
 

 

 

 

  "آوری اقتصادی تاب"های  بررسي مؤلفهمقاله پژوهشي: 

 )مطالعه موردی: کشورهای منتخب( مبتني بر تجارب جهاني       
2له مراد سیفا، 1فریبرز قادرپناه                 

 90/28/06:مقاله پذیرش                                                                       82/90/06: مقاله فتدریا

 چكيده 
اخیر در ادبیات رایج    یها دههمفهومی که در  عنوان بهاقتصاد ملی  یساز مقاومیا  "اقتصادی آوری تاب"

)کجه عج م مشجک ت     "اقتصاد مقجاومتی "ز ابعاد اصلی یکی ا عنوان بهاقتصادی جای خود را گشوده است، 
 سجازی  مقجاوم  منظجور  بهنیز قرار گرفته است.  ()ای حضرت امام خامنه موردتوجه( اقتصادی کشور است

کجاه    هجا  پذیری آسیباقتصادی  های ظرفیت کارگیری بهضرورت دارد با  ها تکانهاقتصاد ملی م.ا.ا در برابر 
داف عالیه که همان پیشرفت و عدالت است حرکتجی پرتجتاب پیجدا کنجد. یجافت       یافته و اقتصاد به سمت اه

برنامه ریزان اقتصجادی کشجور را در ایج  راسجتا متجاعدت نمایجد. امجا         تواند می آوری تابمفهوم  های مؤلفه
اقتصجاد وججود دارد یجافت  ایج       سجازی  مقجاوم در جامعه اقتصادی جهان تجربیات خوبی در زمینه  ازآنجاکه
با ابتنا بر ادبیات نظری اعتبار الزم را داتته باتد. بنابرای  نگارنده تج   دارد کجه بجا     تواند میتنها ن ها مؤلفه

هجای تااصجمی ، و    تصادی )اعم از تکانجه ی اقها تکانهبررسی تجارب اقتصادی تعدادی از کشورها در برابر 
ایج  تجربیجات    اساس بررا  آوری تاب نظری های مؤلفهاقتصادی ،  های پیشرفتطبیعی( و همچنی  در زمینه 

اقتصجادی بجر اسجاس     آوری تجاب  هجای  مؤلفجه  تری  مهم"اصلی پاسخ دهد که:  سؤالپاالی  نماید و به ای  
کیفجی و   کجام ا روتی  ازنظرکاربردی بوده و  ای توسعهای  پژوه  از نوع ". تجارب دیگر کشورها کدامند

. جامعه آماری تعداد محدودی از خبرگان اقتصادی است که تحلیلی انجام گردیده است –به تیوه توصیفی 
با انجام مصاحبه تا حد اتباع نظجری صجورت    ها دادهبه رو  هدفمند مورد مراجعه قرار گرفته و گردآوری 

آمد که پس از  به دستاقتصادی  آوری تابگرفته است. از تحلیل کیفی مبانی نظری ت  مؤلفه اصلی برای 
اقتصجادی در حجوزه    آوری تجاب اصلی  های مؤلفهدیگر کشورها با رو  خبرگی ،  بررسی تجارب اقتصادی

 یچابج  سجاز  اقتصجادی )  هجای  پیشجرفت ی(، و مل یدتول  ی افزاها ) ( ، بحرانثبات اقتصاد ک ن) ها تحریم
 ( تعیی  تدند. بر همی  اساس نیز پیشنهادهایی تنظیم و ارائه گردید.دولت

اقتصجادی ،   هجای  پیشجرفت ادی ، اقتصاد مقاومتی ، تججارب اقتصجادی ،   آوری اقتص تاب واژگان کليدی:
 اقتصادی های بحرانی اقتصادی ، ها تحریم

 مقدمه
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اخیر در فضای عمومی کشور  های سالدر () ای حضرت امام خامنهکه از سوی  "اقتصاد مقاومتی"

تعبیر  "اقتصاد ریاضتی" نعنوا به نظران صاحبمطرح گردیده است ، اگرچه در ابتدای امر از سوی برخی 

کلی اقتصاد مقاومتی توسط معظم له ، امروزه از مرحله  های سیاست، با تبیی  ابعاد گوناگون و اب غ  تد می

عالج "و خبرگان اقتصادی با باور کامل به ای  بیان نورانی که:  نظران صاحبگفتمان سازی عبور کرده و 

9مشکالت کشور، اقتصاد مقاومتى است
و کاربردی نمودن  سازی پیادهجتتجوی یافت  راهکارهای ، در  "

از طرف استکبار جهانی  تده اعمالی اقتصادی ها تحریمکشور از فشارهای ناتی از  رفت برونآن برای 

 . باتند می

دینی است، ع وه بر اینکه بر مقاومت و پایداری بر  یها آموزهگفتمان اقتصاد مقاومتی که برگرفته از 

پس ) "إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ   فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا"دارد: اهداف تأکید

اند )باید استقامت  خدا آمده یسو بهای، استقامت ک ؛ و همچنی  کتانی که با تو  گونه که فرمان یافته همان

( ، وجود تهدیدات اقتصادی را علیه 2بیند! دهید می یکنند(! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام م

يعنی وضع اقتصادی کشور و نظام  ...اقتصاد مقاومتی "جامعه متلمی  امری دائمی محتوب دانتته: 

مختلف خواهد بود،  یها شکلاقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که هميشگی و به 

3.کمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا کند
 :داند ینمو از سوی دیگر انزوای از اقتصادی جهانی را مجاز ،  "

شدن از  4و مُنعزِل شدن جداما با اقتصاد جهانی مرتبطيم، بنای بر همين ارتباط هم داريم، ما قصد "

5هم داشت توان ینمدر شرايط کنونی دنيا و  وجه نداريم هيچ اقتصاد جهانی را به
به همی  دلیل متأثر ، " 

6افتد. در دنيا در اقتصادهای جهانی اتفاق می ازآنچه شويم یمبنابراين متأثر " است: الملل ی ب از محیط
" . 

، مدیریت و کاه  آثار  بینی ی پدر  الملل ی باز طرفی با توجه به ناتوانی نظام اقتصادی حاکم بر محیط 

 عنوان به "اقتصادی آوری تاب"یا  "اقتصاد یساز مقاوم"،   1اقتصادی یها تکانهناتی از  5یها بحرانو تبعات 

اقتصادی بتیاری از  های یزیر برنامهو  ها گذاری یاستساساسی در  یریگ جهتی  رویکرد اصلی و 

                                                           
 ( 2/3/33) بیانات در دیدار نمایندگان مجلس توراى اس مى -  1

 112سوره مبارکه هود ، آیه  - 2

 (2/6/31) جمهوری و اعضای هیأت دولت بیانات در دیدار رئیس -  3

 تدنبرکنار -  2

 (22/12/32) های اقتصاد مقاومتی یانات در جلته تبیی  سیاستب - 5

 همان - 6
7- Crisis 

8- Economic Shocks 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26518
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
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، به دغدغه  اند نمودهبا دقت به آن اتاره ()که مقام معظم رهبری  گونه همانکشورها وارد تده و 

  :بتیاری از کشورها تبدیل گردیده است

ای که  اقتصادی یها شدن زيروروهای اجتماعی و  کشورها، امروز با توجّه به اين تکانهبسياری از "

 در اين بيست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فکر يك چنين کاری

ی  دغه، دغدهيم یمپس مطلب اوّل اينکه اين حرکتی که ما داريم انجام  اند. افتاده (اقتصاد یساز مقاوم)

9.ديگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نيست
"  

، مفهوم  1335مالی سال  یها بحرانبرخی از کشورها مانند کشورهای ترق آسیا پس از تجربه 

اقتصادی ، به ی   های یزیر برنامهو  ها گذاری یاستسقرار داده و ت   نمودند با  موردتوجهرا  آوری تاب

ناتی از آن دست یابند. موفقیت ای   یها بحرانو  ها تکانهدر برابر  ریآو تاباقتصاد مقاوم و دارای ویژگی 

است که  یا گونه بهکشورها)مانند ویتنام، مالزی، کامبوم و...( در ایجاد ای  ویژگی در اقتصاد ملی خود 

رو به افزای  است. برخی دیگر مانند چی  ، برزیل و  سرعت بهدر تجارت جهانی  ها آنامروزه سهم 

 یشیدوراندناتی از  دستی ی پملی با  های یتظرفاز  یریگ بهرهو  زا درونان با اتکا به ی  اقتصاد هندوست

اقتصادتان را مقاوم نمودند که  یا گونه بهت   برای نیل به رتد اقتصادی،  اقتصادی و گذاران یاستس

با اقتصاد کشورهای غربی  اخیر ، کمتری  آسیب را پذیرفته و در مقایته یها دهه یها بحرانتمامی  باوجود

 آوری تاب" رو ی ازا. اند نموده، روند روبه رتد خود را حفظ  اند کردهتجربه  که رتدهای منفی را نیز گاهاا

2اقتصادی
امروزه دیگر ی  مفهوم انتزاعی در مباحث اقتصادی محتوب نشده و نق  خود را در  "

سیاستمداران تثبیت نموده  یها دغدغهصدرنشی   عنوان بهاقتصادی  های یزیر برنامهعملی و  های یاستس

 است. 

اقتصادی از سوی غرب به  های یمتحرجمهوری اس می ایران نیز که در اثر اعمال بی  از سه دهه 

روبرو گردید، با تشدید  ییها چال اقتصاد ملی با  پذیر یبآس های ینهزمسرکردگی آمریکا در بتیاری از 

اقتصاد "بدل نمودن اقتصاد به عرصه کارزاری جدید علیه نظام اس می اخیر و  یها سالدر  ها یمتحر

مشک ت  در حوزه اقتصاد برگزیده و یکی از اهداف اصلی حوزه اقتصاد را  حل راه عنوان بهرا  "مقاومتی

 قرار دادهرهایی از اقتصاد متکی به نفت  یژهو به ها پذیری یبآسبا کاه   ها تکانهآن در برابر  یساز مقاوم

 است.

اقتصاد مقاومتی  ازآنجاکه،  ها تکانهاقتصاد مقاومتی و مقاوم نمودن آن در برابر انواع  سازی یادهپاما برای 

در ی  سامانه اقتصادی در نظام جهانی باید به حیات خود ادامه دهد ، الزم است از تجارب دیگر کشجورها  

                                                           
 (1/1/33بیانات در حرم مطهر رضوی ) -1

2- Economic Resilience 
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واکااوی  " باهجدف در پژوه  حاضر نگارنده  اقتصادی آگاهی یابیم. به همی  منظور یساز مقاوم ینهزم در

 هجای  مؤلفجه آوردن  به دسجت ، بر ای  است که ضم  "اقتصادی در تجربيات جهانی آوری تاب های مؤلفه

مورد واکاوی قرار  یساز مقاوم ینهزم دردر ادبیات اقتصادی ، تجارب عملی کشورهای منتاب را  آوری تاب

اساس تجارب آزموده تده اقدام نماید تا برنامجه ریجزان اقتصجادی     بر ها مؤلفه بندی یتاولوداده و نتبت به 

 بنمایند. ای یژهوتوجه  ها مؤلفهاهداف خود به ای   بندی یتاولوکشور در 

 مباني نظری 

 : شناسي پيشينه -الف 

ی اقتصاد مفهوم غریبی نبوده و بتیاری از اندیشمندان حوزه مطالعات اقتصجادی،  آوری در ادبیات حوزهتاب

اقتصاد و تججارت ، افجزای  حججم     تدن یجهاناند. به ای  مفهوم پرداختهگوناگونی در آثار خود از زوایای 

اقتصادی کشورها را  های دربعواملی هتتند که  ازجمله 1یبودن اقتصاد زو با المللی بی  یها یگذار هیسرما

مالی و اقتصادی و کجاه  رتجد    ایه بحرانبروز  های زمینه وخارجی باز  یها تکانهو  یریپذ بیآسبه روی 

کجه   انجد  نمودهاقتصادی متمایل  های سیاستو کشورها را به اتااذ  فراهمرا اقتصادی در نقاط ماتلف جهان 

و دیگجر اتجکال اخجت ل در     2ها تکانهع وه بر حفظ رتد و پیشرفت اقتصادی، تأثیرپذیری اقتصاد در برابر 

مالی و اقتصجادی   های بحرانبر روی  تده انجاممطالعات  .(727: 2211،  3)یودا ای.بی اقتصاد را کاه  دهد

مجالی و   هجای  بحجران دهجد کجه تکجرار پدیجده اقتصجادی      ، نشان می تاکنونمی دی  12 آمده از قرن وجود به

باید تمهیدات  ها بحران گونه  یاهر کشور برای مقابله با  جهیدرنت،  دیآ یماقتصادی رویدادی طبیعی به تمار 

از سوی دیگر تحقیقاتی که بر روی موضوع مهجم   (.7:  2212،  2)بنگ نَم را در اقتصاد خود بکار گیردالزم 

اقتصجاد   ویجژه  طورمعمجول  به ها یریپذ بیآس نشانگر ای  است که اگرچه آمده عمل به 7اقتصادی یریپذ بیآس

آمریکا(  متحده االتیاد ، اما هیچ کشوری )حتی کشورهایی با اقتصاد بزرگ مانن باتند یمکشورهای کوچ  

ایججاد یج     ججه یدرنتاقتصادی ناتی از تأثیر محیط بیرونی خجود در امجان بمانجد و     های تکانهقادر نیتت از 

اقتصادی در جهان  یها یگذار استیسحوزه  یها چال در صدر  6آوری تاباقتصاد مقاوم و دارای خاصیت 

علیجه   ها تکانهبیرونی از طریق وارد آوردن  5تهدیدات ی اندازه. برگوگلیو معتقد است امروز قرار گرفته است

اقتصاد ملجی یج  کشجور بجه میجزان اخجت ف دو عامجل اصجلی بتجتگی دارد؛ یکجی از ایج  عوامجل میجزان              

                                                           
1- Economic openness 

2- Shocks 

3- Udah E.b 
4- Bang Nam 
5- Economic Vuneraby  

6- Resilience   

7- Risks  
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قرار  اندازه بهدر اقتصاد ملی بوده و  2ی  خصیصه ذاتی و ثابت درواقعاقتصادی است که  1یها یریپذ بیآس

،  3اقتصجادی  بجودن  بازبتتگی دارد. ای  عامل خود دارای سه مؤلفه اصلی  ها تکانهگرفت  اقتصاد در معرض 

راهبردی مانند مواد غجذایی دارد. عامجل دوم مجرتبط بجا      7، و وابتتگی به واردات کاالهای 2تمرکز صادرات

 درواقجع اقتصجادی بجوده و    یها یگذار استیساست که ی  خصیصه ناتی از  آوری تابتهدیدات اقتصادی 

ی ماننجد  های مؤلفه. ای  عامل خود دارای دهد یمبیرونی را افزای   یها تکانهی برآمدن از عهده انواع توانمند

 3، انتججام اجتمجاعی   1، اثرباشی در بجازار  5اقتصاد ک ن در نقص یب، مدیریت درست و  6حکمرانی خوب

اتد میزان تهدیدات ناتجی از  بیشتر ب یریپذ بیآس اندازه به نتبت اقتصاددر  آوری تاب. هرچه میزان باتد یم

 آمده عمل بهبنابرای  با  بزرگی از مطالعات  .(1و  3:  2221،  12)بریگوگلیو و همکارانکمتر است  ها تکانه

 آوری تجاب ،  11اقتصجادی  یهجا  تجو  اقتصجادی ،   یریپجذ  بیآسج اقتصاد به موضوعاتی همچون  ی حوزهدر 

و ضجم    پرداختجه و دیگجر مفجاهیم مشجابه     12قتصجادی ا یثبجات  یبج ،  13، دوام و پایداری اقتصادی 12اقتصادی

اقتصجاد و کتجب توانمنجدی بجرای      یسجاز  مقجاوم را برای  ییکارها راهعلل و عوامل بروز بحران ،  یابی شهیر

در اقتصجاد    آوری تجاب و افجزای    یریپذ بیآسی اقتصادی و نیز کاه  ها بحرانبرگشت به ترایط پی  از 

 . اند نمودهبیرونی ارائه  یها انهتککاه  خطرات ناتی از  منظور به

 ب ـ مفهوم شناسي

 :  آوری اقتصادیتاب 

 آوری اقتصادی ، مفهومی است که طجی   تاب :ی اقتصادآوری اقتصادی در ادبيات متداول حوزه تاب

سه دهه گذتته وارد ادبیات متعارف اقتصادی گردیده است. در برگردان واژه انگلیتی ای  مفهجوم بجه   

                                                           
1- Vulnerability  

2- Inherent & Permanent 
3- Economic Openness 

4- Export Concentration 

5- Dependence on Strategic Imports 

6- Good Governance 

7- Sound Macroeconomic Management 

8- Market Efficiency 

9- Social Cohesion 

10- Briguglio et.al.  

11- Economic Shocks 

12- Economic Resilience 
13- Economic sustainability 

14- Economic Instability 



 

 

  1331 ، بهار57، تماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی    231

. 1نجد ینما یمج مفهوم مشابهی را به ذهج  متبجادر    ها آنهای ماتلفی استفاده تده که تمامی فارسی از واژ

آوری  آوری نیز هتت اما تاب مفهوم تاب رندهیدربرگی  مفهوم جامع  عنوان بهاگرچه اقتصاد مقاومتی 

ومتی دانتت. مفهوم در اقتصاد مقا  یتر یاصل توان یم رود یمرا با توجه به کارکردهایی که از آن انتظار 

ادبیجات متعجارف اقتصجادی )ادبیجات     بررسجی   ضجم  های اصلی ای  مفهجوم ،   آگاهی از مؤلفه منظور به

داخلجی در مجورد    نظجران  صجاحب آراء   ()تحلیل بیانات مقام معظم رهبریو ی اقتصادی( الملل  یب

 اقتصاد مقاومتی مورد واکاوی قرار گرفت. 

 "م رهبریاز منظر مقام معظ "اقتصادی آوری تاب()  : 

 یهجا  سالطوالنی در کشور نبوده و اوم آن متعلق به  یا سابقهاقتصاد مقاومتی دارای  ی حوزهمطالعات 

 ()در ای  زمینه برگرفته از بیانجات مقجام معظجم رهبجری     موجود. بیشتر ادبیات باتد یمبه بعد  31

از بیانات معظم له ، برخجی از   یریگ بهرهبا  اند نمودهنیز ت    پژوهشگرانو  نظران صاحباست لیک  

را در حجوزه اقتصجاد مقجاومتی تبیجی       آوری تجاب  ازجملجه مطالب موجود در ادبیات متعارف اقتصادی 

در ادبیجات   موردتوججه  آوری تجاب چنجی  دریافجت کجه مفهجوم      توان یمنمایند. از مجموع آثار موجود 

 . باتد یم () ب اس میرهبر معظم انق موردنظرمتعارف ، همان مفهوم اقتصاد مقاومتی 

 16/6/1313مقاومتی برای ناتتی  بار توسط معظم له در دیجدار کارآفرینجان در تجاریخ     اقتصادمفهوم 

 آن زمجان و از  "ما بايد يك اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور باه وجاود بيااوريم.   "مطرح گردید: 

. بنجابرای  بجرای   انجد  نمجوده ا واکجاوی  ماتلف ابعاد گوناگون ای  مفهوم ر یها مناسبتایشان به  تاکنون

 یهجا   یفج ، 2اقتصاد مقاومتی ابتدا با مراجعه به پایگاه اینترنتی مقجام معظجم رهبجری    های مؤلفهواکاوی 

تهیه تد و  1333تا  1313 یها سالپژوهشی مبتنی بر بیانات معظم له با کلیدواژه اقتصاد مقاومتی طی 

 آمد. به دستیانات معظم له در مورد اقتصاد مقاومتی اصلی ب یها مقولهبا انجام تحلیل محتوا 

 "اقتصادی داخلی: نظران صاحباز منظر  "اقتصادی آوری تاب 

داخلی نیز طی سه سال گذتته آثار فراوانی را در زمینه تبیی  اقتصاد مقاومتی بجه جامعجه    نظران صاحب

 رد مذهبی و دینی است که عمجدتاا رویک تده  یتدو. نکته مشتر  اکثر آثار اند نمودهعلمی کشور ارائه 

 . باتد یم  ()بیانات مقام معظم رهبری  ژهیو به،  اس می یها آموزهاز مبانی ارزتی و  برگرفته

 اقتصادی آوری تاب" های مؤلفهادبيات نظری در مورد  یبند جمع": 

                                                           
ترجمجه واژه   عنجوان  بجه داخلجی   نظجران  صاحبدر آثار  ها  یایی مانند ها واژهی و ریپذ انعطاففنریت، جهندگی،  - 1

ی را برای تبیجی  ایج  مفهجوم انتاجاب     آور تاب. در پژوه  حاضر نگارنده واژه اند رفتهبکار  Resilenceانگلیتی 

 نموده است.

2- WWW.KHAMENEI.IR 
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یانجات  در ادبیات متعارف اقتصجادی ، تحلیجل ب   ذکرتده های بررسیبا توجه به نتای  حاصله از 

مرتبط با مفهجوم   های مقولهداخلی ، ابتدا فهرستی از  نظران صاحبو  ()مقام معظم رهبری

 احصاء گردید:  1اقتصادی به ترح جدول  آوری تاب
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 داخلی نظران صاحباقتصادی برگرفته از ادبیات رای  ، بیانات مقام معظم رهبری و  آوری تاب های مقوله : 1جدول 
ف

ردي
 


 آوری متغيرهای تاب

تکرار
 

   
 مورداستفادهمنابع  آوری تاب های مقوله

سازی  حداقلتولید داخلی /  بر یهتک 1
گذاری  سازی سرمایه موانع تولید و روان
/  گذاری مولد( )به نفع سرمایه

درونی  های یتظرف بر یهتکو  یساز فعال
 های یتظرف/ تناسایی  ییزا درون/ 

 درونی

12 

اقتصادی  ییزا درون
  تولیدات و افزای
 داخلی

 منابع خارجی: -الف 
) وهم کاران1بریگوگلیو

؛  2-6:  2221؛  6: 2212
 (232،  2223؛  3: 2226

 
:  2211، 2بجججامرا و همکجججاران

7312 
: 2212، 3ناوارواسجججججسیگارس

 ؛  53-751
 

 2212،  2سیمی و مارتی 
 323-311:  2223،   7آیگینگر

،  6مجلججه ادبیججات اقتصججادی  
،  5اانجمجج  اقتصججاد آمریکجج 

 2211،  25تماره 
 

بيانااات مقااام معظاام   –ب 
 :()رهبری

 بیانات در دیدار متئوالن نظام

(16/2/1333) 
در دیجججدار اسجججاتید  بیانجججات-

 (11/2/1333) ها دانشگاه

یانجات در دیججدار نماینججدگان  ب-
 مجلججس تججوراى اسجج مى  

(2/3/1333) 
بیانات در دیدار کجارگران در  -

 گججججروه صججججنعتى مسنججججا  
(12/2/1333) 

 یکاال ی صادرات بر  تمرکز 2
/کاالهای تولیدی/کاالهای خاص
بادوام/ کاه  وابتتگی به  ای یهسرما

فت / کاه  درجه تمرکز صادرات ن
افزای  سهم درآمدهای مبتنی بر نفت / 

بودجه و تراز  اتکا/ کاه  یرنفتیغ
تجاری به نفت / توسعه و تنوع 

اقتصادی / توسعه و تنوع  های یتفعال
 اقتصادی های یتفعال

3 

رهایی از وابتتگی 
به صادرات 

  محصولی ت 
در  ییگرا تنوع)

 صادرات(

 
3 
 

ی / راهبرد یواردات کاالهابه  وابتتگی
خودکفایی در کاالهای راهبردی )غذا و 
دارو( / توجه به امنیت و س مت در 
واردات / خوداتکایی در تأمی  نیازهای 

 اساسی  / استغنای از دیگران

5 

خوداتکایی و رهایی 
از وابتتگی به 
واردات کاالهای 
 اساسی و راهبردی

 
4 

/  یمحور دان /  یانبن دان اقتصاد 
 علم و فناوری یها پار تروی  

7 
در  یانیبن دان 
 اقتصاد

 یساز فرهنگاص ح الگوی مصرف /  5
 و منابع ات ف در اقتصاد / کاه 

 های دولتی، عمومی و خصوصی ایهسرم
حداکثر/  یور بهره/ مدیریت مصرف و 

مدیریت با  عمومی و دولت با 
 منظور بهکمتری  میزان صادرات نفت 

 د با ای   میزان درآمدتطبیق اقتصا

7 

اص ح الگوی 
فرهنگ مصرفی در 
 سطح دولت و مردم

                                                           
1- Lino Briguglio 
2- Ran Bhamra 
3- Navarro-Espigares 
4- Simmie & Martin 
5- Karl Aiginger 
6- Journal of Economic Literature (JEL) 

7- American Economic Associastion (AEA) 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
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ف

ردي
 


 آوری متغيرهای تاب

تکرار
 

   
 مورداستفادهمنابع  آوری تاب های مقوله

ثبات در اقتصاد ک ن / بهبود  6
ک ن اقتصادی/ ثبات  در  یها تاخص

اقتصادی / افزای  رتد  های یاستس
 اقتصادی

2 

بیانات در حرم مطهر رضوی - ثبات در اقتصاد ک ن 
(1/1/33) 
یانجججات در جلتجججه تبیجججی   ب-

 های اقتصاد مقاومتی سیاست
(22/12/32) 
یانات در دیجدار کجارگران و   ب-

 فعاالن باج  تولیجد کشجور   
(5/2/1332) 
یانات در دیجدار کجارگزاران   ب-

 (3/7/1331) نظام
 منابع داخلی: –پ 
 (1332رضایی )-
 (1332) یخان دوز-
 (1331) یخان دوز-
رمضججججانسور و همکججججاران  -
(1331) 
ابجججراهیم پجججور و همکجججاران -
(1331) 

 (1332پیغامی )-
 (1332ایروانی )-
 (1332سیف )-

/ احتراز از  اقتصاد باز بودن یدرجه باال 7
 منطق یبو  رویه یبواردات 

2 
 مدیریت واردات

 انتجام اجتماعی 3 انتجام اجتماعی 8
مديريت جهادی / رويکرد جهادی در  9

 يرباتدبامور/ شتاب همراه 
3 

هادی در جرويکرد 
 امور اقتصادی اداره

 عدالت محوری 3 فقر و از عدالت محوری / کاست  11
با مفاسد اقتصادی /  اغماض یبمبارزه  11

و اعمال مقررات  تنظیم گری دولت
 در مفاسد اقتصادی گیرانِسات 

3 
 فتاد ستیزی

تغییر رویه به گتتر  مصرف داخلی و  11
 صادرات  باره ی خودداری از توسعه 

2 
مدیریت مصرف و 

 صادرات
 2 اجتناب از بحران / رکود 13

اجتناب از ترایط 
 رکود و بحران

)تعامل با اقتصادهای  ییگرا برون 14
 جهانی(

2 
در  ییگرا رونب

 اقتصاد
 مردم بنیاد بودن / مردم محوری  15

2 
مردم بنیادی در 

 اقتصاد
حرکت با برنامه / تأکید بر اهداف  16

 تر بلندمدت
2 

برنامه مداری در 
 اقتصاد

 نهادهای پایدار 17
1 

ایجاد نهادهای 
 اقتصادی سالم

 چاب  سازی دولت 2 حکمرانی خوب / اندازه دولت 18
 رباشی بازار در اقتصاد خرداث 19

1 
افزای  کارایی و 

 یبازارهااثرباشی 
 اقتصاد خرد

 "آوری اقتصادی تاب"بررسی تجربيات جهانی 

اقتصجاد و افجزای     سازی مقاومزمینه وه  ، تجارب تعدادی از کشورها در در ای  گام از فرآیند پژ

متفجاوتی   هجای  حوزهای  تجارب در  ازآنجاکهاقتصادی مورد واکاوی قرار گرفت.  آوری تابویژگی 

بررسی ای  تجارب مشاص تود. بنابرای  بجا توججه    های حوزهاست الزم بود که ابتدا  آمده دست به

 سجازی  مقجاوم و اقجداماتی کجه دیگجر کشجورها بجرای       ها تکانهبه بیانات مقام معظم رهبری در مورد 
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اقتصجاد در دیگجر    سجازی  مقجاوم بیجات  سه حوزه اصلی برای مطالعه تجر،  1اند بتتهاقتصادتان بکار 

 سجازی  مقاومکشورها به ترح زیر انتااب تدند و در هر حوزه فهرستی از تجربیات کشورها برای 

 اقتصادی( تهیه تد:  آوری تاباقتصادتان )افزای  

  ناتجی   هجای  بحران عنوان به) "اقتصادی های تحريم": تجربیات جهانی در حوزه  1حوزه

 ارائه گردیده است: 2( که در جدول تااصمی های تکانهاز 

های اقتصادی تجارب جهانی کشورهای منتاب در حوزه تحریم  : 2جدول   

نام 
 کشورها

اقتصادی ديگر کشورها  در حوزه  آوری تابفهرست تجارب 
 اقتصادی های تحريم

 منبع

کوبا ، آفر
ی
یقا

 
جنوب
 ی

، عراق ، 
ی
یوگت و

، ل 
یبی
 

، و آنگوال )
یونیتا
) 

بکجار   -( ها ابرقدرتمیان اقتصادی و ترکای راهبردی قوی )اتکا به حا
ثالجث   یتججار  یهجا  طجرف   یاز سو یتفشار و حما یسلماسید یریگ
 یاهمبارزه با بجازار سج   -ی توسعه اقتصاد گردتگر - ها میلغو تحر یبرا

و اسجتفاده از   یتبکه بجانک  یقورود دالر از طر یآزادساز یقارز از طر
در برخی  یگذار هیسرما یآزادساز -ی اساس یواردات کاالها یآن برا
 یهجا  ارانجه یقطجع   - تأسجیس منجاطق آزاد تججاری    -اقتصاد  یها با 
نظجام  اص ح در  - ها متیق یآزادساز، و  دولتیو مؤستات  ها ترکت
توسججعه  -توسججعه باجج  تعججاونی در حججوزه کشججاورزی    - مالیججاتی

ارتقجاء   -ملجی   استفاده از توان صنایع نظجامی در تولیجد   -خوداتتغالی 
توجه بیشتر دولت به ارتقجاء خجدمات عمجومی و رفجاه      -ثبات سیاسی 
ی ساز کسارچهتقویت وحدت و ی - کاه  اخت ف طبقاتی -اجتماعی 

، و  ص حات اراضجی کشجاورزی  ا -داخلی بر مبنای ایدئولوژی جامعه 
توسجعه خجدمات بهداتجتی و آموزتجی      - ملی کردن گتجترده صجنایع  

 -ی دار هیتغییر نظام اقتصادی از سرما - مجدد ثروت()منجر به توزیع 
توججه بجه موضجوع مهجم      - سیاست متنوع سازی تولیجدات  یریکارگ به

کاه  وابتتگی به درآمدهای منحصر به فرو  منابع  -ی ملی ور بهره
 یبند رهیتقویت نظام ج -انرژی قیمت  منطقی سازیکاه  یارانه و  -

مناسجب بجرای صجادرات کاالهجای     یافت  متجیرهای   - کاالهای اساسی
 پردرآمد

  کجججججججججججججججالجی
( ؛ 1315و1316)

( ؛ 1312)علججججججوی 
یجججاوری و محتجججنی 

زارچجججی و ( ؛ 1311)
( ؛ 1311)آقججا رضججی 

نججججورانی و عزیججججز  
( ؛ 1311)نجججججججججژاد
( ؛ 1357) یبرکشججججل
 (1315خادمی)

 Clyde et. al., 
2000 ; Hufbauer, 
2007 ; World 
Data Bank / 
World 
Development 
Indicators, 2011 ; 
Levy,1999 ; 
Clyde et. al., 
2000 ; Terry & 
Abdullah, 2004 ; 
De Santisteban, 
2005 

 اقتصادی کجه   های تکانه)ناتی از  "اقتصادی های بحران"تجربیات جهانی در حوزه  :8زه حو

و در اثجر تعجام ت اقتصجادی در سجطح جهجانی       واردتدهاز اقتصاد جهانی  ای نقطهدر  معموالا

 ارائه تده است: 3( که در جدول رسد میآن به دیگر کشورها نیز  ی دامنه

  کجه در ادبیجات اقتصجاد جهجانی      "اقتصادی های پیشرفت": تجربیات جهانی در حوزه 3حوزه(

منظور از آن رتد اقتصادی است( که در ای  حجوزه تجربیجات کشجورهای ماتلفجی از منطقجه      

                                                           
 (22/12/1332) های اقتصاد مقاومتی بیانات در جلته تبیی  سیاستبیانات معظم له در  - 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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، کشورهای حوزه مرکزی و غرب آسجیا ، و  یافته توسعهجنوب ترقی و ترق آسیا ، کشورهای 

ارائجه   2در جدول  ها بررسیقرار گرفتند که نتای  ای   موردبررسیکشورهای آمریکای جنوبی 

 تده است:
اقتصادی های بحرانتجارب جهانی کشورهای منتخب در حوزه    :3ول جد  

نام 
 کشورها

های اقتصادی آوری اقتصادی ديگر کشورها  در حوزه بحران فهرست تجارب تاب  
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افزای   -اجتماعی(   _آوری اقتصادی )از طریق: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی  فزای  تاب

انجداز و   تصادی ، نرخ بجاالی پجس  ، ثبات اق 1رتد اقتصادی )از طریق: کاه  باز بودن اقتصادی

گذاری ، اتکا بر نظام بازار جهت تاصیص منجابع ، نهادهجای خجوب بجرای تعیجی  حجق        سرمایه

هجای   کارگیری سیاست تمرکززدایی و انتقال قدرت از دولجت مرکجزی بجه دولجت     به -مالکیت( 

افجزای    - کاه  اندازه دولجت  -ثبات در اقتصاد ک ن  - -محلی و اص ح قوانی  و مقررات 

خجودداری از اعمجال ناتایتجت اقتصجادی )ماننجد:       -هجا   توسعه زیرسجاخت  -توسعه اجتماعی 

های  / حل کتری مالی با قطع هزینه 3/ اتتغال مصنوعی توسط دولت 2پرداخت یارانه به انرژی

هجای   / حمایت از بنگجاه  2تود مدت بازگشت بزرگ اجتماعی را سبب می عمومی که در طوالنی

/ نادیجده   5محیطجی  / نادیده گجرفت  موضجوعات زیتجت    6ها / اعمال کنترل در قیمت 7ناکارآمد

وری صجنعتی   طجرف بهجره   / برابری ارز پی  از آمادگی بجرای گجذار بجه    1گرفت  کیفیت آموز 

های ک ن اقتصادی اجتناب از رکود )ماننجد: تغییجر    اتااذ سیاست -ها(  / و ........ مانند آن3بیشتر

  ناگهجانی صجادرات بجه گتجتر  تقاضجای داخلجی ، اجتنجاب از وابتجتگی         رویکرد از گتتر

ای ، و کجاه    ی محصجوالت تولیجدی ماننجد کاالهجای سجرمایه      ازاندازه به صادرات چرخه بی 

 وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی مانند سوخت(
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1- Economic Openness 

2- Subsidization of Energy 

3 Artificial Employment by The Government 
4 solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in the 

long run 
5- Protecting Inefficient Firms 
6- Imposing Price Controls 
7- Ignoring Environmental Issues 

8- Neglecting the Quality of Education 
9- Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for the 

transition towards higher-productivity industry 
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 اقتصادی یها شرفتیپتجارب جهانی کشورهای منتاب در حوزه   :2جدول 

 نام 
 کشورها

 منبع های اقتصادی آوری اقتصادی دیگر کشورها  در حوزه پیشرفت فهرست تجارب تاب
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افزای  امنیجت و زمینجه بجرای     -لغو قوانی  مالیاتی دست و پاگیر و تعدیل قوانی  صادرات و واردات 
ی اقتصجاد  سجو  بجه ( در اقتصجاد )حرکجت   محور دان ) هیپا دان اتااذ سیاست  -ی خارجی گذار هیسرما

در نظجر   - محجور  دانج  ی در باج  خجدمات   گذار هیسرمای دانشی( و ها هیسرما بر هیتکو  1بدون وزن
کججاه  فشججار متججتقیم بججر  منظججور بججهگججرفت  تعرفججه وارداتججی بججرای واحججدهای تولیججدی و تجججاری 

اجتماعی و  باثباتتعادل در رتد  -یی بر بازار گرا یمؤثر مبتن انهیگرا اص حات عمل - کنندگان مصرف
یکسجارچگی آرام و تجدریجی بجا     -ی بجازار داخلجی   ساز کسارچهی -ی ا منطقهرقابت بی   -اقتصاد ک ن 
ت در جهان اقتصاد ، حفظ ثبجا  ها فرصتی ریکارگ به)مبتنی بر:  انداز چشمتدوی  سند  -اقتصاد جهانی 

بهبجود   -و سرمایه ، اجازه یافت  بازارهجای بجرای تاصجیص منجابع(     انداز پساقتصاد ک ن ، نرخ باالی 
بجا   یسجازگار  -یدار به رتد متعادل و پا یلن - ابدی یمافزای  درآمدها استمرار  که یدرحالکیفیت رتد 

 -ی قجانون  باطانضج  -ی کامجل انتجان   یجت ظرف یرهاساز -یت و خ ق ینوآور یتتقو - بازار یروهاین
 یراهبردهجا  ی تجدو  یبجرا  یدیکل یراهنماها تدوی  - نق  بازار تقویت -ی روان یباال استانداردهای

نظجام   و توججه بجه   یقتشجو  ی،نق  دولت و باج  خصوصج   یی )تع 2232انداز  در افق چشم یاقتصاد
جهجان، انججام    تعامجل سجودمند بجا    یدار،پا ینظام مال ی،عدالت اجتماع ،تتیز طیتوجه به مح ی،نوآور

 یبجر اصج ح فضجا    یتوسجعه مبتنج   -( عوامل رو بازا یدولت یها ، بنگاه یاص حات در با  خصوص
و  یج  الکترون یعتوسجعه صجنا   منعطف و محقق سجاخت   یوتاییتو یدتول یوهبه ت اتکا - ینهاد یطراح
رونجد   یو اتکجا  یعجی منابع طب ینتب یتبا توجه به محدود یاقتصاد یاستراتژ انتااب - ها زپردازندهیر

 کنتجرل  -دولجت   یواسطه کارآمجد  به ییگرا یتحما یاستاز س یریگ بهره -ی توسعه بر دان  و نوآور
 یازهجای ن ی مناسجب بج   یجب ترک انتاجاب  -ی رقجابت  یفضجا  یج  مقجررات مولجد    یفیتک - فتاد یدتد

 بجازار  یتمنا ی با تضم یبادوام مصرف یواردات کاالها جایگزینی -توسعه  یرو مت یاقتصاد_یاجتماع
بجه وججود آوردن اتجتغال      - کجاربر  یعبر صادرات محصوالت صجنا  یرتد مبتن یبه استراتژ گرای  -
از دسجت   یهجای احتمجال   هزینه ی منظور افزا بوروکرات به یبرا یاجتماع یو ارتقاء  منزلت باال یدارپا

 یهجای  ها و سیاسجت  برنامه تدوی  - - گرا سازی مدل بازار توسعه پیاده - کشف فتاد لیدادن مقام به دل
و  ریجزی  آفرینی دولت در برنامجه  های کوچ  و متوسط نق  بنگاه ییرتد و تکوفا یتوسط دولت برا

هجای هجر مرحلجه از توسجعه و      اولویجت  یجی  توسط دولت و تع یبرنامه اقتصاد ی توسعه )تدو یتهدا
 یبرا یرهای ، و غ ، تعرفه یتیحما،  ری، تجا یاتی، مال پولی – یمال ی اختصاص منابع  الزم ، وضع قوان

 یاقتصاد توسعه - هر مرحله( تده  ییسوی تحقق اهداف تع حرکت به یالزم برا یسازی بتترها فراهم
توججه بجه    - صادرات یبرا یدواردات ، و تول یگزینیمتفاوت : جا یبا دو استراتژ یزدر دو مرحله متما

 یج  درآمجد و صجادرکننده مجواد خجام بجه       کم یسنت اقتصاد ی انتقال از  - )متلمانان( یتوسعه فرهنگ
و دنبجال نمجودن    یجد جد یاقتصجاد  یاسجت نهاد س تأسیس - با درآمد متوسط یچندباش یاقتصاد بازار
اقلیت  های سازنده از گروه حمایت-در اقتصاد بازار آزادهای ملیتی دیگر  گروه مشارکت ی راهبرد افزا

 منجاطق  ایججاد  -ی گذاران خجارج  و سرمایه یگرد یهای نژاد گروه یدر برابر رقابت اقتصاد قومی-دینی
 یهجذب سرما یبرا یآزاد تجار
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1-Weightless Economy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brazil
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 نام 
 کشورها

 منبع های اقتصادی آوری اقتصادی دیگر کشورها  در حوزه پیشرفت فهرست تجارب تاب
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 کنتجرل  - صجادرات غیرنفتجی   ی تعبه و افزا یسبه تأس یهای خارج ترکت یقتشو -ی خارج یگذار

صجادرات   جانشینی - باال یرتد اقتصاد نرخ - های جامعه ا ب یرتری رفاه فق یجیتدر بهبود -تورم 

گجذاری   سرمایه ی منظور افزا ک ن به یهای اقتصاد طرح اجرای - نابرابر درآمد یعمنظور غلبه بر توز به

صجادرات   توسعه -ی تتاب دادن به رتد اقتصاد یبرا یهای اقتصاد مشوق اعطای -ها   در زیرساخت

انججام   -ی اقتصجاد  یاصج حات آزادسجاز   اعمال -ی ساختار تعدیل - داتوار جایگزینی -مواد خام 

در  یجق گتجترده و عم  اص حات - ها و کاه  نرخ بهره یویژه در نظام بانک گتترده به یاص حات مال

آمجوز  و کجاه  نجرخ     یانمتوسط سال ی و توسعه، افزا یقتحق یها ینهمانند هز یهای نوآور تاخص

 یاتیدر نظام مال اص حات -ی گذاری خارج سرمایه افزای  -ی ای دولته هزینه کاه  -سوادی  بی

 

 

 ي شناس روش
تحلیلی انجام تده اسجت. بجا توججه بجه      -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با رو  توصیفی

 یهجا  یخبرگاز رو  تحلیل محتوا و به تیوه  ها داده، تحلیل  آمده دست بهمطالعه متتندات و مدار  علمی 

با مراجعه به خبرگان حوزه اقتصاد روایجی سجنجی تجد. جامعجه      ها لیتحلانجام گردیده ، و نتای  حاصله از 

آماری ای  پژوه  خبرگان حوزه اقتصاد با برخورداری از سوابق و مدار  علمی مرتبط )دکترای اقتصاد و 

جرایی در سطوح راهبردی )رتبه سال سوابق مدیریتی و ا 12دارای  کم دسترتبه علمی دانشیاری به باال( و 

 . بودند یمبه باال(  11

به رو  کتاباانه علمی و همچنجی  میجدانی بجا     ها دادههدفمند تا حد اتباع نظری بوده و  یریگ نمونهرو  

بجا   هجا  داده. روایجی  انجد  دهیج گردنیمه ساختاریافته گردآوری  یها مصاحبهاز ابزار فی  پژوه  و  یریگ بهره

هدفمند گردآوری  صورت بهتا حد اتباع نظری و  ها داده ازآنجاکهوه خبرگی سنج  تده و از تی یریگ بهره

 .باتد یمگردیده است دارای پایایی الزم 

 ها داده ليوتحل هیتجز

 آوری اقتصادی: های نظری تاب مؤلفه -الف 

،  آمجده  تدس بهی ها مقولهآوری اقتصادی از مجموعه  های اصلی مفهوم تاب تعیی  مؤلفه منظور به

یی عمیق با تعدادی از خبرگان اقتصادی به رو  هدفمنجد تجا حجد اتجباع نظجری انججام       ها مصاحبه

بجه   هجا  آندارای جامعیت بوده و نجوع نگجاه    ها مقولهگردید. با توجه به نظرات خبرگان ، تعدادی از 

مقجاومتی یجا    آوری و اقتصاد مقاومتی از نوع پارادیمی  و رویکردهای حاکم بر اقتصجاد  مفهوم تاب
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 ،مجردم بنیجانی   یی مانند اص ح الگوی مصجرف ،  ها مقوله مثال عنوان به. باتد یمآوری اقتصادی  تاب

فتجاد   ،مدیریت جهجادی   ،برنامه محوری  ، ییگرا برون ، ییزا درون ،عدالت محوری  ، یانیبن دان 

را  هجا  مقولجه تعجدادی از   تنهجا  جهیدرنتی ای  موارد محتوب تده و  زمره، در  ها آنمانند  وستیزی 

 آوری اقتصادی به تمار آورد.  های تاب در ردیف مؤلفه توان یم

آوری اقتصادی بجا   ی تابها مقولهمؤلفه اصلی از  6با توجه به متیر طی تده در ای  پژوه  تعداد 

ی از ادبیات رای  و بیانات مقام معظم رهبجری و همچنجی  نظجرات اندیشجمندان داخلجی و      ریگ بهره

ی از خبرگان منتاب روایی سجنجی  ریگ بهرهآمد که با  به دستاعمال نظرات خبرگان حوزه اقتصاد 

  از: اند عبارت ها مؤلفهگردیدند. ای  

ن مانند رتد اقتصادی ، اصلی اقتصاد ک  یها تاخصبه ای  مفهوم که  :اقتصاد کالن ثبات .9

در امور مولد ، تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، ضریب جینی ، درصد  یگذار هیسرماحجم 

درست اقتصادی روند متعادل و پایداری یافته و دستاو   یها استیستورم و ... در اثر اتااذ 

 تدید نشوند. زیوخ افت

جموعه بازارهای اقتصادی )بازار عوامل م:  خرد اقتصاد یبازارها یاثربخشو  يیکارآ ی افزا .8

، بازار نیروی کار ، بازار مالی( هنگامی اثربا  هتتند که با سازوکارهای ماتلف مانند تعیی  

 جهیدرنتبه تعادل برسند.  عاایسربیرونی بتوانند  یها تکانهتنظیم توند که در اثر  یا گونه بهقیمت 

 آوری تاب تیدرنهاو  تود یمجلوگیری  ها آن رفت هدرو از  تده انجام سرعت بهاختصاص منابع 

بر صنعت بانکی ، یا میزان حضور  ها بنگاهدر بازار سرمایه سیطره  مث ا. ابدی یماقتصادی افزای  

عوامل اصلی اثرباشی بازار  ازجملهخارجی در بازار رقابت ، و نرخ بهره بانکی  یها بان 

ار هم عواملی مانند مقررات بیکاری ، مقررات . در بازار نیروی کروند یمسرمایه به تمار 

در اثرباشی ای  بازار مؤثر دانتت. هرچه  توان یم، و تیوه تعیی  دستمزدها را  ازخدمت انفصال

بیرونی  یها تکانهو اقتصاد در برابر  افتهی   یافزانیز  آوری تابای  اثرباشی بیشتر باتد میزان 

 .تود یم تر مقاوم

  مؤلفه به ای  معناست که نباید اقتصاد ملی بر درآمدهای حاصل از ای :تمرکز تجاری عدم .3

و ذخایر و یا حتی تولیدات صنعتی مشاص(  منابع گریدنفت یا  مث ای  نوع محصول خاص )

اقتصادی به دلیل فراهم نمودن  آوری تابوابتته تود. در صورت بروز چنی  ترایطی میزان 
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صادی به افزای  تأثیر تهدیدات بر اقتصاد ملی منجر اقت یها یریپذ بیآسافزای   یها نهیزم

 .  تود یم

خوداتکایی تنها به  :یاهبردرو  یاساس یبه واردات کاالها یاز وابستگ يیو رها ییخوداتکا .4

داخلی تأمی  توند. بلکه بیشتر  یها تیظرفای  معنا نیتت که تمامی نیازهای اقتصادی با اتکا به 

هبردی مانند دارو و غذاست. اگر اقتصادی بتواند نیازهای اساسی معطوف به کاالهای اساسی و را

 ا  یذات یها یریپذ بیآسو راهبردی خود مانند مواد غذایی و دارو را تأمی  نماید از میزان 

 .   تود یمتقویت  آوری تاب جهیدرنتو  تود یمکاسته 

ند کاه  وابتتگی به ای  مؤلفه برآیند متغیرهایی مان :ملی اتتوليد و افزايش یريپذ تنوع .5

، و همچنی  اتکا به  ینیرزمیز ریذخاصادرات کاالهای انحصاری مانند نفت و مواد معدنی و 

داخلی  یها تیظرف. بدی  ترتیب ضم  توجه به باتد یمداخلی و تقویت تولید ملی  یها تیظرف

اتلف و برای افزای  تولیدات م ها تیظرفمانند نیروی انتانی جوان و منابع مولد ، ای  

 . تود یمو کاه  تهدیدات  آوری تابافزای   جهیدرنتو  یمحصول ت جایگزینی صادرات 

عمومی و جاری  یها نهیهزموجب افزای   تنها نهبزرگی اندازه دولت سازی دولت:  چاب  .6

. از طرفی نیز نق  دولت باید از تود یمن بلکه موجب کاه  کارایی آ تود یمدولت 

و نظارت بر امور و تنظیم مقررات  یگذار استیسمور اجرایی به ا یدار عهدهو  یگر یتصد

و حجم  اندازه بهتغییر یابد. بنابرای  چاب  سازی هم مربوط  ها دستگاهو روابط بی   ازیموردن

با حفظ ای  دو ویژگی  ازآنجاکهدولت است و هم کاه  نق  آن در امور اجرایی. بدی  ترتیب 

 آوری تاب جهیدرنت،  تود یمو نیروهای مردمی نیز محقق  داخلی یها تیظرف بر هیتکرویکرد 

  .ابدی یماقتصادی نیز افزای  

 آوری اقتصادی مبتنی بر تجارب کشورهای منتخب:   های تاب مؤلفه -ب 
در ادامه با مراجعه به خبرگان اقتصجادی ضجم  سجنج  روایجی فهرسجت تنظیمجی تججارب        

بجه تجیوه    افتهیسجاختار ، با انجام مصجاحبه نیمجه    آوری اقتصادی و حذف تجارب غیر مرتبط با تاب

آوری اقتصجادی را   تجاب  گانه ت های  انتااب هدفمند تا حد اتباع نظری ، کاربرد هر ی  از مؤلفه

بجاال مجورد پرسج  قجرار گرفجت. بجرای        گانه سهی ها حوزهدر تجارب عملی کشورهای منتاب در 

اخته طراحجی گردیجد کجه در سجطر ایج       سهولت در ثبت نتای  ای  نظرسنجی ، جداولی محقجق سج  

تجارب کشورهای منتاجب در   ها آنآوری اقتصادی ، و در ستون  تاب گانه ت های  جداول ، مؤلفه
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ی اقتصجادی( درم گردیجد. سجسس    ها شرفتیپو  ها بحران،  ها میتحرآوری ) تاب ها حوزههر ی  از 

هجای   ه هجر یج  از مؤلفجه   نظرات خبرگان در قالب جداول محقق ساخته وارد و مشاص گردید کج 

. بجدی  ترتیجب سجه ججدول     انجد  داتتهآوری کاربرد  از تجارب تاب  ی کدامآوری اقتصادی در  تاب

آوری اقتصادی تنظیم و نتای  مصجاحبه بجا خبرگجان     ( برای سه حوزه تاب5و  6،  7)جداول تماره 

آوری  از ی  مؤلفه تابثبت تد. الزم به توضیح است که خبرگان بیشتر تجارب را با بی   ها آندر 

ی ی  ردیف در بیشتر موارد به بی  ها ع متبه همی  دلیل جمع تعداد  اند دانتتهاقتصادی مرتبط 

 :رسد یم 7از عدد 

 ی اقتصادیها میتحرمبتنی بر تجارب کشورها در حوزه  "آوری اقتصادی تاب"های   مؤلفه -7جدول تماره 

ف
دی

ر
 

نظری   های مؤلفه                                   

 اقتصادی آوری تاب

 جارب جهانی در حوزهت

 اقتصادی یها میتحر  

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خوداتکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

بکار گیری دیسلماسی فشار و حمایت از سوی   1
      7 ها میتحرتجاری ثالث برای لغو  یها طرف

   2 7   توسعه اقتصاد گردتگری 2

  7   2 7 اقتصاد  یها با در برخی  یگذار هیسرما یآزادساز 3

  2  3   تأسیس مناطق آزاد تجاری 4

، و  دولتیو مؤستات  ها ترکت یها ارانهیقطع  5

 ها متیق یآزادساز
 2  2 3 2 

  3    2 نظام مالیاتیاص ح در  6

   7 2  3 وزه کشاورزیتوسعه با  تعاونی در ح 7

  7   2 2 توسعه خوداتتغالی 8

  2 3   2 استفاده از توان صنایع نظامی در تولید ملی 9

      7 ارتقاء ثبات سیاسی 11

توجه بیشتر دولت به ارتقاء خدمات عمومی و رفاه  11

 اجتماعی

 7    2 

      7 کاه  اخت ف طبقاتی 12

داخلی بر مبنای  یساز کسارچهیتقویت وحدت و  13

 ایدئولوژی جامعه

7    3  

ملی کردن گتترده ، و  ص حات اراضی کشاورزیا 14

 صنایع 

  2 7 2  

توزیع  منجر بهتوسعه خدمات بهداتتی و آموزتی ) 15

 مجدد ثروت(

2 3     
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ف
دی

ر
 

نظری   های مؤلفه                                   

 اقتصادی آوری تاب

 جارب جهانی در حوزهت

 اقتصادی یها میتحر  

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خوداتکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

  2 7 7  3 سیاست متنوع سازی تولیدات یریکارگ به 16

 7    7 7 ملی یور بهرهتوجه به موضوع مهم  17

کاه  وابتتگی به درآمدهای منحصر به فرو   18

 منابع

7  7 7 2  

  7  2 7 3 انرژیقیمت  منطقی سازیکاه  یارانه و  19

 7     2 کاالهای اساسی یبند رهیجتقویت نظام  21

یافت  متیرهای مناسب برای صادرات کاالهای  21

 پردرآمد

2  2   2 

61 اقتصادی یها ميحرتدر حوزه  ها مؤلفهجمع کل تکرار 
 88
 31
 87
 43
 88
 

 

 اقتصادی یها بحرانمبتنی بر تجارب کشورها در حوزه  "اقتصادی آوری تاب"  های مؤلفه – 6جدول تماره 

ف
 ردی

اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه      
 

 تجارب جهانی در حوزه 
اقتصادی یها بحران   

صاد کالن
ت اقت

 ثبا

اثربخشی
 

بازارهای خرد
 

عدم تم
رکز تجاری

 
 خوداتکايی

ش 
افزاي

 
توليد ملی

 
ت

ك سازی دول
 چاب

1 
ثبجات در اقتصجاد کج ن  و     یهجا  )که با تاخص یاقتصاد افزای  فنریت اقتصادی از طریق: عوامل

 یحکمرانج  یهجا  )که بجا تجاخص    اجتماعی – یاسیس ، و عوامل (تود یم یدهبازار  سنج یاثرباش
 (گردند یمسنج    یو توسعه اجتماع  یتتهتا یاسیس

7 7   3 2 

و  انجداز  پسی ، نرخ باالی ثبات اقتصادافزای  رتد اقتصادی از طریق: کاه  باز بودن اقتصادی ،  2
 ی ، اتکا بر نظام بازار جهت تاصیص منابع ، نهادهای خوب برای تعیی  حق مالکیتگذار هیسرما

7 7 7   7 

ی محلجی و  ها دولتلت مرکزی به یی و انتقال قدرت از دوتمرکززدای سیاست ریکارگ به 3
 اص ح قوانی  و مقررات

 7 3  7 7 

   3 2  2  1کاه  آزادی اقتصادی 2
   7    کاه  وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی  7
  7  7   کاه  وابتتگی به صادرات کاالهای تولیدی  6
 7      کاه  اندازه دولت 5
  7   2  افزای  توسعه اجتماعی 1
  7    7 ها رساختیزوسعه ت 3

                                                           
1- Economic Openness 
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ف
 ردی

اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه      
 

 تجارب جهانی در حوزه 
اقتصادی یها بحران   

صاد کالن
ت اقت

 ثبا

اثربخشی
 

بازارهای خرد
 

عدم تم
رکز تجاری

 
 خوداتکايی

ش 
افزاي

 
توليد ملی

 
ت

ك سازی دول
 چاب

12 

/ اتجتغال   1خودداری از اعمال ناتایتجت اقتصجادی ماننجد: پرداخجت یارانجه بجه انجرژی       
 مدت یطوالنی عمومی که در ها نهیهز/ حل کتری مالی با قطع  2مصنوعی توسط دولت

/ اعمجال   2ناکارآمجد  هجای  بنگجاه / حمایت از  3تود میبازگشت بزرگ اجتماعی را سبب 
/ نادیجده گجرفت  کیفیجت     6محیطی زیتت/ نادیده گرفت  موضوعات  7ها قیمت کنترل در
/ و 1صجنعتی بیشجتر   وری بهجره  طرف به/ برابری ارز پی  از آمادگی برای گذار  5آموز 

 ........ مانند آنها

2     7 

11 

ک ن اقتصادی اجتنجاب از رکجود ماننجد: تغییجر رویکجرد از گتجتر         های سیاستاتااذ 
بجه   ازانجدازه  بجی  ادرات به گتتر  تقاضای داخلجی ، اجتنجاب از وابتجتگی    ناگهانی ص
ی یا کاالهای بجادوام ، و  ا هیسرمای مانند کاالهای ا کارخانهی محصوالت ا چرخهصادرات 

 کاه  وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی مانند سوخت

2  7 7 7  

 22 21 13 22 13 27 ی اقتصادیها بحراندر حوزه  ها مؤلفهجمع کل تکرار 

 اقتصادی یها شرفتیپمبتنی بر تجارب کشورها در حوزه  "اقتصادی آوری تاب"  های مؤلفه – 5جدول تماره 

ف
ردی

 
 

نام کشور
 اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه 

 
 تجارب جهانی در حوزه

 اقتصادی یها شرفتیپ 

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خودا
تکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

1 

هندوستان
  7    7 لغو قوانی  مالیاتی دست و پاگیر و تعدیل قوانی  صادرات و واردات 

      7 ی خارجیگذار هیسرماافزای  امنیت و زمینه برای  2

3 
 منظور بهدر نظر گرفت  تعرفه وارداتی برای واحدهای تولیدی و تجاری 

 کنندگان مصرفتتقیم بر کاه  فشار م
 2   7  

2 

هندوستان
 

ها با  ها ، دولت ، صنعت و ارتباط آن جدید بنگاه یده و سازمان یزیر برنامه
 یکدیگر

7 7   7  

                                                           
1- Subsidization of Energy 
2- Artificial Employment by The Government 
3- solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in the 

long run 
4- Protecting Inefficient Firms 
5- Imposing Price Controls 
6- Ignoring Environmental Issues 
7- Neglecting the Quality of Education 
8- Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for the 

transition towards higher-productivity industry 
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ف
ردی

 
 

نام کشور
 اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه 

 
 تجارب جهانی در حوزه

 اقتصادی یها شرفتیپ 

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خودا
تکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

7 
ی اقتصاد بدون سو به( در اقتصاد)حرکت محور دان ) هیپا دان اتااذ سیاست 

دمات ی در با  خگذار هیسرمای دانشی و ها هیسرماو تکیه بر  1وزن
 محور دان 

7  7 2 7  

6 

چی 
 

 7   2 7 3 ییبر بازار گرا یمؤثر مبتن انهیگرا اص حات عمل

 7 3    7 اجتماعی و اقتصاد ک ن باثباتتعادل در رتد  5

  7   2 2 یا منطقهرقابت بی   1
 7    7 3 ی بازار داخلیساز کسارچهی 3
 7 3  2  7 یکسارچگی آرام و تدریجی با اقتصاد جهانی 12

11 
در جهان اقتصاد ، حفظ  ها فرصتی ریکارگ بهمبتنی بر:  انداز چشمتدوی  سند 

 ثبات
7    3 2 

 

چی 
 

و سرمایه ، اجازه یافت  بازارهای برای  انداز پساقتصاد ک ن ، نرخ باالی 
 تاصیص منابع

 3     7 ابدی یمافزای  درآمدها استمرار  که یدرحالبهبود کیفیت رتد  12
  7 3   7 یداربه رتد متعادل و پا یلن 13

     2  نق  بازارتقویت  12

  7 2 2 3  تقویت نوآوری و خ قیت 17

  7  3 2  ظرفیت کامل انتانی یرهاساز 16

 7 7   3 7 انضباط قانونی 17

11 

آمریکا و انگلتتان
 – 

ژاپ 
داخلی مجزا و  مراتب هسلتلتوسعه مبتنی بر اص ح فضای طراحی نهادی ؛  

،  ها بان کمی از طرف  نتبتااتحت هدایت مدیران اجرایی که کنترل  کار میتقت
 ها  یپوو بر مبنای  زا درونفرآیندی  جهیدرنتی ررسمیغتوسعه نهادهای 

7  3  7 7 

13 
اتکا به تیوه تولید تویوتایی منعطف و محقق ساخت  توسعه صنایع الکترونی  

 اه زپردازندهیرو 
 3 7  7 7 

20 
انتااب استراتژی اقتصادی با توجه به محدودیت نتبی منابع طبیعی و اتکای 

 روند توسعه بر دان  و نوآوری
 3 2  7 7 

کره جنوبی 21
 7 2   3  دولت یواسطه کارآمد به ییگرا یتحما یاستاز س یریگ بهره 

 7    2  فتاد یدکنترل تد 22

 7 7  2 3  ی مولدرقابت یفضا اد ی در جهت ایجمقررات  بهبود 23

                                                           
1- Weightless Economy 
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ف
ردی

 
 

نام کشور
 اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه 

 
 تجارب جهانی در حوزه

 اقتصادی یها شرفتیپ 

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خودا
تکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

 7 2  2  7 بازار یتامن ی با تضم یبادوام مصرف یواردات کاالها یگزینیجا 22

 7 2    3 کاربر یعبر صادرات محصوالت صنا یرتد مبتن یبه استراتژ گرای  27

 2 7    2 یخارج یگذار هیجذب سرما 26
 7 7 2 3  7 یداراتتغال پا 25

21 

تایوان
 

 2   2 7  گرا مدل بازار توسعه یساز ادهیپ

23 
کوچ  و  یها بنگاه ییرتد و تکوفا یبرا ییها استیها و س برنامه ی تدو

 متوسط
7 7   7 7 

32 
 یبرنامه اقتصاد ی توسعه )تدو یتو هدا یزیر دولت در برنامه ینیآفر نق 

 توسط دولت
     7 

تایوان 31
 

 ی توسعه و اختصاص منابع  الزم ، وضع قوان هر مرحله از یها تیاولو یی و تع
 یساز فراهم یبرا یره، و غ یا ، تعرفه یتی، حما ی، تجار یاتی، مال پولی – یمال

 ه(هر مرحل تده  ییتحقق اهداف تع یسو حرکت به یالزم برا یبتترها
7 7   2  

32 
 یگزینیمتفاوت : جا یبا دو استراتژ یزدر دو مرحله متما یتوسعه اقتصاد

 صادرات یبرا یدواردات ، و تول
  7  7  

37 

ی
مالز

 

     2  ی مذهبی )متلمانان(ها گروهتوجه به توسعه فرهنگی 

36 
و صادرکننده مواد  درآمد کمراهبرد توسعه:  انتقال از ی  اقتصاد سنتی   یتر مهم

 ی با درآمد متوسطچندباشخام به ی  اقتصاد بازاری 
 7   2 3 

35 
و دنبال نمودن راهبرد افزای  مشارکت   1است اقتصادی جدیدتأسیس نهاد سی

 ( در اقتصاد بازار آزادها ییماالی قومی )ها گروه
 7   2 7 

31 
ی نژادی ها گروهی متلمان در برابر رقابت اقتصادی ها ییماالحمایت سازنده از 

 خارجی گذاران هیسرما( و ها ینیچدیگر )
 7   7  

ت 33
امارا

 

 2 7  7 7  یخارج یگذار هیجذب سرما یبرا یه آزاد تجارمنطق 12 یجادا

 2   7   یرنفتیصادرات غ ی و افزا یدر دب بهتع یسبه تأس یخارج یها ترکت ویقتش 22

21 

برزیل
 

 7 2   3 7 کنترل تورم
 2    7  ی جامعهها با بهبود تدریجی رفاه فقیرتری   22

  2    7 نرخ رتد اقتصادی باال 23

 2      غلبه بر توزیع نابرابر درآمد منظور بهنشینی صادرات جا 22

 7 7 3   7 ها رساختیزی در گذار هیسرماافزای   منظور بهی اقتصادی ک ن ها طرحاجرای  27

                                                           
1- New Economic Policy 
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نام کشور
 اقتصادی آوری تابنظری  های مؤلفه 

 
 تجارب جهانی در حوزه

 اقتصادی یها شرفتیپ 

صاد ک ن
ت اقت

ثبا
 

اثرباشی
 

ی 
خردبازارها
 

ی
عدم تمرکز تجار

 

خودا
تکایی
 

  
افزای

 
تولید ملی
ت 
ی دول

  ساز
چاب

 

 7 2    3 ی اقتصادی برای تتاب دادن به رتد اقتصادیها مشوقاعطای  26

 2   7   جایگزینی واردات 25

 7 3     تعدیل ساختاری 21

 2 2   3  یاقتصاد یآزادساز 23

  7     ها بهرهنرخ  و کاه بانکی  در نظام ژهیو بهانجام اص حات مالی گتترده  72

72 
و  یقتحق یها نهیمانند هز ینوآور یها در تاخص یقاص حات گتترده و عم

 سوادی بینرخ کاه  آموز  و  یانمتوسط سال افزای توسعه، 

2    7 7 

       

 

برزیل 71
 7      ی دولتیها نهیهزکاه   

 2 7     ی خارجیگذار هیسرماافزای   72
 7 7   3 3 اص حات در نظام مالیاتی 73

 166 162 11 65 112 112 ی اقتصادیها شرفتیپدر حوزه  ها مؤلفهجمع کل تکرار 

، و تجمار  تعجداد تکجرار هجر یج  از       5و  6 ، 7بر اساس نتای  مصاحبه با خبرگان و ثبت آن در جداول 

اقتصجادی ، تعجداد تکجرار     آوری تجاب  گانجه  سجه  یها حوزهمبتنی بر تجارب کشورها در  گانه ت  های مؤلفه

آورده  1تعیی  گردیده بود تمار  گردید و در جدول تجماره   تونده مصاحبهی که توسط خبرگان های مؤلفه

 تدند: 
توسط خبرگان مصاحبه تده ها مؤلفهر ی  از تعداد تکرار ه – 1جدول تماره   

آوری در  های تاب وضعیت کلی مؤلفه دهنده نشانکه  1نمودار تماره  آمده دست بهبر اساس نتای  
 ترسیم گردید: باتد یمدر کشورهای منتاب  تده تجربهسه حوزه 

ها مؤلفه   
 

آوری تابحوزه   

ثبات اقتصاد 

 ک ن

 اثرباشی

 بازارهای خرد

عدم تمرکز 

 تجاری
 خوداتکایی

 افزای  

 تولید ملی

سازی  چاب 

 دولت

ی ها میتحر

 اقتصادی
62 21 32 25 23 22 

ی ها بحران

 اقتصادی
27 13 22 13 21 22 

ی ها شرفتیپ

 اقتصادی
112 112 65 11 162 166 

 212 237 71 113 161 133 جمع کل
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اقتصادی در هر ی  از سه حوزه  آوری تاب گانه ت ی ها مؤلفه،  1بر اساس نتای  جدول تماره 

 ذکر گردید: 3ی و در جدول تماره ساز مرتب)بر مبنای تکرار مؤلفه(  تیاولوبه ترتیب 
 

تحریم ، بحران ، و  گانه سه یها حوزهاقتصادی مبتنی بر تجارب جهانی در  آوری تاب های مؤلفه – 3جدول تماره 

اقتصادی یها شرفتیپ  

 ردیف
ادی به ترتیب اولویت در حوزه ...... )مبتنی بر تجارب کشورهای منتاب(اقتص آوری تاب های مؤلفه  

های حوزه تحریم
 اقتصادی

تعداد 
 تکرار

های حوزه بحران
 اقتصادی

تعداد 
 تکرار

های حوزه پیشرفت
 اقتصادی

تعداد 
 تکرار

 166 چاب  سازی دولت 21 افزای   تولید ملی 62 ثبات اقتصاد ک ن 1

یافزای   تولید مل 2  162 افزای   تولید ملی 27 ثبات اقتصاد ک ن 23 

 112 ثبات اقتصاد ک ن 22 چاب  سازی دولت 32 عدم تمرکز تجاری 3

 22 عدم تمرکز تجاری 21 اثرباشی بازارهای خرد 2
اثرباشی بازارهای 

 خرد
112 

 25 خوداتکایی 7
اثرباشی بازارهای 

 خرد
 65 عدم تمرکز تجاری 13

 11 خوداتکایی 13 خوداتکایی 22 چاب  سازی دولت 6

 :دهد یمی حاصله نشان ها داده لیوتحل هیجزت

بجه ترتیجب بیشجتری  و کمتجری  مؤلفجه       "چاب  سجازی دولجت  " "ثبات اقتصادی"های  اوالا ، مؤلفه

بجرای تجاب آور نمجودن اقتصادتجان در حجوزه       تجده  کتجب دیگر کشجورها در تججارب    موردتوجه

60 

25 

114 

28 
19 

114 

30 
22 

67 

27 
13 18 

43 
28 

164 

22 24 

166 

0
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200

 پیشرفت های اقتصادی بحران های اقتصادی تحریم های اقتصادی

 عدم تمرکز تجاری اثربخشی بازارهای خرد ثبات اقتصاد کالن

 چابک سازی دولت افزایش  تولید ملی خوداتکایی

 ی در تجارب اقتصادی کشورهای منتابآور تابی ها مؤلفهرگان اقتصادی در مورد نظرات خب – 1نمودار تماره 
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دیگر کشورها برای تاب آور نمودن اقتصادتجان در حجوزه    گرید انیب به. اند بودهی اقتصادی ها میتحر

 "چاب  سازی دولت"کم اثرتری  مؤلفه  عنوان بهو   یتر مهم عنوان به "ثبات اقتصادی"به  ها میتحر

 ؛اند داتتهتوجه 

 ی اقتصجادی هجا  بحرانکه برای تاب آور نمودن در حوزه  دهد یمدوم اینکه ، تجارب کشورها نشان 

 ؛اند داتتهکمتر توجه را  "خوداتکایی"بیشتری  و به  "افزای  تولید ملی"صادتان به اقت

و  اند داتتهتوجه  ها دولتسوم اینکه ، کشورها برای پیشرفت اقتصادی خود بیشتر به چاب  سازی 

 ؛اند دادهقرار  موردتوجهخوداتکایی و رهایی از وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی را کمتر 

نتجبت بجه    درمجمجوع ی اقتصجادی  هجا  شرفتیپآوری اقتصادی حوزه  های تاب م اینکه ، مؤلفهچهار

آوری دیگجر کشجورها    ی اقتصادی در تججارب تجاب  ها بحرانو  ها میتحری ها حوزههای دیگر  مؤلفه

 ؛اند بوده موردتوجه

زم توججه بجه   متجتل  هجا  مؤلفهبی  از تمامی  ها حوزهپنجم اینکه ، تاب آور نمودن اقتصاد در تمامی 

افزای  تولید ملی و کمتر نیازمند توجه به خودکفجایی و رهجایی از وابتجتگی بجه واردات کاالهجای      

 راهبردی است؛

  ی و پيشنهادريگ جهينت

 :گيری الف ـ نتيجه

 چنی  نتیجه گرفت که: توان یم 1و نمودار تماره  3و   1صل از جداول تماره بر اساس نتای  حا

ی  مؤلفجه آوری اقتصجادی   ی تااصمی( برای افجزای  تجاب  ها تکانهقتصادی )ی اها میتحردر ترایط 

هایی هتتند که باید از  مؤلفه  یتر تیاهم کمی چاب  سازی دولت  مؤلفهو   یتر مهمثبات اقتصادی 

 قرار گیرد؛ موردتوجهو برنامه ریزان اقتصادی  رندگانیگ میتصمو  گذاران استیسسوی 

ی غیر تااصمی ولی معمول در اقتصجاد جهجانی(، افجزای     ها تکانه)ی اقتصادی ها بحراندر ترایط 

مؤلفه و خوداتکجایی و رهجایی از وابتجتگی بجه واردات کاالهجای        یتر تیپراهم عنوان بهتولید ملی 

متئولی  اقتصجادی کشجور بجرای افجزای       موردتوجهباید  ها مؤلفه  یتر تیاهم کم عنوان بهراهبردی 

 ند؛آوری اقتصادی قرار گیر تاب

تهدیجدی )تااصجمی و    گونجه  چیه که یدرصورتو برنامه ریزان امور اقتصادی حتی  رندگانیگ میتصم

غیرتااصمی( را متوجه اقتصاد ملی ندانند ، برای اتااذ ی  پیشرفت اصولی که همجراه بجا افجزای     
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اقتصاد  ثبات،  افزای   تولید ملی،  چاب  سازی دولتهای  آوری باتد باید به ترتیب به مؤلفه تاب

 توجه نمایند.  خوداتکایی، و  عدم تمرکز تجاری،  اثرباشی بازارهای خرد، ک ن

ی اقتصجادی  هجا  میتحجر اوالا در حال حاضجر کشجور بجا     ازآنجاکه،  الذکر فوقبر اساس نتای  حاصله 

 هجای اقتصجاد مقجاومتی    بر اساس انتظارات مقام معظم رهبری در تبیی  مؤلفجه  اایثانو  باتد یممواجه 

، بنجابرای  ثبجات    باتجد  یمج برای پیشرفت و عجدالت   ها تیظرفی ساز فعالهدف از ای  اقتصاد باید 

    اثربا  باتد. تواند یمآور نمودن اقتصاد ملی های دیگر در تاب  اقتصادی بی  از مؤلفه

 :ب ـ پيشنهادها

اقتصجادی مواججه   ی تدید ها میتحربا  اکنون هماقتصاد ملی جمهوری اس می ایران  ازآنجاکه -الف

اساسی حل مشک ت اقتصادی از سوی رهبر معظجم   حل راه عنوان بهاست و مفهوم اقتصاد مقاومتی 

 عنجوان  بجه انق ب اس می معرفی گردیده است ، بنابرای  با توجه به اینکجه مؤلفجه ثبجات اقتصجادی     

، برنامجه ریجزان   آوری اقتصادی در ای  پژوه  تجناخته تجد    ی و تابساز مقاوممؤلفه در   یتر مهم

یجی( ضجم  تج      زا درونی اقتصجادی م.ا.ا ) ها تیظرفی ریکارگ بهاقتصادی کشور ضم  توجه به 

را با فراهم نمجودن ثبجات    ها تیظرفیی( ای  گرا برونبرای حفظ و تقویت ارتباط با اقتصاد جهانی )

اصجلی انقج ب    ی اقتصادی فعال نموده و در متیر تأمی  رتد و عدالت که اهدافها با در کلیه 

 ی نمایند.گام برداراس می است 

تأمی  پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی ، با مفروض گرفت  همیشگی بودن  منظور به -ب

و  هجا  میتحجر ی تااصجمی ماننجد   هجا  تکانجه تهدیدات اقتصادی علیه نظام جمهوری اسج می ایجران )  

آوری  هجای تجاب   ، مؤلفجه  سو  ( از یالملل  یبی اقتصادی محیط ها بحرانی طبیعی ناتی از ها تکانه

دیگجر   رنجده یدربرگمؤلفه اصلی و  عنوان بهچاب  سازی دولت   ازجملهی اقتصادی ها شرفتیپبرای 

 قرار گیرد. موردتوجه ها حوزه
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