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نقش کسبوکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی
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تاريخ پذيرش1399/06/15 :

چکیده
امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد ،ازجمله مقابلۀ برخی قدرتهای غربی با جمهوری اسالمی ايران ،از
حد متعارف آن خارجشده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبديلشده است .يکی از واقعیتهای حال حاضر در
فضای اقتصاد بینالملل ،تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان
پرداخته میشود؛ چون فرض بنیادين در علم اقتصاد ،آزادی تجارت و داد و ستد است .در پژوهش حاضر که در
زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد و از روشهای آمیختۀ اکتشافی  -مدل ايجاد گونه شناسی -بهعنوان
راهبرد پژوهشی استفاده میکند ،ابتدا به تبیین مفهوم کسبوکارهای نوپا و نقش اين کسبوکارها در اقتصاد
دفاعی پرداختهشده است ،سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی
و دفاع اقتصادی و مؤلفههای آنها شرح داده شده است .سپس به بررسی نقش کسبوکارهای نوپا در اقتصاد
مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :کسبوکارهای نوپا ،اقتصاد درونزا ،اقتصاد مقاومتی ،دفاع اقتصادی.

 1استاديار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران)rfallah@pnu.ac.ir( .
 2کارشناس ارشد کارآفرينی ،دانشگاه کاشان .اصفهان ،ايران .نويسنده مسئول)Hamidrezafatahi70@gmail.com( .
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 .1مقدمه
در شرايط کنونی کشور به دلیل رشد توانمندی دفاعی و نظامی از يکسو و از سوی ديگر هزينههای بینهايت
تهاجم نظامی به کشورمان و در يککالم ناامیدی از دستیابی به نتیجه ملموس از حمله نظامی ،استفاده از
قابلیتهای عرصه اقتصادی ،در نگاه دشمنان ،وزن و اهمیت بیشتری يافته است(بختیاری .)1395 ،تقابل
اقتصادی در برخی از موارد ،ازجمله مقابلۀ برخی قدرتهای غربی با جمهوری اسالمی ايران ،از حد متعارف آن
خارجشده و به جنگ تمام معیار اقتصادی تبديلشده است .يکی از واقعیتهای حال حاضر در فضای اقتصاد
بینالملل ،تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته میشود
چون فرض بنیادين در علم اقتصاد ،آزادی تجارت و دادوستد است.
دفاع اقتصادی در برابر تهديدات خارجی در سه بعد بازدارندگی ،مقابله و توانمندی عینیت پیدا میکند (بختیاری،
 .)1395اين مفهوم معموالً زمانی مورد توجه قرار میگیرد که جنگ يا هجوم اقتصادی رخ داده باشد؛ اما حالت
بهینه برای دفاع اقتصادی ،واکنش فعال قبل از جنگ اقتصادی است؛ به اين معنا که کشور بايد نقاط ضعف،
نقاط استراتژيک و همچنین نقاط آسیبپذير خود را مطالعه کند و قبل از آغاز جنگ اقتصادی اقدام به اصالح
ساختارها ،کیفیت نهادهای اقتصادی و ايجاد ساختاری مقاوم نمايد(حیدری و درخشان .)1394 ،بهزعم اکثر
کارشناسان حوزه دفاع و اقتصاد ،راهبرد بومی اقتصاد مقاومتی از مهمترين و کاراترين راهکارهای غلبه بر
تهديدات اقتصادی محسوب میشود.
اقتصاد مقاومتی بهعنوان رکن اصلی جهتگیری اقتصادی در راستای استحکام ساختار درونی کشور ،تاکتیک
کوتاهمدت و راهبردی بلندمدت است که در سال  1389توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است .اقتصاد
مقاومتی به معنی چشم بستن به جهان خارج و استفاده نکردن از تجربیات ساير کشورها در اين زمینه نیست؛
همانطور که رهبر معظم انقالب در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز چنین فرمودند «تکیه بر
ظرفیتهای داخلی به معنای چشم بستن بر امکانات کشورهای ديگر نیست بلکه نظام اسالمی در کنار اتکا به
داشتههای داخلی ،از امکانات ديگر کشورها نیز استفاده حداکثری خواهد کرد» .در اقتصاد مقاومتی با توجه به
منابع داخلی ،اقتصاد به سمت کاهش وابستگی به خارج و اقتصاد متکی بر خود متمايل میشود (اخوان و
همکاران .)1394 ،با توجه به ماهیت فناورانه و همچنین عدم نیاز به سرمايهگذاری سنگین در کسبوکارهای
نوپا و همچنین اتکا به سرمايه انسانی جوان داخلی ،گسترش اين نوع کسبوکارها از برجستهترين راههای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
کسبوکارهای نوپا در رويکرد جديد اقتصاد نوين مورد توجه قرارگرفتهاند .هدف اين شرکتها ،توجه به
دستاوردهای پژوهشی با نگاه دانشی و فناورانه از فرايند تولید تا بازار ،پاسخگويی به نیازهای اجتماعی و واگذاری
فناوری به صاحبان ايده در محیطهای اجتماعی -اقتصادی است .در واقع کسبوکارهای نوپا ابتدايیترين منبع
خلق شغل در طی دهه گذشته به شمار میآيند .بر طبق گزارش سازمان توسعه همکاری های
اقتصادی( )OECDدر سال  2019کسب و کارهای نوپا حدود  70درصد از کل کسب و کارهای ايجاد شده
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در اتحاديه اروپا را تشکیل داده اند و  40درصد ارزش افزوده ايجاد شده در کشورهای عضو اين اتحاديه توسط
کسب و کارهای نوپا ايجاد شده است .در کشور ما نیز در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری توسعه
کارآفرينی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشويق همکاریهای
جمعی و لزوم استفاده از کسب و کارهای دانش بنیان در اين زمینه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که با توجه
تعاريف موجود کسب و کارهای نوپا بهترين شیوه نیل به اين هدف خواهد بود .بنابراين مسئله کسبوکارهای
نوپا يکی از مهمترين پیشرانهای اقتصاد مقاومتی و همچنین با توجه به شرايط خاص و لزوم نگاه به داخل
در اقتصاد امروز کشور از مهمترين مؤلفههای دفاع اقتصادی محسوب میشود.
با توجه به جديد بودن گفتمان اقتصاد مقاومتی و مغفول ماندن بسیاری از جنبههای آن ،دخیل نمودن نقش
کسبوکارهای نوپا در چگونگی تقويت و دستیابی به اقتصاد مقاومتی درونزا که خواست اصلی مقام معظم
رهبری است ،از نوآوریهای پژوهش پیش روی است .در پژوهش حاضر ابتدا به تبیین مفهوم کسبوکارهای
نوپا و نقش اين کسبوکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته خواهد شد ،سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری
و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مؤلفههای آنها شرح داده میشود و به بررسی نقش
کسبوکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و همچنین بررسی ظرفیتهای و الزامات گسترش
کسبوکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته میشود.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کسب و کارهای نوپا روشی برای پیشرفت ايده های نو جهت حل مشکالت مختلف و جذب سرمايه برای به
ثمر رساندن ايده ها و کسب سرمايه از طريق آن ايده ها است .اين ايده ها معموال ولی نه لزوما ،در زمینه
تکنولوژی های سطح باال ارايه می شوند ،زيرا تولیدات آنها بیشتر نرم افزاری است که به راحتی تولید و تکثیر
می شوند (سالم زاده و همکاران .)2015 ،کسبوکارهای نوپا غالباً بر پايه ايدههای ريسکپذيرند که مدل
کسبوکاری مشخصی ندارند و دارای بازار فرضی هستند؛ بنابراين کسبوکارهای نوپا دارای هزينه راهاندازی
کمتر ،ريسک بیشتر و توان بالقوه باال برای بازگشت سرمايه هستند .در شرکتهای نوپا ،افرادی با ايدههای نو
در جستوجوی روشهايی برای کسب درآمد از ايده خود و تولید انبوه محصوالت و خدمات مبتنی بر آن ايده
هستند (ندافی و احمدوند.)1396 ،
کسبوکارهای نوپا سیستمی برای ساخت محصول و خدمت ،در مؤثرترين راه ممکن برای کاهش ريسک
شکست است .در اين رويکرد برای راهاندازی کسبوکار بهواسطه آزمايش ،بايد محصوالت ناشی از کسبوکار
در بازار اعتبار سنجی شوند .اين رويکرد بر آزمايش علمی ،ارائه تکرار شدنی محصول و بازخورد مشتريان استوار
است (ريز .)2011،بهطور گسترده ،کسبوکارهای نوپا يا استارت آپها از نوآوریهای بسیار متنوعی استفاده
میکنند :اکتشافات بديع علمی ،استفاده از تکنولوژیهای موجود برای کاربردهای جديد و متفاوت ،اتخاذ و
توسعه مدل کسبوکار جديدی که ارزشی پنهانی را که قبالً ناپیدا بود را پديدار کند يا خیلی ساده کاال يا خدماتی
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را به مکانی میآورند که قبالً در آن ناحیه جغرافیايی وجود نداشت ،در تمامی اين موارد نوآوری در بطن موفقیت
شرکت نهفته است (بانسال.)2012 ،1
واژه اقتصاد دانشبنیان اولین بار توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ابداع شد و بهعنوان اقتصادهايی
که بر اساس تولید ،توزيع و استفاده از دانش و اطالعات قرار دارند تعريف شد (سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی .)1996 ،2اقتصاد دانشبنیان برخاسته از ساختار نوظهور اقتصادی است که درنتیجه تحول و انقالب
بزرگی که مبتنی بر دانش و نوآوری است ،شکلگرفته است (نیل فروشان .)1384 ،با ورود به عرصه اقتصاد،
بهعنوان عامل اصلی تولید ،رفاه و موتور رشد اقتصادی در جوامع دانشمحور و بهسوی توسعه شناختهشده است
(بورکه .)2000 ، 3اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که در آن دانش خلق و اشاعه میيابد و بهطور مؤثری
توسط فعاالن اقتصادی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوبتر بکار گرفته میشود .در اقتصاد دانشمحور،
دانش مهمترين عامل بهرهوری است (رونی .)2005 ،4اقتصاد دانشبنیان اقتصادی است که در آن خلق دانش
و استفاده و بهرهبرداری از آن در جهت ايجاد ثروت و بهتبع آن رشد و توسعه اقتصادی نقش غالب را ايفا
مینمايد ( منسفیلد .)1991 ،5از تعاريف فوق استنباط می شود که اقتصاد دانش بنیان يکی از مولفه های اصلی
اقتصاد درون زا است که محور اصلی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته می شود.
رهبر معظم انقالب درباره ارزش شرکتهای دانشبنیان میفرمايد «:شرکتهای دانشبنیان يکی از بهترين
مظاهر و مؤثرترين مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به شمار میروند .ازاينرو ،از وظايف بنیاد ملی نخبگان است که
از يکسو به رشد و شکلگیری شرکتهای دانشبنیان کمک کند و از سويی ديگر استعدادهای برتر و نخبگان
را به سمتی سوق دهد و هدايت کند که محل رشد آنها در مراکزی مانند شرکتهای دانشبنیان باشد» .رهبر
معظم انقالب اسالمی يکی از راههای عبور از مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی را ،جدی گرفتن اقتصاد
مقاومتی خواندند و تأکید کردند :يکی از بهترين مظاهر و مؤثرترين مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،شرکتهای
دانشبنیان است که میتوانند اقتصاد مقاومتی را پايدارتر کنند .مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از محققان،
پژوهشگران ،متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری ،و مسئوالن شرکتهای دانشبنیان و پارکهای
علم و فناوری ،علم را سرمايهای جوشان و تمامنشدنی برای کشور دانستند و با اشاره به نقش اقتصاد مبتنی بر
دانش و علم در ارتقای هويت ملی ،قدرت سیاسی و استقالل کشور تأکید کردند« :ايران ،امروز در يک مقطع
ماندگار تاريخی و حساس قرار دارد که شناخت صحیح مسئولیتها و ايفای آنها ،قطعاً ملت ايران را به افقهای
نويدبخش و آرمانهای موردنظر خواهد رساند»(رمضان ،حسنوی.)1390 ،
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يکی از مهمترين محورهايی که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گرديده ،پیشتازی
اقتصاد دانشبنیان است .در همین راستا رهبر معظم انقالب ارتقای جايگاه جهانی کشور و افزايش سهم تولید
و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه را بهعنوان
يکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند .يکی از اموری که میتواند کمک نمايد تا کشور به میزان تولید
دانشبنیان دست پیدا نمايد ،درک ضرورت تولید دانشبنیان در جامعه است(عباسی.)1393 ،
اقتصاد مقاومتی اصوالً يک روش برای مقابله با تحريمها و فشارها علیه يک منطقه يا کشور تحريم شده است،
در شرايطی که تعامالت اقتصادی هیچکدام برای آن کشور مجاز نیست .در تعريف ،اقتصاد مقاومتی به معنی
تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و از بین بردن تأثیرها و درنهايت ،تبديل چنین فشارهايی
به فرصت جهت رشد و بالندگی بیشتر است .جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی بايد وابستگیهای خارجی
کاهشيافته و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکايی تأکید کرد (سرخ بر.)1395 ،
اقتصاد مقاومتی را میتوان اقتصادی در نظر گرفت که در آن عالوه بر تعامل پويا با دنیای خارج و استفاده از
امکانات تجارت آزاد ،امنیت اقتصادی کشور حفظشده و نوسانات محیط بینالمللی اقتصادی و تهديدهای آن
کمترين تأثیر سو را در روند بلندمدت متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد .در يک اقتصاد مقاومتی نبايد تمرکز
بیش از اندازه بر روی يک يا چند بخش يا ظرفیت اقتصادی کشور تکیه شود ،بلکه بايد تالش شود تا همه
ظرفیتهای اقتصاد به حداکثر بهرهبرداری از توان خود برسند (تاری و همکاران)1391 ،
دفاع اقتصادی را می توان مجموعه منسجم و هماهنگ از ابزارها و روش های مختلف شناسايی شده و طبقه
بندی نقاط ضعف و آسیب پذير اقتصاد ،گمانه زنی اقدامات احتمالی دشمن اقتصادی و برنامه ريزی و مديريت
و طراحی پدافند مناسب اقدامات و تهديدات شناسايی شده تعريف کرد (سیفلو .)1393 ،با پذيرش شرايط جنگی
و توجه به مفهوم جنگ اقتصادی و همچنین مفهوم توسعهيافتهی دفاع غیرعامل ،میتوان اقتصاد مقاومتی را
ترجمان دفاع غیرعامل اقتصادی تعريف کرد .با گرته برداری از دفاع غیرعامل با مفهوم نظامی ،برای عملیاتی
کردن اقتصاد مقاومتی بايد روی سه عنصر اصلی نقاط ضعف و آسیبپذير اقتصاد ،اقدامات خصمانه دشمن و
ابزارها و فرصتهای مناسب جهت دفاع غیرعامل تمرکز کرد .در اين میان کسب و کارهای نوپا به جهت ماهیت
فناورانه و انعطاف پذيرشان و همچنین عدم نیاز به سرمايه گذاری کالن می توانند نقشی بی بديل در اين امر
ايفا نمايند.
اقتصاد آسیب پذير يا شکننده که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شمار می رود ،مفهومی است که حدود دو دهه
از تولد آن می گذرد و در واقع چندسال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال  1997مورد توجه قرار
گرفت .می توان گفت هم اکنون نسبت به دهه های گذشته در خصوص مقاوم سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت
جهانی بیشتری وجود دارد .آخرين حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجالس
مجمع جهانی اقتصاد در سال  2013است که با نام «ايجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره های جهانی» منتشر
شد .البته تعبیر اين گزارش از مقاومت ،شامل طیف وسیعی از مخاطره های جهانی می شود که فراتر از اثر
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شوک های خارجی است .در اين گزارش پنج بعد برای تقويت مقاومت پیشنهاد شده است .1 :زيرسامانه اقتصاد؛
مشتمل بر جنبه هايی از قبیل محیط اقتصاد کالن ،بازار کاال و خدمات ،بازار مالی ،بازار کار ،پايداری پذيری و
بهره وری و مانند آنها؛  .2زيرسامانه های محیط زيستی؛  .3زيرسامانه حکمرانی؛  .4زير سامانه زيرساخت ها؛
مشتمل بر زيرساخت های حساس به ويژه مخابرات ،انرژی ،حمل و نقل ،آب و سالمت؛  .5زيرسامانه اجتماعی؛
مشتمل بر سرمايه انسانی ،سالمت ،اجتماع و افراد (غیاثوند و رمضانیان.)1394 ،
در پژوهشی که توسط کین ( )2010با عنوان «تأثیر کسبوکارهای نوپا در ايجاد و توزيع شغل» صورت گرفت،
بامطالعه روی کسبوکارهای نوپا در اياالتمتحده تأثیر اين نوع از کسبوکارها در بازار کار بررسی شد .در اين
بررسی مشخصشده که در اياالتمتحده کسبوکارهای نوپا توانايی ايجاد بیش از  3میلیون شغل رادارند.
در تحقیقی که توسط آلوارز و همکاران( )2018با عنوان«اکوسیستمهای کارآفرينی و انتشار کسبوکارهای
نوپا» صورت گرفت ،به بررسی محیطهای مشوق کارآفرينی در اياالتمتحده و اروپا و شرايط مناسب برای
گسترش کسبوکارهای نوپا پرداخته شد.
حیدری و درخشان ( )1394در پژوهشی با موضوع «تحلیل و اولويتبندی مؤلفههای دفاع اقتصادی در شرايط
تهديد اقتصادی» با شناسايی ماهیت تهديد اقتصادی و منشأهای آن در اقتصاد ايران به تبیین و دستهبندی
مؤلفهها و راهکارهای دفاع اقتصادی پرداختهاند .در اين تحقیق نشان دادهشده است که تغییر رد ساختار نهادی
اقتصاد جز اولین فعالیتها در دفاع اقتصادی و ايجاد ساختارهای مقاوم است و بايد اقتصاد نهادی و روشهای
ايجاد اصالحات در نهادها مورد توجه ويژه قرار گیرد.
طغیانی ( )1395در تحقیقی با عنوان «شناسايی و ترويج سبک زندگی اسالمی ايرانی در جهت دفاع اقتصادی
در منظومه اقتصاد مقاومتی» به بررسی سبک زندگی اسالمی و عناصر اصلی آن پرداخته است و مؤلفههای
اصلی سبک زندگی اقتصادی در شرايط دفاع اقتصادی در زمینههای فرهنگ مصرف ،کار ،تعاون و همکاری،
ايثار و ازخودگذشتگی ،کارآفرينی و  ...معرفی کرده است.
اخوان و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در کشور» با استفاده از
روش ديمتل فازی به تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی پرداختهاند .نتايج تحقیق نشان میدهد مؤلفه فرهنگ
مهمترين پرنفوذترين عامل برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و پیش از هر فعالیتی در جهت اقتصاد مقاومتی،
ابتدا بهصورت عمیق مقوله فرهنگ را مورد واکاوی قرار داد .همچنین ساير نتايج نشان میدهد مواردی مانند
عوامل اجتماعی ،حمايتی ،فرهنگی ،انسانی ،دولتی و سیاسی ،فناوری(نرم و سخت) و اقتصادی از عوامل ضروری
تحقق اقتصاد مقاومتی است.
نوفرستی( )1395در پژوهشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و راههای دستیابی به آن» به بررسی مفهوم تابآوری
اقتصادی به همراه پايداری اقتصادی میپردازد و برای اقتصاد مقاومتی تعريفی را بیان میدارد .اين تحقیق
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نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی ،بايد برای نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی؛ در بهینه يابی مفید ،عالوه
بر قیدهای معمول زيست محیطی ،مالحظات اجتماعی و ثبات اقتصادی ،دو قید تابآوری و پايداری اقتصادی
را نیز لحاظ کند و بهعبارتديگر اقتصاد مقاومتی حاصل يک بهینه بابی مفید است .همچنین بیان میدارد که
دو دسته اقدامات برای مقاومسازی اقتصاد قابل انجام است ،يک دسته قبل وقوع بحران و دسته ديگر پس از
آنکه بحران حادث شد.
بیرانوند و همکاران ( )1396در تحقیق با عنوان «برآورد شاخصهای اقتصاد مقاومتی» با در نظر گرفتن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ادبیات موجود شاخصهايی را برای اندازهگیری مقاومت اقتصادی
ايران ارائه مینمايند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که آسیبپذيری تجاری ،مقاومت تجاری ،ثبات اقتصاد
کالن و توسعه اجتماعی و رفاه از شاخصهای اصلی مقاومت اقتصادی در ايران به شمار میروند.
پاداش( )1395پژوهشی با عنوان «مکانیسم توسعه کارآفرينی نوپا در ايران در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی»
مکانیسمهای توسعه کارآفرينی نوپا در کشور را با توجه به چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی بررسی نموده است.
يافتههای اين تحقیق حاکی از آن است که جذب و ارزش نهادن بر استعدادهای موجود در هر منطقه يکی از
پیشرانهای اصلی بروز کارآفرينی نوپا در بسیاری از مناطقی است که اکوسیستم مناسبی برای کارآفرينی نوپا
دارند .همچنین ايجاد پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و مراکز شتابدهنده کسبوکارهای نوپا ،در کنار
مواردی چون اصالح مقررات ،کمکهای مالی و ارزش گذاشتن بر سرمايه انسانی موجود در کشور ،ازجمله
مکانیسمهای مؤثر بر توسعه کارآفرينی نوپا در کشور هستند.

 .3روششناسی پژوهش
تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی است و از روشهای آمیختۀ اکتشافی  -مدل ايجاد گونه شناسی -بهعنوان
راهبرد پژوهشی استفاده کرده است .مرحله اول اين پژوهش بهصورت کیفی انجامشده است؛ راهبرد پژوهشی
مطالعه بنیادی است .بدين منظور ابتدا کلیدواژگان اقتصاد مقاومتی ،دفاع اقتصادی و کسبوکارهای نوپا بهمنظور
جستجوی اسناد علمی در پايگاههای اطالعات علمی مورد استفاده قرار گرفت و کلیه کتب و مقاالتی که بهنوعی
تبیینکننده ،اين موضوعات بودند ،مورد استخراج قرار گرفت .جامعه آماری اين پژوهش ،پژوهشگران دانشگاهی
در زمینه کسبوکارهای نوپا ،اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی در دانشگاههای شیراز ،اصفهان و دانشگاه تهران
است .نمونه تحقیق حاضر اعضا هیئتعلمی و دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد ،مديريت
و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز؛ گروههای اقتصاد و مديريت دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان و
دانشکدههای مديريت و کارآفرينی دانشگاه تهران است.
برای جمعآوری دادهها در رابطه با اقتصاد مقاومتی ،از رهنمودها ،منويات و سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری استفاده شده است .همچنین از روش کتابخانهای برای گردآوری اطالعات در رابطه با شناسايی مفاهیم
کسبوکارهای نوپا و دفاع اقتصادی استفاده شده است .در بخش کیفی با بهرهمندی از روش مطالعه اسنادی
با استفاده از روش تحلیل مضمون به مطالعه اسناد مکتوبی پرداخته است که بهنوعی تبیینکننده ويژگیهای
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اقتصاد مقاومتی است که با گسترش دفاع اقتصادی تقويتشده است .برای اين منظور کلیدواژگان اقتصاد
مقاومتی ،دفاع اقتصادی و کسبوکارهای نوپا بهمنظور جستجوی اسناد علمی در پايگاههای اطالعات علمی
مورد استفاده قرار گرفت و کلیه کتب و مقاالتی که بهنوعی تبیینکننده ،اين موضوعات بودند ،مورد استخراج
قرار گرفت .در ادامه با بهکارگیری روش نمونهگیری نظری مبتنی بر چهار شاخص اصالت ،اعتبار ،نمايان بودن
و معنادار بودن (اسکات )1990 ،تعداد  10منبع اسنادی انتخاب گرديد.
روش تحلیل دادهها نیز به اين صورت است که محقق ابتدا واحدهای فکر را از متن استخراج کرده ،سپس اين
واحدهای فکر را بر اساس اشتراکی که در مفاهیم آنها وجود دارد مقولهبندی نموده و در نهايت مقولهها بر
اساس ارتباطی که با يکديگر ممکن است داشته باشند در طبقات جداگانهای تحت عنوان مضامین قرار میگیرند.
روشهای کیفی با درک ،توصیف ،اکتشاف و گمانهزنی و روشهای کمّی با پیشبینی ،نظارت ،شرح،
اثباتپذيری و آزمون نظريه سروکار میيابد.
اهداف پژوهشی عبارت بودند از؛
 .1شناسايی مفاهیم کسبوکارهای نوپا
 .2شناسايی مفاهیم اقتصاد مقاومتی
 .3شناسايی مفاهیم دفاع اقتصادی
روال کار چنین است که مفاهیم اصلی و عمده را که قرار است روی آنها کارکنیم تعیین کرده سپس با
بهکارگیری آنها در متون و مبانی نظری سعی در کشف زير مقولههای بیشتری در اين رابطه میکنیم .اين
بدين معنا است که به زير مقولههای بیشتری در اين زمینهها دست پیدا کنیم و پیچیدگی بیشتری را از بطن
متون شناسايی میکنیم .اين کار در سه مرحله کدگذاری انجام خواهد پذيرفت که به ترتیب عبارتاند از
کدگذاری باز ،محوری و گزينشی .در کدگذاری باز اعمال کدها بهصورت کدبندی پاراگراف به پاراگراف خواهد
بود.
در مرحله کدگذاری محوری مقايسههای نظری برای درک بهتر روابط مابین مقوالت اصلی صورت پذيرفت و
در پايان در مرحله کدگذاری گزينشی به سطح باالتری از تفکر انتزاعی رسیديم و تمامی يافتهها در يک يا چند
مقوله هستهای جايگذاری شد .پس از انجام اين مراحل مفاهیم عمده شناخت نیازها ،خلق ايده ،اشتراک ايده،
تأمین سرمايهگذاری و جذب مشتری در خصوص کسبوکارهای نوپا؛ اصالح امور اداری در راستای اقتصاد
مقاومتی ،بازتعريف برنامهها و سیاستهای اقتصادی کشور بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و ديد اجتماعی در
خصوص اقتصاد مقاومتی ،حمايت از تولیدات داخلی ،خوداتکايی و توسعه صادرات در خصوص دفاع اقتصادی
شناسايی گرديد.
روشهای تحقیق کیفی و کمی نهتنها با يکديگر هیچگونه تداخلی نداشته بلکه اگر همزمان با يکديگر انجام
شوند نتايج بهتری خواهند داشت .دادههای کمی گردآوریشده بهتنهايی کافی نبوده و مادامیکه با اطالعات
واقعی بهدستآمده از اسناد و متون و  ....همراه نباشند ،دقیق نخواهند بود.الزم به ذکر است که در بخش کیفی
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تمامی مقولههای اولیه و عمده شناسايی گرديد و در مرحله بعد بارهای عاملی مرتبط با هرکدام از متغیرها
محاسبه گرديد و در اين بین متغیرهای شناسايیشده با بار عاملی کمتر از  0/5حذف گرديدند.

 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش
 .1-4یافتههای توصیفی
در جدول شماره ( )1ويژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری مورد استفاده شرح دادهشده است:
جدول شماره ( )1ويژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
ابعاد

فراوانی

استاد
دانشیار
استاديار
مربی
دانشجوی دکتری و پسا دکتری
دانشجوی کارشناسی ارشد

8
53
56
30
95
142

درصد فراوانی
≈
2/00
13/80
14/58
7/81
24/73
36/97

 .2-4آزمون نرمالیتی دادهها
يکی ديگر از آزمونهايی که در اين تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است ،آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
میباشد .درواقع ،محقق برای اينکه تشخیص دهد که در اين تحقیق بايد از آزمونهای پارامتريک استفاده کند
يا آزمونهای ناپارامتريک ،از آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف بهره گرفته است .حال ،جهت بررسی نرمال
بودن دادهها در اين تحقیق ،فرض صفر مبنی بر اينکه توزيع دادهها نرمال است در سطح خطای  0/05در نظر
گرفته شده است .چنانچه مقدار معناداری کوچکتر يا مساوی سطح خطا ( )5%به دست آيد ،در اين صورت
دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .بهعبارتديگر توزيع دادهها نرمال خواهد بود .برای آزمون
نرمالیته ،فرضهای آماری بهصورت زير تنظیمشده است:
 : H0توزيع دادههای مربوط به هر يک از متغیرها نرمال است.
 : H1توزيع دادههای مربوط به هر يک از متغیرها نرمال نیست.
با توجه به موارد فوق ،نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در جدول ( )2آورده شده است:
جدول شماره ( )2آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیر
کسبوکارهای نوپا
اقتصاد مقاومتی
دفاع اقتصادی

کولموگوروف – اسمیرنف
0/125
0/108
0/176

سطح معناداری
0/080
0/200
0/000
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همانگونه که در جدول باال مشاهده میگردد آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق معنادار
نیست و بنابراين متغیرهای تحقیق دارای توزيع غیرنرمال بوده و میبايست از تحلیلهای ناپارامتريک برای
تحلیل دادهها استفاده کرد.
 .3-4یافتههای استنباطی
در اين تحقیق از روش مدل يابی معادالت ساختاری با رويکرد مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرمافزار
 Smart PLS 2جهت آزمودن فرضیههای تحقیق و برازندگی مدل استفاده میکنیم .ضمن اينکه بر اساس
ساختار مدل يابی مسیر حداقل مربعات جزئی ،بايد روايی هر بخش از مدل (مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری
و مدل کلی) مورد تأيید قرار گیرد که در قسمتهای زير به تفکیک به آنها اشارهشده است.
 .4-4برازش مدل اندازهگیری
برازش مدل با استفاده از معیارهای پايايی ،روايی همگرا و روايی واگرا بررسی شد .برای بررسی میزان پايايی
از دو معیار آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی استفاده گرديد .بايد خاطرنشان کرد مقدار اين دو معیار میبايست
بزرگتر يا مساوی با  0/7باشد تا پايايی در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول باشد .همچنین ،روايی پرسشنامه
نیز توسط دو معیار روايی همگرا و روايی واگرا بررسی شد .برای ارزيابی روايی همگرا از معیار میانگین واريانس
استخراجشده ( )AVEاستفاده شد که مقدار قابلقبول برای آن میبايست بزرگتر يا مساوی  0/5باشد(هاير 1و
همکاران .)2011 ،نتايج اين معیارها برای متغیرها و ابعاد آنها در جدول ( )3آورده شده است:
جدول شماره ( )3آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی و واريانس استخراجشده سازههای تحقیق
میانگین واريانس استخراجشده
()AVE
0/830

سازههای تحقیق

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی

کسبوکارهای نوپا

0/827

0/859

اقتصاد مقاومتی

0/793

0/840

0/884

دفاع اقتصادی

0/738

0/800

0/856

همانگونه که از جدول ( )3مشخص است ،تمامی مقادير پايايی ترکیبی سازههای پژوهش از  0/7بیشتر است،
همچنین مقدار  AVEنیز برای سازهها بزرگتر از  0/5بهدستآمده است ،و اين مطلب مؤيد اين است که
پايايی و روايی همگرای مدل پژوهش در حد قابلقبول است .نتايج بررسی روايی واگرا نیز در جدول ()4
بیانشده است:

Hair

1

115

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار 1399

جدول شماره ( )4روايی واگرای سارههای تحقیق
سازههای تحقیق
کسبوکارهای نوپا
اقتصاد مقاومتی
دفاع اقتصادی

کسبوکارهای نوپا
0/9113
0/2357
0/1569

اقتصاد مقاومتی

دفاع اقتصادی

0/9407
0/2688

0/9255

* جذر میانگین واريانس استخراجشده ،قطر اصلی ماتريس را تشکیل میدهد.

نتايج نشان داد که جذر میانگین واريانس استخراجشده برای هر يک از سازهها در مقايسه با همبستگی آن سازه
با سازههای ديگر بیشتر است .بنابراين پرسشنامه دارای اعتبار کافی است.
 .5-4برازش مدل ساختاری
اساسیترين شاخص برازش مدل ساختاری ،ضرايب مسیر و معناداری آن است .خروجیها و نتايج آزمون در
قالب جدول ( )5آورده شده است .الزم به ذکر است برای بررسی معنادار بودن روابط بايد به مقادير آماره  tتوجه
کرد و مقدار استاندارد باالی قدر مطلق  1/96معنادار بودن رابطه را میرساند.

شکل شماره ( )1سطح معناداری مدل تحقیق
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ضريب مربوط به مسیر متغیرهای پژوهش همگی بیشتر از  1/96بوده(حد استاندارد) و درنتیجه فرضیههای
پژوهش دارای سطح مناسبی از معناداری بوده و تأيید میشوند .جدول ( )5نتايج آزمون معناداری را نشان می
دهد.
جدول شماره ( )5سطح معناداری روابط بین متغیرها
روابط
کسبوکارهای نوپا← اقتصاد مقاومتی
کسبوکارهای نوپا← دفاع اقتصادی

نتیجه
تأيید
تأيید

آماره تی
27/022
73/353

ضريب تعیین( ،)R2اندازه تأثیر( )f2و مقدار معیار سنجش( )Q2معیارهای ديگری هستند که برای متصل کردن
بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار میروند .نتايج در جدول ( )6آورده
شده است:
جدول شماره ( )6اثرات بر متغیر درونزا و مقادير کیفیت مدل ساختاری
عنوان
اقتصاد مقاومتی
کسبوکارهای نوپا← اقتصاد مقاومتی
دفاع اقتصادی
کسبوکارهای نوپا← دفاع اقتصادی

ضريب تعیین
()R2
0/765
0/888
-

اندازه تأثیر
()f2

مقدار معیار سنجش
()I-SSE/SSO

-

0/587

0/532

-

_

0/395

0/611

-

سه مقدار  0/33 ، 0/19و  0/67برای ضريب تعیین (چین ،)1998 ،و سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35برای
اندازه تأثیر و مقدار معیار سنجش ،بهعنوان مقدار مالک برای مقادير ضعیف ،متوسط و قوی معرفیشدهاند
(هنسلر ،رينگل و سینکويکس .)2009 ،1که مقادير بهدستآمده نشان از قابلقبول بودن برازش مدل ساختاری
است.
 .6-4برازش مدل کلی
عالوه بر معیارهای مذکور جهت سنجش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری که در باال به آنها اشاره شد از
شاخصی به اسم نیکويی برازش ،معرفیشده توسط تننهاوس و همکاران ( )2004برای سنجش کلی مدل
استفاده میکنیم .اين معیار هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد .درواقع ،توسط اين معیار
محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش

Henseler, Ringle and Sinkovics

1

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار 1399

117

بخش کلی را نیز کنترل نمايد .فورنل و الرکر ( )1981سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادير
ضعیف ،متوسط و قوی برای آن معرفی نمودهاند.
رابطه ()1
̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚 × ̅𝑅̅̅2̅ =√0/857 × 0/826 = 0/841
با توجه به مقادير معیار برای سنجش مدل کلی ،عدد بهدستآمده ( )0/841نشان از برازش کلی قوی برای
مدل پژوهش دارد.
 .7-4آزمون فرضیههای تحقیق
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی محقق اجازه میيابد که به بررسی و آزمودن
فرضیههای پژوهش خود بپردازد .شکل ( )2آزمون تخمین استاندارد مدل تحقیق را نشان میدهد:

شکل شماره ( )2آزمون تخمین استاندارد
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اثرات متغیرهای مديريت راهبردی ،جو اخالقی و عملکرد شغلی با استفاده از روش معادالت ساختاری در دو
حالت اعداد معناداری برای بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد برای بررسی شدت تأثیر متغیرها بر هم بررسی
و نتايج در جدول ( )7درجشده است.
جدول شماره ( )7نتايج مدل ساختاری
مسیر ساختاری

اعداد
معناداری

ضريب مسیر

نتیجه

اثرات مستقیم
کسبوکارهای نوپا← اقتصاد مقاومتی

27/022

0/875

تأيید

کسبوکارهای نوپا← دفاع اقتصادی

73/353

0/942

تأيید

مطابق با نتايج بهدستآمده در جدول ( )7ضرايب معناداری در سطح اطمینان  %95برای تمامی فرضیههای
پژوهش مورد تأيید قرارگرفته است و نتايج حاکی از ارتباط مستقیم تمامی فرضیههای پژوهش است .ازجمله
نتايج به دست آماده میتوان به موارد زير اشاره نمود:
فرضیه  :1کسبوکارهای نوپا بر اقتصاد مقاومتی تأثیر مثبت و معنادار دارد
ضريب مسیر بین مؤلفههای اين فرضیه  87/5بهدستآمده است .مقدار آماره  tنیز  27/022بهدستآمده است
که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .لذا کسبوکارهای نوپا بهطور
مستقیم و مثبت بر اقتصاد مقاومتی تاثیرمیگذارد و به میزان  %87/5از تغییرات اقتصاد مقاومتی را تبیین
مینمايد.
فرضیه  :2کسبوکارهای نوپا بر دفاع اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
ضريب مسیر بین مؤلفههای اين فرضیه  94/2بهدستآمده است .مقدار آماره  tنیز  73/353بهدستآمده است
که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .لذا کسبوکارهای نوپا بهطور
مستقیم و مثبت بر دفاع اقتصادی تاثیرمیگذارد و به میزان  %94/2از تغییرات دفاع اقتصادی را تبیین مینمايد.

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
 .1-5نتیجه گیری
با توجه به آزمون همبستگی ،به تجزيهوتحلیل فرضیههای تحقیق میپردازيم .تمام آثار اعم از مقاله ،رساله و
کتابهايی که گزارشهايی در پیوند مستقیم با فرمايشات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و
دفاع اقتصادی ذکر کردهاند مراجعه شد و آنها را بر اساس اهداف خواستهشده کدگذاری گرديد .درنتیجه اين
کدگذاریها 52 ،مفهوم استخراج شد ،که در زير به آنها اشارهشده است:
شناخت نیاز مردم ،شناخت فرهنگ حاکم بر مصرف ،شناخت نیازهای مصرفی مردم ،شناخت انواع خدمات مورد
نیاز در جامعه ،شناخت عالقههای مصرفی جامعه ،تفکر خالق ،ارائه راهکار ،آزادی در بیان ايده ،پرورش تفکر
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واگرايی ،اطالع از نظر ديگران ،انتقال دانش ،اتخاذ تصمیم بر اساس انتقادات وارده ،جذب سرمايهگذار ،ارائه
تضمینهای معتبر جهت تشويق سرمايهگذار ،خودگردانی ،اخذ وام ،تأمین سرمايه از جانب دوستان و آشنايان،
اخذ سود کم برای دورههای کوتاهمدت ،تخفیف بیشتر برای ارائه خدمات ،تفهیم مشتريان ،توجه به نیازهای
مشتريان ،انتقادپذيری ،درک مشتريان ،توسعه کارآفرينی ،افزايش تولیدات داخلی ،تکمیل زنجیره تولید ،حرکت
بر اساس برنامههای اقتصادی ،ترويج و توسعه شرکتهای دانشبنیان ،پرهیز از ديد کوتاهمدت و زودگذر به
مسائل اقتصادی کشور ،کاهش اسراف و وابستگی به خارج ،مديريت مصرف ،حمايت از تولیدات داخلی ،مردمی
کردن اقتصاد ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،مديريت درست منابع ارزی ،نرخ رشد اقتصادی باال ،سرمايه اجتماعی
باال ،افزايش توجه بیشتر به مردم ،تقويت انسجام اجتماعی ،توجه به نیازهای داخلی ،ايجاد ثبات اقتصادی،
اصالح الگوی مصرف ،اصالح نظام پولی و مالی ،توسعه کشاورزی ،مصونسازی با استفاده از پدافند غیرعامل،
ارتقاء و افزايش تحمل فشارهای اقتصادی در بین مردم ،توسعه سیستمهای بازتولید برخی از کاالهای مصرفی،
گسترش روابط تجاری با کشورهای همسايه ،شناسايی نیازهای کشورهای همسايه جهت تولید و صادرات،
جايگزينی واردات ،تسهیل سازوکارهای صادرات و تشويق و ارائه تسهیالت ويژه به صادرکنندگان تولیدات
داخلی .نتیجه اين قسمت با مطالعات کین ( ،)2010پاداش ( )1395و آلوارز و همکاران همراستا است.
کسب و کارهای نوپا برآمده از بخش خصوصی و توانمندی مردمی هستند .اين همان ويژگی است که يک
اقتصاد مقاومتی دنبال میکند .در چنین اقتصادی به توانمندی مردمی توجه میشود .همچنین با توجه به نتايج
پژوهش میتوان گفت که دومین ويژگی کسب و کارهای نوپا آن است که بدون رفع نیاز مردم ،درآمدی به
دست نمیآورند و سومین ويژگی کسب و کارهای نوپا اين است که بايد نوآور باشند تا بتوانند در عرصه رقابت
اقتصادی باقی بمانند؛ از همین رو مسائل را با روشهای خالقتر حل میکنند .پس از طريق کسب و کارهای
نوپا میتوان بهتر از گذشته يک مسئله را حل کرد .درعینحال کسب و کارهای نوپا اشتغال آفرين هم هستند
و به اقتصاد مقاومتی کمک میکنند .اين نتیجه با نتايج تحقیقات پاداش ( )1395همراستا است.
کسب و کارهای نوپا ،سازوکارهای سنتی برای حل يک مشکل را به چالش میکشند .سازوکارهای سنتی ممکن
است در طول زمان دچار فساد هم شده باشند .راهحل ايجادشده توسط يک کسب و کار نوپا میتواند بیشتر
متناسب با نیاز مردم باشد .بهطور مثال بسیاری از کسب و کارهای نوپا ،در حوزههای مختلف ،واسطهها و
دالالن را از چرخه اقتصادی حذف کردهاند .از همین رو ،با رويکرد نوآورانه کسب و کارهای نوپا ،بسیاری از
مفسدهها از بین میروند و فرايندهايی در رقابت باقی میمانند که اتفاقاً توانستهاند سازوکار سنتی کسبوکار را
برهم بزنند .از همین رو کسب و کارهای نوپا يکی از ابزارهای مناسب برای جايگزينی با مکانیسمهای سنتی
هستند  .توجه داشته باشید که با توجه به مطالب ذکرشده ،نتیجه اين بخش با بیرانوند و همکاران ( )1396و
نوفرستی ( )1395همسو است.
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عمده اعتراضات به فعالیت کسب و کارهای نوپای جديد ،از سوی افراد دارای رانتی مطرح میشود که منافعشان
مورد هجمه واقعشده است .از همین رو يکی از اقدامات دولت ،مقابله با اعتراضاتی از جنس رانت و البی است.
هرچند برخی مواقع ممکن اعتراضاتی نیز بهحق هم باشد.
 .2-5پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتايج بهدستآمده ،پیشنهادهای کاربردی زير پیشنهاد میگردد:
 به بخش های دولتی پیشنهاد می شود با اصالح امور اداری در راستای اقتصاد مقاومتی از جمله تسريع روندمجوزات ،استفاده از پنجره های يکپارچه ،اعطای کمک های مالی ،گسترش محیط های کار اشتراکی دولتی و
دانشگاهی و  ...شرايط ايجاد کسب و کارهای نوپا جهت دستیابی به اقتصاد دانش محور و درونزا فراهم آورند.
 به بخش قانون گذاری کشور پیشنهاد می شود با توجه به برنامه های پیشرفت تدوين شده در سال های قبلو پتانسیل های موجود در آنها به بازتعريف برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بر اساس مولفههای اقتصاد
مقاومتی مانند خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد در قالب کسب و کاری کوچک و متوسط و نوپا ،الزام
دولت به گسترش تجارت غیرنفتی و حمايت از کسب و کارهای نوپا ،مقررات زدايی در عرصه آزادی کسب و
کارهای نوپا و دوری از سیاست های انحصاری بپردازد.
 به صدا و سیما که در کشور ما بخشی از نظام محسوب می شود و در سند اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشارهشده است پیشنهاد می شود با ايجاد بسترهای مناسب و فرهنگ سازی صحیح به تغییر ديد اجتماعی و فرهنگی
افراد از فعالیت های سفته بازی و داللی به فعالیت های مولد و نوپا مبادرت ورزد.
 به بخش خصوصی و صاحبان سرمايه پیشنهاد می شود با توجه به تجربه موفق دنیا در زمینه سرمايه گذاریدر کسب و کارهای نوپا به اين بخش به عنوان فرصت نگاه کنند و با گسترش علمی سرمايه گذاری خطرپذير
عالوه بر بازگشت مناسب سرمايه خود به تحقق اقتصاد دانش بنیان و درونزا نیز کمک نمیاند.
 به بخش دانشگاهی کشور پیشنهاد می شود که با توجه به پتانسیل باالی نیروی انسانی در اختیار اهم ازدانشجويان و اساتید ظرفیت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه را ايجاد نمايند و با گسترش و کیفی سازی مراکز
رشد دانشگاهی ،پارک های علم و فناوری ،هسته های علمی اقتصادی و فضاهای کار اشتراکی زمینه ايجاد
کسب و کارهای نوپا را فراهم آورند.
 به سازمان های نظامی پیشنهاد می شود با توجه به ظرفیت بااليی از منابع انسانی و فیزيکی موجود درسازمان های نظامی که در زمان صلح بالاستفاده می باشد با تزريق روح نوآوری و تشويق ايده پردازی و
همچنین جايگزينی ساختار مکانیکی موجود با ساختار ارگانیک و پويا به منظور ايجاد خودکفايی و قطع وابستگی
به خارج از شرايط را برای ايجاد کسب و کارهای نوپا و نوآور و دفاع اقتصادی در درون سازمان خود فراهم
آورند.
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