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بنیانهای نظری اقتصاد مقاومتی
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چکیده
«اقتصاد مقاومتی» اقتصاد مبتنی بر اعتماد به نفس ملی اقتصادی است .این اعتماد به نفس اقتصادی نه تنها به
نجات ایران از تحریمهای تحمیلی بینالمللی کمک میکند ،بلکه قادر است ظرفیتهای داخلی را به سمت ایجاد
شغل ،باالبردن ارزش افزوده در کشور و در نهایت به توسعه صادرات سوق دهد .اقتصاد مقاومتی موجب توانمندی
اقتصاد برای بهبود سریع اثرات ناشی از شوکهای اقتصادی تخریبکننده خارجی و تسهیل شرایط برای ایستادگی
در برابر آثار این شوکها و مبتن ی بر قابلیت های داخلی است که حاوی سناریوهایی جهت تحقق آن میباشد .این
مفهوم در سایر نقاط جهان با اصطالح مرسوم در ایران رایج نبوده و درعوض نزدیک ترین مفهوم به آن که دارای
سابقه در نقاط دیگر نیز میباشد ،اقتصاد تابآور نامیده می شود که عموماً درمقابل اقتصاد آسیبپذیر بکاربرده شده و
طیفی از حوزه های گوناگون را دربرمیگیرد .اصطالح اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در ایران در سال  1389از سوی
مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانیهای متعددی مورد
تأکید ایشان قرارگرفت .اقتصاد مقاومتی ،ایجاد آمادگی و مقاومت در برابر توطئهها و برنامههای کشورهای دیگر در
شرایطی است که تجارت و تعامالت بینالملل برای آن کشور مقدور نمیباشد .این پژوهش که از نوع توصیفی و
مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است ،به بررسی بنیان های نظری اقتصاد مقاومتی میپردازد .تبیین و توصیف این
مطالعه کیفی نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی تنها روش کاربردی جهت مقابله با تحریمها بوده و انتخاب و
بکارگیری این استراتژی اقتصادی به طرق مختلف مورد استفاده قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،سیاست اقتصادی ،تابآوری اق تصادی ،آسیبپذیری اقتصادی ،اقتصاد حمایتی.

 - 1مقدمه:
دستیابی به اقتصاد توسعه یافته یکی از نیازها و اهداف هر جامعه است؛ به نحوی که بتوان بوسیلة آن رفاه و سعادت را
برای افراد آن جامعه به ارمغان آورد .از سال ها قبل ،اقتصاددانان همواره در تالش بودهاند تا تفاو ت بین کشورهای
مختلف را برحسب رشد و توسعه اقتصادی بیان کنند و دراین رابطه عوامل متعددی را برشمردهاند .برخی از این
عوامل اقتصادی عبارتند از :میزان صرفه جویی و سرمایهگذاری ،فاکتور تولید ،نرخ رشد و سرمایه انسانی و عوامل
غیراقتصادی از جمله ثبات سیاسی حکومت ،ض مانت قراردادها ،فساد در نظام اداری ،مقامات ،امنیت و اختالفات
قومی ،نژادی و فرهنگی که اساساً توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرارمیدهند (اسماعیلنیا و وصفی.)2016 ،

 .1استاد دانشگاه تهران hosseininia@ut.ac.ir -
 . 2دانشجوی دکتری کارآفرینی بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی قزوین (مسئول مکاتبه) talebizade.h.ahmad@yahoo.com -
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اقتصاد مدرن در خالل عمر  200سالهی خود ،تغییرات ،نظریهها و بحث و جدلهای متعددی را تجربه کرده و
پیشرفتهای انسانی موجب پدید آمدن این علم شده است .به دلیل سابقه طوالنی و طیف گستردهای از مسائل
مرتبط ،مفاهیمی مانند «اقتصاد سرمایهدارى»« ،اقتصاد کمونیستی»« ،اقتصاد آزاد»« ،اقتصاد باز»« ،مدیریت
اقتصاد»« ،اقتصادمالی» و «اقتصاداسالمی» در زمینههای مختلف علمی و اجتماعی مطرح است (سیفلو .)1393 ،با
توجه به شرایط موجود ،می توان مفهوم جدیدی نیز به این گروه اضافه کرد که «اقتصاد مقاومتی» نام دارد.
اصطالح «اقتصاد مقاومتی» برای اولین بار درایران ،درسال  1389از سوی مقام معظم رهبری دردیدار با جمعی از
کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانیهای متعددی مورد تأکید ایشان قرار گرفت .اقتصاد
مقاومتی ،ایجاد آمادگی و مقاومت در برابر توطئهها و برنامههای کشورهای دیگر است ،در شرایطی که تجارت و
تعامالت بینالملل برای آن کشور مجاز نمیباشد .همچنین ،اقتصاد مقاومتی بنا به تعریف عبارتست از نوعی
خوداتکایی به اقتصاد داخلی و سیستم های حمایتی موردنیاز به منظور کسب استقالل اقتصادی و دستیابی به رشد و
توسعه اقتصادی ملی  .قدمت بکارگیری رویکرد اقتصاد حمایتی و اتخاذ روش های اقتصادی ملی به منظور دستیابی به
استقالل اقتصادی به سال 1790میالدی و پس از آن بازمیگردد و نمونه بارز این رویکرد در کشورهای آلمان و
آمریکا بکارگرفته شده است .این اصطالح در دوره معاصر ،اولینبار توسط هولینگ  1در سال  1973تحت عنوان
«تابآوری» و کاربرد این اصطالح در مفهوم «تابآوری اقتصادی» نیز در سال  1997توسط تیرانی ( 2دین و
پیرسون  )2015 ،3مطرح شد و پس از آن بصورت گستردهای درحوزه های مختلف مورد استفاده قرارگرفت.
 - 2روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و سایر منابع الکترونیکی موجود به منظور تبیین موضوع
اقتصاد مقاومتی و بررسی بنیانها و نظرا ت صاحبنظران اقتصاد در اتخاذ سیاست مذکور است که در ادامه ،نمونههایی
از کاربرد آن در سایر نقاط جهان نیز ذکر میشود.
 - 3مبانی نظری پژوهش:
 3- 1مفهوم علم اقتصاد با کاربرد در اقتصاد مقاومتی:
به موضوع علم اقتصاد به عنوان یکی از کهن ترین علوم بشری از زوایا و ابعاد مختلف پرداخته شده و هرکدام از
اندیشمندان به فراخور دیدگاه و مشرب فکری خود و اقتضای زمانه به تعریفی از علم اقتصاد رسیده است.
در مطالعات منطقهای ،انعطافپذیری مفهومی چند بعدی و رو به رشد است و به منظور توضیح تفاوتهای اقتصاد
منطقهای ،با شیوههای مختلف ی مورد تعقل قرار گرفته است (مارتین و شانلی2006 ،؛ پندال و همکاران2010 ،؛
کریستوفرسون و همکاران2010 ،؛ هیل و همکاران2011 ،؛ بریستو و هیلی .)2013 ،مفهوم انعطاف پذیری اقتصادی
به طرق مختلف  -محلی ،جوامع ،منطقهای و ملی  -و گاهاً متضاد مورد استفاده قرار گرفته است .این مفهوم بصورتی
گسترده به معنی مقاومت در برابر تغییر (هیل و همکاران2011 ،؛ مارتین 2012؛ بریستو و هیلی ،)2013 ،توانایی
جذب شوک (بریستو و هیلی  ،)2013بهبود (برونیو و همکاران2003 ،؛ مکمانوس و همکاران )2012 ،و انطباق
(مارتین و شانلی2007 ،؛ بریستو و هیلی )2013 ،استفاده شده است.
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اکثر معیارهای رایج انعطافپذیری اقتصادی ،مربوط به عملکرد کلی از طریق نرخ تغییر بازده (بایلی و برکلی2014 ،؛
سلینی و توریسی )2014 ،و اشتغال ،به عنوان پاسخ مستقیم به شوکهای خاص (دیویس2011 ،؛ فینگلتون و
همکاران2012 ،؛ مارتین2012 ،؛ بایل ی و برکلی2014 ،؛ سنسیر و آتیس )2014 ،هستند؛ در حالیکه معیارهای
مبتنی بر بازده ،نشاندهنده این نکته هستند که اقتصاد منطقهای به چه میزان درحال نزدیک شدن به اهداف
موردنظر خود میباشد (دین و پیرسون.)2015 ،
تدقیق در موضوع ،بیانگر آنست که مفاهیم «انعطافپذیری» و «تابآوری» به عنوان مشخصه اصلی اقتصاد مقاومتی
در بیشتر تعاریف علم اقتصاد مستتر است .لیکن این مفاهیم در تعاریف و پژوهش های ارائه شده توسط «بریگاگلیو» ،1
«بریگاگلیو و همکاران» و «بریستو و هیلی»  2فرصت بروز بیشتری یافتهاند.
 - 4پیشینه پژوهش
حسینی و همکاران ( ) 1393در پژوهشی با عنوان « بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی» ،به دنبال جایگاه
فرهنگ و به طور دقیق تر فرهنگ اقتصادی در مفهوم اقتصاد مقاومتی بودهاند و چنین نتیجهگیری نمودهاند که
اقتصاد مقاومتی بیشتر از اینکه موضوعی با پایه و اساس اقتصاد کالسیک باشد ،بحثی فرهنگی است؛ به این دلیل که
در اقتصاد مقاومتی تمام منافع نظام های اقتصاد کالسیک مورد تأکید است ولی راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی با
رویکردی فرهنگی میسر است.
سیفلو ( ) 1393در پژوهشی با عنوان «مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی» ،تالش کرده با بیان تقسیمبندیهای رایج در
علم اقتصاد ،مفهوم اقتصاد مقاومتی را از طریق تعیین جایگاه آن در پارادایم علم اقتصاد و با بهرهگیری از سخنان
مقام معظم رهبری تحلیل کرده و از این طریق چارچوب مدونی برای تفسیر اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.
عباسآباد عربی و همکاران ( ،) 1393در پژوهشی با عنوان «مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی
سازمانها» ،پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی ،به بررسی ضرورت چابکسازی سازمان ها برای دستیابی به
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختهاند و باتوجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی ،ابعاد اقتصاد مقاومتی
چابک به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردیدهاست.
سیفلو ( ) 1393در پژوهشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی» ،تالشکرده با استفاده از
توسعة مفهومی جنگ ودفاع ،مفهوم جنگ ودفاع اقتصادی را تشریح نموده و برمبنای تحقیق کیفی و تحلیل منطقی
این مفاهیم ،چارچوبی تحلیلی و نظری جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی فراهم نموده و اثبات نماید که اقتصاد
مقاومتی در یک پارادایم نظامی ،در واقع راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی است .همچنین ضمن بررسی نقاط ضعف
اقتصاد کشور در زمینه :نظام نرخ ارز ،ساختار صادرات و وابستگی به نفت؛ الگویی عملیاتی ،مبتنی برجنگ اقتصادی
ودفاع غیرعامل اقتصادی جهت عملیاتیشدن اقتصاد مقاومتی طراحی و ارائه شده است.
جمالی و جابری ( ) 1394در پژوهشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسالم ،مفهوم ،اصول و سیاستها» ضمن
بررسی جوانب مختلف موضو ع ،اقتصاد مقاومتی را الگویی اقتصادی برخاسته از آموزه های اسالمی و واقعیات داخلی و
بینالمللی تعبیر کردهاند که مهم ترین ویژگی آن مقاومت است .این الگو متناسب با وضعیت کشور بوده و باتوجه به
مبانی خاص خود در همة شرایط در مقابل هجمه ها ،مقاوم و دارای برنامهای کالن ،هماهنگ و بلندمدت است.
حشمتیموالیی ( ) 1394در پژوهشی با عنوان «ریشههای هنجاری در اقتصاد مقاومتی» ،به بررسی انگیزههای مردمی
به ویژه جامعة مسلمان در سطح عمومی و دانشگاهی در رابطه با الزامات اقتصاد مقاومتی در پرتو هنجارهای دینی
.Briguglio
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پرداخته و چنین نتیجهگیری نموده که تأمین هنجارههای اسالمیِ ناشی از صبر در مفهوم واقعی آن ،زیربنای هرگونه
تحول اثباتی در اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت هنجارههای ناشی از صبر که با عناوین دور اندیشی ،نظارت -
پذیری ،اعتدال معیشتی و فرصت آفرینی توأم باشد شرط الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
سمیعیاصفهانی و حبیبی ( ) 1394در پژوهشی با عنوان «نظریة پساتوسعه والگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری
اسالمی ایران؛ رویکردی مقایسهای»  ،ضمن بررسی موضوع توسعه و نظریات و مکاتب این حوزه ،مفهوم جدید
پساتوسعه را با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری ملت بر دولت ،مورد تحلیل قراردادهاند .ایشان
ضمن بررسی مقایسهای موضوع مذکور با مفاهیم اقتصاد مقاومتی و معضالت اقتصادی کشور با بهرهگیری از رویکرد
فرانظریه(متاتئوری) و روش مقایسهای ،به دنبال احصاء و شناسایی وجوه تشابه و تمایز اصول ،بنیانها و مؤلفههای
راهبرد اقتصاد مقاومتی با نظریه و رویکرد پساتوسعه بوده و براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفتهاند علیرغم وجود
شباهت هایی بین مؤلفههای مذکور ،از منظر شالودههای هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روش شناسی ،ارزششناسی و
غایتشناسی ،تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند.
بریگاگلیو و همکاران  )2009( 1در پژوهشی با عنوان «آسیبپذیری اقتصادی و تابآوری :مفاهیم واندازهگیری»،
مفاهیم آسیبپذیری اقتصادی  2به عنوان قرارگرفتن اقتصاد در معرض شوکهای بیرونی ناشی از سیاستهای باز
اقتصادی و تابآوری اقتصادی  3به عنوان سیاست ناشی از توانایی اقتصاد برای مقاومت در برابر مشکالت و یا بهبود
یافتن از عوارض چنین شوک هایی را مورد بررسی قراردادهاند .در این پژوهش چهار ویژگی کلی برای وضعیتهای
آسیبپذیری یا تابآوری اقتصادی کشورها ذکر شده و ضمن دستهبندی آنها ،شاخص هایی در زمینه پرورش تاب -
آوری بر مبنای « ثبات اقتصاد کالن»« ،بازده اقتصادی بازار»« ،مدیریت سیاسی مناسب» و « توسعه اجتماعی» ذکر
شده است.
فلتون و همکاران ( ) 2010در پژوهشی با عنوان «تابآوری خالق اقتصادی؟ صنایع خالق در حاشیه شهری» ضمن
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بیان عالقة رو به رشد محققان ،نویسندگان و سیاستگذاران به رابطة فرهنگ و اقتصاد اظهار میکنند اقتصادهای
پیشرفته به طور فزایندهای در حال «فرهنگی شدن» هستند و فرهنگ از موضوعی حاشیهای ،به مرکز توجه
سیاست ها و اقدامات تبدیل شدهاست .ایشان در ادامه به رکود اقتصادی اواخر  2008اشاره کرده و دیدگاه ی نسبت
به رابطه اقتصاد ،صنایع خالق و محل جغرافیایی قرارگیری آنها  -در استرالیا  -ارائه میدهند.
بامرا و همکاران  ) 2011( 5در پژوهشی با عنوان «تابآوری :مفاهیم ،بررسی ادبیات و دستورالعملهای آتی» ،ابعاد
موضوع و کاربردهای آن در محیط رقابتی امروز از منظر اجتماعی ،تکنولوژیکی و زیست محیطی را مورد بررسی قرار
دادند .ایشان چارچوبهای ادبیات موضوع تابآوری و زمینههای مرتبط را در سه دسته کلی طبقهبندی کردهاند که
عبارتند از« :آمادگی و بسیج»؛ «پاسخ و تطابق»؛ «بازیابی و یا تنظیم».
ویلیامز و ورلی  )2014( 6در پژوهشی با «عنوان تابآوری اقتصادی وکارآفرینی :درسهایی از منطقه شفیلد» ،به
بررسی رابطة تابآوری اقتصادی و کارآفرینی در مناطق شهری پرداختند .براساس پژوهش ایشان ،تابآوری مفهوم
نوظهوری است که به بررسی عملکرد اقتصادی و پاسخ به شوکهای خارجی نظیر بحران مالی و رکود میپردازد.
دراین پژوهش ادبیات مقاالت علمی مرتبط بررسی و با سیاستگذاران شهر شفیلد در انگلستان مصاحبه شد .پژوهش
موصوف ،چگونگی کارآفرینی برای حفظ اقتصاد پویا را مورد بررسی قرارداده و نشان میدهد که این موضوع ،بعنوان
1

.Briguglio et al
.Economic Vulnerability
3
.Economic Resilience
4
.Felton et al
5
.Bhamra et al
6
.Williams & Vorley
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جنبه کلیدی در ایجاد تابآوری بیشتر و عامل پیشرو در مباحثات سیاست اقتصادی جهت دستیابی به تابآوری
اقتصادی است .نتایج حاصل از پژوهش مشخص میکند «کارآفرینی» بعنوان خصیصه درونی جهت ارتقاء و ایجاد
تنوع و افزایش ظرفیت اقتصاد منطقهای و دستیابی به تابآوری اقتصادی تأثیر دارد.
واسیل و زمان  ) 2014( 1در پژوهشی با عنوان « چارچوب مفهومی تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی در سطوح ملی و
منطقهای» بر چارچوب مفهومی تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی درسطح ملی و با درنظرگرفتن عوامل خارجی و
داخلی ایجاد شوک ،شامل ویژگی های چند بعدی کشورها متمرکز شدند .در این پژوهش توجه ویژهای به نسبت
تابآوری و آسیبپذیری کشور و اهمیت وقوع شاخصهای رقابتی اقتصادی و اجتماعی در حوزة مقایسهای بینالمللی
کشور رومانی اعمال شدهاست .هدف عمدة انجام این پژوهش ،یافتن ارتباط بین گروههای مختلف از کشورهایی است
که میزان تابآوری اقتصادی آنها باالتر ،مساوی یا کمتر از میزان آسیبپذیری اقتصادی در آنهاست.
کورویزانوس و همکاران  ) 2015( 2در پژوهشی با عنوان «تابآوری اقتصادی منطقه بحرانی :بررسی اقتصاد استرالیا»،
مدل مفهومی تابآوری اقتصادی بر اساس رویکرد تکاملی را بوجود آورده و سپس در مطالعه  558منطقه دولت
محلی در استرالیا اعمال کردند .آنها اعالم کردند که با توجه به اینکه شوکهای منطقهای را نمیتوان پیشبینی
کرد ،بایستی ابتدا خصوصیت یا طبیعت تابآوری از نظر قو ت و ضعف مسیر تحقق تابآوری مورد شناسایی قرارگیرد
و سپس استراتژیهای انعطافپذیری جامعی را بکار گرفت.
جون و همکاران  )2016( 3در پژوهش ی با عنوان «میراث فریدریش لیست  :4بازتولید سیستم متمایل به توسعه و تاریخ
صنعتیسازی کره» ضمن بررسی سیاست های اقتصادی فردریش لیست در آلمان و مقایسه آن با شرایط کنونی
اقتصاد جهان و روند توسعه کشورها ،اظهار داشتند که نظریه حمایت از صنایع لیست ،با توجه به شرایط فعلی و
پیچیدگی های موجود در تکنولوژی قرن  ، 21به تنهایی برای پیشرفت و رشد اقتصادی کافی نبوده و نیاز به بررسی -
های جامع تری دارد .ایشان همچنین ضمن بررسی روند برنامه های توسعه در کره ،اذعان نمودند که الگوی توسعه
اقتصادی کره ،مبتنی بر نظریة اقتصادی حمایت از صنایع نوپای لیست میباشد.
 - 5توسعهی مفهومی و چارچوب تحلیلی پژوهش
 5- 1نظریه اقتصاد مقاومتی
«اقتصاد مقاومتی» بنا به تعریف عبارتست از نوعی خود اتکایی به اقتصاد داخلی و سیستم های حمایتی مورد نیاز به
منظور کسب استقالل اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ملی .علیرغم اینکه این سیستم درخالل
سالیان متمادی و در گذشتهای نه چندان دور ،توسط برخی از کشورهای جهان بکار گرفته شده و موجب استقالل
اقتصادی و پیشرفت آنها شدهاست ،اما تعریف دقیق و جامعی درباره آن موجود نیست .میالنی اظهار میدارد :در
ادبیات اقتصادی جهان ،اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید است اگر چه کمتر بر آن تأکید شده است .با این وجود،
اصطالحات و نظریههایی را میتوان ذکر نمود که نزدیکی و شباهت با آن دارند .نظریة «فنریت اقتصادی»  5بریگاگلیو
بریگاگلیو 6از جملة آنهاست« .بریگاگلیو» بیان میدارد که اصطالح «فنریت اقتصادی» به دو مفهوم به کار میرود:
توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوکهای اقتصادی تخریبکننده خارجی؛
)1
1

.Gheorghe Zaman & Valentina Vasile
.Corvisanos et al
3
.Bogang Jun, Alexander Gerybadze, Tai-Yoo Kim
4
.Friedrich List
5
.Economic Resilience
2

(ازاین اصطالح به معنی انعطافپذیری اقتصادی نیز تعبیر شدهاست)

.Briguglio

5

6

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
)2

توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوکها (بریگاگلیو ،2011 ،به نقل از میالنی.)1394 ،

«میالنی» در این خصوص اظهار میدارد :در هیچیک از مکتوبات و نظریههای متداول اقتصادی غرب ،الگو و پیشینه
نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمیتوان یافت که برای مشکالت اقتصادی همچون تحریم بانک
مرکزی ،تحریم صنعت نفت و ...در آن نسخه شفابخشی ارائه شده باشد؛ شاید تحقیقات محرمانهای دراین زمینه
انجام شده باشد ،اما در ترافیک نظریههای اقتصادی ،قحطی نظریه اقتصاد مقاومتی به چشم میخورد (میالنی،
« .)1394آلاسحاق» از تعریف اقتصاد مقاومتی در فرمایشات مقام معظم رهبری ،به دوجنبه «سَلبی» و «ایجابی»
بعنوان نکات بسیار مهم فرمایشات ایشان یاد میکند .او در این باره میافزاید...« :مبتنی بر سخنان رهبری ،درحال
حاضر دشمن عاملی برای تهدید جمهوری اسالمی ایران انتخاب کرده است و لذا امروز موضوع اقتصاد مقاومتی به
عنوان موضوعی بین رشتهای بین رشته مطالعات اقتصادی و مطالعات دفاعی نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.
در بخش ایجابی اقتصاد مقاومتی باید به این نکته توجه داشت که اهدافی که برای اقتصاد کشور در نظرگرفته شده
باید دانشمحور و همراه با فناوریهای نوین باشد .در بحث ایجابی ،باید بازدارندگی از رشد و پیشرفت کشور مورد
مطالعه قرارگیرد .از طرف دیگر ،توانمندکردن بخش خصوصی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و لذا در اجرای
اصل  44باید دقت و وسواس بیشتری وجود داشته باشد» (آلاسحاق .)1391 ،پیتر کونیگ  2016 ،1عقیده دارد:
«....اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که عمدتاً مبتنی بر اعتماد به نفس و یک ایدة عالی است» .این ایده ،همانگونه که
بعداً مالحظه خواهیم کرد تنها راه مقابله و ایستادگی در برابرسیاستهای اقتصادی قدرت های خارجی است .لذا با
توجه به ماهیت دفاعی و پیشگیرانه اقتصاد مقاومتی ،این مفهوم را براساس تعریف سیفلو ( )1393میتوان «دفاع
غیرعامل اقتصادی» نیز نامید.
 5- 2اقتصاد مقاومتی یا تابآوری اقتصادی؟
همانگونه که در مبحث قبل بیان گردید ،موضوع اقتصاد مقاومتی در نظریه های متداول غربی بصورت شفاف و مبتنی
بر مفهومی که در کشور ما به آن اطالق میگردد وجود ندارد؛ اما ضمن بررسی موارد مشابه می توان دریافت که
مفاهیمی شبیه با آن توسط صاحبنظران اقتصادی ذکر شده است .نزدیکترین مفهوم« ،تابآوری اقتصادی»  2یا
«انعطافپذیری اقتصادی» است که در مقابل مفهوم «آسیبپذیری اقتصادی»  3بکار رفتهاست.
این اصطالح اولینبار توسط هولینگ  4در سال  1973در اثری ماندگار با عنوان «تابآوری و ثبات سیستمهای زیست
محیطی»  5مطرح شد .این کار ،پایه و اساسی برای ایجاد بسیاری از مطالعات در مقهوم تابآوری زیست محیطی و
اشکال مختلف دیگری از انعطافپذیری شده است (بامرا و همکاران.)2011 ،
منشأ لغت تابآوری اقتصادی در اصطالح التین «  »Resiliereبه معنی «جهش دوباره» است و اشاره به توانمندی
در انجام فعالیتهای اقتصادی با توجه به عوامل زیر دارد:
o

ب هبودی سریع پس از بروز شوک؛

o
o

مقاومت در برابر اثرات شوک؛
انطباق مثبت بوسیله پیشبینی شوک یا عکسالعمل نسبت به آن (واسیل و زمان2014 ،؛ مارتین و شانلی،

.)2014
1

.Peter Koenig
.Economic Resilience
3
.Economic Vulnerability
4
.Holling
5
.Resilience and Stability of Ecological Systems
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هولینگ ( )1973با تشریح دیدگاه چگونگی تغییر رفتار در سیستمهای زیست محیطی ،روشهای مختلفی برای
مدیریت منابع ارائه کرد که شامل دیدگاههای «تابآوری» و «ثبات» است .این نظریه ،بعدها گسترش یافت و منجر
به ارائه دیدگاههای «تابآوری زیست محیطی» و «مهندسی تابآوری» شد (گاندرسون 2000 1؛ والکر و همکاران ،2
2002؛ به نقل از بامرا و همکاران .)2011 ، 3
«ویلیامز و ورلی» اعتقاد دارند که درعلوم اجتماعی ،مفهوم تابآوری نسبتاً به تازگی پدیدآمده است (دیویس2011 ،؛
مارتین .)2012 ،بااینحال ،مفهوم مذکور به عاملی محبوب برای آشکارکردن تغییرات اقتصادی منطقهای و محلی
تبدیل شده و چارچوب ی بسیار مرتبط برای تجزیه و تحلیل علل واثرات رشد ناهماهنگ در اقتصاد محلی و منطقهای
است (فاستر2007 ،؛ سیمی و مارتین2009 ،؛ مارتین .)2012 ،بحثهای توسعة منطقهای و محلی فراتر از تمرکز
نسبتاً اندکی است که تاکنون نسبت به آن اعمالشده و مبحث تابآوری بصورتی یکسان و روزافزون موجب جلب
توجه دانشگاهیان و سیاستگذاران شدهاست (بریستو2010 ،؛ دیویس .)2011 ،تمرکز در مبحث تابآوری  ،بویژه در
حوزه بریتانیا زیاد بوده و به دلیل چالشهای ایجاد شده براثر بحران مالی و رکود اقتصادی ،اقدامات ریاضتی دولت
ایجاد شدهاست (ویلیامز و ورلی .)2014 ،4
بریگاگلیو و همکاران ( )2009مفاهیم آسیبپذیری اقتصادی به عنوان قرارگرفتن اقتصاد در معرض شوکهای بیرونی
ناشی از سیاستهای باز اقتصادی و تابآوری اقتصادی به عنوان سیاست ناشی از توانایی اقتصاد برای مقاومت در
برابر مشکالت و یا بهبودیافتن از عوارض چنین شوک هایی را مورد بررسی قراردادهاند .براساس این رویکرد
(بریگاگلیو )2004 ،می توان چهار سناریو برای کشورهای مختلف و با توجه به درجة آسیبپذیری و تابآوری آنها
درنظرگرفت .این سناریوها به ترتیب عبارتنداز« :بهترین وضعیت»« ،بدترین وضعیت»« ،اتالفکردن» و «منشأ
درونی».
بهترین وضعیت دربارة کشورهایی صدق میکند که ذاتاً آسیبپذیر نبوده و درهمان زمان ،سیاست تابآوری
اقتصادی اتخاذ نمودهاند .بدترین وضعیت ،اشاره به کشورهایی دارد که ترکیب عوارض ذاتی آسیبپذیری باالیی را با
اتخاذ سیاستهای ضد تابآوری اقتصادی اجرا میکنند .دسته سوم کشورهایی هستند که درجة آسیبپذیری
اقتصادی ذاتی آنها باال و منشأ درونی دارد ،اما از طریق اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب قادر هستند در مقابل
آسیب پذیری مقاومت کنند یا با تابآوری ،با آن مقابله نمایند .گروه آخر نیز کشورهایی هستند که درجة آسیب -
پذیری اقتصادی ذاتی آنها نسبتاً کم است اما با اتخاذ سیاست هایی که موجب حذف تابآوری اقتصادی میشود،
موجب مواجهشدن با عوارض ناشی از شوکهای اقتصادی میشوند (بریگاگلیو و همکاران.)2009 ،
از طرفی ،ضمن بررسی ادبیات این موضوع درمییابیم که مفهوم تابآوری اقتصادی با نظریه حمایت از صنایع نوپا که
توسط فردریش لیست ارائه شده ،نزدیکی و قرابت دارد .وی در کتاب خود به این موضوع اشاره کرده و اظهار میدارد
که قدرت تولید یک کشور از ثروت آن کشور به تنهایی ،بسیار مهم تر است .همچنین به نظر میرسد کاربری نظریه
توسعه اقتصادی لیست ،با توجه به اینکه بر سیاست اقتصادی کشورش تمرکز و تأکید داشته ،دستکم گرفته شده
است (جون و همکاران .) 2016 ،نظریه توسعه اقتصادی لیست مبتنی بر موارد زیر است :بکارگیری قدرت تولید؛
استفاده از رویکرد سیستم پویا؛ تأکید بر پیشرفت تکنولوژیکی و آموزشی؛ قرابت با بازار؛ تأکید بر سرمایهگذاری
مجدد بر داراییها؛ روشنگری کردن در مورد نقش حیاتی سیاست ( جون و همکاران .)2016 ،ارتباط بین (تابآوری و
آسیب پذیری) اقتصادی و شوک های خارجی در نمودار  1-نشان داده شدهاست.
1

.Gunderson
.Walker et al
3
.Bhamra et al
4
.Williams & Vorley
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نمودار  1-ارتباط بین(تابآوری /آسیبپذیری) اقتصادی و شوکهای خارجی
[منبع :بریگاگلو2004 ،؛ به نقل از بریگاگلو و همکاران]2009 ،

تابآوری ،متشکل از ظرفیتهای تطبیقی سیستم است و می تواند به عنوان فرایندی جهت ایجاد ارتباط بین منابع و
بازده درنظر گرفته شود (نوریس و همکاران .) 2008 ،به این ترتیب ،ظرفیت تطبیقی یک سیستم می تواند به عنوان
مکانیزمی برای تابآوری درنظر گرفته شود .تابآوری ماهیتی دوگانه دارد که شامل آسیبپذیری یک سیستم
وظرفیت های تطبیقی آن است (دالزیل  1و مکمانوس  .)2004 ،2همچنین (فیکسل  )2003 ،3چهار ویژگی عمدة
سیستم را شناسایی کرده است که موجب کمک به تابآوری میشوند .این خصوصیات عبارتند از:
تنوع :وجود اَ شکال و رفتارهای چندگانه؛
o
o

بهرهوری :عملکرد با مصرف منابع نسبتاً ناچیز؛

o
o

سازگاری :انعطافپذیری نسبت به تغییر ،در پاسخ به فشارهای جدید؛
انسجام :وجود وحدت روابط و ارتباط بین متغیرها و عناصر سیستم (بریگاگلیو و همکاران.)2009 ،

 5- 3چارچ وب مفهومی تابآوری اقتصادی
واسیل و زمان ( )2014در مورد چارچوب مفهومی تابآوری وآسیبپذیری اقتصادی در سطح ملی و با درنظر گرفتن
عوامل خارجی و داخلی ایجاد شوک ،از منظر ویژگیهای چند بعدی کشورهای مختلف پژوهش کرده و با توجه ویژه -
ای که به نسبتهای تابآوری و آسیبپذیری کشورها معطوف کردند اهمیت وقوع شاخصهای رقابتی اقتصادی و
اجتماعی آن ها را مشخص نمودند .به گفته کارشناسان (براگلیو 2004 ،4؛ کوردینا 2004 5؛ کروواردز 2004 ،6؛
فروجیا  )2004 ،7شاخص«کل» میتواند از میانگین متوسط شاخصهای زیر تعیین شود که عبارتند از :میزان بازبودن
اقتصاد (رتبه تجارت بینالمللی درتولید ناخالص داخلی)،تمرکز برصادرات (عدم وجود تنوع) و وجود وابستگی
استراتژیک به واردات (واسیل و زمان.)2014 ،
1

.Dalziell
.M cM anus
3
.Fiksel
4
.Bruglio
5
.Cordina
6
.Crowards
7
.Ferrugia
2

8

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
براساس شاخصهایی که در پژوهش بریگاگلیو و همکاران ( )2009تعریف شده ،کشورهای مختلف برحسب شاخص
تابآوری اقتصادی و عوامل ایجاد آن که شامل ثبات اقتصاد کالن ،بازده اقتصادی بازار ،مدیریت سیاسی مناسب و
توسعه اجتماعی میباشند مورد ارزیابی و رتبهبندی قرارگرفتهاند .در جدول  1-رتبه کشورمان در این زمینه نشان
داده شدهاست .الزم به ذکر است که در ارزیابی انجام شده براساس شاخص های سناریوهای چهارگانه که توسط این
محققین ذکر شده ،کشورمان در زمره گروه «بدترین وضعیت» قرار گرفته که نتیجه ارزیابی مذکور در جدول 2-
نشان داده شدهاست .رتبه ایران از نظر شاخص آسیبپذیری اقتصادی نیز در جدول  3-نشان داده شده است .1
جدول  1-شاخص انعطافپذیری اقتصادی ایران [)]Briguglio et al(2009
ثبات اقتصاد کالن

بازده اقتصادی بازار

مدیریت سیاسی مناسب

توسعه اجتماعی

شاخص تابآوری

رتبه در جهان

0.595

0.000

0.555

0.630

0.445

63

جدول  2-وضعیت ایران از نظر شاخص های اقتصادی[منبع]Briguglio et al(2009) :
ش اخص تابآوری اقتصادی

شاخص آسیبپذیری اقتصادی

0.309

0.508

جدول  3-رتبه آسیبپذیری ایران[) ،Briguglio & Galea (2003به نقل از )]Briguglio et al(2009
شاخص آسیبپذیری

رتبه در جهان

0.389

28

همچنین ،مارتین و شرلی ( )2014تابآوری اقتصادی را به مثابه فرایندی معرفی کردهاند که بوسیله آن میتوان به
رشد اقتصادی دست یافت .این فرایند بعنوان الگویی جهت تقویت و مقاوم سازی اقتصاد ،در نمودار  2-ارائه شده است.

 . 1به منظور مالحظه نحوه بررسی و تعیین ارقام ذکر شده در جداول (ر.ک):
Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and M easurements
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نمودار  2-فرایند مقاوم سازی اقتصاد [منبع :مارتین و شرلی]2014 ،

 5- 4الگوهای تحقق اقتصاد مقاومتی
با توجه به مشکال ت موجود در اقتصاد کشور ،می توان الگوهایی فراخور وضع موجود اتخاذ نمود .اقتصاد مقاومتی
الگوهای مختلفی دارد که حسب مورد می توان از آن ها برای توسعه اقتصادی و پیشبرد اقتصادی کشور استفاده کرد.
دهقانپور و همکاران ( )1394چهار الگوی اقتصاد مقاومتی را بشرح زیر برشمردهاند  .عالوه براین ،فشاری و پورغفار
( ) 1393الگوی پنجمی بنام «اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه» به این موارد افزودهاند؛ این الگوها عبارتند از:
اقتصاد موازی ،اقتصاد ترمیمی ،اقتصاد دفاعی ،اقتصاد الگو (دهقانپور و همکاران )1394،و اقتصاد کارآفرینی و تحقیق
و توسعه (فشاری و غفارپور.)1393،
در تعریف «اقتصاد موازی» باید گفت ،آنچه تاکنون در کشور به ثمر نشسته است و نتایج مثبتی به بار آورده است،
روند آن متوقف یا کند نشود (دهقانپور و همکاران .)1394 ،همچنین ،پیغامی اعتقاد دارد ...« :انقالب اسالمی به
اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدهی نهادهای رسمی
اقتصادی برنمی آید .پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم»
نیاز داریم (پیغامی »)1391 ،1
«اقتصاد ترمیمی» به دنبال مستحکمسازی و آسیبشناسی زیرساختهای اقتصادی یک کشور است تا با شناخت
خألها ،مقاومسازی انجام دهد و در واقع نواقص را ترمیم کند (دهقانپور و همکاران .)1394 ،حکیمیپور در تبیین این
مطلب اظهار میدارد :ترمیم و مقاومسازی ساختارهای کشور برحسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان،
امری دور از ذهن نیست .کشورهای توسعه یافته نیز در دورههایی از تاریخ اقتصادی خود مجبور به مقاومسازی
ساختارهای اقتصادیشان شدند .به عنوان مثال ،غرب پس از دو شوک نفتی  1979و  ،1983اقدام به جایگزینی
سوختهای فسیلی با سایر سوختهای نوین کرد؛ به طوری که امروز پیشبینی میشود حتی با قیمتهای باالی صد
دالر نیز دچار شوک نفتی نمیشوند (حکیمیپور.)1395 ،
1 .http://farsi.khamenei.ir
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«اقتصاد دفاعی» که بارزترین مشخصه اقتصاد مقاومتی است ،بررسی میکند که عرصة بینالمللی از چه راهکارهایی و
با چه هدفی برای براندازی سیستم اقتصادی یک کشور استفاده میکنند (دهقانپور و همکاران .)1394 ،میالنی در
تأیید این مطلب اظهار داشته ...:یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن
را چگونه و با چه ابزارهایی صورت میدهند .بنابراین وقتی به اقتصادمقاومتی دست یافتهایم که ابزارها و شیوههای
هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و براساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم
(میالنی.)1394 ،
«اقتصاد الگو» ،بر خالف سه روش قبلی که پدافندی و کوتاهمدت بودند ،روشی کالن و نسبتاً بلندمدت و ایجابی دارد
که به نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک تمدن اسالمی و ایرانی نگاه میکند که اساساً میبایست در وهله
اول ،به عنوان الگوی کشورهای اسالمی و در وهله دوم به عنوان الگوی کشورهای در حال توسعه مدنظر قرار بگیرد
(دهقانپور و همکاران.»)1394 ،
به اعتقاد فشاری و پورغفار...« :پنجمین الگو از اقتصاد مقاومتی ،مسئله کارآفرینی و فرایند تحقیق و توسعه است .در
این بخش که نقطه عطف تمام این موارد پنجگانه محسوب میشود ،اصل بحث مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه و
همچنین کارآفرینی داخلی است (فشاری و پورغفار.»)1393،
معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 24 ،عامل ،جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی برشمرده است که برخی از آنها عبارتند از :بهرهبرداری از ظرفیتهای داخلی ،تولید داخلی اقالم راهبردی و
اساسی ،ثبات در سیاستهای اقتصادی و خودداری از ناایمن کردن فضا برای تولید داخل ،کاهش وابستگی به نفت و
تنوعبخشی به فعالیتهای درآمدزا ،شناسایی بازار ،بازارسازی و رونق صادرات ،تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت،
مدیریت جهادی ،فساد ستیزی ،اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف ،اولویتبندی ،انضباط مالی و ...
(مرکزپژوهشهای مجلس .)1395 ،1
 - 6تجربههای اقتصاد مقاومتی ،یا سیاستهای اقتصادحمایتی در سایر کشورها
 6- 1آلمان
کشور آلمان در اوایل قرن نوزدهم به علت تقسیم به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی ،همچنین به لحاظ
دارابودن سیستم گمرکی ناهماهنگ نسبت به انگلیس و فرانسه ،عقب بود .درآن زمان ،آلمان دولت واحدی نداشت و
ازچند کشور مستقل با حقوق های گمرکی متفاوت تشکیل یافته بود .انگلستان ،پس از خاتمه محاصره اقتصادی مرکز
اروپا ،کشورهای مرکز اروپا را مملو از فرآورده های صنعتی خود ساخته بود وبدین طریق صنایع نوزاد آلمان را در
مخاطرة عظیم قرارداده بود (قدیریاصلی ،1387 ،صص.)232- 233 .
در این شرایط« ،لیست» برای اتحاد آلمان تالش کرد .وی در عریضهای خطاب به دولتهای آلمان نوشته بود« :در
زمانی که ملت های دیگر ،علوم و هنرها را پرورش میدهند و بدان وسیله موجبات رونق صنعت و بازرگانی خود را
فراهم میآورند ،تاجر صنعتگر آلمانی باید قسمت بزرگی از وقت خود را صرف شناختن تعرفه های مختلف گمرکی و
عوارض گوناگون راهداری بکند» .کیفیت دیگری که باعث تشدید این معایب میگردید« :فقدان مطلق گمرک در
برابر ملت های همچوار بود .دولت های آلمان سرحدهای خود را متقابالً بر روی یکدیگر می بستند ،ولی کشور آلمان،
م حروم از وجود یک قدرت مرکزی مؤثر ،بر روی امتعه و اجناس خارجی باز بود (کفشگرجلودار.)1393 ،
1

.ر.ک :تحلیل مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی؛ دستاوردهایی برای سیاستگذاری توسعه کشاورزی و روستایی ،معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور

تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس ،کدموضوعی ، 250:شماره مسلسل ، 15154 :آذرماه .1395

11

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
بحث اصلی نظریه لیست ،مبتنی بر رویکرد سیستم پویا می باشد و ماهیت آن توسعه سیستم است نه حداکثرسازی
بازده ومنافع کوتاه مدت .درواقع نظریه او در مورد توسعه سیستم سیاسی اقتصادی «ملی» است که برخالف نظریه
سیستم جهانی «آدام اسمیت» میباشد (جون و همکاران« .)2016 ،لیست» توضیح میدهد قدرت تولید  -که مفهوم
اصلی نظریهاش میباشد  -نیرویی پویا است .لذا این سوال را مطرح میکند که آیا قدرت مهم تر از ثروت است و چرا؟
وی در پاسخ میگوید :چون قدرت ملی ،نیرویی پویاست که منابع تولیدی جدید بوسیله آن دستیافتنی میشوند و
نیز به این دلیل که قدرت تولید به مثابه درختی است که ثروت از آن میروید ،زمانی که ثمره درخت به بار می -
نشیند ارزش بیشتری نسبت به میوههای آن دارد (لیست ،1885 ،ص ،140 .به نقل از جون و همکاران.)2016 ،
 6- 2ایاالت متحده آمریکا
برخالف سیاست حمایتی «فردریک لیست» که یک سیاست حمایتی موقت و محدود بود ،دکترین اقتصادی آمریکا
مبتنی بر یک سیاست حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی بود « .سیستم آزادی مبادله» ،از دیدگاه «کاره» ( 1دانشمند
اقتصاد آمریکا) ،یک وسیله تفوق اقتصادی انگلیس است بر آمریکا؛ زیرا اعمال سیاست آزادی مبادله به انگلیس اجازه
میدهد که مواد اولیه و غالت را به قیمت نازل از کشورهائی که در آن ها صنعت توسعه نیافته است بخرد و بعداً
کاالهای تمام شده و صنعتی خود را به قیمت گزاف بفروشد .به عقیده «کاره» سیستم تجارت آزاد ،آمریکا را در وضع
مستعمره قرار می دهد و فقط اتخاذ یک سیاست حمایتی قادر است به آمریکا استقالل واقعی اعطا کند .به عالوه،
فقط یک اقتصاد جامع است که می تواند به همه استعدادهای جامعه امکان جوالن بدهد و جامعه را قادر سازد که از
تمام منابع ملی و از تمام عامل های اقتصادی به نحو شایسته استفاده نماید (قدیریاصلی ،1387 ،صص- 236 .
.)235
برنامه اقتصادی همیلتون مجموعه اقداماتی است که توسط وی که اولین وزیر خزانهداری آمریکا بود در سه گزارش
قابل توجه جهت اجرا بوسیله کنگره در دولت اول جورج واشنگتن ارائه شد .این گزارشها شامل برنامه منسجم ملی
مکتب سوداگری کمک دولت به توسعه اقتصادی و شامل سه گزارش بودند که درخالل سالهای  1790- 1791ارائه
شدند.
 6- 3ژاپن
ب عد از جنگ ،مهمترین کار سیاست صنعتی ژاپن عبارت بود از «بازسازی» و نیل به خودکفائی اقتصادی .برای این
کار چهار سیاست زیر برنامهریزی شد:
دادن اولویت به سیستم یا نظام تولید؛
)1
)2

توسعه صنایع پایه؛

)3
)4

عرضه مواد اولیه در قیمتهای پائین ونسبتاً باثبات؛
تشویق صادرات به منظور ایجاد درآمد ارزی الزم و تداوم تولید

البته این سیاستها طوری برنامهریزی شد که دولت خود کنترل مواد اولیه را بعهده داشت .بطوریکه بتواند به
استمرار عرضه آن کمک کند .برای پایدار نگهداشتن روند تولید ،بخش های تولیدی تقسیم بندی گشت وصنایع مهم و
پایه مشخص گردید و مزایای زیر به صنایع مهم و پایه داده شد :به این صنایع سوبسید تعلق گرفت؛ اعتبارات با بهره
بسیار پائین در اختیار آنها گذاشته شد؛ در اختصاص و سهمیه بندی واردات به آنان اولویت داده شد... .برای
1 .Carey
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پشتیبانی این سیاست ،واردات تکنولوژی پیشرفته از خارج ،ایجاد کارخانجات مدل و تشویق بخش خصوصی برای
کپیکاری مدنظر قرار گرفت؛ به موازات سیاست صنعتی فوق ،سیاست حمایت از مشاغل کوچک و متوسط نیز مورد
توجه قرار گرفت (عادلی ،1367 ،صص.)11- 12 .
بطور کلی ،برنامه های اقتصادی ژاپن دارای سه ویژگی است :نخست ،آن ها مسیر دلخواه توسعه اقتصادی و اجتماعی
را معین کردند؛ ثانیاً سیاستی را که دولت با اتخاذ آن ها به آن نتایج میرسد روشن ساختند؛ و ثالثاً مردم و بخش
خصوصی را در رفتار و خط مشی ،رهبری و هدایت کردند ( 1عادلی ،1367 ،ص.)150 .
 6- 4ببرهای آسیا
در اواسط دهه  1980با ورود و ظهور مجموعهای از کشورهای « تازه صنعتی شده» که به عنوان «ببرها» شناخته
2

می شوند ،رقابت جهانی شدت یافت .کشورهای کرهجنوبی ،تایوان ،سنگاپور و هنگ کنگ راه را برای توسعه اقتصادی
خود باز کردند .این کشورها از یک استراتژی رشد تهاجمی پیروی میکردند .نیروی کار ارزان ،استراتژیهای آموزشی
خوب ،سیاست های دولتی در حمایت از توسعه سریع و سیاستهای سرمایهگذاری باز و آزاد به آنها در این راه
کمک میکرد .این ببرها ،بسیاری از شرکتهای چند ملیتی و مقادیر زیادی از سرمایه های خارجی را جذب خود
کردند .صنعت داخلی رشد چشمگیری یافت و تولید ناخالص داخلی همهی آن ها از تولید ناخالص داخلی دیگر
کشورهای دنیا خیلی بیشتر شد .نرخ رشد آن ها ،هرسال یک رقمی باال یا دو رقمی بود .ارزش سهام در بازارهای مالی
کشورهای آسیای جنوب شرقی به باالترین میزان خود رسید .محصوالت تولید شده توسط ببرهای آسیا به بازارهای
جهانی نفوذ کرد و راه یافت و بسیار رقابتی و مورد پسند بود .این کشورها با بهرهگیری از محصوالتی که عموماً
مبتن ی بر تکنولوژی های بالغ ،ساده یا متوسط استوار بودند با دیگر کشورها رقابت میکردند .آن ها درصنعت پوشاک،
محصوالت و لوازم خانگی ،قطعات نیمههادی ،سختافزار کامپیوترهای شخصی ،و بخش های خاصی از صنعت خودرو
برجسته و متمایز شدند .در مرحله دوم از مراحل توسعه این کشورها ،شرکتهای بزرگ در کره جنوبی ،تایوان و
هنگ کنگ بر روی تحقیق و توسعه و طراحی و ساخت محصوالت با تکنولوژی پیشرفته تر همچون مخابرات و قطعات
هوافضا شروع به کار کردند (اعرابی و ایزدی ،1394 ،صص.)268- 295 .
 6- 5استرالیا
نمونة دیگری از انعطافپذیری اقتصادی مر بوط به وضعیت استرالیا در دهة  90میالدی است .در اواسط سال 1997
پس از وقوع بحران مالی آسیا ،نگرانی گستردهای در استرالیا وجود داشت .زیرا وجود گرایش تجاری قدرتمندی با
آسیا این مفهوم را میرساند که اقتصاد ملی از این وضعیت ،تأثیر منفی میپذیرد .برخالف انتظار ،در حالی که صادرات
به آسیا واقع اً کاهش یافت ،با توجه به قدرت اقتصادی استرالیا ،برای جبران آن ،صادرات به سایر کشورها افزایش
یافت .سیدنی ،بزرگترین و جهانشمول ترین شهر استرالیا پس از بازسازی سال  ،1970بیشترین بهره را از اقتصاد
استرالیا بردهاست .به ویژه از طریق رشد در اقتصاد خدماتی که به شدت مرتبط با آسیا است .آن ارتباطات ،همراه با
سایر عوامل رقابتی از جمله تنوع فرهنگی سیدنی که دارای ابعاد آسیایی قوی است ،اساس انعطافپذیری اقتصادی
این شهر هستند .زیرا با بهبود شرایط آسیا  -اقیانوسیه ،آن عوامل پایهای برای بهبود رشد آینده خواهند بود .کلیترین
عوامل ایجاد انعطافپذیری اقتصادی استرالیا بشرح زیر هستند:

. 1ر.ک :بازسازی و رشد بعد از جنگ در ژاپن ،ترجمه و تألیف سیدمحمد حیسن عادلی
2 .Newly Industrialized Country - NICs
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)1

ساختار سیاستهای اقتصادی دولت از دهه  1970به نحوی ایجاد شدهاند که نسبت به شوکهای اقتصادی

خارجی از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند.
استرالیا(اکنون) نسبتاً کمتر وابسته به صادرات به کشورهای آسیایی است که از بحران آنها بدترین لطمه را
)2
دیدهاست.
اثرات رکود ژاپنی عاملی برای عملکرد مناسب اقتصاد استرالیا قبل از شروع بحران مالی در اواسط دهه
)3
 1997بود.
)4

علیرغم کاهش  %11صادرات به کشورهای آسیایی ،صادرات به کشورهای دیگری غیر از آسیا ،با توجه به

مشکالت یافتن جایگزین صادرات به آسیا ،از ابتدای دهه  %18 ،1998رشد را نشان میدهد.
به دلیل نرخ پایین تورم ،نرخ بهره کم و اعتماد باالی مصرفکنندگان ،تقاضای داخلی در حد باالیی باقی
)5
ماند.
)6

سرمایهگذاری درکسب و کار ،به دلیل نرخ بهره کم واطمینان ناشی از استمرار مسئولیتپذیری اقتصادی

دولت های مرکزی و فدرال ثابت باقیمانده است.
تنوع بازار صادرات؛ استرالیا رتبه نسبتاً باالیی از نظر تنوع و گوناگونی صادرات دارا میباشد (اداره دولتی
)7
توسعه منطقهای ،1996 ،به نقل از مورفی و وو .)2000 ،1

 - 7بحث و نتیجهگیری
هم انگونه که در سطور پیشین بیان شد ،بکارگیری روشها و سیاست های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان تابع
شرایط متفاوت و ویژگی های هرکشور است .به زعم کارشناسان اقتصادی ،استفاده از سیاستها و برنامههای اقتصادی
به منظور رسیدن به توسعه پایدار وگسترش رفاه اجتماعی درکشور ،نیازمند مطالعه همه جانبه و همکاری تمامی
ارکان دستاندرکار این موضوع می باشد .درضمن ،براساس تجربه گذشته کشور در خالل بیش از  65سال از اجرای
برنامهریزی ،پرهیز از جامع نگری در برنامه و داشتن درک صحیحی از عوامل و ویژگی های توسعه بسیار حائز اهمیت
است.
از بررسی ادبیات موضوع اقتصاد مقاومتی ،دریافتیم که این سیاست اقتصادی به مفهومی که درکشور ما رایج است در
جهان سابقهای ندارد ،بلکه بیشتر به معنی تابآوری اقتصادی در برابر شوک های خارجی و شرایط بحرانی ناشی از
عوامل خارجی مطرح شده و محققان بسیاری در این زمینه به پژوهش پرداختهاند .این ویژگی اقتصادی در موارد
بسیاری با مفهوم آسیب پذیری اقتصادی مقایسه شده و در این زمینه مدلها والگوهای متعددی نیز ارائه شده است.
در شرایط کنونی ،باتوجه به سیاست های خصمانه کشورهای ابرقدرت اقتصادی و در رأس آن ها ایاالت متحده آمریکا،
برا ساس رهنمود رهبر معظم انقالب ،اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین گزینههای پیشرو میباشد و
بهره گیری از تجربیات سایر کشورها با رویکرد داخلی و توجه به ظرفیتهای موجود ،عمالً تأثیرگذار خواهد بود.
پیش شرط اثربخشی موضوع اقتصاد مقاومتی ،بستگی کامل به اجرا ی صحیح و اصولی آن دارد؛ موضوعی که اجرای
آن پس از گذشت  6سال از اعالم رهبر معظم انقالب ،هنوز در پیچ و خم مقررات و قوانین دست و پاگیر و
بوروکراسی اداری است و تا اجرای کامل فاصله دارد.

1 .M urphy, P. A., Wu, C. T
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