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 مقدمه :

  Economic)پزیشی التصادی اص دیذگاٍ التصاد هذسى آسیة     

Vulnerability)  اضاسٍ تَ استؿذاد راتی یک التصاد دس هیضاى

پزیشی  آسیةُای تشًّضا داسد. تَ ؾثاست دیگش  هْاخَِ تا ضْک

کٌذ کَ التصاد تا چَ هیضاى دس هؿشض دسیافت  تیاى هی

ُای کْچک ّ   ُای تیشًّی ّ خاسج اص کٌتشل است. کطْس تکاًَ

ای تَ ؾلت دسخَ تاالی آصادی التصادی،کطْسُای ٍ   ّیژٍ خضیش تَ

تک هحصْلی تا توشکض تیص اص حذ التصاد تش سّی صادسات یک 

غیش دهْکشاتیک ًسثت تَ هحصْل ّ کطْسُای تا حکْهت ُای 

پزیشی التصادی ُستٌذ.  ُا تیطتش دس هؿشض آسیة سایش التصاد

ُای خاسخی تش التصاد ایي   ضْد تا ضْک ُویي هْضْؼ تاؾث هی

ُا اثشگزاسی تاالیی داضتَ تاضٌذ ّ ایي حمیمت تَ یک   کطْس

ُا تذل ضْد، صیشا سیسک سا دس   چالص تضسگ تشای ایي کطْس

 . تشد ُا تاال هی  ایي التصادُای سضذ   فشآیٌذ

 انعطاف پذیزی :

داسای تؿاسیف   (Economic Resilience)پزیشی التصادی اًؿطاف    

سسذ کَ  ًػش هی هتفاّتی است. تا ّخْد تؿاسیف هتؿذد، تَ

پزیشی تیي پژُّطگشاى ّ  ُای هطتشک اًؿطاف ساخؽ تَ ّیژگی

 ًػشاى ایي ؾشصَ اتفاق آسا ّخْد داسد.  صاحة

گًَْ تؿشیف ضذٍ است:  پزیشی التصادی ایي اًؿطاف    

تیٌی، آهادگی، پاسخ ّ  تْاًایی یک التصاد تشای پیص»

(  Mayunga 2002)«   تاصیاتی ضشایط دس هماتل ُش ًْؼ اختالل

 ( ّ2002 Foster ) 200۲ )ُوچٌیيPeacock(   ًَْآى سا ایٌگ

فاخؿَ تْاًایی یک خاهؿَ دس خزب اثشات یک  »کٌذ:  تؿشیف هی

ّ تاصگطت تَ ضشایط لثل ّ آهْختي اص آى تدشتَ ّ اصالذ 

ای کَ تا تِذیذات آیٌذٍ  گًَْ سفتاس ّ ساختاس خْد تَ

  .» ساصگاسی پیذا کٌذ

ُای راتی ّ  پزیشی التصادی ؾثاست است اص پاسخ اًؿطاف     

ضْد افشاد ّ خْاهؽ اص تشخی  پزیش تَ خطشات کَ تاؾث هی ّفك

تْاًایی یا . ,Rose) 200۲) اختٌاب کٌٌذُای تالمٍْ  خساست



غشفیت یک سیستن تشای خزب یا هحافػت دس تشاتش خطش ّ 

پزیشی ایستا تْدٍ دس حالی کَ تْاًایی سیستن  خساست اًؿطاف

ضْد. ُش  پزیشی پْیا هحسْب هی دس تاصیاتی التصادی اًؿطاف

پزیشی ّ  التصادی دس هْاخَِ تا هخاطشات، تا پذیذٍ آسیة

سّ است ّ هیضاى ّ ضذت آًِا  ُا سّتَ هماتل آسیة هماّهت دس

تْاًذ دسخَ استحکام آى التصاد سا تاصگْ کٌذ.  هی

پزیشی التصادی هفِْهی است کَ تَ لحاظ ادتیات هفِْهی  آسیة

طْس کلی هماّهت  ّ تدشتی، کاهال غٌی ّ ضٌاختَ ضذٍ است. تَ

ی پزیش ُا تَ تْاًایی ایستادگی، هطاتمت کطْسُا ًسثت تَ ضْک

 . ّ احیا تؿذ اص ضْک داللت داسد

 : آوری تابتعزیف 

تَ  Resilio تیيالآّسی، كلوَ  بتا (Resilience)  سیطَ كلوَ     

دی ًیض الهی 12َ دس لشى هؿٌی حالت استداؾی داضتي است ك

( 200۲) تشیگْگلیْ ّ ُوکاساى . تفشگ هْسد استفاد لشاس هی

آّسی  بضاخص تا ص داًطگاٍ هالتا ًخستیي افشادی تْدًذ کَا

 .التصادی سا اسائَ دادًذ

تْاًایی یک سیستن خِت خزب آضفتگی ّ  » تاب آّسی     

ساصهاًذُی هدذد دس حالی کَ هتحول تغییش ضذٍ، تؿشیف هی 

ضْد تَ طْسی کَ سیستن ٌُْص ّغیفَ، ساختاس، هطخصات ّ 

صهاًي یک سیستن تاب آّس  «. تاصخْسُای یکساًی سا حفع کٌذ

تتْاًذ هخاطشات هْلت یا دائن سا خزب کشدٍ ّ خْد است کَ 

سا تا ضشایط تَ سشؾت دس حال تغییش اًطثاق دُذ، تذّى 

آّسی  تاب تٌاتشایي، .ایٌکَ کاسکشد خْد سا اص دست تذُذ

گزاساى ّ تاصیگشاى التصادی  التصادی تَ الذاهات سیاست

ساصد دس تشاتش اثشات  ضْد کَ یک کطْس سا لادس هی اطالق هی

  .ُا هماّهت کشدٍ، تاصیاتی گشدد هٌفی ضْک

گیشی اص ًػشیات التصادی  تشخی اص هحمماى تا تِشٍ    

ضذٍ دس غشب تالش داضتٌذ تا هذلی ًػشی تشای ایذٍ  هطشذ



ساصی  تشای هذل آوریتاب التصاد هماّهتی تیایٌذ ّ اص ًػشیَ

ّخَ اضتشاک التصاد  تگیشًذ .التصاد هماّهتی تِشٍ 

تْاًوٌذساصی التصاد هلی دس هماتل »تَ هفِْم هماّهتی 

تغییشات، هخاطشات ّ تِذیذُای داخلی ّ خاسخی تش سش ساٍ 

اًذاص کطْس ّ استفادٍ اص  پیطشفت ّ دستیاتی تَ اُذاف چطن

تا هتْى ؾلوی سایح دس حْصٍ التصاد، « ُای آًِا فشصت

آّس است کَ  آّسی است. صهاًی یک سیستن اختواؾی تاب تاب

هخاطشات هْلت یا دائن سا خزب کشدٍ ّ خْد سا تا تتْاًذ 

سشؾت دس حال تغییش اًطثاق دُذ، تذّى ایٌکَ  ضشایط تَ

 . کاسکشد خْد سا اص دست تذُذ

ُای  ساصد اص ضْک الذاهاتی کَ یک کطْس سا لادس هی      

آّسی التصادی  هثثت تِتشیي استفادٍ سا تثشد، هٌدش تَ تاب

گزاسی  آّسی التصادی لذست سیاست دیگش، تاب  ؾثاست  ضْد. تَ هی

ّ اخشای آى دس یک التصاد تشای هماّهت ّ تاصگطت اص اثشات 

صای ًاهساؾذ ّ  ُای تشّى هٌفی یا تؿذیل اثشات هٌفی ضْک

 . ُای هثثت است تشداسی ّ استفادٍ اص ضْک تِشٍ

آّسی  بساصهاًی ًیض تحث تا فتاسدس هثاحث هذیشیتی ّ س       

یشد؛ تَ طْسی كَ گ هی سشاایٌذ هْسد تْخَ لفشیک  تَ ؾٌْاى

ؾٌْاى هذیشیت  آّسی سا یک ساُثشد هذیشیت سیسک ّ صیش بتا

آّسی تَ  بدٌُذ. دس ایي ُتؿذ، تا هی استحشاى ّ تذاّم لش

َ ك  یت هشدم ّ سیستوِافضْد:"غش ْست صیش تؿشیف هیص

كاسكشدی سا تا  طد ساصهاًی سا تسِیل كٌٌذ تا سّاتشکؾول

 .ُا حفع ًوایٌذ ّخْد آضفتگی

آّسی  بدس سالِای اخیش تؿاسیف تَ ًسثت دلیمتشی اص تا    

 بتا( 200۲) دس التصاد ًیض اسائَ ضذ است. اص ًػش آدام سص

ْست ایستا ّ پْیا تؿشیف صتْاًذ تَ دّ  آّسی دس التصاد هی

تْاًایی یک سیستن دس حفع  آّسی التصادی ایستا بتاضْد. 

» . تتَ ٌُگام تشّص ضْن اس (هاًٌذ تذاّم تْلیذ)اش  ّغیفَ

، سشؾتی است كَ یک سیستن اص یک  آّسی التصادی پْیا بتا

http://monitoreconomy.ir/1396/10/14/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86/
http://monitoreconomy.ir/1396/10/14/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86/


دست  كٌذ تا حالت هطلْتص سا تَ ضْن ضذیذ تِثْد پیذا هی

 « آّسد

: ٍ اًذ تٌذی ًوْد تَ دّ گًَْ دستَسا آّسی التصادی  تاب  

 . آّسی اکتساتی تابّ  آّسی راتی تاب

ُای ساختاسی ّ  ضْد لاتلیت آّسی راتی تؿثیش هی آًچَ تَ تاب 

پزیشی ساختاسی  ًْؾی، هطاتَ آسیة طثیؿی التصادُاست کَ تَ

آّسی  است ّ چٌذاى لاتل هذیشیت ًیست. تشخالف آى، تاب

ُا ّ اتضاسُای  گزاسی اکتساتی تا تْسؿَ ّ دلت دس سیاست

 .افضایص ّ تْسؿَ است گزاسی لاتل سیاست

راتی یک  طؾثاست است اص ضشای پزیشی التصادی آسیة      

 بتاُای تشًّضا، ّ  کشض ضْؿکطْس تَ ضشط لشاس گشفتي دس ه

 طذاهات صْست گشفتَ تْسؾثاست است اص ال آّسی التصادی

ستگزاساى، دّلت ّ تخص توام آحاد التصادی اص خولَ سیا

فع سضذ شای لادس ساختي یک کطْس دس حخصْصی التصاد ت

ش آثاس هٌفی ى ّ هماّهت دس تشاتالثثات التصاد ک التصادی ّ

 .ُای التصادی، سیاسی ّ اختواؾی کضْ


