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 ايران اقتصاد يابی بانکداری مقاومتی در شناسی و زمينه مفهوم

 

 مراد سيف الهدکتر   ،اله ابراهيمی آيتدکتر

 

 چکيده

، نيازمنتد مفهتوم شناستی     های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهنمای سياستی برای هر گونه سياستتذااری اقتصتادی   سياست

مالی در کشور اهميت پترداتتن بته   مين أتبه دليل بانک محور بودن نظام . های مختلف از جمله بانکداری است عملياتی در زمينه

.  شتود  متی های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از جانب مقام معظم رهبری دوچنتدان   سياستنظام بانکی برای تطبيق عملياتی آن با 

های  های بانکی سياست ايران دارای چه ابعادی است و زمينهاقتصاد محوری مقاله اين است که الذوی بانکداری مقاومتی در  پرسش

از روش تحليل محتتوی و نيتز تبرگتی بته روش دلفتی       ها پرسشبرای پاسخ به اين  .کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده کدام است

ساز اقتصاد ملی  مطابق اين نتايج مفهوم بانکداری مقاومتی مشتمل بر بانک مقاوم و بانک مقاوم. استده شو نتايج تشريح  استفاده

تناسب استخراج و بيان شده ها اقدامات بانکی م که در هريک از اين زمينه بودهالملل  در دو زمينه بانکداری داتلی و بانکداری بين

، راهبردهتای کتالن بانتک و     ، هنر بانکداری مقاومتی در انطباق دادن ميان شرايط کلی اقتصتاد  از نظر نويسندگان اين مقاله. است

 .استهای مناسب کسب و کار  سازی مدل های کلی اقتصاد مقاومتی از طريق طراحی و پياده سياست

 

  .آوری اقتصادی، بانکداری مقاومتی مقاومتی، تاباقتصاد  :کليتتدیواژگان 

 JEL:.G21 , F51, B5بندی طبقه
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 مقدمه. 7

 را زیالادی  مشالالم   ایالران  اسالمم   جمهوری بر دشمنان فشار گرچهمقام معظم رهبری بر این اعتقادند که 

 کاله  اسالت  این کردیم، دریافت اقتصادى فشارهاى این از ما که بزرگى درس » لیالن ،است زده رقم مردم برای

 را خودمالان  درون، در تالوانیم،  مال   هرچاله  بپالردازیم   قالدر   داخلى ساخت استحالام به باید توانیم، م  هرچه

 چنالین  یال   بالا  وقتى بندند، م  ایران ملت ظرفیت بیرون به دل که ىیآنها .نبندیم بیرون به دل کنیم  مقتدر

ما باید بپالردازیم باله   . هاى ملت ایران خیلى زیاد است ظرفیت .شد خواهند سمح خلع شوند، مواجه مشالمتى

ی هالا  نانظام جمهوری اسمم  ایران تا آن هنگام کاله بالر آرمال    ،در واقع . «استحالام ساخت درونى اقتدار ملى

 هالاى  هالد   سمت به پیشرفت در» بنابراین،خواهد بود  درگیر تراش  دشمنان  با مانع ،فشرد بلند خود پای م 

 اداماله  را راه این خواهیم م  اگر ما .است این کار اساس بخشید  استحالام را قدر  درونى ساخت باید آرمانى،

 بالرویم  پیش و بدوزیم ها ناآرم این به چشم و کنیم دنبال را ها هد  این و کنیم حرکت سمت این به و دهیم

 در را ملالى  قالدر   سالاخت  بایالد  بگیالریم،  کالار  به را توکل و صبر و کنیم ایستادگى ها معارضه این مقابل در و

  .«ببخشیم استحالام و کنیم تقویت کشور درون

های مهم نظام اسمم  برای ایجاد توان مقاومت و ایسالتادگ  و   توجه ویژه به اقتصاد از سیاست

آنچه که ما به مسالوونن  »: فرمایند رهبر معظم انقمب در این زمینه م .  های دشمن است مقابله با فشار

اقتصالاد  له أمسال مسائل اساسى است و دشمن هم بر روى از مسائل اقتصادى که   محترم کشور در زمینه

، این است که در پیشرفت اقتصاد، این ساله عنصالر را مالورد توجاله     میکن  سفارش م ،متمرکز شده است

ثانیالاً یال      مسائل دیگر، باید با نگاه علمى به مسائل نگاه کالرد   در امر اقتصاد، مثل همه اونً: دهند قرار

در . نباشد، هم در آن کندى و کوتاهى نباشالد   زدگ ریزى مدبرانه نزم است، که هم در آن شتاب برنامه

هالا   با  و اسالتمرار سیاسالت  ثالثاً ث  است جور نیاست، در مسائل حساس اقتصاد هم ا جور نیامور ا  همه

  .«نزم است

______________________________________________________ 
    .( 3  /50/  ) . بیانا  در مراسم تنفیذ حالم ریاست جمهورى اسممى ایران . 

 .( 3  /5/50 ) .بیانا  در دیدار مسوونن نظام.  

  .( 3  /0/50 ) .روانیش مردم اجتماع در انا یب.   
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نفالو،،   رقابالل یغما این است کاله سالع  کنالیم کشالور را مسالتحالم،        وظیفه همه »از نظر ایشان 

اسالت  « اقتصالاد مقالاومت   »از اقتضائا    الی  نیا. میدار نگهتأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و  رقابلیغ

اقتصاد بایالد  . در اقتصاد مقاومت ، ی  رکن اساس  و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. که ما مطرح کردیم

دشالمن قالرار بگیالرد، مقاومالت       مقاوم باشد  باید بتواند در مقابل آنچه که ممالن است در معرض توطوه

تالیاله بالر نظالرا      ،اقتصالادی  یهالا  اسالت یسمالرر  رییتغ ،روزمره به مسائل اقتصادی نگاه ایشان  «.کند

تزریقال  و تحمیلال  اقتصالادی غالرب و شالرم را مضالر        یهالا  وهیشال و همچنین اعتماد به   رکارشناسیغ

رهبالر انقالمب    .اقتصادی باید بالر مبنالای اقتصالاد مقالاومت  باشالد      یها استیس: کردند تأکیددانستند و 

اقتصاد مقاومت ، اقتصادی است که ساخت درون  آن، مقاوم و مسالتحالم اسالت و بالا    »: اسمم  افزودند

تحالریم باشالد     اقتصاد مقاومت  برای کشور ضروری است   «.شود  نمتغییرا  مختلف در دنیا، متمطم 

قتصاد مقاومت  یعن  بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم ا. هم نزم است، تحریم نباشد هم نزم است

یعن  در داخل کشور، ساختِ اقتصالادی و بنالای اقتصالادی    . های جهان  در آن اثر نگذارد تالانه کنیم که

ما بایالد بالا هماله    »   .بنای اقتصادی استحالام پیدا کند ،جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود

اجتمالاعى مالا    شود تقواى ظرفیّت موضوع اقتصاد مقاومتى را در داخل دنبال کنیم  این م   توان، با همه

 0 .«اقتصادى  مسأله  در زمینه

 در. فرمودنالد  ابالم   را مقالاومت   اقتصاد کل  های سیاست  3   بهمن 3  تاریخ در رهبری معظم مقام

 کشالور  دسالتاوردهای  حفظ ، دشمن کردن وادار نشین  عقب و شالست به ، مشالم  تمام بر آمدن فائق ابم  این

 و سالاله  بیسالت  انالداز  چشم سند و اساس  قانون اصول و هاآرمان تحقق و پیشرفت تداوم و مختلف های زمینه در

 مخالاطره  پالر  شالرای   در پیشالرو  و پویالا  برونگالرا،  و درونالزا  بنیان، عدالت فناوری، و دانش به متال  اقتصاد تحقق

 مقالاومت   اقتصالاد  هالد   عنالوان  باله  را اسالمم  اقتصادی نظام از بخش الهام الگوی  به بخشیدن عینیت  و جهان 

______________________________________________________ 
 .( 3  / 5/ 5) .در حرم مطهر رضویبیانا  .  

  .( 3  / 50/5) .در دیدار کارگران و فعانن بخش تولید به مناسبت هفته کارگربیانا  .  

 .( 3  /  /3 ) .بیانا .  

 .( 3  / 5/ 5) .بیانا . 0
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 باله  اقالدام  مشالخ،،  بنالدی زمالان  با و درنگب  کشور قوای است نزم»: اند فرموده تصریح ایشان  . اند شده متذکر

 فرصالت  و زمیناله  مختلالف،  هالای عرصاله  بالرای  راه نقشه تدوین و نزم مقررا  و قوانین تهیه با و کنند آن اجرای

 الهال   فضالل  باله  تالا  آورنالد  فالراهم  مقدس جهاد این در را اقتصادی فعانن همه و مردم آفرین نقش برای مناسب

 در ایشالان   .«.نمایالد  رخ جهانیالان  چشم برابر در سیاس  حماسه همچون نیز ایران بزرگ ملت اقتصادی حماسه

 هالم  و کننالده کم  نقش هم کنند  ایفا نقش توانندم  ها بان »: فرمودند مقاومت  اقتصاد در ها بان  نقش زمینه

 سرتاسالر  در هالا  بانال   از بعضال  . بگیالرد  قرار باید کشور بانال  ارشد مسوونن هتوج مورد این کننده تخریب نقش

 کردنالد   نالابود  کشالاندند،  تعطیلال   باله  را  متوس و کوچ  اقتصادی های بنگاه از برخ  خاص های شیوه با کشور

 اقتصالاد  هالای سیاسالت  اجالرای  بالرای  بایالد  هالا  بانال  . کننالد  تخریب توانندم  یا و بالنند کم  توانندم  ها بان 

 تطبیالق  آنهالا،  اجالرای  بالرای  دولالت  هالای ریزیبرنامه و هاسیاست این با را خود و کنند ایفا مثبت نقش مقاومت 

 نقالش  بایالد  هالا  بان  هاست  بان  به  توصیه یالى مقاومتى، اقتصاد  زمینه در مهم توصیه»: فرمودند نیز و   «.دهند

 ایالن  در دولالت  هالاى  ریالزى  برنامه و مقاومتى اقتصاد هاىسیاست مواد با بدهند تطبیق را خودشان باید کنند، ایفا

 0.«توانندم  هم منفى نقش هالبت مثبت  نقش کنند، ایفا نقش توانندم  و زمینه

سالازی و اجالرای اقتصالاد     در پیالاده  هالا  بان ، تبیین نقش عمل   هد  این مقالهبر همین اساس 

پرداختاله و   هالا  بان سازی  ادبیا  اقتصاد مقاومت  و مقاوم به مرور برای این منظور ابتدا.  مقاومت  است

شناس  اقتصاد ایران از منظالر   سازی بانال ، آسیب ها و تجربیا  مقاوم در ادامه موضوعات  همچون تالانه

های کل  اقتصالاد مقالاومت  و بانالالداری مقالاومت       سیاست سپس اقتصاد مقاومت ، بانالداری مقاومت  و

  .شود ارائه م  هاگیری و پیشنهاد در پایان نیز نتیجه. شود بررس  م 

 

______________________________________________________ 
 :مفاد ابمغیه در تارنمای مقام معظم رهبری.  

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11480                                                 
 .مأخذ همان . 

 .(31  / 5/ 5) .بیانا  در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدس.  

 .( 3  / 5/5 ) .بیانا  در اجتماع کارگران در کارخانجا  تولیدى داروپخش. 0
 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11480
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 و بانکداری مقاومتی   اقتصاد مقاومتی. 1

آوری  تالاب »شالود و بیشالتر از اصالطمح     نمال  ده مشالاه « اقتصالاد مقالاومت   »در ادبیا  رایج جهان  اصالطمح  

باله تالوان از عهالده برآمالدن معنال        ( 551 )  گلیووبریگرا  آوری اقتصادی  تاب.  استفاده شده است    «اقتصادی

آن را تالوان    دوال.  هالای خالارج    ، یعن  قادر بودن ی  کشور به ایستادگ  و پس جَستن از تالاناله  کرده است

آن را به تالوان یال     0آیجینجر.  ها تعریف کرده است نگهداشت سطح محصول در نزدی  ظرفیت پس از تالانه

 0.داند تر شدن بحران و یا حداقل بهبود آثار ی  بحران م  اقتصاد به کاهش احتمال عمیق

 نخسالت   کالار رود  هتوانالد بال   آوری اقتصادی به دو مفهوم م  اصطمح تاب کند بریگوگلیو بیان م 

دوم توانالای  اقتصالاد   کننده خالارج  و   های اقتصادی تخریب توانای  اقتصاد برای بهبودی سریع از تالانه

هالای مخالالف    توان اقتصاد برای بهبودیالافتن از اثالرا  تالاناله   . ها برای ایستادگ  در برابر اثرا  این تالانه

 ،دیگالر  سالوی از . های مال  مزمن وجود داشته باشالد  ، کسری اگر برای مثال ،شد  محدود خواهد شد هب

اسالتفاده    ها سازی اثرا  منف  تالانه برای خنث   اگر ابزارهای سیاست  بتواند  این توان ارتقا خواهد یافت

توانالد مخالارا احتیالاط  و یالا      ، مانند موقعیت  که کشور از وضعیت مال  قوی برخوردار است و م شود

  آوری اقتصالادی  این نوع از تاب. کندها استفاده  برای برخورد با اثرا  منف  تالانه های مالیات  را  تخفیف

ها خنثال  و   هنگام  متصور است که تالانهها  توانای  ایستادن در برابر تالانه. است« تقابل با تالانه»نوع  

هالای    سالازوکار آوری هنگالام  ممالالن اسالت کاله اقتصالاد از       ، این نالوع از تالاب   همچنین. یا ناچیز باشند

از آن نالام بالرده   « جالذب تالاناله  »بالا عنالوان    ،ها را کاهش دهد که در واقع برخوردار باشد که اثرا  تالانه

هالا عمالل    تواند به عنوان ابزاری بالرای جالذب تالاناله    پذیر م  ، وجود ی  بازار انعطا  برای مثال. شود م 

  1.کند

  آوری اقتصالادی ایسالتا باله    تالاب . تواند ایستا و یا پویالا باشالد   آوری اقتصادی م  ، تاب به طور کل 

در . اسالت خطر و یالا زیالان    در برابر   مفهوم توان و یا ظرفیت ی  سیستم برای جذب و یا منعطف شدن

______________________________________________________ 
1. Economic Resiliance 

2. Briguglio 

3. Duval 

4. Aiginger 

5. Nakano and Fujii .(2011). 
6. Brigulio .(2011). 
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آوری اقتصالادی باله تالوان     بودن و ثبا  را نیز در خود دارد، تالاب   تر آن که ممحظا  پویا تعریف عموم 

آوری  باید میالان دو نالوع تالاب    ، م  همچنین.  شود پایدار گفته م   ی  سیستم برای بهبودی از ی  تالانه

  :اقتصادی تفاو  گذاشت

بالرای  دیگالر   یهالا  یعن  توان جایگزین  نهاده  توانای  در شرای  عادی  :آوری اقتصادی ،ات  تاب . 

، یالا تالوان بازارهالا بالرای بازتخصالی،       های  که از طریق تالانه خارج  با مشالل مواجه شده نهاده

،اتال  یال  اقتصالاد بالوده و      ،آوری اقتصادی این نوع از تاب. های قیمت  منابع در پاسخ به عممت

 .سیاست ساخته نیست

،  توانای  در شرای  بحران ناش  از قوه ابتالار و تالمش فالوم عالادی     :ری اقتصادی انطباق آو تاب . 

، یالا تقویالت بازارهالا از طریالق      هالا در عملیالا  بازرگالان      یعن  بالانبردن تالوان جالایگزین  نهالاده    

  این نوع. کننده و تقاضاکننده برای پیداکردن یالدیگر کردن اطمعا  عوامل اقتصادی عرضه کامل

 .است« سیاست ساخته»، بلاله کاممً  آوری اقتصادی به خودی خود وجود ندارد از تاب

 عامالل  دو از  خالارج  یهالا تالاناله  اثالر  بر اقتصاد شدن بیتخر س یر که است آن الردیرو نیا گرید نگاه

 بالا  اقتصالاد  روشدن روبه توان دوم عامل و است کشور اقتصاد  ،ات یریپذبیآس زانیم اول عامل. دیریپذ م ریتأث

 کالرد  خواهالد  نیالی تع را کشالور  سال  یر زانیال م دو نیال ا تفالاو  . است یاقتصاد یآورتاب ای و  خارج یهاتالانه

 یاقتصالاد  یآورتالاب   یشالرا  جالاد یا یبرا که شد خواهد نیا بحث نیا جهینت 0  (.0:  553  گران،ید و ویگلوگیبر)

 کالاهش  را خالود   ،ات یهایریپذبیآس است ممالن که ی جا تا سوی،  ی از بتواند کشور که است نزم کارآمد

 و هالا بحالران  برابالر  در را سالته یشا یریپالذ انعطالا   و گرفته کم  به یاقتصاد یهااستیس گر،ید سوی از و دهد

 اقتصالاد  مفهالوم  در آنچه از( رکاملیغ اگرچه) مشابه  طیشرا ، کل راهبرد دو نیا با. کند جادیا  خارج یفشارها

   .داشت خواهد  ابیدست تیقابل است، متصور کشور ا یادب در  مقاومت

______________________________________________________ 
1. Rose .(2004). 

2. Inherent 

3. Adaptive 

 .(  -   ص، : 3  سیف، . )ک.این زمینه ربرای بحث بیشتر در . 0
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 ی بانکی ساز مقاومها و تجربيات  تکانه. 9

 حالدود  کاله  است مفهوم  رود، م  شمار به مقاومت  اقتصاد مقابل نقطه که  شالننده یا پذیر آسیب اقتصاد

 آسیا شرم مال  بحران تجربه از پس سال چند ،واقع در و گذرد م  اقتصادی متون در آن تولد از دهه ی 

 باله  مالال   بازارهالای  کالردن  وابسالته  دلیل آن  بیشتر که بحران . است گرفته قرار توجه مورد 330  سال در

اقتصالادهای   عنوان به جهان در که شد منجر اقتصادهای  چندساله سقوط به و بود خارج  گذاران سرمایه

 در تنهالا  ناله  بالودن،  مقالاومت   یا پذیری آسیب مسأله به همین دلیل توجه به. شدند م  شناخته آسا معجزه

 و هامالل  مقالاله  .شالد  گرفته جدی نیز اقتصادی یها بنگاه سطح در زمان همان در بلاله ،مل  اقتصاد سطح

 آمالدن  پدید از ای نمونه «بودن مقاوم به نیاز» نام با هاروارد  دانشگاه معرو  نشریه در(  55 ) والیالانگاس

 سالپس  و در کشالور آمریالالا   553  مال  سالال  بحران وقوع با روند این ،همچنین .بوده است دقت نظر این

 بالرای  امالا  نبالود،  خالارج   شالوک  یال   نموناله  آمریالالا  اقتصاد براییادشده  بحران اگرچه. شد تالمیل اروپا

 ،بنالابراین  ،شالد  مال   تلقال   برونزا حدی تا شدند، متأثر آمریالا بحران سَرریز عنوان به که اروپای  کشورهای

 حالاوی  نیز آمریالا خود برای ضمن آناله. بود آمریالا اقتصاد جانب از اروپای  اقتصادهای پذیری آسیب نشانه

 را اقتصالاد  شالالنندگ   توانالد  مال   مقالررا   زدودن و آزاد بازار به کامل اتالای که این آن و بود مهم  درس

 نظری موا اخیر های سال در دلیل همین به. شود 553  سال مشابه ی ها نابحر ساز زمینه و دهد افزایش

 بالودن  بیناناله  خالوش  و بالودن  شالننده بر که است شده جاری سیاستگذاری و دانشگاه  محافل در بزرگ 

  .کنند  م ترغیب را ها دولت هوشمندانه گری تنظیم و کرده تأکید نووکمسی  الگوهای فروض

 برابالر  در ملال   مقاومالت  ایجالاد » نام با که(   5 ) اقتصاد جهان  مجمع اجمس رسم  گزارش

سالازی اقتصالاد در    درباره ضرور  مقالاوم  جهان  آگاه  شد، نمونه خوب  از منتشر «جهان  های مخاطره

مخالاطرا  شالامل    از وسالیع   طیالف  شالامل  ،(آوری تالاب ) مقاومالت  که در آن تعبیالر  استها  برابر تالانه

، اجتماع  و تالنولوژیال  اسالت کاله هریال  شالامل ده      ، ژئوپلیتیال  ، زیست محیط  مخاطرا  اقتصادی

______________________________________________________ 
1.Vulnerable Economy     

 .0 ص  (. 3  . ) سیف و همالاران.  
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درجاله احتمالال و نیالز بیشالترین       مخاطرا  با بیشالترین  550 -  5 که در دوره  بوده  عنوان مخاطره

  .  خته استکارشناس مشخ، سا 555 گذاری را بر اساس نتایج ی  پژوهش گسترده از تأثیردرجه 

آن است که با وجود انواع مخاطرا  محیط  کاله بالر    ،نالته مهم  که باید مورد توجه قرار گیرد

گذار بوده است، وجود شالرای  عالاری از مخالاطره تصالوری      های اخیر اثر سرنوشت اقتصاد جهان  در دهه

ایجالاد  .  ی هسالتند ریالز  خیال  بوده و همچنان کشورها برای ایجاد شرای  رشد اقتصادی نیازمند برناماله 

از ایالن  .  سازی آن اسالت  آوری در برابر مخاطرا  نیز نیازمند داشتن برنامه و اقدام برای پیاده شرای  تاب

« برنامه عملیات  بریالزبین »متعهد شدند که در قالب    5 در سپتامبر  5 رو رهبران کشورهای گروه 

سالازی اقتصالاد    ای را برای ایمن کاری گسترده راهبردهای جامع رشد را ارائه نمایند و در کنار آن برنامه

های آت  در دستور کار قرار دهند که اجرای آن موجب اطمینان از رشالد قالوی و    جهان  در مقابل تالانه

آوری در اقتصالاد جهالان  شالامل اصالمح      بالرای تالاب   5 های گروه  برنامه. پایدار در بلندمد  خواهد شد

   . ستها بان ن آور نمود سیستم مال  جهان  از جمله تاب

های ،کرشده در نظام بانال  آمریالا و اتحادیه اروپا کاله تالا حالدودی باله دامالن زدن       با توجه به کاست 

رهنمودهالای  را بالرای افالزایش سالطح        شالده اسالت، کمیتاله بالازل    منجالر  ی مالال   ها ناهرچه بیشتر به بحر

هالای کمیتاله بالازل تالدوین و      عنالوان بیانیاله   بابین  و  در مواقع بحران پیش ها بان ( یا مقاومت)پذیری  انعطا 

سازی نظام بالانال  در مقابلاله    دهنده اهمیت مقاوم توصیه کرده است که خود نشان ها بان اجرای آن را نیز به 

______________________________________________________ 
 .05-00ص،  (. 3  .) آقامحمدی و غیاثوند. ک.ر.  

 . 3- 3ص،  (. 3  . )آقامحمدی و غیاثوند.  

مرکالب اسالت از نماینالدگان ارشالد      کمیته بال یا کمیتاله بالازل  .سومین شهر پرجمعیت کشور سوئیس است (Basel)بازل .  

المللال  باله    هالای بالین   بار توس  بان  تسالویه  هر سه ماه ی  است که معمونً تعدادی از کشورهای گروه ده های مرکزی بان 

کمیتاله  . اسالت   د و به همین دلیل به کمیته بازل معرو  شدهشو الیل م سوئیس تش بازلعنوان دبیرخانه دائم  آن در شهر 

اعضالای  . های آن هستند طور ضمن  موظف به اجرای توصیه هبازل دارای قدر  قانون  نیست، ول  اکثر کشورهای عضو آن ب

هنگ کنالگ، هنالد، انالدونزی،     کمیته عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژی ، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان،

ایتالیا، ژاپن، کره جنوب ، لوکزامبورگ، مالزی ، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنالوب ، اسالپانیا، سالوئد،    

ل تهیه و انتشار اصول پایاله در نظالار  بالانال     زترین اقداما  کمیته با از مهم. و ایان  متحده آمریالا سوئیس، ترکیه، بریتانیا

 .است  ثر و همچنین مقررا  مربوط به کفایت سرمایهؤو م کارآ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
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هالای   ای از بیانیاله  خمصاله  ،در اداماله . از بروز بحالران بالوده اسالت    پیشبا شرای  بحران و فشار و حت  شرای  

  .بیان شده استکمیته بازل از ابتدا تاکنون 

 هیسالرما  انالدازه  نییتع یبرا یاریمع را هیسرما تیکفا ،لباز تهیکم هیاول هیانیب :بازل تهيکم اول هيانيب 

 گالر، ید بیانبه . کرد نییتع بود، شده انیاز در معرض خطر بودن اعتبار  ب یبان  که به شالل درصد

 سال  یر بیضرا اموزون شده ب یهای به مجموع دارا هیپا هیسرما میحاصل تقس هیسرما تینسبت کفا

 نظر در درصد 3 بازل تهیکم اول دستورالعمل طبق هیسرما تیکفا نسبت حداقل .به درصد بوده است

جوانالب مطالرح     ل در زمان خود با درنظرگرفتن تمالام زبا تهیکم  ی هیانیبکه  یبا وجود. شد گرفته

 رییمختلف و تغ یآن در کشورها یبا اجرا اما بود، هشد  طراح ها بان  هیسرما تیکفا یریگدر اندازه

 نقالاط  نیتالر  اصل  کهد شنقاط ضعف آن آشالار  جیبه تدر  المللنیب  و بانال  مال یدر بازارها  یشرا

 : است بوده ریضعف مطرح شده به شرح ز

   های ریسال  دارای محدودیت طبقا، 

   ها دارای محدودیت اوزان ریسال، 

  محدودیت احتساب وثایق و تضمینا   )ریس  اعتباری های کاهش  محدودیت کاربرد تالنی

 ،(ها بان در فرایند اعتبارسنج  مشتریان 

  های بازار و عملیات  نادیده گرفتن ریس، 

 ها بان های مدیریت ریس  توس   محدودیت در کاربرد روش، 

 عالدم   )های متقاضال  تسالهیم  بالانال      نادیده گرفتن تفاو  در موقعیت و اعتبار مال  شرکت

  .(ها در فرایند اعتبارسنج  استفاده از رتبه اعتباری شرکت

______________________________________________________ 
 بان  بانال  مقررا  و مطالعا  اداره توس  منتشره مؤثر بانال  نظار  برای( بال) بازل کمیته اصول گزیده از اطمع برای.  

                                                      .ک.ر ایران مرکزی
http://www.cbi.ir/page/BaselCommittee_fa1.aspx
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 وجالود   ههای  که در بیانیه اول کمیتاله بالازل بال    با توجه به نارسای   بازلکمیته  :بيانيه دوم کميته بازل

 و محاسبه نحوه در را جدیدی تغییرا  ،شد ، منتشر333  سال در که دوم دستورالعمل در ،آمده بود

 همچنالین  و محاسبه نحوه در گرفته صور  تغییرا  .کرد جادای سرمایه کفایت نسبت حداقل همچنین

 :عبار  بودند از ،سرمایه که در بیانیه دوم کمیته بازل ارائه شد کفایت نسبت حداقل

 مال  های سیستم در کنون  کل  سرمایه سطح حفظ و مال  سیستم سممت و امنیت ترویج، 

 مال  بازارهای در رقابت و تعادل  شرای  گسترش، 

 آنها کنترل و ها ریس  شناسای  برای تر جامع رویالرد ارائه. 

میالزان حالداقل سالرمایه نزم بالرای پوشالش       " سرمایه کفایت ، و   بازل  کمیته مفاد اساس بر

در . داشتساختاری کاممً پیچیده   لزبرخم  با  ل زباهای  توصیه. تعریف شده بود " ریس  اعتباری

بالا   بوده کاله  پیشینکار رفته در بیانیه  هاستانداردهای ب همان ترتیبا  وضع شده در بیانیه جدید، ،واقع

  .تالامل و سطح استاندارد بانتر، مطرح شده است

  از بحران مال  و اعتباری کشور آمریالا، کمیته بازل با هالد  جلالوگیری    پس :بيانيه سوم کميته بازل

ای از مقالررا    پذیری و بانبردن مقاومت بخش بانال ، مجموعاله  از بروز بحران  دیگر و افزایش انعطا 

های بیشتری  گیری این مقررا  که سخت. عنوان بیانیه سوم کمیته بازل معرف  کرد بابانال  جدید را 

کنند، سع  دارد در جهالت کالاهش ریسال      و کفایت سرمایه اعمال م  ها بان گیری  یرهدر زمینه ،خ

هالای   و باعث بهبود توانای  بخش بانال  در تحمالل تالاناله   گرفته کار به، راهبردهای مختلف  را ها بان 

این قالوانین باعالث کالاهش ریسال  وارده از      ،همچنین. وارده ناش  از فشارهای مال  و اقتصادی شود

توسالعه مقالررا  و    ، هالای بالازل    توصالیه دیگالر  از اهالدا   . خواهد شالد  حقیق   به اقتصاد بخش مال

تغییالرا     هالای بالازل    در توصالیه . سالت ها بانال  مدیریت به همراه تقویالت شالفافیت و افشالاگری در    

ای  هالای سالرمایه   تر از سرمایه، نسالبت  ها، شامل تعاریف سختگیرانه ایجادشده در بخش سرمایه و اهرم

ای بانتر بالرای پوشالش ریسال  طالر  مقابالل و       ای بیشتر، الزاما  سرمایه های سرمایه افظبانتر و مح

تغییالرا  ایجادشالده در ارتبالاط بالا اسالتانداردهای       ،همچنین. های اهرم  قراردادی، بوده است نسبت

، نسبت خالال،  (مد  پوشش نقدینگ  در کوتاه برای) کمیت نقدینگ  شامل نسبت پوشش نقدینگ 
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شامل تغییر ،خایر احتیالاط    دیگر و تغییرا ( پوشش نقدینگ  در بلندمد  برای)یدارمال  پا تأمین

هالای   تجالاری، ممحظالا  مربالوط باله اورام مشالتقه و مسالائل مربوطاله، رویاله         ادوارمربوط به ریس  

از  درصد 0/0سازد که  را ملزم م  ها بان   های بازل  توصیه. حسابداری و افزایش شفافیت بوده است

هالای   دارایال    از سرمایه درجاله   درصد 1و (  در بازل  درصد  از )صاحبان سهام عادی خود حقوم 

سالرمایه    بالازل   ،همچنالین . گیری کننالد  ،خیره(  در بازل  درصد 0از )شده با ریس  خود را  موزون

و  درصالد   /0باله میالزان     کند که شامل ،خیره سرمایه حائالل اجبالاری   حائل اضاف  را نیز معرف  م 

دهد تا در  اران هر کشوری م ذشود که این امالان را به قانونگ م   ای مصلحت  حائل ضد دوره ،خیره

بالازل   ،بر ایالن  افزون. از سرمایه را اجباری کنند درصد  /0گیری تا  زمان رشد سریع اعتبارا ، ،خیره

نسالبت پوشالش   . کنالد  و دو نسبت نقالدینگ  الزامال  را معرفال  مال      درصد  حداقل نسبت اهرم    

روز،  5 سالازد تالا بالرای پوشالش خالال، کالل جریالان نقالدی خالود در           را ملزم م  ها بان   نقدینگ 

نیالز   0مال  پایالدار  تأمیننسبت خال، . های نقدی با کیفیت بان به میزان کاف  نگهداری کنند دارای 

مالال    تالأمین شان، بیشتر از مقدار مورد نیاز  مال  ثابت تأمینسازد تا مقدار موجود  را ملزم م  ها بان 

 .ثابت در ی  دوره ی  ساله تداوم بحران باشد

 شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد مقاومتی  آسيب .1

مانند تورم و بیالاری دو رقمال ، نالرخ رشالد واقعال  پالایین و حتال        کشور ما با مشالم  بزرگ  در حال حاضر 

رویاله   ، واردا  بال   درآمدهای عموم  به نفت، وابستگ  درآمدهای نفت  و نیز یمنف ، نوسان نرخ رشد اقتصاد

هالای گسالترده غیرهدفمنالد     ، وجالود یاراناله   ، نااطمینالان  فضالای کسالب و کالار     و تراز بازرگان  غیرنفت  منفال  

، قاچالام   ، نبالود روحیاله کالارآفرین     ، ضالعف بخالش خصوصال     و نرخ رشد انالدک آن  وری پایین ، بهره دراقتصاد

انالداز رتباله    ، سالند چشالم   ها در کنار این واقعیت. سترو هبودجه روب های مداوم گسترده کان و سوخت وکسری

ترسالیم  ( میمدی 0 5 )هجری شمس   050 در منطقه آسیای جنوب غرب  را برای ایران در سال نخست 

______________________________________________________ 
1. A Mandatory Capital Conservation Buffer 

2. A Discretionary Countercyclical Buffer 

3. Liquidity Coverage Ratio 

4. Net Stable Funding Ratio 
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و  هالا  ناای تحقق آرمال  انداز که خود از الزاما  مرحله روشن است که نزمه رسیدن به اهدا  چشم.  کرده است

 . اهدا  انقمب اسمم  است، نیازمند داشتن اقتصادی با رشد بان و با ثبا  است

،  سالازی اقتصالاد مقالاومت     شناسانه به وضعیت اقتصاد ایران از منظالر تحقالق و پیالاده    نگاه آسیب

 رو روباله هالای زیالادی    در این راستا اقتصاد ما با چالالش .  تصویر روشن  از مشالم  را آشالار خواهد کرد

ثبا  و امنیت و سممت اقتصادی از قبیالل ضالعف در امنیالت      های که موارد مهم آنها شامل چالش هبود

و ضالعف در    ثبالات  سیاسالت    ، ناهمالاهنگ  و بال    ، نالا اطمینالان    ، رکود تورم  گذاری اقتصادی و سرمایه

صادی را بالا  ریزی را برای عوامل اقت  مدیریت واردا  است که فضای فعالیت اقتصادی را مشوش و برنامه

 –نالامطلوب درآمالد     یشالرا های عدالت اقتصادی ماننالد   چالش ،همچنین.  ساخته است رو روبهدشواری 

، رواا اقتصالاد   اجتمالاع   تالأمین ای و  بیماله   ، ناکارآمالدی نظالام   ، ناکارآمالدی نظالام مالیالات     هزینه خانوار

و مفاسالد مالال  و     جالوی  و سالاختار دولالت رانتال      ، رانالت  ها ، ضعف هدفمندی یارانه غیررسم  و قاچام

شرای  فعالیت سالم اقتصادی را از طریق جذب عوامل و منافع اقتصادی در ی  رقابت نالابرابر    اقتصادی

، وابسالتگ  الگالوی مصالر  باله      و بودجه عموم  باله نفالت    ، وابستگ  اقتصاد همچنین.  کرده است دشوار

،  ، ضالعف در شالرای  حالمرانال  خالوب     ر دیپلماسال  اقتصالادی  ، ضالعف د  ، وابستگ  تولید به خارا خارا

پذیری اقتصالادمل  را موجالب    مجموع آسیبدر   بودن اقتصاد و ضعف نهادهای اجتماع  و مردم  دولت 

پالذیری   های  مانند رقابالت  چالش ،در نهایت.  کاهند های خارج  م  از توان مقابله اقتصاد با تالانه  وده ش

، وجالود   وجود شالا  سرمایه انسان  دانشگاه و نیاز صنعت ، امطلوب عوامل تولیدوری ن بهره ،  اندک تولید

ضعف اقتصاد دانالش بنیالان، ضالعف     ، ناکارآمدی نهاد بازار و بخش خصوص ، شالا  دانش فن  با جهان

نظالام   آمالدی کارنا،  سازی در بخش نفت، فضای نامناسب کسب و کار، عدم توسعه بازارهای مال  ظرفیت

مجموع موجب عملالرد ضالعیف رشالد اقتصالاد ملال      در قوانین و الزاما  نهادی تولید نیز  بانال  و ضعف

  . های دیگر را نیز بازتولید نماید تواند بنیان اقتصاد را سست کرده و به دنبال خود آسیب م   شده که
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 بانکداری مقاومتی. 2

سازی اقتصاد ملال    مقاوم با دانست کهمدیریت   -توان گفتمان و الگوی  اقتصادی اقتصاد مقاومت  را م 

سالاز، مولالد، درونالزا و     شالن ، دارای رویالردی جهادی، پیشالرو، فرصالت   در برابر تهدیدا  و توان تحریم

 :استزیر   اقتصاد مقاوم شامل سه ویژگ  مهم. برونگراست

  ها با تغییر موقعیت( انطبام) سازگاری، 

   مقاومت در برابر مخاطرا  ناگهان، 

  خودبازیاب  تا ی  تعادل مطلوب و محافظت از تداوم عملیا  خود. 

صالراحت باله    بهمال  در اقتصاد تا جای  است که مقام معظم رهبری  تأمینو نظام  ها بان اهمیت جایگاه 

 و تقویالت   باله اصالمح   مقام معظم رهبری، توس  ابمغ  مقاومت  اقتصاد های سیاست 3بند  در. اند آن اشاره کرده

 در در اقتصالاد و پیشالگام    اقتصالاد ملال ، ایجادثبالا     نیازهای به گوی  پاسخ با هد  کشور مال  نظام جانبه همه

 زمالان   ایالن موضالوع   اهمیالت  .است شده تأکیددر راستای تقویت تولید مل   ویژه اقتصاد به حقیق  بخش تقویت

 در مالال   تالأمین  چهارگاناله   منالابع  باله  مربالوط  هالای  داده و اطمعالا   بررس  که گرفت خواهد قرار نظر مد بیشتر

 مهالم  ایالن  یالد ؤم خالارج   گالذاری  سالرمایه  و عمران  های بودجه بورس، بازار بانال ، نظام شامل گذشته های سال

پالذیری   انالد و آسالیب   داشته عهده بر های اخیر سال در های اقتصاد را بخش مال  تأمین اصل  بار ها بان  که است

 .بوده استپذیری اقتصاد  آنها به معنای آسیب

به این که نظام  توجهشود و با  از آنجا که حوزه عمل نظام بانال  کلیت اقتصاد مل  را شامل م 

های کل  اقتصالاد   های سیاست بند تماممحور است، بانالداری مقاومت  نیز  مال  در کشور ما بان  تأمین

این ارتباط را  یادشدههای  سیاست 3 و  3صراحت بندهای  ،با این وجود.  مقاومت  را شامل خواهد شد

نظالام مالال  کشالور بالا هالد         جانباله   اصمح و تقویت هماله   3در بند .  سازد تری آشالار م  به نحو روشن

پاسخگوی  به نیازهای اقتصاد مل ، ایجاد ثبا  در اقتصالاد ملال  و پیشالگام  در تقویالت بخالش واقعال        

ان بخش مهم  از نظام مال  مخاطب قرارداده و ایجاد شرایط  را که باله  مستقیم بان  را به عنوطور  به

سالازی اقتصالاد و    نیالز شالفا    3   بنالد  در.  از آن مطالباله کالرده اسالت    ،نیازهای اقتصاد مل  پاسخ دهالد 
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 و ارزی های پول ، تجاری های فسادزا در حوزه ها و زمینه سازی آن و جلوگیری از اقداما ، فعالیت سالم

 . قرار گرفته که نظام بانال  از مخاطبان اصل  آن است مورد اشاره

های محتمل برای ایجاد اختمل در وضعیت اقتصادی کشور هم از داخل و هالم از   تالانه ،دیگر سویاز 

 .دهد های محتمل را به خوب  نشان م  انواع تالانه  ، الگوی نمودار .  خارا مورد انتظار است

. شالود  ی اقتصالادی آن کشالور محسالوب مال     هالا  ناترین بنیال  نظام بانالداری در هر کشور از مهم

هالای مالورد نیالاز بالرای ایجالاد       توان بیان داشت که بانالداری مقاومت  نیز یال  از زیرساخت م  بنابراین،

تالوان باله دو بخالش تقسالیم      سازوکار کاربردی بانالداری مقاومت  را م . استاقتصاد مقاومت  در کشور 

را  در یال بالا ایجالاد تغی   هالا  بانال   بیان دیگر،به . مربوط به ساختار داخل  بان  است نخستبخش   کرد

امالا بخالش دوم باله      ی اقتصادی گام بردارندها ناسازی بنی ساختار داخل  خود بتوانند در راستای مقاوم

دهد  سازی اقتصاد، در خارا از ساختار خود انجام  است که بان  باید در امور مقاوممربوط های   فعالیت

 . استهای نوع دوم  ای از فعالیت ارائه تسهیم  در راستای حمایت از تولیدا  داخل  نمونه

 های محتمل تکانه .7نمودار 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 .این پژوهشهای  یافته:  مأخذ                           

تالوان در   مال    اقتصالاد را ( آوری و کاستن از ریس  تخریب ایجاد شرای  تاب)سازی  مفهوم مقاوم

 :مشاهده کرد ، نمودار 

 

 های محتمل تالانه

 بمیای طبیع 

 های طر  عرضه تالانه

 های طر  تقاضا تالانه

 

 های داخل  تالانه های خارج  تالانه

 نفتهای منف  قیمت  تالانه

 های مال  و اقتصادی جهان  بحران

 الملل  های بین تحریم
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  ریسک تخریب اقتصاد .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 .0 ص(. 553 .) گلیو و دیگرانوبریگ:  مأخذ           

 هالا  بانال  مجموعه اقدامات  است که  ها بان مفهوم عمل  افزایش سطح مقاومت به بیان دیگر،  

ی اقتصادی کشور باید بیش از پیش مورد توجه خود قرار دهند و عمالل  ها نابنیسازی  در راستای مقاوم

هالای   ی اقتصاد را تقویت کرده و با کاستن از میزان اثالر حالوزه  ها نادر راستای این اقداما  است که بنی

را ای  پذیر در اقتصاد که در شرای  فشار و تحریم در معرض آسیب قرار دارد، میزان ریس  بالقوه آسیب

ی اقتصالادی تالا   هالا  نادهد و بدین طریق از بروز بحر کاهش م  ،ه ممالن است در آن شرای  پدید آیدک

 . حد چشمگیری جلوگیری کنند

ای، طراحال  و اسالتقرار    سالازی حرفاله   بانالداری مقاومت  در این مقاله عبار  است از تمرکز بالر گفتمالان  

های کل  اقتصالاد مقالاومت  کاله تالوان      ته سیاستالگوی بانالداری مقاومت  به منظور ایفای نقش در اجرای شایس

. اقتصالاد داشالته باشالد    الملل  را عموه بر توانالای  پاسالخگوی  باله نیازهالای داخلال        رقابت در فضای بانالداری بین

ایجالاد  )و پشالتیبان  مقالاومت    ( ایجالاد شالرای  بانال  مقالاوم    )استحالام درون    شباله بانال  در دو محوربنابراین، 

 .  شود مشاهده م  ، ی مرتب  خواهد بود که در نمودارساز مقاومبا (  ساز شرای  بان  مقاوم

 

 

 

 

 = ریس 

 پذیری آسیب

 (،ات )

 تاثیرپذیری منف 

های  ی  اقتصاد از تالانه

 خارج 

ناش  از خصوصیت ،ات   

اقتصاد که ربط  با 

گذاری اقتصادی و یا  سیاست

 دولت ندارد

 آوری تاب

 (پرورش یافته)

  توان مقابله اقتصاد
برای ایستادگ  در برابر و یا رد 

تالانه های های خارج  کردن 

که بر اثر سیاست گذاری 

اقتصادی و توس  دولت ایجاد 

 م  شود

- 
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 محورهای بانکداری مقاومتی  .9 نمودار

 
 .این پژوهشهای  یافته: مأخذ                             

 

                    

 .این پژوهشهای  یافته: مأخذ                              

استحالام . الملل قابل تعریف است درون  دو محور بانالداری داخل  و بانالداری بیندر استحالام 

بان  »الملل که نتیجه آن ایجاد شرای  نزم برای وجود  درون  در بانالداری داخل  و بانالداری بین

 .است 0و  0به شرح نمودارهای  ،است« مقاوم

 محورهای بانکداری مقاومتی داخلی .1نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 .این پژوهشهای  یافته: مأخذ                   

، در کنالار رعایالت    هالای نظالار  و کنتالرل بانال      اصمح سیستم ،شود همان طور که ممحظه م 

شالدن   ، مدیریت مطالبا  بالرای جلالوگیری از سالوخت    نسبت کفایت سرمایه و استقرار حاکمیت شرکت 

، توجاله باله    شالفافیت مالال    یرتقالا اکفایت سودآوری، توجه به  ،  نقدینگ های کفایت  و پایش نسبت آنها 
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بنالدی عملال  باله بانالالداری اسالمم  و توجاله باله نسالبت          ، پای ها در پرتفوی بان  گذاری نسبت سرمایه

 .  برخوردار است فراوان های ثابت از اهمیت  دارای 

هالای   های بانال  متوجاله بخالش   در اثر تحمیل تحریم ها بان پذیری  بیشتر آسیب ،دیگر سویاز 

از قوانین داخل  آن  ،کشور هردر داخل  ها بان  حاکم بر چرا که رواب  و ضواب   ستها بان الملل   بین

این در حال  است که   خواهد داشت آنهاا  کمتری بر تأثیرها  تحریم ،عملدر کنند و  کشور تبعیت م 

یال  نمالود عینال  از    . دهالد  خود را نشالان مال    ها بان الملل   ها بر روی رواب  بین بیشترین فشار تحریم

در راستای   3  ها، تحریم شباله بین بانال  سوئیفت بود که در اسفند سال  مصدام این نوع از تحریم

قطع کرد و از  ،اند بودهی ایران  که مشمول طرح تحریم ها بان خدما  را به برخ   ،های اروپای  تحریم

داخل و خالارا   ازالملل بانال  وارد شد و امالان نقل و انتقال پول  بین این طریق فشار زیادی به سیستم

الملل نیز استحالام درونال  مسالتلزم    در زمینه بانالداری بین. های شدیدی مواجه شد کشور با محدودیت

پالذیری بالا    ، توان انطبالام  ، مدیریت وضعیت بان  در بازار ارز توان جذب سرمایه خارج  یارتقاتوجه به 

 . م شالن  و کسب رتبه اعتباری بان  مهم خواهد بودی، توان تحر لفشرای  مخت

 لالمل بينمحورهای بانکداری مقاومتی  .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 .این پژوهشهای  یافته:  مأخذ                           
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  .مشاهده کرد،  1توان در نمودار  الملل را م  بانالداری مقاومت  در حوزه بین  نمونه اقداما

 

 محورهای بانکداری مقاومتی داخلی . 6نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این پژوهشهای  یافته: مأخذ                            
 

 رو روبهشده است، با موفقیت  استفادههای اخیر  های عملیات  که در دوران تحریم در سال نمونه

 . بوده و قابلیت توسعه دارد

 مقاومتی  و بانکداری مقاومتیهای کلی اقتصاد  سياست. 6

 ،در این ابالم  . دندکرهای کل  اقتصاد مقاومت  را ابم   سیاست  3  بهمن  3 مقام معظم رهبری در 

نشین  وادارکردن دشمن، حفظ دستاوردهای کشالور در   مشالم ، به شالست و عقب تمامآمدن بر  فائق

انالداز بیسالت    اصول قانون اساس  و سالند چشالم  ها و  های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان زمینه

در شالرای    اقتصاد متال  به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشالرو ساله و تحقق 

را به عنالوان هالد     بخش از نظام اقتصادی اسمم الهام  یالگوپر مخاطره جهان  و  عینیت بخشیدن به 

یل محتوی مقدمه و متن ابمغیه نیز اهدا  موضوع  و کالمن ایالن   تحل. اند اقتصاد مقاومت  متذکر شده

این اهدا  شامل عدالت اقتصادی، سممت اقتصادی، امنیالت اقتصالادی،   . سازد ها را مشخ، م  سیاست

آوری اقتصادی، تولید دانش بنیان، نفو، اقتصادی و رشالد   اقتصاد مردم پایه، خوداتالای  استراتژی ، تاب
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آوری اقتصادی اسالت کاله البتاله از ایالن      ها بر محور تاب بیشترین بار این سیاست. دپویا و با ثبا  هستن

 . ای دور از انتظار نیست چنین نتیجه ،ها به اقتصاد مقاومت  متعلق است منظر که عنوان این سیاست

های کل  اقتصالاد مقالاومت     سازی و اجرای سیاست برای شناخت اقداما  نزم بانال  برای پیاده

اسالت بنالدهای سیاسالت  بیسالت و چهارگاناله اقتصالاد         شناسال  بانالالداری مقالاومت ، نزم    مفهوماز  پس

ها و اقالداما  بالانال  مالورد     ها زمینه های مندرا در این سیاست لفهؤمو متناسب با  شده مقاومت  تحلیل

ر ایالن  د. دشوها شناسای  و معرف   سیاستاین از  مؤلفهسازی هر  انتظار و یا ممالن برای کم  به پیاده

در .  شالود  مال  ده مشالاه که به طور کامل در پیوست مقاله دست آمده  بهبه روش خبرگ  نتایج   ،راستا

 . آورده شده است ، اینجا برای نمونه جدول 

 های اقتصاد مقاومتی ها و شاخص های بانکداری مقاومتی بند اول سياست مؤلفه:  7جدول 

 لالمل بينشاخص بانکداری  شاخص بانکداری داخلی مؤلفه بند

بند اول 

های  سياست

کلی اقتصاد 

 مقاومتی

ی
توسعه کارآفرین

 

امتیازا  خاص در اعطای تسهیم ، تعهدا  

 و خدما  بانال  ریال  به کارآفرینان نمونه

امتیالالازا  خالالاص در اعطالالای تسالالهیم ،    

تعهالالالدا  و خالالالدما  بالالالانال  ارزی بالالاله   

 کارآفرینان نمونه

خرد و خالدما  بالانال    تسهیم  و اعتبارا  

 ریال  به کارآموزان در حوزه کارآفرین 

تسهیم  و اعتبارا  خرد و خدما  بالانال   

 ارزی به کارآموزان در حوزه کارآفرین 

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریال  باله  

 ی کارآفرین ها آموزشگاه

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ارزی به 

 ی کارآفرین ها آموزشگاه

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریال  باله  

 کارآفرینان

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ارزی به 

 کارآفرینان

ت
شارک

ی م
حداکثر ساز

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریال  باله   

ی کوچ  و متوسال   ها بنگاهاحداث و توسعه 

 غیردولت 

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ارزی به 

ی کوچالال  و هالالا بنگالالاهاحالالداث و توسالالعه  

 متوس  غیردولت 

تسهیم ، تعهدا  و خالدما  بالانال  ریالال  باله     

و ( با اولویالت تعالاون  هالای تولیالدی     )ها  تعاون 

 های سهام  عام فراگیر تشرک

تسهیم ، تعهدا  و خالدما  بالانال  ارزی باله    

و ( هالای تولیالدی   تعالاون  بالا اولویالت   )ها  تعاون 

 های سهام  عام فراگیر شرکت

ش درآمد و 
افزای

ت کم 
ش طبقا

نق

ط
درآمد و متوس

 

الحسنه با  تسهیم  خرد ارزان قیمت و قرض

 اولویت اقشار کم درآمد و متوس  جامعه
 

 .این پژوهشهای  یافته: مأخذ      
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هالا بالرای    آن است کاله بانال    دارد،فراوان  ت  اهمیت منالته مهم  که در اجرای بانالداری مقاو

مناسالب هسالتند کاله متناسالب بالا       های کسب و کار نیازمند مدل اجرای درست و سنجیده این اقداما 

گالذاری بانالالداری    کاله الگالوی ریالل     0در نمالودار  .  گیری شالود کالار  بهراهبردهای هر بان  باید کشف و 

 . داده شده استخوب  نمایش  ههای کسب و کار ب جایگاه این مدل ،مقاومت  است

 گذاری بانکداری مقاومتی الگوی ریل .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 .این پژوهشهای  یافته: مأخذ           

هنر بانالالداری مقالاومت  در انطبالام دادن میالان شالرای  کلال         ،شود طور که ممحظه م  همان

سالازی   های کل  اقتصالاد مقالاومت  از طریالق طراحال  و پیالاده      ، راهبردهای کمن بان  و سیاست اقتصاد

 . استهای مناسب کسب و کار  لمد

ل و الملال  بالین گذاری بانالداری مقاومت  مبتن  بر ساله رکالن بانالالداری داخلال ، بانالالداری       الگوی ریل

هالای اقتصالاد مقالاومت  تعیالین و      و بر اساس مصادیق احصاشده از شاخ، بودههای اقتصاد مقاومت   سیاست

کدگالذاری    بانالالداری مرکالزی   که در سیستم شدهی ساز پیادههای کسب و کار در بان   سپس در قالب مدل

الیالت بانال  در   شالدن میالزان فع   رصد و پایش عملیا  بانال  مرتب  با این بخش بالا هالد  مشالخ،   . دشو م 

______________________________________________________ 
1. Core Banking 
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گیالری در ایالن خصالوص را فالراهم      پالذیرد و امالالان گالزارش    های اقتصاد مقاومت  صور  م  راستای سیاست

 .سازد م 
 

 پيشنهادارائه گيری و  نتيجه. 1

آوری  تالاب »شالود و بیشالتر از اصالطمح     نم ده مشاه« اقتصاد مقاومت »در ادبیا  رایج جهان  اصطمح 

کننالده خالارج  و    های اقتصادی تخریب اقتصاد برای بهبودی سریع از تالانهبه مفهوم توانای  « اقتصادی

آوری اقتصالادی   تالاب . ها استفاده شالده اسالت   ا  این تالانهنیز توانای  اقتصاد برای ایستادگ  در برابر اثر

 ،اسالت « سیاست سالاخته »کاممً  بندی دیگری ،ات  و یا انطباق  که تواند ایستا و یا پویا و در تقسیم م 

پالذیری اقتصالاد و    های خارج  از دو عامالل میالزان آسالیب    شدن اقتصاد بر اثر تالانه ریس  تخریب. باشد

و  سالوی پالذیری از یال     از این جهت تمش بالرای کالاهش آسالیب   . پذیرید م  تأثیرآوری آن  قدر  تاب

 . دیگر اهمیت اساس  دارند سویافزایش قدر  مقاومت اقتصادی از 

،  ی اقتصالاد مقالاومت   سالاز  پیالاده شناسانه به وضعیت اقتصاد ایران از منظالر تحقالق و    نگاه آسیب

هالای زیالادی    اقتصالاد مالا بالا چالالش     ،در ایالن راسالتا  .  تصویر روشن  از مشالم  را آشالالار خواهالد کالرد   

 .  کند های کل  اقتصاد مقاومت  را دو چندان م  سازی و اجرای سیاست که لزوم پیادهست رو روبه

مال  در کشور وظایف و نقش زیالادی   تأمینترین رکن نظام  ها به عنوان مهم بان  ،تاراسین ادر 

پیش نیاز ایفای چنین نقش  . ی کل  اقتصاد مقاومت  خواهند داشتها سیاستی و اجرای ساز پیادهدر 

کاله در ایالن ارتبالاط     بالوده هالا   از جانب نظام بانال  در اقتصاد مل ، مقاوم بودن خود بان  در برابرتالاناله 

هالای موجالود    در تجربه جهان  با توجه به کاست . استتجربیا  جهان  نیز قابل استفاده و در دسترس 

منجر ی مال  ها اندر نظام بانال  آمریالا و اتحادیه اروپا که تا حدودی به دامن زدن هرچه بیشتر به بحر

در مواقع  ها بان ( یا مقاومت)پذیری   کمیته بازل رهنمودهای  را برای افزایش سطح انعطا ،شده است

هالا توصالیه کالرده     های کمیته بازل تدوین و اجرای آن را نیز به بانال   بیانیه در قالببین  و  بحران پیش

ی نظام بانال  در مقابله بالا شالرای  بحالران و فشالار و حتال       ساز مقاومدهنده اهمیت  است که خود نشان

 .از بروز بحران بوده است پیششرای  
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های کل  اقتصاد مقاومت  به عنوان راهنمای سیاست  بالرای هالر گوناله سیاسالتگذاری      سیاست 

باله دلیالل   . های مختلالف از جملاله بانالالداری اسالت     اقتصادی، نیازمند مفهوم شناس  عملیات  در زمینه

 مال  در کشور، اهمیت پرداختن به مقوله نظام بانال  برای تطبیق عملیات  تأمینمحور بودن نظام  بان 

ایالن  . دشالو  مال  های کل  اقتصاد مقاومت  ابمغ  از جانب مقام معظم رهبالری دوچنالدان    آن با سیاست

هالای کلال     هالای بالانال  سیاسالت    و زمینه اقتصاد ایرانمقاله در پ  معرف  الگوی بانالداری مقاومت  در 

برای این منظور از روش تحلیل محتوی و نیز خبرگ  به روش دلف   بوده که شده اقتصاد مقاومت  ابم 

مطابق این نتایج، مفهوم بانالداری مقاومت  مشالتمل بالر بانال     . استده ششده و نتایج تشریح   استفاده

ل اسالت کاله در   الملال  بالین اقتصاد مل  در دو زمینه بانالداری داخل  و بانالالداری   ساز مقاوممقاوم و بان  

 .  ها اقداما  بانال  متناسب استخراا و بیان شده است هنهری  از این زمی

بالرای   هالا  بانال  ، آن است کاله  فراوان  داردنالته مهم  که در اجرای بانالداری مقاومت  اهمیت 

های کسب و کار مناسب  هسالتند کاله متناسالب بالا      اجرای درست و سنجیده این اقداما  نیازمند مدل

های کسب و کار  در نمودار مربوطه، جایگاه این مدل.  گیری شودکار بهراهبردهای هر بان  باید کشف و 

،  هنر بانالداری مقالاومت  در انطبالام دادن میالان شالرای  کلال  اقتصالاد      .  خوب  نمایش داده شده است هب

هالای   سالازی مالدل   های کل  اقتصاد مقاومت  از طریق طراح  و پیالاده  راهبردهای کمن بان  و سیاست

 . استمناسب کسب و کار 

ترویج گفتمالان بانالالداری مقالاومت  و تقویالت      باشود بان  مرکزی ایران  پیشنهاد م  ،ر پایاند

برای اطمینان از مقاوم بودن نظام بانال ، تمش نماید راهبردهالای عملیالات     ها بان های خود بر  نظار 

کار مناسب های کسب و  مشخ، و مدل آنهارا با همالاری و پیشنهاد  ها بان اقتصاد مقاومت  هری  از 

های کل  اقتصاد مقاومت  درخواست و تصویب نموده و همالاهنگ    را از آنها برای اجرای درست سیاست

ی کل  اقتصاد مقاومت  هالدایت و  ها سیاستریزی ی  حرکت منسجم بانال  در اجرای  نزم را برای پ 

 .راهبری نماید
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 پيوست 

بندهای 

اقتصاد 

 مقاومتی

 لالمل بينشاخص بانکداری  شاخص بانکداری داخلی مؤلفه

  

توسعه 

 کارآفرین 

امتیالالازا  خالالاص در اعطالالای تسالالهیم ،   

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  ریالالال  بالاله     

 کارآفرینان نمونه

امتیازا  خالاص در اعطالای تسالهیم ، تعهالدا  و     

 خدما  بانال  ارزی به کارآفرینان نمونه

خرد و خدما  بانال  تسهیم  و اعتبارا  

 ریال  به کارآموزان در حوزه کارآفرین 

تسهیم  و اعتبارا  خرد و خدما  بانال  ارزی به 

 کارآموزان در حوزه کارآفرین 

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریالال   

 ی کارآفرین ها آموزشگاهبه 

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  ارزی بالاله   

 ی کارآفرین ها آموزشگاه

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریالال   

 به کارآفرینان

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  ارزی بالاله   

 کارآفرینان

حداکثرسازی 

 مشارکت

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریالال   

ی کوچال  و  هالا  بنگالاه به احداث و توسالعه  

 غیردولت متوس  

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ارزی به احداث 

 غیردولت ی کوچ  و متوس  ها بنگاهو توسعه 

تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  ریالال   

بالالا اولویالالت تعالالاون  هالالای )بالاله تعالالاون  هالالا 

 ی سهام  عام فراگیرها شرکتو ( تولیدی 

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  ارزی بالاله   

و ( بالا اولویالالت تعالاون  هالالای تولیالالدی   )هالالا  تعالاون  

 ی سهام  عام فراگیرها شرکت

افزایش درآمد و 

نقش طبقا  

کم درآمد و 

 متوس 

تسهیم  خرد ارزان قیمت و قرض الحسنه 

 با اولویت اقشار کم درآمد و متوس  جامعه
 

  
تولید دانش 

 بنیان

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالاله 

 ی دانش بنیانها شرکت

تسالالهیم ، تعهالالدا  و ارائالاله خالالدما  ارزی بالاله    

 های دانش بنیان شرکت

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالاله 

 خرید محصون  دانش بنیان

تسالالهیم ، تعهالالدا  و ارائالاله خالالدما  ارزی بالاله    

 خریداران محصون  دانش بنیان

ی دانش بنیالان  ها شرکتگذاری در  سرمایه

 در قالب مشارکت حقوق 

تسهیم ، تعهدا  و ارائه خدما  ارزی به جذب 

 به داخل کشور فناوریدانش فن  و انتقال 
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بندهای 

اقتصاد 

 مقاومتی

 لالمل بينشاخص بانکداری  شاخص بانکداری داخلی مؤلفه

تسالالهیم ، تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالاله 

تجالالالاری سالالالازی اختراعالالالا ، ابالالالداعا  و 

 های نوین فناوریابتالارا  و 

ی هالا  شالرکت حمایت از سالرمایه گالذاری ارزی در   

 دانش بنیان در قالب مشارکت حقوق 

 

 

 

ی پژوهشال  دانالش   ها طرححمایت مال  از 

 بنیان بانال 

تسهیم ، تعهالدا  و تسالهیم ، تعهالدا  و ارائاله     

خالالدما  ارزی خالالدما  ارزی بالاله تجالالاری سالالازی  

 های نوین فناوریاختراعا ، ابداعا  و ابتالارا  و 

باله جالذب     تعهدا  و خدما  بانال م ،یتسه

 به داخل کشور یفناورو انتقال   دانش فن

ی پژوهش  ها طرحاز ( ارزی)مال   تأمینحمایت و 

 دانش بنیان بانال 

 حمایت مال  از استارتاپ ها

ارائالاله تسالالهیم  ارزی بالالا هالالد  افالالزایش تالالوان    

ی دانالش بنیالان داخلال  و    هالا  شرکتپذیری  رقابت

 خارج 

ی هالا  طالرح حمایت مال  از تجاری سالازی  

 دانش بنیان
 از استارتاپ ها( ارزی)حمایت  مال  

صادرا  

محصون  و 

خدما  دانش 

 بنیان

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

به صالادرا  محصالون  و خالدما  دانالش     

 بنیان

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله صالادرا       تسالهیم ، 

 محصون  و خدما  دانش بنیان

به خریالداران خالارج     ( ارزی)اعطای خ  اعتباری 

 (اعتبار فروشندهدر قالب )محصون  دانش بنیان 

  

رشد بهره وری 

و تقویت عوامل 

 تولید

 ( ریال )تسهیم ، تعهدا  و خدما  بانال  

و نوسالازی   فنالاوری  یارتقالا هالای   به طالرح 

 آن  و تجهیزا  ماشین

هالای   باله طالرح  تسهیم ، تعهدا  و خدما  ارزی 

 آن  و تجهیزا  و نوسازی ماشین فناوری یارتقا

ی توانمندساز

 نیروی کار

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

ی نیالالروی کالالار توانمندسالالازی هالالا طالالرحباله  

 واحدهای تولیدی

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

ی نیروی کار واحدهای تولیالدی شالامل   توانمندساز

 آموزش، پژوهش و شرگت در محافل علم 

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 خود اشتغال ی ها طرحبه 

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 خود اشتغال  کوچ  و متوس 

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

به احداث و توسعه آموزشگاه های مهالار   

 ای   هآموزی فن  و حرف

ی مهار  ها آموزشگاهحمایت از سرمایه گذاری در 

در قالب مشارکت حقوق  و  ای حرفهآموزی فن  و 

 ی مشابه معتبر خارج ها آموزشگاهمدن  با 
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ی هالالا آموزشالالگاهگالالذاری ریالالال  در  سالالرمایه

در قالالب   ای حرفاله مهار  آمالوزی فنال  و   

 مشارکت حقوق  و مدن  

ی مهالالار  هالالا آموزشالالگاهسالالرمایه گالالذاری ارزی در 

در قالب مشارکت حقوق  و  ای حرفهآموزی فن  و 

 مدن  

تقویت 

 یپذیر رقابت

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 یارتقالا ی هالا  طالرح به تحقیالق و توسالعه و   

 و نوسازی ماشین آن  و تجهیزا  فناوری

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله تحقیالق و      تسهیم ،

و نوسالالازی  فنالالاوریی ارتقالالا  هالالا طالالرحتوسالالعه و 

 آن  و تجهیزا  ماشین

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

بالاله احالالداث و توسالالعه صالالنایع تبالالدیل  و   

 بندی هبست

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله احالداث و      تسهیم ،

 بندی هتوسعه صنایع تبدیل  و بست

 

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 ی کاهش هزینه بنگاهها طرحبه 

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  ارزی بالاله   تسالالهیم ،

 ی کاهش هزینه بنگاهها طرح

مال  برای هالدایت واردا  کانهالای    تأمینلویت وا

وری بالالا هالالد  تقویالالت  بالاله سالالوی بهالالره ای سالالرمایه

 لالمل بینپذیری در سطح  تبرقا

ارائه تسهیم  ارزی به صالادرگنندگان باله منظالور    

 پذیر رقابتی ها طرحمهندس  مجدد و توسعه 

سازی  فعال

ها و  ظرفیت

های  قابلیت

 مناطق

تعهالالدا  و خالالدما   تسالالهیم ،تسالالهیم  

ی تولیدی مبتنال   ها طرحبه ( ریال )بانال  

 بر مزیت نسب  مناطق کشور

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله     تسهیم ،تسهیم  

ی تولیدی مبتن  بر مزیالت نسالب  منالاطق    ها طرح

 کشور

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

هالای راکالد دارای    به فعال سالازی ظرفیالت  

 توجیه اقتصادی در مناطق کشور 

تعهدا  و خدما  ارزی به فعال سالازی   تسهیم ،

های راکد دارای توجیه اقتصادی در مناطق  ظرفیت

 کشور

 یارتقاحمایت از سرمایه گذاری خارج  در جهت 

سرزمین اصل  و شامل توان رقابت  مناطق مختلف 

 مناطق آزاد

0 
صرفه جوی  

 انرژی

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 جوی  انرژی  ی صرفهها طرحبه 

بالاله ( ارزی)تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال   تسالالهیم ،

 جوی  انرژی  ی صرفهها طرح

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 به نوسازی ناوگان حمل و نقل

بالاله ( ارزی)تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال   تسالالهیم ،

 نوسازی ناوگان حمل و نقل

( ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

هالالای نالالو و  ی تولیالالد انالالرژیهالالا طالالرحبالاله 

 تجدیدپذیر

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 های نو و تجدیدپذیر یتولید انرژ
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زدای   محرومیت

 و افزایش 

 عدالت اجتماع 

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالالا  تسالالهیم ،

ی تولیالالدی هالالا طالالرحامتیالالازا  خالالاص بالاله 

و خدما  بانال  ارزی به تسهیم  و اعتبارا  خرد  مناطق محروم شهری و روستای 

تعهدا  و خدما  بانال  بالا امتیالازا     تسهیم ، گذاری در مناطق محروم هسرمایمتقاضیان 

 ی خالود اشالتغال  و زودبالازده   هالا  طرحخاص  به 

 مناطق محروم شهری و روستای 

تسهیم  و اعتبارا  خرد و خدما  بانال  

 ریال  به متقاضیان در مناطق محروم
 

0 

سهم بری 

عادننه عوامل 

در زنجیره 

 ارزش

باله  ( ریالال  )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

هالالای دارای  تالمیالالل زنجیالالره ارزش در زمینالاله 

 توجیه اقتصاد تولیدی و خدمات  

تعهدا  و خالدما  ارزی باله تالمیالل زنجیالره      تسهیم ،

ارزش در زمینه های دارای توجیاله اقتصالادی تولیالدی و    

 خدمات  

توان افزای  

 سرمایه انسان 

ی مهالالار  هالالا آموزشالالگاهحمایالالت مالالال  از 

در قالالب مشالارکت    ای حرفهآموزی فن  و 

 حقوق  و مدن  

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی تحصالالیل  و  تسالالهیم ،

 کم  آموزش   به دانش آموزان و دانشجویان

حمایت از افراد نالوآور، مبتالالر و خالمم در    

 حوزه های مختلف کسب و کار

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال     تسالالهیم ،

تحصیل  و کم  آموزش  به دانش آموزان 

 و دانشجویان

0 

امنیت  تأمین

 غذای 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تأمینتقویت کم  و کیف  تولید و زنجیره 

 ی کشاورزی و  مواد غذای  اساس  ها نهاده

تعهدا  و خدما  ارزی به تقویت کم   تسهیم ،

ی کشاورزی ها نهاده تأمینو کیف  تولید و زنجیره 

 و  مواد غذای  اساس  

امنیت  تأمین

 درمان

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تأمینتقویت کم  و کیف  تولید و زنجیره 

 دارو و خدما  درمان 

تعهدا  و خدما  ارزی به تقویت کم   تسهیم ،

دارو و خالالدما   تالالأمینو کیفالال  تولیالالد و زنجیالالره 

 درمان 
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،خیره سازی 

 راهبردی

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

احالالداث و توسالالعه ظرفیالالت ،خیالالره سالالازی 

 (سیلو  -انبار  -سردخانه )راهبردی 

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله احالداث و      تسهیم ،

 -سردخانه )توسعه ظرفیت ،خیره سازی راهبردی 

 (سیلو  -انبار

3 

اصمح الگوی 

 مصر 

تعهدا  و خدما  بانال  ریالال     تسهیم ،

در  هالالا نهالالادهبالاله اصالالمح الگالالوی مصالالر   

 کشاورزی و صنعت
تعهدا  و خدما  بانال  ارزی به اصمح  تسهیم ،

 در کشاورزی و صنعت ها نهادهالگوی مصر  

مصر  کانهای 

 داخل 

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالاله  تسالالهیم ،

 مصر  کانهای داخل 

مالالال  خریالالد  تالالأمینهالالای  طراحالال  مالالدل

 مشارکت تولیدکنندگان کانهای داخل  با

افزایش کیفیت 

ی پذیر رقابتو 

 کانی داخل 

تعهالالدا  و خالالدما  بالالانال  بالاله  تسالالهیم ،

  فناوری یارتقای ها طرحتحقیق و توسعه و 

 و نوسازی ماشین آن  و تجهیزا 

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله تحقیالق و      تسهیم ،

و نوسالالازی  فنالالاوری یارتقالالای هالالا طالالرحتوسالالعه و 

 ماشین آن  و تجهیزا 

گالالالذاری در توسالالالعه بانالالالالداری  سالالالرمایه

 الالترونی 

گذاری ارزی در توسعه بانالالداری   حمایت از سرمایه

 الالترونی 

3 
تقویت نظام 

 مال 

مالال    تالأمین ایجاد و توسعه ابزارهای نوین 

 در بازارهای پول و سرمایه

مالالال  در  تالالأمینایجالالاد و توسالالعه ابزارهالالای نالالوین 

 ل المل بینبازارهای پول و سرمایه 

گیری ابزارهالالا و نهادهالالای کالالار بالالهایجالالاد و 

 مال  تأمینجدید 

 تأمینگیری ابزارها و نهادهای جدید کار بهایجاد و 

 لالمل بینمال  در نظام بانالداری 

 تقویت اعتبارسنج  مشتریان و نظار  
گیری کالار  بهاستفاده از استانداردهای حسابرس  با 

 ل المل بینحسابرسان معتبر 

ایجالالاد و توسالالعه بانالال  جالالامع اطمعالالا    

 مشتریان

تقویت اعتبار سنج  مشتریان و نظار  بالر اسالاس   

 ل المل بیناستانداردهای 

تقویت سازوکار جذب منابع قرض الحسالنه  

 و تخصی، آن 

ل  با هالد  مشالارکت   المل بینورود به بازار سرمایه 

 در تقویت نظام مال  ایرانسرمایه گذاران خارج  

تقویت سازوکار نظار  شالرع  بالر اجالرای    

 صحیح عقود اسمم  بانال 

مالدیریت منالابع و مصالار  ارزی بانال  بالر اسالاس       

 ل المل بیناستانداردهای 

شفا  سازی عملیا  بانال  و حساب هالای  

 ترازنامه و سود و زیان
ایجاد سیستم های نظارت  مالوثر شالباله بانال  بالر     

 ل المل بیناساس استانداردهای 
ایجاد سالازوکار نزم بالرای اسالتقرار  نظالام     
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های  جامع مدیریت ریس  و تقویت کنترل

 داخل  

ایجاد سازوکار نزم برای جلوگیری از اضافه 

 برداشت از منابع بانال 

 مدیریت منابع و مصار  ریال 

 ها بان ها و مقررا  ناظر بر  رعایت نسبت

برقراری ثبا  

در اقتصاد مل  

و تقویت بخش 

 اقتصاد حقیق 

تقویت نظار  بانال  بالر مصالر  اعتبالارا      

 بانال 

ایجاد سازوکار نزم برای جذب منابع ارزی ایرانیان 

 خارا از کشور

 تقویت سازوکار عاملیت وجوه اداره شده 
در برابالالر تحالالریم هالالا و واگالالنش هوشالالمند و فعالالال 

 فشارهای احتمال  در آینده

ایجاد سازوکار نزم برای کالاهش مطالبالا    

 غیر جاری
 

به بان  مرکالزی در جهالت کالاهش    کم  

 نرخ سود
 

 5 

حمایت هدفمند 

 از صادرا 

هالالای  اعطالالای تسالالهیم  ریالالال  بالاله بخالالش

 های ترجیح  خصادرات  با نر

صالادرات  بالا   هالای   اعطای تسهیم  ارزی به بخش

 های ترجیح  نرخ

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 صادرا  خدما  فن  و مهندس 

تعهالدا  و خالدما  ارزی باله صالادرا       تسالهیم ، 

 خدما  فن  و مهندس 

مشارکت حمایت از طریق صدور تضمینا   

برای  صادر کننالدگان بالا صالندوم توسالعه     

 صادرا 

بالالرای    هالالا تضالالمینحمایالالت از طریالالق صالالدور   

اعتبالار   تالأمین موسسا  ت کمشارصادرکنندگان با 

 ی دیگرصادرات  در کشورها

مالال    تالأمین حمایت از صادرا  از طریق زنجیالره  

 تولیدا  صادرا  محور

حمایالت از صالالادرا  محصالون  دانالالش بنیالان بالاله    

 کشورهای منطقه

تنوع بخش  به 

پیوندهای 

اقتصادی با 

کشورهای 

 منطقه

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تجار  با کشورهای همسایه و منطقه 

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی بالاله تجالالار در  تسالالهیم ،

 کشورهای همسایه و منطقه 

 گسترش شعب خارج  بان 

حمایت بانال  از سرمایه گذاری مشترک چندجانبه 

 در کشورهای خارج 

گسالالترش شالالعب مشالالترک و کالالارگزاری بالالانال  در 

 خارا
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حمایالالت و مشالالارکت در بانالالالداری سالالندیالای  بالالا  

ای  ل ، منطقاله المل بینی معتبر و یا هم تراز ها بان 

 همسایهشورهای کو 

استقاده از ظرفیت مناطق آزاد در ایجاد پیونالدهای  

 ی دیگراقتصادی مناطق آزاد کشورها

اده فاسالت های برون مرزی با  و فعالیت بان سیس أت

 مناطق آزاد کشور تماماز ظرفیت 

های بان  های برون  ایجاد سازوکار زنجیره فعالیت

 مرزی داخل  و خارج 

ر قراردادهالالای بالانال  بالاله  امهندسال  مجالالدد سالاخت  

 کشورهای منطقه و همسایه

 دو ترجیحال ،  هالای  پیمالان  کالردن  اجرای  در مشارکت

 دنر به وابستگ  کاهش هد  با جانبه چند و جانبه

 پایدارسازی

 صادرا 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی موفق صادرات ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 موفق صادرات 

مالال  ریالال  از سالرمایه گالذاری در      تأمین

زنجیره تولید و صادرا  کانهالا و خالدما    

 حمل

حمایالالت از سالالرمایه گالالذاری در زنجیالالره تولیالالد و  

 خدما  حملصادرا  کانها و 

 

 

در جهالت   NOPایجاد سازوکار نزم برای مدیریت 

 تجاریثبات    کاهش ریس  و ب

   

توسعه صادرات  

 مناطق آزاد

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 توسعه صادرات  مناطق آزاد

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی بالاله توسالالعه   تسالالهیم ،

 صادرات  مناطق آزاد

جذب 

های   فناوری

در پیشرفته 

 مناطق آزاد

(  ریال )تعهدا  و خدما  بانال   تسهیم ،

 پیشرفته در مناطق آزاد فناوریبه جذب 

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی بالاله جالالذب   تسالالهیم ،

 پیشرفته در مناطق آزاد فناوری

ایجاد بستر رقابت سالالم بالین منالاطق آزاد و ویالژه     

اقتصادی در زمینه جذب سرمایه و منالابع مالال  از   

 کشورخارا از 
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جذب منابع 

مال  خارج  در 

 مناطق آزاد

 
کم  بانال  و ارائه خدما  ارزی به جالذب منالابع   

 مال  خارج  به مناطق آزاد

   

افزایش قدر  

مقاومت 

 اقتصادی

تعهدا  و خدما  ریال   تسهیم ،اعطای 

 ی خودکفای  و خوداتالای ها طرحبه 

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی بالاله  تسالالهیم ،اعطالالای 

 خودکفای  و خوداتالای ی ها طرح

کاهش آسیب 

پذیری اقتصاد 

 مل 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی خوداتالای ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 خوداتالای 

تسهیل در امور دریافت و پرداخت ها و مبالادن  و  

معامم  و سایر خدما  از طریق  تنوع بخش  باله  

 های خارج   کارگزاری با بانرواب  

توسعه 

پیوندهای 

راهبردی 

 اقتصادی

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تجار  با کشورهای همسایه

تعهدا  و خدما  ارزی برای تجار  بالا   تسهیم ،

 کشورهای همسایه

 گسترش شعب خارج  بان 

خالالارج  در  –گسالالترش شالالعب مشالالترک ایرانالال   

 کشورهای هد 

ایجاد و گسترش زنجیره خدما  بانال  با مشارکت 

ارائاله خالدما  بالانال     )بان  های ایران  و خارج  

 ( مشترک

 

گسترش 

 همالاری های

اقتصادی  

 ای منطقه

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تجار  با کشورهای منطقه

تعهدا  و خدما  ارزی باله تجالار  بالا     تسهیم ،

 کشورهای منطقه

ای بالاله منظالالور تسالالهیل  هالالای منطقالاله بانالال ایجالالاد 

 گذاری و تجار  در کشورهای عضو هسرمای

تجار  بالا   برایهای چند جانبه  در پیمانت کمشار

 ارزهای محل 

هالای   در بانال  اری الال همسالهم  ایش زافال عضویت و 

 موجود  ای منطقه
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 لالمل بينشاخص بانکداری  شاخص بانکداری داخلی مؤلفه

   

مشارکت بخش 

 خصوص 

در صادرا   

 نفت و گاز

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

ی صالالادرا  نفالالت و گالالاز بخالالش  هالالا طالالرح

 خصوص 

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 صادرا  نفت و گاز بخش خصوص 

طراحالال  مالالدل هالالای مشالالارکت  بخالالش    

خصوص  با بانال  هالای داخلال  در حالوزه     

 صادرا  نفت و گاز

طراح  مدل های مشالارکت  بخالش خصوصال  بالا     

 در حوزه صادرا   نفت و گازی خارج  ها بان 

افزایش صادرا  

های  فرآورده

نفت  و 

 پتروشیم 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی نفت ها فرآوردهی صادرا  ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 ی نفت ها فرآوردهصادرا  

 0 

،خیره سازی 

راهبردی نفت و 

 گاز کشور

  بالرای تعهدا  و خدما  ریالال    تسهیم ،

های ،خیره سازی راهبردی نفت  زیرساخت

 و گاز

 بالالالرایتعهالالالدا  و خالالالدما  ارزی   تسالالالهیم ،

 های ،خیره سازی راهبردی نفت و گاز زیرساخت

افزایش صادرا  

های  فرآورده

نفت  و 

 پتروشیم 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 تولید نفت و گاز در میادین مشترک

تعهدا  و خدما  ارزی به تولید نفت و  تسهیم ،

 گاز در میادین مشترک

 0 

تالمیل زنجیره 

ارزش در 

صنعت نفت و 

 گاز

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

ی تالمیل زنجیره ارزش در صالنعت  ها طرح

 نفت و گاز

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 تالمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز

 تولید توسعه

 با کانهای

  کم مصر 

  انرژی

 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

تولید کانهای مربوط به صالرفه جالوی  در   

 ها انواع انرژی

تعهالالدا  و خالالدما  ارزی بالاله تولیالالد    تسالالهیم ،

 ها جوی  در انواع انرژی فهکانهای مربوط به صر
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 1 

 جوی  صرفه

 های هزینه

 عموم 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی دولت الالترونی ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 دولت الالترونی 

هالای اعتبالاری    های ارزی به ویژه کالار    ارائه کار

(Credit card ) 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی تجار  الالترونی ها طرح

    الالترونیاستفاده حداکثری از ظرفیت بانالداری 

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 تجار  الالترونی 

 گیری بانالداری سبزکار بهراه اندازی و 

ل  معتبر بانالالداری  المل بینهای ه الشبپیوستن به 

 با رعایت ایمن  اطمعا 

تحول 

ساختارهای 

 اداری

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی دولت الالترونی ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 دولت الالترونی 

سازی   چاب

 اداری

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی دولت الالترونی ها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 دولت الالترونی 

 در شباله بانال « مدیریت دانش»راه اندازی نظام 

 مهندس  مجدد ساختار و فرآیند شباله بانال  

 افزایش سرعت اطمع رسان  شباله بانال 

 3 

سازی  شفا 

اقتصاد و سالم 

 سازی آن

 بانالداری و نظار  الالترونی  سرمایه گذاری در
گالالالذاری ارزی در بانالالالالداری و نظالالالار   سالالالرمایه

 الالترونی 

نظار  شالرع  بالر اجالرای    تقویت سازوکار 

 صحیح عقود اسمم  بانال 

تقویت سازوکار نظار  شالرع  بالر اجالرای صالحیح     

عقالود اسالمم  بالانال  بالا مشالارکت بانال  توسالالعه       

 ی اسمم  منطقهها بان اسمم  و 

ایجالالاد سالالازوکار نزم بالالرای اجالالرای نظالالام  

 بانالداری متمرکز

ایجاد سازوکار نزم بالرای اجالرای نظالام بانالالداری     

و نظام بانالداری جامع بر اساس دانش روز  متمرکز

 ل المل بینهای   و با مشارکت بان
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 لالمل بينشاخص بانکداری  شاخص بانکداری داخلی مؤلفه

 تقویت نظار  و کنترل های داخل  بانال 
های داخل  بانال  بر اساس  تقویت نظار  و کنترل

 ل  المل بیناستانداردهای 

و تنقالالالالیح مقالالالالررا  و  اصالالالالمح فراینالالالالدها

های بالانال  پرداخالت تسالهیم  و      دستورالعمل

 اعتبارا 

های  اصمح فرایندهاو تنقیح مقررا  و دستورالعمل

 بانال  پرداخت تسهیم  و اعتبارا  ارزی 

حفظ رتبه برتر بان  در شفافیت اطمعالا    

 ی بورس ها بان در بین 

حفظ رتبه برتر بان  در شفافیت اطمعا  در بالین  

 ل المل بینی ها بان 

   
گفتمان سازی 

 اقتصاد مقاومت 

هالای آموزشال  اقتصالاد     و ارائاله بسالته  تهیه 

 مقاومت  در حوزه بانال  داخل  

های آموزش  اقتصاد مقاومت  در  تهیه و ارائه بسته

 ل المل بینحوزه بانال  

هالا و   ها، سفارتخانه  باناستفاده از ظرفیت 

های کشورهای خارج  در ایالران   نمایندگ 

 در جهت ترویج نظام اقتصاد مقاومت 

هالالا، سالالفارتخانه هالالا و    بانالالاسالالتفاده از ظرفیالالت 

های ایران در خالارا از کشالور در جهالت     نمایندگ 

 ترویج نظام اقتصاد مقاومت 

های نظریه پردازی اقتصاد  اندازی کرس  راه

 مقاومت  در داخل کشور 

راه انالالدازی کرسالال  هالالای نظریالاله پالالردازی اقتصالالاد 

 مقاومت  در سایر کشورها 

هالالا، نشالالریا  و کتالالب  حمایالالت از مقالالاله  

 آموزش  در حیطه اقتصاد مقاومت 

هالا، نشالریا  و کتالب آموزشال  در      حمایت از مقاله

 خارج  دیگر های حیطه اقتصاد مقاومت  به زبان

ی پژوهشالال  هالالا طالالرحمالالال  ریالالال   تالالأمین

 تبیین اقتصاد مقاومت 

ی پژوهش  تبیین اقتصاد ها طرحمال  ارزی  تأمین

 مقاومت 

هالای   ها و سمینارها و همالایش برگزاری نشست 

ل  در داخل و خالارا از کشالور   المل بیندر سطح 

 در راستای گفتمان سازی اقتصاد مقاومت 

برگزاری نشست ها و سمینارها و همایش های در سالطح  

لالال  در داخالالل و خالالارا از کشالالور در راسالالتای   المل بالالین

 سازی اقتصاد مقاومت  گفتمان

 مقابله با تحریم   

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی مقابله با تحریم ها طرح

ی مقابله بالا  ها طرحتعهدا  و خدما  ارزی به  تسهیم ،

 تحریم 

گالالذاری  ایجالالاد سالالازوکار نزم بالالرای بالاله اشالالتراک  

 ابزارهای مقابله با تحریم میان شباله بانال 

 ی دیگالر ایجاد پیوندهای بالانال  و اقتصالادی بالا کشالورها    

آثالار  اهش کال بالا هالد    ( ل المل بینو  ای منطقههمسایه، )

 تحریم ها

 گذاری کایجاد سازوکار نزم برای به اشترا

ابزارهای مقابلاله بالا تحالریم میالان شالباله       

 بانال 

نش هوشالالمند و فعالالال در برابالالر تحالالریم هالالا و کالالوا

 فشارهای اقتصادی احتمال  در آینده

هالای مالدیریت شالده بالا بانال  هالای        ایجاد شالباله 

 ی در مقابله تحریم هاساز مقاومخارج  به منظور 



 

 7931 پایيز، 17، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

02 

بندهای 

اقتصاد 

 مقاومتی
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تنوع بخش  به رواب  کارگزاری و ابزارهالای بالانال    

 به منظور کاهش اثر تحریم ها

مدیریت 

مخاطرا  

 اقتصادی

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ، ی مدیریت مخاطرا  تحریمها طرح

ایجاد بانال  جالامع اطمعالا  تجربیالا  بالانال        مدیریت مخاطرا  تحریم

 تحریم

هالای بالانال     های مدیریت بحران ارائه شیوه

 داخل 

 ایجاد بان  جامع اطمعا  تجربیا  بانال  تحریم

ی پیش بین  و مدیریت بحران ها طرحمال   تأمین

 ل  المل بیندر سطح 

ایجالالاد و هوشمندسالالازی سالالازوکارهای مقابلالاله بالالا  

 ل  المل بینپول  و مال    های بحران

 مدیریت استفاده از سرمایه های مخاطره پالذیر در سالطح  

 ل المل بین 

   

ارائه خدما   

 نوین 

ختصاص  به ا

 نظام توزیع

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی تسهیل نظام توزیعها طرح

ی هالا  طالرح تعهدا  و خدما  ارزی باله   تسهیم ،

 تسهیل نظام توزیع

ارایه خالدما  لیزینالگ ناوگالان حمالل و نقالل و      

 توزیع

ارایالاله خالالدما  لیزینالالگ ناوگالالان حمالالل و نقالالل و توزیالالع 

 الملل  بین

 ارایه خدما  بانالداری الالترونی  سیار
بالا  )ای  ارایه خدما  بانالالداری الالترونیال  منطقاله   

 (ارزی کمشترهای اعتباری  کار استفاده از 

 0 

توسعه 

استاندارد 

محصون  

 داخل 

تعهالالدا  و خالالدما  ریالالال  بالاله  تسالالهیم ،

 ی استانداردسازی محصون  داخل  ها طرح

ی هالا  طالرح تسهیم ، تعهدا  و خدما  ارزی باله  

 سازی محصون  داخل   استاندارد

انجالام هزینالاله در راسالتای استانداردسالالازی   

 خدما  بانال 

ی محصالون  و خالدما    پذیر رقابتافزایش قدر  

بانال  داخل  بالا اسالتفاده از توسالعه اسالتاندارد در     

 الملل  سطح بین
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