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چكيده
هدف اين تحقيق بررسي نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی در سطح ملي است.
براي تبيين نقش صنعت دفاعي در جريان گذار به اقتصاد مقاومتي ،دو مسأله بايد مورد توجه
قرار گيرد :اول ،صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي چه چشماندازي را تعقيب خواهد
كرد و جهتگيريهاي راهبردي آن چگونه خواهد بود؟ دوم ،اين كه ،صنعت دفاعي با اين
جهتگيري و چشمانداز ،بر جريان مقاومتي شدن اقتصاد كشور چه تأثيري بر جاي خواهد
گذاشت؟ در اين مقاله ،براي پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا ،مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور
تبيين خواهد شد .سپس ،مفهوم اقتصاد مقاومتي و ماهيت ،اهداف و مؤلفههاي آن از ديدگاه
مقام معظم رهبری معرفي میشود .در گام بعد ،با مروري بر چالشهاي اقتصادي صنعت
دفاعي كشور ،براساس مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي ،جهتگيري صنايع دفاعي در مسير حركت
به سمت اقتصاد مقاومتي تحليل و پيشبيني خواهد شد .در نهايت ،با توجه به چشمانداز و
جهتگيري پيشبينيشده براي صنعت دفاعي ،براساس رويكرد گروه كانوني 4،نقش و تأثير
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تاریخ دریافت93/8/18:

تاریخ پذیرش نهایی93/11/26:

صنعت دفاعي در حركت كشور به سمت اقتصاد مقاومتي براساس مؤلفههاي طرحشده مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .نتايج مطالعه نشان ميدهد که صنعت دفاعي از طریق سرريزهاي
فناورانه ،ايجاد امنيت سرمايهگذاري ،كمك به تحريك تقاضاي دانشبنيان و كمك به نوآوري
نهادي براي رفع گلوگاههاي نهادي مانع پيشرفت كسب و كارهاي راهبردي در سطح ملي
هستند ،منجر به ارتقاي قابليتهاي كشور در گذار به اقتصاد مقاومتي خواهد شد.
واژگان كليدي
اقتصاد مقاومتي ،قابليتهاي راهبردي ،صنعت دفاعي ،فناوري و تقاضاي دانشبنيان
 . 1عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 . 2عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 . 3دكتري سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس

4. Focus Group
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مقدمه
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با مروري بر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،شايد بتوان مهمترين دغدغههاي كشور
مزمن بيثباتي اقتصادي و تورم مزمن،
در حوزه اقتصاد را مواجهشدن با بيماريهاي
ِ
بيكاري و عدم شكلگيري قابليت توليد داخل به ويژه در حوزه صنايع و محصوالت
راهبردي و نیز وابستگي شديد به واردات دانست؛ كه عمدتاً در ضعفهاي نهادي ریشه
داشته است .ضعف نهادي و يا عدم شكلگيري و بلوغ قابليت نهادسازي (نظامسازي)
منجر به غلبه نگاههاي كوتاهمدت و بخشي در بهرهبرداري از منابع حاصل از فروش
نفت شده و ساختار اقتصاد را به تدريج به يك ساختار اقتصاد خام فروشي مبدل کرده
است .در اين ساختار ضعفهاي موجود در نظامهاي پولي و مالی ،گمرکی ،مالياتي،
توسعه فناوري و تولید ،و الگوی مصرف ،بازخور و حساسيت خاصي ايجاد نخواهد كرد؛
زيرا خامفروشي مرهمي براي پوشش تمام ضعفها خواهد بود .لذا در چنين ساختاري
چرخههاي يادگيري براي ارتقاي قابليتهاي نهادي فعال نبوده ،بيماريهاي مزمن
اقتصاد روز به روز حادتر خواهد شد .مسألهاي كه ما در اين مطالعه در صدد واكاوي
آن هستيم اين است كه آيا صنعت دفاعي ميتواند به خروج اقتصاد كشور از اين تله
خامفروشي كمك كند.
براي تبيين تأثير صنعت دفاعي بر اين جريان پيشرفت ،دو مسأله بايد مورد توجه
قرار گيرد :اول اينكه در مسير حركت به سمت اقتصاد مقاومتي ،صنعت دفاعي كشور
چه چشماندازي را تعقيب خواهد كرد و جهتگيريهاي آن چگونه خواهد بود؛ دوم
اينكه صنعت دفاعي با اين جهتگيري و چشمانداز ،چه تأثيري بر جريان مقاومتي
شدن اقتصاد كشور بر جاي خواهد گذاشت.
براي پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا ،مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور با بررسی
خواهد شد و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري (دام حفظه)
تبيين و ماهيت ،اهداف و مؤلفههاي آن از ديدگاه معظم له معرفي خواهد شد .در گام
بعد ،با مروري بر چالشهاي احتمالي آينده صنعت دفاعي از ديدگاه اقتصادي ،براساس
مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي ،جهتگيري صنعت دفاعي در مسير حركت به سمت
اقتصاد مقاومتي پيشبيني خواهد شد .سپس با توجه به چشمانداز و جهتگيري
صنعت دفاعي در مسير گذار به اقتصاد مقاومتي ،تأثير صنعت دفاعي در حركت كشور
به سمت اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ادبيات نظري تحقيق
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ساليان درازي است که رابطه بین مخارج نظامی و رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات
اقتصاد دفاعی مطرح است .تحقیقاتی که در زمینه تأثیر صنعت دفاعی در اقتصاد
کشورها صورت گرفته ،در زمانها ،کشورها و شرایط گوناگون تأثیر متفاوتی بر
شاخصهای مهم اقتصادی کشورها داشته است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
لونی و مهای )1990( 1در تحقیق خود به تبیین رابطه بین هزینههای دفاعی
ایاالت متحده و متغيرهاي توسعه اقتصادي پرداختهاند .آنها به طور تجربی با تجزیه و
تحلیل و برآورد تابع تقاضا برای هزینههای دفاعی امریکا در طول دوره ،1965-1985
به این نتیجه دست یافتهاند که هزینههای دفاعی ایاالت متحده بر شاخصهای كالن
اقتصادی تأثیرگذار بوده است.
همچنين گراس( )2000در تحقیقی در پی يافتن پاسخ این سؤال بوده است
که آیا هزینههای دفاعی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است .اساساً رابطهای
مثبت میان میزان رشد هزینههای دفاعی ایاالت متحده و مخارج دولت و میزان رشد
تولید ناخالص داخلی وجود دارد يا خير؟ وي در مطالعه خود به این نتیجه رسيد که
م چنین دریافت
هزینههای دفاعی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است .وي ه 
كه تأثیر هزینههای دفاعی بر رشد اقتصادی در هر کشور متفاوت است و معتقد بود که
ممکن است در کشورهای در حال توسعه ،اين رابطه برجستهتر باشد.
به طور كلي ،براساس مطالعات تجربی انجامشده به نظر میرسد که توافقی روشن
در میان محققان در مورد جهت و میزان تأثیر هزینههای نظامی بر رشد اقتصادي
وجود ندارد .برای مثال ،با استفاده از مدل فدر ، )1982( 2رام )1986( 3و آتسوگلو و
مولر )1990(4تأثیر مثبت هزينههاي نظامي بر رشد اقتصادي ثابت شده است .در حالی
که بيسواز و رام ،)1986( 5الکساندر )1990( 6و هوانگ و مینتز )1991( 7به این نتیجه
8
رسیدهاند که هیچ رابطهای بين اين دو متغير وجود ندارد .از سوي ديگر ،اسمیت
( )1980و راسلر و تامسون )1988( 9با استفاده از يك مدل تقاضامحور نشان دادهاند
. R. E. Looney and S. L. Mehay
. Feder, G.
. Ram, R.
. Atesoglu, H.S. and Muller. M.
. Biswas, B. and Ram, R.
. Alexander , R.
. Huang, C. and Mintz, A.
. Smit, Dan and Ron Smit
. Rasler, K. and W.R. Thompson
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که هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی تاثير منفي بر جاي خواهد گذاشت .ايلدريم
و همکاران )2005( 1نیز تأثیر هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی را براساس يك
مدل اقتصادي كه شامل درآمد واقعی ،پسانداز واقعی ،مخارج نظامی واقعی ،نیروی
کار و تعادل واقعی متغیرهای تجارت بود ،مثبت نشان دادهاند .آندو )2009( 2نیز در
تحقیقی با عنوان «تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در  30کشور عضو سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ) ،»(OECDبا استفاده از دادههای پانل در دوره -2003
 ، 1995چگونگی تاثير هزینههای دفاعی بر رشد اقتصادی را برآورد کرده است .نتایج
تجربی این مطالعه نشان ميدهد هزینههای دفاعی تأثیر مثبت در رشد اقتصادی در
 109کشور جهان داشته است .وي هم چنین ،برای کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه نيز اين برآورد را انجام داد و نتایج مشابهی به دست آورد.
خیلجی و محمود )1997(3نیز در تحقیقی با نام «هزینههای نظامی و رشد
اقتصادی در پاکستان» ،به تبیین این موضوع پرداختهاند .در این مطالعه یک تالش
اولیه در بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای عمده اقتصادی
در اقتصاد پاکستان صورت گرفت .اين مطالعه با استفاده از تحليل دادههای ساالنه
سری زمانی انجام شده است كه مجموعه دادهها دوره  1972-1995را پوشش داده
است .در اين مطالعه ،نتایج آزمون اقتصادسنجی گرنجر 4نشان ميدهد که رابطه دو
طرفه بین هزينههاي دفاعي و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد و هزینههای
دفاعی ارتباط منفی با رشد تولید ناخالص داخلی ،رشد تولید غیردفاعي ،نسبتهای
سرمایهگذاری و درآمدهای مالیاتی داشته است.
سؤاالت اساسي تحقيق
مهمترين سواالت اين پژوهش عبارتاند از:
.1در مسير حركت به سمت اقتصاد مقاومتي ،صنعت دفاعي كشور چه چشماندازي
ميتواند داشته باشد و جهتگيريهاي راهبردي آن براي رسيدن به آن چشمانداز
چگونه خواهد بود؟
 .2صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي ،چه تأثيراتي را در اقتصاد كشور
براساس مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي بر جاي خواهد گذاشت؟
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روششناسي تحقيق
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در اين پژوهش ،هدف بررسي تأثير صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي ،در
مؤلفههاي پيشرفت اقتصادي است؛ كه از ديدگاه ما در اين مقاله ،همان مؤلفههاي
اقتصاد مقاومتي هستند .با توجه به اينكه اين تاثيرات توأم با اصالح ساختارها و
نهادهاي اقتصاد ملي و صنعت دفاعي است ،به جاي استفاده از دادههاي تاريخي و به
كارگيري روشهاي اقتصادسنجي براي تحليل آنها ،كه تقريباً اكثر تحقيقات انجامشده
در اين زمينه با اين روش صورت گرفته ،در اين مطالعه از رويكرد گروه كانوني به عنوان
رويكرد محوري براي تحليل تأثيرات استفاده شده است.
براى پاسخ به سؤواالت تحقيق از دو روش متفاوت استفاده شده است .روش انتخابشده
براي پاسخ به سؤال اول ،بر تحليل دادههاي ميداني و كتابخانهاي متکی است؛ كه
بر اساس مطالعه اسناد منتشر شده و برخي پيشبينيهاي آيندهپژوهانه است كه
جهتگيريهاي راهبردي صنعت دفاعي را در گذار به اقتصاد مقاومتي تبيين میکنند.
براي پاسخ به سؤال دوم ،از رويكرد گروه كانوني استفاده شده است .براساس
فرايند جمعآورى و تحليل دادهها با رويكرد گروه كانوني (جدول شماره ،)1در گام
اول ،مجموعه نظرات افراد مصاحبه شده در مورد تاثير صنعت دفاعي بر مؤلفههاي
دهگان ه اقتصاد مقاومتي پس از مصاحبه ،استخراج و دستهبندى ميشود و در گام دوم،
اطالعات گردآورى و مدلسازيشده ،در جلسات گروه كانونى با حضور خبرگان منتخب
مسلط به موضوع ،به بحث گذاشته ميشود تا كانالها و الگوهاي تاثير صنعت دفاعي بر
مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي مورد بحث قرار گیرد و استنتاج و تاييد اعتبار شود.
جدول -1مراحل اجراي تحقيق براساس رويكرد گروه كانوني

مراحل
فاز اول:

فعالیتها
مطالعه اسناد و مدارک

مطالعه مقدماتی
)(Pre-study
فاز دوم:

تعریف و تدوین سؤاالت
مصاحبه آزمایشی
نمونهگیری (انتخاب خبرگان)

مطالعه متمرکز
)(Focused Study

برگزاری نشست
مصاحبه و جمعآوری نظرات
تحلیل دادهها
در صورت انسجام داشتن و کاملبودن
شکلگیری گزارش نهایی ،جمعبندی و ارائه
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مروري بر چالشهاي اقتصادي جمهوری اسالمی ایران در مسير پيشرفت
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مروري مختصر بر وضعيت اقتصاد كشور در سه دهه گذشته نشان ميدهد که بارزترين
عالیم بيماري اقتصاد كشور در مسير پيشرفت ،كه عمدتاً در خام فروشي ریشه دارند،
به شرح زير هستند:
•وابستگي شدي ِد بودجه دولت به درآمدهاي بيثبات نفت ،به جاي درآمدهاي پايدار
مالياتي و متكي بر ظرفيتهاي داخلي؛
•بيثباتي در درآمدهاي دولت و اقتصاد كشور ناشي از بيثباتي در درآمدهاي نفتي؛
•تورم فزاينده ناشي از كسري بودجه مزمن و رشد باالي عرضه پول؛
•حركت سرمايهها به سوی فعاليتهاي غيرمولد ،سفتهبازي و كاهش سرمايهگذاري
مولد و اشتغالزا؛
•باال بودن میزان بيکاري براي دانشآموختگان دانشگاهي (به ويژه ،به دليل عدم
تمايل بخش خصوصي به ورود به كسب و كارهاي دانشبنيان)؛
•افزايش شكاف درآمدي ميان طبقات مختلف جامعه ،ناشي از تورم نسبتاً باال و
مزمن؛
•روند فزايند ه واردات به دليل پايينتر از حد تعادل ارزشگذاري كردن نرخ ارز
رسمي توسط دولت به اتكاي درآمدهاي نفتي و ايجاد رانتهاي وارداتي و نیز گسترش
تدريجي فرهنگ مصرفگرايي وابسته به واردات؛
•روند نزولي صادرات به دليل از بين رفتن قدرت رقابت در بازارهاي خارجي ناشي
از پايينتر از حد تعادل ارزشگذاري كردن نرخ ارز؛
•تضعيف قدرت رقابت بنگاههاي داخلي در مقابل بنگاههاي خارجي ،ورشكستگي
تدريجي بنگاههاي داخلي و افزايش میزان بيكاري ،عدم شكلگيري پيمانكاران
قدرتمند داخلي و وابستگي شديد به پيمانكاران خارجي در اجراي پروژهها؛
•عمق پيدا نكردن زنجير ه ارزش محصوالت داخلي و عدم شكلگيري قابليتهاي
الزم براي توسعه صنايع و فناوريهاي راهبردي؛
•گسترش فرهنگ داللي و رانتخواري و نیز بيارزش شدن مفهوم كارآفريني و
كار در اقتصاد؛
•مسابقه بر سر استفاده از منابع راهبردي و مشاع ملي (دولت نقش توزيعكننده
دارد تا حمايت از توليد)؛
•مصرف بدون برنامه منابع تجديدناپذير و انتقال هزين ه سياستهاي نادرست به
نسلهاي آينده؛

نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی  /حمیدرضا فرتوک زاده ،محمود رضا دره شیری و...

•هزينه باالي تأمين مالي پروژههاي سرمايهگذاري مولد؛ به دليل باال بودن میزان
بازدهي سرمايهگذاري غيرمولد ناشي از شرايط تورمي اقتصاد و رانتهاي وارداتي
(بيشتر متقاضيان وامها و اعتبارات بانكي سوداگران و رانتخواران هستند).
•تخريب سبك زندگي تعاليبخش در جامعه؛
•وابستگي كشور به محصوالت و فناوريهاي راهبردي وارداتي و در نتیجه ،افزايش
فشار تهديد ناشي از تحريم بر اقتصاد كشور.
مروري بر آنچه گفته شد ،نشان میدهد كه عمده عارضههاي اقتصاد كشور
جمهوری اسالمی ایران عارضههاي يك اقتصاد نفتي در حال توسعه است ،يعني
ريشه بسياري از مشكالت اقتصادي كشور خامفروشي و يا وابستگي اقتصاد به نفت
است .اين جريان وابستگي در طي چند دهه گذشته ،به تخريب يا عدم بلوغ ساخت
دروني اقتصاد كشور منجر شده است .به بيان ديگر ،بيثباتيهاي اقتصاد ،تورم مزمن،
پايين بودن سهم سرمايهگذاريها و فعاليتهاي مولد در مقابل سرمايهگذاريها و
فعاليتهاي غيرمولد ،پايين بودن میزان رشد توليد و باال بودن میزان بيكاري ،تخريب
ذائقه و فرهنگ مصرفي جامعه همه و همه در وابستگي اقتصاد به نفت ریشه دارد .لذا
مهمترين هدف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،كه محور اصلي پيشرفت اقتصادي
كشور نيز محسوب ميشود ،كاهش وابستگي اقتصاد كشور به خامفروشي است.
لذا اين مطالعه به طور خاص براي بررسي آثار صنعت دفاعي بر پيشرفت اقتصادي
در چارچوب اقتصاد مقاومتي ،به بررسي آثار صنعت دفاعي بر كاهش وابستگي اقتصاد
كشور به نفت و همچنين ،كاهش آثار مخرب اين وابستگي بر اقتصاد كشور طي چهار
دهه گذشته خواهد پرداخت.
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الف) ماهيت الگوي اقتصاد مقاومتي

 .1الگوی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و
اسالمی؛
 .2یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور متناسب با
وضعیت امروز و فردای ما؛
 .3پویا ،قابل تکمیل ،قابل انطباق با شرایط گوناگون و
انعطافپذیر؛
ب) ضرورتهاي اقتصاد مقاومتی

 .1ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور (نیروی
انسانی ،سرمایههای معدنی ،سرمایههای زیربنایی ،تنوع
اقلیمی و ظرفیت انرژیهای پاک)؛
 .2مشکالت مزمن و دیرپا که جز با حرکت اقتصادی
جمعی مهم برطرف نميشود ( وابستگی به نفت ،عادت
به واردات ،تورم مزمن ،بیکاری ،معیوب بودن برخی
ساختارهای اقتصادی ،اشکال در الگوی مصرف ،اشکال در
مسئله تولید و اشکال در بهرهوری)؛
 .3تهدیدهای اقتصادی خارجی (جنگ تمامعیار و لزوم
مصونیتسازی و استحکامبخشی به بنای داخلی)؛
 .4بحرانهای اقتصادی جهانی.

 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻮﺭﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻳﻬﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺴﺎﺯﻱ ﻛﻨﻴﻢ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﺮﻙ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ
 ﻣﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻬﻬﻴﭽﻮﺟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺭﻭﻱ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳﺖ
 ﺗﺤﺮﻙ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻻﺯﻡ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭘﺮ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﻫﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:
ﻓﻌﺎﻻﻥ ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ،ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ،ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﭙﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻮﺭﻱ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ،ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ
ﻧﺸﻮﺩ
 ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻩﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻳﻪ ﻱ ﻓﺮﻭﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﻳﺨﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺌﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ :ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ،ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ،ﻣﺪﺑﺮﺍﻧﻪ ﻭ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ،ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ،ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻛﺎﺭﻧﺪ؛
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻛﻨﺪ،
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺠﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻜﻨﺪ؛
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ

ج) مؤلفههای الگوی اقتصاد مقاومتی
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 .1ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود
شاخصهای کالن (تولید ملی ،اشتغال ،کاهش تورم،
افزایش بهرهوری ،رفاه عمومی و مهمتر از همه عدالت
اجتماعی)؛
 .2توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا (تکانههای
اقتصادی دنیا ،بالهای طبیعی و تکانههای تخاصمی مثل
تحریمها)؛

 ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻱ ،ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺴﺎﺩﺳﺘﻴﺰﻱ
ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻱ ﺑﺸﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﻱ
ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ


ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺷﺪ] ،ﺁﻧﻮﻗﺖ[

ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺒﺎﺡ ﻭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺖ
 ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ
ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ؛ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺟﺰﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ


ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ،

ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

جهتگيري صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي

براي درك اين جهتگيري ،ابتدا بايد مهمترين چالشهاي احتمالي اقتصادي آينده
صنعت دفاعي با يك نگاه آينده پژوهانه تبيين شوند .سپس براساس راهكارهاي ممكن
براي مواجهه با آن چالشها مسير حركت به سمت اقتصاد مقاومتي پيشبيني شود.
اين چالشها را در چهار دسته به شرح زير طبقهبندي ميکنیم:
الف) چالشهاي صنعت دفاعي در توسعه فناوري؛
ب) چالشهاي صنعت دفاعي در مديريت منابع انساني؛
ج) چالشهاي صنعت دفاعي در آمايش و امالك؛
د) چالشهاي صنعت دفاعي در فعاليتهاي درآمدزايي.
در ادامه ،به اختصار هر يك از محورهاي فوق تبيين و چگونگي جهتگيري
صنعت دفاعي براي مواجهه با آن در گذار به اقتصاد مقاومتي براساس محتملترين
سناريو تشريح خواهد شد.

نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی  /حمیدرضا فرتوک زاده ،محمود رضا دره شیری و...

 .3تکیه بر ظرفیتهای داخلی (ظرفیتهای علمی ،انسانی ،طبیعی ،مالی،
جغرافیایی و اقلیمی) ،ضمن استفاده حداکثری از امکانات بیرون از کشور؛
 .4رویکرد جهادی (همت جهادی و مدیریت جهادی) ،علمی ،پر قدرت ،با برنامه
و مجاهدانه؛
 .5مردممحوری (سیاستهای اصل  )۴۴و بهرهگیری از فعاالن ،کارآفرینان،
مبتکران ،صاحبان مهارت و صاحبان سرمایه)(با زمینهسازی ،راهنمایی و حمایت
دولت؛
 .6امنیت اقالم راهبردی و اساسی ،در درجه اول غذا و دارو با تکیه بر تولید داخلی؛
 .7کاهش وابستگی به نفت (استفاده حداقلی از فروش نفت خام)؛
 .8اصالح الگوی مصرف (صرفهجویی ،پرهیز از اسراف ،الگوی مصرف عاقالنه،
مدبرانه و اسالمی)؛
 .9فسادستیزی (شفافسازی و ایجاد امنیت و فضای رقابتی)؛
 .10دانشمحوری (اقتصاد دانشبنیان ،چرخه علم تا ثروت در بخشهای دارای
مزیت).
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الف) توسعه فناوري

مهمترين چالشهاي صنعت دفاعي براي توسعهي فناوري ،از يكسو ،محدوديت
منابع و از سوي ديگر ،تنوع فزاينده فناوريهاي مورد نياز همراه با سرعت باالي
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تغيير آنهاست .حل اين مسأله پيچيدگي خاص خود را دارد .بسياري از كشورهاي
توسعهيافته براي حل اين مسأله بخشي از بار توسعه فناوريهاي پيشرفته را بر دوش
بخش غيردفاعي قرار دادهاند .اما در كشور ما به دليل ضعف در زيرساختهاي توسعه
فناوري در سطح ملي ،جريان بالعكس است .يعني با وجود محدوديت منابع ،بخش
دفاع عالوه بر بار خود ،مجبور است بار كشور را نيز در توسعه فناوريهاي پيشرفته
بر دوش بكشد .لذا ميتوان پيشبيني کرد که در آینده ،با افزايش محدوديت منابع،
جريان توسعه فناوري در صنعت دفاعي با چالش مواجه شود.
جهتگيري راهبردي صنعت دفاعي براي گذار به اقتصاد مقاومتي براي مواجهه
با اين چالش ،حركت صنعت دفاعي به سمت اقتصاد مقاومتي به ترتيب با محوريت
مؤلفههاي  3 ،5 ،10و  4است .دانشمحوري ،مردممحوري ،اتكا به ظرفيتهاي داخلي
و مديريت جهادي مؤلفههايی هستند كه جهتگيري راهبردي صنعت دفاعي را در
گذار به اقتصاد مقاومتي مشخص ميكنند .در اين مسير ،حداقل كردن تصديها و
توسعه شبكه همكاران دفاعي در بخش ملي ،ارتقاي ظرفيت كارفرمايي دانش بنيان
در صنعت دفاعي و در يك كالم ،اتخاذ رويكرد هسته – شبكه مبتني بر نوآوري باز،
جهتگيري راهبردي صنعت دفاعي را در گذار به اقتصاد مقاومتي مشخص ميكند.
ب) مديريت منابع انساني

بیشک ،یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی در ودجا مراقبت از تکفل سنگین
است .یکی از علل مهم این تکفل سنگین ،رشد بیرویه هزینههای نیروی انسانی است
كه ريشه اصلي آن نيز عدم تمايل به استفاده از ظرفيتهاي ملي در حد ممكن است.
در گذار به اقتصاد مقاومتي در صنعت دفاعي ،براي مواجه شدن با اين چالش
باید از تركيب نيروي انساني انبوه و مشاغل متنوع در استخدام رسمي ،به سمت تنوع
در روشهاي به كارگيري نيروي انساني با تأكيد بر نيروهاي دانشي و نخبه حرکت
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استخدامی کوچکتر و برخی مشاغل در بازههای
کرد .برخی از مشاغل در بازههای
ِ
استخدامی بزرگتر باید تعریف شوند.

عالوه بر اين ،كاهش تصديگري از طريق شبكهسازي و واگذاري فعاليتها به
بخش غيردفاعي و غيردولتي ميتواند به تغيير روند صعودي سهم هزينههاي نيروي
انساني از كل هزينههاي صنعت دفاعي بینجامد تا منابع بيشتري براي تحقيقات و
توسعه فناوري آزاد شود.
مديران نسبت به هزينههاي دوره عمر ميتواند به حركت صنعت دفاعي در اين مسير
شتاب بخشد.
ج) آمايش و امالك

بسياري از پيشرانهاي هزينهاي بخش دفاع ناشي از شيوههاي توسعه فضايي است .با
توجه به پيشبيني گسترش محدوديت منابع در آينده ،شايد بتوان جهتگيري صنعت
دفاعي در مواجهه با چالشهاي مرتبط با طرحهاي آمايشي را در گذار به اقتصاد
مقاومتي با توجه به نكات زير تبيين کرد:
 .1همراستايي طرح آمايش با مدل كسب و كار و معماري هسته و شبكه؛
 .2بهرهبرداري از مزيتهاي جغرافيايي و اقليمي و دسترسي به عوامل توليد؛
 .3توجه به حساسيتهاي اجتماعي و آثار بلندمدت استقرار صنعت دفاعي در
توسعه شهرها ،به ويژه شهرهاي كوچك.

نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی  /حمیدرضا فرتوک زاده ،محمود رضا دره شیری و...

همچنين واقعيسازي هزينههاي دوره عمر استخدام نيروي انساني و پاسخگو نکردن

د) فعاليتهاي درآمدزايي

حضور در كسب و كارهاي اقتصادي در دنياي امروز ،به راهبرد بلندمدت نیاز دارد .بدون
وجود يك راهبرد بلندمدت نميتوان شايستگيمحوري الزم را براي ارزشآفريني در
اين حوزه كسب كرد .يكي از چالشهاي اصلي صنعت دفاعي در انجامدادن فعاليتهاي
اقتصادي ،نداشتن اين راهبرد و نگاه بلندمدت است.
براي حضور صنعت دفاعي در فعاليتهاي اقتصادي سه هدف عمده زير قابل
تصور است:
 .1ارتقای بهرهوري ظرفيتهاي صنعتي ،خدماتي و عمراني بخش دفاع؛
 .2كمك به اقتصاد كشور از طريق رفع گلوگاههاي فناورانه در صنايع راهبردي؛
 .3ارتقاي بازده سرمايهها و داراييهاي در اختيار بخش دفاع.
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لذا ،در مسير حركت به سوی اقتصاد مقاومتي ،براساس مؤلفههاي 4 ،3 ،5 ،10
ذکر شده ،دست کم حداقل سه راهبرد زير را در انجامدادن فعاليتهاي اقتصادي
ميتوان پيشبيني کرد:
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 .1پرهيز از رقابت با بخش خصوصي و تقويت هويت فرابخشي و راهبردي؛
 .2همسويي فعاليتهاي اقتصادي با مأموريت و هويت سازماني ،قابليتها و
شايستگيهای محوري صنعت دفاعي؛
 .3توسعه قابليتهاي فناورانه ملي به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي ،از
طريق سرريزهاي دانشي صنعت دفاعي به ساير بخشها.
چشمانداز صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي

با توجه به رويكردهاي پيشبينيشده در محورهاي چهارگانه فوق ،چشمانداز صنعت
دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي را اينگونه ميتوان تعريف کرد« :کشور صاحب منابع
و قابليتهایي پايدار شود تا در زمان مناسب براساس شرايط و موقعيت دگرگونشونده،
امكان خلق قدرت دفاعي برتر را داشته باشد».
الگوي تأثي ر صنعت دفاعي بر اقتصاد ملي در گذار به اقتصاد مقاومتي

اکنون سؤال اين است كه صنعت دفاعي در گذار به سمت اقتصاد مقاومتي براساس
مؤلفههاي چهارگانه فوق ،چه تأثيري در جريان پيشرفت اقتصادي كشور بر جاي خواهد
گذاشت .براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد تأثير اوليه صنعت دفاعي با جهتگيري
راهبردي بحثشده را در اقتصاد ملي مورد بحث قرار دهيم ( شامل آثار پيشين و
پسين) و سپس ،آثار ثانويه اين تأثير اوليه را بر ساير متغيرهاي پيشرفت اقتصادي و به
بيان دقيقتر ،بر ساير مؤلفههاي دهگان ه اقتصاد مقاومتي (ذکرشده) بررسی کنیم .مدل
مفهومي اوليه اين تأثير در جدول زير ارائه شده است.
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صنعتدفاﻋﻲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ)ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺮﺩﻡﻣﺤﻮﺭ
ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻓﺎﻉ(



ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ



ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ايجاد ساختارها و
نهادهاي پشتیبان
توسعه فناوريها و
محصوالت راهبردي
در کشور

.1

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ )ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ(؛

.2

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ؛

ﺍﻭﻟﻴﻪ

توسعه فناوريها و
محصوالت
راهبردي در
بخش غیردفاعي

ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ؛
ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺖﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ؛

.3

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ؛

.4

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﻟﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ.

.5
ﺁﺛﺎﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ؛
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺴﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﺰﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ؛
 ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ؛ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ: ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ.

.6

ﺩﻧﻲﻭ ﺗﻜﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺎﺻﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ(؛
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺯﺍ )ﺗﻜﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ

.7

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡﻱ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱﮔﺮﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺖ؛

.8

ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ( ،ﺿﻤﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ ﺍﺯ

ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ )
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ.

 جدول  -2الگوي اوليه تأثي ر صنعت دفاعي در تحقق اقتصاد مقاومتي

همانگونه كه الگوي اوليه ارائهشده در جدول فوق نشان میدهد ،صنعت دفاعي
ميتواند تقريباً تمامي مؤلفههاي دهگانه مطرح در اقتصاد مقاومتي را با فعال کردن
حلقههاي بازخور مشخص در جهت مطلوب متأثر کند.
همانگونه كه در جدول فوق نيز نشان داده شده است ،مهمترين تأثير صنعت
دفاعي در جريان مقاومتي شدن اقتصاد ،نقشآفريني آن در توسعه محصوالت و
فناوريهاي راهبردي در كشور است .مروري بر تجارب دهههاي گذشته نشان ميدهد
كه با وجود منابع و قابليتهاي بالقوه ارزشمند در كشور ،در عمل زنجيرههاي ارزشساز
راهبردي كه صاحب قابليتهاي فناورانه داخلي باشند ،ايجاد نشده است .به عبارت
ديگر ،منابع بالقوه در قالب قابليتها فعليت پيدا نكرده و اين ضعف در ساخت دروني
اقتصاد براي تحقق اين كاركرد ،به ويژه در زنجيرههاي ارزشساز راهبردي ،فرصتي
را براي دشمنان بهمنظور تهديد از طريق ابزار تحريم فراهم آورده است .تأمل دراين
تجارب نشان ميدهد كه اين ناكامي در خألها و ناكارامديهاي نهادي ریشه دارد كه

نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی  /حمیدرضا فرتوک زاده ،محمود رضا دره شیری و...

کاهش ريسک
سرمايهگذاري مولد
(ناشي از تهديدات
بالقوه نظامي)

تحريک تقاضاي
فناورانه در شبکه
همکاران و رونق
کسب و کارهاي
دانش بنیان



ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ
ﻫﻢﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ – ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ

ﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
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طي ساليان متمادي اقتصاد كشور را در چرخه معيوب وابستگي به دالرهاي نفتي قرار
داده است ،به گونهاي كه بسياري از مزيتهاي بالقوه صنعتي و تحقيقاتي كشور اساساً
منعقد نشدهاند .در اين زمینه ،مقام معظم رهبري در حركت به سمت اقتصاد مقاومتي،
استحكامبخشي به ساخت دروني قدرت را مورد تاكيد قرار داده و تأكيد کردهاند«:عالج
مشکالت کشور را بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد» .لذا ،صنعت دفاعي را ميتوان
در گذار به اقتصاد مقاومتي يكي از نهادهاي اصلي حكمراني براي توسعه فناوريهاي
راهبردي كشور محسوب كرد؛ كه با كاركردهاي قابليتسازي و مديريت كسب و كارهاي
دانشبنيان ميتواند كشور را از تلهي ناكامي در توسعه فناوريهاي پيشرفته و راهبردي
خارج سازد و منابع راهبردي را در مسير خلق قدرت ملي بسيج کند.
تأييد اعتبار و نهاييسازي الگو

بعد از ارزيابي و اصالح الگوي اوليه در كارگروه تخصصي گروه كانوني و تأييد اعتبار
نتايج توسط اعضا ،الگوي نهايي به صورت زير استخراج شده است:
صنعتدفاﻋﻲ
ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ
ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ،ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ



ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻥ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ
ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ

توسعه قابلیت
انجام پروژههاي
زيرساختي ،بزرگ،
فناورانه و پر
ريسک ملي

مديريت تقاضاي
فناورانه در شبکه
همکاران فعال در
کسب و کارهاي
دانش بنیان



ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ
ﻫﻢﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ – ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ

کاهش ريسک
سرمايهگذاري
مولد (ناشي از
تهديدات بالقوه
نظامي)

نقش آفريني در
حکمراني صنايع و
فناوريهاي راهبردي
در کشور به ويژه از
طريق نوآوري نهادي

ﺳﺮﺭﻳﺰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ

توسعه صنايع و
فناوريهاي
راهبردي براي
مواجه با تحريم

 .1ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ )ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ(؛
 .2ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ

 .3ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ )ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ(؛
 .4ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ.

.5
ﺁﺛﺎﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡﻱ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱﮔﺮﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺖ؛

.6

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ؛

.7

ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ؛

.8

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ؛

.9

ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ؛
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎﺯﻱ؛
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯ -ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ؛

ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ( ،ﺿﻤﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

 .10ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ )
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ؛
 .11ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﺏﺁﻭﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺯﺍ )ﺗﻜﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺗﻜﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺎﺻﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ(؛
 .12ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ؛ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ )ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺎﺯﺧﻮﺭ ﻣﺜﺒﺖ( ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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جدول -3الگوي تاثي ر صنعت دفاعي بر اقتصاد ملي در گذار به اقتصاد مقاومتي

نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی  /حمیدرضا فرتوک زاده ،محمود رضا دره شیری و...

نتيجهگيري
هدف اين تحقيق بررسي آثار و نقش صنعت دفاعی در پيشرفت اقتصادی کشور در
چارچوب رویکرد اقتصاد مقاومتی است .براي تبيين تاثير صنعت دفاعي بر جريان
پيشرفت اقتصادي كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي ،دو مسأله بايد مورد توجه قرار
گيرد :اول اينكه صنعت دفاعي در گذار به اقتصاد مقاومتي چه چشماندازي را تعقيب
مينمايد و جهتگيريهاي راهبردي آن چگونه خواهد بود؟ دوم اينكه ،صنعت دفاعي
در مسير حركت بهسوی اين چشمانداز ،چه تأثیری در جريان مقاومتي شدن اقتصاد
كشور بر جاي خواهد گذاشت؟
براي پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا ،مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور بررسی
شد و سپس ،مفهوم اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري تبيين شد و ماهيت،
اهداف و مؤلفههاي آن از ديدگاه معظم له معرفي شد .در گام بعد ،با پيشبيني
چالشهاي اقتصادي آينده صنعت دفاعي كشور ،چشمانداز و جهتگيري احتمالي
صنايع دفاعي در مسير حركت به سمت اقتصاد مقاومتي تبيين شد .در نهايت ،با
توجه به چشمانداز و جهتگيري صنعت دفاعي در مسير گذار به اقتصاد مقاومتي،
تأثير صنعت دفاعي بر پيشرفت اقتصاد ملي در چارچوب رويكرد اقتصاد مقاومتي مورد
بررسي قرار گرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که صنعت دفاعي ميتواند به طور مستقيم و
غيرمستقيم تمامي مؤلفههاي دهگانه مطرح در اقتصاد مقاومتي را با فعال نمودن
حلقههاي بازخور مشخص در جهت مطلوب متأثر کند .در اين ميان ،مهمترين تاثير
صنعت دفاعي در جريان مقاومتي شدن اقتصاد ،نقشآفريني آن در توسعه محصوالت و
فناوريهاي راهبردي كشور است .مروري بر تجارب دهههاي گذشته نشان ميدهد كه
با وجود منابع و قابليتهاي بالقوه ارزشمند در كشور ،در عمل ،زنجيرههاي ارزشساز
راهبردي كه صاحب قابليتهاي فناورانه داخلي باشند ،ايجاد نشده است .به عبارت
ديگر ،منابع بالقوه در قالب قابليتها فعليت پيدا نكرده و اين ضعف در ساخت دروني
اقتصاد براي تحقق اين كاركرد ،به ويژه در زنجيرههاي ارزشساز راهبردي ،فرصتي
براي دشمنان بهمنظور تهديد از طريق ابزار تحريم فراهم آورده است .لذا ،صنعت دفاعي
را ميتوان در گذار به اقتصاد مقاومتي يكي از نهادهاي اصلي حكمراني براي توسعه
فناوريهاي راهبردي كشور محسوب كرد كه با كاركردهاي قابليتسازي و مديريت
كسب و كارهاي راهبردي ميتواند كشور را از تله ناكامي در توسعه فناوريهاي
راهبردي خارج سازد و منابع راهبردي را در مسير خلق قدرت ملي بسيج کند.
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