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فریبرز قادرپناه  ،اله مراد سیف
دریافت مقاله06/90/82 :

2

پذیرش مقاله06/28/90:

چكيده
"تابآوری اقتصادی" یا مقاومسازی اقتصاد ملی بهعنوان مفهومی که در دهههای اخیر در ادبیات رایج
اقتصادی جای خود را گشوده است ،بهعنوان یکی از ابعاد اصلی "اقتصاد مقجاومتی" (کجه عج م مشجک ت
) نیز قرار گرفته است .بهمنظجور مقجاومسجازی
اقتصادی کشور است) موردتوجه حضرت امام خامنهای(
اقتصاد ملی م.ا.ا در برابر تکانهها ضرورت دارد با بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی آسیبپذیریهجا کجاه
یافته و اقتصاد به سمت اهداف عالیه که همان پیشرفت و عدالت است حرکتجی پرتجتاب پیجدا کنجد .یجافت
مؤلفههای مفهوم تابآوری میتواند برنامه ریزان اقتصجادی کشجور را در ایج راسجتا متجاعدت نمایجد .امجا
ازآنجاکه در جامعه اقتصادی جهان تجربیات خوبی در زمینه مقجاومسجازی اقتصجاد وججود دارد یجافت ایج
دارد کجه بجا
مؤلفهها تنها نمیتواند با ابتنا بر ادبیات نظری اعتبار الزم را داتته باتد .بنابرای نگارنده تج
بررسی تجارب اقتصادی تعدادی از کشورها در برابر تکانههای اقتصادی (اعم از تکانجههجای تااصجمی  ،و
طبیعی) و همچنی در زمینه پیشرفتهای اقتصادی  ،مؤلفههای نظری تابآوری را بر اساس ایج تجربیجات
پاالی نماید و به ای سؤال اصلی پاسخ دهد که" :مهمتری مؤلفجههجای تجابآوری اقتصجادی بجر اسجاس
تجارب دیگر کشورها کدامند" .ای پژوه از نوع توسعهای کاربردی بوده و ازنظر روتی کجام ا کیفجی و
به تیوه توصیفی – تحلیلی انجام گردیده است .جامعه آماری تعداد محدودی از خبرگان اقتصادی است که
به رو هدفمند مورد مراجعه قرار گرفته و گردآوری دادهها با انجام مصاحبه تا حد اتباع نظجری صجورت
گرفته است .از تحلیل کیفی مبانی نظری ت مؤلفه اصلی برای تابآوری اقتصادی به دست آمد که پس از
بررسی تجارب اقتصادی دیگر کشورها با رو خبرگی  ،مؤلفههای اصلی تجابآوری اقتصجادی در حجوزه
تحریمها (ثبات اقتصاد ک ن)  ،بحرانها (افزای تولید ملی) ،و پیشجرفتهجای اقتصجادی (چابج سجازی
دولت) تعیی تدند .بر همی اساس نیز پیشنهادهایی تنظیم و ارائه گردید.
واژگان کليدی :تابآوری اقتصادی  ،اقتصاد مقاومتی  ،تججارب اقتصجادی  ،پیشجرفتهجای اقتصجادی ،
تحریمهای اقتصادی  ،بحرانهای اقتصادی

مقدمه
 - 1دان
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"اقتصاد مقاومتی" که از سوی حضرت امام

 سال هفدهم ،تماره  ،57بهار 1331خامنهای (

)در سالهای اخیر در فضای عمومی کشور

مطرح گردیده است  ،اگرچه در ابتدای امر از سوی برخی صاحبنظران بهعنوان "اقتصاد ریاضتی" تعبیر
میتد  ،با تبیی ابعاد گوناگون و اب غ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط معظم له  ،امروزه از مرحله
گفتمان سازی عبور کرده و صاحبنظران و خبرگان اقتصادی با باور کامل به ای بیان نورانی که" :عالج
مشکالت کشور ،اقتصاد مقاومتى است ، "9در جتتجوی یافت راهکارهای پیادهسازی و کاربردی نمودن
آن برای برونرفت کشور از فشارهای ناتی از تحریمهای اقتصادی اعمالتده از طرف استکبار جهانی
میباتند.
گفتمان اقتصاد مقاومتی که برگرفته از آموزههای دینی است ،ع وه بر اینکه بر مقاومت و پایداری بر
اهداف تأکید دارد":فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (پس
همانگونه که فرمان یافتهای ،استقامت ک ؛ و همچنی کتانی که با تو بهسوی خدا آمدهاند (باید استقامت
کنند)! و طغیان نکنید ،که خداوند آنچه را انجام میدهید میبیند! ، )2وجود تهدیدات اقتصادی را علیه
جامعه متلمی امری دائمی محتوب دانتته" :اقتصاد مقاومتی  ...يعنی وضع اقتصادی کشور و نظام
اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که هميشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود،
کمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا کند ، "3.و از سوی دیگر انزوای از اقتصادی جهانی را مجاز نمیداند:
" ما با اقتصاد جهانی مرتبطيم ،بنای بر همين ارتباط هم داريم ،ما قصد جدا شدن و مُنعزِل 4شدن از
اقتصاد جهانی را بههيچوجه نداريم و در شرايط کنونی دنيا نمیتوان هم داشت ، "5به همی دلیل متأثر
از محیط بی الملل است" :بنابراين متأثر میشويم ازآنچه در دنيا در اقتصادهای جهانی اتفاق میافتد."6.
از طرفی با توجه به ناتوانی نظام اقتصادی حاکم بر محیط بی الملل در پی بینی  ،مدیریت و کاه

آثار

و تبعات بحرانهای 5ناتی از تکانههای اقتصادی" ، 1مقاومسازی اقتصاد" یا "تابآوری اقتصادی" بهعنوان
ی

رویکرد اصلی و جهتگیری اساسی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی بتیاری از

 - 1بیانات در دیدار نمایندگان مجلس توراى اس مى ()33/3/2
 -2سوره مبارکه هود  ،آیه 112
 - 3بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیأت دولت ()31/6/2
 - 2برکنارتدن
 -5بیانات در جلته تبیی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ()32/12/22
 -6همان
7- Crisis
8- Economic Shocks
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کشورها وارد تده و همانگونه که مقام معظم رهبری

(
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)با دقت به آن اتاره نمودهاند  ،به دغدغه

بتیاری از کشورها تبدیل گردیده است:
"بسياری از کشورها ،امروز با توجّه به اين تکانههای اجتماعی و زيرورو شدنهای اقتصادیای که
در اين بيست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است ،متناسب با شرايط خودشان به فکر يك چنين کاری
(مقاومسازی اقتصاد) افتادهاند .پس مطلب اوّل اينکه اين حرکتی که ما داريم انجام میدهيم ،دغدغهی
ديگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نيست"9.
برخی از کشورها مانند کشورهای ترق آسیا پس از تجربه بحرانهای مالی سال  ، 1335مفهوم
تابآوری را موردتوجه قرار داده و ت

نمودند با سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی  ،به ی

اقتصاد مقاوم و دارای ویژگی تابآوری در برابر تکانهها و بحرانهای ناتی از آن دست یابند .موفقیت ای
کشورها(مانند ویتنام ،مالزی ،کامبوم و )...در ایجاد ای ویژگی در اقتصاد ملی خود بهگونهای است که
امروزه سهم آنها در تجارت جهانی بهسرعت رو به افزای
هندوستان با اتکا به ی

است .برخی دیگر مانند چی  ،برزیل و

اقتصاد درونزا و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی با پی دستی ناتی از دوراندیشی

سیاستگذاران اقتصادی و ت

برای نیل به رتد اقتصادی ،بهگونهای اقتصادتان را مقاوم نمودند که

باوجود تمامی بحرانهای دهههای اخیر  ،کمتری آسیب را پذیرفته و در مقایته با اقتصاد کشورهای غربی
که رتدهای منفی را نیز گاهاا تجربه کردهاند  ،روند روبه رتد خود را حفظ نمودهاند .ازای رو "تابآوری
اقتصادی "2امروزه دیگر ی

مفهوم انتزاعی در مباحث اقتصادی محتوب نشده و نق

خود را در

سیاستهای عملی و برنامهریزیهای اقتصادی بهعنوان صدرنشی دغدغههای سیاستمداران تثبیت نموده
است.
جمهوری اس می ایران نیز که در اثر اعمال بی

از سه دهه تحریمهای اقتصادی از سوی غرب به

سرکردگی آمریکا در بتیاری از زمینههای آسیبپذیر اقتصاد ملی با چال هایی روبرو گردید ،با تشدید
تحریمها در سالهای اخیر و بدل نمودن اقتصاد به عرصه کارزاری جدید علیه نظام اس می "اقتصاد
مقاومتی" را بهعنوان راهحل مشک ت
مقاومسازی آن در برابر تکانهها با کاه

در حوزه اقتصاد برگزیده و یکی از اهداف اصلی حوزه اقتصاد را
آسیبپذیریها بهویژه رهایی از اقتصاد متکی به نفت قرار داده

است.
اما برای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و مقاوم نمودن آن در برابر انواع تکانهها  ،ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی
در ی

سامانه اقتصادی در نظام جهانی باید به حیات خود ادامه دهد  ،الزم است از تجارب دیگر کشجورها

 -1بیانات در حرم مطهر رضوی ()33/1/1
2- Economic Resilience
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در زمینه مقاومسازی اقتصادی آگاهی یابیم .به همی منظور در پژوه

حاضر نگارنده باهجدف "واکااوی

مؤلفههای تابآوری اقتصادی در تجربيات جهانی" ،بر ای است که ضم به دسجت آوردن مؤلفجههجای
تابآوری در ادبیات اقتصادی  ،تجارب عملی کشورهای منتاب را در زمینه مقاومسازی مورد واکاوی قرار
داده و نتبت به اولویتبندی مؤلفهها بر اساس تجارب آزموده تده اقدام نماید تا برنامجه ریجزان اقتصجادی
کشور در اولویتبندی اهداف خود به ای مؤلفهها توجه ویژهای بنمایند.

مباني نظری
الف  -پيشينه شناسي :

تابآوری در ادبیات حوزهی اقتصاد مفهوم غریبی نبوده و بتیاری از اندیشمندان حوزه مطالعات اقتصجادی،
از زوایای گوناگونی در آثار خود به ای مفهوم پرداختهاند .جهانیتدن اقتصاد و تججارت  ،افجزای

حججم

سرمایهگذاریهای بی المللی و باز بودن اقتصادی 1ازجمله عواملی هتتند که دربهای اقتصادی کشورها را
به روی آسیبپذیری و تکانههای خارجی باز و زمینههای بروز بحرانهای مالی و اقتصادی و کجاه

رتجد

اقتصادی در نقاط ماتلف جهان را فراهم و کشورها را به اتااذ سیاستهای اقتصادی متمایل نمودهانجد کجه
ع وه بر حفظ رتد و پیشرفت اقتصادی ،تأثیرپذیری اقتصاد در برابر تکانهها 2و دیگجر اتجکال اخجت ل در
اقتصاد را کاه

دهد (یودا ای.بی .)727 :2211 ، 3مطالعات انجامتده بر روی بحرانهای مالی و اقتصجادی

به وجود آمده از قرن  12می دی تاکنون  ،نشان میدهجد کجه تکجرار پدیجده اقتصجادی بحجرانهجای مجالی و
اقتصادی رویدادی طبیعی به تمار میآید  ،درنتیجه هر کشور برای مقابله با ای گونه بحرانها باید تمهیدات
الزم را در اقتصاد خود بکار گیرد (بنگ نَم .)7 : 2212 ، 2از سوی دیگر تحقیقاتی که بر روی موضوع مهجم
آسیبپذیری اقتصادی 7بهعملآمده نشانگر ای است که اگرچه آسیبپذیریها بهطورمعمجول ویجژه اقتصجاد
کشورهای کوچ

میباتند  ،اما هیچ کشوری (حتی کشورهایی با اقتصاد بزرگ مانند ایاالتمتحده آمریکا)

قادر نیتت از تکانههای اقتصادی ناتی از تأثیر محیط بیرونی خجود در امجان بمانجد و درنتیججه ایججاد یج
اقتصاد مقاوم و دارای خاصیت تابآوری 6در صدر چال های حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی در جهان
امروز قرار گرفته است .برگوگلیو معتقد است اندازهی تهدیدات 5بیرونی از طریق وارد آوردن تکانهها علیجه
اقتصاد ملجی یج

کشجور بجه میجزان اخجت ف دو عامجل اصجلی بتجتگی دارد؛ یکجی از ایج عوامجل میجزان

1- Economic openness
2- Shocks
3- Udah E.b
4- Bang Nam
5- Economic Vuneraby
6- Resilience
7- Risks
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آسیبپذیریهای 1اقتصادی است که درواقع ی
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خصیصه ذاتی و ثابت 2در اقتصاد ملی بوده و بهاندازه قرار

گرفت اقتصاد در معرض تکانهها بتتگی دارد .ای عامل خود دارای سه مؤلفه اصلی باز بجودن اقتصجادی، 3
تمرکز صادرات ، 2و وابتتگی به واردات کاالهای 7راهبردی مانند مواد غجذایی دارد .عامجل دوم مجرتبط بجا
تهدیدات اقتصادی تابآوری است که ی

خصیصه ناتی از سیاستگذاریهای اقتصجادی بجوده و درواقجع

توانمندی برآمدن از عهده انواع تکانههای بیرونی را افزای

میدهد .ای عامل خود دارای مؤلفههایی ماننجد
1

5

حکمرانی خوب ، 6مدیریت درست و بینقص در اقتصاد ک ن  ،اثرباشی در بجازار  ،انتججام اجتمجاعی

3

میباتد .هرچه میزان تابآوری در اقتصاد نتبت بهاندازه آسیبپذیری بیشتر باتد میزان تهدیدات ناتجی از
تکانهها کمتر است (بریگوگلیو و همکاران 3 : 2221 ، 12و  .)1بنابرای با

بزرگی از مطالعات بهعملآمده

در حوزهی اقتصاد به موضوعاتی همچون آسجیبپجذیری اقتصجادی  ،تجو هجای اقتصجادی ، 11تجابآوری
اقتصادی ، 12دوام و پایداری اقتصادی ، 13بجیثبجاتی اقتصجادی 12و دیگجر مفجاهیم مشجابه پرداختجه و ضجم
ریشهیابی علل و عوامل بروز بحران  ،راهکارهایی را برای مقجاومسجازی اقتصجاد و کتجب توانمنجدی بجرای
برگشت به ترایط پی
بهمنظور کاه

از بحرانهای اقتصادی و نیز کاه

آسیبپذیری و افجزای

تجابآوری در اقتصجاد

خطرات ناتی از تکانههای بیرونی ارائه نمودهاند.

ب ـ مفهوم شناسي
تابآوری اقتصادی :

 تاب آوری اقتصادی در ادبيات متداول حوزهی اقتصاد :تاب آوری اقتصادی  ،مفهومی است که طجی
سه دهه گذتته وارد ادبیات متعارف اقتصادی گردیده است .در برگردان واژه انگلیتی ای مفهجوم بجه

1- Vulnerability
2- Inherent & Permanent

3- Economic Openness
4- Export Concentration
5- Dependence on Strategic Imports
6- Good Governance
7- Sound Macroeconomic Management
8- Market Efficiency
9- Social Cohesion
10- Briguglio et.al.
11- Economic Shocks
12- Economic Resilience
13- Economic sustainability
14- Economic Instability
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فارسی از واژهای ماتلفی استفاده تده که تمامی آنها مفهوم مشابهی را به ذهج متبجادر مجینماینجد.1
اگرچه اقتصاد مقاومتی بهعنوان ی

مفهوم جامع دربرگیرنده مفهوم تاب آوری نیز هتت اما تابآوری

را با توجه به کارکردهایی که از آن انتظار میرود میتوان اصلیتری مفهوم در اقتصاد مقاومتی دانتت.
بهمنظور آگاهی از مؤلفههای اصلی ای مفهجوم  ،ضجم بررسجی ادبیجات متعجارف اقتصجادی (ادبیجات
بی المللی اقتصادی) و تحلیل بیانات مقام معظم

) آراء صجاحبنظجران داخلجی در مجورد

رهبری(

اقتصاد مقاومتی مورد واکاوی قرار گرفت.
" تابآوری اقتصادی" از منظر مقام معظم

رهبری(

):

مطالعات حوزهی اقتصاد مقاومتی دارای سابقهای طوالنی در کشور نبوده و اوم آن متعلق به سالهجای
 31به بعد میباتد .بیشتر ادبیات موجود در ای زمینه برگرفته از بیانجات مقجام معظجم
است لیک صاحبنظران و پژوهشگران نیز ت

رهبجری(

)

نمودهاند با بهرهگیری از بیانات معظم له  ،برخجی از

مطالب موجود در ادبیات متعارف اقتصادی ازجملجه تجابآوری را در حجوزه اقتصجاد مقجاومتی تبیجی
نمایند .از مجموع آثار موجود میتوان چنجی دریافجت کجه مفهجوم تجابآوری موردتوججه در ادبیجات
متعارف  ،همان مفهوم اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انق ب اس

) میباتد.

می(

مفهوم اقتصاد مقاومتی برای ناتتی بار توسط معظم له در دیجدار کارآفرینجان در تجاریخ 1313/6/16
مطرح گردید " :ما بايد يك اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور باه وجاود بيااوريم ".و از آن زمجان
تاکنون ایشان به مناسبتهای ماتلف ابعاد گوناگون ای مفهوم را واکجاوی نمجودهانجد .بنجابرای بجرای
واکاوی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ابتدا با مراجعه به پایگاه اینترنتی مقجام معظجم رهبجری ،2فجی هجای
پژوهشی مبتنی بر بیانات معظم له با کلیدواژه اقتصاد مقاومتی طی سالهای  1313تا  1333تهیه تد و
با انجام تحلیل محتوا مقولههای اصلی بیانات معظم له در مورد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.
" تابآوری اقتصادی" از منظر صاحبنظران اقتصادی داخلی:
صاحبنظران داخلی نیز طی سه سال گذتته آثار فراوانی را در زمینه تبیی اقتصاد مقاومتی بجه جامعجه
علمی کشور ارائه نمودهاند .نکته مشتر

اکثر آثار تدوی تده رویکرد مذهبی و دینی است که عمجدتاا

برگرفته از مبانی ارزتی و آموزههای اس می  ،بهویژه بیانات مقام معظم رهبری

(

) میباتد.

 جمعبندی ادبيات نظری در مورد مؤلفههای "تابآوری اقتصادی":

 -1فنریت ،جهندگی ،انعطافپذیری و واژههایی مانند ای ها در آثار صاحبنظجران داخلجی بجهعنجوان ترجمجه واژه
انگلیتی  Resilenceبکار رفتهاند .در پژوه

حاضر نگارنده واژه تابآوری را برای تبیجی ایج مفهجوم انتاجاب

نموده است.
2- WWW.KHAMENEI.IR
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با توجه به نتای حاصله از بررسیهای ذکرتده در ادبیات متعارف اقتصجادی  ،تحلیجل بیانجات
مقام معظم

رهبری(

) و صاحبنظران داخلی  ،ابتدا فهرستی از مقولههای مرتبط با مفهجوم

تابآوری اقتصادی به ترح جدول  1احصاء گردید:
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رديف


متغيرهای تابآوری

1

تکیهبر تولید داخلی  /حداقلسازی
موانع تولید و روانسازی سرمایهگذاری
(به نفع سرمایهگذاری مولد) /
فعالسازی و تکیهبر ظرفیتهای درونی
 /درونزایی  /تناسایی ظرفیتهای
درونی
کاالی
تمرکز صادرات بر ی
تولیدی/کاالهای
خاص/کاالهای
سرمایهای بادوام /کاه وابتتگی به
نفت  /کاه درجه تمرکز صادرات
مبتنی بر نفت  /افزای سهم درآمدهای
اتکا بودجه و تراز
غیرنفتی /کاه
تجاری به نفت  /توسعه و تنوع
فعالیتهای اقتصادی  /توسعه و تنوع
فعالیتهای اقتصادی
وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی /
خودکفایی در کاالهای راهبردی (غذا و
دارو)  /توجه به امنیت و س مت در
واردات  /خوداتکایی در تأمی نیازهای
اساسی  /استغنای از دیگران
اقتصاد دان بنیان  /دان محوری /
تروی پار های علم و فناوری
اص ح الگوی مصرف  /فرهنگسازی
ات ف منابع و
در اقتصاد  /کاه
سرمایههای دولتی ،عمومی و خصوصی
 /مدیریت مصرف و بهرهوری حداکثر/
عمومی و دولت با
مدیریت با
کمتری میزان صادرات نفت بهمنظور
تطبیق اقتصاد با ای میزان درآمد

2

3

4
5

تکرار

جدول  :1مقولههای تابآوری اقتصادی برگرفته از ادبیات رای  ،بیانات مقام معظم رهبری و صاحبنظران داخلی

12

3

5

7

7


مقولههای تابآوری

منابع مورداستفاده

درونزایی اقتصادی الف  -منابع خارجی:
1
و افزای
کاران(
تولیدات بریگوگلیو وهم
داخلی
 6 :2212؛  2-6 : 2221؛
 3 :2226؛ )232 ، 2223
بجججامرا و همکجججاران: 2211 ،2
رهایی از وابتتگی 7312
به
صادرات ناوارواسجججججسیگارس:2212 ،3
ت محصولی
 751-53؛
در
(تنوعگرایی
صادرات)
سیمی و مارتی 2212 ، 2
آیگینگر323-311 : 2223 ، 7
مجلججه ادبیججات اقتصججادی، 6
انجمجج اقتصججاد آمریکججا، 5
تماره 2211 ، 25
خوداتکایی و رهایی
از وابتتگی به ب – بيانااات مقااام معظاام
کاالهای
واردات
):
رهبری(
راهبردی
و
اساسی
بیانات در دیدار متئوالن نظام
()1333/2/16
دان بنیانی
در -بیانجججات در دیجججدار اسجججاتید
اقتصاد
دانشگاهها ()1333/2/11
اص ح
الگوی -بیانجات در دیججدار نماینججدگان
فرهنگ مصرفی در مجلججس تججوراى اسجج مى
سطح دولت و مردم
()1333/3/2
بیانات در دیدار کجارگران درگججججروه صججججنعتى مسنججججا
()1333/2/12

1- Lino Briguglio
2- Ran Bhamra
3- Navarro-Espigares
4- Simmie & Martin
5- Karl Aiginger
)6- Journal of Economic Literature (JEL
)7- American Economic Associastion (AEA

رديف


متغيرهای تابآوری

6

ثبات در اقتصاد ک ن  /بهبود
تاخصهای ک ن اقتصادی /ثبات در
سیاستهای اقتصادی  /افزای رتد
اقتصادی
درجه باالی باز بودن اقتصاد  /احتراز از
واردات بیرویه و بیمنطق
انتجام اجتماعی
مديريت جهادی  /رويکرد جهادی در
امور /شتاب همراه باتدبير
عدالت محوری  /کاست از و فقر
مبارزه بیاغماض با مفاسد اقتصادی /
تنظیم گری دولت و اعمال مقررات
سات گیرانِ در مفاسد اقتصادی
تغییر رویه به گتتر مصرف داخلی و
خودداری از توسعه ی باره صادرات

7
8
9
11
11

11
13

اجتناب از بحران  /رکود

14

16

حرکت با برنامه  /تأکید بر اهداف
بلندمدتتر
نهادهای پایدار

18
19

حکمرانی خوب  /اندازه دولت
اثرباشی بازار در اقتصاد خرد

15

17

با

اقتصادهای


مقولههای تابآوری
ثبات در اقتصاد ک ن

2

2
3
3
3

مدیریت واردات
انتجام اجتماعی
رويکرد جهادی در
اداره امور اقتصادی
عدالت محوری
فتاد ستیزی

3
2
2

برونگرایی
جهانی)
مردم بنیاد بودن  /مردم محوری

(تعامل

تکرار
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2
2
2
1
2
1

مدیریت مصرف و
صادرات
اجتناب از ترایط
رکود و بحران
در
برونگرایی
اقتصاد
مردم بنیادی در
اقتصاد
برنامه مداری در
اقتصاد
نهادهای
ایجاد
اقتصادی سالم
چاب سازی دولت
کارایی و
افزای
اثرباشی بازارهای
اقتصاد خرد

221

منابع مورداستفاده
بیانات در حرم مطهر رضوی()33/1/1
بیانجججات در جلتجججه تبیجججیسیاست های اقتصاد مقاومتی
()32/12/22
بیانات در دیجدار کجارگران وفعاالن باج تولیجد کشجور
()1332/2/5
بیانات در دیجدار کجارگزاراننظام ()1331/7/3
پ – منابع داخلی:
رضایی ()1332خان دوزی ()1332خان دوزی ()1331رمضججججانسور و همکججججاران()1331
ابجججراهیم پجججور و همکجججاران()1331
پیغامی ()1332ایروانی ()1332-سیف ()1332

بررسی تجربيات جهانی "تابآوری اقتصادی"
در ای گام از فرآیند پژوه

 ،تجارب تعدادی از کشورها در زمینه مقاومسازی اقتصجاد و افجزای

ویژگی تابآوری اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفت .ازآنجاکه ای تجارب در حوزههجای متفجاوتی
بهدستآمده است الزم بود که ابتدا حوزههای بررسی ای تجارب مشاص تود .بنابرای بجا توججه
به بیانات مقام معظم رهبری در مورد تکانهها و اقجداماتی کجه دیگجر کشجورها بجرای مقجاومسجازی
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اقتصادتان بکار بتتهاند ، 1سه حوزه اصلی برای مطالعه تجربیجات مقجاومسجازی اقتصجاد در دیگجر
کشورها به ترح زیر انتااب تدند و در هر حوزه فهرستی از تجربیات کشورها برای مقاومسجازی
اقتصادتان (افزای

تابآوری اقتصادی) تهیه تد:

 حوزه  : 1تجربیات جهانی در حوزه "تحريمهای اقتصادی" (بهعنوان بحرانهجای ناتجی
از تکانههای تااصمی) که در جدول  2ارائه گردیده است:

کوبا  ،آفریقای جنوبی  ،عراق  ،یوگت وی  ،لیبی  ،و آنگوال (یونیتا)

نام
کشورها

جدول  :2تجارب جهانی کشورهای منتاب در حوزه تحریمهای اقتصادی
فهرست تجارب تابآوری اقتصادی ديگر کشورها در حوزه
منبع
تحريمهای اقتصادی
اتکا به حامیان اقتصادی و ترکای راهبردی قوی (ابرقدرتها)  -بکجار  کجججججججججججججججالجی
؛
(1316و)1315
گیری دیسلماسی فشار و حمایت از سوی طجرفهجای تججاری ثالجث
علججججججوی ( )1312؛
برای لغو تحریمها  -توسعه اقتصاد گردتگری  -مبارزه با بجازار سجیاه
ارز از طریق آزادسازی ورود دالر از طریق تبکه بجانکی و اسجتفاده از
یجججاوری و محتجججنی
( )1311؛ زارچجججی و
آن برای واردات کاالهای اساسی  -آزادسازی سرمایه گذاری در برخی
آقججا رضججی( )1311؛
با های اقتصاد  -تأسجیس منجاطق آزاد تججاری  -قطجع یارانجههجای
ترکتها و مؤستات دولتی  ،و آزادسازی قیمتها  -اص ح در نظجام
نججججورانی و عزیججججز
مالیججاتی  -توسججعه باجج تعججاونی در حججوزه کشججاورزی  -توسججعه
نجججججججججژاد( )1311؛
برکشججججلی ( )1357؛
خوداتتغالی  -استفاده از توان صنایع نظجامی در تولیجد ملجی  -ارتقجاء
ثبات سیاسی  -توجه بیشتر دولت به ارتقجاء خجدمات عمجومی و رفجاه
خادمی()1315
اجتماعی  -کاه اخت ف طبقاتی  -تقویت وحدت و یکسارچهسازی  Clyde et. al.,
2000 ; Hufbauer,
داخلی بر مبنای ایدئولوژی جامعه  -اص حات اراضجی کشجاورزی  ،و 2007 ; World
Data
ملی کردن گتجترده صجنایع  -توسجعه خجدمات بهداتجتی و آموزتجی Bank /
World
(منجر به توزیع مجدد ثروت)  -تغییر نظام اقتصادی از سرمایهداری -
Development
; Indicators, 2011
Levy,1999
بهکارگیری سیاست متنوع سازی تولیجدات  -توججه بجه موضجوع مهجم ;
بهرهوری ملی  -کاه وابتتگی به درآمدهای منحصر به فرو منابع Clyde et. al.,
& 2000 ; Terry
 کاه یارانه و منطقی سازی قیمت انرژی  -تقویت نظام جیرهبندی ; Abdullah, 2004کاالهای اساسی  -یافت متجیرهای مناسجب بجرای صجادرات کاالهجای De Santisteban,
2005
پردرآمد

 حوزه  :8تجربیات جهانی در حوزه "بحرانهای اقتصادی" (ناتی از تکانههای اقتصادی کجه
معموالا در نقطهای از اقتصاد جهانی واردتده و در اثجر تعجام ت اقتصجادی در سجطح جهجانی
دامنهی آن به دیگر کشورها نیز میرسد) که در جدول  3ارائه تده است:
 حوزه  :3تجربیات جهانی در حوزه "پیشرفتهای اقتصادی" (کجه در ادبیجات اقتصجاد جهجانی
منظور از آن رتد اقتصادی است) که در ای حجوزه تجربیجات کشجورهای ماتلفجی از منطقجه
 - 1بیانات معظم له در بیانات در جلته تبیی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ()1332/12/22

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)
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جنوب ترقی و ترق آسیا  ،کشورهای توسعهیافته ،کشورهای حوزه مرکزی و غرب آسجیا  ،و
کشورهای آمریکای جنوبی موردبررسی قرار گرفتند که نتای ای بررسیها در جدول  2ارائجه
تده است:
جدول  :3تجارب جهانی کشورهای منتخب در حوزه بحرانهای اقتصادی
نام
کشورها

رتد اقتصادی (از طریق :کاه

باز بودن اقتصادی ، 1ثبات اقتصادی  ،نرخ بجاالی پجسانجداز و

سرمایه گذاری  ،اتکا بر نظام بازار جهت تاصیص منجابع  ،نهادهجای خجوب بجرای تعیجی حجق
کره جنوبی  ،تایوان  ،چی  ،هنگکنگ  ،و آمریکا

فیلیسی  ،مالزی  ،اندونزی ،تایلند  ،سنگاپور  ،ویتنام ،

محلی و اص ح قوانی و مقررات  - -ثبات در اقتصاد ک ن  -کاه

اندازه دولجت  -افجزای

توسعه اجتماعی  -توسعه زیرسجاختهجا  -خجودداری از اعمجال ناتایتجت اقتصجادی (ماننجد:
پرداخت یارانه به انرژی / 2اتتغال مصنوعی توسط دولت / 3حل کتری مالی با قطع هزینههای
عمومی که در طوالنی مدت بازگشت بزرگ اجتماعی را سبب میتود / 2حمایت از بنگجاههجای
ناکارآمد / 7اعمال کنترل در قیمتها / 6نادیده گجرفت موضجوعات زیتجتمحیطجی / 5نادیجده
گرفت کیفیت آموز  / 1برابری ارز پی

از آمادگی بجرای گجذار بجهطجرف بهجرهوری صجنعتی

بیشتر /3و  ........مانند آنها)  -اتااذ سیاستهای ک ن اقتصادی اجتناب از رکود (ماننجد :تغییجر
رویکرد از گتتر

ناگهجانی صجادرات بجه گتجتر

تقاضجای داخلجی  ،اجتنجاب از وابتجتگی

بی ازاندازه به صادرات چرخه ی محصجوالت تولیجدی ماننجد کاالهجای سجرمایهای  ،و کجاه
وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی مانند سوخت)

2011))J (2011) ; Tolentino,V.Bruce

مالکیت)  -به کارگیری سیاست تمرکززدایی و انتقال قدرت از دولجت مرکجزی بجه دولجتهجای

( )9387؛ Urbi Garay(2000) ; Lino Briguglio, and Stephan Piccinino

تابآوری اقتصادی (از طریق :عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی _ اجتماعی)  -افزای

واعظی ( )9388؛ ايروانی ( )9388؛ نقيب زاده و صادقی زاده ( )9311؛ درخشان

فزای

منبع

فهرست تجارب تابآوری اقتصادی ديگر کشورها در حوزه بحرانهای اقتصادی

1- Economic Openness
2- Subsidization of Energy
3 Artificial Employment by The Government
4 solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in the
long run
5- Protecting Inefficient Firms
6- Imposing Price Controls
7- Ignoring Environmental Issues
8- Neglecting the Quality of Education
9- Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for the
transition towards higher-productivity industry
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جدول  :2تجارب جهانی کشورهای منتاب در حوزه پیشرفتهای اقتصادی

کشورها

سرمایهگذاری خارجی  -اتااذ سیاست دان پایه (دان محور) در اقتصجاد (حرکجت بجهسجوی اقتصجاد

بدون وزن 1و تکیهبر سرمایههای دانشی) و سرمایهگذاری در باج

خجدمات دانج محجور  -در نظجر

گججرفت تعرفججه وارداتججی بججرای واحججدهای تولیججدی و تجججاری بججهمنظججور کججاه

فشججار متججتقیم بججر

مصرفکنندگان  -اص حات عملگرایانه مؤثر مبتنی بر بازار گرایی  -تعادل در رتد باثبات اجتماعی و
اقتصاد ک ن  -رقابت بی منطقهای  -یکسارچهسازی بجازار داخلجی  -یکسجارچگی آرام و تجدریجی بجا
اقتصاد جهانی  -تدوی سند چشمانداز (مبتنی بر :بهکارگیری فرصتها در جهان اقتصاد  ،حفظ ثبجات
اقتصاد ک ن  ،نرخ باالی پسانداز و سرمایه  ،اجازه یافت بازارهجای بجرای تاصجیص منجابع) -بهبجود
کیفیت رتد درحالیکه افزای

درآمدها استمرار مییابد  -نیل به رتد متعادل و پایدار  -سجازگاری بجا



نیروهای بازار  -تقویت نوآوری و خ قیت  -رهاسازی ظرفیجت کامجل انتجانی  -انضجباط قجانونی -

در حال توسعه غرب آسیا (عربتتان-قطر-امارات)

استانداردهای باالی روانی  -تقویت نق

بازار  -تدوی راهنماهای کلیدی بجرای تجدوی راهبردهجای

اقتصادی در افق چشم انداز ( 2232تعیی نق

دولت و باج

خصوصجی ،تشجویق و توججه بجهنظجام

نوآوری ،توجه به محیط زیتت ،عدالت اجتماعی ،نظام مالی پایدار ،تعامجل سجودمند بجا جهجان ،انججام
اص حات در با

خصوصی  ،بنگاههای دولتی و بازار عوامل)  -توسجعه مبتنجی بجر اصج ح فضجای

طراحی نهادی  -اتکا به تیوه تولید تویوتایی منعطف و محقق سجاخت توسجعه صجنایع الکترونیج

و

ریزپردازندهها  -انتااب استراتژی اقتصادی با توجه به محدودیت نتبی منابع طبیعجی و اتکجای رونجد
توسعه بر دان

و نوآوری  -بهرهگیری از سیاست حمایت گرایی بهواسطه کارآمجدی دولجت  -کنتجرل

تدید فتاد  -کیفیت مقجررات مولجد یج

فضجای رقجابتی  -انتاجاب ترکیجب مناسجب بجی نیازهجای

اجتماعی_اقتصادی و متیر توسعه  -جایگزینی واردات کاالهای بادوام مصرفی با تضمی امنیت بجازار
 -گرای

به استراتژی رتد مبتنی بر صادرات محصوالت صجنایع کجاربر  -بجه وججود آوردن اتجتغال

پایدار و ارتقاء منزلت باالی اجتماعی برای بوروکرات بهمنظور افزای

هزینههجای احتمجالی از دسجت

دادن مقام به دلیل کشف فتاد  -پیادهسازی مدل بازار توسعهگرا  - -تدوی برنامهها و سیاسجتهجایی
توسط دولت برای رتد و تکوفایی بنگاههای کوچ

و متوسط نق آفرینی دولت در برنامجهریجزی و

هدایت توسعه (تدوی برنامه اقتصادی توسط دولت و تعیجی اولویجتهجای هجر مرحلجه از توسجعه و
اختصاص منابع الزم  ،وضع قوانی مالی – پولی  ،مالیاتی  ،تجاری  ،حمایتی  ،تعرفهای  ،و غیره برای

فراهمسازی بتترهای الزم برای حرکت بهسوی تحقق اهداف تعیی تده هر مرحله)  -توسعه اقتصادی
در دو مرحله متمایز با دو استراتژی متفاوت  :جایگزینی واردات  ،و تولید برای صادرات  -توججه بجه
توسعه فرهنگی (متلمانان)  -انتقال از ی

اقتصاد سنتی کمدرآمجد و صجادرکننده مجواد خجام بجه یج

اقتصاد بازاری چندباشی با درآمد متوسط  -تأسیس نهاد سیاسجت اقتصجادی جدیجد و دنبجال نمجودن
راهبرد افزای

مشارکت گروههای ملیتی دیگر در اقتصاد بازار آزاد-حمایت سازنده از گروههای اقلیت

دینی-قومی در برابر رقابت اقتصادی گروههای نژادی دیگر و سرمایهگذاران خجارجی  -ایججاد منجاطق
آزاد تجاری برای جذب سرمایه

 ؛ مجید زاده و همکاران (1313 )1332ناظمیان و اس می فر

کشورهای کام ا صنعتی (آمریکا و انگلتتان و ژاپ ) – کشورهای تازه صنعتی تده ترق آسیا (کره جنوبی – تایوان-مالزی(  -کشورهای

لغو قوانی مالیاتی دست و پاگیر و تعدیل قوانی صادرات و واردات  -افزای

امنیجت و زمینجه بجرای

Charnysh (2009) ; Nassif (2007) ;http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brazil ; Brazil Overview; The World
Bank

فهرست تجارب تابآوری اقتصادی دیگر کشورها در حوزه پیشرفتهای اقتصادی



نام

منبع

1-Weightless Economy

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)

نام

منبع

فهرست تجارب تابآوری اقتصادی دیگر کشورها در حوزه پیشرفتهای اقتصادی

کشورها
-پرو-برزیل -تیلی) -هندوستان  -چی

کشورهای در حال توسعه آمریکای التی ( -آرژانتی

گذاری خارجی  -تشویق ترکتهای خارجی به تأسیس تعبه و افزای
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صجادرات غیرنفتجی  -کنتجرل

تورم  -بهبود تدریجی رفاه فقیرتری با های جامعه  -نرخ رتد اقتصادی باال  -جانشینی صجادرات
بهمنظور غلبه بر توزیع نابرابر درآمد  -اجرای طرحهای اقتصادی ک ن بهمنظور افزای

سرمایهگجذاری

در زیرساختها  -اعطای مشوقهای اقتصادی برای تتاب دادن به رتد اقتصادی  -توسعه صجادرات
مواد خام  -جایگزینی واردات  -تعدیل ساختاری  -اعمال اصج حات آزادسجازی اقتصجادی  -انججام
اص حات مالی گتترده به ویژه در نظام بانکی و کاه

نرخ بهرهها  -اص حات گتجترده و عمیجق در

تاخصهای نوآوری مانند هزینههای تحقیق و توسعه ،افزای
بیسوادی  -کاه

هزینههای دولتی  -افزای

متوسط سالیان آمجوز

و کجاه

نجرخ

سرمایهگذاری خارجی  -اص حات در نظام مالیاتی

روششناسي
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با رو

توصیفی -تحلیلی انجام تده اسجت .بجا توججه بجه

مطالعه متتندات و مدار علمی بهدستآمده  ،تحلیل دادهها از رو

تحلیل محتوا و به تیوه خبرگیهجای

انجام گردیده  ،و نتای حاصله از تحلیلها با مراجعه به خبرگان حوزه اقتصاد روایجی سجنجی تجد .جامعجه
آماری ای پژوه

خبرگان حوزه اقتصاد با برخورداری از سوابق و مدار

علمی مرتبط (دکترای اقتصاد و

رتبه علمی دانشیاری به باال) و دستکم دارای  12سال سوابق مدیریتی و اجرایی در سطوح راهبردی (رتبه
 11به باال) میبودند.
رو

نمونهگیری هدفمند تا حد اتباع نظری بوده و دادهها به رو

بهرهگیری از ابزار فی

پژوه

بهرهگیری از تیوه خبرگی سنج

کتاباانه علمی و همچنجی میجدانی بجا

و مصاحبههای نیمه ساختاریافته گردآوری گردیجدهانجد .روایجی دادههجا بجا
تده و ازآنجاکه دادهها تا حد اتباع نظری و بهصورت هدفمند گردآوری

گردیده است دارای پایایی الزم میباتد.

تجزیهوتحليل دادهها
الف  -مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی:
بهمنظور تعیی مؤلفههای اصلی مفهوم تابآوری اقتصادی از مجموعه مقولههای بهدستآمجده ،
مصاحبههایی عمیق با تعدادی از خبرگان اقتصادی به رو

هدفمنجد تجا حجد اتجباع نظجری انججام

گردید .با توجه به نظرات خبرگان  ،تعدادی از مقولهها دارای جامعیت بوده و نجوع نگجاه آنهجا بجه
مفهوم تاب آوری و اقتصاد مقاومتی از نوع پارادیمی

و رویکردهای حاکم بر اقتصجاد مقجاومتی یجا

226

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی

 -سال هفدهم ،تماره  ،57بهار 1331

تابآوری اقتصادی میباتد .بهعنوانمثال مقولههایی مانند اص ح الگوی مصجرف  ،مجردم بنیجانی ،
دان بنیانی  ،عدالت محوری  ،درونزایی  ،برونگرایی  ،برنامه محوری  ،مدیریت جهجادی  ،فتجاد
ستیزی و مانند آنها  ،در زمرهی ای موارد محتوب تده و درنتیجه تنهجا تعجدادی از مقولجههجا را
میتوان در ردیف مؤلفههای تابآوری اقتصادی به تمار آورد.
با توجه به متیر طی تده در ای پژوه

تعداد  6مؤلفه اصلی از مقولههای تابآوری اقتصادی بجا

بهرهگیری از ادبیات رای و بیانات مقام معظم رهبجری و همچنجی نظجرات اندیشجمندان داخلجی و
اعمال نظرات خبرگان حوزه اقتصاد به دست آمد که با بهرهگیری از خبرگان منتاب روایی سجنجی
گردیدند .ای مؤلفهها عبارتاند از:
 .9ثبات اقتصاد کالن :به ای مفهوم که تاخصهای اصلی اقتصاد ک ن مانند رتد اقتصادی ،
حجم سرمایهگذاری در امور مولد  ،تولید ناخالص ملی  ،درآمد سرانه  ،ضریب جینی  ،درصد
تورم و  ...در اثر اتااذ سیاستهای درست اقتصادی روند متعادل و پایداری یافته و دستاو
افتوخیز تدید نشوند.
 .8افزای

کارآيی و اثربخشی بازارهای اقتصاد خرد :مجموعه بازارهای اقتصادی (بازار عوامل

 ،بازار نیروی کار  ،بازار مالی) هنگامی اثربا

هتتند که با سازوکارهای ماتلف مانند تعیی

قیمت بهگونهای تنظیم توند که در اثر تکانههای بیرونی بتوانند سریعاا به تعادل برسند .درنتیجه
اختصاص منابع بهسرعت انجامتده و از هدر رفت آنها جلوگیری میتود و درنهایت تابآوری
اقتصادی افزای

مییابد .مث ا در بازار سرمایه سیطره بنگاهها بر صنعت بانکی  ،یا میزان حضور

بان های خارجی در بازار رقابت  ،و نرخ بهره بانکی ازجمله عوامل اصلی اثرباشی بازار
سرمایه به تمار میروند .در بازار نیروی کار هم عواملی مانند مقررات بیکاری  ،مقررات
انفصالازخدمت  ،و تیوه تعیی دستمزدها را میتوان در اثرباشی ای بازار مؤثر دانتت .هرچه
ای اثرباشی بیشتر باتد میزان تابآوری نیز افزای

یافته و اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی

مقاومتر میتود.
 .3عدم تمرکز تجاری :ای مؤلفه به ای معناست که نباید اقتصاد ملی بر درآمدهای حاصل از
ی

نوع محصول خاص (مث ا نفت یا دیگر منابع و ذخایر و یا حتی تولیدات صنعتی مشاص)

وابتته تود .در صورت بروز چنی ترایطی میزان تابآوری اقتصادی به دلیل فراهم نمودن

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)

زمینههای افزای

آسیبپذیریهای اقتصادی به افزای
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تأثیر تهدیدات بر اقتصاد ملی منجر

میتود.
 .4خوداتکایی و رهايی از وابستگی به واردات کاالهای اساسی و راهبردی :خوداتکایی تنها به
ای معنا نیتت که تمامی نیازهای اقتصادی با اتکا به ظرفیتهای داخلی تأمی توند .بلکه بیشتر
معطوف به کاالهای اساسی و راهبردی مانند دارو و غذاست .اگر اقتصادی بتواند نیازهای اساسی
و راهبردی خود مانند مواد غذایی و دارو را تأمی نماید از میزان آسیبپذیریهای ذاتیا
کاسته میتود و درنتیجه تابآوری تقویت میتود.
 .5تنوعپذيری و افزايش توليدات ملی :ای مؤلفه برآیند متغیرهایی مانند کاه

وابتتگی به

صادرات کاالهای انحصاری مانند نفت و مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی  ،و همچنی اتکا به
ظرفیتهای داخلی و تقویت تولید ملی میباتد .بدی ترتیب ضم توجه به ظرفیتهای داخلی
مانند نیروی انتانی جوان و منابع مولد  ،ای
جایگزینی صادرات ت محصولی و درنتیجه افزای
 .6چاب

ظرفیتها برای افزای
تابآوری و کاه

سازی دولت :بزرگی اندازه دولت نهتنها موجب افزای

دولت میتود بلکه موجب کاه

تولیدات ماتلف و
تهدیدات میتود.

هزینههای عمومی و جاری

کارایی آن میتود .از طرفی نیز نق

دولت باید از

تصدیگری و عهدهداری امور اجرایی به سیاستگذاری و نظارت بر امور و تنظیم مقررات
موردنیاز و روابط بی دستگاهها تغییر یابد .بنابرای چاب
دولت است و هم کاه

نق

سازی هم مربوط بهاندازه و حجم

آن در امور اجرایی .بدی ترتیب ازآنجاکه با حفظ ای دو ویژگی

رویکرد تکیهبر ظرفیتهای داخلی و نیروهای مردمی نیز محقق میتود  ،درنتیجه تابآوری
اقتصادی نیز افزای

مییابد.

ب  -مؤلفههای تابآوری اقتصادی مبتنی بر تجارب کشورهای منتخب:
در ادامه با مراجعه به خبرگان اقتصجادی ضجم سجنج

روایجی فهرسجت تنظیمجی تججارب

اقتصادی و حذف تجارب غیر مرتبط با تابآوری  ،با انجام مصجاحبه نیمجه سجاختاریافته بجه تجیوه
انتااب هدفمند تا حد اتباع نظری  ،کاربرد هر ی

از مؤلفههای ت گانه تجابآوری اقتصجادی را

در تجارب عملی کشورهای منتاب در حوزههای سهگانه بجاال مجورد پرسج

قجرار گرفجت .بجرای

سهولت در ثبت نتای ای نظرسنجی  ،جداولی محقجق سجاخته طراحجی گردیجد کجه در سجطر ایج
جداول  ،مؤلفههای ت گانه تابآوری اقتصادی  ،و در ستون آنها تجارب کشورهای منتاجب در

221

هر ی

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی

 -سال هفدهم ،تماره  ،57بهار 1331

از حوزهها تابآوری (تحریمها  ،بحرانها و پیشرفتهای اقتصجادی) درم گردیجد .سجسس

نظرات خبرگان در قالب جداول محقق ساخته وارد و مشاص گردید کجه هجر یج
تابآوری اقتصادی در کدامی

از مؤلفجههجای

از تجارب تابآوری کاربرد داتتهانجد .بجدی ترتیجب سجه ججدول

(جداول تماره  6 ، 7و  )5برای سه حوزه تابآوری اقتصادی تنظیم و نتای مصجاحبه بجا خبرگجان
در آنها ثبت تد .الزم به توضیح است که خبرگان بیشتر تجارب را با بی
اقتصادی مرتبط دانتتهاند به همی دلیل جمع تعداد ع متهای ی

مؤلفه تابآوری

از ی

ردیف در بیشتر موارد به بی

از عدد  7میرسد:

2
3

آزادسازی سرمایهگذاری در برخی با های اقتصاد

4

تأسیس مناطق آزاد تجاری

5

قطع یارانههای ترکتها و مؤستات دولتی  ،و

6

متها
آزادسازی
مالیاتی
در قینظام
اص ح

ثبات اقتصاد ک ن

اثرباشی بازارهای

خرد

7
7

2
7

2
3
2

2
2

2

7
8

توسعه خوداتتغالی

2

9

استفاده از توان صنایع نظامی در تولید ملی

2

11

ارتقاء ثبات سیاسی

7

11

توجه بیشتر دولت به ارتقاء خدمات عمومی و رفاه

12

اجتماعیاخت ف طبقاتی
کاه

7

13

تقویت وحدت و یکسارچهسازی داخلی بر مبنای

7

14

ایدئولوژی جامعه
اراضی کشاورزی  ،و ملی کردن گتترده
اص حات

15

صنایع
توسعه خدمات بهداتتی و آموزتی (منجر به توزیع
مجدد ثروت)

خوداتکایی

7

توسعه با

تعاونی در حوزه کشاورزی

عدم تمرکز تجاری

تحریمهای اقتصادی
بکار گیری دیسلماسی فشار و حمایت از سوی
طرفهای تجاری ثالث برای لغو تحریمها
توسعه اقتصاد گردتگری

افزای

ردیف
1

تجارب جهانی در حوزه

تولید ملی

تابآوری اقتصادی

چاب

مؤلفههای نظری

سازی دولت

جدول تماره  -7مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب کشورها در حوزه تحریمهای اقتصادی

3
3

3

2

7
7

2
3

2

7

2

3
2

2

2

3

7

2

21

یافت متیرهای مناسب برای صادرات کاالهای

2

61

2
7

2

اثرباشی بازارهای

خرد

7
2

88

جمع کلپردرآمد
تکرار مؤلفهها در حوزه تحريمهای اقتصادی

خوداتکایی

ردیف
21

تقویت نظام جیرهبندی کاالهای اساسی

2

افزای

ثبات اقتصاد ک ن

19

منابع یارانه و منطقی سازی قیمت انرژی
کاه

3

7
7

7

2

31

18

کاه

وابتتگی به درآمدهای منحصر به فرو

7

7

7

87

17

توجه به موضوع مهم بهرهوری ملی

7

7

2

43

16

بهکارگیری سیاست متنوع سازی تولیدات

3

7

تولید ملی

تحریمهای اقتصادی

88

تجارب جهانی در حوزه

چاب

تابآوری اقتصادی

سازی دولت

مؤلفههای نظری

عدم تمرکز تجاری

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)
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ثبات اقتصاد کالن

2

ردیف

 7کاه
 6کاه
 5کاه
 1افزای

خوداتکايی

بهکارگیری سیاست تمرکززدایی و انتقال قدرت از دولت مرکزی به دولتهای محلجی و
3
اص ح قوانی و مقررات
 2کاه آزادی اقتصادی1

3 7

7 7

2

عدم تمرکز تجاری

7

7 7

7

1

تجارب جهانی در حوزه
بحرانهای اقتصادی

افزايش توليد ملی

افزای فنریت اقتصادی از طریق :عوامل اقتصادی (که با تاخصهجای ثبجات در اقتصجاد کج ن و
اثرباشی بازار سنجیده میتود)  ،و عوامل سیاسی – اجتماعی (که بجا تجاخصهجای حکمرانجی
سیاسی تایتته و توسعه اجتماعی سنج میگردند)
افزای رتد اقتصادی از طریق :کاه باز بودن اقتصادی  ،ثبات اقتصادی  ،نرخ باالی پسانجداز و
سرمایهگذار ی  ،اتکا بر نظام بازار جهت تاصیص منابع  ،نهادهای خوب برای تعیی حق مالکیت

7

7

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

2 3

3 2
7
7
7

وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی
وابتتگی به صادرات کاالهای تولیدی
اندازه دولت

7

توسعه اجتماعی

 3توسعه زیرساختها

چابك سازی دولت

اثربخشی بازارهای خرد

جدول تماره  – 6مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب کشورها در حوزه بحرانهای اقتصادی

2
7

7
7

1- Economic Openness

ردیف

اثربخشی بازارهای خرد

عدم تمرکز تجاری

ثبات اقتصاد کالن

خودداری از اعمال ناتایتجت اقتصجادی ماننجد :پرداخجت یارانجه بجه انجرژی / 1اتجتغال
مصنوعی توسط دولت / 2حل کتری مالی با قطع هزینههای عمومی که در طوالنیمدت
بازگشت بزرگ اجتماعی را سبب میتود / 3حمایت از بنگجاههجای ناکارآمجد / 2اعمجال
12
کنترل در قیمتها / 7نادیده گرفت موضوعات زیتتمحیطی / 6نادیجده گجرفت کیفیجت
آموز  / 5برابری ارز پی از آمادگی برای گذار بهطرف بهجرهوری صجنعتی بیشجتر /1و
 ........مانند آنها
اتااذ سیاستهای ک ن اقتصادی اجتنجاب از رکجود ماننجد :تغییجر رویکجرد از گتجتر
ناگهانی صادرات به گتتر تقاضای داخلجی  ،اجتنجاب از وابتجتگی بجی ازانجدازه بجه
11
صادرات چرخهای محصوالت کارخانهای مانند کاالهای سرمایهای یا کاالهای بجادوام  ،و
کاه وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی مانند سوخت

خوداتکايی

تجارب جهانی در حوزه
بحرانهای اقتصادی

افزايش توليد ملی

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

2

7

2

جمع کل تکرار مؤلفهها در حوزه بحرانهای اقتصادی

چابك سازی دولت
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7 7 7

22 21 13 22 13 27

هندوستان

ثبات اقتصاد ک ن
اثرباشی بازارهای

فشار متتقیم بر مصرفکنندگان

برنامهریزی و سازماندهی جدید بنگاهها  ،دولت  ،صنعت و ارتباط آنها با
یکدیگر

7

7

در نظر گرفت تعرفه وارداتی برای واحدهای تولیدی و تجاری بهمنظور
کاه

هندوستان

2

افزای

خرد
عدم تمرکز تجاری

ردیف
3

امنیت و زمینه برای سرمایهگذاری خارجی

خوداتکایی

نام کشور

1
2

لغو قوانی مالیاتی دست و پاگیر و تعدیل قوانی صادرات و واردات

7

افزای

پیشرفتهای اقتصادی

تولید ملی

تجارب جهانی در حوزه

چاب

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

سازی دولت

جدول تماره  – 5مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب کشورها در حوزه پیشرفتهای اقتصادی

7

2

7

7

7

1- Subsidization of Energy
2- Artificial Employment by The Government
3- solving fiscal deficits by cutting public spending that yields large social returns in the
long run
4- Protecting Inefficient Firms
5- Imposing Price Controls
6- Ignoring Environmental Issues
7- Neglecting the Quality of Education
8- Letting the exchange rate appreciate excessively before the economy is ready for the
transition towards higher-productivity industry

ردیف

نام کشور

ثبات اقتصاد ک ن
اثرباشی بازارهای

خرد
عدم تمرکز تجاری

افزای

7

2

تولید ملی

پیشرفتهای اقتصادی

چاب

تجارب جهانی در حوزه

سازی دولت

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

خوداتکایی
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اتااذ سیاست دان پایه (دان محور) در اقتصاد(حرکت بهسوی اقتصاد بدون
وزن 1و تکیه بر سرمایههای دانشی و سرمایهگذاری در با

7

خدمات

7

7

دان محور
5

تعادل در رتد باثبات اجتماعی و اقتصاد ک ن

7

1

رقابت بی منطقهای

2

2

یکسارچهسازی بازار داخلی

3

7

یکسارچگی آرام و تدریجی با اقتصاد جهانی

7

3

چی

6

اص حات عملگرایانه مؤثر مبتنی بر بازار گرایی

3

12

7

7

2
3

7

7
7
3

2

7

تدوی سند چشمانداز مبتنی بر :بهکارگیری فرصتها در جهان اقتصاد  ،حفظ

11

ثبات
اقتصاد ک ن  ،نرخ باالی پسانداز و سرمایه  ،اجازه یافت بازارهای برای

3

7

2

تاصیص منابع
بهبود کیفیت رتد درحالیکه افزای

12
12

نیل به رتد متعادل و پایدار

چی

13

درآمدها استمرار مییابد

تقویت نق

7

3

7

بازار

3

7

2

17

تقویت نوآوری و خ قیت

3

2

16

رهاسازی ظرفیت کامل انتانی

2

3

17

انضباط قانونی

7

3

2

7
7
7

7

7

7

11

13

آمریکا و انگلتتان – ژاپ

توسعه مبتنی بر اص ح فضای طراحی نهادی ؛ سلتلهمراتب داخلی مجزا و

20

22
23

تقتیمکار تحت هدایت مدیران اجرایی که کنترل نتبتاا کمی از طرف بان ها 7 ،
توسعه نهادهای غیررسمی درنتیجه فرآیندی درونزا و بر مبنای پوی ها
اتکا به تیوه تولید تویوتایی منعطف و محقق ساخت توسعه صنایع الکترونی
و ریزپردازندهها
انتااب استراتژی اقتصادی با توجه به محدودیت نتبی منابع طبیعی و اتکای
روند توسعه بر دان

کره جنوبی

21

3

و نوآوری

بهرهگیری از سیاست حمایت گرایی بهواسطه کارآمدی دولت
کنترل تدید فتاد
بهبود مقررات در جهت ایجاد ی

فضای رقابتی مولد

3

7

7

7

3

2

7

7

2

7

3
2
3

7
2

7

7

1- Weightless Economy

گرای

ردیف
27

به استراتژی رتد مبتنی بر صادرات محصوالت صنایع کاربر

3

25

اتتغال پایدار

7

21

پیادهسازی مدل بازار توسعهگرا

23

تایوان

26

جذب سرمایهگذاری خارجی

2
3
7

تدوی برنامهها و سیاستهایی برای رتد و تکوفایی بنگاههای کوچ

خرد
عدم تمرکز تجاری

نام کشور

22

7

خوداتکایی

ثبات اقتصاد ک ن
اثرباشی بازارهای

جایگزینی واردات کاالهای بادوام مصرفی با تضمی امنیت بازار

2

و

7

متوسط

2

افزای

پیشرفتهای اقتصادی

تولید ملی

تجارب جهانی در حوزه

چاب

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

سازی دولت
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2

7

2

7

7

2

7

7
2

2
7

7

نق آفرینی دولت در برنامهریزی و هدایت توسعه (تدوی برنامه اقتصادی

32

7
7

توسط دولت

31

تایوان

و تعیی اولویتهای هر مرحله از توسعه و اختصاص منابع الزم  ،وضع قوانی

مهمتری راهبرد توسعه :انتقال از ی

مالزی

خام به ی

اقتصاد سنتی کمدرآمد و صادرکننده مواد

اقتصاد بازاری چندباشی با درآمد متوسط

تأسیس نهاد سیاست اقتصادی جدید 1و دنبال نمودن راهبرد افزای

امارات

دیگر (چینیها) و سرمایهگذاران خارجی
ایجاد  12منطقه آزاد تجاری برای جذب سرمایهگذاری خارجی

21
22

بهبود تدریجی رفاه فقیرتری با های جامعه

23

نرخ رتد اقتصادی باال

برزیل

7

2

3

7

2

7

7

7

7

صادرات غیرنفتی

کنترل تورم

27

مشارکت

حمایت سازنده از ماالییهای متلمان در برابر رقابت اقتصادی گروههای نژادی

تشویق ترکتهای خارجی به تأسیس تعبه در دبی و افزای

7

2

گروههای قومی (ماالییها) در اقتصاد بازار آزاد

31

22

7

توجه به توسعه فرهنگی گروههای مذهبی (متلمانان)

36

22

بتترهای الزم برای حرکت بهسوی تحقق اهداف تعیی تده هر مرحله)
واردات  ،و تولید برای صادرات

37

33

7

توسعه اقتصادی در دو مرحله متمایز با دو استراتژی متفاوت  :جایگزینی

32

35

مالی – پولی  ،مالیاتی  ،تجاری  ،حمایتی  ،تعرفهای  ،و غیره برای فراهمسازی 7

2

7

7
7

7

2
2

3
7

7
2

2

7

جانشینی صادرات بهمنظور غلبه بر توزیع نابرابر درآمد
اجرای طرحهای اقتصادی ک ن بهمنظور افزای

2

2

سرمایهگذاری در زیرساختها 7

3

7

7

1- New Economic Policy

23

آزادسازی اقتصادی

72

3
نرخ بهرهها

توسعه ،افزای

برزیل

71

کاه

72

افزای

73

و کاه

2
3

7

2

2

7

اص حات گتترده و عمیق در تاخصهای نوآوری مانند هزینههای تحقیق و
متوسط سالیان آموز

2

7

7

انجام اص حات مالی گتترده بهویژه در نظام بانکی و کاه

72

ثبات اقتصاد ک ن
اثرباشی بازارهای

ردیف
21

تعدیل ساختاری

خوداتکایی

نام کشور

25

جایگزینی واردات

افزای

26

اعطای مشوقهای اقتصادی برای تتاب دادن به رتد اقتصادی

3

تولید ملی

پیشرفتهای اقتصادی

چاب

تجارب جهانی در حوزه

سازی دولت

مؤلفههای نظری تابآوری اقتصادی

خرد
عدم تمرکز تجاری

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)
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7

2

7

نرخ بیسوادی
7

هزینههای دولتی
سرمایهگذاری خارجی
3

اص حات در نظام مالیاتی
جمع کل تکرار مؤلفهها در حوزه پیشرفتهای اقتصادی

3

7

2

7

7

166 162 11 65 112 112

بر اساس نتای مصاحبه با خبرگان و ثبت آن در جداول  6 ، 7و  ، 5و تجمار

تعجداد تکجرار هجر یج

از

مؤلفههای ت گانه مبتنی بر تجارب کشورها در حوزههای سجهگانجه تجابآوری اقتصجادی  ،تعجداد تکجرار
مؤلفههایی که توسط خبرگان مصاحبهتونده تعیی گردیده بود تمار

گردید و در جدول تجماره  1آورده

تدند:
جدول تماره  – 1تعداد تکرار هر ی
مؤلفهها
حوزه تابآوری
تحریمهای
اقتصادی
بحرانهای
اقتصادی
پیشرفتهای
اقتصادی
جمع کل

از مؤلفهها توسط خبرگان مصاحبه تده

ثبات اقتصاد

اثرباشی

عدم تمرکز

ک ن

بازارهای خرد

تجاری

خوداتکایی

افزای

چاب سازی

تولید ملی

دولت

62

21

32

25

23

22

27

13

22

13

21

22

112

112

65

11

162

166

133

161

113

71

237

212

بر اساس نتای بهدستآمده نمودار تماره  1که نشاندهنده وضعیت کلی مؤلفههای تابآوری در
سه حوزه تجربهتده در کشورهای منتاب میباتد ترسیم گردید:
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200
164 166
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ثبات اقتصاد کالن

چابک سازی دولت

افزایش تولید ملی

خوداتکایی

نمودار تماره  – 1نظرات خبرگان اقتصادی در مورد مؤلفههای تابآوری در تجارب اقتصادی کشورهای منتاب

بر اساس نتای جدول تماره  ، 1مؤلفههای ت گانه تابآوری اقتصادی در هر ی

از سه حوزه

به ترتیب اولویت (بر مبنای تکرار مؤلفه) مرتبسازی و در جدول تماره  3ذکر گردید:
جدول تماره  – 3مؤلفههای تابآوری اقتصادی مبتنی بر تجارب جهانی در حوزههای سهگانه تحریم  ،بحران  ،و
پیشرفتهای اقتصادی
ردیف

مؤلفههای تابآوری اقتص ادی به ترتیب اولویت در حوزه ( ......مبتنی بر تجارب کشورهای منتاب)
تعداد
حوزه پیشرفتهای
تعداد
حوزه بحرانهای
تعداد
حوزه تحریمهای
تکرار
اقتصادی
تکرار
اقتصادی
تکرار
اقتصادی

1

ثبات اقتصاد ک ن

62

افزای

تولید ملی

21

چاب

سازی دولت

166

2

افزای

تولید ملی

23

ثبات اقتصاد ک ن

27

افزای

تولید ملی

162

3

عدم تمرکز تجاری

32

چاب

سازی دولت

22

ثبات اقتصاد ک ن

112

2

اثرباشی بازارهای خرد

21

عدم تمرکز تجاری

22

اثرباشی بازارهای
خرد

112

7

خوداتکایی

25

13

عدم تمرکز تجاری

65

13

خوداتکایی

11

6

چاب

سازی دولت

22

اثرباشی بازارهای
خرد
خوداتکایی

تجزیهوتحلیل دادههای حاصله نشان میدهد:
اوالا  ،مؤلفههای "ثبات اقتصادی" "چاب

سجازی دولجت" بجه ترتیجب بیشجتری و کمتجری مؤلفجه

موردتوجه دیگر کشجورها در تججارب کتجبتجده بجرای تجاب آور نمجودن اقتصادتجان در حجوزه

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)
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تحریمهای اقتصادی بودهاند .بهبیاندیگر دیگر کشورها برای تاب آور نمودن اقتصادتجان در حجوزه
تحریم ها به "ثبات اقتصادی" بهعنوان مهمتری و بهعنوان کم اثرتری مؤلفه "چاب

سازی دولت"

توجه داتتهاند؛
دوم اینکه  ،تجارب کشورها نشان میدهد که برای تاب آور نمودن در حوزه بحرانهجای اقتصجادی
اقتصادتان به "افزای

تولید ملی" بیشتری و به "خوداتکایی" کمتر توجه را داتتهاند؛

سوم اینکه  ،کشورها برای پیشرفت اقتصادی خود بیشتر به چاب

سازی دولتها توجه داتتهاند و

خوداتکایی و رهایی از وابتتگی به واردات کاالهای راهبردی را کمتر موردتوجه قرار دادهاند؛
چهارم اینکه  ،مؤلفههای تاب آوری اقتصادی حوزه پیشرفتهجای اقتصجادی درمجمجوع نتجبت بجه
مؤلفههای دیگر حوزههای تحریمها و بحرانهای اقتصادی در تججارب تجابآوری دیگجر کشجورها
موردتوجه بودهاند؛
پنجم اینکه  ،تاب آور نمودن اقتصاد در تمامی حوزهها بی
افزای

از تمامی مؤلفههجا متجتلزم توججه بجه

تولید ملی و کمتر نیازمند توجه به خودکفجایی و رهجایی از وابتجتگی بجه واردات کاالهجای

راهبردی است؛
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف ـ نتيجهگيری:

بر اساس نتای حاصل از جداول تماره  1و  3و نمودار تماره  1میتوان چنی نتیجه گرفت که:
در ترایط تحریمهای اقتصادی (تکانههای تااصمی) برای افجزای
ثبات اقتصادی مهمتری و مؤلفهی چاب

تجابآوری اقتصجادی مؤلفجهی

سازی دولت کماهمیتتری مؤلفههایی هتتند که باید از

سوی سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان و برنامه ریزان اقتصادی موردتوجه قرار گیرد؛
در ترایط بحرانهای اقتصادی (تکانههای غیر تااصمی ولی معمول در اقتصجاد جهجانی) ،افجزای
تولید ملی بهعنوان پراهمیتتری مؤلفه و خوداتکجایی و رهجایی از وابتجتگی بجه واردات کاالهجای
راهبردی بهعنوان کماهمیتتری مؤلفهها باید موردتوجه متئولی اقتصجادی کشجور بجرای افجزای
تابآوری اقتصادی قرار گیرند؛
تصمیمگیرندگان و برنامه ریزان امور اقتصادی حتی درصورتیکه هیچگونجه تهدیجدی (تااصجمی و
غیرتااصمی) را متوجه اقتصاد ملی ندانند  ،برای اتااذ ی

پیشرفت اصولی که همجراه بجا افجزای
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تاب آوری باتد باید به ترتیب به مؤلفههای چاب

سازی دولت  ،افزای

تولید ملی  ،ثبات اقتصاد

ک ن ،اثرباشی بازارهای خرد  ،عدم تمرکز تجاری  ،و خوداتکایی توجه نمایند.
بر اساس نتای حاصله فوقالذکر  ،ازآنجاکه اوالا در حال حاضجر کشجور بجا تحجریمهجای اقتصجادی
مواجه میباتد و ثانیاا بر اساس انتظارات مقام معظم رهبری در تبیی مؤلفجههجای اقتصجاد مقجاومتی
هدف از ای اقتصاد باید فعالسازی ظرفیتها برای پیشرفت و عجدالت مجیباتجد  ،بنجابرای ثبجات
اقتصادی بی

از مؤلفههای دیگر در تاب آور نمودن اقتصاد ملی میتواند اثربا

باتد.

ب ـ پيشنهادها:

الف -ازآنجاکه اقتصاد ملی جمهوری اس می ایران هماکنون با تحریمهای تدید اقتصجادی مواججه
است و مفهوم اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهحل اساسی حل مشک ت اقتصادی از سوی رهبر معظجم
انق ب اس می معرفی گردیده است  ،بنابرای با توجه به اینکجه مؤلفجه ثبجات اقتصجادی بجهعنجوان
مهمتری مؤلفه در مقاومسازی و تابآوری اقتصادی در ای پژوه

تجناخته تجد  ،برنامجه ریجزان

اقتصادی کشور ضم توجه به بهکارگیری ظرفیتهای اقتصجادی م.ا.ا (درونزایجی) ضجم تج
برای حفظ و تقویت ارتباط با اقتصاد جهانی (برونگرایی) ای ظرفیتها را با فراهم نمجودن ثبجات
در کلیه با های اقتصادی فعال نموده و در متیر تأمی رتد و عدالت که اهداف اصجلی انقج ب
اس می است گام برداری نمایند.
ب -بهمنظور تأمی پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی  ،با مفروض گرفت همیشگی بودن
تهدیدات اقتصادی علیه نظام جمهوری اسج می ایجران (تکانجههجای تااصجمی ماننجد تحجریمهجا و
تکانههای طبیعی ناتی از بحرانهای اقتصادی محیط بی الملل) از ی سو  ،مؤلفجههجای تجابآوری
برای پیشرفتهای اقتصادی ازجمله چاب
حوزهها موردتوجه قرار گیرد.

سازی دولت بهعنوان مؤلفه اصلی و دربرگیرنجده دیگجر

بررسی مؤلفههای "تابآوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی :کشورهای منتاب)
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