهای تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت و مركز و محوری برای فعاليت در عرصه اقتصاد مقامتي داشته باشيم.
- 2اصالح نظام آموزشي؛ نظام آموزشي ما متناسب با اقتصاد مقاومتي بايد عمل كند .كاركرد نظام آموزشي آن است كه
كودكان و نوجوانان و جوانان يک كشور را متانسب با شرايط و نيازهای تاريخي آن برهه تربيت كرد؛ اما متاسفانه در كشور ما اين
اتفاق به خوبي نميافتد .
حال اين سؤا ل مطرح است كه نظام آموزشي در اين زمينه چه كار كرده است؟ آيا فکری برای اين دارد كه فرزندان اين مرزوبوم را
جهادی بارآورد؟ آيا فکری به حال كتابهای درسي فرزندان اين مملکت كرده است؟
بنابراين توجه به نظام آموزشي و تربيتي در اين عرصه بسيار مهم و حياتي است ،زيرا كه رهبر فرزانه انقالب اسالمي نيز از
سالهای پيش رهنمودهای خويش را در اين زمينه بيان نمودند .
-3اصالح نظام تبلیغاتي؛ ما به نظام تبليغاتي هماهنگ منسجمي احتياج داريم كه بتواند اين آموزهها را از طريق رسانههای
رسمي وغيررسمي مختلف ،به خوبي به مردم عرضه كند .حال در اين خصوص اين سؤال پيش ميآيد كه رسانههای ما در اين
زمينه فقط در حد شعار عمل كردند يا كاری هم صورت گرفته است؟ اين در حالي است كه ما شاهد تبليغات كاالهای غربي كه
مشابه ايراني دارند به صورت انبوه هستيم؛ چرا مسئولين هنوز در حد شعار به فرامين مقام معظم رهبری نگاه ميكنند؟ مشکل از
كجاست؟
-4تحقق اقتصاد مردمي؛ ايفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقامتي را نميتوان ناديده گرفت .اقتصاد مقاومتي ماهيت اقتصاد
مردمي است .اگر قرار باشد ما اقدام در نهاد سازی اقتصاد مقاوم تي داشته باشيم ،هيچ لزوم ندارد كه اين نهادسازی را دولت انجام
دهد بلکه لزوم دارد مردم وارد اين عرصه شوند تا از ورود رانت خوارها به اقتصاد جلوگيری كنند .نهادهای اقتصادی مردمي
ميتوانند نقش تعيين كننده ای داشته باشند ،اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خالق ايران اسالمي در عرصه اقتصادی
فراهم كنيم ،قطعا تحولي مثبت در اين عرصه شاهد خواهيم بود.
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-5حمایت از فعاالن اقتصادی؛ لزوم توجه و دلجويي و حمايت دولت از فعاالن اقتصادی است؛ اگر دولت در حالت عادی از
فعاالن اقتصادی و كارگران و كشاورزان و ...حمايت كند آن وقت ميتوان انتظار داشت آنها هم در روز مبادا به كمک كشور بيايند.
حال اين سؤال پيش مي آيد دولت در زمينه حمايت از فعاالن اقتصادی تا چه حد كار كرده است و بايد چه كارهای ديگری را
انجام دهد تا از فعاالن در موقع ضرورت توقع داشته باشد؟
-6گفتمان سازی؛ لزوم تبديل بحث اقتصاد مقاومتي به گفتمان رايج در دانشگاه ها ،مراكز علمي و مجامع مذهبي است .در اينجا
به اهميت جوانان و دانشگاهها برای تحقق اقتصاد مقاومتي ميرسيم .اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست و اين يک واقعيت هست و
آن را بايد تبديل به فرهنگ و گفتمان كرد .بهترين الگو برای ايجاد رابطه بين فرهنگ و اقتصاد مقاومتي ،الگوبرداری از فرهنگ
بسيج و دفاع هشت ساله ما در برابر همه دنيا است.
 -7کاهش وابستگي به نفت؛ كاهش وابستگي به نفت يکي ديگر از نکات برای تحقق اقتصاد مقاومتي ميباشد .اين وابستگي
كه به تعبير رهبر معظم انقالب "ميراث شوم صد ساله ماست بايد از بين برود" .صنايع دانش بنيان از جمله كارهايي است كه
ميتواند تا ميزان زيادی اين خلٱ را پركند .حمايت از توليدكنندگان داخلي ،ترويج مصرف كاالهای ايراني در بازار مصرف و
همچنين حمايت از صادرات غيرنفتي يکي از مؤلفههايي است كه موجب كاهش وابستگي اقتصاد به نفت ميشود.
-8مدیریت مصرف؛ مسئله مديريت مصرف يکي از اركان اقتصاد مقاومتي است يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير.
همه بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم يکي از جنبهای مصرف اين است كه از توليد داخلي حمايت كنيم بايد سعي كنيم كه
از كاالهای داخلي استفاده كنيم و از مصرف كاالهای خارجي كه مشابه داخلي دارند بپرهيزيم .درآخر بايد به اين نکته توجه كنيم
كه در اقتصاد مقاومتي همه وظيفه دارند در نوبه خود به وظايفشان عمل كنند ،از كودک ايراني گرفته تا مسئولين كشور.

اهم اقدامات نظام بانکي در اقتصاد مقاومتي
 افزايش اتحاد ،همگرايي و انسجام نظام بانکي و ارتقای سطح همکاریهای مجدانه در بازار بينبانکي با هدف تحقق هرچه بهتربرنامههای اقتصاد مقاومتي.
شناسايي و حذف قوانين و مقررات پولي و بانکي معارض و دست و پاگير در اجرای سياستها و برنامههای اقتصاد مقاومتي وتنظيم ضوابط جديد تسهيلكننده.
هماهنگي با قوا و بخشهای ديگر اقتصاد كشور خصوصاً هماهنگي با بازار سرمايه برای افزايش فعاليتهايي همچون عامليت وپشتيباني در انتشار اوراق بهادار اسالمي به منظور تامين مالي توليد داخلي و دستيابي بيشتر به خودكفايي اقتصادی در كشور.
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اتخاذ تدابير هوشمندانه و سازو كارهای نوين و كار آمدبرای كاهش حجم مطالبات معوق بانکي و تجهيز هرچه بهتر نظام بانکيبمنظور تأمين مالي بخشهای توليدی ،كارآفرين و اشتغالزا و حمايت از توسعه بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهای اقتصادی
كشور با هدف افزايش سطح خودكفايي و كاهش وابستگي و نياز كشور به واردات بيرويه.
نظارت هر چه بيشتر در تخصيص اعتبارات خرد و تسهيالت مصرفي بانکي بهمنظور هدايت متقاضيان تسهيالت به خريدكاالهای ايراني.
مديريت هدفمند رژيم ارزی كشور و اتخاذ تدابير كاهنده شوکهای ارزی بهمنظور افزايش ثبات اقتصادی ،حفظ سرمايهها وايجاد فضای مطمئن برای برنامهريزی صادركنندگان كشور.
مديريت نقدينگي ،كاهش تورم و حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد عموم جامعه با هدف حمايت و تقويت توليد ملي.ارتقای نظام سالمت ،افزايش شفافسازی ،انجام نظارت ،كنترل و حسابرسي داخلي جهت پيشگيری از پيدايش و گسترشمفاسد اقتصادی همچون اختالس ،رانتخواری و ويژهخواری در نظام بانکي.
استفاده بيشتر از ظرفيتهای سازمانها و بانکهای بينالمللي و منطقهای همچون بانک توسعه اسالمي  -تقويت پيوندهایراهبردی و همکاریهای پولي و مالي با كشورهای منطقه و جهان به ويژه همسايگان جهت افزايش قدرت مقاومت و كاهش
آسيبپذيری نظام بانکي كشور.
عدم وضع قوانين و مقررات جديد و يا سياستگذاریهای پولي و بانکي كه به اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي توسط نهادهایديگر كشور ضربه وارد ميسازدو...

نتیجه گیری
اقتصاد مقاومتي يکي از اركان «مکتب اقتصاد اسالمي» به حساب ميآيد كه ديگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»« ،تدبير
معيشت» و «عقالنيت اقتصادی»  ،الگوی توليد ،توزيع و مصرف اقتصادی است .حال اگر اقتصاد خالي از اين اركان باشد ،ديگر
نمي توان آن را اقتصاد اسالمي ناميد .پس اسالميت اقتصاد متقوم به وجود معنويت ،عدالت و عقالنيت برخاسته از فرهنگ اسالمي
در همهی عرصههای توليد ،ت وزيع و مصرف ثروت است .فرهنگي مبتني بر معنويت و عدالت و عقالنيت ديني ،فرهنگي مقاوم و
سالم و مقتدر هم خواهد بود .آن گاه حضور و جريان اين فرهنگ در ديگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سياسي،
حضور فرهنگ در نظام فرهنگي و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سالمت نظامات سياسي ،فرهنگي و اقتصادی خواهد
شد ،ودر بلند مدت نتيجه آن نمايان مي شود.
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با توجه به موقعيت مهم و ارزشمند ايران در منطقه و جهان و شرايط خاص منطقه -علي الخصوص بيداری اسالمي –سيستم های
ناكارآمد و ضعيفي كه كنترل آن ها در دست برخي از كشورهاست با ماهيت ايران متناسب نيست،اقتصاد مقاومتي مي تواند تنها
راه حل باشد.
عناصر ،نيازمندی ها و الزامات چنين الگويي بايد دقيقا مورد بررسي قرار گرفته و تبيين شود .البته ،مشخص است كه اين امر
نيازمند قدرت بخشي ،از ميان برداشتن خسارات ،بازسازی ساختارها و سازمان های ناكارآمد و غلبه بر تفکر غلط در برخي
سياست گذاری های اقتصادی ،حذف زمينه های فساد اقتصادی و افزايش كيفيت محصوالت داخلي با ارتقاء فضای رقابتي و حذف
انحصار و رانت ها كه همگي نشان دهنده اين است كه اقتصاد مقاومتي نيازمند يک تالش ملي است.
افزايش كيفيت خدمات بانکي اهميت اين موضوع در اينجاست كه پس از رفع تحريم ها ،نظام بانکي مي تواند به فعاليتهای
گذشته خود در حوزه عمليات بانکي بين المللي ادامه دهد .بانکها بعنوان واسطهگران مالي نقش حياتي درتامين مالي وكمک به
رشداقتصادی برعهده دارند واهميت اين مسئله زماني قابل درک است،كه به اين موضوع توجه شود باراصلي تامين مالي بنگاههای
اقتصادی درايران برعهده نظام بانکي است .بانکها باجلب مشاركت عموم مردم ،تقويت روحيه خودباوری ومحورقرار دادن رشد بهره
وری دراقتصاد نقش مهمي درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه ايجاد ثبات دراقتصاد دارد .و با حمايت از توليدكنندگان
وسرمايهگذاران بخشهای مهم اقتصادملي به اعطای تسهيالت مبادرت ورزد.
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