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ویژگی های اقتصاد مقاومتی و مقایسه با برنامه ریاضت اقتصادی
با توجه به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و گزارههای مقام معظم رهبری درباره انتظارات و ابعااد
اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد مقاومتی یک راهبرد دراز مدت اداره اقتصاد جمهاوری االایمی ایارا

ویاک

رژیم والگوی اقتصادی ویژه پیشرفت و تعالی و مصونیت بخشی جامعه در شرایط کنونی جهانی االات.
اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک و نه یک واکنش کوتاه مدت و نه یک برنامه همچو برنامه یک الااله
(بودجه) ویا برنامه پنج الاله االت .مبانی نظری این الگو ورژیم اقتصادی آ بر االاس الگوی اقتصاادی
االیمی و با تطبیق به شرایط بومی جامعه االیمی ایرا االت .با این مشخصه راهبرد اصلی برای طرح
تدوین الگوی االیمی ایرانی پیشرفت نیز تبیین می شود.
این الگو و رژِیم مبانی اصلی اش را از مکتب االیم و بویژه دالاتورات اقتصاادی اقتصااد االایمی
اخذ میکند.
این الگو دارای ویژ گی هایی االت.
 در پی درو زا کرد رشد و پیشرفت بدو قطع ارتباط با دنیای بیرو االت. درپی مردمی کرد و بکارگیری و شکوفایی االتعدادهای خدادادی کشور االت. با آالیب شناالی درصدد کمینه الازی تاثیر پذیری اقتصاد از بحرا های بین المللی االت. در جهت خود کفایی و خود اتکایی حرکت می کند. در پی کسب قدرت چانه زنی در بازار های بین المللی و شکستن انحصاارات الالطه آور و گریاز ازچانه پذیری بویژه در بازار های محصوالت راهبردی اعم از فرآوری نشده تا فرآوری شده با فناوری
پیشرفته االت.
 بدنبال برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی االت. تولید محور االت و به دنبال بومی الازی فناوری در تمام زمینه ها با رویکرد بازار های بین المللایاالت.
1- Resistance Economy
2- Austerity Plan
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 به دنبال بالندگی بخش حقیقی اقتصاد و تجویز بخش مجازی بر االاس نیاز بخش حقیقی اقتصااداالت.
 مسیر حرکت دراز مدت عبور از مراحل آالیب زدایی—کنش های تدافعی— بااز پاروری عوامالتولید—کنش های االتقامتی—کنش های تهاجمی تا مرحله پایداری و ثبات درونی و اثرپاذیری
بر بازارها و اقتصادی های بیرونی همراه با رشد و پیشرفت مستمر االت.
اهداف عملیاتی این اقتصاد عبارتند از :
 اصیح و مدیریت الگوی مصرف -اصیح و مدیریت بازار های کاالها و خادمات،کار ،ماالی ،پاولی و
الرمایه.
 باز تعریف دولت و ایفای وظاایف عاام المنفعاه :الیاالاتگاذاری تنظایم باازار ،حمایات ،نظاارت،
ارزشیابی ،نظام تشویق و تنبیه و تعزیرات و مبارزه با فساد
 تکیه بر بنگاههای دانش بنیا در جهت تقویت تولید
 امنیت اقتصادی در ابعاد ثبات شرایط اقتصادی چو کمینه الازی تورم و امنیت ماالی و مالکیات
قانونی در اقتصاد االت.
 ایجاد ایمنی دربرابر بحرا ها و تحریم های اقتصادی بین المللی و کسب توانایی واکنش هوشمند
به تغییرات محیطی
این اقتصاد دارای ویژگیهای عام ذیل االت:
حماالی ،جهادی مولد ،انعطاف پذیر ،واکنش الریع و هوشمند ،پویایی ،ارزشمدار ،پایداری،فرصات
الاز برابر ،اتکا به االتعداد های درونی ،توجه به بهرهمندی از امکانات و تعامل مؤثر بیرونی ،پیشارو و...
االت
در مقایسه با برنامه ریاضت اقتصادی که در مواقع بحرا بار برخای کشاورها تحمیال مایشاود و
بخصوص برنامه اخیر اتحادیه اروپا برای مقابله با بحرا شاش الااله کاه از الاال  0227آغااز شاده ،
اقتصاد مقاومتی تفاوت های فاحشی دارد.
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 ریاضت اقتصادی یک برنامه کوتاه مدت،تصادفی با آزمو و خطا و تحمیل شده االت ولای اقتصااد
مقاومتی یک الگو االت
 ریاضت اقتصادی یک واکنش اضطراری وتاکتیکی ولی اقتصاد مقاومتی یک کنش راهبردی االت
- ریاضت اقتصادی یک برنامه انقباضی هزینه با رویکرد کاهش هزیناه هاای عماومی ولای اقتصااد
مقاومتی یک الگو منسجم برای شکوفایی االتعداد های درونی اقتصاد در جهت انبساط نظام تولید
و فعالیت های اقتصادی حقیقی االت
 ریاضت اقتصادی یک برنامه جبرانی بدو هدف در جهت تغییرات االاالی در الگواالت ولی اقتصاد
مقاومتی یک الگوی مستقل پیشرفتمحور و توالعهگرا با هدف تغییر شرایط االت
 ریاضت اقتصادی یک برنامه تحمیلی و مواجه با واکنش منفی مردم االات ولای اقتصااد مقااومتی
برعکس یک الگوی در جهت شکوفایی نقش مردم االت و نگاه اقتصادی و اجتماعی همزما االت.
 تدابیر ریاضت اقتصادی با رویکرد برو گرایی همراه با االتقراضهای خارجی اجرا مای شاود ولای
اقتصاد مقاومتی یک الگوی درو گرا االت.
 ریاضت اقتصادی در جامعه اروپایی یک برنامه تحمیلی اتحادیه االت ولای اقتصااد مقااومتی یاک
الگوی بومی االت.
 ریاضت اقتصادی یک عقب گارد راهباردی از شکسات الگاوی الارمایه داری االات ولای اقتصااد
مقاومتی در جهت اثبات پدیده جدید نظری و یک الگوی جدید بر مبناای الگاوی عملای االایمی
االت
 ریاضت اقتصادی یک واکنش مجدد نا عادالنه منبعث از یک الگوی عدالت گریز االت ولی اقتصاد
مقاومتی در صد طراحی یک الگوی جدید عدالت محور االت
 ریاضت اقتصادی انسجام یک برنامه را ندارد و ضربتی و کوتاهمادت و تادافعی االات ولای اقتصااد
مقاومتی یک الگو مبتنی بر برنامهریزی آگاهانه برای رالید به چشمانداز االت.
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اقتصاد الرمایهداری لیبرال دمکراالی با توجه به شکست باازار در مقااطع مختلاف زماانی دچاار
تغییرات گوناگونی در الگو شد در آلما اقتصاد اجتماعی بازار  Soziale Marktwirtschaftدر
ژاپن اقتصاد اجتماعی با نقش پررنگ و نیز مداخله دولت و در کاناادا در الارزمین فرانساوی زباا
به دنبال ایده همبستگی اقتصادی اجتماعی  Solidarite-du-Economiqueهساتند و تنهاا
در ظرف شش الال بیش از ده هزار شرکت اقتصادی اجتمااعی نااظر بار هادف بایش باود الاود
به همراه توانمندالازی و توجه به همبستگی اجتماعی تأالیس شده االت و رجعات از آماوزههاای
الرمایهداری در بحرا مالی ( 0222در امتداد بحرا مسکن) در ایاالت متحاده امریکاا و دخالات
گسترده دولت در حل بحرا با تصاویب بودجاههاای نجاات  222میلیاارد دالری و الا س 722
میلیارد دالری هم در دولت جمهوریخواه و هم در دولت دمکرات و نیز الیاالتهای ملیگرایانه و
ضد الازما تجارت جهانی در خرجکرد اعتبارات هنگفت مذکور همگی نشاانه رجعات از الیساتم
بازار و رجعت از ایده مزیت نسبی در تولید کاالها و خدمات در اقتصاد الرمایهداری به ویژه پس از
جنبش تسخیر وال االتریت  99درصد علیه یک درصد میباشد.
به هر حال اقتصاد جمهوری االیمی ایرا با الهام از امور اقتصادی قانو االاالی که در اصاول
 39 ،32 ،37 ،34 ،34 ،33 ،33 ،3و  42تبلور یافته و با توجه به بند یک اصل 2

قانو االاالای

الیاالتهای کلی آ توالط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصالحت نظاام
ابیغ میگردد و الیاالتهای کلی اقتصاد مقاومتی که یک الند باالدالتی میباشد الند پر افتخاار
در نظام الیاالتگذاری آ میباشد که با نظارت راهبردی و عملیاتی بر تحقاق آ خروجای قابال
میحظه برای آینده اقتصاد ایرا خواهد داشت.
محمدجواد ایروانی
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