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 مقدمه

صنعتی خاص خود می باشد. اين جمله حاوی دو نکته است. اوال -های تجاریيک اقتصاد مقاومتی نيازمند اتخاذ سياست

 همراهی سياست صنعتی و سياست تجاری و ثانيا لزوم اتخاذ سياست.

. اوال بازار صنايع داخلی شامل دو بخش بازار مطرح می گردداز دو جهت گره خوردن سياست تجاری و سياست صنعتی 

ر داخلی داخلی و بازار خارجی می باشد. که تدوين سياست برای حوزه صادرات بخشی از سياست تجاری است. ثانيا بازا

های مربوط به واردات مطرح می صنايع داخل، مورد توجه توليدکنندگان خارجی نيز می باشد. در اين رابطه سياست

لذا ارتباط بسيار قوی بين سياست صنعتی و سياست تجاری وجود دارد. اين ارتباط به حدی است که حتی برخی گردند. 

 دانسته اند.اقتصاددانان سياست صنعتی را همان سياست تجاری 

حال هر اقتصادی با توجه به توانمندی ها و نيازهای داخلی خود و مبانی فرهنگی، سياسی يا ايدئولوژيک نياز به يک 

توليد و مصرف يک سری کاالها داشته و همچنين نياز به تعامل در برخی حوزه های صنعتی با برخی کشورها دارد. جهت 

انمندی ها، نيازها و مبانی آن نيازمند انتخاب توسط دولت است. اين انتخاب که دهی صنعت و تجارت کشور با توجه به تو

تجاری بيان می -توسط ابزارهای سياستی مختلف عملی شده و تحقق می يابد در ادبيات تحت عنوان سياست صنعتی

 شود.

 

 اسمیت و لیستمرور دو دیدگاه 

 رویکرد آدام اسمیتمبانی نظری 

عماًل ديدگاه های کالسيک در اقتصاد با نظريات وی آغاز   که به عنوان پدر علم اقتصاد شناسخته می شود 1آدام اسميت

 های خويش در حوزه اقتصاد را برپايه سه مبنای زير بنا می نمايد: ديگاه، شد

 تقسيم کار -1

از ديدگاه آدام اسميت که بعضا ديدگاه کالسيک نيز ناميده می شود، افزايش رفاه در گروه تقسيم کار است. بدين 

معنی که آحاد اقتصادی بجای اينکه شخصاً به تأمين نيازهای اقتصادی خود بپردازند، بهتر است در فرايند تقسيم 

هر کس کاالهايی که توانمندی بيشتری در توليد آنها دارد   کار به نيازهای يکديگر را تأمين نمايند. به عبارت بهتر

را توليد نموده و ميزان مازاد بر نياز خود را در ازای دريافت ديگر کاالها در اختيار ديگران قرار دهد. اين ايده که بر 
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ای رسيدن به های آحاد اقتصادی مبتنی است، مبادله بين آحاد اقتصادی را ابزاری برها و تخصصوجود توانمندی

 رفاه بيشتر می داند.

 نظم خودجوش -2

اداره جامعه نيازمند وجود نظمی در سطح کالن آن است. روش رسيدن به اين نظم از ديدگاه آدام اسميت، دخالت 

دولت و اعمال حاکميت نيست بلکه وی معتقد است اين نظم بصورت خودجوش از تعامالت ميان آحاد اقتصادی 

عبارت ديگر وی معتقد است، در صورتی که همه افراد جامعه در فضای رقابتی به دنبال بيشينه حاصل می گردد. به 

منافع فردی خود باشند، منافع جامعه حاصل خواهد شد. به عبارت ديگر، منافع فردی افراد با منافع جامعه  کردن

 همراستا می باشد.

 آزادی مبادالت  -3

يت قابل توجهی برخوردار است. به عبارت ديگر، وی رسيدن به کارايی را در گرو آزادی مبادالت در رويکرد اسميت از اهم

 آزادی مبادالت بين آحاد اقتصادی می داند. اين رويکرد هرگونه مداخله خارجی مانند مداخالت دولت را مردود می داند.

 مله زير خالصه نمود:رسد که می توان آنرا در جآدام اسميت به ديدگاهی نظری می  با توجه به مبانی فوق

به حداکثرسازی منافع  منفعت طلبی توسط عوامل منفردباعث می شود پيگيری  مبادالت آزاد نظام طبيعی و خودجوش"

  "اجتماعی منجر شود.

گردد. طبيعتا اين ديدگاه که شايد بتوان آنرا هسته رويکرد اقتصاد ارتدوکس دانست، به نتايج سياستی خاصی منجر می

  در اينجا به سه رويکرد سياستی منتج از مباحث فوق اشاره می گردد: 

: همانطور که پيشتر نيز ذکر شد، در رويکرد آدام اسميت اصول تقسيم کار و آزادی مبادالت محوريت ساز و کار بازار •

به عبارت ديگر، در ساز و دارای محوريت می باشند. اين امر منجر به محوريت ساز و کار بازار در اقتصاد می گردد. 

دهی قيمت، تخصيص منابع بصورت بهينه اتفاق افتاده و کار بازار بدون هرگونه دخالت دولت و بر اساس سيگنال

 جامعه به حداکثر منافع خود می رسد.

 : يکی از شقوق اصل تقسيم کار بين آحاد اقتصادی، تقسيم کار بين کشورهاست. بر اين اساس،تعرفه گذاری پايين •

المللی بر اساس مبادالت آزاد می تواند منجر به افزايش رفاه جوامع گردد. اين امر در کنار اصل آزادی تقسيم کار بين

کاهش تعرفه ها می گردد. به عبارت ديگر در رويکرد اسميت کشورها بايد با مبادالت منجر به توصيه سياستی 

 در نتيجه افزايش رفاه جوامع فراهم آورند.کاهش تعرفه های تجاری زمينه را برای گسترش تجارت و 
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: داللت سياستی ديگر رويکرد اسميت، کاهش دخالت دولت است. از آنجاييکه هرگونه دخالت حداقل دخالت دولت •

دولت در اقتصاد، آزادی مبادالت را از بين برده و مانع عملکرد ساز و کار بازار می گردد، اسميت قائل به حداقل 

 می باشد.بودن دخالت دولت 

 

 د لیسترویکرمبانی نظری 

-های اقتصادی داشت که وی را جزء بنيانقرن نوزدهم، ديدگاه ، روزنامه نگار و استاد دانشگاه آلمانی2فردريک ليست

هايی با نگاه آدام اسميت دارد. برای مثال وی ها تفاوتنوع نگاه وی در تحليل گذاران مکتب تاريخی اقتصاد قرار داد.

کند. وی بيان می داردکه يک فرد صرفا منافع خود را منافع فردی و اجتماعی را در حالت طبيعی رد می همراستايی

بيشينه می نمايد و ممکن است از ضربه زدن به منافع جامعه به منافع زيادی دست پيدا کند اما دولت بايد به دنبال 

عضل برای جامعه می داند درحاليکه ممکن است افرادی افزايش منافع کل جامعه باشد. برای مثال وی برده داری را يک م

 داری و تجارت بردگان داشته باشند.منافع زيادی در نگه

 قدرت ملی در بعد اقتصادی  -1

هايی که ليست مورد توجه قرار می دهد، قدرت ملی در بعد اقتصادی است. در واقع ليست يکی از اهداف يکی از بحث

گذاری اقتصادی را قدرتمند شدن اقتصاد ملی دانسته و از اين رهگذر در بسياری حوزه ها ورود و دخالت اصلی در سياست

دولت را تجويز می نمايد. برای مثال توجيهات وی در باب توسعه حمل و نقل ريلی اين ديدگاه وی را به خوبی نمايش 

از ع ملی و ابزاری برای توسعه فرهنگ ملی و... است راه آهن  ابزاری برای توانمندی دفامی دهد. وی به اين دليل که 

توسعه حمل و نقل ريلی در کشور دفاع می نمايد. مالحظه می شود که رويکرد وی با رويکرد تحليلی فريدمن کامال 

 متفاوت است.

ات ادبيات قدرت ملی در ادبيات ليست تا جايی پيش می رود که وی، تمام نظريات آدام اسميت و بطور کلی نظري

   اقتصادی انگلستان آن زمان را در راستای اهداف ملی گرايانه خودشان می داند.

 وظايف اقتصادی دولت  -2

همانطور که ذکر شد، فريدمن قائل به عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. ليست برخالف فريدمن دخالت دولت در اقتصاد 

محدود دارند نقابليت انجام را دولت بدون دخالت  به اموری کهرا به وضوح تجويز می نمايد. البته دخالت از ديد وی بايد 

دانسته و رها کردن کارهايی که بدون دخالت و تحريک نيروی دولت انجام نمی شوند را مذموم شود. به عبارت ديگر وی 
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ال برای مث نمايد.دخالت دولت در اموری که به خودی خود توسط بخش خصوصی انجام می شود را نيز توصيه نمی 

 کارگزاران بازی برای الزم فضای که است پيشرو های حوزه در دولتی شکن خط های گذاری سرمايه مثبت خارجیاثرات 

 .کند می فراهم خرد سطح در را اقتصادی

 ليست را در جمله زير خالصه نمود:با توجه به موارد فوق می توان ديدگاه نظری 

  "بسته به شرايط زمان و مکان مديريت استراتژيک فعالتوسط  ملت پاسداری از منافع آيندهمبنی بر  تکليف دولت"

جمله فوق در واقع منعکس کننده انتقادات جدی ليست به آزادی مبادالت در عرصه بين الملل و جهان شهر گرايی 

المللی  اسميت است. زيرا وی معتقد است نظريات اسميت که در آن طرفداری زيادی از سازو کار بازار در تعامالت بين

الملل که فضای به دور از صلح پايدار است، وی می شود، تناسب بسياری با استعمار بريتانيا دارد. لذا با توجه به فضای بين

معتقد است که دولت بايد نقش پروراندن صنعت و اقتصاد را به عهده بگيرد. از اين منظر وی واحد تحليل دولت ملی و 

سعه کشور را مطرح می کند. وی برای اثبات ادعای خويش در کتب خود، سياست لزوم فعاليت مناسب دولت جهت تو

 را مطرح می کند: های اقتصادی قدرت های اقتصادی پيش از رسيدن به جايگاه ابرقدرتی سياسی و اقتصادی

 درجه به را خود کشتيرانی و صنعتی قدرت کشتيرانی، صنعت بر حمايتی عوارض و ها محدوديت طريق از که ملتی هر»

 اين از تر خردمندانه تواند نمی کند، او با آزادی رقابت نتواند ديگری ملت هيچ که نحوی به بدهد افزايش توسعه از ای

 که باره دراين و کند نصيحت آزاد تجارت منافع درباره را ديگر ملل و واژگون رقبايش برای را ها نردبان که کند عمل

 «3دهد سر سخن داد کرده، کشف را حقيقت بار اولين برای اکنون و رفته می را خطا مسيرهای اين از پيش

 

 نتايج سياستی

 محوريت ساز و کار های انتخابی و سياست صنعتی •

با توجه به اعتقاد ليست مبنی بر مديريت استراتژيک فعال دولت وابسته به شرايط زمانی و مکانی، سازوکارهای 

دخالت دولت( به عنوان يک توصيه سياسی از نظرات ليست قابل انتخابی و در نتيجه سياست صنعتی)به معنای 

 برداشت است.

 حمايت از صنايع نوزاد •
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تر، کشورهای عقب ليست که به پدر مبحث صنايع نوپا معروف است، معتقد است، در حضور کشورهای توسعه يافته

وی برای تاييد  گسترش دهند. مانده نمی توانند صنايع جديد را بدون دخالت دولت، به ويژه حمايت تعرفه ای،

سرمداران انگلستان دريافتند که صنايع بومی "عنوان می کند که «نظام ملی اقتصاد سياسی»ادعای خود در کتاب 

جديدالتاسيس آنها هرگز نمی تواند در شرايط رقابت آزاد با صنايع قديمی و پرسايقه خارجی ها)ايتاليا، بلژيک، هلند 

 "الت و مشوق ها را پيگيری کردند.اين مجموعه ای از محدوديت ها، تسهيبنابر باشد. و...( به پيروزی اميدوار

البته اين توصيه مشروط به اين است که اواًل هدف ديگر توصيه سياستی ليست حمايت دولت از صنايع نوزاد است. 

از حمايت، پرورش بنيه صنعتی باشد. ثانيا در صورتی حمايت توصيه می شود، که مشکل اصلی صنعت عقب ماندگی 

نسبی از کشورهای صنعتی باشد و صنعت مسير رشد بوده و صرفا نياز به حمايتی موقتی برای رسيدن به کشورهای 

د. لذا اگر مشکالت ريشه در مسائل مديريتی درونی داشته باشد، حمايتی توصيه نمی شود. ثالثاً صنعتی داشته باش

حمايت از صنايع نوزاد، صرفا تا مرحله رشد بايد باشد. اين امر به وضوح حمايت از صنايع را بصورت کوتاه مدت می 

 توان می جهانی بازارهای در رقابت یبرا الزم های توانايی کسب و صنايع بلوغ از به عبارت ديگر، پسرساند. 

ه حمايت در انتها ليست تاکيد می کند ک.گذاشت کنار ها آن مورد در تدريج به را ای تعرفه حمايتی های سياست

نبايد شامل کشاورزی باشد زيرا معتقد است تجارت آزاد در حوزه کشاورزی به نفع کشورهای کمتر توسعه يافته 

 ی به بلوغ و توانمندی صادرات رسيده است.است که در آنها بخش کشاورز

 تجارت آزاد ميان کشورهای با سطوح مشابهی از توسعه صنعتی •

ليست وجود تجارت آزاد بين کشورهای با سطوح متفاوت توسعه صنعتی را رد می نمايد زيرا اين امر موجب نابودی 

کشورهای توسعه يافته بايد از صنايع داخلی صنعت کشور کمتر توسعه يافته می شود. لذا وی معتقد است در مقابل 

 حمايت کرد اما می توان با کشورهای هم سطح تجارت آزاد برقرار نمود.

 

 مقایسه دو رویکرد نظری

در مقايسه دو رويکرد از لحاظ ابعاد نظری می توان ديدگاه های اسميت را ديدگاهی دانست که با قراردادن فرد و بنگاه 

گاهی مثبت به نظم طبيعی و خودجوش بازار داشته و جهان را مجموعه ای از اقتصادهای با تعامل بهعنوان واحد تحليل، ن

عادالنه و به  دور از روابط سلطه طلبانه می داند. از ديد وی هدف از سياستگذاری اقتصادی افزايش ثروت ملی است و 

رت و همکاری با ديگر اقتصادها بايد دنبال برای رسيدن به اين هدف، مداخالت دولت بايد کاهش يافته و حداکثر تجا

 شود که اين امر نيز حداقل سازی تعرفه های بازرگانی را ايجاب می نمايد.
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اما در طرف ديگر در رويکرد ليست ديدگاه هايی متفاوت به چشم می خورد که در آن ملت و کشور و در واقع اقتصاد ملی 

در نگاه های وی نوعی بدبينی به نظم طبيعی و خودجوش بازار به چشم به عنوان واحد تحليل در نظر گرفته می شود و 

 می خورد. 

وی با تاثيرپذيری از شرايط جهانی زمان خود و موقعيت کشورش در عرصه بين الملل دنيا را عرصه تنازع اقتصادهای ملل 

و داشتن صنايع قوی توصيه می می داند و برای همين منظور مداخالت دولتی را به منظور رسيدن به استقالل اقتصادی 

 نمايد. که اين نيز در بستر حمايت های انتخابی و البته مدت دار دولت از صنعت امکان پذير است.

 

 فردریك لیست آدام اسمیت 

 بدبينی به نظم طبيعی بينی به نظم طبيعیخوش موضع هنجاری در خصوص بنیادهای اقتصادی

 ملت و کشور فرد و بنگاه واحد تحلیل

جهان شهرگرايی و فقدان  المللفروض مربوط به ساختار نظام بین

 جنگ

 تنازع واحدهای ملی

 افزايش قدرت ملی افزايش ثروت ملی هدف سیاستگذاری
 

ت
الل

د
ی

ست
یا

 س
ی

ها
 

مديريت استراتژيک  مداخله حداقل دولت نقش دولت

 دولتی

کار وابستگی و تقسيم تجارت خارجی

 همکارانه

طلبی صنعتاستقالل و 

 رقيبانه

انتخابی و حمايت  حداقل و نزولی تعرفه بازرگانی

 دارمدت

داری وسيع مستعمره وقایع مؤثر

 بريتانيا

ماندگی صنعتی عقب

 آلمان

 : مقایسه دو رویکرد نظری1 جدول



 اولين همايش ملی                     

 اقتصاد مقاومتی                    

 
 

4 

 

 

 ه پرداز فوقیتاریخی دو نظر-شرایط اقتصادیمقایسه 

تاريخی دو نظريه پرداز فوق و تاثير آن بر ديدگاه های -آن است تا به اختصار شرايط اقتصادیدر اين بخش سعی بر 

 اقتصادی آنها بررسی گردد.

 الف( ساختار اقتصادی

ساختار اقتصادی آلمان در اوايل قرن نوزدهم بيشتر مبتنی بر کشاورزی بوده و هنوز مراحل صنعتی شدن طی نشده بود. 

آلمان پس از جنگ برای توسعه و پيشرفت خود نيازمند صنعتی شدن و گذار از اقتصاد اين در شرايطی است که 

کشاورزی به اقتصاد صنعتی بود. در مقابل انگلستان در دوره اسميت)اواخر قرن هجدهم( انقالب صنعتی را پشت سر 

 عت خود بود.گذاشته و لذا پايه های يک اقتصاد صنعتی را دارا بود. لذا به دنبال گسترش و توسعه صن

 ب( ساختار سياسی

در اين دوره آلمان کشوری تجزيه شده بود که فاقد حکومتی مقتدر بود. لذا توصيه های سياستی به انگيزه افزايش اقتدار 

ملی طبيعی به نظر می رسد. در مقابل انگلستان دوره اسميت حکومتی معتدر در عرصه های بين المللی است که از 

 بهره می برد.مستعمرات متعددی 

 ج( مشکالت و مسائل

در شرايط اقتصادی سياسی ذکر شده، آلمان در معرض هجوم کاالهای انگليسی پس از جنگ ناپلئون است که شديدا در 

صدد حمايت از بازار داخل خويش در مقابل صنايع انگليسی بر می آيد. در مقابل انگلستان که در حال توسعه صنايع خود 

ه بازارهای جديد و گسترده دارد. برای همين منظور انگلستان آن زمان از تجارت آزاد حمايت می است، شديدا نياز ب

 نمايد. البته کاالهای کشاورزی از اين امر مستثنا هستند.

اقتصادی دوکشور را بر روی توصيه های سياستی اين دو  -با توجه به مطالب فوق می توان به وضوح اثر وضعيت سياسی

طوريکه ليست به دنبال حمايت از صنايع داخلی به منظور توانمند ساختن اقتصاد آلمان است و بکرد.  متفکر مالحظه

 اسميت به دنبال گسترش تجارت جهت توسعه بازار صنايع داخلی انگلستان است.
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 آلمان دوره ليست 

 )اوايل قرن نوزدهم(

 انگلستان دوره اسميت

 )اواخر قرن هجدهم(

بر اقتصاد کشاورزی، بهره مند از صنايع  مبتنی اقتصادی ساختار

 مورد نياز برای جنگ و گرفتاری در ادامه کار

 های صنعتی وقوع انقالب صنعتی و بهره مندی از پايه

 قدرت مرکزی نيرومند و مستعمرات وسيع تجزيه شده و فقدان حکومت مقتدر ساختار سياسی

مبادالت تعرفه در مبادالت داخلی و آزادی در  تعرفه ها

 خارجی

 حمايت از تجارت آزاد جز در خصوص کشاورزی

از جنگ  در معرض هجوم کاالهای انگليسی پس مشکالت و مسايل

 ناپلئون

 کار و بازار فروش نيازمند نيروی

 : مقایسه وضعیت تاریخی دو رویکرد2 جدول

 

 نتایج برای اقتصاد مقاومتی

شده فوق در رابطه با نظريات ليست و فريدمن و شرايط تاريخی آنها می توان دو نتيجه کلی برای با توجه مباحث مطرح 

تجاری ارائه -های صنعتیطراحی اقتصاد مقاومتی گرفت. در ادامه با استفاده از اين دو نتيجه، چند اصل برای سياست

 خواهد شد.

 اقتصاد وسيله ای برای اقتدار -1

در نظريات خود به اهميت اقدار ملی اشاره می کند و در نظريات اسميت نيز بطور غيرمستقيم  همانطور که ليست صراحتاً

اين مفهوم به چشم می خورد، اقتصاد را نه هدف بلکه بايد ابزاری برای رسيدن به اقتدارملی دانست. با اين رويکرد تنها 

دار ملی گردند. به عبارت ديگر اگر سياستهايی آن دسته از سياست های اقتصادی پذيرفته است که منجر به افزايش اقت

مانند پيوستن به زنجيره ارزش جهانی به گونه ای که موجب افزايش وابستگی اقتصادی گردد، در اين رويکرد مردود 

 است.
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 نيازمندی به طراحی مدلهای بومی -2

اقتصادی آن -به شرايط سياسی همانطور که پيشتر اشاره شد، سياستهای توصيه شده توسط ليست و فريدمن، هردو ناظر

تجاری و بصوتر کلی سياستهای اقتصادی  -دوره هر کشور بوده است. لذا می توان نتيجه گرفت که سياستهای صنعتی

بايد با توجه به وضعيت و توانمندی های اقتصادی و جايگاه اقتصاد در عرصه بين الملل باشد. برای مثال، حمايت از 

ژی های نوين، سياست های تعرفه ای برای صنايع قديمی و جديد و روابط تجاری همگی بايد صنايع نوپا، توسعه تکنولو

  ناظر به وضعيت اقتصاد باشند.

 طراحی اقتصادی مبتنی بر توانمندسازی توليد داخل و نفی وابستگی -3

وابستگی باشد. تجاری بايد در راستای توانمندسازی توليد داخلی و نفی -طراحی ساز و کارها و سياست های صنعتی

خود به سست بودن استقالل ملی بدون رشد صنايع ملی  "نظام طبيعی اقتصاد سياسی"همچنان که ليست نيز در کتاب 

 اشاره کرده است.

اقتصادی و سياست های اقتصادی نظريه اقتصاد ملی به ما می آموزد، هر کشوری که باالترين درجه استقالل و باالترين  

سطح فرهنگ و رونق اقتصادی را می خواهد، بايد به هر کاری که می تواند دست بزند تا از امنيت اقتصادی خود در برابر 

قالل ملی بدون رشد صنايع ملی بسيار سست خواهد بود.)نظام طبيعی حمله خارجی دفاع کند ... پايه های بنای است

  (33اقتصاد سياسی، ص

 

 

 چند اصل سیاستی

اين اصول که بيشتر متمرکز در  تجاری اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.-های صنعتیدر اين بخش چند اصل برای سياست

های ناظر به اظر به کشور طرف تعامل و سياستتجارت خارجی کشور هستند را می توان به دو دسته سياست های ن

 محصوالت مورد تبادل تقسيم نمود.

 کشورهای طرف معامله 

 توسعه روابط با کشورهای منطقه .1

برای اينکه اقتصاد يک کشور مقاومتی گردد، و تهديد پذيری آن در عرصه جهانی کاهش يابد، توسعه روابط با 

که از لحاظ جغرافيايی نزديک باشند، دارای منافع مشترکی هستند که کشورهای منطقه مفيد است. زيرا کشورهايی 

 توسعه روابط تجاری اين منافع مشترک را افزايش داده و موجب ثبات وضعيت منطقه ای کشور می گردد.
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 توسعه روابط با کشورهای دارای سياست خارجی و مبانی ايدئولوژيک مشابه .2

لحاظ مبانی ايدئولوژيک يا سياست خارجی به ما نزديک هستند، به نفع به وضوح توسعه روابط با کشورهايی که از 

ما می باشد. زيرا کشورهايی که دارای هيچ يک از اين دو ويژگی نباشند، به راحتی در اثر مسائل اعتقادی يا سياسی، 

 به کشور ضربه خواهند زد.

 ايجاد رقابت در طرف مقابل .3

قابل است. بدين معنی که در حد امکان از خريد/فروش کاال از/ به يک يکی از اصول ديگر، ايجاد رقابت در طرف م

کشور خودداری کرده و تبادالت تجاری را با کشورهای مختلف انجام دهيم. برای مثال اگر نفت را فقط به کشوری 

کشور قابل  مثل چين صادر کنيم، اواًل قدرت چانه زنی برای چين باال می رود و ثانيًا به راحتی تمام صادرات نفت

تهديد خواهد بود. بطور مشابه اگر تمام بنزين وارداتی خود را از يک کشور انحصاری تأمين نماييم، امکان تهديد 

 کشور از مسير تحريم بنزين باال می رود.

 ايجاد انحصار در طرف خودمان .4

انحصار داشته باشيم، المللی چه در واردات و چه در صادرات بر خالف اصل پيشين اگر بتوانيم در عرصه بين

 وابستگی ديگر کشورها به ما افزايش يافته و لذا تهديدپذيری ما کاهش می يابد.

 

 محصوالت مورد مبادله 

 تکميل زنجيره های ارزش .1

در حوزه محصوالت مورد مبادله، يک اصل کلی، تکميل زنجيره های ارزش محصوالت در داخلی است. اين اصل 

 ندی توليد داخل و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.افزايش اشتغال، افزايش توانم

 توليد داخلی کاالهای استراتژيک .2

اصل ديگر در اين بخش، توليد کاالهای استراتژيک است. به عبارت ديگر کاالهای ضروری کشور که در صورت 

 تحريم آنها، صدمه بيشتری به کشور وارد می شود، بايد توليد داخلی شوند.

 نتیجه گیری 

اين مقاله ابتدا دو رويکرد نظری در سياست صنعتی تجاری بررسی شد. در نگاه ادام اسميت سازوکار بازار و عدم  در

دخالت دولت مطرح شد. در اين نگاه روابط تجاری بين کشورها بايد به سهولت و با حداقل موانع شکل گيرد تا منافع 

ريخی و بطور خاص نگاه فردريک ليست است، رويکردهايی همه کشورها حاصل شود. در نگاه مقابل که نگاه مکتب تا

کامال متفاوت با رويکرد اسميت مطرح می شود. در اين رويکرد، خوشبينی به سازوکار بازار و نظم طبيعی رد شده و 

دخالت مستقيم دولت برای توسعه صنعت مطرح می شود. در اين رويکرد که هدف اصلی توانمندی اقتصاد ملی است، 

المللی آماده وظف است حمايت هايی هدفمند و موقت را از صنايع نوپا به عمل رساند تا آنها برای رقابت بيندولت م
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گردند. پس از مرور اين دو ديدگاه دو نتيجه اصلی برای اقتصاد مقاومتی مطرح شد که عبارتند از وسيله بودن اقتصاد 

سپس چند اصل سياستی برای صنعت وتجارت مطرح گرديد. های بومی. برای اقتدار کشور و نيازمندی به طراحی مدل

اين اصول ناظر به منطق برقراری روابط تجاری با کشورهای منطقه و منطق توليد و صادرات کاالها و خدمات در اقتصاد 

 هستند.
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