
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نظام مسایل اقتصادی 
در بیانیه گام دوم انقالب

(  ع)مرکز اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین -اله مراد سیف   



(:ساختاری)علّیعوامل 

 نفتی بودن اقتصاد

دولتی بودن اقتصاد

( :سیاست های اقتصاد مقاومتی)راهبردها

راهبردهای درون زایی

 بنیانیراهبردهای مولد شدن و دانش

راهبردهای مردمی کردن اقتصاد

راهبردهای برون گرایی مبتنی بر ظرفیت ها

( :مناسبات مدیریتی)عوامل واسطه ای

نگاه به خارج

بی ثباتی سیاستی

هزینه های زاید

عدم رعایت اولویت ها

( :اقتصاد قوی و مستقل)پیامدها 

پویایی اقتصادی

عدالت اقتصادی

استقالل اقتصادی

:مسایل محوری 

ضعف و بی ثباتی در رشد

ضعف در عدالت اقتصادی

ضربه پذیری اقتصاد ملی

(:مناسبات نهادی)عوامل زمینه ای 

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

نظام تامین مالی تولید

نظام مالیاتی

 اقتصاد غیر رسمی

نقشه مسایل اقتصاد ملی



:مسایل محوری 

 بی ثباتی در رشدو ضعفضعف در عدالت اقتصادیضربه پذیری اقتصاد ملی

اقتصاددرهلندیبیماری

دولتیهایشرکتناکارآمدی

کاروکسبنامساعدمحیط

وارداتمدیریتضعف

دولتدرآمدینوسانات

کارآفرینیضعف

ارزشزنجیرهفقدان

وریبهرهضعف

یامنطقهبرخورداریدرعدالتیبی

تورمیعدالتیبی

هافرصتتوزیعدرعدالتیبی

ثروتودرآمدتوزیعدرعدالتیبی

عواملبریسهمدرعدالتیبی

اییارانهعدالتیبی

ایهمنطقاقتصادیراهبردیپیوندهایضعف

مخاطراتمدیریتدرضعف

تجاریپذیریآسیبوتمرکز

راهبردیاقالمدروابستگی

فنآوریدروابستگی

صادراتدرفروشیخام

اقتصادیدیپلماسیدرضعف

بازارهاضعیفکارآیی



(:ساختاری)علّیعوامل 

 نفتی بودن اقتصاددولتی بودن اقتصاد

بودجهدرنفتباالیسهم

هلندیبیماری

اقتصادنهادیضعف

اقتصادیثباتیبی

اقتصادیپذیریضربه

اقتصادیتنوعضعف

رانتیاقتصاد

کارآفرینیضعف

اقتصاددردولتگستردهحضور

اقتصادیحکمرانیضعف

اقتصادیپویاییدرضعف

اقتصادیمشارکتدرضعف

داقتصادررانتیفضایگسترش

کارآمدیضعف

پذیریرقابتضعف

منابعرفتهدر



(:مناسبات نهادی)عوامل زمینه ای 

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزینظام تامین مالی تولید

سیاسیهایچالش

فرهنگیهایچالش

نهادیهایچالش

ساختاریهایچالش

اجراییهایچالش

اجتماعیهایچالش

حقوقیهایچالش

ایبرنامههایچالش

سهامبورسبازار

اوراقبورسبازار

انرژیوکاالبورسبازار

گذاریسرمایههایشرکت

بانکینظاموپولبازار

بیمهبازار

بازنشستگیهایصندوق



(:مناسبات نهادی)عوامل زمینه ای 

نظام مالیاتی اقتصاد غیر رسمی

مالیاتیمقرراتوقوانین

مالیاتیهایپایه

ستانیمالیاتتکنولوژی

مالیاتیفرهنگ

مالیاتیممیزیوتشخیص

مالیاتیرسیدگی

مالیاتیتشریفاتوهارویه

مالیاتیفرایندهای

کاالقاچاق

رسمیغیرمالیاتیهایتراکنش

ارزقاچاق

سوختقاچاق

قانونیرسمیغیرتولیدات

قانونیغیرتولیدات

رانتیوسایهاقتصاد

مالیاتیفرارهای



:( مناسبات مدیریتی)عوامل واسطه ای

نگاه به خارجبی ثباتی سیاستی

یاقتصادمدیریتدرهاظرفیتازغفلت

هافرصتدادندستاز

جهادیغیرمدیریت

دشمنبهامیدواعتماد

تحریمآثاردیدنبزرگ

هااولویتبهتوجهعدم

ملیبینیخودکم

داشتنوارداتیتفکر

مالیثباتیبی

تجاریثباتیبی

مقرراتوقوانینثباتیبی

اقتصادیکالنثباتیبی

پولیثباتیبی

ارزیثباتیبی

اجراییهایرویهثباتیبی

خارجیمحیطثباتیبی



:( مناسبات مدیریتی)عوامل واسطه ای

هزینه های زایدعدم رعایت اولویت ها

دولتیگستردهتشکیالت

دولتیدستگاههایکاریموازی

زایدغیردولتیتدارکات

نامناسبهایپرداخت

اداریدکوراسیون

ضرورغیردولتیسفرهای

دولتیقراردادهای

امالکمدیریت

اقتصادیمسایلبهحزبینگاه

شرایطدرستدرکعدم

ساختاریضعف

اقتصادبهعلمینگاهفقدان

سیاسیفشارهای

ملیغیرمنافع

نهادیضعف

عمومینظارتفقدان



:( سیاست های اقتصاد مقاومتی)راهبردها

راهبردهای درون زایی بنیانیراهبردهای مولد شدن و دانش

حمایتیساختارهایاصالح

تولیدانگیزشینظاماصالح

دولتیوعمومیبخشسازیچابک

عواملوریبهرهافزایش

کاروکسبمحیطبهبود

صادراتووارداتمدیریت

اقتصادیکالنمحیطدرثباتایجاد

اقتصادیسالمتوشفافیت

اتارتباطواطالعاتفنآوریهایساختزیرتوسعه

ویتمالکحقوقمناسبنهادیرژیمتقویتوتوسعه
فکریمالکیتنظام

دانشیمحصوالتسازیتجاریوسازیبرند

فنآوریبهدانشتبدبل

فنآوریعلمهایپارکتوسعه

صنعتودانشگاهساختارمندارتباط

بنیاندانشهایشرکت

نوآوریملینظام



:( سیاست های اقتصاد مقاومتی)راهبردها

راهبردهای مردمی کردن اقتصادراهبردهای برون گرایی مبتنی بر ظرفیت ها

قمناطهایمزیتبرمبتنیایمنطقهتوسعه

اقتصادتعاونیبخشتوسعه

صنفینظاماصالحوساماندهی

توسعهوریزیبرنامهمتمرکزغیرالگوی

مردمبهعمرانیهایپروژهواگذاری

سپاریبرونودولتیهایشرکتواگذاری

اقتصادیدیپلماسی

اقتصادیپذیریرقابتافزایش

آزادمناطقظرفیتازاستفاده

صادراتتوسعههایسیاست

انرژیدیپلماسی

ایمنطقهارزشهایزنجیرهدرمشارکت

ایمنطقهمشترکگذاریسرمایهتوسعه

یامنطقهجانبهچندودوجانبهپولیپیمان های



:( اقتصاد قوی و مستقل)پیامدها 

پویایی اقتصادیعدالت اقتصادیاستقالل اقتصادی

اقتصادیرشد

وریبهرهرشد

اقتصادیتنوعپیچیدگی

اقتصادیثبات

بازارهایدراقتصادینفوذ

هدف

صادراتیکیفیت

ایمنطقهعدالت

ثروتودرآمدتوزیعیعدالت

اقتصادیکالنعدالت

نسلیبینعدالت

آموزشیعدالت

خدماتسازیفراهمدرعدالت

عمومی

استراتژیکاتکاییخود

نفتازاستقالل

متقابلوابستگیدرتقارن

خودکفایی

مصرفالگویاستقالل

داخلیتولیدالگویاستقالل



های بی ثباتی نرخ رشد تولید ملیمولفهها و زیر مولفه



های ضعف در عدالت اقتصادیمولفهها و زیر مولفه



ضربه پذیری اقتصاد ملیهای مولفهها و زیر مولفه



نفتی بودن اقتصاد ایرانهای مساله مولفهها و زیر مولفه



دولتی بودن اقتصاد ایرانهای مساله مولفهها و زیر مولفه



های مساله نظام برنامه ریزیمولفهها و زیر مولفه



های مساله نظام تامین مالی تولیدمولفهها و زیر مولفه



نظام مسایل مدیریتی نظام مالیاتی



نظام مسایل مدیریتی اقتصاد غیر رسمی



نگاه به خارج در اقتصاد ایرانهای مساله مولفهها و زیر مولفه



ایراندراقتصادبی ثباتی سیاستی های مساله مولفهها و زیر مولفه



هزینه های زایدهای مساله مولفهها و زیر مولفه



های مساله عدم رعایت اولویت هامولفهها و زیر مولفه



راهبردهای درون زایی اقتصاد ملیهای مولفهها و زیر مولفه



بنیانیراهبردهای مولد شدن و دانش های مولفهها و زیر مولفه



راهبردهای مردمی کردن اقتصادهای مولفهها و زیر مولفه



راهبردهای برون گرایی اقتصادهای مولفهها و زیر مولفه



پویایی اقتصادیهای مولفهها و زیر مولفه



عدالت اقتصادیهای مولفهها و زیر مولفه



استقالل اقتصادیهای مولفهها و زیر مولفه



الّهم صل علی محمد و آل محمد


