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 اقتصاد مقاومتي و راهبرد مناسب حمايت از توليد ملي

 1فاطمه سرخه دهي

 
 چكيده

در اين مقاله نظريات متداول توسعه و نيز رويكردهاي متفاوت صنعتي شدن بررسي شده و با تحليل شرايط تحريم در 

با توجه به ناموفق بودن . اقتصاد ايران، نقش تحريم ها در فرآيند توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است
كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به بررسي  به  IMFالگوهاي توسعه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و 

از آنجا كه اين دو كشور با وجود . تجارب الگوهاي توسعه موفق شرق آسيا از جمله كره و ژاپن پرداخته شده است
ويرانه هاي حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بااليي از توسعه دست يافتند و در تحقق عدالت و 

در اقتصاد . تماعي نسبت به الگوهاي نئوليبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند استهمبستگي اج

مقاومتي نيز بايد بتوان با چشمپوشي از درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وجود تحريم، الگوي توسعه صنعتي بومي 
ا عدالت تدوين نمود راهبرد حمايت از توليد ملي در شرايط تحريمي همچنين در اين مقاله . مبتني بر پيشرفت توام ب

مورد بررسي قرار گرفت كه در اين شرايط تقويت همبستگي دورني، حداقل نمودن تنشهاي اجتماعي، تحقق عدالت 
اجتماعي و برابري، دخالت آگاهانه و با برنامه دولت، منع مبادله آزاد سرمايه، اقتصاد توليد محور، ايجاد دولت عاري 

و هدايتگر بازار ، جايگزيني واردات، تعاون به جاي رقابت ناسالم دروني، استراتژي حمايت عام از تمام از فساد 

صنايع بخصوص صنايع استراتژيك و نيز كشاورزي به جاي پيروي از مزيت نسبي و حذف تعرفه هاي مدل 
سوي دولت بعنوان پيشنهاد  ريكاردويي تجارت، گسترش تحقيق و توسعه، هدف گزاري صنعتي و كنترل اعتبارات از

 .روش تحقيق مقاله کتابخانه ای بوده و از طريق تحليل محتوا و استقرا به بررسی مسئله می پردازد. ارائه شده است
 

 .  اقتصاد مقاومتي، تحريم، الگوي توسعه شرق آسيا،حمايت از توليدملي، نقش دولت :واژگان كليدي

 
 

 
 
 

 
 مقدمه

خدمات كافي  غذاي كافي، امنيت، مكان امن براي زندگي،. دگي بهتر براي اكثر مردم استتوسعه به معناي ساختن زن»
روشها و اهداف توسعه بستگي به تصميمات جوامع . براي برآورده ساختن نيازهايي كه براي زنده ماندن الزم است

در اين ديدگاه مفهوم . دانند ميپذير ن برخي از ديدگاهها، زندگي بهتر براي همه را قابل اجرا و امكان. مختلف دارد

 Richard peet&Elaine«. و مفهوم توسعه با هم در تضادند(  زندگي بهتر براي همه)برابري و تساوي
Hartwick2009,p6) ,) 

بنابراين توسعه را مي توان مجموعه اي تفكيك ناپذير از آزادي، رفاه، گسترش فرصتها و انتخابات و برقراري » 
تعامل نسبتًا »پس توسعه صنعتي حاصل ( 1811محمد قلي يوسفي )« .جامعه مدني تعريف كرد اصول حقوق بشر در

پيچده عوامل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي است كه تنها با چيدمان خاص از مجموعه اين عوامل 

مسعود نيلي و )« .است استراتژي توسعه صنعتي به دنبال تنظيم اين چيدمان. تبديل به توسعه صنعتي مي شود
 . در اينجا توسعه از منظر اقتصادي و صنعتي مدنظر است( 1811همكاران، 

با تعاريف فوق از توسعه به اين نتيجه مي رسيم كه توسعه مناسب، شرايطي است كه در آن ضمن پيشرفت صنعتي و 
ناعادالنه ثروت و كاهش همبستگي اجتماعي رسيدن به رشد اقتصادي باال منجر به افزايش نابرابريها، فقر، توزيع 

نگردد و اين امر به شرايط و خصوصيات فرهنگي و سياسي و اقتصادي هر كشور بستگي داشته و نمي تواند مسير 

با اين وجود در الگوي توسعه صنعتي همواره الگوي يكساني از سوي . يكساني براي همه كشورها وجود داشته باشد
ن المللي پول به همه كشورهاي در حال توسعه ارائه شده است كه هيچگاه نتوانسته است باعث بانك جهاني و صندوق بي

ا الگوي توسعه . دستيابي به اهداف مورد نظر شود اما كشورهاي شرق آسيا كه بعدها به ببرهاي آسيا شهرت يافتند ب
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خي موارد از آنان سبقت بگيرند و از ژاپني توانستند در مدت زمان كوتاهي به كشورهاي توسعه يافته رسيده و در بر

 .بسياري از آثار سوء توسعه نئوليبرالي از جمله عدم تحقق عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه درآمد مصون بمانند
نكته حائز اهميت اين است كه براي دستيابي به يك الگوي توسعه مناسب  بايد شرايط كشورها درنظر گرفته 

كيه بر شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماع و اقتصادي خود الگوي توسعه متناسب با خود كشورهاي شرق آسيا با ت.شود
هر چند . را طراحي نموند و از آموزه هاي اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك ديكته شده از سوي غرب پيروي ننمودند

حال اين سوال . ا استضعفهايي نيز در اين كشورها مشاهده مي شود اما نتايج آنها قابل قبول تر از ساير كشوره

ا براي اقتصاد ايران با توجه به وجود تحريمهايي كه از ابتداي انقالب وجود داشته  مطرح است كه اين الگوي توسعه آي
و در سالهاي اخير شدت يافته است متناسب است؟ آيا الگوي توسعه آمريكايي مبتني بر اقتصاد باز و بر پايه هاي 

لگوي مناسبي براي ايران  است؟  نقش دولت در  فرآيند توسعه چگونه است؟ ميزان اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك ا
 حمايت و روش حمايت از توليد به چه نحوي باشد؟ 

براي پاسخ به اين پرسشها در بخش اول نظريات توسعه متداول را ارائه مي نماييم و در بخش دوم استراتژيهاي مختلف 

خش سوم به بررسي الگوي توسعه ژاپن پرداخته و در بخش چهارم الگوي صنعتي شدن را بررسي مي نماييم در ب
توسعه صنعتي كره  كه برگرفته از ژاپن است را بررسي مي نماييم و در بخش چهارم به بررسي الگوي توسعه ايران 

 . در شرايط تحريم ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي ايران مي پردازيم
 

 نظريات متداول توسعه -1

متفاوتي راجع به توسعه وجود دارد اما چرا نمي توان روي يك نظريه به توافق رسيد و به دنيا گفت كه چه  نظريات
سياستي بايد در پيش بگيرد؟ دليل آن است كه نظريات توسعه منعكس كننده موقعيتهاي سياسي، مكانهايي كه در آن 

در يك طرف برخي نظريات ساختار سرمايه . استتوسعه محقق شده و دورنماي فلسفي،تاريخي،جغرافيايي آن كشورها 
چنين نظرياتي بر . داري را بعنوان بهترين نوع جامعه و بعنوان طبيعتي ناگزير و ضرورت غير قابل تغيير پذيرفته اند

ثروت را انگيزه تالش براي توسعه و نابرابري اجتماعي را نتيجه غير قابل اجتناب پيشرفت . رشد اقتصادي تاكيد دارند

 Richard. اين نظريات بر پايه  اقتصاد كالسيكي و نئوكالسيكي  و نظريات رشد كينزيني استوار است. ي دانندم
peet&Elaine Hartwick2009) ,) 

بين اين . درصد ثروتمندترين خانوارها مالك نيمي از ثروت مالي كل آمريكا بوده اند 1،  1818تا  1811بين سالهاي 
ميليون دالر در سال  8به طور متوسط ( نفر100111)خانوارها هستند  10111ند كه درصد ثروتمند فوق ثروتم1

لذا   (Johnson 2005).است 1111تا  1811درآمد كسب مي كنند كه دو برابر سهمشان از درآمد ملي در سالهاي 

بر ثروت و افزايش بي توسعه و رشد در كشورهاي توسعه يافته مبتني بر الگوي اقتصاد نئوليبرال منجر به توزيع نابرا
 .عدالتي شده است، كه نمي تواند الگوي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه باشد

بنابراين در بررسي نظريات توسعه دو مسئله قابل بررسي است نخست آنكه آيا نظريه مورد نظر در تحقق عدالت توام 
اين نظريات در عالم واقع بهره برد و به نتايج  با پيشرفت و توسعه موفق است و دوم آنكه آيا مي توان از فرضيات

جهت اين مطالعه بايد شواهد تاريخي از كشورهايي كه به اهداف مورد نظر دست يافته اند مورد .  مطلوب رسيد

ا . بررسي قرار گيرد در اين ميان بايد شرايط تحريمي حاكم بر فضاي اقتصادي سياسي كشور را نيز در نظر گرفت ت
لذا براي انتخاب يك . وي مناسبي براي توسعه صنعتي و ارتقاء توليد ملي در اقتصاد مقاومتي دست يافتبتوان به الگ

استراتژي مناسب توسعه بهتر است كه خالصه اي از نظريات متداول توسعه و راهبردهاي متفاوت توسعه صنعتي  را 
 .باشيم ارئه نماييم تا بتوانيم از ميان اين نظريات انتخاب بهينه اي داشته

 اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك (1-1

در دوره قبل از امپراطوري روم فرموله شد كه « دكترين كاتوليكي نخستين گناه آدم ابوالبشر»فرقه آگوستيني مسيحيت 
در سالهاي نخستين . كار را بعنوان تنبيه آدم  به دليل نافرماني آدم ابولبشر و رانده شدن از بهشت معرفي مي كرد

كار به جاي تنبيه . مدرنيته اروپايي، ايدئولوژي جديدي بر خالف عقيده تنبيه بودن كار براي بشر شكل گرفتطراحي 
ميالدي تحت عنوان عقايد پروتستان روي  11نوع راديكال آن كه در قرن . عامل حياتي و منبع توليد ثروت معرفي شد

تحت تعاليم پروتستان مدرن ويژگي به دنبال كسب و . اختكار آمد كه به تكريم فعاليت و كار بعنوان تشكر از خدا پرد

كار بودن انسان و ويژگي خودخواهي و منفعت طلبي اش بيش از اينكه گناه باشد، خدمت به بشريت و جامعه تعبير 
اين تفكر به سرعت توسط صنعتگران و بخصوص صنعت نساجي اروپاي غربي و خصوصًا  Innes 1995) .)شد

مركانتيليست يك نظام فكري، سياسي، اقتصادي بود كه از سرمايه داري حمايت  18در قرن . فتانگلستان گسترش يا
 ( Newman 1952, hecksher 1935. )مي كرد

و ( 1110-1181)جان الك ( 1818-1011)مانند توماس هابز  11و  11وظيفه فيلسوفان اقتصاد سياسي پروتستان  

را (  خودخواهي)هابز نفع شخصي عقاليي . ايد اقتصاد سياسي بودعمق بخشيدن به عق(1111-1111)ديويد هيوم 
 .بعنوان خردگرايي مشروع و بعنوان اخالق نظام سرمايه داري جديد معرفي كرد
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نفع شخصي موجب حفظ اجتماع مي . دانست ديويد هيوم انسان را بعنوان موجودي كه داراي اميال مصرفي است مي

فيلسوفان روشنفكر از طرف سرمايه داران اوليه . مترين عامل حفظ اجتماع استشود، لذا نفع شخصي و خودخواهي مه
 Richard. كردند و براي حقوق و آزادي آنها و نه حقوق كارگران و دهقانان، زنان و سياه پوستان تالش مي

peet&Elaine Hartwick2009,p36)) 
اقتصاد . آغاز شد 1111دام اسميت در سالاقتصاد كالسيك با انتشار ثروت ملل آ: ( 1271 -1271)آدام اسميت

انقالب صنعتي با انقالب كشاورزي و تغييرات تكنيكي . كالسيك بخشي از نظام بزرگتر روشنفكري اقتصاد سياسي است

ابداعات . كارخانه هاي توليد منسوجات كه در آن صدها هزار كارگر استخدام بودند. در كشاورزي و توليد رخ داد
او معامله . آدام اسميت معتقد است تمام انسانها در ويژگي هايي يكسان هستند. شينها را ارتقاء داده بودتكنولوژيكي كه ما

او معتقد است نبايد از انسان انتظار همكاري و . و دادستد يك شي با شي ديگر را يك ميل باطني در ذات انسان مي داند
ا آنچه الزم داري به دست آنچه من الز». تعاون و ياري رساندن به ديگران را داشت م دارم به من بده ت

. سود به ريسك پذيران تعلق مي گيرد يعني به سرمايه داران و نه به كارگران  (smith 1977ed:13)«آوري

مكانيسم بازار و دست نا مريي موجب ايجاد تعادل در بازار مي شود و نيازي به دخالت دولت در بازار نيست زيرا 
  .مي شود موجب كاهش بهره وري

. تجارت آزاد و حذف تعرفه ها را مطرح نمود«  اقتصادسياسي» در رساله اصول (:1271-1227) ديويد ريكاردو 

ريكاردو تجارت بين انگليس و پرتغال را بعنوان يك مدل در نظر گرفت كه در آن تقسيم كار بين المللي بر پايه شرايط 
آزاد هر كشوري بايد سرمايه و نيروي كار خود را به منتفع ترين در يك نظام كاماًل . آب و هوايي مطرح مي شود

پرتغال بايد سرمايه هايش را به توليد الكل و انگليس به . دهد فعاليت كه در آن مزيت نسبي دارد اختصاص مي
ون همه منسوجات اختصاص دهد و به اين ترتيب همه كشورها با تقسيم كار جهاني منتفع خواهند شد، به اعتقاد ساموئلس

كشورها در آمدشان به دليل منافع ناشي از رقابت و تقسيم كار بين المللي افزايش مي يابد در حالي كه سيستم تعرفه و 
 ( Samuelson 1980,p  30, 30 2) .سهميه بندي هم كارايي و هم درآمدها را كاهش مي دهد

را براي سازمان دهي ميان بازارها مطرح شرايط رياضي تعادل عمومي والراس  (:1771 -1282)ويلفردو پاره تو 

فرآيندهاي . اقتصاد نئو كالسيك منجر به نتايجي شد كه در آن بازارها اصواًل رقابتي اند و انحصاري نيستند. كرد
در اين مكتب مثالهاي دخالت دولت براي پيشرفت .بازاري معمواًل در سطح بهينه توليد و تخصيص نتيجه مي دهند

سرانجام اقتصاددان . ت و در باقي موارد بازار و پس انداز و سرمايه گذاري را تشويق مي كنداقتصادي محدود اس
بيان كرد كه در نظريه اقتصاد نئوكالسيك در شرايط رقابت كامل و بازارهاي قيمت  1881 -1101آمريكايي كالرك  

ين دنياي اقتصادي توام با كارايي و لذا اقتصاد نئوكالسيك تحت اين شرايط بهتر. گير تعادل بلندمدت حاصل مي شود

 ((Richard peet&Elaine Hartwick2009,p45عدالت اجتماعي را فراهم مي سازد
  اجماع واشنگتني  نئوليبراليسم اقتصادي و (1-7

را مطرح كرد، كه به مجموعه سياستهاي « اجماع واشنگتني»اصطالح ( 1881-1881)ويليامسون 1818در سال 
اين . ز سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي مقروض آمريكاي التين گفته مي شداقتصادي تحميلي ا

ديدگاههايي مانند خصوصي « اجماع واشنگتني» (brohman 1881) .سياستها بر مبناي اقتصاد نئو ليبرال بود

سازي، حذف دخالت دولت، آزادسازي تجاري و روي آوردن به رقابت و تقسيم كار ريكاردويي در جهان را تشويق 
در  1881اين مدل توسعه در آفريقا، آسيا و سرانجام تا اواسط .  مي نمود كه از اقتصاد نئو ليبراليسم تاثير پذيرفته است

 . شورهاي در حال توسعه سرايت يافتاكثر ك
مكزيك با اجراي اين سياستها كه مبتني بر آموزه هاي اقتصاد نئوليبرال است، اولين بحران بدهي خود را در سال 

آرژانتين و برزيل نيز چنين وضعيتي داشتند كه به . تجربه كرد و ارزش پولي ملي اش به شدت كاهش يافت 1811

 . شد بود ايجاد IMFدليل سياستهاي 
و اساتيد مكتب شيكاگو به اقتصادخوانده هاي شيلي در دانشگاه شيكاگو ،كساني كه بعدها به ( 1111-1811)فريدمن 

اين مشاوره هاي اقتصادي . معروف شدند مشاوره جهت انجام فرآيند توسعه در شيلي ارائه نمودند 1«پسران شيكاگو »
در اقتصاد شيلي با استفاده از سياستهاي « شوك درماني»شنهاد فريدمن پي. در طول دوره ديكتاتوري پينوشه انجام شد

) .در آن زمان هزاران چپ گرا توسط دولت به قتل رسيدند. نئوليبراليسم اقتصادي و مكتب پولي بود

lapavistas2005)  و مسير اقتصاد بازار رقابتي بعنوان يك قاعده كلي نتايج وحشتناك اقتصادي و اجتماعي در شيلي
در ساير كشورهاي درحال توسعه هم كه اين سياستها از سوي اين دو نهاد مالي بين الملل تحميل شده . به همراه داشت

بود، نتايج وحشتناكي حاصل شد از جمله در اندونزي، كه استيگليتز اقتصاددان مشهور و برنده جايزه نوبل آن را غم 
وضعيت تغيير كرد و  1111در سال هاي اوليه دهه( 1811جوزف استيگليتز، .)انگيز ترين تجربه ناميده است

سياستهاي اجماع واشنگتني بعنوان علت . صورت گرفت IMFاعتراضات و شورشهاي زيادي در سراسر دنيا عليه 
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اين اعتراضات حتي از درون بانك . اصلي عقب ماندگي آمريكاي التين و ساير كشورهاي در حال توسعه معرفي شد

 . دني رودريك و جوزف استيگليتز مطرح شد توسط IMFجهاني و 
همانطور كه بيان شد، سياستهاي اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك كه از سوي نهادهاي مالي بين الملل بعنوان الگوي 

توسعه به كشورهاي در حال توسعه معرفي شد با رويكرد عدم مداخله دولت و نقش بي بديل بازار در راستاي اقتصاد 
ه تنها منجر به صنعتي شدن و توسعه نشد بلكه موجب افزايش نابرابريها و گسستگيهاي اجتماعي سرمايه داري، ن

در اين ميان همانطور كه در مقدمه گفته شد كشورهاي شرق آسيا بخصوص ژاپن و كره جنوبي، با الگوي .  گرديد

مان اندكي معجزه شرق آسيا را پديد توسعه صنعتي متفاوت از اين آموزه ها فرآيند توسعه را آغاز نمودند و در مدت ز
ا حد زيادي مصون ماندند مطالعه اين كشورها به دو دليل . آوردند و از آثار سوء نابرابري و گسست اجتماعي هم ت

) اول آنكه اين كشورها تهي از منابع معدني، نفت و گاز بودند و وجود ويرانه هاي حاصل از جنگ: حائز اهميت است
يند توسعه را آغاز نمودند، كه شرايطي شبيه به ايران با لحاظ تحريم هاي نفتي و عقب فرآ( بخصوص در ژاپن

دوم آنكه پس از اجراي سياستهاي شكست خورده بانك جهاني در ايران و ساير . ماندگيهاي حاصل از جنگ است

تيابي به توسعه پايدار كشورهاي جهان سوم هنوز برخي از اقتصاددانان تنها راه برون رفت از مشكالت اقتصادي و دس
. لذا بررسي اين دو كشور تجارب مفيدي در اختيار ما خواهد گذاشت. را در اقتصاد بازار و حذف نقش دولت مي دانند

ا هنگام مطالعه  قبل از مطالعه سه رويكرد صنعتي شدن در جهان را  بطور خالصه مورد بررسي قرار مي دهيم ت
 .تحليل مطالب ساده تر انجام شود

  تراتژيهاي مختلف  صنعتي شدناس -1

اولين و مقبولترين رويكرد تمركز بر جايگزيني واردات با كاالهاي . سه رويكرد در صنعتي شدن قابل طرح است
در اين رويكرد سرمايه گذاري دولتي در بنگاههاي صنعتي غير . مصرفي ساخته شده توسط توليدكنندگان داخلي است

نقش دولت ايجاد مشوقهاي . ه گذاري توسط بخش خصوصي انجام مي شودمعمول نيست اما قسمت اعظم سرماي
ا . اقتصادي براي هدايت بخش خصوصي در مسير مطلوب است دولتها در عمل به جاي آنكه انتخابي عمل كنند ي

معرفي و حمايت كنند گرايش داشته اند كه حمايت بدون تبعيض براي صنعت « صنايع نوزاد» صنايعي را به عنوان 

تلقي كرده اند كه در خور « نوزادي»رفتار دولتها اغلب چنان بوده است كه گويي تمامي بخش صنعت را . هم آورندفرا
ا ( 1811، 180كيت گريفين،ص.)حمايت است و لذا نيازي نديده اند كه تبعيض قائل شوند تعرفه هاي باال كه گاهي ب

اند، استفاده از ارز چند نرخي براي توليد، تشويق سهميه ها و موانع تجاري غير تعرفه اي ديگر تكميل گرديده 
و منع واردات كاالهاي مصرفي، سياستهاي پولي براي پايين نگاه ( معمواًل كاالهاي ساخته شده) صادرات غير سنتي

اين استراتژي نسبتهاي عوامل را در توليد و در واقع (W.M. corden1996) .داشتن نرخهاي بهره از اين قبيل اند

مشوقهايي در صنعت از طريق پايين آوردن هزينه نسبي سرمايه مالي ايجاد . اقتصاد تحت تاثير قرار مي دهددر كل 
ا از فنون مكانيزه توليد استفاده شود، صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات، توزيع درآمد در ميان عوامل  مي شود ت

  (Mahbub ul Haq1963). گوناگون توليد را تغيير داده است
رويكرد دوم براي صنعتي شدن در صورت راكد بودن صادرات يا رشد آهسته آن كشور را قادر مي سازد تا صنعتي 

در اين شرايط ارز كافي براي ورود كاالهاي سرمايه اي وجود ندارد در نتيجه كشور بايد در حد درآمد صادراتي . شود

به عرضه كاالهاي مصرفي به بازارهاي تثبيت شده و  بر خالف استراتژي جايگزيني واردات كه.اش برنامه ريزي كند
موجود آغاز مي كند، استراتژي مبتني بر ارتقاي بخش كاالهاي سرمايه اي از امتياز بازار داخلي آماده جذب توليدات 

 . صنايع جديد برخوردار نيست
ادرات كاالهاي صادراتي رويكرد سوم صنعتي شدن در جهان سوم دقيقًا درصدد طراحي استراتژي توسعه بر محور ص

در . صنعتي شدن از اين طريق بي شك دشوار است اما هنگ كنگ و سنگاپور چاره اي جز اين نداشتند. صنعتي است

كره و تايوان مرحله جايگزيني واردات در صنعتي شدن كوتاه مدت بود و  سياست به زودي با تاكيد بر صادرات منتقل 
استدالل شده كه مرحله جايگزيني واردات براي موفقيت مراحل بعدي . ز بود شد و نتايج آن كاماًل  موفقيت آمي

زيرا فقط از اين . توليد صنعتي در استراتژي با جهت گيري صادراتي احتمااًل كاربر است. صادرات ضروري است
تغال در توليد در نتيجه رشد اش. طريق است كه هزينه ها آن قدر پايين مي آيد كه از نظر بين المللي رقابتي باشد

صنعتي احتمااًل از رشد مشابه در استراتژي جايگزيني واردات باالتر خواهد بود، اشتغال نسبت به دو رويكرد قبلي 

ا توجه به سه الگوي توسعه صنعتي ارائه (  1811، 111كيت گريفين،ص . )بخصوص در بخش صنعت باالتر است ب
زيرا  ژاپن به منزله اولين كشور آسيايي نه تنها شريك . مي پردازيمشده به مطالعه تجربه ژاپن و كره در صنعتي شدن 

مساوي الحقوق كشورهاي صنعتي كهنسال شد، بلكه بسياري از آنها را نيز تحت الشعاع قدرت اقتصادي خود قرار داد 
 . يافتوكره جنوبي نيز  سياستهاي پر اهميت مدل ژاپني را تقليد و به طور مشابه به پيشرفتهاي بزرگي دست 

 الگوي توسعه صنعتي ژاپن  -1

از همه . تفاوتهاي درآمدي بين طبقات اجتماع حداقل است. مدل ژاپن همبستگي دورني را مبناي كار خود قرار مي دهد
مدل ژاپني از درون عادالنه تر از آمريكايي است و قدرت آن مبتني بر . توقع ايثار مي رود به ويژه طبقه مديران
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در حالي كه وضعيت . و توقع ايثار از شهروندان بسيج گرديد اين مدل با حداقل تنشهاي اجتماعي. همبستگي مردم است

استراتژي صادرات تهاجمي . داخل بر مبناي همبستگي شكل گرفته است اثر گذاريهاي بيروني آن كاماًل انگل گونه است
به عبارت . اين كشور را به هزينه ساير كشورها ثروتمند نموده و توليدات كشور مقابل را جايگزين يا طرد نموده است

ديگر موفقيت ژاپنيها و ساير كشورهاي ديگري كه از اين مدل تقليد مي كنند بر مبناي آمادگي كشورهايي است كه 
 (18، ص 1811گروينر، . )مرزهاي خود را براي صادرات ژاپن باز نگه مي دارند و طرد صنايع خود را مي پذيرند

هدف سياست اقتصادي موسسات ژاپني از . دولت درآوردند ژاپنيها با قاطعيت تمام موسسات را به اطاعت اهداف

بر خالف مدل اقتصادي انگليسي خودخواهي و . مسئوليت ملي آنها براي نيل به رفاه مردم خود تشكيل مي گردد
سودجويي موسسات به منزله اصل هدايت كننده قبول نگرديده بلكه در درجه اول انتفاع دولت مورد تاييد قرار گرفته 

اگر دولت تصميمات صحيح اتخاذ نمايد و در عين حال توانايي تحقق اهداف خود را داشته باشد مناسب ترين . است
ژاپنيها در درون براي رسيدن به عدالت اجتماعي و . شرايط براي رسيدن به رفاه ملي در درازمدت فراهم شده است

 . مي نمايندبرابري مي كوشند اما ثروت خود را بر اساس اصرار به ديگران كسب 

روشن تر از اين نمي توان گفت كه آن دسته از كشورهايي كه به مدل توسعه آمريكايي يا همان اقتصاد نئوكالسيك توجه 
نكردند، با موفقيت صنعتي گرديدند در حالي كه عدم موفقيت بقيه در اين بود كه آنها به اين شرايط كامال و در بعضي 

آسيا موفقيت خود را در درجه اول مديون  دخالت اگاهانه دولت در  ژاپن و ساير ببرهاي. موارد تا حدودي تن دادند
صادرات با تمام ابزار مورد حمايت واقع شد و از واردات كشورهاي صنعتي برتر با برنامه . توسعه اقتصادي هستند

ا به امروز سازمانهاي دولتي مانند وزارت صنعت و تجارت بين الم. ريزي جلوگيري به عمل آمد  MITIلل  در ژاپن ت

كشف و از نفوذ بازارهاي خارجي كه ممكن است براي صنايع داخلي خطرساز باشد  MOFو وزارت دارايي 
، 1811گروينر، . )موفقت اين دخالت دولت غير قابل انكار است و به آسياي شرقي محدود نمي شود. جلوگيري مي كند

 (11ص 
تا اينكه كاالي خارجي با فناوري پيشرفته نتوانند براي صنايع ژاپن و تايوان بازارهايشان را به روي خارج بسته اند 

انها اجازه مبادله ازاد سرمايه را نداده اند زيرا درغير اينصورت پس اندازكنندگان داخلي . نوپاي آنها خطري ايجاد كنند

ا هر دو كشور اقتصاد توليدي و نه ا. در بانكهاي خارجي با بهره هاي باالتر پس انداز مي كردند قتصاد مصرفي را بر پ
بطور كلي مصرف كننده داخلي را در كوتاه مدت قرباني كردند تا با سودهاي صادرات بين الملل صنايع را . كرده اند

اند بيشتر پيشرفت  ببرها هر اندازه به اين الگو وفادارتر بوده. قوي تر و از اين راه زيربناي اقتصادي را محكم تر نمايند
ژاپنيها به حق از عواقب وابستگي به سرمايه گذاري . ر مي شدند به ضررشان تمام مي شدكردند و هرچه دورت
چنين تصميمي موجب شد كه بازسازي كشور فقط با پس اندازهاي داخلي تامين مالي شود لذا . خارجي واهمه داشتند

فقط كافي است سرمايه خارجي از غير از كره و ژاپن ساختار صنعتي بقيه انها چنان بر پايه هاي نازكي قرار دارد كه 
كشورهايي كه عقب ماندگي صنعتي را به سرعت پشت . اين كشورهاي خارج شود تا فرايند توسعه به كلي متوقف شود

كشورها هرچه بيشتر در سيطره . اند، مديون اين تصميم هستند كه الگوي آمريكايي را رد نموده اند سر گذاشته
رچه بيشتر به قدرت خود اتكا نمايند به جاي انكه خود را مقروض سرمايه گذاران استراتژيهاي رشد ملي باشند و ه

خارجي كنند و هرچه مصرانه تر تهديدات اعمال شده به وسيله واردات خارجي را براي حفظ صنايع در حال رشد 

ف بلند مدت توسعه اي مصرف كنندگان را تحت الشعاع اهدا داخلي دفع نمايند و هر چه قاطعانه تر خواسته هاي لحظه
اين كشورها از اين طريق رقابت را اساسًا تضعيف نكرده . نمايند تر كسب مي صنعتي قرار دهند، بازدهيهاي قابل توجه

زيرا آثار منفي رقابت را كاهش داده و خودخواهي نيروهاي خصوصي را براي تحق . اند اند بلكه از آن حمايت  كرده
 .اند م كردهاهداف ملي و قوي سازي اقتصاد را

كشورهاي آمريكاي جنوبي كه مدل اقتصاد امريكا را دنبال نمودند و بازارهاي خود را براي كاالهاي خارجي كه »

اگر . بسيار از كاالهاي خودشان بهتر بودن باز نگه داشتند توسعه و ساخت صنايع داخلي را از همان ابتدا خفه كردند
ي خود را به دوي تجارت آزاد بگشايد نتيجه انكار ناپذيرش خفه شدن كشوري در همان مراحل ابتداي توسعه مرزها

درآمريكاي جنوبي به دليل اينكه منافع رهبران با منافع خارجي ( 11، ص 1811گروينر، )« .توسعه در نطفه است
للي قشر حاكم براي جلب توجه سرمايه گذاران بين الم. عليه مردم گره خرده بود حمايت از توليد داخل امكان پذير نبود

آنها بازار كشور را براي مجصوالت خارجي باز نگه مي دارند و با اين كار اجازه . تمام شرايط آنها را قبول مي كند

اين اقشار توسط خارجيها . مي دهند كه سرمايه داران داخلي ثروتهاي خود را به مكانهاي ايمن خارج انتقال دهند
ضمانتي را بر عهده ندارند و قشر شاغل ماليات دهنده مسئول پرداخت اين اما اين افراد هيچ . خريداري مي شوند

اصواًل اين افراد به منزله نماينده سياسي سرمايه گذاران و واردكنندگان خارجي هستند آنان با هموطنان . هاست بدهي
بودجه آموزش و .  خود به صورت حقارت آميز برخورد مي كنند اما با خارج همانند شهروند جهاني رفتار مي كنند

 Hans- peter, Martinگروينر به نقل از ) . پرورش و زيرساختهاي كشور كاهش مي يابد و يا كال حذف مي شود

& Harald schuman )  . مكزيك نمونه يك بازنده است كه دو سال پس از عضويت در منطقه آزاد تجاري امريكا
ط مكزيكي ورشكست شدند و دو ميليون نفر كار خود را از هشت هزار موسسه از شركتهاي متوس  NAFTAو كانادا 
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در حقيقت وقتي از دولت و حمايتهاي دولتي صحبت . چرا كه توان رقابت با كاالهاي آمريكايي را نداشتند. دست دادند

مي شود دولت عاري از فساد مد نظر است در غير اينصورت فساد دولتي موجب نتايج معكوس  و دور باطل فقر 
 شد خواهد

 استراتژي جانشيني واردات در ژاپن( 1-1 

اين سياست بايد مانع واردات از . جانشيني توليدات خارجي به وسيله محصوالت خودي جانشيني واردات يعني
ا همان روش ژاپن و ساير . كشورهاي صنعتي پيشرو باشد تا فرصت پيشرفت را به صنايع ملي بدهد اين سياست دقيقا ب

 Elmar ))به نقل از  گروينر). اين راهبرد بدون شك و ترديد موفقيت آميز بود. بق بوده استشاگردان موفقش منط
Altvater  

تدابير . اقتصاد و نظام موجود اجتماعي طوري به يكديگر مرتبط اند كه جداسازي آنها از يكديگر غير ممكن است
موفقيت آميز و در ديگري با شكست مواجه  اقتصادي يكسان مي توانند بسته به شرايط سياسي اجتماعي در يك كشور

. شوند هند كشوري مردمساالر است اما ژاپن در زمان پيشرفت خود نظامي خودكامه با اشكال مردم ساالرانه بود

بالفاصله پس از ارتباط با غرب طبقه حاكم در ژاپن به طرزي تاريخي خود را داوطلبانه ( 88، ص 1811گروينر، )
اييها امتيازات خود را تسيلم  كردند زيرا  خيلي زود فهميدند كه كشورشان در مقابل فشار سامور. سلب قدرت كرد

اين وحدت از طريق . ابرقدرتهاي خارجي فقط از طريق وحدت و اتفاق تمام اقشار جامعه قادر به ايستادگي است
را داوطلبانه كنار گذاشتند و  برابري تضادهاي اجتماعي ميسر گرديد، از اين طريق كه حكمرانان امتيازات خاص خود

به اين ترتيب موجبات صنعتي شدن سريع و فراگير . در ساير طبقات آمادگي براي قرباني كردن را بيدار نگه داشتند

كامال بر خالف ژاپن و ساير كشورهاي آسياي شرقي كه رقابت بين شركتها حداقل به همان شدتي كه در . فراهم شد
در هند و كشورهاي آمريكاي . ين سبب تاثير مثبتي بر توسعه و شكوفايي فراهم آوردغرب است موجود بود و به ا

جنوبي خودپرستي طبقه حاكم موجب شد تدابير حمايتي نه تنها نيروهاي اقتصادي را به تحرك در نياورد بلكه طبقه 
كساني هسند كه لياقت تكنوكراتهاي ژاپني  (Robert Kurz ) گروينر به نقل از) .ممتاز را باز هم قوي تر كرد

دريافت نشان صالحيت دارند آنها به منزله نخبگان رهبري كشور و صاحبان اقتدار از هر گونه امتياز ويژه مادي براي 

لذا هدف اشتغال كامل . نمايند ورزند و از به وجود آمدن دوباره تمركز سرمايه نزد اقليت جلوگيري مي خود اجتناب مي
و دركنار آن يك نظام كاماًل جديد تامين كار مادام العمر اختراع گرديد كه عامل مهم موفقيت  هدف اصلي تكنوكراتها بود

اكنون ژاپن براي ادامه اين سياست بايد تا آنجا كه مي تواند از كشورهاي ديگر كمتر خريد . شركت سهامي ژاپني است
 . مصرف خود را تا حد امكان كاهش دهندژاپنيها بايد توليد را به حداكثر برسانند اما . كند و بيشتر بفروشد

اصالح . بنابراين نقش دولت و طبقه حاكم در توسعه اقتصادي بخصوص در شرايط تحريم نقشي بي بديل است 

اقتصادي ضمن اينکه مهمترين اصل در تحقق اقتصاد مقاومتی است، نتايج  -دولتمردان از فساد و رانت هاي سياسي
چه بخواهيم و چه نخواهيم موفقيت كشورها در راه توسعه صنعتي در . مي نمايد استراتژيهاي اقتصادي را مشخص

را « همبستگي اجتماعي»درجه اول به اين اصل مرتبط است كه آيا آنها توانستند براي بسيج كردن مشاركت تمام مردم 
به نقش همبستگي اجتماعي بنابراين وقتي از موفقيت استراتژي جايگزيني واردات سخن مي گوييم بايد . بر قرار كنند

 .كه در زير سايه عدالت اجتماعي و بوسيله دولت عاري از فساد تحقق مي يابد دقت نمود

آنها تحت هر شرايطي تمايل دارند كه دست كم قسمت اعظمي از . ژاپنيها از طريق ديگر ي نيز پاي به عرصه نهادند
از اين طريق تسلطشان بر بازارهاي . م آنها ژاپني نيستتوليدات خود را از طريق شركتهاي بزرگي عرضه كنند كه نا

خارجي به صورت موثرتري تحكيم مي يابد تا اينكه آنها بازار را با توليدات خود و برچسبهاي ژاپني غرق كنند و به 
وه بر اين ژاپني ها عال. اين ترتيب مقاومت را بيدار كنند  و از اين طريق تسلط زيادي بر بازار آمريكا پيدا مي نمايند

. قسمت اعظمي از اضافه تراز تجاري خود را در كسب قرضه هاي دولتي اياالت متحده تجديد سرمايه گذاري كرده اند

به اين ترتيب اگر دولت آمريكا براي مقابله با تهديدات خارجي ضد صنايع ژاپني اقدام كند يعني از طريق حمايت از 
هاي دولتي را مي فروشند و به اين ترتيب مي توانند ناگهان تمام اقتصاد آمريكا توليد كنندگان داخلي، ژاپنيها اين قرضه 

. را از  تعادل خارج نمايند زيرا آن وقت ارزش اوراق قرضه سقوط مي كند و نرخ بهره به طور ناگهاني باال مي رود
 (00، ص 1811گروينر، )

اقتصاد . مدا خود را از اقتصاد بين الملل جدا نمودندكشورهاي اروپايي نيز تنها به تعرفه حمايتي اكتفا نكردند و ع

تنها پس از آنكه تغييرات عمده نهادي و ساختاري به خوبي در حال . داخلي طي يك دوره جدايي و انزوا بازسازي شد
و فتح تا زماني كه اقتصاد بازار داخلي توسعه نيافت . انجام بودند اين كشورها مجددا وارد اقتصاد رقابتي جهاني شدند

صنعت نساجي انگليس كه بعنوان نمونه اي از تجارت آزاد ( 1888يوجيرو هايامي . )نگشت تجارت آزاد دنبال نشد
لذا . حمايت شده است Tudorمطرح مي شود، پيشگام صنعتي شدن انگليس بود و  به شدت از طرف پادشاهان 

در اين صنعت نتيجه مداخله دولت و ساير نهادهاي ساختاري بود بيش از اينكه ناشي از  11موفقيت انگليس در قرن 

تمام افزايش در توليد كل ناشي از تجارت جهاني مي . طبيعت تجارت آزاد باشد، كه با بحث ريكاردو سازگاري ندارد
ًا تا كنون در مبادله انگلستان و پرتغال رخ داده استمث. تواند به يك كشور تخصيص يابد كه در آن همواره . ل آنچه دقيق
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انگلستان منتفع و پرتغال متضرر بوده است و پرتغال همواره دچار كسري و انگلستان همواره داراي مازاد مبادله بوده 

 (Fisher.ز فقير تر شده استنتيجه اين مبادله آن است كه انگليس هر روز ثروتمندتر و پرتغال هر رو. است
1971:sideri:1970 ) ميليون دالر به منزله يارانه براي ساختن تاسيسات كارخانه اي  011پنتاگون مبلغ  1880در

. دخالتي مستقيم در بازار به اصطالح آزاد آمريكا و با اين كار صنايع را از ورطه نابودي نجات داد. دراختيار قرار داد
 . ا ماهيت رقابت را بر طبق افكار نئوليبرال تيره ننمود بلكه مانند ژاپن عكس آن رخ داداين حمايتها نه تنه

جايگزيني واردات صنعتي منجر به تغييرات اساسي در ساختار اقتصادهاي آمريکاي التين پس از جنگ جهاني دوم 

رد برزيل بخصوص بسيار تغيير ساختاري در مو. افزايش يافت 1811و  1801اين كشورها بين سالها ي  GDP. شد
. صنعت اتوموبيل، استيل، آلومينيوم، سيمان، سلولز، ماشين آالت سنگين و صنايع شيميايي كرد. درخشان بود

درصدي اغلب براي يك  100كشورهاي تازه صنعتي شده مانند كشورهاي آمريكايي با جمعيت زياد مجموعًا نرخ رشد 
ئوليبرال مانند آزادسازي تجاري و بازكردن مرزها و عدم دخالت دولت ايجاد كاري كه سياستهاي ن. دهه يا بيشتر داشتند

 . نکرد

وقتي . ايجاد جامعه خدماتي دولتها و اقتصاد آنها را توانمند نمي سازد بلكه باعث ضعيف شدن قطعي آنها مي شود
ديگر نمي . ك مي شودصنايع قدرت رقابت خود را از دست مي دهند و توليدات كشاورزي رها مي شود، وضع خطرنا

توان غذاي مورد نياز مردم را تامين كرد اين حالت براي يك جامعه صنعتي كه توليد كاالي مادي خود را به كشورهاي 
آمريكا در صادرات خدمات با اضافه تراز روبرو است و در بخش توليد مادي . ديگر منتقل مي كند نيز صادق است

نق اقتصادي ترازبازرگاني منفي اياالت متحد تغييري پيدا نكرده است و در حال با وجود رو. كسري چندين برابر دارد

 ( 18، ص 1811گروينر، . )حاضر اين كشور بزرگترين ملت بدهكار جهان است
 تقسيم كار يا رقابت جهاني؟( 1-7

قسيم كار و ت. مدل اقتصاد آمريكايي در خصوص تشخيص و تسلط بر خطرات مرتبط با تقسيم كار و رقابت مي لنگد
. رقابت شمشيرهاي دولبه اي هستند كه از يك طرف ثروت و از طرف ديگر هم خرابيهاي عظيمي به بار مي آورند

رقابت سالم، پايه و اساس اقتصادهاي آزاد را تشكيل مي دهند و رقاابت نا سالم غير اقتصادي اين شالوده ها را پوك مي 

ستگي بين كشورها منجر نمي شود، بلكه آنها را به يك جنگ تجاري سوق اساسًا تجارت به شيوه امروزي به همب. كند
انحصارگران ديگر نمي توانند . رقابت سالم مي تواند روابط فوق العاده پويا و پرجنب و جوشي ايجاد كند. داده است

زي به وسيله از همه مهمتر روح اختراع و كشفيات، نوسازي و بهتر سا. قيمت را به علت تسلط كامل تعيين كنند 
 . رقابت بر انگيخته مي شود

رقابت بين توليد . رقابت مي تواند تنشهاي خطرناكي را نيز بوجود آورد كه جامعه با تقسيم كار تعاوني ايجاد نمی شود

آنها در قيمت يكسان بايد محصول بهتر و در كيفيت يكسان بايد . كنندگان محصوالت يكسان در بازار رقابتي وجود دارد
ا . ل ارزان تر را از طريق سركوب كردن رقباي ضعيف تر كنار بزنندمحصو ا تعاوني خالص رقابت ب اما در مقايسه ب

هر جا حريفي در رقابت سود بيشتري كسب مي كند و وضع رفاهي اش بهتر . هزينه هاي باالتري سر و كار دارد
است و نبرد به همبستگي نمي انجامد و  رقابت نبرد. شود، حريف ديگر متضرر مي شود و رو به ورشكستگي مي رود

تقسيم كار جامعه را پيوند مي زند اما رقابت تعدادي را دشمن . حتي با خود خطرات تجزيه جامعه را به همراه دارد

رقابت به اندازه صحيح زيربناي موفقيت و پيشرفت ملتهاست و اگر بيش ( 10، ص 1811گروينر، . )كند ديگري مي
اگر بازندگان رقابت نظير كاركنان بنگاههاي ورشكسته، ردشدگان . ستگي ملي متالشي مي شوداز اندازه باشد همب

هر جامعه اي كه با اعضايش . آزمون هوش، و اخراج شدگان جامعه باشند، رقابت را بايد نابودكننده زندگيها دانست
. ه جامعه را به هم وصل ميكندهمبستگي ريسماني است ك. چنين بي رحمانه رفتار كند مدت زيادي دوام نمي آورد

جامعه بايد اين شكست خوردگان رقابت را تحت پوشش تامين اجتماعي قرار دهد يا ترتيبي دهد كه آنان در نظامهاي 

اما همبستگي بين كشورها كه دومين شرط مفهوم اجتماعي رقابت است هيچگاه  وجود . ديگر به خدمت گرفته شوند
در داخل يك كشور و با تالش بسيار بيشتر، همچنين در يك اتحاديه سياسي اجتماعي آن  اين امر مي تواند. نداشته است

طور كه قرار است اتحاديه در آينده شكل گيرد عملي بشود اما اين امر تا كنون در روابط اقتصادي بين الملل اتفاق 
انه تقسيم كار داخلي در كشور را مدل اقتصادي نئوليبرال به نوعي ساده لوح (Ulrich v. Weizacker). نيفتاده است

اما در حقيقت نه آمريكا و نه اروپاييها حاضرند از صنعت . با تقسيم كار در سطح بين المللي مساوي مي پندارد

سالهاي مديدي است كه آمريكاييها و اروپاييها صنايع . هواپيماي خود صرفنظر كنند تا ديگري در آن تخصص پيدا كند
را سريعًا در اين زمينه تعقيب  ند و ژاپنيها هدف توسعه صنعتي خود را در اين ديدند كه آنان خودروسازي خود را دار

. كنند و در اين بين كره ايها نيز خودروهاي ملي توليد كردند و چينيها و هنديها تازه به جمع اين گروه پيوسته اند
 (18، ص 1811گروينر، )
كه در ايران نيز نبايد در برخی از صنايع مانند صنعت خودرو سازي را به  از اينجا مي توان به اين مسئله اشاره نمود 

دليل اينكه عملكرد مطلوبي نداشته و يا مزيت نسبي براي ايران محسوب نمي شود، از حمايت و برنامه ريزي دولتي 
صنعتی را به تقسيم  محروم کند بلکه بايد استراتژی مناسب برای حمايت اتخاذ نمايد و توليد خودرو و ساير کاالهای
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ميليونی داخل اگر از توليد داخل اشباع شود توليد داخل را تقويت  10كار جهاني محول ننمايد، چرا که بازار مصرف 

می نمايد و اگر با واردات اشباع شود به دليل حجم باالی تقاضا ريشه های توليد را خشکانده و کشور را با رکود 
 .مواجه می سازد

آمريكا بر اين تخيل استوار است كه تقسيم كار بين دولتها همان قدر راحت و قابل اجراست كه در داخل مدل اقتصادي   
روياي اسميت و ريكاردو به اين دليل كه تقسيم بين المللي كار مي توانست جهان را به حداكثر . مرزهاي يك كشور

است كه آنها اقتصاد و اجتماع را از يكديگر  دليل شكست اين نظريه آن. ثروت رهنمون نمايد به هيچ وجه غلط نيست

در حالي كه همه در پي صنعتي شدن در باالترين حد ممكن هستند و محصوالت همسان خود مانند . دانند جدا مي
رقابت جهاني و نه تقسيم كار جهاني . را به بازارهاي جهاني روانه مي كنند... اتوموبيل، رايانه، تلوزيون، كشتي و 

. بنابراين تقسيم كار جهاني پس زده مي شود. و نه صلح جهاني فرجام اين قرن را مشخص مي نمايد نبرد جهاني
فعاليتهايي مانند دستكاري و ايجاد جهشهايي در ويژگيهاي ارثي گياهان نواحي استوايي مانند قهوه و موز، به طوري كه 

داد باعث شده است كه طبق نظر پل كندي اين  بتوان آنها را در شرايط آب و هوايي اروپا و آمريكا رشد و پرورش

 Paul .كشورها تا چند دهه آينده ديگر نيازي به واردات محصوالت كشاورزي كشورهاي در حال توسعه نداشته باشد
kennedy.1997)) 

ن به در حالي كه تمام كشورها سعي در خودكفايي در توليد كاالهاي صنعتي پر تقاضا و يا استراتژيك دارند روي آورد
نظرياتي كه درآن از ديدگاه مزيت نسبي، صنايع خودرويي ايران را فاقد كاربرد مي داند و يا خودكفايي در توليد بنزين 

در شرايط تحريم نظريه تقسيم كار . و گندم بعنوان كاالهاي استراتژيك را بيهوده مي داند ساده لوحي بيش نبوده است

كشورهاي صنعتي از تقسيم كار به اين علت بهره مند مي شوند كه مي . خواهد بودجهاني و اعتماد به آن اشتباه تاكتيكي 
 .اي براي منافع خود استفاده كنند و ثروت خود را افزايش دهند توانند از آن به منزله وسيله

 الگوي توسعه صنعتي در كره جنوبي 

كره . ه بازسازي و توسعه صنعتي نهادبا استفاده از الگوي ژاپن قدم در را 1808-1801كره نيز پس از جنگ كره 
اي، سياسي و اجتماعي در هنگامه  براي فائق آمدن به عدم توانايي و دانش كافي در موضع گيريهاي اقتصادي، توسعه

تعامل با محيط خارجي و كشورهاي پيشرفته خواستار مشاركت نخبگان در تصميم سازيها و فرآيند تصميم گيري 
ي و به هنگام متوجه شد كه نمي توان بر مبناي نظرات مناقشه دار ديدگاههاي نظري كره در زمان مقتض. گرديد

اقتصاد، در خصوص محول نمودن اقتصاد به بازار آزاد خود تنظيم و يا اقتصاد دولتي سوسياليستي مسير مناسبي اتخاذ 
ا مشكالت خاص ياد شد». نمود تام كمپ )« ه ترديد وجود داردزيرا در مورد ميزان موفقيت اين الگوها در رويارويي ب

ما از اقتصاد كالسيك گنجينه اي از نظريه ها به ارث برده ايم كه آكنده از ادعاهاي كلي است كه صحت » (  1818

اما وقتي قرار باشد كه اين . ادعاي عموميت ممكن است ضرري نداشته باشد. همه آنها را نمي توان تضمين كرد
در تحقيقات مربوط به اين كشورها به . نيافته جنوب آسيا مناسب و شايسته نيست نظريات كه براي كشورهاي توسعه

كره تصميم به اتخاذ شيوه اي گرفت كه ( 11ص 1811گونار ميردال، )« .كار بسته شود عواقبي وخيم خواهد داشت
متهورانه دولت را  ضمن نگهداري و حفاظت از اصول اقتصاد بازار ليكن با نگرش توسعه گرايي، دخالت قدرتمندانه و

از اين رو برنامه ريزان كره با مشاهده . به عنوان كليد توسعه و حفاظت از منافع حياتي آحاد جامعه به كارگيرد

تاريخ غرب و اخيرًا تاريخ پيشرفت آسيا معرف اين . تجربيات ژاپن و غرب زيربناي حركت خود را بر توليد بنا نهادند
توليد به يك ». دازه توليد زمينه هاي عقالنيت اجتماعي و سياسي را فراهم نمي كندواقعيت است كه هيچ عاملي به ان

ملت اعتماد به نفس مي دهد، مبناي حفظ هويت، استقالل و فرهنگ بومي و مظهر قدرت است و توليد نيروي محركه 
افزايش كميت و  . آوردتوليد موجبات نظم رفتاري، نظم فكري و قاعده مند شدن زندگي را به وجود مي . تغيير است

كيفيت توليد تا آنجا يك جامعه را به سوي پيشرفت و ثبات سوق مي دهد كه شرايط تامين امنيت داخلي امنيت ملي را 

 (1881محمود سريع القلم،)« .تسهيل نمايد
گرايي  رويه كشورهاي شرق آسيا و به طور خاص كره جنوبي تحمل و بردباري، فهم كامل از ضعف ها، تدبير و تعقل

داشتن برنامه راهبردي منسجم و مستحكم توسعه اقتصادي و تكيه محوري خاص بر توليد، منجر به نتايج تحسين 
برانگيزي گرديده كه آنها را نائل به جايگاه قابل تامل در مناسبات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سطح 

 . جهان نموده است

توسعه مشاهده مي شود كه كاركرد كشور كره عليرغم دارا بودن سطح قليل در پناه گسترش فن آوري و تحقيق و 
زمينهاي قابل كشت آبي خود، حتي در بخش كشاورزي و وفق آمارهاي جهاني، ارزش صادرات آنها از كشورمان 

نده بيشتر بوده است و از آنچه در در دسترس دارند بهره وري بيشتري را حاصل مي نمايند، از سوي ديگر نشان ده
 . توجه كره به كشاورزي در كنار صنعت بعنوان يك صنعت استراتژيك است

ا ريشه در نقش متهورانه دولت داشته است خط مشي كره از حيث سوگيري تغيير كرده . توسعه اقتصادي كره عمدت

تقاي ار»و « جابجايي اهداف»: منابع اصلي عملكرد اقتصادي درخشان كره عبارتند از . است نه از حيث درجه
ا دقت پيگيريشان كرد« دائمي طي مراحل اوليه توسعه اقتصادي قلمرو مداخله دولت به تخصيص . كه دولت ب
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 Yoon).صالحديدي اعتبار مالي، ملي كردن صنايع راهبردي و تاكتيك هاي انتخاب صنايع برنده گسترش يافته بود

heo,2001)  عمدتًا به اين دليل با سرعتي غير عادي ممكن طرفداران مداخله دولت، معتقدند گسترش صادرات كره
ساله بخش هاي معين را با ارائه مشوق هاي صادراتي، مالي  0شد كه دولت از طريق يك سري برنامه هاي اقتصادي 

سياستهايي كه . اي بر واردات تغذيه كرد تا به صنايع صادراتي تبديل شوند اي و غير تعرفه و بودجه اي و موانع تعرفه
توماس و وانگ )اجرا شد از سياستهايي كه در ساير اقتصادهاي در حال توسعه به كار بسته شد كاراتر بود در كره
كره با بيشتر كشورهاي در حال توسعه از حيث انضباطي كه دولت بر بنگاههاي خصوصي اعمال مي كرد ( 1881

 . تفاوت داشت
تراتژي آزادي عمل اقتصادي نبود بلكه كامال عكس بود اين اس. دولت استراتژي با جهت گيري صادراتي را اجرا نمود

با اين حال يكي از اجزاي اين استراتژي يكسان كردن قيمتهاي كره با قيمتهاي بين المللي بود تا برابري نسبي كشور و 
بانك عمده را به عهده گرفت و سرمايه به  0دولت اداره  (Y.C.Park, 1986). قابليت صادرات آن حفظ شود

تعرفه ها، نظارتهاي )ي سوبسيدي در اختيار كارفرمايان خصوصي قرار داده شد و از ديگر سياستهاي دولتي نرخها

به منظور اعمال تبعيض بين شركتها (قيمتي، ماليات بر سود، مقرريهاي استهالك، نظارت بر اقالم وارده به هر صنعت
داشتند مساعدت شد و آنهايي كه از مطابقت سرباز زدند استفاده شد، به آنها كه با خواسته هاي برنامه ريزان مطابقت 

با افزايش هزينه سرمايه استقراض شده، شركتها را ترغيب نمود تا روشهاي  (John Enson1986). جريمه شدند
پس انداز كنندگان را . توليدي را به كارگيرند كه از كاربري بيشتري برخوردارند و بنابراين اشتغال را افزايش داد

ب كرد تا اندوخته هاي خود را از بازارهاي خياباني به بازار رسمي سرمايه منتقل نمايند و اين امر اجراي برنامه ترغي

 (1811كيت گريفين. )هاي محوري را براي بانكهاي تحت نظارت دولت آسانتر نمود
دولت كره حقيقتًا شبيه يك كارآفرين عمل كرده است كه سرمايه گذاري هاي مطلوب بخش خصوصي را به بخش هاي 

قيد و بندهاي » دولت به مثابه تضمين كننده نهايي حقوق مالكيت برخي » هدفگزاري شده ترغيب و تشويق كند
يا حتي خود راسًا آن صنايع را )جديد بودند  خلق مي كرد و به آنهايي رانت مي داد كه در حال توسعه صنايع« تجارت

دولت نه تنها با تصحيح . در مباحث تئوريك استدالل صنايع نوزاد در حكم توجيه دخالت نقل شده است( ايجاد مي كرد

نارسايي بازار، بلكه همچنين با راهبري حساب شده قيمت هاي اشتباه بازار را هدايت مي كرد که نبود اطالعات، بازار 
بار ناقص، صرفه هاي مقياس، برون ريزها، نبود بازارهاي ريسك و مسائل هماهنگي از علل مرسوم نارسايي  اعت

بازار را رهبري »بدون دولتي كه ( 1888بانك جهاني )بازار بودند و به ويژه در مراحل اوليه توسعه رواج داشتند 
 (   1888چانگ . )تي دست يافتني نبودنيل به توسعه صنعتي سريع و رشد اقتصادي شتابان به راح.  «كند

گاهي تصور مي شود كه به علت جهت گيري صادراتي توليدات صنعتي كره، توليد بايد بر صنايع سبك و كاالهاي 

سهم كاالهاي مصرفي اساسي در ارزش افزوده صنعتي به . اما اين امر درست نيست. مصرفي صنعتي متمركز شود
به عكس سهم كاالهاي واسطه ای . درصد از كل را شامل مي شد 8101فقط  1818 طور مداوم كاهش يافته است و تا

درصد در  01به حدود  1811درصد ارزش افزوده صنعتي در  01و سرمايه اي بطور مداوم افزايش يافته است و از 
ژي مزبور بر تصور نادرست ديگر درباره استراتژي توسعه كره جنوبي اين است كه استرات. افزايش يافته است 1818

حقيقت اين است كه قيمت . كار كم مزد و سخت دستمزدهاي پايين و مقررات دولتي ناظر بر بازار كار مبتني بوده است

ميزان نابرابري در توزيع درآمد در كره جنوبي پايين . عرضه نيروي كار در مناطق شهري نسبتًا باال بوده و نه پايين
 (1881 گزارش كميسيون اقتصاد كالن،. ) است

اهداف . سياست صنعتي كره با تحريك طرف عرضه فعاليت صنعتي به رشد اقتصادي موفقيت آميز معطوف می شود
دستيابي به مزيت هاي ( 8نوسازي ساختار صنعتي( 1تقويت رقابت پذيري بين المللي، ( 1: اين سياست عبارتند از

 .نارسايي بازارتصحيح (0نسبي پويا از طريق كمك به رشد سريع صنايع بالقوه 

مجموع تالش هاي ملت براي هدايت و شكل » سياست صنعتي را چنين تعريف كردند (  1811فرانكو و همكاران ) 
بنابراين دغدغه هاي آن به انسجام ساختاري درازمدت و رشد . دهي به فعاليت هاي تجاري، جهت تقويت رشد اقتصادي

 «.پايه هاي صنعتي كشور مربوط مي شود
سياست »و « ارتقاي ساختار صنعتي« »هدف گزاري صنعتي» : ت صنعتي شدن به سه دسته تقسيم كردهدف سياس

 . هدفگزاري صنعتي به معناي توجه به صنايع منتخب است كه توان رقابت بين المللي آتي دارند. «سازمان صنعتي

: دسته تقسيم كردند 0به اقدامات سياست گذاري صنعتي را ( 1818)براساس قلمرو اين هدف آدامز و بولينو 
(1111Yoon heo,) 

اينها شامل سياستهاي . سياست عام صنعتي در شرايط مساوي براي همه صنايع اقتصاد به كار مي رود. سياست عام  (1
ا هدف بهبود سازو كار تخصيص منابع يا تشويق به سرمايه گذاري يا تحقيق و توسعه هستند  . كلي ب

اين سياست ها به سمت بخش هاي خاص اقتصادي هدايت مي شوند براي مثال  .سياست صنعتي خاص يك بخش( 1

سياست هاي توسعه صنايع صادراتي و جانشيني واردات . توليدات كارخانه اي به طور كلي در برابر بخش كشاورزي
 . را نيز مي توان در اين گروه شامل كرد
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صنايع خاص هدايت مي ششوند كه بطور  سياستهاي صنعتي اغلب  به سمت. سياست صنعتي خاص يك صنعت(8

براي مثال هدف دولت چه بسا توسعه صنعت فوالد به طور كلي يا كه قصد ياري . گسترده يا محدود تعريف مي شوند
 .رساندن به بخش توليد فوالد كربنني با تنش باال در صنعت فوالد داشته باشد

. ي ياري رساني به بنگاههاي خاص طراحي شده اندسياست هاي صنعتي كه برا. سياست صنعتي خاص يك بنگاه( 0
هدايت كمك دولت به سمت بنگاههاي خاصي كه در فرآيند توسعه محصوالت يا فناوري خاص هستند در اين مقوله 

 .جاي مي گيرد

سياست سازمان دهي . ارتقاي ساختار صنعتي شامل نوسازي صنعتي با مالحظه اثرات پيوندهاي پيشين و پسين است
هدفگذاري صنعتي مي تواند بخشي از . شامل پيشبرد رقابت پذيري اثر بخش در بازارهاي انحصاري است صنعتي

در اقتصادهاي توسعه يافته سياست سازمان صنعتي كانون توجه اصلي سياست . مسير ارتقائ يابي صنعتي باشد
لذا مشاهده مي كنيم كه . ستندصنعتي است، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه هدفگذاري و ارتقاء حياتي ه
همچنين دولت كره به جاي . دولت كره چگونه هدفگزاري صنعتي و دخالت هدفمند در فرآيند توسعه صنعتي داشته است

تمركز بر سياستهاي مزيت نسبي و حمايتهاي خاص از يك صنعت به قيمت نابودي صنايع ديگر در چهار سطح مختلف 
تا تمام صنايع داراي قابليت به مرحله . ع و بنگاههاي خاص حمايت حمايت نموده استهم از تمام صنايع و هم از صناي

 .بلوغ برسند
ابزارهاي . بنابراين هدف سياست صنعتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته فراتر از تصحيح ساده نارسايي بازار است

عافيت مالياتي و تعرفه اي و يارانه هاي مشوق هاي مالي از قبيل وام هاي بيمه شده، م(1: سياست صنعتي عبارتند از

مقررات (8كنترل هاي غير مالي از قبيل مجوزدهي، سهميه ها، موانع ورود و تشكيل كارتل هاي ارشادي،(1توليدي، 
تدارك اطالعات مفيد از سوي (0گوناگون بر استانداردهاي توليد، استانداردهاي تاسيسات، و معيارهاي محيط زيستي،

گزارش . ) ل عمليات فرامرزي، تحويل كمك فني، و مبادرت به پروژه هاي مشترك تحقيق و توسعهدولت براي تسهي
 (1881كميسيون اقتصاد كالن، 

مرحله جهش،  مرحله پيشبرد صنايع سنگين و : تاريخ سياست صنعتي كره را مي توان به سه مرحله تقسيم كرد

 (1811ي بانك جهان)به بعد  1818شيميايي ، مرحله آزادسازي از 
مهمترين ابزار اجراي . دامنه گسترده اي از انگيزه هاي صادراتي توسط دولت معرفي شده است 1811از ابتداي دهه 

همانند بسياري از ( 1881، چوي و كوواك  1881باالسا  1881كيم )بود« وام هاي سياستگذاري شده»هدف دولت 
 . كنترل سفت و سخت دولت بودساير كشورهاي در حال توسعه تخصيص اعتبار در كره تحت 

ريزي شده توليدات صنعتي  اين نظام دخالت در جزيي ترين مسائل و نظارت نزديك در پيشبرد صادرات به دقت برنامه

با اين . سرمايه خارجي منبع مهمي در تامين سرمايه گذاري در تمامي دوران صنعتي شدن بوده است. بسيار موفق بود
رتبًا كاهش يافته و ايجاد وابستگي نكرد و در ضمن هرگز نقش مهمي در توسعه كره حال سرمايه گذاري خارجي م

نداشت و مهندسين خارجي، تكنسينها و مديران همواره تعمدًا و منظمًا توسط متخصصين كره اي جايگزين مي 
 1818در  .مرحله دوم را مي توان دوره تعميق صنعتي توصيف كرد( 1881گزارش كميسيون اقتصاد كالن، .)شدند

صنايع فوالد، فلزات غير آهني، كشتي سازي، ماشين . پيشبرد صنايع به راهبرد توسعه خاص صنعتي تر تبديل شد

اثرات پيوند پيشين و پسين : معيارهاي گزينش اين صنايع. االت، الكترونيك و شيميايي جزء صنايع استراتژيک بودند
به رشد توليد ناخالص داخلي، اثرات درآمد ارزي يا پس اندازي،  بين صنايع،اثرات انگيزشي ارزش افزوده دار و كمك

 .بهره برداري از منابع طبيعي داخلي،در دسترس بودن سرمايه خارجي براي صنايع خاص منتخب
صنايع منتخب بايد چنان اندازه اي مي داشتند كه امكان بهره برداري از صرفه هاي مقياس براي كارايي توليد وجود 

ًا  1880پل كراگمن  .داشته باشد استدالل كرد هيچ معجزه اي در كره وجود نداشته است چون كه رشد اين كشور عمدت

بر اساس نظر وي آنچه در پشت رشد سريع كره وجود داشت . از طريق انباشت ساده عوامل توليد به دست آمده است
رخانه ها بوده است نه از منافع بهره وري صرفا سرمايه گذاري سنگين و جابجايي عظيم نيروي كار از كشتزارها به كا

دولت كره تمهيدات روشن و با بصيرتي براي ترغيب سرمايه گذاري خصوصي و . بر اساس پيشرفت فناورانه باشد
 .پشتيباني از صنايع منتخب برگزيد كه شامل اينها مي شود

كيل و ارتقاي شركت هاي بومي حمايت دولت كره در تشكيل ساختار صنعتي سرمايه بر پيشرفته تر مصمم بود و از تش

 ( . 1881پورتر . )دولت كره مايل به سرمايه گذاري در فناوري وطني بود. می كرد
سرمايه گذاري در . سياستگزاران كره اي تاكيد شديدي بر سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و ارتقاي فناوري داشتند

ه بود و در باالترين نسبت در بين كشورهاي در حال توسعه افزايش چشمگيري يافت 1811تحقيق و توسعه در دهه 
واقعيت كره براي سه دهه گذشته خالف اين عقيده را ثابت مي كند كه رژيم بازارگرا تر كره طي دهه . قرار داشت

نرخ هاي آزادي سازي باالتر با ميانگين نر خ هاي رشد . عملكرد اقتصادي بهتري طي همان دوره به بار آورد 1811

از جمله . دخالت دولت در كره هميشه عمقي و گسترده بوده است. اقتصادي پايين تر در كره مرتبط بوده است
استراتژي هاي دولت كره برای ايجاد مزيت نسبی پويا سرمايه گذاري فزاينده در تحقيق و توسعه، ارتقاي صنايع 
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دمات و پشتيباني از كامپيوتري كردن بنگاه اطالعات راهبردي، ساختن يك شبكه اطالعاتي براي تجارب و توزيع خ

 ( 1888كايپ .)هاي كوچك و متوسط مي توان نام برد
 الگوي توسعه  ايران در شرايط تحريم  -8

ايران شروع به برنامه ريزي توسعه  1801با نگاهي به تاريخچه برنامه ريزي در ايران مشاهده مي شود كه از سال 
ايران در .  1811و مالزي  1818تركيه  1811كره جنوبي  1808مانند چين نموده است يعني قبل از كشورهايي 

سال گذشته و بدون داشتن نقشه راه بلندمدت مجموعه اي از نظرات اقتصادي مختلف را به كار گرفته و نتايج  11طول 

يند برنامه ريزي آغاز فرآ) 1811چنانكه كره از سال . حاصله متناسب با ظرفيتها و قابليتهاي كشورمان نبوده است
ميليارد دالر رسانده  11101ميليارد دالر به   118ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه خود را از  1111تا ( توسعه

و ايران از  1111ميليارد دالر در سال  1811ميليارد دالر به  800از  1811ساله از  0برنامه  8مالزي طي . است
ا  1810  كه زماني در( 1881گزارش كميسيون اقتصاد كالن، . )دالر رسانده است ميليارد 0010به  100از  1118ت
درخصوص نظرات . بود سوم عمراني برنامه اجراي درگير ما كشور نمود شروع را خود توسعه برنامه اولين كره

ي اقتصادي و توسعه گروه مشاوران دانشگاه هاروارد كه در ايران به سر مي بردند قبل از تصميم سازان كره ا
بايد راه ويژه و ( كه ايران نمونه آن است)ما بيش از پيش يقين كرديم كه جامعه سنتي » .هشداري مشابه به ايران دادند

بيمارهاي اين جامعه را به سختي مي توان با نسخه . احتمااًل پيچ در پيچ خود را در فرآيند پيشرفت و توسعه طي كند
در جامعه سنتي مفهوم تغيير بايد مبتني بر . ه يافته غربي استهايي درمان كرد كه مختص شرايط جوامع توسع

نيروهايي باشد كه تمامًا از محيط خود اين جامعه بجوشند ما در طي ماموريت خود بيش از پيش اعتقاد پيدا كرديم كه 

بر آن تكيه  نيروهاي جهان شمولي كه برنامه ريزي توسعه در جامعه در حال توسعه به سهولت يا به طور موثر بتواند
 ( 1811مك لئود. اچ.تاس)« .كند اندك هستند

با توجه به مطالبي كه در مقدمه بحث و نيز در بررسي نظريات توسعه ارائه شد، الگوي توسعه اي كه در اكثر 
كشورهاي در حال توسعه از سوي صندوق بين المللي پول پيشنهاد مي شد الگوي توسعه نئوليبرال بود كه در ايران پس 

در برنامه اول گنجانده شد و دولتهاي بعدي نيز كم و بيش در « تعديل ساختاري» پايان جنگ تحميلي تحت عنوان  از

در كشور . چارچوب اين الگو حركت نمودند و نتايج حاصل از آن نيز در تحقق رشد توام با عدالت موفقيت آميز نبود
صورت گرفت، دولتها به دليل نداشتن تصوير بلندمدت و  ما بر عكس ژاپن و كره خدمات رشد يافت و اگر توليدي نيز

به دليل عدم درنظر گرفتن مفهوم واقعي رقابت به اندازه اي واحدهاي توليدي تكراري و زائد در بسياري از موارد با 
به فن آوري پايين ايجاد گردند كه بعيد به نظر مي رسد، رسيدن به صرفه مقياس براي همه آنها قابل حصول و قادر 

 (1881گزارش كميسيون اقتصاد كالن، . ) بقاء باشند

اين وضعيت ماحصل در دست نداشتن راهبرد مدون، علمي، متقن، منسجم و كاربردي توسعه در نقشه راه بلند مدت  
لذا در مقابل اين پرسش قرار مي گيريم كه صرف هزينه گزاف سرمايه گذاري كه عمومًا از . اقتصاد كشورمان است

ا از منطقي محل منا بع تجديد ناپذير سهل الوصول خدادادي و منابع زيرزميني و روزميني كشور صورت پذيرفته آي
 علمي برخوردار بوده است؟ 

در هنگام مقايسه ايران با كشورهاي توسعه يافته شرق آسيا پرسشي كه فورًا به ذهن متبادر مي شود وجود تحريم هاي 

در . از ابتداي انقالب بر ايران تحميل شده و دامنه آن هر روز تنگ تر شده استاي است كه  يكجانبه و ناجوانمردانه
مسلمًا اين تحريم ها بر روند توسعه ايران موثر بوده و . حالي كه كشورهاي مورد بحث از اين قضيه مستثني بوده اند

ندازه بر اقتصاد ايران موثر اما سوال مهم آن است كه تحريم ها تا چه ا. شرايط را براي ايران سخت تر ساخته است
بوده است؟ و در تدوين يك الگوي توسعه صنعتي مناسب در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد نقش نقش تحريم ها و اثرات 

 .براي پاسخ به اين سوال به يكي از اسناد معتبر در اين باره استناد مي نماييم. آن مشخص شود

 
 اثرات تحريم ها بر اقتصاد ايران ( 5 -1

كه اين تحريم ها به رغم وسعت و گستره » :بيان مي شود  8«تحريم ايران شكست يك سياست»اين باره در كتاب در 
البته نمي توان اين تحريم ها را كاماًل بر ايران بي تاثير بدانيم بلكه مي . آن نتوانسته آمريكا را به اهداف خود برساند

                                                                 
اين كتاب را هبرتين اثر درباره حترمي » : صاحبنظر برجسته دانشگاهبوريس زاگاريس استاد و  8

توجه استادانه آن به جنبه هاي تارخيي، . او معتقد است. هاي آمريكا بر ايران دانسته است

. سياسي، اقتصادي، نظامي، و فين قوانني آمريكا و حتليل هاي آن باعث بي مهتايي كتاب شده است

اين كتاب معتربترين اثري است » مجهور امريكا بر اين باور است كه  گري سيك مشاور پيشني رئيس

نه تنها اين موضوع را جمدانه  عليخاني. كه حترمي هاي آمريكا بر ايران را بررسي كرده است

بررسي كرده بلكه جامع ترين بررسي را از تاريخ ادبيات و قوانني حترمي هاي آمريكا به دست 

را براي كساني كه به حنوه شكل گريي سياست آمريكا در قبال  مطالعه اين كتاب. داده است

 «.از انقالب اسالمي تا كنون عالقمندند توصيه مي كنم -ايران
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تحريم هايي كه بر . بنابراين تاثير آن در حاشيه بوده است. ك پاشيدتوانيم بگوييم كه تحريم بر زخم اقتصاد ايران نم

صادرات، واردات، سرمايه گذاري، و كمك موسسات مالي بين : ايران تاثير داشته به چهار دسته تقسيم مي شود
بدي مديريت در بخش اقتصادي كشور باعث  1888-1881در سال مالي ( 888ص  1811حسين عليخاني )« .المللي

سهم آمريكا از اين ميزان بعد از انقالب در بيشترين . ميليارد دالر برسد 1101كه واردات ايران به ميزان بي سابقه شد 
 1881ايران براي جبران بدهي هاي خارجي خود در سال . ميليون دالر رسيد 101به  811ميزان خود بود كه از 

ميليون دالر كاهش يافت كه اكثرًا قطعات و تجيزات  011ز به سهم آمريكا ني. ميليارد دالر كاهش داد 11واردات را تا 

اما بعد ايران . قبل از برقراري تحريم آمريكا بازيگر اصلي در صنعت نفت و گاز ايران بود. نفتي را شامل مي شد
ها اين كشورها در حرف از تحريم . هاي ديگري از جمله كانادا و چند كشور اروپايي و آسيايي را يافت جايگزين

 .حمايت اما در عمل مايل بودند به جاي آمريكا وارد معامله شوند
ميليارد دالر رسيده بود كه دسترسي  11به ميزان در خور توجهي يعني بيش از  1881بدهي خارجي ايران در اوائل  

سرمايه گذاري  ايران به بازار سرمايه گذاري بين المللي را محدود ساخت و مانع از تمايل سرمايه گذاران خارجي به

و تغيير در  1880ايران با يك برنامه ريزي خوب در باز پرداخت بدهاي هاي خود از سال . هاي عظيم در ايران شد
 1888در نيمه دوم سال . سياستگذاري خارجي توانست طرح هاي جاذبي را براي سرمايه گذاران خارجي عرضه كند

ميليارد دالر سرمايه گذاري كنند  1طرح ايران با ارزش  01 شركتهاي خارجي ابراز تمايل كردند كه در بيش از
قوانين تحريم هر گونه مساعدت مالي را به ايران ممنوع مي سازد و موجب ضرر ( 880ص  1811حسين عليخاني )

  .در مراودات تجاري مي شود اما براي اين مشكالت نيز راه حلهايي از سوي ايران اتخاذ شده است

فشار اقتصادي و سياسي قرار نمي گرفت، اقتصاد اين كشور وضعيت بهتري داشت اما جاي تعجب  اگر ايران زير بار
هنگامي كه آمريكا سخت ترين تحريم هاي خود را به صورت همه جانبه بر ايران تحميل كرد،  1880است كه از سال 

ا به تحليل منابع مختلف اقتصادي سالم تر و با ثبات تر شد ريم هاي يك جانبه ايران نه تنها بي تاثير تح. اقتصاد ايران بن
به طور كلي بازبيني « فهرست مهارتجاري»  1881در اول سپتامبر . بوده بلكه به منافع آمريكا نيز لطمه زده است

اجرايي شد،  1111در تحريم هاي جديد كه در سال   .و ديگر مجوزي براي برخي اقالم مهم صادر نمي شد. شد

تحريم بانك مركزي و فروش نفت ايران اين فشارها را چند برابر نموده و درآمدهاي دولت را بطور كلي كاهش داده 
موسوم « تحريم هاي فلج كننده»تبديل به  1111اين تحريم ها كه هر ساله گسترش بيشتري يافته است، در سال . است

 . شده است
با توجه به اسنادي كه ارائه شد، تحريم ها بخصوص تحريم هاي اخير و كاهش درآمدهاي نفتي بر زخم اقتصاد ايران 

اما طبق اين اسناد هر زمان كه برنامه ريزي ها دقيق تر . نمك پاشيده و هزينه هاي اقتصاد ايران را افزايش داده است

ا برنامه و آگاهانه تر بوده ا ست، نتايج تحريم بي اثر و يا كم اثر شده است و هر زمان كه مديريت و مداخله دولت ب
شرايط اقتصادي بدون برنامه و رويكرد مبتني بر دانايي محوري بوده است حتي در شرايط كاهش تحريم ها نتايج بدي 

يم موجب بطور مثال در صنايع نظامي و صنعت نفت، وجود عزم و اراه ناشي از تنگناهاي تحر. به دست آمده است
پيشرفتهاي چشمگير شده است، اما در ساير صنايع از جمله خودروسازي، كاالهاي مصرفي، لوازم خانگي و 

                                                                 
 

در سه ماه ايران با . قوانني حترمي ايران هرگونه مساعدت مايل به ايران را مسدود مي كند 

نفيت آمريكايي به طور كلي انعقاد قراردادهاي جديد فروش نفت ارتباط خود را با شركتهاي 

سنت در هر بشكه ضرر ديد اما  03ايل  03ايران براي انتخاب شركاي جديد خود بني . قطع كرد

در صورتي كه تاثري قطع صادرات كاالهاي غري .تاثري اين ضرر بر اقتصاد ايران در خور توجه نبود

ر شد براي نفت خود خريداران ايران جمبو.  نفيت ايران به آمريكا در اقتصاد ايران امهيت داشت

غري آمريكايي را پيدا كند قطعات يدكي و جتهيزات آمريكايي را با قيمتهاي بيشرت از كشورهاي 

 .ثالث خريداري و با شرايط نامطلوب تري بدهي هاي خود را استمهال كند
 
وط به فن كليه اقالم مربوط به اشاعه سالح هاي شيميايي و بيو تكنولوژي، كليه  اقالم مرب»  

آوري موشكي، كليه اقالم مربوط به  مهار هسته اي، كليه اقالم نظامي، كليه اقالم نظامي، 

هواپيما، هلي كوپرت، موتور و قطعات يدكي، تراكتور هاي سنگني و تراكتورهاي ويژه راه سازي، 

سايل تراكتورهاي چرخ دار، وسايل مربوط به رمز گذاري ، جتهيزات رمز خواني و منطق رمز، و

هدايت كشيت يا هواپيما، جتهيزات مسريياب رادار، جتهيزات آزمايش الكرتونيك، جتهيزات ارتباطي 

مهراه، جتهيزات رديابي زيرآب، كشيت و قايق، موتورهاي كشيت و زير دريايي، جتهيزات عكس برداري 

ي جتهيزات زيرآب، جتهيزات خمابراتي، جتهيزات آزمايش لرزه، برخي رايانه هاي دجييتايل برخ

خمابراتي يرخي ميكروپروسسورها، برخي جتهيزات توليد نيمه ههادي، برخي ماشينهاي خمصوص ساخت 

بدنه هواپيما و قطع لبه فلزات موتورهاي بزرگ ديزيل مولدهاي سيار توليد برق جتهيزات غواصي 

كايي ها بر به دغم مهه حمدوديتهاي صادراتي با ايران آمري. و دستگاههاي هواي فشرده و غريه

ميليون دالر  043ميليون دالر به  45از  101 و در سال . حجم صادرات خود ب ايران افزودند

 .رسيد
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منسوجات كه به ندرت مشمول تحريم ها بوده است يا با پيشرفتهاي اندك روبرو بوده ايم و يا واردات بي رويه و بي 

بنابراين مي توان گفت كه نه تنها تحريم ها . ت شده استبرنامه در چارچوب اقتصاد بازار، منجر به نابودي آن صنع
در صورت تدبير مناسب بي اثر خواهند شد، بلكه مانند دو كشور ژاپن و كره كه عاري از هرگونه درآمد نفت و منابع 

ي در طبيعي هستند مي توان با تكيه بر دانايي محوري و وجود الگوي توسعه بومي عاري از هر گونه فساد به پيشرفتها
ه آثار تحريم ها در راه دستيابي به اين  خور توجهي دست يافت و بي شك اقتصاد مقاومتي در اين چارچوب تسهيل كنند

 . هدف است

لذا جهت اتخاذ راهبرد مناسب توسعه صنعتي در اقتصاد مقاومتي و با وجود تحريم ها راه حلهاي زير ضروري خواهد 
ودن تنشهاي اجتماعي، كاهش تفاوتهاي درآمدي بين طبقات اجتماع، تحقق تقويت همبستگي دورني،  حداقل نم: بود

عدالت اجتماعي و برابري، دخالت اگاهانه دولت، منع مبادله آزاد سرمايه، ايجاد اقتصاد توليدي و نه اقتصاد مصرفي، 
امان با فساد  اي مصرف كنندگان در مقابل اهداف بلند مدت توسعه، مبارزه بي قرباني نمودن خواسته هاي لحظه

بخصوص در سطح مسئوالن و مديران د ايجاد  دولت عاري از فساد، جانشيني توليدات خارجي به وسيله محصوالت 

داخلي، جايگزيني تعاوني خالص با رقابت ناسالم دروني و استراتژي حمايت عام از تمام صنايع بخصوص صنايع 
ي و حذف تعرفه هاي مدل ريكاردويي تجارت، گسترش فن استراتژيك و نيز كشاورزي به جاي پيروي از مزيت نسب

اي بر  اي و غير تعرفه آوري و تحقيق و توسعه، ارائه مشوق هاي صادراتي، مالي و بودجه اي و موانع تعرفه
و كنترل اعتبارات از « سياست سازمان صنعتي»و «  ارتقاي ساختار صنعتي« »هدف گزاري صنعتي» واردات، 

 .م از تمام صنايع و بنگاهها در کنار حمايت از صنايع و بنگاههای خاصسوي دولت، حمايت عا
 جمع بندي و نتيجه گيري -5

داري و نفع شخصي بر نظريات اقتصادي سايه افكند  پس از عصر روشنفكري و پيدايش اقتصاد كالسيك، روح سرمايه

ها و  وصي سازي، حذف يارانهو اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك اقتصاد بازار، تجارت آزاد، حذف تعرفه ها، خص
مجموعه . ها را بعنوان سياستهاي اقتصادي كه موجب تقسيم كار جهاني بر پايه مزيتهاي نسبي است پيشنهاد نمود تعرفه

به  IMFسياستهاي اقتصاد نئوليبرالي با رويكرد حذف مداخله دولت در اقتصاد، توسط نهادهاي مالي جهاني از جمله 

از جمله ايران تحميل شد و در همان حال كشورهاي شرق آسيا با سياستهاي دولتهاي هدايتگر كشورهاي در حال توسعه 
نتايج الگوي توسعه نئوليبرال نيز براي كشورهاي در . توسعه گراي خود در حال پيشرفتهاي معجزه آساي خود بودند

در اين مقاله ضمن . كشورها نيز نشدحال توسعه نه تنها موجب نابرابري و بي عدالتي گشت، بلكه منجر به توسعه اين 
بررسي اين مقوله به بررسي رويكردهاي مختلف صنعتي شدن پرداخته شد و تجربه دو كشور ژاپن و كره بعنوان 

همچنين آثار تحريم ها بر اقتصاد . الگوهاي توسعه موفق ارائه و نقش دولت در روند توسعه مورد بررسي قرار گرفت

 . فت و نقش آن در جريان توسعه كم اهميت ارزيابي شدايران مورد بررسي قرار گر
طبق مطالب ذكر شده تحقق عدالت توام با توسعه و پيشرفت اقتصادي نيازمند يك الگوي توسعه بومي منحصر بفرد 

در . اسالمي ايراني است كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي و با برنامه ريزي جهت بي اثر نمودن تحريم ها باشد
صاد مقاومتي و وجود تحريم ها سخن از مزيتهاي نسبي در توليد كاالها و صنايع استراتژيك نامتناسب چارچوب اقت

است و مسلمًا بايد در توليد محصوالت كشاورزي از جمله گندم و نيز صنايع استراتژيك رويكرد خودكفايي وجود داشته 

از جمله خوردو، لوازم ) با تكنولوژيهاي پيشرفته همچنين مانند تجربه شرق آسيا برنامه ريزي منسجم در صنايع. باشد
عدم . ميليوني داخل و البته صادرات به خارج بايد صورت گيرد 10براي بازار تقاضاي ...(  خانگي و تصويري و 

اعتماد به الگوی تقسيم کار جهانی و اتخاذ استراتژی مناسب جهت حمايت از تمام صنايع و بنگاهای داخلی در کنار 
حمايت از صنايع استراتژيک مانند فوالد، ماشين آالت، . ز صنايع خاص و بنگاهای خاص راهگشا خواهد بودحمايت ا

صنايع الکترونيکی و شيميايی در کنار حمايت از بخشهای استراتژيک مانند کشاورزی در اقتصاد مقاومتی حائز 

 .اهميت است
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        Abstract 

In This article we review the conventional theories of development and different 

methods to become industrialized country  then analyze the  boycott conditions in 

Iran economy  and analyze the role of economic boycott in development procses 

in Iran. We consider the successful models of development such as Korea  and 

Japanese, first because  the Neoliberal models of development that IMF and 

World Bank propose to developing country such as Iran weren’t successful and 

secound  because this two country without oil sources could reach high level of 

development and better situation in equality and social justice than neoliberal 

models, so this experiment can study for Iran specialy in boycott conditions and 

in the absence of  oil exports. In this research we consider the sterategies to 

protect national productions and propos some strategy for development such as 

equality, social justice,  absence of corruption,cooperation,planning for industry 

by government and develop R&D in industries . 

 

 


