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  برد اهداف اقتصاد مقاومتییشارزش افزوده در پ یاتمال
    

  mohamadhosin moradi66@gmail.com، ابادمحمدحسین مرادي حسن
  فردوس  زاداسالمی فردوس،آدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه  کارشناس مالیاتی،

  nezami.ahmad@ymail.com ،نظامی احمد
  قاین  ضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قاین،ع دانشجوي دکتري حسابداري،

  
 و فرسوده نهادهاي و ساختارها ترمیم و زداییبحران سازي،مقاوم پی در که است مفهومی مقاومتی اقتصاد -چکیده

 پیش مدبرانه، و عقالیی هايمدیریت اعمال و همگانی مشارکت باور قطعا که شود،می مطرح اقتصادي موجود ناکارآمد
 براي تالش و داخل تولید هايمزیت روي تاکید و هاوابستگی کاهش مقاومتی اقتصاد. است موضوعی چنین الزام و شرط

 دریافت بر دولتی مخارج تکیه مقاومتی اقتصاد ابالغی هايسیاست  اجراي محورهاي مهمترین از یکی. است خوداتکایی
 تامین براي مالی منبع مهمترین و ترینمعمول عنوان به هامالیات. باشدمی نفتی درآمدهاي به وابستگی کاهش و مالیات

 آن واسطه به تواندمی دولت. روندمی شمار به دولت مالی هايسیاست ابزارهاي موثرترین از یکی و عمومی درآمدهاي
 و اقتصادي جریانات و هافعالیت از بسیاري به و دهد قرار مردم خدمت در را رفاهی و اجتماعی خدمات از بسیاري

 مالیاتی هايوصولی سهم بودن پایین و نفت فروش از حاصل منابع سهم بودن باال. ببخشد را الزم سوي و سمت اجتماعی
 صدور به کشور درآمد وابستگی همچون را ناگواري عوارض کهآن بر عالوه دولت، عمومی بودجه منابع ترکیب در

. است ساخته محروم مالی سیاست اعمال براي هامالیات از موثرتر استفاده امکان از را کشور اقتصاد دارد، دربر کاال یک
 آن بیانگر بودجه، تامین منابع و داخلی ناخالص تولید از هامالیات پایین سهم نظیر ایران مالیاتی نظام ارزیابی هايشاخص

 مقاومتی اقتصاد مفهوم بیان و تعریف ضمن مقاله این در. نیست برخوردار مطلوبی ساختار از کشور مالیاتی نظام که است
 نظام بهبود هدف با ضمن در است شده بررسی آن ضعف نقاط و آن مشکالت و موانع و ایران مالیاتی نظام ساختار
  .است شده ارائه مقاومتی اقتصاد تحقق راستاي در ساختاري اصالحات کشور مالیاتی

 مقاومتی اقتصاد ایران، مالیاتی نظام مالیات، :کلیدي واژگان

 
  مقدمه 

برون  يبرا يبه عنوان راهکار ينظران اقتصاداست توسط کارشناسان و صاحب يچند یمقوله اقتصاد مقاومت
 یکبه عنوان  یید،مطرح و پس از تا یالمللینب يهایماز تحر یشده ناش یجادرفت از تنگناها و مشکالت ا

مقابله  ياست که برا یاتیادب یتوسط رهبر معظم انقالب به دولت ابالغ شده است. اقصاد مقاومت ییاجرا یاستس
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 ياقتصاد یحصح يهایهاز اصول و پا یريگرا دارد که با بهره یتقابل ینمطرح شده و ا یالمللینب يهایمبا تحر
-ینهو کاستن از هز یدتول یتطرح، تقو ینشود. براساس ا یگرد يبه کشورها یتر شدن وابستگموجب کمرنگ

کشور  یدسود را عا یشترینب ینه،هز ینو هوشمندانه که بتواند با کمتر یکپارچه یریتیمد ااضافه دولت ب يها
را  یخود اقتصاد مقاومت یشگیهم یزبینیباشد. رهبر معظم انقالب با تیم ینمسئول ییدو تا یدسازد مورد تاک

 یه. با توجه به ابالغاندانستهد یشروو پ یازا و برونگرا، پودرون یان،عدالت بن ي،به دانش و فناور یتکم ياقتصاد
، يورو بهره يگذاریهتوان به رشد سرمایکشور م در یتحقق اقتصاد مقاومت يهایژگیو یناله از مهمترمعظم

 یشتا مصرف، افزا یدتول یرهعادالنه عوامل در زنج يبرسهم یان،اقتصاد دانش بن یشتازيپ ،ینیتوسعه کارآفر
مصرف،  ي، لزوم اصالح الگويراهبرد یرذخا یجادغذا و درمان و ا یتن امنی، تامیاساس يکاالها یداخل یدتول

  ).1389 (پژمان و همکاران، و ... نام برد.
کشور با  یهمه جانبه نظام مال یترهبر معظم انقالب به اصالح و تقو یژهمقوله توجه و ینمهم در ا یاربس ينکته

از مطرح شدن آن  لیاست که هدف اص هایاستس یندر بند نهم ا یاقتصاد مل یازهايبه ن ییهدف پاسخگو
به  یروزها که مبحث اقتصاد مقاومت ینباشد. ایم یدبخش تول یتدر تقو یشگامیو پ یثبات در اقتصاد مل یجادا

 ياز انرژ یرغ ییهادولت در حوزه يو ارز یشده، توجه به منابع مالکالن کشور بدل  يمباحث اقتصاد یتشاه ب
 یجادو ا یالمللینب يزورگو يهاقدرت ياز سو یاعمال هايیمگردد. تحریاز گذشته احساس م یشو نفت ب

اقتصاد  ینهدر زم يجد یانهگرااز اقتصاد کشور سبب شده تا امروز نگاه تحول ییهااز مشکالت در بخش ياپاره
بزرگ و  ییرياتفاق بزرگ را سرمنشاء تغ ینا یدبا یلدل ینشود. به هم یدارکشور پد یو مال یمنابع پول ینو تام

کشور دانست. چرا  ياقتصاد یخدر تار ییطال یکشور به شمار آورده و آن را فرصت يدر بدنه اقتصاد یادینبن
 يخود، چنان به تکرار مکررات و امر یرزمینیمنابع ز اقتصاد کشور به یوابستگ یرینهکه متاسفانه قصه تلخ و د

و  ي. اما با نگاه جدیمخارج شو نفتبه فروش  یوابستگ یلهپ یناز ا یستقرار ن ییمتداول مبدل شده که گو
از دامان نفت و  یرانشدن اقتصاد ا یدهو رهان یکشور به مسئله اقتصاد مقاومت یهبلندپا یرانمسئوالن و مد یگیرانهپ

 يهاتوجه به حلقه یانم ینبود. در ا یدواراقتصاد کشور ام یشترهرچه ب ییتوان به شکوفایخود م یرزمینیمنابع ز
و اصل در  یهپا ینترگردد، مهم ياقتصاد يهامغفول مانده در اقتصاد که سبب کسب درآمد و رونق چرخه

در کشور گواه آن است که بدنه  يو اقتصاد یصنعت يباال يهایلها و پتانسیتاست. ظرف یمقوله اقتصاد مقاومت
توان هم به رونق یم نهااست که با بالفعل شدن آ یريبالقوه چشمگ يهاییتوانا يدر ذات خود دارا یراناقتصاد ا
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در  یلدولت و تسه يدرآمدها یشباعث افزا یزرساند و ن یاريدر سطح خرد و روزمره  ياقتصاد يهایتفعال
  ).1393 (فرزادنیا، اقتصاد کالن کشور شد یندفرآ
 ياعتال یردولت در مس يابزارها ینتراز بزرگ ییتوان به تنهایرا م یاتیمال يو درآمدها یاتراستا مال یندر ا

دولت و ملت به منابع  یسو سبب کاهش وابستگیکاز  یاتیدولت به منابع مال یهدانست. تک ومتیاقتصاد مقا
از آن صاحب حق و  یريگبه نوبه خود در بهره یزن یندگانما نبوده و آ یارتنها در اختگردد که یم یرزمینیز

 یو صنعت یديتول يهایتو فعال رکشو يو نشاط در بازارها یاییساز پوینهزم یزن یگرد يباشند. از سویم یازامت
کارآمد و  یما نظام یاتیدر اقتصاد کشور گردد که نظام مال یدواريام یهتواند مایم یمسئله زمان ینگردد اما ایم

 یکیکشور  یاتیاصالح نظام مال ینفت يکشور به درآمدها ینانیدولت و نااطم يهاینهموفق باشد. با توجه به هز
 یدولت و نوسانات درآمد نفت یعموم يهاینههز یشکشوراست. با توجه به افزا صادمسائل اقت یناز مهمتر

 يمطلوب و مناسب دارد. حجم درآمدها یاتیبه درآمد مال یازها نینههز ینا تأمین يت که دولت برااس یعیطب
. با داردکشور وجود  یاتیبالقوه و بالفعل مال یتظرف یانم یاديدهد که شکاف زیدر کشور نشان م یاتیمال

 يمخارج دولت است که کسر یندر تأم هایاتبودن سهم مال یینبه دست آمده پا يتوجه به اطالعات آمار
کشور  یاتیدر نظام مال یدنظراصالح و تجد یننموده است، بنابرا یدمختلف را تشد يهابودجه دولت در سال

  )1393 (پورغفار و  همکاران، است يضرور
  

  یاتمال
-یاز اهداف دولت م یها و تحقق برخینهاز هز یبخش ینتأم ياست که افراد و مؤسسات برا یمبلغ یاتمال

به عنوان  هایاتمال )1392 (عسگري، گردد.یم یینثروت آنها تع یادرآمد، و  یزانپردازند و معموالً متناسب با م
 يابزارها ینو موثرتر ینکاراتر از یکیو  یعموم يدرآمدها ینتام يبرا یمنبع مال ینو مهمتر ینترمعمول

را  یو رفاه یاز خدمات اجتماع یاريواسطه آن بستواند به یرود که دولت میبه شمار م یادر دن یمال یاستس
(امینی،  سمت و سو ببخشد. یو اجتماع ياقتصاد یاناتو جر هایتاز فعال یاريدر خدمت مردم قراردهد و به بس

به منظور اداره  یشترمحدود به کسب درآمد ب یراندر ا هاالیاتاز افراد از وصول م یبرخ یمتاسفانه تلق )1387
 هايیاست که باال بودن سهم وصول ینشود ایاست و آنچه کمتر به آن توجه م یدولت یالتکردن تشک

درآمد دولت عالوه بر آنکه عوارض  یبدر ترک یاتیمال يبودن سهم درآمدها یینحاصل از نفت و پا يدرآمد
کاال را دربر دارد؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از  یکدرآمد کشور به صدور  گیهمچون وابست يناگوار
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را به  ياقتصاد یاز نابسامان یاريتوان بسیابزار م ینبا استفاده از ا کهیدر حال محروم ساخته است. یابزار مال
  )1393 . (فرزادنیا،کنندیوضع م یبه اهداف یدنرس يرا برا یاتها مالنمود. دولت یتهدا یحیسمت صح

  
   یاتف وضع مالاهدا
  دولت ياز درآمدها یتحقق بخش .1
  درآمد و ثروت جامعه  یعتوز یلتعد .2
  ها در اقتصادینهمخارج و هز یتکنترل و هدا .3
  هستند.  یممستقیرو غ یمانواع مستق يکنترل حجم واردات و صادرات که دارا .4

  کند.یوضع م تو درآمد افراد و مؤسسا ییکه دولت بر دارا یممستق يهایاتمال
  . حق تمبر2ارث  یات. مال1، مانند: ییبر دارا یاتمال )الف

   یبر درآمد حقوق یات. مال2درآمد امالك  یات. مال1بر درآمد، مانند:  یاتمال )ب
  باشد:یکاالها و خدمات اضافه شده م یمتکه بر ق یممستقیرغ يهایاتمال

   مرکی. حقوق گ1بر واردات، مانند:  یاتمال )الف
  یالکلیرغ يهانوشابه یات. مال1بر مصرف و فروش، مانند:  یاتمال )ب

- (مهدوي است يطبقات مختلف درآمد یندرآمد ب یعهمانا بهبود توز یاتهدف مال ینمهمتر یدر بعد اجتماع

 يهابخش ینمنابع ب ینهبه یصبر اقشار مختلف عبارت است از تخص یاتاز وضع مال يهدف اقتصاد ).1393 فر،
توان یرا م یاتاخذ مال ياهدف بودجه یتدر اقتصاد و در نها ینوسانات احتمال نترلو ک يمختلف اقتصاد

که اهداف مذکور تا حد قابل  یبه شکل یاتی،مال يهایاستس یینتع یندولت قلمداد نمود. بنابرا یمنابع مال ینتام
کشور  یاتیامور مال انسازم خواهد بود. گذاريیاستمهم در حوزه س یاراز مسائل بس یکی یند،به دست آ یقبول

و مطالبه و  یصتشخ یی،شناسا یفهاست که وظ ییو دارا يوزارت امور اقتصاد یرمجموعهز يهااز سازمان یکی
-یانجام م یرز هايیوهبراساس ش یاترا برعهده دارد. وصول مال یرمستقیمغ و یماعم از مستق هایاتوصول مال

 جمهوري) یاستر يو راهبرد یزيرگزارش معاونت برنامه(: شود

 آنان ياقتصاد هايیتو فعال یانمؤد ییشناسا -

 یصو تشخ یدگیرس -

  مطالبه و وصول -
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 در اقتصاد ایران یاتوصول مال هايینارسای
درآمد  یزانهمچون ندانستن م يتوان به مواردیجمله مدارد که از آن یمشکالت یراندر ا یاتمال يآورجمع
 یگیرينظام نظارت و پ یکنبود امکان مبادله کامل اطالعات، نبود  یان،مؤد یزان درآمدمستند نبودن م یان،مؤد
با توجه به  یاتمال یزانو متناسب نبودن م یاتیمال یقدقي هاآمارها و گزارش یهنبود امکان ته یات،اخذ مال يبرا

  )1387، ینیام(ارزش روز کاال اشاره کرد 
  

  ایران  ییاتساختار نظام مال
مختلف از جمله  یلبه دال یاتیآن است. نظام مال یاتیکشور نظام مال يو مهم نظام اقتصاد یاز ارکان اصل یکی

کشور که اکنون براساس  يبالقوه اقتصاد يهایتمختلف متناسب با ظرف يهادر برهه ینفت يوفور درآمدها
ناخالص  یداقتصاد کشور قدرتمند جهان به لحاظ حجم تول فدهمینبه عنوان ه یدقدرت خر يشاخص برابر

نفت در  یمتق يهانوسان ی،نفت ينفت و درآمدها يهاموهبت یرغماست. عل یافتهاست توسعه ن یداخل
از  یاساس و با شناخت کاف ینمتوجه اقتصاد کشور کرده است و بر ا یاريبس يهایبآس یجهان يبازارها

 يهاکشور همواره در برنامه گذارانیاستکشور بوده است س یمل یتامن یو حت اقتصادکه متوجه  ییهایبآس
توان در یها را متالش ینا ینیاند و نمونه عداشته یدمختلف بر ضرورت کاهش سهم نفت در بودجه دولت تأک

 یله دالب انهوجود، متأسف ینکشور به وضوح مشاهده کرد. با ا یو اجتماع يمختلف توسعه اقتصاد يهابرنامه
 يهاهمانند برنامه )1393 یا،فرزادن( راه وجود نداشته است. یندر ا یقبل عزم راسخ و عمل يهامختلف در دهه

هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت ینهبر قطع وابستگى هز یزبرنامه پنجم توسعه ن یکل يهایاستگذشته در س
شده و  یدتأک یاتىهاى مالیاستس یقطر زدرآمدى ا یرموجههاى غجبران نابرابرى یزبرنامه و ن یانو گاز تا پا

 يدرصد 11رشد ساالنه  یزبرنامه و ن یاندرصد در پا 11حداقل به  یناخالص داخل یدبه تول یاتنسبت مال یدنرس
برنامه پنجم  ياز اهداف راهبرد ياینهنفت و گاز به اعتبارات هز يبه استثناء درآمدها یعموم ينسبت درآمدها

 يدرآمدها یداريدولت و عدم پا يارز يدرآمدها یفعل یطمذکور، شرا یقانون الزاماتبود. عالوه بر  توسعه
از  یشب ینفت يبه درآمدها یکاهش وابستگ ينظام سلطه بر کشورمان، حرکت به سو يهایمتحر یلبه دل ینفت

 یمتحر يهایاستاز س یناش يهاینههز یبرخ یلبا وجود تحم یکرديرو ینشود. با داشتن چنیاحساس م یشپ
 ينظام اقتصاد يهايتبلور توانمند يبرا يتواند بستریم یطشرا ینا یرانا یاسالم يجمهور یهعل ياقتصاد



  
  1396ماه مهر  چهل،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

6  
 

کشور هنوز نظام  یاتیتوسعه نظام مال يبرا یراخ يهاسال یصورت گرفته ط يهاتالش یرغمکشور باشد. عل
  )1394، (جعفري روبرو است یاديز يهاکشور با چالش یاتیمال
و  يبرابر ینبودجه دولت و تام یمال ینمطلوب که بتواند در کنار تام یاتینظام مال یک هب یدناست رس یهیبد

 یاتیدهنده نظام مالیلکرده و محرك اقتصاد باشد، به عملکرد ارکان تشک ینرا تضم يعدالت؛ رشد اقتصاد
  دارد. یبستگ یاتو سازمان وصول مال یاتیو مقررات مال ینقوان ی،مل یدتول یعنی

  

  کشور یاتیموانع و مشکالت نظام مال
 یاتیو مقررات مال ین، قوان)آن یعو نحوه توز( یمل یدتول یمشتمل بر سه رکن اصل توانیکشور را م یاتینظام مال

 یاتیمال یستمبه س یابیدست يبرا یاز ارکان، موانع و مشکالت یککه در هر  یات دانستو سازمان وصول مال
  )1394(احمدي و میالنی،  مطلوب وجود دارد

  

 و نحوه توزیع آن   یمل یدکشور از منظر تول یاتیمهمترین موانع نظام مال
 یناخالص داخل یدسهم از تول یشتریندرصد ب 48,8معادل  یبرنامه چهارم توسعه بخش خدمات با سهم ی. ط1

 26 یانگینارزش افزوده بخش مشاغل به طور م ینکهرغم ایعل س،اسا ینا اختصاص داده است. بر  را به خود
 8,9تنها  یممستق هايیاتبخش از مال ینتوسط ا یپرداخت یاتمحاسبه شده است، اما سهم مال GDPدرصد 

بار  یشتریننسبتاً شفاف ب یمال هايیتداشتن فعال یلبه دل یبخش اشخاص حقوق ینبنابرا درصد بوده است.
  . شوندیرا در اقتصاد کشور متحمل م یاتیمال
  و بخش مشاغل یعبودن نظام توز ی. سنت2

برابر  یباًکه ارزش افزوده بخش مشاغل تقر دهدینشان م یارزش افزوده بخش مشاغل و اشخاص حقوق یسهمقا
 یاتبه مال یاشخاص حقوق یپرداخت یاتکه نسبت مالیدر حال باشد،یم یبا  ارزش افزوده اشخاص حقوق

تا  1,12 ینب یزن یاتینرخ مؤثر مال یناست. همچن یافته یشافزا 9,6به  3,8توسط بخش مشاغل از  یرداختپ
  باشد.یم یینپا یاربس یدرصد در نوسان بوده است که رقم1,95

  یاتی)مال يهایهمحدود بودن پا( یاتمعاف از مال يهابخش يسهم باال. 3
ناخالص  یددرصد از تول 5,5 و 9,3برابر با  یبه طور متوسط از سهم یرنفتیو صادرات غ يبخش کشاورز
معاف  یاتکشور از مال یناخالص داخل یداز تولدرصد 15حدود  یمجموعاً سهم یناند. بنابرابرخوردار بوده
 هايیتدر خصوص معاف مچنینبوده است. ه یاتکشور مشمول مال یناخالص داخل یدتول 85,2هستند و تنها 
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 یریم،در نظر نگ یزبخش را ن ینوجود دارد و چنانچه ارزش افزوده ا یاديز یدهايترد یزبخش نفت ن یاتیمال
  .شودیمعاف م یاتدرصد اقتصاد کشور از مال 39حدود 

  یرزمینیاقتصاد ز يحجم نسبتاً باال .4
 هايتیفعال یلکشور به دل یداخل اخالصن یددرصد از تول 24براساس مطالعات موجود، دولت از حدود 

انجام شده در سازمان امور  يکند. برآوردها یافتدر یاتمال تواندینامنظم، ثبت نشده و قاچاق نم یررسمی،غ
 یاتمال یالر یلیاردم 12000قاچاق کاال ساالنه به طور متوسط  یلاست که دولت تنها به دل یناز ا یحاک یاتیمال

  از دست رفته دارد. 
  باال یبا گردش مال یعموم ينهادها جودو .5

 شوندیم یجادا یدولت یعموم ينهادها یاز اقتصاد کشور و ارزش افزوده آن توسط برخ یبخش قابل توجه
  . باشندیمعاف م یات، اما از پرداخت مال)و ... یاءقرارگاه خاتم االنب ،ینآستانجانبازان،  یادبن یرنظ(
  

 یاقتصاد مقاومت و یاتمال
و تقابل با اقتصاد  یارویینوع اقتصاد معموالً در رو ین، ایاز اقتصاددانان از اقتصاد مقاومت یبرخ یفبه تعر بنا

 یستادگیسلطه ا يو در مقابل اهداف اقتصاد یستکه منفعل ن یردگیقرار م یک کشورکننده وابسته و مصرف
 يو اهداف دارد. برا ینیبآن براساس جهان يسازبومی موجود و ياقتصاد يساختارها ییردر تغ ینموده و سع

 ياز اتکا ییو رها ینفت منابع به سمت محدودکردن استفاده از یشترهرچه ب یستباینوع اقتصاد، م ینتداوم ا
 کند کهیم یدامعنا پ یطیدر شرا یمنابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومت یناقتصاد کشور به ا

معنا  یجنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومت ینو همچن يدوجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصا جنگی
 )1391، یلواسانیابد (یم

 يکشور به درآمدها یدهه گذشته، وابستگ یدهد که طیبه نفت نشان م یاقتصاد متک یتگذرا به وضع نگاهی
مبدل کرده و اگر در  یتک محصول يکرده که عمالً اقتصاد کشور را به اقتصاد ي پیدامعنادار یشافزا ینفت
 یهرو در ساینشد. از ا یمرو خواهروبه يمتعدد مشکالت به طور قطع با ییم،آ یقمشکل فا ینبر ا یمنتوان یندهآ

 به اهداف مورد انتظار یدنرس جهت در یمتوانیها به نفت، میو تالش در جهت کاهش وابستگ یاقتصاد مقاومت
 اقتصاد از یحیبرداشت صح یدبا یاقتصاد مقاومت يسازینهزم يد برامعتقدن يکارشناسان اقتصاد .یمگام بردار

-به ورند،آیوارد م یرانبه ا یغرب يکه کشورها یخارج يفشارها یزو ن یاقتصاد جهان يفضا ینو همچن یمل
  .یمورآدست 
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 عبارتند از یاز مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومت یبرخ
 یداراقتصاد پا گام اول تحقق و فساد، يمهار سوداگر .1

-بازار سوءاستفاده نموده و بهره يهااست که از تالطمات و نوسان يمولد یرغ يهایتفعال ي،از سوداگر منظور
 یبآس یشترینبخش مولد ب ي،و سوداگر یبر دالل یگرداند. در اقتصاد مبتنیافراد م یب برخیرا نص ییهايمند

در  ياقتصاد ین. چنیابدیسوق م یدشد يهاو نوسان یمتیق هايو سازوکار اقتصاد به سمت حباب یدهرا د
 يهایاستس یشود. برخیم یمتالش سرعت و مقاومت را داشته و به یداريپا ینکمتر یمواجهه با فشار خارج

 یرو واردات غ قاچاق و مسکن، مبارزه با ینکنترل زم يهایاستاصل عبارتند از: س ینا یلمناسب ذ ییاجرا
، یلواسان( يآحاد جامعه به اطالعات اقتصاد یکسان یبه منظور دسترس یاطالعات يفضا یسامانده ی،قانون

1391( 
 هایمدر برابر تحر ياقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصاد يسازیمردم .2

حضور  يبرا ینهتا زم یردگ آحاد مردم در دستور کار قرار يتوانمندساز یستبایدر گام اول م کار، ینا براي
تواند به اشکال یم ینفعال یانم يفراهم شود. وحدت و همکار ياقتصاد ي مولدهایتموثر همه افراد در فعال

 يهانظم یتبا محور یکن. لیردکار قرار گ دستور و ... در ینتام یرهزنج ي،سازخوشه ي،سازگوناگون شبکه
در برابر  ياقتصاد مقاومت و یداريو سطح پا محقق شده ياقتصاد يسازمردم يهاها، آرمانیتفعال یانم یجمع
 )1392 (خالوباقري، یابدیها و فشارها ارتقاء میمتحر

 ییبه درآمد نفت، مصداق خود اتکا یاز وابستگ یخالص .3
کشور  یکه وابستگ يموارد یکه تمام یرندگ قرار ینیمورد بازب يابه گونه یستیبا يحوزه اقتصاد يوکارهاساز

 ینتوان ایتر میتموارد کم اهم . دریندنما یريگیمو درخصوص آن تصم یی نمودهرا به دنبال دارد، شناسا
ممکن است  یزن یموارد خاص . دریابد کاهش کشور یوابستگ یزانها را متنوع و متکثر نمود تا محوزه

خصوص قابل طرح هستند عبارتند از:  ینا که در ییهایاستاز س برخی .یردکامل مدنظر قرار گ يسازیگزینجا
 يگسترش شرکا یزو ... و ن یتیترانز درآمدهاي و یاتنفت مانند: مال يبه جا يجار يدرآمدها یگزینیجا

  ) 1394 (رحمانی و همکاران، ترکوچک یکشر ینعمده به چند یکشر یکاز  يتجار
  

 یاقتصاد مقاومت يرو یشپ يموانع و چالش ها یبرخ
 یو خارج یداخل يگذاریهجذب سرما يبرا یمنف يفضا یجادمتعدد بر اوجود عوامل 

 یمل یدتول يرویشوجود موانع متعدد پ

 یدن با تولآو عدم تناسب  ینگینقد یشافزا
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 حاصل از فروش نفت خام يمدهاآبودجه ساالنه کشور با در یدشد یوابستگ

 یو بانک ینظام پول ییناکارا

 )1391 (حسنی، مدآناکار یاتیوجود نظام مال

 يالگوها یطراح یازمندکه ن یمهست یطیکه هم اکنون در شرا یابیمیکشور در م یفعل یتبه وضع ینگاه با
باشد؛ لذا الزم است تا با ورود به حوزه یم ياقتصاد يهاینهدر زم منعطف و یاپو يو ساختارها یدجد

 یشترینو ب یطشرا ینترپرداخت که در سخت مختلف در سطوح ییهایزممکان یجادبه ا ی،مقاومت یاستگذاريس
حساب  ینگردد. با ا استفاده نحو ینبه بهتر یکنون یاترا به کشور برساند و از تجرب یبآس ینفشارها، کمتر

 هدف با یمال يهایاستس یرد،مجدد قرار گ یو طراح یمورد بررس یدکه در حال حاضر با ییهااز حوزه یکی
 رود.یبه شمار م یزن یاقتصاد مقاومت یجادباشد که از الزامات ایم ینفت يهاکشور به درآمد یکاهش وابستگ

  )1394(میرکازهی، 
 ینفت يبا هدف خارج کردن درآمدها یاپو يالگوها یشود تا با طراحیباعث م یرخط ین موضوعبه ا یدگیرس

حوزه  ینارزش افزوده در ا یجادو ا ینفت يمنابع گرانبها فرآوري و یرهدولت، عالوه بر ذخ ياز دامنه درآمدها
-ینهبه یقنظر قرار گرفته و به طرمورد باشدیم یاتکه در راس آنها مال يمنابع درآمد یرسا ی،فروشخام يبه جا

-یدر م نیز بدون نفت دارند يکه اقتصاد ییکشورها یرسا یاتآن استفاده شود. با نگاه به تجرب یتاز ظرف يا
از  یاتیمال يمثال در آلمان، درآمدها يرود. برایشمار مآنها به يمنابع درآمد ینتراز مهم یاتکه مال یابیم
بر ارزش  یاتبر درآمد حدود چهل درصد و مال یاترود. مالیدولت به شمار م درآمدي منابع ینتریاصل

 )1393 (غیبی، کندیم تامین کشور را یندرصد از بودجه ا یحدود س یزافزوده ن

شود که بتوان یباعث م ینحوزه همچن ینمناسب در ا گذاريیاستو س یاتیمال يهایزممکانبه ساختارها و  توجه
محسوب  يبه عنوان منبع درآمد ینکهعالوه بر ا یاتاستفاده کرد. مال یبه خوب یزن مالی ابزار ینا یايمزا یراز سا

-یمتنظ ابزارهاي .یردتوسط دولت مورد استفاده قرار گ ي بازار،گریمابزار تنظ یکتواند به صورت یشود، میم

 ینارتباط نادرست ب یجاددر بازار و ا يرا دارند که از سوداگر یتخاص یناست، ا یاتکه از جمله آنها مال يگر
کرده و در کل، اقتصاد  یلرا کاهش دهند، رکود و تورم را تعد یکنند، اختالف طبقات یه جلوگیريکار و سرما
واقع شود که از سه اصل  یرگذارتواند تاثیم یدر صورت یمال ین ابزاروجود، ا ینکنند. با ا یتداکشور را ه

به اهداف  تواندینه تنها نم صورتیر اینکند چرا که در غ یتبودن و عادالنه بودن تبع ياقتصاد ي،کارآمد
  ).1394(جعفري،  بر اقتصاد کشور بگذارد یزمعکوس ن یراتتأث تواندیخود برسد، بلکه م
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آن، از جمله  يهاجنبه یرمدنظر قرار گرفته است و سا يکشور ما، تنها هدف درآمد یاتیدر نظام مال متاسفانه
 اقدامات محقق نشده است. یبه خوب یزن يهدف درآمد ینکه البته هم نبوده اقتصاد، مورد توجه یتهدا

 ینچندان موثر نبوده است. از جمله ا یزاقتصاد صورت گرفته ن یتهدا يکشور برا یاتیکه در نظام مال يمعدود
اشاره کرد که در عمل نتوانسته است تحول  یاتاز پرداخت مال يبخش کشاورز معافیت به توانیاقدامات م

کشور در موارد مختلف با  یاتیمال یستمدر س ییهایتمعافین . انواع چنیدنما یجادبخش ا یندر ا یقابل قبول
دولت شده و  يدرآمدها کاهش استفاده نادرست، فقط باعث یلشود اما متاسفانه به دلیم یافتوفور  به ینکها

است تا جهت  یازن بنابراین .یابدبخش موردنظرش دست  یتنتوانسته است که به اهداف خود در بهبود وضع
یرگذاري تاث ییتوانا یاتمال مختلف که يهابخش یکشور، با بررس يبرا یاتیابزار مهم و ح یناز ا ینهاستفاده به

ابزار در  ینا یبازده یشحوزه انجام داد تا عالوه بر افزا ینمناسب را در ا گذاريیاستآن را دارد، س روي
تواند در بهبود یم یارکه بس یزاقتصاد کشور ن یدهو جهت يگریمتنظ نفت، به یجذب درآمد و کاهش وابستگ

  ).1391نژاد، (گرایی گیرد صورت یاتواقع شود توسط مال یدمف یفعل یتو وضع یطشرا
  

 یو تحقق اقتصاد مقاومت یاتمال
دولت خود  هاي ینههز ینتأم يبرا یمختلف يها از راه يها و کارشناسان اقتصاد دولت ی،اداره جامعه اسالم براي

السالم) از یه(عل یحضرت عل ییدر زمان حکومت طال است. یاتها اخذ مال راه یناز ا یکیو  کنند یاستفاده م
-یهعل یاز دوران حکومت، امام عل وزر یک. «شد یهمانند خمس و زکات جامعه اداره م یعموم یاتراه مال

السالم) یه(عل یعل یرالمؤمنینحضرت ام یست،و مخارج برابر ن ها ینهالسالم متوجه شدند که درآمدها با هز
 یبودجه برطرف گردد. به امام عل يکنند تا کسر یینتع یاتمال يدارقمردم م يسوار يها دستور دادند، بر اسب

-یه(عل ینکرد. حضرت عل يکار ینوآله وسلم) چن یهاهللا عل یخدا (صل رسولالسالم) اعتراض کردند، یه(عل

دارم و چون  یتوال یننداشت و امروز که ضرورت دارد، من بر مؤمن یالسالم) پاسخ داد؛ در آن زمان ضرورت
 یینتع یاتمال يشما مقدار يها بر اسب یتبا استفاده از حقّ وال توانم یبه وجود آمد، م یوضع استثنائامسال 

محسوب  یاتاز ضرور یکی یاداره جامعه اسالم ینتأم يبرا یاتاخذ مال یجهدر نت )1364 (منتظري،.» یمنما
برخوردار بود و امروزه با توجه به  یخاص یتالسالم) از اهمیه(عل یو در دوران حکومت حضرت عل شود یم

موضوع از  ینا تیتحقق اقتصاد مقاوم يبرا یران،ا یاسالم يبا نظام مقدس جمهور یاستکبار جهان یدشمن
  ).1394ت (صولتی، برخوردار اس اي یژهو یتاهم
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 یدر تحقق اقتصاد مقاومت یاتنقش مال
و  یاتمال یافتمخارج دولت بر در یهتک یاقتصاد مقاومت یابالغ يهایاستس ياجرا يمحورها یناز مهمتر یکی

 ینتام يبرا یمنبع مال ینو مهمتر ینترها به عنوان معمولیاتباشد. مالیم ینفت يبه درآمدها یکاهش وابستگ
تواند به یروند. دولت میدولت به شمار م یمال يهایاستس يابزارها یناز موثرتر یکیو  یعموم يدرآمدها

ها و یتاز فعال یاريمردم قرار دهد و به بس یاررا در اخت یو رفاه یاز خدمات اجتماع یاريبسواسطه آن 
تواند همه یم یاپو یاتیمال نظام ).1391 (لواسانی، الزم را ببخشد يسمت و سو یو اجتماع ياقتصاد یاناتجر

 یازمندتعهدات خود ن يو اجرا یفانجام وظا يها برادولت یراکند، ز ینرا تام یاقتصاد مقاومت یک یازهاين
کاهش  ینفت يکشور را به درآمدها يدرآمدها يتواند اتکایراهبرد م یکبه عنوان  یاتهستند و مال یمنابع مال
 یمال یازينیآنها است که موجب ب یپرداخت يهایاتخود افراد جامعه و مال یلهآن به وس یمال ینتام یرادهد، ز

 یتحاکم یاتی،ها با استفاده از نظام مالدولت آن را به دنبال دارد. يهایهشده و استحکام پا یگردولت به منابع د
 دهند.یجهت م یمل يهابه هدف یدنرس يکنند و به اقتصاد کشور برایخود را در کشور اعمال م

است.  ییخوداتکا يداخل و تالش برا یدتول يهایتمز يرو یدها و تاکیکاهش وابستگ یاقتصاد مقاومت
 یناز مهمتر یاتیمال ياز فرارها یريو جلوگ یاتدولت، پرداخت به موقع مال ياقتصاد هاي یتکوچک شدن فعال

 یاتی. سازمان امور مالاست یاقتصاد مقاومت هاي یاستشدن س ییو اجرا یاتیمال يتحقق درآمدها يراهکارها
 یشدر دست اجرا دارد که افزا یاتینظام مال یريپذو انعطاف يکارآمد يارتقا يرا برا یمهم يهاکشور، برنامه
و منابع  یانمود ییشناسا یات،از فرار مال یريجلوگ را به دنبال خواهد داشت. یعموم يهاینههز ینقابل توجه تام

به شمار  یاتینظام مال يهااهداف و سرفصل یناز مهمتر یننو يهاها و برنامهو استفاده از طرح یدجد یاتیمال
 )1391 حسنی و همکاران،( رودیم

ها، طرح جامع یاتکشور از جمله اصالح قانون مال یاتیسازمان امور مال يهااز پروژه يارو بخش عمدهینا از
اند کشور شده یاتیدر نظام مال یادینبن یساز تحولینهبر ارزش افزوده زم یاتکشور و قانون مال یاتیاطالعات مال

همه جانبه  يو به تبع آن اعتال یتر اقتصاد مقاومتیشهرچه ب ییدست به شکوفا یناز ا ییهاکه با تداوم حرکت
تواند به عنوان یم یات. به هر حال مالیدها خواهد انجامینهدر همه زم یرانا یاسالم ينظام مقدس جمهور

  کند. یفاا یاقتصاد مقاومت ییدر شکوفا ییدولت، نقش بسزا يمنبع درآمد ینتریديکل
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  در اقتصاد کالن کشور یاتنقش مال
 یتاقتصاد در کل یک گیري یماقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصم علماز  يا هخاقتصاد کالن شا

شاخص  یکاري،نرخ ب ی،ناخالص داخل یدتول یرنظ یکل يهاشاخص یاقتصاد کالن با بررس پردازد، یآن م
 یانرابطه م ییهابا ارائه مدل کالنراستا محققان اقتصاد  یندر فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در ا یسع یمتق

 یهو مال الملل ینتجارت ب گذاري، یهانداز، سرما تورم، پس یکاري،مصرف، ب ید،تول ی،همچون درآمد مل یعوامل
 دهند. یحدر اقتصاد را توض الملل ینب

و  یهکالن در واقع مطالعه و تجز. اقتصاد دهند یم یلخرد و کالن دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشک اقتصاد
دهنده آن،  یلجامعه و عوامل تشک یدمانند سطح کل تول یرهایی(متغ ياقتصاد یکل یرهايو متغ ها یدهپد یلتحل

کارگران شاغل در  یتمام برايو متوسط دستمزدها  يسطح اشتغال، رشد اقتصاد ها، یمتق یسطح عموم
 ها یاستس یحو تصح ینده،مناسب در آ هاي یاستو اتخاذ س ینیبیشآنها به منظور پ ینروابط ب یاقتصاد)، بررس

افراد  ییاز دارا یقسمت یافتدر یاتآمده است: مال یاتمال یفتعر گذشته است. در ياقتصاد یماتو تصم
عمل در  ینانجام ا ياز نظر اقتصاد یگرد یبه افراد ناتوان، به عبارت اییدار ینا یعو توز يتوانمند از نظر اقتصاد

است که شکاف  یمعن ینتر درآمدها به اعادالنه یعشود پس توزیتر درآمد مطرح معادالنه یعبحث توز
 جامعه کمتر باشد. يدرآمد يهاگروه ینب يدرآمد

به  یاتباشد. مالیدر اقتصاد کالن کشور م ينقش موثر يدارا یاتیو نظام مال یاتمال یدراستا، بدون ترد این در
تواند در یم ياقتصاد يهابنگاه يهایتبر فعال یرتأث یقدولت از طر یرمستقیمغ یتهدا ياز ابزارها یکیعنوان 

در بودجه  یرکن اصل یاتکند. مال یفاا يدیو اقتصاد کالن کشور نقش کل یتوسعه صنعت يهاگذاريیاستس
از  یمنابع، حصول اشتغال کامل، درجه معقول یصدر تخص یلهوس ینهر کشور است که به عنوان مهمتر یعموم

ها طبقات و گروه یاندرآمدها م یحو صح ییعقال یعو باالخره توز یالمللینب يهاتوازن حساب ها،یمتثبات ق
 ینهنوع هز یکگفته شده است  یاتمال یفشود. در تعریبهره گرفته م ،جامعه يمختلف اقتصاد يهاو بخش
را پرداخت  کشور موظفند آن یکاز امکانات و منابع  يوربهره يلت در راستام یکاست که آحاد  یاجتماع

جامعه به  ياز درآمدها یامکانات و منابع فراهم شود و در واقع انتقال بخش ینا یگزینیجا ییتا توانا یندنما
 یابیابزار و امکانات دست یراز گردد یدولت م یباست که نص ياقتصاد هاي یتاز سود فعال یبخش یاو  ولتد

 است. به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته
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تحقق  ي،شود و موجب رونق اقتصادیعوامل رشد و توسعه جامعه محسوب م یناز مهمتر یاتمال پرداخت
از اعتبارات  ياشود. در حال حاضر بخش عمدهیکشور م یخدمات و عمران و آبادان یشافزا ی،عدالت اجتماع

روزافزون نظام  يرو ارتقاینشود. از ایم کشور یربناییو امور ز یصرف عمران، آبادان یاتی،مال يمدهاو درآ
اساس،  ینکشور دارد. بر ا يدر توسعه اقتصاد یريو همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذ یاتیمال

که در  ینفت يدرآمدها يجا به یاتیمال يکردن درآمدها یگزینو جا یاتوصول کامل مال يبرا یزيربرنامه
کشور  یو اجتماع يتوسعه اقتصاد يبرا یزيربرنامه ين محورهایتریباشد، از اساسیم یدارموارد ناپا یشترب

 است.

 یاتیاهداف دولت، نظام مال یشبرددر توسعه و پ یاتیمال ياساس و با توجه به نقش مهم درآمدها ینهم بر
راستا کوشش  ینمناسب برطرف سازد. در ا یررو را با اتخاذ تدابیشت پاست موانع و مشکال یدههمواره کوش

معتقدند وجود نگاه  ياقتصاد شناسانداشته باشد. کار یکارآمد شده و بازده مناسب یاتیمال یندهايشده است فرا
اصناف درخصوص انجام  يهمکار يو امکانات مناسب برا ینهزم یجادا یاتی،مال یانبه مود یکسانو  یکپارچه

 )1392 (عسکري، به آن توجه دارد یاتیاست که نظام مال يموارد ینتر آنها از مهم یو صنف یقانون یفتکال

آن در سطح کالن  یگاهاقتصاد کشور است و نقش و جا يبرا يگاه قدرتمندیهبر ارزش افزوده تک مالیات
 یافتدر یدجد يهااز روش یکیش افزوده به عنوان بر ارز یاتاست. مال یاتیو ح یرگذارتاث یاربس ياقتصاد

کنندگان کاالها و عرضه یهکل کهاست  یاتیکند و مالیم یفادر اقتصاد کالن کشورها ا يایژهو یگاهجا یاتمال
از  يبه صورت درصد خدمت عرضه شده، یاکاال  يعالوه بر بها یدبا یاتینظام مال یانخدمات به عنوان مود

به سازمان امور  )ی(فصل يااخذ و به صورت دوره یداراندر زمان فروش از خر خدمات، یافروش کاال  يبها
 یاصل ياز محورها یکی یاتی،مال ياقتصاد کشور به درآمدها ياتکا یزانم افزایش. یندنما یزکشور وار یاتیمال

 يمناسب برا يانتخاب راهکارها يبرا یاديز يهااست که تالش یراخ يهامردان در سالدولت یاستو مهم س
  )1393 (فشاري و همکاران، به کار گرفته شده است یاتیدستگاه مال يهدف از سو ینتحقق ا

  
 یريگیجهنت

فشار بر اقتصاد استفاده کند مانند فروش  ين براآتواند دشمن از یکه م ییهااست که اهرم ینا یمقاومت اقتصاد
 یکاهش وابستگ به نفت، یکاهش وابستگ یعنین آکند شده و در جهت عکس  باید کاهش واردات یانفت و 

 يهادر نظام هایات. مالیمگام بردار یدتول ییخودکفا جهت و واسطه و حرکت در یهبه واردات نهاده و مواد اول
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در  بلکه شوند،یم محسوب مصارف بودجه دولت کنندهینتنها ابزار تأم نه یافته، توسعه يکشورها ياقتصاد
 . کنندیم یفاا ينقش بارز یزشده ن یینتع ياقتصاد يو راهبردها هایاستس ياجرا

-یبرم یاسیو س یفرهنگ ي،آن به مجموعه عوامل اقتصاد یشهکه ر يمشکالت ساختار یلبه دل یراناقتصاد ا در
ساالنه چندان مورد توجه قرار  يهادر بودجه یژهو به يدر نظام اقتصاد های مالیاتو اثربخش یتاهم گردد،

و کارشناسانه  يخام، تفکر جد از فروش نفت ي حاصلمصارف بودجه از محل درآمدها ینو تأم نگرفته است
با  )و در عمل( همواره مطالعه در صورت طرح و یانموده و  یفرا ضع یاتیاصالحات در نظام مال یجادا يبرا

هاي یاستتوسعه کشور، س يهامفاد برنامه یتوجه به برخ يمواجه کرده است. البته در راستا یاساس يهاچالش
-نرخ یبرخ سازيیمورد توجه قرار گرفته است و منطق يحدود تا یاتیاصالحات در نظام مال یجادبه ا معطوف

 هايیاتقانون مال یهحبه موجب اصال آمیزیضو تبع یرکارآمدغ یاتیمال هايی معافیتو لغو برخ یاتیمال يها
دولت  يدر مساعدت به تحقق نقش محور یاتینظام مال یژهو یگاهجا علیرغم بوده است. یزآمیتموفق یم،مستق

 یردر مس یرانا یاتیدهد که نظام مالیم نشان مطالعه ینجانبه کشور مباحث مطرح شده در ادر توسعه همه
از  يجار عملیات ها ویتحجم فعال یگستردگ روبروست. یاريبس يهايو توسعه با تنگناها و دشوار یشرفتپ

 یگرد ياز سو یاتیکشور بر نظام مال یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع ،يمتقابل ساختار ادار یراتسو و تاثیک
در برنامه  یلو موجبات تسه یندتوسعه به طور هماهنگ عمل نما یندآکه تمام عوامل موثر بر فر کندیم یجابا

و  یاتیمال نظام ی،هماهنگ ینفقدان ا یطاست در شرا یهیبد ورند.آ فراهم را یاتیاصالحات و تحول نظام مال
خود  یدرون يهايها و توانمندظرفیت ها و بکار گرفتن تمامتمام تالش یرغمن علآ یمتول ییدستگاه اجرا

  شده بردارد. یینداف تعاصالحات و تحقق اه یردر مس يبلند يهانخواهد توانست گام
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