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 نیازها ها و پیشامنیت اقتصادی: مؤلفه
 

 

 

 خالصه مدیریتی

که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را  است تبدیل شده یچیدهگسترده و پ یمفهوم حاضر بهدر قرن  یتمنا

تشکیل  یاسیو س ینظام ترین رویکرد به امنیت را نگاهیشین مهمپهای سده درباوجود آنکه  گیرد.دربرمی

به عنوان یکی از  یاقتصاد یتقرار گرفته است. امن یتدر اولو «یاقتصاد یتامن» های اخیرسالر د ،دادمی

کند و تأثیر آن در توسعه باثبات نظام های امنیت انسان نقش مهمی در رفاه جوامع بشری ایفا میزیرمجموعه

ها و نیت اقتصادی، مؤلفهرو، گزارش حاضر به تبیین مفهوم اماقتصادی کشورها قابل انکار نیست. از این

نیازهای آن پرداخته است. عالوه بر این، سعی شده است با زبانی ساده لزوم تغییر نگاه امنیتی و نظامی پیش

، واقع قرار گیرد. درهای صرفاً نظامی امنیت مورد تأکید به مقوله امنیت اقتصادی به موازات تغییر مؤلفه

توانند و عواملی که در یک حوزه منشأ اثر هستند، ضرورتاً نمی دارند باهم تفاوتابزارهای قدرت در هر عرصه 

شود باید در هر حوزه و در ارتباط با واقع، آنچه امنیت گفته میدیگر ایفا کنند. در همان نقش را در حوزه 

در رو، ابتدا تعریف امنیت رو، در بخش نخست گزارش پیشهای کلیدی همان حوزه تعریف شود. از اینمؤلفه

 های مختلف ارائه شده است و سپس به تعریف امنیت اقتصادی پرداخته شده است. حوزه

میزان حفظ و ارتقاء سطح زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات، از امنیت اقتصادی به 

کارآمد ن استفاده المللی اشاره دارد. از اینرو، هر تهدید داخلی و خارجی که امکامجرای عملکرد داخلی و بین

رو کند، به امنیت گرا و باثبات اقتصاد را با اختالل روبهاز منابع را در اقتصاد به مخاطره اندازد و رشد توسعه
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زند. از سوی دیگر، هرچه امنیت اقتصادی را تهدید کند به طور قطع از تهدیدهای اقتصادی کشور ضربه می

 رود. اصلی کشور به شمار می

اند. امنیت سخت، به ابعاد نظامی رش، اقسام امنیت از منظر امنیت سخت و نرم تعریف شدهدر ادامه گزا

پردازد که ضرورتاً با ابزارهای تأمین امنیت اشاره دارد و امینت نرم به ابعاد دیگری از حفظ امنیت انسان می

گیرد. از اینرو، می قرار میآیند. امنیت اقتصادی در گروه امنیت نرم یا غیرنظانظامی و امنیتی به دست نمی

نظامی دولت در حفظ امنیت  ها و نیروهای امنیتی وابزارهای سنتی حفظ امنیت، یعنی احزاب، ایدئولوگ

اند که در بخش بعدی گزارش، سطوح مختلف امنیت اقتصادی از یکدیگر تفکیک شده .ندارند اقتصادی نقش

    ای و جهانی( را در برها( و کالن )ملی، منطقهنگاهکننده(، میانی )بسه سطح خرد )فرد/ خانوار/ مصرف

کننده امنیت اقتصادی در هر یک از این سطوح با یکدیگر تفاوت دارد که در گیرد. تعریف و عوامل تعیینمی

های امنیت اقتصادی در سطح ملی، به معنای تأمین امنیت در بخشگزارش بدان پرداخته شده است. 

هایی نظیر امنیت توان از امنیت در بخشعبارت دیگر، ذیل امنیت اقتصاد ملی میمختلف اقتصاد است. به 

شناختی، امنیت اجتماعی، گذاری، امنیت تولید، امنیت جمعیتاقتصاد کالن، امنیت مالی، امنیت سرمایه

 فناوری و امنیت غذایی سخن گفت.-های حیاتی، امنیت انرژی، امنیت علمیامنیت زیرساخت

گذاری خصوصی و رشد بر سرمایه آنتأثیر ی از گزارش، ضرورت امنیت اقتصادی از منظر در بخش دیگر

بهبود امنیت اقتصادی دهد بیان شده است که نشان میالمللی پول صندوق بینبا استناد به گزارش  اقتصادی

ر امنیت ، تأثیر امنیت اقتصادی بهمچنین .انجامدمیگذاری خصوصی و رشد اقتصادی سرمایه افزایشبه 

 اقتصادی ذکر شده است. امنیت به عنوان یکی دیگر از آثار  المللداخلی و ژئوپولتیک بین

در  یاصل یکرددو رو ی،طور کل در ادامه، رویکردهای اصلی به تأمین امنیت اقتصادی تشریح شده است. به

وریت فرد تعریف شده محیکایی که برمبنای آمر-یسیانگل یکردرو: یکی، وجود دارد یاقتصاد یتامن یلتحل

تأمین نیازهای مشتریان و در این رویکرد،  اصلیدف ت؛ نه بر محوریت دولت یا مالکیت اشتراکی. هاس

های اقتصادی را که به طور آن دسته از فعالیت دولتیایی، آس یکردرواست. در رویکرد دوم،  تولیدکنندگان

ما رویکرد سومی نیز تحت عنوان رویکرد اروپایی کند. امی کنترلمستقیم بر امنیت ملی تأثیرگذار هستند 

 وجود دارد که ترکیبی از دو رویکرد فوق است. 

های های نهادی تا مؤلفهنیازهای امنیت اقتصادی اشاره شده است که طیفی از مؤلفهدر بخش بعد، به پیش

عوامل  فعالیتمساعد برای محیط ترتیبات نهادی مؤثر، ایجاد گیرد. این عوامل عبارتند از بازار را دربرمی
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، بانکداری مناسبسیستم مالی و آزادی مالکیت، ، ای و توسعه پایدارهای توسعه منطقهاجرای سیاست، تولید

 . رایتهای علمی و فناورانه همراه با احترام به حقوق مالکیت معنوی و کپیپژوهشو  حمایت اجتماعی

تبیین شده  1هاکشور یسکر المللیینب یراهنمااساس در قسمت دیگر گزارش، ریسک اقتصادی کشورها بر 

گیرد: سرانه تولید ناخالص داخلی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ است که متغیرهای زیر را در برمی

 تورم سالیانه، تراز بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی. 

ها تشریح شده است. این عوامل به طور عمده، از عوامل تهدیدکننده امنیت اقتصادی بنگاهدر قسمت بعدی، 

ریزی امنیت اقتصادی شوند. برنامهکه در اثر آنها انحالل آنها می شونددو منشأ داخلی و خارجی ناشی می

لی توزیع شود. ارتباط ای باشد که هزینه امنیت اقتصادی به طور بهینه و در کل نظام امنیت مگونهباید به

 ها در بخش بعدی گزارش نشان داده شده است.سطوح مختلف امنیت اقتصادی در تحمل هزینه
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 مقدمه -1

ها و با پیشرفت امنیت مفهوم جدیدی نیست. بشر از دیرباز به دنبال امنیت بوده، اما تعریف آن طی سال

های کشتار ، سالحو آغاز جنگ سرد از جنگ جهانی دوم پسای کرده است. مکاتب مختلف، تغییرات عمده

دو بلوك شرق و غرب ای بین گسترده رقابت تسلیحاتی رفتند وجمعی عامل اصلی ایجاد امنیت به شمار می

به موازات اما . دادو توانایی ایجاد امنیت نظامی مؤلفه اصلی آن را تشکیل میقدرت نظامی  ایجاد شد که

های دیگری در تعریف جنبه ،المللتجارت بین افزایشو اقتصادی آزادسازی  گسترش پایان جنگ سرد و با

از فروپاشی . پس های نظامیمعطوف بود تا برتریابعاد نرم قدرت به مفهوم امنیت شکل گرفت که بیشتر 

ای در کشوره وکارهای نوپابینی نشده فراوانی پیشروی کسبتهدیدها و خطرات پیش اتحاد جماهیر شوروی،

دنیای  که تا پیش از آن دغدغه اندیشمندان غربی بود بهقرار گرفت و مفهوم امنیت اقتصادی  پساشوروی

  میالدی به این سو، تهدیدات زندگی بشر صرفاً نظامی تلقی 90از دهه در واقع،  .]2[ نیز راه یافتشرق 

اسی انسان به تعریف امنیت محیطی و سیتری از زندگی اقتصادی، اجتماعی، زیستشد و دامنه وسیعنمی

های اقتصادی امنیت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مکاتب اقتصادی مختلف . به تدریج، جنبهافزوده شد

 تعاریف متفاوتی از امنیت اقتصادی ارائه دادند. 

اری به ثباتی در اقتصاد نتایج گرانبرابطه آشکاری است. تاریخ ثابت کرده است که بی رابطه امنیت و اقتصاد،

 است که زمینه ایجاد فاشیسم را در آلمان ایجاد کرد 1930همراه دارد. نمونه بارز آن، بحران مالی دهه 

هر های مدیریت و نظارت در کشورها تبدیل شود. زیرا باید به هدف سیستماز اینرو، امنیت اقتصادی  .]12[

 یلاز قب ایءسو آثار صادی کاهش یابد،اقت یتامن آنتبع و به  یشافزا یاقتصاد هاییتدر فعال یسکچه ر

 شود. یه و کاهش رشد اقتصادی، بیشتر میفرار سرما

های اقتصادی با هدف ایجاد رفاه، برطرف بنابر ضرورت توجه به تأمین امنیت اقتصادی در تدوین سیاست

ه بهبود رشد گذاری و در نهایت کمک بهای اقتصادی، افزایش جذب سرمایهثباتی و نااطمینانیساختن بی

 دهنده آن پرداخته است. های تشکیلاقتصادی کشور، گزارش پیش رو به تشریح این مفهوم و مؤلفه

 مفهوم امنیت -2

    اما آنچه تهدید شناختی است.اش به معنای بقاء در برابر تهدیدهای هستیامنیت در معنای عمومی

ز اینرو، مفهوم امنیت باید در یک حوزه مشخص شود، در هر حوزه متفاوت است. اشناختی خوانده میهستی

 ریف متفاوتی دارداو اقتصادی تع ، اجتماعیمحیطیهای نظامی، سیاسی، زیستامنیت در حوزهتعریف شود. 

های مختلفی در زمینه امنیت انسان و بندی. البته، دسته]7[ که در زیر به هریک از آنها پرداخته شده است
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های او با یکدیگر های متفاوت از زندگی بشر و فعالیتبندیکه بر اساس بخش های آن وجود داردزیربخش

 .]5[مالحظه نمود  1در شکل توان های امنیت انسان را میبندی کلی، مؤلفهتفاوت دارند. در یک دسته

 های مختلف امنیت انسانبخش -1شکل 

 
                              Source: Hughes, C. W., & Meng, L. Y. (2011). Security Studies: A Reader.  

                              London & New York: Routledge  

 امنیت نظامی -2-1

به توان دفاعی و تهاجمی کشورها  ،امنیت نظامیسازی کشور اشاره دارد. به ایمن نظامیامنیت در حوزه 

 شود.گفته می

 امنیت سیاسی -2-2

ها، شود. امنیت سیاسی، به ثبات ساختاری دولتبه حفظ کیان حاکمیت گفته می سیاسیحوزه امنیت در 

 شود.بخش به آنها اطالق میهای مشروعیتهای دولت و ایدئولوژیثبات سیستم

 محیطیامنیت زیست -2-3

تر مباحث وسیعها آغاز و به قلمرو های جانوری و زیستگاه، از حفظ بقای گونهمحیطیزیستامنیت در حوزه 

کره در مقیاس داخلی محیطی به حفاظت از زیستشود. در واقع، امنیت زیستکره گسترده میجوی و زیست

 المللی اشاره دارد. و بین

 امنیت اجتماعی -2-4

فرهنگ، مذهب و  پیشرفت الگوهای سنتی زبان،امنیت اجتماعی به پایداری در شرایط قابل قبول برای 

 شود. یهویت ملی اطالق م
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 امنیت اقتصادی -2-5

های ای دارد، زیرا سایر انواع امنیت بدون برخورداری از جنبهامنیت اقتصادی در بین انواع امنیت جایگاه ویژه

به دستیابی به منابع )اعم از مالی و غیرمالی( و بازارهای الزم  امنیت اقتصادی .]6[شوند اقتصادی محقق نمی

های بعدی گزارش، مفهوم شود. در بخشاه و قدرت در جامعه گفته میجهت حفظ سطوح قابل قبول رف

 امنیت اقتصادی به تفصیل تشریح شده است. 

 اقسام امنیت: امنیت سخت و نرم -3

   های نرم امنیت به جنبه مقوله امنیت سخت و امنیت نرم سخن گفت.توان از دو در بحث امنیت، می

سازند. از بُعد یار پیچیده هستند و تعریف دقیق امنیت نرم را دشوار میهای غیرنظامی اشاره دارد که بسجنبه

بتواند از نیروهای کافی برای  ائتالف، یک کشور زمانی در امنیت است که در قالب یک امنیت سخت یا نظامی

     ای توان در دنیای امروز امنیت را مقولهدفاع از خود برخوردار باشد. حتی در بُعد امنیت سخت، نمی

ها حتی اگر کوچک ائتالفشود. های دیگر تعریف میدفاعی قلمداد کرد، بلکه امنیت در ائتالف با گروه-خود

توانند مانند گذشته امنیت خود را با افزایش صرفه نخواهند بود. به عبارت دیگر، کشورها نمیمقرون به ،باشند

تأمین امنیت با دو پیمان تأمین نمایند. رهای همتوان نظامی خود به تنهایی یا در قالب گروه کوچکی از کشو

کند ها در بودجه کشور سنگینی میهای باالی نظامی در کنار سایر هزینههمراه است. نخست، هزینه مسئله

و ثبات در کشور  المللی که عامل ایجاد ثروتگذاری در تسلیحات سنگین با توسعه تجارت بینو دوم، سرمایه

  .]12[است، تناقض دارد 

هایی مهم هستند که برخالف امنیت سخت، ارتباطی به امنیت مؤلفه منیت نرم )غیرنظامی(در ایجاد و حفظ ا

 :]12[ها اشاره شده است به این مؤلفه زیرنظامی ندارند. در 

 اجرا شده در کشور و اثربخشی آن، در کنار مشکالت احتمالی برای  یاستراتژ ی:ثبات اقتصاد

 نجش ثبات اقتصادی مهم است. ایجاد تغییر، در س

 ثبات نظام سیاسی به معنای ثبات دولت نیست، بلکه استمرار استراتژی مد  :یاسیثبات نظام س

 نظر است. 

  مناسب باشد. باثبات و یدباروابط با همسایگان  کشورهای همسایه:روابط با 

 یرونی حائز اهمیت است.و ب یدرون یطشرا توانایی تطبیق با تطبیق: یتقابل  

 روابط با سایر کشورها باید به صورت نهادینه در کشور دنبال شود.یروابط خارج سازینهادینه : 

 دهد. یشکل م آنها رامتقابل  ارتباطات بین کشورها که منافع یزانم ی:اقتصاد گشودگی 
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رد زیر توان آن را در موانیازهای آن است که میدر هر صورت، دستیابی به امنیت نرم در گرو تأمین پیش

 :]12[خالصه کرد 

 ؛تمهیدات نهادی در داخل 

 ؛داشتن نظام سیاسی دموکراتیک با عملکرد درست 

 با کشورهای همسایه؛ روابط پابرجا و هدفمند 

 سازی روابط خارجی؛استقرار و نهادینه 

  تن دادن به اصالحات سیستمی مورد تقاضای رأی دهندگان که پیش شرط دستیابی به ثبات

 شود؛لقی میاجتماعی نیز ت

  ایجاد آمادگی برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با عملکرد درست که مستلزم آزادسازی اقتصاد

 در داخل و خارج است. 

های دیگری را در های اقتصادی، مؤلفهآید این است که امنیت نرم عالوه بر مؤلفهآنچه از موارد فوق برمی

  ، باید توجه داشت علیرغم اهمیت گشودگی در این البتهگیرد. برمی های اجتماعی و سیاسی درزمینه

تر باید ترتیبات نهادی مؤثر و پشتیبان بازار در داخل شکل گرفته باشند و ثبات اقتصادی الزم ها، پیشعرصه

  در سایه نهادهای مناسب محقق شده باشد.

 تعریف امنیت اقتصادی -4

دارای ها است. امنیت در اقتصاد تر از سایر حوزهوه پیچیده، دامنه تعریف امنیت و تهدیدهای بالقاقتصاددر 

 :]7[است های زیر ویژگی

  ،توان آن را به طور مطلق تعریف کرد. دارای عناصر چند جانبه و چندوجهی که نمیمفهومی پویا 

  .بخش مهمی از امنیت ملی است 

   .ابزار مبارزه با فقر، قحطی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی است 

 سیله حمایت از منافع حیاتی جامعه، دولت و شهروندان در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی است. و 

اومت در برابر حمالت، تهاجم و مق یکشور برا یک یتظرف به معنای اقتصادی امنیت در یک تعریف جامع،

 یالمللینب در عرصهدر داخل کشور و  فضایی ،یاقتصاد یتاست. امن یخارج یروهاین یاقتصاد أثیراتت

، باثبات و توسعه مستمر تواندکشورها می ینظام اقتصادآن،  است و در یتو امن صلحفظ اکه ح کندایجاد می

که تهدیدهای  امنیت اقتصادی به وضعیتی اشاره دارد. بر اساس تعریف فوق، ]3[ ایمن داشته باشد

ری توان اقتصاد ملی برای تأمین منابع در اقتصاد وجود ندارد و خط مالی با منشأ خارجی و داخلی-اقتصادی
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   الشعاع قرارکنندگان را تحتموردنیاز جهت ایفای کارکردهایش، فعالیت تولیدکنندگان و منافع مصرف

ایجاد توازن بین سه مؤلفه کلیدی در تعریف فوق  یامنیت اقتصادی کل کشور در گرو دهد. بنابرایننمی

 . ]7[است 

 کننده()منافع مصرفکننده امنیت اقتصادی مصرف 

 ها )فعالیت تولیدکننده(امنیت اقتصادی بنگاه 

 )امنیت اقتصاد ملی )تأمین منابع موردنیاز جهت کارکردهای اصلی اقتصاد 

 :]6[ای از تعاریف مختلف امنیت اقتصادی را مالحظه نمود توان خالصهمی 2در شکل 

 ای از تعاریف مختلف امنیت اقتصادیخالصه-2شکل 

 

 

 

 

 

Source: Ianioglo, A., & Polajeva, T. (2016). Origin and Definition of the Category of Economic Security of Enterprise. 

Business and Management 2016 (pp. 1-8). Lithuania: VGTU Press 

خود مفهوم امنیت است. از  سیاسی در تعریف هایهای تعریف امنیت اقتصادی، وجود مؤلفهیکی از دشواری

توان امنیت اقتصادی را های مهمی باهم دارند، با نگاه سیاسی نمیآنجا که اصول سیاسی و اقتصادی تفاوت

 :]7[توان شرح داد تعریف کرد. تفاوت دو نگاه سیاسی و اقتصادی را به صورت زیر می

 .نگاه سیاسی، نیازمند استمرار، ممنوعیت و کنترل است 

 ها است.صادی، پویا، نیازمند فراتر رفتن از مرزها، همراه با کنترل جریانات اقتصادی و شبکهنگاه اقت 

 سطوح امنیت اقتصادی -4-1

ها تواند از فرد، طبقه و کشور تا بازار جهانی متغیر باشد و هریک از این گروهسطوح امنیت اقتصادی می

صحبت از امنیت اقتصادی و عوامل ایجادکننده ناامنی برای  .]2[پوشانی پیدا کنند ممکن است با یکدیگر هم

 : ]11[از امنیت اقتصادی را از هم بازشناخت « سطح»اقتصادی، باید ابتدا سه 

 

 

وضعیت ایمنی در برابر 

 تهدیدها

وضعیت استفاده کارآمد از 

 منابع

 تعاریف مختلف امنیت اقتصادی 

توانایی عملکرد باثبات و 

 مندتوسعه
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  سطوح امنیت اقتصادی -3شکل  

 
Source: Wysokińska, A., & Raczkowski, K. (2013). Economic Security in the Context of Sustainability. Rural            
Development, 454-462 

 کنندهامنیت اقتصادی مصرف -خانوارفرد/ امنیت اقتصادی در سطح  خرد:

 امنیت اقتصادی بنگاه -منطقه / وکارهاکسبامنیت اقتصادی در سطح  میانی:

 امنیت اقتصاد ملی  -گروهی از کشورهای یا کشورامنیت در سطح  کالن:

ت اقتصادی به تدریج از سطح فردی به کل جامعه تغییر پیدا کرده است. امنیت به طور کلی، نیاز به امنی

 . ]7[ اقتصادی در هر یک از سطوح، در زیر تشریح شده است

 امنیت اقتصادی فرد -4-1-1

مندی از حقوق خود بر مبنای کننده برای بهرهکننده به معنای امکان مصرفامنیت اقتصادی فرد یا مصرف

 .]7[الملل در این راستا است برداری از مقررات بینن، امکان بهرهمقررات و همچنی

 امنیت اقتصادی بنگاه -4-1-2

های تولید، مبادله، توزیع امنیت اقتصادی بنگاه به معنای تأمین ثبات جهت انجام فعالیت اقتصادی در چرخه

د تولید و همچنین، تضمین و مصرف است. تضمین دسترسی به منابع اقتصادی، مالی و اطالعاتی جهت فرآین

از الزامات بنیادین امنیت اقتصادی در سطح برخوداری از حقوق غیرقابل انتقال به منظور تأمین سود بنگاه، 

 . ]7[بنگاه است 

 امنیت اقتصاد ملی -4-1-3

. هر زمان کننده و امنیت اقتصادی بنگاه استامنیت اقتصاد ملی برآیند دو مؤلفه امنیت اقتصادی مصرف

رو باشد و حمایت از منافع اقتصاد ملی حاصل شود، قتصاد کشور با حداقل موانع داخلی و خارجی روبها

ی امنیت اقتصاد ملی وجود دارد. تأمین امنیت اقتصاد ملی مستلزم حمایت نهادها و جامعه مدنی از اقتصاد مل

 امنیت اقتصاد ملی

 امنیت اقتصادی بنگاه

 کنندهمصرفامنیت اقتصادی 
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های امنیت گذاری است. مؤلفههای اقتصادی، مالی، مالیاتی، بانکی، پولی، بازرگانی و سرمایهدر سیاست

 .]7[اند به تصویر کشیده شده 5اقتصادی در سطح ملی در شکل 

 های امنیت اقتصادی در سطح ملیمؤلفه -5شکل 

             
Source: Ioan-franc, V., & Diamescu, M. A. (2010). Some Opinions on the Relation between Security Economy and 

Economic Security. Romanian Journal of Economics, 129–159 

 امنیت اقتصادی از نظر برخی از مکاتب اقتصادی  -4-2

ت. با این هدف اصلی امنیت اقتصاد ملی، تأمین شرایط ضروری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اس

های تصادی مختلف دیدگاهشده است که مکاتب اقآمیز و سیاسیهومی مناقشهحال، امنیت اقتصادی، مف

دیدگاه برخی مکاتب اقتصادی در مورد امنیت اقتصادی تشریح شده  ،1جدول در  متفاوتی در مورد آن دارند.

 .]2[است 
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 دیدگاه تعدادی از مکاتب اقتصادی در مورد امنیت اقتصادی -1جدول 

 نگاه به امنیت اقتصادی مکاتب اقتصادی

 مرکانتیلیسم

 و

 منئومرکانتیلیس

ها، ها، اولویت با سیاست است. به اعتقاد مرکانتیلیستها و نئومرکانتیلیستدر مکتب مرکانتیلیست

تواند شرایطی را فراهم آورد که اهداف سیاسی و اجتماعی الزم جهت ایجاد ثروت و امنیت سیاست می

امنیت ها یلیستمورد نیاز برای عملکرد بنگاه و بازار در کشور تأمین شود. از این منظر، مرکانت

 بینند.تر امنیت ملی میرا بخشی از مقوله وسیع اقتصادی

 لیبرالیسم

 یشهری جامعه ت اجتماعباف از دیدگاه لیبرالیسم باید درقتصاد دهند. اها، اولویت را به اقتصاد میلیبرال

 یتامن ینمأتون و تدوین قان یبدون دخالت دولت عمل کند. دولت براو آزادانه  یدباشد و بازار با داشته

 خارج است، ضروری دیده بازار از توان که  هاییحوزهدر  یت اجتماعبافاز  یتحما نظامی و-سیاسی

شود. از منظر لیبرالیسم، هدف اصلی امنیت اقتصادی تدوین قواعدی است که به تحرك عوامل تولید می

تأثر از تفکر لیبرال و تالش برای گفتمان معاصر پیرامون امنیت اقتصادی، مدر اقتصاد کشور کمک کند. 

به دنبال برقراری  امنیت اقتصادیاجرای آن در تجارت، تولید و تأمین مالی است. نگاه لیبرالیستی به 

ثباتی با یکدیگر رقابت کنند. در نظام ها بتوانند به دور از بیشرایط پایدار و باثبات است تا بنگاه

ها برای بقاء با گرو حفظ منافع هریک از طرفین است. بنگاه لیبرالیستی، حفظ منافع تجاری مشترك در

که دیگر کارایی الزم را نداشته باشند، فارغ از اندازه و قدمتشان محکوم کنند و زمانییکدیگر رقابت می

 به رفتن هستند.

 سوسیالیسم

گیرد. از نظر ر میها به امنیت اقتصادی، بین دو مکتب مرکانتیلیسم و لیبرالیسم قرادیدگاه سوسیالیست

تواند باید اقتصاد را ها، اقتصاد در بافت اجتماعی جامعه ریشه دارد و دولت تا جایی که میسوسیالیست

قرار  امنیت اقتصادیبه سمت اهداف اجتماعی و سیاسی برابری و عدالت پیش ببرد. از این منظر، 

 را.است بیشتر جانب قشر محروم را داشته باشد تا قشر مرفه جامعه 

 نهادگرایی

ها، قوانین، های نهادی اقتصاد مشتمل بر سازماناز دید نهادگرایان بر اساس ویژگی امنیت اقتصادی

شود. به این معنا، امنیت اقتصادی به چارچوب نهادی اشاره دارد که سنن و ایدئولوژی آن تعریف می

افراد و امنیت حقوقی  1فیزیکی اندازکنندگان اعتمادآفرین است و امنیتگذاران و پسسرمایهبرای 

. مکتب نهادگرایی در مقایسه با اقتصاد بازار رویکرد متفاوتی به امنیت ]4[کند معامالت را تأمین می

قرار دارند و چارچوب نهادی  برای « جامعه»معتقد است که بازارها در  2اقتصادی دارد. کارل پوالنی

نویسد بازارها شناسی اقتصاد میاز منظر جامعه 3عملکرد کارآمدی آنها ضروری است. نیل فلیستین

 .]8[ساختارهای اجتماعی هستند که بازیگران آن پیش از هرچیز به دنبال ثبات هستند 

 

                                            
های فرد را از افراد غیر سلب ن استفاده غیرمجاز از تجهیزات، منابع و دارایی( به انجام اقداماتی اشاره دارد که امکاhysical securityPامنیت فیزیکی ) 1

 کند.  می
2 Karl Polanyi 
3 Neil Fligstein 
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 ضرورت امنیت اقتصادی  -5

به مزیت رقابتی، حفظ المللی به دنبال دستیابی در فضای جهانی شده امروز، همه کشورها در فضای بین

دهد. ها را قدرت اقتصادی تشکیل میکسب قدرت هستند که هسته اصلی تمام این مؤلفه امنیت اقتصادی و

اش در امان باشد. به همین دلیل تمامی کشورها برای هیچ کشوری نیست که از تهدید منافع اقتصادی

های مهم دهند. یکی از بخشمواجهه با نااطمینانی و کاهش ریسک به مسئله امنیت اقتصادی اهمیت می

های صحیح اقتصادی و حصول اجماع ها در حراست از امنیت اقتصادی، تدوین سیاستگذاری دولتسیاست

گی باید در اجتماعی در خصوص دوری از وابستگی نامتعارف به نیروهای خارجی است. این عدم وابست

مهم امنیت یکی از آثار  .]3[های اقتصاد خرد و کالن توسط نهادهای اجرایی دولت دنبال شود سیاست

گذاری و به دنبال آن، افزایش رشد اقتصادی کشورها قابل مشاهده است. اقتصادی، در بهبود شرایط سرمایه

 الملل نیز دیده خواهد شد. داد چنین شرایطی، در بهبود روابط بینبرون

 یتمنآثار مثبت ا یکی از :گذاری خصوصی و رشد اقتصادیتأثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه 

جذب بهبود وضعیت کشورها در که یاگونهاست؛ به یگذاریهسرماافزایش  تأثیر آن بر یاداقتص

المللی پول در صندوق بینشود. یم یتلق یاقتصاد یتامن یشدر افزا یبه عنوان عامل ،یهسرما

در یک  1هاکشور یسکر المللیینب یراهنما گزارش یمحاسبات یهابا استفاده از روشای که مطالعه

کند گیری میگونه نتیجهکشور در حال توسعه انجام داده است، این 53ه زمانی یازده ساله روی باز

گذاری خصوصی و رشد اقتصادی سرمایه افزایشکه بهبود امنیت اقتصادی در این کشورها به 

گذاری خصوصی تحت تأثیر عواملی چون خطر مصادره اموال، درجه انجامیده است. البته، سرمایه

 .]10[مدنی و کیفیت بوروکراسی نوسان خواهد یافت  آزادی

 از آنجا که اقتصاد و مسائل :المللتأثیر امنیت اقتصادی بر امنیت داخلی و ژئوپولتیک بین 

    مالی، تأثیر مستقیم بر امنیت جامعه و حتی امنیت نظامی دارد، کشورها بدون اقتصاد ایمن 

و ثبات دست پیدا کنند. اقتصاد، منبع کلیدی قدرت،  توانند به امنیت داخلی، رفاه اقتصادینمی

تواند اقدام استراتژیک و سیاسی در امنیت و ثبات کشورها است. کشوری که اقتصاد قوی دارد، می

 .]7[الملل تأثیر گذارد مقیاس جغرافیای سیاسی خود انجام دهد و بر روابط بین

 

 

                                            
1 International Country Risk Guide (ICRG) 
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 تاریخچه بحث امنیت اقتصادی -6

( مورد استفاده قرار گرفت. 1933-1922ی نخستین بار در طول بحران بزرگ اقتصادی )واژه امنیت اقتصاد

فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا به منظور خارج کردن این کشور از بحران و احیاء اقتصاد آن، 

تأمین  تشکیل داد. وظیفه اصلی این کمیته، 1934ای را تحت عنوان کمیته امنیت اقتصادی در سال کمیته

، در چهلمین جلسه مجمع عمومی 1985امنیت اقتصادی در سطح افراد، یعنی مبارزه با بیکاری بود. در سال 

المللی به تصویب رسید و از این زمان، واژه امنیت اقتصادی سازمان ملل متحد، قطعنامه امنیت اقتصادی بین

ش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امنیت الملل جایگاه رسمی یافت. از منظر عملی، تا پیدر ادبیات بین

بینی نشده فراوانی اقتصادی دغدغه اندیشمندان غربی بود. اما با فروپاشی شوروی، تهدیدها و خطرات پیش

وکارهای نوپا در کشورهای پساشوروی قرار گرفت و مفهوم امنیت اقتصادی در دنیای شرق پیش روی کسب

های مختلف اقتصاد های مختلف امنیت و نسبت زمانی آنها با مدلمدل ه ارتباطب 4شکل  .]6[نیز مطرح شد 

 ]12[دهد گیری امنیت اقتصادی را نشان میهای مختلف پرداخته است که تاریخچه شکلدر دوره

 های مختلف امنیت و تناظر آن با ادوار مختلف در اقتصادمدل -4شکل 
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دو بلوك شرق و ای بین ای گستردهو هسته رقابت تسلیحاتی کهجنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد  بعد از

گرفت. در طول ای یافت و امنیت نظامی مورد توجه قرار کنندهنقش تعیین «قدرت نظامی» ،ایجاد شدغرب 

های ای بود که صداهای حمایتگرایانه را سرکوب کرد و تمام قدرتجنگ سرد، رقابت ابرقدرت غربی به گونه

نمود. اما  در راستای مالحظات نظامی و سیاسی مشترك علیه اتحاد جماهیر شوروی بسیجرا داری سرمایه

الملل که از محیطی در روابط بینهای اقتصادی و زیستپس از پایان جنگ سرد، با گسترش یافتن برنامه

حفظ امنیت  قدرت نظامی درکاربرد هایی در مورد میالدی به تدریج شکل گرفت، مناقشه 80تا  70های دهه

افزایش نقش به موازات پایان جنگ سرد و با  ها کشاند.به وجود آمد که دامنه مباحث امنیت را به سایر حوزه

الملل روی آوردند ها به سوی آزادسازی و گسترش تجارت بین، در اقتصاد نیز دولتهای بین دولتیسازمان

پیروزی قاطع غرب در جنگ سرد،  در واقع،. ظامیهای نمعطوف بود تا برتریابعاد نرم قدرت که بیشتر به 

های سوسیالیستی به اقتصاد را تضعیف کرد و موجب شد امنیت اقتصادی در قالب مالحظات دیدگاه

   .]2[الملل شکل بگیرد لیبرالیستی و تحت قواعد لیبرالیستی اقتصاد سیاسی بین

 سه رویکرد نسبت به امنیت اقتصادی -6-1

 یکرد در تحلیل امنیت اقتصادی وجود دارد.به طور کلی، سه رو

 آمریکایی-رویکرد انگلیسی 

 رویکرد آسیایی 

 رویکرد اروپایی 

رویکرد سوم آمریکایی و آسیایی از امنیت اقتصادی باهم متفاوت است. -تعریف هریک از دو رویکرد انگلیسی

 شود. آمریکایی و آسیایی دیده می-انگلیسیبه عنوان تلفیقی از دو رویکرد ها رواج دارد، در میان اروپاییکه 

 .]7[قابل مشاهده است  1تفاوت هر یک از این رویکردها در جدول 

 رویکردهای مختلف در تحلیل امنیت اقتصادی -2جدول  

 نگاه به امنیت اقتصادی رویکرد

 آمریکایی-انگلیسی

تانداردهای اسآمریکایی به امنیت اقتصادی، هدف اصلی اقتصاد تأمین -در رویکرد انگلیسی

تعریف شده  فردداری آمریکایی بر محوریت است. به ویژه آنکه، نظام سرمایه باالی زندگی

تأمین نیازهای است نه دولت یا مالکیت اشتراکی. در دموکراسی واقعی، هدف اقتصاد 

 کشور است. مشتریان و تولیدکنندگان

 آسیایی
 اقتصاد ملی در عرصه خارجیرت ها، امنیت اقتصادی به معنای افزایش قدبرای آسیایی

های اقتصادی را که به طور مستقیم حق دارد و حتی ملزم است فعالیت دولترو، است. از این
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 نگاه به امنیت اقتصادی رویکرد

     ها از این رویکرد تحت عنوان نماید. آمریکایی کنترلگذارند بر امنیت ملی تأثیر می

 کنند.یاد می اقتصاد 1سازینظامی

 اروپایی
آمریکایی و آسیایی است. -از دو رویکرد انگلیسی ترکیبییت اقتصادی، رویکرد اروپایی به امن

 ها در این رویکرد متعلق به اقتصاد سوئیس است.ترین مدلیکی از موفق
Ioan-franc, V., & Diamescu, M. A. (2010). Some Opinions on the Relation between Security Economy and Economic    

Security. Romanian Journal of Economics, 129–159 

 توان به آسانی استداللی قطعی به نفع یکی از رویکردها یافت. های اقتصادی، نمیدر تاریخ نظریه

 ی امنیت اقتصادی نیازهاپیش -7 

نیازهای امنیت اقتصادی است که ایجاد امنیت اقتصادی و تحقق کارکردهای اقتصاد ملی، در گرو تأمین پیش

 :]7[نیازها به قرار زیر است پیشاین 

 ایجاد ترتیبات نهادی مؤثر و پشتیبان بازار 

 ایجاد محیط مساعد برای همه عوامل تولید 

 حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد 

 ای و توسعه پایدارهای توسعه منطقهاجرای سیاست 

  مناسب مالی و بانکداریسیستم 

 های اجتماعی موثرحمایت 

 رایتو فناورانه همراه با احترام به حقوق مالکیت معنوی و کپیهای علمی پژوهش 

به طور کلی، به منظور ایجاد امنیت اقتصادی، امنیت افراد باید در سطح خرد و امنیت بازار در سطح باالتر 

گوید. در این سخن می 3«امنیت نهادی بازار»از مفهوم  2حفظ شود. به همین دلیل است که لیونگ لیو

  ای دارد که از آن به حفظ تمامیت بازار تعبیرظ امنیت حقوق مالکیت و قراردادها اهمیت ویژهمقوله، حف

های اقتصادی ، اقتصاددان پرویی معتقد است جوامع اروپایی به این دلیل به پیشرفت4شود. هرناندو دُسوتومی

توانند ها افراد میایه این نظامهای قوی حقوق مالکیت برخوردار هستند. زیرا در ساند که از نظامدست یافته

 .]8[به سرمایه مورد نیاز دست یابند و به دنبال آن درآمد کسب کنند 

                                            
1 Militarized 
2 Leong Liew 
3 Market institutional security 
4 Hernando de Soto 
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 های امنیت اقتصادی و ریسک اقتصادی شاخص -8

گذاری خارجی، مدیریت ایجاد شرایط مساعد برای امنیت اقتصادی به طور کلی به عواملی چون سرمایه

وکار و ارز رسمی، کاهش تورم و بدهی خارجی و وجود محیط کسبمناسب بدهی عمومی، مدیریت نرخ 

گردد. مدیریت کارآمد این متغیرهای اقتصادی موجب چارچوب نهادی و قانونی مشوق اقتصاد بازار باز می

 .]7[شود افزایش درآمدها، ارتقاء استاندارد زندگی، کاهش بیکاری و کاهش فقر می

به نمایش  3کنند، در جدول سطح خرد، میانی و کالن تعیین می عواملی که امنیت اقتصادی را در سه

 .]11[اند درآمده

 کننده امنیت اقتصادی عوامل تعیین -3جدول 

 سطح کالن سطح میانی سطح خرد سطوح امنیت اقتصادی

عوامل اصلی امنیت 

 اقتصادی در هر سطح
 ها، جوامعافراد، خانواده

ها، وکارها، بنگاهکسب

 وکاربهای کسانجمن
 دولتی، جهانها، بیندولت

کننده  عوامل تعیین

 امنیت اقتصادی

 ثبات محیط اقتصاد کالن .1

 ثبات در غذا، آب، مسکن .2

های دسترسی به مکان .3

 اقامتی موقت

 ثبات و امنیت شغلی .4

دستمزدهای منصفانه و  .5

 باثبات

 اعتماد به نهادها .6

سازی فقر مطلق و حداقل .7

 نسبی

سازی طرد اجتماعی حداقل .8

کثرسازی اعتبار )حدا

 شخصی(

 دسترسی به آموزش .9

سازی ترس و حداقل .10

 ایدئولوژی زدگی

سازی افراد و عدم ایزوله .11

جایی آزادانه امکان جابه

 آنها

 

 ثبات محیط اقتصاد کالن .12

 نوآوری و اختراعات جدید .13

 امکان بازاریابی .14

توانایی پرداخت دیون و  .15

 انضباط مالی

 پذیریانعطاف .16

های پایدار داشتن موهبت .17

 زمینه عوامل تولید در

 انتشار فناوری .18

 انعطاف اداری .19

 ثبات نرخ ارز .20

ور و دور از تولید بهره .21

 اتالف )تولید ناب(

های اخالقی حل دوگانه .22

)در خصوص انتخاب بین 

ها و منافع فردی یا ارزش

 جمعی(

 برخورداری از دانش .23

سازی تولیدات حداقل .24

 بازار سیاه

 ثبات بازارهای دولتی، .25

 رقابت .26

 ارتوسعه پاید .27

 رشد تولید ناخالص داخلی .28

 وریبهره .29

 نرخ پایین تورم .30

 نرخ پایین بیکاری .31

 ثبات نرخ ارز .32

 هاتعادل تراز پرداخت .33

 عدم بدهی دولت .34

های پایدار در موهبت .35

زمینه عوامل تولید )نفت، 

 گاز و ...(

اجتناب و مقابله با  .36

 رفتارهای سوداگرانه

حل مشکالت مرتبط با  .37

 مواد مخدر، قاچاق و 

 جنایتکارهای گروه

Source: Wysokińska, A., & Raczkowski, K. (2013). Economic Security in the Context of Sustainability. Rural Development, 

454-462 
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مدیریت امنیت اقتصادی در سطح کالن )یا ملی( باید به طور همزمان در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و 

کننده امنیت ایجاد ارزش واقعی به توسعه پایدار بیانجامد. از بین عوامل تعیینمحیطی دنبال شود تا با زیست

دهند و تأثیر خود را بر امنیت یا ریسک اقتصادی کشورها نشان می بلندمدتاقتصادی، برخی از عوامل در 

ری در گذامانند. ساختارهای نهادی و اجتماعی جامعه، سرمایهگذاران مغفول میمعموالً از چشم سرمایه

دهد که امروزه، مسئله امنیت . مطالعات نشان می]11[آموزش و عوامل حاکمیتی از این دست هستند 

 .]7[المللی تغییر کرده است ای و بیناقتصادی از اقتصادهای ملی به اقتصادهای منطقه

   2المللی کارسازمان بین 1شاخص امنیت اقتصادی -8-1

نوع از امنیت را تحت عنوان  7 3«اقتصادی-برنامه امنیت اجتماعی»قالب (، در ILOالمللی کار )سازمان بین

های این شاخص بیشتر از زاویه اشتغال به مقوله شاخص امنیت اقتصادی شناسایی کرده است که مؤلفه

ها دنبال شوند به قرار زیر ها، کارفرمایان و اتحادیهمؤلفه که باید توسط دولت 7پردازند. این امنیت می

 ند:هست

 های کافی اشتغال: وجود فرصت4امنیت بازار کار .1

: حمایت در برابر اخراج غیرمنصفانه، برخورداری از مقررات اخراج و استخدام و 5امنیت اشتغال .2

 کنندتحمیل هزینه بر کافرمایانی که از قوانین مربوطه را رعایت نمی

دگی شغلی و تقلیل رفتن بندی مشاغل به منظور جلوگیری از فرسو: وجود طبقه6امنیت شغلی .3

های منطبق با های محدودکننده، امکان دنبال کردن گرایشها، جلوگیری از اعمال رویهمهارت

 های فرد در کارعالقه، تخصص و مهارت

های ناشی از کار از طریق اعمال مقررات ایمنی : وجود حمایت در برابر حوادث و بیماری7امنیت کار .4

 ف برای ساعات کاری و کار زنان در شبو سالمت کارکنان، داشتن سق

ای به های شغلی و حرفههای کافی در زمینه آموزش: برخورداری از فرصت8امنیت مهارت شغلی .5

 هاروز نگه داشتن مهارتمنظور به

                                            
1 Economic Security Index 
2 International Labor Organization (ILO) 
3 Socio-Economic Security Programme 
4 Labor market security 
5 Employment security 
6 Job security 
7 Work security 
8 Skill reproduction security 
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های اجتماعی، مالیات بر : حمایت از درآمدها از طریق قانون حداقل دستمزد، بیمه1امنیت درآمدی .6

 های درآمدیظور کاهش نابرابریدرآمد تصاعدی به من

    های کارگری از طریق : حمایت از نظرات اتحادیه2های کارگریامنیت اظهارنظر نمایندگی .7

 های کارفرمایی و برخورداری از حق اعتصابانجمن

های مؤلفه فوق، امنیت درآمدی و امنیت اظهارنظر نمایندگی 7المللی کار، از بین بنابر تعریف سازمان بین

)یا سطوح  3«امنیت پایه»دهنده ای برخوردار هستند. زیرا این دو، ارکان اصلی تشکیلارگری از اهمیت ویژهک

ها دارای المللی کار، همه انساندهند. در ادبیات سازمان بینحداقلی از امنیت اقتصادی( انسان را تشکیل می

انی در زندگی شخصی افراد و تأمین حق برخورداری از امنیت پایه هستند که به معنای کاهش نااطمین

 .]9[هایی داشته باشند ها یا گروهها در آن احساس تعلق خاطر به انجمنمحیطی اجتماعی است که انسان

کننده آن تشریح شده است. ریسک اقتصادی، تعاریف در بخش بعدی، ریسک اقتصادی و متغیرهای تبیین

وکار مشتمل بر شرایط سیاسی، اقتصاد نسبت به محیط کسب نااطمینانیمتعددی دارد. اما به طور کلی، به 

گذاران خارجی و جریان ورود سرمایه را در شود که فعالیت سرمایهوکار و رخدادهایی اطالق میکالن و کسب

  .]1[دهد الشعاع قرار میکشورها تحت

 هاکشور یسکر المللیینب یراهنما متغیرهای سنجش ریسک اقتصادی در گزارش -8-2

 یسکر المللیینب یراهنماگزارشی را تحت عنوان  4مؤسسه خدمات ریسک سیاسی )موسوم به پی.آر.اس(

بنابر تعریف این نهاد، ریسک اقتصادی به معنای تغییرات عمده در ساختار اقتصادی کند. منتشر می هاکشور

گونه الشعاع قرار دهد. اینحتای است که بازده سرمایه مورد انتظار را تیا نرخ رشد اقتصادی کشور به گونه

الملل یا توزیع ثروت( و مزیت های اقتصادی )مالی، پولی، بینها ناشی از تغییرات اساسی در سیاستریسک

 .]1[شناختی( هستند رقابتی کشور )تخلیه منابع، افول صنعت، تغییرات جمعیت

  ن از ریسک کشورهای مختلف تهیه گذارادر این گزارش که به طور عمده به منظور آگاه ساختن سرمایه

 5متغیر سیاسی،  12متغیر ) 22و با استفاده از  اقتصادیو  مالی، سیاسیشود، ریسک در سه حوزه می

های مالی و امتیاز و ریسک 100شود که برای ریسک سیاسی متغیر اقتصادی( سنجیده می 5متغیر مالی و 

ت. امتیاز کلی ریسک کشورها که حاصل جمع امتیازات امتیاز در نظر گرفته شده اس 50اقتصادی، هریک 

                                            
1 Income security 
2 Representation security 
3 Basic security 
4 Political Risk Services (PRS) 
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خواهد بود. در این  100تا  0شود و امتیاز نهایی هر کشور عددی بین می 2ها است، تقسیم بر همه مؤلفه

 تر است. دهنده ریسک پائینگزارش، کسب امتیاز باالتر نشان

و قوت اقتصاد کشورها است. به  هدف نهایی سنجش ریسک اقتصادی در این گزارش، ارزیابی نقاط ضعف

عبارتی، چنانچه نقاط قوت اقتصاد کشوری از نقاط ضعف آن پیشی بگیرد، یعنی ریسک اقتصادی آن کشور 

دهد که محیط اقتصادی پرریسکی نشان می ،پائین است و چنانچه نقاط ضعف آن از نقاط قوتش بیشتر باشد

   :]1[کند متغیر زیر استفاده می 5از  دارد. این نهاد، برای سنجش ریسک اقتصادی کشورها

 سرانه تولید ناخالص داخلی .1

 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی .2

 نرخ تورم سالیانه .3

 تراز بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی .4

 تراز حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی .5

های اقتصادی را در مؤلفهگردد، هر چقدر کشوری امتیاز بیشتری مشاهده می 4گونه که در جدول همان

 دهد. تری را نشان میکسب کند، سطح ریسک پائین

 ها کشور یسکر المللیینب یراهنما گزارش تعیین سطح ریسک اقتصادی در-4جدول                    

 سطح ریسک امتیاز )بر اساس درصد(

 ریسک بسیار باال 50کمتر از 

 ریسک باال 60تا  50

 سطریسک متو 70تا  60

 ریسک پائین 80تا  70

 ریسک بسیار پائین 100تا  80

 تهدیدهای امنیت اقتصادی و اقسام آن -9

       امنیت اقتصادی، به وضعیت آمادگی اقتصاد برای تأمین شرایط مطلوب زندگی و توسعه ثبات 

و  داخلیتهدیدهای نظامی کشور برای مقابله با  -اجتماعی و فردی و توسعه توان سیاسی -اقتصادی

شود. از این منظر، اقتصادها باید بتوانند مخاطرات خود را شناسایی کنند. گام بعد باید اطالق می خارجی

ها و منابع ایجاد آنها پذیری اقتصاد و حذف ریسکهایی در راستای کاهش آسیبتدوین و اجرای سیاست

شود. اما سطح توسعه آن تضمین میباشد. در سطح ملی، امنیت اقتصادی یک کشور با اتکاء به منابع و 
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توان به صورت ایستا دید، زیرا بین امنیت اقتصادی، امنیت ملی و منافع ملی پیوندی امنیت اقتصادی را نمی

ناگسستنی وجود دارد. قدرت یک سیستم در گرو توانایی آن برای استفاده از منابع و ایجاد ارتباط مؤثر و 

فناوری و نظامی است. باوجود آنکه  -یاسی، انسانی، فرهنگی، اطالعاتیهای اقتصادی، سمتوازن بین مؤلفه

آفرین هستند، اما جنبه اقتصادی در دستیابی سیستم به امنیت وزن ها در یک سیستم نقشتمام این مؤلفه

 .]7[بیشتری دارد 

در اثر  سال اول تأسیس، 5وکارها در درصد کسب 80دهد که در سطح میانی، مطالعات جهانی نشان می

 .]6[دهند چیز به حیات خود ادامه می 3ها بر مبنای شوند. به طور کلی، بنگاهها ناچار به تعطیلی میریسک

 . سودآوری1

 توسعه. 2

 نیت اقتصادی. ام3

    تقسیم  بیرونیو  داخلیاندازند به دو گروه وکارها را به مخاطره میعواملی که امنیت اقتصادی کسب

 شوند. می

 های اقتصادی بنگاه و نیروهای آن : این نوع تهدیدها مستقیماً به فعالیتا و مخاطرات داخلیتهدیده

 گردد. بازمی

 وکار اشاره دارد که : این نوع از مخاطرات به تغییراتی در محیط کسبتهدیدها و مخاطرات خارجی

 توانند اثر معکوس بر فعالیت و امنیت اقتصادی بنگاه داشته باشند. می

تصویر کشیده  به 6، در شکل های بنیادین هریکوکار همراه با مؤلفهبندی تهدیدهای اقتصادی کسبدسته

 .]6[شده است 
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وکارهابندی تهدیدها در ارتباط با امنیت اقتصادی کسبدسته -6شکل   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشأ درونیبا  با منشأ بیرونی

 وکارها عوامل تهدید امنیت اقتصادی کسب

 های اقتصاد کالن )بحران، تورم(شوك -

 افزایش نرخ بهره تسهیالت -

 رقابت غیرمنصفانه -

 ثباتی شرایط سیاسی داخلی و خارجیبی -

 تغییر قوانین -

 ثباتی نظام مالیاتیبی -

 سیاسی و حقوقی

 پیشرفتگی پایین به لحاظ علمی و فنی -

 فناوری

 ریزیعدم وجود فرآیندهای برنامه -

 گیری ناکارآمدصمیمت -

 استفاده غیرمنطقی از منافع -

-  

 

 

- 

 

 

 

 

 مدیریتی

 منابع مدیریت ناکارآمد -

 درآمدهای دریافتنی و پرداختنیافزایش غیرمعقول  -

 

 مالی

 عملکرد غیرقانونی نیروی کار -

 خروج نیروی کار شایسته -

 کیفیت پایین نیروی کار -

 

 نیروی کار

 استفاده ناکارآمد از منابع -

 کیفیت پایین محصوالت

 وری پایین نیروی کاربهره -

 

 تولید

 محصوالت غیررقابتی -

 ایتبلیغات غیرحرفه -

 های غلط بازاریابی سیاست -

 

 بازاریابی

 اقتصادی

 درآمد پایین شهروندان -

 افزایش بیکاری -

 

 اجتماعی

 افزایش رقابت -

 المللیرقابت بین -

 ثباتی بازار ارزبی -

 های بازارنیافتگی زیرساختعهتوس -

 

 بازار

 منشأ درونیبا  با منشأ بیرونی

 وکارها عوامل تهدید امنیت اقتصادی کسب

 ن )بحران، تورم(های اقتصاد کالشوك -

 افزایش نرخ بهره تسهیالت -

 رقابت غیرمنصفانه -

 ثباتی شرایط سیاسی داخلی و خارجیبی -

 تغییر قوانین -

 ثباتی نظام مالیاتیبی -

 سیاسی و حقوقی

 ریزیعدم وجود فرآیندهای برنامه -

 گیری ناکارآمدتصمیم -

 استفاده غیرمنطقی از منافع -

-  

 

 

- 

 

 

 

 

 مدیریتی

 مدیریت ناکارآمد منابع -

 درآمدهای دریافتنی و پرداختنیغیرمعقول افزایش  -

 

 مالی

 اقتصادی

 عملکرد غیرقانونی نیروی کار -

 خروج نیروی کار شایسته -

 کیفیت پایین نیروی کار -

 

 نیروی کار

 استفاده ناکارآمد از منابع -

 کیفیت پایین محصوالت

 وری پایین نیروی کاربهره -

 

 تولید

 محصوالت غیررقابتی -

 ایهتبلیغات غیرحرف -

 های غلط بازاریابی سیاست -

 

 بازاریابی

 درآمد پایین شهروندان -

 افزایش بیکاری -

 

 اجتماعی

 افزایش رقابت -

 المللیرقابت بین -

 ثباتی بازار ارزبی -

 های بازارنیافتگی زیرساختتوسعه -

 

 بازار

 منشأ درونیبا  با منشأ بیرونی

 وکارها ید امنیت اقتصادی کسبعوامل تهد

 های اقتصاد کالن )بحران، تورم(شوك -

 افزایش نرخ بهره تسهیالت -

 رقابت غیرمنصفانه -

 ثباتی شرایط سیاسی داخلی و خارجیبی -

 تغییر قوانین -

 ثباتی نظام مالیاتیبی -

 سیاسی و حقوقی

 ریزیرنامهعدم وجود فرآیندهای ب -

 گیری ناکارآمدتصمیم -

 استفاده غیرمنطقی از منافع -

-  

 

 

- 

 

 

 

 

 مدیریتی

 مدیریت ناکارآمد منابع -

 درآمدهای دریافتنی و پرداختنیافزایش غیرمعقول  -

 

 مالی

 اقتصادی

 امنیت اقتصادی  

 شرایط اضطراری در ارتباط با منابع طبیعی -

 نابودی اکوسیستم طبیعی -

 طبیعی

 وکارهاناکارآمدی در حراست از منافع کسب -

 

 حقوقی

 تعامل ضعیف واحدها با یکدیگر -

 عدم صیانت از اطالعات محرمانه -

 

 اطالعاتی 

 های ثابتتضعیف ارزش دارایی -

 نقص تجهیزات -

 

 فناوری

 علمی و فنی پیشرفت کم به لحاظ -

 فناوری

 عملکرد غیرقانونی نیروی کار -

 خروج نیروی کار شایسته -

 کیفیت پایین نیروی کار -

 

 نیروی کار

 استفاده ناکارآمد از منابع -

 کیفیت پایین محصوالت-

 وری پایین نیروی کاربهره -

 

 تولید

 یمحصوالت غیررقابت -

 ایتبلیغات غیرحرفه -

 های غلط بازاریابی سیاست -

 

 بازاریابی

 درآمد پایین شهروندان -

 افزایش بیکاری -

 

 اجتماعی

 افزایش رقابت -

 المللیرقابت بین -

 ثباتی بازار ارزبی -

 های بازارنیافتگی زیرساختتوسعه -

 

 بازار

 یبا منشأ داخل بیرونیبا منشأ 

 وکارها نیت اقتصادی کسبعوامل تهدید ام

 های اقتصاد کالن )بحران، تورم(شوك -

 افزایش نرخ بهره تسهیالت -

 رقابت غیرمنصفانه -

 ثباتی شرایط سیاسی داخلی و خارجیبی -

 تغییر قوانین -

 ثباتی نظام مالیاتیبی -

 سیاسی و حقوقی

 ریزیعدم وجود فرآیندهای برنامه -

 گیری ناکارآمدتصمیم -

  وکاراستفاده نامعقول از منافع کسب -

 

 

 

 

 مدیریتی

 مدیریت ناکارآمد منابع -

 درآمدهای دریافتنی و پرداختنیافزایش غیرمعقول  -

 

 مالی

 اقتصادی
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 هاهای تأمین امنیت اقتصادی و نحوه توزیع هزینههزینه -10

های اقتصادی و همچنین، سیاسی و فرهنگی انجام به منظور تأمین امنیت اقتصادی، اقداماتی باید در حوزه

های سیاسی و فرهنگی، مشتمل بر ذهنیت و منش رفتاری کالن در این دو حوزه است. در حوزه شود. حوزه

و توانایی تطبیق با روندهای بازار، تأمین نیازهای مشتریان و دستیابی و حفظ جایگاه اقتصادی، انعطاف 

 رقابتی در برابر رقبا مدنظر است. 

های آن نیز باید به همین به صورت هرمی و دوسویه در جریان است و هزینهسازوکار تأمین امنیت اقتصادی 

ن قرار دارند. در یک سطح باالتر، تمام بازارها و روابط ها و رقبایشاترتیب تقبل گردد. در قاعده هرم، بنگاه

گیران و رهبران ، امنیت ملی )تصمیمگیرند و در سطح سومای و جهانی( جای میبین بازارها )داخلی، منطقه

-کنند از آن بهرهسطوح باالی کشور( جای دارد. در واقع، کشورها به همان میزان که برای امنیت هزینه می

 .  ]7[د شونمند می

 های آن سازوکار تأمین امنیت اقتصادی و توزیع هزینه -7شکل  

 
Source: Ioan-franc, V., & Diamescu, M. A. (2010). Some Opinions on the Relation between Security Economy and Eco-

nomic Security. Romanian Journal of Economics, 129–159 

ای باشد که هزینه امنیت اقتصادی به طور بهینه و در کل نظام گونهت اقتصادی باید بهریزی امنیبرنامه

 امنیت ملی توزیع شود. 

 بندیجمع -11 

گذرد، با وجود آنکه حفظ امنیت اقتصادی در دنیای پیچیده امروز مانند گذشته از مسیر قدرت نظامی نمی

المللی به مخاطره یر انواع امنیت را در سطوح ملی و بینتواند سااما به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی می

اند، ضروری های نرم دادههای سخت امنیت جای خود را به جنبهتدریج، جنبههمچنین، ازآنجاکه به اندازد.

رسد حفظ ثبات اقتصادی کنند. در این راستا به نظر می امنیت ارتقای صرف خود را منابع هادولتاست 

سازند در عرصه ثبات مین و اجتناب از تصمیماتی که متغیرهای کالن اقتصادی را بیمحیط اقتصاد کال
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های سیاسی در خارج باید بیش از پیش مورد توجه سازیهای اقتصادی در داخل و تصمیمگذاریسیاست

ه اندازد، دولتمردان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در واقع، هر تهدیدی که امنیت اقتصاد ملی را به مخاطر

که این هزینه از سطوح افراد تا سطوح امنیت های اقتصادی کشور خواهد گذاشت ای بر دوش بنگاههزینه

ملی بازتاب خواهد یافت. به منظور بهبود امنیت اقتصادی، الزم است پس از ایجاد چارچوب نهادی کارآمد و 

ی که به طور بالقوه خطر تهدیدهای تدوین قوانین مناسب برای عملکرد کارای بازارهای داخلی، عوامل

 .دهند به نحو مقتضی مدیریت شونداقتصادی خارجی را افرایش می
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 سال اخیر 50آسیا در  اقتصادی های توسعهدرس
 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 50 طیآسیا  اقتصادی توسعه تجربه که( 2018دسامبر ) 1نایارای است از مقاله دیپاک ترجمهحاضر  نوشتار

تصادی اقمسیرهای متفاوتی را در توسعه بر اساس این مطالعه، کشورهای آسیایی . کندمی تحلیلرا سال اخیر 

بسترهای  هایی چونمحور حول، آسیایی اقتصادهای توسعه هایشیوه تنوع در. در این مقاله، اندطی کرده

سی بررها یاستنهادها و س ،و دولت، باز بودن اقتصاد رفاه، بازار ی،ساختار ییراتو تغ یرشد اقتصاد ،تاریخی

و نوبلیست اقتصاد در )، اقتصاددان سوئدی نهادگرا 2گونار میردالرویکرد اصلی مقاله بازخوانی آراء شده است. 

با را میالدی کتابی  1968پیش یعنی در سال   نیم قرن میردال است. سال 50بعد از گذشت  (1974سال 

بینی پیشسال آینده  50در را ت توسعه آسیا وضعیبه رشته تحریر درآورد که در آن  3«درام آسیایی»عنوان 

ته پرداخای جنوب آسیا گیری از رویکرد نهادی، به بررسی مشکالت توسعه. او در این کتاب، با بهرهکردمی

ر خالف ب. البته، بودبینی کرده پیشناامیدکننده  را روند توسعه آسیای جنوبی خود. میردال در کتاب است

و متوازن  برابر آندر سراسر اگرچه  ؛یافته ایمالحظهتوسعه قابل از آن زمان تاکنون  یاآس اقتصاد ،او بینیپیش

                                           
1 Deepak Nayyar 

ای به حاصل همکاری او با دانشگاه سازمان ملل متحد در پروژهحاضر مقاله گاه جواهر لعل نهرو هندوستان است. اقتصاد دانشآقای دیپاک نایار استاد 

 منظور شناسایی تحوالت آسیا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی است. 
2 Gunnar Myrdal 
3 Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations 



 

26 

 

 گرا بودند، اما کشورهای شرق آسیا بهترینهای آسیایی توسعهبه طور کلی، با وجود آنکه تمام دولت .است بودهن

اند. عملکرد شان دادهگرا نهای توسعهکشورهای جنوب آسیا بدترین عملکرد را در میان دولت عملکرد و

 .گیردمیکشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میانه قرار 

. است 1توجه به تمهیدات نهادی د،ورزنآنچه نهادگرایان از جمله میردال در مباحت توسعه بر آن تأکید می

ورها کشها غلط است. زیرا همه که تعمیم یک شیوه توسعه به همه کشور وجود داردالبته، این فرض بنیادین 

ختص مدارای مختصات زمانی و مکانی متأثر از بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی  هر کشورنهادهای  ،بالطبع و

ها هینظر یاست،و س یخاست که تار ینا ینهاد یکرددر رو اصلی یدهاکه باید مورد توجه واقع شود.  است خود

 یت،و صنعت، تحوالت جمع یکشاورز ی،اجتماع هاییبندطبقه ی،ها، ساختارها و سطوح اقتصادیدئولوژیو ا

ی، . در رویکرد نهاددنیرقرار گتوجه مورد ای به منظور دستیابی به اهداف توسعه یدبا یرهبهداشت و آموزش و غ

باور بر این است که برای تحلیل یک مشکل باید تمام اطالعات مرتبط با آن مشکل را به کار بست و مقید به 

های دیگری در ارتباط است که مشکالت در سیستم اجتماعی با سیستم هرزیرا  .علوم نبودها و مرزهای رشته

 ها در حل آن مشکل نقش دارد. از همه این جنبه ایآمیزهبلکه  ؛ندآن تنها اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نیست

 متفاوت های نهادی، از ظرفیتاقتصادیدر رشد کشورهای آسیایی ، تفاوت نگاه نهادگرایانی چون میردالاز 

یج نتا دستیابی بهگرا در راستای های توسعهدولت شود.می ناشیبنگاه )و دولت( سطح بازار، در  آنها

ه کنند کاستفاده می های تشویقی و تنبیهیسیاستو ای از ابزارها به گونهای مورد نظر توسعه

  .نماینددر جهت مثبت تقویت را متغیرهای پیشران توسعه 

نقش مهمی ایفا کرده است که در نیم قرن گذشته گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا  ،کنار عوامل فوقدر 

انده م مغفولکرد از چشم او بینی میکه میردال آینده توسعه آسیا را پیشزمانی ،سال پیش 50های آن فرصت

ای گشودگی اقتصادی به معناغلب کشورهای آسیایی، در باید به این نکته مهم توجه کرد که اما بود. 

بلکه گشودن درهای اقتصاد در بیشتر آنها به صورت  ؛پیوستن منفعالنه به اقتصاد جهانی نبوده است

ه ک کار میردال این بود ضعف است. درآمدهاجرا به به صورت استراتژیک  تریو در تعداد کم گزینشی

ردال نیم قرن پیش که می . البته،شناخترسمیت نمیهای توسعه به در خلق فرصترا تأثیر باز بودن اقتصاد 

                                           
ا با هنهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعامالت متقابل انسانبنابر تعریف داگالس نورث، نهادها قوانین بازی در جامعه هستند.  1

لی، یک هسته اص ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیراموندر یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنتدهند. یکدیگر را شکل می

   دهند.ای را شکل میمجموعه
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هایی مؤلفه به عنوان ،بدبینی به صادرات و نبود تحرک سرمایه کرد،بینی میوضعیت آینده اقتصاد آسیا را پیش

 .قرار داشتند مورد پذیرش مانندمیبرقرار  تا ابدکه  از اقتصاد جهانی

. تغییر کرد یزهاچبه بعد بسیاری  1970از اما ای بودند. ستهاقتصادهای ب 1970تا سال  یاییآس یکشورهااکثر 

وده باستراتژیک  یگزینشی و در مواردبه صورت به سمت گشودگی اقتصادی که  ییحرکت اقتصادهای آسیا

-اقتصادی تعدیل گشودگی ؛در سنگاپور 1اقتصادی بدون محدودیت گشودگیروی طیفی از  تواناست را می

 ؛در کره جنوبی و تایوان 3منداقتصادی قاعده گشودگیو  ؛مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیهدر اندونزی،  2یافته

تفاوت کشورهای آسیایی در گرایش  .مطالعه کرد در چین، هند و ویتنام 4شدهاقتصادی کنترل گشودگیتا 

. آنها بوده استو اندازه بازارهای داخلی  اندازه جغرافیاییتابعی از همچنین، آنها به سوی گشودگی اقتصادی، 

به همین  .بر این دو مؤلفه تأثیرگذار استهای استراتژیک کشورها در مسیر تعقیب اهداف توسعه البته، انتخاب

متنوع  ایهو روشمکانی ترسیم و سپس تجربیات و ، در ابتدای گزارش شرایط آسیا از نظر بافت تاریخی دلیل

 تشریح شده است.کشورهای آسیایی توسعه 

ز گذاری بیش امقرراتاز  به یکباره یااند که از اهمیت نهادها غفلت ورزیده ییی آسیاهاآن دسته از اقتصاددر 

نرو، از ای. گردید منتهیبه بحران  اقتصادآزادسازی  ،ندتغییر جهت دادغیرتنظیمی مطلق  هایبه نظام اندازه

ازار دولت و ب. تحلیل شده استاز گزارش  در بخش دیگریدولت و بازار در توسعه اقتصادهای آسیایی  ارتباط

به و  توان به یکبارهرابطه دولت و بازار را نمی. از طرفی، باید مکمل هم باشند و نه جایگزین یکدیگر

 رایط و زمان جرح و، بلکه باید آن را متناسب با تغییر شکردها تعیین برای تمام زمانطور مطلق 

 . نمودتعدیل 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Unrestricted Openness 
2 Moderated Openness 
3 Calibrated Openness 
4 Controlled Openness 
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 مقدمه -1

ی هاتر روشاهمیت توسعه اقتصادی در رشد و پیشرفت کشورها بر کسی پوشیده نیست، اما مسئله مهم

ده است تا ش تشریحتجربه توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی در این مقاله دستیابی به توسعه است. از اینرو، 

نهادی و تغییرات ساختاری که کشورهای آسیایی پیش از حرکت به سوی  هایاهمیت توجه به زیرساخت

اند به خوبی روشن گردد. بدیهی است که کشورهای آسیایی شرایط پیرامونی و آزادی اقتصادی بدان پرداخته

های توسعه آنها متفاوت بوده است. از طرفی، بسترهای تاریخی و اجتماعی متفاوتی دارند که از این منظر روش

  اند.تمام کشورهای آسیایی به یک میزان توسعه نیافته

ه رفاه ک توسعه معناداربا توجه به نامتوازن بودن رشد در آسیا، رشد اقتصادی سریع این قاره ضرورتاً به معنای 

 است توفیق داشتهکاهش فقر مطلق  درقطعاً آسیا . نبوده استرا موجب شده باشد،  همه کشورهای آنمردم 

که  ای. اما رشد سریع پایدار به اندازهکردپیدا نمیحقق تبدون رشد سریع اقتصادی این منطقه ر این امکه 

نابرابر  در آنتوزیع اولیه درآمد ، زیرا ه استنشدمؤثر واقع  این قارهبه کاهش فقر مطلق بیانجامد در توانست می

ه بدر این دوران آسیا توسعه . ه استگذاشتهای درآمدی در این منطقه رو به فزونی نابرابریمتعاقباً و  هودب

عمدتاً  شدنِو صنعتی اندازپسو  گذاریسرمایههای باالی نرخمتأثر از  و رشد اقتصادی اساسبر طور عمده 

 . اندصورت گرفتهکه در کنار تغییرات ساختاری در ترکیب تولید و اشتغال  ه استمحور بودصادرات

وال را زیر س این قارهدر مورد آینده  ینپیش هایدههاست، بدبینی  اتفاق افتادهای که در آسیا واقعیت توسعه

اقتصادهای آسیایی در کنار  از سر گذرانده است ودر اقتصاد جهانی تحوالت چشمگیری را  آسیا. بردمی

 نینیادیبشناسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه، تغییرات ساختاری در نماگرهای جمعیت چشمگیرهای پیشرفت

ها و تهنک استفاده از ،گذشته نیم قرنآسیا در طول توسعه اقتصادی اند. هدف از تحلیل تجربه را تجربه کرده

انداز اقتصادی درک فرآیند توسعه و فهم چشم به منظورکشورهای این قاره موفقیت و شکست های درس

 توسعه وجود دارد.  های متفاوتی به سویکه راه است و تأکید بر این نکته کشورهای آسیایی

 آسیا بسترهای تاریخی و شرایط پیرامونینگاهی به  -2

ای در شناختی قابل مالحظهمیالدی( تحوالت اقتصادی، اجتماعی و جامعه 2016تا  1965در نیم قرن اخیر )

میلیارد  4.24میلیارد نفر به  1.75شناسی، در این مدت جمعیت آسیا از بُعد جمعیتآسیا رخ داده است. از 

 49نفر افزایش یافته است. توسعه اجتماعی در آسیا نیز قابل توجه بوده است. امید به زندگی در این منطقه از 

سال رسیده است. اما رشد اقتصادی این قاره متوازن نبوده است. رشد اقتصادی آسیا و افزایش  72سال به 

. به عبارتی، نماگرهای جمعیتی یا اجتماعی محدود به چند کشور استبیشتر  ،سهم آن در تولید یا تجارت
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، آسیا 1750تا حدود سال کنند. گیری نمیهای آماری هستند که رفاه جمعیت فقیر را اندازهآسیا میانگین

دوم جمعیت و درآمد چین و هند یک دو کشور تنهاداد، میپنجم جمعیت و درآمد جهان را تشکیل تقریباً سه

از تولیدات صنعتی و نسبت درصد  57دادند. این دو غول آسیایی همچنین، جهان را به خود اختصاص می

دادند. انقالب صنعتی بریتانیا تحوالت بنیادینی را در طول تری از صادرات صنعتی جهان را تشکیل میرگبز

قرن اتفاق افتاد. اما نیمه دوم  1950تا  1820های دو دهه رقم زد که نقطه اوج آن با تضعیف آسیا طی سال

در اوایل  )و سنگاپور کنگنگتایوان، کره جنوبی، ه(بیستم، آسیا بار دیگر شاهد تحول بود. ببرهای شرق آسیا 

آغازگر تحوالت این قاره بودند. برخی از اقتصادهای جنوب شرق آسیا )مالزی و تایلند( نیز در اواخر  70دهه 

دو متأخری بودند که به این کشورها پیوستند.  مسیر اقتصادهای ببر را در پیش گرفتند. چین و هند 80دهه 

شدن صورت گرفته بود، شکاف بین کشورهای آسیایی را در این زمان، رشد اقتصادی سریع که به مدد صنعتی

 کاهش داد. 

توان این واقعیت را انکار نمود که مسیر توسعه اقتصادهای آسیایی، از گذرگاه تاریخ آنها گذشته است و نمی

تاریخی و محیط پیرامونی متفاوت کشورهای آسیایی، از همان ابتدا افتراق آنها را در توسعه رقم زده بسترهای 

اند. برای نمونه، میراث استعمار ژاپن بر است. شرایط کشورها نتیجه تاریخی است که آنها در گذشته طی کرده

صاد، نیروی کار منضبط و عقاید و کره، در آثاری چون نرخ باالی تحصیالت، سُنت پررنگ دخالت دولت در اقت

با تغییر شرایط پس از جنگ جهانی دوم، کره گرایانه در کره جنوبی و تایوان نمود یافته است. احساسات ملی

جنوبی و تایوان برنامه اصالحات ارضی را تحت نظارت نیروهای اشغالگر اجرا کردند. در این زمان، ایاالت متحده 

و کره جنوبی، بلکه در کشورهای دیگری که در جنگ به اشغال ژاپن درآمده بودند آمریکا نه تنها در تایوان 

مانند اندونزی، مالزی )شامل سنگاپور(، فیلیپین و تایلند، نفوذ و قدرت بسیاری یافته بود. سپس، دوران 

یاالت ا ژئوپلیتیک جنگ سرد در آسیا با تغییرات اساسی همراه شد که نتیجه آن رابطه نابرابر وابستگی به

های نظامی و اقتصادی بود. سرآغاز آن نیز، جنگ کره و سپس جنگ ویتنام بود که متحده برای جلب حمایت

های دیکتاتوری یا اقتدارگرا بودند که اغلب دارای نظام دو دهه به طول انجامید. در مقابل، عایدی این کشورها

های نظامی و ای، برخورداری از حمایتهای توسعههای ضدکمونیستی داشتند، دریافت کمکو دیدگاه

هایشان، به اصالحات ارضی روی دسترسی ترجیحی به بازارهای آمریکا بود. چین و ویتنام نیز پس از انقالب

 آوردند. 

های توسعه کشورهای آسیایی متأثر از شرایط تاریخی و در بستر دهد که مسیرها و شیوهاین شواهد نشان می

 اند، شکل گرفته است. مللی این کشورها که طی چند دهه متوالی تجربه کردهالمناسبات ملی و بین
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 اقتصادی آسیا وسعههای متنوع تروش -3

ط گرایانه، شرایهای ملی، جنبشآنها برای کشورهای آسیایی از منظر اندازه جغرافیایی، تاریخ، میراث استعمار

های سیاسی دارای نقاط افتراق هستند که این ظامطبیعی، اندازه جمعیت، سطوح درآمدی و ن اولیه، مواهب

 ،اربه اقتصاد باز درجه باز بودن اقتصادهای آسیایی و اتکای آنها. رقم زده استرا  آنهاها تنوع در توسعه تفاوت

های سیاسی آسیا نظام دهد.را نشان می آشکاریهای تفاوت ،های مختلفدر جاهای مختلف این قاره و زمان

 اتهای استبدادی نظام و از داریسرمایهدولتی تا  داریسرمایهسوسیالیسم، ای از قابل مالحظهنیز تنوع 

 . دهندنشان میهای چندحزبی را نظام تاحزبی های تکدموکراسی و از دولت

ارند. دهای توسعه نیز در این قاره از تنوع حکایت داد. بروناستکه حاکی از تفاوت  در آسیا تنها شرایط نیست

شورهای کتجربه توسعه اقتصادی موفقیت، شکست یا التقاطی از این دو در  ازای متفاوتی به عبارتی، آثار توسعه

ر بهای مختلف قابل مشاهده است. زماندرکشورهای مختلف، بلکه در یک کشور،  مختلف آسیا نه تنها بین

برای این کار باید دست به انتخاب . داردهای متفاوتی به سوی توسعه وجود راهتوان گفت این اساس، می

گاهی باید آنچه قابل تحقق است را جایگزین آنچه مطلوب است  ،در رویکردهای توسعه. زدسازی و تصمیم

 نمود.

، ای از عوامل اقتصادی، زیرا ترکیب پیچیدهنیستنداما حتی تصمیمات درست نیز متضمن نتیجه مطلوب 

. قم بزنندرا رنتیجه نهایی  تاکنند کشورها در کنار تاریخ آنها نقش بازی میاجتماعی و سیاسی در ساختار ملی 

مام با وجود ت، بهترین حالتناشدنی است. در  کاری امری خطیر،گویی اگر نگوییم هرگونه کلی ،از این منظر

خواهد  احصاءقابل  این منطقهکالن توسعه ی الگوهاتنها ، یینقاط تفاوت و افتراق در توسعه اقتصادهای آسیا

  . که در زیر به آنها پرداخته شده است بود

 آسیا رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری -4

 2016تا  1970 از سال ،گذشتهدهه  5. در طول بوده است آنسرمنشأ تحوالت آسیا، رشد اقتصادی سریع 

د حدود دو برابر اقتصاشورهای صنعتی و در میالدی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آسیا بیش از دو برابر ک

 ،یشکافبروز چنین علت اصلی . دهدخبر میافزایش از  1990این شکاف پس از سال  که جهان بوده است

تغییرات ساختاری موجب رشد اقتصادی از طرف چشمگیر در ترکیب تولید و اشتغال در آسیا است. تغییر 

وری بیشتر در صنعت و مشاغل دارای بهره ور کشاورزی بهنیروی کار مازاد در مشاغل کم بهره وعرضه شد 

 تهدست یافرشد اقتصادی  تغییرات ساختاری به با انجام آسیاتوان گفت که میدر واقع، . روی آوردندخدمات 

وری و دستمزد در و افزایش بهره (در اشتغال تابیشتر در تولید ) کاهش شدید سهم بخش کشاورزی. است
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 ، از(غالدر اشت تا در تولید بیشتر)، در کنار تسریع صنعتی شدن در اثر افزایش سهم بخش صنعت کشاورزی

 . ه استبودنتایج این تغییرات 

 جوامع آسیاییرفاه  -5

ه ب اقتصادی آسیا البته، رشد. است این قاره به شدت کاهش دادهدر را رشد اقتصادی سریع آسیا، فقر مطلق 

ر د. زیرا توزیع اولیه درآمد ه استبیانجامد مؤثر واقع نشددر آن توانست به کاهش فقر مطلق ای که میاندازه

از  نابرابری در تمام نقاط آسیا .ه استافزایش یافتدر آن های درآمدی نابرابری و به دنبال آن، هنابرابر بودآسیا 

رتاً به توسعه معناداری که به رشد اقتصادی سریع آسیا ضرو. ه استگذاشتفزایش رو به ا میالدی 90دهه 

ایی ز. این شرایط به ویژه در کشورهایی که اشتغاله استمنجر شود نیانجامید این قارهرفاه کشورهای  افزایش

تأثیر آشکار افزایش رشد  در مقابل، .داردمصداق  آنها باال بوده استدرآمدی یا نابرابری  اندکندی داشته

ع اولیه و توزی داشتهزایی در آنها سرعت باالیی دی در کشورهایی که اشتغالاقتصادی بر شرایط زندگی مردم عا

های اجتماعی که از زیرساخت بهرفاه جامعه همچنین، . شودخوبی مشاهده میبه استبوده  نابرابرکمتر درآمد 

 ،هداشتیبهای و مراقبت و ارائه خدمات بهداشتیگسترش آموزش . داردبستگی  ،دکنمی پشتیبانیمصرف مردم 

با  ،عمومی آموزش و بهداشتگسترش . استشده  آسیا ساز توسعهمستقیم موجب رفاه جامعه و زمینهبه طور 

ا افزایش رآسیا رشد اقتصادی  هتوانست، استوری نیروی کار که منبع وافری در اقتصادهای آسیایی افزایش بهره

عموم به آموزش و خدمات بهداشت و سالمت، مشخصه  آفرینی در کنار افزایش دسترسی. اشتغالدهد

ه عکس، . باندو آثار توزیعی بهتر، توفیق یافته که در امر توسعه به مدد رشد پایدار استاز آسیا  اقتصادهایی

ند و اهزایی کندی داشتیا روند اشتغال ،استآفرینی همراه نشده کشورهایی که رشد اقتصادی آنها با اشتغال

، در مسیر توسعه از سایر اقتصادهای آسیایی ه استاز خدمات بهداشت و آموزش به کفایت نبود آنهابرخورداری 

 .  هستندتر عقب

 آسیا بازار در توسعه و دولتنقش  -6

های واقعی از افراد یا نیازها تعریف شوند. میردال به از دیدگاه نهادگرایان، اهداف توسعه باید بر مبنای ارزیابی

تحوالت تجمعی  و 1انباشتیبُعدی و متأثر از علیت تصاددان نهادگرا، توسعه را فرآیندی چند عنوان یک اق

داند که در آن، اقتصاد، سیاست و جامعه از یک سو با هم در تعامل هستند و از سوی دیگر، از متغیرها می

چندسویه متغیرها است. به معتقد به تعامل و علیت شوند. میردال فناوری، تاریخ و فرهنگ جامعه متأثر می

های مختلفی از جمله شرایط تولید، درآمد، سطح زندگی، اعتقاد وی، نظام اجتماعی دربرگیرنده تعامل مؤلفه

                                           
1 Circular Causation 
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شورها نیافتگی کای باشد که سطح توسعهگونهتواند بهها میهای جامعه است. تعامل این مؤلفهنهادها و سیاست

ه سطح تواند آن را بانجامد؛ و یا میبه وضعیتی ایستا و رکودی در اقتصاد میرا ثابت و بدون تغییر نگه دارد که 

 تری از توسعه برساند. باالتر یا پائین

ا شده در کشور، تعامل متغیرهای مورد نظر و تعریفمطابق با اهداف توسعهتواند گذار میبر این اساس، سیاست

هایی را با اثرات فزاینده شکل دهد. به عبارت چرخه ی،انباشتدهد که در چارچوب علیت یر ای تغیگونهرا به

های نامساعد و از طریق بازخوردهای مثبت، تواند از طریق بازخوردهای منفی، چرخهدیگر، سیاستگذار می

ریزی ها و برنامه. چالش توسعه در این رویکرد، مداخله دولت در تدوین سیاست1های مساعد ایجاد کندچرخه

های بتواند چرخه 2های انباشتی و اثر گسترشای است که با ایجاد صرفهگونهتغییر فرآیند علیت انباشتی بهبرای 

ایر اثر آن به ستوان از تسری می رشد انباشتی ایجادبرای  یک متغیر تحریکمساعد ایجاد کند. در واقع، با 

ی بهره هایاز چنین سیاست اقتصادی وسعهسیایی در مسیر تآ هایدولتها به نفع توسعه استفاده نمود. بخش

  اند.بردهبسیاری 

د هرچن ؛حکایت دارددر حرکت به سمت توسعه از نقش اساسی دولت  ،نیم قرن اخیرتوسعه آسیا در تجربه 

نوبی جگرای تایوان و کره های توسعهدولتاین نقش در کشورهای مختلف به طرز معناداری متفاوت بوده است. 

، موارد از آن برخوردار بودند از طریق اتخاذ سیاست چماق و هویجدر تعقیب اهداف استراتژیک  اقتداری که و

نظیر چین و  اقتصادهای سابقاً متمرکزتوان در جای دیگری یافت. آن را نمی هاینمونهخاصی هستند که 

بودند که تا پیش از گرایش آنها به اقتصاد بازار سابقه طوالنی در این  گراهای توسعهدولت دارای نیزویتنام 

های حتی دولت .کندمییاد یا قوی  3«سختدولت »تحت عنوان این کشورها از دولت میردال، . داشتندکشورها 

تعقیب اهداف ملی رسیده  خصوصوکار به فهم مشترکی در جنوب شرق آسیا با نخبگان جامعه کسب 4نرم

اراده یا از های نرم قرار داشتند که های کشورهای جنوب آسیا، به تعبیر میردال در زمره دولتدولت. بودند

در برابر منافع مسلم صاحبان  توان مقاومتزیرا  ،برخوردار نبودندای وان الزم جهت تعقیب اهداف توسعهت

، قدری به بازار هاریزی متمرکز دولتبرنامهکه به تدریج، زمانی .ایجاد مانع در برابر آن را نداشتندقدرت یا 

 دموازنه ایجا کهایگونهبه ؛دست یافتندتوافق یا مصالحه سیاسی از  نوعیهای نرم به دولتداد، حتی  مجال

در نهایت، گذاشت. ، راه را برای آن باز میکردنمی محققاگر اهداف توسعه را به لزوم  شده بین دولت و بازار

 های کارآمد نیاز داشتند و بخش مهمی از توفیق در توسعه به اثربخشی مداخله دولت بازدولتبازارها به 

                                           
سعی در ( eedbackFegative N)شود و بازخورد منفی منجر به رشد سیستم و تقویت یک متغیر می (eedbackPositive F) مثبتبازخورد  1

 به یک مقدار مطلوب دارد. موردنظر ایجاد تعادل در سیستم و رساندن متغیر
2 Spread Effect 
3 Hard State 
4 Soft State 
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 در خصوص توازن قوا میان. دهدرا نشان میهای فاحشی ختلف آسیا تفاوتگشت که البته بین کشورهای ممی

 اند:تهنیروهای بازار و دولت در آسیا نکات مهمی وجود دارد که در زیر مورد تأکید قرار گرف

 تقویت نهادها و هادر تدوین سیاستآسیایی  هاینقش دولتدهد که تجربه توسعه آسیا نشان می ،

 هبرجستاین قاره یا رهبر در فرآیند توسعه  دهندهشتاببه عنوان یک  استراتژیکانجام مداخالت 

 .ه استبود

  فرو به دولت در راستای دهیبودند، نقش حرکت کردههای بازار آزاد نظامسمت در کشورهایی که به 

که  ییکشورهادر  در مقابل،. ه استگذاری صحیح بودشکست بازار و تأکید بر قیمتاحتمال کاستن از 

 حیحصکارکرد به حداقل رساندن شکست دولت و  نقش دولت به معنایداشتند،  یدبر مداخله دولت تأک

  :ندایافتهوقوف  های ذیلبه اهمیت گزاره ند کهاهکشورهایی موفق بود به طور کلی،. ه استبود نهادها

  ،جایگزین یکدیگرنه و  باشندمکمل یکدیگر باید دولت و بازار . 

 ن آ، بلکه باید کرد تعیینها توان به یکباره و برای تمام زمانرابطه دولت و بازار را نمی

 . نمودرا متناسب با تغییر شرایط و زمان جرح و تعدیل 

ش گسترش آموز یزیکی،ف یهایرساختز یجادا یقاز طر یهاول یطشرا یبازسازیه توسعه آسیا شامل مراحل اول

 تیبا تغییراآسیا  توسعه ی. مراحل بعده استبود یدر بخش کشاورز یژهبه و ی،اصالحات نهاد انجام در جامعه و

 :گیردبرمیرا در گرا دولت توسعهاز مداخله عد سه بُ که است مواجه ماهیت این نقشدر 

 

  بود.  جزئی یا یبه طور کل بازارشکست به دنبال اصالح که  1دولت کاربردیمداخله 

 به منظور یگرانباز یبرا یباز ینقوان وضع از طریقبازار  یمتنظ با هدفکه  2دولت ینهاد همداخل 

 به دنبال را هانظارت بر عملکرد بازارگرفت و صورت می نهادهابازارها و  یمتنظ یچارچوب برا یجادا

 داشت.

 در راستای، ی مختلفهابخشزنجیره  ینبازار ب هدایت منظور که به 3دولت یکاستراتژ همداخل 

  شد.انجام می یاهداف بلندمدت توسعه صنعت به یابیدست

-خلق قابلیت ودر افراد  یریتیمد یهاظرفیت یجادا، ینانپرورش کارآفر یقاز طر همچنین، ی آسیاییهادولت

ی هادولتعالوه بر این، . اندپرداختهخرد  سطحدر سازی به تقویت صنعتی یخصوص یهادر بنگاه فناورانههای 

ه ب فراتر از آن، یو حت یانرژ یا مخابراتنفت، فوالد،  حوزهدر  یبزرگ دولت یهاشرکت به ایجاداغلب  آسیایی

                                           
1 Functional Intervention 
2 Institutional Intervention 
3 Strategic Intervention 
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 یتماحآسیا جهت  یکاستراتژ الگویبه این اقدام که  اندمبادرت ورزیده یاتوسعهو  یتجار یهابانکتأسیس 

 . استشده  یلتبد یشدن در بخش خصوص یاز صنعت

تر آسان یهدر مراحل اولاین مداخالت  توان گفت کهمی های آسیایی در اقتصادمداخله دولتبا تحلیل سابقه 

 یا ینهادانواع از  دولت کاربردیمداخالت ، نیز و از بین مداخالت مراحل بعد، ه استبود یاز مراحل بعد

ل یگزین یکدیگر عمابه عنوان مکمل و نه جو بازار  دولتکه  ییکشورهادر  .بوده استتر آسانآن  یکاستراتژ

ان تورا میی یزآمیتموفق تجارب، پیدا کرده استدر طول زمان تکامل نسبت به هم آنها  یهاو نقش اندکرده

ود با وج .داردمتقابل قرار  توازنو  در نظارت و دولت نسبت به یکدیگرهر دو نهاد بازار قوای که  مشاهده نمود

ب وکشورهای جن بهترین عملکرد وند، اما کشورهای شرق آسیا اهگرا بودهای آسیایی توسعهآنکه تمام دولت

ه اندر مینیز کشورهای جنوب شرق آسیا عملکرد . انددادهنشان گرا آسیا بدترین عملکرد را در دولت توسعه

  .گیردمیقرار 

 در آسیا گشودگی اقتصادی -7

 پیش که میردال نیم قرنآن  هایفرصتقش مهمی ایفا کرده است که گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا ن

تجارت  انندم یهایگشودگی اقتصادی با ویژگیکرد از چشم او دور مانده بود. بینی میآینده توسعه آسیا را پیش

 هایوشر ینب از این منظر،شود. تعریف می المللیالمللی و تأمین مالی بینگذاری بینالمللی، سرمایهبین

  1970که اکثر آنها تا سال یاییآس یکشورهااقتصادی توسعه 

سابقه کردند.  ییرتغ یزهاچبه بعد بسیاری  1970 از وجود دارد. یدارااختالف معن ،ای بودنداقتصادهای بسته

 اقتصادی بدون محدودیت گشودگیروی طیفی از  کشورهای آسیاییآسیا و درجه باز بودن اقتصادی  تحوالت

 :قابل بحث استبه صورت زیر شده تا گشودگی کنترل

 آزادی اقتصادی اغلب به طور یکسان در تجارت، در این حالت، : 1اقتصادی بدون محدودیت گشودگی

 سنگاپور . نمونه: ه استدشهیچ محدودیتی اعمال بدون گذاری و تأمین مالی، سرمایه

 یهایتباز با محدود یاقتصادهایافته به : آزادی اقتصادی تعدیل2یافتهتعدیلاقتصادی  گشودگی 

 ها:ه. نمونشودمیاطالق  یمال تأمینو  یگذاریهتجارت، سرما ینب تفاوت اِعمال قدریشده، اما با انتخاب

 اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه 

                                           
1 Unrestricted openness 
2 Moderated openness 
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 بر باز بودن درجه عدم تقارن در مند، قائل به : آزادی اقتصادی قاعده1مندقاعدهاقتصادی  گشودگی

دود محبه صورت  هابخش سایر یاما برا ؛باز ،صادرات یکه برا است یکاستراتژ یتجار یاستس اساس

بسیار سختی برای  هاییتو محدود یخارجای محدودیت برای سرمایه که پاره؛ درحالیشوداِعمال می

 کره جنوبی و تایوان  ها:. نمونهشودمیگرفته در نظر  یخارج برندهای

 شده، محدودیت بیشتری را نه تنها در تجارتآزادی اقتصادی کنترل :2شدهکنترلاقتصادی  گشودگی، 

 چین، هند و ویتنام  ها:. نمونهکندمیگذاری خارجی و فناوری اعمال بلکه در سرمایه

کره . اندگرفتههای فوق قرار بندیها در دستهسابقه اعمال سیاستالزم به ذکر است که کشورها بر اساس 

اد اقتصهرچند باز بودن  اند؛اکنون تغییر کردهکشورهای چین، هند و ویتنام همچنین،  ؛جنوبی و تایوان

  نیست.در آنها کامالً بدون محدودیت 

 زیر قابل ذکر است: در چند نکته مهم  ییدر ارتباط با گشودگی اقتصادهای آسیا، به طور کلی

 گشودگی اقتصادی به معنای پیوستن منفعالنه به اقتصاد جهانی ، در اغلب کشورهای آسیا

اد و در تعد در بیشتر آنها به صورت گزینشیگشودن درهای اقتصاد ، بلکه ه استنبود

 . است شده اجرارت استراتژیک به صو تریکم

 ا به همیزان اتکاء دولت مانندتری گسترده هایمؤلفهبه باید  باز بودن اقتصادارتباط با درجه  در

 توجه داشت.  یخارج یا یداخل یهایورافنو  منابع ،ابازاره

ه سرمایه باالیی ب بعضی از اقتصادهای آسیایی، از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند اتکای

دارای بازارهای و البته در کنار این ویژگی عمومی،  های خارجی و بازارهای خارجی داشتندخارجی، فناوری

 یاما منابع داخل ،بودند یمتک یخارج یبازارها هبنیز  یوانو تا یکره جنوب. های داخلی بودندداخلی و بنگاه

 یارجو خ یاز داخل یبیترک یهترک .داخل توسعه دادندهای فناوری خود را در قابلیتکردند و  یجرا بس

 یبه بازارها محدودیمدت زمان  یبرا یتنامو و هند ین،. چه استدنبال کرد فناوریو  یهبازارها، سرمارا در 

ت به نسب نشیگزیاما  بازتر،با رویکرد از آن،  پس، اما اتکاء کردند یداخل هایاوریو فن یمنابع داخل ی،داخل

 ند. اهخارجی روی آورد یبازارها خارجی، به یورفناو  یخارج یهسرما

                                           
1 Calibrated openness 
2 Controlled openness 
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  اندازه ، تابعی از تفاوت آنها به لحاظ درجه باز بودن اقتصاد کشورهایی آسیایی درتفاوت

 آنها بوده است. های استراتژیکانتخابیا  جغرافیایی

بازارهای خارجی را تمایل داشتند به منظور وسعت بخشیدن به بازارهای داخلی،  آسیا کشورهای کوچک

 به دنبالبزرگ آسیایی کشورهای . در مقابل، تصاحب نمایند )که به معنای ورود به بازارهای جهانی است(

ی . برا)که به معنای گشودگی به بازارهای خارجی است( نداهمرزی ساختن بازارهای داخلی خود بودبرون

 نقطهصادرات  های گروه دوم،برای بنگاه وگسترش بازار  در مسیر نقطه شروعصادرات های گروه اول، بنگاه

ومی های بمنابع در مقیاس وسیع یا توسعه فناوری استفاده ازعالوه بر این، . ه استبوددر این مسیر پایانی 

 های استراتژیک کشورها دریز به انتخاباین نالبته،  .استکشورهای بزرگ دشوارتر از برای کشورهای کوچک 

وسعت  که با وجود هستندهایی . کره جنوبی، تایوان و سنگاپور نمونهداردمسیر تعقیب اهداف توسعه بستگی 

 بومی خود را در فناوری توسعه دهند.  هایظرفیتند اهکوچک توانست

 آسیا در هانهادها و سیاست -8

توسعه، ازمباحث مورد تأکید نهادگرایان است. البته، این فرض بنیادین را ضرورت توجه به تمهیدات نهادی در 

ای هبر این اساس، توجه به گزارهبه همه موارد غلط است. توسعه باید مورد توجه قرار داد که تعمیم یک شیوه 

 بسیار حائز اهمیت است:ها و توسعه نهادی در بحث سیاستزیر 

  های ، ساختی هر کشورنهادهاخود است و بالطبع،  مخصوص مکانیهر کشور دارای مختصات

اند و قابل انتقال به خارج از آن شور شکل گرفتههمان ک مختصهستند که در فضای  ایبومی

 فضا نیستند.

  به و  استزمان  نیازمندایجاد و تکامل نهادها است.  امر در خور توجهینهادها  زمانیمختصات

 . گیردمیشود. هر چند، این موضوع کمتر مورد توجه قرار الساعه انجام نمیخلقطور 

 د، انورزیدهند و از اهمیت نهادها غفلت اهها متمرکز بوداصالحات اقتصادی که بر سیاست

 ند.اهجز شکست نداشت حاصلی

  های به نظام بیش از اندازهگذاری مقرراتاقتصادی در شرایطی که کشورها از آزادسازی

 شده است.های مالی ختم به بحران نداهجهت داد تغییرغیرتنظیمی مطلق 

 یا حداقل در چه بستر و اندنهادهایی و به چه اَشکالی ضروری دانیم چهما هنوز هم دقیقاً نمی ،

درک در توسعه را  مشخصی ینهادهاکه نقش زمانی یحتای برای توسعه مفید هستند. زمینه

 .یمکن یجادرا ا نهادهایی ینچطور چن یمدانینماغلب  ،کنیممی
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چرا بعضی از  دهد کهو این سؤال را پیش روی ما قرار می بردرا فراتر میپازل  در توسعه، این یاتجربه آس

دیگر با وجود برخورداری از نهادهای  برخی، اما اندتوفیق یافته های معیننهاد با وجوداقتصادهای آسیایی 

رها و شرایط به بستپاسخ ممکن است عملکرد موفقی داشته باشند؟  اولاند مانند دسته نتوانستهبسیار مشابه 

 هادهانعملکرد  ،یاسیس هایتوافقو  مصالحه از طریق یقدرت سازمان یعدر آن توز کشور برگردد که هرمختص 

 ؟پایدار نمانده استدر طول زمان  کشوریک چرا عملکرد خوب  سؤال دیگر این است که .ساخته است رتأثرا م

ا توجه ب مجموع، در. بازگرددوکار کسبجامعه دولت و  ینببده بستان  یاسیس ینامیکد بهپاسخ ممکن است 

های هتوجه به گزار روند،به شمار می یاییآساقتصادهای توسعه شکست  یایت عوامل مهم موفق ازنهادها ه به آنک

 زیر در توسعه اقتصادهای آسیایی بسیار حائز اهمیت است:

  آغاز گردیده است و در ادامه، پس از انجام  نهادها تمرکز بر توسعه کشورهای آسیایی ازمعمای

 شده است. معطوفها سیاستتمرکز بر به  های الزمنهادسازی

 اف اهدو با در نظر گرفتن  استراتژی کشورهای آسیایی که اصالحات اقتصادی خود را بر اساس

های اجتماعی و سیاسی به ریشهبه دلیل داشتن اصالحات اند، انجام داده ای بلندمدتتوسعه

 ه است.صورت گرفتصورت پایدار و موفق 

 ، دره استاصالحات اقتصادی در برخی از کشورها مؤثر واقع شدای از پارهباید به این نکته توجه نمود که 

ه دهد کشورهای آسیایی کتجربه نشان می. ه استنبود آمیزموفقیت در سایر کشورهات مشابه ااصالحکه حالی

ند اتوانستهو به طور همزمان اند نمودهسازی برنامه اصالحاتی خود را جرح و تعدیل و با وضعیت خود متناسب

ورهایی به عکس، کش. انددست یافتهنتایج خوبی  به، نمایندتوالی و سرعت اصالحات اقتصادی را تنظیم 

شرایط خود و بدون توجه به سرعت یا توالی سازی با که اصالحات اقتصادی را بدون متناسب

یا  ،به طور مشابه، اصالحاتی که از دل بحران برخاسته .انداند، با مشکل مواجه شدهاصالحات پیش برده

لی پول الملهای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینهای خارجی و یا با هدف دستیابی به کمکبه دنبال تکانه

خوبی این تضاد را  به اقتصادهای شرق و جنوب آسیا. نداهبودناپایدار و ناموفق در عمل اغلب ، اندشدهاتخاذ 

 است.  حائز اهمیتبسیار  نیز اتخاذشده های اقتصادیسیاست نوع، نهادی اصالحات فارغ ازدهند. نشان می

 بندیجمع -9

دشوار  بینی آینده حتماً امریپیشاست.  گذشتهنیم قرن تجربه توسعه آسیا در تحلیل تمرکز مطالعه حاضر بر 

به دلیل توسعه آسیا سال پیش میردال در مورد  50های بینیو البته، خطیر است. به همین ترتیب، پیش

توان گفت که رشد اقتصادی امروز به وقوع نپیوسته است. به طور کلی میای از عوامل، توجهی او به پارهبی
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، بروز های اقتصادی بین مردمافزایش نابرابریهایی مانند اما چالش ،ادامه خواهد داشت نیز آسیا در آینده

ای ه، سیاستنیافته، آموزش ناکافیهای ضعیف، نهادهای توسعه، زیرساختییواگرایی بین کشورهای آسیا

اهد شدر نیم قرن گذشته، آسیا د. نکنآینده آسیا را با مشکل مواجه می ،های سیاسی ناپایدارثبات و نظامبی

ن همه بیاست، هرچند این تغییر  مردم بودهتحوالت چشمگیری از منظر پیشرفت اقتصادی و شرایط زندگی 

اریخ، ت از منظرای است که کشورهای آن آسیا قارهتوزیع برابری نداشته است. کشورهای آسیایی و در هر کشور 

ه و سطوح درآمدی کشورهای آسیایی مندی از منابع طبیعی، جمعیت، شرایط اولیاندازه جغرافیایی، بهره

با را هایی های توسعه کشورهای آسیا تفاوترو، مسیرهای رشد و مدل. از اینهای بسیاری با هم دارندتفاوت

ف و در طول زمان و بین کشورهای مختل نیستدهند. نتایج حاصله نیز از این قاعده مستثنی یکدیگر نشان می

ذیر پبه منظور امکانای و کالن بین کشورهای آسیایی، های زمینهمام تفاوتبا وجود ت. ددهاز تفاوت خبر می

ی، ت و کشاورزمانند نقش دولت، باز بودن اقتصاد، تحوال فاهیمیمروند توسعه این کشورها، مقایسه ساختن 

-لیم آموزش و بهداشت، بیکاری و اشتغال، نهادها و رویکردهایابرابری، صنعتی شدن، اقتصاد کالن، فقر و ن

شکست توسعه  یت یاعوامل مهم موفق یاننهادها در م در مجموع،. قرار گرفتمورد مطالعه در این مقاله گرایانه 

-ژگیبا ویهدفمند گشودگی اقتصادی به موازات این امر،  .اندقرار داشتهدر نیم قرن اخیر  یاییآساقتصادهای 

به بعد در توسعه  1970سال  المللی ازتأمین مالی بین المللی وگذاری بینالمللی، سرمایهچون تجارت بین هایی

عالوه بر توجه به مباحث ایفا کرده است. نقش مهمی  ،آن زمان بسته بودندتا  آناقتصادهای اکثر آسیا که 

 غفلت ورزید.اصالحات اقتصادی  نهادی و ساختی در کنار اهمیت دادن به نقش بازارها نباید از توجه به

سازی با شرایط خود و بدون توجه به سرعت یا توالی اصالحات اقتصادی را بدون متناسبکشورهایی که 

ند، اطور مشابه، اصالحاتی که از دل بحران برخاستهاند. به اند، با مشکل مواجه شدهاصالحات پیش برده

ت هر وضعی اند که برابر بااند. تنها اصالحاتی به ثمر نشستهاغلب در عمل ناپایدار و ناموفق بوده

اند و به طور همزمان توالی و سرعت اصالحات اقتصادی سازی شدهکشور جرح و تعدیل و متناسب

 در آنها رعایت شده است.

های اقتصادی صحیحی اتخاذ کنند که ها باید سیاستدولتهای کارآمد نیاز دارند و در نهایت، بازارها به دولت

ای نهگود. توازن قوا میان نیروهای بازار و دولت باید بهنشده باشای بلندمدت تدوین بر مبنای اهداف توسعه

 دهنده یا رهبر در فرآیند توسعه عمل کند.باشد که دولت به لزوم با مداخالت استراتژیک به عنوان یک شتاب

 . کدیگرو رقیب یو نه جایگزین عمل کنند بدین ترتیب، دولت و بازار باید به عنوان دو نیروی مکمل یکدیگر 
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