الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران
(بر اساس سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری)
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وجود شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی نقشي مؤثر در حذف ومقابله با
تکانههای وارده بر اقتصاد و تأمین اهداف اساسی اقتصاد ملی هر کشور دارد .چنین شرایطی با
تعریف اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران منطبق است .در این تحقیق عالوه بر مطالعه
نظری مفاهیم مرتبط با کارایی تخصیصی وانطباقی ،به دنبال تعیین الگوی اين کاراییها در
اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی هستیم .رویکرد تحقیق حاضر از نوع آمیخته (کمی و کیفی)
و از نظر هدف ،کاربردی وتوسعهای و نيزاز نظرروش ،توصیفی -تحلیلی ونظریهاي مبنایی است.
به همین منظور،در ابتدابا فیشبرداری کتابخانهای وسپس تجزیه و تحلیل آن ،وکدگذاری باز
ومحوری سیاستهای ابالغی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مفاهیم مرتبط با اقتصاد
مقاومتی را تعیین میكنيم و سپس از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان اقتصادی کشور و
تکنیک «گلوله برفی» تا حد اشباع نظری ،ضمن ارائه مفاهیم ومقولههای محوری تأمینکننده
کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران ،به تعیین ارتباط
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چکیده

میان آنها و در نهایت ،ارائه مدل مفهومی آن خواهیم پرداخت .یافتههای تحقیق نشان میدهد
که رشد اقتصادی با هفت مقوله محوری و 380مفهوم ( 44درصد) و توانمندسازی بخش
خصوصی ،حمایت از تولید ملی ،عدالت اجتماعی وکاهش بیکاري وتوسعه اشتغال با مجموع
 48درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص دادهاند .اصالح الگوی
مصرف وتعدیلاندازه دولت نیز با مجموع  69درصد بیشترین سهم رادر تحقق کارایی انطباقی
وتابآوری اقتصادی داشتهاند.
واژگان كليدي
اقتصاد مقاومتی ،تابآوری اقتصادی،کارایی انطباقی وکارایی تخصیصی
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری بوده که در دانشگاه عالی دفاع ملی دفاع گردیده است.
 .2دکتری اقتصاد ،دانشيار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 3دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی.
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مسئله اقتصاد و توسعه اقتصادی در جهان امروز ،به یکی از اولویتهای مهم در
سیاستگذاریهای کالن دولتها تبدیل شده است .دو عامل «تغییر سریع اقتصاد
جهانی (جهانی شدن)» و«خاتمه جنگ سرد» ،اهمیت اقتصاد در سیاست بینالملل را
ارتقا داده و قدرت اقتصادی را از جایگاهي ویژه برخوردار ساخته است .در سالیان اخیر
با شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصههای مختلف ،تحریمهای شدید اقتصادی و
محدودیتهای کسب وکار داخلی وارتباطات اقتصادی خارجی در دستور کار استکبار
ی ايران قرار گرفته ،به طوری که به کارایی اقتصادی کشور
جهانی علیه جمهوري اسالم 
لطمات فراوانی وارد شده است .در حوزه اقتصاد ،به رغم تالشهای مستمر دست
اندرکاران ،به دلیل وجود عوامل ریشهای مانند وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت
و آسیبهای اقتصادی باقیمانده از نظام ستمشاهی گذشته ،نظام انقالبی هنوز نتوانسته
است اهداف اساسی خود را تحقق بخشد و انتظارات واقعی جامعه و مردم را برآورده
كند .بدون شک ،تقویت اقتصاد در جهت افزایش کارایی تخصیصی وانطباقی آن ،نهتنها
نیل به اهداف اساسی انقالب را تسریع خواهد بخشید ،بلکه عامل مهمی دررشد و توسعه
اقتصادی است و به مقاومسازی و دوام نظام و در پی آن ،تبدیل جمهوری اسالمی ایران
به الگویی برای ساير ملتها نيز منجر ميشود.
شواهد موجود در اقتصاد داخلی کشور حکایت از آسیبهایی دارد که ریشه در مسائل
اساسی اقتصاد کشور داشته است و تأثیر آنها در حوزههای عمومی ،اجتماعی و تجاری
ِ
جهت خواستههای دشمنان ،زمینههای ورود تنش به فضای اقتصادی کشور
قادر است در
را فراهم كند .بدینترتیب ،اقتصادی که باید پایه توسعه و پیشرفت کشور باشد ،خود
به بیماری تبدیل شده است که ابتداباید به درمان آن پرداخت .رش د اندک و پرنوسان
اقتصادی ،توزیع نابرابر ثمرات رشد اقتصادی ،شکاف تکنولوژیک با دنیای پیشرفته،
رقابتپذیری اندک اقتصاد ،تخریب منابع و محیط زیست و بیکاری گسترده از جمله
مسائل اساسی اقتصاد ایران هستند که اگر هرچه زودتر چارهجویی نشوند ،میتوانند
انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را زایل و رشد درازمدت اقتصادی را با مخاطره جدی
مواجه سازند(زنوز .)19 :1387 ،نشانههای این مسائل مانند :تورم ،بیکاری ،کمبودها،
گرایش به مشاغل غیرمولد و بسیاری موارد نظیر اینها ،در قالب آسیبپذیریهای اقتصاد
ملی نشاندهنده فقدان یا کمبود کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی است و
سیاستگذاریها و اقدامات اقتصادی دولتهای پس از انقالب نیز نهتنها نتوانسته است

 . 1دههی چهارم انقالب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «دههی پیشرفت و عدالت» نامگذاری شده است.
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برای اصالح آن اقدامی شایسته كند و ظرفیتهای عظیم اقتصادی کشور را فعال سازد،
بلکه با بیتوجهی این سیاستها به کارایی تخصیصی وانطباقی اقتصاد ،ناخواسته آب
به آسیاب دشمن هوشیار ریخته است تا با بهره بردن از فرصت پیشآمده و گسترش
دامنه تحریمهای اقتصادی ،آسیبپذیریها را تشدید كند و در برخی موارد تا مرز تهدید
علیه امنیت ملی پیش برود .بدیهی است یکی از راهکارهای اصولی و اجتنابناپذیر برای
دستيابی به اهداف اساسی انقالب ،تحقق «عدالت و پیشرفت»1و مقابله با فشارهای
اقتصادی استکبار ،حل مسائل اساسی و رفع آسیبپذیریهای اقتصادی و بهطور کلی،
برخورداری کشور از اقتصادی سالم ،پویا غیروابسته ودارای کارایی است .از الزامات چنین
اقتصادی ،وجود یک الگوی اقتصادی است که بتواند کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد
را تأمین كند و از اهداف اساسی انقالب منحرف نشود .این الگو که از سوی رهبر فرزانه
انقالب «الگوی اقتصاد مقاومتی» نام گرفته است ،در شرایط فعلی و تشدید تحریمها از
ضرورتهای مهم کشور برای بقای نظام و پیگیری اهداف اساسی آن است.
با توجه به مطالب فوق،مسئله اصلي اين تحقيق« ،تبیین شرایط کارایی تخصیصی
وانطباقی در الگوهاي اقتصادملي و تعيين مؤلفههای آن در الگوي اقتصاد مقاومتي
ی ايران است» که اين پژوهش به آن خواهد پرداخت .اهمیت این
جمهوري اسالم 
موضوع بداناندازه است که میتوان آن را سنگ بنای اصلی موجودیت نظام اسالمی به
شمار آورد.بررسی سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد تنها راه موجود
برای پرهیز از اشتباه در برنامهریزی اقتصادی است ولذا مطالعه آن در مقطع کنونی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این الگو نهتنها میتواند ادبیات اقتصادی جدیدی را در سطح ملی
تولیدکند که بر غنای ادبیات اقتصادی موجود در سطح بینالمللی بیفزاید ،بلکه قادر است
به یک دستگاه تولید راهبردهای کالن اقتصادی و مبنایی راهبردی برای تصمیمگیرندگان
سطح ملی بدل شود .در مقابل ،از آنجا که استکبار جهانی تحریمها را به صورت هوشمندانه و
براساس شناخت از آسیبپذیریهای اقتصاد ملی طراحی و اجرا میکند ،فقدان الگوی اقتصاد
مقاومتی منعکسکننده شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی میتواند زمینهساز واگرایی در
تدوین راهبردهای اقتصادی در مقابله با تحریمها شده ،در نهایت ،موجب تشدید تأثیر آنها شود.
سؤال اصلی تحقیق عبارت است از«:مؤلفههای الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی
ايران که تأمینکننده شرایط کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد میباشد کداماند؟»
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ترابيزاده جهرمی و همکاران در مقالهای با نام «بررسی ابعاد ومؤلفههای اقتصاد مقاومتی
جمهوری اسالمی ایران دراندیشه حضرت امام خامنهای(مدظله العالی)» به ارائه مدل
مفهومی سخنان ایشان دربارة ابعاد ،ویژگیها و الزامات اقتصاد مقاومتی پرداختهاند(ترابیزاده
وهمکاران .)45 :1392،سیدموسی خادمی نيز در رساله دکترای خود با نام «بررسی وشناخت
ن را به پایان
تهدیدات اقتصاد ملی وارائه الگوی ارزیابی آنها» که در دانشگاه عالی دفاع ملی آ 
رسانده است ،به عوامل بالقوه تهدیدزا مانند تحریم وعوامل بالفعل تهدیدات اقتصادی ،شامل
مشکالت و آسیبهای اقتصاد ملی پرداخته است(خادمی .)65:1385،بریگاگلیو1وکوردینا  2نیز
طی مقالهای با عنوان«تابآوری اقتصاد ،مفاهیم و معیارها» به مفاهیم تابآوری اقتصاد و چهار
شاخصه اصلی آن شامل :ثبات اقتصاد کالن ،کارایی اقتصاد ،توسعه اجتماعی وحکمرانی خوب
پرداختهاند .مفهوم اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح و ابعاد کالن آن در
ادبیات اقتصاد جهانی وجوه
سخنرانیهای سالهای اخیر ایشان تبیین شده است ،اگرچه در ّ
ی ايران یک
تشابهی با تابآوری اقتصادی دارد ،به لحاظ ویژگیهای خاص نظام جمهوري اسالم 
ادبیات اقتصادی محسوب ميشود .به همین دلیل ،به جز مواردی معدود که در
مفهوم نو در ّ
مقاالت بیگانه به موضوع اقتصاد خودترمیم پرداخته شده ،سابقه چندانی در جهان اقتصاد ندارد.
آنچه کهاندیشمندان بیگانه در مقاالت خود به آن پرداختهاند ،عمدتاً برمبنای تکانههای وارده به
یک اقتصاد است که فرض اصلی مقطعی بودن آن تکانههاست .البته نباید این موضوع را نادیده
گرفت که بسیاری از ابعاد و مؤلفههایی که در پژوهشهای بیگانه مورد نظراندیشمندان بوده
است با مواردی که در اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود ،مطابقت دارد ،اما وجه اصلی تفاوت این
دو مفهوم را میتوان در رویکردهای مالحظات امنیت اقتصادی و به ویژه در بعد مسائل ارزشی
یافت .در پژوهشهای انجامشده بیگانه عمدتًا رویکرد مادیگرا بر نگرش نویسندگان حاکم بوده
و این در حالی است که یکی از ابعاد اصلی و مالحظات مؤثر بر اقتصاد مقاومتی ،حفظ ارزشهای
اسالمی و الهی و نيز توجه به اهداف اصلی انقالب (پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی) است،
موردی که در نگاه مادی گرای حاکم بر اقتصاد جهانی موضوعیت ندارد .نوآوری این تحقیق
نسبت به تحقیقات قبل ،به ویژگی مهم و منحصر به فرد این تحقیق نسبت به سایر تحقیقهای
انجامشده در تبیین یک الگوی جامع و کاربردی برای اقتصاد بیمار کشور مربوط است که
میتواند در شرایط چالشها و تکانههای اقتصادی ،ضمن داشتن شرایط کارایی تخصیصی و
انطباقی ،اهداف اساسی انقالب را پیگیری کند.
1 BRIGOGLIO
2 CORDINA

کاراییتخصیصی

1

1.Allocative efficiency
2. Jodri
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کارایی تخصیصی به معنی ترکیبی از عوامل تولید است که حداقل هزینه را برای اقتصاد داشته
باشد (جودری .)2004:25 2،محدودیت و کمیابی عوامل تولید وبه تبع آن کاالها و خدمات باعث
شده است که تالشهای اقتصادی همواره به تحقق حداکثر نتیجه با کمترین امکانات وعوامل
موجود معطوف شود.این تمایل را میتوان دستیابی به کارایی تخصیصی اقتصاد نامید .بررسی
عملکرد کشورهایی که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی چشمگیر داشتهاند ،حکایت از آن
دارد که اکثر کشورها این رشد را از طریق افزایش کارایی تخصیصی ونه سرمایهگذاری به دست
آوردهاند و از طرفی ،نتایج نشان میدهد که صنایع رقابتی دارای کارایی تخصیصی بیشتری
نسبت به صنایع انحصاری هستند (امامی میبدی)47:1384،کارایی تخصیصی دارای دو مؤلفه
است که بررسی کیفی آن اثربخشی و بررسی کمی آن کارایی است(باقرزاده.)65:1386،کارایی
تخصیصی به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت این عوامل اطالق میشود وعلت
ترکیب استفاده از عوامل تولید ،قیمت عوامل تولید است .بر این اساس،کارایی تخصیصی خالص
صرفاً ناشی از آثار قیمتهای نسبی عوامل تولید است .بدین صورت که یک اقتصاد کام ً
ال
کارا (که در آن ،حداکثر تولید ممکن از میزان مشخصی از عوامل تولید به دست میآید)،
ترکیبهای مختلفی از عوامل تولید را برای سطح معینی از تولید میتواند داشته باشد که آن
ترکیبات دارای کارایی یکسان هستند ،اما هزینه تولید برای ترکیبات مختلف آن متفاوت است
(جودری )29:2004،زمانی اقتصاد از کارایی تخصیصی برخوردار است که بتواند به بهترین وجه
سرمایههای موجود را در طرحها یا شرکتهایی که در اقتصاد کشور دارای مزیت نسبی (بیشترین
بازدهی متناسب با ریسک) هستند ،قرار دهد .لذا این امكان بهخوبی فراهم میشود تا برای تولید
یك كاالی خاص ،سرمایه مالی مورد نیاز از طریق فرایندی با ریسك و خطرپذیری كمتر تأمین
شود که در این صورت ،جهتدهی بیشترین بخش سرمایه در اقتصاد متوجه سودآورترین
فعالیتها خواهد شد و این جهتدهی به سمت سودآورترین فعالیت ،در راستای مفهوم اصلی
اقتصاد ،یعنی تخصیص بهینه سرمایهها انجام میشود .از این منظر ،الزامات دستیابی به کارایی
تخصیصی شامل ارتقای سالمت بازار ،ایجاد شرایط بازار رقابت (عدم وجود مانع برای ورود و
خروج به بازار برای عموم)و برقراری آرامش و حفظ تعادل بازار سرمایه (به صورت نسبی)خواهد
بود (باقرزاده.)66 :1386،
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1

اگرچه در ادبیات رایج ،کارایی اقتصادی بیشتر به کارایی تخصیصی معنی میشود ،اما داگالس
نورث 2،اقتصاددان مشهور مکتب نهادگرایی جدید،کارایی اقتصادی را عالوه بر کارایی تخصیصی
شامل کارایی انطباقی نیز میداند.نورث بیان میدارد که داشتن بازارهای کارامد نتیجه وجود
نهادهایی است که بستن و اجرای قراردادها را در هر لحظه از زمان با هزینه پایین ممکن میسازد
ا ّما برای داشتن کارایی ،مهم این است که در گذر زمان نهادهایی وجود داشته باشند که انعطاف
پذیری اقتصادی و سیاسی الزم را برای انطباق با فرصتهای جدید فراهم آورند  .چنین نهادهایی
با ویژگی کارایی انطباقی میبایست انگیزههای الزم را برای کسب دانش و آموختن ،واداشتن به
ابداع و تحریض به پذیرش ریسک و فعالیت خالقانه فراهم سازند .لذا چارچوب نهادی ایدهال این
است که شرایط کارایی انطباقی را فراهم سازد (نورث.) 9 -17 : 1992،
از نظر نورث ،کارایی انطباقی کلید رشد بلندمدت اقتصاد محسوب میشودکه به سطح
کالن وتاریخی اقتصاد مربوط است .سیستمهای سیاسی -اقتصادی موفق ،ساختارهای نهادی
انطباقپذیر وتکامل یافتهای پیدا میکنند که میتوانند در برابر تکانهها ودگرگونیها که بخشی
ازفرایند تکامل هستند ،مقاومت کنند.کارایی انطباقی محصول رشد وتکامل بلندمدت اقتصاد
است و ما نمیدانیم چگونه درکوتاه مدت میتوانیم آن را پدید آوریم .از نظر نورث ،تمایز میان
نهادها وسازمانها ضروری است .نهادها ،قواعد بازی و سازمانها بازیگر هستند و یک رابطه
تعاملی میان نهادها و سازمانها وجود دارد (چاونس،ترجمه:متوسلی.)122:1390،
از نظر نورث ،این کارایی انطباقی (و نه تخصیصی) است که میباید راهنمای سیاست
اقتصادی باشد؛ زیرا کارایی تخصیصی مفهومی ایستا در یک مجموعه نهادی مشخص است؛
در حالی که کلید تداوم عملکرد خوب اقتصادی ،وجود یک ماتریس نهادی قابل انعطاف برای
مواجه شدن با تحوالت فناورانه و جمعیتی و نیز تکانههای وارده بر سیستم اقتصادی است
(نورث.)8 : 1993 ،
تابآوری اقتصاد

3

بريگوگليو از اصطالحي به نام «تابآوری اقتصادی» براي اشاره به توان خودساخته يک اقتصاد
به منظور بهبود يا انطباق با آثار تکانههای برونزاي مخالف استفاده کرده است .اين اصطالح با
تعريفي که از آن شده ،نزديکترين مفهوم به «اقتصاد مقاومتي» در ادبيات رايج کشور ماست.
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وي میگوید که تابآوری اقتصادی عبارت است از آنکه اقتصاد در برابر تکانههای خارجي و
خطرناک خود را بازيابي کرده ،در برابر تأثيرات آن مقاومت کند( بريگوگليو  ،پيچينو .)2 :2006 ،
تابآوری اقتصادی عبارت از :توانايي اقتصاد ملي براي کاهش آثاربحران ،انتقال تأثيرات بحران و
بازيابي سريع بعد از بحران است (آيگينگر .)310:2009 1،تابآوری اقتصادي توانايي يک اقتصاد
براي کاهش احتمال وقوع بحران يا دست کم کاهش آثاراحتمالی بحران(آيگينگر،)3 :2009 2،
توانايي حفظ خروجي اقتصاد در برابر عواقب ناشي از تکانهها(دوال )3 :2008 3،و انعطاف ساختار
اقتصادي ،که آن را در بازيابي سريع از بحران اقتصادي کمک میکند(بريگوگليو .)12 :2005،
همچنين تابآوری در ارتباط با بازيابي فرايندهاي اقتصادي است (سيمه و مارتين:2010 4،
.)39تابآوری اقتصادی به تواناييهای يک اقتصاد براي بازيابي و تنظيم تأثيرات منفي تکانههای
ی شود (بريگوگليو وهمکاران.)2 :2008 ،بريگا
خارجي و بهرهگيري از فرصتهاي آن اطالق م 
ی رود :اول ،توانايي
ی دارد که اصطالح تابآوری اقتصادي به دو مفهوم به کار م 
و گليو بيان م 
اقتصاد براي بهبود سريع از تکانههای اقتصادي تخريبکننده خارجي؛ دوم ،توانايي اقتصاد براي
ايستادگي در برابر آثار اين تکانهها .لذا تابآوری اقتصادی عبارت است از توانايي يک اقتصاد
جهت تحمل و بازيابي دوباره خود از تأثيراتي که تکانهها براي نابودي يا کاهش رشد آن اعمال
ی شود.
ی کنند.اين نوع تابآوریاقتصادی براي مقابله و مقاومت در برابر تکانهها به کاربرده م 
م
ی تواند به مثابة ابزاري مناسب برای جذب تکانه عمل کند ،براي مثال،
انعطاف پذيري اقتصاد م 
ی توان توسط
اگر تکانه منفي خارجي فقط به بخش خاصی از فعاليتهای اقتصادي برخورد کند م 
5
ترکيب مناسبي از منابع ،نيازهاي اقتصادي را برآورده کرد ( بريگوگليو ،پيچينيو.)3 : 2006،
به طور کلي ،تابآوری اقتصادي ممکن است ايستا يا پويا باشد .تابآوری اقتصادي ايستا
به مفهوم توان يا ظرفيت يک سيستم براي جذب يا منعطف شدن در برابر خطر يا زيان است.
در تعريف عمومیتر آن ،که مالحظات پويا بودن شامل ثبات را نيز در خود دارد ،تابآوری
اقتصادي به توان يک سيستم براي بهبود از تکانه پايدار گفته میشود .همچنين بايد میان دو
نوع تابآوری اقتصادي تفاوت قائل شد:
اول ،تابآوری اقتصادي ذاتي :توانايي در شرايط عادي ،يعني توان جايگزيني نهادهاي ديگر براي
نهادهايي که از طريق تکانه خارجي با مشکل مواجه شدهاند يا توان بازارها براي بازتخصيص منابع

11

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال هفتم /شماره بیست و پنجم-زمستان 1393

در پاسخ به عالمتهاي قيمتي .اين نوع تابآوری اقتصادي ذاتي يک اقتصاد بوده ،سياست
ساخته نيست.
دوم ،تابآوری اقتصادي انطباقي :توانايي در شرايط بحران ناشي از قوه ابتکار و تالش
فوق عادي ،يعني باال بردن توان جايگزيني نهادها در عمليات بازرگاني منفرد يا تقويت بازارها
از طريق کامل کردن اطالعات عوامل اقتصادي عرضهکننده و تقاضاکننده براي پيدا کردن
يکديگر .اين نوع تابآوری اقتصادي به خودي خود وجود ندارد ،بلکه کام ً
ال سياست ساخته
است( رز.)8 :2004 ،
متغيرهاي اصلي تابآوری اقتصادی عبارت اند از :اول ،متغيرهاي اقتصادي که توسط
پايداري اقتصادي کالن و کارايي اقتصاد بررسی میشوند؛ دوم ،متغيرهاي اجتماعي – سياسي
ی گيرنددرشکل 2
که از سوی حکمراني سياسي خوب و توسعه اجتماعي مورد بررسي قرار م 
شرایط الزم برای تابآوری اقتصاد و متغیرهای اصلی آن آمده است.

چارچوب نظری

12

شکل-2شرایط الزم برای تابآوری اقتصادی( بريگوگليو)7 :2008،

از بین مکاتب اقتصادی مطرح در علم اقتصاد ،نظریات مکتب نهادگرایی ورویکرد
مرتبط با حکمرانی خوب از طرفی بیشترین قرابت ونقاط اشتراک را بامبانی نظام
اقتصاد اسالمی واز سوی دیگر ،با تابآوری اقتصاد واقتصاد مقاومتی دارد.
مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار
میدهد« .نهاد» تنها یک مؤسسه برای انجام دادن هدف خاصی ،نظیر :تعلیم،
هماهنگی ،خدمات اقتصادی ،اتحادیه و یا بانکی نیست؛ بلکه الگویی متشکل از رفتار
جمعی یا گروهی است که بهعنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته میشود.
نهاد شامل :رسوم ،عادات اجتماعی ،قوانین ،روشهای فکری و بهطور کلی روش
زندگی است.نهادها قیود ومحدودیتهای ابداعشده توسط انسانها هستند که تعامالت
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انسانی راساختارمند میکنند و شامل محدودیتهای رسمی(قوانین) و محدودیتهای
غیررسمی(رسوم) هستندکه از ضمانت اجرا برخوردارند« .نورث» نهادها را قواعد بازی
میداند وفرض عقالنیت را رد میکند؛ زیرا تاریخ نشان میدهد که ایدهها ،ایدئولوژیها،
اسطورهها ،تعصبات وپیشداوریها مهم هستند و توسعه صرفاً با شکلگیری نهادهای
بهتر وتشکیالت ارگانیکی بسیار پیچیده میسر میشود .رشد هنگامی پدید میآید
که اقتصاد ،انگیزههای نهادی برای پیشبرد فعالیتهای مولد روبه رشد را فراهم کند
(چاونس،ترجمه:متوسلی.)120 :1390،
نظام اقتصاد اسالمی نیز به توسعه و حراست از چارچوب نهادی به منظور
حمایت از فعالیتهای اقتصادی و مرتبط با توزیع منابع اهمیت میدهد(صدر،ترجمه
اسپهبدی.)155 :1350،
بانک جهانی نیز حکمرانی را سنتها و نهادهایی دانسته است که به وسیل ه آنها
قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشوراعمال میشود(میدری.)173:1383،
لذا هر سه رویکرد از ابعاد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به نقش و جایگاه نهادهای
فعال در جهت تحقق اهداف عالیع اقتصادی پرداخته و تمرکز خود را به این حوزه
معطوف داشته است و به همین نسبت ،نظام اقتصاد اسالمی نیز برای نقش و جایگاه
نهادهای رسمی و غیر رسمی در جهت تحقق اهداف کالن اقتصاد اسالمی(عدالت و
رشد) و هدف آرمانی(رفاه عمومی) اهمیت قائل است.
از نظراقتصاد نهادگرا دولت با عنایت به کارکرد حقوقی عرفی در نظم خودانگیخته
جامعه ،پاسبان میراث فرهنگی و یک سازمان بزرگ فراهمکننده خدمات عمومی است
که برای این منظور ،به قواعد ابداعی وقوانین عمومی متوسل میشود (چاونس،ترجمه
متوسلی.)96:1390،
اقتصاد اسالمی اهدافی از سیاستهای مالی و پولی ،را به طور جداگانه دنبال
میکند .در سیاستهای پولی اشتغال کامل ،رفاه ،رشد بهینه اقتصادی ،عدالت اجتماعی
و اقتصادی و توزیع عادالنه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی است و نظیر چنین اهدافی
برای سیاستهای مالی نیز مطرح میشود .دولت نقش مهمی در اقتصاد «نظریه شهید
صدر» دارد .حیطه اصلی دخالت دولت ،منطقةالفراغ است .در این منطقه خأل ،حاکم
ی دست میزند تا «تأمین اجتماعی»
به دلیل اینکه ولی امر است ،به اقداماتی اقتصاد 
و «توازن اجتماعی» را تحقق بخشد .هدف و فلسف ه دخالت دولت ،چنان که از کتاب
اقتصادنا برمیآید ،تضمین از بین بردن تفاوتها و فاصلههای عمیق اجتماعی است.
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دخالت دولت موجب میشود تا تضادها و فاصلههای اجتماعی بهاندازهای شدید نشود
که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود .منطقةالفراغ باید چنان منعطف باشد که
اسالم ،فرصت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکالت اقتصادی را در همه
عصرها داشته باشد ( صدر،ترجمه اسپهبدی.)210:1350،
رویکرد «حکمرانی خوب» نیز مشکل اصلی را نه در ابعاد دولت و میزان مداخله
یا مداخله نکردن آن ،بلکه درساختاردولت نهفته میداند .دولت ضعیف و ناکارامد،
چه در اقتصاد مداخله کند چه نکند ،مشکل زاست و اقتصاد نمیتواند برچرخ توسعه
بیفتد.یک حکومت توانمند با نهادهای دولتی شایسته و شفاف ،پیوندی مستقیم با
رشد درآمدها و افزایش دستاورهای اجتماعی دارد .درکشورهایی که نهادهای دولتی،
کارامد و مبتنی برشایستهساالری هستند ،قوانین ومقررات ساده و روشناند ،حاکمیت
قانون به گونهای منصفانه اعمال میشود ،سیاستها و چهارچوبهای قانونی درتصرف
گروههای ذینفوذ نیست ،جامعه مدنی ورسانههای گروهی صدای مستقلی دارند که
پاسخ گویی دولتهایشان را افزایش میدهند (میدری.)300:1383،
رویکرد اصلی مکتب نهادگرایی تثبیت روند اصالحات اجتماعی به منظور حل
مشکالت اقتصادی جامعه ونیل به تغییرات اجتماعی است و وسیله تحقق این روند،
دخالت دولتی از طریق تشکیل نهادهای مالی واقتصادی کارآمد معرفی میشود .با
مقایسه رویکرد این مکتب با مبانی اقتصاد اسالمی در مییابیم که درنظام اسالمی
نیز نقش دولت در راستای کاهش فاصله وشکاف طبقاتی به عنوان تسهیلگر مورد
توجه قرار گرفته وارتباطی تنگاتنگ میان دولت ونهادها برای تحقق عدالت اجتماعی
وبازتوزیع عادالنه درآمدها در نهایت ،پیرایش جامعه اسالمی ازچهره زشت فقر برقرار
میسازد .ازطرفی ،رشد وپیشرفت اقتصادی بدون عدالت ،در مبانی اقتصاد اسالمی
مورد نکوهش واقع شده است و ملزومه اقتصاد مقاومتی رشد و پیشرفت به همراه
عدالت و امنیت است .به عبارتی ،اعتقاد بر این است که انجام دادن کارهای بزرگ
اقتصادی بدون دخالت دولت میسر نیست و از سوی دیگر ،دولت نیز باید برای حصول
اطمینان از تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه منابع طبیعی و ثروت و نیز جلوگیری
از انحصار در اقتصاد مداخلهای سودمند ،قوی و جامع داشته باشد.
1
به اعتقاد «کامونز» ،هر تشکل و مجمعی مانند دولت دارای «اشکال اقتدار » و
نقشهای خاص خود است که به طور خاص ،به تدوین ،تصویب و ضمانت اجرای
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حیات اقتصادی و حل مشکالت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و برقراری توازن
بین منافع فرد و اجتماع است.
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قواعد حاکم در سازمان میپردازد .این قواعد حاکم ،اساساً با پیروی از روش حقوقی
عرفی از راه گزینش ساختگی قواعد سازمان نیافتهای (نهادهای غیررسمی) به وجود
میآیند و سپس به قواعد سازمانیافته (نهادهای رسمی) تبدیل میشوند .هر تشکلی
باید قواعد کاری حاکم خاص خود را داشته باشد که در حکم قوانین آن است .این
قواعد حاکم ،از اقتدار ،سنت ،عادات ،نوآوریها ،ایدئولوژیها و غیره نشأت میگیرند.
دولت باید پاسبان و حافظ میراث فرهنگی باشد .اما از سوی دیگر ،خودش نوعی نظم
سازمانیافته مبتنی بر قواعد مکمل و احکام داخلی است؛ به ویژه نقشی که به عنوان
فراهمکننده خدمات عمومی معین دارد .دولت سازمانی در میان بسیاری از سازمانهای
دیگر است (چاونس،ترجمه:متوسلی)113-74 :1390،
لذا در چارچوب نظری پژوهش حاضر ،نهادهای غیررسمی به عنوان شاکله اصلی
و سنگ بنای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته میشود و نهادهای رسمی مانند :دولت و
قانون اساسی بر روی شاکله اصلی ،یعنی نهادهای غیررسمی قرار میگیرد.
البته رویکرد مکتب نهاد گرایی بیشتر بر هزینه – فایده اجتماعی متمرکز است،
در حالیکه در نظام اقتصاد اسالمی رویکرد جامعاالطراف مبتنی بر مالحظه نفع فرد و
اجتماع (هردو) مورد نظر قرار گرفته ،اگرچه برای منافع اجتماعی ارجحیت قائل است.
از دیگر وجوه اشتراک بین رویکرد مکتب نهادگرایی و نظام اقتصاد اسالمی آن
است که مشروعیت حضور و نقش دولت تا زمانی است که از نهادها و پر کردن
خألهای نهادی حمایت به عمل آورد و در سایر موارد از حضور دولت در سازوکار بازار
اجتناب به عمل آید .به عبارت دیگر ،در رویکرد حکمرانی خوب کاهش نقش دولت
در اقتصاد و افزایش قدرت بازار و در نتیجه ،اقبال از آزادسازی تجاری ،حقوق مالکیت
و خصوصیسازی مورد توجه واقع شده است و از این حیث ،با نظام اقتصاد اسالمی
قرابت زیادی دارد .اما در برخورد پیامدهای این رویکرد ،جایی که توزیع عادالنه ثروت
به مخاطره بیفتد ،نظام اقتصاد اسالمی به دنبال حمایت از نقش دولت [در پشتیبانی
از] نهادهای دینی و تأسیسات فقهی به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
همچنین تأکید بر تجربهگرایی و توسل به اطالعات تجربی و عملگرائی به جای
توجه صرف به ایدهها و نظریات انتزاعی ،از جمله سایر وجوه اشتراک بین رویکرد
مکتب نهادگرایی و نظام اقتصاد اسالمی است که به دنبال طریقی عملی برای تنظیم
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شایان توجه است اصول اساسی مورد نظر اقتصاد اسالمی اعم از مالکیت دوگانه
(فردی و جمعی) ،آزادی اقتصاد و عدالت اجتماعی ،در رویکرد حکمرانی خوب نیز
مورد تأکید قرار گرفته است.
از دیدگاه اقتصاد نهادی جدید کارایی دو گونه است :کارایی تخصیصی و کارایی
انطباقی .در اقتصاد اسالمی ،نیز دو پایه اهمیت دارد :افزایش ثروت ملی و توزیع
عادالنه ،رفع محرومیت از درون جامعه اسالمی ،که اولی شرط دومی است.
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در جمع مردم رفسنجان در سال 1389
فرمودند«:در اسالم ،عدالت مسأله بسیار مهمى است .ارزشى كه از نظر اسالم به
هیچوجه و در هیچ شرایطى مورد مناقشه قرار نمىگیرد« ،عدالت» است .عدالت،
هدف پیغمبران است؛ هدف انقالب اسالمى هم بوده است .در سایه عدالت ،زندگى
مردم مىتواند با رفاه و توسعه مادى به سمت اهداف معنوى هم حركت كند .امروز در
دنیا ،كشورهاى توسعهیافته بسیارند ،اما در آنها عدالت وجود ندارد ،اینها الگوى نظام
جمهورى اسالمى نیستند .الگوى نظام جمهورى اسالمى ،الگوى اسالمى است؛یعنى
الگوى پیشرفت توسعه و رفاه ،همراه با عدالت برادرى محبت و عطوفت بین قشرها و
پُر شدن شكاف بین فقیر و غنى در جامعه .پیشرفت جامعه به این شكل كه بامعنویت
همراه است ،مورد نظر اسالم است».
لذا حضرت امام خامنهای نیز بر پیشرفت و عدالت ،در مسیر رشد اقتصادی تأکید
دارند و از طرفی ،ثبات ،رشد و عدالت از اصول اساسی اقتصاد در اصل سیزدهم قانون
اساسی است .بنابراین ،کارایی تخصیصی باید به سمت رشد ،ثبات و عدالت ،و کارایی
انطباقی نیز به سمت تابآوری اقتصاد حرکت کند .با توجه به موارد فوق ،چارچوب
نظری تحقیق ارائه میشود:


شکل -3چارچوب نظری برای طراحی الگوی کارایی اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران (منبع :تحقیق حاضر)

روش شناسی تحقیق

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

پژوهش حاضر از نوع کاربردی – توسعهای است« .کاربردی» است ،چون هدف
اصلی آن طراحی یک الگوی اقتصاد مقاومتی است که با به کارگیری آن افزایش
کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد ملی را در کشور شاهد خواهیم بود؛ و «توسعهای»
است ،چون نگرشی جدید به اقتصاد ملی از دیدگاه تابآوری اقتصادی و بومیسازی
نظریههای موجود دارد .در این تحقیق با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد مبتنی بر
استقراء در زمینه اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران ،الگویی بومی و برگرفته از
سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری طراحی شده و سپس از طریق مصاحبه با
شش تن از خبرگان و اشباع نظری حاصل در مقولههای احصاءشده ،ضمن تأیید روایی
و پایایی مقولههای فوق ،به ارائه الگوی فوق پرداخته شده است .در بخش گردآوری
اطالعات از روش کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک برای تعیین مفهومشناسی
و شناخت مبانی نظری اقتصاد مقاومتی ،و روش مصاحبه از طریق پرسشنامههای
نیمهبسته و تا حدودی جهتدار استفاده شده است .برای کدگذاری باز از روش تحلیل
اسنادی و در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی از تست خبرگی استفاده شده است.
از طرفی ،در تحقیق حاضر ،به دلیل حساسیت نظری واشباع در مفاهیم احصاءشده،
محقق اقدام به تمام خوانی تمام سیاستهای ابالغی از جانب مقام معظم رهبری از
خرداد 1368تا 30بهمن  1392کرده است تا جایی که هیچ داده جدیدی اضافه نشد
و به عبارتی ،محقق به اشباع نظری دست یافت و از طرفی ،روایی و پایایی آن نیز
به حدی بود که با مصاحبه با چهار تن از خبرگان اقتصادی کشور تمامی مقولههای
فوق مورد تأیید قرار گرفت و نیازی به ادامه مصاحبههای بیشتر به دلیل اشباع نظری
محقق در مصاحبهها به وجود نیامد که نشان از روایی و پایایی مناسب است .با توجه به
اينکه اين پژوهش به دنبال تعيين الگوي کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتي
اسالمی ايران است و ادبيات خاصي نيز در اين زمینه وجود ندارد ،بايستي

جمهوري
از روش نظريه مبنايي و از طريق مصاحبههای باز و بسته با خبرگان اقتصادي و نیز
استفاده از تکنيک «گلوله برفي» به منظور اشباع نظري و تعيين الگوي مورد نظر اقدام
کرد .لذا روش نمونهگيري هدفمند و تا حد اشباع نظري استفاده شده است .جامعه
آماري در پژوهش حاضر عبارتند از :خبرگان حوزه اقتصاد کالن که داراي تحصيالت
دانشگاهي در رشته اقتصاد در مقطع دکتري بوده ،از سوابق مديريتي در سطوح
راهبردي و در حوزههای سياستگذاريهای کالن ،مشاوره و اجرا دستکم به مدت
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پانزده سال برخوردار باشند .بدينترتيب ،تعداد شش نفر از خبرگان حوزه اقتصاد [برای
اثبات] روايي و پايايي و اشباع نظري محققان اين پژوهش مورد مراجعه قرار گرفتند.
هدف از مصاحبهها آشکار کردن جنبههایي از تحقيق بود که اعضای محققان به آنها
فکر نکرده یا ارتباط میان مفاهیم را به خوبی تشخیص نداده بودند یا اینکه ادبیات
مناسبی از آن در دسترس نبوده است .روش مصاحبه نیز باز و بسته بود و سؤاالت نه
ال باز و نه کام ً
کام ً
ال بسته طراحی شده .از طرفی ،چون از معیار اشباع نظری استفاده
شده است ،روند مصاحبهها تا زمانی که اعضای محققان به اشباع کامل برسند و دیگر
چیز جدیدی از مصاحبهها به دست نیاید ،ادامه پیدا میکند .ضمن آنکه در این روش
هیچ محدودیتی برای اشباع محققان وجود ندارد و میتوان از منابع و فنون گوناگون
بهره برد .همچنین در این پژوهش اعضای محققان در تجزیه و تحلیل مصاحبهها دائماً
اسناد باالدستی ،به خصوص سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار میدادند تا
با سرعت و دقت بیشتری به اشباع نظری برسند .برخالف تحقیقات کمی ،در میان
تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردی برای روایی وجود ندارد و غالباً ماهیت تحقیق
توسط خود محقق تعیین و مورد جرح و تعدیل قرار میگیرد .بنابراین ،ماهیت مفهوم
روایی در این تحقق ،به بازنمایی اعضای محققان و مصاحبه شوندگان ،اهداف تحقق
و مناسب بودن فرایندها مربوط میشود .با این حال ،پس از طی فرایندهای مذکور
جهت روایی پرسش مصاحبهها آن را از طریق سه تن از خبرگان اقتصادی کشور مورد
بررسی قرار دادیم و تأییدیه روایی مصاحبهها دریافت شد .معیار پایایی در تحقیقات
کیفی به تفسیر موضوع مورد مطالعه میپردازد .پایایی در روش کیفی با حساسیت
نظریه محقق گره خورده است و در آن ،اثباتپذیری ،بخشی از فرایند تحقیق است
و حساسیت نظری محقق را قادر میسازد تا الگویی ارائه دهد که از نظر مفهومی
غنی و از انسجام مناسبی برخوردار باشد.حساسیت نظری ،به کیفیت شخصی محقق
بستگی دارد و نشانگر آگاهی از ظرافتها و معنای دادههاست .این امر به تجربیات
و مطالعات قبلی او بستگی دارد و می تواند در طول روند تحقیق به جود آید و رشد
کند .حساسیت نظری به این خصوصیات اطالق میشود :بصیرت ،مهارت ،در معنیدار
کردن دادهها ،استعداد درک و قدرت تجریه عناصر مربوط از عناصر نامربوط؛ همه اینها
در معنا و در سطح مفهومی صورت میگیرد و نه در سطح واقعیتهای ملموس .از
طرفی ،انسجام روش که همسویی بین سؤال و طرح تحقیق است نیز باید مورد بررسی
قرار گیرد .باید از خبرگانی استفاده کرد که در باالترین سطح دانش در مورد موضوع

تحقیق قرار دارند .تعامل مقابل بین آنچه که دانسته میشود و آنچه باید دانسته شود
نیز باید در پایایی مورد بررسی قرار گیرد .تعامل ،رفت و برگشت بین دادهها و تحلیل
آن ،دستیابی به روایی و پایایی است .بایستی اشاره کردکه در تحقیق حاضر هر چهار
موضوع فوق تأمین شده است.

متغیرها و .دادههای کیفی بهره میگیرد ،یک سلسله
رویه نظریه مبنایی که از
ّ
رویههای نظاممند است تا نظریهای مبتنی بر استقراء درباره پدیدهای ایجاد کند.
هدف نظریه مبنایی ،گسترش نظریه است و نه توصیف صرف پدیده .مفاهیم ،پایههای
اساسی در نظریه مبنایی هستند .آزمون بخش م ّهم و الین ّفک نظریه مبنایی است.
واقعیتها
فرضیهها در مقابله با
گرچه آزمون ،به معنای آماری آن نیست ،ا ّما همیشه
ّ
ّ
(دادهها) سنجیده میشوند .در نظریه مبنایی از حوادث و وقایعی نمونهگیری میشود
به ظاهر نشانگر مفاهیمی هستند که رابطه نظری دارند افراد ،مکانها و اسناد ابزاری
هستند که میتوان از آنها دادهها را کسب کرد .نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظری
ادامه مییابد .در نظریه مبنایی عبارت است از :فرایند ساخت یک نظریه مستند و
مد ّون ،از طریق گردآوری سازمانیافته دادهها و تحیل استقرایی مجموعه دادههای
گردآوری شده ،به منظور پاسخگویی به پرسشهای نوین در زمینههایی که فاقد
مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون آن هستند» ( منصوریان ،
 .)5: 1385پاول میگوید :نظریه مبنایی روشی است که نظریهها ،مفاهیم ،فرضیهها
و قضایا را طی یک فرایند منظم ،به جای استنتاج از پیشفرضهای قبلی و سایر
پژوهشها یا چارچوبهای نظری موجود به طور مستقیم از دادهها کشف میکند
( پاول  .)67 :1999 ،نظریه مبنایی یک روش پژوهش استقرایی و اکتشافی است که به
پژوهشگران در حوزههای گوناگون امکان میدهد تا به جای اتکا به نظریههای موجود
و از پیشتعریفشده ،خود به تدوین نظریه اقدام کنند .در نظریه مبنایی ،کار گردآوری
داده تا زمانی ادامه مییابد که پژوهشگر اطمینان حاصل کند که ادامه گردآوری چیز
تازهای به دانستههای او نمیافزاید .بنابراین ،پژوهشگر ناگزیر است گردآوری را تا
رسیدن به « نقطه اشباع» 1ادامه دهد .یکی از نشانههای نقطه اشباع ،روبهرو شدن با
دادههای تکراری است (سوسا .)324 :2006
1.Saturation Pont
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از آنجا که قصد این پژوهش این است که بر علم و ادبیات موجود افزوده شود ،لذا
انتخابی سیاستهای
پژوهشگر با بهرهگیری از نظریه مبنایی و کدگذاری باز ،محوری و
ِ
ابالغی والیت فقیه و با انجام دادن مصاحبههای بسته و باز با خبرگان اقتصادی کشور به
دنبال ارائه الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران
است .برای کدگذاری باز ،1از «روش تحلیل اسنادی» 2در مرحله کدگذاری محوری،3
برای دستهبندی عوامل و کشف روابط بین ابعاد و مؤلفهها ،از «تست خبرگی» ،و برای
انجام دادن مرحله کدگذاری انتخابی 4از «روش چندرایی» 5استفاده شده است.
مراحل انجام دادن تحقیق
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

در مرحله کدگذاری باز کدها ،مفاهیم و مقولهها شمارش میشود .کد واحد خرد
تحلیل است که بر پایه آن مفهومسازی دادهها شکل میگیرد .در اجرای این مرحله،
سیاستهای ابالغی در جدولی نوشته شده و برای هر یک از آنها عنوان مناسبی در
راستای تحقق اهداف اساسی اقتصاد ملی و متناسب با چارچوب نظری تحقیق حاضر
برگزیده شده است .جدول  1نمونه ای از نحوه کدگذاری تحقیق حاضراست.
جدول -1مثالی از کدگذاری تحقیق حاضر

متن سیاست

کد

نشانگر

مرجع

تأمین شرایط وفعالسازی كلیه امكانات،
منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی
كشور به منظورتوسعه كارآفرینی و به
حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در
فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همكاریهای جمعی و تأكید بر ارتقای
درآمد و نقش طبقات كمدرآمد ومتوس.

توسعه وحمایت از کارآفرینی

9211293

بند2ازسیاستهای اقتصاد

مردمی کردن اقتصاد

9211294

مقاومتی ابالغی توسطرهبرمعظ
مانقالباسالمی()1392/11/29

منبع :تحقیق حاضر1393،

در این جدول هر کد از یک گزاره منتخب از یک متن اصلی از سیاستهای ابالغی
به دست آمده است .عالمت نشانگر مندرج در جدول نیز آدرس سیاست ابالغی است.
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1.Open Coding
2. ontent Analysis
3.Axial Coding
4. Selective Coding
5. Multivoting

جدول - 2مقولههای محوری تحقیق

ردیف

مقوله

ردیف

1

تقویت رقابتپذیری

10

گسترش تأمین اجتماعی

مقوله

2

توسعه اقتصاد دانشبنیان

11

تورمزدایی و تقویت پول ملی

3

حمایت از تولید ملی

12

کاهش بیکاری و توسعه اشتغال

4

تقویت نهاد بازار

13

ثبات اقتصادی

5

توانمندسازی بخش خصوصی

14

اصالح الگوی مصرف

6

توسعه صادرات

15

تعدیلاندازه دولت

7

پیشرفت پایدار

16

کاهش وابستگی به نفت

8

عدالت اجتماعی

17

خوداتکایی استراتژیک

9

محرومیتزدایی

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

چند کد مشترک تشکیل یک مفهوم را میدهد .وظیفه مفاهیم در نظریه دادهبنیاد،
ارائه جزئیات بیشتری در مورد هر مقوله است .مفاهیم مشترک تشکیل یک مقوله
میدهد .مقولهها در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعیترند و سطح باالتری را نشان میدهند
و شالوده الگو و نظریه را به صورت یکپارچه ایجاد میکنند.در همین مثال مردمی
کردن اقتصاد (7کد) ،ساماندهی اطالعات اقتصادی (6کد) ،رفع تبعیض بخش دولتی
و غیردولتی (6کد) ،تسهیل قوانین ومقررات (10کد) و فعال کردن بورس در جذب
سرمایه (6کد) به این دلیل که باعث افزایش توان بخش خصوصی میشود ،به عنوان
مقوله محوری «توانمندسازی بخش خصوصی» نامگذاری شده است .الزم به ذکر
است کدها به منظور تحقق اهداف اساسی اقتصاد ملی در یک گروه قرار گرفتهاند و از
طرفی ،عناوین نیز تا حد زیادی با عناوین به کاررفته در سیاست های ابالغی هماهنگ
هستند .در تحقیق حاضر 851 ،کد تشکیل  185مفهوم و 17مقوله محوری را داده
است .کدها و مفاهیم از سیاستهای ابالغی و مقولههای محوری در یک مسیر رفت و
برگشتی میان محققان و سه تن از خبرگان اقتصادی تعیین شده است .جدول  2عنوان
مقولههای محوری را ارائه میدهد:

منبع :تحقیق حاضر1393،

 185مفهوم احصاشده از نظر بازه زمانی تأثیر گذاری بر اقتصاد ،دارای ماهیت
متفاوتی هستند و میتوان آنرا به سه دوره زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
تقسیمبندی کرد .لذا مقولههای محوری جدول 2از تعدادی مفاهیم کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت تشکیل شدهاند؛ زیرا هر کدام از آنها اثر خود را در بازه زمانی
مشخصی نشان میدهند .پس از جرح و تعدیل فراوان میان محققان پژوهش حاضر،
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22

مفاهیم کوتاهمدت را مفاهیمی در نظر گرفتیم که باعث ترمیم و بهبود آسیبهایی از
اقتصاد ملی میشوند که قابلیت رفع چالش به وجود آمده بر اثر تکانههای واردشده به
اقتصاد در کوتاه مدت( 1تا  2سال) را داشته باشند .لذا مقولههایی که از این مفاهیم
تشکیل شده است را مقولههای انتخابی با عنوان مقولههای کارایی تخصیصی و انطباقی
ترمیم و بهبوددهنده اقتصاد مقاومتی انتخاب کردیم .مفاهیم میانمدت را مفاهیمی
در نظر گرفتیم که باعث افزایش ظرفیت اقتصاد ملی برای مقابله با چالشهای که
قابل رفع در میانمدت ( 3تا  5سال) میشود .لذا برای مقولههایی که از این مفاهیم
تشکیل شده است ،عنوان «مقولههای کارایی تخصیصی و انطباقی ظرفیتساز اقتصاد
مقاومتی» انتخاب کردیم .در تعریف ما ،مفاهیم بلندمدت باعث افزایش مقاومت اقتصاد
ملی برای مقابله با آسیبهایی از اقتصاد میشود که به زمان زیادی برای رفع آن نیاز
است .لذا مقولههایی که از این مفاهیم تشکیل شده است را مقولههای انتخابی با عنوان
مقولههای کارایی تخصیصی و انطباقی مقاومساز اقتصاد مقاومتی انتخاب کردیم .در
جدول های 4 ،3و  5مقولههای انتخابی تحقیق حاضر براساس بازه زمانی تأثیرگذاری
ارائه شده است .برای مثال ،مقوله «تقویت نهاد بازار» «با مفاهیم» شفافسازی اطالعات
بازار (5کد) ،تعامل دولت و اصناف (3کد) ،حمایت از تحقیق و توسعه (4کد) ،نظارت
کارامد بر بازار (5کد)» .ترمیم کننده اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت نهاد بازار در
کوتاهمدت هستند و قابلیت ترمیم و بهبود اقتصاد ملی را در طول  1تا  2سال دارند،
لذا به عنوان مؤلفه محوری تقویت نهاد بازار در مؤلفه انتخابی ترمیم و بهبوددهنده
اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است .همین مؤلفه با مفاهیم «نهادسازی برای بازار
(1کد) ،شفافیت حقوق مالکیت (3کد) ،ارتقای کارایی و سالمت بازار مالی (5کد) و
گسترش دامنه بازارهای خارجی (2کد) ،به دلیل زمانبر( 5تا  10سال) بودن آنها برای
تحققشان به عنوان مؤلفه محوری تقویت نهاد بازار در مؤلفه انتخابی مقاومساز اقتصاد
مقاومتی در نظر گرفته شده است.

جدول -3مفاهیم و مقولههای کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با مفاهیم ترمیم و بهبود دهنده
اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران

1

شفافسازی آمار و
اطالعات(6کد)

2

شفافسازی تسهیالت
(3کد)
حمایت از كارآفرینى و
نوآورى فنی(2کد)

تقویت
رقابت
پذیری

4

حمایت از تحقیق و
توسعه(4کد)

5

ترویج مدیریت
دانش(2کد)
حمایت از نوآوری
اقتصادی و فنی(4کد)

7

حمایتهاى هدفمند از
نخبگان علمى(3کد)

8

حمایت از
کارآفرینی(3کد)
ترویج مصرف تولیدات
ملی(3کد)

10

کنترل قاچاق کاال(2کد)

26

11

حمایت از کیفیت
افزایی(14کد)

27

12

حمایت از نوسازی
فنی(7کد)

28

قاطعیت مالیاتی(3کد)

13

شفاف سازی اطالعات
بازار(5کد)

29

اثربخشی
نظارتی(16کد)

14

تعامل دولت
واصناف(3کد)

30

شفافسازی مقررات
اقتصادی(3کد)

15

حمایت از تحقیق و
توسعه(4کد)

31

حمایت بیمهای از
نیازمندان(4کد)

16

نظارت کارامد بر
بازار(5کد)

32

ارتقای سهم نیازمندان
از یارانهها(5کد)

3

6

9

17

حمایت از نوسازی
صنعتی(7کد)

18

دیپلماسی فعال
اقتصادی(2کد)
گسترش دامنه
بازار(3کد)

توانمندسازی
بخش
خصوصی

20

حمایت از بیمههای
تخصصی(3کد)

21

دیپلماسی فعال
اقتصادی(2کد)
مدیریت واردات7(.کد)

23

مقرراتزدایی(7کد)

24

تعامل دانشگاه و
صنعت(4کد)
تشویق صادرات(5کد)
نظارت زیستمحیطی
(5کد)
برخورد با مفاسد
اقتصادی(13کد)

پیشرفت
پایدار

عدالت
اجتماعی

19

توسعه
اقتصاد
دانش
بنیان

حمایت
از
تولید
ملی

تقویت
نهاد بازار

22

25

محوری

توسعه
صادرات

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

ردیف

مفاهیم

مقوله

محوری

ردیف

مفاهیم

مقوله

محرومیتزدایی
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ردیف

مفاهیم

مقوله محوری

33

حمایت از بیماران
نیازمند(4کد)

گسترش
تأمین
اجتماعی

34

توزیع مجدد
درآمدها(3کد)

35

نظارت اثربخش بر
قیمتها (3کد)

36

برخورد اثربخش با
گرانفروشی(4کد)
تشویق پسانداز
مالی(2کد)

37
38

ساماندهی اشتغال(5کد)

39

حمایت از
کارآفرینی(3کد)

40

حمایت از تعاونی
ها(14کد)

41

ارتقای ریسک قاچاق
(3کد)

تورم زدایی و
تقویت پول
ملی

کاهش
بیکاری
و توسعه
اشتغال

ثبات
اقتصادی

ردیف

مفاهیم

مقوله محوری

45

مدیریت واردات
(7کد

اصالح الگوی
مصرف

46

کارایی بیمههای
درمانی(2کد)

47

تسهیل نظارت
مردمی (3کد)

48

شفافیت اطالعات
مالیاتی(4کد)

49

تمرکززدایی
استانی(3کد)

50

کارآمدی
قضایی(2کد)

51

برخورد با تخلفات
مالیاتی(3کد)

52

تشویق خوداظهاری

کاهش وابستگی
به نفت

مالیاتی(2کد)

53

ساماندهی بازار
داخلی(4کد)

42

بازرسى و نظارت
کارآمد(16کد)

54

اصالح ساختار
تعرفه (3کد)

43

مبارزه با قاچاق (5کد)

55

مدیریت
واردات(7کد)

44

شاخصسازی مصرف
بهینه(11کد)

اصالح الگوی
مصرف

تعدیلاندازه دولت

خوداتکایی استراتژیک

4مقوله کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با مقوله ترمیم و بهبود دهنده
اقتصاد مقاومتی از  55مفهوم از272کد شامل:مقوله رشد اقتصادی ردیفهای
1تا،27مقوله عدالت اقتصادی از ردیفهای 28تا ،34مقوله ثبات وامنیت اقتصادی از
ردیفهای35تا 46و مقوله تابآوری اقتصادی از ردیفهای  43تا55
24
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جدول -4مفاهیم ومقولههای محوری کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با مفاهیم ظرفیتساز
اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران

ردیف

مفاهیم

مقوله

1

خصوصیسازی

تقویت

رقابتی(7کد)

رقابتپذیری

محوری

ردیف

مفاهیم

مقوله

18

مردمی کردن اقتصاد با اصل

توانمندسازی

7(44کد)

بخش خصوصی

3

اطالعات(3کد)
مقرراتزدایی(7کد)

20

4

ارتقای کارایی

21

ساماندهی اطالعات اقتصادی
(6کد)
رفع تبعیض بخش دولتی و غیر
دولتی(6کد)

بازارهای مالی(5کد)
5
6

مقررات(10کد)

توسعه اقتصاد پژوهش

توسعه

محور(4کد)

اقتصاد

توسعه فنآوری

تسهیل قوانین و

دانشبنیان

22

فعال کردن بورس در جذب
سرمایه(6کد)

23

تولید صادرات محور(2کد)

توسعه صادرات

اطالعات(3کد)
7

24

تعامل مؤثر دانشگاه و
صنعت(4کد)

8

(3کد)
25

ارتقای كیفى نظام
آموزشی(4کد)

9
10

ارتقای رقابت پذیری تجاری
توسعه و ارتقای استانداردهای
تجاری(2کد)

ارتقای فرهنگ

حمایت از

مالیاتی(3کد)

تولید ملی

اصالحات

26

گسترش همكارى منطقه
ای(2کد)

27

محرومیت زدایی (9کد)

پیشرفت پایدار

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

2

توسعه فناوری

19

محوری

تعرفهای(3کد)
11

اصالح ساختار نظام

28

12

بانكى(5کد)
فرهنگسازی

29

13

تولید(4کد)
ارتقای کارامدی

30

14
15

شفافیت مالیاتی(4کد)
عدالت مالیاتی(4کد)

عدالت
اجتماعی

مالیاتی(3کد)
رانتزدایی(2کد)

تقویت

31

كارآمدیخدماتعمومی(3کد)

اصالح نظام

نهاد بازار

32

مشارکت اجتماعی در نظام

گسترش تأمین

ملی سالمت (3کد)

اجتماعی

ارزی(3کد)
16

توسعه پایدار روستاها(4کد)

نظام جامع اطالعات

33

بیمه فراگیر و كارآمد(3کد)

بازار(4کد)
17

توسعه بیمههای
تخصصی(3کد)

34

فعالسازی نهادهای خیریه
اجتماعی(3کد)

25

ردیف

مفاهیم

مقوله

35

محرومیتزدایی مردم

محرومیتزدایی

محوری

ردیف

مفاهیم

مقوله

51

ساماندهی واردات(6کد)

اصالح
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نهاد(2کد)

الگوی

36

ارتقای مشارکت اقتصادی

52

37

محرومان(3کد)
کنترل نقدینگی(2کد)

تورمزدایی و

53

اصالح نظام سالمت (1کد)

38

کنترل انتظارات

تقویت پول

54

بهبود مدیریت منابع ملی

تورمی(2کد)
39

مدیریت نرخ ارز(2کد)

محوری

ملی

ارتقای مشارکت اقتصادی

مصرف

مردم(7کد)

(8کد)
55

اصالح فرهنگ
مصرف(17کد)

40

توسعه صنایع روستایى( 4کد)

کاهش بیکاری

56

41

توانمندسازی نیروی

و توسعه

57

42

کار(3کد)
آمایش اقتصادی

اشتغال

58

اشتغال(10کد)
43

ساماندهی واردات(6کد)

44

بازتعریف مناطق آزاد

اصالح الگوى تغذیه(1کد)
ارتقای اثربخشی

تعدیل

نظارتی(16کد)
بودجهریزی

اندازه

غیرمتمرکز(4کد)
ثبات اقتصادی

59

دولت

فعال سازی تعاونی ها در
خدمات عمومی(3کد)

60

(2کد)
45

تصدیگری(7کد)
61

ساماندهی نظام
ارزی(2کد)

46

برونسپاری و كاهش
یکپارچگی قوانین و
مقررات(6کد)

62

توسعه بیمههای

انضباط مالی (3کد)

اقتصادی(2کد)
47

كشاورزى صنعتى(1کد)

48

هدفمندی یارانهها(7کد)

49

فعالسازی تعاونیها در

کاهش
وابستگی

خوداتکایی
استراتژیک

63
64

کارایی و اثربخشی

به نفت

مالیاتی(3کد)
جایگزینی مالیات با
نفت(3کد)

خوداتکایی(3کد)
50

محوریت خوداتکایی در
تحقیق و توسعه(4کد)

26
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از284کد شامل:مقوله رشد اقتصادی ردیفهای  1تا  ،28مقوله عدالت اقتصادی از ردیفهای 29
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 47تا 64
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جدول -5مفاهیم و مقولههای محوری کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با مفاهیم مقاومساز
اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ايران

1

توسعه فن بازار(3کد)

تقویت

2

انحصارزدایی(12کد)

3

گسترش دامنه بازار(3کد)

4

توسعه نوآوری فنی(2کد)

5

توسعه فن بازار(3کد)

6

توسعه صادرات

محوری
رقابت
پذیری

18

نهادسازی برای بازار(1کد)

تقویت

19

شفافیت حقوق مالکیت(3کد)

20

ارتقای کارایی و سالمت بازار

محوری
نهاد بازار

مالی(5کد)
توسعه

21

اقتصاد

خارجی(2کد)

دانشبنیان

22

خلق مزیتهای جدید(4کد)

23

دانشمحور(3کد)
7

تجاریسازی تولیدات(3کد)

8

اصالح الگوی مصرف

توسعه صادرات

صادرات دانش
محور(3کد)

حمایت از
تولید ملی

24
25

انرژی(10کد)
9

گسترش دامنه بازارهای

توسعه صادرات مجدد(2کد)
جلوگیری از خام
فروشی(1کد)

26

توسعه كمى و كیفى بازارهاى

تبدیل نفت به سرمایه(2کد)

پیشرفت پایدار

مالى(سرمایه ،پول و بیمه)
(8کد)
10

27

بهبود فضاى كسب و
كار(8کد)

11

اجرای کامل اصل 13(44کد)

توانمندسازی

28

12

بهبود فضای کسب

بخش

29

وکار(8کد)

ارتقای سالمت
اقتصادی(4کد)

خصوصی

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

ردیف

مفاهیم

مقوله

ردیف

مفاهیم

مقوله

امحای اقتصادغیررسمی(4کد)
اشتغال پایدار در مناطق

عدالت

محروم(6کد)

اجتماعی

13

اقتصاد دانشبنیان(3کد)

30

عدالت عمرانی(4کد)

14

تقویت خوداتکایی(4کد)

31

امحای اقتصاد غیر

15

نوسازی بنگاهداری (6کد)

32

رسمی(3کد)
مفاسد اقتصادی

16

رشد فن بازار(3کد)

33

زدایی(13کد)
اشتغال پایدار در مناطق

17

توسعه تجاری(5کد)

34

محرومیتزدایی

محروم(6کد)
ارتقای خدمات حمایتی(7کد)

27

ردیف
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35
36
37
38
39
40
41

مفاهیم

مقوله

محوری

ارتقای شاخصهاى
سالمت(1کد)
توسعه بیمههاى
سالمت(1کد)
نظام بیمه رقابتی(3کد)

گسترش تأمین
اجتماعی

اجرای نظام ملی

ارتقای اثربخشی
هزینههای عمومی(1کد)

تورم زدایی و

توسعه بخش
تعاون(14کد)

52

چابک سازی دولت (10کد)

53

تغییر نگاه به نفت(3کد)

کاهش بیکاری
و توسعه

42
43

ترویج فرهنگ کار(11کد)

59

44

پولشوییزدایی(1کد)

60

45
46

اقتصادی(2کد)

ثبات اقتصادی

ارتقای امنیت

47
48

نهادینهسازی کار (7کد)

49

دولت الکترونیک (1کد)
ارتقای بهرهوری
انرژی(10کد)

بودجه جاری بدون
نفت(3کد)

61

63

اصالح الگوی
مصرف

گسترش فرهنگ

کاهش

مالیاتی(3کد)

وابستگی به

توانمندسازی نهادهای

نفت

مالیاتی(3کد)
بستر سازی مدیریت

58

62

سرمایهگذاری(4کد)
اصالح نظام تعرفه(3کد)

50

اشتغال

64
65
66

دولت

عملیاتی(8کد)

56
57

تعدیلاندازه

اجرای بودجهریزی

55

اقتصاد مردم پایه (7کد)

ثبات سیاستگذاری

(13کد)

تقویت پول
ملی

محوری

ارتقای کارآمدی دولت

54

سالمت(1کد)
پایدارسازی بورس(3کد)

ردیف

51

مفاهیم

مقوله

مالی(3کد)
تأمین امنیت غذایی(1کد)
قطع وابستگی الگوی تولید
به نهاده خارجی(1کد)
توسعه روستایى وگسترش
صنایع تبدیلی(5کد)
اصالح نظام قیمتگذارى
کشاورزى(1کد)
نوینسازی نظام تولید
كشاورزی(2کد)

خوداتکایی
استراتژیک

گسترش دامنه بازارهای
تجاری(3کد)
خودكفایی در محصوالت
اساسی(2کد)
کاهش تمرکز تجارت
خارجی(1کد)
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منبع :تحقیق حاضر1393 :

آزمایش خبرگی

جدول -6ارتباط میان مقولههای محوری با کارایی تخصیصی ،انطباقی و اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی
مؤلفههای محوری

ارتباط باکارایی

انطباقی

تاثیر گذاری در اهداف اساسی اقتصاد

تخصیصی

تقویت رقابتپذیری
توسعه اقتصاد دانشبنیان

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

حمایت ازتولید ملی
تقویت نهاد بازار
توانمندسازی بخش خصوصی
توسعه صادرات
پیشرفت پایدار
عدالت اجتماعی
محرومیتزدایی
گسترش تأمین اجتماعی
تورمزدایی و تقویت پول ملی
کاهش بیکاری و توسعه
اشتغال
ثبات اقتصادی
اصالح الگوی مصرف
تعدیلاندازه دولت
کاهش وابستگی به نفت
خوداتکایی استراتژیک

*
*
*
*

*

رشد

ثبات

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

عدالت

تابآوری

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

در این مرحله برای اینکه به صحت و سقم مقولههای انتخابشده و تعیین ارتباط آن
با کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد و همینطور ارتباط میان آنها با اهداف اساسی
اقتصاد مقاومتی (رشد ،ثبات ،عدالت و تابآوری) که در چارچوب نظری تحقیق به آن
پرداختیم ،دست یابیم ،با استفاده از مصاحبه عمیق ،ارتباط میان مقولههای محوری با
کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد و همینطور اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی را با
استفاده از تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری تعیین کردهایم .در مصاحبه با سومین
خبره اقتصادی به اشباع کامل دست یافتیم که نشان از روایی و پایایی مناسب تحقیق
حاضر دارد .جدول  6ارتباط میان مقولههای محوری با کارایی تخصیصی ،انطباقی و
اسالمی ايران را پس از مصاحبه با چهار تن از

اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی جمهوري
خبرگان ،و سرانجام اشباع محققان مقاله را نشان میدهد.

*
*
*

*
*
*
*
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تجزیه و تحلیل دادهها

چارچوب نظری تحقیق این انتظار را به وجود آورد که کارایی تخصیصی اقتصاد مقاومتی
با رشد ،ثبات و عدالت اقتصادی وکارایی انطباقی با تابآوری اقتصاد در ارتباط باشد .این
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موضوع هم توسط مصاحبهها و هم با استفاده از کدگذاری سیاستهای کلی ابالغی به
اثبات رسید .از طرفی ،سیاستهای کلی ابالغی نیز حاوی تعدادی مفاهیم و مقولههایی
بودند که باعث تقویت کارایی تخصیصی میشدند و تعدادی بر کارایی انطباقی تأثیر
مثبت داشتند که در متون باال به آن پرداخته شد.جدول  7میزان کمی این تاثیر گذاری
را نشان میدهد.
کارایی تخصیصی با 13مقوله محوری و616مفهوم که  72درصد از مجموع مفاهیم را
به خود اختصاص داده است ،نشان از ارزش کارایی تخصیصی در سیاستهای کلی ابالغی
مقام معظم رهبری دارد و رشد اقتصادی با  7مقوله محوری و 380مفهوم()٪44/44
نشاندهنده این است که باالترین اهمیت را در سیاستهای ابالغی ودر نتیجه ،اهداف
اقتصاد ملی دارد .در این میان «توانمندسازی بخش خصوصی ،حمایت از تولید ملی،
عدالت اجتماعی ،کاهش بیکاری و توسعه اشتغال» با مجموع 48/37درصد بیشترین
سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص دادهاند« .اصالح الگوی مصرف
وتعدیلاندازه دولت» نیز با مجموع 69/45درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی
انطباقی و تابآوری اقتصاد به خود اختصاص دادهاند .بدینترتیب« ،توانمندسازی بخش
خصوصی و حمایت از تولید ملی» بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی« ،عدالت
اجتماعی» بیشترین سهم رادر عدالت اقتصادی« ،کاهش بیکاری و توسعه اشتغال»
بیشترین سهم را در ثبات و امنیت اقتصادی و «اصالح الگوی مصرف و تعدیلاندازه
دولت» بیشترین سهم را در تابآوری اقتصاد از منظر سیاستهای کلی ابالغی به خود
اختصاص دادهاند .جدول 8نسبت بیشترین تأثیرگذاری هر کدام از مفاهیم و مؤلفههای
محوری و انتخابی را در کارایی تخصیصی و انطباقی نشان میدهد.
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جدول -7تعداد و نسبت مفاهیم و مقولهها
تعداد مفاهیم
مقولههای محوری
کارایی

هدفها

15

22

18

6/43

9

15

8

3/74

حمایت از تولید ملی

29

18

29

8/88

تقویت نهاد بازار

17

12

11

4/67

15

35

42

10/76

25

9

10

5/15

18

13

10

4/79

22

11

26

6/9

9

5

13

3/16

7

9

6

2/57

9

6

4

2/22

22

17

32

8/3

19

12

7

4/44

اصالح الگوی مصرف

25

40

21

10/05

تعدیلاندازه دولت

10

36

34

9/35

کاهش وابستگی به نفت

7

9

12

3/27

خوداتکایی استراتژیک

14

15

16

5/26

272

284

299

100

توسعه اقتصاد دانشبنیان

توانمند سازی بخش
خصوصی
توسعه صادرات
تخصیصی

پیشرفت پایدار
عدالت اجتماعی
عدالت

محرومیتزدایی
گسترش تأمین اجتماعی
تورمزدایی و تقویت پول
ملی

ثبات

کاهش بیکاری و توسعه
اشتغال
ثبات اقتصادی

انطباقی

جمع

تابآوری

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران /اله مراد سیف و ...

ترمیم

ظرفیت

مقاوم

تقویت رقابتپذیری

رشد

نسبت()٪
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اسالمی ايران

جدول -8تأثیرگذاری مفاهیم و مقولهها در کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري
نوع

اهداف

مقولههای
محوری

کارایی

توانمندسازی
بخش خصوصی

 حمایت ازنوسازی صنعتی دیپلماسی فعال اقتصادی گسترش دامنه بازار -حمایت از بیمههای تخصصی

%24/21

حمایت از
تولید ملی
%20

تقویت رقابت
پذیری

کارایی تخصیصی

%14/47
رشد اقتصادی
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مفاهیم ترمیم دهنده

مفاهیم ظرفیت ساز

توسعه صادرات
%11/57

پیشرفت پایدار

حمایت از کارآفرینی
ترویج مصرف تولیدات ملی
کنترل قاچاق کاال
حمایت از کیفیتافزایی
حمایت از نوسازی فنی

مردمی کردن اقتصاد بااصل 44
ساماندهی اطالعاتاقتصادی
رفع تبعیض بخشدولتی و غیردولتی
تسهیل قوانین و مقررات فعال کردن بورس درجذب سرمایه
ارتقای فرهنگ مالیاتی
اصالحات تعرفهای
اصالح ساختار نظام
بانكى
فرهنگسازی تولید
ارتقای کارامدی مالیاتی
 خصوصیسازی رقابتی توسعه فنآوری اطالعات مقرراتزدایی ارتقای کارایی بازارهایمالی
 -تولید صادرات محور

تقویت نهاد بازار
%10/52

توسعه اقتصاد
دانشبنیان
%8/42

اجرای کامل اصل 44بهبود فضای کسبو کار
اقتصاد دانشبنیانتقویت خوداتکایینوسازی بنگاهداریرشد فن بازارتوسعه تجاریتجاریسازی تولیداتاصالح الگوی مصرفانرژی
توسعه كمى و كیفىبازارهاى مالى(سرمایه،
پول و بیمه)
-بهبود فضاى كسب و كار

شفافسازی آمار و اطالعاتشفافسازی تسهیالتحمایت ازكارآفرینى ونوآورى فنی
 حمایت از تحقیق و توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی مدیریت واردات مقرراتزدایی تعامل دانشگاه و صنعت -تشویق صادرات

 توسعه و ارتقایاستانداردهای تجاری
 -گسترش همكارى منطقهای

 نظارت زیستمحیطی -برخورد با مفاسد اقتصادی

 محرومیتزدایی -توسعه پایدار روستاها

 تبدیل نفت به سرمایه ارتقای سالمتاقتصادی
 -امحاءاقتصادغیررسمی

 شفافسازی اطالعات بازار تعامل دولت واصناف حمایت از تحقیق و توسعه -نظارت کارآمد بر بازار

 رانتزدایی اصالح نظام ارزی نظام جامع اطالعاتبازار
 توسعه بیمههایتخصصی

 نهادسازی برای بازار شفافیت حقوقمالکیت
 ارتقای کارایی وسالمت بازار مالی
 گسترش دامنهبازارهای خارجی

 ترویج مدیریت دانش حمایت از نوآوری اقتصادیو فنی
حمایتهاى هدفمند ازنخبگان علمى

 توسعه اقتصادپژوهشمحور
 توسعه فنآوری اطالعات تعاملمؤثر
دانشگاه و
صنعت

 توسعه نوآوری فنی توسعه فن بازار توسعه صادراتدانشمحور

 -ارتقای رقابتپذیری تجاری

%10/78

 -ارتقای كیفى نظام آموزشی
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مفاهیم مقاوم ساز

 توسعه فن بازار انحصارزدایی -گسترش دامنه بازار

 خلق مزیتهای جدید صادرات دانشمحور توسعه صادرات مجدد جلوگیری از خامفروشی

ادامه جدول8
اهداف
نوع
کارایی

مقولههای
محوری
عدالت
اجتماعی

عدالت

محرومیتزدایی

%25

گسترش تأمین

 -قاطعیت مالیاتی

 -شفافیت مالیاتی

 -اثربخشی نظارتی

 -عدالت مالیاتی

 -شفاف سازی مقررات

 -كارآمدی خدمات

اقتصادی

عمومی

 -حمایت بیمهای از

 -محرومیتزدایی

نیازمندان
 ارتقای سهم نیازمندانازیارانهها
 -حمایت از بیماران

اجتماعی

نیازمند

%20/37

 -توزیع مجدد درآمدها

 -مردمنهاد

کارایی تخصیصی

کاهش بیکاری
و توسعه
اشتغال
%55/46

 حمایت از کارآفرینی -حمایت از تعاونیها

ثبات

ثبات اقتصادی
%29/68

تورمزدایی و
تقویت پول
ملی
%14/84

 بازرسى و نظارتکارآمد

 نظارت اثربخش برقیمتها
 برخورد اثربخش باگرانفروشی
 -تشویق پسانداز مالی

 عدالت عمرانی امحاء اقتصاد غیر رسمی مفاسد اقتصادیزدایی اشتغال پایدار در مناطقمحروم

 ارتقای مشارکتاقتصادی محرومین
 مشارکت اجتماعیدر نظام ملی سالمت
 بیمه فراگیر وكارآمد
 فعالسازی نهادهایخیریه اجتماعی

 -ارتقای شاخصهاى

روستایى
 توانمندسازینیروی کار
 آمایش اقتصادیاشتغال

 -ارتقای ریسک قاچاق

محروم

 -ارتقای خدمات حمایتی

 -توسعه صنایع

 -ساماندهی اشتغال

 -اشتغال پایدار درمناطق

 ساماندهی واردات باز تعریف مناطقآزاد
 ساماندهی نظامارزی
 توسعه بیمههایاقتصادی
 کنترل نقدینگی کنترل انتظاراتتورمی
 -مدیریت نرخ ارز

سالمت
 توسعه بیمههاى سالمت نظام بیمهرقابتی اجرای نظام ملی سالمت -توسعه
بخش
تعاون
 اقتصاد مردمپایه -ترویج فرهنگ کار
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%54/63

مفاهیم ترمیم
دهنده

مفاهیم
ظرفیت ساز

مفاهیم مقاوم ساز

 پولشویی زدایی ثبات سیاستگذاریاقتصادی
 ارتقای امنیتسرمایهگذاری

 پایدار سازی بورس ارتقای اثربخشیهزینههای عمومی
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مقولههای
محوری

اصالح الگوی
مصرف
%35/98

تعدیلاندازه
دولت
%33/47

کارایی انطباقی

تابآوری اقتصادی
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ادامه جدول 8
اهداف
نوع
کارایی

خوداتکایی
استراتژیک

ترمیم دهنده

مفاهیم ظرفیت
ساز

 مدیریتواردات
 کاراییبیمههای درمانی
 مبارزه با قاچاق شاخص سازیمصرف بهینه

 ساماندهی واردات ارتقای مشارکتاقتصادی مردم
 اصالح نظام سالمت بهبود مدیریت منابع ملی اصالح فرهنگ مصرف -اصالح الگوى تغذیه

 اصالح نظام تعرفه نهادینه سازی کار دولت الکترونیک -ارتقای بهرهوری انرژی

 تسهیل نظارتمردمی
 شفافیتاطالعات مالیاتی
 تمرکززداییاستانی

 ارتقای اثربخشی نظارتی بودجهریزی غیرمتمرکز فعالسازی تعاونیها درخدمات عمومی
 برونسپاری و كاهشتصدیگری
 یکپارچگی قوانین ومقررات

 ارتقای کارآمدی دولت چابکسازی دولت تغییر نگاه به نفت -اجرای بودجهریزی عملیاتی

مفاهیم

 ساماندهی بازارداخلی
 اصالح ساختارتعرفه
 مدیریتواردات

%18/83

کاهش
وابستگی به
نفت
%11/71

 کارآمدیقضایی
 برخورد باتخلفات مالیاتی
 تشویقخوداظهاری
مالیاتی

 كشاورزى صنعتى هدفمندی یارانهها فعالسازی تعاونیها درخوداتکایی
 محوریت خوداتکاییدر تحقیق و توسعه

 انضباط مالی کارایی و اثربخشیمالیاتی
 جایگزینی مالیاتبا نفت

منبع :تحقیق حاضر1393 ،
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مفاهیم
مقاوم ساز

 تأمین امنیت غذایی قطع وابستگی الگوی تولید بهنهاده خارجی
 توسعه روستایى وگسترش صنایعتبدیلی
 اصالح نظام قیمتگذارىکشاورزى
 نوینسازی نظام تولید كشاورزی گسترش دامنه بازارهای تجاری خودكفایی در محصوالتاساسی
 کاهش تمرکز تجارت خارجی بودجه جاری بدون نفت گسترش فرهنگ مالیاتی توانمندسازی نهادهای مالیاتی -بسترسازی مدیریت مالی

اسالمی ايران

الکوی کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري

باتوجه به مقولههای احصا شده (جدول های 4،3،2و  )5و مصاحبه عمیق با خبرگان
اقتصادی و جدول  ،8الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري
اسالمی ايران در شکل زیر ارائه میشود.

مصرف

دولت

استراتژیک

نفت

توانمﻨدسازي بﺨش

ترمیم-

خصوصﯽ

ظرفیت-

دهﻨده

ﺣمایت از تولید ملﯽ

ساز

مقاومساز

تقویت رقابت پﺬیري
توسعه صادرات
پیﺸرفت پایدار
تقویت نﻬاد بازار
توسعه اقتصاد
دانﺸبﻨیان
عدالت اجتماعﯽ
محرومیتﺰدایﯽ
گسترش تأمین

ترمیم

دهﻨده
ظرفیت ساز

کارایﯽ

تﺨصیصﯽ

کارایﯽ

انﻄباقﯽ

کارایﯽ اقتصاد
مقاومتﯽ جمﻬوري
اسالمﯽ ایران

مقاوم ساز

اجتماعﯽ

کاهش بیکاري و
توسعه اشتغال

ثبات اقتصادي
تورمﺰدایﯽ و تقویت
پول ملﯽ

رشد,عدالت

تاب-

وثبات

آوري
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اصالح الگوي

تعدیل اندازه

خوداتکایﯽ

کاهش وابستگﯽ

اسالمی ايران

شکل -4الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري

نتیجهگیری و پیشنهاد

کارایی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران دارای دو بعد تخصیصی و انطباقی است و
نقشی مؤثر در قدرت اقتصادی کشور برای مقابله با تکانهها و تحریمهای استکبار جهانی
اسالمی ايران ،زمانی میتواند

دارد .کارایی تخصیصی و انطباقی اقتصاد مقاومتی جمهوري
دارای کارایی منحصر به فرد باشد که بر روی شالودهای از ارزشهای ملی و نهادهای موفق
اقتصادی به خوبی بنا شده باشد تا بتواند اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی
ايران را پیگیری کند .این اهداف از رشد ،ثبات و امنیت اقتصادی ،عدالت و تابآوری
اقتصادی تشکیل شده است .رشد ،ثبات و عدالت ،پیامدِ ،کارایی تخصیصی و تابآوری
اقتصادی نیز نتیجه کارایی انطباقی است .در این میان ،تابآوری اقتصادی نقش مؤثری
در دفع تکانهها و ضربات وارده بر اقتصاد بازی میکند و باعث افزایش انعطاف اقتصاد ملی
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میشود .نکتهای که نباید از آن غافل ماند ،آنست که رشد اقتصادی بیشترین مفاهیم و
مقولهها را در سیاستهای ابالغی به خود اختصاص داد است ،اما ثبات و امنیت اقتصادی
دارای نقشی دوسویه است؛ ثبات اقتصاد کالن از یکطرف ،مبنای اصلی رشد اقتصادیست
و از طرفی براساس ادبیات تابآوری اقتصاد یکی از چهار مؤلفه اصلی تابآوریاقتصادی به
حساب میآید .لذا از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
پیشنهاد تحقیق این است که برای تحقق اهداف اساسی اقتصاد ملی با رویکردی همهجانبه
و کل نگر به تمام سیاستها ،ضمن حفظ یکپارچگی و پیگیری چشمانداز 1404باید
در برنامهریزیهای کوتاهمدت به مفاهیم ترمیم و بهبوددهنده  ،در برنامهریزیهای
میانمدت ،به مفاهیم «ظرفیتساز» و در بلندمدت به مفاهیم «مقاومساز» توجه شود.
در نهایت ،هیچگاه نباید فراموش کرد که اساس اقتصاد بر بازارهای کارامد بنا میشود .لذا
نهادسازی مؤثر و موفق برای تأمین شرایط کارایی در نهاد بازار ضروری به نظر میرسد.
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