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 صویب قوانین در اقتصاد مقاومتینقش ت

 ، شیما حسین زاده   سید علی نوری

seyedalinoori@yahoo.com 
 چکیده:

 ـردم می جوشدمو شـور اقتصاد مقاومتی یک الگوی عملی متناسب با نیازهای کشـور است. یک اقتصـاد درون زاست، بدین معنـا که از دل ظرفیت های ک

قررات موین و تصویب ه و تدکه رشد آن مستلزم امکانات کشور است. برای سرعت بخشیدن به اینجاد و بروز رسانی زیر ساخت های این اقتصاد نیاز به ارای

 خاصی احساس میشود .

 موتور محرک ه عنوانت عام و در صنعت نفت وگاز بتصویب مقررات و قوانین در این راستا خصوصا کمک به شرکت های پیمانکاری عمومی در صنعت بصور

 اقتصادی کشور بطور خاص  در فضای پسا تحریم میتواند بنیه مالی و فنی این شرکت ها را تقویت بخشد .

 اقتصاد، مقاومتی، مردم بنیاد، دانش بنیان، عدالت محور، اقتصاد سرمایه داری، تولید ناخالص ملی کلمات کلیدی:

 :مقاومتی مفهوم اقتصاد. 1

 بر نمی قتصاد را درقط حوزه افوم بر خالف تصور ـاین مفه .ار در سخنان مقام معظم رهبری بیان شدـواژه ای است  است که اولین بـد کلی اد مقاومتیـاقتص

رای یان بزرگان بتون و بمدی در تعاریف زیا. گردد فرهنگ و یک شیوه برای رشد و نمو یک تمدن تلقی می کشامل ی گیرد و بیان و تبیین کامل آن مشخصاً

  :نماییم به برخی اشاره ای گذرا می این کلمه عنوان شده است که اجماالً

نین انی تبدیل چرایط آرمتالش برای کنترل و بی اثر کردن و در ش شرایط کنونی تحریم و متعاقباً  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در

 .فشارهایی به فرصت

 .کید روی مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی استأکاهش وابستگی ها و ت ،مقاومتی اقتصاد
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حرکت  وشش در مسیرکشرفت و اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پی

 .شودو پیشرفت تعریف می

 .لبه کردغهای اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربهدر واقع هدف 

های اخیر و نیز دهه توسعه و پیشرفت است. اقتصاد مقاومتی، مفهومی های سالگیریاقتصاد مقاومتی از تعابیر مطرح در حوزه تولید ادبیات مربوط به جهت

 .شوداست در مقابل اقتصاد وابسته که در جهان امروز نیز از آن به اقتصاد تولیدی و غیرمصرفی نیز نام برده می

تی به مثابه حکومتی مرتبط به آسمان و جدای از مبانی اومانیسهای جهانی از قوی شدن جمهوری اسالمی ایران بهاین نکته غیرقابل انکار است که قدرت

 .شدت واهمه دارند

که اقتصاد بومی و فطری، تر بروز و ظهور پیدا کرده است، ضرورت اینهای نظام امپریالیستی و اصالت سرمایه برای جهانیان، بیشدر شرایطی که ضعف

 .تری یافته استبرگرفته از مضامین آسمانی و دینی باشد، اهمیت بیش

 :تعامل حقوق و اقتصاد مقاومتی.2

ذشته از چرا که گ .تومتی اسار اقتصادی دیگر مرتبط و نیازمند یک نگاه حقوقی و در واقع نیازمند حقوق خاص اقتصاد مقااقتصاد مقاومتی مانند هر ساخت

 سازی و تغییر فرهنگکه حقوق، ابزاری برای جریان یافتن اقتصاد است، خود حقوق حاکم نیز دارای روح کلی است که خود به خود در امر فرهنگاین

 .کندیدا میعمومی نیز بروز پ

 

 

 

 

 :محورهای حقوقی اقتصاد مقاومتی.1.2
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 که قطعاً طرح می شود،تصادی ماقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اق

 کید رویأو ت ابستگی هاالزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش واعمال مدیریت های عقالیی ومدبرانه، پیش شرط و  مشارکت همگانی و باور و

 :برخی محورهای اساسی و مهم تعامل حقوق و اقتصاد مقاومتی عبارتند از. مزیت های تولید داخل و تالش برای خود اتکایی است

 تدوین تصویب و اجرای  قوانین در راستای حمایت ازتولید ملی. 

 قانون اساسی ۴۴اصل  اجرای کامل سیاست های. 

 ایجاد ساز و کارهای حقوقی و قانونی شفافیت اقتصادی.  

 اصالح نظام مقررات و قوانین ساختار پولی و بانکی.  

 اصالح قوانین معارض با اصول اقتصاد مقاومتی.  

  :پیمانکاری عمومی و توسعه صنعت نفت.3

لی رکت های داخشور فعال کید بر توان داخلی و بومی حضأو توسعه اقتصاد مقاومتی بدون تاز نظر اقتصاد مقاومتی، این امر پذیرفته شده است که رشد 

یایی باشد. از دیدگاه صاحبنظران، نقش شرکت های داخلی، به منزله موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی جوامع بوده و یکی از ارکان پوپذیر نمیامکان

ذاری ملی طی باشد. در کشور ما یکی از  مهمترین صنایع برای حضور و سرمایه گهای مختلف صنعت میاقتصاد مقاومتی و صنعت و بهینه شدن در بخش

 .های گذشته حوزه صنعت نفت بوده استسال

نکته این افزایش نقش شرکت های پیمانکاری عمومی و تخصصی در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز اجتناب ناپذیر است. باید به 

 ای وابسته به درآمدهای نفتی است.گذاری در کشور به شکل قابل مالحظهتوجه داشت که رشد اقتصادی و سرمایه
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نعت نفت در مد های صتوان از درآ باشد لیکن می هر چند که وابستگی و داشتن اقتصاد تک محصولی به شدت با مبانی اقتصاد تک محصولی در تعارض می

 .ده نمودوزه ها استفاسایر ح تسریع در ایجاد زیرساخت های اقتصاد مقاومتی و یا در مراحل بحرانی برای جبران خالء های ناشی ازدوران پسا تحریم برای 

ها با عالوه این شرکتباشند. بهدهی به تحوالت این صنعت میهای پیمانکاری عمومی نفتی بدون شک یکی از بازیگران اصلی در شکلدر این میان شرکت

گیری و ه شکلد سالی است کهای نفتی ایفا کنند. در کشور ما نیز چنمین منابع مالی پروژهأثری را تؤتوانند نقش ممی ،اندت فزاینده مالی که پیدا کردهقدر

الی ـابع مـمین منأد در تـاننها بتوتوان امیدوار بود که این شرکتکاران عمومی در حوزه نفت روند رو به رشدی داشته است و به این ترتیب میتوسعه پیمان

  .ای مرتفع نمایندها را تا اندازههای کشورمان نیز نقش داشته باشند و به این ترتیب یکی از مشکالت مهم در توسعه این دست پروژهرای پروژهـب

تصاد و تقویت اق فایی آنهامهمی در رشد و شکوتواند نقش  حل مشکالت و معضالت قانونی و ایجاد بستری شفاف و قانونمند برای این گروه از شرکت ها می

  .مقاومتی گردد

مانکاران داخلی یی و مالی پیها و ضرورت تأمین سرمایه که در اولویت قرار گرفته است، افزایش توان طراحی، مدیریتی، اجرابا توجه به ابعاد و پیچیدگی پروژه

کت های بین ا و شرکیل و تقویت پیمانکاران عمومی و تسهیل رقابت بین این شرکت هبسیار حائز اهمیت است که تاکنون اقدامات اساسی در جهت تش

 .ه استهای پیش رو مورد توجه جدی قرار نگرفتبرای استفاده از فرصت المللی هم طراز

ن ان عمومی موجود نیز به دلیل ناهمگپیمانکار ست و عمالًر داخل کشور بسیار محدود اد های توانمند پیمانکار عمومیمتأسفانه در حال حاضر تعداد شرکت

ندارند و به همین دلیل  المللیهای بینهای مختلف، شرایط و الزامات مورد نیاز مطابق با استانداردهای جهانی را برای رقابت با شرکتها در بخشبودن آن

 .ها داشته باشندتوانند حضور فعال و قدرتمندی در طرحنمی

ها در ز شرکتلقوه هر یک اای و مشاوران نفت و گاز با بکارگیری توانمندهای باان اجرایی، پیمانکاران ساخت، پیمانکاران توسعهتشکیل هلدینگی از پیمانکار

 .های بزرگ خواهد شدها در پروژههای پیمانکاری عمومی منجر به توسعه و پیشرفت قابلیت فنی و مهندسی اجرایی آنقالب شرکت
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ای نفت و گاز اشاره های بزرگ توسعهسازی، هماهنگی و تکمیل پروژهها در آمادههای آنتوان به اقدامات و مسوولیتهایی میتاز مزایای تشکیل چنین شرک

 .کرد

رگ های بزها در قیاس با شرکتها به صورت بالفعل در آمده و توانایی شرکتهای فنی، تجهیزاتی، نیروی کار و خدمات داخلی آنبا این اقدام توانمندی

 .توانند کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کشور، اشتغال و ارتقای فناوری کنندتقویت خواهد شد و در نتیجه می المللیبین

و محدوده  ر در مشخصاتای تغییشکاف بین پیمانکاران عمومی در داخل و شرکتهای پیشرو در توسعه، نداشتن اختیار و انعطاف و انگیزه کافی در پیمانکار بر

دهای کارآمد و نین استاندارو قوا ژه، یکپارچه نبودن فعالیتهای تحقیق و توسعه با نیازهای فناورانه شرکتهای تولیدی و عملیاتی صنعت نفت، نبود مقرراتپرو

 ن زمینه است.یدر ا ضعف در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توجه ناکافی به اثربخشی مقوله آموزش و انتقال تکنولوژی از دیگر چالشهای موجود

الی و مهای حقوقی، قراردادی، فنی، اقتصادی، هائی نظیر وضع، تدوین و نظارت بر اجرای قوانین، حوزهدر فضای کنونی الزم است مشکالت و معضالت حوزه

 -نیها مانند نظام فبر اجرای طرحت حاکم درستی تبیین و برطرف شوند. ارتقای مقررا به ،های مرتبط دیگربانکی، توسعه منابع انسانی و بسیاری حوزه

های از ضرورت ،های تشخیص صالحیت و ارجاع کار، تعهدات قراردادی و چگونگی نظارت بر انجام این تعهداترویه نظام برگزاری مناقصات، اجرایی کشور،

 رشد و توسعه نظام پیمانکاری بوده و الزم است مورد بازنگری و اصالح و تکمیل قرار گیرند. 

ظام، ده در این نهای گسترام پیمانکاری کشور بدون حمایت نظام بانکی به منظور تأمین تسهیالت مالی و اعتباری و صنعت بیمه به منظور پوشش ریسکنظ

یاز نظام نات مورد عتباراای کشور و موارد مرتبط با تسهیالت و تأمین و توسعه نخواهد داشت. الزم است قوانین و مقررات نظام بانکی و بیمه ءتوان ارتقا

های توسعه کشور ایجاد گردد. تأمین و پرداخت ای اصالح و تکمیل شوند که حداکثر تسهیالت الزم برای نظام پیمانکاری در اجرای طرحگونهپیمانکاری به

های توسعه روی انجام طرحیکی از موانع پیش توجهی به این تعهدات،های توسعه کشور از وظایف و تعهدات دولت است. بیها و پروژههنگام اعتبارات طرحبه

 و یکی از مشکالت اساسی نظام پیمانکاری کشور است. 
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ندوق صولتی مانند ت خاص دمد های مازاد نفتی در دوره های خاص و ایجاد قوانین برای استفاده این قبیل پیمانکاران در استفاده از تسهیالآتخصیص در

با تکیه بر توان  آمد داخلی و ای کارواند بنیه و بدنه این شرکت ها را در دوران پسا تحریم تقویت نموده و بتوان از شرکت هذخیره ارزی و یا موارد مشابه میت

  .بومی و ملی در اقتصاد مقاومتی بهره برد

های مجموعه فضای قانونی حاکم از ات و چالشالزام های مالیاتی و نهایتاًای، چالشهای بیمهار، چالشهای انتخاب پیمانکدر ضمن این محورها، ابتدا چالش

جه، قانون های مرتبط با قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، قانون تجارت، قانون برنامه و بودترین مشکالت قانونی و نارسائیجمله مهم

ین دست و گیرد و قوان ورد بحث و بررسی قرارنایع و... در حد امکان مگمرکی و صادراتی، قانون بازسازی و نوسازی ص قانون مقررات محاسبات عمومی کشور،

 .مودنت تجدید نظر ن مقررابایست در بسیاری از ای پا گیر و تشریفات زاید که شاید در فضای عادی قابل قبول باشد لیکن در وضعیت اقتصاد مقاومتی می

های مالی، فنی، کارآفرینی و هایی محدود بوده و شایستگیکیل چنین سازمانت از تشهای اخیر با توجه به شرایط تحریم، سازماندهی و حمایدر سال

های ها و برنامها  تحریمرایط پسشدر دنیا مورد توجه قرار نگرفته است، در حال حاضر با توجه به فرصت ایجاد شده ناشی از  ارتباطی پیمانکاران نفتی ایران

تواند در ها میکه سازماندهی این شرکت چرا .باشد صلی قراردادهای جدید نفتیاز اهداف ا های پیمانکاری عمومیرسد مشارکت شرکتای، به نظر میتوسعه

 .ن در پیشرفت صنعت فنی و مهندسی مؤثر واقع شودآگذار و ملموس کردن آثار جهت تحقق اهداف قانون

ی، بخش غیردولت ستیابی به اهداف دولت در واگذاری نقش بیشتر بهدمقاومتی،  های پیمانکاری عمومی در چهار چوب اقتصاداز مزایای دیگر تقویت شرکت

 .گذاری در داخل و خارج از کشور استهای دولتی و افزایش سطح سرمایهکاهش اتکا به بودجه

ریزی و یا وزارت نفت به شدت برنامهمومی در سازمان مدیریت و های پیمانکاری عاکنون ضرورت تدوین سازوکار قانونی ارزیابی و تعیین صالحیت شرکتهم

 .شوداحساس می

تواند در دوران پسا تحریم به توسعه شرکت های پیمانکاری عمومی کمک نماید بطور خالصه  از دیگر اقدامات حقوقی برای بسط اقتصاد مقاومتی که می

 :عبارت است از
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یسک های من پوشش ر، اعتباری، بانکی، بیمه ای که بدینوسیله پیمانکار ضطریق تصویب مقررات در خصوص اعطای تسهیالت مالی  تقویت و حمایت از

 ملزم کردن بانکها و شرکتهای سرمایه گذار به تامین منابع مالی طرحها.، گسترده، می تواند فرصت توسعه پیدا کند

ر دی پیمانکار ی را براسفته و غیره که هزینه کمترکاهش درصد ضمانتنامه های بانکی و تبدیل کل یا بخشی مهم از آن به اسناد تعهد آور دیگر مثل 

 برداشته باشد.

داخلی  قراردادهای ه تمامیگشایش اعتبار ریالی برای حل بخشی از مشکالت مربوطه به نحوه تامین منابع مالی و بعبارتی تعمیم گشایش اعتبار اسنادی ب

رف ماً و بدون صر مستقیامکان را فراهم می کند که وضعیت های تصویب شده پیمانکانظیر آنچه در قراردادهای خارجی صورت می گیرد ، موضوع فوق این 

 زمان طوالنی توسط بانک پرداخت شود. تا بیش از پیش مشکالت مالی مقطعی کارفرما به پیمانکار تحمیل نگردد.

 نتیجه گیری: .4

ی و خت های حقوقست زیرسابای کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی وجود دارد میاراده ای برای ایجاد بسط و توسعه و ایجاد زیر ساخت برای  چنانچه واقعاً 

 .ر دادباشد را مورد توجه قرا ن را در همه زمینه ها بررسی و هر مقدار از آن که نیازمند تصویب مقررات خاص حمایتی میآقانونی 

اه را رهای قانونی با ابزار ی و غیر رقابتی کردن بروز کند لیکن میتوانصورت حمایت های گلخانه اه بایست ب رشد و توسعه و حمایت از صنایع داخلی نمی

  .برای توسعه استفاده از صنایع داخلی و بومی و تاکید بر تولیدات داخلی هموار نمود
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