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 ثبات اقتصاد کالن در رویکرد اقتصاد مقاومتي

 

 زاده صدیقه قلي، محمد اخباری

 

 چکيده
هوای اصولي    منفوي یکوي از اويویوت   مثبوت و  هوای   ساختن اقتصاد از آثار سوء شوو  دستيابي به ثبات اقتصادی پایدار و مقاوم 

شوود کوه بور     ثباتي اقتصاد کالن موجب نااطمينواني فاوا ن اقتصوادی از تحوو ت آینوده موي       بي. استاقتصادی سياستگذاران 

ریق کاهش قابو  توجوه نااطمينواني و    رو ثبات اقتصاد کالن از ط از این. منفي خواهد گذاشتثير أتگذاری و رشد اقتصادی  سرمایه

ايمللي بر اقتصاد ایوران و آثوار    های بين با توجه به اعمال تحریم .نماید ریزی بلندمدت، کمک بسياری به رشد اقتصاد مي پيشبرد برنامه

بلندمودت از اهميوت بسوياری    مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مسوير رشود    راهکارهایي در جهت اتخاذثباتي اقتصاد کالن، منفي بي

کوه   های اقتصادی اسوت ریزی ها و برنامه کارگيری رویکرد اقتصاد مقاومتي در طراحي سياست هیکي از راهکارهای اساسي، ب. برخوردار است

ي و هوای اقتصواد مقواومت    که اجورای سياسوت   دهد مي های این پژوهش نشان یافته .دشو ميارائه ترکيبي  مفهوم سيستممقايه  این در

ها و افزایش کارایي اقتصادی  ها و دستگاه بخش تمامریزی در یک مسير بلندمدت، هماهنگي  دستيابي به نتایج آن، مستلزم برنامه

ن عامالتوان از طریق نهادهای فاال و هنجارهای  ييکن، اقتصاد ایران با مشکالت ساختاری و زیربنایي نيز مواجه است که مي. است

های مويد  در حوزه رفتارهایي همچون حس اعتماد، حس تالق به اجتماع و ارزشمند بودن فرهنگ کار و تالشها و  اقتصادی، ارزش

 .را تقویت نمود و به نتایج قاب  توجهي دست یافت

 .ایران ثبات اقتصاد کالن، اقتصاد مقاومتي، سيستم ترکيبي، اقتصاد :کليوودیواژگان 

 JEL  .P48, E58,B52 :بندی طبقه

______________________________________________________ 
 مرکزي بانک اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره معاون                                                    m.akhbari@cbi.ir 

 بانک مرکزي اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره معاوندايره طراحي الگوهاي اقتصادي  محقق  

 gholizadeh@cbi.ir 
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 مقدمه .7

مثبا  و  ي هاا  شا   دستيابي به ثبات اقتصادي پايدار و همچنين مقاوم ساختن اقتصااد ا  ثثاار سا      

اقتصاد ايران نيز با ت جه به وابستگي باايي ثن باه   . اس هاي اصلي سياستگذاران منفي يکي ا  اول ي 

ي مرتبط با ن ساانات  ها ش  اي که وق ع گ نه برخ ردار اس ، به اي درثمدهاي نفتي ا  ساختار شکننده

هاي مرتبط با انتقال منابع ار ي حاصا  ا  صاادرات   رو به پايين قيم  نف ، تحريم فروش نف ، تحريم

ت اند ع ارض قاب  تا جهي   و اجراي ثنها، مي متناسبي ها سياس  اتخاذدر ص رت عدم ، جزاينهانف  و 

هااي مختلا     ان اقتصادي هم اره در برههسياستگذارالبته . را براي اقتصاد کش ر به همراه داشته باشد

نتايج ما رد انتااار و    برخياند که  نم دهو اجرا هاي سياستي ارائه  بستهو  متعدد ي ها ريزي  ماني برنامه

تاا ان بااه در  نادرساا  ا   کااامي را مااينااياان  .اساا  دساا  نيامااده بااهگااذاري شااده ا  ثنهااا  هااد 

ارائاه   ،همچناين . نساب  داد  ها سياس هاي  نيا ها، الزامات و بايسته ها و عدم رعاي  پيش يسياستگذار

هاااي مختلاا  مفاااهيم و   ارتباااب بااين ييااه نباا دتعريفااي کلااي ا  رويکردهاااي جديااد اقتصااادي و  

رو، بررساي   ا  ايان . نتايج م رد انتاار اس  دس  نيافتن بهديگر ديي   هاي ص رت گرفته ا  ريزي برنامه

دن نم   فراهم و ثنا   درس در  و استنباب مشتر  و حص ل دقيق و جزئي مفه م اقتصاد مقاومتي، 

مقاله مفها م  اين در ، بر اين اساس .اس طرح ضروري  اين مقدمات اجراي اقتصاد مقاومتي در م فقي 

تحليا   ،  اي کاه در رويکارد سيساتم ترکيباي    گ ناه  باه  ؛دشا   ماي اد مقاومتي ارائاه  سيستمي ا  اقتص

 .دش  مي معرفيهاي مختل  و شي ه تعام  بين ثنها اي ا   يربخش يکپارچه

، اقتصاادي،  يسياساي، امنيتا  ) هاي متعدد وابسته باه هام  ص رت بخشيک سيستم ترکيبي به

بيني  بخش، ک  سيستم قاب  پيش هرش د که بر اساس عملکرد  تعري  مي( اجتماعي و  يس  محيطي

. بيناي نما د  ت ان وضعي  کا  سيساتم را بررساي و پايش    ها مينيس ، اما با بررسي تعام  بين بخش

  در پاسخ باه  جاي بررسي رابطه عل  و معل لي خطي، به بررسي رفتار ع ام رويکرد سيستم ترکيبي به

   .پردا دمي  ا تنشو يا ع ام   ها ش  

______________________________________________________ 
1. A Complex Systems Approach 

2. Bujones, et al. (2013). 
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ا   ،همچناين  .گيرد م رد بررسي قرار مي مفه م مقاوم در بخش بعدي ، ساختاريبا ت جه به چنين 

در  ،دشا  ماي بخشي به اقتصااد کا ن معرفاي     اصلي حرک  در راستاي اقتصاد مقاومتي، ثبات هد  ثنجا که

باه تعادادي ا  مطالعاات انجاام شاده در حا  ه اقتصااد         چهاارم در بخش  .ش د م بدان پرداخته ميسبخش 

و در  شا د  ماي بررساي   مقاوما   ي اقتصاد يرسيستم  ،مپنجدر بخش  و شدهمقاومتي و اقتصاد ک ن اشاره 

 .خ اهد شدبندي بيان ، جمعپايانيبخش 

 تجزیه و تحليل جامع و فراگير مقاومت . 2

شا ند کاه    هاي اقتصادي،  يس  محيطي، سياسي، اجتماعي و امنيتي م اجه مي کش رها با ريسک تمام

باراي در   . عل  اصلي ثنها قاب  پيگيري نيسا   برخياي هستند و  هاي پيچيده بسياري ا  ثنها چالش

، مفه مي باه عنا ان مقاوما  تعريا  شاده      ها ش  ها و ت انايي ارائه يک پاسخ مناسب به  بهتر ريسک

، هاا  شا   هاا باراي کااهش اثارات      ، کش رها و سيساتم  ت انايي مردم، خان ارها، اجتماع ،مقاوم . اس 

هاي ماداوم و کماک باه رشاد و ت ساعه       پذيري سا گاري و بهب د شرايط اس  و به دنبال کاهش ثسيب

ما  ياا   هااي اجتمااعي و نهادهاا باراي مقاو     هاي جامعه، گروه اين مفه م به دنبال تق ي  ت انايي. اس 

، به چگ نگي مداخله در اين پژوهش هاي يافته رو ا  اين. و فشارهاي مختل  اس  ها ش  م اجه بهتر با 

  .دکر هاي بحراني کمک خ اهد ديده و شکننده براي خروج ا  م قعي  هاي ثسيب وضعي 

ايان رويکارد،   . اسا  ا  رويکردهاي مطرح در بررسي مفه م مقاوم ، رويکرد سيستم ترکيباي  

سيستم ترکيبي، در يک . هاي مختل  و شي ه تعام  بين هر يک ا  ثنهاس  ي  يکپارچه ا   يربخشتحل

شا   در ياک   اند و   هم پي سته هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و  يس  محيطي به  يربخش

کاه  شا د   در اين ساختار به اين نکته ت جه ماي . نيز اثر خ اهد گذاش  ي ديگرها  يربخش در  يربخش

ا  طريق اثرگذاري بر حلقه با خ رد مثب  و منفاي    هاي تطبيقي کننده و تسهي   منابع،  چط ر نهادها

هااي باا خ ردي، ويژگاي     حلقاه  .کنناد  ي وارده بار سيساتم، باه مقاوما  جامعاه کماک ماي       ها ش  

______________________________________________________ 
1. USAID. (2012). 

2. Institutions  

3. Resources 

4. Adaptive Facilitators 
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ني حلقه باا خ ردي منفاي  ماا   . گذارد هاي ترکيبي هستند که در ثن خروجي بر ورودي اثر مي سيستم

ت اناد   ماي  هاا  براي مثال، کشمکش. ، حلقه منفي ا  پيامدها بسا د(نهاده)ش د که يک ورودي  ايجاد مي

. د هااي اولياه منجار شا     تشاديد کشامکش   ،خش نتي ايجاد کند که به ناب دي منابع اقتصادي و سپس

را کام  هااي اقتصاادي    به عن ان نم نه همکاري، ساختي . هاي با خ ردي مثب  خ   اين هستند حلقه

ايان سااختار، رواباط باين     . شا د  هاي بعدي ماي  کند و به ن به خ د م جب تق ي  روابط و همکاري مي

  .کند ها و چگ نگي اثرگذاري ثنها بر مقاوم  را بررسي مي  يربخش

 ا چگ نه بر سيستم ترکيبي و ج اماع م جا د    و ع ام  تنش ها ش  دهد که  نشان مي  شک  

در مرکز اين تص ير، جامعه وج د دارد که گروهي ا  افراد تشکي  شده اسا  کاه   . گذارند در ثن اثر مي

ايان  . گيرناد   ا قرار ماي  و ع ام  تنش ها ش  هاي مشابهي دارند و به نسب  يکساني در معرض  ويژگي

و ع اما    هاا  شا   هاا   ها در ارتباب اس  و هر ياک ا  ايان  ياربخش    بخشرجامعه با هر يک ا  اين  ي

 .منحصر به فردي دارند اي  تنش

 رویکرد سيستم ترکيبي تحليل مقاومت. 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به يک روش پيچيده غيرخطاي   دهد که  يربخش ها نشان مي ها در  يربخش همپ شاني دايره

نيز ش   ايجاد کند و  ي ديگرها ممکن اس  در  يربخش يک ش   در يک  يربخش. اند به هم مرتبط

______________________________________________________ 
1. Hmelo-Silver and Azevedo. (2006). 
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ش    يسا  محيطاي، ممکان     ،براي مثال. اصلي ش   برگردند مأخذت انند به  مي ها ش  در نهاي  

اگر جامعه نت اناد در مقابا    . هاي متکي به منابع اقتصادي منجر ش د اقتصادي در بخش اس  به ش   

ثمياز   هاي خشا ن   ممکن اس  ا  طريق شي ع جرم و جناي  يا درگيري ،ش   اقتصادي مقاوم  کند

 .در سيستم امنيتي جامعه ش   ايجاد کند

ايان  . ندهسات هااي تطبيقاي    کنناده  نهادها، منابع و تساهي   شام   شک   پايين سه حلقه در

در هر  ي مختل ها ش  نم دار ا  سه دسته و ده عام  در درون ثن تشکي  شده اس  که جامعه را ا  

کنند تاا در مقابا     درس  همانند عايق يک خانه، اين ع ام  به ج امع کمک مي. کند  يربخش جدا مي

هااي   ايان ع اما  مقااومتي ا  حلقاه    . برگردناد  هاا  ش  ا   پيشمقاوم  نمايند و به وضعي   ها ش  

نناد و  ک شا ند، جلا گيري ماي    در سيساتم پيچياده ايجااد ماي     هاا  ش  وسيله  هبا خ ردي منفي که ب

در اداماه   .کنند تا سا گاري و بهب دي را افزايش دهناد  هاي با خ ردي مثب  را ايجاد و دائمي مي حلقه

   .( شک ) ش د تر اين حلقه پرداخته مي به معرفي دقيق

 هاي تحليل مقاومت حلقه .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Bujones, et al. (2013). 
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 نهادها .2-7

و رواباط انسااني را شاک      با ده رسمي بر  نادگي ماردم حااکم     در هر کش ري، نهادهاي رسمي و غير

ت انند رسمي و ا  بدنه دول  باشند که ق انين و مقررات مديري  جامعه را تشاکي    نهادها مي. دهند مي

نهادهااي  . دهند؛ يا غيررسامي باشاند و ق اعاد و سااختارهاي جامعاه غيردولتاي را تناايم کنناد         مي

شا رها ايان نهادهاا جاايگزين     پذير با اهمي  هساتند؛ چا ن در ايان ک    غيررسمي در کش رهاي ثسيب

در خصا   نهادهاا دو   . کنناد  ط ر همزمان با نهادهاي رسمي فعالي  ماي  و يا به شدهنهادهاي رسمي 

و  شاده با وج د نهادهاي ناکارا، ک  سيستم تضاعي   . داردمبحث اثربخشي و مشروعي  نهادها اهمي  

پذيرش مردم در برابار ق اعاد و    مشروعي  نهادي نيز. مقاوم  کمتري خ اهد داش  ها ش  در مقاب  

کند کاه باه تضاعي  و     جامعه در مقاب  نهادهاي نامشروع مقاوم  مي. دهد مقررات نهادها را نشان مي

   .شد منجر خ اهد  ها ش  ويژه در  مان  هشکس  نهادها ب

 منابع .2-2

ناار ماردم داراي    هاايي مطارح کارد کاه ا      ها و انرژي ت ان به ص رت اشيا، شرايط، ويژگي منابع را مي

هاا و خادمات درمااني، ث  و     اين طي ، بيمارساتان . گيرد مي اي را در بر ار ش هستند و طي  گسترده

را شاام    جزاينهاا هاي اخ قاي و   غذا، انسجام اجتماعي، ثروت اقتصادي، رهبري، سطح ثم  ش، ار ش

گيري قدرت منابع  ع براي اندا همناب( اضافه)چهار جز  در دسترس ب دن، کارايي، تن ع و ما اد . ش د مي

در دسترس ب دن، وج د منابع و دستيابي دول  و ج امع به ثن و کارايي، ت اناايي مناابع   . رود کار مي هب

کيفيا    ظرفي  باي و عملکارد باا  . ش د براي عم  در يک سطح معيني ا  ظرفي  و کيفي  تعري  مي

ياک جامعاه باا    . بخشاد  بهب د ماي  ها ش  قاب  کند و قدرت جامعه را در م منابع به مقاوم  کمک مي

ماا اد   ،همچناين . هاي مختلفي در راستاي تکمي  عملکردها م اجاه خ اهاد با د    تن ع منابع، با گزينه

گيري و به مقاوم  يک جامعه  انجام يک فعالي  خا  را اندا ه برايمنابع، مقدار منابع م ج د ( اضافه)

______________________________________________________ 
1. De Weijer. (2013). 
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يي کاه  هاا  شا   ت اند در برابار   جامعه يا کش ري که منابع مختلفي در اختيار دارد، مي. کند کمک مي

  .هاي مختلفي تکيه کند دهند، بر گزينه ظرفي  منابع را کاهش مي

 هاي تطبيقي کننده تسهيل .2-9

اسابي  هاي تطبيقي عناصر نامحس س سرمايه اجتماعي و الگ هايي هستند که محايط من  کننده تسهي 

جهاش   هاا  شا   ا  وقا ع   پاس را کااهش داده و   ها ش  کنند تا اثرات  براي نهادها و منابع فراهم مي

ها با ت جه به شرايط مختل  متفااوت   کننده اهمي  و قدرت هر يک ا  اين تسهي . بهتري داشته باشند

اشته باشد، مهم در ايجاد محيطي که قابلي  تطبيق، همکاري، ن ثوري و پاسخگ يي د يکاما هر  ،اس 

، "هنجارهاا /هاا  ار ش/ رفتارهاا / هاا  نگارش "، "هاا  شابکه "ها در چهار بخاش   کننده اين تسهي . هستند

  .قاب  بررسي و شناسايي هستند "حافاه نهادي"و  "ن ثوري"

کنناد کاه هرچاه     هايي را در جامعه و بين نهادهاي دولتي و اجتمااع ايجااد ماي    ها، گروه شبکه

ا  وقا ع   پاس مقاوما  کارده و    هاا  شا   اجتماعي بيشتر باشد، بهتار در مقابا    هاي  اتصال بين گروه

ها و رفتارهاي مردم بر نهادها، منابع و ظرفي  تعدي  کا  سيساتم اثار     نگرش. يابند بهب د مي ها ش  

هاي خا  ممکن اس  ظرفيا  ساا گاري افاراد، نهادهاا و کا        براي مثال، نگرش و فرهنگ. گذارد مي

، هاا  کنناده  در سم  ديگر تساهي  . تر سا د سيستم را کاهش دهد و سيستم را در مقاب  تغييرات مقاوم

پاساخ بهتار    منا ر بهن ثوري قرار دارد که ت انايي يادگيري يک جامعه ا  تجربيات خ د و انطباق رفتار 

ن ثوري، فرص  تفکر انتقادي را براي افراد، نهادها و ج امع ايجاد . دهد در ثينده را نشان مي ها ش  به 

هاي جديد باراي ياک جهاش     کند و به ثنها اجا ه به چالش کشيدن ساختارهاي م ج د و خلق ايده مي

هاي انباشته و دانش محلاي   بخش ثخر به حافاه نهادي تعلق دارد که مبتني بر تجربه  .دهد بهتر را مي

کند  حافاه نهادي به نهادها کمک مي. ش د واسطه يک گروه ا  مردم به اشترا  گذاشته مي هاس  که ب

 .تا در مقاب  وقايع گذشته سا گار ش ند و تغيير يابند

______________________________________________________ 
1. Longstaff, et al. (2013). 

2. Ibid 

3. De Weijer. (2013). 
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هاي مفها م مقاوما ، مراحا  تجزياه و تحليا  مقاوما  جامعاه         ر ادامه پس ا  معرفي حلقهد

تار کشا ر ضاروري     سه مرحله براي تجزيه و تحلي  مقاوم  جامعاه و در مفها م کلاي   . دش  ميمعرفي 

تجزياه و تحليا  محتا ايي، تااريخ ياک      . اس   تجزيه و تحلي  متني يا محت ايي گام،ين نخست. اس 

 هاا  شا   هاي متفاوت ثنهاا در مقابا     ران اصلي، ساختارها و ج امع را براي تعيين واکنشکش ر، با يگ

ايان  . کناد  هاي عاملي بعدي را شناسايي ماي  براي تجزيه و تحلي  پژوهشيهاي  کند و ح  ه بررسي مي

 .تا يک م ض ع در جايگاه تاريخي و فرهنگي ثن ار يابي ش دد ش  ميرويکرد م جب 

عملکرد نهادها، قان ني ب دن ثنهاا، در دساترس   اس  که   ه و تحلي  عاملي، تجزيگامدومين  

هاا،   هاا، ار ش  هاي تطبيقي به عن ان شبکه کننده ب دن، کارايي، تن ع و فراواني منابع و همچنين تسهي 

 . ش د ميق اعد، رفتارها، ن ثوري و حافاه نهادي بررسي 

بر اين اساس هر دو تجزيه و تحلي  متني و  پردا د و س م به تجزيه و تحلي  مقاوم  مي گام 

و ت اناايي جامعاه    هاا  ش  اين ساختار، چگ نگي قرارگرفتن جامعه در مقاب  . کند عاملي را ترکيب مي

بررسي با در نار گرفتن ضمني اين در   .کند براي کاهش اثرات، سا گاري و بهب د شرايط را ار يابي مي

 .اندچنين چارچ بي، مباحث ارائه شده

 سه مرحله تجزیه و تحليل مقاومت .9شکل          

 

 

 

 

بنابراين، با ت جه به ثنچه که گفته شد، در بررسي و تحلي  مفه م مقاوم  بايساتي باه تماام و    

و با ت جه به ديادگاه جاامع و کا ن در ساطح اجتمااع باه       د کرهاي يک جامعه ت جه  سيستم ابعاد  ير

______________________________________________________ 
1. Analysis Contextual 

2. Factor Analysis 

3. Bujones, et al. (2013). 
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 -     

 -            

                                   

(.  شک ) ا پرداخ   هاي ثسيب و وضعي  ها ش  هاي اقتصادي و غيراقتصادي در م اجه با  ريزي برنامه

ثبااتي اقتصاادي باه     در دو بخش بعدي مقاله، پس ا  بيان ضرورت اتخاذ اقتصاد مقاومتي در شرايط بي

صرفاً به تجزياه  در دو بخش انتهايي،  ،سپس. ش د مطالعات تجربي انجام شده در اين ح  ه پرداخته مي

منابع   تر نهاها، ش د و سعي بر بررسي دقيق و تحلي  مقاوم  ا  جايگاه  يرسيستم اقتصادي پرداخته مي

 .ويژه اقتصاد ايران اس  ههاي تطبيقي ا  منار اقتصادي ب کننده و تسهي 

 ها عوامل عمده تجزیه و تحليل زیرسيستم .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتيهاي اقتصاد کالن و ثباتيبي .9

را  هاا  شا   هااي ناشاي ا    گيرد که هم تکانهاقتصادي مفه م وسيعي را در بر مي مت ندر   ثباتيواژه بي

نرخ ت رم، کساري ب دجاه، نارخ     مانندمتعار  برخي متغيرهاي اقتصادي  ش د و هم تغييرات غيرشام  مي

هاا و  هاي اقتصادي، ن ساان و بحران ها ش  در مقايت مختل ، وق ع . گيردرا در بر ميار  و رابطه مبادله 

ثبااتي اقتصاادي مطارح    باه عنا ان باي    ما اردديگر انحرافات متغيرهاي اقتصادي، عدم امني  اقتصادي و 

 . اند شده

______________________________________________________ 
1. Instability 
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شد و ثباتي اقتصاد ک ن م جب نااطميناني فعاين اقتصادي نسب  به تح يت ثينده خ اهد بي

 وياژه  بهاين امر . اندا  روشن و شفافي ا  ثينده ترسيم نمايندت انند چشمدر نتيجه، فعاين اقتصادي نمي

ا  اين رو ثبات اقتصاد ک ن ا  طريق کاهش قابا  ت جاه   . منفي خ اهد گذاش  تأثيرگذاري در سرمايه

در بررساي    .نمايدپايدار اقتصادي ميهاي بلندمدت، کمک بسياري به رشد نااطميناني و پيشبرد برنامه

ترين ثنها ديدگاه کينازي،   مطرح شده اس  که ا  مهم ناريهثباتي اقتصاد ک ن چند  ع ام  و ديي  بي

   .س ها پ لي، ادوار تجاري حقيقي و ني کينزين

شا د؛ تغييار شاديد در    ثباتي در اقتصاد ک ن ا  دو عام  ناشي ماي  مطابق با ديدگاه کينزي بي

ي وارد بر عرضه اسا   ها ش  ش د و ديگري گذاري که م جب تغيير در تقاضاي ک  ميمخارج سرمايه

ثباتي  ترين عام  بياصلي ،کنند سياس  پ لي نامناسبپ لي ن، بيان مي .دهدکه عرضه ک  را تغيير مي

اشتغال کام ،  افزايش در عرضه پ ل، تقاضاي ک  را افزايش خ اهد داد و در شرايط. اقتصاد ک ن اس 

ثباتي اقتصاد ک ن را ادوار  هاي جديد، عل  بيگروهي ا  ک سيک. بردها را باي مي سطح عم مي قيم 

در ايان  . دهند قرار مي تأثيرو عرضه ک  را تح   شدهايجاد  حقيقيع ام   وسيله بهدانند که  تجاري مي

وري و شا ند و بار بهاره    ن سانات ا  تغييرات معنادار در تکن ل ژي و منابع در دسترس ناشي ماي  ،ناريه

عنا ان   هب  ها، شکس  در هماهنگي بر اساس ديدگاه ني کينزين. گذارند روند بلندمدت عرضه ک  اثر مي

 مااني رخ   ثبااتي اقتصاادي  بر اساس ايان نارياه، باي   . ش د ميثباتي ک ن اقتصاد مطرح عام  برو  بي

راهي براي هماهنگي عملکردشان نت انناد باه ياک تعاادل      نب د دلي ها به  دهد که خان ارها و بنگاه مي

ثباتي باه معنااي حرکا  ا  ياک وضاعي  تعاادلي باه        بر اين اساس، بي. دوجانبه س دمند دس  يابند

د ک ن  ماني وج د اما ثبات اقتصا  .وضعي  ديگري اس  که بر اساس انتاارات جامعه ايجادشده اس 

انادا   تقاضاي ک  و ت ليد، درثمد دول  و مخارج، پس مانندخ اهد داش  که متغيرهاي کليدي اقتصاد 

اي باراي هار متغيار در    يک حاد ثساتانه   ولي. باشندنسبي ها در تعادل  گذاري و ترا  پرداخ و سرمايه

______________________________________________________ 
 .( 3  ) .پ ررحيم و منشادي دهقان.  

2 . Sameti ,et al. (2012). 

3 . Coordination Failures 

4 . Disputes Over Macro Theory and Policy. (2014). 
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ثبااتي را نشاان   کليادي اقتصااد مفها م باي    ثباتي وج د ندارد، بلکه ترکيباي ا  متغيرهااي   ثبات يا بي

المللاي،  ت رم، رشد اقتصادي، کسري ب دجه، حجم ذخاير باين نرخ  مانندمجم عه متغيرهايي . دهند مي

براي مثال، ترکيبي ا  کساري  . ثباتي اقتصاد ک ن را نشان خ اهند داد بيسيالي  نقدينگي و نااير ثن 

شا د، ساطح بااي و رو باه رشاد بادهي       مالي مي تأمين مدتحسا  جاري شديد که ا  استقراض ک تاه

  .دهدثبات را نشان مي، يک اقتصاد بيرشد اقتصاديعم مي، نرخ ت رم دو رقمي و کاهش 

هماراه  پاايين  ثباتي اقتصاد ک ن با رشد اقتصادي بي ،دهندنشان مي  اقتصادينتايج مطالعات 

اي ا  کشا ر خاارج   ي و خاارجي و مناابع سارمايه   گذاران داخلا بدون ثبات اقتصاد ک ن، سرمايه. اس 

 يپاذير تأثيرگذاري خص صي ع وه بار  دهد سرمايهگذاري نشان ميهاي سرمايهدر واقع، مدل. ش ند مي

ثبااتي   ط ر منفي ا  نااطميناني و بي ا  رشد گذشته اقتصاد، نرخ بهره واقعي و اعتبار بخش خص صي، به

   .، اساس م فقي  ت سعه اقتصادي اس ثبات اقتصاد ک ن ،بنابراين. پذيرد اقتصاد ک ن اثر مي

هاي فقيار جامعاه   ثباتي اقتصادي ک ن بر گروهبي ديگر هايرشد پايين اقتصادي در کنار جنبه

درثماد جامعاه    هااي کام   همالياتي اس  که به ص رت نامتناسب بر گارو  ،ت رم. کندفشار اضافي وارد مي

هااي کام درثماد را نساب  باه      هاي گاروه م ار ش واقعي دستمزدها و داراييچ ن ت ر ؛ش د تحمي  مي

همچنين، . بر اين، ت رم مانعي براي رشد اقتصادي اس  افزون. دهدهاي پردرثمد بيشتر کاهش مي هگرو

اي که ا  ثن  ثباتي نيز همراه اس ، اثرات بلندمدتي بر فقر دارد؛ پديدهبا بي رشد پايين ت ليد که معم يً

معم يً به ص رت شا   سارمايه اجتمااعي در فقارا      هاين پديد. ش د ياد مي  با عن ان برگش  ناپذيري

  .دهدخ د را نشان مي

______________________________________________________ 
1. Devarajan, et al. (1997).  

 ,Jokipii and Monnin (2012) ،Gerry, Lee and Mickiewicz (2008) ،Sirimaneetham ،(31  )پيراياي و دادور  .  

Temple and Jonathan (2009) ،Frenkel and Kahn (1990)  وFischer (1993) 

3. Easterly and Kraay. (1999). 

 . :Hysteresisبرگشا  "م ضا ع  وجا د،  ايان  با. اس  مشاهده قاب  "ناپذيريبرگش " ا  هايينشانه اقتصادي هايناام در

  کاار  نياروي  ا  بخشي بيکاري، افزايش و اقتصادي رک د برو  م قع در. اس  ب ده مطرح کار با ار مباحث در بيشتر "ناپذيري

 برگشا   مراحا   در که ش دمي باعث امر اين. دهندمي دس  ا  را خ د فني هايمهارت کار، محيط ا  دوري عل  به اقتصاد

 در "ناپاذيري برگشا  ". ش د محروم پيشين شغلي هايفرص  به دستيابي ا  کار نيروي ا  بخش اين رونق، مسير به اقتصاد

 رشاد  افازايش  صار   چاارچ  ،  ايان  در. دشا  مطارح  331  دهاه  در کش رها ا  تعدادي و کار با ار ضعي  عملکرد ت ضيح
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تشاکي  سارمايه و در    ،ثبااتي اقتصااد کا ن   برخي ديگر ا  اقتصاددانان بر اين اعتقادند که باي 

ثبااتي اقتصااد   ه بر اثرات مضر بيسا گار با اين ناريهاي ناريه. دهدنتيجه رشد اقتصادي را کاهش مي

 .ش ندوري متمرکز مي هگذاري خص صي و بهرک ن بر سرمايه

گاذارد، بار   گاذاري بخاش خص صاي اثار ماي     ثباتي اقتصاد ک ن ع وه بر اينکه بار سارمايه  بي

تارين عاما  کااهش    کاه افازايش نااطمينااني اصالي     درحاالي  ؛اسا  ثر ؤما گذاري دولتاي نياز    سرمايه

گاذاري  ترين دلي  کاهش سرمايهگذاري بخش خص صي اس ، کاهش ت انايي مالي دول ، اصلي سرمايه

اي دولا  باه تنگناهااي    هاي ب دجهثباتي اقتصاد ک ن، با ت جه به محدوي افزايش در بي. دولتي اس 

  .ش دمالي دول  منجر مي

کارهايي در جه  م اجهاه باا   راه اتخاذثباتي اقتصاد ک ن، با ت جه به ابعاد منفي قاب  ت جه بي

رويکردهاايي در جها     اتخااذ عل  ايجاد ثن و نيز در ص رت عدم امکاان پيشاگيري ا  وقا ع ع اما ،     

يکاي ا  راهکارهااي   . برخا ردار اسا    فراواناي با گرداندن اقتصاد به مسير رشد بلندمدت ثن ا  اهمي  

  .هاي اقتصادي اس ريزيو برنامه ها سياس کارگيري رويکرد اقتصاد مقاومتي در طراحي  هاساسي، ب

 مطالعات تجربي .1

پذير پرداخته  در کش رهاي ک چک ثسيب  سا ي اقتصاد اي به ايجاد مقاوم در مقاله(   1 )  بريگ گلي 

دن کار  مطابق با اين مقاله اقتصادهاي ک چاک قاادر باه ايجااد مقاوما  اقتصاادي باراي خنثاي        . اس 

ي هاا  شا   پذيري به شرايط ذاتي اقتصاد در م اجه با  اين ثسيب. هاي اقتصادشان هستند پذيري ثسيب

واردات کايهاي اقتصادهاي ک چک با درجه بايي با ب دن اقتصاد و وابستگي به . يابد خارجي ارتباب مي

. دهناد  ان ماي پذيري اقتصاد را نش اند که شاخص ثسيب استراتژيک همچ ن غذا و س خ  مشخص شده

                                                                                                                  
 کاار  نياروي  باه  مناسب ثم  ش هاي برنامه بيکاري، با مقابله براي اس  ي م و دهد کاهش را بيکاري نرخ ت اندنمي اقتصادي

 .دش  ارائه فني هايمهارت حفظ براي

1. Behrman, et al. (1999). 

2. Ismihan, et al. (2005). 

3. Briguglio 

4. Economic Resilience 
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ي خارجي ها ش  ها، اقتصادهاي ک چک نسب  به اقتصادهاي بزرگ بيشتر در معرض  مطابق با بررسي

ي خارجي ا  درثماد سارانه بااييي    ها ش  م اجه با رغم  بهکش رهايي نيز وج د دارند که  ولي ؛هستند

اين تنااق  باا   . ثميز اس  پذير با عملکرد م فقي  اي ا  کش ر ک چک ثسيب برخ ردارند؛ سنگاپ ر نم نه

ساا ي   هااي سياساتي باراي مقااوم     گزيناه . سا ي اقتصادي در اين کش ر قاب  ت ضيح اس  وج د مقاوم

هااي   ريازي  ان و بخش خص صي اقتصاد با واردکردن ثن در سااختار و برناماه  سياستگذاروج د دارد که 

ي هاا  ش  ش مقاوم  جامعه در برابر و يا افزاي ها ش  کردن ثثار منفي  حداق  منا ر بهملي، جامعه را 

رويکردهااي   تاأمين  درسا  باراي  سا ي اقتصادي ا  طرياق ماداخ ت    مقاوم. کنند خارجي تق ي  مي

 ت ساعه  و خا    حاکمي  اقتصاد، خرد با ار کارايي ک ن، اقتصاد ثبات ح  هواسطه چهار  هسياستي مناسب ب

 .قاب  دستيابي اس  اجتماعي

اي و محلي در مفها م مقاوما     در دو بخش به بحث ت سعه منطقه( 1 1 )  دايلي و همکاران

هاي رويکرد مقاوم  پ ياا در حا  ه    ابتدا با انتقاد ا  مفه م تعادل ايستاي مقاوم ، پيشرف . اند پرداخته

شکا  باين مقاوما  و دسات رات سياساتي، ا  طرياق مفااهيم        ،سپس. شداي و محلي بررسي  منطقه

ظرفي  تطابق و خلق مسيرهاي جديد در مقاوم  در مناطق درحال ت سعه تجزياه و   ت انايي سا گاري،

گياري   در انتها با يک مطالعه م ردي، به نقش مداخ ت سياستي در ايجااد تغييار و شاک    . دشتحلي  

 .مقاوم  پرداخته شد

ساااا ي اقتصاااادي  باااه بررساااي و معرفاااي مفااااهيم مقااااوم ( 112 )  هيااا  و همکااااران

انادا  سيساتمي و    چشام  در اين مقالاه، چهاار مفها م تعاادل، مساير وابساتگي،       . دا ندپر مي اي منطقه

با استفاده ا  اين تعاري ، روش کيفي  ،سپس. بلندمدت در شناساندن مفه م مقاوم  بررسي شده اس 

بار مقاوما  اقتصاادي     ماؤثر کاردن مفااهيم و ار ياابي ع اما       کنند تا به عمليااتي  و کمي را ارايه مي

کاردن مفااهيم کماي، ا  مفها م تعاادل       براي ت سعه تعري  عملياتي ديگر، بيانبه . اي بپردا ند منطقه

منااطق مقااوم و غيرمقااوم باا     . ش ند مسير سيستمي هداي  ميکنند و به بخش مقاوم  در  شروع مي

______________________________________________________ 
1. Dawley, et al. 

2. Hill, et al.  

3. Regional Economic Resilience 
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لي متغيرهايي نياز باراي   ؛ و بررسي عملکرد اقتصادي ثن منطقه در يک دوره  ماني قاب  شناسايي اس

با گشا  باه    باراي هاي سپري شاده   ا  جمله تعداد سال ،سا ي اقتصادي وج د دارند گيري مقاوم اندا ه

ا  برو  ش  ، درصد اشتغال ا  دس  رفتاه در مقايساه باا ياک دوره اساتاندارد و ياا        پيشمسير رشد 

شا   و انادا ه شا   را بررساي     ا  وقا ع   پاس که رابطه بين عملکارد اقتصاادي    ديگري هاي مقياس

 .کند مي

در  هاا  شا   ي ساختاري و مقاوم  اقتصاد باه  ها سياس به بررسي ( 112 )  دوثل و همکاران

اماا   ،اي در اين گروه کش رها با گذش   ماان تعادي  شاده    ن سان چرخه. پرداختند OECDکش رهاي 

متفاوت با ده کاه ايان نااهمگني باه درجاه متفااوت         OECDاندا ه و پ يايي اين ن سان در کش رهاي 

هااي   يسياساتگذار مقالاه، واگراياي در مقاوما ، باه      ايان  در. ش د نسب  داده مي ها ش  مقاوم  به 

متفاوت و نهادهاي مختل  در ح  ه نيروي کار، ت لياد و با ارهااي ماالي در ايان گاروه کشا رها رباط        

اثار    32 - 11 هااي   در ساال  OECDکش ر عضا    1 هاي  هبا استفاده ا  داد ،در اين مقاله. يابد مي

. عد مقاوم  يعني اثر اوليه ش   و پايداري متعاقب ثن بررسي شاده اسا   ي بر دو بُسياستگذارجايگاه 

را تضاعي    هاا  شا   و نهادهاي مقاوم و غيرمنعط  در با ار نيروي کاار و ت لياد اثار اولياه      ها سياس 

 مانناد )  تار  يي که بر با ارهاي رهني عمياق ها سياس  ولي ؛سا ند دارتر ميرا پاي ها ش  اما اثر  ،کند مي

باا  . بخشاند  را کااهش داده و مقاوما  را بهبا د ماي     ها ش  پايداري  ،کنند ميکيد أت( هاي مسکن وام

، ا  معااديت  OECDي جااري ياا اخيار کشا رهاي     هاا  سياس عد مقاوم  و بر مبناي ترکيب اين دو بُ

 .دشخ  شاخص مقاوم  استفاده شده براي سابرثورد

 OECDهااي تجااري در کشا رهاي     نيز به بررسي الگ هااي چرخاه  ( 112 )  ک تيس و کاپ 

پذيري با ارهاي مالي عام  کليدي در افزايش مقاوما  در ايان    مطابق با بررسي ثنها، انعطا . پرداختند

 .گروه ا  کش رها معرفي شده اس 

 

______________________________________________________ 
1. Duval, et al.  

2. Deep Mortgage Markets 

3. Cotis and Coppel  
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 جایگاه زیرسيستم اقتصادياز اقتصاد مقاومتي بررسي  .7

مصار  و ت لياد کايهاا و     ناار وياژه ا   سيستم اقتصادي به ثروت و منابع يک کش ر يا منطقاه باه   ير

سيستم، با يگران و نهادهاي کليادي اقتصااد در هار دو بخاش خارد و      اين  ير. ش دخدمات مرب ب مي

سيساتم   يار . شا د مرکزي را شاام  ماي  هاي فروش تا نهادهاي ناارتي و بانک ک ن ا  کشاور  و خرده

 تاأمين کند که باه صا رت   ت جه مي  به ع ام  مؤثر بر سطح معيش  پايدار نخس اقتصادي در درجه 

مقاوما  در  يرسيساتم    .شا د تعري  ماي  ،اي که در بلندمدت پايدار باشدگ نه نيا هاي اوليه  ندگي به

 ا کاه  تنشي اقتصادي و ع ام  ها ش  بي خ د ا  کاهش، تعدي  و با يا براياقتصادي به ت انايي مردم 

اقتصااد اياران نياز در ادوار مختلا ،     . ياباد دهاد، ارتبااب ماي   قرار مي تأثيرسطح معيش  ثنها را تح  

 :م ارد  ير را تجربه نم ده اس  نايري اقتصادي ها ش  

 ،المللي بين هايتحريم يا و هاتعرفه و جديد مقررات اعمال دلي  به  با ار سا وکار ا  انحرا  -

 جنگ تحميلي هش  ساله عراق عليه ايران،  -

 بحران بدهي خارجي کش ر ناشي ا  کاهش قيم  نف  و کاهش ذخاير خارجي کش ر، -

 قحطي ناشي ا  خشکسالي، -

 هاي جهاني نف  خام، کاهش قيم  -

 .ها ش   ناشي ا  اجراي قان ن هدفمندسا ي يارانه -

پذيري  ثسيبيسک ي اقتصاد مقاومتي، رها سياس  نار نگرفتندر در ص رت  ا تنشاين ع ام  

 ا در تحليا  اقتصااد   ضمن ت جه باه ع اما  تانش    .دهندرا افزايش مي ها ش  م اجه با اقتصاد هنگام 

ايان ع اما  باه ج اماع کماک      . ماد ناار قارار داد   نيز را  مقاوم مقاومتي بايستي سه دسته ا  ع ام  

در ادامه به . ا گش  نمايندب ها ش  ا   پيشقاوم  نمايند و به وضعي  م ها ش  کنند تا در مقاب   مي

  .ش دپرداخته مينار اقتصادي  ا  نقطه ها حلقهع ام  و تر اين معرفي دقيق

______________________________________________________ 
1. Sustainable Livelihoods 

2. Market Disruptions 

3. Hmelo-Silver and Azevedo. (2006).  
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 نهادها. 7-7

اهميا   نه تنها وج د نهادهاي کارثمد با . هاي اقتصادي هستندنهادها عام  کليدي براي مقاوم   يربخش

اثربخشي نهادهااي اقتصاادي   . ها مهم اس بخشبراي مقاوم   يرنيز ثن   ب دن مشروعاس ، اثربخشي و 

در تجزياه و تحليا  اولياه بايساتي     . شا د در اجراي يک نقش اقتصادي مفيد تعيين ماي  واسطه ت انايي هب

ايان  ( ثرمااني ) ثلبايستي نقش ايده ،سپس. مشخص ش د چه نهادهايي براي معيش  ج امع مهم هستند

ناه    نهادهاي ماالي  ،براي مثال. نهادها در اقتصاد و وظيفه ثنها در افزايش مقاوم  اقتصادي مشخص ش د

ي اقتصاادي  ها ش  هاي اقتصادي دارند، نقش مهمي نيز در مقاوم  در برابر تنها نقش اساسي در فعالي 

بارو  خشکساالي، ساي  و     مانناد ياا محيطاي   ي اقتصاادي و  ها ش  به عن ان مثال، در م اقع برو  . دارند

دياده   هااي ثسايب   رسمي به کشاور ان و گاروه  رسمي يا غير ، وج د نهادهاي اعتباريديگر ب ياي طبيعي

 .  مالي، بخشي ا  کاهش جريان درثمدي را جبران نمايند تأمينکند تا  ا  طريق کمک مي

نهادهااي  . ياباد اهمي  اس  و به کارايي ثنهاا نياز ارتبااب ماي     نهادهاي اقتصادي با  مشروعي 

ش ند، بلکه مقاوم  اقتصادي جامعه را نياز کااهش   نه تنها به رسمي  شناخته نمي 2اقتصادي نامشروع

شا ند و م جاب وابساتگي جامعاه باه نهاهااي       نهادها ت سط جامعاه کناار گذاشاته ماي    اين . دهند مي

 ايان  ا  مثالي سياه با ار رواج .ش ندکاهش مقاوم  اقتصادي مي ،با کارايي کمتر و در نتيجهرسمي  غير

 .هستند نهادها ن ع

 منابع. 7-2

هااي   شابکه تا ان باه   ا  جمله م ارد مرتبط با منابع در مبحث اقتصاد مقاومتي ع وه بر منابع پ لي مي

نکتاه  . دکرهاي دول  و ثم  ش و پرورش نيز اشاره ها، ب دجه اط عات،  يرساخ  2،حماي  مالي دول 

، هاا  شا   بررسي چگ نگي مقاوم  مناابع اقتصاادي در مقابا      ،با اهمي  در تجزيه و تحلي  مقاوم 

______________________________________________________ 
1. Effectiveness and Legitimacy 

2. Financial Institutions 

3. Credit Institutions 

4. Legitimacy 

5. Illegitimate Economic Institutions 

6. Aditya, et al. (2010). 

7. Government Financial Safety Nets 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 ثبات اقتصاد کالن در رویکرد اقتصاد مقاومتي

 
17 

، تنا ع مناابع اقتصاادي    هاا  ش  عملکرد منابع اقتصادي در کاهش، تعدي  يا با يابي خ د پس ا  وق ع 

منابع اقتصادي، ميزان   در دسترس ب دن .اس  مان م رد نيا  در   جامعه و وج د منابع ما اد پشتيبان

نف  خام يکي ا  منابع مهم اقتصاادي باراي    ،براي مثال. دهدواقعي منابع م ج د در جامعه را نشان مي

در اين شرايط، ثگااهي ا  تحا يت   . ش د محس   ميا  جمله اقتصاد ايران هاي صادرکننده نف  اقتصاد

 ا مانناد  تانش و ياا ع اما      مان مشخص خ اهد نم د که در م اقع بارو  شا    قيمتي نف  خام طي 

 .ت ان به منابع مالي حاص  ا  ثن اتکا داش به چه ميزان ميقيمتي جنگ 

عملکرد منابع اقتصادي همانند در دسترس ب دن منابع اقتصاادي، عاما  مهماي در کماک باه      

 د را بهتر انجام دهند، به ميازان بيشاتري باه    هرچه منابع اقتصادي وظاي  خ. مقاوم  اقتصادي اس 

نيز ا  اهمي  باييي   ع وه بر اندا ه منابع اقتصادي، تن ع اين منابع  .کنندمقاوم  اقتصادي کمک مي

تر ماي ي قيمتي مقاومها ش  تن ع  ياد محص يت، خان ار يا جامعه را در مقاب  . باييي برخ ردار اس 

اسا  کاه باه معنااي اضاافه       2منابع اقتصادي، ما اد منابع اقتصاادي مفه م بسيار نزديک به تن ع  .کند

باراي مثاال، در کشا رهاي    . دهاد مشابه اس  کاه عملکارد يکسااني را انجاام ماي      مأخذمقدار ا  يک 

اگار   ،حاال . ط ر قاب  ت جهي بر با ار داخلي اثر خ اهاد گذاشا    واردکننده نف ، افزايش قيم  نف  به

نفا  نياز    هاي م قتي قيما  برخ ردار باشد، مقاوم  ثن در برابر جهش کش ر ا  ذخيره نفتي مناسبي

 .باي خ اهد ب د

 هاي تطبيقيکنندهتسهيل. 7-9

 ا تانش ي اقتصادي ياا ع اما    ها ش  هاي تطبيقي در مقاوم ساختن کش ر در م اجه با کنندهتسهي 

هساتند و   عم دي اقتصادي در جامعههاي افقي و ها و ارتباطات، گرهشبکه .کندنقش مثبتي را ايفا مي

ط ر معم ل ت سط ارتباطاات قا ي درون جامعاه    ج امع مقاوم اقتصادي به. يابند به مقاوم  ارتباب مي

______________________________________________________ 
1. Redundant Backup Resources 

2. Availability 

3. Longstaff, et al. (2013). 

4. Economic Resource Diversity 

5. Economic Resource Redundancy 
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ي هاا  شا   افراد و خان ارها به يکاديگر در  ماان مشاک ت و بارو       ،در اين ج امع. ش ندشناسايي مي

 . کنند  ا کمک ميتنشاقتصادي و ع ام  

گساترش و   واساطه  باه دهند، عمدتاً ها ارتباب مياقتصادي عم دي که ج امع را به دول روابط 

کناد  روابط عم دي به واسطه اعتماد رشد مي. ش نداستفادة نهادهاي دولتي قان ني در ج امع ايجاد مي

 اساطه و باه مقاوما   . تر ميان دول  و شهروندان منجر شا ند ت اند به اعتماد بيشتر و روابط نزديک و مي

کنناد،  ي اقتصادي ايجاد ماي ها ش  تري به  دهي کارثمدتر و سريعپاسخهاي سا وکاراين ارتباطات که 

 .يابد افزايش مي

هاي تطبيقي اقتصادي هستند کاه بار روشاي    کنندهها و هنجارها، تسهي ها، رفتارها، ار شنگرش

ي مثاال، فسااد ياک رفتاار اسا  کاه       بارا . گذارندش د، اثر ميي اقتصادي م اجه ميها ش  که جامعه با 

. دهدار شي اس  که مقاوم  را افزايش مي  که حس تعلق به اجتماع دهد؛ درحاليمقاوم  را کاهش مي

ها و دول  نساب  باه نا ثوري در    کننده تطبيقي، به انگيزه و ت ان خان ارها، بنگاهبه عن ان تسهي  ن ثوري

ي تکاراري و پاياداري م اجاه    هاا  شا   هنگامي کاه کشا رها و ج اماع باا     . يابدارتباب مي ها ش  برابر 

 .ش دايجاد مي ها ش  م اجه و بهب د  منا ر بههاي ن ثور ت سعه روش برايش ند، فضاي خ بي  مي

هااي خاصاي کاه در عاادات و ياا اساناد       حافاه نهادي در سيستم اقتصادي به عملکرد و روش

اين حافاه نهادي، مزايا و خطرات يک واکنش خا  اقتصاادي در  . يابدجامعه مکت   شده، ارتباب مي

هااي اقتصاادي   هنگامي که جامعه گزينه. کندي تاريخي را به نس  ثينده يادثوري ميها ش  م اجه به 

ي تکاراري  هاا  ش  ش د و جامعه را نسب  به ميمنجر  پيشينکند که به تکرار خطاهاي  را انتخا  مي

حافااه نهاادي باراي ياادگيري ا  اشاتباهات      . ش دسا د، همه چيز نااميدکننده ميميتاريخي نامقاوم 

تجزياه و تحليا  حافااه    . اسا  با اهمي   ها ش  و م فق ب دن در کاهش، تعدي  و با يابي ا   پيشين

  .اختصا  يابد ها ش  هاي گذشته در م اجهه با  ت اند به بررسي روشنهادي مي

______________________________________________________ 
1. A Sense of Community 

2. Innovation 

3. Bujones, et al. (2013). 
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 بنديجمع. 1

باه  هاايي   سا وکارو  شدهي سيستمي اس  که جامعه با ثنها م اجه ها ش  مقاوم  در واقع به دنبال فهم 

کاارگيري   هبا باا  تار  در بلندمدت، يک جامعه مقااوم . مقاوم  کنند ها ش  دهد تا در برابر ج امع ارائه مي

مناابع انسااني، فيزيکاي و     ود کراستقام  خ اهد  ،اي پايداربه شي ه ها ش  در برابر  مناسب هايسا وکار

چارچ   ارائه شده يک ابازار عملاي باراي تجزياه و تحليا       . مالي ثنها در طي  مان کاهش نخ اهد ياف 

ماي فاراهم   هاا  شا   هاي ب مي و درونزايي را براي م اجهه باا  مقاوم  و اقدام با اول ي  اس  که ظرفي 

 . سا د

کاار گرفتاه شا ند کاه در     اي باه ها بايستي به گ ناه مهها و برنادر ح  ه اقتصاد مقاومتي استراتژي

اي تطبياق  هاي مختل ، اقتصاد با حداقلي ا  وقفه بت اند خ د را با شرايط جديد به گ ناه ص رت برو  تکانه

با گش  کنند و ثباات پايادار در   ( پيش ا  برو  ش  ) هاي اقتصادي به روند گذشته خ ددهد که شاخص

 .داشته باشد اقتصاد ک ن کش ر جريان

ي اقتصااد مقااومتي و دساتيابي باه نتاايج ثن      ها سياس ت ان بيان نم د که اجراي  در مجم ع مي

م فقي  در ايان   ؛ وليها و نهادهاس  دستگاه تمامريزي در يک مسير بلندمدت و هماهنگي  مستلزم برنامه

در  ،طا ر کاه بياان شاد     هماان به عبارتي  . هاي اجرايي وابسته نيس  ي دستگاهها سياس ح  ه، تنها به 

 مد نار قرار دادنيز هاي تطبيقي جامعه را کننده تحلي  اقتصاد مقاومتي بايستي نهادها، منابع و تسهي 

اقتصاد ايران نياز تجربياات مثبا  و    در اين ارتباب  .مقاوم  نمايند ها ش  در مقاب  بت انند ج امع تا 

  به برخي ا  ثنها در جدول  کسب نم ده اس  که در ادوار مختل  گفته پيشع ام  خص   منفي در 

اقتصاد ايران با مشک ت سااختاري و  يربناايي    ش د ميط ر که م حاه  همان .شده اس اشاره ( پي س )

ها و ارتباطاات، نا ثوري و هنجارهااي     نهادهاي فعال، شبکه واسطه بهت ان  م اجه اس  که ميقاب  ت جهي 

ار شامند با دن    ،رفتارهايي همچ ن حس اعتمااد، حاس تعلاق باه اجتمااع     ها و  ن اقتصادي، ار شعام 

د و باه نتاايج قابا  تا جهي     کرهاي م لد را تق ي   در ح  ه ت ش و احترام به حق ق مالکي ،فرهنگ کار 

 .دس  ياف 
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ط ر کاه م حااه    در راستاي اقتصاد مقاومتي همان انسياستگذارو اهدا   ها سياس در ارتباب با 

هااي پا لي، ار ي و دساتيابي باه رشاد       دستاوردهاي مقامات پ لي و مالي در دول  جدياد در حا  ه   ،دش

اقتصااد اياران باا اجاراي      بياان ديگار،  باه  . گيار اسا    ، چشمپيشيناقتصادي نسب  به پايان دوره دول  

بي دسا   ي جديد اقتصادي ت انسته ا  دوران نامطل   و بحراني اقتصاد گذر کند و به ثبات نسها سياس 

 منباع تارين   اصالي نفا  باه عنا ان    جهااني  انع جديدي ا  س ي کاهش قيما    هم اکن ن با م ولي ،يابد

تدابير جدياد   در نار نگرفتنم اجه شده اس  که در ص رت  د تقاضا در اقتصاد نبو درثمدي ب دجه دول  

 .نمايدتحديد را  دول  يا دهمنتايج مطل   اقتصادي کسب شده ت اند  مياقتصادي، 
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 :پيوست

خصوص اقتصاد مقاومتي با رویکرد جایگاه نهادها، منابع و  اي از تجربيات اقتصاد ایران در نمونه. 7جدول 

 هاي تطبيقي در تحقق اقتصاد مقاومتي کننده تسهيل

عوامل مؤثر در تحليل 

 اقتصاد مقاومتي
 تجربيات اقتصاد ایران

 نهادها

  م فق  نکات 

  به عن ان حلقه واسط ميان دول  و جامعه ا  جمله  هاي مردم نهاد سا مان وها  تشک وج د

 ها الحسنه هاي خيريه و قرض اجتماعي، صندوق -نهادهاي مدني 

 نام فق نکات 

  عدم تضمين م ثر در خص   حق ق مالکي 

  وج د و گسترش مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجا 

 دهي در شبکه بانکي ساختار نامناسب وام 

  با ار در اقتصادعدم تنايم مناسب نقش دول  و 

 منابع

  نکات مثب 

   وج د منابع عايم نف  و گا 

  قابلي  استخراج و صادرات نف  خام 

  و صندوق ت سعه ملي تأسيس حسا  ذخيره ار ي 

  سا ي منابع و درثمدهاي نفتي ذخيره 

   کرده کش ر  جمعي  ج ان و تحصي 

 نام فق نکات 

   اي ا  حسا  ذخيره ار ي و صندوق ت سعه ملي هاي مکرر ب دجه برداش 

    و انعکاس نق  و انتقايت در ب دجه يادشدهعدم شفافي  حسا 

   عدم تن ع در صادرات غيرنفتي و تعدد در شرکاي تجاري 

   کرده کش ر عدم استفاده ا  جمعي  ج ان و تحصي 

 هاي تطبيقي کننده تسهيل

 م فق نکات 

  (در دوران هش  ساله جنگ تحميلي)هايي همچ ن حس تعلق به اجتماع  ار شوج د 

 نام فق نکات 

   ها فسادهاي اقتصادي و مالي و عدم پاسخگ يي دول  واسطه بهکاهش اعتماد سياسي 

 .اين پژوهشهاي  يافته: مأخذ
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