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 چکیده

قتصادی هبری قرار گرفته است توجه به مسائل امعظم رکید مقام مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأیکی از 

 با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت وپی با موضوعات اقتصادی درباشد. نامگذاری سالهای پیکشور می

ارد امعه دباالی این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد ج

ی نقش اسالم منطبق با موازین اسالم اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد ام اسالمی کامالًباید در نظ

اد م اقتصموثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سه

ادی ر اقتصاین نظام بانکی در ساختاشود و بنابرمتعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می

 هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.

 

 واژگان کلیدی

 .بانک مرکزینظام بانکی، اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی، 

 

                                                           
 khaleghi@eyc.ac.irمدرس موسسه آموزش عالی ایوانکی، کارمند بانک قرض الحسنه مهر ایران، کارشناس ارشد مدیریت مالی،  .1

ها فکر انسان را دردها و ناراحتی

نماید.قوی می  

 ناپلئون



٢ 
 

 مقدمه

نطقه هموواره در ، نفتی و با بهره پایین است و نیز با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در مایراناز آنجا که اقتصاد 

هوای اقتصوادی لی است. تقویوت بنیانبینی نشده از سوی برخی از مجامع بین الملهای پیشها و شوکتحریم ،هامعرض انواع تقابل

گردد. ابالغ سیاسوت کلوی اقتصواد یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می گوناگون به عنوانهای کشور در مواجه با نوسانات و چالش

تودبیری ارور ب وش در تقویوت و قانون اساسی توسط رهبر معظوم انقوالب کرکتوی جدیود و  110مقاومتی بر اساس بند یک اصل 

، تقویوت لزامات تقویت بنیان اقتصادی کشوورز ارو است. یکی اهای پیشقتصاد ملی و بارورسازی آن در سالهای اسازی بنیانمقاوم

سوازی و در فعالیت اقتصادی کشور و پیاده یکی از ارکان مهم اقتصاد یعنی نظام بانکی است. نظام بانکی از دیرباز نقش بسیار مهمی

ی و اجورای اقتصواد سوازر تبیین نقش نظام بانکی در پیادههای کلی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. هدف مقاله کاضاجرای سیاست

 مقاومتی است.

هایی بایود ات وا  هایی باید داشته باشد و چه سیاسوتصاد مقاومتی چه ویژگیپرسش محوری مقاله این است که نظام بانکی در اقت

بورای های کلی آن و سپس راهکارهوایی ها، ابعاد آن و سیاستور اقتصاد مقاومتی، مفهوم و شاخصکند؟ برای این منظور ابتدا به مر

هوا در ایون در اقتصواد مقواومتی و اقودام بانک تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. و ادامه بحث به بررسی مش صات نظام بانکی

ی در اقتصاد ایران ترسیم شده گیری و ارائه چند مدل پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتشده است و در پایان بحث به نتیجهراستا ارائه 

 . است

 

 فایده پژوهش 

های اجتماعی و سیاسی مورد اسوتفاده جامع علمی و سازمانتواند در مهای کارکردی آن است که میفایده این تحقیق ناظر بر جنبه

گیوری درسوت از که تحقیق کاضر درصودد اسوت بوا بهرهقرار گیرد. اما اهمیت آن به دلیل خال پژوهشی موجود در این کوزه است 

 ای از موضوع ارائه دهد. ل دسترسی تحلیل تازهموجود و قاب منابع

 پیشینه پژوهش 

اند در و آراری که به صورت ت صصی در اینباره تألیف شودهباشد. عالوه بر مقاالت ر این موضوع خیلی گسترده نمیسوابق پژوهش د

ماننود  .باره یافتتوان مطالب مهمی در ایناند نیز میمورد بحث را تحت پوشش قرار داده های اقتصادی که مقطعبسیاری از پژوهش

جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسالم و الگوی مناسب ارر سیدکسین میرمعزی و نقش بانک مرکزی در توسعه اقتصوادی ایوران ارور 

نوشوته کاضور وجوود دارد کوه بایود طالبی در ارتباط با موضوع بهزاد اخالقی و علی آزادی نژاد. هر چند در این دسته از تحقیقات م

هایی که در کیطوه اقتصواد مقواومتی نوشوته شوده اسوت الگووی قابل توجه آن است که اکثر پژوهش ها را ارزیابی کرد اما نکتهآن

انود. لوذا ایون بسونده کردههوای شوعاری اه به دامن توصیف و گاه بوه تحلیلمناسب و کاربردی آن پیشنهاد نشده است و این آرار گ

های اقتصادی ابعاد و زوایای جدیودی کوشد با اتکا به منابع و تحلیلز دستاوردهای همه پژوهش پیشین میپژوهش ضمن استفاده ا

  ای تازه به این موضوع بگشاید.تی را مورد بحث قرار دهد و دریچهاز اقتصاد مقاوم

 روش پژوهش 

تحلیلی خواهد بود بدیهی است کوه روش گوردآوری اعالعوات در ˚تحقیق در این پژوهش توصیفیبا توجه به ماهیت موضوع، روش 

 ای و اسنادی است.  کتاب انهاین پژوهش عمدتاً
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 هدف اقتصاد مقاومتی 

در موردم و ن بگوان  هایاین اقتصاد مردمی است و از ظرفیت. بازسازی و اکیای اقتصاد ملی است ،بی شک هدف از این نوع اقتصاد

های کالن تو هماهنگ با سیاس .(35: 1391،شود )رضایینش فنی دنیا هم در آن استفاده میضمن اینکه از دا .شودآن استفاده می

هوا و ند در برابر ضوربات اقتصوادی تحریمسیاسی و امنیتی نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات ت ریبی شکل بگیرد تا بتوا

قتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبوه خوود های گوناگون اتوعئه

. توجوه ویوژه بوه (20: 1391ام ملی دارد )مراد، ای جهانی کفظ کند. اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجد ملی، منطقهرا در ابعا

هبور معظوم ایجاد توان مقاومت و ایستادگی در مقابلوه بوا فشوارهای دشومن اسوت. ر های مهم نظام اسالمی برایاقتصاد از سیاست

ل اساسوی اسوت و له اقتصوادی کوه از مسوائمسئوالن محترم کشور در زمینوه مسوأ آنچه که ما به»فرماید: انقالب در این زمینه می

شرفت اقتصاد این همه مسائل باید بوا نگواه کنیم این است که در پیاقتصاد متمرکز شده است سفارش می لهدشمن هم بر روی مسأ

زدگی نباشود هوم در آن کنودی و کوتواهی ست که هوم در آن شوتابریزی مدبرانه الزم ا یک برنامهعلمی به مسائل نگاه کرد، رانیاً

« م اسوتالز ها ربوات و اسوتمرار سیاسوتنباشد. در همه امور این جور است. در مسائل کساس اقتصاد هوم ایون جوور اسوت. رالثواً

  .(6: 1393،ای)خامنه

ریر از سوی دشمن کفظ کنیم. ایون و ، غیر قابل تأاز نظر ایشان وظیفه ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم و غیر قابل نف

 یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است که ما مطرح کردیم.

 ها و ابعاد مهم در تشخیص اقتصاد مقاومتی شاخص
گیری اقتصاد مقاومتی در رسیدن کشور به هدف در سایه آن را منوط به کصول یک شد مقام معظم رهبری شکل همانطور که بیان

 اند: که برخی را در س نان خود برشمردهدانند ها میری ویژگیس

پرشوتاب فقیت کصول رشد اقتصادی : رهبر انقالب شاخص اصلی را در تعیین موفقیت یا عدم موالف( شاخص اصلی، رشد اقتصادی

 بینی شده در برنامه پنجم است.که کداقل قابل قبول آن میزان پیشدانند می

وری است. با افزایش قتصادی باال در کشور افزایش بهره: یکی از عوامل رسیدن به رشد اری، عامل رسیدن به هدفوب( افزایش بهره

ه بسیار بیشتر دست یافت و این مسوأله در کشووری ارزش افزود توان به تولید وگذاری میری در اقتصاد بدون افزایش سرمایهوبهره

ضورورت  وری توجه بوهت بسیار کائز اهمیت است. نکته که در افزایش سهم بهرهوری آن به صورت سنتی پایین اسکه شاخص بهره

تووان انتظوار ی انسوانی نمیصورت عدم تغییر نیورووری در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم انسانی است و در آموزش مردم است زیرا بهره

 وری داشت.ای در شاخص بهرهتغییر قابل مالکظه

های نشان دهنده میزان رونق اقتصادی در خص کاهش نرخ بیکاری یکی از شاخصه: شاافزایش اشتغال پ( کاهش شاخص بیکاری و

داشت. زیرا در پی رونق اقتصوادی و که در یک اقتصاد پویا و روبه رشد این شاخص روند کاهشی خواهد  تکشور است و عبیعی اس

 گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی کار الزم خواهد بود.

: کاسته شدن از کجم تصدی دولت در اقتصاد کوه بوه منزلوه افوزایش فعالیوت ب وش ت( شاخص گسترش فعالیت ب ش خصوصی

در اقتصاد محسوب شوده اسوت. ی و کرکت به سمت رونق وری و رشد اقتصاداست همواره از عوامل افزایش بهرهخصوصی و تعاونی 

گذاری زمینه مسائل اقتصادی کشوور سورمایهگذاری ب ش خصوصی و کمک  به ب ش خصوصی که بتواند در مسأله افزایش سرمایه

 کند از جمله مسائل مهم و اساسی است.

 های بزرگث( تشکیل سرمایه

 وارد اساسی جویی در ماستفاده بهینه از منابع یا صرفه ج(

 .(52: 1391،چ( مشارکت مردم )خلیلی
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های م تلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور کوزه فعالیت خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند که مضاعف برای ب ش

و سیستم ناکارآمد  ال صوص بیداری اسالمیه علیبا توجه به موقعیت مهم و ارزشمند ایران در منطقه و جهان و شرایط خاص منطق

توانود تنهوا راه کول متناسب نیست. اقتصواد مقواومتی می و ضعیفی که کنترل آنها در دست برخی از کشورها است با ماهیت ایران

ست که ایون امور مورد بررسی قرار گرفته و تببین شود. البته مش ص ا ها و الزامات چنین الگویی باید دقیقاًباشد. عناصر، نیازمندی

بر تفکر غلط در برخوی سیاسوت آمد و غلبه های ناکارد قدرت ب شی، از میان برداشتن خسارات، بازسازی ساختارها و سازماننیازمن

های فساد اقتصادی و افزایش کیفیت محصوالت داخلی با ارتقا فضای رقوابتی و کوذف انحصوار و های اقتصادی، کذف زمینهگذاری

نمودار زیر به بررسوی   .(3، مقاومتی نیازمند یک تالش ملی است )زمانی میقانه اقتصاد رانت ها که همگی نشان دهنده این است ک

 پردازد:ساله نظام می 20شم انداز نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق چ

 

 ساله نظام 20بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق چشم انداز  ( 1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 : کنیماست که به چند مورد آن اشاره می کلی اقتصاد مقاومتی از دید مقام معظم رهبری به این شرحهای مهمترین سیاست 

 سند چشم انداز

فساددور از فقر و   توزیع مناسب درآمد 
منیت اقتصادیا  

 اشتغال کامل
 رشد اقتصادی ارتقا درآمد نسبی سرانه سهم برتر منابع انسانی

 سالمت

 جایگاه اول اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه
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های انسانی و علموی کشوور بوه منظوور توسوعه کوارآفرینی و بوه ه امکانات و منابع مالی و سرمایهسازی کلیتأمین شرایط و فعال-1

کیود بور ارتقوا درآمود و های جمعی و تأدی با تسهیل و تشویق همکاریاقتصاهای ندن مشارکت آکاد جامعه در فعالیتکداکثر رسا

 .نقش عبقات کم درآمد و متوسط

وری به منظور ارتقا جایگواه لمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآسازی و اجرای نقشه جامع عپیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده -2

  .بنیان در منطقهدستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان و خدمات دانشد و صادرات محصوالت و جهانی کشور و افزایش سهم تولی

  .استفاده از دیپلماسی در جهت کمایت از هدفهای اقتصادی -3

 .مدهای مالیاتیام درآمدی دولت با افزایش سهم درآاصالح نظ -4 

هوای پوولی، تجواری، ارزی های فسوادزا در کوزهزمینوهها، سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف -5 

  .(8-6: 1393، ای)خامنه

 راهکارهایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

، اسوتقالل نظوموه هودفهای نظوام اقتصوادی اسوالم: ن سوت اینکوه در مدهد تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابددو تغییر عمده باید رخ 

های کلی مناسوب بوا تغییرهوای راهبردی نظام تغییر کرده و سیاستبندی اصولی آن اولویتیت قرار گیرد و به تبع اقتصادی در اولو

: 1391،یرمعوزیمبر مردم و مسوئولین واجوب فورض شوود ) های جدید تنظیم شود. دوم اینکه جهاد اقتصادیکلی مناسب با تغییر

های دولتوی بوه موردم، اریم در خصووص واگوذهای بوه هنگواقانون اساسی تأکید شده است که با اجرای سیاست 44در اصل  .(33

دانیم کوه در پویا فراهم شود. از عورف دیگور موی وری بهبود یابد و مسیر کرکت از اقتصاد دولتی به اقتصادعملکرد مدیریتی و بهره

د ایون س تقویت نقش و عملکرباشد. بر این اساهای کمتری نسبت به ب ش دولتی میب ش خصوصی تحت تأریر و فشار محدودیت

بوا های پیش رو بواال ببورد. اقتصاد را در مقابله با محدودیت ها بکاهد و مقاومتا کدودی از مشکالت ناشی از تحریمتواند تب ش می

پذیری ناشوی به اقشار جامعه بازگرداند و آسویبتوان پویایی را سطح رفاه عمومی میوری و باال بردن کمایت از افزایش تولید و بهره

  .(55:  1391،)کیدری ها را کمرنگ و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نموداز تحریم

 44های اصول ت، تحول در شرایط اقتصاد از عریق اجرای سیاسوولتی و مردمی، مردمی کردن اقتصادهای داستفاده از همه ظرفیت

ها بووده کوه در ایون ارتبواط در برابر تکانهوم کردن خود بانک ، مقاز جانب نظام بانکی در اقتصاد ملیپیش نیاز ایفای چنین نقشی ا

 تجربیات جهانی را استفاده کرد که در ادامه بحث به این نقش نظام بانکی خواهیم پرداخت. توانمی

 مشخصات نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی 

ب ش از کساسویت بواالتری ن سازی ایای توسعه اقتصادی کشور است مقاومهبانکی کشور یکی از مهمترین اهرم از آنجایی که نظام

ن در یوک شود آن است که نظام بوانکی ایورا. سوال مهمی که در اینجا مطرح میهای اقتصادی برخوردار استنسبت به سایر ب ش

هایی باید داشته باشد؟ چه اقداماتی را باید در اولویت خویش قرار دهد؟ برای ایرانی اسالمی چه ویژگیهای اقتصاد مقاومتی با مولفه

تووان در چنود بعود جه قرار گیرد که این عوامول را میها مورد توابتدا عوامل درون نهادی خود بانکپاسخ به این سواالت الزم تا در 

 مورد بررسی قرار داد: 

: یکی از الزامات و شروط کرکت بوه سومت اقتصواد مقواومتی، داشوتن روکیوه و اکیای مدیریت و روکیه جهادی در نظام بانکی-1

مدیریت جهادی است. که در دوران دفاع مقدس شاهد آن بودیم. تالش در جهت ارائه الگوی مدیریت صحیح جهادی در نظام بانکی 

اصحاب رسانه دانست. مودیریت جهوادی  توان از جمله وظایف کنونی کارشناسان، ن بگان ور که الزمه عملیاتی شدن آن را میکشو

 بورای ای کوه نتوایآ آن کوامالًظهور و بروز داشته باشد. بوه گونوههای نظام بانکی قام معظم رهبری باید در همه عرصهعبق گفته م

نظر خود را با ترین زمان ممکن تسهیالت مدظام بانکی باید بتوانند در کوتاهنفعان نظام بانکی ملموس باشد. برای مثال مشتریان ن ی

رعایت ضوابط بانکی دریافت کنند هم چنین باید عزم جدی برای برخورد با ت لفات به عنووان یکوی از ارکوان مودیریت جهوادی در 

 تمام سطوح مدیریتی شبکه بانکی نهادینه شود.
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به عبارت دیگر با توجه بوه اینکوه یکپارچگی اتحاد و انسجام درون نظام بانکی: این اتحاد باید در سطح مطلوبی قرار داشته باشد  -2

های کلی اقتصاد مقاومتی را در نظام بوانکی تعقیوب القول باشند سیاستم و مفید دارند بایستی همگی متفقدر بین خود رقابت سال

ومتی اسوت ها نظام بانکی که همان اقتصاد مقاعلبد. رویه فعالیتها و کل شبکه بانکی را میند و این موضوع هماهنگی بین بانککن

است که در یک مقطوع زموانی ) p.o.s(های فروش ث دریافت نکردن کارمزد از پایانهها در بح. نمونه بروز عدم اتحاد بین بانکباشد

                                                                        .نووه دریافووت کووارمزد خوودمات بووانکی شوودیوود آموودن فرهنووگ نادرسووتی در زمیداز سوووی برخووی بانکهووا اجوورا شوود. و موجووب پ

سازی ساختار نظام بانکداری دولتی هم از بعود سازی و بهسازی نظام بانکداری دولتی: توجه به بانکداری خصوصی و بهخصوصی  -3

های سیاسوتهای مورد توجوه رهبوری در ی که وجود دارد. چون یکی از شاخصهایر اقتصاد و هم از بعد کاهش هزینهارر گذاری د

بع انسوانی و منوابع های غیرضروری دولت است. توجه به بانکداری خصوصی و مدیریت منوای اقتصاد مقاومتی بحث کاهش هزینهکل

گرایی در تبلیغوات ور باشد و از سوی دیگور جلووی تجمولتواند کمک کند تا کجم دولت متناسب با نیاز اقتصاد کشمالی دولتی می

در بین آکاد جامعه  گرایی و اسرافترویآ فرهنگ تجمل ، مانعهابایستی با نظارت بر تبلیغات بانکمرکزی  ها گرفته شود. بانکبانک

عنی مصرف با میول و شود که مبتنی بر نیاز دیگر نیست. یی که فرهنگ اسراف بر آن کاکم شود، فرهنگی غالب میاشود در جامعه

 شود.هوس آمی ته می

های نظوام بوانکی در کووزه بانکوداری الکترونیوک و فنواوری ک در نظام بانکی: چناچه زیر ساخترونیسازی بانکداری الکتمقاوم -4

د هوای موالی خواهوپذیری در مقابول اعموال تحریمحصوالت و خدمات خارجی داشته باشد، آسویباعالعات اتکای بیش از کد بر م

هواجم اسوت. های درونی در مقابل اررات م رب بیگانه و مب شسازی های اقتصاد مقاومتی، مقاومداشت. از آنجا که یکی از شاخصه

. (70: 1388، تصاد ما در ب ش بوانکی مقواوم باشود )کرانوکشود که اقات و بانکداری الکترونیک باعث میسازی فناوری اعالعبومی

ام دهند کوه ایون اقودامات بوه ها باید انجانک مجموعه اقداماتی است که بانکسازی و مفهوم عمل افزایش سطح مقاومت باین بومی

 شرح زیر قابل بررسی است: 

 

 ها در اقتصاد مقاومتیاقدام بانک

هووای اقتصووادی کشووور بایوود بوویش از پوویش مووورد توجووه قوورار گیوورد و عموول در سووازی بنیانهووا در راسووتای مقاوماقوودام بانک

پذیر در اقتصواد هوای آسویباز میوزان ارور کوزهده و بوا کاسوتن هوای اقتصواد را تقویوت کورراستای این اقدامات اسوت کوه بنیان

سووت در آن شوورایط پدیوود ی را کووه ممکوون ایب قوورار دارد. میووزان ریسووک بووالقوهکووه در شوورایط فشووار و تحووریم در معوورض آسوو

هووا در اجوورای شوومگیری جلوووگیری کننوود. اقوودام بانککوود چن عریووق از بووروز بحووران اقتصووادی تووا دهوود و بوودیآیوود کوواهش می

ی را عووالوه بوور توانووایی پاسوو گویی بووه لووی اقتصوواد مقوواومتی بایوود توووان رقابووت در فضووای بانکووداری بووین الملهای کلووسیاسووت

انکی در دو محووور اسووتحکام درونووی )ایجوواد شوورایط بانووک مقوواوم( و نیازهووای داخلووی اقتصوواد داشووته باشوود. بنووابراین شووبکه بوو

 :شوده میرتبط خواهد بود که در نمودار زیر مشاهدسازی مشرایط بانک مقاوم ساز( با مقاوم ایجادکمایت مقاومتی )
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 : ایجاد شرایط بانک مقاوم در اجرای اقتصاد مقاومتی2نمودار 

 

 

 

 

 

 

سازی اقتصاد در خارج از ساختار خود انجوام ها باید در امور مقاومهایی است که بانکهای مربوط به فعالیتقدامات بانکب ش دوم ا

نوع دوم است. مفهوم مقاوم سازی )ایجواد شورایط های ای از فعالیتای کمایت از تولیدات داخلی نمونهدر راستدهد. ارائه تسهیالت 

 (.20-5: 1394در این نمودار قابل مشاهده است )میالنی، ه آوری و کاستن از ریسک ت ریب کتاب

 

 

 

 

سونجیده  ها برای اجرای درست ویت فراوانی دارد این است که بانکاد مقاومتی اهمها در اقتصنکته مهمی که در اجرای اقدام بانک

شوود. در های کسب و کار مناسب هستند که متناسب با راهبردهای هر بانک بایود کشوف و بوه کوارگیری این اقدامات نیازمند مدل

 .کار به خوبی نمایش داده شده است وجایگاه این مدل کسب  .گذاری بانکداری مقاومتی استنمودار زیر که الگوی ریل

 

 

 

 

  مقاومتیالگوی ریل گذاری بانکداری  ( 4نمودار )

 

  

                                                               

 

 

راهبردهای 

 بانک
 تعیین مصادیق اقتصادی

 بانکداری بین المللی

اقدام در چارچوب 

مصادیق پیاده 

سازی مدلهای 

 کسب و کار

داخلیبانکداری بین المللی              بانکداری   

 

 

 

 سیاستهای اقتصاد مقاومتی

ستحکام درونی ا  

 بانکداری داخلی

 سیستم نظارت و کنترل

 نسبت کفایت سرمایه

 استقرار حاکمیت شرکتی

 مدیریت مطالبات

 کفایت نقدینگی

 کفایت سودآوری

 ارتقا شفافیت مالی

 نسبت سرمایه گذاری ها

پایبندی به بانکداری 

 اسالمی

های ثابت ینسبت دارای  

 

آوری، توان مقابله ایستادگی در برابرر تاب

خارجی که بر اثرر های و یا رد کردن تکانه

سیاست گذاری اقتصادی و توسرط دولرت 

 شود.ایجاد می

پذیری منفی آسیب پذیری )ذاتی( تأثیر

های خارجی ناشی از یک اقتصاد از تکانه

خصوصیت ذاتی اقتصاد که ربطی با 

 سیاست گذاری اقتصادی یا دولت ندارد.

 ریسک
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   نظارت و کنترل جهت گیری                                                                

 

طباق دادن میان شرایط کلی اقتصاد، راهبردهای کوالن بانوک و شود هنر بانکداری در اقتصاد مقاومتی در انهمانطور که مالکظه می

گوذاری بانکوداری سب کسب و کار است. این الگوی ریلهای منامدل سازیصاد مقاومتی از عریق عراکی پیادههای کلی اقتسیاست

بر اساس مصادیق داده شده های اقتصاد مقاومتی بوده و کداری داخلی، بانکداری بین الملل و سیاستمقاومتی مبتنی بر سه رکن بان

یسوتم بانکوداری مرکوزی ه که در سهای کسب و کار در بانک پیاده سازی شدقتصاد مقاومتی و سپس در قالب مدلهای ااز شاخص

 (. 54 -19: 1394، شود )ابراهیمیگذاری میکد

ها بویژه بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی این است که بر سیستم پولی کشوور نظوارت داشوته باشود و از دیگر اقدامات بانک

عریوق تغییور در عرصوه پوول کجم پول و میزان نقدینگی را کنترل نماید. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از 

مرکوزی در کشوور بوه شومار های پولی مهمترین ب ش فعالیوت بانوک شود. سیاستی گفته میدهد که به آن سیاست پولانجام می

ار تغییور در از ابوز آید. هرگاه عرضه پول در کشور افزایش یابد بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش نقدینگی در جامعه معموالًمی

هوا را موجوب وی سوطح عموومی قیمت فشار بر رنماید. عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی معموالًنرخ بهره استفاده می

ی بانک مرکزی یابد. مهمترین ابزار سیاست پولرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش میشود. از این رو در هنگام افزایش عرضه پول نمی

 : شامل موارد زیر است

 عملیات بازار ارز

 نرخ تنزیل

 نرخ بهره وجوه بانکی

 نسبت  خیره قانونی

 عملیات مبادله ارز

مهمتورین  گذراد. بانک مرکزی نرخ بهره )نورخ تنزیول( را بوه عنووانهای پولی را به اجرا میمرکزی توسط این ابزارها سیاستنک با

کند. تعیین نرخ بهره یکوی از اقودامات مهوم بانوک مرکوزی در راسوتای های اقتصادی را تعیین و نظارت میعامل اررگذار بر فعالیت

مرکوزی بور روی وجووه و ای اسوت کوه بانوک ها)تورم( است. نرخ تنزیل، میزان بهورهی قیمتادی و کنترل سطح عمومتعادل اقتص

ب ش پول و نهادهوای کند. بانک مرکزی بر موسسات مالی واجد شرایط اعمال میی خود در هنگام اعطای وام به اهموجودی دارایی

های نهادهای پولی کنترل غییر درصد  خیره قانونی و سپردهتکند و در هنگام وجود نقدینگی بیش از کد در بازار با مالی نظارت می

نفتوی بوا اعطوای تسوهیالت تواننود از ب وش صوادرات غیرها می. بانک(192-190: 1392، نژادآزادی-55:  1384،شود )عغراییمی

این راستا بانوک مرکوزی  دهد. درهدفمند، عی یک برنامه عملیاتی سهم این نوع صادرات را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش 

های ید و رشد صادرات متناسوب بوا سیاسوت، به تقویت و تولهای مناسب با هر کوزه جغرافیاییتواند با کمایت از صنایع و بنگاهمی

کلی آمایش سرزمین کمک کند. شایان  کر است در کنار این امر باید دیگر سازو کارهای نفتی مالی همچون مسیر بازار سرمایه هم 
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مین مالی نظام ای کامل ب ش صادرات غیرنفتی به تأعور جدی مورد استفاده قرار گیرد و تنها به نظام بانکی اکتفا نشود. زیرا اتک به

 .(44: 1393آید )نیلی و محمودزاده،تصاد مقاومتی در کشور به کساب میبانکی از جمله موانع تحقق اق

تصواد جلووی آسویب های موالی در اقها در شرایط بوروز بحوران و تکانوهایه بانک بردن کیفیت و کمیت سرمتوان با باالاز سویی می

کی از ایون نکتوه مهوم اسوت کوه ، کابر افزایش کیفیت و کفایت سرمایه های مالی بالنامهپذیری را گرفت. تأکید مکرر اصول توافق

یت سرمایه به عنووان یکوی مناسب است نسبت کفا سازی اقتصاد ملی نیازمند ارتقای این دو سطح از سرمایه های بانکی است.مقاوم

فشوای درسوت کفایوت کید و نظارت جودی بورای ارد نظر قرار گیرد و بانک مرکزی تأها موهای مهم در رتبه بندی بانکاز شاخصه

الت بوانکی توزیع مناسب منابع و تسهی .(50: 1393،ا داشته باشد )نیلی و محمودزادهههای مدیریت ریسک بانکسرمایه در گزارش

ها و شهرهای پرجمعیوت و بوانفو  در سیاسوت گوذاری اقتصوادی از جملوه عدم تمرکز آن تنها در برخی استاندر سرتاسر کشور و 

زی نیوز شوود. بانوک مرکوتوصیه می های کلی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی کشورایی است که به منظور اجرای سیاستپیشنهاده

، اهتمام بیشتری به مسئولیت اجتمواعی خوود سساتی که با توزیع عادالنه منابعها و موقی خود از بانکهای تشویتواند با سیاستمی

 دارند کمایت کند.
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 نتیجه گیری

های اسالمی رد. بانکها در اقتصاد مقاومتی تمام کصالکی برای جایگاه و عملکرد بانکتوان با ارائه چند پیشنهاد انتیجه بحث را می

تدوین شود.  ، مجدداًداری اسالمی بر اساس عقود مشارکتهای نقدی فعالیت کنند، قانون بانکمحدوده بازار مشارکت سرمایها در تنه

سازمان و تشکیالت بانک برای آن که بتواند قانون بانکداری اسالمی را به صورت واقعی تحقق ب شد متناسب با نقشی کوه در بوازار 

تعریف شود و از جهت پرسنل نیز کسانی است دام شوند که قدرت درک و عمول بوه  کند مجدداًهای نقدی ایفا میارکت سرمایهمش

بیشوتر  قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور یعنی مشارکت در سود و زیان واقعی را در عمل کفظ کنند. آنچه کوه

ی در نظوام بوانکی و ، لوزوم خصوصوی سوازنان و صنعت گرانهیالت به کارآفری، تسهیل اعطای تسمش ص است بحث انضباط مالی

های رخووردار خواهود بوود. در پایوان مودلهای بانکداری الکترونیک در کشور در برنامه تحول از جایگواه خاصوی بتوسعه زیرساخت

 .(22: 1393رائه شده است )میالنی،پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی بر اساس قابلیت آن برای اقتصاد ایران ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساس قابلیت آن برای اقتصاد ایرانمدل های پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی بر  (5)نمودار 

 درون زایی رشد

 نرخ باالی رشد

 توان رشد

 پایداری رشد

 تأمین اجتماعی                                                                                 

 رانت زدایی                                                                  

 اییمحرومیت زد                                                                          

 فساد زدایی                                                                   

 بازدارندگی

 خنثی سازی

 جذب و ترمیم

 ثبات سیاسی                                                                                  

 انضباط مالی                                                                                  

 کنترل تورم و بیکاری                                                                                  

 

 

 

  عدالت اقتصادی        رشد اقتصادی  

 

 مزیت اقتصادی            ربات اقتصادی

با ایجاد نهادهای اقتصادی با  ،اقتصاد موازی

 رویکرد انقالبی و جهادی

آسیب زدایی و ترمیم ساختارهای اقتصادی 

 موجود
شناسایی آفند اقتصادی دشمن و 

 عراکی پدافند داخلی

نگاهی کالن و بلند مدت به اقتصاد با رویکردی ایجابی برای 

 نیل به اقتصادی اسالمی
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