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 بانکی در تحقق پارادایم اقتصاد مقاومتی سیستم نقش

 مصطفی اختیاری

 ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندکتری رشته مدیریتپژوهشگر پسا
 

 چکیده 

سللي   تام نوپا را با پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، نظام استكبار با صف آرايي خود تالش نمود تا با شيوه هاي مختلف اين نظ

 وت هلاي للملي   خود سازد. استفاده از استراتژي تحري  اقتصادي در كنار سياستهايي نظير تهاج  فرهنگي، تهديد نظلامي، محلدودي  

 فته است.  ته از جمله اهرم هايي بوده كه در سرلوحه اقدامات دشمنان نظام اسالمي قرار گرفشارهاي سياسي طي ساليان گذش

ه سلتكبار را بل  از آنجا كه جمهوري اسالمي ايران همواره مي كوشد تا به لنوان كشوري مستقل، نظ  نوين جهلاني ادللايي نظلام ا   

د جهاني زي در فراينا در تالشند تا با زير پا نهادن قوالد باچالش بكشد، از سوي آنان همواره مورد غضب قرار گرفته و اين كشوره

 اينلد و بلدين  سازي، با روش هاي مختلف از ايفاي نقش ايران در اين لرصه جلوگيري كرده و ايران را در صحنه جهاني منلووي نم 

 منظور، برخي حوزه هاي مه  نظام اقتصادي ايران آماج تهاج  دشمنان قرار گرفته است.  

ا بل ي و مقابلله  پاراداي  اقتصاد مقاومتي يكي از تدابير حكيمانه رهبري است كه بله منظلور دفلاز از دسلتاوردهاي انقلالب اسلالم      

ي سلازي  راداي  جهلان هاي نظام استكبار مطرح گرديده است. پاراداي  اقتصاد مقاومتي داراي پيش فرضهاي كامالً متفاوتي از پلا توطئه

ملايي  ي سازي خودنق نظريه هاي اقتصادي و مديريتي مطرح در لرصه بين المللي، در قالب پاراداي  جهاناست. امروزه قريب به اتفا

شلتن  و، معطلو  دا رمي كنند و مفروضات اين نظريه ها با آنچه كه مورد مطالبه جامعه ايراني است، انطباق چنلداني نلدارد. از ايلن    

تلرين   ومتي از مهل  ن بومي به بسط نظريه هاي مرتبط بلا پلاراداي  اقتصلاد مقلا    ظرفيت ها و استفاده از نبوغ انديشمندان و صاحبنظرا

 آيند. الوامات تحقق اين پاراداي  به شمار مي

مالي و ساير ها و نهادهاي اقتصادي، بديهي است كه تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي مستلوم همفكري و همكاري همه جانبه سازمان

ش نظام بانكي و سيست  پولي و مالي كشور در دستيابي به يك طرح جامع و كامل در اين زمينه انكار هاي ذيربط بوده و نقدستگاه

اهدا  راهبرد اقتصاد مقاومتي  دستيابي بهدر را نقش كليدي در اين شرايط حساس مي بايست مالي كشور  -نظام پوليناپذير است. 
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ثبات و كارآيي محيط اقتصادي، حفظ ثبات ور، زمينه را براي دستيابي به ايفا كرده و با اتخاذ سياست هاي متناسب با راهبرد مذك

با لنايت به لووم شناخت و  فراه  نمايد.پشتيباني امور توليدي و تسهيل رشد و توسعه اقتصادي كشور ها،  سطح لمومي قيمت

، هد  از كنوني كشوربيشتر جايگاه نظام بانكي در پيشبرد اقتصاد مقاومتي و ارتباط بسيار مه  اين دو مقوله در برهه حساس درک 

تواند در چارچوب اصول اقداماتي است كه نظام بانكي ميتحليل اين مقاله، تبيين جايگاه نظام بانكي در تحقق اقتصاد مقاومتي و 

 ورده تا به اهدا  لاليه خويش نائل آيد.اقتصاد مقاومتي به اجرا درآ

 ، پاراداي  سيست  بانكياقتصاد مقاومتي،  کلمات کلیدی:

 پیشینه ادبیات .1

اسلتفاده از روش   ( لوامل موثر بر تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانكي را شناسلايي و بلا  1394خوانساري و قليچ )

اسلتقرار   يين بودن فسلاد ملالي،  فيت و سالمت نظام بانكي و پابراساس نتايج اين تحقيق، شفا ند.بندي كردرتبه ، آنها راتاپسيس فازي

ترين لوامل موثر در تحقق سياستهاي كلي اقتصاد بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانكي از مه نظام التبارسنجي مشتريان و پايين

 شوند. مقاومتي در نظام بانكي كشور محسوب مي

ازهلاي  ساز، الگويي تفكيكي با سه نوز بانك ني( با معرفي بانكداري مقاومتي در قالب مفاهي  بانك مقاوم و بانك مقاوم1395سيفلو )

 وابع، مصلار   اساسي، توسعه اي و تجاري را ارائه نمود. در اين پژوهش، بانك نيازهاي اساسي به صورت تفصيلي در سه محور من

 خصوص آن مورد بررسي قرار گرفت.لمليات تشريح شده و نكات اجرايي در 

ص صحيح و واقعلي  ( با اشاره به اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي متكي بر توليد در جامعه، مستلوم تخصي1392لبداللهي و موسويان )

ورد مل د مقلاومتي،  منابع در اقتصاد كشور است، تبيين آسيبهاي اجراي لقود بانكي در كشور را به لنوان رويكردي براي تحقق اقتصلا 

 مطالعه قرار دادند. 

اي با هد  تعيين اولويت سياست مالي مبتني بر راهبرد اقتصاد مقلاومتي، بله بررسلي    (، در مقاله1396خالقيان ميمند و همكاران )

ر زمينه تي دقتصاد مقاوماسياستهاي مالي پرداخته و الگوهاي فكري اقتصادي در ايران را به منظور تعيين ميوان نوديكي آنها با راهبرد 

 سياست مالي، مورد بررسي قرار دادند.
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ي آوري اقتصادي و پايلداري اقتصلاد  ( در پژوهشي با تبيين اينكه اقتصاد مقاومتي مفهومي بسيار نوديك را به تاب1395نوفرستي )

 اقتصاد مقاومتي را مورد بحث و بررسي قرار داد.  ترين اقدامات در نيل بهدارد، مه 

ملورد   (، تأثير ميبت و معني دار ملديريت جهلادي بلر تحقلق اقتصلاد مقلاومتي      1396بومي و همكاران )در پژوهش محمدي سياه

ادي ه ملديريت جهل  بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق كه در سازمان تأمين اجتمالي استان اصفهان اجرايي شد، بيانگر اين است ك

 كند. درصد بااليي از تغييرات اقتصاد مقاومتي را تشريح مي

هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقلام معظل  رهبلري پرداختنلد. ملدل      ( در تحقيقي به تبيين مولفه1395صفا و دهقان )اسفندياري 

 ها استخراج گرديد و سپس با استفاده از تمام مراحل پژوهش الگويي طراحي شد. مفهومي براساس تحليل

ياسلتها را ملورد   اقتصاد مقاومتي، نظام اقتصادي متناسب براي تحقق ايلن س (، با تحليل لناصر سيستمي 1394اميري طهراني زاده )

و يعي در قلملر بررسي قرار داد. براساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش، نظريه بازار اسالمي و مفاهي  حق معاش و للدالت تلوز  

 را تشريح كنند. توانند مباني سيستمي اقتصاد مقاومتياقتصاد اسالمي مي

هلاي تمركلو   آوري اقتصلادي براسلاس شلاخص   گيري و سلنجش تلاب  (، به موضوز اندازه1397جبيان و همكاران )در پژوهش ر

ربخشلي  تجاري، سالمت بانكي، وابستگي تجاري، ذخاير بين المللي، استحكام بيروني، بدهي بخش خصوصي، حكمرانلي خلوب، اث  

 د.  دولت، پايداري اقتصاد كالم و وابستگي بودجه به نفت، پرداخته ش

 شناسی پژوهشروش .2

  گردد.يح ميسازي پاراداي  در اقتصاد مقاومتي است، تشرشناسي اين پژوهش كه مبتني بر مفهومروشدر اين بخش، 

 تعریف پارادایم .2-1

اي كه بيشترين تضارب افكار روي آن ، به گونهمي شوداصطالح پاراداي  به لنوان پركاربردترين اصطالح فلسفه لل  مطرح 

را براي حل و فصل  محققان ،ابوار مورد نياز ، به لنوانپاراداي  در واقع الگوي مسلطي است كه در حيات لل مي گردد. متمركو 

ه خوب )مانند سازگاري بخشد، ثانياً تعريفي از نظريبه آنان مي نگرش هستي شناسانه ؛ زيرا اوالً دورنمايي ازياري مي كندمسائل 

كند، ثالثاً چارچوبي نظري براي تجويه و تحليل رفتار يا پديده مورد مطالعه و ئه ميابيني( ارمنطقي، سادگي، مفيد بودن و قدرت پيش

و پژوهش به لبارت ساده، پاراداي ، معيارهاي كار  دهد.ها در اختيار پژوهشگران قرار ميرابعاً روشهايي براي آزمون تجربي نظريه

 . كندكند و فعاليتهاي محققان آن حوزه از لل  را هماهنگ و هدايت ميمجاز را در درون للمي كه مربوط به آن است تعيين مي
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، . از اين روهايي كه در پيش فرض هاي اساسي با يكديگر اشتراک دارنددر تعريف ديگري، پاراداي  لبارتست از مجموله نظريه

 بحثن وارد ق در آو شيوة تحقي رفتارهاي اجتماليبا توجه به پيش فرضهاي صريح يا ضمني دربارة ماهيت  محققان للوم اجتمالي

 هافرض پيشز مجموله ا چهاررا براساس  اجتمالي بندي، للوم رفتارهايبراساس يك طبقه شوند. ميخود  موضولاتدر  گفتگوو 

  كرد: سازيمفهومتوان مي

  1شناسییهای مربوط به هستفرضپیش -

 آندد تحقيق دربارة در ص محققپردازد كه مي ايپديده جوهرةبوده و به بررسي  شناسيهستي ماهيتيداراي  هافرضاين پيش

ي خارج از ي چيومورد بررس واقعيت اساسي مواجهند كه آيا شناسيبراي مثال، دانشمندان جامعه شناس با اين پرسش هستي است.

داراي  عيت، آيا واق؟ به لبارت ديگراوست ذهنمحصول  واقعيتتحميل مي كنديا اينكه  را بر ذهن فرد بيرون خودفرد بوده و از 

  فرد است؟ شناختاست يا محصول  لينيماهيتي 

 جهانكه  است فرض پيشاين  انگاران گرايي، مه  ترين ديدگاه ها در بحث هستي شناسي مي باشند. موضع نام نام انگاري و واقع

 بل، ديدگاه. در مقاستواقعيت ني بهدادن  ساختاربه منظور  مفاهي  و لناوين نامها،چيوي بيش از  انسانج از شناخت خار اجتمالي

تغيير  و نسبتاً ملموساست كه از ساختارهاي  جهان واقعييك  انسانخارج از شناخت  جهان اجتماليواقع گرايي معتقد است كه 

  تشكيل شده است. ناپذير

  2مربوط به معرفت شناسیهای پیش فرض -

 انسانه نكه چگونو اي و با زمينه هاي دانش است شناسي معرفتداراي ماهيت  ،كه با نوز اول نيو مرتبط است فرض ها اين پيش

 ه چهاي مثال، ببر كند مربوط مي شود. منتقلبه همنولان خود  دانشآن را به صورت  حاصلپرداخته و  جهان درکمي تواند به 

دو گانه صحيح و   در واقع، اين تقسي تميو دهد؟ غلطرا از  صحيح مي تواند انسان چگونه مي توان دست يافت. دانشاشكالي از 

 ت.اس دانشخود  ماهيت هدربار ديدگاهيقرار مي دهد و مبتني بر  فرض پيشخاصي را  شناشي موضع معرفتخود  غلط

 شناسي هاييبه معرفت  بحث معرفت شناسي مي باشند. اثبات گرايياثبات گرايي و غيراثبات گرايي، مه  ترين ديدگاه ها در  

جهان اجتمالي به  اجواي تشكيل دهندة رويدادهايي در اصول و روابط للّ جستجواشاره دارد كه تالش مي كند از طريق كاوش و 

                                                           
1. Ontology 
2. Epistemology 
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در  قاطعانهاما  ،به خود بگيرد مختلفي گرايي ممكن است اشكال غيراثباتشناسي  ديدگاه معرفت .آنها بپردازد تبيين و پيش بيني

جهان  گرايان، به لقيدة غير اثبات مي ايستند. اجتمالي جهانزير بنائي در امور  اصولو  قوانينجستجوي  بودنمقابل ادلاي مفيد 

ستند به درگير ه مطالعهافرادي كه مستقيماً در فعاليتهاي مورد  و فقط مي توان از نقطه نظر دارد ماهيتي نسبياجتمالي اصوالً 

  شناخت آن مبادرت كرد.

  1های مربوط به ماهیت انسانپیش فرض -

 پيش تند،هس مفهوم از آنها جدا ، اما از نظرمرتبط شناسي معرفتو  هستي شناسيهاي  با پيش فرضكه  فرض ها اين پيش

لوم كل ل هآشكار است ك آنها مربوط مي شود. محيط زيستميان انسانها و  رابطةهستند كه با ماهيت انساني و به ويژه با  فرضهايي

ختيارگرايي و ا است. لوملاين گونه  هد موضوز و  زندگي انسان،زيرا اصوالً  ،مبتني باشند پيش فرضهااز  دستهبايد بر اين  انساني

ة ك نظرييدر اين بحث اين است كه در  جبرگرايي، مه  ترين ديدگاه ها در بحث ماهيت انسان مي باشند. موضوز محوري

 يتهاي او راو فعالن را يافت كه انسا در يك سو مي توان ديدگاه جبرگرايي منعكس است؟ انساناز  مدليمعين چه  اجتمالي/ للمي

قرار دارد كه  ختيارگراييادر سوي ديگر، ديدگاه  در آن قرار دارد. انسانمي داند كه  محيطييا  كامالً تعيين شده از ناحية موقعيت

  مي بيند.مختار  و موجوديانسان را كامالً مستقل 

 2های مربوط به روش شناسیپیش فرض -

 لوممحققان ل احتماالً ،شودارائه مي انسان ماهيتمتفاوتي كه دربارة  مدلهايمختلف و  هايمعرفت شناسيو  هاهستي شناسي

و  جبرگرايي -اختيارگرايي گرايي، اثبات -گرايي، غير اثبات گرايي واقع -ينظير نام انگارمتفاوتي  شناسيهاي روشرا به  اجتمالي

  د.مي ده سوق بنيادي نظريه ايده انگاري ل قانون

در للوم اجتمالي مبتني  انگاري ايده انگاري و قانون بنيادي، مه  ترين ديدگاه ها در بحث روش شناسي مي باشند. رهيافت ايده

را  تحقيق خود مي تواند جهان اجتماليمورد  موضوزنسبت به  دست اولتنها از طريق كسب دانش  انساناست كه  ديدگاهبر اين 

مي  تأكيدنظام مند  للمي فنو  روشكردن تحقيق بر  مبتنيدر للوم اجتمالي بر اهميت  . در مقابل، ديدگاه قانون بنياديدرک كند

 ها فرضيهكه بر فرايند آزمون  مشاهده كرد للوم طبيعيمورد استفاده در  رهيافتها و شيوه هايرا مي توان در  ديدگاه تجس  اين كند.

                                                           
1. Nature of Human being 
2. Methodology 
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سروكار  داده ها تحليلبراي  كميو استفاده از فنون  للمي آزمونهايبا ساختن  اين رهيافت تأكيد دارد. للميدقيق  اصولبراساس 

  دارد.

 

 کاربرد پارادایم .2-2

 بيان كرد:چنين اين توان مفهوم پاراداي  را مي ،كاربرد از حيثبه طور كلي 

 :رشتههاي يكاي از پيش فرضاي يعني مجمولهماتريس زمينه مفهومپاراداي  به  -

محققان و است كه  بنيادييي براي سئواالت فرضهاي يك رشته، پاسخهاه پيشاي يا همان مجمولماتريس زمينه

محدوده  در آن محققانكند كه اي چارچوبي را فراه  ميگيرند. ماتريس زمينهدر حين تحصيل آنها را فرا مي صاحبنظران

 كنند.لمل مي

 الگو يا نمونه شاخص.  مفهومپاراداي  به  -

 فلسفي، لحاظ به ت.اس للمي معرفت ه  آن و معرفتي مي شود، اوالً دنبال لل  و فلسفه واسط حد لنوان به پاراداي ، در آنچه

 چه سي(،شنا مي توان آنرا شناخت )معرفت است )هستي شناسي(، چگونه لل  چه چيوي كه هستند ادلا اين محققان دنبال

 محققان، نظر (. ازگرفته مي شود، چيست )روش شناسي بكار آن براي كه فرآيندي و مي شود )ارزش شناسي( آن وارد به ارزشهايي

خاصي انجام  پارادايمي بستر يك در بايد چگونه للمي تحقيق يك كه چارچوبي نظري و لاصو آن در كه است مدلي شناسي روش

 و تكنيك ها به اًكه صرف روشي با را شناسي روش نبايد (. بنابراين1990؛ كوک و فونو، 1987هاردينگ، )مي گردد شود، ارائه 

 گرفت.  معادل است، مربوط آوري جمع ابوارهاي

 پارادایم به الگوهای رفتاری حاصل از شناخت واقعیتفرایند تبدیل یك  .2-3

 (، سلسله مراتب شناخت از واقعيت به نمايش درآمده است.1در شكل )

 

 

 

 

 فلسفه

 پارادايم

 نظريه علمي

 مدل

 واقعيت

 معرفت علمي از واقعيت

 معرفت علمي از واقعيت

 معرفت فلسفي از واقعيت

 معرفت پارادايمي از واقعيت
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 شناسی از واقعیت(. سلسله مراتب معرفت1شکل )

فه، ز مراحل فلس(، فرايند معرفت شناسي واقعيت و تبديل آن به الگوهاي رفتاري در جوامع، به ترتيب ا1باتوجه به شكل )

ورد مشكيل پديده للت ت پاراداي ، نظريه للمي، تشكيل مدل و واقعيت تشكيل يافته است. بنابراين، در گام اول مي بايست فلسفه و

سوم  لمي در گامظريه لنمطالعه معرفي و تببين گردد. در گام دوم، با معرفي پاراداي  هاي سازنده پديده مورد مطالعه به معرفي 

ريق مشخص ه از طها )مفاهي (، تعاريف و گواره هاي به ه  مرتبط است كاي از سازهپرداخته مي شود. يك نظريه للمي مجموله

عدي، مدل بكند. در گام ها را ارائه ميروابط بين متغيرها، با هد  تبيين و پيش بيني پديده ها، ديد نظام يافته اي از پديدهساختن 

 مدل  ه در اجرايست آمدمربوطه با معرفي متغيرهاي اثرگذار بر رفتار پديده مورد مطالعه تشكيل مي گردد. در گام آخر، نتايج بد

 شناخت واقعيت و ارائه الگوهاي رفتاري متناسب با آن ياري دهد. مي تواند محققان را در 

 کاربرد پارادایم در اقتصاد .2-4

د كه فعاليتهاي افته انيدست ، به اين نتيجه نددانمتفكران اقتصادي نيو كه اقتصاد را ه  مرز با للوم طبيعي و للوم اجتمالي مي

اداي  اصلي اراي چهار پارلل  اقتصاد نئوكالسيك د. براي مثال، قوانين طبيعي استهاي توليد، توزيع و مصر ، تابع انسان در زمينه

 (:1373، غالمي رناني) ازاست كه لبارتند 

ل اقتصادي شود و لامفردگرايي: تحليل اقتصاد خرد در هر وضعيت همواره با رفتار لامالن اقتصادي منفرد شروز مي -

 .ودشتنها به وسيله منافع شخصي برانگيخته مي

ده ابواري بو عموالًلقالنيت: رفتار لامل اقتصادي لقالني بوده، و با ترجيحات مفروضش سازگار است. لقالنيت نيو م -

 .شودو رسيدن به حداكثر منافع شخصي ارزيابي مي

 د.و زمان كار خود هستن حقوق مالكيت خصوصي: لامالن اقتصادي داراي حق مالكيت خصوصي بر اموال -

 .شوديطور غير متمركو به وسيله لامالن اقتصادي منفرد گرفته مدر اقتصاد بازار تصميمات بهاقتصاد بازار:  -

به  زدناي لطمهرد كردن يكي از آنها به معن است و ها استوار بودهي هاي اقتصادي نئوكالسيكي بر پايه اين پاراداپژوهش همه

 . شودشمرده ميبراقتصاد نئوكالسيكي 
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هاي ها تفاوت زيادي با پاراداي اين پاراداي  .كندهاي خود استفاده ميهاي ديگري در تحليلاز پاراداي  نيو اقتصاد ماركسيستي

 (:1373، غالمي رناني)ز اقتصاد نئوكالسيكي دارند و لبارتند ا

تمالي و اجتوان به لامل اقتصادي منفرد جدا از جايگاه ماركس نمي نظرطبيعت اجتمالي لوامل اقتصادي منفرد: از -

اه ك جايگيتاريخي نگاه كرد. ماركس در تحليلهاي اقتصادي خود بر طبيعت اجتمالي لامل اقتصادي منفرد در 

 .كند؛ به اين معني كه يك همسازي و كنش متقابل ميان فرد و جامعه وجود داردتاريخي ويژه تأكيد مي

 ربوط به ويمالي مكند كه سازگار با مناسبات اجتلقالنيت با بعد اجتمالي: لامل اقتصادي منفرد به صورتي لمل مي -

 .است

ست. لنوان يك رابطه اجتمالي: حقوق مالكيت نشان دهنده موقعيت اجتمالي يك لامل اقتصادي احق مالكيت به -

 ارگراننمايند و ك توانند از كارگران بهره كشيسرمايه داران به دليل ساختار حقوق مالكيت و ماليت بر ابوار توليد مي

دن به ار و تن دامايه دنيو به دليل نداشتن مالكيت ابوار توليد به فروش تنها دارايي خود يعني نيروي كار خود به سر

 .شوداين استثمار وادار مي

شود. يشان داده مناالها اقتصاد بازار )با قرائت اجتمالي از آن(: از نظر ماركس سرشت اجتماز توليد از طريق مبادله ك -

لنوان يك كارگر مشخص فروشد، موقعيت اجتمالي وي را بهلنوان يك كاال در بازار ميه كارگر بهزمان كاري ك

 .ق استكند. همين مسأله براي سرمايه دار نيو صادمي

 . سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی3

ت نظام با قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلح 110سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي براساس بند يك اصل 

خ ر تاريهد  تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهدا  سند چش  انداز بيست ساله د

، درونوا، از، مولدسياستها با رويكردي جهادي، انعطا  پذير، فرصت س توسط رهبر معظ  انقالب ابالغ گرديد. اين 29/10/1392

 .گرديده استبند به شرح زير تدوين  24پيشرو و برونگرا در 

 رویکردهای اساسی حاکم بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی .3-1
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اك  بر اساسي ح رويكردهاي، (1392مجمع تشخيص مصلحت نظام، ) با لنايت به متن سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي

 دن،بو، پيشرو بودن ا، درونوبودن، مولدي، فرصت سازيپذيرجهادي، انعطا سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي لبارتند از: رويكردهاي 

 بودن و مردمي بودن، كه در اين بخش به تشريح هريك پرداخته مي شود.برونگرا

 

 رویکرد جهادی: -

يك  هره گيري ازبآيد. از اين رو، اقتصاد مقاومتي از دل رفتارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتمالي مردم بيرون مي پاراداي 

هادي در ويكرد جرالزمه تحقق اين پاراداي  است. برخي از مه  ترين ابعاد  ،رويكرد انقالبي و جهادي در سبك زندگي

 پاراداي  اقتصاد مقاومتي لبارتند از:

 انه و مدبرانه به مشكالت اقتصادي و معيشتي مردمنگاه كارشناس -

 توجه به توليدات داخلي و صادرات كاال -

 شناسايي نيازهاي ضروري و اساسي مردم در حوزه اقتصاد -

 سوق دادن هدفمندي يارانه ها به سمت خدمات لمومي و ضروري مردم -

 ليدباال بردن نقش بنگاه هاي خرد اقتصادي در داخل كشور در جهت افوايش تو -

 تصويب و تسهيل قوانين براي كارآفريني و حمايت از توليدات داخلي -

 ردن بنگاه ويژه به مناطق محروم و ك  برخوردار به منظور ايجاد و برقراري لدالت اجتمالي و باال  -

 .انگيوه هاي حمايتي مردم

 رویکرد انعطاف پذیری: -

اقتصادي ناخواسته است  مسائلسازي يك كشور در برابر ومهاي مناسب براي مقايكي از گوينه 1پذيري اقتصاديانعطا 

انعطا  پذيري  ها را از مشكالت اقتصادي برهاند.نثيرگذار بوده و آأتواند در كشورهاي بحران زده نيو تكه اين لامل مي

وغ و ابتكار در هاي بالقوه آن، بر نببرخال  پيشگيري و انجام واكنش قبل از يك رويداد به منظور كاهش خطرات و زيان

ها به كيد دارد كه افراد و سازمانأپذيري بر اين حقيقت تانعطا  كيد زيادي دارد.أطول مدت و بعد از يك رويداد ت

                                                           
1. Economic resilience 
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 دهند.ها، منفعالنه واكنش نشان نميهاي معمول و در زمان مواجه با فاجعهوكارهاي رايج در شيوهسادگي و يا در كسب

و تر هاي خارجي مقاومدر مقابل شوکرا تدريج اقتصاد كشور به كشور قادرست اقتصاديساختار در پذيري انعطا 

 منعطف تر سازد.

 

 رویکرد فرصت سازی: -

 انتفاز در ذاري وگفرصت سازي در پاراداي  اقتصاد مقاومتي لبارتست از استفاده از فرصتهاي خارجي به منظور سرمايه 

زي در اين رصت سااقتصاد داخلي. همچنين، شناسايي تهديدها و تبديل آنها به فرصتها و منافع جديد از ديگر اهدا  ف

هاي  رنامه ريويه با بي اخير در اقتصاد كشور از جمله تهديدهايي است كپاراداي  به شمار مي آيد. براي مثال، تحري  ها

. ظهور يابد داخلي انجام شده، تالش گرديد تا آثار مخرب آن در اقتصاد كشور كاهش يافته و فرصتهاي جديدي در اقتصاد

بستگي لث وابايد بابهره گيري از فرصت هاي خارجي تا جايي مجاز است كه بالث تقويت رشد دروني اقتصاد شود و ن

 گردد. به ديگر كشورها 

 رویکرد مولد بودن: -

ن بدي. يابد حور دستتوليد م به يك اقتصادمنظور از مولد بودن در پاراداي  اقتصاد مقاومتي اين است كه اقتصاد داخلي 

ودن بكل پائين مش .گيردتوليد صورت  از طريقمي بايست هرگونه افوايش ارزش و توليد ثروت در اقتصاد كشور  منظور،

الي است كه در اين در ح قابل حل خواهد بود. توليد  رشد اقتصادي، بيكاري و باالبودن نرخ تورم در ابتدا از طريق

توليدي هاي غيرشرايط حاضر، ساز و كارهاي دستگاه اقتصاد كشور به نحوي رق  خورده است كه صرفه اقتصادي فعاليت

زايي و يت اشتغالدر نها مقاومتي، كارآفريني و دستاورد مشهود و مه  اقتصاد ،از اينرو هاي توليدي بيشتر است.از فعاليت

 .گيرديمه خود خلق ثروت است كه در نتيجه اقتصاد كشور از حالت تدافعي و مقاومتي بيرون آمده و آرايش تهاجمي ب

 رویکرد درونزا بودن: -

اتكاي اقتصاد به توانمندي هاي داخلي از جمله نيروي انساني جوانان و متخصص و نيو تأكيد پاراداي  اقتصاد مقاومتي، 

موقعيت ژئوپوليتيكي و منابع بي نظير ال  از نفت، گاز، معادن و ديگر ظرفيت هاي متنولي است كه داخل كشور از وجود 
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ه قرار مي دهد. پاراداي  اقتصاد مقاومتي به اقتصاد را مورد توجدرونوا بودن ، توجه به اين لوامل مي باشد.آنها برخوردار 

 لحاظ فكر، خالقيت و نهاده هاي مولد از درون ملت مي جوشد، وليكن درونگرا نيست؛ بلكه برونگراست.

 

 

 

 رویکرد پیشرو بودن: -

 دارانهق مد و خالپيشرو بودن اقتصاد مقاومتي بدين معناست كه اقتصاد كشور مي بايست حاوي ايده هاي نوآورانه، جدي

 يده هاي نوخلق ا در خلق فرصت هاي مولد بودن باشد. به لبارت ديگر، چنانچه در اقتصاد فرصتي وجود داشته باشد، با

 .كه بايد هدر نرود و در صورت لدم وجود فرصت، مي بايست مويت هاي جديد بررسي، طراحي و لرضه شوند

 رویکرد برونگرا بودن: -

ام ورد نظر مقهاي م صاد مقاومتي نگاه انفعاالنه و انوواگريانه وجود دارد، در سياستبرخال  تصور نادرستي كه به اقت

ن رتباطات بيسترش امعظ  رهبري به اقتصاد مقاومتي نگاه برونگرايانه براي اقتصاد وجود دارد. به لبارت ديگر، هد  گ

ر ت بيشتمنووي شد و مي بايس المللي و جهاني است؛ يعني مقاوم بودن به اين معنا نيست كه پشت درهاي كشور

دن در برونگرابو د. اصلپيوندهاي اقتصادي را با جهان برقرار كرد، چراكه داشتن پيوند با جهان، اقتصاد را مقاوم مي ساز

 پاراداي  اقتصاد مقاومتي يعني:

 تجديد آرايش در مبادالت بين المللي، -

 گسترش همكاري ها و مبادالت اقتصادي، -

 ي اقتصادي و نيروي انساني داخل كشور.فعال سازي ظرفيت ها -

 رویکرد مردمی بودن: -

 موجود ناكارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها ترمي  و زدايي بحران سازي، مقاوم درپي مقاومتي اقتصادپاراداي  

 چنين الوام و شرط پيش مدبرانه، و لقاليي هاي مديريت المال و همگاني مشاركت و باور قطعاً كه است اقتصادي

 خوداتكايي براي تالش و يداخل توليد هاي مويت روي كيدأت و ها وابستگي كاهش مقاومتي اقتصاد .است موضولي
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 واستفاده نخبگان به توجه، اساسي قانون 44 اصل هاي سياست، اصالح الگوي مصر ، اجراي ملي ازتوليد حمايتاست. 

و  اقتصاد سازيمردميزيستي و دوري از تجمالت، ساده، ترويج فرهنگ فساد و سوداگري مهار، نوين فناوري از

از جمله مه  ترين موضولات در اصل مردمي بودن در  داخلي يهاكاال خريد و واردات بر توليد اولويت سازيفرهنگ

 پاراداي  اقتصاد مقاومتي مي باشند.

 

 . تعاریف مختلف از پارادایم اقتصاد مقاومتی3-2

د الگو زي و اقتصااد موادر حالت كلي مي توان پاراداي  اقتصاد مقاومتي را از چهار منظر اقتصاد تدافعي، اقتصاد ترميمي، اقتص

حوي كه ه شده است، به ن( روند تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي براساس اين چهار منظر نشان داد2مورد بررسي قرار داد. در شكل )

اني به روز رس ول بررسي در همه مقاطع زماني قاببا نگاه به الگوسازي آن، طع زماني خاصي تعريف نشده و اين روند صرفاً براي مق

 است. 

 

 (. شکل کلی روند تحقق پارادایم اقتصاد مقاومتی2شکل )

 :اقتصاد تدافعی 

در تعريف اول از اقتصاد مقاومتي، هد  شناسايي تهديدهاي پيش روي اقتصاد داخلي در برابر تهديدهاي خارجي است. به 

لبارت ديگر، در ابتدا مي بايست زمينه هاي آسيب رساني به اقتصاد داخلي مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، وقتي به اقتصاد 

و شيوه هاي تهديد اقتصاد داخلي از قبل شناسايي شده و بر اساس آنها، استراتژيها و مقاومتي مي توان دست يافت كه ابوارها 

 راهكارهاي مقاوم سازي اقتصاد را تدوين و اجرا نمود. 

اقتصاد
ترميمي

اقتصاد
موازي

اقتصاد
الگو

اقتصاد
تدافعي
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 :اقتصاد ترمیمی 

اختارها و رمي  ستتعريف دوم از اقتصاد مقاومتي، لبارت است از اقتصادي كه در پي مقاوم سازي، آسيب زدايي، خلل گيري و 

 نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي است.

 اقتصاد موازی: 

 .حاصل گردد قاومتيمد تا هد  اقتصاد ندر اين نوز اقتصاد، لالوه بر نهادهاي موجود اقتصادي، نهادهاي جديدي ابداز مي گرد

 :اقتصاد الگو 

ه تعريف سرخال  صرفاً پدافندي نيست و ب در تعريف چهارم، اساساً اقتصاد مقاومتي يك رويكرد كوتاه مدت سلبي و اقدامي

سد ه نظر مي ر  كه بقبلي، اين رويكرد چش  اندازي كالن به اقتصاد داشته و يك اقدام بلندمدت را شامل مي شود. اين تعريف ه

ت كه آلي اس يدهتصاد ادور از ديدگاه هاي رهبر معظ  انقالب نيست، رويكردي ايجابي و دورانديشانه دارد. اين رويكرد در پي اق

ده، كارآمد بو وم بخش ه  اسالمي باشد و ه  كشور را به جايگاه اقتصاد اول منطقه برساند. اقتصادي كه براي جهان اسالم، الها

به  ست. باتوجهاوآوري زمينه ساز تشكيل تمدن بورگ اسالمي باشد. اين نوز اقتصاد مشتمل بر اقتصاد كارآفريني، ريسك پذيري و ن

يط ا و در شراازي آنهشناسايي حوزه هاي فشار و تالش براي كنترل و خنثي سده، پاراداي  اقتصاد مقاومتي بدنبال مطالب مطرح ش

  ها و نهايتاً الگوسازي و سرآمدي است. ايده آل، تبديل فشارها به فرصت

 . پیش فرض های پارادایم اقتصاد مقاومتی3-3

در لرصه اقتصاد كشور، داراي پيش فرض هايي است كه از منظر مقام معظ  اقتصاد مقاومتي نيو به لنوان يك پاراداي  نوين 

رهبري همواره مورد تأكيد قرار دارند. قبل از شناسايي و معرفي پيش فرض هاي پاراداي  اقتصاد مقاومتي، الزم است تعريف دقيق و 

بيانيه هايي درباره ويژگي هاي موضوز يا جامعه مورد بررسي هستند كه  ،پيش فرض هاجامعي از مفهوم پيش فرض ارائه گردد. 

و نيازي به استدالل ندارد. در واقع موضوز پژوهش و انجام آن بر اساس اين  استدرستي و التبار آنها پذيرفته شده و مورد قبول 

پژوهشگر بايد . گردد روي آنها بنا مي پيش فرض ها بنا شده است. پيش فرض ها مانند پايه هايي هستند كه ساختمان پژوهشي

در موضوز . براي مثال، پيش فرض هاي مربوط به پژوهش خود را به خوبي شناسايي كرده و به صورت روشن و صريح بيان نمايد
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توقف خون و يا »پيش فرض لبارت است از  ،«ثير حركت دادن بيمار در جلوگيري از تشكيل شدن لخته خون در رگ هاأت»تحقيق 

 .«را تسريع مي كند خون تشكيل لخته ،كت كند خون در رگ هاحر

( ارائه 1، در جدول )29/11/92پيش فرض هاي پاراداي  اقتصاد مقاومتي مستخرج از سياستهاي كلي ابالغ شده اقتصاد مقاومتي در 

 شده است:

 

 

 

 (. پیش فرض های پارادایم اقتصاد مقاومتی1جدول )
 پیشنهادی بانك مرکزی ج.ا.ا. و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور()براساس برنامه عملیاتی 

 پیش فرض ردیف
بند مربوطه در 

 سیاست ابالغی
 اقدام اجرایی نظام بانکی حوزه نظریه پردازی

صاد توسعه فرهنگ كارآفريني و تعاون و مشاركت جمعي، بهبود اركان اقت 1

 داخلي كشور را بدنبال دارد

 كارآفريني - 1-20

 ركتياقتصاد مشا -

 نياقتصاد تعاو -

 

  ي للوم اجتمال - 5-4 ردال دابهبود اركان اقتصاد داخلي كشور را بدنبتوجه به لدالت اجتمالي،  2

ن بهبود اركاتوسعه صادرات و زيرساختهاي آن و كاهش وابستگي خارجي،  3

 اقتصاد داخلي كشور را بدنبال دارد

  بين الملل اقتصاد - 6-10-11-13

  مديريت مصر  - 14-8 ردبهبود اركان اقتصاد داخلي كشور را بدنبال دامديريت صحيح مصر ،  4

ديريت منابع م - 16 ارددبهبود اركان اقتصاد داخلي كشور را بدنبال تحول در نظام اداري،  5

 انساني استراتژيك

تحول  مديريت -

 سازمان

 

يت هوينه و مدير - 17 دارد اركان اقتصاد داخلي كشور را بدنبالبهبود تحول در نظام درآمدي،  6

 درآمد

 

ال بدنب بهبود اركان اقتصاد داخلي كشور راتوسعه همكاريهاي بين المللي،  7

 دارد

تصاد سياسي بين اق - 12

 الملل

 لملاروابط بين  -

 

 

را  كشوري بهبود اركان اقتصاد داخلو توليد لل ،  اقتصاد دانش بنيانتوسعه  8

  بدنبال دارد

 انش بنيانداقتصاد  - 2

 يتالاقتصاد ديج -

 

 اخلي كشور رابهبود اركان اقتصاد دو لوامل موثر بر آن، وري بهرهارتقاء  9

 بدنبال دارد

  ره وريمديريت به - 3-20

ا شور ركبهبود اركان اقتصاد داخلي افوايش كيفيت كاالهاي توليدي داخلي،  10

 بدنبال دارد

  تمديريت كيفي - 7-24

  ارزش افووده - 20-18-15بهبود اركان اقتصاد داخلي محصوالت نفت و گاز،  افوايش ارزش افووده 11
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 كشور را بدنبال دارد

بال ا بدنبهبود اركان اقتصاد داخلي كشور رتحول در نظام مالي و اقتصادي،  12

 دارد

 مديريت مالي - 9-19-22-23

 

هاي ها و نرخمتمستمر قياجتناب از سركوب  -

 كليدي در اقتصاد.

سترسازي براي افوايش تاثير بخشي ب -

هاي پولي از طريق انتظام بخشي به سياست

بازار پول و ساماندهي موسسات التباري غير 

 مجاز.

هاي تامين مالي مبتني بر منابع حتراز ازروشا -

بانك مركوي و كاهش مانده بدهي دولت به 

 ها و بانك مركوي. بانك

وكول شدن تسهيالت الطايي نظام بانكي به م -

اقتصادي  -مالي -پذيرش گوارش توجيه فني

طرح و پيشگيري از افوايش مطالبات معوق و 

 غير جاري نظام بانكي.

ا اقتضائات هاي ارزي سازگار بتنظي  سياست -

اقتصاد كالن و در راستاي لدم انباشت 

 ناترازي در نرخ ارز.

صالح رويكردهاي دستوري در مديريت نظام ا -

بانكي و الطاي اختيارات كافي به بانك ها 

متناسب با برنامه ها و اقتضائات نظام 

 اقتصادي. 

ها از طريق صالح رابطه مالي دولت با بانكا -

تكاليف و اجتناب از تامين مالي  كاهش

ها و هاي حمايتي دولت از منابع بانكسياست

 ايفاي موثر نقش حاكميتي. 

حاظ يارانه نرخ سود در بودجه دولت به ل -

منظور تامين ما به التفاوت نرخ سود مورد 

ها و ها و نرخ سود ترجيحي پروژهلمل بانك

هاي اقتصادي مورد حمايت دولت بخش

قانون برنامه پنج   92ماده )بخش دوم 

 توسعه(. 

هاي دولتي، تشويق فوايش سرمايه در بانكا -

ها و موسسات التباري غير دولتي به بانك

افوايش نرخ كفايت سرمايه و بهبود ديگر 

 هاي نظارتي و مديريت موثرتر ريسك.نسبت

دوين برنامه لملياتي حل و فصل مطالبات ت -

 ير قوا.ساها با مشاركت غير جاري بانك

ها و هاي ثابت بانكاهش سه  داراييك -

 واگذاري اموال مازاد .

فوايش كارآمدي نظام بانكي در جذب و ا -

 تجهيو منابع و الطاي تسهيالت.

هاي داراي سطح الطاي تسهيالت به طرح -

مشخصي از آورده متقاضي؛ مشروط به ارائه 
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 صورت هاي مالي حسابرسي شده. 

اتي بانك مركوي ي و مقررتكميل پوشش نظارت -

بر فعاليت كليه موسسات پولي و بانكي و 

هدايت موسسات فاقد مجوز به طي نمودن 

 تشريفات قانوني الزم .

مانعت از ورود نهادهاي غير مسئول به حوزه م -

 وظايف و اختيارات بانك مركوي .

ها و موسسات التباري به ايجاد لوام بانكا -

م براي مديريت ساختارها و فرايندهاي الز

موثر انواز ريسك و رلايت اصول راهبردي 

 حاكميت شركتي.

قويت نظام التباري مشتريان به منظور كاهش ت -

ها و هاي مترتب بر فعاليت بانكريسك

 ها.مديريت مطالبات غيرجاري بانك

فوايش پوشش آماري و سطح تفصيل دسترسي ا -

بانك مركوي به اطاللات پولي وبانكي، به 

ر ارتقاي شفافيت لملكرد بانك ها و منظو

 تحليل سالمت نظام مالي.

نترل دامنه نرخ معامالت بازار به منظور ك -

 هدايت نرخ سود تسهيالت. 

دوين مقررات سپرده گذاري بانك مركوي در ت -

بازار بين بانكي، به منظور المال موثر 

 هاي پولي.سياست

ازار تر در بها به ايفاي نقش فعالغيب بانكتر -

گذاري  و بين بانكي از طريق سپرده

پذيري به منظور گسترش لمق و سپرده

 وسعت لمل بازار بين بانكي.

صالح تمركو نظام تامين مالي از بانك محوري ا -

هاي تامين مالي و تنوز بخشي به منابع و شيوه

اقتصاد با رويكرد افوايش نقش آفريني 

مالي ابوارهاي متنوز بازار سرمايه در تامين 

 اوليه و بلندمدت توليد .

ازنويسي دستورالعمل اجرايي انتشار انواز ب -

صكوک اسالمي )ارزي و ريالي( و برطر  

نمودن موانع اجرايي صكوک )حذ  ماليات 

ها( و ساير ابوارهاي بر نقل و انتقال دارايي

 تامين مالي اسالمي .

هاي جديد براي بهبود پوشش ستفاده از روشا -

متناسب با نيازهاو تسهيل فرايند مالي خرد 

 الطاي التبارات خرد.

اماندهي منابع و مصار  قرض الحسنه س -

 ها. بانك

بازنگري و اصالح قوانين و مقررات ناظر بر  -
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هاي بانكي با هد  بهبود خدمت فعاليت

 رساني. 

فوايش پوشش آماري و سطح تفصيل دسترسي ا -

به  بانك مركوي به اطاللات پولي و بانكي،

منظور ارتقاي شفافيت لملكرد بانكها و 

 تحليل سالمت نظام مالي .

يجاد امكانات سيستمي الزم براي ارائه ا -

خدمات و تبادالت مالي تمام الكترونيكي 

هاي براي دولت، خوانه داري كل، دستگاه

هاي دولتي و ها و شركتدولتي، ذيحسابي

ها و تطبيق لمليات پرداخت شهرداري

 ي با ضوابط مبارزه با پولشويي.الكترونيك

سترسازي براي تبديل كليه مكاتبات و ب -

مراودات ميان بانك ها و بانك مركوي در 

 فضاي الكترونيك ايمن .

اماندهي و انسجام بخشي به بازار غير رسمي س -

 ارز.

هبود قدرت مداخله موثر بانك مركوي در ب -

بازار ارز ازطريق بهبود كيفيت ذخاير اين 

 و كاهش ريسك هاي مترتب بر آن.  بانك

هينه سازي تركيب و ميوان دسترسي به ذخاير ب -

خارجي بانك مركوي با هد  تقويت قدرت 

 مداخله موثر در بازار ارز.

اي واحد با مشاركت بانك مركوي يجاد سامانها -

وزارت امور اقتصادي  و دارايي و وزارت 

صنعت و معدن و تجارت براي شفا  و قابل 

 ش نمودن مصار  ارزي در اقتصاد.پاي

ايش مستمر و بهبود نسبت كفايت ذخاير پ -

 خارجي. 

ها و سازوكارهاي ازنگري در مقررات رويهب -

 بانكي ناظر بر انجام لمليات تجاري به منظور

تسهيل نقل و انتقاالت ارز حسب منابع ارزي 

 در اختيار بانك مركوي. 

گواران منظور افوايش تعداد كار مذاكره به -

 بانكي.

رود به بازار جهاني سرمايه و مالي در صورت و -

 رفع تحري  هاي بين المللي. 

 ستفاده بهينه و مديريت شده از منابع آزاد شدها -

در جريان مذاكرات براي تامين مالي نيازهاي 

 وارداتي بخش توليد .
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 بانکی در تحقق پارادایم اقتصاد مقاومتی سیستم. نقش و جایگاه 4

خش از بسازي اين از آنجا كه نظام بانكي كشور يكي از مهمترين و اثرگذارترين اركان توسعه اقتصادي كشور است، مقاوم

خ داد روپا راهاي اقتصادي برخوردار است. نقش نظام بانكي در بحران اقتصادي كه در حساسيت باالتري نسبت به ساير بخش

افراد با  نكي بههاي اين بحران شاهد چهار موج هستي . بحث پرداخت وام هاي باشاهدي بر اين مدلاست. با رصد فراز و نشيب

اي ايش بدهي هو، افوددرجه پائين التباري به لنوان موج اول؛ كمبود نقدينگي در نظام بانكي به لنوان موج دوم و به تبع اين 

ون ايي همچمشكالت اقتصادي در سطح كشورهحكومتي براي اينكه يك بانك ورشكست نشود به لنوان موج سوم و باال گرفتن 

دن اقتصاد ل شكننده بواسپانيا و پرتغال موج آخر را تشكيل داده است. از اين رو است كه مي توان بيان داشت كه يكي از دالي يونان،

هاي ديتوانين و محدوق ، رشد بانكداري در سايه بوده كه در آن، موسسات مالي غيربانكي آزاد و رها از2008اروپا در بحران سال 

خطر مواجه  با انظام مالي ر هاي شبه بانكي انجام داده و با افراط و حرص و ولع در استفاده غيراصولي از اواق مشتقه،بانكي، فعاليت

 ساختند.

مي چه اسال -يرانيشود آن است كه نظام بانكي ايران در يك اقتصاد مقاومتي با مولفه هاي اسوال مهمي كه در اينجا طرح مي

راي پاسخ نمايند؟ ب پرهيو هايي را بايد داشته باشد؟ چه اقداماتي را بايد در اولويت خويش قراردهد و ازچه اقداماتي بايستيويژگي

يانات بونه كه از  . آنگهاي اصلي پاراداي  اقتصاد مقاومتي را مورد شناسايي قراردهيبه اين پرسش، الزم است تا در ابتدا شاخصه

بلكه يك  نيست، د كشورآيد، پاراداي  اقتصاد مقاومتي، تاكتيكي موقت و زودگذر براي شرايط فعلي اقتصاانقالب بر مي رهبر معظ 

 استراتژي بلند مدت و دائمي است.

 بانکی عبارتند از: سیستمبندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با 

 ( سیاستهای کلی: 1بند ) شور به ي و للمي ككليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انسانتأمين شرايط و فعالسازي

 همكاريهاي تشويق ومنظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل 

 جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات ك  درآمد و متوسط.

 ( سیاستهای کلی: 9بند )ايجاد قتصاد مليتقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هد  پاسخگويي به نيازهاي ا اصالح و ،

 ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
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 ( سیاستهای کلی: 19بند ) هاي فسادزا در ها و زمينهسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتسازي اقتصاد و سال شفا

 ارزي و ... . هاي پولي، تجاري،حوزه

نكي با سيست ر اومتي دبا استفاده از ادبيات موضوز، بيست و نه اقدام اجرايي در جهت تحقق پاراداي  اقتصاد مق پژوهشدر اين 

رج زمانهاي خاط به سابانكي( و برون بانكي )مربو سيست شناسايي شده است. اين اقدامات را در سه گروه درون بانكي )مربوط به 

 توان دسته بندي نمود.از بانك( مي 

 . اقدامات درون بانکی4-1

 هدایت تسهیالت کالن بانکی به منظور تشویق تولیدکنندگان کاالهای ایرانی -

آن  ياز مستلومن. اين كمبود نقدينگي از مه  ترين موانعي است كه همواره به لنوان دغدغه توليدكنندگان داخلي مطرح بوده است

ارسنجي، ت التبم بانكي بيشتر به سمت حمايت از فعاليت هاي توليدي متمايل باشد. بديهي اساست كه سياست گذاري هاي نظا

 د با الطايي توانماخذ وثايق مورد نياز و نظارت بر حسن استفاده از منابع بر كارآمدي اين سياست مي افوايد. شبكه بانكي 

يگر، هيالت د)جهت حمايت از محيط زيست( و انواز تستسهيالت به بنگاه هاي كوچك و متوسط، تسهيالت خرد، تسهيالت سبو 

مناسب  د سازو كارت بايتوليدكنندگان داخلي را به ويژه در شرايط تحري  ياري دهد. اين امر بديهي است كه در كنار الطاي تسهيال

 براي نظارت بر مصر  تسهيالت نيو در نظر گرفته شود تا تسهيالت در محل درستي به مصر  برسد.

 ال بردن سطح کیفی و توانمندی نیروی انسانی در نظام بانکی با  -

كي ر نظام باندالقيت ختقويت اقتصاد دانش بنيان نيازمند وجود نيروي انساني زبده و ماهر است كه با آموزش و پرورش مي توان 

كارايي و  فوايشانكي منجر به هاي نيروي انساني در نظام بارا ارتقاء بخشيد. روشن است كه باالبردن سطح كيفي و توانمندي

هاي لملياتي شده و امكان اشتباه و خطاي انساني، پولشويي و تخلفات هاي غير ضروري و ريسكوري اين نظام و كاهش هوينهبهره

ر انجام انكي دهاي تخصصي موجب مي شود تا هر يك از اركان نظام بپولي و مالي در اين بخش را كاهش مي دهد. وجود آموزش

 تريمتنوز وت جديدتر توانند محصوالهاي الزم ميها با كسب توانمندييف خود بهتر لمل نمايند. براي مثال، كاركنان بانكوظا

واهند روبه رو خ اي كالنها و راهبردهمتناسب با نيازهاي مشتريان پيشنهاد دهند و نيو مديران با چالش كمتري براي اجراي سياست

 بود.

 ع بانکی توزیع عادالنه مناب -
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ست. يابي  كه لدالت يكي از محورهاي مه  تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي اهاي كلي اقتصاد مقاومتي در ميبا نگاهي به سياست

ا نفوذ در ها و شهرهاي پرجمعيت و بتوزيع منابع و تسهيالت بانكي در سراسركشور و لدم تمركو آن تنها در برخي از استان

 نظام بانكي هاي كلي اقتصاد مقاومتي بهي، از جمله ديگر پيشنهادهايي است كه به منظور اجراي سياستهاي اقتصادسياستگذاري

ها و موسساتي كه با توزيع لادالنه منابع، هاي تشويقي خود، از بانكتواند با سياستشود. بانك مركوي نيو ميكشور توصيه مي

 يت نمايد. اهتمام بيشتري به مسئوليت اجتمالي خود دارند، حما

 های بانکی جهت تشویق صادرات غیرنفتی سهولت رویه -

ستگي جب واباتكاي بيش از حد به صادرات نفتي، ضمن كاهش سريع سرمايه هاي ملي و از ميان رفتن ثروت ميان نسلي، مو

 ، مي توانددفمندالت هشديد به واردات و شكنندگي اقتصاد خواهد شد. حمايت بانك ها از بخش صادرات غيرنفتي با الطاي تسهي

ها كوي و بانكانك مربطي يك برنامه لملياتي سه  اين نوز صادرات را در توليد ناخالص داخلي كشور افوايش دهد. در اين راستا 

ياست تناسب با سمادرات توانند با حمايت از صنايع و بنگاه هاي فعال متناسب با هر حوزه جغرافيايي، به تقويت توليد و رشد صمي

نند صكوک به كنند. همچنين استفاده از ابوارهاي نوين ما ( كمك1392كلي آمايش سرزمين )مجمع تشخيص مصلحت نظام، هاي 

ديگر  امر، بايد ار اينالقوه خوبي برخوردار است و بايد فعال گردد. شايان ذكر است در كنويژه در حوزه بين المللي از ظرفيت ب

شود، زيرا ننكي اكتفا ظام باسازوكارهاي تامين مالي همچون مسير بازار سرمايه نيو به طور جدي مورد استفاده قرار گيرد و تنها به ن

ه در كشور ب قاومتيمنكي، خود از جمله موانع تحقق پاراداي  اقتصاد اتكاي كامل بخش صادرات غيرنفتي به تامين مالي نظام با

 حساب مي آيد.

 هاگرایی در تبلیغات بانكعدم ترویج فرهنگ اسراف و تجمل -

قاومتي ماي  اقتصاد در تضاد شديد با مفاهي  اوليه پاراد يابي  كه فرهنگ اسرا هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ميسياستبا نگاهي به

نك مركوي ليكن بادهي فرهنگ مصرفي مردم به لهده نهادها و متوليان امور فرهنگي است، واست. گرچه لمده بار اصالح و جهت

 ها، مانع ترويج فرهنگ تجمل گرايي و اسرا  در بين آحاد جامعه شود.بايستي با نظارت بر تبليغات بانك

 به خرید کاالهای ایرانی  هدایت تسهیالت خرد بانکی به منظور تشویق مشتریان   -

هايي كه آن چه از درون پاراداي  اقتصاد مقاومتي بر مي آيد، توجه به  اقتصاد ملي و كاالهاي ايراني است. يكي از مه  ترين نقش

ست نظام بانكي مي تواند در اين زمينه ايفا نمايد، اين است كه در بخش تخصيص منابع براي خريد كاالهاي خرد، به گونه اي سيا
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گذاري نمايد كه مشتريان و متقاضيان تسهيالت بانكي، در خريد كاالهاي مصرفي به سمت محصوالت توليد داخل هدايت شوند تا 

از اين طريق توليد ملي كشور تقويت گردد. اجراي طرح هاي مناسب كارت التباري براي مشتريان خرد از يك سو و نيو كارتهاي 

 ر گردش بنگاه هاي توليدكننده كاالي با كيفيت نقش مهمي را در اين زمينه دارد. تجاري براي تامين مالي سرمايه د

 سازی و به سازی نظام بانکداری دولتی خصوصی  -

ينه عد كاهش هو  از بتوجه به بانكداري خصوصي و به سازي ساختار نظام بانكداري دولتي، ه  از بعد اثر گذاري در اقتصاد و ه

قاومتي، مقتصاد بدليل اينكه يكي از شاخص هاي مورد توجه مقام معظ  رهبري در سياست هاي كلي ا هايي است كه وجود دارد.

يريت ي و مدبحث منطقي سازي اندازه دولت و كاهش هوينه هاي غير ضروري دولت است، بنابراين، توجه به بانكداري خصوص

بيشتر  و به توجه مك كردهكودن حج  دولت با نياز اقتصاد كشور تواند به متناسب نممنابع انساني و منابع مالي بانك هاي دولتي مي

 به بخش هاي خصوصي و تعاون منتهي گردد.

 ها تناسب سطح کمی نیروی انسانی در نظام بانکی به منظور مدیریت هزینه -

ا و ك سازمان هتك ت ارجدر پاراداي  اقتصاد مقاومتي، سطح هوينه هاي غيرضروري و زائد پايين بوده و مديريت بهينه اي بر مخ

 نظور منطقيمتي به نهادهاي اقتصادي انجام مي پذيرد. از اين رو، مديريت سطح كمي سرمايه انساني به ويژه در بانك هاي دول

لوامات اديگر  سازي اندازه نيروي انساني و حذ  فعاليت هاي موازي و بيهوده و صرفه جويي در هوينه هاي لمومي كشور از

 تي در نظام بانكداري كشور محسوب مي گردد.  اقتصاد مقاوم

 یکپارچگی، اتحاد و انسجام درون نظام بانکی  -

 م درون بخشانسجا از آنجاكه رويكرد جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش مهمي را لهده دار مي باشد، مه  است كه اتحاد و

ل  و رقابت سا  ين خودبت ديگر، بانك ها با توجه به اينكه در هاي مختلف نظام بانكي در سطح مطلوبي قرار داشته باشد. به لبار

و در ومتي را نياد مقامفيد دارند، بايستي همگي متعهد باشند تا ضمن فعاليت هاي متداول بانكي، سياست هاي كلي پاراداي  اقتص

ه بانك مركوي ز سوي باهرگاه سياستي نظام بانكي تعقيب نمايند و اين موضوز، هماهنگي كل نظام بانكي را مي طلبد. براي مثال، 

ا در اجراي بانك ها بايد در اجراي آن سياست به صورت هماهنگ و يكپارچه، مقام ناظر شبكه بانكي ربانك ها ابالغ مي شود، 

 سياست هاي همراهي كنند.
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است،  اد مقاومتياقتص ام رساندنرويه فعاليت بانك ها نبايد مانعي در راه تحقق هد  واحد كليت نظام بانكي كه همان به سرانج 

ادرستي در رهنگ نفباشد. نمونه بروز لدم اتحاد بين بانك ها، در بحث تفاوت در نرخ سود سپرده ها است كه موجب پديد آمدن 

و نكي و ه  سظام بازمينه يكپارچگي در اجراي سياستهاي ابالغي است. همچنين بانك مركوي وظيفه دارد براي اتحاد و انسجام ن

 هد.دردن فعاليت هاي بانك ها با سياست هاي پاراداي  اقتصاد مقاومتي برنامه ريوي و نظارت كافي را انجام ك

 کنترل سطح مطالبات غیر جاری در نظام بانکی -

قاومتي و مقتصاد ادر حال حاضر مطالبات غير جاري، يكي از بورگ ترين چالشهاي نظام بانكي كشور است. براي تحقق پاراداي  

اخلي به نگاه هاي دد تا بتأمين مالي توليدكنندگان داخلي در راستاي حمايت از توليد ملي الزم است كه منابع بانكي در دسترس باش

 كل مطالباتبتدا مشقرار گيرند. براي اينكه تخصيص مناسب منابع به وجود آيد، الزم است كه در انحو شايسته اي مورد حمايت 

لالوه  ج مي كند وت خارغير جاري مرتفع گردد. چرا كه باال بودن ميوان مطالبات غيرجاري، منابع بانكي را از چرخه الطاي تسهيال

بع امناسب مناخصيص ندريافت تسهيالت محروم مي سازد. ضمن اينكه با ت بر تحميل خسارت به نظام بانكي، متقاضيان واقعي را از

مستمر  زمه حمايتيابد. البانكي و باال رفتن معوقات، التماد سپرده گذاران نيو براي سپرده گذاري وجوه خود در بانك ها كاهش مي

از  ام تسهيالته با نزگشت سرمايه هايي است كاز بنگاه هاي توليدي و كارآفرين داخلي، پايين بودن سطح مطالبات غيرجاري و با

 نظام بانكي خارج شده اند.

 استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان  -

به منظور جلوگيري از افوايش مطالبات معوق الزم است كه مشتريان و متقاضيان تسهيالت بانكي به ويژه متقاضيان تسهيالت كالن 

رسي قرار گيرند. اين امر موجب مي شود تا منابع بانكي به سمت مجاري مطمئن تر بر اساس يك نظام التبارسنجي دقيق مورد بر

هدايت شود. افوون بر اين، مي توان اوراق بهادار و ابوارهاي مالي را با توجه به ميوان ريسك و بازده آنها و براساس ساليق 

ي، بر شفا  سازي اقتصاد و سال  سازي آن و گوناگون مشتريان لرضه نمود. در بند نوزده  سياست هاي كلي اقتصاد مقاومت

جلوگيري از اقدامات، فعاليت هاي فسادزا اشاره شده است. التبار سنجي مشتريان بانكي يكي از اقداماتي است كه نقش بسيار 

ثبت مي شود و نه كند، زيرا در سامانه هاي التبارسنجي سوابق التباري افراد مهمي را در شفا  سازي و سال  سازي اقتصاد ايفاد مي

كار و غيره نيو مي توان از هاي ديگر مانند معامالت تجاري، اشتغال بهتنها در نظام بانكي از آن استفاده مي شود، بلكه حتي در زمينه

 شناسنامه التباري افراد استفاده كرد و اين امر زمينه كاهش بسياري از فسادها و تخلفات را فراه  مي سازد.
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 سازی بانکداری الکترونیك و فناوری اطالعات در نظام بانکیبومیمقاوم سازی و  -

ت محصوال چنانچه زير ساخت هاي نظام بانكي در حوزه بانكداري الكترونيك و فناوري اطاللات اتكاي بيش از حدي بر

. از آنجا داشت اهدخدمات خارجي داشته باشد، آسيب پذيري بيشتري در مقابل المال تحري  هاي مالي و نيو حمالت سايبري خو

  انه و مهاجاي بيگكه يكي از شاخصه هاي پاراداي  اقتصاد مقاومتي، مقاوم سازي بخش هاي دروني در مقابل اثرات مخرب نيروه

مقاوم  ، بيشترشود كه اقتصاد كشور در بخش بانكياست، بومي سازي دانش فناوري اطاللات و بانكداري الكترونيك بالث مي

ه ت است كه بسوئيف مات صورت گرفته در اين زمينه طراحي سامانه پيام رسان الكترونيكي مالي)سپام( به جايگردد. نمونه اقدا

لدم  ده است.رساني توسط بانك مركوي ايجاد شمنظور الكترونيكي شدن مراودات بانكي و ايجاد زير ساخت يكپارچه خدمات

رو ختالل روبهنكي با اقع تحري ، به دليل وابستگي فني ارايه خدمات باشود تا در مواهاي بومي موجب ميگونه سامانهطراحي اين

 شود.

 

 فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای مقاوم سازی نظام بانکی  -

هتر ريسك بديريت امروزه در اقتصاد جهاني، تحقيق و توسعه به منظور كشف و دريافت روش هاي نوين ايجاد ارزش افووده و م

د  هتوسعه با  حقيق ويكي از الوامات انكارناپذير توسعه و رشد اقتصادي تبديل شده است. از اين رو، انجام ت هاي گوناگون به

ر ظام مالي دهاي ن شناخت مسيرهاي جديد ارتقاء و بالندگي، افوايش انعطا  پذيري و در نهايت مقاوم سازي ساختارها و بنيان

رخي براي مثال، بآيد.    ترين الومات تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي به شمار ميبرابر جديدترين خطرات و شكست هاي مالي از مه

حصول محوه طراحي باره ننيازها مانند كارت التباري در نظام بانكي وجود دارد كه استفاده از آن مستلوم بررسي و پژوهش كافي در

ونه ه با اين گر رابطدست. لذا در صورت لدم پژوهش كافي مناسب و تبعات و پيامدهاي استفاده از كارت التباري در نظام بانكي ا

ر يرجاري و دغالبات محصوالت و خدمات، ممكن است طرح هايي به اجرا درآيند كه پيامد نهايي آنها تطويل فرآيندها، افوايش مط

 نتيجه شكست طرح باشد.

 ها سپردهگذاران در جهت صیانت از وجود ساز و کارهای اطمینان بخشی به سپرده -

افوايش فناوري و توسعه امكانات نرم افواري و سخت افواري، امري است كه حركت سرمايه ها را به محض انتشار شايعات و يا 

هاي مالي جهاني، حساب ويژه خبرهاي نگران كننده بيش از پيش سهل تر نموده است. اين حقيقت موجب آن شده است كه نظام
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هاي مفيدي را جهت صيانت بخشي به سرمايه ها در ايه گذاران و سپرده گذاران باز نموده و برنامهاي براي اطمينان بخشي به سرم

برابر شوک ها و خطرات احتمالي ترتيب دهند. از اين رو به نظر مي رسد اقتصاد مقاوم، نيازمند ساز و كارهاي اطمينان بخش به 

ا و وجوه آنان است. البته تاكنون اقدامات و فعاليت هايي همچون بيمه سرمايه گذاران و سپرده گذاران در جهت صيانت از سپرده ه

 سپرده در شبكه بانكي در حال پيگيري است، ولي الزم است اين گونه فعاليت ها با شتاب بيشتري به سرانجام برسد. 

 شفافیت و سالمت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی  -

 ختالس واكافي قواي نظارتي، دچار فساد، رشوه، رانت خواري، ويژه خواري، هركشوري در بستر لدم شفافيت و نظارت 

توليد  ذاري ومفاسدي از اين دست مي شود. نتيجه گسترش اين گونه مفاسد پولي و بانكي چيوي جو كاهش بسترهاي سرمايه گ

جه داخلي، تو سابرسيحشتر بر كنترل و فعال در كشور نخواهد بود. از اين رو، ارتقاي سطح شفافيت و سالمت نظام بانكي، دقت بي

ي ي سياست هاتي سازبهتر به مقوله حاكميت شركتي در نظام بانكي و جلوگيري از رخداد انواز مفاسد پولي و بانكي براي لمليا

ان جري صد كردناندازي سامانه هاي الكترونيكي نظارتي و پولشويي به منظور راقتصاد مقاومتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. راه

ازي و در شفا  س مده ايلمبادالت مالي و وجوه در داخل نظام بانكي و نيو بين نظام بانكي و ساير اركان اقتصادي، مي تواند نقش 

 سال  سازي اقتصاد ايفا كرده و از بسياري مفاسد پيش از وقوز جلوگيري كند.

 باالبردن سطح کمی و کیفی سرمایه بانك ها  -

ر اقتصاد، دمالي  باالبودن كميت و كيفيت سرمايه بانك ها موجب مي شود تا بانك ها در شرايط بروز تكانه ها و بحران هاي

مه   كتهن حاكي از اين آسيب پذيري كمتري داشته باشند. تأكيد مكرر اصول توافقنامه هاي بال بر افوايش كيفيت و كفايت سرمايه،

رمايه به فايت سكنيازمند ارتقاء اين دو سطح از سرمايه هاي بانكي است. مناسب است نسبت  است كه مقاوم سازي اقتصاد ملي

فشاي اري بر لنوان يكي از شاخص هاي مه  در رتبه بندي بانك ها مدنظر قرار گيرد و بانك مركوي تأكيد و نظارت جدي ت

 درست كفايت سرمايه در گوارش هاي مديريت ريسك بانك ها داشته باشد. 

 وجود چارچوب مناسب مدیریت ریسك و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی  -

مديريت ريسك نه تنها موجب كاهش آسيب پذيري بانك ها در مقابل انواز ريسك هاي احتمالي مي گردد، بلكه زمينه استفاده از 

المللي همچون توافقنامه هاي بال نيو بر  ظرفيت هاي بالقوه براي ثروت آفريني بيشتر را نيو مهيا مي سازد. امروزه استانداردهاي بين

ضرورت مديريت مناسب ريسك هاي مه  بانكي مانند ريسك التباري، ريسك نقدينگي، ريسك لملياتي و ريسك بازار و همچنين 

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

اوم ابعاد چارچوب موثر حاكميت شركتي مسئوالنه براي تنظي  روابط ذي نفعان بانكي تأكيد دارند. مديريت ريسك در واقع به مق

سازي بانك ها در برابر تكانه هاي احتمالي كمك مي كند و استقرار ساختارها و سامانه هاي مناسب مديريت ريسك نقش مهمي را 

 در شفافيت و سال  سازي نظام بانكي ايفا مي نمايد. 

 وجود فضای سالم رقابتی در نظام بانکی  -

صحيح  ه صورتوي توسعه و تقويت نظام مالي است. رقابت اگر برقابت از مه  ترين لناصر محرک و نيروبخش در حركت به س

 وساز بحران ، بسترو سال  جريان يابد موجب پيشرفت، بالندگي و مقاوم سازي اقتصاد مي شود، در غير اين صورت رقابت ناسال 

ل كي از لوامينوان لانكي به شوک هاي تالط  آور در نظام مالي كشور خواهد شد. از اين رو، وجود فضاي سال  رقابتي در نظام ب

عان نافع ذي نفجموز ممايجادكننده اقتصاد مقاومتي مي تواند نقش آفرين باشد. اين رقابت بايد در لرصه هايي انجام شود كه در 

د ووايش نرخ سراي افببانك را به نحو متعادل و در سطح باالتر، منفعت كل جامعه را برآورده سازد. براي مثال، رقابت نادرست 

عه گير كل جامن دامنسپرده ها هرچند ممكن است به مذاق سپرده گذاران خوش بيايد و آنها را راضي كند، ولي ممكن است تبعات آ

 شود و با دامن زدن به تورم، لموم مردم را دچار مشكل سازد. 

 های نظام بانکی اثربخش بودن آیین نامه ها و دستورالعمل -

وان توقع تب نمي همواره بسترساز تحوالت بورگ هستند. بدون يك بستر قانوني و حقوقي مطلو قوانين و مقررات دقيق و جامع

اي مالي آوري هاجراي سياست هاي پاراداي  اقتصاد مقاومتي در كشور را داشت. صنعت بانكداري يك صنعت پويا است و با نو

خود  نها در سطحتسب نه ود. از اين رو، تدوين مقررات مناصورت گرفته در ساليان اخير، روز به روز بر پيچيدگي آن افوورده مي ش

ا بانك ها ب رابطه بانك ها بلكه در سطح كالن همچون تنظي  رابطه بين دولت و بانك مركوي، رابطه بانك مركوي با بانك ها و

 يكديگر جهت مقاوم سازي نظام بانكي امري ضروري است. 

 . اقدامات برون بانکی 4-2

 ملیات بانکی بدون ربا و حرکت به سمت تحقق بانکداری اسالمی اصالح قانون ع -

باتوجه به پيوند پاراداي  اقتصاد مقاومتي با فرهنگ اسالمي ايراني، نياز است كه نظام بانكي كشور گام هاي جدي تري را در مسير 

كي با اصول اسالمي، در واقع به معناي تحقق كامل بانكداري اسالمي بردارد. تطبيق روش ها و الگوهاي استفاده شده در نظام بان

انطباق سازوكارهاي توزيع منابع مالي و سياست هاي پولي با قوالد ديني و الهي است كه در نهايت به اسالمي شدن هرچه بيشتر 
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ه سوي روابط حاك  بر مناسبات اقتصادي، اخالقي و اجتمالي مردم مي انجامد. اصالح قانون لمليات بانكي بدون ربا و حركت ب

 تحقق بانكداري اسالمي مي تواند زمينه پيوند پاراداي  اقتصاد مقاومتي با فرهنگ اسالمي ايراني را بهتر به نمايش درآورد.

 مدیریت صحیح نوسان های ارزی  -

ه جر بت و منشور اسنوسانات شديد ارزي يكي از داليل بي التمادي فعاالن اقتصادي به برنامه ريوي سياست گذاران اقتصادي ك

ارد، دياني وجود ياز شانخروج سرمايه ها از كشور مي شود. از آنجا كه براي تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي به سرمايه هاي كالن 

نوان لشتر را به بات بيثبايستي با بسترسازي هدفمند نظام ارزي در كشور لدم اطمينان اين بازار را حتي االمكان كنترل نموده و 

ي پوشش حي ابوارهايل طراصمي  سازي فعاالن و سرمايه گذاران اقتصادي فراه  نمود. در اين راستا، اقداماتي از قبلاملي مه  در ت

 ريسك ارز و ايجاد كريدور ارزي مناسب به نظر مي رسد.

 

 مدیریت حجم نقدینگی توسط بانك مرکزی با هدف کنترل تورم  -

 ر سياستهايدلندمدت بكنترل نرخ تورم، نقش مهمي دارد. همگرايي و هد  گذاري در پاراداي  اقتصاد مقاومتي، ثبات اقتصادي و 

 ارهاي ماليو ابو پولي، كاهش سلطه مالي دولت، استقالل بيشتر بانك مركوي، تأمين كسري بودجه دولت از طريق بازار سرمايه

كشور به  ولي درپدر نتيجه كمك به ثبات  اسالمي همچون صكوک، از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل نقدينگي و تورم و

ند خود را مي تواهاي باالي تورم است هرگو نرود. جاي ترديد نيست كه اقتصادي كه براي ساليان متمادي گرفتار نرخشمار مي

 اقتصادي مقاوم و مستحك  برشمارد.

 رصد برنامه تحریم بانکی و پیش بینی تهدیدها  -

هاي اقتصادي جهت آماده سازي و مقابله هرچه بهتر با آنان اقتصاد مقاومتي به رصد تحري هاي كلي يكي از بندهاي سياست

هاي اقتصادي به نهادهاي اساسي توليد، موجب افوايش هوينه هاي اقتصادي لموماً با كاهش ميوان دسترسي بنگاهارتباط دارد. تحري 

افوون بر اين جنبه، بخش مه  تري از تحري  ها با ويژگي هايي همچون توليد شده و اقتصاد را از بستر توليد محوري دور مي سازد. 

هوشمندي و فلج كنندگي درصدد ايجاد خلل در فعاليت نهادهاي مه  و بورگ اقتصادي است. نگاهي جامع به محتواي تحري  هاي 

وي به لنوان دو نهاد مه  و تأثير اتخاذ شده لليه ايران در محور اقتصادي، نشانگر اين واقعيت است كه وزارت نفت و بانك مرك

 گذار اقتصادي بيش از ساير بخش ها هد  المال تحري  ها قرار داشته اند.
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رهاي ركوي، راهكامهاي تحري  بانكي به ويژه تحري  بانك از اين رو الزم است شبكه بانكي و به ويژه بانك مركوي با رصد برنامه

شور، كظام بانكي د در نا شناسايي و با استفاده از ظرفيت هاي للمي و لملياتي موجومقابله با اثرات مخرب اين گونه تحري  ها ر

اندن در امان م ده جهتشراهكارهاي مقاوم سازي را پيش بيني و طراحي نمايد. به لنوان نمونه اتخاذ تدابير و راهكارهاي مطالعه 

ا راهگشا واند در مصون سازي نظام بانكي از تحري  هد تحري  هاي بانكي مي تهاي بين بانكي همچون سوئيفت از گونفعاليت

 باشد.

 وجود نقشه راه عملیاتی نظام بانکی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  -

و  ا، تهديدهاهفرصت هر حركت ملي و بورگ، نيازمند برنامه ريوي و تدوين نقشه راه لملياتي با در نظر گرفتن همه ظرفيت ها،

ام خود بر نظ اشرا  ت آن حوزه است. از اين رو، الزم است كه بانك مركوي به لنوان مقام ناظر بازار پولي، بانقاط ضعف و قو

 رار دهد. خود ق بانكي، تدوين نقشه راه لملياتي نظام بانكي در پيشبرد سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در دستور كار

 ر شبکه بانکی برون گرایی و اثربخشی ارتباطات بین المللی د -

كشور  ر  به داخلتكاي صشايد تصور لده اي بر اين باشد كه پاراداي  اقتصاد مقاومتي توصيه به قطع ارتباط با دنياي بيرون و ا

ي اقتصاد است هارا دارد. ولي بايد توجه داشت كه اين امر نه از لحاظ منطق اقتصادي پذيرفته است و نه چنين چيوي در سي

د تا مطرح كردن ايي راد. به همين دليل، مقام معظ  رهبري در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، رويكرد برونگرمقاومتي وجود دار

ستقالل من اينكه اضاط در برخي از افراد چنين برداشت نكنند كه درون زا بودن به معني قطع ارتباط كشور با دنياي خارج است. ارتب

  داشت. رد و مي توان با ساير كشورهاي جهان ارتباط مناسب و سازنده ايو لوت اقتصادي حفظ شود، هيچ ايرادي ندا

لي ه تنها مشكشور، نكدر نظام بانكي نيو برون گرايي و ارتباط با بخش بانكداري بين الملل ضمن حفظ استقالل و لوت اقتصادي 

شور كظام بانكي يرد. نبايست مدنظر قرار گ ندارد، بلكه از جمله اقدامات و شاخص هايي است كه براي مقاوم سازي نظام بانكي مي

تنوز د تا ضمن مته باشبايد با بانكها و موسسات مالي اسالمي در ساير كشورها ارتباطات للمي و همكاري هاي اجرايي سازنده داش

 كردن دامنه فعاليت هاي خود، فشارهاي ناشي از تحري  هاي ظالمانه بر اقتصاد كشور را بكاهد.

 ی و هماهنگی میان بخش های اقتصادی مرتبط با نظام بانکی ضرورت همگرای -

روشن است كه نظام بانكي به تنهايي نمي تواند سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در كشور اجرايي سازد. مسلماً همگرايي و 

بخش صنعت، بخش  هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي مرتبط با شبكه بانكي ال  از نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام آموزشي،
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ها، بخش خصوصي و نظاير آن الزم است و هركس بايد به نوبه خود نقش خود را خوب ايفاد كند تا سياست هاي خدمات، تعاوني

اقتصاد مقاومتي به خوبي اجرا شود. اتصال سامانه هاي اطاللاتي نهادهاي موبور به نظام بانكي، ه  مي تواند به نظام بانكي در ارائه 

 مشتريان، بهتر ياري رساند و ه  نهادهاي موبور مي توانند رويه هاي خود را با همكاري نظام بانكي بهتر انجام دهند.  خدمات به

 هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی کشور  -

قوله هميت مبراي هر حركت بورگ و ملي، هماهنگي، ه  صدايي و انسجام در اهدا  و كاركردها ضروري است. باتوجه به ا

ر با وحدت يي كشوارت و بازرسي در جلوگيري از وقوز تخلفات و فسادهاي مالي، نياز است كه تمامي نهادهاي نظارتي و قضانظ

زي هي است مواد. بديرويه بستري آرام و مطمئن را براي سپرده گذاري و سرمايه گذاري در نظام مالي و بانكي كشور فراه  سازن

د. شور مي كاهكتي در ال  نظرها و نيو تضاد قوانين و مقررات از كارايي اين نهادهاي حياكاري، تداخل مسئوليت ها، المال اخت

ي آنان همكار شويي و غيره، تشخيص متخلفان واقعي و برخورد قاطع بابراي مثال، در زمينه هايي مانند مطالبات غيرجاري، پول

ن خود نافع ذينفعاموي شبكه بانكي در راستاي حفظ شتر بايد از سطلبد و البته انگيوه بيتنگاتنگ بانك مركوي و قوه قضاييه را مي

 پيگيري شود. 
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 اطالعات تکمیلی اثر ارسالی

 نقش سيست  بانكي در تحقق پاراداي  اقتصاد مقاومتي لنوان اثر:
 مصطفي اختياري نويسندگان و مولفين:

 دانشگاه شهيد بهشتي محل انجام:

 ييد(:مراجعه نما شنوارهجمحور موضولي اثر )اثر در چه حوزه اي از للوم انساني و اسالمي قرار دارد، به بخش محورهاي آثار در وبگاه 

 پولي و بانكي -اقتصاد مقاومتي

 مقاله محور كلي ارائه اثر )كتاب، پايان نامه، طرح پژوهشي، مقاله، رساله و ... مشخص شود(:

 1397 سال دفاز و يا ارائه و يا چاپ اثر:

 وهشيپژطرح( ) گوارش دو باشد(: تعداد مقاالت مستخرج )چنانچه اثر ارسالي از نوز طرح، پايان نامه، رساله و يا كتاب

  توضيحات بيشتر در مورد اثر ارسالي )در چند خط(:

برهه  و مقوله درده  اين بانكي در پيشبرد اقتصاد مقاومتي و ارتباط بسيار م سيست با لنايت به لووم شناخت و درک بيشتر جايگاه 

 سيست كه  ماتي استبانكي در تحقق اقتصاد مقاومتي و تحليل اقدا سيست ، هد  از اين مقاله، تبيين جايگاه كنوني كشورحساس 

 تواند در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتي به اجرا درآورده تا به اهدا  لاليه خويش نائل آيد.بانكي مي
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