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 چرا اقتصاد مقاومتی-1
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 اقتصاد هقاوهتی

 بالمَُ ّایاختالل ٍ ّاضشبِ همابل دس هلی التلاد ػاصیهماٍم

 بِ دػتیابی ٍ پیـشفت ساُ ػش بش (خاسجی ٍ داخلی) بالفعل ٍ

  ،((Resilient آٍستاب سٍیىشدی با اًذاصچـن اّذاف

 بشًٍگشا  ٍ ساّبشدی ًگش،بلٌذهذت
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 :برخی از اختالل های خارجی

 تحَالت تىٌَلَطیه بِ ٍیظُ دس حَصُ التلاد دیجیتال•
 BRICSّای التلادی جذیذ اص جولِ گیشی لذستؿىل•

 تحَالت باصاس اًشطی•
 ّای هالی ٍ التلادیبحشاى•
 بحشاى آب ٍ هَاد غزایی  •
 تحَالت ػیاػی دس هٌغمِ ٍ جْاى•
 الوللیّای بیيتحشین•
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 :بش اػاع پیؾ بیٌی آطاًغ بیي الوللی اًشطی

 بضسگتشیي تَلیذ وٌٌذُ ًفت خام جْااى  اهشیىا   2035تا  2017اص ػال

 .خَاّذ ؿذ

 تبذیل ّا كادس وٌٌذُ خالق ّیذسٍ وشبياهشیىای ؿوالی بِ  2035تا

 .خَاّذ ؿذ

90  آػایا  باِ   2035تاا  كادسات ًفت هٌغماِ خاٍسهیاًاِ   دسكذ اص- 

 .خَاّذ بَد -عوذتاً چیي ٍ ٌّذ
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   ک ب      ت نف  خ م           حسب  ب  

به   2012م ب ر در سال  5/6کاهش واردات نفت خام امریکا از 

   2018م ب ر در سال  3/4
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  .تاض نوی هقاوهتی اقتصاد ه ف  ن ا ها ح ین تا هقاتله

  وًٌَی ّایچالؾ اص یىی الوللیبیي ّایتحشین

 اقتصاد  ازیهقاوم ض و   وِ اػت وـَس التلاد

  سا دیگش چالؾ ّش یا چالؾ ایي همابل دس وـَس

  .اػت ػاختِ ًوایاى
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ها  ن اا هتات    ها و اختال  ازی اقتصاد د  هقاتل ضوکآیا هقاوم

 ای اى ا ت؟ 

ّای باصاس ًفت  ػاصی التلاد وـَسّای پیـشفتِ دس همابل اختالل هماٍم-1

 :اص عشیك 1970بعذ اص ؿَن ًفتی دِّ 
ایجادرخایشاستشاتظیک
افضایصتْشٍُسیاًشطیٍکاّصضذتاًشطی
ّایجایگضیياًشطی
ِخیضگزاسیدسهٌاطقًفتسشهای
استقایفٌاٍسیاستخشاجًفتٍگاصٍاقتصادیًوَدىآًْا
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 (Resilient Dynamism اب آو  پویایی  ) 13  داووس -2

 تایذاقتصادیهذیشیت:بـشی صًذگی بِ هشبَط ّایػختی ٍ هـىالت سّبشی ٍ هذیشیت

هتقاتالًٍتاضذداضتِّاچالصتشاتشدسساالصمپزیشیاًعطافکِضَداعوالایگًَِتِ

.دّذاًجامهطلَبتشداسیتْشُتغییشحالدسّایفشصتاصتتَاًذ

آٍسیتاب :بـش اجتواعی هـىالت همابل دس ػشػختی ٍ اجتواعی آٍسیتاب تمَیت

اجتواعیّایپزیشیآسیةّوِسغنتِجاهعِکِدضَتقَیتًحَیتِاجتواعی

 .دّذاداهِخَدتقایٍحیاتتِتتَاًذ

پَیاسضذ:التلادی پَیایی باصػاصی(Dynamic Growth)آٍسیتابتاّوشاُتایذ

 .تاضذّاچالصهقاتلدس
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ِّایگسلاقتصادایشاىّواًٌذضْشتْشاىسٍی  هتعذدصلضلهِقهشاسداسدکه

:صیستيدسآىهستلضم

ّا ِ  ؿٌاػایی ٍ سكذ هذاٍم ایي ضشب

ّا ػاصی هماٍم ِ  ػاختاسّای دس همابل ضشب

 ّاضشبِآهادگی ٍ آهَصؽ ػاوٌاى بشای هَاجِْ با ایي 
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آیا  عاهل  ازن    و هوث   تا  - 

  اى تا   اوم ف وش نفت خام 

 اهکاى پذی  ا ت؟
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اّذافجضءکِالوللتیياقتصادتاهَثشٍساصًذُتعاهل•

ضَد؟تشقشاسخَاّذهیچگًَِاستکطَساًذاصچطن

استثاطیکاًالهْوتشیي ًفت فشٍؽگزضتِ،سالصذیکطی•

.استتَدُالوللتیياقتصادتاایشاىاقتصادتعاهلٍ

ٍجَُاًتقالًٍفتفشٍشدسهحذٍدیتایجادتاّاتحشین•

عذمٍایشاىاقتصادًوَدىهٌضٍیدًثالتًِفتی،دسآهذّای

.استاًذاصچطناّذافتحقق
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( توا طه  اهص ق وت، هق ا  صااد ا   و یاا  ود ا    )نو اى ض ی  د آه های نفتی 

 .  د  اقتصاد ای اى تود  و خواه  تود ک ا  ضون   پ ی   ای 

هیلیَى9ت1329ِهیلیَىدالسدسسال59دسآهذًفتیاص: ػاصی كٌعت ًفتًْضت هلی
.کاّصیافت1332ٍ1332ّایٍتِصفشدسسال1320دالسدسسال

 ِّدسصهذی160ٍتاافهضایص1352دسآهذًفتیدسسال: 1350جْؾ لیوت ًفت دس د
.دسصذیهَاجِتَدُاست153تاافضایص1353دسسال

1357ٍدسصذیدسآههذدسسهال33کاّص: واّؾ دسآهذّای ًفتی دس دِّ اٍل اًمالب
دسصهذیدسآههذی54ٍکاّص1359ٍ1360ّایدسصذیصادساتدسسال52کاّص
 1365دسسال

 ِّ1376ٍدسصهذیدسآههذدسسهال20کهاّص: 1370واّؾ لیوت ًفت دس اًتْای د
1377دسصذیدسسال36کاّص

 ِّدسكذی دسآهذّای ًفتی 50واّؾ حذٍد : 1390تحشین فشٍؽ ًفت دس اٍایل د 
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  اوم واتستگی ته نفت تا  و ه ته آثا  ناهنا ة زی  ت  اقتصاد ای اى،  

 گزینه ای هطلوب ا ت

 التلاد بِ ؿذت دٍلتی•

 ّای التلادی ٍ اهىاى تذاٍم آًْاّای هذیشیتپَؿؾ ًا واسآهذی•

 گیشی ػاختاسّای غیش سلابتی ٍ ساًتیؿىل•

 ّاتـذیذ ًابشابشی•

 جاهعٍِتْشٍُسیٍاقعیسطحتالشایجاد سفاُ باالتش اص •

 ظشفیت پاییي سؿذ التلادی ٍ واّؾ بْشُ ٍسی•

 بیواسی ّلٌذی•
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(  ا تفاد  ت  نه از ث و  نفت) الض ای صو   پذی فته ت ای  هایی از واتستگی هت ب ته نفت 
 .ن اضته ا تهوفق ت پای ا ی  ا  نوى 

:تطَسًوًَِ

تِتْاًِضشایطجٌگی1320تطکیلٍدسسال1320-1308ّایطیسال:تـىیل حؼاب رخیشُ هولىتی
.تشایّویطِتِفشاهَضیسپشدُضذ

 تِهٌظهَستفکیهکدسآههذّای1327ایيساصهاىدسسال: ًظاستػاصهاى بشًاهِ ٍ ؿَسای عالی ٍ ّیأت
ًتَاًست1332هشداد28عوالًتاهقاٍهتدٍلتپساصکَدتایًفتیاصساختاسهالیدٍلتتطکیلگشدیذ،

.تاًظشهساعذهحوذسضاضاُسسواًهٌحلگشدیذ1352اقذامهَثشیاًجامدّذٍدسسال

هطاتقتشًاهِسَمٍچْاسمهصَبٍاجشاییضذُ،اههاتهاافهضایصسهقاتکهالیا: حؼاب رخیشُ اسصی

 .سسالتٍاقعیخَدساتشآٍسدًوایذتَدجِایٍاسایِتسْیالتتِتخصدٍلتیًتَاًست

 ِِگهزاسیتخهصغیشدٍلتهیهطاتقتشًاهِپٌجنتهشای: هلیكٌذٍق تَػع تهمهیيههالیطهشاّهایسهشهای
ِصَست .اسصیتطکیلگشدیذت
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 نفت" ت ناهه  ا  ای   ت  ا یتی ف صت نفت، ف وش  ح ین

 " و عه ت ای

    بشای اػتثٌایی فشكت الوللیبیي ّایتحشین بَاػغِ ًفت فشٍؽ واّؾ

 باصگـت بذٍى ٍ پایذاس لغع جْت وـَس التلاد هذیشیت دس اػاػی باصًگشی

 دس ًفت ثشٍت اص بْیٌِ اػتفادُ ٍ (عبیعی هٌابع بالی) ًفت بِ هخشب ٍابؼتگی

 .اػت ایشاى التلاد

 :هگشبا باؿذًوی پزیش اهىاى اهش ایي
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(کاّصٍاتستگیتِدسآهذّایًفت)بَدجِ دٍلت ػاصی هماٍم•

(کاّصٍاتستگیتشاصپشداختْاتًِفت)تشاص پشداختْا ػاصی هماٍم•

افضایصسشهایِاًساًیٍسْنآىدس)دسآهذ ٍ سفاُ هشدم ػاصی هماٍم•

(اسصشافضٍدُ

(اقتصادداًصتٌیاى)سؿذ التلادی ػاصی هماٍم•

 :ّوِ آًْا هؼتلضم

 د   و عه  ود   هلی -ته ویژ   واناى  –هطا  ت ح ا ث ی ه دم  
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ّواًغَس وِ جٌگ با تواهی پیاهذّای هٌفی خَد، عاهلی دس جْات  

 تغییشات اػاػی دس تَػعِ ٍ تَاًوٌذی ػیؼتن دفاعی وـَس گشدیذ،

ًیض بایاذ عااهلی دس جْات تغییاشات اػاػای دس       نگ اقتصادی 

گاشدد ٍ ًفات باِ    قطع واتستگی  ته د آه های نفتای  ساػتای 

.عاهلی بشای تؼشیع فشآیٌذ تَػعِ ایشاى تبذیل ؿَد
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 وِ باؿذ ایگًَِ بِ بایذ ًْادی ٍ ػاختاسی اكالحات

  نفت  انت ناپذی ی تازگطت بشای الصم اعویٌاى

 گزؿتِ ّایدِّ عی وِ ای تجشبِ - ایشاى التلاد بِ

 .گشدد تضویي -ؿذُ تىشاس باسّا
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چگونگی ایجاد اقتصادی تا  عاهل -3

 ازن   و هوث  تا اقتصااد   اانی و   

 هاهقاوم د  ت ات  ض ته
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 ّای داخل ػاصی ظشفیتفعال -1

بااص تعشیفای دس   ،44ّهایکلهیاصهلسیاسهتتااتالغ

دساقتصههادصههَستخلااَف ًمااؾ هااشدم ٍ دٍلاات 

پزیشفتٍاقتصادهتکیتشتخصخصَصیٍتاصاسهَسد

ًحاَُ تعاهال   تاکیذقشاسگشفتٍِلیتاکٌَىدسخصَظ

تعییيتکلیفیصهَستعَاهل باصاس با یىذیگش ٍ دٍلت

.ًپزیشفتِاست
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ِ  با تَجِ بِ اؿىال گًَاگَى باصاس    باا ؿاشایظ     ای اص بااصاس  ، چاِ گًَا

 فشٌّگی، اجتواعی ٍ التلادی ها ػاصگاستش اػت؟

آیا بشای هماهات ٍ هتخللاى پَلی ٍ باًىی وـَس پاػخ ایي ػااال      

بش اػااع آى   ّای باصاس پَل ٍ ػشهایِػاختاسّا ٍ ػیاػتهـخق ٍ 

 اًذ؟عشاحی ؿذُ

با تَجِ بِ ًمؾ ٍاالی ًظام باًىی دس تاهیي هٌابع هاالی وـاَس، آیاا        

ػاختاسّا ٍ لَاًیي ًظام باًىی بش اػاع یه ًظام هالی باًاه هحاَس   

 تٌظین ؿذُ اػت؟
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 های  ود   دا ای هزیت کو ل زنج   

ّای هتىی بِ هٌابع ٍ هَاد اٍلیِ داخلی ّوچَى كاٌایع وااًی فلاضی ٍ    بخؾ

 غیشفلضی، پاییي دػتی ًفت ٍ گاص ٍ پتشٍؿیوی

ػاختواى، خاَدسٍ،  )وٌٌذُ ًیاصّای اػاػی جاهعِ ّؼتٌذ ّایی وِ تأهیيبخؾ

 ...(آهَصؽ، بْذاؿت ٍ 

هاًٌاذ  )تَاًٌذ هحلَالت جایگضیي ٍاسداتی سا تأهیي وٌٌاذ  ّایی وِ هیبخؾ

 (وـاٍسصی

بٌیاى با ّذف تأهیي ًیاصّای تىٌَلَطیه تَلیذات داخلّای داًؾفعالیت 

هحلَالت كادساتی 
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 ثثا  اقتصاد  الى ت ای اطو ناى تتطی ته فعاالى اقتصادی

 ٍ هذیشیت سؿذ ًمذیٌگیوٌتشل •

 ... دس لَاًیي ٍ همشسات هالی، پَلی، تجاسی ٍثبات •

 ثبات دس باصاس اسص•
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  و عه اقتصاد دانص تن اى-2

گیشیاصپتاًسیلعظینًیشٍیاًساًیجَاىتحصهیلکهشدُ،ایجهادتَلیهذتِهٌظَستْشُ

:اصتَلیذاتداخلاقذاهاتریلضشٍسیاستفٌاٍساًِهتکیتشًَآٍسیٍپطتیثاًی

 ثشٍت –تَػعِ ٍ تىویل چشخِ داًؾ 

ّای داًؾ بٌیاىتَػعِ ؿشوت 

اجشایی ؿذى ًمـِ جاهع علوی وـَس 

ّای ًظام ًَآٍسی باص  ایجاد صیشػاخت 

تَاًوٌذػاصی ٍ استمای ػشهایِ اًؼاًی 
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 گست ش و   ج ی  آ ایص د   جا   خا  ی  طو -3

  ایجاد پیًَذّای ساّبشدی التلادی 

 ِجْاى ( عشاق)حضَس دس باصاسّای سؿذ یابٌذُ هٌغم ٍ

(BRICS) 

 (هٌغمِ آصاد خلیج فاسع)تَػعِ هٌاعك آصاد وـَس 
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(:قاًَىپَلیٍتاًکیکطَس10هطاتقهادُ)ه ف تانک ه  زی  و و ی ا الهی ای اى 

 حفظ اسصؽ پَل،–

 هَاصًِ پشداختْا، –

 تؼْیل هبادالت باصسگاًی ٍ –

 ووه بِ سؿذ التلادی وـَس –
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  ًْاد هْوتشیي بعٌَاى هشوضی باًه

  ساّبشد آیا وـَس، التلاد وٌٌذُّذایت

 دس هلی التلاد ػاصیهماٍم بشای هـخلی

 داسد؟ بالفعل ٍ بالمَُ ّایبشابشچالؾ
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