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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و هم طراحی راهکار ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 ود.شاندیشکده انجام می

در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  یاقتصاد مقاومت یشکدهبا اند Mett.ir یتسا یقاز طر توانندیمندان معالقه

 مطرح کنند. یشکده،اند هاییتفعال یرسا ینگزارش و همچن ینخود را در خصوص ا یشنهادهایو پ
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  خالصه مدیریتی

ورد ماز کشورها  یاریدر بس یتحول اقتصاد یاز راهکارها یکی به عنوان ،یدولت یشرکت ها یسازیخصوص

جهان  یهاپول به کشور یالملل نیو صندوق ب یکه بانک جهان ییقرار گرفته است. بر اساس برنامه ها رشیپذ

وچک کشود  یم دیتاک آنکه همواره بر  ینکات نیاز مهم تر یکیکنند،  یم هیتوص یاقتصاد شرفتیپ یبرا

بعضا اهداف  یسازیدر اقتصاد است. البته کشورها از انجام خصوص ینقش بخش خصوص شیزاکردن دولت و اف

 پا گذاشتند. یسازیخصوص که با دو هدف متفاوت به عرصه نیهمچون آلمان و آرژانت کنندیرا دنبال م یمتفاوت

 یهادن لیتشک با یبخش خصوص یگذار هیسرما شیدولت، حفظ اشتغال و افزا یبا هدف کاهش بار مال آلمان

رد و در کرا آغاز  یسازیخصوص ،یدولت یهاشرکت یامور واگذار یبه عنوان متصد« هند یترو»تحت عنوان 

ات آلمان به ثب دواگذار کند که موجب شد اقتصا یرا به بخش خصوص یشرکت دولت 8500توانست  تینها

را  یسازیخود خصوص یو خارج یلداخ یها یو پرداخت بده ییاما با هدف درآمدزا نیبرسد. آرژانت ینسب

 زانیم، مپرداخت وا قیاز طر یبانک جهان یها تیو حما یدولت یهاشرکت یشروع کرد و توانست با واگذار

ما در ادامه برسد، ا یاقتصادش به ثبات نسب اخود را پرداخت کند ت یو خارج یداخل یها یاز بده یقابل توجه

 شد.  یدیچار تورم شدنماند و کشور د داریشده پا جادیثبات ا

را  ییهاهمه شرکت ینهیهز توانستیبر کشور، دولت نم ادیز یها نهیهز لیبا شروع جنگ و تحم زین رانیا در

ر کشور د یپس از جنگ و با شروع سازندگ نکهی. در کنار اردیشده بودند برعهده بگ یکه پس از انقالب مل

 یدولت یهاشرکت ردیبگ میتصمبود که موجب شد دولت شده  لیبر دولت تحم زین یگرید اریبس یها نهیهز

 واگذار کند. یرا به بخش خصوص

ور در اواخر کش یگزارش انجام گرفت، در طول برنامه اول توسعه اقتصاد نیا هیته یکه برا یاساس مطالعات بر

ود، کاهش بدر نظر گرفته شده  یدولت یهاشرکت یواگذار یکه برا یهدف نیمهمتر 70دهه  لیو اوا 60دهه 

خود،  یهانهیبا کاهش هز بتواندها بود تا دولت شرکت نیدولت بر ا یکاهش تصد نیدولت و همچن یبار مال

در  یسازیصخود در حوزه خصو یبرنامه ها یاما دولت در اجرا تیدهد. در نها شیکشور را افزا یبودجه عموم

 برنامه اول توسعه، موفق عمل نکرد.

برنامه  نیدولت در دستور کار قرار گرفت. در ا یهدف کسب درآمد و کاهش بار مال زیبرنامه دوم توسعه ن در

برنامه دوم، سه  یمال یها استیدر بخش س حیاز برنامه اول بود، اما به طور صر شتریب یتوجه به بخش خصوص

دولت و  یهدف بر کاهش بار مال سههر  یها در نظر گرفته شده بود که تمرکز اصل یواگذار یهدف عمده برا

 یبرا یکشور، برنامه مشخص یآن بود. بطور کل در قانون برنامه اول و دوم توسعه اقتصاد یدرآمدها شیافزا
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 یها نهیمسئله موجب شد هز نیها در نظر گرفته نشده بود که ا یسازیکرد منابع حاصل از خصوص نهیهز

 دولت شود.  یجار یها نهیو صرف هز ورکش یها وارد بودجه عموم یحاصل از واگذار

پرداخته  ها یبه بحث واگذار یتر قیو به طور دق افتی شیافزا یسازیبرنامه سوم توسعه توجه به خصوص در

 یواگذار یبه عنوان مسئول اصل یسازیسازمان خصوص سیشد که بر همان اساس، دولت ملزم به تأس

اشاره  یسازیصوصابع حاصل از خکرد من نهیبرنامه به طور مشخص به هز نی. در ادیگرد یدولت یهاشرکت

رصد از آن با د 50و  زیکشور وار یدر خزانه دار یبه حساب دیبرنامه، منابع با نیا 19شده بود و مطابق ماده 

انه کشور مورد استفاده قرار خز تیجهت تقو گریدرصد د 50ها و موسسات و شرکت یپرداخت بده تیاولو

 . گرفتیم

در  یرهبر بود که موجب شد نییپا یسازیاما سرعت خصوص دیواگذار گرد ییهابرنامه شرکت 3 نیطول ا در

مربوط  یها به دستگاه هاشرکت یسازیدر خصوص عیرا به منظور تسر 44اصل  یکل یها استیس 1384سال 

رشد اقتصاد  به دنیبخش تاباز جمله ش یبه موارد یسازیها، اهداف خصوص استیس نی. مطابق با اندیابالغ نما

 یاقتصاد یابنگاه ه ییارتقاء کارا ،یعدالت اجتماع نیدر سطح عموم مردم به منظور تام تیگسترش مالک ،یمل

 یخش هابسهم  شیافزا ،یدر اقتصاد مل یریرقابت پذ شیافزا ،یو فناور یو انسان یمنابع ماد یو بهره ور

 شیافزا ،یاداقتص یها تیفعال یصددولت در ت یتیریو مد یمال ارکاستن از ب ،یدر اقتصاد مل یو تعاون یخصوص

 . افتی رییغتو بهبود درآمد خانوارها  یگذار هیاقشار مردم به پس انداز و سرما قیاشتغال. تشو یسطح عموم

صورت گرفته بود و تمام  یبهتر یزیبرنامه ر ،یکرد منابع حاصل از واگذار نهیها نسبت به هز استیس نیا در

دهد  یآمارها نشان م یکرد آن مشخص شده بود؛ اما بررس نهیو محل هز دهیگرد کیمنابع از بودجه دولت تفک

بودجه  یکسر یمنابع برا نیو تأم ونیها صرف رفع د یاز واگذار ییافتاده و حجم باال یگریدر عمل اتفاق د

  .دولت شده است
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