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زمینه ها و ضرورت نظریه پردازی 
اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقالب

(  ع)مرکز اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین -اله مراد سیف   



مقدمه -1
ضرورت توجه به نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی در گام دوم

تعریف اقتصاد مقاومتی-2
ل تحققمراح/ اهداف راهبری در اقتصاد مقاومتی/ تعریف اقتصاد مقاومتی 

زمینه های نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی-3
 دولت و بازار
الگوی اقتصاد مردم پایه
تولید داخلی و تولید ملی
 بودن اقتصاد مقاوممطلقنسبی یا
استقالل اقتصادی
نتیجه گیری و پیشنهاد-4

:آنچه ارائه خواهد شد 



:تاریخچه 

 آسیاشرق 1997پس از بحران مالی تاب آوری اقتصادیتوجه به

« مقاومتاسالمی و هم پیوند با فرهنگانقالب برآمده از « مقاومتیاقتصاد

 گاهیاندانشبرای تبیین این ایده توسط درخواست رهبر معظم انقالب

 کنونتا 1389های زیاد محققان از سال تالش

:  مقدمه

:  سوال
ایم؟تا چه اندازی در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی موفق بوده



مفاهیم مشابه در ادبیات اقتصادی

 آوری اقتصادی تابEconomic Resilience

 اقتصادی پایداریEconomic Sustainability

 اقتصادی امنیتEconomic Security

 سالمت اقتصادیEconomic Soundness

 اقتصادی ثباتEconomic Stability

 پیچیدگی اقتصادیEconomic Complexity

:  مفاهیم

چرا؟: توجه دیرهنگام جمهوری اسالمی ایران به اقتصاد مقاومتی



تعاریف مقام معظم 

بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمیالگویی
الهام بخش از نظام اقتصادی اسالمالگویی
 ند و از درون می جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم می کاقتصادی که

.دهداستحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش می 

: تعاریف

این تعاریفحداکثرتبیینتکرار تعاریف و : آنچه انجام شده 

حقق آن طراحی الگوهای علمی و عملی برای ت: آنچه نیاز است انجام شود 
در قالب نظریه پردازی

:  سوال
؟فرایند تمدنی تحقق اقتصاد مقاومتی چیست



:  قاومتیمسیر تمدنی تحقق اقتصاد م
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مکتب
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سیاست کلی

نظام
مسیر فعلی
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سیاستی

جدایی دانش 
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( :  یک تعریف راهبردی)اقتصاد مقاومتی

ای از حکمرانی اقتصادی که می تواند ظرفیت هالگویی
. راهم سازد را برای پشتیبانی از اهداف نظام اسالمی فاقتصادی الزم 

: اهداف راهبردی در اقتصاد مقاومتی

: ساخت سه الیه اقتصاد مقاومتی 
 اقتصادیکارآمدی
مقاوم سازی اقتصادی
پویایی اقتصادی



چرایی و چیستی اقتصاد مقاومتی

عالجعارضهمساله

مخاطرات اقتصاد جهانی

همخاطرات سیاسی نظام سلط

اقتصاد دولتی

رکود و بحران

تحریم

کارآمدی اقتصادیهدر رفت منابع

تاب آوری اقتصادی

تاب آوری سیاسی

مخاطرات اقتصاد داخلی
(فقر، فساد و تبعیض)

تاب آوری اجتماعیعدم توازن های اجتماعی

پویایی اقتصادیدضعف و بی ثباتی رشاقتصاد نفتی
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:  پویایی اقتصادی 
رشد  ، تنوع و نفوذ اقتصادی

: وم سبند وریرشد بهره : بند سوم فعال سازی کلیه امکانات : اول  بند 
اصالح : شتم بند هانرژی کاهش شدت : چهارم بند بکارگیری ظرفیت های استانی 

بند ی واقعپاسخگویی نظام مالی به نیازهای بخش : بند نهم الگوی مصرف 
: وم بند بیست و سعمومی هزینه و افزایش کارآمدسازی بخش کاهش : شانزدهم 

اصالح نظام توزیع

مند هدف: چهارمبند ارتقاء نقش و درآمد گروههای کم درآمد و متوسط : اول بند 
رقراری ثبات ب: بند نهم تولید سهم بری عادالنه عوامل : پنجم بند سازی یارانه ها 
فرهنگ : تمبند بیسسالمت اقتصادی و فساد زدایی : نوزدهم بند در اقتصاد ملی 

توسعه استاندارد: بند بیست و چهارم تولید سازی جهادی در 

متنوع سازی : بند سیزدهمپاسخگویی نظام مالی به نیازهای بخش واقعی : نهم بند 
بند گاز ذخیره سازی راهبردی نفت و : بند چهاردهم و توسعه صادرات انرژی 

ودجهبقطع وابستگی نفتی : هیجدهم بند دولت اصالح نظام درآمدی : هفدهم 

دارویی   و امنیت غذایی: بند هفتموابستگیوکاهشخوداتکایی :  ششم بند 
توسعه :دوازدهم  بند مدیریت مصرف و ترویج مصرف کاالی داخلی : بند هشتم 

قابله با م: بند بیست و دوم پیوندهای راهبردی مقاوم ساز و دیپلماسی اقتصادی 
تحریم  

: سوم بند ن بنیاتوسعه اقتصاد دانش : بند دوم کارآفرینیتوسعه : یکم بند 
توسعه : بند دهممالی اصالح و تقویت نظام : بند نهم تقویت رقابت پذیری 

: دهم یازبند گسترش حوزه عمل مناطق آزاد : یازدهم بند نفتی صادرات غیر 
نفت و گاز تکمیل زنجیره ارزش صنعت: بند پانزدهم پیشرفته انتقال فنآوری 

:تاب آوری سیاسی 
برابر تحریمدر مقاوم سازی  

:اجتماعی تاب آوری 
صادی عدالت اقتصادی، سالمت اقت

و امنیت اقتصادی

:                                      کارآمدی اقتصادی
استفاده کامل و کارآمد از منابع

:اقتصادی تاب آوری 
هانیبحران های اقتصاد جبرابر در 

:های ساخت سه الیه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیمولفه



: پویایی اقتصادی 
رشد  ، تنوع و نفوذ 

اقتصادی

تحریمبرابر در سازی مقاوم 
(تاب آوری سیاسی)

بحرانبرابر مقاوم سازی در 
(اقتصادیتاب آوری )

مقاوم سازی داخلی
(تاب آوری اجتماعی )

: کارآمدی اقتصادی
ابعاستفاده کامل و کارآمد از من

اقتصاد پویا

اقتصاد مقاوم

داقتصادکارآم
مت

او
مق

د 
صا
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ی



نجام همان طور که از نمودار هم پیدا است، همه مراحل می توانند همزمان آغاز شوند، لیکن همزمان به ا
.  رسند و همه نتایج به یکباره محقق نخواهند شدنمی

کارانهمحافظه -راهبرد تدافعی

رقابتی-کارانهراهبرد محافظه 

تهاجمی-راهبرد رقابتی 

دوره  تحقق کوتاه مدت دوره  تحقق میان مدت دوره  تحقق بلند مدت 

اقتصاد 
کارآمد  

وریرشد  بهره 

فعال سازی  
ظرفیت ها

اقتصاد 
مقاوم

مقاوم سازی  
خارجی

مقاوم سازی  
داخلی

اقتصاد  
پویا

نفوذ اقتصادی
(برونگرایی)

ی تنوع اقتصاد
(درونزایی)

:  مراحل تحقق اهداف راهبردی در اقتصاد مقاومتی



:زمینه ها 

دولت و بازار
 مردم پایهاقتصاد
تولید داخلی و تولید ملی
 بودن اقتصاد مقاوممطلقنسبی یا
استقالل اقتصادی

:  زمینه های نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی



:زمینه ها 

 تدخالت دولت در اقتصاد موضوع مهم هر یک از مکاتب در اقتصاد سیاسی اسثغورحدود و.

 ی اقتصادی محدود کننده رشد اقتصاد ملی و مغایر با کارآیدخالت های گسترده دولت  در اقتصاد
.است 
و مردمی )ی دخالت مستقیم از جانب دولت ها به مفهوم تنگ تر شدن زمینه فعالیت بخش خصوص

.است( کردن اقتصاد
ر عرصه فعالیت در اقتصاد وجود ندارد و هر نوع اقدام دمطلقیهیچ نسخه . اقتصاد علم بهینه یابی است

.اقتصادی دارای اندازه بهینه ای است که باید تعریف و مشخص شود

:  دولت و بازار در اقتصاد مقاومتی

:سواالت اساسی 
 پذیرفته است ؟هایینقش و حضور دولت در اقتصاد مقاومتی در چه زمینه
؟برای هریک از دخالت های دولت حد و اندازه بهینه ای آن کدام است



:  دولت و بازار در اقتصاد مقاومتی

 بیست و چهار گانه، چندین هدف تعریف شده است بندهای از هر بند در.

 ت برای لزوم دخالت دوللذا ، . کردهدفی وجود دارد که تنها از طریق مکانیزم بازار بتوان تحقق آن را ضمانت کمتر
.تعریف شده در هر یک از این سیاست ها آشکار می گرددتحقق اهداف 

 و وارض ، سیاستگذاری، قانونگذاری، بستن عقاعده گذارییک طیف از انواع دخالت در
.را شامل می شونددخالت مستقیم تا بالعوضمالیات و کمک های 

اعده گذاریقدخالت مستقیم                                                                                                                 



:  دولت و بازار در اقتصاد مقاومتی

انس تحقق هر قدر دخالت دولت کمتر و میدان اثرگذاری مکانیزم بازار بیشتر باشد کارآیی اقتصادی بیشتر اما ش
. اهداف احتماالً کمتر خواهد بود 

 و ( ودکه در اقتصاد با معیار رشد اقتصادی سنجیده می ش)در واقع به نوعی با تضاد در اهداف کارآیی اقتصادی
.مواجه هستیم ( به مفهوم تحقق اهداف)اثربخشی 

(کارآیی(                                                                                                                        )اثر بخشی )
اعده گذاریقدخالت مستقیم                                                                                                                 

یک از تعریف اندازه بهینه دخالت دولت برای ایجاد یک توازن منطقی میان کارآیی اقتصادی و اثربخشی، در هر
.اهداف ضروری و الزم است



:رهبریمقام معظم 
 : «دولتی »( ه این ک)امّا ... بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست... اقتصاد مقاومتی

سئولیّتمندارد؛ چرا، دولت مسئولیّتیبه این معنا نیست که دولت در قبال آن « نیست
«.، هدایت و کمک داردظرفیّت سازی، زمینه سازی، برنامه ریزی

93/1/1رضوی مطهرحرم در بیانات 

:  دولت و بازار در اقتصاد مقاومتی

 قرار اویواکگانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باید از این منظر مورد 24بندهای
.شخص شودگرفته و زمینه های هر یک از پنج مسئولیت در هر یک از بندهای سیاستی آن م

یک اقتصاد دولتی مسئولیت های پنج گانه می باید به گونه ای مدیریت شوند که نتیجه را از
.تر سازدمردمی رقابتی نزدیک متمایز نموده و به یک اقتصاد 



:  در اقتصاد مقاومتیبنیانیمردم 

:  سوال 
  تمایز و یا تشابه مردمی کردن اقتصاد با خصوصی سازی چیست ؟

 در دنیای معاصر تداعی می شودناموفقیخصوصی سازی با تجربیات موفق و.

 جمهوری اسالمی ایران در این زمینه عملکردی قابل دفاع نداشته:
ایجاد عدم / واگذاریعملکرد ضعیف تر تولید و اشتغال پس از /  شرکت ها رانتیواگذاری 

.  اقتصادیرقابت و کارآیی شرایط 
ر عمل هم بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری درست پیش نرفته و د44های کلی اصل سیاست 

( ..93/29/11بیانات ) . پیاده نشده است



:نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
نقش عمومی مردم

تالش /  متی مقاوسبک زندگی متناسب با اقتصاد /  اتحاد ملی حفظ / داخلی کاالی خریدن 
مشارکت/جهادیروحیه / مصرف مدیریت / خنثی کردن تالش دشمن / خالصانه 

 مردم در پیاده سازی اهدافنقش
ازی گانه سیاست ها بدون همراهی و مشارکت مردم قابلیت پیاده س24هیچ یک از بندهای 

.ندارند 

:  در اقتصاد مقاومتیبنیانیمردم 

 مانند )اد بر مردم و یا اقتص( مانند الگوهای سوسیالیستی)مردمی، اقتصاد برای مردم اقتصاد
.تند نیست، بلکه اقتصادی است که پایه و اساس آن مردم هس( الگوهای سرمایه داری 



:  در اقتصاد مقاومتیبنیانیمردم 

 ( و کمتر بدان پرداخته شده است)باید روشن شود آنچه:
.ی کندسوق داده و هدایت م« بایدها»مردم را به سمت و سوی که ویژه ای انگیزشینظام -1
طراحی الگوهای عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد-2

:مقام معظم رهبری
 « تی نیست، اقتصاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولمردم بنیاداقتصاد مقاومتی

.« .مردم تحقّق پیدا میکندوحضورمردم سرمایه یمردم، اراده یمردمی است؛ با 
93/1/1رضوی مطهردر حرم بیانات 



:  اقتصاد مقاومتیملی در تولید داخلی و تولید 

ندهر یک از معیارهای تولید ملی و تولید داخلی می توانند در جای خود مهم باش:.
.تولید بیشتر اهمیت داردافزوده در ایجاد ارزش ملّیتدر تولید ملی، سهم هر -1
.اهمیت داردکشور بیشتر در تولید داخلی، اشتغال ایجاد شده در -2

.در بیانات مقام معظم رهبری به هر دو مورد اشاره شده است 

:مقام معظم رهبری
 « ورت برای خرید جنس داخلی یک ضر...سطوح، تولید ملّی را ترویج کنندهمه یمردم در

ن توجّه کرد؛ این باید به ای. اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر میگذاردمقاوم سازی
93/1/1رضوی مطهردر حرم از بیانات «                                               است مردم همه ینقش 



:  اقتصاد مقاومتیملی در تولید داخلی و تولید 

 ای، تشخیص این زمینه نیز نظریه پردازی الزم صورت نگرفته و به گونهدر
. اندو از بدیهیات دانسته مفروضآن را 

ملیت زدایی از تولید با جهانی شدن
 و یا یتملّکاالهای زیادی وجود دارند که همه مراحل تولید آن توسط یک

. رسدنمیدر داخل یک کشور به انجام 

 م تولید در هر یک از مفاهی( با توسعه مبادالت تجاری) در عصر حاضر : لذا
. هستیمملی و تولید داخلی نیازمند توافق بر سر معیاری برای تشخیص

وشدهورکشواردکاملصورتبهآنهاقطعاتکههاییاتوموبیلآیا:سوال
هستند؟یملیاوداخلیکاالییکنیزشوندمیبندیسرهمتنهاداخلدر



:  مقاومتیبودن مفهوم اقتصاد مطلقنسبی یا 

دو نوع مقاوم سازی
یرد اگر مقاوم سازی از طریق ایجاد شرایط کارآمدی اقتصادی صورت گ

.هزینه فرصت نخواهد داشت 
 صادی اقتفاصله گرفتن از شرایط کارآمدی اگر مقاوم سازی از طریق

.داشت خواهد صورت گیرد هزینه فرصت 

:سوال
؟استمطلقیاونسبیمفهومی«مقاوماقتصاد»آیا
Opportunity)«فرصتهزینه»دارایملیاقتصادسازیمقاومآیا Cost)

؟است

 ل طرح در مورد اخیر هزینه مقاوم سازی و اندازه بهینه مقاوم سازی قاب: لذا
.در مقاوم سازی اقتصادی است« نسبیّت» بوده و این همان مفهوم 



:  مقاومتیبودن مفهوم اقتصاد مطلقنسبی یا 

میمقاومهزلزلازناشیهایتکانهبرابردرراایسازهکهشرایطیمانند
تحمیلرابیشتریوبیشترهایهزینهسازهمقاومتضریبافزایشکنند،

بهتوجهابسازیمقاومبهینهومطلوباندازهپیدربایدمیلذا،.کردخواهد
دیگرسویازسازیمقاومهایهزینهوسویکازمحتملهایتکانهتهدید
.باشیم

 شته های لذا تاکید بر لزوم مقاوم سازی حداکثری که در برخی از نو: لذا
. باشدنمیاقتصاد مقاومتی دیده می شود مفهوم چندان دقیقی 



:  مقاومتیاقتصادی در اقتصاد استقالل 

 و نرخ رشد درنوردیدهامروزه، تجارت جهانی مرزهای ملی کشورها را
عصر حاضر تبدیل به یک واقعیت و ویژگیجهانی باالتر تجارت نسبت به تولید 

.شده است

:سوال
؟استزمالحتییاوممکناقتصادیوابستگینداشتنحاضرعصردرآیا

صادی مطرح مفهوم استقالل اقتصادی عموماً در مقابل مفهوم وابستگی اقت
ت مفهوم لذا برای شناخت درست مفهوم استقالل اقتصادی بهتر اس. می شود

.وابستگی اقتصادی را کنکاش کنیم
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«(سیستمایندر).استویژهپویاییوساختاردارایالمللبیناقتصاد
شواکنوهاکنشمالیهوتجارتهستند،آنواحدهایهاشرکتوافراد
(1390:261،بوزان).استآنبنیادیساختاربازار،وآنهای

:جهانیبازارهایجاذبه
فروشندگانوخریدارانانواعبهدسترسیوامودهندگانوام

صرفهازریگیبهرهبرایفرصتیامکاناتازگستردهدامنهگیرندگان
ازداومیمجریانتکنولوژیوپولبهدسترسیمقیاسهایهایجویی

رقابتیامتیازاتازگیریبهرهامکاناطالعاتوارتباطات

 وق یک طرف، همه کشورها را به سمت حضور در بازار جهانی ساز جاذبه ها
مه کشورها طرف دیگر شرایط وابستگی متقابل اقتصادی را برای هو از داده 

.رقم زده است

تصاد مقاومتی مفهوم استقالل اقتصادی که در اقبازتعریفاین شرایط، در : لذا 
.  بر آن تاکید می شود الزم است



:  مقاومتیاقتصادی در اقتصاد استقالل 

خودکفایی:
خودیاو«یخودکفای»مفهومبهاقتصادیاستقاللاستراتژیککاالهایدر

تواندمیجهانیاقتصادازباالترقیمتباحتیکاالهااینتولیددربسندگی
.شودمعنی

اتکاییخود:
باشد«اییخوداتک»مفهومبهتواندمیاقتصادیاستقاللاساسیکاالهایدر
ظرفیتایجادبهربیشتونیستداخلدرکاالهابالفعلتامینمفهومبهلزوماًکه

.دارداشاره(لزومصورتدر)خودکفاتولیدبرایالزم
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متقابلوابستگیدرتقارنعدمیاتقارن:
حتیکهاسترمعاصدنیایاجتنابقابلغیرواقعیتیکمتقابلوابستگی

دتوانمیآنچهاما.نیستگریزیآنازرااقتصادیبزرگهایقدرت
.است«نامتقارنمتقابلوابستگی»باشدآمیزمخاطره

 مبادله تجاری:
وداتکاییخبرای ضرورتیدر سایر موارد، برای کاالهای تجاری و قابل مبادله 

با استقالل منافاتیخودکفایی نیست و تامین آنها از بازار جهانی بالتبعو 
.ستا« وابستگی متقابل اقتصادی»موارد موضوع این . ندارداقتصادی 

.است« وابستگی متقابل اقتصادی»موارد اخیر موضوع 



روسیهوآلمانمتقارنمتقابلوابستگی:
ایندولتماا،استوابستهروسیهبهخودطبیعیگازسومیکبرایآلمان»

ستگیواباینزیراندارد،موردایندرچندانینگرانیکندمیادعاکشور
گروهچنانزبورمکشورمشتریان،آلمانیهانگاهاز.بیندمیمتقارنرامتقابل
درست،داردیبستگآلمانتقاضایامنیتباروسیهدرآمدکههستندبزرگی

،نای).هستندتهوابسروسیهعرضهامنیتبهآلمانیمشتریانکهمیزانیهمانبه
1390:120)

وابستگی متقابل متقارن چین و امریکا:
ین آمریکا واردات چین را پذیرفته و بهای آن را با دالر می پردازد ، و چ» 

ام می و اوراق بهادار آمریکا را نگه می دارد، و عمالً به ایاالت متحده ودالرها
آورد ، ، آمریکا را به زانو دردالرهاچین می تواند با تهدید به فروش .... دهد

دالر را با سقوط قیمتحوداما با انجام این کار ، چین نه تنها ارزش ذخایر 
رزان کاهش خواهد داد ، بلکه تمایل آمریکا را به ادامه ی واردات کاالهای ا

و بی ثباتی چینی نیز به خطر خواهد انداخت که به معنی از دست رفتن مشاغل
(  102نای ، ص )« .در چین خواهد بود
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نتیجه:
رای کشورها مدیریت وابستگی های متقابل موضوع مهم استقالل اقتصادی ب
. وجه شودمی باشد که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی می باید به آن ت

 نامتقارنمدیریت وابستگی متقابل:
.  اشاره داردتوازننامتقارن به موقعیت های نسبتاً متوازن در قیاس با وابستگی »

ستگی متقابل اگر دو طرف واب. وابستگی کمتر می تواند یک منبع قدرت باشد
وابستگی کمتری داشته، اما یکی کمتر از دیگری وابسته باشد، آنگاه طرفی که

ی دارد، دارای یک منبع قدرت است، مادامی که طرفین برای این رابطه
متقابل، امتقارنناداره کردن وابستگی های . وابستگی متقابل ارزش قائل شوند

الً نادر و ایده آل، کاممطلقتقارن . یکی از ابعاد مهم قدرت اقتصادی است
لزم یک رابطه ی قدرت است، بنا بر این بیشتر وابستگی متقابل اقتصادی نیز مست

(.  101: 1390نای، )«بالقوه می باشد



الّهم صل علی محمد و آل محمد


