
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تحقیق و توسعه
 

 
  

 اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه و شاخص هاي رویکردهاي سیاستی

 اقتصاد مقاومتی



ى دولـت   ى مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنتـرل و هـدایت بـه عهـده     سرمایه: ک خط متعادلى وجود داردی"

مـدت و   جـزو کارهـاى میـان    و گیردمدت هم انجام نمی که البته در کوتاه -گیرد خوبى انجام ه شاءاللَّه این کار ب چنانچه ان. باشد

  )8/6/1389مقام معظم رهبري، ( ".واقعاً فرجى براى اقتصاد کشور خواهد شد -بلندمدت است 

 اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایهمقدمه؛ . 1

اي است که در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادي، فرصت ها و  گونهه روي اقتصاد جهانی ب تحوالت پیش

توان به بهبود شرایط نسـبی اقتصـاد جهـانی و     از جمله این فرصت ها می. تهدیدهایی را براي اقتصاد ایران بدنبال دارد

سـمت کشـورهاي   خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادي و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادي جهان به 

از . اشـاره نمـود   در دو دهه پیش رو نوظهور و افزایش حجم مبادالت آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضاي انرژي

رکود تورمی، نامناسب بودن فضاي کسـب و کـار،    سوي دیگر برخی شرایط اقتصاد ایران طی سال هاي گذشته از قبیل

به تولید داخلی، موجب خلق گفتمانی گره گشا در  دانش فنی برتر فناوري و عدم اتصال و کاهش سرمایه گذاري خارجی

قانون اساسی که پس از مشـورت بـا    110بر اساس بند یک اصل  مقام معظم رهبري. ابعاد مختلفی از اقتصاد ایران شد

با هـدف تـأمین رشـد پویـا و     را  »اقتصاد مقاومتی« هاي کلی سیاستت، مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده اس

بـا رویکـردي جهـادي، انعطـاف      و ساله انداز بیست هاي مقاومت اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم بهبود شاخص

 .اندفرمودهگرا ابالغ  زا، پیشرو و برون پذیر، فرصت ساز، مولد، درون

ومتی بـه  کند که آیا اقتصـاد مقـا  در تعریف جامع اقتصاد مقاومتی ابتدا این سؤال استراتژیک به ذهن خطور می

هاي کالن اقتصـاد کشـور بـدون درنظـر گـرفتن      گذاري سیاستمثابه محصور شدن در مرزهاي جغرافیایی خود و هدف

فضاي بین المللی است؟ مشخصا اگر در ارائه این موضوع به سمت تعریفی از نوع اقتصاد بسته و تدافعی حرکت کنـیم،  

ائل موجود، اقتصاد مقاومتی الگویی است که تالش می کنـد بـا   از دیدگاه مس. ایمبه وضوح دچار خطایی راهبردي گشته

ترمیم ساختارهاي نامناسب اقتصاد داخلی، از یک حیث با درنظرگرفتن استقالل کشور به تعادل در رقابـت بـین المللـی    

ي عملیاتی طی هاوري، در جهت توسعه پایدار آینده گامدست یابد و از حیث دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوري و بهره

اصـالح و تقویـت   این بدان معناست که  از جمله اقدامات اجرایی در جریان شکل گیري مفهوم اقتصـاد مقـاومتی،   . کند

نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملـی، ایجـاد ثبـات در اقتصـاد ملـی و پیشـگامی در         جانبه همه

تـر از همیشـه نقـش    سرمایه کشور در اعتالي اقتصاد ایـران پـر رنـگ    در این خصوص بازار. است تقویت بخش واقعی

  .کندمؤثري را ایفا می

به مهمترین اهداف بازار سرمایه در اجرایی نمودن راهکارهاي اقتصـاد مقـاومتی در کـالم     ،مقالهاین  در ادامه

جهت  فرابورس ایران پیشنهادات پس از معرفی شاخص هاي اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه، رهبري اشاره می گردد و

با نگـاه بهبـود    هماهنگ سازي قوانین و مقررات با سیاست هاي اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و

متغیرهاي کالن اقتصادي و توزیع عادالنه ثروت از طریق مکانیزم بازار متکی بر مبانی نظام اقتصادي اسالم بیـان مـی   

  .گردد



   و توسعه پایدار رشد اقتصادي

افزایش . هاي کالن دولت می باشدگذاري رشد در سیاستشرایط امروز اقتصاد ایران نشانگر اولویت مهم هدف

و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنـوع در مبـادي    ها و کاالهاي اساسی تولید داخلی نهاده

، از مهمتـرین اهـداف الگـوي اقتصـاد     ستگی به کشورهاي محدود و خـاص تأمین کاالهاي وارداتی با هدف کاهش واب

  .مقاومتی است

مسـلما تـأمین مـالی پـروژه هـاي      . دار سهم عمده از رشد تولید و کاهش بیکاري بوده انـد صنایع کشور داعیه

از اهمیـت  صنعتی، که شامل طرح هاي اساسی و زیربنایی این بخش می شوند، براي توسعه توان این نیروي محـرك،  

سهولت . اکنون می توان گفت مهمترین جایگاه براي تأمین منابع عظیم مالی، بازار سرمایه است. بسزایی برخوردار است

. رویه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهاي نوین مالی فرابورس، هدف تأمین مالی صنعت گران را به موفقیت نیل مـی دهـد  

اترین نهاد مالی تأمین کننده منابع براي صنایع، سهم عمده اي در حرکت موتور رشد بازار سرمایه می تواند به عنوان کار

اقتصادي کشور، که در سال اخیر به علت ساختار موجود بازار پول در تخصیص نقدینگی به بخش تولید دچار افت شـده  

ت مقتضی در روند پـذیرش و افشـا   در این زمینه فرابورس ایران تالش دارد تا با ایجاد تسهیال. بود، حماسه آفرین گردد

هاي کوچک و متوسط، هر چه بیشتر از قبل به تأمین مالی این شرکت ها کمـک کنـد تـا عـالوه بـر      اطالعات شرکت

استفاده از سرمایه هاي انسانی بومی در مناطق مختلف کشور، اتصال صنایع مختلف با اندازه هاي متفاوت را به خوشـه  

  .تا از این طریق به افزایش تولید داخلی کاالهاي قابل مبادله کمک گرددهاي صنعتی مربوط میسر سازد 

هاي پیرامونی، توجه به آثار زیست محیطی فعالیـت هـاي اقتصـادي    در این میان با نگاهی به وضعیت آلودگی

ده از فعالیت هاي صنعتی می بایست با تأثیر از صـنایع دانـش بنیـان بـه دنبـال اسـتفا      . بیش از پیش ضروري می رسد

تکنولوژي هاي دوستدار محیط زیست حرکت کنند تا عالوه بر دستیابی به کارایی باالتر، هزینه هاي متعدد وارد شده بر 

هاي مختلـف اقتصـادي از   در این خصوص معرفی شاخص هاي سبز در بخش. ها را به حداقل برسانندجامعه و زیستگاه

ند راهکاري مناسب جهت پیشبرد اهـداف اقتصـاد مقـاومتی و توسـعه     جمله صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه می توا

  .پایدار کشور در نظر گرفته شود

  بازتوزیع عادالنه درآمد 

درآمد عوامل تولید کاالها و خدمات شرکت هاي فعال در بازار سرمایه از جمله نیروي کار، تکنولوژي و سرمایه 

رفاه اجتماعی در خالل این توزیع درآمد براي سرمایه گـذاران و  . رددگبه شیوه نظام مندي به صاحبان این عوامل بازمی

سـهم   تولیـد   در زنجیـره به طور عادالنه و به میزان ارزش آفرینی عوامل در این صورت . سایر ارکان تولید ارتقا می یابد

هاي حاکمیت شرکتی طراحی نکته حائز اهمیت این است که بازتوزیع درآمد حاصل از فعالیت مولد، با مکانیزم .می برند

 . گذاري مجدد در تولید هدایت می شوندشده در مقررات بازار سرمایه به سمت سرمایه



 بازار دارایی فکري

در ایجـاد زمینـه ابتکـار و نـوآوري و توسـعه اقتصـادي،        فکريامروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالکیت 

بـا   فکـري حقـوق مالکیـت   . المللـی برکسـی پوشـیده نیسـت    اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاري و تجارت بـین  

از ابتکار  ارقام جدید گیاهی، هاي صنعتی، نام تجارتی ودربرگرفتن حق استفاده انحصاري عالئم تجاري، اختراعات، طرح

 ها در راسـتاي  ایده سوي اختراعات و به هدایت آن و سرمایه مدیریت با .و عمل نخبگان حاصل می شود و نتیجه فکر

 مناسبی بستر تواند بازار سرمایه می راستا این در .بود کار و کسب افزون روز گسترش شاهد می توان آنها سازي تجاري

راه انـدازي بـازار دارایـی فکـري     . آورد فـراهم  را سـرمایه  و بازار ایده و طرح و اختراع صاحبان همکاري و تعامل جهت

تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه گیري هاي کاربردي در محـیط علمـی و   فرابورس ایران در این راستا، عالوه بر توسعه 

سـازي و   وري تولید با طرح هاي برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پیشتازي اقتصاد دانش بنیـان، پیـاده  افزایش بهره

ایانی خواهد اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور کمک ش

 .نمود

  رقابت پذیري

هاي تولید خارجی از اهدافی است که اقتصاد مقاومتی بر اساس توسعه توان تولید داخلی براي رقابت با زنجیره

. وري تولید داخلی در گرو تحرك در اصل رقابـت پـذیري اسـت   افزایش نوآوري، کارایی و بهره. آن مبناریزي شده است

وري در تولید، فعالیت در بازار رقابتی و  شفافی اسـت کـه در   مؤثر بر رشد تولید و افزایش بهرهیکی از مهمترین عوامل 

هاي آن یک بنگاه اقتصادي، به هزینه هاي تحقیق و توسعه توجه کرده و براي نیل به ساختار هزینه پایین تر، در روش

سهم سرمایه انسـانی از طریـق ارتقـاء آمـوزش،     با افزایش توسعه رقابت پذیري همچنین . تولید خالقیت ایجاد می کند

بازار سـرمایه بـه   . ، به کارایی نیروي کار در تولید مساعدت فراوانی گسیل می داردمهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

مندي را براي رقابت بنگاه ها فراهم آورده و از طرف دیگـر  عنوان جایگاه رقابت اقتصادي کشور، از طرفی محیط قانون

اساسی ترین زیرساخت ها براي بهبود فضاي فعالیت در بخـش واقعـی   احترام به حقوق مالکیت خصوصی که یکی از  با

  .اقتصاد است، سعی در زمینه سازي جهت برپایی آزادي اقتصادي و رقابت اخالقی سازگار با اصول اقتصاد اسالمی دارد

  شفافیت اطالعاتی

سـازي آن و جلـوگیري از اقـدامات،     سازي اقتصاد و سـالم  شفاف ی،هاي کلی اقتصاد مقاوتاز مهمترین سیاست  

شفافیت حرکت جریان نقدینگی در بـازار سـرمایه امکـان    . پولی و مالی است هاي هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه فعالیت

ران و رانت جویی، انحصار و حمایت هاي غیرمنصفانه را به حـداقل مـی رسـاند و امنیـت مـالی را بـراي سـرمایه گـذا        

با توجه به شفافیت اطالعـاتی و نظـارت مسـتمر شـرکت     . گر می سازدتقاضاکنندگان تأمین مالی بخش خصوصی جلوه

هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، عالوه بر وجود ارکان نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهـادار، ریسـک هـاي    

هـاي الکترونیکـی    انـدازي سیسـتم   راهعالوه بـر ایـن،   . ده استدرونی براي فعالیت در بازار سرمایه به حداقل رسانده ش



یز به ارتقـاي فضـاي کسـب و کـار در بـازار      ن کدال  گزارشگري مالی و افشاي اطالعات نهادهاي مالی همچون سامانه

  .اند سرمایه کمک کرده

یگري نیز در بردارد هاي خصوصی و دولتی در بازار سرمایه نتیجه مهم ددر این زمینه، شفافیت اطالعاتی بنگاه

با تأمین امنیت فعالیت بخش خصوصی  .دولت و گسترش پایه مالیاتی کشور است افزایش سهم درآمدهاي مالیاتیو آن 

هـدایت  . و تسهیل قوانین مالیاتی در بخش واقعی اقتصاد، می توان به حضور سرمایه گذاران در این بخش امیدوار بـود 

رسمی و واقعی، عالوه بر گسترش پایه مالیاتی دولت در پـی افـزایش شـفافیت    وجوه نقد از بخش غیر رسمی به بخش 

. اطالعاتی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی و نیز جذب پس اندازها و کاهش فعالیت هاي بازارهاي غیرمولد می گـردد 

ر سـرمایه طـرح   همچنین فرابورس ایران اقدامات متعددي در خصوص ارتقاي آگاهی جامعه از سـرمایه گـذاري در بـازا   

بـازتوزیع دانـش بـه    . ریزي نموده است تا از این طریق بتواند سهم مؤثري را در اصالح الگوي رفتار اقتصادي ایفا نماید

وسیله آموزش و اطالع رسانی به اقشار مختلف، مسلما گام مهمی در  توسعه فرهنگ سرمایه گذاري مولـد بـه حسـاب    

  .آیدمی

  دیپلماسی اقتصادي

اي باثبات در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جنبه مالحظات سیاسی و اقتصاد بین الملل، موجب آیندهامید به   

از دیدگاه اقتصادي، . برانگیختن انتظار از افزایش سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران طی سال هاي آتی شده است

ل توسعه ناگزیر می سازد، وجود شکاف بـین پـس   آنچه پذیرش سرمایه گذاري خارجی را، به ویژه براي کشورهاي درحا

حرکت جریان سرمایه، در شکل هاي عمده نظیـر وام بانـک هـاي تجـاري،     . انداز و سرمایه گذاري در این کشورهاست

تحلیلـی از آمـار سـرمایه گـذاري مسـتقیم      . جریان هاي رسمی و سرمایه گذاري مستقیم خارجی گسیل داشته می شود

ر نشان می دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه گذاري خارجی رابطه مستقیمی خارجی در سال هاي اخی

هـاي  در ایـن صـورت پوشـش ریسـک    . با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین المللی در سطح منطقه و جهان داشته است

از جملـه  . ظـر مـی رسـد   گذاران خارجی ضـروري بـه ن  گذاري براي ایجاد امنیت مالی و اقتصادي سرمایهفضاي سرمایه

  .اقدامات مناسب می توان به طراحی قراردادهاي آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد

هـاي  پیشبرد روند دیپلماسی اقتصادي همراه با توسعه روابط دیپلماتیک، مسلما باید همگام با بهبود زیرسـاخت 

ها می توان به گسترش زمینه هاي حقوقی و از جمله این زیرساخت. دجذب سرمایه گذاري خارجی در کشور صورت گیر

گیري و رفع مشکالت حقوق مالکیت خصوصی افراد حقیقی هاي چند ملیتی در داخل کشور و پیاجرایی فعالیت شرکت

  .و حقوقی خارجی اشاره نمود

  ابزارها و نهادهاي نوین مالی

هاي متنوع تأمین مالی متناسب با ظرفیت بنگاه ها و کشش بازار بازار سرمایه کشور همواره در پی ایجاد روش  

از جمله این ابزارها می توان به مطالعه و طراحی صندوق پروژه قابل معاملـه و صـندوق زمـین و سـاختمان     . بوده است



ر بخش اشاره کرد که ابزارهاي جدید و مناسبی جهت تأمین مالی طرح هاي زیرساختی در حوزه هاي مختلف از جمله د

  .سازي می باشندو بخش مسکن و راه) پاالیشگاه ها، نیروگاه ها و میادین گازي(انرژي 

از ابزارهاي دیگر براي تأمین مالی از طریق بدهی هاي دولت می توان به اسناد خزانه اسالمی اشاره کرد کـه  

ـ . از انواع اوراق تنزیل دین به حساب می آیند ق انتشـار اسـناد خزانـه اسـالمی در     تأمین مالی بدهی هاي دولت از طری

  .فرابورس ایران فرصت مناسبی براي کاهش حجم بدهی هاي دولت و بهبود کسري بودجه است

  سهام عدالت

هاي مطرخ دولتی به مردم و مشارکت آنها در این شرکت هـا بـه منزلـه مشـارکت عمـوم در      واگذاري شرکت  

. سبد سهام عدالت از ضروریات توسعه اقتصاد مقاومتی مـی باشـد  تقویت . اقتصاد کشور و تمرکززدایی مالی دولت است

این واگذاري سبب خواهد شد که رفاه از دست رفته جامعه در تورم باال توسط افزایش ارزش فـروش ایـن شـرکت هـا     

  .بازگردانده شود

  شاخص هاي اقتصاد مقاوم و تاب آور. 2

توانـد   ایـن مخـاطرات مـی   . طـور همزمـان بـروز یابـد      تواند در بسیاري از کشورها به هاي جهانی می مخاطره  

. به یک سامانه حساس مشابه را درنوردد و یا داراي وابستگیهاي بنیادین  کشورهاي داراي مرز مشترك، داراي مشابهت

. تتعاریف متعددي براي آن ارائه شده اس مصطلح شده و» آوري تاب«هاي اخیر، تعبیر  در سال سابقهمتعاقب بالیاي بی 

آوردن  واجهیـدن سـریع پـس از تـنش، تـاب     «فیـت  آوري ظر تـاب  شـود میاستفاده  ها در مهندسی در تعریفی که مدت

» آور کشـور تـاب  « ،تعریف کـاربردي  بنابر بدین ترتیب .است» شدیدتر، آشفتگی کمتر با مقدار معینی از تنش هاي تنش

هاي ناگهـانی؛  آوردن در شوك  تاب) 2ها؛  ه تغییر موقعیتسازواري ب) 1: ها را داشته باشدکشوري است که این قابلیت 

، و در همـان حـال، محافظـت از تـداوم     )خواه تعادل پیشین یا یـک تعـادل جدیـد   (خودبازیابی تا یک تعادل مطلوب ) 3

ري پـذی  و هم سازواري) سریع پس از یک بحران قابلیت بازیابی(پذیري  این سه مؤلفه، هم متضمن بازیابی. عملیات خود

  .هستند) محیط متغیر هنگام در پاسخ به سازواري به(

نمایـانگر رقابـت پـذیري و سـطح      وري کشور استي سطح بهرهکنندهها، و عواملی که تعیین نهادها، سیاست

توانـد کسـب   ي میزان رونقی است که اقتصاد مـی کنندهي خود، تعییننوبهوري بهسطح بهره. تاب آوري آن کشور است

سـازد،  گذاري در یک اقتصاد را نیز مشخص مـی شده از سرمایه کسب هاي بازگشتوري همچنین نرخ ح بهرهسط. کند

پذیرتر، آنی است که محـتمالً رشـد را پایـدار    عبارت دیگر اقتصاد رقابتبه. هاي بنیادین نرخ رشد هستندرانکه باز پیش

ي توانـایی آن در  کننـده وري هر کشـوري تعیـین  گرچه بهره. اردپذیري اجزاي ایستا و پویا دبنابراین مفهوم رقابت. سازد

باشد، که این نیز یکی از ي آن نیز میهاي محوري بازگشت سرمایهکنندهسازي سطح باالي درآمد است، از تعیینمداوم

  .ي پتانسیل رشد یک اقتصاد استکنندهعوامل کلیدي تبیین
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