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چکيده
جنگ اقتصادی استکبار جهانی با جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر و به دنبال آن ابالغ سیاستهاای کلای
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب و تأکید مکرر ایشان بار اجارای آن ،پیاادهساازی سیاساتهاای ابالغای را
بیشازپیش مهم ساخته است .از دید صاحبنظاران ،اجارای ایان سیاساتهاا ،برناماهریازیهاای دقیقای را باهعناوان
پیشزمینهی اجرای خود مطالبه مینماید .دراینبین نهادها بهعنوان قواعد باازی در جامعاه واصالیتارین ابازار تسسایر
واقعیات بیرونی و همچنین زمینهساز اقدامات اجرایی نقشی بیبدیل در اجرای هر برنامهای داشته و به هماین دلیال ماا
در این مقاله تالش نمودهایم تا آنها را موردتوجه قرار دهیم .این پژوهش که به لحاظ هدف توسعهای کااربردی ،ازنظار
رویکرد آمیخته و ازلحاظ روش تحلیلی توصیسی است ،تالش نموده تا با واکاوی ادبیات ،تحلیل محتوای اسنادی که باه
روش وب و کتابخانهای و نیز از خالل مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان  12نسار از خبرااان دانشایاهی و مادیران
ارشد اقتصادی کشور اردآوریشده به موضوع ذکر شده ،بپردازد.
تحقیق حاضر به بررسی نقش نهادها در پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصااد مقااومتی پرداختاه و ضامن پیشانهاد
نقشه راه نهادی ،نهادهای مالزم مؤلساههاای برآماده از تحلیال محتاوای سیاساتهاای کلای ابالغای را کاه باا کما
پرسشنامهای که روایی و پایایی آن به تائید خبراان رسیده ،ارائه کرده است .سوال اصلی آن نیاز؛ چیاونیی همراهای
نهادها در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نهادهای ماالزم آن تاالش باوده وساواتت ررعای آن چیاونیی
تاثیرنهادها در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ترتیبات و ساختارهای نهادی موثر در اجارای سیاساتهای کلای
اقتصاااد مقاااومتی اساات .مطااابق نظاار خبراااان ،ترتیبااات نهااادی غیررساامی(ررهنگ و باورهااا  ،ساااختارهای نهااادی
رسمی(سازمان اداری و ساختارهای نهادی غیردولتی(تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد  ،نیازمند بهبود و اصالحند .در
عین حال ،ترتیبات نهادی رسمی(قوانین و مقررات و حقوق مالکیت  ،نیازمناد تیییار اساسایاناد .در حاوزه نهادهاای
مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بهبود و اصالح نهادی ،ضروری است.
کليد واژهها :سياستهاي کلي ،اقتصاد مقاومتي ،نقشه راه ،نهاد
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 .1چارچوب نظری
مقدمه
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طی  24بند در  29بهمن  1392از ساوی مقاام معظام
رهبری بهمنظور بهبود و مقاومسازی اقتصاد کشور ابالغ اردیده و این مهام در ناامااااری
سالهای بعدی تاکنون نیز مورد تاکید قرار اررته است .تحلیل محتوای بهعملآماده بار روی
سیاستهای کلی ابالغی تا پیش از ابالغ این سیاستها حکایت از ارتباط سیاستهای کلای
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اقتصاد مقاومتی باسیاستهای ابالغی ااشته داشته و عالوه بر آنکه ناارر بار دغدغاههاای
معظم له بوده نشان از اهمیت اقتصاد در دنیای امروز و عدم توجه کااری باه سیاساتهاای
ابالغی ااشته دارد.
عبارت اقتصاد مقاومتی ،نخست در تاریخ 1389/6/ 16در دیدار با جمعی از کارآرریناان
کشور از طرف معظم له مطرح و سپس بهکرات مورد تأکید و مطالبه قرار اررت .ایشاان در
جلسه تبیین سیاستهاای اقتصااد مقااومتی در تااریخ  1392/12/20درایانبااره ررمودناد
«مجموعهی سیاستهای اقتصاد مقااومتی درواقاع یا

الیاوی باومی و علمای اسات کاه

برآمده ی از ررهنگ انقالبی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و رردای ما اسات.

من شرح خاواهم داد که اين مربوط به وضع کنووني و شورايک کنووني کشوور ني وت،
اينيک تدبير بلندمدت براي اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اساالمی
را درزمینهی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکالت را برطرف کناد؛ درعاینحاال
پویا هم هست».
سیاستهای کلی ،مسهومی است که در قانون اساسی سال  1358سابقه نداشت و اولاین
بار در ازارش شور اول کمیسیون شماره ی

باازنیری قاانون اساسای ،باهعناوان یکای از

اختیارات رهبری مطرح شد .
بند  1اصل  110قانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اساالمی ایاران را
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،از ورایف و اختیارات رهباری مایداناد.
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سیاستهای یادشده برمبنای اصول و اهداف جمهوری اساالمی ایاران تعیاین مایااردد و
چارچوبها و جهتایریهای کشور را در همه عرصههای حکومتی مشخص میکند .ایان

سیاستها حاوی اصولی برای تحقق آرمانها هستند که آرمانها را به مساهیم اجرایای نزدیا
می کنند.
در تعریف نهایی می توان است که سیاست های کلی ،مجموعهای از جهتایاریهاا و
راهبردهای کالن نظاام بارای تحقاق آرماانهاا و اهاداف قاانون اساسای در دور ة زماانی
مشخصاند (موسی زاده . 158 1387،مخاطب این سیاستها همه قوا بوده و از نظر نظم هنجاری
و حقوق اساسی در رتبهای پایین تر از قانون اساسی و بااتتر از قاوانین عاادی و مقاررات

 .1-1سياستهاي کلي
به باور صاحبنظران ،در ایران چهار سطح مدیریتی وجود دارد که در پیوند تنیاتنگ باا
هم ،جامعه را مدیریت می کنند
.1سطح اَبر خط مشی ها؛ (رهبری نظام و ستادهای تخصصی ایشان
 .2سطح خط مشیهای عمومی؛ (دولت به مسهوم سه قوه یا مدیریت سیاسی
 .3سطح راهبردهای خط مشی؛ (مدیریت دولتی
 .4سطح راهبردهای بنیاهی؛ (مدیریت بخش خصوصی
به عبارت دییر سطح نخست ،خط مشی های کالن (سیاست هاای کلای را تادوین و
سطح دوم در پرتو آن ها ،خط مشی های عمومی را وضع مای کناد و ساطح ساوم ضامن
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عمومی قرار دارند (زارعی. 230 1383،

دخالت در تدوین خط مشی به اجرای آنها در عمل می پاردازد و ساطح چهاارم در کناار
مدیریت دولتی به تحقق اهداف کالن کشاور در پرتاو تادوین راهبردهاای بنیااهی کما
میکند .تزم به ذکر است خط مشی بیان ار مجموعه اقدامهای به نسبت ثابت وهادفمناد
است که بهوسیلهی ی
دغدغه دنبال می

ررد یا مجموعهای از بازییران بارای پارداختن باه یا

مسااله یاا

شود (دانایی ررد. 141 1388،

براساس مصوبه  1376/1/27مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهاای کلای از یا
سو ،نارر به آرمان هاست و از سوی دییر نظار باه جنباههاا و مسهاومهاای اجرایای دارد.
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ازسویی پیادهسازی این سیاستها نیازمند ی

برناماه منساجم و نقشاه راهای دارد کاه باه

تمامی به رعالیتهای مورد نظر ،ذی نسعان و نقش هری

بپردازد.

درتعریف نقشهراه ،میتوان است نقشه راه ،روش کشاف و توصایف آیناده مطلاوب و
تبیین راه رسیدن به آن به زبانی ساده و قابل رهم برای سازمان است .حوزهها و زمیناههاایی
که امکان تهیه نقشه راه برای آنها وجود دارد ،بسیار متنوع هستند .در عین حاال نقشاههاای
راهی که در ابعاد ملی ترسیم می شوند ،عموماً با هدف آینادهنیاری و نیاز تساهیل در امار
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تصمیمایری هستند (حسینی نسب. 32 1389،
در ارتباط با نهادها نیز ،به باور دااالس نورث برنده نوبل اقتصاد در ساال  1993آنهاا قواعاد
بازی در جامعهاند و ازین رو در اقتصاد نقش بی بدیلی بازی میکنند .وی اذعان میدارد حاال و
آینده به واسطه تداوم نهادهای ی

جامعه با ااشته پیوند دارند

(نورث1385 ،

. 19 ،13

 .1-2اقتصاد مقاومتي
بر اساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله ،کشور ج.ا.ایاران بایاد در ساال  1404باه
عنوان قدرت اول منطقه در جنبههای مختلف اقتصادی ،علمای ورنااوری معررای شاود .از
سوی دییر ،اقتصاد ایران به عنوان نقطه هدف تحریمهای غرب ،جهت نیل به اهداف خاود
با مشکالتی روبرو است .در این شرایط ،ایده اقتصاد مقاومتی توساط مقاام معظام رهباری
معرری شد .اقتصاد مقاومتی ،الیویی مدیریتی اقتصادی است که بارای یا

ملات حتای در

1

شرایط رشار وتحریم ،زمینه رشد وشکورایی را رراهم میکند.

این نکته قابل ذکر است که اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی تمایزهایی دارد؛ برخای
اوقات در شرایط و بحرانهایی هستیم و هجماهای علیاه جمهاوریاساالمیایاران صاورت
می ایرد که در آنجا باید مقاومت اقتصادی داشته باشیم؛ مانند زمانی که از ابزار اقتصاد علیاه
کشورمان استساده بسیاری میشود تا دستیابی ایران به انرژی هستهای صلح آمیاز را متوقاف
سازند؛ یعنی علیه کشورمان به دتیل دییری جنگ اقتصادی آغاز میکنند؛ اار چاه ممکان
است این شرایط در طول تاریخ بزرگ یا

ملات کوتااه مادت باشاد؛ اماا بایاد بارای آن
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 .1محسن رضایی ،،سخنرانی اسسند  1392در دانشیاه امام حسین «ع»

سیاستهایی اتخاذ کرد که به آن مقاومت اقتصادی و نه اقتصاد مقاومتی اطالق میشود ...به
این شیوه ،نیرش و عملکرد مقاومت اقتصادی رعال و هوشمند استه میشود و باید بین این
موضوع و اقتصاد مقاومتی تسکی

قایل شد

(نواورانی وصالح اصسهانی190-189 1392 ،

.

برخی از صاحبنظران رنریت اقتصاادی را نزدیکتارین مسهاوم باه اقتصااد مقااومتی در
ادبیات رایج اقتصاد امروز میدانند .برییاالیو ( 2006ازاصطالحی به نام «رنریت اقتصاادی
» برای اشاره به توان سیاست ساخته ی

اقتصاد برای بهبود (یاانطباق باا آثاار شاوکهاای

مسهوم به (اقتصادمقاومتی درادبیات رایج کشورماست.
برییاالیو معتقد است اصطالح رنریت اقتصادی به دومسهوم به کارمی رود اول ،توانایی
اقتصاد برای بهبود سریع ازشوک های اقتصادی تخریب کننده خارجی؛ دوم ،توانایی اقتصااد
برای ایستادای دربرابرآثاراین شوک ها ،توان اقتصااد بارای بهبودیاارتن ازآثاار شاوکهاای
مخالف به شدت محدود خواهدشد؛ برای مثال ،اارکسریهاای ماالی مازمن وجاود داشاته
باشد .ازطرف دییر ،این تاو ان ارتقاا خواهاد یارات ااار ابزارهاای سیاساتی بتواناد بارای
خنثیسازی آثارمنسی شوکها مورد استساده قرارایرد؛ مانند موقعیتی کاه کشاور از وضاعیت
مالی قوی برخورداراست و میتواناد مخاارج احتیااطی یاا تخسیافهاای مالیااتی را بارای
برخورد با آثارمنسی شوکها مورد استساده قراردهد .این نوع رنریت اقتصادی نوعی«تقابل باا
شوک» است .توانایی ایستادن دربرابر شوکها هنیامی متصور است که شاوکهاا خنثای یاا
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برون زای مخالف ،استساده کرده است .این اصطالح باتعریسی کاه ازآن شاده ،نزدیا تارین

ناچیز باشند .همچنین این نوع رنریت هنیامی ممکان اسات کاه اقتصااد ازمکانیسامهاایی
برخوردار باشد که آثار شوکها را کاهش دهد که بااعنوان «جااب شاوک» ازآن ناام بارده
میشود .برای مثال،وجود بازار انعطاف پایر ،میتواند به عنوان ابزاری برای جاب شوکهاا
عمل کند

(سیف. 7 1391 ،

مقام معظم رهبری در رروردین ماه سال  1393در تبیین اقتصاد مقاومتی در حرم رضوی
ررمودند «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که مقواوم اسوت؛ باا تحریکاات جهاانی ،باا

تکانه های جهانی ،با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی شود؛ اقتصوادي اسوت
متّکي به مردم .سه سؤال درمورد اقتصاد مقاومتی که در حقیقت اقتصاد مقاوم است ،وجاود
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دارد؛ من این سه سؤال را مطرح میکنم .سؤال اوّل این است که اقتصاد مقاومتی چه هسات
و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منسی و سالبی آن چیسات؟ ساؤال دوّم
آیا اقتصاد مقاومتی که داریم شعار آن را میدهیم ،تحقّقپایر اسات ،ممکان اسات ،یاا ناه،
خیاتت خام است؟ سؤال ساوم ااار تحقّاق اقتصااد مقااومتی ممکان اسات ،الزاماات آن
چیست ،چه کارهایی باید انجام بییرد؟ امروز من به این سه ساؤال جاواب مایدهام؛ ایان
مربوط به اقتصاد است.
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سؤال اوّل استیم که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست .اوّالً يک الگووي علموي
متناسب با نيازهاي کشور ما است وو اين آن جنبهي مثبت وو امّا منحصر به کشوور موا
هم ني ت.دوّم اینکه استیم اين اقتصاد درونزا است .درونزا است یعنی چه؟ يعني از دل
ظرفيّتهاي خود کشور ما و خود موردم موا مويجوشود ،.....امّاا بورونگورا اسوت؛ بوا
اقتصادهاي جهاني تعامل دارد؛ با اقتصادهای کشورهای دییر با قادرت مواجاه مایشاود.
بنابراین درونزا است ،امّا درونارا نیست.
سوّم اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود ،مردمبنيواد اسوت؛

یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست ،اقتصاد مردمي است؛ با ارادهي موردم،
سرمايهي مردم ،حضور مردم تحقّق پيدا ميکند .امّا «دولتی نیست» ....آمادهسازي شورايک،
وظيفهي دولت است؛ ت هيل ميکند.چهارم ،استیم این اقتصاد ،اقتصاد دانو بنيوان اسوت
یعنی از پیشررتهای علمی استساده میکند ،به پیشررتهای علمی تکیه میکند ،اقتصواد را
بر محور علم قرار ميدهود .پونمم ،ایان اقتصااد ،عودالتمحوور اسوت؛ یعنای تنهاا باه
شاخصهاای اقتصااد سارمایه داری ا [مثال رشاد ملّای ،تولیاد ناخاالص ملّای ااا اکتساا

نمیکند.ششم ،در اینکه استیم اقتصاد مقااومتی بهترين راه حلّ مشکالت اقتصادي کشوور
است شکّی نیست ،امّا معنای آن این نیست که نارر به مشکالت کنونی کشور اسات ا ناه،
اين مال هميشه است. ».....

1
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 .1بیانات در حرم مطهر رضوی 1393/1/1

 .1-3نهادها و نق

آنها در اقتصاد

نهاد(ن  /ن َ در ررهنگ دهخدا مصدر مرخم و اسم مصدر و ریشاه رعال نهوادن قیاد
شده و مترادف آن اداره ،بنیاد ،سازمان ،موسسه ،اسااس ،پایاه ،آرارینش ،خلقات ،رطارت،

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

شکل شماره 1؛ محورها ومولفههاي اقتصاد مقاومتي(.سيف)17 :1391 ،

طینت ،جبلت ،جوهره ،خمیره ،باطن ،درون ،ذات ،ضمیر ،سرشت ،طبع ،طبیعت آمده است.
در ررهنگ معین نیز
ن  /ن َ طبیعت ،سرشت ،ذات ،نژاد ،نسب ،رسم و روش معنی شده است.

1

روش شناسی مکتب نهادی با تاکید بر تاثیر نهادها در اقتصاد که تورستن وبلن در ساال
 1900میالدی پایه ریزی کرد،بر اساس روش شناسی نا متعارف مارکسیسم بنا نهاده شاده و
ریشه پیدایش آن بر اررته از انتقادات طبقه کارار و جامعه سارمایه داری آمریکاا در پایاان
قرن نوزدهم میالدیست.
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اقتصاد نهادی جدید ،در دو بخش مکمل رشد یارته است ،بخش نخست ،به طور ماداوم
شرایط پیش زمینهای را مورد توجه قرار می دهد و بخش دوم ،با مکانیسم تدبیر اماور سارو
کار دارد.بیان تعریف دو قسمتی دیویس و نورث( 1971در اینجا مناسب است
محیط نهادی مجموعهای از قواعد بنیادی سیاسی ،اجتماعی و حقوقی اسات کاه پایاه و
اساسی برای تولید ،مبادله و توزیع ایجاد میکند .قواعدی کاه حااکم بار انتخاباات ،حقاوق
مالکیت و حقوق قرار دادها هستند.
رصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دراع ملی ،سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

ترتیبات نهادی ،ترتیباتی هستند کاه باین واحادهای اقتصاادی برقارار مایشاوند و بار
روشهایی حاکم هستند که این واحدها از خالل آنها مایتوانناد باا یکادییر همکااری یاا
رقابت کنند .همچنین ترتیبات نهادی ساختاری را رراهم می کنناد کاه در قالاب آن ،اعضاا
میتوانند با یکدییر همکاری کنند؛ یا مکانیسمی را رراهم نمایند که موجب تیییر در قوانین
و یا حقوق مالکیت شوند.
دومین تعریف ،آن چیزی است که به عنوان نهادهای تدبیر امور به آنها اشاره میکنناد و
اقتصاد هزینههای مبادتتی ،پیوسته آن را مورد توجه قرار داده اسات (متوسالی. 1390 270،
تزم به ذکر است نهادهایی که ما با آنها مواجهیم در ارایشهای ارراد دییر قرار دارناد ،اماا
به تعامالت ساختاری بین آنها نیز وابسته اند که اغلب مستلزم ابازارهاای ماادی یاا وساایل
است .تاریخ در هر مورد ،منابع و محدودیتهاایی را باه صاورت ماادی و شاناختی ارائاه
مینماید تا ما بر اساس آن بیاندیشیم ،دست به کنش بزنیم و خلق کنیم.
به همین ترتیب ،نهادها به طاور همزماان ،هام سااختارهاای عینای (در بیارون و هام
سرچشمههای ذهنی(درون ذهن کارازاران انسانی به شمار میروند .دواانه عاادت و نهااد
می تواند به غلبه بر معمای رلسسی میان ذهن و عین در علوم اجتماعی کم

کند .کنشایر و

ساختار نهادی اارچه دو مقوله مجزا هستند ،اما در حلقهای از تعامل دو جانباه و وابساتیی
متقابل با یکدییر پیوند مییابند (همان منباع . 517 - 516،اروهی از نهااد ارایاان اعتقااد دارناد
مکتب اقتصادی نهادی مکمال مکتاب اقتصاادی نالوکالسای
نالوکالسی
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ی

اسات .از دیاد ایناان مکتاب

مکتب مورق است که در نهایت به ارزایش رشاد اقتصاادی جامعاه منتهای

میشود (دهقان . 425 1385 ،ضروریست پایش از آنکاه باه جزییاات موضاوع پرداختاه شاود،
تعریف مناسبی از نهاد ارائه تا مراد این پژوهش از نهاد روشن باشد.
جدول شماره 1؛ تعاريف نهاد در ادبيات موضوع
ردیف

نام محقق

”نهاااد“مجموعااه هنجارهااائى کااه قااانونى یااا

مبانی جامعه شناسی هاانری

سازمان اجتماعى

مناادراس ت تاااریخ مختصاار

تعیین مىکند باوده ،ایان مسهاوم اااه در معنااى

جامعه شناسى ،ترجماه بااقر

وسیع به خود سازمان اجتماعى تلقى مىشود“.

پرهام تهران1369،

غیرقانونى هر چیزى را در ی
1

هانرى مندراس

”نهاد عبارت است از اجزا واقعى ررهنگ که داراى
مالینورسکی )1انسان
2

شناس انیلیسى(

حد قابل مالحظاهاى از دوام ،عمومیات و اساتقالل
هستند“نهااد باه بااور او پایاه و اسااس ررهناگ را
تشکیل میدهد و هر نهاد را میتوان مجموعاهای از
عناصر و مکانیسامهاا دانسات والبتاه هار ررهناگ
خاص معادل مجموعهای از نهادهاست

دااالس نورث
3

برنده جایزه نوبل اقتصاد
در سال 1993

مالینورساااکی،نظریههاااای
جدیااد انسااان شناساای،به
کوشااش حسااین میرزایاای،
دانشااااااایاه تهاااااااران،
38،58،61 1380

نهادها قراردادهاى ابداع شده انساانى اسات کاه

تیییااااار نهاااااادى،محمود

کنشهاى متقابل انسانى را ساختارمند میکند .آنهاا

متوساااااااالی ،علاااااااای

از قوانین رسامى (باراى مثاال ،قواعاد ،قاوانین،

نیکوبستی،رصاالنامه علماای

قانون اساسى قاوانین غیررسامى (باراى مثاال،

پژوهشی،شاااماره ،16ساااال

ارزشاااهاى ررتاااارى ،عااارف ،قاااوانین ...و

،1390صسحه52

خصوصیات اجرایى آنها تشکیل شده است.

4
موریس دوورژه

شیوه معماری جوامع بشری اند.مجموعه اشاکال یاا

ماااوریس دو ورژه،جامعاااه

ساختهای اساسی سازمان اجتماعی ،باه طریقای کاه

شناساااای سیاساااای،ترجمه

قانون یا عرف یکی از اروههای بشاری بار پایشاان

ابوالسضل قاضای ،انتشاارات

داشته است،وی نهادهارا به دو اروه نهادهای علمای

دانشاایاه تهااران،1376 ،ص

و آااهانه و نهادهای حقوقی تقسیم میکند.
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تعریف از نهاد

منبع

با توجه محتوای سیاستهای کلی ابالغی مراد از
5

این پژوهش

نهادها در ایان تحقیاق ترتیباات و سااختارهاای
نهادهای رسامی و غیار رسامی شاامل قاوانین،
43
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. Branislow Malinowski

مقررات ،هنجارها و ...است

علت توجه به نهاد ارایی در اقتصاد آنست که اکنون بسیارى از اندیشمندان براى تبیاین
دتیل رشد و توسعه کشورها به نهادها توجه میکنناد (متوسالی . 52 1390 ،از نظار نهاادارایی
جدید ،الحاق نهادها به نظریه اقتصادی ی

ضرورت بنیادی است .محور اساسی چاارچوب

نظری نهادی -ساختاری ،بستر نهادی است که به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره
دارد.
رصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دراع ملی ،سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

نورث معتقد است "اینکه نهادهاا بار اقتصااد تااثیر مایااارناد چنادان محال مناقشاه
نیست.این نکته نیز چندان جدال برانییز نیست که عملکرد متساوت اقتصادها در طول زماان
اساسا متاثر از تیییر و تحول نهادهاست .با وجود این ،نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تااریخ
نیاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حسااب نمای

آورند چرا که چارچوبهاي تحليلي الزم براي وارد کردن تحليلهواي نهوادي در علوم
اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده

است(".نورث. 19 1385،

بستر نهادی خود به دو بخش اصلی قابلتسکی

اسات نهادهاای رسامی و غیررسامی.

نهادهای رسمی شامل «قوانین اساسی» و «قواعد عملیاتی» است .قوانین اساسی تعیینکنناده
ساختار اساسی حقوق مالکیت ،توزیع رانت و هدایتکنناده ساازمان دولات اسات .قواعاد
عملیاتی شامل قوانین مصوب ،قوانین عرف و قوانین تجارت و قراردادهاا اسات .نهادهاای
غیررسمی نیز متشکل از قواعد اخالقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژی
که تا حد تعیینکنندههای هدایتکننده ررتار انسانی است

و سانت اسات،

(ناورث72-93- 1385،

 .ایان نهادهاا

هستند که موجب هدایت اطالعات درباره شرایط بازار ،کاتها و مشارکت کننداان در بازار
می شوند و همچنین به دولت ها برای تنظیم مقررات مناسب کم

میکنند .حقوق مالکیت

و قراردادها را تعریف کرده و تعیین میکنند که چه کسی باید چاه چیازی را و چاه زماانی
کسب کند .نهادها موجب ارزایش یا کاهش رقابت در بازارها می شوند .صااحبنظاران بار
این باورند که الزامات نهادی پیادهساازی سیاساتهاای کلای اقتصااد مقااومتی ،مهامتار از
44

الزامات اجرایی و برنامهای آن است و یکی از بزرگترین موانع تحقق سیاستهای یادشده،
ساختار مالکیت است که در زمره الزامات نهادی به شمار میآید

(نادران. 1393 ،

حال سؤال اين است که چرا نهادها تا به اين پايه مهم تلقي ميشوند؟
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که هار اقادام علمای ،متضامن
سیر مراحلی است که از رلسسه جهانبینی و پارادایم رکری که تالوریها باه آن تعلاق دارناد
آغاز و تا سیاستها و اقدامات اجرایی ادامه پیدا میکناد؛ بناابراین ،هماان پاارادایم رکاری
است که اقدامات ررد را تحت تأثیر چشماندازهای متأثر از ارزشها و جهانبینی که وی باه

شکل شماره 2؛ تاثير مباني پارادايمي بر عملکرد افراد ،برگرفته از مصاحبه علمي با محمود متوسلي؛
کنگره ملي اقتصاد مقاومتي1393 ،

بنابراین در عمل ،سیاستهایی اعمال میشود که از ی

سو تاابع پاارادایمهاای رکاری

هستند که به آن تعلق داشته و از سوی دییر ،میتوانند به دو شکل ،منشأ اثر باشاند؛ زماانی
بهطور مؤثر و با نیاهی کلارایانه و با لحااظ تماام متییرهاای ماؤثر در موضاوع (نیااهی
سیستمی و زمانی تنها با نیاه به برخی متییرها که طبیعتاً در این حالت مورق نخواهند بود.

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

آن تعلق خاطر دارد ،شکل میدهد.

شاید بتوان با جستجو در این حوزه و کنکاش و توجه بسیار ،به پاسخ این ساؤال رساید
که چرا بهرغم برنامههای متعدد و اقدامات مبتنی بر این برنامهها و صادها اقادام دییار ،در
حوزه اقتصاد مورق عمل نکرده ایم؟ به باور این پژوهش ،پاساخ و یاا حاداقل بخاش قابال
توجهی از مشکل ،در نهادها نهسته است .همچنین بر این باوریم که بازیابی ساختار نهادی و
بال توجه به ترتیبات و ساختارهای نهادی ،میتواند ماا را در مادیریت بخاش عمادهای از
مشکالت اقتصادی یاری نماید.
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 .1-4نگاشت نهادي
نیاشت نهادی ،که در این پژوهش مورد استساده قرار اررته ،نمایی از وضعیت نهادهاای
رعال در ی

حوزه خاص ،به همراه روابط بین آنها اسات؛ نیاشات نهاادی ابازاری اسات

دیداری برای شناسایی و نمایش نهادهاای کلیادی (رسامی و غیررسامی و اراراد درون و
بیرون ی

جامعه و اهمیت اروههای مختلف اجتماعی؛ بناابراین ،نیاشات نهاادی ،ررایناد

بررسی و طراحی اجزای ی

سیستم و پویایی آنها و وابساتییهاای متقابال و تعاامالت و

رصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دراع ملی ،سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

روابط اجزا و چیونیی اردش رعالیتها را به نمایش میااارد .به نظر ،تمرکز بر نهادهاا،
بخش ضروری برای اجرای برنامهها بوده و رقدان آنها بهیقین ،اجارای هار برناماهای را باا
مشکالت اساسی و انحراف مواجه میسازد؛ چرا که نوع نیاه برنامهریزان باه واقعیاات ،بار
اساس ساختارهای ذهنی و سازمانی ،قوانین و مقررات و در نهایات ،قضااوت آنهاا تحات
تأثیر همین نهادها شکل میایرد.
این پژوهش ،به نهادهای مورد نظری که در تحقق اهاداف سیاساتهاای مااکور نقاش
آررین هستند ،پرداخته و مسالولیت ذینسعان به وسیله نیاشت نهادی مورد مداقه قرار اررته
است .ررایند حصول آن نیز به شرح ذیل میباشد

شکل شماره3؛ فرايند شکل گيري نگاشت نهادي
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یاد آور میشود در این پژوهش ،منظور از نهادها به قرار زیر است
-

ترتیبات نهادی رسمی؛ شامل قوانین و مقررات ،محدودیتهاای رسامی ،حقاوق
مالکیت مادی و معنوی ،نظم و قواعد رسمی و . ...

-

ساختارهای نهادی رسمی دولتی؛ شامل نهاد دولت ،نظامات و ساختارهای اداری،
ساختارهای سیاستاااری و برنامهریزی و . ...

 ساختارهای نهادی غیردولتی؛ شامل تشکلهاا و انجمانهاای ماردم نهااد (مانناد ترتیبات نهادی غیررسمی؛ شامل ررهنگ ،ذهنیت نهادینه شده یا الیوهای مصارفو تولید ،قوانین ماهبی و اخالقی ،رسوم و سنت ،عادات و قوانین اخالقی ،عارف،
قوانین عرری ،محدودیتهای غیررسمی و . ...
 .2روششناسی تحقيق
برای دست یارتن به چیونیی اعمال تیییرات نهادی به منظور تحقق مولسههای بر آماده
از تحلیل محتوای کیسی سیاستهای ابالغی ،پرسشنامهای بر مبنای مولساههاا ،تنظایم و در
بین جامعه آماری که خبراان اجرایی و اقتصادی بوده اند توزیع شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد  12نسر از خبراان با مدرک تحصایلی کارشناسای
ارشد و دکتری ،با سابقه کار اجرایی در حوزههای مدیریت اقتصادی کشور بودهاناد کاه باا

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

تعاونیها ،تشکلهای کاراری ،اتاقهای بازراانی و اصناف و . ...

روش هدرمند کیسی و الوله برری انتخاب شدهاند .جدول مندرج در پیوست شاماره « »1از
پرسشنامهای توزیعی در بین خبراان مورد اشاره استخراج شده است .دراین مرحله
هر ی

از مؤلسهها به عنوان ی

ازاره شماره اااری اردید.

درجه اهمیت هر مؤلسه در  4ساختار مختلف ذیل در قالب طیف لیکرت مورد سانجش
قرار اررت.
تزم بااه ذکاار اساات در جمااع آوری دادههااای پااژوهش از روش اااردآوری میاادانی و
کتابخانهای استساده شده است.
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برای بررسی پایایی هر دسته از پرسش ها ،آلسای کرونباخ برای چهاار پرساش جداااناه
بررسی شد .از آنجا که آلسای کرونباخ مربوط به این مجموعه پرساشهاا ،بازرگتار از 0/7
است 0/824( ،این زیرآزمون ،پایایی و اعتبار تزم را داراست .پس از بررسی پایاایی زیار-
آزمون ،بر اساس واریانس کلی هر آزمون و واریانس کل پرسشنامه ،آلسای کرونباخ مربوط
به کل پرسشنامه را برآورد نمودیم و نتایج محاسبه آلسای کرونباخ کال پرساشناماه ،عادد
 0/ 945را نشان داد که نشان از پایایی مطلوب کل پرسشنامه میباشد.
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 .3یافتههای تحقيق ،نتيجه گيری و پيشنهادات اجرایی
نهادها با در اختیار اااشتن ساختارهایی برای زندای روزمره ،عادم اطمیناان را کااهش
میدهند،ضمن آنکه راهنمای کنش متقابل انسانها هستند .بنابراین میتوان ایانطاور نتیجاه
اررت که نِهادها چارچوبهایی هستند که کنش متقابل انسانها درون آنها تحقق میپاایرد
(نورث . 20 1387،به یقین نهادها درعملکرد اقتصاد موثرند و جالب آنکه این انسانهایند که
نهادها را شکل میدهند و همینامر به نظر عامل تیییرات بسیار متنوع و بعضا متضادی است
که برنامههای اقتصادی یکسان در کشورهای اونااون از خود برجای اااشتهاند.
این بدان معنی است که ررتار متساوت ارراد در موقعیاتهاای مشاابه بادلیل ساازههاای
متساوت ذهنیست که در طی ررایند ادراکساازی از واقعیاات بیرونای در ذهان آنهاا شاکل
میایرد و این همانجاییست که نهادها بیشترین تاثیر خود را بر عملکرد ارراد مایااارناد و
منطقی ترین دلیل برای ررتار متساوت ارراد در شرایط مشابه به نظر میرسد.
پس از بررسی و تحلیل محتوای سیاستهای ابالغی و استخراج مولسهها و نیز اخا نظار
خبراان بر اساس پرسش نامه و مصاحبه ،نهادهای مالزم اجرای هر مولسه ،اولویاتبنادی و
درجه اهمیت آنها در اجرای سیاساتهاای کلای اقتصااد مقااومتی ،طباق پیوسات شاماره
«،»1مشخص اردید .نتیجه تجزیه و تحلیل اولیه دادههای مستخرجه از مصااحبه خبرااان و
پرسشنامه ،به قرار زیر بوده است
 .1تیییرات نهادی ،امری ضروری برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقااومتی اسات.
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این تیییرات باید در قالب ترتیبات و ساختارهای نهادی ،مورد توجه قرار ایرند.

 .2مطابق نظر خبراان ،ترتیبات نهادی غیررسمی(ررهنگ و باورها  ،ساختارهای نهاادی
رسمی(سازمان اداری و ساختارهای نهادی غیردولتی(تشکل ها و سازمانهای ماردم نهااد ،
نیازمند بهبود و اصالحند.
 .3در عین حال ،ترتیبات نهادی رسمی(قوانین و مقاررات و حقاوق مالکیات  ،نیازمناد
تیییر اساسیاند.
 .4در حوزه نهادهای مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،بهبود و اصالح نهادی،

جدول شماره2؛ باالترين اولويتها در ترتيبات نهادي غيررسمي موجود (فرهنگ و باورها)
ردیف

شماره

عنوان

مؤلفه

1

82

تقویاات ررهنااگ جهااادی در ایجاااد ارزش اراازوده ،تولیااد ثااروت ،بهاارهوری و
کارآررینی

درجه
اهميت
8ت4

2

83

تقویت ررهنگ جهادی در سرمایهاااری و اشتیال مولد

8ت4

3

32

اجرای سیاستهای کلی اصالح الیوی مصرف

75ت4

4

33

ترویج مصرف کاتهای داخلی

75ت4

5

4

به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در رعالیتهای اقتصادی

75ت4

6

28

ارزایش کمی و کیسی تولید مواد اولیه و کات

67ت4

7

17

ارزایش تولید

67ت4

8

72

صررهجویی در هزینههای عمومی کشور

6ت4

9

85

10

81

هماهنگسازی و بسیج پویای همه امکانات کشور در راستای اجرای سیاستهاای
کلی اقتصاد مقاومتی
جلوایری از اقدامات ،رعالیتها و زمینههای رسادزا در حوزههای پاولی ،تجااری،
ارزی و...

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ضروری است.

6ت4
6ت4
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جدول شماره 3؛ باالترين اولويتها در ساختارهاي نهادي رسمي موجود
(نظامات اداري و ساختارهاي رسمي)
ردیف
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شماره

عنوان

مؤلفه

درجه
اهميت

1

73

تحول اساسی در ساختارهای اداری

8ت4

2

76

حاف هزینههای زائد دولت

8ت4

3

82

4

81

تقویاات ررهنااگ جهااادی در ایجاااد ارزش اراازوده ،تولیااد ثااروت ،بهاارهوری و
کارآررینی
جلوایری از اقدامات ،رعالیتها و زمینههای رسادزا در حوزههای پاولی ،تجااری،
ارزی و. . .

8ت4
6ت4

5

75

حاف دستیاههای موازی و غیرضرور دولتی

6ت4

6

74

منطقیسازی اندازه دولت

6ت4

7

30

تأمین امنیت غاایی

5ت4

8

4

به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در رعالیتهای اقتصادی

5ت4

جدول شماره 4؛ باالترين اولويتها در ترتيبات نهادي رسمي موجود
(قوانين ،مقررات و حقوق مالکيت)
ردیف

شماره

عنوان

مؤلفه

درجه
اهميت
5

1

17

ارزایش تولید

2

4

به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در رعالیتهای اقتصادی

75ت4

3

12

تقویت رقابتپایری اقتصاد

75ت4

4

20

ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی

75ت4

5

3

تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی به منظور شرکت در رعالیتهای اقتصادی

75ت4

6

72

صررهجویی در هزینههای عمومی کشور

6ت4

7

1

رعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآررینی

5ت4

8

5

ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط

5ت4

9

15

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد

5ت4

10

24

ارزایش تولید داخلی نهادهها و کاتهای اساسی ،بهویژه در اقالم وارداتی

5ت4

11

36

اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور

5ت4

12

39

نقشآررینی نظام مالی در ایجاد ثبات در اقتصاد ملی

5ت4

جدول شماره5؛ باالترين اولويتها در ساختارهاي نهادي غيردولتي موجود
(تشکلها و سازمانهاي مردمنهاد)
ردیف

شماره
مؤلفه

عنوان

درجه
اهميت

3

3

تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی به منظور شرکت در رعالیتهای اقتصادی

75ت4

4

17

5

88

6

90

7

85

8

4

9

46

10
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ارزایش تولید
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طارحهاای واکانش هوشامند ،رعاال،
سریع و بههنیام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی
روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار
هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور در راستای اجرای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در رعالیتهای اقتصادی
تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها ،بهویژه با کشورهای منطقاه باه منظاور
توسعه صادرات کات و خدمات
استرش پایدار سهم صادرات ایران در بازارهای هدف

67ت4
6ت4
6ت4
6ت4
5ت4
4ت4
4 .4

جدول شماره6؛ جمعبندي مؤلفههاي برتر در نهادسازي مرتبک با پيادهسازي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
ردیف
1

شماره
مؤلفه
4

2

82

3
4
5
6

17
3
84
72

7

81

8

83

9

85

10

88

11

89

عنوان
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در رعالیتهای اقتصادی
تقویت ررهناگ جهاادی در ایجااد ارزش ارازوده ،تولیاد ثاروت ،بهارهوری و
کارآررینی
ارزایش تولید
تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی به منظور شرکت در رعالیتهای اقتصادی
تبدیل اقتصاد مقاومتی به استمان رراایر و رایج ملی
صررهجویی در هزینههای عمومی کشور
جلوایری از اقدامات ،رعالیاتهاا و زمیناههاای رساادزا در حاوزههاای پاولی،
تجاری ،ارزی و. . .
تقویت ررهنگ جهادی در سرمایهاااری و اشتیال مولد
هماهنااگسااازی و بساایج پویااای همااه امکانااات کشااور در راسااتای اجاارای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهاای واکانش هوشامند ،رعاال،
سریع و بههنیام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی
شساف و روانسازی نظام توزیع و قیمتاااری

جمع
امتيازات
4/62
4/6

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

1
2

84
89

تبدیل اقتصاد مقاومتی به استمان رراایر و رایج ملی
شساف و روانسازی نظام توزیع و قیمتاااری

8ت4
8ت4

4/58
4/5
4/5
4/35
4/35
4/35
4/35
4/35
4/35
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اصلی ترین اولویتهای نهادی حاصل ازخروجی پرساش ناماههاای توزیاع شاده در میاان
خبراان؛ تقویت ررهنگ جهادی در ایجاد ارزش ارزوده ،تولیاد ثاروت ،بهارهوری و کاارآررینی،
ضرورت ارزایش تولید ،تحول اساسی در ساختارهای اداری ،تبدیل اقتصاد مقااومتی باه استماان
رراایر و رایج ملی و مهم تر از همه ازارههاا باه حاداکثر رسااندن مشاارکت آحااد جامعاه در
رعالیتهای اقتصادی است که با واقعیات عرصه اقتصاد نیز تطبیق کامل دارد.
همچنین با توجه به مرور ادبیات و یارتههای این پژوهش ،هر ی

از ساطوح تصامیمایاری
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در کشور دارای ورایسی هستند که تقدم و تأخر این سطوح و ارتباط آنها کاه در برناماهریازی و
اجرا مهم تلقی و به نیاشت نهادی موسوم است ،مطابق ماتریس ذیل میباشد

شکل شماره4؛ سطوح تصمصم گيري و ارتباط آنها در اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي

در پایان پیشنهادهای اجرایی این پژوهش برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقااومتی
با توجه به آنچه در این مقاله آمد عبارتند از
 .1توجه ویژه به نِهادها و نِاهادسازی با عنایت به نقش و تاثیر نهادها در اجرای هر نوع
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برنامه و سیاست اجرایی .يافتههاي اين پوووه

و پيشونهاد موکود آن ضورورت

نهادسازي در سايه برنامه ريزي و توجه کافي به آموزش و پرورش و نيز فراينود
جامعه پذيري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.
 .2توصیه اکید این پژوهش توجه به سرمایه اجتماعی و مولسههای آن در عرصه عمال،
به عنوان رراهم آورنده شرایط حضور حداکثری مردم در رضای اقتصاد کشور است.
 .3نهادسازی مرتبط با توسعه ررهناگ جهاادی و توجاه باه ررایناد جامعاه پاایری و
آموزش از سوی برنامه ریزان و متولیان امر ررهنگ و آموزش .

نق

نگاشت 1بازییران بر اساس ررتار و میزان نسوذ ایشان نیز اقدام نمود .ایان کاار

کم

میکند تا به برداشت واقعیتری از ذینسعان رسایده تحلیالهاای جاامعتاری را

درباره الیوی ررتاری آنان در اختیار داشته باشیم .
 .5شناسایی زمینههای حضور مردم و بخش خصوصی و حتی سرمایه اااران خاارجی
و اصالح و یا ایجاد نهادهای مورد نیاز؛ قوانین باانکی ،امرکای ،توجاه باه حقاوق
مالکیت معنوی سرمایه اااران و سایر ذی نسعان از ی

سو و معرری زمینههایی کاه

اولویت سرمایه اااری کشور اند از سوی دییر بخشی از موضوعاتیاست کاه بایاد
به آنها توجه شود.
 .6استساده از روشهای علمی مورد تاکید در ادبیات برنامه ریزی برای انجام امور مارتبط
با برنامه ریزی نظیر تهیه و استساده از ماتریسهای پایرش مسالولیت 2،مساالولیت3و یاا

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 .4پیشنهاد می شود همزمان با تحلیل ذی نسعان نسبت باه اساتخراج و بهاره بارداری از

 .RACI4تاکید میشود این ماتریسها درابتدای برناماه ریازی بارای اجارای پاروژههاا
تکمیل شده ،قبل از تخصیص منابع و پیش از ررایند برنامه ریزی ابالغ میشود.

1
. Role Map
2
. Compliance Responsibility Matrix
3
. Responsibility Matrix
4Responsible, Accountable, Consulted, Informed
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
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حسینی نسب سید محمد رضا و همکاران ( ، 1389مرور و مقایسه برخی کاربردهاای نقشاه راه رنااوری،
فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتي ،شماره شانزده.
دانایی ررد حسن ( ، 1388روش شناسی تدوین خط مشای ملای کاارآررینی کشاور چاارچوبی مسهاومی،
نشريه توسعه کارآفريني ،سال دوم ،شماره ششم،
دری نواورانی حسین وصالح اصسهانی ( ، 1392اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسالمي ايوران ،انتشاارات
اداره اقتصادی معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ،تهران،
دهقان تورج ،محنت رر یوسف( ، 1385بررسی نهادارایی در سیر اندیشه اقتصادی ،ممله اقتصوادي ،ساال
ششم ،شماره های55و، 56
رضایی محسن ( ، 1392روند تدوين سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،سخنرانی در دانشیاه امام حسین «ع»
زارعی محمدحسین ( ، 1383نظام قانوناااری ایران و جاییاه مجماع تشاخیص مصالحت نظاام ،نشوريه
ژرفنا ،شماره ،30
زارعی آرمان ( ، 1392نهادارایی جدید جامعه شاناختی؛ب رای تحلیال ثباات و تیییررهیاارتی  ،فصولنامه علووم
ان اني.
سیف اله مراد ( ، 1391الیوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه آفواق امنيوت /
سال پنجم  /شماره شانزدهم  -پاییز
مالینورسکی ( ، 1380نظريه هاي جديد ان ان شناسي ،به کوشش حسین میرزایی ،دانشیاه تهران.
متوسلی محمود و علی نیکوبستی( ، 1390تیییر نهادى ،فصلنامه علمي پووهشي اقتصاد امروز ،شماره .16
متوسلی محمود؛ مشهدی احمد محمود؛ نیکوبستی ،علی؛ سمیعی نسب مصاطسی( ، 1390تمديود حيوات
اقتصاد ،نگاهي به انديشه هاي اقتصاد نهادي جديد ،انتشارات دانشیاه امام صادق(ع  ،تهران
دو ورژه موریس ، 1376(،جامعه شناسي سياسي ،ترجمه ابوالسضل قاضی ،انتشارات دانشیاه تهران.
موسی زاده ابراهیم ( ، 1387تأملی در مسهوم ،ماهیت و جاییاه حقوقی سیاست های کلی نظام ،نشريه فقوه
و حقوق ،شماره  ،17تهران.
نورث دااالس ( ، 1385نهادها تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي ،ترجمه محمد رضا معینی ،انتشاارات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،تهران.
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پيوست شماره « »1مولفه هاي حاصل از تحليل سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي و اولويت
نهادي مورد توجه در اجراي آنها
ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
رعااالسااازی کلیااه امکانااات و

1

منابع ماالی باه منظاور توساعه

رعالسازی سرمایههای انساانی
2

و علمی کشور جهات توساعه
کارآررینی

3

اولویت
اول

ترتیبات نهادی
ترتیبات

غیررسمی /

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی
رسمی

ترتیبات

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

غیررسمی

تسهیل و تشویق همکاری های

ساختارهای

جمعی باه منظاور شارکت در

نهادی

رعالیتهای اقتصادی

اولویت دوم

غیردولتی

اولویت سوم

اولویت
چهارم

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی

ساختارهای
نهادی رسمی

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

ساختارهای

رسمی

غیررسمی

نهادی رسمی

ترتیبات نهادی
به حداکثر رسااندن مشاارکت
4

آحااد جامعااه در رعالیاتهااای
اقتصادی

غیررسمی /
ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

رسمی /

-----

-----

ساختارهای نهادی
غیردولتی

5

ارتقای درآمد و نقاش طبقاات
کمدرآمد و متوسط

ترتیبات

ساختارهای نهادی

ساختارهای

نهادی رسمی

غیردولتی

نهادی رسمی

ترتیبات نهادی
6

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان

ترتیبات

غیررسمی /

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی
رسمی

7
8

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

کارآررینی

اولویت

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی

پیااادهسااازی و اجاارای نقشااه

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

جامع علمی کشور

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

سامان دهی نظام ملای ناوآوری

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای

55

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
بااه منظااور ارتقااای جاییاااه

اولویت
اولویت
اول
نهادی رسمی

اولویت دوم

اولویت سوم

رسمی

غیررسمی

جهانی کشور
ارزایش سهم تولید و صاادرات
9

محصاااااوتت و خااااادمات
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دانشبنیان

10

دستیابی به رتباه اول اقتصااد
دانشبنیان در منطقه

11

توانمندسازی نیروی کار

12

تقویت رقابتپایری اقتصاد

اولویت
چهارم
نهادی
غیردولتی

ترتیبات نهادی
ترتیبات

ساختارهای نهادی

غیررسمی /

نهادی رسمی

غیردولتی

ساختارهای

-----

نهادی رسمی
ساختارهای

ترتیبات نهادی

ساختارهای

رسمی

نهادی رسمی

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

نهادی
غیردولتی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی

ترتیبات نهادی
ترتیبات

غیررسمی /

ساختارهای

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

-----

غیردولتی
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و
13

اسااتانهااا بااهمنظااور تقویاات
اقتصاد کشور

ترتیبات نهادی
ترتیبات

ساختارهای نهادی

غیررسمی /

نهادی رسمی

غیردولتی

ساختارهای

-----

نهادی رسمی
ترتیبات نهادی

بااااهکااااارایری ررریاااات و
14

قابلیت های متنوع در جیراریای
مزیتهای مناطق

ترتیبات
نهادی رسمی

غیررسمی /
ساختارهای نهادی

-----

-----

رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی

ترتیبات نهادی
15

محور قراردادن رشد بهارهوری
در اقتصاد

ترتیبات

غیررسمی /

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی
رسمی

56
16

اسااتساده از ررریاات اجاارای

ساختارهای

ساختارهای نهادی

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی
ترتیبات نهادی

-----

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
هدرمندسازی یارانهها

اولویت
اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

نهادی رسمی

غیردولتی

غیررسمی /

ترتیبات

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

غیررسمی

اول

اولویت
چهارم

ترتیبات نهادی
رسمی
ساختارهای

18

ارزایش اشتیال و بهرهوری

19

کاهش شدت انرژی

ساختارهای

-----

نهادی
غیردولتی
ساختارهای

ترتیبات
نهادی
غیرآرسمی

ترتیبات نهادی
رسمی

نهادی رسمی /
ساختارهای

-----

نهادی
غیردولتی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی
رسمی /

ساختارهای

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

غیردولتی
ترتیبات نهادی

20

ارتقای شااخص هاای عادالت
اجتماعی

ترتیبات

غیررسمی /

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی
رسمی

21

ارتقاااای آماااوزش ،مهاااارت،
خالقیت ،کارآررینی و تجربه

-----

ساختارهای
نهادی

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

17

ارزایش تولید

نهادی رسمی /

-----

غیردولتی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

ساختارهای

نهادی رسمی

غیردولتی

نهادی رسمی

ترتیبات

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی /

نهادی رسمی

غیررسمی

ساختارهای

ترتیبات

ساختارهای نهادی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ساختارهای

22

ارزایش سهم سرمایه انسانی در
زنجیره تولید تا مصرف

-----

نهادی غیردولتی

23

سااهمبااری عادتنااه عواماال در

ترتیبات نهادی

-----

57

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
زنجیااره تولیااد تااا مصاارف

اولویت
اولویت
اول
نهادی رسمی

متناسب با نقش آنهاا در ایجااد
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24

کاتهای اساسای  ،باهویاژه در
اقالم وارداتی

25

غیردولتی
ترتیبات نهادی
ترتیبات

غیررسمی /

ساختارهای

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

-----

غیردولتی

اولویاااات دادن بااااه تولیااااد

ساختارهای

محصاااااوتت و خااااادمات

نهادی

راهبردی

رسمی /

غیررسمی

چهارم

ساختارهای نهادی

ارزش
ارزایش تولید داخلی نهاده ها و

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت

غیردولتی

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

ساختارهای

رسمی

غیررسمی

نهادی رسمی

ترتیبات نهادی
26

ایجاااد تنااوع در مبااادی تااأمین

ساختارهای

رسمی /

ترتیبات نهادی

کاتهای وارداتی

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

کاهش وابستیی به کشاورهای

ساختارهای

محاادود و خاااص در تااأمین

نهادی

-----

غیردولتی

27

کاتهای وارداتی

غیردولتی

ترتیبات نهادی
رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

-----

رسمی
ساختارهای

28

اراازایش کماای و کیساای تولیااد
مواد اولیه و کات

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی
رسمی

نهادی رسمی /
ساختارهای

-----

نهادی
غیردولتی

ترتیبات نهادی
ایجاااد ذخااایر راهبااردی مااواد
29

اولیااه و کااات در حااوزه مااواد
غاایی و درمانی

58

30

تأمین امنیت غاایی

ساختارهای
نهادی رسمی

ساختارهای

رسمی /
ساختارهای نهادی
غیردولتی
ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی

-----

-----

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی

اولویت
اولویت
اول
نهادی رسمی

اولویت دوم

اولویت سوم

رسمی /

غیررسمی

اولویت
چهارم

ساختارهای نهادی
غیردولتی
ترتیبات نهادی
31

تأمین امنیت درمان

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

غیردولتی

32

اجاارای سیاسااتهااای کلاای
اصالح الیوی مصرف

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
ترتیبات

33

ترویج مصرف کاتهای داخلی

نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی
رسمی /

ساختارهای

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

-----

غیردولتی
ترتیبات نهادی
رسمی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی

ساختارهای
نهادی رسمی

ترتیبات نهادی

34

ارتقای کیسیت و رقابت پاایری

ساختارهای

در تولید

نهادی رسمی

غیررسمی  /ترتیبات
نهادی رسمی /

-----

-----

ساختارهای نهادی
غیردولتی

ترتیبات
35

مدیریت مصرف

نهادی
غیررسمی

36

اصااالح و تقویاات همااهجانبااه
نظام مالی کشور

ساختارهای نهادی

ساختارهای

ترتیبات

غیردولتی

نهادی رسمی

نهادی رسمی

ساختارهای

ترتیبات

نهادی

نهادی

غیردولتی

غیررسمی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

رسمی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی

نهادی رسمی

رسمی

غیردولتی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

ساختارهای
37

38

پاایشاااامی بخااش مااالی در
تقویت بخش واقعی اقتصاد
پاسااخاااویی نظااام مااالی بااه

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ساختارهای

رسمی /

ترتیبات نهادی

-----

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
-----

59

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
نیازهای اقتصاد ملی

اولویت
اولویت
اول
نهادی رسمی

اولویت دوم

اولویت سوم

رسمی /

غیررسمی

اولویت
چهارم

ساختارهای نهادی
غیردولتی
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39

نقشآررینی نظام مالی در ایجاد
ثبات در اقتصاد ملی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

رسمی

حمایت همهجانباه هدرمناد از
40

غیردولتی

غیررسمی

صادرات کاتها و خادمات باه

ترتیبات

رسمی /

ترتیبات نهادی

تناسااب ارزش اراازوده و بااا

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

تسااهیل مقااررات و اسااترش
مشوق های تزم برای حمایات
از صادرات کاتو خدمات

ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی رسمی

رسمی

ساختارهای

ترتیبات

نهادی

نهادی

غیردولتی

غیررسمی

ترتیبات نهادی

خاااااارجی و ترانزیااااات و

ترتیبات

ساختارهای نهادی

زیرساخت های مورد نیاز برای

نهادی رسمی

رسمی

صادرات کات و خدمات

غیررسمی /
ساختارهای

43

برای صادرات

-----

نهادی
غیردولتی
ساختارهای

تشویق سرمایهاااری خاارجی

-----

غیردولتی

اسااترش خاادمات تجااارت
42

نهادی

نهادی

ساختارهای نهادی

خالص ارزآوری مثبت
41

ساختارهای

ترتیبات

ترتیبات

ساختارهای نهادی

نهادی

نهادی رسمی

رسمی

غیردولتی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی

44

برنامه ریزی تولید ملی متناسب
با نیازهای صادراتی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی

غیررسمی /
ترتیبات نهادی
رسمی /

-----

-----

ساختارهای نهادی
رسمی

60

45

شااکلدهاای بازارهااای جدیااد

ساختارهای

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

-----

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
برای توسعه صادرات

اولویت
اولویت
اول
نهادی

اولویت دوم

اولویت سوم

رسمی

غیررسمی /

غیردولتی

اولویت
چهارم

ترتیبات نهادی
رسمی

تناااوع بخشااای پیونااادهاااای
کشااورهای منطقااه بااه منظااور

نهادی

توساااعه صاااادرات کاااات و

غیردولتی

خدمات

رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

-----

رسمی
ترتیبات نهادی

استساده از ساز و کار مباادتت
47

تهاتری برای تساهیل مباادتت
(در صورت نیاز

رسمی /
ساختارهای

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

غیررسمی /

-----

-----

ساختارهای نهادی
غیردولتی

48

49

ایجاد ثبات رویه و مقررات در
مورد صادرات

استرش پایدار سهم صاادرات
ایران در بازارهای هدف
توسعه حوزه عمل منااطق آزاد

50

و ویاااژه اقتصاااادی کشاااوربه
منظاااور انتقاااال رناوریهاااای
پیشررته

51

نهادی رسمی

رسمی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی

غیردولتی

غیررسمی

رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

-----

رسمی
ترتیبات نهادی
رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

-----

رسمی

نقش آررینی مناطق آزاد و ویژه

ساختارهای

اقتصادی در استرش و تسهیل

نهادی

رسمی  /ساختارهای

غیردولتی

نهادی رسمی

ساختارهای

ترتیبات نهادی

نقشآررینی مناطق آزاد و ویژه

نهادی

نهادی

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

تولید
52

ترتیبات

ساختارهای نهادی

ساختارهای

ترتیبات

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

46

اقتصادی با کشورها ،بهویژه باا

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی
غیررسمی
ترتیبات نهادی

---------

61

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
اقتصادی در استرش و تسهیل
صادرات کات و خدمات
نقشآررینی منااطق آزاد و ویاژه

53

اقتصاااادی در تاااأمین نیازهاااای
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ضروری و تاأمین مناابع ماالی از
خارج
ارااازایش قااادرت مقاومااات و

54

کاهش آسایب پاایری اقتصااد
کشور

اولویت
اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

نهادی

رسمی  /ساختارهای

غیررسمی

غیردولتی

نهادی رسمی

اول

ساختارهای
نهادی
غیردولتی

چهارم

ترتیبات نهادی
رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی

-----

رسمی

ترتیبات

ترتیبات نهادی

ساختارهای

نهادی رسمی

غیررسمی

نهادی رسمی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی

توسعه پیونادهای راهباردی و
55

استرش همکاری و مشاارکت

ساختارهای

با کشاورهای منطقاه و جهاان

نهادی

به ویژه همسااییان در راساتای

غیردولتی

ترتیبات نهادی

ساختارهای

رسمی

نهادی رسمی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ارزایش مقاومت اقتصادی

56

استساده از دیپلماسی در جهات
حمایت از هدفهای اقتصادی

ساختارهای
نهادی
غیردولتی

ترتیبات نهادی
رسمی /

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی
ترتیبات نهادی

ساااازمانهاااای باااینالمللااای و

ترتیبات

ساختارهای نهادی

غیررسمی /

منطقاهای بارای ارازایش قادرت

نهادی رسمی

غیردولتی

ساختارهای

اقتصادی و کاهش آسیب پایری
58

59
60

مقابله با ضاربه پاایری درآماد

ترتیبات

حاصل از صادرات نست و ااز

نهادی رسمی

رسمی

انتخاب مشاتریان راهباردی در

ترتیبات

ایجااااد تناااوع در روشهاااای

-----

نهادی رسمی
ساختارهای نهادی

رروش نست و ااز

-----

رسمی

اسااااتساده از ررریااااتهااااای
57

62

اولویت

نهادی رسمی
ترتیبات

ساختارهای نهادی
رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی

ساختارهای نهادی

ساختارهای

ترتیبات

نهادی

نهادی

غیردولتی

غیررسمی

ترتیبات نهادی
غیررسمی
ساختارهای

----ترتیبات

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی

اولویت
اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

رروش نست و ااز

نهادی رسمی

غیردولتی

نهادی رسمی

مشاااااارکت دادن بخاااااش

ساختارهای

ترتیبات نهادی

خصوصاای در رااروش نساات و

نهادی

رسمی  /ساختارهای

غیردولتی

نهادی رسمی

ترتیبات

ساختارهای نهادی

غیررسمی /

نهادی رسمی

رسمی

ساختارهای

اول

اولویت
چهارم
نهادی
غیررسمی

61

ااز

ترتیبات نهادی
غیررسمی

-----

62

ارزایش صادرات ااز

-----

نهادی غیردولتی

63

64

65

ارزایش صادرات ررآورده هاای

ساختارهای

نستی و پتروشیمی

نهادی رسمی

ارزایش ذخایر راهبردی نست و

ساختارهای

ااز کشور

نهادی رسمی

اثراااری در بازار جهانی نست

ساختارهای

و ااز

نهادی رسمی

حسااو و توسااعه ررریااتهااای
66

تولید نست و اااز ،باهویاژه در
میادین مشترک

ترتیبات نهادی
رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی
ترتیبات نهادی
رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی
ترتیبات نهادی
رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی

69

غیررسمی
ترتیبات نهادی
غیررسمی

ترتیبات
نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

تکمیل زنجیاره ارزش صانعت

ساختارهای

غیررسمی /

نست و ااز

نهادی رسمی

ترتیبات نهادی

توسااعه تولیااد کاتهااای دارای

ترتیبات

باااازدهی بهیناااه ،براسااااس

نهادی

شاخص شدت مصرف انرژی

غیررسمی

بات بردن صادرات برق

ترتیبات نهادی

ساختارهای نهادی

رسمی

68

غیررسمی

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی
67

ترتیبات نهادی

ترتیبات

ترتیبات نهادی
رسمی /
ساختارهای نهادی
رسمی
ساختارهای نهادی

-----

-----

----ساختارهای
نهادی

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ترتیبات نهادی

غیردولتی

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی
ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی
ترتیبات نهادی

ساختارهای

63

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی

اولویت
اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

رسمی

غیررسمی

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

رسمی

رسمی

اراااازایش ارزش اراااازوده در

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

صنعت نست و ااز

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

اول
نهادی رسمی

اولویت
چهارم
نهادی
غیردولتی

70
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71

72

73

74

75

76

77
64

78

برداشت صیانتی از منابع نسات
و ااز

صااررهجااویی در هزینااههااای
عمومی کشور

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی
رسمی /
ساختارهای نهادی
رسمی

نهادی

تحول اساسای در سااختارهای

ساختارهای

اداری

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

حاف دساتیاههاای ماوازی و

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

غیرضرور دولتی

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

ساختارهای

ترتیبات نهادی

ترتیبات نهادی

نهادی رسمی

رسمی

غیررسمی

اصالح نظام درآمدی دولت باا
تأکید بر نقش مالیات
ارااازایش ساااهم درآمااادهای

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
ساختارهای

ترتیبات نهادی
رسمی /
ساختارهای نهادی
رسمی
ترتیبات نهادی

غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی

-----

غیردولتی

ترتیبات نهادی

حاف هزینههای زائد دولت

نهادی

ساختارهای

ترتیبات نهادی

منطقیسازی اندازه دولت

ساختارهای

ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی
-----

-----

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی
مالیاتی

اولویت
اولویت
اول
نهادی رسمی

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت
چهارم

رسمی /
ترتیبات نهادی
غیررسمی /
ساختارهای نهادی
غیردولتی

ارزایش ساتنه ساهم صاندوق
79

توسعه ملی از منابع حاصال از

ساختارهای

ترتیبات نهادی

صادرات نست و اااز تاا قطاع

نهادی رسمی

رسمی

وابستیی بودجه به نست

80

شاااسافسااااازی اقتصاااااد و
سالمسازی آن

ساختارهای

-----

نهادی
غیردولتی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

جلاااااوایری از اقااااادامات،
81

غیررسمی /

ترتیبات نهادی
رسمی /
ساختارهای نهادی
رسمی

ساختارهای
نهادی

-----

غیردولتی

ترتیبات نهادی

رعالیتها و زمینههاای رساادزا

ساختارهای

غیررسمی /

ترتیبات نهادی

در حوزههاای پاولی ،تجااری،

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

رسمی

ارزی و ...

-----

غیردولتی
ترتیبات نهادی

82

تقویاات ررهنااگ جهااادی در

ترتیبات

رسمی  /ساختارهای

ایجاااد ارزش اراازوده ،تولیااد

نهادی

نهادی رسمی/

ثروت ،بهرهوری و کارآررینی

غیررسمی

ساختارهای نهادی

-----

مقاله پژوهشی نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ترتیبات نهادی

-----

غیردولتی

83

84
85

تقویاات ررهنااگ جهااادی در
سرمایهاااری و اشتیال مولد
تباادیل اقتصاااد مقاااومتی بااه
استمان رراایر و رایج ملی
هماهنگ سازی و بسیج پویای

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ترتیبات

ساختارهای نهادی

ساختارهای

ترتیبات

غیردولتی

نهادی رسمی

نهادی رسمی

ترتیبات نهادی

ساختارهای

ترتیبات

غیررسمی

نهادی رسمی

نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

-----

65

ردیف

مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی

اولویت
اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

همه امکانات کشور در راستای

نهادی

رسمی /

رسمی

اجاارای سیاسااتهااای کلاای

غیررسمی

ساختارهای نهادی

اول

اقتصاد مقاومتی

اولویت
چهارم

غیردولتی
ترتیبات نهادی

شناساااایی و باااهکاااارایری
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86

ررریااتهااای علماای ،رناای و

ساختارهای

ترتیبات نهادی

اقتصااادی باارای دسترساای بااه

نهادی رسمی

غیررسمی /

-----

-----

ساختارهای نهادی

توان آرندی و اقدامات مناسب

غیردولتی

87

رصااد برنامااههااای تحااریم و

ساختارهای

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

ارزایش هزینه برای دشمن

نهادی رسمی

غیردولتی

رسمی

مدیریت مخاطرات اقتصادی از
طریق تهیه طرح هاای واکانش
88

هوشاامند ،رعااال ،سااریع و بااه
هنیااام در براباار مخاااطرات و

89

شااساف و روانسااازی نظااام
توزیع و قیمتاااری
روزآمدسازی شیوههای نظارت
بر بازار
ارزایش پوشش استاندارد برای

91

کلیااه محصااوتت داخلاای و
ترویج آن

ترتیبات
نهادی
غیررسمی

ترتیبات نهادی

ساختارهای
نهادی

ساختارهای نهادی

غیررسمی /

غیردولتی

رسمی

ترتیبات نهادی

-----

رسمی

اختاللهای داخلی و خارجی

90

66

رسمی /

ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی
غیردولتی
ساختارهای
نهادی رسمی

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

رسمی

رسمی

ساختارهای نهادی

ترتیبات نهادی

رسمی

رسمی

ترتیبات نهادی
رسمی  /ساختارهای
نهادی غیردولتی

ترتیبات نهادی
غیررسمی

ترتیبات
نهادی
غیررسمی
ترتیبات
نهادی
غیررسمی
-----

